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 )تابع( احملتويات
 الصفحة ـراتـالفق 

 من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيةالبالغات الوطنية املقدمة  -رابعاً  
 ٨ ٤٧-١٥ .............................................) من جدول األعمال٤البند ( 

عمل فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من          -ألف
 ٨ ٣٣-١٥ ...................األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

 ١١ ٤١-٣٤ ..........................جتميع وتوليف البالغات الوطنية األولية -باء 
 ١٢ ٤٧-٤٢ .........................................تقدمي الدعم املايل والتقين -جيم

 )االتفاقية(اآللية املالية  -خامساً 
 ١٣ ٥٩-٤٨ .............................................) من جدول األعمال٥البند ( 

 ١٣ ٥٠-٤٨ .....................................الصندوق اخلاص لتغري املناخ -ألف
 ١٤ ٥٣-٥١ ................تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف -باء 
 ١٤ ٥٧-٥٤ ............................٨-م أ/٥فيذ املقرر املسائل املتعلقة بتن -جيم
 ١٥ ٥٩-٥٨ ........................تقدمي توجيه إضايف إىل مرفق البيئة العاملية -دال 

 )بروتوكول كيوتو(اآللية املالية  -سادساً 
 ١٥ ٦٦-٦٠ .............................................) من جدول األعمال٦البند ( 
 ١٥ ٦٤-٦٠ ..................................................صندوق التكيف -ألف 
 ١٦ ٦٦-٦٥ ..............................تقدمي التوجيه إىل مرفق البيئة العاملية -باء  

  من االتفاقية٦املادة  - سابعاً
 ١٦ ٨٠-٦٧ .............................................) من جدول األعمال٧البند ( 

 بناء القدرات مبوجب االتفاقية -ثامناً  
 ١٨ ٨٩-٨١ .............................................) من جدول األعمال٨البند ( 

 بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو -تاسعاً 
 ٢٠ ٩٢-٩٠ .............................................) من جدول األعمال٩البند ( 

  من االتفاقية٤ة  من املاد٩ و٨تنفيذ الفقرتني  -عاشراً 
 ٢١ ٩٧-٩٣ ...........................................) من جدول األعمال١٠البند ( 

املقرر (برنامج عمل بوينس آيرس بشأن تدابري التكيف واالستجابة  -ألف
 ٢١ ٩٣  ......................................................)١٠-م أ/١

 ٢١ ٩٧-٩٤ ..................................املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً -باء 
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 )تابع( احملتويات
 الصفحة ـراتـالفق 

 الية واملؤسسيةاملسائل اإلدارية وامل -حادي عشر 
 ٢٢ ١١٢-٩٨ ......................................) من جدول األعمال١١البند ( 

 ٢٢ ١٠٥-٩٨ ...................٢٠٠٥-٢٠٠٤أداء امليزانية لفترة السنتني  -ألف
 ٢٣ ١٠٦  ..............٢٠٠٧-٢٠٠٦امليزانية الربناجمية لفترة السنتني  -باء 
 ٢٣ ١٠٩-١٠٧ ......الصلة املؤسسية اليت تربط أمانة االتفاقية باألمم املتحدة -جيم
زات واحلصانات املقدمة إىل األفراد العاملني يف اهليئات        االمتيا -دال 

 ٢٤ ١١٢-١١٠ ............................املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو
 مواصلة استعراض وظائف وعمليات األمانة -ثاين عشر 

 ٢٤ ١١٦-١١٣ ........................................) من جدول األعمال١٢البند ( 
 مسائل أخرى -ثالث عشر

 ٢٥ ١١٩-١١٧ ........................................) من جدول األعمال١٣البند ( 
 ٢٥ ١١٧  ...........................خرى أحاهلا مؤمتر األطرافمسائل أ -ألف
مسـائل أخـرى أحاهلا مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع     -باء 

 ٢٥ ١١٨  ................................األطراف يف بروتوكول كيوتو
 ٢٥ ١١٩  ..............................................أية مسائل أخرى -جيم

 التقرير عن أعمال الدورة -رابع عشر 
 ٢٥ ١٢٠  ........................................) من جدول األعمال١٤البند ( 
 ٢٥ ١٢١  ........................................................اختتام الدورة -خامس عشر

 املرفقات

 ٢٦ ....................مشروع نص للعرض على اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الرابعة والعشرين -األول 

أعضاء فريق اخلرباء االستشاري املعني بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف              -الثاين 
 ٢٧ ..........................................................٢٠٠٦املرفق األول لالتفاقية يف عام 

 ٢٨ ......................... على اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثالثة والعشرينالوثائق املعروضة -الثالث 
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  افتتاح الدورة-أوالً 
 ) من جدول األعمال١البند (

عقدت الدورة الثالثة والعشرون للهيئة الفرعية للتنفيذ يف قصر املؤمترات يف مونتريال بكندا يف الفترة من                 -١
 .٢٠٠٥رب ديسم/ كانون األول٦نوفمرب إىل / تشرين الثاين٢٨

 .ورحب جبمع األطراف واملراقبني   ) الدامنرك(وافتـتح الدورة رئيس اهليئة الفرعية للتنفيذ، السيد توماس بيكر            -٢
، )بنما(إمييليو مسربيس   ، والسيد   ، نائب رئيس اهليئة الفرعية للتنفيذ     )أوكرانيا(كما رحب بالسيد هيورهي فريمييتشيك      

 .مقرر اهليئة الفرعية للتنفيذ

  املسائل التنظيمية- ثانياً
 ) من جدول األعمال٢البند (

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

نوفمرب يف مذكرة أعدها األمني     / تشرين الثاين  ٢٨نظـرت اهليـئة الفرعية للتنفيذ يف جلستها األوىل املعقودة يف             -٣
 وأدىل ممثلو ثالثة أطراف ببيانات، ومن     . )FCCC/SBI/2005/11(التنفـيذي تتضـمن جدول األعمال املؤقت وشروحه         

 .)١(هم متحدث باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيهابين

 :جدول األعمال على النحو التايلالفرعية للتنفيذ  أقرت اهليئة، نفسهاويف اجللسة  -٤

 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 لالتفاقية -٣

 خيارات لعملية االستعراض؛ )أ(  
                                                      

 .اشترك يف تقدمي هذا البيان بلغاريا ورومانيا وكرواتيا )١(
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ت الدفيئة املقدمة من األطراف املدرجة      تقريـر عن بيانات القوائم الوطنية جلرد غازا        )ب( 
 ؛٢٠٠٣-١٩٩٠يف املرفق األول لالتفاقية عن الفترة 

 تقرير عن حالة استعراض البالغات الوطنية الثالثة؛ )ج(  

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

البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري      عمـل فـريق اخلرباء االستشاري املعين ب        )أ( 
 املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية؛

 جتميع وتوليف البالغات الوطنية األولية؛ )ب(  

 تقدمي الدعم املايل والتقين؛ )ج(  

 ):االتفاقية(اآللية املالية  -٥

 الصندوق اخلاص لتغري املناخ؛ )أ(  

 دم إىل مؤمتر األطراف؛تقرير مرفق البيئة العاملية املق )ب(  

 ؛٨-م أ/٥املسائل املتعلقة بتنفيذ املقرر  )ج(  

 تقدمي توجيه إضايف إىل مرفق البيئة العاملية؛ )د(  

 ):بروتوكول كيوتو(اآللية املالية  -٦

 صندوق التكيف؛ )أ(  

 تقدمي التوجيه إىل مرفق البيئة العاملية؛ )ب(  

  من االتفاقية٦املادة  -٧

 درات يف إطار االتفاقيةبناء الق -٨

 بناء القدرات يف إطار بروتوكول كيوتو -٩

 : من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨تنفيذ الفقرتني  -١٠

 ؛)١٠-م أ/١املقرر (برنامج عمل بوينس آيرس بشأن تدابري التكيف واالستجابة  )أ(  

 املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً؛ )ب(  
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 :الية واملؤسسيةاملسائل اإلدارية وامل -١١

 ؛٢٠٠٥-٢٠٠٤أداء امليزانية لفترة السنتني  )أ(  

 ؛٢٠٠٧-٢٠٠٦امليزانية الربناجمية لفترة السنتني  )ب(  

 الصلة املؤسسية اليت تربط أمانة االتفاقية باألمم املتحدة؛ )ج(  

ب االمتـيازات واحلصـانات املقدمـة إىل األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوج             )د( 
 بروتوكول كيوتو؛

 مواصلة استعراض وظائف وعمليات األمانة -١٢

 :مسائل أخرى -١٣

 مسائل أخرى أحاهلا مؤمتر األطراف؛ )أ(  

مسائل أخرى أحاهلا مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول            )ب( 
 كيوتو؛

 أي مسائل أخرى؛ )ج(  

 .التقرير عن أعمال الدورة -١٤

 ظيم أعمال الدورة تن-باء 
 )من جدول األعمال) ب(٢البند (

،      نوفمرب /           تشرين الثاين ٢٨نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف هذا البند الفرعي يف جلستها األوىل املعقودة يف  -٥
بكة حيث وجه الرئيس االنتباه إىل برنامج العمل املقترح املدرج يف موقع االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ على ش

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

  انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس- جيم
 )من جدول األعمال) ج(٢البند (

 تشرين  ٢٨ودتني يومي   نظـرت اهليـئة الفرعـية للتنفيذ يف هذا البند الفرعي يف جلستيها األوىل والرابعة املعق                -٦
 من مشروع النظام    ٢٧ذكَّر الرئيس، يف اجللسة األوىل، باملادة       و.ديسمرب على الترتيب  / كانون األول  ٦نوفمـرب و  /الـثاين 

وقد ُعقدت هذه االنتخابات    . الداخلي املطبَّق اليت من املتوقع أن تنتخب اهليئة الفرعية للتنفيذ مبوجبها نائباً للرئيس ومقرراً             
وأبلغ الرئيس اهليئة الفرعية للتنفيذ بأن هناك مشاورات جارية بشأن الترشيحات           .  يف الدورة احلادية والعشرين    آخـر مرة  
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 ٧-م أ/٣٦وقد دعيت األطراف، أثناء إجراء هذه املشاورات، إىل َتذكُّر املقرر        . وأهنا سُتبقي املندوبني على علم بأي تقدم      
 .ء للمناصب االنتخابية يف اهليئة الفرعية للتنفيذوإىل إيالء االعتبار الواجب لترشيح النسا

ويف اجللسة الرابعة، أبلغ الرئيس اهليئة الفرعية للتنفيذ بأنه قد مت التوصل إىل اتفاق بني اجملموعات اإلقليمية  -٧
، )٢()اأوكراني(وانتخبت اهليئة الفرعية للتنفيذ السيد هيورهي فريمييتشيك        . واقترحت أمساء املرشحني لالنتخابات   

 سيشغلوأبلغ الرئيس االجتماع بأن نائب الرئيس       . ، مقرراً )بوتسوانا(راموثوا  .  للرئيس والسيد غالديس ك    نائباً
ة نترة أولية من سنة واحدة رمبا متدد لس       ف منصبه ل  سيشغلمنصـبه لفترة ثانية وأخرية من سنة واحدة، وأن املقرر           

املقرر ملنصبيهما ستشمل الدورتني الرابعة والعشرين واخلامسة والحظ الرئيس أن فترة شغل نائب الرئيس و. أخرى
الرئيس عن شكره ألعضاء املكتب احلاليني للهيئة       وأعرب  . تمتد إىل أن يتم انتخاب من خيلفهما      سوالعشـرين و  

 .الفرعية للتنفيذ ملا اضطلعوا به من عمل

  انتخاب أعضاء ليحلوا حمل أعضاء يف املكتب- دال
 )دول األعمالمن ج) د(٢البند (

ولذلك، ليس من الضروري    . ميثل نائب الرئيس واملقرر األطراف يف كل من االتفاقية وبروتوكول كيوتو           -٨
 .انتخاب أعضاء ليحلوا حمل أعضاء املكتب

 البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية -ثالثاً 
 ) من جدول األعمال٣البند (

 خيارات لعملية االستعراض -ألف 
 )من جدول األعمال) أ(٣البند 

 / تشرين الثاين  ٢٨نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند الفرعي يف اجللستني األوىل والرابعة املعقودتني يومي                -٩
ثلو أربعة  وأدىل مم . FCCC/SBI/2005/16وقد ُعرضت عليها الوثيقة     . ديسمرب على الترتيب  / كـانون األول   ٦نوفمـرب و  

 .)٣(أطراف ببيانات، من بينهم متحدث باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها

ويف اجللسـة األوىل، اتفقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على النظر يف هذا البند الفرعي يف إطار فريق اتصال يشترك يف           -١٠
ويف اجللسة الرابعة، قدم الرئيسان تقريراً      ). اليونان(الس  والسيد دمييتريوس ال  ) كينيا(رئاسـته السيدة إمييلي أوجو ماساوا       

 .عن املشاورات اليت أجراها فريق االتصال

 

                                                      

 كانون ٨من منصبه كنائب لرئيس اهليئة الفرعية للتنفيذ يف    ) أوكرانيا(يك  اسـتقال السـيد هيورهي فريمييتش      )٢(
 .ليحل حمله) هنغاريا(ورشحت جمموعة شرق أوروبا السيد جوزيف فيلر . ٢٠٠٥ديسمرب /األول

 .اشترك يف تقدمي هذا البيان بلغاريا ورومانيا وكرواتيا )٣(



FCCC/SBI/2005/23 
Page 8 

 

 اليت اقترحها الرئيس، وتتضمن مشروع      )٤(ويف اجللسـة الـرابعة، نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف االستنتاجات           -١١
 . يف دورته احلادية عشرة، واعتمدت هذه االستنتاجاتده العتمامؤمتر األطرافللعرض على  بشأن هذا املوضوع )٥(مقرر

 اقترحها الرئيس، تتضمن مشروع     )٦(ويف اجللسـة نفسـها، نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ واعتمدت استنتاجات           -١٢
مؤمتر (مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو          للعرض على    بشأن هذا املوضوع     )٧(مقـرر 
 .يف دورته األوىلليعتمده ) اجتماع األطراف/رافاألط

غازات الدفيئة املقدمة مـن    لالوطنية  اجلرد  تقريـر عـن بيانات قوائم        -باء 
 ٢٠٠٣-١٩٩٠األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية عن الفترة 

 )من جدول األعمال) ب(٣البند (

وكان  .نوفمرب/ تشرين الثاين  ٢٨ يف جلستها األوىل املعقودة يف       نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند الفرعي        -١٣
 .وأدىل ببيانات ممثلو أربعة أطراف.  اليت أحاطت هبا علماFCCC/SBI/2005/17ًمعروضاً عليها الوثيقة 

 ستعراض البالغات الوطنية الثالثةحالة اتقرير عن  -جيم 
 من جدول األعمال) ج(٣البند 

وكان . نوفمرب/ تشرين الثاين  ٢٨ للتنفيذ يف هذا البند الفرعي يف جلستها األوىل املعقودة يف            نظرت اهليئة الفرعية   -١٤
 . اليت أحاطت هبا علماFCCC/SBI/2005/INF.9ًمعروضاً عليها الوثيقة 

  البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية -رابعاً 
 )مال من جدول األع٤البند (

عمـل فـريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية          - ألف
 املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

 )من جدول األعمال) أ(٤البند (

 املداوالت -١

نوفمرب /ين الثاين تشر٢٨نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف اجللستني األوىل والرابعة املعقودتني يومي  -١٥
 وأدىل ببيانات   .Corr.1 و FCCC/SBI/2005/22وكان معروضاً عليها الوثيقة     . ديسمرب على الترتيب  /األول كـانون    ٦و

 . طرفاً، حتدث أحدهم باسم أقل البلدان منوا١١ًممثلو 

                                                      

  .FCCC/SBI/2005/L.23                      اعتمدت بوصفها الوثيقة  )٤(

  .  ١١-   م أ / ٧        املقرر  ،FCCC/CP/2005/5/Add.1                            النص املعتمد، انظر الوثيقة      على     لالطالع )٥(

  .FCCC/SBI/2005/L.24                      اعتمدت بوصفها الوثيقة  )٦(
  . ١- إ   م أ /  ٢٦        ، املقرر FCCC/KP/CMP/2005/8/Add.3                                    لالطالع على النص املعتمد، انظر الوثيقة  )٧(
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اء االستشاري املعين   ، رئيسة فريق اخلرب   )كينيا( ماساوا   -ويف اجللسـة األوىل، دعا الرئيس السيدة إميلي أوجو           -١٦
إىل تقدمي تقرير   ) فريق اخلرباء االستشاري  (بالـبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية             

 .فريقالعن األنشطة اليت اضطلع هبا 

يق اخلرباء  كرئيس جديد لفر  ) بنغالديش( أسد الزمان    .ويف اجللسـة نفسـها، أشـاد الرئـيس بتعيني السيد م            -١٧
 .مقررة جديدة للفريق) باراغواي(االستشاري، والسيدة ليليان بورتيو 

 ويف اجللسـة نفسها، اتفقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على النظر يف هذا البند الفرعي باالقتران مع البندين الفرعيني                  -١٨
 اجللسة الرابعة، أفاد السيد مالوا عنويف ). ساموا(يف مشـاورات غـري رمسـية جيريها السيد الفاسا مالوا            ) ج(و) ب(٤

 .هذه املشاورات

 قد  ٢٠٠٦ لعام   يويف اجللسـة نفسـها، أبلغ الرئيس اهليئة الفرعية للتنفيذ بأن عضوية فريق اخلرباء االستشار               -١٩
 ).انظر املرفق الثاين( بذلك استكملت

ضها استضافة حلقة التدريب العملي     ويف اجللسـة نفسها، أعرب الرئيس عن تقديره حلكومة جنوب أفريقيا لعر            -٢٠
 .املعنية بقوائم جرد غازات الدفيئة يف منطقة أفريقيا، اليت سيعقدها فريق اخلرباء االستشاري

 . اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا)٨(ويف اجللسة الرابعة، نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف االستنتاجات -٢١

 االستنتاجات -٢

رعية للتنفيذ علماً بالتقرير الشفوي الذي عرضه رئيس فريق اخلرباء االستشاري عن نتائج             أحاطـت اهليـئة الف     -٢٢
، ورحبت بالتقرير   ٢٠٠٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٥ و ٢٤االجتماع اخلامس للفريق الذي ُعقد يف مونتريال، بكندا، يومي          

 ).Corr.1 وFCCC/SBI/2005/22(املرحلي املتعلق بأنشطة فريق اخلرباء االستشاري الذي أعدته األمانة 

نتائج حلقة التدريب العملي العاملية املتعلقة بتقييم التخفيف من اآلثار، املعقودة           للتنفيذ  والحظـت اهليئة الفرعية      -٢٣
، وأعربت عن تقديرها حلكومة مجهورية كوريا       ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ٣٠ إىل   ٢٦يف سول جبمهورية كوريا يف الفترة من        

 . العمل من دعم مايل ولوجيسيت عن طريق معهد اقتصادات الطاقة يف كورياملا وفرته حللقة

عن امتناهنا حلكومات أستراليا والسويد وسويسرا وفنلندا وكندا والنرويج         للتنفـيذ   وأعربـت اهليـئة الفرعـية        -٢٤
ء من البلدان النامية يف حلقة      والواليـات املتحدة األمريكية ملسامهاهتا املالية يف إعداد مواد التدريب ودعم مشاركة اخلربا            

 .التدريب العملي العاملية املتعلقة بتقييم التخفيف من اآلثار

                                                      

  .FCCC/SBI/2005/L.27                      عتمدت بوصفها الوثيقة ا )٨(
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التوصية اليت قدمها املشاركون يف حلقة العمل واليت تدعو إىل توفري املزيد من  للتنفيذ  والحظـت اهليـئة الفرعية       -٢٥
ات تقييم التخفيف من اآلثار، وطلبت إىل فريق اخلرباء         الدعم التقين الستخدام خمتلف األدوات واملنهجيات يف إجراء عملي        

 .االستشاري تقدمي املشورة لكي تكون إجراءات املتابعة املتصلة بالتدريب قطرية التوجه

 فيما يتعلق   ٢٠٠٦األنشطة اليت يعتزم فريق اخلرباء االستشاري القيام هبا يف عام           للتنفيذ  وأقـرت اهليـئة الفرعية       -٢٦
األطراف (العملي وتقدمي املزيد من املساعدات التقنية إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية               حبلقات التدريب   

وطلبت إىل فريق اخلرباء االستشاري، بالتعاون      . ملواصلة حتسني عملية إعداد بالغاهتا الوطنية     ) غري املدرجة يف املرفق األول    
اً، تقدمي املشورة إىل األطراف بشأن كيفية إدراج املعلومات اليت تشملها برامج            مـع فـريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منو        

 .العمل الوطنية للتكيف يف البالغات الوطنية الثانية وما يليها من بالغات

فريق للتنفيذ  واستناداً إىل الدروس املستفادة من تنظيم حلقات التدريب العملي حىت اآلن، شجعت اهليئة الفرعية                -٢٧
ـ   دعم تقين آخر، مثل     استحداثرباء االستشـاري عـلى وضع استراتيجية تدريب فعالة من حيث التكلفة وشاملة و             اخل

التدريـب احملـلي والربط الشبكي بني اخلرباء، ملساعدة األطراف غري املدرجة يف املرفق األول يف إعداد بالغاهتا الوطنية                   
ني برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة واملمول          بالتعاون مع برنامج دعم البالغات الوطنية املشترك ب       

 . من مرفق البيئة العاملية، ومع املنظمات املختصة األخرى

فريق اخلرباء االستشاري على مواصلة تعاونه مع فريق اخلرباء املعين بنقل           للتنفـيذ   وشـجعت اهليـئة الفرعـية        -٢٨
وطلبت إىل األمانة أن تستمر يف تيسري التعاون بني . عين بأقل البلدان منواً يف تنفيذ برنامج عملهالتكنولوجيا وفريق اخلرباء امل

فريق اخلرباء االستشاري وبرنامج دعم البالغات الوطنية، واملنظمات املتعددة األطراف والثنائية األخرى، يف تقدمي الدعم               
 .إعداد بالغاهتا الوطنيةالتقين إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول يف 

إىل فريق اخلرباء االستشاري أن يقدم توصيات بشأن طرق حتسني اإلبالغ عن            للتنفيذ  وطلبـت اهليـئة الفرعية       -٢٩
 من ١٢ من املادة ٤املشـاريع احملددة يف البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول عمالً بالفقرة   

تقريراً ومشورة بشأن طرق حتسني ) ٢٠٠٧مايو /أيار(يقدم إىل اهليئة الفرعية، يف دورهتا السادسة والعشرين االتفاقية، وأن 
 .فرص حصول هذه املشاريع على الدعم املايل والتقين

لك األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة معلومات عن األنشطة والربامج احلالية، مبا يف ذ             للتنفيذ  ودعت اهليئة الفرعية     -٣٠
األنشـطة والربامج املمولة من مصادر ثنائية ومتعددة األطراف، لتمكني فريق اخلرباء االستشاري من تقدمي تقرير إىل اهليئة    

بشأن طرق حتسني فرص احلصول على الدعم املايل        ) ٢٠٠٦نوفمرب  /تشرين الثاين (الفرعـية يف دورهتا اخلامسة والعشرين       
وخلصت اهليئة الفرعية إىل أهنا ستنظر يف هذا التقرير يف إطار بند جدول األعمال              . طنيةوالتقين املقدم إلعداد البالغات الو    

 .املتعلق بتقدمي الدعم املايل والتقين يف الدورة نفسها

 بالغاً من البالغات الوطنية األولية لألطراف  ٤١إىل تلقي التقرير املتعلق بالنظر يف       للتنفيذ  وتـتطلع اهليئة الفرعية      -٣١
درجـة يف املـرفق األول، مبا يف ذلك التوصيات املتعلقة بكيفية حتسني إعداد البالغات الوطنية الثانية، وحبسب                  غـري امل  

االقتضـاء، مـا يليها من بالغات وطنية، وهو التقرير الذي سيقدمه فريق اخلرباء االستشاري إىل اهليئة الفرعية يف دورهتا                  
إىل فريق اخلرباء االستشاري أن ينظر، عند إعداد هذا التقرير، يف التجميع            وطلبت  ). ٢٠٠٦مايو  /أيار(الرابعة والعشرين   
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والتولـيف السـادس للـبالغات الوطنـية األولية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول والواردة يف الوثيقة                    
FCCC/SBI/2005/18و  Add.1-6وAdd.3/Corr.1. 

اً بعزم فريق اخلرباء االستشاري على تنظيم حلقيت تدريب عمليتني بشأن تقييم          علمللتنفيذ  وأحاطت اهليئة الفرعية     -٣٢
البحر الكارييب، وحلقة تدريب عملي بشأن      منطقة  القابلية للتأثر والتكيف ملنطقيت آسيا واحمليط اهلادئ، وأمريكا الالتينية و         

 حكوميت إندونيسيا وباراغواي جلهودمها من رت وشك.٢٠٠٦قوائـم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة ملنطقة أفريقيا يف عام          
 .أجل استضافة حلقيت العمل اإلقليميتني املتعلقتني بتقييم القابلية للتأثر والتكيف

 تني العمل املذكورأنه مل جيمع حىت اآلن سوى جزء من املوارد الالزمة حللقيتللتنفيذ والحظـت اهليـئة الفرعية       -٣٣
دعت اهليئة الفرعية للتنفيذ األطراف املدرجة  و.حلقيت العمل هاتنيارد إضافية لتنظيم أعاله وحثت األطراف على تقدمي مو   

يف املـرفق الثاين لالتفاقية واألطراف األخرى املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية القادرة على ذلك إىل أن تقدم موارد مالية             
 .ري ولتنفيذ برنامج عمل فريق اخلرباء االستشااتني العمل هحللقيت

 جتميع وتوليف البالغات الوطنية األولية -باء 
 )من جدول األعمال) ب(٤البند (

 املداوالت -١

 نوفمرب/ تشرين الثاين  ٢٨نظـرت اهليـئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند الفرعي يف جلستيها األوىل والرابعة املعقودتني يومي                  -٣٤
 FCCC/SBI/2005/18ن معروضاً عليها الوثيقة      وكا ). أعاله ١٨انظر الفقرة   (ديسمرب على الترتيب    / كـانون األول   ٦و
وأدىل ممثلو ثالثة أطراف ببيانات، وكان من بينهم متحدث باسم اجلماعة األوروبية والدول   . Add.3/Corr.1و Add.1-6و

 .، ومتحدث باسم أقل البلدان منواً)٩(األعضاء فيها

 . اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا)١٠(فيذ يف االستنتاجاتويف اجللسة الرابعة نظرت اهليئة الفرعية للتن -٣٥

 االستنتاجات -٢

أحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً بالتجميع والتوليف السادس للبالغات الوطنية األولية املقدمة من األطراف غري       -٣٦
 .Add.3/Corr.1 وAdd.1-6 وFCCC/SBI/2005/18املدرجة يف املرفق األول والواردة يف الوثيقة 

والحظت اهليئة الفرعية للتنفيذ، استناداً إىل املعلومات الواردة يف الوثيقة اآلنفة الذكر، أن األطراف غري املدرجة                 -٣٧
 . من االتفاقية١٢ من املادة ١ والفقرة ٤ من املادة ١يف املرفق األول لالتفاقية تواصل الوفاء بالتزاماهتا مبوجب الفقرة 

                                                      

 .بلغاريا ورومانيا وكرواتيا    يان                     اشترك يف تقدمي هذا الب )٩(
  .FCCC/SBI/2005/L.26                       اعتمدت بوصفها الوثيقة )١٠(
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 آراءها بشأن   ٢٠٠٦فرباير  / شباط ١٣فرعية للتنفيذ األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة حبلول          ودعـت اهليـئة ال     -٣٨
 .الوثيقة املذكورة أعاله من أجل جتميع أجزائها يف وثيقة متنوعة

إىل أهنا ستنظر يف التقرير التجميعي والتوليفي السادس للبالغات الوطنية املقدمة           الفرعية للتنفيذ   وخلصـت اهليئة     -٣٩
مايو /أيار(ن األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية ويف الوثيقة املتنوعة اآلنفة الذكر يف دورهتا الرابعة والعشرين                  م

تشرين (، مـع احـتمال إعداد مشروع مقرر يف هذا الشأن لكي يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته الثانية عشرة                    )٢٠٠٦
 ).٢٠٠٦نوفمرب /الثاين

من جدول األعمال إىل فريق اخلرباء      ) أ(٤يئة الفرعية للتنفيذ إىل الطلب الذي وجهته مبوجب البند          وأشـارت اهل   -٤٠
االستشاري، فيما يتصل بنظر الفريق يف البالغات الوطنية األولية، ومؤداه أن ينظر الفريق يف املعلومات الواردة يف الوثيقة                  

FCCC/SBI/2005/18و Add.1-6و Add.3/Corr.1٣٨قة املتنوعة املشار إليهما يف الفقرة  ويف الوثي. 

بالتقدم الذي أحرزته األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية يف إعداد            الفرعية للتنفيذ   ورحبـت اهليـئة      -٤١
والحظت بعني الرضى   ،  Add.3/Corr.1و Add.1-6 و FCCC/SBI/2005/18بالغاهتا الوطنية، على النحو املبني يف الوثيقة        

وشجعت  . طـرفاً مـن األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية قدمت حىت اآلن بالغاهتا الوطنية األولية  ١٢٩أن 
 .اهليئة األطراف اليت مل تقدم بعد بالغاهتا الوطنية األولية على أن تفعل ذلك يف أقرب وقت ممكن

 تقدمي الدعم املايل والتقين - جيم
 )من جدول األعمال) ج(٤البند (

 ملداوالتا -١

 تشرين  ٢٨نظـرت اهليـئة الفرعـية للتنفيذ يف هذا البند الفرعي يف جلستيها األوىل والرابعة املعقودتني يومي                   -٤٢
 وكان معروضاً عليها الوثيقة ). أعاله١٨انظر الفقرة (ديسـمرب عـلى الترتيـب    / كـانون األول ٦نوفمـرب و /الـثاين 

FCCC/SBI/2005/INF.8 .والصني٧٧ ببيانني، وكان أحدمها يتحدث باسم جمموعة ال  وأدىل ممثال طرفني . 

 . اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا)١١(ونظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف جلستها الرابعة، يف االستنتاجات -٤٣

 الستنتاجاتا -٢

شاريع احملددة يف    اليت تتضمن قائمة بامل    FCCC/SBI/2005/INF.8نظـرت اهليـئة الفرعـية للتنفيذ يف الوثيقة           -٤٤
 . من االتفاقية١٢ من املادة ٤البالغات الوطنية اليت قدمتها األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية وفقاً للفقرة 

من جدول األعمال إىل فريق اخلرباء      ) أ(٤إىل طلبها املوجه مبوجب البند      الفرعـية للتنفـيذ     وأشـارت اهليـئة      -٤٥
 من  ٤يات بشأن طرق حتسني اإلبالغ عن املشاريع احملددة يف البالغات الوطنية عمالً بالفقرة              االستشـاري أن يقدم توص    

                                                      

 .FCCC/SBI/2005/L.25/Rev.1 عتمدت بوصفها الوثيقةا )١١(
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تقريراً ومشورة ) ٢٠٠٧مايو /أيار( مـن االتفاقية، وأن يقدم إىل اهليئة الفرعية، يف دورهتا السادسة والعشرين         ١٢املـادة   
 . قينبشأن طرق حتسني فرص حصول هذه املشاريع على الدعم املايل والت

برامج املساعدة الثنائية واملتعددة األطراف إىل توفري الدعم لألطراف غري املدرجة يف            الفرعية للتنفيذ   ودعت اهليئة    -٤٦
 ١٢ من املادة  ٤املرفق األول لالتفاقية يف صياغة وتطوير مقترحات املشاريع احملددة يف بالغاهتا الوطنية املقدمة وفقاً للفقرة                

 . تنفيذها الحقاًمن االتفاقية، ويف

األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية على عرض مشاريعها املقترحة           الفرعية للتنفيذ   وشـجعت اهليئة     -٤٧
على مرفق البيئة العاملية عن طريق وكاالته املشرفة على التنفيذ، وعلى برامج املساعدة الثنائية واملتعددة األطراف، للحصول 

 .وقت املناسبعلى التمويل يف ال

 )التفاقيةا(اآللية املالية  -خامساً 
 ) من جدول األعمال٥البند (

 الصندوق اخلاص لتغري املناخ -ألف 
 )من جدول األعمال) أ(٥البند (

 / تشرين الثاين٢٩والرابعة املعقودتني يومي الثانية نظـرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند الفرعي يف جلستيها          -٤٨
وكان معروضاً عليها مشروع النص الوارد يف املرفق األول من الوثيقة           . ديسمرب على الترتيب  / كانون األول  ٦ و نوفمـرب 

FCCC/SBI/2005/10 .               وأدىل ممـثلو سـتة أطراف ببيانات، وكان من بينهم متحدث باسم اجلماعة األوروبية والدول
 . والصني٧٧، ومتحدث باسم جمموعة ال  )١٢(األعضاء فيها

 ) ب(٥ ةد الفرعي وتفقـت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف جلستها الثانية، على النظر يف هذا البند الفرعي مقترناً بالبن               وا -٤٩
). أملانيا(السيد كارسنت ساخ    و) بربادوس(السيد راوليستون مور    ، يف إطار فريق اتصال يشترك يف رئاسته         )د(٥و) ج(٥و

 . عن املشاورات اليت أجراها فريق االتصالويف اجللسة الرابعة، قدم السيد ساخ تقريراً

ومل .  اللذين اقترحهما الرئيس   )١٤)(١٣(ويف اجللسة الرابعة، نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف مشروعي االستنتاجات          -٥٠
مايو /رأيا( وقررت مواصلة النظر يف الصندوق اخلاص لتغري املناخ يف دورهتا الرابعة والعشرين              ني املقترح ينتعتمد اهليئة هذ  

 .FCCC/SBI/2005/10استناداً إىل مشروع النص الوارد يف املرفق األول من الوثيقة ) ٢٠٠٦

                                                      

 .بلغاريا ورومانيا وكرواتيا                        اشترك يف تقدمي هذا البيان  )١٢(

)١٣( FCCC/SBI/2005/L.34.  
)١٤( FCCC/SBI/2005/CRP.4.  
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 تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف -باء 
 )من جدول األعمال) ب(٥لبند ا(

 / تشرين الثاين٢٩ املعقودتني يومي نظـرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثانية والرابعة         -٥١
   FCCC/CP/2005/3وكان معروضاً عليها الوثيقة ).  أعاله٤٩انظر الفقرة (ديسـمرب على الترتيب  / كـانون األول ٦نوفمـرب و 

 باسم أقل   متحدث والصني، و  ٧٧ل     باسم جمموعة ا   متحدث من بينهم    وكان،  طرفاً ١٨ ببـيانات ممثلو     ىلوأد. Corr.1و
 .)١٥( باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيهامتحدث باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية، ومتحدثاً، والبلدان منو

 . الرئيس ممثل أمانة مرفق البيئة العاملية إىل اإلدالء ببياناويف اجللسة الثانية، دع -٥٢

، لكي  )١٦( اقترحها الرئيس واعتمدهتا   ويف اجللسـة الـرابعة، نظـرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف االستنتاجات اليت             -٥٣
 .)١٧(يعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة

 ٨-م أ/٥املسائل املتعلقة بتنفيذ املقرر  -جيم 
 )من جدول األعمال) ج(٥البند (

 املداوالت -١

 / تشرين الثاين٢٩تني يومي نظـرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثانية والرابعة املعقود         -٥٤
وكان معروضاً عليها الوثيقة    ).  أعـاله  ٤٩انظـر الفقـرة     (ديسـمرب عـلى الترتيـب       / كـانون األول   ٦نوفمـرب و  

FCCC/SBI/2005/INF.7 .  والصني٧٧وأدىل ببيان ممثل أحد األطراف متكلماً بالنيابة عن جمموعة ال . 

 . اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا)١٨(تنفيذ يف االستنتاجاتويف اجللسة الرابعة، نظرت اهليئة الفرعية لل -٥٥

 االستنتاجات -٢

علماً مع التقدير بالتقرير املتعلق بتجربة الصناديق الدولية ومؤسسات التمويل          الفرعية للتنفيذ   أحاطـت اهليـئة      -٥٦
 التزاماهتا مبوجب االتفاقية املـتعددة األطـراف فـيما خيـص احتـياجات البلدان النامية من االستثمار ألغراض الوفاء ب            

)FCCC/SBI/INF.7( ١٠-م أ/٩، الذي أعدته األمانة وفقاً للمقرر. 

، ومعه  )٢٠٠٦مايو  /أيار(على استخدام هذا التقرير يف دورهتا الرابعة والعشرين         الفرعية للتنفيذ   ووافقـت اهليئة     -٥٧
، )FCCC/SBI/2004/18(ة يف الوفاء بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية       التقرير املتعلق بتقييم التمويل الالزم ملساعدة البلدان النامي       

                                                      

 .ا وكرواتيااشترك يف تقدمي هذا البيان بلغاريا وروماني )١٥(

 .FCCC/SBI/2005/L.30 اعتمدت بوصفها الوثيقة )١٦(

 .FCCC/CP/2005/5ألف من الوثيقة  - لالطالع على النص املعتمد، انظر التوصيات الواردة حتت الفرع رابعاً )١٧(
 .FCCC/SBI/2005/L.28 اعتمدت بوصفها الوثيقة )١٨(
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الـذي أعدتـه األمانة بالتعاون مع أمانة مرفق البيئة العاملية يف سياق مذكرة التفاهم بني مؤمتر األطراف وجملس املرفق،                     
عن نتائج هذا النظر إىل مؤمتر      كمسـامهة يف نظر اهليئة يف االستعراض الثالث لآللية املالية، كما وافقت على تقدمي تقرير                

 ).٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين(األطراف يف دورته الثانية عشرة 

 تقدمي توجيه إضايف إىل مرفق البيئة العاملية - دال
 )من جدول األعمال) د(٥البند (

 / تشرين الثاين٢٩يومي يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثانية والرابعة املعقودتني    الفرعية للتنفيذ   نظـرت اهليئة     -٥٨
ووردت رسالة  . ومل تعد وثيقة هلذا البند الفرعي     ).  أعاله ٤٩انظر الفقرة   (ديسمرب على الترتيب    / كانون األول  ٦نوفمرب و 

وأدىل ممثل أحد األطراف ببيان، . FCCC/SBI/2005/CRP.3 والصني؛ وميكن االطالع عليها يف الوثيقة ٧٧ل  من جمموعة ا
 . والصني٧٧موعة ال  جمباسم وكان يتحدث 

اليت اقترحها الرئيس، وتتضمن مشروع  )١٩(يف االستنتاجات نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذيف اجللسة الرابعة، و -٥٩
 بشـأن هـذا املوضـوع للعـرض على مؤمتر األطراف العتماده يف دورته احلادية عشرة، واعتمدت                 )٢٠(مقـرر 

 .هذه االستنتاجات

 )بروتوكول كيوتو(اآللية املالية  -سادساً 
 ) من جدول األعمال٦البند (

 صندوق التكيف -ألف 
 )من جدول األعمال) أ(٦البند (

 / تشرين الثاين٢٩يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثالثة والرابعة املعقودتني يومي      الفرعية للتنفيذ   نظـرت اهليئة     -٦٠
وأدىل ببيانات ممثلو . FCCC/SBI/2005/19  عليها الوثيقةوكان معروضاً .ديسمرب على الترتيب/ كانون األول٦نوفمرب و

 والصني، ومتحدث باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية، ومتحدث         ٧٧مثانية أطراف، من بينهم متحدث باسم جمموعة ال           
 .)٢١(باسم أقل البلدان منواً، ومتحدث باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها

) ب(٦البند الفرعي   باالقتران مع   على النظر يف هذا البند الفرعي       الفرعية للتنفيذ   ثة، اتفقت اهليئة    ويف اجللسة الثال   -٦١
ويف اجللسة   ).أملانيا(والسيد كارسنت ساخ    ) بربادوس (ريف إطـار فـريق اتصال يشترك يف رئاسته السيد راوليستون مو           

 .ريق االتصالالرابعة، قدم السيد مور تقريراً عن املشاورات اليت أجراها ف

                                                      

 .FCCC/SBI/2005/L.29 اعتمدت بوصفها الوثيقة )١٩(

  .  ١١-   م أ / ٥       واملقرر   FCCC/CP/2005/5/Add.1                    عتمد، انظر الوثيقة                 لالطالع على النص امل )٢٠(
  .رومانيا   وبلغاريا                        اشترك يف تقدمي هذا البيان  )٢١(
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ا موالصني، ومن اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها؛ وميكن االطالع عليه         ل     من جمموعة ا   تانووردت رسال  -٦٢
 .FCCC/SBI/2005/CRP.2 وFCCC/SBI/2005/CRP.1يف الوثيقتني 

رئيس واعتمدهتا، وهي تتضمن    اليت اقترحها ال   )٢٢(ويف اجللسة الرابعة نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف االستنتاجات         -٦٣
 .يف دورته األوىلالعتماده اجتماع األطراف /مؤمتر األطرافللعرض على بشأن هذا املوضوع  )٢٣(مشروع مقرر

تقديره حلكومة كندا لعرضها استضافة حلقة العمل اليت سيعقدها صندوق     عن  ويف اجللسة نفسها، أعرب الرئيس       -٦٤
 .٢٠٠٦التكيف يف عام 

 توجيه إىل مرفق البيئة العامليةلاتقدمي  -باء 
 )من جدول األعمال) ب(٦البند (

 / تشرين الثاين٢٩يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثالثة والرابعة املعقودتني يومي      الفرعية للتنفيذ   نظـرت اهليئة     -٦٥
غري أنه تقرر   . ا البند الفرعي  ومل تعد وثيقة هلذ   ).  أعاله ٦١انظر الفقرة   (ديسمرب على الترتيب    / كانون األول  ٦نوفمـرب و  

وأدىل ممثال طرفني ببيانني،    ). أ(٦ يف إطار هذا البند الفرعي بدالً من البند الفرعي           FCCC/SBI/2005/19النظر يف الوثيقة    
 . والصني٧٧حتدث أحدمها باسم جمموعة ال  

اقترحه الرئيس، يتضمن مشروع     ،)٢٤(يف مشروع استنتاجات  الفرعية للتنفيذ   ويف اجللسـة الرابعة، نظرت اهليئة        -٦٦
مواصلة النظر يف تطبيق    الفرعية  قررت اهليئة    و .اجتماع األطراف يف دورته األوىل    /مؤمتر األطراف للعـرض على    مقـرر   

، استناداً إىل   )٢٠٠٦مايو  /أيار(مذكرة التفاهم بني مؤمتر األطراف وجملس مرفق البيئة العاملية يف دورهتا الرابعة والعشرين              
 .لنص الوارد يف املرفق األول هبذا التقريرمشروع ا

  من االتفاقية٦املادة  -سابعاً 
 ) من جدول األعمال٧البند (

 املداوالت -١

 تشرين  ٢٨يف هذا البند الفرعي يف جلستيها األوىل والرابعة املعقودتني يومي           الفرعـية للتنفيذ    نظـرت اهليـئة      -٦٧
  FCCC/SBI/2005/14وكان معروضاً عليها الوثيقتان     . لترتيبديسـمرب عـلى ا    / كـانون األول   ٦نوفمـرب و  /الـثاين 

 .)٢٥(وأدىل ممثال طرفني ببيانني، حتدث أحدمها باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها. FCCC/SBI/2005/21و

                                                      

  .FCCC/SBI/2005/L.32                       اعتمدت بوصفها الوثيقة )٢٢(

  . ١-   م أ /  ٢٨       واملقرر   ، FCCC/KP/CMP/2005/8/Add.4                              لالطالع على النص، انظر الوثيقة )٢٣(

)٢٤( FCCC/SBI/2005/L.33. 
 .بلغاريا ورومانيا وكرواتيا         ا البيان                اشترك يف تقدمي هذ )٢٥(
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قرير عن حلقة ويف اجللسـة األوىل، دعـا الرئيس املدير العام إلدارة خدمات األرصاد اجلوية املاليزية إىل تقدمي ت         -٦٨
 ١٥ إىل  ١٣العمـل اإلقليمـية املـتعلقة بآسـيا ومنطقة احمليط اهلادئ اليت عقدت يف يوكوهاما، باليابان، يف الفترة من                    

 .٢٠٠٥سبتمرب /أيلول

ويف اجللسـة نفسها، دعا الرئيس ممثل برنامج األمم املتحدة للبيئية إىل إبالغ األطراف بأعمال الربنامج الداعمة                  -٦٩
 . من االتفاقية٦للمادة 

ويف اجللسة نفسها، اتفقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على النظر يف هذا البند من جدول األعمال يف إطار فريق اتصال                    -٧٠
 ).سانت لوسيا(يرأسه السيد كريسبان دوفرين 

 .واعتمدهتااليت اقترحها الرئيس  )٢٦(ويف اجللسة الرابعة، نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف االستنتاجات -٧١

 االستنتاجات -٢

 أحاطـت اهليـئة الفرعـية للتنفـيذ عـلماً بالـتقرير عـن حلقـة العمـل اإلقليمية آلسيا واحمليط اهلادئ                      -٧٢
)FCCC/SBI/2005/21 (           وبالـتقرير عن حلقة العمل ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب)FCCC/SBI/2005/14 .(

وأوروغواي الستضافتهما حلقيت العمل وحلكومات أستراليا واليابان ونيوزيلندا     وأعربـت عـن تقديرها حلكوميت اليابان        
 .وسويسرا والواليات املتحدة األمريكية وبرنامج األمم املتحدة للبيئة لتقدميهم دعماً مالياً وتقنياً

 فيها حلقات ورحبـت اهليئة الفرعية للتنفيذ بالتقدم الذي أحرزه األطراف يف املناطق األربع اليت ُعقدت            -٧٣
.  من االتفاقية٦ من االتفاقية وبرنامج عمل نيودهلي بشأن املادة       ٦عمـل حىت اآلن يف تنفيذ أنشطة تتصل باملادة          

وهي ( من االتفاقية    ٦والحظـت اهليئة رغبة هذه األطراف يف وضع استراتيجيات إقليمية لألركان الستة للمادة              
 ).ركة العامة، واحلصول على املعلومات، والتعاون الدويلالتعليم، والتدريب، وتوعية اجلمهور، واملشا

والحظـت اهليئة الفرعية للتنفيذ أيضاً أن املوارد املالية اليت توفرت بوسائل متنوعة مثل تلك اليت توفرت         -٧٤
يت للبالغات الوطنية وأنشطة متكينية أخرى، ولتنفيذ برنامج عمل نيودهلي، مل تكن تتناسب واحلاجات والشواغل ال

 األطراف املدرجة يف املرفق الثاين، واألطراف األخرى املدرجة يف املرفق            الفرعية وحثت اهليئة . حددهتـا األطراف  
األول القادرة على ذلك، ومرفق البيئة العاملية، والوكاالت الثنائية واملتعددة األطراف األخرى، على مواصلة تقدمي 

 . من االتفاقية٦دة الدعم املايل لتنفيذ األنشطة املتصلة باملا

ورحبـت اهليـئة الفرعـية للتنفيذ، يف دورهتا الثالثة والعشرين، بإطالق مركز التنسيق التجرييب لشبكة                 -٧٥
 من االتفاقية، وشكرت حكومات فرنسا، واململكة املتحدة لربيطانيا         ٦اخلـاص باملادة    ) CC:iNet(املعلومـات   

والحظت اهليئة الفرعية   .  األمريكية لدعمها املايل هلذا املشروع     العظمـى وآيرلـندا الشمالية، والواليات املتحدة      
وأعربت اهليئة الفرعية . ٢٠٠٦للتنفيذ أن التمويل ملركز التنسيق ولتشغيله ليس متوفراً حالياً إال حىت منتصف عام 

والحظت . كنةللتنفيذ أيضاً عن امتناهنا للعروض املقدمة من عدة كيانات تعرض أن تكون حبَّات عقد إقليمية مم               
                                                      

  .FCCC/SBI/2005/L.18                       اعتمدت بوصفها الوثيقة )٢٦(
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وحثت اهليئة احلكومات،   . ٦اهليـئة أن مركـز التنسيق هو واحد من أدوات عديدة لتعزيز مواصلة تنفيذ املادة                
واملـنظمات احلكومية الدولية، واملنظمات غري احلكومية القادرة على ذلك على املسامهة يف جناح مركز التنسيق                

ودعت اهليئة أيضاً األطراف واملنظمات إىل القيام حيثما أمكن         . وذلـك بتزويده باملعلومات والوثائق ذات الصلة      
 .ذلك بتعزيز التوعية بدور مركز التنسيق وذلك بطرق مثل إجياد وصالت هبا من خالل مواقع على الشبكة

وشجعت اهليئة  . ٦والحظت اهليئة الفرعية للتنفيذ أن مخسة بلدان قد أنشأت جهات تنسيق بشأن املادة               -٧٦
.  وعلى إعالم األمانة بذلك    ٦األطراف اليت مل تفعل ذلك بعد على تعيني جهات تنسيق بشأن املادة             كذلك تلك   

وحثت اهليئة كذلك األطراف واملؤسسات القادرة على ذلك على تعزيز جهات التنسيق بغية تعزيز األنشطة اليت                
 .٦تتصل باملادة 

 آراءها ٢٠٠٦أغسطس / آب٤ تقدم إىل األمانة حبلول وطلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ أيضاً إىل األطراف أن -٧٧
يف السـري قدمـاً باألعمال املتعلقة مبركز التنسيق ويف جعله مركزاً عامالً بكامل طاقته ومتعدد اللغات ومؤات                  
ية للمستفيدين منه، وطلبت إىل األمانة أن جتمع هذه اآلراء يف وثيقة من الوثائق املتنوعة كي تنظر فيها اهليئة الفرع

 ).٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين(للتنفيذ يف دورهتا اخلامسة والعشرين 

وطلبـت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل األمانة أن تعد تقريراً جامعاً يستند إىل تقارير حلقات العمل، ويربز                  -٧٨
يئة فيه أثناء دورهتا املواضيع والقضايا املشتركة كطريقة إللقاء نظرة يف العمق يف نتائج حلقات العمل كي تنظر اهل       

 .اخلامسة والعشرين

 اخلاصة االحتياجات تتناول ٦وكررت اهليئة الفرعية للتنفيذ تأكيد احلاجة إىل عقد حلقة عمل بشأن املادة  -٧٩
وطلبت إىل األمانة أن تقوم، رهناً بتوفر       ) ٦٥، الفقرة   FCCC/SBI/2004/19(بـالدول اجلزرية الصغرية النامية      

  الفرعية ودعت اهليئة . لقة العمل هذه قبل انعقاد الدورة اخلامسة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ          املوارد، بعقد ح  
 .األطراف القادرة على ذلك إىل تقدمي الدعم املايل لعقد حلقة العمل هذه

قرير  ويف الت  ٧٧والحظـت اهليـئة الفرعية للتنفيذ أن املعلومات الواردة يف الوثائق املذكورة يف الفقرة                -٨٠
 هي ٦ وكذلك يف الوثائق األخرى اليت تقدم بشأن أعمال األطراف املتعلقة باملادة ٧٨ املذكور يف الفقرة     التوليفي

 .٨-م أ/١١ من املقرر ٣معلومات ميكن أن تستخدمها األطراف يف استعراض برنامج عمل نيودهلي، وفقاً للفقرة 

 بناء القدرات مبوجب االتفاقية -     ً ثامنا  
 )من جدول األعمال ٨البند (

 والتاملدا -١

 تشرين ٢٩ و٢٨يف هذا البند يف جلساهتا األوىل والثانية والرابعة املعقودة يف     الفرعية للتنفيذ   نظرت اهليئة    -٨١
غري أن . ومل تعد وثيقة هلذا البند الفرعي من جدول األعمال. ديسمرب على الترتيب/ كانون األول٦نوفمرب و/الثاين

وأدىل ممثلو .  يف إطار هذا البند من جدول األعمالCorr.1 وFCCC/CP/2005/3نظر يف الوثيقة األطراف قررت ال
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، ومتحدث  )٢٧( أطراف ببيانات، وكان من بينهم متحدث باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها            مخسـة 
 . والصني٧٧باسم جمموعة ال  

على النظر يف هذا البند يف إطار فريق اتصال يشترك يف           يذ  الفرعية للتنف ويف اجللسة الثانية، اتفقت اهليئة       -٨٢
ويف اجللسة الرابعة للهيئة، قدم     ). السويد(والسيد أندرس توريسون    ) الفلبني(رئاسـته السـيدة جوسلني غوكو       

 .الرئيسان تقريراً عن املشاورات اليت أجراها فريق االتصال

 . اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا)٢٨(فيذ يف االستنتاجاتويف اجللسة الرابعة، نظرت اهليئة الفرعية للتن -٨٣

 االستنتاجات -٢

أعـادت اهليـئة الفرعية للتنفيذ التأكيد على أمهية بناء القدرات من أجل البلدان النامية، كعنصر حاسم      -٨٤
 .لتنفيذ االتفاقية

، وخباصة الفروع )Corr.1 وFCCC/CP/2005/3(بتقرير مرفق البيئة العاملية الفرعية للتنفيذ ورحبت اهليئة  -٨٥
املتعلقة ببناء القدرات، وأشادت بالتقرير التجميعي والتوليفي للبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة              

 ).Add.3/Corr.1 وAdd.1–6 وFCCC/SBI/2005/18(يف املرفق األول لالتفاقية 

 :ت األمانة التاليةالتأكيد على طلباالفرعية للتنفيذ وأعادت اهليئة  -٨٦

                                                                                                تقدمي تقارير إىل مؤمتر األطراف يف كل دورة من دوراته عن أنشطة تنفيذ إطار بناء القدرات يف                 ) أ ( 
  ٧-   م أ / ٢           من املقرر  ٩                                      البلدان النامية، كما هي حمددة يف الفقرة 

                قة معلومات عن               ، بنشر وثي                      املشرفة على التنفيذ                                                         القيام، بالتعاون مع مرفق البيئة العاملية ووكاالته          ) ب ( 
                                                                       املستخلصة من مشاريع وبرامج بناء القدرات، وتيسري نشرها من خالل                            والدروس املستفادة                    أفضـل املمارسات،    

   ١٠-   م أ / ٢                                                                    موقع اتفاقية األمم املتحدة بشأن تغري املناخ على اإلنترنت، مبا يتفق واملقرر 

            ات، مبا يتفق  ر                        إعداد مؤشرات بناء القد                                                   اإلبالغ عن التقدم الذي حيرزه مرفق البيئة العاملية يف جمال  ) ج ( 
  . ٩-   م أ / ٤         مع املقرر 

التأكيد على ضرورة استرشاد أنشطة بناء القدرات اليت يضطلع هبا مرفق      الفرعية للتنفيذ   وأعـادت اهليئة     -٨٧
دد حمكما هو ، وشددت على أن استجابة املرفق إلطار بناء القدرات ١٠-م أ/٢ و٧-م أ/٢البيئة العاملية باملقررين 

 بلداً قد اشتركت    ١٥٣ مع التقدير أن      الفرعية والحظت اهليئة .  ينبغي أن تتم يف املوعد املقرر      ٧-م أ /٢يف املقرر   
، ولكنها الحظت أن بعض البلدان مل تشترك بعد ٢٠٠٥سبتمرب /يف التقييمات الذاتية للقدرات الوطنية حىت أيلول

                                                      

 .اشترك يف تقدمي هذا البيان بلغاريا ورومانيا وكرواتيا )٢٧(
  .FCCC/SBI/2005/L.36                     عتمدت بوصفها الوثيقة  ا )٢٨(
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ملوارد املالية الالزمة لضمان مشاركة البلدان النامية املؤهلة        يف هذه العملية، وشجعت املرفق على مواصلة تقدمي ا        
 ).٢٠٠٦مايو /أيار(املتبقية يف هذه التقييمات حبلول الدورة الرابعة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ 

 والدول  بالربنامج القطري الذي أعده مرفق البيئة العاملية ألقل البلدان منواً         الفرعية للتنفيذ   ورحبت اهليئة    -٨٨
 والحظت اهليئة . ٧-م أ /٢ من مرفق املقرر     ١٥اجلزرية الصغرية النامية، واتفقت على ضرورة استرشاده بالفقرة         

 أن كل برنامج قطري سيكون مشروعاً متوسط احلجم على الصعيد الوطين يتبع إجراءات املنح الصغرية              الفرعـية 
 . والدول اجلزرية الصغرية الناميةللتعجيل بتنفيذ أنشطة بناء القدرات ألقل البلدان منواً

ملقرر ا مبقتضىإىل أن هذه االستنتاجات واملقترحات املقدمة من األطراف         للتنفيذ  وخلصت اهليئة الفرعية     -٨٩
، والـيت ميكـن أن تشمل آراء بشأن النهج والقضايا االستراتيجية ذات الصلة، سُتبحث أثناء رصد                 ١٠-م أ /٢

 .يف املستقبلواستعراض إطار بناء القدرات 

 بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو -     ً تاسعا  
 ) من جدول األعمال٩البند (

 تشرين ٢٩يف هذا البند يف دورتيها الثالثة والرابعة املعقودتني يومي        الفرعـية للتنفـيذ     نظـرت اهليـئة      -٩٠
  FCCC/SBI/2005/MISC.3وكان معروضاً عليها الوثيقة     . ديسمرب على الترتيب  / كانون األول  ٦نوفمرب و /الثاين
 . والصني٧٧وأدىل ممثال طرفني ببيانني، حتدث أحدمها باسم جمموعة ال  . Add.1و

على النظر يف هذا البند يف إطار فريق اتصال يشترك يف الفرعية للتنفيذ ويف اجللسـة الثالثة، اتفقت اهليئة    -٩١
ويف اجللسة الرابعة، قدم السيد     ). السويد (والسيد أندرس توريسون  ) الفلبني(رئاسـته السـيدة جوسلني غوكو       

 .توريسون تقريراً عن املشاورات اليت أجراها فريق االتصال

 اقترحها الرئيس واعتمدهتا، وهي     )٣٠)(٢٩(يف استنتاجات الفرعية للتنفيذ   ويف اجللسة نفسها، نظرت اهليئة       -٩٢
يف العتمادمها اجتماع األطراف /طراف مؤمتر األللعرض على بشأن هذا املوضوع )٣٢)(٣١(تتضمن مشروعي مقررين

 .دورته األوىل

                                                      

  .FCCC/SBI/2005/L.35                      اعتمدت بوصفها الوثيقة  )٢٩(

  .FCCC/SBI/2005/L.37                      اعتمدت بوصفها الوثيقة  )٣٠(

  . ١-    م أإ /  ٢٩     ملقرر    ، اFCCC/KP/CMP/2005/8/Add.4                                    لالطالع على النص املعتمد، انظر الوثيقة  )٣١(
  . ١-    م أإ /  ٣٠        ، املقرر FCCC/KP/CMP/2005/8/Add.4                                    لالطالع على النص املعتمد، انظر الوثيقة  )٣٢(
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  من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨تنفيذ الفقرتني  -     ً عاشرا  
 ) من جدول األعمال١٠البند (

 )١٠-م أ/١املقرر (برنامج عمل بوينس آيرس بشأن تدابري التكيف واالستجابة  - ألف
 )من جدول األعمال) أ(١٠البند (

 تشرين  ٢٩ يف هذا البند الفرعي يف جلستها الثانية، اليت عقدت يف             للتنفـيذ  رعـية نظـرت اهليـئة الف     -٩٣
 على آراء  FCCC/SBI/2005/MISC.4ميكن االطالع يف الوثيقة     و. ومل تعد وثيقة هلذا البند الفرعي     . نوفمرب/الثاين

 االستجابة، الذي ُعقد قبل حكومـة اململكة العربية السعودية بشأن اجتماع اخلرباء السابق للدورة املتعلق بتدابري         
، وبشأن اجتماع اخلرباء املقبل السابق للدورة املتعلق بالتنوع االقتصادي           الفرعية الـدورة الثالثة والعشرين للهيئة    

وأدىل . ، واليت تتضمن اختصاصات اجتماعي اخلرباء      الفرعية الـذي سـُيعقد قبل الدورة الرابعة والعشرين للهيئة        
، وآخر باسم أقل    )٣٣(راف، حتدث أحدهم باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها        ببـيانات ممثلو تسعة أط    

 .علماً هبذه البياناتالفرعية وأحاطت اهليئة . البلدان منواً، وآخر باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية

 املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً -باء 
 )من جدول األعمال) ب(١٠البند (

 ٦نوفمرب و/ تشرين الثاين٢٩هليئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثانية والرابعة املعقودتني يومي   نظـرت ا   -٩٤
 ،FCCC/SBI/2005/20و ،FCCC/SBI/2005/12وكـان معروضاً عليها الوثائق      . ديسـمرب عـلى الترتيـب     /كـانون األول  

وأدىل ببـيانات ممثلو ثالثة أطراف،      . FCCC/TP/2005/5، و FCCC/TP/2005/4، و FCCC/TP/2005/3، و FCCC/TP/2005/2و
 .)٣٤( باسم جمموعة أقل البلدان منواً، وآخر باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيهامتحدثمن بينهم وكان 

 ، رئيس فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان      )مالوي(ويف اجللسـة الثانية، دعا الرئيس السيد بول ديسانكري           -٩٥
 .منواً، إىل تقدمي تقرير عن التقدم احملرز يف تنفيذ برنامج عمل الفريق

على النظر يف هذا البند الفرعي يف إطار فريق اتصال          الفرعية للتنفيذ   ويف اجللسـة نفسها، اتفقت اهليئة        -٩٦
سة الرابعة، قدمت   ويف اجلل ). النمسا(ر  توالسيدة ألويزيا فورغي  ) بوتان(يشترك يف رئاسته السيدة ديتشني تسريين       

 .السيدة تسريينغ تقريراً عن مشاورات فريق االتصال

هي ، و واعتمدهتا اليت اقترحها الرئيس)٣٥(ويف اجللسة الرابعة، نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف االستنتاجات -٩٧
 . بشأن هذا املوضوع لكي يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة)٣٦(تتضمن مشروع مقرر

                                                      

  .كرواتيا   ورومانيا   وبلغاريا                        اشترك يف تقدمي هذا البيان  )٣٣(

 .ومانيا وكرواتيااشترك يف تقدمي هذا البيان بلغاريا ور )٣٤(

  .FCCC/SBI/2005/L.17                      اعتمدت بوصفها الوثيقة  )٣٥(
  .  ١١-   م أ / ٤        ، املقرر FCCC/CP/2005/5/Add.1                                    لالطالع على النص املعتمد، انظر الوثيقة  )٣٦(
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 املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية -ادي عشر ح
 ) من جدول األعمال١١البند (

 ٢٠٠٥-٢٠٠٤أداء امليزانية لفترة السنتني  - ألف
 )من جدول األعمال) أ(١١البند (

 املداوالت -١

 تشرين  ٢٩ي  يف هذا البند الفرعي يف اجللستني الثالثة والرابعة املعقودتني يوم          للتنفيذ   نظرت اهليئة الفرعية   -٩٨
 FCCC/SBI/2005/13وكان معروضاً عليها الوثيقتان      .ديسمرب على الترتيب  / كانون األول  ٦نوفمـرب و  /الـثاين 

 .FCCC/SBI/2005/10الوثيقة بومشروع النص الوارد يف املرفق الثاين ، FCCC/SBI/2005/INF.10و

 . اليت اقترحها الرئيس، واعتمدهتا)٣٨)(٣٧(اتيف االستنتاجالفرعية للتنفيذ ويف اجللسة الرابعة، نظرت اهليئة  -٩٩

 االستنتاجات -٢

         االتفاقية

 ٢٠٠٥-٢٠٠٤علماً بالتقرير املتعلق بأداء امليزانية يف إطار االتفاقية لفترة السنتني           الفرعية للتنفيذ   أحاطت اهليئة    -١٠٠
 ).FCCC/SBI/2005/13 (٢٠٠٥يونيه / حزيران٣٠حىت 

، الواردة ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٣١للتنفيذ علماً حبالة االشتراكات حىت كما أحاطت اهليئة الفرعية  -١٠١
، وأعربت عن تقديرها لألطراف اليت سددت يف املوعد احملدد اشتراكاهتا يف FCCC/SBI/2005/INF.10يف الوثيقة 

 يف عملية اتفاقية    ال سيما األطراف اليت قدمت تربعات إىل الصندوق االستئماين للمشاركة         وامليزانـية األساسية،    
كما حثت األطراف اليت مل . األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ وإىل الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية

 . وقت ممكنأقربتسدد اشتراكاهتا بعد على القيام بذلك يف 

ته احلادية عشرة مشروع    ووافقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على أن توصي مؤمتر األطراف بأن يعتمد يف دور             -١٠٢
 .)٣٩()FCCC/SBI/2005//L.21/Add.1(مقرر بشأن املسائل اإلدارة واملالية 

                                                      

 .FCCC/SBI/2005/L.21                      اعتمدت بوصفها الوثيقة  )٣٧(

  .FCCC/SBI/2005/L.22                      اعتمدت بوصفها الوثيقة  )٣٨(
  .  ١١-   م أ /  ١٣      املقرر   FCCC/CP/2005/5/Add.1    يقة                                 لالطالع على النص املعتمد، انظر الوث )٣٩(
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               بروتوكول كيوتو

 ٢٠٠٥-٢٠٠٤علماً بالتقرير املتعلق بأداء امليزانية يف إطار االتفاقية لفترة السنتني           الفرعية للتنفيذ   أحاطت اهليئة    -١٠٣
 ).FCCC/SBI/2005/13 (٢٠٠٥يونيه / حزيران٣٠حىت 

، الواردة ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٣١كما أحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً حبالة االشتراكات حىت  -١٠٤
، وأعربت عن تقديرها لألطراف اليت سددت يف املوعد احملدد اشتراكاهتا يف FCCC/SBI/2005/INF.10يف الوثيقة 

راف اليت قدمت تربعات إىل الصندوق االستئماين للمشاركة يف االعتماد املؤقت لربوتوكول كيوتو، وال سيما األط
كما حثت  . عملـية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ وإىل الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية             
 .وقت ممكناألطراف اليت مل تسدد اشتراكاهتا بعد يف االعتماد املؤقت لربوتوكول كيوتو على القيام بذلك يف أسرع 

اجتماع األطراف بأن يعتمد يف دورته األوىل /على أن توصي مؤمتر األطرافالفرعية للتنفيذ ووافقت اهليئة  -١٠٥
 .)٤٠()FCCC/SBI/2005//L.22/Add.1(مشروع مقرر بشأن املسائل اإلدارية واملالية 

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦امليزانية الربناجمية لفترة السنتني  -باء 
 ) األعمالمن جدول) ب(١١البند 

 تشرين  ٢٩يف هذا البند الفرعي يف جلستها الثالثة، اليت عقدت يف           الفرعـية للتنفـيذ     نظـرت اهليـئة      -١٠٦
 . اليت أحاطت هبا علماFCCC/SBI/2005/INF.6ًوكان معروضاً عليها الوثيقة . نوفمرب/الثاين

 الصلة املؤسسية اليت تربط أمانة االتفاقية باألمم املتحدة -جيم 
 )من جدول األعمال) ج(١١ البند(

 تشرين  ٢٩يف هذا البند الفرعي يف اجللستني الثالثة والرابعة املعقودتني يومي           للتنفيذ  نظرت اهليئة الفرعية     -١٠٧
وأدىل . FCCC/SBI/2005/15وكان معروضاً عليها الوثيقة . ديسمرب على الترتيب/ كانون األول٦نوفمرب و/الثاين

، ومتحدث باسم )٤١(، من بينهم متحدث باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيهاممثلو ثالثة أطراف ببيانات
 .حتالف الدول اجلزرية الصغرية

اتفقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على أن تنظر يف هذا البند الفرعي يف إطار فريق اتصال               يف اجللسة الثالثة،    و -١٠٨
جللسة الرابعة، قدم السيد ناكاياما تقريراً عن املشاورات اليت         ويف ا ). ميكرونيزيا(يرأسـه السيد ماساو ناكاياما      

 .أجراها فريق االتصال

                                                      

  . ١-    م أإ /  ٣٥        ، املقرر FCCC/KP/CMP/2005/8/Add.4                                    لالطالع على النص املعتمد، انظر الوثيقة  )٤٠(
 .بلغاريا ورومانيا وكرواتيا                        اشترك يف تقدمي هذا البيان  )٤١(
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هي ، و واعتمدهتا اليت اقترحها الرئيس)٤٢(ويف اجللسة الرابعة، نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف االستنتاجات -١٠٩
 .يف دورته احلادية عشرة العتماده مؤمتر األطراف للعرض على بشأن هذا املوضوع )٤٣(تتضمن مشروع مقرر

االمتـيازات واحلصـانات املقدمة إىل األفراد العاملني يف          - دال
 اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو

 )من جدول األعمال) د(١١البند (

  تشرين ٢٩يف هذا البند الفرعي يف اجللستني الثالثة والرابعة املعقودتني يومي           للتنفيذ  نظرت اهليئة الفرعية     -١١٠
. FCCC/KP/CMP/2005/6وكان معروضاً عليها الوثيقة     . ديسمرب على الترتيب  / كانون األول  ٦نوفمرب و /الثاين

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

ذا البند الفرعي يف إطار فريق اتصال       ويف اجللسة الثالثة، اتفقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على أن تنظر يف ه            -١١١
ويف اجللسة الرابعة، قدم السيد ناكاياما تقريراً عن املشاورات اليت          ). ميكرونيزيا(يرأسـه السيد ماساو ناكاياما      

 .أجراها فريق االتصال

هي ، وتمدهتا واع اليت اقترحها الرئيس)٤٤(ويف اجللسـة الـرابعة، نظـرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف االستنتاجات        -١١٢
 .اجتماع األطراف العتماده يف دورته األوىل/ بشأن هذا املوضوع للعرض على مؤمتر األطراف)٤٥(تتضمن مشروع مقرر

  مواصلة استعراض وظائف وعمليات األمانة-ثاين عشر 
 ) من جدول األعمال١٢البند (

 املداوالت -١

 تشرين  ٢٩ اجللستني الثالثة والرابعة املعقودتني يومي       يف هذا البند الفرعي يف    للتنفيذ  نظرت اهليئة الفرعية     -١١٣
 .ديسمرب على الترتيب/ كانون األول٦نوفمرب و/الثاين

 . اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا)٤٦(ويف اجللسة الرابعة، نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف االستنتاجات -١١٤

 االستنتاجات -٢
اً باملعلومات املتعلقة بوظائف وعمليات األمانة كما وردت يف عدة          أحاطـت اهليئة الفرعية للتنفيذ علم      -١١٥

 .FCCC/SBI/2005/13وثائق، وخباصة الوثيقة 

                                                      

  .FCCC/SBI/2005/L.19                      اعتمدت بوصفها الوثيقة  )٤٢(
  .  ١١-   م أ /  ١١      املقرر   FCCC/CP/2005/5/Add.1    يقة                                 لالطالع على النص املعتمد، انظر الوث )٤٣(

 .FCCC/SBI/2005/L.31اعتمدت بوصفها الوثيقة  )٤٤(

  . ١- إ   م أ /  ٣٣        ، املقرر FCCC/KP/CMP/2005/8/Add.4                                     لالطالع على النص املعتمد، انظر الوثيقة )٤٥(
  .FCCC/SBI/2005/L.20                      اعتمدت بوصفها الوثيقة  )٤٦(
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 /تشرين الثاين (على النظر يف هذا البند مرة أخرى يف دورهتا اخلامسة والعشرين            للتنفيذ  ووافقـت اهليئة الفرعية      -١١٦
 .هتا احلادية والعشرين والذي يقضي مبواصلة النظر يف هذه املسألة سنوياً، وفقاً للمقرر الذي اختذته يف دور)٢٠٠٦نوفمرب 

  مسائل أخرى-  عشرثالث
 ) من جدول األعمال١٣البند (

  مسائل أخرى أحاهلا مؤمتر األطراف-ألف
 )من جدول األعمال) أ(١٣البند (

 .مل تتم إثارة أو حبث أي مسائل أخرى -١١٧

 بوصفه  العاملألطراف  مسـائل أخـرى أحاهلا مؤمتر ا       - باء
 اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

 )من جدول األعمال) ب(١٣البند(

 .مل تتم إثارة أو حبث أي مسائل أخرى -١١٨

 أية مسائل أخرى -جيم 
 )من جدول األعمال) ج(١٣البند (

 .مل تتم إثارة أو حبث أي مسائل أخرى -١١٩

  التقرير عن أعمال الدورة- عشر رابع
 ) من جدول األعمال١٤البند (

يف مشروع التقرير عن للتنفيذ ديسمرب، نظرت اهليئة الفرعية / كانون األول٦ يف املعقودةيف اجللسة الرابعة  -١٢٠
ويف اجللسة نفسها، وبناء على اقتراح من الرئيس، أذنت اهليئة           .)٤٧(أعمـال دورهتا الثالثة والعشرين، واعتمدته     

 .م، مبساعدة من األمانة، باستكمال التقرير عن أعمال الدورة، حتت إشراف الرئيسالفرعية للتنفيذ للمقرر بأن يقو

  اختتام الدورة- عشرخامس

ديسمرب، شكر الرئيس املندوبني ورؤساء أفرقة االتصال       / كانون األول  ٦يف اجللسـة الرابعة املعقودة يف        -١٢١
 .ة على دعمهاكما شكر األمان. وعاقدي املشاورات غري الرمسية على مسامهاهتم

                                                      

 .FCCC/SBI/2005/L.16اعُتمد بوصفه الوثيقة  )٤٧(
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 املرفق األول

 اهليئة الفرعية للتنفيذ مشروع نص للعرض على
 يف دورهتا الرابعة والعشرين

قررت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثالثة والعشرين أن تواصل النظر يف املسائل املتعلقة بتطبيق مذكرة       
استناداً إىل  ) ٢٠٠٦مايو  /أيار(دورهتا الرابعة والعشرين    التفاهم بني مؤمتر األطراف وجملس مرفق البيئة العاملية يف          

 .مشروع النص التايل

 ١-م أإ/-مشروع املقرر 

 تطبيق مذكرة التفاهم بني مؤمتر األطراف وجملس مرفق البيئة العاملية

 إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،[

  من االتفاقية،١١ة  املادمن ٣إىل الفقرة إذ يشري،  

  من بروتوكول كيوتو،١١ و١٠إىل املادتني وإذ يشري أيضاً  

 ،٢-م أ/١٢ إىل املقرر وإذ يشري 

 تطبيق مذكرة التفاهم بني مؤمتر األطراف وجملس مرفق البيئة العاملية الواردة يف مرفق املقرر يقرر -١ 
 ، مع إجراء التعديالت الالزمة؛٢-م أ/١٢

 ذا املقرر إىل جملس مرفق البيئة العاملية؛ إحالة هيقرر -٢ 

 جملس مرفق البيئة العاملية إىل النظر يف هذا املقرر وتقدمي رده عليه إىل مؤمتر األطراف العامل يدعو -٣ 
 .]بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو
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 املرفق الثاين
 مة منأعضاء فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقد

 ٢٠٠٦غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية يف عام  األطراف
 أفريقيا

 )السنغال(السيدة مادلني ضيوف  
 )كينيا( ماساوا -السيدة امييلي أوجو  
 )موزامبيق(السيدة ماريليا ماجنايت  
 )نيجرييا(السيد صامويل أدجيوون  
 )ليبيا(السيد حممد الطياري  

 آسيا
 )الكويت(ر السيد حممد مندكا 
 )الفلبني(السيد جوزيه فيالرين  
 )تايلند(السيد فويت وانغواشرياكول  
 )مجهورية كوريا( كيو ليم -السيد جاي  
 )بنغالديش(السيد أسد الزمان  

 الكارييبالبحر أمريكا الالتينية ومنطقة 
 )جزر البهاما (رولالسيد أرثر  
 )كوبا(السيد لويس بازكاسترو  
 )أوروغواي(توس السيد لويس سان 
 )باراغواي (بورتيوالسيدة ليليان  
 )بليز(السيد كارلوس فولر  

 األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية
 )الواليات املتحدة األمريكية(السيد جاك فيتزغريالد  
 )سويسرا(السيد أومتار شفانك  
 )فنلندا(السيدة ريتا كريستينا بيبايت  
 )داكن(السيد ساتندر سينغ  
 )بلجيكا(السيدة ريناتا فانديبويت  
 )أوكرانيا(السيد ألكسندر بيسارنكو  

 املنظمات الدولية
 )برنامج دعم البالغات الوطنية/برنامج األمم املتحدة اإلمنائي(السيدة مارتا بريدومو  
 )وائم جرد غازات الدفيئةفرقة العمل املعنية بق/احلكومي الدويل املعين بتغري املناخالفريق (السيد تاكا هريايشي  
 )برنامج األمم املتحدة للبيئة(السيد جورج مانفل  
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 املرفق الثالث
 الوثائق املعروضة على اهليئة الفرعية للتنفيذ

 والعشرينالثالثة يف دورهتا 

 الوثائق املَعدَّة للدورة

 FCCC/SBI/2005/11  األمينة التنفيذية   مذكرة من.جدول األعمال املؤقت وشروحه

 FCCC/SBI/2005/12  مذكرة من األمانة. تقرير مرحلي لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً

. ٢٠٠٥يونيه / حزيران٣٠ حىت ٢٠٠٥-٢٠٠٤أداء امليزانية لفترة السنتني    
 مذكرة من األمينة التنفيذية

 FCCC/SBI/2005/13 

البحر الكارييب  حلقة العمل اإلقليمية ألمريكا الالتينية ومنطقة       عن  تقريـر   
 مذكرة من األمانة.  من االتفاقية٦املادة املعقودة بشأن 

 FCCC/SBI/2005/14 

مذكرة من . مواصلة الصلة املؤسسية اليت تربط أمانة االتفاقية باألمم املتحدة
 األمانة التنفيذية

 FCCC/SBI/2005/15 

كرة مذ.  االتفاقية وبروتوكول كيوتو   مبوجبتبسـيط عمليات االستعراض     
 من األمانة

 FCCC/SBI/2005/16 

 وحالة  ٢٠٠٣-١٩٩٠غازات الدفيئة للفترة    لالوطنية  اجلرد  بـيانات قوائم    
 مذكرة من األمانة. اإلبالغ

 FCCC/SBI/2005/17 

الـتقرير التجميعي والتوليفي السادس عن البالغات الوطنية األولية الواردة من األطراف          
            موجز تنفيذي  .مذكرة من األمانة. تفاقيةغري املدرجة يف املرفق األول لال

 FCCC/SBI/2005/18 

الـتقرير التجميعي والتوليفي السادس عن بالغات وطنية أولية واردة من           
. إضافة. مذكرة من األمانة . األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية      

طيط يف  التنمـية املسـتدامة وإدماج الشواغل املتعلقة بتغري املناخ يف التخ          
 األجلني املتوسط والطويل

 FCCC/SBI/2005/18/Add.1 

الـتقرير التجمـيعي والتوليفي السادس عن البالغات الوطنية األولية الواردة من           
قوائم . إضافة. مذكرة من األمانة. األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية    

  غازات الدفيئة باملصارفنبعاثات البشرية املنشأ حبسب املصادر وإزالةالجرد ا

 FCCC/SBI/2005/18/Add.2 

                                                                       التجمـيع والتوليف السادس للبالغات الوطنية األولية املقدمة من األطراف       
تدابري . إضافة. مذكرة من األمانة    .                                       غـري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية      

 تسهم يف التصدي لتغري املناخ

 FCCC/SBI/2005/18/Add.3 

Corr.1و  
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 التجميعي والتوليفي السادس للبالغات الوطنية األولية الواردة من         الـتقرير 
. إضافة. مذكرة من األمانة . األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية      

 البحث والرصد املنهجي

 FCCC/SBI/2005/18/Add.4 

الـتقرير التجمـيعي والتوليفي السادس عن البالغات الوطنية األولية الواردة من           
. إضافة. مذكرة من األمانة  . طـراف غـري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية        األ

 تدابري تسهم يف التصدي لتغري املناخ، وتدابري التكيف واستراتيجيات االستجابة

 FCCC/SBI/2005/18/Add.5 

الـتقرير التجميعي والتوليفي السادس عن البالغات الوطنية األولية الواردة          
. مذكرة من األمانة  . درجة يف املرفق األول لالتفاقية    مـن األطراف غري امل    

 التثقيف والتدريب وتوعية اجلمهور. إضافة

 FCCC/SBI/2005/18/Add.6 

                                مذكرة التفاهم بني مؤمتر األطراف      .                                        اآللية املالية يف سياق بروتوكول كيوتو     
  مذكرة من األمانة .                        وجملس مرفق البيئة العاملية

 FCCC/SBI/2005/19 

مرحـلي لفـريـق اخلرباء املعين بأقل البلـدان منواً لفترة السنتني           تقريـر   
 مذكرة من األمانة. ٢٠٠٥-٢٠٠٤

 FCCC/SBI/2005/20 

 من ٦ املادة بشأنتقريـر عـن حلقة العمل اإلقليمية آلسيا واحمليط اهلادئ      
 مذكرة من األمانة. االتفاقية

 FCCC/SBI/2005/21 

ـ                                         رباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية                                رحـلي عن أنشطة فريق اخل       امل       تقرير      ال
                مذكرة من األمانة  .                                            من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية      املقدمة

 FCCC/SBI/2005/22 

Corr.1و  

 FCCC/SBI/2005/INF.6  مذكرة من األمينة التنفيذية. ٢٠٠٧-٢٠٠٦برنامج عمل األمانة لفترة السنتني 

ة واملؤسسات املالية املتعددة األطراف ذات الصلة     خـربة الصـناديق الدولي    
باحتـياجات الـبلدان النامية من االستثمار بغية الوفاء بالتزاماهتا مبوجب           

 مذكرة من األمانة. االتفاقية

 FCCC/SBI/2005/INF.7 

. قائمـة مشـاريع قدمتها األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية           
 مذكرة من األمانة

 FCCC/SBI/2005/INF.8 

 FCCC/SBI/2005/INF.9  مذكرة من األمانة. تقرير مرحلي عن استعراض البالغات الوطنية الثالثة

 FCCC/SBI/2005/INF.10  مذكرة من األمانة. ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٣١حالة االشتراكات يف 

   .                                                                       جماالت أخرى ذات أولوية لبناء القدرات تتعلق بتنفيذ بروتوكول كيوتو         
                رسائل من األطراف

 FCCC/SBI/2005/MISC.3 

Add.1و  

 FCCC/SBI//2005/MISC.4  رسائل من األطراف. ١٠-م أ/١قضايا تتعلق بتنفيذ املقرر 
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 FCCC/TP/2005/2  ورقة تقنية. توليف املعلومات املتاحة إلعداد برامج عمل وطنية للتكيف

البيئة يف سياق برامج العمل   بني االتفاقات املتعددة األطراف املتعلقة ب      التآزر
 ورقة تقنية. الوطنية للتكيف

 FCCC/TP/2005/3 

 FCCC/TP/2005/4  ورقة تقنية. قليمي يف سياق برامج العمل الوطنية للتكيفالتآزر اإل

 FCCC/TP/2005/5  ورقة تقنية. عناصر استراتيجيات تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف

 FCCC/SBI/2005/L.16  والعشرين        الثالثة ة للتنفيذ عن دورهتا مشروع تقرير اهليئة الفرعي

مشروع استنتاجات مقترح . متديد والية فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً
 من الرئيس

 FCCC/SBI/2005/L.17 

 FCCC/SBI/2005/L.18   مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس .             من االتفاقية ٦      املادة 

ـ       مشروع   .                                         يت تـربط أمانة االتفاقية باألمم املتحدة                              الصـلة املؤسسـية ال
 استنتاجات مقترح من الرئيس

 FCCC/SBI/2005/L.19 

مشروع استنتاجات مقترح من . مواصلة استعراض وظائف وعمليات األمانة
 الرئيس

 FCCC/SBI/2005/L.20 

. ٢٠٠٥يونيه / حزيران٣٠ حىت ٢٠٠٥-٢٠٠٤أداء امليزانية لفترة السنتني    
 ستنتاجات مقترح من الرئيسمشروع ا

 FCCC/SBI/2005/L.21 

. ٢٠٠٥يونيه / حزيران٣٠ حىت ٢٠٠٥-٢٠٠٤أداء امليزانية لفترة السنتني    
 توصية اهليئة الفرعية للتنفيذ .     إضافة. مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

 FCCC/SBI/2005/L.21/Add.1 

. ٢٠٠٥يونيه /ران حزي٣٠ حىت ٢٠٠٥-٢٠٠٤أداء امليزانية لفترة السنتني    
 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

 FCCC/SBI/2005/L.22 

. ٢٠٠٥يونيه / حزيران٣٠ حىت ٢٠٠٥-٢٠٠٤أداء امليزانية لفترة السنتني    
توصية اهليئة الفرعية للتنفيذ. إضافة. مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

 FCCC/SBI/2005/L.22/Add.1 

                        فيما يتعلق باألطراف        ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦    رة                               عملـيات االستعراض خالل الفت    
  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس .                            املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

 FCCC/SBI/2005/L.23 

 فيما يتعلق باألطراف    ٢٠٠٧-٢٠٠٦عملـيات االستعراض خالل الفترة      
املدرجـة يف املـرفق األول لالتفاقية واليت هي أيضاً أطراف يف بروتوكول             

 روع استنتاجات مقترح من الرئيسمش. كيوتو

 FCCC/SBI/2005/L.24 

 FCCC/SBI/2005/L.25/Rev.1  مشروع استنتاجات منقح مقترح من الرئيس. تقدمي الدعم املايل والتقين
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مشروع استنتاجات مقترح من    . جتمـيع وتوليف البالغات الوطنية األولية     
 الرئيس

 FCCC/SBI/2005/L.26 

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

 FCCC/SBI/2005/L.27 

مشروع استنتاجات مقترح من . ٨-م أ /٥املسـائل املـتعلقة بتنفيذ املقرر       
 الرئيس

 FCCC/SBI/2005/L.28 

مشروع استنتاجات مقترح من . تشغيل اآللية املاليةتوجيهات إضافية لكيان 
 الرئيس

 FCCC/SBI/2005/L.29 

مشروع استنتاجات  . تقريـر مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف        
 مقترح من الرئيس

 FCCC/SBI/2005/L.30 

االمتيازات واحلصانات املقدمة إىل األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب 
 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس. بروتوكول كيوتو

 FCCC/SBI/2005/L.31 

 FCCC/SBI/2005/L.32  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس. بروتوكول كيوتو -اآللية املالية 

 FCCC/SBI/2005/L.33  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس. تقدمي التوجيه إىل مرفق البيئة العاملية

 FCCC/SBI/2005/L.34  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس. اخلاص لتغري املناخالصندوق 

مشروع استنتاجات مقترح من    . بـناء القدرات يف إطار بروتوكول كيوتو      
 الرئيس

 FCCC/SBI/2005/L.35 

 FCCC/SBI/2005/L.36  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس. بناء القدرات يف إطار االتفاقية

مشروع استنتاجات مقترح من    . درات يف إطار بروتوكول كيوتو    بـناء الق  
 الرئيس

 FCCC/SBI/2005/L.37 

 FCCC/SBI/2005/CRP.1   والصني٧٧مشروع مقرر مقترح من جامايكا باسم جمموعة ال  

عناصـر ملشـروع مقـرر بشأن صندوق التكيف، مقترحة من اململكة املتحدة             
باسم اجملموعة األوروبية والدول األعضاء فيهالربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية 

 FCCC/SBI/2005/CRP.2 

 FCCC/SBI/2005/CRP.3   والصني٧٧مشروع مقرر مقترح من جامايكا باسم جمموعة ال  

 مقترح من رئيس اهليئة الفرعية للتنفيذ

 

 FCCC/SBI/2005/CRP.4 
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 وثائق أخرى معروضة على الدورة

 FCCC/CP/2005/3  مذكرة من األمانة. ية املقدم إىل مؤمتر األطرافتقرير مرفق البيئة العامل

Corr.1و  

امتـيازات وحصـانات األفـراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب           
 مذكرة من األمانة. بروتوكول كيوتو

 FCCC/KP/CMP/2005/6 

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

 FCCC/SBI/2005/10 

Add.1و  

تقريـر بشـأن تقييم التمويل الالزم ملساعدة البلدان النامية يف الوفاء            
بالـتزاماهتا مبوجب االتفاقية، أُعّد يف سياق مذكرة التفاهم بني مؤمتر           

 مذكرة من األمانة  .األطراف وجملس مرفق البيئة العاملية

 FCCC/SBI/2004/18 

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

 FCCC/SBI/2004/19 

 ـ ـ ـ ـ ـ

 


