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  معلومات أساسية  -أوالً  
، أصدر األمني التنفيذي، باالتفاق مع رئـيس اهليئـة          ٢٠١٣أبريل  / نيسان ١٧يف    -١

، جدول أعمال مؤقـت     )بولندا(ماس خروستوف   ، السيد طو  )اهليئة الفرعية (الفرعية للتنفيذ   
  .FCCC/SBI/2013/1 الوارد يف الوثيقة لثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذللدورة الثامنة وا

أبريـل  / نيسان ٢٦وطلب االحتاد الروسي وبيالروس وأوكرانيا يف بالغات مؤرخة           -٢
درج يف جدول األعمال    ، على التوايل، إىل األمانة أن ت      ٢٠١٣مايو  / أيار ١٥ و مايو/ أيار ٧و

املسائل اإلجرائية والقانونية املتصلة    "املؤقت للدورة الثامنة والثالثني للهيئة الفرعية بنداً بعنوان         
بعملية اختاذ القرارات من جانب مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصـفه اجتمـاع              

  ".األطراف يف بروتوكول كيوتو
نظام الداخلي املطبق، وباالتفاق مع رئـيس اهليئـة        من مشروع ال   ١٢ووفقاً للمادة     -٣

، FCCC/SBI/2013/1/Add.1الفرعية، صدر جدول األعمال املؤقت التكميلي بوصفه الوثيقة         
انظـر   (١٩اليت تتضمن البند املقترح من بيالروس واالحتاد الروسي وأوكرانيا بوصفه البند            

  .)١()املرفق األول

  افتتاح الدورة  -ثانياً  
 ٣ح رئيس اهليئة الفرعية للتنفيذ الدورة الثامنـة والـثالثني يف يـوم االثـنني                افتت  -٤

ورحب أيضاً بالسيد . يونيه ورحب جبميع األطراف واجلهات املشاركة بصفة مراقب/حزيران
كنائب رئيس للهيئـة الفرعيـة والـسيدة        ) سانت كيتس ونيفيس  (فان ليريوب   . روبري ف 

  .وأدىل األمني التنفيذي ببيان. كمقررة) ليسوتو(ماهاهابيسا . مابافوكينغ ف

   املسائل التنظيمية  -ثالثاً  

   إقرار جدول األعمال  -ألف   
يونيـه، يف مـذكرة   / حزيران٣نظرت اهليئة الفرعية، يف جلستها األوىل املعقودة يف    -٥

). FCCC/SBI/2013/1/Add.1(األمني التنفيذي اليت تتضمن جدول األعمال املؤقت التكميلي         
  .ترح الرئيس اعتماد جدول األعمال كما ورد يف جدول األعمال املؤقت التكميليواق

__________ 

 .من جدول األعمال املؤقت) أ(١٧ذا البند بوصفه البند الفرعي وكان اقتراح األطراف الثالثة هو إدراج ه )١(



FCCC/SBI/2013/10 

3 GE.13-62636 

 والـصني،   ٧٧    لوأدىل ببيانات ممثلو مخسة أطراف، حتدث أحدهم باسم جمموعة ا           -٦
  . وكرواتيا٢٧  لوحتدث آخر باسم اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء ا

ا لعدم وجود توافق لـآلراء بـشأن        ومل تستطع اهليئة الفرعية اعتماد جدول أعماهل        -٧
إدراج بند جدول األعمال املقترح من بيالروس واالحتاد الروسي وأوكرانيا املشار إليـه يف              

  . أعاله٢الفقرة 
ويف اجللسة نفسها، اقترح الرئيس بعدئذ الشروع يف العمل على أسـاس جـدول                -٨

 مـن  ١٩ورات بشأن البنـد  األعمال املؤقت التكميلي، يف الوقت الذي جيري فيه نائبه مشا         
ومل تدعم مجيع األطراف ذلك املقترح وُعلِّقت اجللـسة         . جدول األعمال املؤقت التكميلي   

 مـن   ١٩لتمكني الرئيس ورؤساء الوفود من إجراء مشاورات بشأن طريقة التعامل مع البند             
  . )٢(جدول األعمال املؤقت التكميلي

ة األوىل اليت أخرب فيها الرئيس األطراف       وبعد تلك املشاورات، ُعقدت جمدداً اجللس       -٩
وكرر الرئيس التأكيد علـى اقتراحـه       . بعدم التوصل إىل أي اتفاق بشأن الطريق إىل األمام        

الشروع يف العمل على أساس جدول األعمال املؤقت التكميلي يف الوقت الذي جيري فيـه               
  . الروسي وأوكرانيانائبه مشاورات بشأن طريقة التعامل مع مقترح بيالروس واالحتاد 

 والصني، وثـاٍن    ٧٧ ل طرفاً، حتدث أحدهم باسم جمموعة ا      ١٧وأدىل ببيانات ممثلو      -١٠
باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية، وثالث باسم أقل البلدان منواً، ورابع باسـم االحتـاد               

 الـدول   األورويب، وخامس باسم الرابطة املستقلة ألمريكا الالتينية والكارييب، وسادس باسم         
  .  باسم جمموعة السالمة البيئيةسابعاألفريقية، و

ومل حيصل توافق يف اآلراء بشأن الطريق إىل األمام، وعلق الرئيس اجللسة للـسماح                -١١
 ٥ وُعقدت جلسة عامة قـصرية يف يـوم األربعـاء            .)٣(بإجراء مشاورات غري رمسية مكثفة    

  .)٤(يونيه إلخطار مجيع األطراف بوضع املشاورات/حزيران
__________ 

بينما مل يكن من املمكن أن تستمر أعمال أفرقة االتصال واملشاورات غري الرمسية، ُعقدت حـسبما كـان                   )٢(
 دورة سابقة ملؤمتر األطراف أو مؤمتر األطراف العامل بوصـفه           أصدرتأحداث  ) انظر املرفق الثاين  (مقرراً  

جرائها بالتزامن مع الدورة الثامنـة      إل  تكليفاً طراف يف بروتوكول كيوتو أو اهليئة الفرعية للتنفيذ       اجتماع األ 
 .والثالثني للهيئة الفرعية

 مـن االجتماعـات الثنائيـة مـع     عدداًيونيه، عقد الرئيس ونائب الرئيس / حزيران ٤يف اليوم التايل، الثالثاء      ) ٣(
هناية تلك االجتماعات، الحظ الرئيس ونائب الرئيس أن هنـاك          وعند  . األطراف وجمموعات األطراف املعنية   

يونيه، مجع  / حزيران ٥ويف يوم األربعاء    . بعض اآلراء املشتركة بني األطراف ولكن دون وجود اتفاق على حل          
الرئيس ونائب الرئيس خمتلف األطراف يف حماولة للتوصل إىل تفاهم متبادل وإجياد حل يسمح للهيئة الفرعيـة                 

 .وسط  إىل حلمن املستبعد أن تتوصل بروح بناءة، فقد بدا تولكن، رغم أن األطراف عمل. ملهاببدء ع
ويف وقت متأخر من بعد ظهر ذلك اليوم،        . يونيه/ حزيران ٦استمرت املشاورات الثنائية طوال يوم اخلميس        )٤(

 مبواصلة استكشاف   ُعقدت جلسة غري رمسية مفتوحة باب العضوية للهيئة الفرعية للتنفيذ للسماح لألطراف           
 .جماالت التقارب احملتملة يف إطار غري رمسي
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يونيه، ُعقدت من جديد اجللسة األوىل يف الصباح لتقييم         / حزيران ٧ويف يوم اجلمعة      -١٢
املشاورات اجلارية والسماح للمؤيدين بتقدمي مزيد من املعلومات عن اجلوانب املوضـوعية            

 والصني  ٧٧ لوأدىل ممثلو أحد عشر طرفاً ببيانات، حتدث أحدهم باسم جمموعة ا          . ملقترحهم
وُعلِّقت اجللسة للـسماح    .  األورويب وثالث باسم جمموعة السالمة البيئية      اد االحت وآخر باسم 

  .)٥("أصدقاء الرئيس"لألطراف بإجراء مزيد من املناقشات يف إطار غري رمسي بني 
ويف . يونيـه / حزيران ١١واسُتؤنفت اجللسة األوىل يف هناية املطاف يف يوم الثالثاء            -١٣

جزاً شامالً للمشاورات والتطورات منذ اجللسة العامة األوىل يف         تلك اجللسة، قدم الرئيس مو    
معلقـاً  ) ب(٤وبعد ذلك، اقترح اعتماد جدول األعمال مع إبقاء البنـد           . يونيه/ حزيران ٣

، مع العلم بأن اهليئة الفرعية للتنفيذ، عندما تتفق على تنظيم العمل مبوجـب              ١٩ دوإلغاء البن 
 ترتيبات عقد االجتماعات احلكومية الدولية، ستنـشئ         من جدول األعمال، بشأن    ١٧البند  

فريق اتصال لينظر أيضاً يف القضايا اليت أثارهتا بيالروس واالحتاد الروسي وأوكرانيـا كمـا               
واعترضت تلك األطراف الثالثة    .  جدول األعمال املؤقت التكميلي    من ١٩وردت يف البند    

  .على اعتماد جدول األعمال
 والصني، وثـاٍن    ٧٧ ل طرفاً، حتدث أحدهم باسم جمموعة ا      ٢٨ثلو  وأدىل ببيانات مم    -١٤

باسم جمموعة السالمة البيئية، وثالث باسم االحتاد األورويب، ورابع باسم أقل البلدان منـواً،              
  . وخامس باسم اجملموعة األفريقية، وسادس باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية

عتماد جدول األعمال، ولكن مل حيصل مـرة        وقام الرئيس مبحاولة أخرية القتراح ا       -١٥
وأدىل ببيان األمني التنفيذي قبل أن يرفع الرئيس اجللسة       . أخرى توافق يف اآلراء بشأن املقترح     

يونيه يف اجللسة العامـة     / حزيران ١٤ويدعو مجيع األطراف إىل االجتماع جمدداً يوم اجلمعة         
  . الفرعية من أجل اختتام الدورةللهيئةالثانية 

__________ 

هو إجياد خيارات متهد الطريق العتماد جدول األعمال مع مراعاة          " أصدقاء الرئيس "كان اهلدف من جلسة      )٥(
وخالل هذه اجللسة غري الرمسية، دعـا الـرئيس         . القضايا اليت أثارهتا بيالروس واالحتاد الروسي وأوكرانيا      

 هذا  ووردت يف وقت الحق ورقتان من     .  إىل تقدمي ورقات معلومات خطية عن الطريق إىل األمام         األطراف
أصـدقاء  "وُعقدت جلسة   .  من جمموعة السالمة البيئية    واألخرى والصني   ٧٧    لالنوع، إحداها من جمموعة ا    

 خالهلـا   يونيه بدعوة من نائب الرئيس، وبدأت األطـراف       / حزيران ٨من جديد يف يوم السبت      " الرئيس
مناقشة النص املمكن لبيان يتلوه رئيس اهليئة الفرعية يف اجللسة العامة قبل اعتماد جدول األعمال، باالستناد                

وتفامهت األطـراف علـى أن      . وجمموعة السالمة البيئية  والصني   ٧٧    لالورقتني الواردتني من جمموعة ا    إىل  
غري أن بيالروس واالحتاد الروسي وأوكرانيا ذكرت       . رةُيدرج النص يف تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن الدو        

وعندئذ ُعلِّقت اجللسة وُعقدت من جديـد  . أن هذا النص مفيد ولكنه ال ميكن أن ُيعترب أنه خيارها املفّضل          
ومبا أن األطراف مل تتمكن من التوصل إىل اتفاق هنـائي، فقـد             . يونيه/ حزيران ١٠يف صباح يوم االثنني     

وبعد الظهر، عقد الرئيس ونائب الرئيس مزيداً من املـشاورات مـع االحتـاد الروسـي                . ُرِفعت اجللسة 
وأوكرانيا، اللذان قدما بعد ذلك ورقة رمسية تتضمن خياراهتما املفضلة حلل بشأن طريقـة التعامـل مـع                  

 .ولكن مل يسمح أي من هذه اخليارات حبل املسألة. مقترحهما
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   اختتام الدورة  -اءب  
 طرفـاً   ١٥يونيـه، أدىل ممثلـو      / حزيران ١٤عند اختتام اجللسة العامة املعقودة يف         -١٦
 والصني، وآخر باسم جمموعة السالمة البيئية ٧٧  لت، منهم طرف حتدث باسم جمموعة ا ببيانا

األفريقية، وثالث باسم االحتاد األورويب، ورابع باسم أقل البلدان منواً، وخامس باسم الدول             
 حتالف الدول اجلزرية الصغرية، وسابع باسم الرابطة املستقلة ألمريكا الالتينية           سموسادس با 

وأدىل كذلك ثالثة ممثلني    . والكارييب، وثامن باسم ثالثة أطراف متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية        
ات غري احلكومية   ملنظمات غري حكومية ببيانات باسم املنظمات غري احلكومية البيئية واملنظم         

  . بابللش
وباإلضافة إىل ذلك، قُدِّمت للجلسة العامة رسالة فيديو من حكومة بريو، البلد الذي   -١٧

اقترحته بلدان أمريكا الالتينية والكارييب الستضافة الدورة العشرين ملؤمتر األطراف والـدورة        
ورغـم أن   . ول كيوتـو  العاشرة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوك        

 أعربت يف بياناهتا عن أسفها ألن اهليئة الفرعية مل تستطع الشروع يف أعماهلا              طرافمعظم األ 
يف هذه الدورة، فإهنا أعربت أيضاً عن دعمها ملا قام به رئيس اهليئة الفرعية ونائب رئيـسها                 

ىل أن تكـون    خالل الدورة من عمل لتيسري املفاوضات بني األطراف وأعربت عن تطلعها إ           
  .نوفمرب دورة مثمرة/الدورة التاسعة والثالثني يف وارسو، بولندا، يف تشرين الثاين

وقبل اختتام اجللسة، شكر الرئيس مجيع األطراف واملنظمات املشاركة بصفة مراقب             -١٨
ودعاهم إىل التطلع إىل الدورة التاسعة والثالثني للهيئة الفرعية اليت يتوقع مـن األطـراف أن    

  .مل فيها بروح جديدة ملؤها التراضي والثقة واالنفتاح والتفاهمتع
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  املرفق األول

  التكميليجدول األعمال املؤقت     
  .افتتاح الدورة  -١
  :املسائل التنظيمية  -٢

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

حالـة  : ل لالتفاقيـة  البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األو          -٣
واستعراض البالغات الوطنية اخلامسة املقّدمة من األطراف املدرجة يف املرفـق       تقدمي

  .األول لالتفاقية
  : البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية  -٤

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

املعلومات الواردة يف البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف             )ب(
  ؛)١(املرفق األول لالتفاقية

  .تقدمي الدعم املايل والتقين  )ج(
  :إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت تتخذها البلدان النامية األطراف  -٥

تشكيل فريق اخلرباء الفنيني املعين باملشاورات والتحليالت الدولية وطرائقه           )أ(
  وإجراءاته؛

  .برنامج العمل لتعزيز فهم تنوع إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً  )ب(
تنسيق الدعم املقدم لتنفيذ األنشطة املتعلقة بإجراءات التخفيف يف قطاع الغابات اليت       -٦

  .النامية، مبا يف ذلك الترتيبات املؤسسيةتضطلع هبا البلدان 
  :املسائل املتعلقة بآليات بروتوكول كيوتو  -٧

  استعراض طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة؛  )أ(
__________ 

لسابعة والثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذ بشأن إدراج هذا البند يف جدول         مل حيصل توافق يف اآلراء يف الدورة ا        )١(
وقررت اهليئة الفرعية، بناًء على اقتراح من الرئيس، إدراج هذا البنـد يف جـدول               . األعمال، فبقي معلقاً  

 .األعمال املؤقت لدورهتا الثامنة والثالثني
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  استعراض املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك؛  )ب(
طرائق اإلسراع بتواصل إصدار وحدات خفض االنبعاثات يف إطار التنفيذ            )ج(

  نقل حيازهتا واحتيازها؛املشترك و
طرائق اإلسراع بإثبات أهلية األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اليت       )د(

  لديها التزامات يف فترة االلتزام الثانية واليت مل ُتثبت بعد أهليتها؛ 
اإلجراءات واآلليات والترتيبات املؤسسية للطعن يف قرارات اجمللس التنفيذي      )ه(

  ية النظيفة؛آللية التنم
  .تقرير مدير سجل املعامالت الدويل مبوجب بروتوكول كيوتو  )و(

  .املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً  -٨
  .)٢(خطط التكيف الوطنية  -٩

ُنهج التصدي للخسائر واألضرار النامجة عن تأثريات تغري املناخ يف البلدان الناميـة               -١٠
  .)٣( املناخ هبدف تعزيز القدرة على التكيفاملعرضة بصفة خاصة لآلثار الضارة لتغري

  :املسائل املتعلقة بالتمويل  -١١
  صندوق التكيف املنشأ مبوجب بروتوكول كيوتو؛  )أ(
  .مسائل أخرى  )ب(

  .تطوير التكنولوجيا ونقلها وتنفيذ آلية التكنولوجيا  -١٢
  .بناء القدرات  -١٣
  :تأثري تنفيذ تدابري االستجابة  -١٤

  امج العمل؛املنتدى وبرن  )أ(
   من بروتوكول كيوتو؛٣ من املادة ١٤املسائل املتصلة بالفقرة   )ب(
  .١٠-م أ/١التقدم احملرز يف تنفيذ املقرر   )ج(

  .٢٠١٥-٢٠١٣استعراض الفترة   -١٥
األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اليت اعترف مؤمتر األطـراف بظروفهـا               -١٦

  .اخلاصة
  .اعات احلكومية الدوليةترتيبات عقد االجتم  -١٧
__________ 

  .١٨-١٥، الفقرات ١٦-م أ/١املقرر  )٢(
  .٢٩-٢٦الفقرات ، ١٦-م أ/١املقرر  )٣(
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  :املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية  -١٨
  ؛٢٠١٣-٢٠١٢أداء امليزانية لفترة السنتني   )أ(
  ؛٢٠١٥-٢٠١٤امليزانية الربناجمية لفترة السنتني   )ب(
  مواصلة استعراض مهام األمانة وعملياهتا؛  )ج(
  تنفيذ اتفاق املقر؛  )د(
املني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول      امتيازات وحصانات األفراد الع     )ه(

  .كيوتو
املسائل اإلجرائية والقانونية املتصلة بعملية اختاذ القرارات من جانب مؤمتر األطراف             -١٩

  .ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو
  .مسائل أخرى  -٢٠
  .تقرير الدورة  -٢١
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  املرفق الثاين

صادر هبا تكليف اليت ُعقـدت خـالل الـدورة الثامنـة      األحداث ال     
  والثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذ

يقدم هذا التقرير نظرة موجزة عن األحداث الصادر هبا تكليف اليت ُعقدت خـالل                -١
  .الدورة الثامنة والثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذ

حلقات العمل املنظمة أثناء املنتدى واجتماع اخلرباء املعقود يف إطار برنـامج              -ألف  
  العمل املتعلق بتدابري االستجابة

اتفقت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئـة الفرعيـة للتنفيـذ يف               -٢
تدابري االسـتجابة،   دورتيهما السادسة والثالثني على تنفيذ برنامج العمل املتعلق بتأثري تنفيذ           

. وطلبتا إىل األمانة أن تدعم تنفيذ برنامج العمل بناء على توجيهات رئيسي اهليئتني الفرعيتني             
ومشل برنامج العمل تنظيم حلقات العمل أثناء املنتدى واالجتماعات التالية خالل الـدورتني             

  : )١(الثامنة والثالثني للهيئتني الفرعيتني
نتدى بشأن موضوع تبادل اخلربات ومناقـشة فـرص         حلقة عمل أثناء امل     )أ(  

  التنوع االقتصادي والتحول؛
حلقة عمل أثناء املنتدى بشأن موضوع انتقال عـادل للقـوة العاملـة،               )ب(  

  واستحداث العمل الالئق والوظائف اجليدة؛
حلقة عمل أثناء املنتدى بشأن موضوع تقييم وحتليـل تـأثريات تـدابري               )ج(  

  االستجابة؛
اجتماع خرباء أثناء املنتدى بشأن موضوع النمذجة االقتصادية واالجتاهات           )د(  

  .االجتماعية واالقتصادية
وميكن . ٢٠١٣يونيه  / حزيران ٧ إىل   ٤وجرت األحداث املعقودة أثناء املنتدى من         -٣

احلصول على مزيد من املعلومات بشأن األحداث يف املوقع الشبكي التفاقية األمم املتحـدة              
وسُينظر يف تقارير حلقات العمل املنظمة واجتمـاع اخلـرباء           .)٢(ة بشأن تغري املناخ   اإلطاري

  .املعقود أثناء املنتدى يف الدورة التاسعة والثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذ

__________ 

)١( FCCC/SBI/2012/15 ١٦٧ و١٦٦، الفقرتان.  
)٢( <http://unfccc.int/7418.php>.  
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  االجتماع الثاين ملنتدى ديربان بشأن بناء القدرات  -باء  
ألطراف على أن ُيعقد االجتمـاع      اتفقت األطراف أثناء الدورة الثامنة عشرة ملؤمتر ا         -٤

األول ملنتدى ديربان خالل الدورة الثامنة والثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذ ويبحث يف الـسبل              
  .)٣(املمكنة ملواصلة تعزيز تنفيذ بناء القدرات على الصعيد الوطين

وميكن احلصول على معلومات مفـصلة      . يونيه/ حزيران ٦ و ٤وُعقد االجتماع يف      -٥
وسُينظر يف التقرير املوجز لالجتماع الثاين يف        .)٤(االجتماع من املوقع الشبكي لالتفاقية    بشأن  

  .الدورة التاسعة والثالثني للهيئة الفرعية

                       حلقــة العمــل املنظمــة يف إطــار حــوار اخلــرباء املــنظم الســتعراض   -جيم  
  ٢٠١٥-٢٠١٣الفترة 

من مؤمتر األطراف إجراء االستعراض املشار إليـه يف         قررت الدورة السابعة عشرة       -٦
 مبساعدة اهليئتني الفرعيتني، عن طريق أنشطة مـن         ١٦-م أ /١ من املقرر    ١٣٨ و ٤الفقرتني  

 .)٥(مجلتها حلقات العمل وأنشطة أخرى أثناء الدورة ويف الفترات الفاصلة بـني الـدورات             
سي اهليئتني الفرعيتني أن يتخذا اخلطوات      وطلبت الدورة الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف إىل رئي       

 لتبدأ اهليئتان الفرعيتان النظر يف املدخالت دون تأخري يف دورتيهمـا            ٢٠١٣الالزمة يف عام    
  .)٦(الثامنة والثالثني

وكان اهلدف من حلقة العمل املنظمة أثناء الدورة بالتزامن مع الـدورتني الثامنـة                -٧
دة فهم املعارف العلمية القائمة وكيف ميكـن اسـتخدامها          والثالثني للهيئتني الفرعيتني زيا   

مدى مالءمة اهلدف العاملي الطويل األجل يف ظـل اهلـدف           : ملعاجلة موضوعي االستعراض  
النهائي لالتفاقية؛ والتقدم العام احملرز حنو حتقيق اهلدف العاملي الطويل األجل، مبا يف ذلـك               

  .ةالنظر يف تنفيذ االلتزامات مبوجب االتفاقي
وميكن احلصول على معلومات مفصلة بشأن . يونيه/ حزيران٥وُنظمت حلقة العمل يف   -٨

وسُينظر أثناء الدورتني التاسعة والثالثني للـهيئتني        .)٧(حلقة العمل يف املوقع الشبكي لالتفاقية     
  .٢٠١٣ لسنة ٢٠١٥-٢٠١٣الفرعيتني يف تقرير عن حوار اخلرباء املنظم الستعراض الفترة 

__________ 

  .٧٤، الفقرة ١٨-م أ/١املقرر  )٣(
)٤( <http://unfccc.int/7503.php>.  
  .١٦٢، الفقرة ١٧-م أ/٢املقرر  )٥(
  .٨١، الفقرة ١٨-م أ/١املقرر  )٦(
)٧( <http://unfccc.int/7521.php>.  
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حلقة العمل املتعلقة بتنسيق دعم تنفيذ البلدان الناميـة لألنـشطة املتعلقـة               -دال  
  بإجراءات التخفيف يف قطاع الغابات، مبا يف ذلك الترتيبات املؤسسية

طلب مؤمتر األطراف الثامن عشر إىل اهليئتني الفرعيتني أن تبدآ معاً عمليـة بـشأن                 -٩
األنشطة املتصلة باحلد من االنبعاثات النامجة عن       احلاجة إىل حتسني تنسيق الدعم املقدم لتنفيذ        

إزالة الغابات وتدهور الغابات، وحفظ خمزونات الكربون يف الغابـات، واإلدارة املـستدامة          
للغابات، وتعزيز خمزونات الكربون يف الغابات، والنظر عند معاجلة املـسألة يف الترتيبـات              

وطلبـت   .)٨(مبا يف ذلك هيئة أو جملس أو جلنـة        املؤسسية القائمة أو بدائل اإلدارة احملتملة،       
الدورة الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف أيضاً إىل األمانة أن تنظم حلقة عمل أثناء الدورة بشأن                

   .)٩(تلك املسائل خالل الدورتني الثامنة والثالثني للهيئتني الفرعيتني
معلومات مفـصلة   وميكن احلصول على    . يونيه/ حزيران ٧وُنظمت حلقة العمل يف       -١٠

وسُينظر يف تقرير حلقة العمل أثناء الدورتني     .)١٠(بشأن االجتماع من املوقع الشبكي لالتفاقية     
  .التاسعة والثالثني للهيئتني الفرعيتني

  معرض خطط التكيف الوطنية  -هاء  
طلبت الدورة السابعة والثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذ إىل فريق اخلرباء املعـين بأقـل        -١١

البلدان منواً أن ينظم حدثاً خلطط التكيف الوطنية اخلاصة بأقل البلدان منواً بالتزامن مع الدورة               
وكان اهلدف من احلدث هو إطالق عملية وضـع     .)١١(الثامنة والثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذ    

  .خطط التكيف الوطنية على الصعيد الوطين يف أقل البلدان منواً
وميكن احلصول على مزيد من املعلومات بـشأن        . يونيه/ حزيران ٩وُنظم احلدث يف      -١٢

وسُيدرج موجز للحدث يف تقرير االجتماع الرابـع         .)١٢(احلدث من املوقع الشبكي لالتفاقية    
والعشرين لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً وسُينظر فيه أثناء الدورة التاسـعة والـثالثني               

  .للهيئة الفرعية للتنفيذ

__________ 

  .٣٥و ٣٤، الفقرتان ١٨-م أ/١املقرر  )٨(
  .٣٨، الفقرة ١٨-م أ/١املقرر  )٩(
)١٠( <http://unfccc.int/7672.php>.  
)١١( FCCC/SBI/2012/33 ٦٩، الفقرة.  
)١٢( <http://unfccc.int/7453.php>.  
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  حلقة العمل املتعلقة باستعراض طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة   -ووا  
طلب مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكـول كيوتـو، يف             -١٣

دورته الثامنة، إىل األمانة أن تنظم، قبل الدورة الثامنة والثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذ، حلقـة     
استعراض طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة، مبشاركة واسعة من         عمل هبدف تيسري عملية     

  .)١٣(البلدان النامية
ويتضمن املوقع الـشبكي لالتفاقيـة      . يونيه/ حزيران ٩ و ٨وُنظمت حلقة العمل يف       -١٤

جدول أعمال حلقة العمل والعروض والوثائق األساسية، مبا فيها الورقـات املقدمـة مـن               
وسُينظر يف تقرير حلقة العمل أثناء الـدورة         .)١٤(تمدة بصفة مراقب  األطراف واملنظمات املع  

  .التاسعة والثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذ

   من االتفاقية٦احلوار األول بشأن املادة   -زاي  
 برنامج عمل الدوحـة     ملؤمتر األطراف اعتمدت األطراف أثناء الدورة الثامنة عشرة         -١٥

لبت إىل اهليئة الفرعية أن تنظم حواراً سنوياً أثناء الدورة بشأن            من االتفاقية وط   ٦بشأن املادة   
وقررت أن ُتعقد اجللسة األوىل للحوار      .  من االتفاقية بغية تعزيز العمل يف ذلك اجملال        ٦املادة  

السنوي أثناء الدورة الثامنة والثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذ وتركز على التثقيف والتدريب يف             
  .)١٥(ناخجمال تغري امل

وميكن احلصول على مزيد من املعلومات      . يونيه/ حزيران ١١ و ١٠وُنظم احلدث يف      -١٦
وسُينظر يف التقرير املوجز للحوار أثناء الدورة        .)١٦(بشأن احلدث من املوقع الشبكي لالتفاقية     

  .التاسعة والثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذ

       

__________ 

  .٣ و١٢، الفقرتان ٨-م أإ/٥املقرر  )١٣(
)١٤( <http://unfccc.int/7674.php>.  
  .١١-٩، الفقرات ١٨-م أ/١٥املقرر  )١٥(
)١٦( <http://unfccc.int/7670.php>.  


