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 )تابع( احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق 

 اآللية املالية -رابعاً 
 ١١ ٣٥-٣٢ ............................................) من جدول األعمال٤البند ( 
 ١١ ٣٥-٣٢ ....................................الصندوق اخلاص لتغري املناخ -ألف  

  من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨فقرتني تنفيذ ال -خامساً 
 ١١ ٤٤-٣٦ ............................................) من جدول األعمال٥البند ( 
 ١١ ٤٤-٣٦ .................................املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً -ألف  

 الترتيبات اخلاصة بعقد االجتماعات احلكومية الدولية -سادساً 
 ١٣ ٧٢-٤٥ ............................................) من جدول األعمال٦البند ( 
 ١٣ ٥٣-٤٥ ............................ األطرافالدورة احلادية عشرة ملؤمتر -ألف  
 الدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف -باء  
 ١٣ ٥٣-٤٥ ...............................................بروتوكول كيوتو  
 ١٤ ٦٠-٥٤ ..........................................فترات الدورات املقبلة -جيم  
 ١٦ ٦٦-٦١ ..................................تنظيم العملية احلكومية الدولية -دال  
 ١٧ ٧٢-٦٧ ...............املنظمات املتمتعة بصفة مراقب يف عملية االتفاقية -هاء  

 املسائل اإلدارية واملالية -سابعاً 
 ١٨ ١٠٣-٧٣ ............................................) من جدول األعمال٧البند ( 
 ١٨ ٧٨-٧٣ ......................٢٠٠٥-٢٠٠٤أداء امليزانية لفترة السنتني  -ألف  
 ١٩ ٨٧-٧٩ .................٢٠٠٧-٢٠٠٦امليزانية الربناجمية لفترة السنتني  -باء  
 بشأن الدعم املايلمن اإلجراءات املالية لالتفاقية ) ج(٧تنفيذ الفقرة  -جيم  
 ٢٠ ٩٢-٨٨ ..للمشاركة يف عملية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ  
 ٢١ ٩٥-٩٣ ................................................تنفيذ اتفاق املقر -دال  
 ٢٢ ١٠٣-٩٦ .............................االستعراض الداخلي ألنشطة األمانة -هاء  

 مسائل أخرى -ثامناً 
 ٢٣ ١١٣-١٠٤ ............................................) من جدول األعمال٨البند ( 
 ٢٣ ١٠٦-١٠٤ ....................نبعاثات يف سنة األساس لكرواتيامستوى اال -ألف  
 ٢٣ ١١٣-١٠٧ ...............................................أية مسائل أخرى -باء  
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 )تابع( احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق 

 تقرير عن الدورة -تاسعاً 
 ٢٥ ١١٤ ............................................) من جدول األعمال٩البند ( 

 ٢٥ ١١٩-١١٥ ............................................................اختتام الدورة -عاشراً 
 املرفقات

 الصندوق(ية للتنفيذ يف دورهتا الثالثة والعشريـن مشروع نص للعرض على اهليئة الفرع -األول 
 ٢٧ ....................................................................)اخلاص لتغري املناخ 

 أداء امليزانية(مشروع نص للعرض على اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثالثة والعشرين  -الثاين 
 ٣٠ ........................................................)٢٠٠٥-٢٠٠٤لفترة السنتني  

 ٣١ .................هتا الثانية والعشرينالوثائق املعروضة على اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دور -الثالث 

 FCCC/SBI/2005/10/Add.1 -إضافة 

 مشاريع املقررات واالستنتاجات املقدمة إىل مؤمتر األطراف العتمادها

 تقدمي البالغات الوطنية الثانية وكذلك الثالثة، حسب        ١١-م أ /-مشـروع املقـرر   
 االقتضاء، من قبل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

  مزيد من اإلرشادات لتشغيل صندوق أقل البلدان منواً ١١-م أ/-شروع املقررم

  من االتفاقية٤ من املادة ٦ املرونة جتاه كرواتيا مبقتضى الفقرة ١١-م أ/-مشروع املقرر

مبا يف ذلك  (٢٠٠٧-٢٠٠٦ امليزانية الربناجمية لفترة السنتني    ١١-م أ /-مشروع املقرر 
 ) ٢٠٠٧-٢٠٠٦(يزانية الربناجمية لفترة السنتني امل. ١-م إأ/-مشروع املقرر 

 مشروع االستنتاجات املتعلقة باالستعراض الداخلي ألنشطة األمانة
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  افتتاح الدورة-أوالً 
 )جدول األعمال من ١البند (

 ٢٠ن ُعقدت الدورة الثانية والعشرون للهيئة الفرعية للتنفيذ يف فندق ماريتيم يف بون بأملانيا، يف الفترة م           -١
 .٢٠٠٥مايو / أيار٢٧إىل 

الذي رحب جبميع األطراف    ) الدامنرك(وافتـتح الدورة رئيس اهليئة الفرعية للتنفيذ، السيد توماس بيكر            -٢
ومل يتمكن . ، نائب رئيس اهليئة الفرعية للتنفيذ   )أوكرانيا(كمـا رحب بالسيد هيورهي فريمييتشيك       . واملراقـبني 

 .قرر اهليئة الفرعية للتنفيذ، من حضور الدورة، م)بنما(السيد إمييليو مسربيس 

 هنتر، إىل أخذ -ودعا الرئيس األمينة التنفيذية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، السيدة يوك فالر              -٣
نتهاء من حبث   وذكرت األمينة التنفيذية أن هذه الدورة هي فرصة هامة لألطراف لال          . الكـلمة أمام اهليئة الفرعية للتنفيذ     

ويشمل . عـدد من القضايا السياسية اهلامة اليت مل يسمح الوقت بإهناء املناقشات حوهلا يف الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف            
ذلـك األعمـال املتعلقة بصندوق أقل البلدان منواً والصندوق اخلاص لتغري املناخ وتقدمي األطراف غري املدرجة يف املرفق                   

وقالت . وأشارت أيضاً إىل أمهية إحراز تقدم يف جمال حتسني العملية احلكومية الدولية           . بالغات الوطنية األول لالتفاقـية لل   
. إهنا الفرصة األخرية لإلعداد للدورة التارخيية األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو               

متثل أقصى جهد تبذله     )١(٢٠٠٧-٢٠٠٦ الربناجمية املقترحة لفترة السنتني      وأبلغـت األمينة التنفيذية األطراف بأن امليزانية      
األمانـة للموازنة بني الضغوط املالية اليت تواجهها األطراف وحجم طموحها الذي أعربت عنه يف املقررات اليت اعتمدهتا                  

ج اليت أسفر عنها االستعراض الداخلي      وأوضحت أن األمانة اعتمدت يف إعداد امليزانية املقترحة على النتائ         . على مر السنني  
وذكرت أنه متهيداً   . ألنشـطتها، وهي ممارسة ترى األمنية التنفيذية أن من املفيد إجراءها كل عشر سنوات أو حنو ذلك                

للـدورة احلاديـة عشـرة ملؤمتـر األطراف، أعدت األمانة مقترحاً جلعل اجتماعات االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ                   
ودعت األمينة التنفيذية أيضاً الوفود إىل املسامهة يف الصندوق االستئماين للمشاركة يف عملية             . )٢(ت حمايدة مناخياً  اجتماعا

 .االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ حىت تظل عملية تغري املناخ حتظى مبشاركة واسعة من مجيع املناطق

  املسائل التنظيمية-ثانياً 
 )مالجدول األع من ٢البند (

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

مايو، وجلستها الثالثة   / أيار ٢٠نظـرت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف جلستيها األوىل والثانية املعقودتني يف             -٤
مـايو، يف مذكـرة أعدهتا األمينة التنفيذية وتتضمن جدول األعمال املؤقت وشروحه             / أيـار  ٢٣املعقـودة يف    

FCCC/SBI/2005/1)و (Add.1 ويف جدول األعمال املؤقت التكميلي وشروحه ،(FCCC/SBI/2005/1/Add.2) .
                                                      

)١( FCCC/SBI/2005/8و Add.1-2. 
)٢( FCCC/SBI/2005/9. 



FCCC/SBI/2005/10 
Page 5 

 والصني، وبياناً باسم اجلماعة األوروبية والدول ٧٧ طرفاً ببيانات، مشلت بياناً باسم جمموعة ال    ٣١وأدىل ممـثلو    
اسم أقل البلدان منواً، وبياناً باسم حتالف الدول اجلزرية         وبياناً باسم اجملموعة األفريقية، وبياناً ب      )٣(األعضـاء فيها  

 .الصغرية، وبياناً باسم اجملموعة املختلطة، وبياناً باسم جمموعة سالمة البيئة، وبياناً باسم اجملموعة املركزية

، بناء  ١٠-م أ /١واستناداً إىل أن مناقشة مسألة بناء القدرات ومسألة التقدم احملرز يف جمال تنفيذ املقرر                -٥
 من جدول األعمال، أقرت - أية مسائل أخرى -) ب(٨على طلب بعض األطراف، ميكن إجراؤها يف إطار البند 

 : اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف جلستها الثالثة، جدول األعمال على النحو التايل

 افتتاح الدورة -١ 

 :املسائل التنظيمية -٢

 إقرار جدول األعمال )أ(  

 أعمال الدورةتنظيم  )ب(  

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

 تقدمي البالغات الوطنية الثانية وكذلك الثالثة، حسب االقتضاء )أ(  

عمـل فـريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري              )ب( 
 ول لالتفاقيةاملدرجة يف املرفق األ

 جتميع وتوليف البالغات الوطنية األولية )ج(  

 توفري الدعم املايل والتقين )د(  

 :اآللية املالية -٤

 الصندوق اخلاص لتغري املناخ )أ(  

 : من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨تنفيذ الفقرتني  -٥

 املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً )أ(  

 :ات حكومية دوليةترتيبات لعقد اجتماع -٦

 الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف )أ(  

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

 .أيدت بلغاريا وكرواتيا ورومانيا بيانات اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها )٣(
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 فترات الدورات املقبلة )ج(  

 تنظيم العملية احلكومية الدولية )د(  

 االتفاقية عمليةاملراقبة يف  املنظمات  )ه(  

 :ل املالية واإلداريةاملسائ -٧

 ٢٠٠٥-٢٠٠٤أداء امليزانية لفترة السنتني  )أ(  

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦امليزانية الربناجمية لفترة السنتني  )ب(  

من اإلجراءات املالية لالتفاقية بشأن الدعم املايل للمشاركة يف         ) ج(٧تنفـيذ الفقرة     )ج( 
 عملية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

 تنفيذ اتفاق املقر )د(  

 االستعراض الداخلي ألنشطة األمانة  )ه(  

 :مسائل أخرى -٨

  يف سنة األساس لكرواتيااالنبعاثات مستوى )أ(  

 ى أخرمسائل ةأي )ب(  

 .تقرير عن الدورة -٩

  تنظيم أعمال الدورة-باء 
 )جدول األعمالمن ) ب(٢البند (

مايو، حيث  / أيار ٢٠ا البند الفرعي يف جلستها األوىل املعقودة يف         نظـرت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف هذ       -٦
وجـه الرئـيس االنتباه إىل برنامج العمل املقترح املدرج يف موقع االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ على شبكة                 

 .ذلك الربنامجوبناء على اقتراح الرئيس، وافقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على مباشرة عملها استناداً إىل . ويب

وأبلغـت األمانـة اهليـئة الفرعية للتنفيذ بورود طلبات من منظمتني حكوميتني دوليتني ومثاين منظمات غري                  -٧
ووافقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على قبول هذه املنظمات، استناداً         . حكومية العتمادها مؤقتاً يف دوريت اهليئتني الفرعيتني      

 . من االتفاقية، دون اإلخالل باإلجراءات اليت سيتخذها مؤمتر األطراف الحقا٧ً  من املادة٦إىل أحكام الفقرة 

مايو، أبلغ الرئيس اهليئة الفرعية للتنفيذ بأنه مت، أثناء الدورة، تنظيم           / أيار ٢٦ويف اجللسـة الـرابعة املعقودة يف         -٨
 الفرعية للتنفيذ مع رؤساء أفرقة اخلرباء املنشأة        اجـتماع لرئيس اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية ورئيس اهليئة         
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بشأن التعاون فيما بني أفرقة اخلرباء هذه يف برامج عملها املتصلة بالقضايا الشاملة، مبا يف ذلك القضايا                  )٤(مبوجب االتفاقية 
وأشار الرئيس  . ٨-م أ /١٠وقد ُعقد االجتماع مبوجب املقرر      . املتعلقة بأنشطة التكيف ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات      

إىل أن املشـاركني رأوا أن هناك تقدماً ملموساً قد أُحرز يف هذا اجملال وأن أفرقة اخلرباء الثالثة اتفقت على إعداد تقرير                      
 ).٢٠٠٦مايو /أيار(موحد عن تعاوهنا للدورة الرابعة والعشرين لكل من اهليئتني الفرعيتني 

 األطراف غري املدرجة يف املرفق      البالغات الوطنية املقدمة من    -ثالثاً 
 األول لالتفاقية
 )جدول األعمال من ٣البند (

  تقدمي البالغات الوطنية الثانية وكذلك الثالثة، حسب االقتضاء-ألف 
 )جدول األعمالمن ) أ(٣البند (

مايو، / أيار٢٠ يف نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف هذا البند الفرعي يف جلستيها األوىل والثانية املعقودتني -٩
وأدىل ممثلو ستة . FCCC/SBI/2004/L.27وقد ُعرضت عليها الوثيقة . مايو/ أيار٢٦وجلستها الرابعة املعقودة يف 

وممثل حتدث باسم    ،)٥(أطـراف ببيانات، وكان منهم ممثل حتدث باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها            
 .حتالف الدول اجلزرية الصغرية والصني، وممثل حتدث باسم ٧٧جمموعة ال  

ويف اجللسـة الثانـية، وافقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على حبث هذا البند الفرعي يف مشاورات غري رمسية                   -١٠
ويف اجللسة الرابعة،   ). السويد(والسيد أندرس توريسون    ) موريشيوس(يعقدها السيد سوباراج نايرو سوك أبادو       

 .ت تقريراً عن هذه املشاوراتقدم املسؤوالن عن عقد املشاورا

 اليت اقترحها الرئيس، واليت     )٦(ويف اجللسـة الرابعة، حبثت اهليئة الفرعية للتنفيذ واعتمدت االستنتاجات          -١١
كانون (بشأن هذا املوضوع للعرض على مؤمتر األطراف العتماده يف دورته احلادية عشرة  )٧(تتضمن مشروع مقرر

 ).٢٠٠٥ديسمرب /األول

                                                      

فـريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول                )٤(
 .البلدان منواًلالتفاقية، وفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا وفريق اخلرباء املعين بأقل 

 .أيدت بلغاريا وكرواتيا ورومانيا بيان اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها )٥(
 .FCCC/SBI/2005/L.9اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٦(
 .٣ و٢، الصفحتان FCCC/SBI/2005/10/Add.1لالطالع على النص النهائي انظر  )٧(
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عمل فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من          -باء 
 األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

 )جدول األعمالمن ) ب(٣البند (

 املداوالت -١

 ٢٦ و ٢٠نظـرت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف هذا البند الفرعي يف جلستيها األوىل والرابعة، املعقودتني يف                 -١٢
وأدىل ممثلو ستة أطراف ببيانات، وكان      . FCCC/SBI/2005/7وقد عرضت عليها الوثيقة     . مايو على التوايل  /رأيا

 .بينهم متحدث باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية

، رئيسة فريق اخلرباء االستشاري املعين      )كينيا( ماساوا   -ويف اجللسة األوىل، دعا الرئيس السيدة إميلي أوجو          -١٣
إىل تقدمي تقرير ) فريق اخلرباء االستشاري(ت الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية بالبالغا

 .عن األنشطة اليت اضطلع هبا فريق اخلرباء االستشاري منذ الدورة احلادية والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ

 .اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا )٨(نفيذ يف االستنتاجاتويف اجللسة الرابعة، نظرت اهليئة الفرعية للت -١٤

 االستنتاجات -٢

أحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً بالتقرير الشفوي الذي قدمه رئيس فريق اخلرباء االستشاري عن نتائج  -١٥
ة الفرعية للتنفيذ   ورحبت اهليئ . ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ١٥ و ١٤اجتماعه الرابع املعقود يف مابوتو يف موزامبيق، يف         

 .(FCCC/SBI/2005/7)بالتقرير املرحلي لفريق اخلرباء االستشاري 

وأحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً أيضاً بالنجاح الذي أحرزته حلقتا التدريب العملي اللتان نظمهما               -١٦
 منطقة آسيا، وقد ُعقدت يف  وكانت إحداها عن قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة يف-فريق اخلرباء االستشاري 

، والثانية عن عمليات تقييم القابلية للتأثر والتكيف        ٢٠٠٥فرباير  / شباط ١٢ إىل   ٨شنغهاي بالصني يف الفترة من      
 .٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٢ إىل ١٨يف منطقة أفريقيا، وقد ُعقدت يف مابوتو يف الفترة من 

، املتعلقة مبواصلة FCCC/SBI/2005/7ات الواردة يف الوثيقة وأحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً بالتوصي -١٧
وأكدت من جديد أمهية حلقات التدريب . حتسني مواد التدريب وحبلقات التدريب العملي اليت سُتعقد يف املستقبل

عداد هـذه يف توفري حمفل هام خلرباء البلدان النامية من أجل التوصل إىل فهم متعمق للطرق واألدوات املطلوبة إل                  
قوائـم جـرد غـازات الدفيئة، وإجراء عمليات تقييم القابلية للتأثر بتغري املناخ والتكيف معه، وعمليات تقييم                

 .التخفيف من آثار تغري املناخ يف البالغات الوطنية الثانية، وعند االقتضاء يف البالغات الوطنية الثالثة

مات كندا وفنلندا واليابان وسويسرا واململكة املتحدة       وأعربـت اهليئة الفرعية للتنفيذ عن امتناهنا حلكو        -١٨
لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية والواليات املتحدة األمريكية ملسامهاهتا املالية يف وضع مواد تدريبية ولدعمها              

وزامبيق وأعربت اهليئة أيضاً عن تقديرها حلكوميت الصني وم       . مشاركة خرباء من البلدان النامية يف حلقات العمل       
 .الستضافتهما حلقيت العمل

                                                      

 .FCCC/SBI/2005/L.11اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٨(
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وأعربت اهليئة الفرعية للتنفيذ عن تقديرها لفريق اخلرباء االستشاري ملا يبذله من جهود مستمرة يف تقدمي   -١٩
املساعدة التقنية لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية يف إعداد بالغاهتا الوطنية وذلك عن طريق حلقات 

والحظت أيضاً أن اجتماعات فريق اخلرباء اليت ال ُتعقد أكثر من مرتني يف السنة تؤدي دوراً                . ليالتدريـب العم  
والحظت كذلك التقدم احملرز يف التعاون مع أفرقة خرباء أخرى يف إطار االتفاقية       . حامسـاً يف إجناز برنامج عمله     

برنامج /الذي يتبع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي     وبـرنامج دعم البالغات الوطنية الذي ميوله مرفق البيئة العاملية و          
 .األمم املتحدة للبيئة، وحثت الفريق على مواصلة هذه اجلهود

وأحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً بأن حلقة التدريب العملي العاملية املعنية بالتخفيف اليت ينظمها فريق  -٢٠
سبتمرب / أيلول ٣٠ إىل   ٢٦سيول جبمهورية كوريا يف الفترة من       اخلـرباء االستشاري من املقرر عقدها مبدئياً يف         

والحظت اهليئة أيضاً أن بعض املوارد املطلوبة هلذه احللقة قد ُجمعت يف إطار متويل تكميلي وأن احللقة                 . ٢٠٠٥
 . ستعقد عند توفر بقية املوارد املطلوبة

الثاين لالتفاقية، واألطراف األخرى املدرجة يف ودعـت اهليئة الفرعية للتنفيذ األطراف املدرجة يف املرفق    -٢١
املـرفق األول لالتفاقـية القـادرة عـلى تقدمي موارد مالية حللقة العمل هذه ولتنفيذ برنامج عمل فريق اخلرباء                    

 .االستشاري إىل أن تفعل ذلك

  لفترة السنتني   وطلبـت اهليـئة الفرعـية للتنفيذ إىل فريق اخلرباء االستشاري أن يقوم، يف برنامج عمله                -٢٢
 :، مبا يلي٢٠٠٧-٢٠٠٦

مواصـلة تقصـي إمكانية عقد دورة مشتركة مع أفرقة اخلرباء األخرى لتحديد ومناقشة سبل                )أ( 
 ووسائل التعاون؛

مواصلة حتديد مزيد من جماالت املساعدة التقنية اليت ميكن أن تقدم إىل األطراف غري املدرجة يف                 )ب( 
 .غاهتا الوطنيةاملرفق األول يف إعداد بال

  جتميع وتوليف البالغات الوطنية األولية -جيم 
 )من جدول األعمال) ج(٣البند (

 املداوالت -١

 ٢٦ و٢٠نظـرت اهليـئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند الفرعي يف جلستيها األوىل والرابعة املعقودتني يف                 -٢٣
 من الوثيقة   ٣، ونظرت يف الفقرة     FCCC/SBI/2005/INF.2وقد ُعرضت عليها الوثيقة     . مايو على التوايل  /أيـار 

FCCC/SBI/2004/L.23. 

 . اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا)٩(ونظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف جلستها الرابعة، يف االستنتاجات -٢٤

                                                      

 .FCCC/SBI/2005/L.8ها الوثيقة اعُتمدت بوصف )٩(
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 االستنتاجات -٢

ائمة باملشاريع اليت قدمتها  اليت تتضمن قFCCC/SBI/2005/INF.2نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف الوثيقة  -٢٥
 . من االتفاقية١٢ من املادة ٤األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية وفقاً للفقرة 

وأوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ بأن يطلب مؤمتر األطراف، يف دورته احلادية عشرة، يف سياق تقدمي توجيهات                 -٢٦
 من االتفاقية ١٢ من املادة ٤إىل مرفق البيئة العاملية أن يقوم، وفقاً للفقرة     إضـافية إىل كـيان تشـغيلي لآللية املالية،          

، مبسـاعدة األطراف غري املدرجة يف املرفق األول، إن طلبت ذلك، يف وضع وتطوير مقترحات      ١-م أ /١١ولـلمقرر   
 . جلة قضايا تغري املناخاملشاريع احملددة يف بالغاهتا الوطنية، عندما تضع األطراف براجمها الوطنية اخلاصة مبعا

ودعـت اهليئة الفرعية للتنفيذ أيضاً برامج املساعدة الثنائية واملتعددة األطراف إىل توفري الدعم لألطراف                -٢٧
 .غري املدرجة يف املرفق األول يف وضع وتطوير مقترحات املشاريع املذكورة أعاله

  توفري الدعم املايل والتقين-دال 
 )األعمالمن جدول ) د(٣البند (

 املداوالت -١

 ٢٦ و٢٠نظـرت اهليـئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند الفرعي يف جلستيها األوىل والرابعة املعقودتني يف                 -٢٨
 .FCCC/SBI/2005/INF.3 وFCCC/SBI/2005/INF.1وقد ُعرضت عليها الوثيقتان . مايو على التوايل/أيار

 .اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا )١٠( الرابعة، يف االستنتاجاتونظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف جلستها -٢٩

 االستنتاجات -٢

 ورحبت باملعلومات اليت أتاحتها أمانة      FCCC/SBI/2005/INF.1نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف الوثيقة        -٣٠
والحظت اهليئة أن املرفق    . ليةمـرفق البيئة العاملية بشأن الدعم املايل املقدم إلعداد البالغات الوطنية األولية والتا            

يواصل تزويد األمانة هبذه املعلومات عن أنشطة األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اليت مل تقدم بعد                  
أو بالغاهتا الوطنية التالية، مبا يف ذلك البالغات الوطنية الثانية اليت اسُتكملت، وطلبت             /بالغاهتا الوطنية األولية و   

 ).٢٠٠٦مايو /أيار(مانة أن تقدم إليها هذه املعلومات يف دورهتا الرابعة والعشرين إىل األ

 وحثت األطراف غري املدرجة يف FCCC/SBI/2005/INF.3ونظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ أيضاً يف الوثيقة  -٣١
أما األطراف من   . قت ممكن املرفق األول اليت مل تقدم بعد بالغاهتا الوطنية األولية على أن تفعل ذلك يف أقرب و               

 . أقل البلدان منواً فيجوز هلا أن تقدم بالغاهتا الوطنية األولية حسب تقديرها

                                                      

 .FCCC/SBI/2005/L.7اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )١٠(
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  اآللية املالية-رابعاً 
 ) من جدول األعمال٤البند (

  الصندوق اخلاص لتغري املناخ-ألف 
 )من جدول األعمال) أ(٤البند (

 املداوالت -١

 ٢٦ و ٢٠يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثانية والرابعة املعقودتني يف           نظـرت اهليـئة الفرعية للتنفيذ        -٣٢
وأدىل ممثلو ستة أطراف ببيانات،     . FCCC/SBI/2004/L.25وقد ُعرضت عليها الوثيقة     . مايو على التوايل  /أيـار 

 .والصني ٧٧، ومتحدث باسم جمموعة ال  )١١(وكان منهم متحدث باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها

واتفقـت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف جلستها الثانية، على النظر يف هذا البند الفرعي يف إطار فريق اتصال              -٣٣
ويف اجللسة الرابعة للهيئة، ). بلجيكا(والسيد جوزيف بوي ) كينيا(يشترك يف رئاسته السيدة إمييلي أوجو ماساوا      
 .راها فريق االتصالقدم الرئيسان تقريراً عن املشاورات اليت أج

 .اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا )١٢(ونظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف جلستها الرابعة، يف االستنتاجات -٣٤

 االستنتاجات -٢

قـررت اهليـئة الفرعية للتنفيذ أن تواصل النظر يف املسائل اليت يشملها هذا البند الفرعي من جدول األعمال يف             -٣٥
 .، استناداً إىل مشروع نص يرد يف املرفق األول هلذا التقرير)٢٠٠٥ديسمرب /كانون األول( والعشرين دورهتا الثالثة

  من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨ تنفيذ الفقرتني -خامساً 
 ) من جدول األعمال٥البند (

  املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً-ألف 
 )من جدول األعمال) أ(٥البند (

 املداوالت -١

 ٢٦ و ٢٠نظـرت اهليـئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثانية والرابعة املعقودتني يف                  -٣٦
 طرفاً ببيانات، وكان    ١٢وأدىل ممثلو   . FCCC/CP/2004/L.15وقد ُعرضت عليها الوثيقة     . مايو على التوايل  /أيار

                                                      

 .أيدت بلغاريا وكرواتيا ورومانيا بيان اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها )١١(
 .FCCC/SBI/2005/L.13اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )١٢(
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، ومتحدث  )١٣(عة األوروبية والدول األعضاء فيها    بيـنهم متحدث باسم أقل البلدان منواً، ومتحدث باسم اجلما         
 .باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية

، رئيس فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان       )مالوي(ويف اجللسـة الثانية، دعا الرئيس السيد بول ديسانكري           -٣٧
 .منواً، إىل تقدمي تقرير عن التقدم احملرز يف تنفيذ برنامج عمل الفريق

مجهورية (والسيد ريتشارد مويوجني    ) الربتغال(جللسـة نفسها، دعا الرئيس السيد ريكاردو مويتا         ويف ا  -٣٨
إىل تقدمي تقرير عن املشاورات السابقة للدورة اليت أُجريت بشأن الصندوق اخلاص بأقل البلدان           ) ترتانـيا املتحدة  

 .  تيسريها بالنيابة عنه، واليت اشتركا يف٢٠٠٥مايو / أيار١٤ و١٣منواً، يف بون بأملانيا يف 

واتفقت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف جلستها الثانية، على أن تنظر يف هذا البند الفرعي يف إطار فريق اتصال  -٣٩
 ).الربتغال(والسيد ريكاردو مويتا ) غامبيا(يشترك يف رئاسته السيد بوبو جالو 

غري أنه نظراً . حرزا تقدماً كبرياً فيما يتعلق هبذه املسألةويف اجللسة الرابعة، أشار الرئيس إىل أن الرئيسني أ -٤٠
لعدم متكن فريق االتصال من التوصل إىل اتفاق بشأن نص مشروع مقرر ُيوصى مؤمتر األطراف باعتماده، طلب                 

وأجرى الرئيس مشاورات مع األطراف الرئيسية وقام يف ضوئها بوضع          . الرئيسان مساندة الرئيس لتيسري االتفاق    
 .وأعرب الرئيسان عن ارتياحهما للتوصل إىل اتفاق. توفيقي قبله مجيع املعنينينص 

 .اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا )١٤(ونظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف جلستها الرابعة، يف االستنتاجات -٤١

 االستنتاجات -٢

 . ء املعين بأقل البلدان منواًرحبت اهليئة الفرعية للتنفيذ بالتقرير املرحلي لرئيس فريق اخلربا -٤٢

وأكدت اهليئة الفرعية للتنفيذ أمهية عقد مشاورات فيما بني الدورات بني مرفق البيئة العاملية واألطراف                -٤٣
 .من أقل البلدان منواً والكيانات املعنية األخرى لوضع طرائق ملواصلة تشغيل الصندوق اخلاص بأقل البلدان منواً

 بشأن هذا املوضوع كي يعتمده مؤمتر األطراف )١٥(فرعية للتنفيذ أن توصي مبشروع مقرروقررت اهليئة ال -٤٤
 ).٢٠٠٥ديسمرب /كانون األول(يف دورته احلادية عشرة 

                                                      

 .اء فيهاأيدت بلغاريا وكرواتيا ورومانيا بيان اجلماعة األوروبية والدول األعض )١٣(
 .FCCC/SBI/2005/L.14اعُتمدت بوصفها  )١٤(
)١٥( FCCC/SBI/2005/L.14/Add.1 .    ــر ــنهائي، انظـ ــنص الـ ــلى الـ ــالع عـ ولالطـ

FCCC/SBI/2005/10/Add.1 ٥ و٤، الصفحتان. 
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  الترتيبات اخلاصة بعقد االجتماعات احلكومية الدولية-سادساً 
 ) من جدول األعمال٦البند (

  الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف-ألف 
 )من جدول األعمال) أ(٦لبند ا(

  الدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو-باء 
 )من جدول األعمال) ب(٦البند (

 املداوالت -١

 ٢٦ و ٢٠نظـرت اهليـئة الفرعـية للتنفيذ يف هذين البندين الفرعيني يف جلستيها األوىل والرابعة املعقودتني يف                   -٤٥
 طرفاً ببيانات، وكان    ١٢وأدىل ممثلو   . Corr.1 و FCCC/SBI/2005/4وقد ُعرضت عليها الوثيقة     . مايو، على التوايل  /يارأ

مـن بيـنهم مـتحدث باسم أقل البلدان منواً، ومتحدث باسم اجملموعة األفريقية، ومتحدث باسم حتالف الدول اجلزرية             
 . والصني٧٧ ومتحدث باسم جمموعة ال  )١٦(األعضاء فيهاالصغرية، ومتحدث باسم اجلماعة األوروبية والدول 

واتفقت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف جلستها األوىل، على أن تنظر يف هذين البندين الفرعيني، ومعهما البنود  -٤٦
دم ويف اجللسة الرابعة، ق). أملانيا(، يف إطار فريق اتصال يرأسه السيد كارسنت ساخ  )ه(٦و) د(٦و) ج(٦الفرعية 

 .السيد ساخ تقريراً عن املشاورات اليت أجراها فريق االتصال

 .اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا )١٧(ونظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف جلستها الرابعة، يف االستنتاجات -٤٧

 االستنتاجات -٢

الدورة احلادية  أعربـت اهليئة الفرعية للتنفيذ عن شكرها حلكومة كندا على عرضها السخي الستضافة               -٤٨
. عشـرة ملؤمتـر األطراف والدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو               

والحظـت مع التقدير األعمال التحضريية اليت تقوم هبا حكومة كندا واألمانة لعقد الدورة احلادية عشرة ملؤمتر                 
امل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف مونتريال         األطـراف والدورة األوىل الجتماع األطراف الع      

. ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٩نوفمرب إىل / تشرين الثاين٢٨بكـندا، بقصر مونتريال للمؤمترات، يف الفترة من         
ل وطلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل البلد املضيف أن ييسر عملية إصدار التأشريات ضماناً ملشاركة األطراف بشك               

 .فعال

                                                      

 .أيدت بلغاريا وكرواتيا ورومانيا بيان اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها )١٦(
 .٦ إىل ١، الفقرات من FCCC/SBI/2005/L.4اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )١٧(
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وأشارت إىل املقرر    )١٨(وأكدت اهليئة الفرعية للتنفيذ استمرار وجاهة االستنتاجات املعتمدة يف دورهتا الثامنة عشرة            -٤٩
 .املتعلق بترتيبات الدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو )١٩(٩-م أ/١٧

 موعداً للجزء الرفيع املستوى من      ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ٩-٧يذ تاريخ   وأقرت اهليئة الفرعية للتنف    -٥٠
الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف والدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول 

فيذ إىل أن اإلدالء    وأشارت اهليئة الفرعية للتن   . كيوتو حيث من املقرر حضور الوزراء وغريهم من رؤساء الوفود         
ببـيانات وطنـية سيكون وسيلة التبادل بني الوزراء وغريهم من رؤساء الوفود يف االجتماعات املشتركة ملؤمتر                 

 . األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو خالل اجلزء الرفيع املستوى

ر األطراف يف دورته العاشرة إىل وضع اللمسات النهائية لتفاصيل ودعت اهليئة الفرعية للتنفيذ مكتب مؤمت -٥١
 .اجلزء الرفيع املستوى، بالتعاون مع األمانة والرئيس املعني ملؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة

ن وطلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل األمني التنفيذي أن حييط علماً باآلراء اليت أعرب عنها األطراف بشأ                -٥٢
العناصر اليت ميكن إدراجها يف جدويل األعمال املؤقتني للدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف والدورة األوىل ملؤمتر                

 .األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

ة يف الوثيقة   وأوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ بأن تشكل اللمحة العامة املقترحة بشأن فترة الدورات والوارد             -٥٣
FCCC/SBI/2005/4 و Corr.1             األساس الذي ُيستند إليه يف ختطيط وتنظيم الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف 

وحثت اهليئة الفرعية للتنفيذ . والدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو
االستئماين للمشاركة يف عملية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن األطـراف على تعزيز مسامهاهتا يف الصندوق      

 .تغري املناخ حىت يتسىن لألطراف املشاركة بشكل فعال

  فترات الدورات املقبلة-جيم 
 )من جدول األعمال) ج(٦البند (

 املداوالت -١

 ٢٦ و٢٠الرابعة املعقودتني يف   نظـرت اهليـئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند الفرعي يف جلستيها األوىل و              -٥٤
وأدىل . Corr.1 وFCCC/SBI/2005/4وقد ُعرضت عليها الوثيقة ).  أعاله٤٦انظر الفقرة   (مايو على التوايل    /أيار

 .)٢٠(ممثلو ثالثة أطراف ببيانات، وكان بينهم متحدث باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها

                                                      

)١٨( FCCC/SBI/2003/8 ٤٤، الفقرة. 
 مشروع مقرر لعرضه على مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف           ٩-م أ /١٧يتضمن املقرر    )١٩(

 .يف بروتوكول كيوتو العتماده يف دورته األوىل
 .أيدت بلغاريا وكرواتيا ورومانيا بيان اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها )٢٠(
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 اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا     )٢١( جلستها الرابعة، يف االستنتاجات    ونظـرت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف      -٥٥
 .بصيغتها املعدلة

 االستنتاجات -٢

الحظـت اهليـئة الفرعية للتنفيذ أن الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثانية ملؤمتر األطراف                 -٥٦
نوفمرب / تشرين الثاين  ١٧ إىل   ٦ل الفترة من    العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو ستعقدان خال        

والحظت اهليئة الفرعية للتنفيذ أيضاً أن األمانة مل تتلق أي عروض من األطراف الستضافة الدورة الثانية        . ٢٠٠٦
وحثت . عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثانية ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

 على التقدم بعروض الستضافة الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثانية ملؤمتر األطراف العامل األطراف
. بوصـفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، حىت يتخذ قرار مالئم يف الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف                

عشرة ملؤمتر األطراف سيكون من اجملموعة األفريقية،       وأشـارت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل أن رئيس الدورة الثانية           
 .عمالً مببدإ التناوب بني اجملموعات اإلقليمية

 ١٩إىل  ٨يونيه والفترة من / حزيران١١مايو إىل / أيار٣١وأوصـت اهليـئة الفرعية للتنفيذ بالفترة من        -٥٧
 .اف يف دورته احلادية عشرة موعدين للدورتني لكي يعتمدمها مؤمتر األطر٢٠١٠نوفمرب /تشرين الثاين

وأحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً بالطلب الذي قدمه السيد راجيندرا باشوري، رئيس الفريق احلكومي  -٥٨
الدويل املعين بتغري املناخ يف الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف، من أجل النظر يف إمكانية تأجيل الدورة الثالثة عشرة                  

 تتراوح ما بني ثالثة أسابيع وأربعة أسابيع قصد إتاحة املزيد من الوقت إلعداد تقرير توليفي                ملؤمتر األطراف ملدة  
 .للتقرير الرابع للتقييم الذي أعده الفريق احلكومي الدويل قبل عقد الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف

بقبول طلب الفريق احلكومي الدويل وأوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة  -٥٩
والدورة الثالثة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه      (املعـين بـتغري املناخ وتأجيل الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف            

 .٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤ إىل ٣ملدة أربعة أسابيع إىل الفترة من ) اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

لفرعية للتنفيذ األطراف إىل التقدم بعروض الستضافة الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف            ودعت اهليئة ا   -٦٠
والـدورة الثالثة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، حىت يتخذ قرار مالئم يف                 

ن رئيس الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر      وأشارت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل أ     . الـدورة الثانـية عشرة ملؤمتر األطراف      
 .األطراف سيكون من اجملموعة اآلسيوية، عمالً مببدإ التناوب بني اجملموعات اإلقليمية

                                                      

، بصيغتها املعدلة شفوياً يف ١١ إىل ٧، الفقرات من FCCC/SBI/2005/L.4تمدت بوصفها الوثيقة اع )٢١(
 .أثناء اجللسة الرابعة
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  تنظيم العملية احلكومية الدولية-دال 
 )من جدول األعمال) د(٦البند (

 املداوالت -١

 ٢٦ و٢٠ا األوىل والرابعة املعقودتني يف     نظـرت اهليـئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند الفرعي يف جلستيه            -٦١
 FCCC/SBI/2005/2وقد ُعرضت عليها الوثائق     ).  أعـاله  ٤٦انظـر الفقـرة     (مـايو عـلى الـتوايل       /أيـار 

وأدىل ممـثلو ثالثـة أطراف ببيانات، وكان من بينهم متحدث باسم اجلماعة             . Corr.1 و FCCC/SBI/2005/4و
 .)٢٢(األوروبية والدول األعضاء فيها

 . اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا)٢٣(نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف جلستها الرابعة، يف االستنتاجاتو -٦٢

 االستنتاجات -٢

أحاطـت اهليـئة الفرعية للتنفيذ علماً بتقرير حلقة العمل املتعلقة بتنظيم العملية احلكومية الدولية، اليت                 -٦٣
 واتفقت على أنه، مع بدء نفاذ بروتوكول     )٢٤(هيئة الفرعية للتنفيذ  عقـدت يف أثـناء الدورة احلادية والعشرين لل        

كيوتو، آن األوان للتصدي للصعوبات املتزايدة اليت تواجهها العملية احلكومية الدولية، وخباصة فيما يتعلق بطول               
ة وكفاءة  جداول األعمال وكثرة األنشطة داخل العملية الرمسية وخارجها، والختاذ خطوات من أجل حتسني فعالي             

وأعربت اهليئة الفرعية للتنفيذ عن تأييدها لعدد كبري من املفاهيم اليت ُسلِّط الضوء عليها يف               . كل دورة بوجه عام   
أثناء حلقة العمل واتفقت على مواصلة استكشاف اخليارات املمكنة للتحسني، مبا فيها اخليارات احملددة يف الوثائق 

FCCC/SBI/2005/2و FCCC/SBI/2005/4 وCorr.1. 

نوفمرب / تشرين الثاين  ١٥ودعت اهليئة الفرعية للتنفيذ األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة، يف موعد أقصاه               -٦٤
 .، آراءها بشأن اخليارات املمكنة لالستمرار يف حتسني تنظيم العملية احلكومية الدولية٢٠٠٥

 طلب إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تقوم، أثناء ، الذي٩-م أ/١٧وأشارت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل املقرر        -٦٥
دورهتا التالية لعقد الدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، باستعراض 
الترتيـبات املـتخذة لعقـد الدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو                

. من مع دورة مؤمتر األطراف، وأن تصدر توصيات إىل مؤمتر األطراف بشأن ترتيبات عقد الدورات املقبلة               بالتزا
، سيجري االستعراض   ٢٠٠٥فرباير  /والحظت اهليئة الفرعية للتنفيذ أنه، مع بدء نفاذ بروتوكول كيوتو يف شباط           

 ).٢٠٠٦مايو /أيار(املذكور أعاله يف دورهتا الرابعة والعشرين 

                                                      

 .أيَّدت بلغاريا وكرواتيا ورومانيا بيان اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها )٢٢(
 .١٥ إىل ١٢، الفقرات من FCCC/SBI/2005/L.4اعتمدت بوصفها الوثيقة  )٢٣(
)٢٤( FCCC/SBI/2005/2. 
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واتفقـت اهليـئة الفرعية للتنفيذ على مواصلة النظر يف تنظيم العملية احلكومية الدولية يف دورهتا الرابعة             -٦٦
والعشـرين يف سـياق استعراضها للترتيبات املتخذة لعقد الدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع                

 اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل األمانة أن حتدد        وطلبت. األطـراف يف بـروتوكول كيوتو بالتزامن مع مؤمتر األطراف         
اخلـيارات املمكنة وأن تقدم مقترحات بشأن تنظيم العملية احلكومية الدولية، مع مراعاة آراء األطراف واخلربة                
املكتسبة يف الدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، لكي تنظر فيها                

 . دورهتا الرابعة والعشريناهليئة يف

  املنظمات املتمتعة بصفة مراقب يف عملية االتفاقية-هاء 
 )من جدول األعمال ) ه(٦البند (

 املداوالت -١

 ٢٦ و٢٠نظـرت اهليـئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند الفرعي يف جلستيها األوىل والرابعة املعقودتني يف                 -٦٧
ـ   (مـايو عـلى الـتوايل       /أيـار    FCCC/SBI/2005/5وقد عرضت عليها الوثائق     ).  أعـاله  ٤٦رة  انظـر الفق

وأدىل ممـثلو ثالثة أطراف ببيانات، وكان منهم متحدث         . FCCC/SBI/2004/5 و FCCC/SBI/2005/MISC.1و
 .)٢٥(باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها

 . اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا)٢٦(تونظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف جلستها الرابعة، يف االستنتاجا -٦٨

 االستنتاجات -٢

 بشأن املبادرات اليت متت يف األمم       )٢٧(أحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً باملعلومات اليت قدمتها األمانة         -٦٩
عده األمني املتحدة وركزت على تعزيز العالقة بني منظومة األمم املتحدة واجملتمع املدين، مبا يف ذلك التقرير الذي أ

 .العام رداً على تقرير فريق الشخصيات البارزة املعين بالعالقات بني األمم املتحدة واجملتمع املدين

والحظت اهليئة الفرعية للتنفيذ أن العديد من اخلطوات اليت أوصى هبا األمني العام أصبحت فعالً جزءاً من  -٧٠
ويف هذا السياق، أشارت    . ملناخ من أجل تعزيز مشاركة املراقبني     املمارسـة املتبعة لالتفاقية اإلطارية بشأن تغري ا       

 واتفقت على   )٢٨(اهليـئة الفرعية للتنفيذ إىل االستنتاجات املتعلقة هبذا املوضوع اليت اعتمدهتا يف دورهتا العشرين             
ركة املنظمات  مـراعاة اخلـربة املكتسبة أثناء هذه املمارسة عند النظر يف اإلجراءات الالزمة ملواصلة تعزيز مشا               

 .املتمتعة بصفة مراقب

                                                      

 .أيَّدت بلغاريا وكرواتيا ورومانيا بيان اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها )٢٥(
 .١٩ إىل ١٦، الفقرات من FCCC/SBI/2005/L.4اعتمدت بوصفها الوثيقة  )٢٦(
)٢٧( FCCC/SBI/2005/5. 
)٢٨( FCCC/SBI/2004/10 ١٠٩ إىل ١٠٠، الفقرات من. 
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وطلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل األمانة أن حتدد السبل الكفيلة مبواصلة تعزيز مشاركة املنظمات املتمتعة                -٧١
 .بصفة مراقب يف عملية االتفاقية، استناداً إىل النتائج املترتبة على نظر اجلمعية العامة يف توصيات األمني العام

يف مسألة  ) ٢٠٠٧مايو  /أيار(قت اهليئة الفرعية للتنفيذ على أن تنظر، يف دورهتا السادسة والعشرين            واتف -٧٢
مشاركة املنظمات املتمتعة بصفة مراقب يف عملية االتفاقية، استناداً إىل تقرير تعده األمانة عن اخلربة املكتسبة من               

 .لصدد داخل األمم املتحدةالترتيبات احلالية وأي تطورات للممارسة السليمة يف هذا ا

  املسائل اإلدارية واملالية-سابعاً 
 ) من جدول األعمال٧البند (

 ٢٠٠٥-٢٠٠٤ أداء امليزانية لفترة السنتني -ألف 
 )من جدول األعمال) أ(٧البند (

 املداوالت -١

 ٢٦ و ٢٠عقودتني يف   نظـرت اهليـئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثانية والرابعة امل               -٧٣
 .FCCC/SBI/2005/INF.5 وFCCC/SBI/2005/INF.4وقد ُعرضت عليها الوثيقتان . مايو على التوايل/أيار

 . اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا)٢٩(ونظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف جلستها الرابعة، يف االستنتاجات -٧٤

 االستنتاجات -٢

 FCCC/SBI/2005/INF.4يذ علماً بالبيانات املالية املؤقتة الواردة يف الوثيقة         أحاطت اهليئة الفرعية للتنف    -٧٥
 .٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣١، املنتهية يف ٢٠٠٥-٢٠٠٤للسنة األوىل من فترة السنتني 

، الواردة يف   ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٣٠وأحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً أيضاً حبالة االشتراكات حىت           -٧٦
 وأعربـت عن تقديرها لألطراف اليت سددت يف املوعد احملدد اشتراكاهتا يف             FCCC/SBI/2005/INF.5ثـيقة   الو

امليزانية األساسية، ال سيما األطراف اليت قدمت تربعات إىل الصندوق االستئماين للمشاركة يف عملية اتفاقية األمم 
كما أعربت عن قلقها إزاء ضخامة      . نشطة التكميلية املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ والصندوق االستئماين لأل       

 .االشتراكات املستحقة وحثت األطراف اليت مل تسدد بعد اشتراكاهتا على القيام بذلك يف أقرب وقت ممكن

وأقرت اهليئة الفرعية للتنفيذ بأمهية الدور الذي يضطلع به التمويل التكميلي يف تنفيذ األنشطة اهلامة، مثل  -٧٧
 من بروتوكول كيوتو، ووضع     ٦ التنمية النظيفة، واألعمال التحضريية للتنفيذ املشترك مبوجب املادة          عمـل آلية  

سجل املعامالت الدولية، ودعم األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية يف إعداد بالغاهتا الوطنية، ووضع     
.  من االتفاقية  ٦واً، والعمل املتعلق بأحكام املادة      قـاعدة البـيانات اخلاصة بغازات الدفيئة، ودعم أقل البلدان من          

                                                      

 .FCCC/SBI/2005/L.5اعتمدت بوصفها الوثيقة  )٢٩(
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وأشـارت اهليئة بقلق إىل نقص التمويل التكميلي مقارنة باالحتياجات، مما أدى إىل حاالت تأخري يف تنفيذ هذه                  
 .األنشطة الرئيسية

كانون  (وقـررت اهليـئة الفرعـية للتنفـيذ أن تواصل مناقشة هذه املسألة يف دورهتا الثالثة والعشرين                 -٧٨
 .، استناداً إىل مشروع نص يرد يف املرفق الثاين هلذا التقرير)٢٠٠٥ديسمرب /األول

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦ امليزانية الربناجمية لفترة السنتني -باء 
 )من جدول األعمال) ب(٧البند (

 املداوالت -١

مايو / أيار٢٧ و٢٠ة املعقودتني يف نظـرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثانية واخلامس         -٧٩
وأدىل ممثلو ستة أطراف ببيانات، وكان من       . Add.1-2 و FCCC/SBI/2005/8وقد ُعرضت عليها الوثيقة     . عـلى التوايل  

 . والصني٧٧، ومتحدث باسم جمموعة ال  )٣٠ (بينهم متحدث باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها

لتنفيذ، يف جلستها الثانية، على أن تنظر يف هذا البند الفرعي يف إطار فريق اتصال واتفقت اهليئة الفرعية ل -٨٠
 ).أنتيغوا وبربودا(آش . يرأسه السيد جون و

 . اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا)٣١(ونظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف جلستها اخلامسة، يف االستنتاجات -٨١

 والصني، إيضاحات بشأن آثار ٧٧التنفيذية، بناء على طلب جمموعة ال  ويف اجللسة نفسها، قدمت األمينة  -٨٢
 مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة على عمل األمانة ١,٧٥ختفيض امليزانية الربناجمية اليت اقترحتها مبقدار 

 العمل الثالثة الرئيسية ولن حيِدث ختفيض امليزانية الربناجمية أي تأثري مباشر على جماالت    . يف جمـال دعم األطراف    
، أي التكيف، ودعم األطراف غري املدرجة يف املرفق األول، والبنية األساسية لتنفيذ ٢٠٠٧-٢٠٠٦لفترة السنتني 

 وهي فريق اخلرباء املعين بنقل -وهذا يعين، فيما يعين، عدم تأثر أعمال اهليئات الثالث املشكّلة  .بروتوكول كيوتو
رباء املعين بأقل البلدان منواً وفريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من             التكنولوجيا، وفريق اخل  

 أو األعمال املتصلة بالتكنولوجيا، أو أعمال آلية التنمية النظيفة          -األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية        
وظفني وتدريبهم؛ وعلى اخلدمات االستشارية الالزمة      وسيؤثر التخفيض على سفر امل    . والتنفيذ املشترك واالمتثال  

إلجراء الدراسات التحليلية املتعمقة واملتخصصة بشأن القضايا املتصلة مبقررات مؤمتر األطراف وهيئتيه الفرعيتني؛          
لى وعلى تنظيم االستعراضات املتعمقة للبالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول، وخباصة ع              

كما سيؤثر التخفيض على . عدد اخلرباء الذين متوهلم األمانة وعدد االستعراضات القطرية؛ وعلى حتليل السياسات  
عمل األمانة يف جمال االتصاالت، مبا يف ذلك مواصلة تطوير حمتويات املوقع على شبكة ويب، باإلضافة إىل إنتاج                  

 .ونشر املواد اإلعالمية

                                                      

 .بلغاريا وكرواتيا ورومانيا بيان اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيهاأيَّدت  )٣٠(
 .FCCC/SBI/2005/L.15/Rev.1اعتمدت بوصفها الوثيقة  )٣١(
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 االستنتاجات -٢

هليئة الفرعية للتنفيذ توصية مؤمتر األطراف باملوافقة، يف دورته احلادية عشرة، على ميزانية برناجمية قررت ا -٨٣
لفترة السنتني   )٣٢() يورو ٤٠ ٢٨٦ ٦٩٣( دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة       ٥٣ ٥٠١ ٥٨٣أساسية قدرها   

٢٠٠٧-٢٠٠٦. 

 ٧ ٨٢٨ ٦١١ية طوارئ خلدمات املؤمترات مببلغ      وقـررت اهليـئة الفرعية للتنفيذ أيضاً أن تقترح ميزان          -٨٤
 إذا ما قررت اجلمعية     ٢٠٠٧-٢٠٠٦، تضاف إىل امليزانية الربناجمية لفترة السنتني        ) يورو ٥ ٨٩٤ ٩٤٦(دوالراً  

 .العامة لألمم املتحدة عدم توفري موارد هلذه األنشطة يف إطار امليزانية العادية لألمم املتحدة

 بشأن امليزانية الربناجمية لفترة السنتني      )٣٣(ة للتنفـيذ التوصـية مبشروع مقرر      وقـررت اهليـئة الفرعـي      -٨٥
 يف جانبها املنطبق    ٢٠٠٧-٢٠٠٦، يشـمل مشروع مقرر بشأن امليزانية الربناجمية لفترة السنتني           ٢٠٠٧-٢٠٠٦

وتو يف  عـلى بروتوكول كيوتو، لكي يعتمده مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كي              
 .دورته األوىل، ولكي يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة

، استناداً إىل مبلغ ٢٠٠٦وأذنت اهليئة الفرعية للتنفيذ لألمينة التنفيذية بإخطار األطراف باشتراكاهتا لعام  -٨٦
 ٧٦٦ ٩٣٨مة املضيفة وقدرها  أعاله بعد مراعاة املسامهة السنوية اخلاصة من احلكو٨٣امليزانية املوضح يف الفقرة   

) املرّحلة(سنوياً من األرصدة أو االشتراكات غري املستخدمة )  يورو٧٥٣ ٠٠٠(يورو وسحب مبلغ مليون دوالر 
 . من الفترات املالية السابقة

سمرب دي/كانون األول (وطلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل األمينة التنفيذية أن تعد لدورهتا الثالثة والعشرين              -٨٧
 . يتضمن الواليات املتعلقة باألنشطة الواردة يف تلك الوثيقةFCCC/SBI/2005/8/Add.1تنقيحاً للوثيقة ) ٢٠٠٥

من اإلجراءات املالية لالتفاقية بشأن الدعم املايل       ) ج(٧تنفيذ الفقرة    -جيم 
 للمشاركة يف عملية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

 ) من جدول األعمال)ج(٧البند (

 املداوالت -١

 ٢٦ و ٢٠نظـرت اهليـئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثانية والرابعة املعقودتني يف                  -٨٨
 .وأدىل ممثال طرفني ببيانني. FCCC/SBI/2005/3وقد ُعرضت عليها الوثيقة . مايو على التوايل/أيار

                                                      

مارس /يناير إىل آذار  /هو السعر املتوسط للفترة من كانون الثاين      ) ٠,٧٥٣(سـعر الصرف املستخدم      )٣٢(
٢٠٠٥. 

)٣٣( FCCC/SBI/2005/L.15/Add.1/Rev.1 .  الــنص الــنهائي، انظــر   ولالطــالع عــلى
FCCC/SBI/2005/10/Add.1. 
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اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا     )٣٤( يف جلستها الرابعة، يف االستنتاجات     ونظـرت اهليئة الفرعية للتنفيذ،     -٨٩
 .بصيغتها املعدلة

 االستنتاجات -٢

 فيما يتعلق بتعليق  FCCC/SBI/2005/3أحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً باملعلومات الواردة يف الوثيقة           -٩٠
عملية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ يف ممارسة االمتناع عن متويل األطراف املؤهلة للمشاركة يف      
 .حالة وجود اشتراكات مستحقة عليها يف امليزانية األساسية

وقـررت اهليئة الفرعية للتنفيذ أن حتديد اآلثار املالية للتعليق يتطلب وقتاً وأنه ينبغي اإلبقاء على الوضع                  -٩١
وطلبت إىل األمانة أن تقدم تقريراً عن       . ٢٠٠٧ديسمرب  /كانون األول  ٣١الراهن ملمارسة متويل املشاركني حىت      

 ).٢٠٠٧مايو /أيار(هذه املسألة إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا السادسة والعشرين 

وأعربـت اهليئة الفرعية للتنفيذ أيضاً عن قلقها إزاء استمرار العجز يف املسامهات املقدمة إىل الصندوق                 -٩٢
 للمشاركة يف عملية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، مما يتسبب يف صعوبة االمتثال                االسـتئماين 

 .من اإلجراءات املالية لالتفاقية وتنفيذها بالكامل) ج(٧ألحكام الفقرة 

  تنفيذ اتفاق املقر-دال 
 )من جدول األعمال) د(٧البند (

 املداوالت -١

 ٢٦ و ٢٠لتنفيذ يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثانية والرابعة املعقودتني يف            نظـرت اهليـئة الفرعية ل      -٩٣
. وأدىل ممثل للحكومة املضيفة واألمينة التنفيذية ببيانني      . ومل تعد وثيقة هلذا البند الفرعي     . مايو على التوايل  /أيـار 

 .كما أدىل ممثل أحد األطراف ببيان

 .اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا )٣٥( جلستها الرابعة، يف االستنتاجاتونظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف -٩٤

 االستنتاجات -٢

أحاطـت اهليـئة الفرعـية للتنفيذ علماً بالبيان الذي أدىل به ممثل احلكومة املضيفة ووصف فيه التقدم احملرز يف                     -٩٥
وأحاطت علماً أيضاً ببيان األمينة     .  يف بون  األعمـال التحضـريية اخلاصة مبجمع األمم املتحدة ومركز املؤمترات الدولية          

كما دعت اهليئة الفرعية للتنفيذ احلكومة املضيفة واألمينة التنفيذية إىل       . التنفيذية وطلبت إليها إبالغها بأية تطورات جديدة      
 ).٢٠٠٦مايو /أيار(تقدمي تقرير عما ُيحرز من تقدم إضايف يف تنفيذ اتفاق املقر يف دورهتا الرابعة والعشرين 

                                                      

 .، بصيغتها املعدلة شفوياً يف أثناء اجللسة الرابعةFCCC/SBI/2005/L.10اعتمدت بوصفها الوثيقة  )٣٤(
 .FCCC/SBI/2005/L.2 الوثيقة بوصفهااعُتمدت  )٣٥(
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  االستعراض الداخلي ألنشطة األمانة-هاء 
 )من جدول األعمال ) ه(٧البند (

 املداوالت -١

 ٢٦ و ٢٠نظـرت اهليـئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثانية والرابعة املعقودتني يف                  -٩٦
دىل ممثل أحد األطراف ببيان باسم      وأ. FCCC/SBI/2005/6وقد ُعرضت عليها الوثيقة     . مايو على التوايل  /أيـار 

 .)٣٦(اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها

واتفقت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف جلستها الثانية، على أن تنظر يف هذا البند الفرعي يف إطار فريق اتصال يرأسه                    -٩٧
 .عية للتنفيذ تقريراً عن مشاورات فريق االتصالويف اجللسة الرابعة، قدم رئيس اهليئة الفر). النرويج(السيد هرالد دوفالند 

 .اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا )٣٧(ونظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف جلستها الرابعة، يف االستنتاجات -٩٨

 االستنتاجات -٢

، اليت تضمنت تقريراً عن نتائج      FCCC/SBI/2005/6أحاطـت اهليـئة الفرعـية للتنفيذ علماً بالوثيقة           -٩٩
وأحاطت اهليئة علماً أيضاً باآلراء اليت أعربت عنها األطراف يف العروض اليت . الستعراض الداخلي ألنشطة األمانةا

 .قدمتها إىل األمانة عن هذا املوضوع

وأعربت اهليئة الفرعية للتنفيذ عن تقديرها ملكتب األمم املتحدة خلدمات الرقابة الداخلية ملساعدته األمانة  -١٠٠
 . االستعراض الداخلي لألنشطةيف إجراء

والحظت اهليئة الفرعية للتنفيذ حجم ونطاق وتطور األنشطة اليت اضطلعت هبا األمانة استجابة لطلبات               -١٠١
اهليـئات املنشأة مبوجب االتفاقية، واالرتياح العام الذي أبدته األطراف وموظفو هذه اهليئات فيما يتعلق بنوعية                

 .وقد أُقر بذلك أيضاً يف تقرير األمينة التنفيذية. ظت أن ذلك ينبغي أال يؤدي إىل التواينإال أهنا الح. عمل األمانة

وشـجعت اهليـئة الفرعـية للتنفيذ األمينة التنفيذية على التصدي للتحديات القائمة، بطرق منها تنفيذ             -١٠٢
وأحاطت علماً  ). املرفق األول ،  FCCC/SBI/2005/6الوارد بإجياز يف الوثيقة     (املـبادرات املطروحة يف تقريرها      

بصورة خاصة بأن االستعراض الداخلي لألنشطة قد أسهم بدور هام يف برنامج العمل وامليزانية الربناجمية املقترحة                
من جدول  ) ب(٧، وقـررت أن تنظر يف هذا اإلسهام بالتفصيل يف إطار البند             ٢٠٠٧-٢٠٠٦لفـترة السـنني     

 .األعمال، لتاليف تكرار املناقشات

                                                      

 .أيدت بلغاريا وكرواتيا ورومانيا بيان اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها )٣٦(
 .FCCC/SBI/2005/L.6 بوصفها الوثيقةت اعُتمد )٣٧(
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بشأن هذه املسألة لكي يعتمده مؤمتر       )٣٨(وقـررت اهليـئة الفرعية للتنفيذ التوصية مبشروع استنتاجات         -١٠٣
 .األطراف يف دورته احلادية عشرة

  مسائل أخرى-ثامناً 
 ) من جدول األعمال٨البند (

  مستوى االنبعاثات يف سنة األساس لكرواتيا-ألف 
 )جدول األعمالمن ) أ(٨البند (

 ٢٦ و ٢٠ت اهليـئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثانية والرابعة املعقودتني يف                نظـر  -١٠٤
وأدىل ممثلو أربعة أطراف ببيانات، وكان منهم متحدث        . ومل تعد وثيقة هلذا البند الفرعي     . مايو على التوايل  /أيار

 . )٣٩(باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها

قت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف جلستها الثانية، على أن تنظر يف هذا البند الفرعي يف إطار مشاورات                 واتف -١٠٥
ويف اجللسة الرابعة، قدم ). اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية(غري رمسية يعقدها السيد جيم بنمان 

 .السيد بنمان تقريراً عن هذه املشاورات

اليت اقترحها الرئيس، وتتضمن مشروع      )٤٠(يـئة الفرعية للتنفيذ، يف جلستها الرابعة، يف االستنتاجات        ونظـرت اهل   -١٠٦
 .بشأن هذا املوضوع للعرض على مؤمتر األطراف العتماده يف دورته احلادية عشرة، واعتمدت هذه االستنتاجات )٤١(مقرر

  أية مسائل أخرى�باء 
 ) من جدول األعمال)ب(٨البند (

 عات احملايدة مناخياً التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخاالجتما

نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف مسألة االجتماعات احملايدة مناخياً التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن               -١٠٧
. مايو على التوايل/ أيار٢٦ و٢٠تغـري املناخ يف إطار هذا البند الفرعي يف جلستيها الثانية والرابعة املعقودتني يف              

 .وأدىل ممثلو ستة أطراف ببيانات. FCCC/SBI/2005/9وقد ُعرضت عليها الوثيقة 

                                                      

)٣٨( FCCC/SBI/2005/L.6/Add.1 . ولالطالع على النص النهائي انظرFCCC/SBI/2005/10/Add.1
 .٢٠الصفحة 

 . بيان اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيهاورومانياأيدت بلغاريا  )٣٩(
 .FCCC/SBI/2005/L.3اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٤٠(
 .٦، الصفحة FCCC/SBI/2005/10/Add.1ئي انظر لالطالع، على النص النها )٤١(
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، يف جلستها الرابعة بإعالن حكومة كندا       )٤٢(ورحبت اهليئة الفرعية للتنفيذ بناًء على اقتراح من الرئيس         -١٠٨
ورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع       عـزمها عـلى جعل الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف والد          

 .األطراف يف بروتوكول كيوتو دورتني حمايدتني مناخياً

 بناء القدرات

 ٢٣نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف مسألة بناء القدرات يف إطار هذا البند الفرعي يف جلستها الثالثة املعقودة يف                    -١٠٩
 . والصني٧٧وأدىل ممثال طرفني ببيانني، وكان أحدمها يتحدث باسم جمموعة ال  . ملسألةومل تعدُّ وثيقة هلذه ا. مايو/أيار

 ٧-م أ /٢ويف اخلـتام، الحـظ الرئيس أمهية تنفيذ أنشطة بناء القدرات على النحو الوارد يف املقررين                  -١١٠
كما . ت يف البلدان النامية وأمهـية الرصـد املنتظم للتقدم احملرز يف تنفيذ اإلطار اخلاص ببناء القدرا      ١٠-م أ /٢و

الحـظ أن مرفق البيئة العاملية سيقدم إىل مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة تقريراً عن التقدم احملرز يف جمال                    
 .١٠-م أ/٢، وعن كيفية استجابته للمقرر ٧-م أ/٢تنفيذ اإلطار الوارد يف املقرر 

 كانت قد حثت، يف دورهتا السابعة عشرة، األطراف على          وأشـار الرئيس إىل أن اهليئة الفرعية للتنفيذ        -١١١
تقدمي آرائها بشأن جماالت األولوية اإلضافية لبناء القدرات فيما يتعلق بتنفيذ بروتوكول كيوتو، قبل انعقاد الدورة 

 وينبغي أن تقدم هذه اآلراء إىل     . األوىل ملؤمتـر األطـراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو           
، جلمعها يف وثيقة متفرقات ولكي تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ ٢٠٠٥أغسطس / آب١٩األمانة يف موعد أقصاه 

 ).٢٠٠٥ديسمرب /كانون األول(يف دورهتا الثالثة والعشرين 

 ١٠-م أ/١التقدم احملرز يف جمال تنفيذ املقرر 

 يف إطار هذا البند الفرعي يف جلستها        ١٠-م أ /١ال تنفيذ املقرر    نظـرت اهليـئة الفرعية للتنفيذ يف التقدم احملرز يف جم           -١١٢
 آراء حكومة اململكة العربية السعودية املدرجة       FCCC/SBI/2005/MISC.2وتتضمن الوثيقة   . مايو/ أيار ٢٣الثالـثة املعقودة يف     

من ) أ(١٦أمني، احملددة يف الفقرة     باإلحالـة بشـأن اختصاصات اجتماع فريق اخلرباء السابق للدورة املعين بوضع النماذج والت             
. FCCC/SBI/2005/MISC.2والـتمس الرئيس آراء األطراف األخرى، وترد هذه اآلراء أيضاً يف الوثيقة             . ١٠-م أ /١املقـرر   

 .وأدىل ممثال طرفني ببيانني، وكان أحدمها يتحدث باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها

 الرئيس إىل ضرورة مراعاة األمانة آلراء األطراف عند وضع الترتيبات اخلاصة            ويف اجللسة نفسها، أشار    -١١٣
 .باجتماع اخلرباء السابق للدورة

                                                      

 .FCCC/SBI/2005/L.12اعُتمدت بوصفها الوثيقة   )٤٢(
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  تقرير عن الدورة-تاسعاً 
 ) من جدول األعمال٩البند (

ق مايو، يف مشروع التقرير املتعل    / أيار ٢٧نظـرت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف جلستها اخلامسة املعقودة يف            -١١٤
ويف اجللسة نفسها، أذنت اهليئة الفرعية للتنفيذ للرئيس        ). FCCC/SBI/2005/L.1(بدورهتـا الثانـية والعشرين      

 .باستكمال التقرير املتعلق بالدورة، مبساعدة األمانة

  اختتام الدورة-عاشراً 

لفرعية للتنفيذ بأن   مايو، أبلغت األمينة التنفيذية اهليئة ا     / أيـار  ٢٧يف اجللسـة اخلامسـة املعقـودة يف          -١١٥
 ال تغطيها امليزانية    ٢٠٠٥االستنتاجات اليت اعتمدت يف الدورة الثانية والعشرين لن تتطلب موارد إضافية يف عام              

غري أهنا أكدت من جديد أن ما ورد فعلياً من          . الـربناجمية أو يف إطار األنشطة املقرر متويلها من موارد تكميلية          
 يف مقرر امليزانية الذي اعتمده مؤمتر األطراف يف دورته          ٢٠٠٥-٢٠٠٤لفترة السنتني   املـوارد التكميلية املتوقعة     

 . يف املائة٤٢التاسعة ال يتجاوز نسبة 

وأبلغـت األمينة التنفيذية أيضاً اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تقديراً أولياً أُجري للعناصر احملتمل إدراجها يف                 -١١٦
ية للتنفيذ يف دورهتا الثالثة والعشرين يشري إىل أن بنود جدول األعمال قد تصل جدول األعمال املؤقت للهيئة الفرع

ويف ضـوء ضيق الوقت املتاح للهيئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثالثة والعشرين وحتسباً للضغوط               .  بـنداً  ١٥إىل  
ورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل     الكثرية اليت ستواجهها الوفود يف أثناء الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف والد           

فعلى . بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، دعت إىل التحلي بقدر من املرونة يف تنظيم أعمال الدورة               
سـبيل املثال، هناك بعض البنود يف جدول األعمال، بالرغم من أمهيتها يف حد ذاهتا، ال تتطلب إجراء حمدداً يف                    

وأحد اخليارات املتاحة فيما . ن، وقد ال تتطلب بالتايل نفس الوقت املخصص للبنود األخرىالدورة الثالثة والعشري
يـتعلق بأي بند يدرج يف جدول األعمال ألغراض اإلعالم يف املقام األول أو اإلحاطة علماً بالعمل اجلاري، هو                   

يق اتصال أو إجراء مشاورات غري تقدمي املعلومات إىل األطراف واالستماع إىل آرائها، ولكن مع إرجاء تشكيل فر
وستجري األمينة التنفيذية مشاورات . رمسـية ريثما تصبح املسألة جاهزة الختاذ إجراء والتوصل إىل نتيجة بشأهنا       

واسـعة الـنطاق مـع األطراف وتقترح اخليارات على أعضاء مكتب مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة لضمان                
 .ل على النحو األفضلاستخدام الوقت املتاح يف مونتريا

وأخـرياً، أبلغت األمينة التنفيذية اهليئة الفرعية للتنفيذ بأنه، يف سياق املناقشات اليت جرت مع احلكومة                 -١١٧
املضـيفة للدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف والدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف   

لبلد املضيف للمؤمتر، أُبلغت األمانة بأن النظام القانوين يف كندا ال يسمح مبنح             بـروتوكول كيوتو بشأن اتفاق ا     
وال تزال املناقشات جتري مع حكومة      . االمتـيازات واحلصـانات ملمثلي الدول واملنظمات املتمتعة بصفة مراقب         

يت سترسل إىل األطراف كندا؛ وسوف ُيطلع األطراف وغريهم من املشاركني على النتيجة النهائية يف اإلخطارات ال
واملراقـبني بشـأن الترتيبات املتعلقة بالدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف والدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل     

 .بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو
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ماعة األوروبية  والصني، واآلخر باسم اجل  ٧٧وأدىل ممثال طرفني ببيانني، وحتدث أحدمها باسم جمموعة ال             -١١٨
 والصني رغبتها يف تسجيل تأكيد األمينة التنفيذية هلا بأن ختفيض           ٧٧وأبدت جمموعة ال      . والـدول األعضاء فيها   

امليزانـية الـربناجمية املقترحة لن يؤثر سلبياً على أنشطة األمانة الداعمة لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول يف      
 والصني رغبتها يف أن تسجل خيبة أملها إزاء عدم إحراز تقدم ٧٧ أبدت جمموعة ال  كما. جهودها املتعلقة بالتنفيذ

 .يف مسألة الصندوق اخلاص لتغري املناخ

ويف اجللسـة نفسـها، شكر الرئيس املندوبني ورؤساء أفرقة االتصال والداعني إىل عقد املشاورات غري                 -١١٩
 .اكما شكر األمانة على دعمه. الرمسية على إسهاماهتم
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 املرفق األول

 مشروع نص للعرض على اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثالثة والعشرين

 )الصندوق اخلاص لتغري املناخ(

قررت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا الثانية والعشرين، أن تواصل النظر يف املسائل املتعلقة بالصندوق                
 . أدناه، استناداً إىل مشروع النص الوارد)٢٠٠٥ديسمرب /كانون األول(لعشرين اخلاص لتغري املناخ يف دورهتا الثالثة وا

 ١١-م أ/-مشروع املقرر 

  ُيعهد إليه بتشغيل اآللية املالية لالتفاقية، الذيلكيانلتوجيهات إضافية 
 من أجل تشغيل الصندوق اخلاص لتغري املناخ

 إن مؤمتر األطراف،

 ١٠، و ٩، و ٨، و ٧، و ٥، و ٤، و ٣، و ١يت وردت خباصة يف الفقرات       إىل األحكام ذات الصلة ال     إذ يشري  
  منها،١١ من االتفاقية، ويف املادة ٤من املادة 

 ،٩-م أ/٥، و٨-م أ/٧، و٧-م أ/٧ و٧-م أ/٥، و٧-م أ/٤ إىل مقرراته وإذ يشري أيضاً 

 ٢بينة يف الفقرتني الفرعيتني      آراء األطراف بشأن األنشطة والربامج والتدابري املنفذة يف اجملاالت امل          وإذ يالحـظ   
 ،٧-م أ/٧من املقرر ) د(و) ج(

 ُيعقد للماحنني احملتملني للصندوق اخلاص لتغري املناخ، وإذ يالحظ أنه جرى            تعهُّد بنتائج أول اجتماع     وإذ يرحب  
  مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة هلذا الصندوق،٣٤,٦التعهد بالتربع مببلغ 

 موارد إضافية لدعم تنفيذ أنشطة املشاريع املؤهلة        تعبئةرورة مواصلة مرفق البيئة العاملية جلهوده الرامية إىل          بض وإذ يعترف 
 ،الصندوق اخلاص لتغري املناخ يف إطار

 ،)١( الصندوق اخلاص لتغري املناخلتشغيل مرفق البيئة العاملية بالعمل الذي يضطلع به وإذ يعترف 

ليت أعرب عنها معظم األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية فيما يتعلق              دواعـي القلق ا    وإذ يالحـظ   
مبعايري التشغيل والسياسات اليت يتعني اتباعها يف متويل األنشطة اليت تنفَّذ يف إطار الصندوق اخلاص لتغري املناخ خالل فترة                   

 ،٢٠٠٤نوفمرب /ية يف تشرين الثاينجملس مرفق البيئة العامل أولية من مخس سنوات، كما وافق على ذلك

                                                      

برنامج تنفيذ اإلرشادات الصادرة للصندوق "املعنونة  GEF/C.24/12  يف الوثيقةمذكوركمـا هـو    )١( 
 ."بشأن تغري املناخ يف دورته التاسعةاخلاص لتغري املناخ اليت اعتمدها مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية 
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 ، االنفصال بني إدارة وأنشطة مرفق البيئة العاملية والصندوق اخلاص لتغري املناخوإذ يالحظ أيضاً 

 البالغات  تراعيم هلا الدعم من خالل الصندوق اخلاص لتغري املناخ جيب أن             أن األنشطة اليت يقدَّ    الحـظ يوإذ  [ 
 ،]لطلبلقدم املة للتكيف، وغري ذلك من املعلومات ذات الصلة اليت يقدمها الطرف الوطنية أو برامج العمل الوطني

 لزيادة املوارد اإلضافية من     حمفِّز على أنه ينبغي أن يكون الصندوق اخلاص لتغري املناخ مبثابة            وإذ يعـيد التأكـيد     
 مصادر ثنائية ومن مصادر أخرى متعددة األطراف،

اليت يراد متويلها موجهة على أساس قطري وفعالة من         نه ينبغي أن تكون األنشطة       على أ  وإذ يعـيد التأكيد أيضاً     
 حدة الفقر،من تخفيف للوطنية للتنمية املستدامة وحيث التكاليف، وأن تدمج يف االستراتيجيات ال

 جيب  ملناخ على أن تقدمي الدعم لتنفيذ األنشطة املؤهلة يف إطار الصندوق اخلاص لتغري ا             وإذ يعيد التأكيد كذلك    
  مع التوجيهات اليت قدمها مؤمتر األطراف،يتفق أن

متويل األنشطة والربامج والتدابري املتصلة بتغري      يف   استخدام الصندوق اخلاص لتغري املناخ       يقـرر  -١ 
ك املكمِّلة لتل والتدابري  ، وهي األنشطة والربامج     ٧-م أ /٧من املقرر   ) ج(٢املـناخ يف اجملاالت احملددة يف الفقرة        

 تغري املناخ يف مرفق البيئة العاملية واملمولة بتمويل ثنائي ومتعدد سياق يف جملال العمل الرئيسياملمولة مبوارد خمصصة 
 : ذات األولويةاألطراف ال سيما يف اجملاالت التالية

 انبعاثات  ، والطاقة املتجددة، وتكنولوجيات الوقود األحفوري اليت تصدر       فعالـية الطاقة، وتوفري الطاقة     )أ( 
 ]وما يتصل بذلك من التكنولوجيات املتقدمة[قليلة من غازات الدفيئة 

 ]لصناعةاالبحث والتطوير فيما يتصل بالنقل و: [١خليار ا )ب( 

 ]ختفيض الصادر من الكربون عن قطاعي النقل والصناعة[: ٢اخليار   

 ]اقة يف قطاعي النقل والصناعةالبحث والتطوير فيما يتصل بكفاءة الطاقة وتوفري الط: [٣اخليار   

 منها أساليب الزراعة التقليديةوضارة باملناخ، الغري الزراعية مارسات املتكنولوجيات وال )ج( 

 التحريج وإعادة التحريج واستخدام األراضي احلدية )د( 

 فايات الصلبة والسائلة من أجل استعادة امليثان؛نإدارة ال  )ه( 

 اخلاص لتغري املناخ يف متويل األنشطة والربامج والتدابري املتصلة بتغري       استخدام الصندوق  يقـرر [ -٢ 
جملال العمل  ، اليت تكمل تلك املمولة مبوارد خمصصة        ٧-م أ /٧من املقرر   ) د(٢املناخ يف اجملاالت احملددة يف الفقرة       

يف ] وال سيما[ي ومتعدد األطراف ثنائ] آخر[ تغري املناخ يف مرفق البيئة العاملية واملمولة بتمويل          سياق يف   الرئيسي
 :]اجملاالت التالية
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، استخدام الصندوق اخلاص لتغري املناخ      ٧-م أ /٧من املقرر   ) د(٢، كمتابعة للفقرة    يقرر أيضاً [ - مكررا٢ً      
ناخ  تغري امل  سياق يف   جملال العمل الرئيسي  يف دعم املساعدة التقنية لألنشطة اليت تكمل تلك املمولة مبوارد خمصصة            

 :]يف مرفق البيئة العاملية واملمولة بتمويل ثنائي ومتعدد األطراف يف اجملاالت التالية 

 ]لطاقةا استخداماته يف جمالللوقود األحفوري غري  استحداث استخدامات[ )أ(

ع يهتيـئة الظـروف املواتـية لالسـتثمار يف القطاعات اليت ميكن أن يسهم فيها االستثمار يف التنو                 [ )ب( 
 ]تصادياالق

 ] من آثار تدابري االستجابةحتد] مالئمة] [تكنولوجية[ اتنفيذ خيارات تكنولوجي[ )ج( 

تقدمي الدعم لنشر ونقل تكنولوجيات الوقود األحفوري املتقدمة اليت تصدر انبعاثات قليلة من غازات              [ )د( 
 ]الدفيئة

 ]على املعاجلة والالحقة هلاحتسني كفاءة األنشطة املتعلقة بالوقود األحفوري، السابقة [  )ه( 

 ] على الصعيد الوطين يف جمال تكنولوجيات الوقود األحفوري املتقدمةوالتطويرتقدمي الدعم للبحث [ )و( 

 :بناء القدرات على الصعيد الوطين يف اجملاالت التالية )ز( 

 التنويع االقتصادي `١`

اداً كبرياً على استهالك الوقود     كفـاءة الطاقـة يف البلدان اليت تعتمد اقتصاداهتا اعتم          `٢`
 األحفوري واملنتجات املرتبطة به اليت تستهلك الطاقة بكثافة

دعـم وتعزيـز االستثمارات يف مصادر الطاقة اليت تصدر انبعاثات قليلة من غازات الدفيئة والسليمة                [ )ح( 
 ؛]بيئياً، مبا فيها الغاز الطبيعي، وفقاً للظروف الوطنية لألطراف

أال تطبق مبادئ ومعايري تشغيل الصندوق اخلاص لتغري املناخ وطريقة تنفيذها يف تشغيل الصندوق               يقرر -٣ 
 اخلاص لتغري املناخ إال على أنشطة مرفق البيئة العاملية املمولة يف إطار الصندوق اخلاص لتغري املناخ؛

واصلة االلتزام الصارم مبقررات     اخلاص لتغري املناخ م    الكيان الذي يعهد إليه بتشغيل الصندوق      إىل   يطلب -٤ 
 مؤمتر األطراف يف تشغيل الصندوق اخلاص لتغري املناخ؛

 اخلاص لتغري املناخ مواصلة جهوده الرامية إىل تعبئة         الكيان الذي يعهد إليه بتشغيل الصندوق      إىل   يطلب -٥ 
اص لتغري املناخ، باإلضافة إىل تلك      لدعم متويل أنشطة املشاريع املؤهلة يف إطار الصندوق اخل        ] إضافية] [كافـية [مـوارد   

 املتعهد هبا بالفعل؛

احلادية  أعاله أن يدرج يف تقريره إىل مؤمتر األطراف يف دورته  ٥ إىل الكيان املشار إليه يف الفقرة        يطلب -٦ 
 . اخلطوات احملددة اليت اختذها لتنفيذ هذا املقررعشرة
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 املرفق الثاين

 ة للتنفيذ يف دورهتا الثالثة والعشرينمشروع نص للعرض على اهليئة الفرعي

 )٢٠٠٥-٢٠٠٤أداء امليزانية لفترة السنتني (

قـررت اهليـئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا الثانية والعشرين، مواصلة مناقشة أداء امليزانية لفترة السنتني                 
 . أدناهمشروع النص الوارد، استناداً إىل )٢٠٠٥ديسمرب /كانون األول( يف دورهتا الثالثة والعشرين ٢٠٠٥-٢٠٠٤

 ١١-م أ/-مشروع املقرر 

 ٢٠٠٥-٢٠٠٤أداء امليزانية لفترة السنتني 

 إن مؤمتر األطراف،

يف تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن أعماهلا بشأن املسائل اإلدارية واملالية يف دورتيها الثانية              وقـد نظـر      
 والعشرين والثالثة والعشرين، 

 ئق األمانة بشأن املواضيع ذات الصلة، يف وثاوقد نظر أيضاً 

 ؛٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣١ بالبيانات املالية املؤقتة املقدمة حىت حييط علما -١ 

 ؛٢٠٠٥-٢٠٠٤ باإليرادات وأداء امليزانية يف فترة السنتني حييط علما أيضاً -٢ 

سية يف الوقت املناسب،    اشتراكاهتا يف امليزانية األسا     عـن تقديره لألطراف اليت سددت      يعـرب  -٣ 
ولألطراف اليت قدمت تربعات إضافية إىل الصندوق االستئماين للمشاركة يف عملية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية     

 بشأن تغري املناخ، والصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية؛

 املناسبات اليت تنظم يف  عن تقديره أيضاً حلكومة أملانيا ملسامهتها اخلاصة يف تغطية تكاليفيعرب -٤ 
 ؛)صندوق بون(أملانيا 

 عن القلق إزاء استمرار اجلنوح إىل التأخر يف دفع االشتراكات يف امليزانية األساسية وإزاء               يعرب -٥ 
الـنقص احلاصـل يف الصندوق االستئماين للمشاركة يف عملية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ                 

 ماين لألنشطة التكميلية؛والصندوق االستئ

  مجيع األطراف اليت مل تسدد اشتراكاهتا بعد على أن تفعل ذلك دون مزيد من التأخري؛يشجع -٦ 

 إىل مزيد من التربعات يف الصندوق االستئماين للمشاركة يف عملية اتفاقية األمم املتحدة              يدعو -٧ 
 التكميلية ضماناً ملشاركة أوسع يف أنشطة العملية وحتقيق اإلطارية بشأن تغري املناخ والصندوق االستئماين لألنشطة

 .النواتج والنتائج اهلامة
 ]يستكمل فيما بعد[



FCCC/SBI/2005/10 
Page 31 

 املرفق الثالث

 الوثائق املعروضة على اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثانية والعشرين

 الوثائق املَعدَّة للدورة

 FCCC/SBI/2005/1   التنفيذيمذكرة مقدمة من األمني. جدول األعمال املؤقت وشروحه

 FCCC/SBI/2005/1/Add.1  إضافة. مذكرة مقدمة من األمني التنفيذي. جدول األعمال املؤقت وشروحه

. مذكرة مقدمة من األمني التنفيذي    . جـدول األعمـال املؤقت وشروحه     
 جدول األعمال املؤقت التكميلي. إضافة

 FCCC/SBI/2005/1/Add.2 

. مل املعقودة بشأن تنظيم العملية احلكومية الدولية      تقريـر عـن حلقة الع     
 مذكرة من األمانة

 FCCC/SBI/2005/2 

من اإلجراءات املالية لالتفاقية بشأن الدعم املايل للمشاركة        ) ج (٧تنفيذ الفقرة   
 مذكرة من األمانة. يف عملية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

 FCCC/SBI/2005/3 

 FCCC/SBI/2005/4  مذكرة من األمني التنفيذي. تيبات لعقد اجتماعات حكومية دوليةتر

. التطورات األخرية يف األمم املتحدة فيما يتعلق بالعالقات مع اجملتمع املدين          
 مذكرة من األمانة

 FCCC/SBI/2005/5 

 FCCC/SBI/2005/6  فيذيةمذكرة من إعداد األمينة التن. تقرير عن االستعراض الداخلي ألنشطة األمانة

الـتقرير املرحلي بشأن أنشطة فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية           
 مذكرة أعدهتا األمانة. املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

 FCCC/SBI/2005/7 

 أعدها  مذكرة. ٢٠٠٧-٢٠٠٦امليزانـية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني       
 األمني التنفيذي

 FCCC/SBI/2005/8 

مذكرة أعدها  . ٢٠٠٧-٢٠٠٦امليزانـية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني       
 برنامج العمل. إضافة. األمني التنفيذي

 FCCC/SBI/2005/8/Add.1 

مذكرة أعدها  . ٢٠٠٧-٢٠٠٦امليزانـية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني       
 األنشطة اليت سُتموَّل من مصادر تكميلية. فةإضا. األمني التنفيذي

 FCCC/SBI/2005/8/Add.2 

. االجتماعات احملايدة مناخياً التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ
 مذكرة مقدمة من األمانة

 FCCC/SBI/2005/9 

 FCCC/SBI/2005/INF.1  مذكرة من األمانة. معلومات عن أنشطة مرفق البيئة العاملية

قائمـة املشـاريع املقدمـة من قبل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول              
 مذكرة من األمانة.  من االتفاقية١٢ من املادة ٤لالتفاقية عمال بالفقرة 

 FCCC/SBI/2005/INF.2 

حالـة إعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق            
  من األمانةمذكرة. األول لالتفاقية

 FCCC/SBI/2005/INF.3 

 كانون  ٣١ حىت   ٢٠٠٥-٢٠٠٤البيانات املالية غري املراجعة لفترة السنتني       
 مذكرة من األمني التنفيذي. ٢٠٠٤ديسمرب /األول

 FCCC/SBI/2005/INF.4 

 FCCC/SBI/2005/INF.5  مذكرة من األمانة. ٢٠٠٥أبريل / نيسان٣٠حالة املسامهات حىت 
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 FCCC/SBI/2005/MISC.1  العروض الواردة من األطراف. لفعالة يف العملية احلكومية الدوليةاملشاركة ا

 FCCC/SBI/2005/MISC.2  العروض الواردة من األطراف. ١٠-م أ/١املسائل املتصلة بتنفيذ املقرر 

 FCCC/SBI/2005/L.1  مشروع تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا الثانية والعشرين

 FCCC/SBI/2005/L.2  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس. تنفيذ اتفاق املقر

مشروع .  من االتفاقية  ٤ من املادة    ٦املـرونة جتاه كرواتيا مبقتضى الفقرة       
 توصية اهليئة الفرعية للتنفيذ. استنتاجات مقدم من الرئيس

 FCCC/SBI/2005/L.3 

 مشروع استنتاجات مقترح    .ترتيبات لعقد االجتماعات احلكومية الدولية    
 من الرئيس

 FCCC/SBI/2005/L.4 

مشروع استنتاجات مقدم من الرئيس. ٢٠٠٥-٢٠٠٤أداء امليزانية لفترة السنتني   FCCC/SBI/2005/L.5 

 FCCC/SBI/2005/L.6  مشروع استنتاجات مقدم من الرئيس. االستعراض الداخلي ألنشطة األمانة

. مشروع استنتاجات مقدم من الرئيس. مانةاالستعراض الداخلي ألنشطة األ
 توصية من اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل مؤمتر األطراف. إضافة

 FCCC/SBI/2005/L.6/Add.1 

 FCCC/SBI/2005/L.7  مشروع استنتاجات مقدم من الرئيس. توفري الدعم املايل والتقين

 FCCC/SBI/2005/L.8  مقترح من الرئيسمشروع استنتاجات . جتميع وتوليف البالغات الوطنية األولية

مشروع . تقـدمي البالغات الوطنية الثانية وكذلك الثالثة، حسب االقتضاء        
 توصية اهليئة الفرعية للتنفيذ. استنتاجات مقترح من الرئيس

 FCCC/SBI/2005/L.9 

مـن اإلجراءات املالية لالتفاقية بشأن الدعم املايل        ) ج(٧تنفـيذ الفقـرة     
مشروع .  عملية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخللمشاركة يف

 استنتاجات مقدم من الرئيس

 FCCC/SBI/2005/L.10 

عمل فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري           
 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس. املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

 FCCC/SBI/2005/L.11 

. االجتماعات احملايدة مناخياً التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ
 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

 FCCC/SBI/2005/L.12 

 FCCC/SBI/2005/L.13  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس. الصندوق اخلاص لتغري املناخ

 FCCC/SBI/2005/L.14  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس.  منواًاملسائل املتعلقة بأقل البلدان

. مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس    . املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً    
 توصية اهليئة الفرعية للتنفيذ. إضافة

 FCCC/SBI/2005/L.14/Add.1 

مشاريع . ٢٠٠٧-٢٠٠٦امليزانـية الـربناجمية املقـترحة لفـترة السنتني          
 استنتاجات مقدمة من الرئيس

 FCCC/SBI/2005/L.15/Rev.1 

مشروع . ٢٠٠٧-٢٠٠٦امليزانـية الـربناجمية املقـترحة لفـترة السنتني          
 توصية اهليئة الفرعية للتنفيذ. إضافة. استنتاجات مقترح من الرئيس

 
 
 

 FCCC/SBI/2005/L.15/Add.1/Rev.1 
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 دورته العاشرة إىل الدورةمشاريع النصوص اليت أحاهلا مؤمتر األطراف يف 
  من مشروع النظام الداخلي املطبق٢٠عمالً باملادة 

 FCCC/CP/2004/L.15  اقتراح مقدم من الرئيس. مسائل تتعلق بأقل البلدان منواً

.  من االتفاقية  ١٢ من املادة    ٤السبل املمكنة لتنفيذ املشاريع عمالً بالفقرة       
 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيسة

 FCCC/SBI/2004/L.23 

. مشروع استنتاجات مقترح من الرئيسة    . الصـندوق اخلـاص لتغري املناخ     
 توصية اهليئة الفرعية للتنفيذ

 FCCC/SBI/2004/L.25 

تقـدمي البالغات الوطنية الثانية وكذلك الثالثة، حسب االقتضاء، من قبل           
تاجات مشروع استن . األطـراف غـري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية        

 توصية اهليئة الفرعية للتنفيذ. اقترحته الرئيسة

 FCCC/SBI/2004/L.27 

 وثائق أخرى معروضة على الدورة

تقرير مؤمتر األطراف عن دورته العاشرة، املعقودة يف بوينس آيرس يف الفترة 
 ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٨ إىل ٦من 

 FCCC/CP/2004/10 

Add.1-2و 
 FCCC/SBI/2004/5  مذكرة من األمانة. الة يف عملية االتفاقيةتعزيز املشاركة الفع

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

 FCCC/SBI/2004/19 

- - - - - 

 


