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  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة الثامنة والعشرون

  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٣- ٤بون، 
  

   من جدول األعمال١٦البند 
  التقرير املتعلق بأعمال الدورة

  شروع تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن م
  أعمال دورهتا الثامنة والعشرين

  )مجهورية إيران اإلسالمية(سدي السيد باغر أ: املقرر

  احملتويات
  ) فيما بعدُيستكمل(

   افتتاح الدورة- أوالً 
  ) من جدول األعمال١البند (

 ٤أملانيا، يف الفترة من ببون، يف ق ماريتيم،  والعشرون للهيئة الفرعية للتنفيذ يف فندالثامنةعقدت الدورة   - ١
  .٢٠٠٨يونيه / حزيران١٣إىل 

، بافتتاح الدورة، فرحب جبميع     )مجهورية إيران اإلسالمية  (وقام رئيس اهليئة الفرعية، السيد باغر أسدي          - ٢
  .األطراف واملراقبني

  ) فيما بعدُيستكمل(
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   املسائل التنظيمية- ثانياً 
  )مال من جدول األع٢البند (

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

يونيه، يف مذكرة أعدها األمني التنفيذي      / حزيران ٤نظرت اهليئة الفرعية، يف جلستها األوىل املعقودة يف           - ٣
  .(FCCC/SBI/2008/1)تتضمن جدول األعمال املؤقت وشروحه 

  :معلقاً) ب(٣حو التايل مع إبقاء البند الفرعي ويف اجللسة نفسها، أقر جدول األعمال على الن  - ٤

  .افتتاح الدورة  - ١

  :مسائل تنظيمية  - ٢

  إقرار جدول األعمال؛  )أ(

  تنظيم أعمال الدورة؛  )ب(

  انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس؛  )ج(

  .انتخاب أعضاء حيلون حمل أعضاء املكتب  )د(

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

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

  ؛)١(أُبقي معلقاً  )ب(  

  .تقدمي الدعم املايل والتقين  )ج(  

  .اليةاالستعراض الرابع لآللية امل: اآللية املالية لالتفاقية  - ٤

                                                      

يف الدورة الثامنة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ، مل يكن هناك توافق آراء بشأن إدراج هذا البند يف  )١(
وبناء على اقتراح من الرئيس، قررت اهليئة الفرعية للتنفيذ إدراج هذا البند يف جدول . ولذا أُبقي معلقاً. جدول األعمال

 ).٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول(األعمال املؤقت لدورهتا التاسعة والعشرين 
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  : من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨تنفيذ الفقرتني   - ٥

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

  .املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً  )ب(  

  .تطوير ونقل التكنولوجيات  - ٦

  .بناء القدرات للبلدان النامية مبوجب االتفاقية  - ٧

  . مبوجب بروتوكول كيوتوبناء القدرات للبلدان النامية  - ٨

إبالغ واستعراض املعلومات املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية واليت هـي                - ٩
  .أطراف أيضاً يف بروتوكول كيوتو

  . من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤املسائل املتعلقة بالفقرة   - ١٠

  .آلليات املتصلة باالمتثالتعديل بروتوكول كيوتو فيما يتعلق باإلجراءات وا  - ١١

  . منه٩األعمال التحضريية لالستعراض الثاين لربوتوكول كيوتو عمالً باملادة   - ١٢

  :الترتيبات املتعلقة باالجتماعات احلكومية الدولية  - ١٣

  الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف؛  )أ(    

  طراف يف بروتوكول كيوتو؛الدورة الرابعة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األ  )ب(    

  الفترات الدوراتية املقبلة  )ج(    

  :املسائل اإلدارية واملالية  واملؤسسية  - ١٤
  ؛٢٠٠٩- ٢٠٠٨أداء امليزانية لفترة السنتني   )أ(  
  .تنفيذ اتفاق املقر  )ب(  

  .مسائل أخرى  - ١٥

  .التقرير املتعلق بأعمال الدورة  - ١٦
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   من جدول األعمال١٥إىل ) ب(٢  التقارير املتعلقة بالبنود من-  ثالثاً
  )ُيستكمل فيما بعد(

   التقرير املتعلق بأعمال الدورة- رابعاً 
  ) من جدول األعمال١٦البند (

يونيه، يف مشروع التقرير املتعلق بأعمال      / حزيران ١٣املعقودة يف   ... نظرت اهليئة الفرعية، يف جلستها        - ٥
ويف اجللسة نفسها، أذنت اهليئة للرئيس، بناء على اقتـراح          . (FCCC/SBI/2008/L.1)دورهتا الثامنة والعشرين    

  .قدمه، باستكمال التقرير املتعلق بأعمال الدورة، مبساعدة األمانة

  املرفقـات

  )ُيستكمل فيما بعد(

 -  -  -  -  - 


