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(A)     GE.07-70233    160507    160507 

 اهليئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة السادسة والعشرون

 ٢٠٠٧مايو / أيار١٨-٧بون، 
 

  من جدول األعمال١٧البند 
 تقرير الدورة

 فرعية للتنفيذ عن مشروع تقرير اهليئة ال
 أعمال دورهتا السادسة والعشرين

 )ليسوتو(السيدة كوينا موريبوتساين : املقرر

 احملتويات
 )ُيستكمل(

  افتتاح الدورة-أوالً 
 ) من جدول األعمال١البند (

  افتتاح الدورة-ألف 

 ٧ملانيا، يف الفترة من     عقدت الدورة السادسة والعشرون للهيئة الفرعية للتنفيذ يف فندق ماريتيم، بون، أ            -١
 .٢٠٠٧مايو / أيار١٨إىل 

، بافتتاح الدورة، فرحب جبميع     )مجهورية إيران اإلسالمية  (وقام رئيس اهليئة الفرعية، السيد باغر أسدي         -٢
نائباً لرئيس اهليئة الفرعية وبالسيدة كوينا      ) هنغاريا(ورحب أيضا بالسيد جوزيف فَيلَر      . األطـراف واملراقـبني   

 .، من بروتوكول كيوتو١٥ من املادة ٣مقررةً بديلةً وفقا للفقرة ) ليسوتو(اين موريبوتس

 )ُيستكمل(
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  املسائل التنظيمية-ثانياً 
 ) من جدول األعمال٢البند (

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

مايو، على التوايل، /أيار...  و١٠ و٧ة يف ، املعقود... نظرت اهليئة الفرعية، يف جلساهتا األوىل والرابعة و -٣
ويف اجللسة  . (FCCC/SBI/2007/1)يف مذكرة أعدها األمني التنفيذي تتضمن جدول األعمال املؤقت وشروحه           

معلقني، ويف اجللسة الرابعة، أقر البند الفرعي ) أ(٨و) ب(٤األوىل، أقر جدول األعمال مع إبقاء البندين الفرعيني 
 :عدلة، على النحو التايلبصيغته امل) أ(٨

 .افتتاح الدورة -١

 :املسائل التنظيمية -٢

 إقرار جدول األعمال؛ )أ(  

 تنظيم أعمال الدورة؛ )ب(  

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

  من ٣ادة   من امل  ٢تولـيف للـتقارير الـيت تـبني التقدم احملرز وفقاً للفقرة              )أ(   
 بروتوكول كيوتو؛

 .تقرير مرحلي عن استعراض البالغات الوطنية الرابعة )ب(  

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

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

 أبقي معلقاً؛ )ب( 

 تقدمي الدعم املايل والتقين؛ )ج(  

 .صندوق أقل البلدان منواً): االتفاقية(اآللية املالية  -٥

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

 . من االتفاقية٦املادة  -٧
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 : من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨تنفيذ الفقرتني  -٨

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

 .املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً )ب(  

 . من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤املسائل املتعلقة بالفقرة  -٩

 .بناء القدرات مبوجب االتفاقية -١٠

 .بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو -١١

 .اإلجراءات واآلليات املتصلة باالمتثالتعديل بروتوكول كيوتو فيما يتعلق ب -١٢

 .سجل املعامالت الدويلالتقدم احملرز يف تنفيذ  -١٣

 :ترتيبات عقد االجتماعات احلكومية الدولية -١٤

 الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف؛ )أ(  

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

 فترات الدورات املقبلة؛ )ج(  

 .املنظمات ذات صفة املراقب يف عملية االتفاقية )د(  

 :املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية -١٥

 ؛٢٠٠٧-٢٠٠٦أداء امليزانية لفترة السنتني  )أ(  

 ؛٢٠٠٩-٢٠٠٨امليزانية الربناجمية لفترة السنتني  )ب(  

 املالية لالتفاقية فيما يتعلق بالدعم املايل      من اإلجراءات ) ج(٧تنفـيذ الفقـرة      )ج(  
 للمشاركة يف عملية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ؛ 

 تنفيذ اتفاق املقر؛ )د(  

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

 .مسائل أخرى -١٦

 .تقرير الدورة -١٧
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  من جدول األعمال١٦إىل ) ب(٢ التقارير املتعلقة بالبنود من -اً ثالث

 )ُيستكمل(

  تقرير الدورة-رابعاً 
 ) من جدول األعمال١٧البند (

مايو، يف مشروع التقرير عن أعمال دورهتا /أيار...  املعقودة يف ... نظرت اهليئة الفرعية، خالل جلستها  -٥
ويف اجللسة ذاهتا، قامت اهليئة الفرعية، بناًء على مقترح قدمه          . (FCCC/SBI/2007/L.1)السادسـة والعشـرين     

 .الرئيس، بتفويض املقرر بإمتام تقرير الدورة، مستعيناً باألمانة ومسترشداً بالرئيس

 املرفقات

 )ُيستكمل(

- - - - - 


