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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
   والثالثونالدورة السابعة

  ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول١إىل نوفمرب / تشرين الثاين٢٦ منالدوحة، 
   من جدول األعمال٢٢البند 

  تقرير الدورة

  رير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا السابعة والثالثنيمشروع تق    

  )ناميبيا( ميتيويل السيد بيتروس  :املقرر

  احملتويات
  )ُيستكمل فيما بعد(

    افتتاح الدورة  -أوالً  
  ) من جدول األعمال١البند (
ر مركز قط يف  ) اهليئة الفرعية ( والثالثون للهيئة الفرعية للتنفيذ      السابعةُعقدت الدورة     -١

 كـانون   ١نوفمرب إىل   / تشرين الثاين  ٢٦يف الفترة من    الوطين للمؤمترات يف الدوحة، بقطر،      
  .٢٠١٢ديسمرب /األول

 يوم االثـنني    ،)بولندا(خروتسوف  وافتتح الدورةَ رئيُس اهليئة الفرعية، السيد توماس          -٢
يد صـمويل  ورحب أيضاً بالـس . ، ورّحب جبميع األطراف واملراقبنينوفمرب/ تشرين الثاين ٢٦

  .مقرِّراً) ناميبيا(نائباً لرئيس اهليئة الفرعية والسيد بيتروس ميتيويل ) األرجنتني(أورتيز باسوالدو 
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    املسائل التنظيمية  -ثانياً  
  ) من جدول األعمال٢البند (

    إقرار جدول األعمال    
  )من جدول األعمال) أ(٢البند (
، يف مذكرة   نوفمرب/ تشرين الثاين  ٢٦عقودة يف   نظرت اهليئة الفرعية يف جلستها األوىل، امل        -٣

  ).FCCC/SBI/2012/16(مقّدمة من األمينة التنفيذية تتضمن جدول األعمال املؤقت وشروحه 
وأُقر جدول األعمال يف اجللسة نفسها بالصيغة التالية، مع اإلبقـاء علـى البنـد                 -٤

  :معلقاً) ب(٤ الفرعي
  .افتتاح الدورة  -١  
  :ميةاملسائل التنظي  -٢  
  إقرار جدول األعمال؛  )أ(    
  تنظيم أعمال الدورة؛  )ب(    
  انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس؛  )ج(    
  .انتخاب أعضاء حيلون حمل أعضاء من املكتب  )د(    
  :مة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيةالبالغات الوطنية املقّد  -٣  
نية اخلامـسة املقدَّمـة مـن       حالة تقدمي واستعراض البالغات الوط      )أ(    

  األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية؛
مة من األطراف   تقرير عن بيانات اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة املقدَّ         )ب(    

  ؛٢٠١٠-١٩٩٠املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية عن الفترة 
 يف املرفق   تقرير التجميع واحملاسبة السنوي املتعلق باألطراف املدرجة        )ج(    

  .٢٠١٢باء مبوجب بروتوكول كيوتو عن عام 
مة من األطـراف غـري املدرجـة يف املرفـق األول            البالغات الوطنية املقدّ    -٤  

  :لالتفاقية
عمل فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقّدمة مـن            )أ(    

  األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية؛
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لومات الواردة يف البالغات الوطنية املقّدمة من األطـراف غـري     املع  )ب(    
  ؛)١(املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

  .تقدمي الدعم املايل والتقين  )ج(    
  :إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت تتخذها البلدان النامية األطراف  -٥  
  النموذج األويل للسجل؛  )أ(    
الفنيني املعين باملشاورات والتحليالت الدوليـة      تشكيل فريق اخلرباء      )ب(    

  .وطرائقه وإجراءاته
  :املسائل املتصلة بالتمويل  -٦  
  استعراض اآللية املالية؛  )أ(    
تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطـراف واإلرشـادات             )ب(    

  اإلضافية املوجهة إىل مرفق البيئة العاملية؛
يل لصندوق التكيف املنشأ مبوجـب بروتوكـول        االستعراض األو   )ج(    

  كيوتو؛
  .إرشادات تكميلية موجهة إىل صندوق أقل البلدان منواً  )د(    
  : من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨املسائل املتعلقة بالفقرتني   -٧  
  ؛١٠-م أ/١التقدم احملرز يف تنفيذ املقرر   )أ(    
  .املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً  )ب(    
  .تقرير جلنة التكيف  -٨  
  :)٢(خطط التكيف الوطنية  -٩  
 لتمكني األطراف من أقل البلدان منواً من صياغة وتنفيذ خطـط            عملية  )أ(    

تكيف وطنية، استناداً إىل جتربة هذه البلدان يف إعداد وتنفيـذ بـرامج             
  ؛)٣(العمل الوطنية للتكيف

__________ 

 وقررت اهليئة الفرعية، بناءً   . علقاًبقي م ، ف مل حيصل توافق يف اآلراء بشأن إدراج هذا البند يف جدول األعمال            )١(
 .ة والثالثنيثامنعلى اقتراح من الرئيس، إدراج هذا البند يف جدول األعمال املؤقت لدورهتا ال

 .١٨-١٥، الفقرات ١٦-م أ/١املقرر  )٢(
 .١٨ و١٧ و١٥، الفقرات ١٦-م أ/١املقرر  )٣(
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ف من أقل البلدان منـواً      الطرائق واملبادئ التوجيهية اليت تتيح لألطرا       )ب(    
والبلدان النامية األطراف األخرى استخدام الطرائق املصوغة لـدعم        

  .)٤(خطط التكيف الوطنية
ج التصدي للخسائر واألضرار النامجة عن تأثريات تغري املناخ يف البلـدان            ُنُه  -١٠  

النامية املعرضة بصفة خاصة لآلثار الضارة لتغري املناخ هبدف تعزيز القـدرة            
  )٥(لى التكيفع
 .اليت ينبغي االضطالع هبا يف إطار برنامج العملاألنشطة  •

  . من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤املسائل املتعلقة بالفقرة   -١١  
  .املنتدى املعين بتأثري تنفيذ تدابري التصدي وبرنامج العمل املتعلق هبذا التأثري  -١٢  
  :تطوير التكنولوجيات ونقلها  -١٣  
  ر اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا؛تقري  )أ(    
اختيـار املـضيف    : املسائل املتعلقة مبركز وشبكة تكنولوجيا املناخ       )ب(    

  وتشكيل اجمللس االستشاري؛
  .برنامج بوزنان االستراتيجي املتعلق بنقل التكنولوجيا  )ج(    
  . من االتفاقية٦املادة   -١٤  
  :تبناء القدرا  -١٥  
   مبوجب االتفاقية؛بناء القدرات  )أ(    
  .بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو  )ب(    
  .تعديل بروتوكول كيوتو فيما يتعلق باإلجراءات واآلليات املتصلة باالمتثال  -١٦  
اإلجراءات واآلليات والترتيبات املؤسسية للطعن يف قرارات اجمللس التنفيذي           -١٧  

  .آللية التنمية النظيفة
  .اطي فترة االلتزاماستعراض صيغة احتي  -١٨  
  .تقرير مدير سجل املعامالت الدويل مبوجب بروتوكول كيوتو  -١٩  
  :املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية  -٢٠  
  ؛٢٠١١-٢٠١٠البيانات املالية املراجعة لفترة السنتني   )أ(    

__________ 

 .١٨-١٥، الفقرات ١٦-م أ/١املقرر  )٤(
 .٢٩-٢٦، الفقرات ١٦-م أ/١املقرر  )٥(
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  .٢٠١٣-٢٠١٢أداء ميزانية فترة السنتني   )ب(    
  .مسائل أخرى  -٢١  
  .تقرير الدورة  -٢٢  

   من جدول األعمال٢١إىل ) ب(٢ املتعلقة بالبنود من التقارير  -ثالثاً  
  )ُيستكمل فيما بعد(

    تقرير الدورة  -رابعاً  
  ) من جدول األعمال٢٢البند (
، يف  ديـسمرب /كـانون األول  ... املعقودة يف   ... نظرت اهليئة الفرعية، يف جلستها        -٥

نت  أذِ ويف اجللسة نفسها،  ). FCCC/SBI/2012/L.27( والثالثني   سابعةمشروع تقرير دورهتا ال   
الدورة، مبساعدة من   بأن يستكمل تقرير     ،بناًء على اقتراحٍ من الرئيس    ،  رللمقرِّاهليئة الفرعية   

  .األمانة وبتوجيه من الرئيس

  املرفقات
  )ُيستكمل فيما بعد(

        


