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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة احلادية والثالثون

  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٢-٨كوبنهاغن، 
  من جدول األعمال) أ(٦البند 

   االتفاقية من٤ من املادة ٩ و٨املسائل املتعلقة بالفقرتني 
  ١٠-م أ/١التقدم احملرز يف تنفيذ املقرر 

  ١٠-م أ/١التقدم احملرز يف تنفيذ املقرر     

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس    
املتعلقـة بتنفيـذ     )١(أحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً بالوثائق الصادرة حىت اآلن          -١

  .١٠-م أ/١ و٧-م أ/٥ن  من االتفاقية وتنفيذ املقرري٤ة  من املاد٨الفقرة 
ختصة وأشارت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل أهنا كانت قد دعت األطراف واملنظمات امل             -٢

 آراءهـا   ٢٠١٠مارس  / آذار ٢٢ تقدم إىل األمانة يف موعد أقصاه        يف دورهتا الثالثني إىل أن    
يـتعني  بشأن إمكانية مواصلة العمل بشأن هذه املسألة، الذي قد يشمل آراء بشأن عناصـر       

  .)٢(إدراجها يف نص مشروع مقرر حمتمل
ورحبت اهليئة الفرعية للتنفيذ باملعلومات واملشورة املستمدين من تنفيـذ املرحلـة              -٣

األوىل لربنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيـف معـه،               
__________ 

ــائق )١( ــات واردة يف الوث ــات معلوم  Add.1وFCCC/SBI/2008/Misc.9  وFCCC/SBI/2008/Misc.4 ورق
؛ وتقارير حلقات العمـل واجتماعـات   FCCC/SBI/2009/Misc.11/Rev.1  وFCCC/SBI/2008/Misc.10و

ــائق   ــواردة يف الوث ــرباء ال  FCCC/SBI/2006/19 وFCCC/SBI/2006/18  وFCCC/SBI/2006/13اخل
قرير التوليفي الوارد يف الوثيقـة      والت؛  FCCC/SBI/2007/13و FCCC/SBI/2007/11 و FCCC/SBI/2007/2و

FCCC/SBI/2007/14            ؛ وموجز الرئيس عن اجتماع املائدة املستديرة الذي ُعقد أثناء الدورة التاسعة والعشرين
؛ والوثائق املشار إليها يف املرفق الثالث لتقرير اهليئة         )، املرفق الثالث  FCCC/SBI/2009/8(للهيئة الفرعية للتنفيذ    

 .(FCCC/SBI/2008/8)ة والعشرين  عن دورهتا الثامنلفرعية للتنفيذا
)٢( FCCC/SBI/2009/8 ٤٥، الفقرة. 
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كنولوجية إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا       واملقدمني من اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والت      
، ووافقت على النظر يف هذه املعلومات واملشورة، حسب االقتضاء، أثناء )٣(التاسعة والعشرين 

  .١٠-م أ/١مواصلة تنفيذ املقرر 
ترجو اهليئة الفرعية للتنفيذ من رئيسها أن يواصل وضع نص مشروع مقرر اسـتناداً             -٤

 أعاله، لكي يعتمد مؤمتر األطراف مقرراً يف دورته         ٢ و ١الوثائق املشار إليها يف الفقرتني      إىل  
  .السادسة عشرة

وقد وافقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على مواصلة النظر يف هـذه املـسألة يف دورهتـا                          -٥
  .الثانية والثالثني

        

__________ 

)٣( FCCC/SBSTA/2008/13املرفق األول ،. 


