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 إقرار جدول األعمال؛ )أ(  
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 .لون حمل أعضاء املكتبانتخاب أعضاء حي )د(  

 : البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية -٣

  من بروتوكول كيوتو؛٣ من املادة ٢توليف للتقارير اليت تبني التقدم احملرز وفقاً للفقرة  )أ(   
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من األطراف املدرجة يف    تقرير عن بيانات القوائم الوطنية جلرد غازات الدفيئة املقدمة           )ب(  
 .٢٠٠٤-١٩٩٠املرفق األول باالتفاقية عن الفترة 

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

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

 تقدمي الدعم املايل والتقين؛ )ب(  

 ):االتفاقية(اآللية املالية  -٥

 الصندوق اخلاص لتغري املناخ؛ )أ(  

 االستعراض الثالث لآللية املالية؛ )ب(  

 تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف؛ )ج(  

 .تقدمي توجيه إضايف إىل مرفق البيئة العاملية )د(  

 .صندوق التكيف): بروتوكول كيوتو(اآللية املالية  -٦

 . من االتفاقية٦املادة  -٧

 : من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨تنفيذ الفقرتني  -٨

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

 .املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً )ب(  

 . بروتوكول كيوتو من٣ من املادة ١٤املسائل املتعلقة بالفقرة  -٩

 .بناء القدرات مبوجب االتفاقية -١٠

 .بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو -١١

 .تعديل بروتوكول كيوتو فيما يتعلق باإلجراءات واآلليات املتصلة باالمتثال -١٢

 .تقرير اجلهة اليت تتوىل إدارة سجـل املعامـالت الدولـي مبوجب بروتوكول كيوتو -١٣

 :اإلدارية واملالية واملؤسسيةاملسائل  -١٤
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 ؛٢٠٠٥-٢٠٠٤البيانات املالية املراجعة لفترة السنتني  )أ(  

 ؛٢٠٠٧-٢٠٠٦أداء امليزانية لفترة السنتني  )ب(  

 مواصلة استعراض وظائف وعمليات األمانة؛ )ج(  

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

 :مسائل أخرى -١٥

 مستوى االنبعاثات يف سنة األساس لكرواتيا؛ )أ(  

 .أي مسائل أخرى )ب(  

 .تقرير الدورة -١٦
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  شروح جدول األعمال املؤقت-ثانياً 

  افتتاح الدورة-١

 تشرين  ٦مـن املقـرر أن يفتـتح الرئيس الدورة اخلامسة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ يوم االثنني                  -١
 .٢٠٠٦نوفمرب /الثاين

  املسائل التنظيمية-٢

 إقرار جدول األعمال )أ( 

 .سُيعرض جدول األعمال املؤقت للدورة من أجل إقراره -٢

 FCCC/SBI/2006/12  مذكرة من األمني التنفيذي. جدول األعمال املؤقت وشروحه

 تنظيم أعمال الدورة )ب( 

 تشرين  ٦االثنني  دورهتا اخلامسة والعشرين من يوم      ستعقد اهليئة الفرعية للتنفيذ     : معلومـات أساسـية    -٣
وسينشر جدول زمين مفصل للدورة على موقع االتفاقية . نوفمرب/ تشرين الثاين١٤نوفمرب إىل يوم الثالثاء   /الـثاين 

وستنتهي اهليئة من النظر يف أكرب عدد ممكن من املسائل وستقدم نتائجها إىل مؤمتر األطراف أو                . عـلى اإلنترنت  
 .ر األطراف املنعقد بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتومؤمت

وقد أوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا الرابعة والعشرين، بأن تنتهي اجللسات يف األحوال العادية                -٤
وقد لوحظ  .  كحد أقصى  ٠٠/٢١ إال أهنا قد تستمر، يف ظروف استثنائية، حىت الساعة           ٠٠/١٨حبلـول الساعة    

 تـزايد الضـغوط على الوقت احملدد لالجتماعات نتيجة للعمليات اجلديدة اليت أنشئت مبوجب االتفاقية                بقلـق 
 .وبروتوكول كيوتو

وستوىل األولوية للمسائل األكثر    . وسـوف تنظم الدورة حبيث تراعى احلدود الزمنية املتاحة لالجتماع          -٥
رة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف والدورة      ل املتوقع للدو  وباإلضافة إىل ذلك، ونظرا الزدحام جدول األعما      . إحلاحا

الثانية ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، قد ال يتمكن رئيس مؤمتر األطراف                
ومؤمتـر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو من إجراء مشاورات بشأن بنود مل يسع                 

وستحال البنود اليت مل ُيبت فيها يف هذه الدورة إىل الدورة السادسة            . الفرعـية للتنفـيذ االتفاق بشأهنا     اهليـئة   
 .والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ

مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل والستغالل وقت االجتماع إىل أقصى حد ممكن، قد يقترح رئيس  -٦
 كيوتو أو رئيسا اهليئتني الفرعيتني، حيثما أمكن وعند االقتضاء، أن يعمل     بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول    

الرئيسـان املشـاركان يف رئاسة فريق التفاوض على تسهيل االتفاق وذلك بطرح مشروع استنتاجات أويل يف                 
ثناء اجللسات االجتماع األول ألفرقة التفاوض املزمع إنشاؤها، على أساس البالغات والبيانات ذات الصلة املقدمة أ
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اهليئة الفرعية للتنفيذ اليت اعتمدهتا  )١(ووفقا لالستنتاجات. أو مشاورات سابقة/العامة، مع مراعاة أية مفاوضات و
يف دورهتـا الـرابعة والعشـرين، فقد طُلب من ممثلي األطراف ومن املنظمات الدولية التقيد باإلجياز يف بياناهتم             

ني الذين يرغبون يف إتاحة بيانات املكتوبة يف متناول املشاركني إحضار نسخ            وعلى املمثل . الشفوية قدر اإلمكان  
 .لتوزيعها

 .سُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل االتفاق على تنظيم أعمال الدورة: اإلجراء -٧

جدويل األعمال املؤقتني ملؤمتر     )٢(وسـتدعى األطراف إىل اإلشارة إىل اجلدول املقترح الوارد يف شروح           -٨
األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو واالطالع على الربنامج اليومي،              
 .الذي يصدر أثناء الدورة، للحصول على معلومات مستوفاة وحمدثة عن اجلدول الزمين لعمل اهليئة الفرعية للتنفيذ

 FCCC/SBI/2006/12  مذكرة من األمني التنفيذي. جدول األعمال املؤقت وشروحه

 انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس )ج( 

املطبق حالياً، يتوقع أن تنتخب اهليئة       )٣( من مشروع النظام الداخلي    ٢٧عمالً باملادة   : معلومات أساسية  -٩
وبدعوة من رئيس مؤمتر األطراف احلادي عشر، ُشرع يف مشاورات مع           . الفرعية للتنفيذ نائب رئيسها ومقررها    

 يف الدورة الرابعة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ، إىل جانب مشاورات بشأن انتخاب ةي اجملموعات اإلقليميمنسق
. وستعقد مشاورات أخرى خالل الدورة، إذا لزم األمر       . أعضـاء اهليئات األخرى لربوتوكول كيوتو واالتفاقية      

ر بشكل فعال يف تسمية نساء لشغل املناصب         والنظ ٧-م أ /٣٦واألطـراف مدعـوة إىل تذكُّر ما ورد يف املقرر           
وسيبقى أعضاء مكتب اهليئة الفرعية للتنفيذ      . االنتخابية يف أية هيئة منشأة مبقتضى االتفاقية أو بروتوكول كيوتو         

 .احلاليني يف مناصبهم إىل حني انتخاب من سيخلفهم

ا ومقررها يف أقرب فرصة بعد إكمال       سُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل انتخاب نائب رئيسه       : اإلجـراء  -١٠
 .املشاورات

 انتخاب األعضاء الذين سيحلون حمل أعضاء املكتب )د( 

 من بروتوكول كيوتو، سيستعاض عن أي عضو من         ١٥ من املادة    ٣عمالً بالفقرة   : معلومـات أساسية   -١١
الوقت ذاته ليس طرفاً يف الربوتوكول،       ولكنها يف    ةأعضاء مكتب اهليئة الفرعية للتنفيذ ميثل دولة طرفاً يف االتفاقي         

عندما متارس اهليئة مهامها خبصوص املسائل املتعلقة بربوتوكول كيوتو، بعضو آخر تنتخبه األطراف يف الربوتوكول 
 .، إذا لزم األمرةوسُيجرى املزيد من املشاورات مع منسقي اجملموعات اإلقليمي. من بينها

                                                      

)١( FCCC/SBI/2006/11 ١٠٢، الفقرة. 

)٢( FCCC/CP/2006/1املرفق األول و ،FCCC/KP/CMP/2006/1املرفق األول ،. 
)٣( FCCC/CP/1996/2. 
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ة للتنفيذ، عند االقتضاء، إىل انتخاب عضوين إضافيني ليحال حمل نائب           سُتدعى اهليئة الفرعي  : اإلجـراء  -١٢
 .أو املقرر املمثل لدولة غري طرف يف بروتوكول كيوتو/الرئيس و

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

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

، أن ُتعد توليفاً للتقارير     ٨-م أ /٢٥طلب مؤمتر األطراف من األمانة، مبوجب مقرره        : معلومات أساسية  -١٣
يف الوفاء  ) أطراف املرفق األول  (الـيت تـبني الـتقدم الذي أحرزته األطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية               

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

ة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه     ، بغية تقدمي املشورة بشأن هذه املسألة إىل الدورة التالي         ٢٠٠٥احملرز، حبلول عام    
 .اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

ونظراً لعدم متكن اهليئة من     . وقـد تناولت اهليئة الفرعية للتنفيذ هذه املسألة يف دورهتا الرابعة والعشرين            -١٤
 . سة والعشريناالنتهاء من حبث هذه املسألة يف هذه الدورة، قررت اهليئة مواصلة حبثها هذا يف دورهتا اخلام

سُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل اإلنتهاء من حبث املعلومات الواردة يف التوليف بغية التوصية          : اإلجـراء  -١٥
. مبشـروع مقـرر يعتمده مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته الثانية                

غ الوطين الرابع والتقارير اليت تبني التقدم احملرز يف إطار تنفيذ      وسـتعرض عـلى اهليـئة أيضـاً حالة تقدمي البال          
 .بروتوكول كيوتو كي تستعرضها

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

 FCCC/SBI/2006/INF.2 

ارير اليت تبني التقدم احملرز يف إطار  حالـة تقدمي البالغات الوطنية الرابعة والتق      
 تنفيذ بروتوكول كيوتو

 FCCC/SBI/2006/INF.7 

تقرير عن بيانات القوائم الوطنية جلرد إنبعاثات غازات الدفيئة املقدمة من األطراف املدرجة يف               )ب(
 ٢٠٠٤-١٩٩٠املرفق األول امللحق باالتفاقية للفترة 

، إىل األمانة أن تزوده مبعلومات عن       )٤(راف، يف دورته الثامنة عشرة     طلب مؤمتر األط   :معلومات أساسية  -١٦
بيانات قوائم اجلرد النبعاثات غازات الدفيئة اليت قدمتها األطراف املدرجة يف املرفق األول لكي تنظر فيها اهليئتان        

 .الفرعيتان ومؤمتر األطراف

                                                      

)٤( FCCC/CP/2002/8 ٤٣ و٤٢، الفقرتان ٩٢، الصفحة. 
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باملعلومات الواردة يف الوثيقة املشار إليها أدناهسُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل اإلحاطة ع: اإلجراء -١٧  .لماً 

. ٢٠٠٤-١٩٩٠بيانات القوائم الوطنية جلرد انبعاثات غازات الدفيئة للفترة         
 مذكرة من األمانة

 FCCC/SBI/2006/26 

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

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

 فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من        ٨-م أ /٣كلّف املقرر   : معلومـات أساسية   -١٨
القوائم الوطنية جلرد ل تدريبية إقليمية عملية بشأن األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية بإجراء حلقة عم

والقابلية للتأثر بتغري املناخ، والتكيف معه، والتخفيف من وطأته، واإلبالغ عن النتائج            انبعاثات غازات الدفيئة،    
للتأثر القابلية  سيقدم فريق اخلرباء االستشاري تقريره عن نتائج حلقة العمل بشأن تقدير مدى             و. اليت يتوصل إليها  

 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب يف أسونسيون، باراغواي، من بـتغري املناخ والتكيف معه، املعقودة ملنطقة    
القوائم الوطنية جلرد انبعاثات غازات الدفيئة، املعقودة       ، وحلقة العمل بشأن     ٢٠٠٦أغسـطس   / آب ١٨ إىل   ١٤

سيقدم فريق اخلرباء   و. ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ٢٢ إىل   ١٨ يف بريـتوريا، جـنوب أفريقيا، من         ملـنطقة أفريقـيا   
 ٢٢ و ٢٥االستشـاري أيضـا تقريـراً عـن نتائج اجتماعه السابع املعقود يف بريتوريا، جنوب أفريقيا، يومي                  

 .٢٠٠٦سبتمرب /أيلول

ملشورة لهيئة الفرعية للتنفيذ، ا ل٢٤فريق اخلرباء االستشاري، بناًء على طلب األطراف يف الدورة سيقدم و -١٩
بشـأن تقدمي املساعدة التقنية لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول من االتفاقية، اليت تطلب املساعدة يف حتديد                  

وسيقدم الفريق أيضا تقريره عن الطرق والسبل       . األدوات والوسـائل املالئمـة والالزمة إلعداد بالغاهتا الوطنية        
 والتقين إلعداد البالغ الوطين الثاين، والثالث حسبما يقتضيه   الكفـيلة بتحسـني فرص احلصول على الدعم املايل        

وسُينظر يف هذا التقرير يف إطـار البنـد   . (FCCC/SBI/2006/24)احلال، لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول        
 .)٥( للهيئة٢٣اهليئة الفرعية للتنفيذ، تقدمي الدعم املايل والتقين، كما هو مقرر يف الدورة من جدول أعمال ) ب(٤

 .سُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف التقرير املذكور أدناه وإىل تقدمي توصيات بشأنه: اإلجراء -٢٠

تقريـر مرحلي عن أنشطة فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية           
مانةمذكرة من األ. املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية

 FCCC/SBI/2006/25 

 

                                                      

)٥( FCCC/SBI/2005/23 ٣٠، الفقرة. 
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 تقدمي الدعم املايل والتقين )ب( 

، من األطراف أن تقدم     )٦(طلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا الثالثة والعشرين       : معلومـات أساسية   -٢١
تعددة املمولة من مصادر ثنائية وم    لألمانـة معلومات عن األنشطة والربامج احلالية، مبا يف ذلك األنشطة والربامج             

  يف دورهتا اخلامسة والعشرين    للتنفيذاألطراف، لتمكني فريق اخلرباء االستشاري من تقدمي تقرير إىل اهليئة الفرعية            
وكررت اهليئة، يف   . بشـأن طرق حتسني فرص احلصول على الدعم املايل والتقين املقدم إلعداد البالغات الوطنية             

 ٤راف واملنظمات الدولية ذات الصلة بأن تقدم إىل األمانة، حبلول           ، طلبها إىل األط   )٧(دورهتـا الرابعة والعشرين   
، معلومـات عـن أنشطتها فيما يتعلق بإعداد البالغات الوطنية، بغية جتميعها يف وثيقة               ٢٠٠٦أغسـطس   /آب

 .متنوعات تنظر فيها اهليئة الفرعية يف دورهتا اخلامسة والعشرين

ن األمانة أن توفر للهيئة الفرعية للتنفيذ، يف كل دورة من  م٢-م أ/١٠من املقرر   ) ب(١طلبـت الفقرة     -٢٢
. دوراهتـا، تفاصـيل الدعم املايل الذي قدمه مرفق البيئة العاملية لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية                 

ملتعلقة بأنشطة  ، مرفق البيئة العاملية إىل مواصلة تقدمي املعلومات ا        )٨(ودعـت اهليـئة، يف دورهتا الرابعة والعشرين       
األطـراف غـري املدرجة يف املرفق األول فيما يتعلق حبالة إعداد بالغاهتا الوطنية، وأن يقدم، إضافة إىل مواعيد                   

وطلبت إىل األمانة أن تبلغ هـذه املعلومات إلـى اهليئـة         . املوافقـة، معلومـات بشـأن مواعيد دفع األموال        
 .لعشرينالفرعيـة للتنفيـذ فـي دورهتا اخلامسـة وا

ستدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف املعلومات اليت قدمها مرفق البيئة العاملية ويف توصيات   : اإلجراء -٢٣
الدعم  يف إطار إعداد التوجيه بشأن الطرق والسبل الكفيلة بتحسني فرص احلصول على              فريق اخلرباء االستشاري  

 .نية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقيةاملايل والتقين ألغراض إعداد البالغات الوط

تقرير فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف          
سبل حتسني فرص احلصول على     غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية بشأن        

مذكرة . الثانية والالحقةالدعم املايل والتقين ألغراض إعداد البالغات الوطنية 
مـن رئـيس فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من            

 األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية

 FCCC/SBI/2006/24 

معلومـات عـن الدعم املايل املقدم من مرفق البيئة العاملية ألغراض إعداد              
قة املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق البالغات الوطنية األولية والالح

 مذكرة من األمانة. األول باالتفاقية

 FCCC/SBI/2006/INF.5 

معلومات عن األنشطة املتعلقة بإعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطراف          
املعلومات املقدمة من األطراف ومن     . غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية     

 دولية املعنيةاملنظمات ال

 FCCC/SBI/2006/MISC.14 

                                                      

)٦( FCCC/SBI/2005/23 ٣٠، الفقرة. 

)٧( FCCC/SBI/2006/11 ٤١، الفقرة. 
)٨( FCCC/SBI/2006/11 ٤٠، الفقرة. 
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 )االتفاقية( اآللية املالية -٥

 الصندوق اخلاص لتغري املناخ )أ( 

 للهيئة الفرعية للتنفيذ، أن تواصل النظر يف هذه املسألة ٢٤قررت األطراف، يف الدورة : معلومات أساسية -٢٤
هبدف االنتهاء من  للهيئة الفرعية للتنفيذ، ٢٢ة  الذي أُِعد يف الدور    )٩( على أساس مشروع النص    ٢٥يف الـدورة    

 .إعداد توصيتها اليت ستقدمها إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثانية عشرة بشأن تشغيل الصندوق اخلاص لتغري املناخ

سُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل مواصلة النظر يف هذه املسألة والتوصية مبشروع مقرر يعتمده              : اإلجراء -٢٥
 .ؤمتر األطراف يف دورته الثانية عشرةم

 االستعراض الثالث لآللية املالية )ب( 

 من  ١١ من املادة    ٤، وطبقاً للفقرة    ٤-م أ /٣قرر مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره      : معلومـات أساسية   -٢٦
نفيذ، مبوجب  وطلب مؤمتر األطراف من اهليئة الفرعية للت      . االتفاقـية، أن يستعرض اآللية املالية كل أربع سنوات        

، أن تشرع يف االستعراض الثالث لآللية املالية يف دورهتا احلادية والعشرين وفقاً للمعايري الواردة يف ٨-م أ/٥مقرره 
، مع مراعاة التعديالت اليت قد يتم إدخاهلا عليها الحقاً، وأن تتخذ ٤-م أ/٣املـبادئ التوجيهـية املرفقة باملقرر     

 .يراً عن النتائج إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثانية عشرةالتدابري املناسبة وتقدم تقر

وقـد أحرزت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا الرابعة والعشرين، تقدما يف نظرها يف االستعراض الثالث                -٢٧
  ، استنادا إىل جتميع اآلراء املعرب عنها والنص الذي قدمته األطراف يف           )١٠(لآللـية املالـية وأعدت مشروع نص      

 . تلك الدورة

سُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل مواصلة مداوالهتا بشأن هذه املسألة، على أساس النص املشار              : اإلجراء -٢٨
 . أعاله، بغية التوصية مبشروع مقرر يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته الثانية عشرة٢٧إليه يف الفقرة 

  ؤمتر األطرافتقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل م )ج( 

تنص مذكرة التفاهم املوقعة بني مؤمتر األطراف وجملس مرفق البيئة العاملية، املرفقة            : معلومـات أساسية   -٢٩
، على أمور منها أن يقدم مرفق البيئة العاملية ملؤمتر األطراف تقارير سنوية ووثائق رمسية عامة                ٢-م أ /١٢باملقرر  

 .اف إىل مرفق البيئة العامليةأخرى بشأن تنفيذ توجيهات مؤمتر األطر

 :وفيما يتعلق بدورة مؤمتر األطراف الثانية عشرة، فقد قام مؤمتر األطراف، بوجه خاص، مبا يلي -٣٠

                                                      

)٩( FCCC/SBI/2005/10املرفق األول ،. 
)١٠( FCCC/SBI/2006/11املرفق األول ،. 
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، إىل إبالغ مؤمتر األطراف مبعلومات عن       ١١-م أ /٥دعـوة مرفق البيئة العاملية، مبوجب مقرره         )أ( 
 :املسائل التالية

صيص املوارد على املوارد املخصصة يف عملية التجديد الرابعة ملوارد مرفق التطبيق األويل إلطار خت `١` 
البيـئة العاملـية والكيفية اليت ميكن على األرجح أن يؤثر هبا إطار ختصيص املوارد على التمويل      

 املتاح للبلدان النامية من أجل تنفيذ التزاماهتا مبوجب االتفاقية؛

قدمي املساعدة، مىت طلب منه ذلك، إىل األطراف غري املدرجة يف           اخلطوات احملددة اليت اختذت لت     `٢` 
املـرفق األول يف صـياغة وإعـداد مقترحات مشاريع حمددة يف بالغاهتا الوطنية، عند صياغة                

 األطراف براجمها الوطنية الرامية إىل معاجلة قضايا تغري املناخ؛

ينه، وخباصة أنشطة بناء القدرات املتعلقة النظر فيما إذا كانت تكنولوجيات تنحية الكربون وختز    `٣` 
هبـا، تـتفق مع استراتيجياته وأهدافه أم ال، وإذا كان األمر كذلك، فكيف ميكن إدراج هذه                 

 التكنولوجيات يف براجمه التشغيلية؛

، إىل إبالغ مؤمتر األطراف مبعلومات عن       ١١-م أ /٣دعـوة مرفق البيئة العاملية، مبوجب مقرره         )ب( 
ددة اليت اختذها لتنفيذ التوجيهات لتشغيل الصندوق اخلاص بأقل البلدان منوا، وذلك لينظر فيها مؤمتر  اخلطوات احمل 

 األطراف يف دوراته املقبلة؛ 

ىل تزويد مؤمتر األطراف ، إ١٠-م أ/٨ و١٠-م أ/١ ، مبوجب مقرريه مرفق البيئة العامليةدعوة )ج( 
  ٧-م أ/٦وفقاً للمقررين  (٧-م أ/٥ من املقرر ٢٩-٢٢لفقرات  عن األنشطة املضطلع هبا تنفيذاً لبتعليقاته

  يتخذ مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة مقرراً بشأن التدابري األخرى الواجب اختاذها؛كيما، )٧-م أ/٧و

روع مقرر  بغية التوصية مبش  ستدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف تقرير مرفق البيئة العاملية،             :اإلجراء -٣١
 .يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته الثانية عشرة

 FCCC/CP/2006/3  مذكرة من األمانة. تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف

 تقدمي توجيه إضايف إىل مرفق البيئة العاملية )د( 

ة عشرة عدة إجراءات ذات صلة  من املتوقع أن يتخذ مؤمتر األطراف يف دورته الثاني        : معلومـات أساسية   -٣٢
غري املدرجة يف   ومن ذلك إجراءات بشأن البالغات الوطنية اليت تقدمها األطراف          . هبذا البند من جدول األعمال    

، وبناء القدرات   ) للهيئة الفرعية للتنفيذ   ٢٥جدول األعمال املؤقت للدورة      من   ٤البند  (املـرفق األول باالتفاقية     
من جدول  ) د(٥ للهيئة الفرعية للتنفيذ والبند      ٢٥ من جدول األعمال املؤقت للدورة       ١٠البند  (مبوجب االتفاقية   

 ٢٥ من جدول األعمال املؤقت للدورة       ٧البند  ( من االتفاقية    ٦، واملادة   )١٢األعمـال املؤقت ملؤمتر األطراف      
 للهيئة  ٢٥ؤقت للدورة    من جدول األعمال امل    ٤البند  (، وتطوير ونقل التكنولوجيات     )للهيـئة الفرعـية للتنفيذ    

 ). الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
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، أوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ مؤمتر األطراف، على وجه اخلصوص، بأن )١١(ويف دورهتا الرابعة والعشرين    -٣٣
عملية اليت تتلقى   يقدم، يف دورته الثانية عشرة، دعوة ملرفق البيئة العاملية ملواصلة تبسيط إجراءاته وحتسني فعالية ال              

 من ١من خالهلا األطراف غري املدرجة يف املرفق األول األموالَ من أجل الوفاء بالتزاماهتا املنصوص عليها يف الفقرة 
 من االتفاقية، حرصاً على تسديد األموال يف الوقت املناسب للوفاء بكامل التكاليف املتفق عليها اليت                ١٢املـادة   

 .األطراف يف االمتثال هلذه االلتزاماتتتحملها البلدان النامية 

، )١٢(وعالوة على ذلك، رجت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف دورهتا الرابعة والعشرين        -٣٤
اهليـئة الفرعية للتنفيذ أن تطلب، يف دورهتا اخلامسة والعشرين، من مرفق البيئة العاملية أن يأخذ يف اعتباره، عند                   

 لتقييمات االحتياجات من التكنولوجيا، احلواجز والقيود وكذلك احلاجة لتهيئة مناخ مواٍت ولسد ما تقدمي الدعم
يعـتري القـدرات مـن ثغـرات حّددهـا األطـراف غـري املدرجـة يف املـرفق األول ومبّيـنة يف الوثيقة                        

FCCC/SBSTA/2006/INF.1. 

مكانية تقدمي املزيد من التوجيه ملرفق البيئة العاملية،        سـتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف إ         :اإلجراء -٣٥
 .بغية التوصية مبشروع مقرر يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته الثانية عشرةفيما يتعلق باملسائل املذكورة أعاله، 

 صندوق التكيف): بروتوكول كيوتو( اآللية املالية -٦

وقد اعتمد مؤمتر األطراف العامل     . ٧-م أ /١٠قرر  أُنشئ صندوق التكيف مبوجب امل    : معلومات أساسية  -٣٦
، إرشادات أولية لكيان ُيكلف بتشغيل ١-م إ أ/٢٨بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، مبوجب مقرره 

اآللـية املالـية لالتفاقية من أجل تشغيل صندوق التكيف، وقرر أن يعمل صندوق التكيف حتت إشراف مؤمتر                  
كما قرر مؤمتر   .  اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو وأن يكون مسؤوالً أمامه         األطـراف العـامل بوصـفه     

األطـراف العـامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو أن يعتمد، يف دورته الثانية، إرشادات إضافية     
 . بشأن السياسات واألولويات الربناجمية ومعايري األهلية فيما يتصل بتشغيل صندوق التكيف

وأحرزت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا الرابعة والعشرين تقدماً يف نظرها يف صندوق التكيف، وأعّدت  -٣٧
، دون اإلخالل مبا قد     )١٣(وثيقة توليفية تتضمَّن العناصر املمكن إدراجها يف مشروع مقرر بشأن صندوق التكيف           

 .تقدمه األطراف من إسهامات أخرى

دعت اهليئة الفرعية للتنفيذ املؤسسات الدولية ذات الصلة، ومنها تلك الواردة يف            ويف هذه الدورة ذاهتا،      -٣٨
 أعاله، دون اإلخالل بأية مؤسسة، إىل تقدمي معلومات إىل األمانة، قبل ٣٧الوثيقة التوليفية املشار إليها يف الفقرة 

 علماً بوجهات نظر األطراف، مبا ، حول املسائل الواردة يف الوثيقة التوليفية، ومع اإلحاطة٢٠٠٦أغسطس / آب٤
 .FCCC/SBI/2006/Misc.11 وAdd.1 وFCCC/SBI/2006/Misc.7فيها تلك الواردة يف الوثائق 

                                                      

)١١( FCCC/SBI/2006/11 ٤٢، الفقرة. 

)١٢( FCCC/SBSTA/2006/5 ٢٧ن الفقرة. 
)١٣( FCCC/SBI/2006/11املرفق الثاين ،. 
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الوثيقة سـُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل مواصلة مداوالهتا بشأن هذه املسألة، على أساس              : اإلجـراء  -٣٩
دود اليت قدمتها املؤسسات، بغية التوصية مبشروع مقرر يعتمده مؤمتر  أعاله، والر٣٧املشار إليه يف الفقرة التوليفية 
 .يف دورته الثانيةالعامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو األطراف 

معلومات عن القضايا الواردة يف املرفق باستنتاجات اهليئة الفرعية للتنفيذ بشأن 
 الدولة املعنيةاملعلومات الواردة من املؤسسات . صندوق التكيف

 FCCC/SBI/2006/MISC.16 

آراء بشأن سياسات وأولويات برناجمية، ومعايري أهلية حمددة والترتيبات املمكنة          
 املعلومات الواردة من األطراف. إلدارة صندوق التكيف

 FCCC/SBI/2006/MISC.7 
Add.1و 

 FCCC/SBI/2006/MISC.11  اآلراء الواردة من األطراف. صندوق التكيف

  من االتفاقية٦ املادة -٧

ه ت بالتقدم الذي أحرز   ، يف دورهتا الثالثة والعشرين،    رحبت اهليئة الفرعية للتنفيذ   : معلومـات أساسـية    -٤٠
 من االتفاقية   ٦ يف تنفيذ أنشطة تتصل باملادة       ،األطراف يف املناطق األربع اليت ُعقدت فيها حلقات عمل حىت اآلن          

 توليفياًوطلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل األمانة أن تعد تقريراً          .  من االتفاقية  ٦ادة  وبرنامج عمل نيودهلي بشأن امل    
يستند إىل تقارير حلقات العمل، ويربز املواضيع والقضايا املشتركة كطريقة إللقاء نظرة يف العمق يف نتائج حلقات 

 .٢٥اهليئة أثناء دورهتا فيه العمل كي تنظر 

 من  ٦فرعية للتنفيذ بإطالق مركز التنسيق التجرييب لشبكة املعلومات اخلاص باملادة           رحبت اهليئة ال  كما   -٤١
 .٦، والحظت اهليئة أن مركز التنسيق هو واحد من أدوات عديدة لتعزيز مواصلة تنفيذ املادة (CC:iNet) االتفاقية

 آراءها يف ،٢٠٠٦أغسطس / آب٤ حبلول ،وطلبـت اهليئة الفرعية للتنفيذ أيضاً إىل األطراف أن تقدم إىل األمانة    
ومؤات السـري قدمـاً باألعمـال املـتعلقة مبركز التنسيق ويف جعله مركزاً عامالً بكامل طاقته ومتعدد اللغات                   

ع هذه اآلراء يف وثيقة من الوثائق املتنوعة كي تنظر فيها اهليئة الفرعية ، وطلبت إىل األمانة أن جتّمللمستفيدين منه
 .خلامسة والعشرينللتنفيذ يف دورهتا ا

ستدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف التقارير املشار إليها أدناه، هبدف استخدام املعلومات              : اإلجراء -٤٢
، واختاذ قرار   ٨-م أ /١١ملقرر   من ا  ٣الواردة يف التقارير املقدمة يف استعراض برنامج عمل نيودهلي، وفقا للفقرة            

 . من االتفاقية٦ختاذها يف سبيل وضع استراتيجيات إقليمية ترمي لتنفيذ املادة بشأن اإلجراءات اليت يتعني ا

مذكرة .  من االتفاقية٦تقريـر توليفي بشأن حلقة العمل اإلقليمية عن املادة         
 من األمانة

 FCCC/SBI/2006/17 

مركز التنسيق التجرييب   آراء بشـأن إعطـاء دفعة للعمل اجلاري فيما خيص           
  املعلومات املقدمة من األطراف.لشبكة املعلومات

 FCCC/SBI/2006/MISC.15 
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  من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨ تنفيذ الفقرتني -٨

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

، بعدد من األنشطة يف الفترات الفاصلة ١٠-م أ/١أِذن مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره : معلومات أساسية -٤٣
وستنظر اهليئة  . والسابقة للدورات للتصدي لآلثار الضارة لتغري املناخ وتأثري تنفيذ تدابري االستجابة          بني الدورات   

الفرعـية للتنفيذ يف نتائج اجتماعي اخلرباء عن تدابري االستجابة يف دورته اخلامسة والعشرين، أما نتائج حلقات                 
قضايا ذات األولوية اليت حددهتا البلدان النامية اجلزرية  الثالث عن التكّيف، واجتماع اخلرباء عن الةالعمل اإلقليمي

 .الصغرية، فستنظر فيها اهليئة يف دورهتا السادسة والعشرين

، وسُتدعى اهليئة الفرعية    ١٠-م أ /١سُتقدم األمانة تقريراً شفوياً عن حالة تنفيذ أحكام املقرر          : اإلجراء -٤٤
 عن تدابري االستجابة، بغية التوصية بإجراءات إضافية قد يطلبها مؤمتر           للتنفيذ إىل النظر يف نتائج اجتماعي اخلرباء      

 .األطراف يف دورته الثالثة عشرة

 FCCC/SBI/2006/13  مذكرة من األمانة. تدابري االستجابةتقرير عن اجتماع اخلرباء بشأن 

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

مذكرة . تقريـر عـن حلقة العمل اإلقليمية ألمريكا الالتينية بشأن التكّيف          
 من األمانة

 FCCC/SBI/2006/19 

 املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً )ب( 

قام مؤمتر األطراف، يف دورته احلادية عشرة، بتمديد والية فريق اخلرباء املعين بأقل             : معلومـات أساسية   -٤٥
وعقد فريق اخلرباء اجتماعه التاسع يف إطار . ٧-م أ/٢٩ منـواً، يف إطار االختصاصات احملددة يف املقرر       الـبلدان 

اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا ، ورفع تقريرا بذلك إىل ٢٠٠٦أبريل /واليته املوسعة يف دكا، بنغالديش، يف نيسان
املوجهة صوب تنفيذ برامج العمل الوطنية      ، ويشمل األعمال    ٢٠٠٧ - ٢٠٠٦ عـن بـرنامج عمله للفترة        ٢٤

، ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٦ إىل   ٤وعقد فريق اخلرباء اجتماعه العاشر يف كامباال، أوغندا، يف الفترة من            . للتكـيف 
 .٢٠٠٧حيث استعرض برنامج عمله وأنشطته املقررة لعام 

خلرباء املعين بأقل البلدان منواً وإىل اعتماد  ستدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف تقرير فريق ا         : اإلجراء -٤٦
 .استنتاجات بشأنه

 FCCC/SBI/2006/23  مذكرة من األمانة. تقرير عن عمل فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً
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 ، من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤ املسائل املتصلة بالفقرة -٩

ل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، مبوجب        العاممؤمتر األطراف   طلب  : معلومات أساسية  -٤٧
إىل األمانة أن تنظم، قبل الدورة الثانية ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف              ،  ١-إأ/م أ -٣١مقرره  

بروتوكول كيوتو، حلقة عمل بشأن منهجيات اإلبالغ عن سبل التقليل إىل أدىن حد ممكن من اآلثار االجتماعية                 
يئـية واالقتصـادية الضـارة بالبلدان النامية األطراف واملترتبة على تنفيذ األطراف املدرجة يف املرفق األول                 والب

 ٣ من املادة ١للسياسات والتدابري الرامية إىل الوفاء بالتزاماهتا باحلد من االنبعاثات وخفضها كمياً مبوجب الفقرة 
عمل هذه يف أبو ظيب، اإلمارات العربية املتحدة، يف الفترة من           ومن املقرر أن تعقد حلقة ال     . بروتوكول كيوتو من  
 . ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٦ إىل ٤

ؤمتر سـتدعى اهليـئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف نتائج حلقة العمل هبدف تقدمي توصيات مل               : اإلجـراء  -٤٨
 .العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته الثانيةاألطراف 

 ٣ من املادة ١٤حلقة عمل بشأن منهجيات اإلبالغ يف سياق الفقرة تقرير عن 
 مذكرة من األمانة. بروتوكول كيوتومن 

 FCCC/SBI/2006/27 

  بناء القدرات مبوجب االتفاقية-١٠

، دعوة إىل األطراف لكي توايف      ١٠-م أ /٢وجه مؤمتر األطراف، مبوجب قراره      : معلومـات أساسـية    -٤٩
، بآرائها بشأن اخلطوات اليت يتعني أن تتخذها اهليئة الفرعية          ٢٠٠٦فرباير  / شباط ١٥ موعد أقصاه    األمانـة، يف  

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

نفسه، طلب مؤمتر األطراف من األمانة أيضاً أن ُتعد تقريراً توليفياً بشأن اخلطوات اليت              ومبوجب القرار    -٥٠
 استناداً إىل آراء    ٧-م أ /٢يـتعني اختذها من أجل الرصد املنتظم ألنشطة بناء القدرات املضطلع هبا عمالً باملقرر               

ن يؤخذ يف االعتبار العمل الذي اضطلع به        األطراف املعرب عنها يف املعلومات املقدمة املشار إليها أعاله، على أ          
مرفق البيئة العاملية بشأن مؤشرات األداء اخلاصة ببناء القدرات يف اجملال الرئيسي املتصل بتغري املناخ وفقاً للمقرر                 

كما طلب مؤمتر األطراف من األمانة، مبوجب .  للهيئة الفرعية للتنفيذ٢٤، وأن تتيح هذا التقرير للدورة ٩-م أ/٤
، أن تقوم، بالتعاون مع مرفق البيئة العاملية ووكاالت التنفيذ التابعة له، بنشر وثيقة معلومات عن ١٠-م أ/٢قرره م

 .أفضل املمارسات والدروس املستفادة من مشاريع وبرامج بناء القدرات

ف يف كل   تقدمي تقارير إىل مؤمتر األطرا    ، من األمانة    ٧-م أ /٢ همقررمؤمتر األطراف، مبوجب    طلـب   و -٥١
 ٢٤ونظرت األطراف، يف الدورة     . )١٤(دورة مـن دوراته عن أنشطة تنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان النامية            

                                                      

 .، املرفق٧-م أ/٢املقرر  )١٤(
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 بانتظام ولكنها مل تتوصل إىل إطار بناء القدرات  يـئة الفرعـية للتنفيذ، يف اخلطوات اليت يتعني اختاذها لرصد            لله
 .املسألة يف دورهتا اخلامسة والعشرينوقررت اهليئة مواصلة املناقشات يف هذه . نتيجة

سُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف الوثائق املذكورة أدناه بغية التوصية مبشروع مقرر              : اإلجـراء  -٥٢
 كيما يعتمده   إطار بناء القدرات يف البلدان النامية     بشأن اخلطوات اليت يتعني اختاذها لرصد التقدم احملرز يف تنفيذ           

 .ألطراف يف دورته الثانية عشرةمؤمتر ا

تقرير عن األنشطة الرامية إىل تنفيذ اإلطار اخلاص ببناء القدرات مبوجب املقرر 
 مذكرة من األمانة. ٧-م أ/٢

 FCCC/SBI/2006/16 

بشأن  مرفق البيئة العاملية يف بناء القدرات     تقريـر عـن التقدم الذي أحرزه        
 مذكرة من األمانة. مؤشرات األداء

 FCCC/SBI/2006/22 

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

 FCCC/SBI/2006/5 

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

 FCCC/SBI/2006/MISC.4 

Add.1 و  Corr.1و 

  بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو-١١

، فإن األطر اخلاصة ببناء القدرات املبّينة       ١-م إ أ  /٣٠ و ١-م إ أ  /٢٩وفقاً للمقررين   : معلومات أساسية  -٥٣
وعالوة على ذلك، طلب مؤمتر     .  تنطـبق أيضاً على تنفيذ بروتوكول كيوتو       ٧-م أ /٣ و ٧-م أ /٢يف املقـررين    

صفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو من األمانة أن تأخذ هذين املقررين يف االعتبار              األطـراف العامل بو   
لـدى قيامها بإعداد التقرير التوليفي بشأن اخلطوات املتخذة من أجل الرصد املنتظم ألنشطة بناء القدرات عمالً                 

جدول األعمال مهمة أيضاً للمناقشة      أعاله من    ١٠وتعترب الوثائق املشار إليها يف إطار البند        . ٧-م أ /٢باملقـرر   
 .بشأن هذا البند من جدول األعمال

يئة الفرعية للتنفيذ، يف اخلطوات اليت يتعني اختاذها لرصد التقدم           لله ٢٤ونظـرت األطراف، يف الدورة       -٥٤
تتوصل إىل نتيجة  ولكنها مل   بربوتوكول كيوتو   فيما يتعلق    )١٥( يف البلدان النامية   إطار بناء القدرات  احملرز يف تنفيذ    

 .وقررت اهليئة مواصلة املناقشات يف هذه املسألة يف دورهتا اخلامسة والعشرين. بشأهنا

سُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف الوثائق املذكورة أدناه واالتفاق على أية خطوات              : اإلجـراء  -٥٥
 .يتعني اختاذها

                                                      

 .، املرفق٧-م أ/٢املقرر  )١٥(
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اص ببناء القدرات مبوجب املقرر     تقرير عن األنشطة الرامية لتنفيذ اإلطار اخل      
 مذكرة من األمانة. ٧-م أ/٢

 FCCC/SBI/2006/16 

تقريـر عـن التقدم الذي أحرزه مرفق البيئة العاملية يف بناء القدرات بشأن              
 مذكرة من األمانة. مؤشرات األداء

 FCCC/SBI/2006/22 

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

 FCCC/SBI/2006/5 

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

 FCCC/SBI/2006/MISC.4 

Add.1 و  Corr.1و 

 المتثال تعديل بروتوكول كيوتو فيما يتعلق باإلجراءات واآلليات املتصلة با-١٢

، على النظر يف هذا البند )١٦(اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا الرابعة والعشرين  وافقت  : معلومات أساسية  -٥٦
ويستند البند  . يف دورهتا اخلامسة والعشرين، هبدف االنتهاء من النظر يف هذه املسألة يف دورهتا السابعة والعشرين              

 .FCCC/KP/CMP/2005/2ودية يرد يف الوثيقة إىل اقتراح قدمته اململكة العربية السع

 .سُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف هذه املسألة: اإلجراء -٥٧

  تقرير اجلهة اليت تتوىل إدارة سجل املعامالت الدويل مبوجب بروتوكول كيوتو-١٣

اليت ستتوىل إدارة سجل  إىل اجلهة ،١٠-م أ/١٦ مقرره ، مبوجبطلب مؤمتر األطراف: معلومات أساسية -٥٨
اجتماع األطراف عن الترتيبات التنظيمية، واألنشطة،      /املعامالت الدويل أن تقدم تقارير سنوية إىل مؤمتر األطراف        

 .واالحتياجات من املوارد، وأن تقدم أية توصيات ضرورية لتحسني تشغيل نظم السجالت

، إىل اهليئة الفرعية ١-إ أ/م أ-١٢مبوجب مقرره ف، اجتماع األطرا العامل بوصفه مؤمتر األطرافوطلب  -٥٩
للتنفـيذ أن تـنظر، يف دوراهتا املقبلة، يف التقارير السنوية اليت ستقدمها اجلهة اليت تتوىل إدارة سجل املعامالت                   
الـدويل، بغية الطلب من مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو تقدمي توجيهات،              

 .قتضاء، فيما يتصل بتشغيل نظم السجالتحسب اال

 اجلهة اليت تتوىل إدارة سجل املعامالت الدويل سـُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف تقرير           :اإلجراء -٦٠
 .مشروع مقرر يعتمده مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف دورته الثانية وإعداد ٢٠٠٦لعام 

 هة اليت تتوىل إدارة سجل املعامالت الدويل يف إطار        لـلج الـتقرير السـنوي     
 مذكرة من األمانة. بروتوكول كيوتو

 FCCC/KP/CMP/2006/7 

                                                      

)١٦( FCCC/SBI/2006/11 ٨٧، الفقرة. 
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  املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية-١٤

 ٢٠٠٥-٢٠٠٤البيانات املالية املراجعة لفترة السنتني  )أ( 

عّد األمينة التنفيذية بيانات مالية مراجعة يف هناية  تقتضي اإلجراءات املالية لالتفاقية أن ُت:معلومات أساسية -٦١
 .٢٠٠٥-٢٠٠٤وقد قام جملس مراجعي حسابات األمم املتحدة مبراجعة البيانات املالية للفترة . كل فترة سنتني

 سُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل اإلحاطة علماً بالتقرير املذكور أدناه بغية التوصية مبشروع              :اإلجـراء  -٦٢
قرر يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته الثانية عشرة بشأن حالة تنفيذ التوصيات الواردة يف تقرير جملس مراجعي                 م

 .حسابات األمم املتحدة

 FCCC/SBI/2006/14  مذكرة من األمينة التنفيذية. تقرير جملس مراجعي حسابات األمم املتحدة

. ن األمينة التنفيذية  مذكرة م . تقرير جملس مراجعي حسابات األمم املتحدة     
 تعليقات األمانة. إضافة

 FCCC/SBI/2006/14/Add.1 

. مذكرة من األمينة التنفيذية   . تقرير جملس مراجعي حسابات األمم املتحدة     
 ٢٠٠٥-٢٠٠٤البيانات املالية املراجعة لفترة السنتني . إضافة

 FCCC/SBI/2006/14/Add.2 

 ٠٠٧٢-٢٠٠٦أداء ميزانية فترة السنتني  )ب( 

، على امليزانية الربناجمية لفترة     ١١-م أ /١٢ وافق مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره       :معلومـات أساسـية    -٦٣
 وطلب إىل األمينة التنفيذية تقدمي تقرير إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثانية عشرة عن               ٢٠٠٧-٢٠٠٦السـنتني   

 .٢٠٠٧-٢٠٠٦ لفترة السنتني ا على امليزانية الربناجميةاإليرادات وأداء امليزانية واقتراح أي تعديالت قد يلزم إدخاهل

 سُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف التقريرين املذكورين أدناه هبدف التوصية مبشروع              :اإلجـراء  -٦٤
ية لنصف مقرر يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته الثانية عشرة، على أساس املعلومات املتعلقة باإليرادات وأداء امليزان

 .٢٠٠٦السنة األول من عام 

. ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٣٠ يف   ٢٠٠٧-٢٠٠٦لفترة السنتني   أداء امليزانـية    
 مذكرة من األمانة

 FCCC/SBI/2006/15 

 FCCC/SBI/2006/INF.6  مذكرة من األمانة. ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١٥حالة االشتراكات يف 
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 ألمانةمواصلة استعراض وظائف وعمليات ا )ج( 

، مواصلة النظر يف هذا    )١٧(قررت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا احلادية والعشرين       : معلومـات أساسية   -٦٥
 .البند كل سنة

 سُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف هذه املسألة هبدف التوصية مبشروع مقرر يعتمده مؤمتر :اإلجراء -٦٦
 .ته الثانية عشرة بشأن مواصلة استعراض وظائف وعمليات األمانةاألطراف، حسب االقتضاء، يف دور

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

، إىل األمينة التنفيذية أن     )١٨(طلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا الرابعة والعشرين       : معلومات أساسية  -٦٧
ات مع األمني العام لألمم املتحدة للحصول على آرائه بشأن مدى جواز متتع األفراد العاملني يف                تواصـل املشاور  

اهليئات وأفرقة خرباء االستعراض املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو باحلصانات اليت متنحها اتفاقية امتيازات األمم              
، ومدى إمكانية دعوة مؤمتر )١٩٤٦م اتفاقية عا (١٩٤٦فرباير / شباط١٣املـتحدة وحصـاناهتا، املعـتمدة يف     

األطـراف العـامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو للجمعية العامة لألمم املتحدة إىل اعتماد قرار       
 أو يطبقها على األفراد العاملني يف اهليئات وأفرقة خرباء االستعراض املنشأة مبوجب             ١٩٤٦يعـترف باتفاقية عام     

 .بروتوكول كيوتو

ما طلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل األمانة أن تعد مذكرة حتلل القضايا واآلثار املتعلقة مبسألة احلصول                ك -٦٨
على اتفاق خطي من الكيانات اخلاصة أو الوطنية الساعية إىل املشاركة يف اآلليات املنصوص عليها يف بروتوكول                 

 باهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو أو       كـيوتو حبيـث تقدَّم أية شكاوى أو مطالبات أو منازعات تتصل           
األفـراد العـاملني يف اهليئات ويف أفرقة خرباء االستعراض املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو وفقاً ملقررات مؤمتر                 
األطـراف العـامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو وأن يكون تقدميها يف مقر األمانة، وأن تقدم                  

 .ة هلؤالء األفراد الذين يواجهون شكاوى أو مطالبات أو منازعات تتعلق مبهامهم الرمسيةاألمانة املساعد

 ستدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل مواصلة املداوالت بشأن هذه املسألة، استنادا إىل الوثيقتني              :اإلجـراء  -٦٩
بوصفه اجتماع األطراف يف    املذكورتـني أدنـاه، هبـدف التوصية مبشروع مقرر يعتمده مؤمتر األطراف العامل              

 .بروتوكول كيوتو يف دورته الثانية

                                                      

)١٧( FCCC/SBI/2004//19و ،Corr.1 ١٠٥ الفقرة. 
)١٨( FCCC/SBI/2006/11 ١٢٤، الفقرة. 
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امتيازات وحصانات  مشـاورات األمانـة مع األمني العام لألمم املتحدة بشأن           

 مذكرة من األمانة. مبوجب بروتوكول كيوتو األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة
 FCCC/SBI/2006/20 

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

 FCCC/SBI/2006/21 

  مسائل أخرى-١٥

 مستوى االنبعاثات يف سنة األساس لكرواتيا )أ( 

، أن تنظر   ٢٠٠٦فرباير  / شباط ١٥طلبت حكومة كرواتيا، يف رسالة رمسية مؤرخة        : معلومـات أساسية   -٧٠
 ٤ من املادة ٦رهتا الرابعة والعشرين، يف مستوى انبعاثاهتا يف سنة األساس طبقاً للفقرة اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دو

 .ومل تنته اهليئة من النظر يف هذه املسألة ووافقت على مواصلة نظرها يف دورهتا اخلامسة والعشرين. من االتفاقية

ة هبدف التوصية مبشروع مقرر يعتمده مؤمتر سُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف هذه املسأل: اإلجراء -٧١
 . األطراف يف دورته الثانية عشرة

 أي مسائل أخرى )ب( 

سـيجري، يف إطار هذا البند الفرعي، تناول أي مسائل أخرى تنشأ خالل الدورة أو تكون ُمحالة من                   -٧٢
 . األطراف يف دورته الثانيةمؤمتر األطراف يف دورته الثانية عشرة أو مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع 

  تقرير الدورة-١٦

سُيعد مشروع تقرير عن أعمال الدورة كي تعتمده اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هناية             : معلومـات أساسـية    -٧٣
 .الدورة

سُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل اعتماد مشروع التقرير واإلذن للمقرر بإمتام التقرير بعد الدورة : اإلجراء -٧٤
 . بتوجيه من الرئيس ومبساعدة من األمانة
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 املرفق

 الوثائق املعروضة على اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا اخلامسة والعشرين

 الوثائق املعدة للدورة

 FCCC/SBI/2006/12  مذكرة من األمني التنفيذي. جدول األعمال املؤقت وشروحه

 FCCC/SBI/2006/13  مذكرة من األمانة. ةتقرير عن اجتماع اخلرباء بشأن تدابري االستجاب

مذكرة من األمينة التنفيذية. تقرير جملس مراجعي حسابات األمم املتحدة  FCCC/SBI/2006/14 

. مذكرة من األمينة التنفيذية. تقرير جملس مراجعي حسابات األمم املتحدة
 تعليقات األمانة. إضافة

 FCCC/SBI/2006/14/Add.1 

. مذكرة من األمينة التنفيذية. عي حسابات األمم املتحدةتقرير جملس مراج
 ٢٠٠٥-٢٠٠٤البيانات املالية املراجعة لفترة السنتني . إضافة

 FCCC/SBI/2006/14/Add.2 

. ٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠ يف ٢٠٠٧-٢٠٠٦أداء امليزانية لفترة السنتني   
 مذكرة من األمانة

 FCCC/SBI/2006/15 

مية لتنفيذ اإلطار اخلاص ببناء القدرات مبوجب       تقريـر عن األنشطة الرا    
 مذكرة من األمانة. ٧-م أ/٢املقرر 

 FCCC/SBI/2006/16 

.  من االتفاقية  ٦تقريـر تولـيفي بشأن حلقة العمل اإلقليمية عن املادة           
 مذكرة من األمانة

 FCCC/SBI/2006/17 

 FCCC/SBI/2006/18  مانةمذكرة من األ. تقرير عن اجتماع اخلرباء بشأن التنويع االقتصادي

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

 FCCC/SBI/2006/19 

امتيازات مشـاورات األمانـة مـع األمـني العام لألمم املتحدة بشأن             
. مبوجب بروتوكول كيوتو   وحصانات األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة     

 ن األمانةمذكرة م

 FCCC/SBI/2006/20 

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

 FCCC/SBI/2006/21 
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تقرير عن التقدم الذي أحرزه مرفق البيئة العاملية يف ببناء القدرات بشأن            
 مذكرة من األمانة. مؤشرات األداء

 FCCC/SBI/2006/22 

 FCCC/SBI/2006/23  مذكرة من األمانة. فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواًتقرير عن عمل 

تقريـر فـريق اخلـرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من            
سبل حتسني فرص   األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية بشأن         

 ألغراض إعداد البالغات الوطنية الثانية      الدعم املايل والتقين  احلصول على   
مذكرة من رئيس فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات        . والالحقـة 

 الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية

 FCCC/SBI/2006/24 

 تقرير مرحلي عن أنشطة فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية
مذكرة . املقدمـة مـن األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية          

 من األمانة

 FCCC/SBI/2006/25 

-١٩٩٠بـيانات القوائـم الوطنية جلرد انبعاثات غازات الدفيئة للفترة           
 مذكرة من األمانة.  وحالة تقدمي التقارير٢٠٠٤

 FCCC/SBI/2006/26 

 من  ١٤اإلبالغ يف سياق الفقرة     حلقة العمل بشأن منهجيات     تقرير عن   
 مذكرة من األمانة. بروتوكول كيوتو من ٣املادة 

 FCCC/SBI/2006/27 

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

 كرة من األمانةمذ. املرفق األول باالتفاقية

 FCCC/SBI/2006/INF.5 

 FCCC/SBI/2006/INF.6  مذكرة من األمانة. ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١٥حالة االشتراكات يف 

حالـة تقدمي البالغات الوطنية الرابعة والتقارير اليت تبني التقدم احملرز يف            
 إطار تنفيذ بروتوكول كيوتو

 FCCC/SBI/2006/INF.7 

سياسـات اخلاصـة واألولويات الربناجمية، ومعايري األهلية        آراء بشـأن ال   
املعلومات الواردة من األطراف. والترتيبات املمكنة إلدارة صندوق التكيف

 FCCC/SBI/2006/MISC.7 

Add.1و 

 FCCC/SBI/2006/MISC.11  املعلومات الواردة من األطراف. صندوق التكيف

بالغات الوطنية املقدمة من    معلومـات عـن األنشـطة املتعلقة بإعداد ال        
املعلومات املقدمة من   . األطـراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية       

 األطراف ومن املنظمات الدولية املعنية

 FCCC/SBI/2006/MISC.14 
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مركز التنسيق التجرييب   آراء بشأن إعطاء دفعة للعمل اجلاري فيما خيص         
 من األطرافاملعلومات املقدمة . لشبكة املعلومات

 FCCC/SBI/2006/MISC.15 

معلومـات عن القضايا املتعلقة باملرفق باستنتاجات اهليئة الفرعية للتنفيذ          
 املعلومات الواردة من املؤسسات الدولة املعنية. بشأن صندوق التكيف

 FCCC/SBI/2006/MISC.16 

 وثائق أخرى معروضة على الدورة

 FCCC/CP/2006/3  مذكرة من األمانة.  إىل مؤمتر األطرافتقرير مرفق البيئة العاملية املقدم

الـتقرير السنوي للجهة اليت تتوىل إدارة سجـل املعامـالت الدولـي          
 مذكرة من األمانة. مبوجب بروتوكول كيوتو

 FCCC/KP/CMP/2006/7 

مذكرة . بروتوكول كيوتو اقـتراح اململكـة العربـية السعودية بتعديل         
 من األمانة

 FCCC/KP/CMP/2005/2 

تقريـر تولـيفي بشـأن اخلطوات اليت يتعني اختاذها لرصد أنشطة بناء             
 مذكرة من األمانة. القدرات

 FCCC/SBI/2006/5 

تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا الرابعة والعشرين املعقودة يف بون           
 ٢٠٠٦مايو / أيار٢٥ إىل ١٨يف الفترة من 

 FCCC/SBI/2006/11 

ـ     من  ٣ من املادة    ٢تقارير اليت تبني التقدم احملرز وفقاً للفقرة        تولـيف لل
 مذكرة من األمانة. برتوكول كيوتو

 FCCC/SBI/2006/INF.2 

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

 FCCC/SBI/2006/MISC.4 

Corr.1و Add.1و 

عن دورهتا الرابعة تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ وتطوير ونقل التكنولوجيات 
 ٢٠٠٦مايو / أيار٢٥ إىل ١٨والعشرين املعقودة يف بون يف الفترة من 

 FCCC/SBSTA/2006/5 

تقريـر توليفي بشأن االحتياجات من التكنولوجيا اليت حّددهتا األطراف          
 مذكرة من األمانة. االتفاقيةغري املدرجة يف املرفق األول من 

 FCCC/SBSTA/2006/INF.1 

 ـ ـ ـ ـ ـ


