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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة احلادية والثالثون

  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٢-٨كوبنهاغن، 
   من جدول األعمال١٦البند 

  التقرير املتعلق بأعمال الدورة

  ئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا احلادية والثالثنيمشروع تقرير اهلي    

  )كوت ديفوار(   أهوساينالسيد كاديو   :املقرر    
  احملتويات

  )يستكمل فيما بعد(

  افتتاح الدورة  - أوالً   
  ) من جدول األعمال١البند (

 يف  مركـز بـيلال    يف   احلاديـة والـثالثني    يئة الفرعية للتنفيذ دورهتا   عقدت اهل   - ١
  .٢٠٠٩ ديسمرب/ كانون األول١٢ إىل ٨الفترة من رك، يف كوبنهاغن، الدامن

، )إندونيـسيا (وافتتحت الدورة رئيسة اهليئة الفرعية للتنفيذ، السيدة ليانا براتاسيدا            -٢
كنائبـة  ) أوكرانيا(كما رحبت بالسيدة ناتاليا كوشكو      . ورحبت جبميع األطراف واملراقبني   

  .مقررا للهيئة) كوت ديفوار(وساين لرئيسة اهليئة الفرعية، وبالسيد كاديو أه

 FCCC/SBI/2009/L.17  األمم املتحدة 

    Distr.: Limited 
11 December 2009 
Arabic 
Original: English 



FCCC/SBI/2009/L.17 

GE.09-71076 2 

  املسائل التنظيمية  -ثانياً   
  ) من جدول األعمال٢البند (

  إقرار جدول األعمال
  )من جدول األعمال) أ(٢البند (
ديسمرب، نظرت اهليئة الفرعية للتنفيـذ  / كانون األول٨يف اجللسة األوىل املعقودة يف     -٣

 جـدول األعمـال املؤقـت وشـروحه         يف مذكرة مقدمة من األمني التنفيذي تتـضمن       
(FCCC/SBI/2009/9).  

  :معلقاً) ب(٤عمال التايل وبقي البند الفرعي ويف اجللسة ذاهتا، أُقر جدول األ  -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 وبيانات جرد غازات الدفيئة املقدمة من األطراف املدرجة            -٣  

 :يف املرفق األول لالتفاقية

تقرير عن بيانات اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة املقدمة مـن           )أ(    
تـرة  األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيـة، عـن الف         

 ؛٢٠٠٧- ١٩٩٠

تقرير مرحلي عن استعراض البالغات الوطنية الرابعة وعن األعمال          )ب(    
 .التحضريية الستعراض البالغات الوطنية اخلامسة

البالغات الوطنية املقدمـة مـن األطـراف غـري املدرجـة يف املرفـق                 -٤  
 :لالتفاقية األول

 تقدمي الدعم املايل والتقين؛ )أ(    

 ؛)١(عمال الذي ُترك معلقاًبند جدول األ )ب(    

__________ 

وبناء على اقتـراح مـن       . يف جدول األعمال   هراء بشأن إدراج  اآلتوافق  اً نظرا لعدم     معلق بندالهذا  ُترك   )١(
 .الثانية والثالثني يف جدول األعمال املؤقت لدورهتا البندهذا  اهليئة الفرعية للتنفيذ إدراج قررت، ةالرئيس
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 . من االتفاقية١٢ من املادة ٥متابعة تنفيذ الفقرة  )ج(    

 :اآللية املالية لالتفاقية  -٥  

 االستعراض الرابع لآللية املالية؛ )أ(    

تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف واإلرشـادات           )ب(    
 املوجهة إىل مرفق البيئة العاملية؛

 .تقييم الصندوق اخلاص بتغري املناخ )ج(    

 : من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨املسائل املتعلقة بالفقرتني   -٦  

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

 .املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً )ب(    

 .تطوير التكنولوجيات ونقلها  -٧  

 .بناء القدرات مبوجب االتفاقية  -٨  

  .بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو  -٩  
إبالغ واستعراض املعلومـات املقدمـة مـن األطراف املدرجة يف املرفق           -١٠  

 .األول لالتفاقية واليت هي أطراف أيضاً يف بروتوكول كيوتو

  . من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤املسائل املتعلقة بالفقرة  -١١  
  .الت الدولية مبوجب بروتوكول كيوتوتقرير إدارة سجل املعام  -١٢  
التقرير السنوي عن التجميع واحملاسبة لألطراف املدرجة يف املرفـق بـاء              -١٣  

  .مبوجب بروتوكول كيوتو
  :املسائل اإلدارية واملالية واملؤسساتية  -١٤  
  ؛٢٠٠٩-٢٠٠٨أداء امليزانية لفترة السنتني  )أ(    
  اهتا؛مواصلة استعراض مهام األمانة وعملي  )ب(    
امتيازات وحصانات األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجـب           )ج(    

 .بروتوكول كيوتو

  .مسائل أخرى  -١٥  
  .التقرير عن أعمال الدورة  -١٦  
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   من جدول األعمال١٥إىل ) ب(٢تقارير عن البنود من   -ثالثاً   
  )يستكمل فيما بعد(

  التقرير املتعلق بأعمال الدورة  -رابعاً   
  ) من جدول األعمال١٦ البند(

 ت اهليئة الفرعية للتنفيذ، نظرديسمرب/كانون األول... املعقودة يف ... يف اجللسة   - ٥
ويف . (FCCC/SBI/2009/L.17) احلادية والثالثني  ادورهت  يف مشروع التقرير املتعلق بأعمال    

نجز ُي للمقرر بأن ذاهليئة الفرعية للتنفي ت، أذنةبناًء على اقتراحٍ من الرئيس واجللسة ذاهتا،   
  .ةالتقرير املتعلق بأعمال الدورة مبساعدة من األمانة وبتوجيه من الرئيس

  املرفقات
  )يستكمل فيما بعد(

        


