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 اهليئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة اخلامسة والعشرون

 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٤-٦نريويب، 
 

 من جدول األعمال املؤقت) أ(٢البند 
 ملسائل التنظيميةا

 إقرار جدول األعمال

 جدول األعمال املؤقت وشروحه

 *مذكرة من األمني التنفيذي

 إضافة

 جدول األعمال املؤقت التكميلي

  مقدمة-أوالً 

ورد طلـب مـن حكومة توفالو، باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية، بإدراج بند يف جدول األعمال                  -١
 . يف دورهتا اخلامسة والعشريناملؤقت للهيئة الفرعية للتنفيذ

 من مشروع النظام الداخلي اجلاري تطبيقه، وباالتفاق مع رئيس اهليئة الفرعية للتنفيذ، ١٢وعمالً باملادة  -٢
 . يف جدول األعمال املؤقت التكميلي الوارد أدناه١٥أدرج هذا البند باعتباره البند 

 

                                                      

قدمت هذه الوثيقة يف وقت متأخر بسبب التوقيت الذي وردت فيه الرسالة من حكومة توفالو باسم                 *
 .حتالف الدول اجلزرية الصغرية
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  جدول األعمال املؤقت التكميلي-ثانياً 

 يـلي جدول األعمال املؤقت التكميلي للدورة اخلامسة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ، بصيغته              فـيما  -٣
 :املقترحة بعد التشاور مع الرئيس

 .افتتاح الدورة -١ 

 :املسائل التنظيمية -٢ 

 إقرار جدول األعمال؛ )أ(   

 تنظيم أعمال الدورة؛ )ب(   

 انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس؛ )ج(   

 .انتخاب أعضاء حيلون حمل أعضاء املكتب )د(   

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

  من بروتوكول ٣ من املادة ٢توليف للتقارير اليت تبني التقدم احملرز وفقاً للفقرة  )أ(   
 كيوتو؛  

 رد غازات الدفيئة املقدمة من األطراف   تقريـر عـن بيانات القوائم الوطنية جل        )ب(   
 .٢٠٠٤-١٩٩٠املدرجة يف املرفق 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  )أ(  
 املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية؛ 

 .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(   

 .ه إضايف إىل مرفق البيئة العامليةتقدمي توجي )د(   
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 .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(   

 . من بروتوكول كيوتو٣ 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 

 .ـالت الدولـي مبوجب بروتوكول كيوتوتقرير اجلهة اليت تتوىل إدارة سجـل املعام -١٣ 

 :املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية -١٤ 

 ؛٢٠٠٥-٢٠٠٤البيانات املالية املراجعة لفترة السنتني  )أ(   

 ؛٢٠٠٧-٢٠٠٦أداء امليزانية لفترة السنتني  )ب(   

 مواصلة استعراض وظائف وعمليات األمانة؛ )ج(   

 .اد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتوامتيازات وحصانات األفر )د(   

 اإلجراءات الالزمة ملعاجلة االحتياجات والشواغل احملددة للدول اجلزرية الصغرية النامية عمالً بالفقرتني             -١٥ 
 .، وغري ذلك من املواد ذات الصلة يف االتفاقية٤من املادة ) أ(٨ و٤  

 :مسائل أخرى -١٦ 

 النبعاثات يف سنة األساس لكرواتيا؛مستوى ا )أ(   

 .أي مسائل أخرى )ب(   

 .تقرير الدورة -١٧ 
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  شروح جدول األعمال املؤقت التكميلي-ثالثاً 

 اإلجـراءات الالزمـة ملعاجلة االحتياجات والشواغل احملددة للدول اجلزرية الصغرية النامية            -١٥ 
 من املواد ذات الصلة يف االتفاقية، وغري ذلك ٤من املادة ) أ(٨ و٤عمالً بالفقرتني   

 ٦ طلبت حكومة توفالو، باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية يف رسالتها املؤرخة             :معلومـات أساسية   -٤
، من األمانة أن تدرج هذا البند يف جدول األعمال املؤقت للدورة اخلامسة والعشرين للهيئة          ٢٠٠٥سبتمرب  /أيلول

ب، ذكرت حكومة توفالو أن الغرض من هذا البند من جدول األعمال هو إتاحة         ويف هذا الطل  . الفرعـية للتنفيذ  
مناقشـة تركـز على االحتياجات احملددة للدول اجلزرية الصغرية النامية يف سياق التأثريات السلبية لتغري املناخ                 

ات والنتائج اليت أسفر    ويشري هذا الطلب أيضاً إىل أن املناقش      . واستكشاف تدابري ملعاجلة هذه االحتياجات احملددة     
عنها االجتماع الدويل الستعراض برنامج العمل اخلاص بالتنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية، املعقود يف 

 .، ميكن أن تساعد يف النظر يف هذا البند من جدول األعمال٢٠٠٤موريشيوس يف 

 هذا البند بإجراء مناقشة يف جلسة عامة وحتديد         سـتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف       : اإلجـراء  -٥
 .اإلجراء املناسب

- - - - - 


