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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  ملناختغري ا

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة الثانية والثالثون

  ٢٠١٠يونيه / حزيران٩-مايو / أيار٣١، بون
   من جدول األعمال١٩البند 

  تقرير الدورة

  ورهتا الثانية والثالثنيمشروع تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن د    
  )كوت ديفوار( أهوسانالسيد كاديو   :املقرر    
  احملتويات

  )يستكمل فيما بعد(

  افتتاح الدورة  - أوالً   
  ) من جدول األعمال١البند (

فندق ماريتيم ببـون يف      يف   الثانية والثالثني  يئة الفرعية للتنفيذ دورهتا   عقدت اهل   - ١
  .٢٠١٠يونيه / حزيران٩و إىل ماي/ أيار٣١الفترة من أملانيا، يف 

، )أستراليا(جونس  - وافتتح الدورة رئيس اهليئة الفرعية للتنفيذ، السيد روبرت أوين          -٢
) األرجنتني(كما رحب بالسيد صامويل أورتيز باسوالدو       . ورحب جبميع األطراف واملراقبني   

  .را للهيئةمقر) كوت ديفوار(نائباً لرئيس اهليئة الفرعية، وبالسيد كاديو أهوسان 
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  مسائل تنظيمية  -ثانياً   
  ) من جدول األعمال٢البند (

  إقرار جدول األعمال
  )من جدول األعمال) أ(٢البند (
مايو، نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف مـذكرة  / أيار٣١يف اجللسة األوىل املعقودة يف     -٣

  .(FCCC/SBI/2010/1)مقدمة من األمني التنفيذي تتضمن جدول األعمال املؤقت وشروحه 
  :معلقاً) ب(٤ويف اجللسة ذاهتا، أُقر جدول األعمال التايل وأُبقي البند الفرعي   -٤

 .افتتاح الدورة  -١

  :مسائل تنظيمية  -٢

  إقرار جدول األعمال؛  )أ(  
  .تنظيم أعمال الدورة  ) ب(  

البالغات الوطنية وبيانات جرد غازات الدفيئة املقدمة من األطراف املدرجة            -٣  
  : املرفق األول لالتفاقيةيف

تقرير عن بيانات اجلرد الوطنية لغازات الدفيئـة املقدمـة مـن              )أ(    
    األطراف املدرجـة يف املرفـق األول لالتفاقيـة، عـن الفتـرة             

  ؛٢٠٠٧-١٩٩٠
  ؛حالة تقدمي واستعراض البالغات الوطنية اخلامسة  )ب(  
  .السادسة الوطنية البالغات تقدمي موعد  )ج(  

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

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

  ؛)١(بند جدول األعمال الذي ُترك معلقاً  )ب(     
   من االتفاقية؛١٢ من املادة ٥متابعة تنفيذ الفقرة   )ج(  

__________ 

 يف جـدول    هراء بشأن إدراج  يف اآل توافق  إىل   اً نظرا لعدم توصل اهليئة الفرعية للتنفيذ       معلق بندالهذا  ُترك   )١(
 يف جدول األعمـال     البند اهليئة الفرعية للتنفيذ إدراج هذا       قررتوبناء على اقتراح من الرئيس،       .األعمال

 . والثالثنيالثالثةؤقت لدورهتا امل
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  .تقدمي الدعم املايل والتقين  )د(  
  :اآللية املالية لالتفاقية  -٥

  االستعراض الرابع لآللية املالية؛  )أ(  
تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف واإلرشـادات            )ب(    

  املوجهة إىل مرفق البيئة العاملية؛
  . بتغري املناختقييم الصندوق اخلاص  )ج(  

  . من االتفاقية٦املادة   -٦
  : من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨املسائل املتعلقة بالفقرتني   -٧

  ؛١٠-م أ/١التقدم احملرز يف تنفيذ املقرر   )أ(  
  .تعلقة بأقل البلدان منواًاملسائل امل  )ب(  

  .تطوير التكنولوجيات ونقلها  -٨
  .بناء القدرات يف إطار االتفاقية  -٩

  .بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو  -١٠
  .استعراض صندوق التكيف  -١١
  . من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤املسائل املتعلقة بالفقرة   -١٢

التقرير السنوي عن التجميع واحملاسبة لألطراف املدرجة يف املرفـق بـاء              -١٣  
  .مبوجب بروتوكول كيوتو

  .اإلجراءات واآلليات املتصلة باالمتثالتعديل بروتوكول كيوتو فيما يتعلق ب  -١٤
  .تعديل املرفق باء لربوتوكول كيوتولاقتراح مقدم من كازاخستان   -١٥
  :ترتيبات عقد االجتماعات احلكومية الدولية  -١٦

  الدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطراف؛  )أ(  
الدورة السادسة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف         )ب(    

   روتوكول كيوتو؛يف ب
  فترات الدورات املقبلة؛  )ج(  
  .تنظيم العملية احلكومية الدولية  )د(  



FCCC/SBI/2010/L.1 

GE.10-70103 4 

  :املسائل اإلدارية واملالية واملؤسساتية  -١٧
  ؛٢٠١١-٢٠١٠أداء امليزانية لفترة السنتني   )أ(  
   تنفيذ اتفاق املقر؛  )ب(  

يئـات  االمتيازات واحلصانات املقدمة إىل األفراد العـاملني يف اهل          )ج(    
  املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو؛

  .ع رسوم سجل املعامالت الدويلمجمنهجية   )د(  
  .مسائل أخرى  -١٨
  .تقرير الدورة  -١٩

   من جدول األعمال١٨إىل ) ب(٢التقارير املتعلقة بالبنود من   -ثالثاً   
  )يستكمل فيما بعد(

  لدورةاتقرير   -رابعاً   
  ) من جدول األعمال١٩البند (

ت اهليئة الفرعية للتنفيـذ يف      ، نظر يونيه/حزيران... املعقودة يف   ... لسة  يف اجل   - ٥
ويف اجللـسة   . (FCCC/SBI/2010/L.1) الثانية والـثالثني   ادورهتمشروع التقرير املتعلق ب   

تقريـر  ُينجز   للمقرر بأن    اهليئة الفرعية للتنفيذ   تذاهتا، بناًء على اقتراحٍ من الرئيس، أذن      
  .ألمانة وبتوجيه من الرئيسالدورة مبساعدة من ا

  املرفقات
  )يستكمل فيما بعد(

        


