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  ١٣- م أ/١املقرر 

  خطة عمل بايل

  ،إن مؤمتر األطراف  

على قية هبدف بلوغ هدفها النهائي مبا يتفق  أن يقوم على وجه االستعجال بتحسني تنفيذ االتفاإذ يقرر 
   مع املبادئ وااللتزامات اليت تنص عليها، حنو تام

  ،ة أولوية عامليميثالن من جديد أن التنمية االقتصادية واالجتماعية والقضاء على الفقر إذ يؤكدو 

 بتغري املناخ اليت خلص الستنتاجات التقرير التقييمي الرابع للفريق احلكومي الدويل املعينوإذ يستجيب   
فيها إىل أن احترار النظام املناخي أمر ال ريب فيه وأن تأخري تقليص االنبعاثات يعيق على حنو كبري فرص بلوغ 

  مستويات تثبيت أدىن ويزيد من خطر حدوث تأثريات أشد لتغري املناخ،

لتحقيق هدف االتفاقية النهائي، وإذ  بأن األمر سيحتاج إىل ختفيض أكرب يف االنبعاثات العاملية وإذ يسلِّم  
للتصدي لتغري املناخ، وفق ما ورد يف التقرير التقييمي الرابع للفريق احلكومي الدويل  )١(يشدِّد على الضرورة امللّحة

  املعين بتغري املناخ،

ن  الشروع يف عملية شاملة ترمي إىل تيسري التنفيذ الكامل والفعال واملستدام لالتفاقية ميقرر  - ١  
 وبعده، قصد التوصل إىل حصيلة متفق عليها واعتماد ٢٠١٢خالل إجراءات تعاونية طويلة األجل اآلن وحىت عام 

  :مقرر يف دورته اخلامسة عشرة، وذلك بتناول أمور منها ما يلي

رؤية مشتركة للعمل التعاوين الطويل األجل، تشمل هدفاً عاملياً طويل األجل لتخفيض   )أ(  
 أجل بلوغ اهلدف النهائي لالتفاقية، وفقاً ألحكام االتفاقية ومبادئها، وال سيما مبدأ املسؤوليات املشتركة االنبعاثات، من

  وإن كان متباينة والقدرات ذات الصلة، ومراعاة الظروف االجتماعية واالقتصادية وغريها من العوامل الوجيهة؛

 تغري املناخ، مبا يف ذلك، يف مجلة أمور، دولية معزَّزة بشأن التخفيف من آثار/إجراءات وطنية  )ب(  
  :النظر فيما يلي

التزامات أو إجراءات قابلة للقياس وميكن اإلبالغ عنها والتحقق منها وطنياً، مبا يف ذلك أهداف   `١`
قابلة للقياس كّماً لتخفيف االنبعاثات واحلد منها، من جانب مجيع البلدان املتقدمة األطراف، 

   إمكانية مقارنة اجلهود، مع مراعاة الفوارق يف ظروفها الوطنية؛ويف نفس الوقت ضمان

                                                      

مسامهة الفريق العامل الثالث يف التقرير التقييمي الرابع لفريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ عن تغري  )١(
  .١٣، الفصل ٧٧٦ والصفحة ٩٩-٤٢لصفحات املناخ، املوجز التقين، ا
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إجراءات وطنية مناسبة للتخفيف تتخذها البلدان النامية األطراف، يف سياق التنمية املستدامة،   `٢`
مدعومة وميسَّرة بالتكنولوجيا والتمويل وبناء القدرات بطريقة قابلة للقياس وميكن اإلبالغ عنها 

  ؛والتحقق منها

ُنُهج سياساتية وحوافز إجيابية بشأن املسائل املتعلقة خبفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات   `٣`
وتدهورها يف البلدان النامية، ودور احلفاظ على خمزونات الكربون يف الغابات وإدارهتا املستدامة 

  وتعزيزها يف البلدان النامية؛

  من ) ج(١ة بقطاعات حمددة، قصد تعزيز تنفيذ الفقرة ُنُهج قطاعية تعاونية وإجراءات خاص  `٤`
   من االتفاقية؛٤املادة 

ُنُهج خمتلفة، مبا يف ذلك فرص استخدام األسواق، لتعزيز الفعالية من حيث التكلفة ولتشجيع   `٥`
  إجراءات التخفيف مع مراعاة خمتلف أوضاع البلدان املتقدمة والنامية؛

  اعية لتدابري االستجابة؛النتائج االقتصادية واالجتم  `٦`

ُسبل تعزيز دور االتفاقية احلفّاز يف تشجيع اهليئات املتعددة األطراف والقطاعني العام واخلاص   `٧`
واجملتمع املدين، باالعتماد على التآزر بني األنشطة والعمليات، كوسيلة لدعم التخفيف بطريقة 

  متناسقة ومتكاملة؛

  :تشمل، يف مجلة أمور، النظر فيما يليإجراءات حمّسنة بشأن التكيف   )ج(  

التعاون الدويل لدعم تنفيذ إجراءات التكيف على وجه االستعجال، مبا يف ذلك عن طريق تقييم قابلية   `١`
التأثر، وحتديد أولويات اإلجراءات، وتقييم االحتياجات املالية، وبناء القدرات واستراتيجيات 

التخطيط القطاعي والوطين واملشاريع والربامج احملددة، وُسبل االستجابة؛ وإدماج إجراءات التكيف يف 
حفز تنفيذ إجراءات التكيف، وغري ذلك من ُسبل إتاحة تنمية سليمة بيئياً وتقليص سرعة تأثر مجيع 
األطراف، مع مراعاة االحتياجات امللّحة والعاجلة للبلدان النامية املعرَّضة بصفة خاصة لآلثار السلبية 

، وكذلك مراعاة احتياجات  الناميةالصغريةان منواً والدول اجلزرية اخ، وال سيما أقل البلدلتغري املن
  البلدان األفريقية املنكوبة باجلفاف والتصحر والفيضانات؛

   إدارة املخاطر واحلد منها، مبا يف ذلك آليات تقاسم املخاطر وحتويلها مثل التأمني؛استراتيجيات  `٢`

 الكوارث ووسائل التصدي للخسائر واألضرار املتصلة بتغري املناخ يف البلدان استراتيجيات إدارة  `٣`
  النامية املعّرضة لآلثار السلبية لتغري املناخ؛

  تنويع االقتصاد وبناء القدرة على املقاومة؛  `٤`
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ُسبل تعزيز الدور احلفّاز لالتفاقية يف تشجيع اهليئات املتعددة األطراف، والقطاعني العام   `٥`
خلاص، واجملتمع املدين، باالعتماد على التآزر بني األنشطة والعمليات، كوسيلة لدعم التكيف وا

  بطريقة متناسقة ومتكاملة؛

تعزيز اإلجراءات بشأن تطوير التكنولوجيا ونقلها لدعم اإلجراءات بشأن التخفيف والتكيف، مبا   )د(
  :يف ذلك، يف مجلة أمور، النظر فيما يلي

دوات الفعالة واملعّززة إلزالة العراقيل، وتوفري حوافز مالية وغريها من احلوافز من اآلليات واأل  `١`
أجل حتسني النهوض بتطوير التكنولوجيا ونقلها إىل البلدان النامية، قصد تشجيع الوصول إىل 

  تكنولوجيات سليمة بيئياً تكون يف املتناول؛

   بيئياً اليت تكون يف املتناول وتروجيها ونقلها؛ُسبل تعجيل التنمية، ونشر التكنولوجيات السليمة  `٢`

التعاون يف جمال البحث وتطوير التكنولوجيات احلالية اجلديدة واملبَتكَرة، مبا يف ذلك احللول   `٣`
  املُجدية للجميع؛

  فعالية اآلليات واألدوات للتعاون التكنولوجي يف قطاعات حمددة؛  `٤`

ارد املالية واالستثمار لدعم اإلجراءات املتعلقة بالتخفيف تعزيز اإلجراءات بشأن توفري املو  )ه(
  :والتكيف والتعاون التكنولوجي، مبا يف ذلك، يف مجلة أمور، النظر فيما يلي

حتسني الوصول إىل موارد مالية ميكن التنبؤ هبا ومستدامة وإىل الدعم املايل والتقين، وتوفري موارد   `١`
   متويل رمسي وبشروط ميسَّرة للبلدان النامية األطراف؛جديدة وإضافية، مبا يف ذلك توفري

توفري حوافز إجيابية لألطراف من البلدان النامية لتعزيز تنفيذ استراتيجيات التخفيف وإجراءات   `٢`
  التكيف الوطنية؛

 ُسبل مبتكرة للتمويل ملساعدة البلدان النامية األطراف السريعة التأثر بشكل خاص باآلثار السلبية  `٣`
  لتغري املناخ على حتمُّل تكلفة التكيف؛

  ُسبل حفز تنفيذ إجراءات التكيف باالستناد إىل سياسات التنمية املستدامة؛  `٤`

تعبئة التمويل واالستثمار من القطاعني العام واخلاص، مبا يف ذلك تيسري خيارات االستثمار   `٥`
  املؤاتية للمناخ؛

ت يف تقييم تكاليف التكيف يف البلدان النامية، وال سيما يف الدعم املايل والتقين لبناء القدرا  `٦`
  أشدها تأثراً، للمساعدة على حتديد احتياجاهتا املالية؛
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 أن جتري العمليةَ هيئةٌ فرعية يف إطار االتفاقية ُتنشأ مبوجب هذا املقرر وُتعَرف بالفريق يقرر  - ٢  
 ٢٠٠٩وجب االتفاقية، وُينهي هذا الفريق أعماله يف عام العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مب

  ويقدم حصيلة عمله إىل مؤمتر األطراف لكي يعتمدها يف دورته اخلامسة عشرة؛

 على أن تبدأ العملية بدون تأخري، وأن تعقد دورات الفريق بقدر ما يتطلبه إهناء عملـه                 يوافق  - ٣  
زامن مع دورات هيئات أخرى ُمنشأة مبوجب االتفاقية، علـى أن           وحيثما كان ذلك ممكناً وعملياً، وإذا أمكن بت       

  ُتستكمل الدورات الرمسية حبلقات عمل وأنشطة أخرى، حسب االقتضاء؛

  ؛٢٠٠٨أبريل / أن ُتعقد الدورة األوىل للفريق يف أقرب وقت ممكن ويف موعد ال يتجاوز نيسانيقرر  -٤  

همة نائب رئيس الفريق عضوان، أحدمها من طرف  أن يتناوب سنوياً على رئاسة الفريق وميقرر  - ٥  
  مدرج يف املرفق األول من االتفاقية واآلخر من طرف غري مدرج يف املرفق األول من االتفاقية؛

   جبدول الدورات املقترح الوارد يف مرفق هذا املقرر؛حييط علماً  - ٦  

  ة متماسكة ومتكاملة؛ إىل الفريق أن يضع برنامج عمله خالل دورته األوىل بطريقيوِعز  - ٧  

، وجهات نظرها بشأن    ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٢٢ األطراف إىل أن تقدِّم إىل األمانة، حبلول         يدعو  - ٨  
 أعاله، على أن تقوم األمانة بتجميعها لكـي         ١برنامج العمل، واضعة يف االعتبار العناصر املشار إليها يف الفقرة           

  ينظر فيها الفريق يف جلسته األوىل؛

  إىل الفريق أن يقدم تقريراً إىل مؤمتر األطراف يف دورته الرابعة عشرة عن التقدم احملـَرز                يطلب    - ٩  
  هبذا الشأن؛

   على أن يقيِّم التقدم احملَرز يف دورته الرابعة عشرة، باالستناد إىل تقرير الفريق؛يوافق  - ١٠  

املتاحة، واخلربات يف تنفيذ  على أن تسترشد العملية بأمور منها أفضل املعلومات العلمية يوافق  - ١١  
االتفاقية وبروتوكول كيوتو امللحق هبا، والعمليات األخرى والنواتج املنبثقة عن العمليات احلكومية الدولية ذات 

  الصلة، ووجهات نظر قطاع األعمال وأوساط البحث واجملتمع املدين؛

اإلضافية لتغطية مشاركة املندوبني  أن تنظيم عمل الفريق سيتطلب قدراً كبرياً من املوارد يالحظ  - ١٢  
  من األطراف املؤهَّلة للتمويل ولتوفري خدمات املؤمترات والدعم الفين؛

األطراف على أن تقوم، تيسرياً لعمل الفريق، بتقدمي مسامهات للصندوق االستئماين حيث بقوة   -١٣  
 والصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية لألعراض للمشاركة يف عملية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ،

  . أعاله، وعلى تقدمي غري ذلك من الدعم العيين مثل استضافة دورة من دورات الفريق١٢املشار إليها يف الفقرة 
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  املرفق
  الفريق العامل املخصص املعين جدول زمين إرشادي الجتماعات 

  ٢٠٠٨ة لعام بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقي

  التاريخ  الدورة

  ٢٠٠٨أبريل / نيسان-  مارس/آذار  ١الدورة 

  للهيئتني الفرعيتني الثامنة والعشرين ة باالقتران مع الدور،٢٠٠٨يونيه /حزيران  ٢الدورة 

  ٢٠٠٨سبتمرب /أيلول -  أغسطس/آب  ٣الدورة 

  ة ملؤمتر األطراف، باالقتران مع الدورة الرابعة عشر٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول  ٤الدورة 

  ٨اجللسة العامة   
  ٢٠٠٧ ربميسد/ كانون األول١٥-١٤  
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  ١٣- م أ/٢املقرر 

  خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف
  ُنهج حلفز العمل: البلدان النامية

  إن مؤمتر األطراف،

، ٣ من املـادة     ٤ و ٣ و ١، والفقرات   ٢ إىل األحكام ذات الصلة من االتفاقية، وال سيما املادة           إذ يشري   
  ،٤ من املادة ٧ و٥ و٣، و)د(- )أ(١والفقرات 

   مبسامهة االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف االنبعاثات العاملية لغازات الدفيئة ذات املصدر البشري،وإذ يقر  

اجتة عن   أن ترّدي الغابات يؤدي أيضاً إىل االنبعاثات، ويتعني معاجلته عند خفض االنبعاثات الن             وإذ يقر   
  إزالة الغابات،

 أن اجلهود واإلجراءات الرامية إىل احلد من إزالة الغابات، واحلفاظ على خمزونات الكربـون               وإذ يدرك   
  املوجودة يف غابات البلدان النامية واحلفاظ عليها، جارية فعالً،

  الغابات وترديها، بتعقيد املشكلة، والظروف الوطنية املختلفة واألسباب املتعددة إلزالة وإذ يسلّم  

الدور احملتمل إلجراءات أخرى ترمي إىل خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان       وإذ يدرك   
  النامية يف املساعدة يف حتقيق اهلدف األمسى لالتفاقية،

الـة   احلاجة امللحة إىل اختاذ إجراءات هادفة أخرى من أجل خفض االنبعاثات الناجتة عـن إز               وإذ يؤكد   
  الغابات يف البلدان النامية،

 أن استدامة خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية أمر يستلزم وجـود             وإذ يالحظ   
  موارد ثابتة وقابلة للتنبؤ،

 أن خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية قد يشجع على حتقيق مزايـا                 وإذ يدرك   
  كة ومن شأنه أن يكمل مقاصد وأهدافاً التفاقيات واتفاقات دولية ذات صلة،مشتر

أنه ينبغي معاجلة احتياجات اجملتمعات احمللية واألصلية عند اختاذ إجـراءات ترمـي إىل              أيضاً   وإذ يدرك   
  خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات وتردي الغابات يف البلدان النامية،

إىل مواصلة تعزيز ودعم اجلهود اجلارية الرامية إىل خفض االنبعاثات الناجتة عن             األطراف   يدعو  - ١  
  إزالة الغابات وترديها على أساس طوعي؛
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 مجيع األطراف، اليت ميكنها القيام بذلك، على دعم بناء القدرات وتقدمي املساعدة التقنية، يشجع  - ٢  
البيانات، وتقدير االنبعاثات الناجتة عن إزالـة الغابـات         وتيسري نقل التكنولوجيا، لتحسني مجلة أمور منها مجع         

وترديها، والرصد واإلبالغ، وتلبية االحتياجات املؤسسية للبلدان النامية يف جمال تقدير االنبعاثات الناجتة عن إزالة 
  الغابات وترديها وخفض هذه االنبعاثات؛

ديد خيارات، وبذل جهود، مبا  األطراف على استكشاف طائفة من اإلجراءات وحتيشجع كذلك  - ٣  
يف ذلك القيام بأنشطة جتريبية للتصدي لدوافع إزالة الغابات اليت تعد ذات صلة بظروفها الوطنية، هبدف خفـض      
االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات وترديها وبالتايل حتسني خمزونات الكربون املوجودة يف الغابات نتيجة لإلدارة               

  املستدامة للغابات؛

 دون املساس باملقررات اليت سيتخذها مؤمتر األطراف يف املستقبل، على استخدام التوجيه يشجع،  - ٤  
  كمساعدة يف االضطالع بطائفة من األنشطة التجريبية وتقييمها؛هذا املقرر اإلرشادي املقدم يف مرفق 

 تعبئة املوارد من أجـل   األطراف ال سيما، األطراف املدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقية، إىل  يدعو  - ٥  
   أعاله؛٣- ١دعم بناء القدرات واجلهود املتصلة باإلجراءات املشار إليها يف الفقرات 

 إلعداد البالغات أساساً لإلبالغ عن انبعاثات       )١( على استخدام أحدث املبادئ التوجيهية     يشجع  - ٦  
راف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية على غازات الدفيئة الناجتة عن إزالة الغابات، مالحظاً أيضاً تشجيع األط

  ؛)٢(تطبيق إرشادات املمارسة اجليدة فيما يتعلق باستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة

 إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تضطلع بربنامج عمل بشأن القضايا املنهجية              يطلب  -٧  
ن الُنهج السياساتية واحلوافز اإلجيابية الرامية إىل خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات وترديهـا يف                املتصلة بطائفة م  

  :؛ وينبغي أن يتضمن هذا العمل ما يلي)٣( الوثائق ذات الصلةةًالبلدان النامية مالحظ

معاجلة يتعلق بطريقة ، بتقدمي آرائها فيما ٢٠٠٨مارس / آذار٢١دعوة األطراف إىل القيام، حبلول   )أ(  
القضايا املنهجية املعلقة، مبا فيها، ضمن مجلة أمور، تقييمات التغيريات يف الغطاء احلرجي وخمزونات الكربون وانبعاثـات                 
غازات الدفيئة املقترنة به، والتغيريات التدرجيية اليت تعود إىل اإلدارة املستدامة للغابات، وبيان التخفيضات يف االنبعاثـات                 

اخلفض يف االنبعاثات الناجتـة عـن    جتة عن إزالة الغابات، مبا يف ذلك اإلشارة إىل مستويات االنبعاثات، وتقييم وبيان    النا
                                                      

حىت وقت اختاذ هذا املقرر، توجد املبادئ التوجيهية احلالية إلعداد البالغات الوطنية املقدمـة مـن       )١(
 .٨-م أ/١٧األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية يف املقرر 

 .٩-م أ/١٣املقرر  )٢(

ــائق  )٣(   ،Add.1 وFCCC/SBSTA/2007/Misc.2، وFCCC/SBSTA/2007/3، وFCCC/SBSTA/2006/10الوث
؛ وورقة املعلومات األساسية اليت أعدت من أجل حلقة العمـل املعنيـة خبفـض               Add.1-3 و FCCC/SBSTA/2007/Misc.14و

، واملتاحة علـى    ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ١أغسطس إىل   / آب ٣٠االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات، املعقودة يف روما، إيطاليا من           
<http://unfccc.int/methods_and_science/lulucf/items/3757.php>. 
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تدهور الغابات، واآلثار املترتبة على الُنهج الوطنية ودون الوطنية مبا يف ذلك انتقال االنبعاثات، واخليارات املطروحة لتقييم                 
 أعاله، واملعايري لتقييم اإلجراءات، لتجميعها يف وثيقة متنوعات كي          ٥ و ٣ و ٢ و ١ بالفقرات   فعالية اإلجراءات فيما يتعلق   

  تنظر فيها اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا الثامنة والعشرين؛

 احملددة  األمانة، رهناً بتوافر متويل إضايف، تنظيم حلقة عمل بشأن القضايا املنهجية          إىل  أن ُيطلب     )ب(  
أعاله، قبل عقد دورهتا التاسعة والعشرين، وإعداد تقرير بشأن حلقة العمل هذه كي تنظر فيه اهليئة ) أ(٧يف الفقرة 

  الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف تلك الدورة؛

أعاله ) ب(٧النهوض بتطوير النهج املنهجية، مع مراعاة نتائج حلقة العمل املشار إليها يف الفقرة   )ج(  
  يف دورهتا التاسعة والعشرين؛

 إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تقدم تقريراً إىل مؤمتر األطراف، يف              يطلب  - ٨  
أعاله، مبا يف ذلك أي توصيات تتعلق بنهج        ) ج(- )أ(٧دورته الرابعة عشرة، بشأن العمل املشار إليه يف الفقرات          

  منهجية حمتملة؛

 اجلهات املعنية من منظمات وأصحاب مصلحة، دون اإلخالل بأي مقرر يتخـذه مـؤمتر               يدعو  - ٩  
األطراف مستقبالً بشأن خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات وترديها يف البلدان النامية، إىل دعم اجلهـود                 

نولوجية نتائج هذه اجلهود     أعاله ومشاطرة اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتك       ٥ و ٣ و ٢ و ١املتصلة بالفقرات   
  من خالل تقدمي املعلومات إىل األمانة؛

 إىل األمانة أن تدعم، رهناً بتوافر أموال تكميلية، أنشطة مجيع األطـراف، وخاصـة               أن ُيطلب   - ١٠  
 أعاله، عن طريق إنشاء منصة إلكترونية تتاح عليها املعلومات ٩ و٧ و٥ و٣البلدان النامية، فيما يتصل بالفقرات 

  ملقدمة من األطراف، واجلهات ذات الصلة من منظمات وأصحاب مصلحة؛ا

، يف النهج السياساتية واحلـوافز اإلجيابيـة املتعلقـة          ١٣-م أ /١ة النظر، يف إطار املقرر      واصلميالحظ    -١١  
ت وإدارهتا بـشكل    بقضايا خفض االنبعاثات الناجتة من إزالة الغابات وترديها يف البلدان النامية؛ ودور احلفاظ على الغابا              

  مستدام وحتسني خمزونات الكربون يف غابات البلدان النامية؛

 أنه عند تناول النهج السياساتية واحلوافز اإلجيابيـة املتعلقـة بقـضايا خفـض               يالحظ كذلك   - ١٢  
  . أعاله٣فقرة االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات وترديها يف البلدان النامية، ينبغي مراعاة اجلهود املوصوفة يف ال
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  املرفق
  التوجيه اإلرشادي

  ينبغي االضطالع باألنشطة التجريبية مبوافقة البلد املضيف؛  - ١  

ينبغي أن تستند تقييمات التخفيضات أو الزيادات يف االنبعاثات إىل نتائج، وأن تكون قابلـة                 - ٢  
  لإلثبات، وشفافة، وميكن التحقق منها، وأن تقيم باستمرار؛

   من هذا املقرر كأساس لتقييم االنبعاثات ورصدها؛٦لى استخدام املنهجيات املذكورة يف الفقرة ُيشجع ع  -٣  

ينبغي تقييم ختفيضات االنبعاثات الناجتة عن أنشطة جتريبية وطنية على أساس االنبعاثات الوطنية               - ٤  
  الناجتة عن إزالة الغابات وترديها؛

وطنية داخل احلدود املستخدمة لعملية التجريب، وتقييمها       ينبغي تقييم األنشطة التجريبية دون ال       - ٥  
  بالنسبة النتقال االنبعاثات املقترن هبا؛

ينبغي أن تستند التخفيضات أو الزيادات يف االنبعاثات الناجتـة عـن النـشاط التجـرييب إىل                   - ٦  
  االنبعاثات التارخيية، مع أخذ الظروف الوطنية يف االعتبار؛

، حيثما تطبق، خطوة صوب تطوير هنـج ومـستويات          )١(ُنهج دون الوطنية  ينبغي أن تشكل ال     - ٧  
  مرجعية وتقييمات وطنية؛

ينبغي أن تكون األنشطة التجريبية متسقة مع اإلدارة املستدامة للغابات، مع مالحظة، ضمن مجلـة أمـور،                   -٨  
  تحدة ملكافحة التصحر واتفاقية التنوع البيولوجي؛األحكام ذات الصلة ملنتدى األمم املتحدة املعين بالغابات، واتفاقية األمم امل

  ؛)٢(ينبغي اإلبالغ باخلربات يف تنفيذ األنشطة وإتاحتها عن طريق املنصة اإللكترونية  - ٩  

ينبغي أن يشتمل اإلبالغ باألنشطة التجريبية على وصف هلذه األنشطة ولفعاليتها، وميكـن أن                - ١٠  
  يتضمن معلومات أخرى؛

  .خرباء مستقلنيمن قبل ستعراض الُيشجع على ا  - ١١  

  ٨اجللسة العامة   
٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٥-١٤  

                                                      

 .أنشطة مضطلع هبا داخل احلدود الوطنية )١(

 . من هذا املقرر١٠تنشئها األمانة كما هو مشار إليه يف الفقرة س )٢(
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  ١٣- م أ/٣املقرر 

  تطوير التكنولوجيات ونقلها يف إطار اهليئة الفرعية
  للمشورة العلمية والتكنولوجية

  إن مؤمتر األطراف،

ن برنامج مواصلة تنفيـذ      واألحكام ذات الصلة م    ٢١ من جدول أعمال القرن      ٣٤إىل الفصل   إذ يشري     
 بشأن نقل التكنولوجيات السليمة بيئياً الذي اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحـدة يف              ٢١جدول أعمال القرن    

  دورهتا االستثنائية التاسعة عشرة، 

، ٤ من املادة    ٩ و ٨ و ٧ و ٥ و ٣ و ١ إىل األحكام ذات الصلة من االتفاقية، وال سيما الفقرات           وإذ يشري   
  ،١٢ من املادة ٤ و٣، والفقرتني ١١ من املادة ٥ و١، والفقرتني ٩من املادة ) ج(٢رة والفق

  ،١٢- م أ/٣، و١١- م أ/٦، و١٠- م أ/٦، و٧- م أ/٤، و٣- م أ/١٣إىل املقررات وإذ يشري   

 مبا أحرزه فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا، منذ إنشائه وحىت اآلن، من تقّدم يف أعمالـه    وإذ ُيرّحب   
 من ٤ من املادة ٥وما حققه من إجنازات يف دفع وتيسري تنفيذ إطار اإلجراءات اهلادفة والفعالة لتعزيز تنفيذ الفقرة 

  االتفاقية، وما اضطلع به من أنشطة ذات صلة مبوجب هذا اإلطار،

اقية وخارجـه    جمموعة اإلجراءات املتخذة والشراكات اهلامة اليت أقامتها األطراف ضمن إطار االتف           وإذ يالحظ   
  واليت ُتساهم يف تطوير ونقل ونشر التكنولوجيات السليمة بيئياً، وذلك بطرق منها برامج البحث والتطوير املشتركة،

 ما أحرزته األطراف املدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقية من تقّدم يف إقامة شراكات              وإذ ُيالحظ مع التقدير     
  كفاءة الطاقة والطاقة املتجددة، ومبادرة االحتاد األورويب للطاقة،متويلية مبتكرة مثل الصندوق العاملي ل

 اإلجراءات اليت اختذهتا األطراف للمسامهة يف معاجلة قضايا متويل التكنولوجيا بأدوات وإذ ُيالحظ كذلك  
بنك الـدويل،   منها مرفق البيئة العاملية، والصندوق اخلاص لتغري املناخ، والصندوق اخلاص بأقل البلدان منواً، وال             

  ومبادرة تكنولوجيا املناخ،

 بوجود حاجة ماسة إىل التعجيل يف االبتكار يف تطـوير ونـشر واعتمـاد وتعمـيم ونقـل                   وإذ ُيسلّم   
التكنولوجيات السليمة بيئياً فيما بني مجيع األطراف، ال سيما من البلدان املتقدمة إىل البلدان النامية، ألغـراض                 

  اخ والتكّيف معه على السواء،التخفيف من آثار تغري املن

 على أن اإلجراءات الفعالة ملعاجلة تغري املناخ تتطلب جمموعة واسعة من األنـشطة تتـضمن                وإذ يشدد   
  االستيعاب على نطاق واسع لتكنولوجيات جديدة وقائمة وإجياد بيئات متكينية مناسبة،
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ط البحثية، وخباصة من خالل الشراكات بني  بأن التعاون الوثيق بني احلكومة والصناعة واألوساوإذ ُيسلّم  
  القطاعني العام واخلاص، ميكن أن ُيحفّز تطوير جمموعة واسعة مـن تكنولوجيـات التخفيـف والتكّيـف وأن                  

  ُيخفّض تكاليفها،

 بأن إجناز تطوير التكنولوجيا ونشرها وتعمميها ونقلها إىل البلدان النامية فوراً وبصفة             وإذ يسلِّم كذلك    
تطلب استجابات مناسبة مبا يف ذلك مواصلة التشديد من ِقبل مجيع األطراف، وبصفة خاصة األطـراف                عاجلة ي 

املدرجة يف املرفق األول، على تعزيز البيئات التميكينية، وتيسري الوصول إىل املعلومـات التكنولوجيـة وبنـاء                 
ئ املوارد اهلائلة للقطاع اخلاص من أجل القدرات، وحتديد االحتياجات للتكنولوجيا والتمويل االبتكاري الذي ُيعّب

  تكملة مصادر التمويل العام، حيثما يكون ذلك مناسباً،

 بأمهية وجود ترتيب مؤسسي فعال، وإتاحة الوصول إىل التمويل، ومؤشرات مناسـبة             وإذ يسلِّم كذلك    
  لدان النامية، لرصد وتقييم فعالية تطوير ونشر وتعميم ونقل التكنولوجيات السليمة بيئياً إىل الب

 ٥ على أن املواضيع اخلمسة املدرجة يف إطار اإلجراءات اهلادفة والفعالة لتعزيز تنفيذ الفقرة يوافق  - ١  
، وبنية وتعـاريف  ٧- م أ/٤، على النحو الوارد يف مرفق املقرر        )إطار نقل التكنولوجيا  ( من االتفاقية    ٤من املادة   

   من االتفاقية؛٤ من املادة ٥ياً لتعزيز تنفيذ الفقرة وغرض هذا اإلطار، ما زالت تشكل أساساً قو

 جمموعة اإلجراءات، اليت ينظر فيها فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا يف صياغة برنامج              يعتمد  - ٢  
، املقرر هبذا عمله املقبل على النحو املبيَّن يف التوصيات املتعلقة بتعزيز إطار نقل التكنولوجيا الوارد يف املرفق األول

  ويوافق على أن هذه األنشطة ستكمِّل اإلجراءات احملددة يف إطار نقل التكنولوجيا؛

 على إعادة تشكيل فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا ملدة مخس سنوات أخرى ُتسند إليه يوافق  - ٣  
عـشرة، تقـدم األعمـال      وأن يستعرض، يف دورته الثامنـة       هبذا املقرر   االختصاصات الواردة يف املرفق الثاين      

واالختصاصات، مبا يف ذلك، حسب األحوال، حالة واستمرار هذه اهليئة؛ ويوافق على أن يسدي فريق اخلـرباء                 
  املعين بنقل التكنولوجيا مشورته، حسب االقتضاء، إىل اهليئتني الفرعيتني؛

لفعالة اليت ُتعترب ضـرورية      أن يشكل فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا اآللية املؤسسية ا          يقرر  - ٤  
لدعم اإلجراءات يف إطار االتفاقية، وأن تويل هذه اهليئة اعتباراً خاصاً للحاجة إىل ما يلـي، مبـا يتفـق مـع                      

  :٣االختصاصات املشار إليها يف الفقرة 

  ؛ من االتفاقية٤ من املادة ٥تقدمي الدعم املايل املالئم ويف الوقت املناسب، ضمن سياق الفقرة   )أ(  

  .وضع مؤشرات لألداء من أجل رصد وتقييم الفعالية  )ب(  

 من فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا أن يقوم، بدعم من األمانة، بالتشاور مع املنظمـات الدوليـة              يطلب  -٥  
دة يف املرفـق    ذات الصلة، وأن يلتمس منها معلومات عن قدراهتا على دعم بعض األنشطة املُحددة يف جمموعة اإلجراءات الـوار                 

  ، وأن يقدم تقارير عن النتائج اليت ختلص إليها اهليئتان الفرعيتان يف دورهتما التاسعة والعشرين؛ هبذا املقرراألول
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 أعاله إىل التنـسيق     ٥ كالً من املنظمات الدولية املعنية واملبادرات املشار إليها يف الفقرة            يدعو  - ٦  
  تكنولوجيا بشأن األنشطة ذات الصلة احملددة يف برنامج عمله؛الوثيق مع فريق اخلرباء املعين بنقل ال

 األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية على استخدام دليل برنامج األمم املتحـدة               حيث  - ٧  
هتا عند االضطالع بتقديراهتا الحتياجا )١(إجراء تقديرات احتياجات التكنولوجيا يف جمال تغري املناخاإلمنائي املعنون 
  من التكنولوجيا؛

 األطراف املدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقية، واملنظمات احلكومية الدولية واملؤسسات املالية الدولية             حيث  -٨  
ذات الصلة، والشراكات واملبادرات األخرى، مبا يف ذلك مبادرة تكنولوجيا املناخ، على تقدمي الدعم التقين واملـايل، إذا                  

 األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، وذلك               كان بوسعها ذلك، إىل   
  ملساعدهتا يف إجراء وحتديد احتياجاهتا للتكنولوجيا وتعيني أولويات هذه االحتياجات واملساعدة يف تلبيتها؛

يز إطار نقل التكنولوجيا املبـيَّن مبزيـد مـن           من األمانة أن تيسِّر تنفيذ اإلجراءات اخلاصة لتعز        يطلب  -٩  
، وأن تيسِّر أعمال فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا وذلك بالتعاون مع األطـراف،         هبذا املقرر  التفصيل يف املرفق األول   

  لة؛ومرفق البيئة العاملية، وغري ذلك من املنظمات واملبادرات الدولية والعمليات احلكومية الدولية ذات الص

 من مرفق البيئة العاملية، بوصفه الكيان الذي يتوىل تشغيل اآللية املالية لالتفاقية، أن يقدم دعمـاً                 يطلب  -١٠  
  . أعاله٢مالياً إىل إطار نقل التكنولوجيا وتكمَّلة جمموعة اإلجراءات املشار إليها يف الفقرة 

                                                      

)١( <http://ttclear.unfccc.int/ttclear/pdf/TNA/UNDP/TNA%20Handbook_Final%20version.pdf> .  
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  املرفق األول
  جراءات اهلادفة والفعالة توصيات لدعم عملية تنفيذ اإلطار املتعلق باإل

  )١( من االتفاقية٤ من املادة ٥الرامية إىل دعم تنفيذ الفقرة 
التوصيات هو تعيني اإلجراءات احملددة الالزمة لدعم تنفيذ اإلطار املتعلق بـاإلجراءات            هذه  الغرض من     - ١

ملشار إليه فيما يلي باسم اإلطار املتعلق      ا( من االتفاقية    ٤ من املادة    ٥اهلادفة والفعالة الرامية إىل دعم تنفيذ الفقرة        
  .١٠- م أ/٦، كما طُلب يف املقرر )بنقل التكنولوجيا

  :وقد أُخذت االعتبارات التالية يف احلسبان عند وضع هذه التوصيات  - ٢

اخلربة والدروس املستفادة من تنفيذ اإلطار املتعلق بنقل التكنولوجيا منذ اعتمده مؤمتر األطراف               )أ(  
  ؛)٧- م أ/٤املقرر (ه السابعة يف دورت

 ٢٠٠١تقدم العمل واألنشطة اليت اكتملت منذ بداية عمل فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا يف عام                  )ب(  
  ونتائج مداوالته؛

األنشطة اجلارية ذات الصلة، املتعلقة بتطوير ونقل التكنولوجيات، اليت تقوم هبا املنظمات الوطنية   )ج(  
  لدولية املختلفة واحلكومات والقطاع اخلاص، يف حمافل خمتلفة؛واإلقليمية وا

التأكد من أن العمل املتعلق بالنهوض باستيعاب تكنولوجيات التخفيف وتكنولوجيات التكيف             )د(  
مع تغري املناخ ينطوي على أنشطة شاملة وأن جيري تنفيذه عادة، بصفته هذه، يف إطار مواضيع رئيسية متعددة من 

  طار؛مواضيع اإل

وخاصة (احلاجة إىل التشجيع على التوسع يف إشراك األطراف واملنظمات الدولية والقطاع اخلاص               )ه(  
، واملمارسني يف جمال التكنولوجيا وأصحاب املصلحة املعنيني        )قطاعات األعمال والصناعة فضالً عن األوساط املالية      

  اآلخرين من أجل تنفيذ اإلطار؛

ازن بني اإلجراءات االستراتيجية واإلجراءات التـشغيلية جيـري مبقتـضاه تنفيـذ     احلاجة إىل إقامة تو     )و(  
وهذه تؤدي إىل إعداد تقارير وورقـات       . اإلجراءات االستراتيجية عن طريق تنظيم حلقات عمل تقنية واجتماعات خرباء         

  .حل األطراف واملستعملني اآلخرينتقنية وأدوات أخرى بشأن القضايا احملددة، ُتتيح إسهامات تقنية وتوجيهاً تشغيلياً لصا

وما زال اهليكل القائم وجماالت العمل املواضيعية اخلمسة، والتعاريف واملقاصد احملددة يف اإلطار احلايل املتعلـق                  -٣
  . من االتفاقية٤ من املادة ٥ تتيح أساساً متيناً لتنفيذ أحكام الفقرة ٧-م أ/٤بنقل التكنولوجيا والواردة يف مرفق املقرر 

                                                      

  .، املرفق الثاينFCCC/SBSTA/2006/5ردة هنا مستنسخة مما ورد يف الوثيقة التوصيات الوا )١(



FCCC/CP/2007/6/Add.1 
Page 16 

 

وبالنظر إىل أن التكنولوجيا هي أحد العناصر اهلامة للمناقشة بشأن اإلجراءات التعاونية الطويلة األجل يف   - ٤
املستقبل للتصدي لتغري املناخ عن طريق دعم تنفيذ االتفاقية، فإن اإلطار الزمين املقترح لتنفيذ اإلجراءات احملددة                

ورة الثامنة عـشرة ملـؤمتر    أو حىت الد ٢٠١٢ و ٢٠٠٧ بني عامي    أدناه هو األجل املتوسط الذي يغطي الفترة ما       
العمل التعاوين وتتناول هذه التوصيات العمل يف األجل املتوسط، يف انتظار ظهور نتائج احلوار املتعلق ب             . األطراف
  ).احلوار(تغري املناخ عن طريق دعم تنفيذ االتفاقية من أجل التصدي ل األجل الطويل

 من  ٤ من املادة    ٥تنفيذ التوصيات املعروضة أدناه كجزء من إجراءات دعم تنفيذ الفقرة           وينبغي اعتبار     - ٥
  . االتفاقية واملبينة يف اإلطار املتعلق بنقل التكنولوجيا

وقد وصلت األعمال املطوَّرة يف إطار كل موضوع رئيسي إىل مستوى أكثر عمليةً وأكثر توجهـاً إىل                   - ٦
ولذلك فاحلاجة قائمة   .  عن طريق دعم اإلجراءات يف القطاعات واملناطق احملددة        النتائج وينبغي أن تستمر كذلك    

  .إىل إجراء استعراض دوري بشأن تنفيذ اإلطار وفعاليته

وسلَّم فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا باحلاجة إىل الدعم املايل والتقين بغية متكني األطـراف غـري                   - ٧
وقد ترغب األطراف يف هذا الصدد، . اقية من تنفيذ اإلجراءات املوصى هبا املبينة أدناهاملدرجة يف املرفق األول لالتف

  .عند نظرها يف هذه التوصيات، يف حبث الطرق والوسائل لتلبية هذه االحتياجات

   االحتياجات من التكنولوجيا وعمليات تقييم االحتياجات- ألف 

طار املتعلق بنقل التكنولوجيا حتت موضـوع عمليـات تقيـيم            من اإل  ٧إن معظم اإلجراءات املبينة يف الفقرة         -٨
 مـن اجلـزء الرئيـسي مـن الوثيقـة      ٢١-١٦االحتياجات من التكنولوجيا قد اكتملت على النحو املبني يف الفقرات           

(FCCC/SBSTA/2006/INF.4).             ـ ة  واستناداً إىل الدروس املستفادة من تنفيذ هذا املوضوع، تقدَّم التوصيات التالية بغي
  :دعم تنفيذ هذا املوضوع الرئيسي

تقييم احتياجاهتـا   عمليات  تشجيع األطراف غري املدرجة يف املرفق األول اليت مل ُتجر أو ُتكمل حىت اآلن                 )أ(  
التكنولوجيا، على أن تفعل ذلك يف أقرب وقت ممكن، وأن تتيح هذه التقارير لألمانة من أجل وضعها على موقع مركز                     من

  ؛)TT: CLEAR(ت عن التكنولوجيا التابع لالتفاقية  املعلوماتبادل

تشجيع األطراف غري املدرجة يف املرفق األول على تقدمي معلومات حمدَّثة عن احتياجاهتـا مـن          )ب(  
  التكنولوجيا يف بالغاهتا الوطنية الثانية ويف تقاريرها الوطنية األخرى وأن تتيحها لألمانة؛

بشأن املعلومات املذكورة يف الفقـرة  ) تقارير توليفية( تقرير توليفي    أن ُيطلب إىل األمانة إعداد      )ج(  
  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية؛) فيها(أعاله لكي تنظر فيه ) ب(و) أ(٨

أن ُيطلب إىل مرفق البيئة العاملية ووكاالته املنفذة واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة األخـرى                  )د(  
دولية واملبادرة املتعلقة بتكنولوجيا املناخ واألطراف اليت هي يف وضع ميكنها من ذلك أن تقدم واملؤسسات املالية ال
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لكي ُتجري تقييمات لالحتياجات مـن      املرفق األول    يفغري املدرجة   مساعدة يف جمال بناء القدرات إىل األطراف        
   وتقدم تقارير عنها وتستعملها؛التكنولوجيا

  :٢٠٠٩يتجاوز عام أن ُيطلب، يف موعد ال   )ه(  

 وبرنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي     التكنولوجياإىل األمانة، بالتعاون مع فريق اخلرباء املعين بنقل           `١`  
وبرنامج األمم املتحدة للبيئة واملبادرة املتعلقة بتكنولوجيا املناخ، حتديث الدليل املتعلق بـإجراء             

 للهيئة الفرعية للمـشورة العلميـة   ٢٨ورة  قبل الد  التكنولوجياعمليات تقييم االحتياجات من     
والتكنولوجية، على أن تؤخذ يف احلسبان اخلربة والدروس املستفادة املشار إليهـا يف التقريـر               

، مع إيراد إشارات مرجعية     )٢( الذي أعدته األمانة   التكنولوجياالتوليفي املتعلق باالحتياجات من     
ت التكّيف ونشر الـدليل احملـدَّث علـى    كنولوجياتإىل األعمال املتعلقة بالتمويل االبتكاري و 

 والوسائل األخرى   التكنولوجيااألطراف على نطاق واسع عن طريق مركز تبادل املعلومات عن           
  وذلك باللغات الرمسية املختلفة لألمم املتحدة؛ 

مارسات اجليدة فيمـا  ، مبساعدة من األمانة، إعداد تقرير عن املالتكنولوجياإىل فريق اخلرباء املعين بنقل       `٢`  
 بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج        التكنولوجيايتعلق بإجراءات تقييم االحتياجات من      

العلميـة   للمـشورة الفرعية   اهليئةاألمم املتحدة للبيئة واملبادرة املتعلقة بتكنولوجيا املناخ لكي تنظر فيه           
  اب املصلحة واملمارسني ذوي الصلة؛، ونشر هذا التقرير على أصحوالتكنولوجية

إتاحة نتائج تقييمات االحتياجات من التكنولوجيا وما يتصل هبا من خربة والدروس املستفادة من   )و(  
، وتقامسها مجيعاً على الصعيدين الوطين والدويل عن طريق شبكة مراكز           التكنولوجياعملية تقييم االحتياجات من     

، مبا يف ذلك عن طريق قيام األمانة بتنظيم حلقات عمل بالتعاون مع املنظمـات               جياالتكنولواملعلومات املتعلقة ب  
  واملبادرات الدولية ذات الصلة؛ 

أن ُيطلب إىل األمانة تقدمي حتديثات منتظمة عن التقـدم احملـرز يف تنفيـذ النتـائج املتـصلة                     )ز(  
، مبا يف ذلك قصص النجاح      التكنولوجيات من   تقييم االحتياجا عمليات   واحملددة يف    التكنولوجياباالحتياجات من   

   يف دوراهتا التالية، حسب االقتضاء؛العلمية والتكنولوجية للمشورةالفرعية  اهليئةلكي تنظر فيها 

 إىل التعاون بشكل وثيق مع أفرقة اخلـرباء األخـرى      التكنولوجيادعوة فريق اخلرباء املعين بنقل        )ح(  
سيما فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غـري            املشكلة يف إطار االتفاقية، وال      

 التكنولوجيـا تقييم االحتياجات مـن     بعمليات  املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، هبدف تنسيق األنشطة املتعلقة          
  .والبالغات الوطنية

                                                      

)٢( FCCC/SBSTA/2006/INF.1.  
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 واألمانـة   التكنولوجيـا اخلرباء املعين بنقل    واجلهات الفاعلة الرئيسية يف هذا العمل هي األطراف وفريق            - ٩
ومرفق البيئة العاملية ووكاالته املنفذة واملبادرة املتعلقة بتكنولوجيا املناخ بالتعاون مع أصحاب املصلحة ذوي الصلة 

  .على الصعيدين الوطين والدويل

   املعلومات املتعلقة بالتكنولوجيا- باء 

 من اجلـزء الرئيـسي مـن الوثيقـة     ٣٤- ٢٧ املبني يف الفقرات اسُتكملت بصورة رئيسية، على النحو    - ١٠
FCCC/SBSTA/2006/INF.4     التكنولوجيـا ، اإلجراءات احملددة يف هذا املوضوع اخلاص باإلطار املتعلق بنقـل .

  :واستناداً إىل الدروس املستفادة من تنفيذ هذا املوضوع، ُتتَّخذ التوصيات التالية لدعم تنفيذ هذا املوضوع

 وحتديثه ومواصلة تطويره، على أن تؤخذ يف التكنولوجيااحلفاظ على مركز تبادل املعلومات عن   )أ(  
 يف دورهتـا   العلميـة والتكنولوجيـة    للمشورةالفرعية   اهليئةاحلسبان االستنتاجات ذات الصلة اليت خلصت إليها        

  العشرين واستقصاءات العمالء؛

نة لزيادة أعداد مستعملي مركز تبادل املعلومـات عـن          دعم أنشطة التوعية اليت تقوم هبا األما        )ب(  
  التكنولوجيا املنتمني إىل البلدان النامية األطراف؛

تقاسم اخلربات والدروس املستفادة فيما بني اخلرباء الوطنيني واإلقليميني املشتركني يف املشروع              )ج(  
   تنظيم اجتماعات خرباء؛عن طريق التجرييب املتعلق بالربط الشبكي مع مركز تبادل املعلومات

استعمال مركز تبادل املعلومات عن التكنولوجيا وشبكة مراكز التكنولوجيا املطورة عن طريق              )د(  
ت التكّيف وما يرتبط هبا من بناء القدرات تكنولوجياالربنامج التجرييب الراهن بغية تقاسم املعلومات التقنية بشأن 

  ملعرضة للمخاطر من املعلومات املتعلقة بالتكنولوجيا؛لتلبية احتياجات اجملتمعات والبلدان ا

 ومقدمي املعلومات التقنية، مبا يف ذلك التكنولوجياتشجيع الربط بني مركز تبادل املعلومات عن     )ه(  
  ؛التكنولوجياالقطاع اخلاص، يف جمال نقل 

 واملنظمـات الوطنيـة     جيـا التكنولوتشجيع قيام األمانة، بالتعاون مع فريق اخلرباء املعين بنقل            )و(  
واإلقليمية والدولية ذات الصلة، بتنظيم برامج تدريبية وحلقات عمل من أجل بناء قدرات اخلرباء يف جمال إنشاء                 

  ؛التكنولوجياقواعد بياناهتم الوطنية للمعلومات املتعلقة ب

طتها يف جمال نقـل  تشجيع األطراف على تقدمي املزيد من املعلومات يف بالغاهتا الوطنية عن أنش         )ز(  
  .التكنولوجيا

واجلهات الفاعلة الرئيسية يف هذا العمل هي األمانة، واألطراف ومراكز التكنولوجيا الوطنية واإلقليمية                - ١١
  .التابعة هلا، واملنظمات الدولية ذات الصلة، والقطاع اخلاص
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   البيئات التمكينية لنقل التكنولوجيا- جيم 

  :ستفادة من تنفيذ هذا املوضوع، ُتتَّخذ التوصيات التالية لدعم تنفيذ هذا املوضوعاستناداً إىل الدروس امل  - ١٢

إعداد دراسات تقنية عن احلواجز واملمارسات اجليدة والتوصيات يف جمال إجياد بيئات متكينيـة                )أ(  
ي أن يشمل ذلك    وينبغ. معززة تعجل بتطوير ونقل التكنولوجيات السليمة بيئياً، على الصعيدين الوطين والدويل          

، وعوامـل الـدفع املتـصلة       )مبا يف ذلك التكنولوجيات احمللية    (قضايا التجارة ذات الصلة، وتطوير التكنولوجيا       
  بالتكنولوجيا واجلذب املتصلة باألسواق لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية؛

بالتجارة وحبقوق امللكية الفكرية اليت تقيِّد نقل       تشجيع األطراف على جتنب السياسات املتعلقة         )ب(  
  التكنولوجيا أو على جتنب عدم وجودها إن كان لـه األثر نفسه؛

تشجيع األطراف على أن تتيح عن طريق مركز تبادل املعلومات عن التكنولوجيـا والوسـائل                 )ج(  
حث والتطوير املمولَني من مصادر عامة حيثما األخرى املعلومات املتعلقة باألنشطة اجلارية واملخطط هلا يف جمال الب

ُوجدت فرص أمام األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالشتراك يف أنشطة البحث والتطوير هذه، إىل جانـب                 
  الشروط اليت قد تشارك مبوجبها األطراف واخلطوات الضرورية إلقامة هذه العالقة التعاونية؛

أو اخلاصة اليت تركز على حتـسني البيئـات التمكينيـة          / العامة و  التعاون الوثيق مع الشراكات     )د(  
للتعجيل بنقل وتطوير التكنولوجيات السليمة بيئياً، وهي الشراكات اليت أنشئت يف سياق عمليات مثل مـؤمتر                

ة بالطاقة الشراكة املتعلق(القمة العاملي للتنمية املستدامة وجمموعة الدول الصناعية الثماين الكربى ومبادرات أخرى 
املتجددة وبالكفاءة يف استخدام الطاقة، وائتالف جوهانسربغ للطاقة املتجددة، وحمفل قيادة عملية تنحية الكربون، 

  ؛)واملبادرة املتعلقة بتكنولوجيا املناخ، واتفاقات التنفيذ األخرى اخلاصة بوكالة الطاقة الدولية

يف السياسات الوطنية وتعزيز التفاعل بـني       تشجيع األطراف على دمج هدف نقل التكنولوجيا          )ه(  
  .احلكومات والقطاع اخلاص

واجلهات الفاعلة الرئيسية يف هذا العمل هي األطراف، واألمانة، واملنظمات واملبـادرات الدوليـة ذات                - ١٣
  . الصلة، والقطاع اخلاص

   بناء القدرات لنقل التكنولوجيا- دال 

واسـتناداً إىل   . رجة أيضاً يف إطار فروع أخرى من هذه التوصـيات         األنشطة املتعلقة ببناء القدرات مد      - ١٤
  :الدروس املستفادة من تنفيذ هذا املوضوع، ُتتَّخذ التوصيات اإلضافية التالية لدعم تنفيذه

تشجيع األطراف واملنظمات احلكومية الدولية واملؤسسات واملبادرات األخرى على دعم أنشطة             )أ(  
 تعزيز نقل التكنولوجيا، على الصعيدين اإلقليمي والوطين، اليت تستهدف االستجابة إىل            بناء القدرات الرامية إىل   

االحتياجات ذات األولوية يف جمال بناء القدرات واليت تقوم األطراف غري املدرجة يف املرفق األول بتحديـدها يف       
  الوطنية األخرى؛عمليات تقييم احتياجاهتا من التكنولوجيا ويف بالغاهتا الوطنية وتقاريرها 
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قيام األمانة بإعداد تقارير دورية تتضمن معلومات تتعلق باالحتياجات من بناء القدرات من أجل تطوير        )ب(  
التكنولوجيات ووزعها وتطبيقها ونقلها، وأن ُتستمد هذه املعلومات من مجيع مصادر املعلومـات ذات الـصلة، مثـل                  

املدرجة يف املرفق األول، وتقارير تقييم االحتياجات من التكنولوجيا، وتقارير          البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري       
. التقييم الذايت للقدرات الوطنية اليت يدعمها مرفق البيئة العاملية لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية       

يسية لبناء القدرات بنجاح فيمـا يتعلـق بتطـوير ونقـل            وميكن هلذه التقارير، أن حتدد، بالقدر املستطاع، العناصر الرئ        
  التكنولوجيات من أجل التخفيف من تغري املناخ وكذلك التكيف معه؛

زيادة االتصال والتوعية بشأن أنشطة نقل التكنولوجيا يف حدود إطار وأعمال فريق اخلرباء املعين   )ج(  
بشكل متوازٍ مع ) الفرص(ومعارض شراكة ) واألساليباألدوات (بنقل التكنولوجيا عن طريق إنشاء مراكز تعلّم    
  دورات اهليئتني الفرعيتني وأحداثهما اجلانبية؛

تشجيع األطراف واملنظمات احلكومية الدولية واملؤسسات واملبادرات األخرى على تنظيم تدريب             )د(  
البلدان النامية من أجل بناء     مؤسسات ذات صلة يف     /تعزيز منظمات /على إدارة وتشغيل تكنولوجيات املناخ؛ وإنشاء     

تعزيز التدريب وتبادل اخلرباء وبرامج اِملنح الدراسية وبرامج البحوث التعاونية يف /القدرات لنقل التكنولوجيا؛ وإقامة
املؤسسات الوطنية واإلقليمية ذات الصلة يف البلدان النامية فيما يتعلق بنقل التكنولوجيات السليمة بيئياً؛ وتنظـيم                

  .حلقات عمل بشأن بناء القدرات للتكّيف مع اآلثار الضارة املترتبة على تغري املناخ/تدريب/راسيةحلقات د

واجلهات الفاعلة الرئيسية يف هذا العمل هي األطراف، وفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا، واألمانة،                - ١٥
  .لدولية ذات الصلةومرفق البيئة العاملية ووكاالته املنفذة، واملنظمات واملبادرات ا

   آليات نقل التكنولوجيا- هاء 

استندت التوصيات التالية إىل األعمال اجلارية اليت تقوم هبا األمانة وفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا                 - ١٦
  .يف جماالت خمتلفة تتعلق بدعم تنفيذ اإلطار املتعلق بنقل التكنولوجيا

  نقل التكنولوجياتاخليارات املبتكرة لتمويل تطوير و - ١

  :اإلجراءات املوصى هبا يف هذا اجملال هي كما يلي  - ١٧

دعوة املنظمات واملبادرات الدولية ذات الصلة، مثل املبادرة املتعلقة بتكنولوجيا املناخ، بالتعاون              )أ(  
م والتدريب ملطوري   مع فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا واألمانة، إىل تقدمي دعم تقين عن طريق برامج التعلي              

املشاريع يف البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية بغية تدريبهم على حتويل أفكـار املـشاريع             
  الناجتة عن عمليات تقييم االحتياجات من التكنولوجيا إىل اقتراحات مبشاريع تليب معايري املمولني الدوليني؛

جلديد املُعد يف إطار االتفاقية واملتعلق بإعداد وعرض اقتراحات متويل املـشاريع            نشر دليل املمارسني ا     )ب(  
 ووضع هـذا    ،أعاله) أ(١٤على األطراف واملمارسني يف البلدان النامية وتشجيع استخدامه يف النشاط املذكور يف الفقرة              

  عد والستعماله يف برامج تدريبية أخرى؛الدليل على موقع مركز تبادل املعلومات عن التكنولوجيا ألغراض التعلّم عن ُب
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دعوة فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا إىل ترويج قصص النجاح يف جمال متويل مشاريع نقل                 )ج(  
التكنولوجيا يف األسواق الناشئة اليت تشمل القطاع اخلاص، مبا يف ذلك صناديق الكربون فضالً عن املستثمرين يف                 

  ؛)٣(ؤولية االجتماعية، وأولئك الذين يطبقون معايري القياس الدنيا الثالثةالشركات امللتزمة باملس

تشجيع األطراف على هتيئة بيئة مواتية الستثمارات القطاع اخلاص عن طريق تقدمي حوافز مثل                )د(  
 حتفـز   املوجهة اليت " الذكية"زيادة الوصول إىل املصادر املتعددة األطراف واملصادر األخرى ملخططات اإلعانات           

  التمويل املشترك من جانب القطاع اخلاص؛

أو استحداث آليات وأدوات متويل مبتكرة للقطاعني العام /تشجيع األطراف على توسيع نطاق و  )ه(  
واخلاص وتيسري إتاحتها ملطوري املشاريع وأنشطة األعمال يف البلدان الناميـة الـذين يـؤدون دوراً يف نقـل                   

  :أو وزعها، مع التركيز بصورة خاصة على/أو تطويرها و/ والتكنولوجيات السليمة بيئياً

  زيادة إمكانات الصناديق العامة يف التأثري على رأمسال القطاع اخلاص؛  `١`

زيادة اخليارات أمام تقاسم وختفيف املخاطر وجتميع املشاريع الصغرية احلجم معاً لسد الفجوة بـني                 `٢`
  ومطوري املشاريع وأنشطة األعمال الصغرية احلجم؛املستثمرين يف اهلياكل األساسية الضخمة 

الدور الذي ميكن أن تقوم به مؤسسات األعمال الصغرية واملتوسطة احلجم، وخاصة املـشاريع                `٣`
  املشتركة، يف جمال نقل التكنولوجيات السليمة بيئياً ووزعها وتطويرها؛

غية تيسري تطوير وإدارة وتشغيل املشاريع      توفري خيارات فيما يتعلق باملساعدة التقنية املتكاملة ب         `٤`
  وأنشطة األعمال العاملة يف جمال التكنولوجيات السليمة بيئياً؛

النهوض بعمليات البحث والتطوير واالبتكار وختفيض التكلفة اليت تقودها مؤسسات األعمـال            `٥`
  والشركات؛

ات بني الوزارات املعنية يف البلدان املتلقية       تعزيز احلوار بني احلكومة والصناعة بغية تشجيع إجراء مناقش          )و(  
  ومنظمات القطاع اخلاص من أجل حتسني األوضاع االستثمارية للتكنولوجيات املالئمة للمناخ؛

قيام فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا بتقدمي تقارير بانتظام عن تنفيذ آليات نقل التكنولوجيا              )ز(  
  .التوصية بُنُهج جديدة تزيد من دعم نقل التكنولوجيااملوضحة يف هذه الوثيقة بغية 

واجلهات الفاعلة الرئيسية يف هذا العمل هي األطراف، وفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا، واألمانة،                - ١٨
ت ومرفق البيئة العاملية ووكاالته املشرفة على التنفيذ، ومؤسسات التمويل العامة واخلاصة، واملنظمات واملبـادرا             

  .الدولية ذات الصلة، والقطاع اخلاص

                                                      

  .تقيس الفائدة االقتصادية واالجتماعية والبيئية املتأتية من مشروع ما )٣(
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الطرق والوسائل املمكنة لدعم التعاون مع االتفاقيات والعمليات          - ٢
  احلكومية الدولية ذات الصلة

  :اإلجراءات املوصى هبا يف هذا اجملال هي كما يلي  - ١٩

اون بني االتفاقية   قيام فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا باستكشاف الطرق املمكنة لدعم التع            )أ(  
واالتفاقات البيئية األخرى املتعددة األطراف عن طريق أمور منها فريق االتصال املشترك والعمليـات احلكوميـة     

وقد يكون من املفيـد     . الدولية األخرى، وخاصة جلنة التنمية املستدامة اليت جيري فيها النظر يف نقل التكنولوجيا            
يئية املتعددة األطراف والبحث عن أوجه تآزر مع العمليات احلكومية الدوليـة            التطلع إىل أبعد من االتفاقات الب     

مثالً منظمة التجارة العاملية، والوكالة الدولية للطاقة، وجمموعة الدول الثماين الصناعية الكربى، وحمفل التعاون              (
  ؛)االقتصادي آلسيا واحمليط اهلادئ

 بشأن تغري املناخ سباقة يف تقاسم املعلومات واخلـربات          أن تكون اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية       )ب(  
  املتعلقة بنقل التكنولوجيات، وخاصة فيما يتعلق بتطويعها؛ 

أن يقوم مؤمتر األطراف بتشجيع األطراف على أن تأخذ يف االعتبار أهداف االتفاقات البيئيـة                 )ج(  
  املشاريع املتعلقة بتغري املناخ؛األخرى املتعددة األطراف عند صياغة االستراتيجيات والربامج و

  .حتديد جماالت التعاون املمكن وصياغة أهداف واضحة هلذا التعاون  )د(  

واجلهات الفاعلة الرئيسية يف هذا العمل هي األطراف وفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيـا واألمانـة                  - ٢٠
  .واملنظمات والعمليات الدولية ذات الصلة

لي للتكنولوجيا عن طريق توفري املوارد املالية       تعزيز التطوير احمل    - ٣
  وعمليات البحث والتطوير املشتركة

  :اإلجراءات املوصى هبا يف هذا اجملال هي كما يلي  - ٢١

دعوة األطراف غري املدرجة يف املرفق األول إىل تقدمي معلومات عن احلواجز اليت ُتـصاَدف يف                  )أ(  
عوة األطراف إىل تقاسم اخلربات اجليدة يف جمال تعزيز التكنولوجيات احمللية            ود ،جمال تطوير التكنولوجيات احمللية   

  يف األطراف غري املدرجة يف املرفق األول؛

النظر يف خيارات لتشجيع إقامة مؤسسات مثل النظم الوطنية لالبتكار اليت ميكن أن تـؤدي إىل      )ب(  
  ن اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية؛التطوير احمللي للتكنولوجيات يف البلدان النامية والبلدا

  تقاسم الدروس املستفادة يف جمال تطوير التكنولوجيا احمللية عن طريـق مركـز تبـادل املعلومـات                  )ج(  
  عن التكنولوجيا؛
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تقدمي تقارير منتظمة إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن تطوير التكنولوجيـا               )د(  
  .مزيد من التوجيه من هذه اهليئة ومن مؤمتر األطرافاحمللية والتماس 

  .واجلهات الفاعلة الرئيسية يف هذا العمل هي األطراف وفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا واألمانة  - ٢٢

  النهوض بالبحث والتطوير التعاونَيني بشأن التكنولوجيات - ٤

  :اإلجراءات املوصى هبا يف هذا اجملال هي كما يلي  - ٢٣

توفري التوجيه فيما يتعلق بتقدمي تقارير عن عمليات تقييم االحتياجات من التكنولوجيا بـشأن                )أ(  
االحتياجات املشتركة من البحث والتطوير واستخدام املعلومات الواردة يف البالغات الوطنية وعمليـات تقيـيم            

  ل البحث والتطوير؛االحتياجات من التكنولوجيا لتحديد االحتياجات والفرص القائمة يف جما

إتاحة الفرص لإلبالغ عن االتفاقات املشتركة املتعلقة بالبحث والتطوير، مبا يف ذلك االتفاقات               )ب(  
  الطوعية، وذلك بوضعها على موقع مركز تبادل املعلومات عن التكنولوجيا؛

ملعين بتغري املناخ،   مثالً، الفريق احلكومي الدويل ا    (دعوة املنظمات احلكومية الدولية ذات الصلة         )ج(  
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، ومنظمـة               

إىل تقدمي معلومات عن أنشطة     ) الوكالة الدولية للطاقة مثالً   (واملنظمات الدولية   ) األمم املتحدة لألغذية والزراعة   
  ومة املتعلقة بتغري املناخ؛البحث والتطوير املدع

النظر يف خيارات للنهوض بربامج البحوث اإلقليمية، واالستفادة من الشبكات القائمة للمراكز              )د(  
  املتميزة، حيثما أمكن؛

إعداد ورقات تقييم دورية عن حالة البحث والتطوير والفرص املتاحة أمامهما واالحتياجات إىل          )ه(  
  املزيد يف هذا اجملال؛

دعوة احلكومات إىل تشجيع األوساط األكادميية والصناعة على تطوير برامج البحوث بغية تناول   )و(  
  .التكنولوجيات املالئمة للمناخ وتشجيع االستثمار يف جمال تغري املناخ

  فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا - ٥

رباء املعين بنقل التكنولوجيا والتوصيات قد يرغب مؤمتر األطراف يف أن يأخذ يف احلسبان أعمال فريق اخل  - ٢٤
  .الواردة يف هذه الوثيقة عند استعراض أنشطة هذا الفريق يف دورته الثانية عشرة
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  املرفق الثاين
  اختصاصات فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا

  األهداف - ١

 من االتفاقية والنهوض    ٤ من املادة    ٥يهدف فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا إىل تعزيز تنفيذ الفقرة             - ١
  .بأنشطة تطوير ونقل التكنولوجيا مبوجب االتفاقية

يهدف فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا إىل تعزيز تنفيذ أحكام االتفاقية املتصلة بتطوير التكنولوجيات                - ٢
مراعاة االختالفات يف جمال الوصـول إىل       السليمة بيئياً ووزعها واعتمادها ونشرها ونقلها إىل البلدان النامية، مع           

  .تكنولوجيات التخفيف والتكيف وتطبيقها

  الوظائف - ٢

  :يقوم فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا مبا يلي  - ٣

حتليل وحتديد سبل تيسري وتعزيز أنشطة نقل التكنولوجيا، مبا يف ذلك األنشطة احملددة يف إطار نقل   )أ(  
فق األول هلذا املقرر، وتقدمي توصيات لكي تنظر فيها، حسب االقتضاء، اهليئة الفرعية للمشورة التكنولوجيا ويف املر

العلمية والتكنولوجية اهليئة الفرعية للتنفيذ لتوفري أساس تستند إليه مقررات مؤمتر األطراف الالحقة فيما يتعلـق                
  بتطوير ونقل التكنولوجيا؛

تقييم االحتياجات من التكنولوجيا، استناداً إىل أعمال فريـق         املساعدة يف تطبيق نتائج عمليات        )ب(  
  اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا بشأن التمويل االبتكاري وبشأن اجملاالت األخرى إلطار نقل التكنولوجيا؛

القيام، يف إطار برنامج عمله املقبل، بوضع جمموعة مؤشرات أداء ميكن أن تـستخدمها اهليئـة                  )ج(  
تنفيذ، للقيام برصد وتقييم منتظمني لفعالية تنفيذ إطار نقل التكنولوجيا، تكملها جمموعـة اإلجـراءات       الفرعية لل 

 من هذا املقرر، مع مراعاة األعمال ذات الصلة املنفذة يف إطار            ٢الواردة يف املرفق األول، على النحو املشار إليه يف الفقرة           
احة االختصاصات لكي تنظر فيهـا اهليئـة الفرعيـة للمـشورة العلميـة              وينبغي إت . االتفاقية واهليئات املختصة األخرى   

والتكنولوجية يف دورهتا التاسعة والعشرين بغية اقتراح مشروع تقرير يتضمن جمموعة من مؤشرات األداء لعرضه على نظر                 
  . اخلامسة عشرةاهليئتني الفرعيتني يف دورتيهما الثالثني، لكي يتيح تقريره النهائي ملؤمتر األطراف يف دورته

اقتراح برنامج عمل متجدد تصل مدته إىل سنتني، لكي تقره الدورة الثامنـة والعشرون للهيئتني                )د(  
بغية تيـسري تطـوير التكنولوجيـات     ،)١(الفرعيتني، بعد أن ينظر فيه فريق اتصال مشترك تابع للهيئتني الفرعيتني   

  :برنامج العمل هذا ينبغي القيام مبا يليوعند وضع . ووزعها ونشرها ونقلها مبوجب االتفاقية

                                                      

  يـذ يقوم بإنشائه كل من اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بكامل هيئتـها واهليئـة الفرعيـة للتنف      )١(
  .بكامل هيئتها
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، مراعاة جمموعة اإلجراءات الراميـة إىل       )٢٠١٢- ٢٠٠٨(فيما يتعلق باملنظور املتوسط األجل        `١`
تعزيز تنفيذ إطار نقل التكنولوجيا واملستكملة باملرفق األول هلذا املقرر؛ وقد يكون من املفيد هلذا العمل                

كون أكثر تركيزاً على اإلجراءات العملية، وخصوصاً مع توجيه اهتمـام          اجلاري يف سياق االتفاقية أن ي     
  :وينبغي لـه أيضاً. خاص إىل منطقة أفريقيا والدول اجلزرية النامية الصغرية وأقل البلدان منواً

تعجيل تنفيذ تطوير ونقل التكنولوجيا عن طريق اإلجراءات العملية، اليت تراعي متاماً اجلوانـب                - 
  إلقليمية واالختالفات يف الظروف الوطنية،القطاعية وا

النظر يف حتسني تكامل االستراتيجيات الوطنية للتنمية املستدامة واحلد من الفقـر، اسـتناداً إىل                 - 
  األهداف اإلمنائية لأللفية؛

وضع االختـصاصات الالزمـة لـصياغة ورقـة         : ٢٠١٢فيما يتعلق باملنظور الطويل األجل بعد عام          `٢`
 مبا يف ذلك ُنهج قطاعية، ميكن أن تعتمد على العمل الذي قامت به األطـراف يف إطـار                   استراتيجية،

العمليات املنفذة مبوجب االتفاقية وخارج االتفاقية باإلضافة إىل نتائج األعمال اليت قامت هبا املنظمات              
  . يف دورتيهما الثالثنيوينبغي أن تنظر اهليئتان الفرعيتان يف ورقة االستراتيجية. واحملافل الدولية األخرى

تقييم االستراتيجيات وإمكانيات التمويل االبتكاري أو احلوافز الرامية إىل تـشجيع مـشاركة               )ه(  
  أصحاب املصلحة املعنيني واملنظمات الشريكة املعنية، وتقدمي توصيات إىل اهليئتني الفرعيتني للنظر فيها؛

  :مبا يلي) ٢٠٠٩- ٢٠٠٨(السنتني القيام، يف إطار برنامج عمله األول لفترة   )و(  

حتديد وحتليل مصادر التمويل املتوافرة واحملتملة اجلديدة واألدوات ذات الصلة يف دعـم تطـوير             `١`
  التكنولوجيات السليمة بيئياً ووزعها ونشرها ونقلها إىل البلدان النامية؛ 

ت واحلواجز اليت تعترض اسـتخدام      القيام، استناداً إىل التحديد والتحليل السابقني، بتقييم الثغرا         `٢`
مصادر التمويل هذه وإمكانية الوصول إليها، بغية تقدمي معلومات إىل األطراف للنظر يف مـدى               

  . كفايتها وإمكانية التنبؤ هبا

  :القيام، يف إطار هذا التحديد والتحليل والتقييم، مبراعاة القائمة املرجعية للمعايري التالية  )ز(  

  ت تقييم االحتياجات من التكنولوجيا؛تنفيذ عمليا  `١`  

  برامج وأنشطة البحث والتطوير املشتركة يف تطوير التكنولوجيات اجلديدة؛  `٢`  

  املشاريع اإليضاحية؛  `٣`  

  البيئات التمكينية لنقل التكنولوجيا؛  `٤`  

  احلوافز املتاحة للقطاع اخلاص؛  `٥`  
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  نوب؛التعاون بني الشمال واجلنوب وبني اجلنوب واجل  `٦`  

  القدرات والتكنولوجيات احمللية؛  `٧`  

  املسائل املتصلة بالوفاء بالتكاليف اإلضافية املتفق عليها بالكامل؛  `٨`  

  تراخيص دعم الوصول إىل التكنولوجيات والراية الفنية املنخفضة الكربون ونقلها؛  `٩`  

  ؤسسة مالية متعددة األطـراف     إنشاء شباك ألمور من مجلتها صندوق لرأمسال املخاطرة يرتبط مب           `١٠`  
  .أو يوجد فيها

الفرعية لكي تنظر فيها اهليئة ) التحديد والتحليل والتقييم(إتاحة االختصاصات الالزمة هلذا العمل    )ح(  
تضمن للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا الثامنة والعشرين، بغية موافاة اهليئتني الفرعيتني يف دورتيهما الثالثني بتقرير ي

توصيات بشأن خيارات التمويل الالزمة يف املستقبل لتعزيز تنفيذ االتفاقية فيما يتعلق بإطار نقـل التكنولوجيـا املكمَّـل                   
وتعد املعايري املذكورة يف    .  من هذا املقرر   ٢مبجموعة اإلجراءات الواردة يف املرفق األول، على النحو املشار إليه يف الفقرة             

  .اً هامة جيب االنتباه هلا لدى التمويل باستخدام الوسائل القائمة واملبادرات اجلديدةالقائمة املرجعية نقاط

ينبغي لفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا أن يقوم، مبساعدة من أمانة االتفاقية، بإبالغ نتـائج                 )ط(  
  .لية الدولية املناسبةهذا العمل على نطاق واسع، مبا يف ذلك للهيئات احلكومية الدولية واملؤسسات املا

  العضوية - ٣

  : خبرياً، على النحو التايل١٩يضم فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا   - ٤

األطراف (ثالثة أعضاء من كل منطقة من مناطق األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية                 )أ(  
  هلادئ، وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب؛، أي أفريقيا، وآسيا واحمليط ا)غري املدرجة يف املرفق األول

  عضو واحد من الدول اجلزرية الصغرية النامية؛  )ب(  

  ؛)األطراف املدرجة يف املرفق األول(مثانية أعضاء من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية   )ج(  

  .عضو واحد من األطراف األخرى غري املدرجة يف املرفق األول  )د(  

مثل مرفق البيئـة    (باإلضافة إىل ذلك، ميكن دعوة أربعة خرباء ميثلون املنظمات واملبادرات الدولية املعنية               - ٥
العاملية، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومصرف التنمية األفريقي، ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعـة، ومـصرف                

ئة، ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، والبنك الدويل، والوكالة الدوليـة           التنمية اآلسيوي، وبرنامج األمم املتحدة للبي     
. وسيبادر فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا إىل التعامل مع هذه املنظمات واملبادرات           ). للطاقة ومبادرة تكنولوجيا املناخ   

  .ة على أساس معاجلة قضية بعينهاوجيوز للفريق أن يدعو، حبسب االقتضاء، خرباء من منظمات أخرى خمتص
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تقوم األطراف بتعيني أعضاء فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا لفترة عامني وحيـق لألعـضاء َشـغل                   - ٦
ويشغل نصف أعضاء فريق اخلرباء املعّينني يف البداية يف َشغل مناصبهم لفتـرة ثالثـة               . مناصبهم لفترتني متتاليتني  
ويف كل سنة بعد ذلك، يعيَّن نصف األعضاء لفترة . إىل احلفاظ على التوازن العام للفريقأعوام، مع مراعاة احلاجة 

ويبقى األعضاء يف مناصبهم إىل أن يتم تعيني من     .  أدناه تعييناً لفترة واحدة    ٧وُيعترب التعيني مبوجب الفقرة     . عامني
  .م على أساس معاجلة قضية بعينهاويشغل اخلرباء من أربع منظمات ومبادرات دولية خمتصة مناصبه. خيلفهم

يف حال استقالة عضو من أعضاء فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا أو عدم قدرته على حنو آخر علـى                - ٧
إمتام فترة املنصب املوكل إليه أو أداء مهام ذلك املنصب، جيوز لألمانة، تبعاً لقرب الدورة التالية ملؤمتر األطراف، أن 

وعة اليت كانت قد عّينت العضو تسمية عضو آخر لكي حيل حمل العضو املذكور للفترة املتبقية من                 تطلب إىل اجملم  
  .ويف هذه احلالة، تأخذ األمانة يف اعتبارها أي آراء ُتعرب عنها اجملموعة اليت كانت قد عّينت العضو. واليته

اً للرئيس من بني أعضائه، على أن يكون أحـدمها          ينتخب فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا سنوياً رئيساً ونائب          -٨
ويتم َشغل منصيب الـرئيس     . عضواً من طرف مدرج يف املرفق األول واآلخر عضواً من طرف غري مدرج يف املرفق األول               

  .ونائب الرئيس بالتناوب سنوياً بني عضو من طرف مدرج يف املرفق األول وعضو من طرف غري مدرج يف املرفق األول

ل أعضاء فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا مناصبهم بصفتهم الشخصية وتكون لديهم خـربة يف               يشغ  - ٩
ختفيف غـازات   : أو يف أي من اجملاالت التالية، ضمن جماالت أخرى        /اجملاالت املواضيعية اخلمسة لإلطار احلايل و     

املعلومات؛ واقتصاديات املوارد مبـا يف      الدفيئة وتكنولوجيات التكيف؛ وعمليات تقييم التكنولوجيا؛ وتكنولوجيا        
  .ذلك أدوات التمويل العام واخلاص؛ والتنمية االجتماعية

  تنظيم العمل - ٤

يقدم فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا تقريراً سنوياً إىل كل دورة من دورات اهليئتني الفرعيتني بغيـة                   - ١٠
  .رىطلب التوجيه بشأن ما يلزم اختاذه من إجراءات أخ

تيسِّر األمانة تنظيم اجتماعات الفريق وتِعد تقاريره وتوصياته إىل اهليئـة الفرعيـة للمـشورة العلميـة                   - ١١
  .والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ ويف دوراهتما الالحقة

يتني، وجيـوز  جيتمع فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا مرتني يف السنة بالتزامن مع دورات اهليئتني الفرع     - ١٢
  .تنظيم دورات إضافية يف حدود ما تسمح به املوارد

  ٨اجللسة العامة   
  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٥-١٤  
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  ١٣- م أ/- ٤املقرر 

  تطوير التكنولوجيات ونقلها يف إطار اهليئة الفرعية للتنفيذ
  إن مؤمتر األطراف،

ت الصلة من برنامج مواصـلة تنفيـذ         واألحكام ذا  ٢١ من جدول أعمال القرن      ٣٤إىل الفصل   إذ يشري     
 بشأن نقل التكنولوجيات السليمة بيئياً الذي اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحـدة يف              ٢١جدول أعمال القرن    

  دورهتا االستثنائية التاسعة عشرة، 

، ٤  من املـادة ٩ و٨ و٧ و٥ و٣ و١ إىل األحكام ذات الصلة من االتفاقية، وال سيما الفقرات    وإذ يشري   
  ،١٢ من املادة ٤ و٣، والفقرتني ١١ من املادة ٥ و١، والفقرتني ٩من املادة ) ج(٢والفقرة 

  ، ١٢- م أ/٣، و١١- م أ/٦، و١٠- م أ/٦، و٧- م أ/٤، و٣- م أ/١٣إىل املقررات وإذ يشري   

ادها  بوجود حاجة ماسة لتعجيل االبتكار يف تطوير التكنولوجيات السليمة بيئياً ووزعها واعتم            وإذ يسلم   
ونشرها ونقلها فيما بني مجيع األطراف، وخباصة من البلدان املتقدمة إىل البلدان الناميـة، ألغـراض التخفيـف                  

  والتكيف على حد سواء، 

 بأن الترتيبات املؤسسية الراهنة، وإمكانية احلصول على التمويل، واملؤشرات املناسـبة            وإذ يسلم كذلك    
 حمدودة وينبغي تعزيزها إلجناز تطوير التكنولوجيا ووزعهـا         ٤ من املادة    ٥ة  للرصد مبوجب االتفاقية لتنفيذ الفقر    

  ونشرها ونقلها إىل البلدان النامية فوراً وبصفة عاجلة، 

 بأن إجناز تطوير التكنولوجيا ووزعها ونشرها ونقلها إىل البلدان النامية فوراً وبـصفة              وإذ يسلم كذلك    
ذلك مواصلة تركيز مجيع األطراف على تعزيز البيئات املواتية، وتيـسري           عاجلة يتطلب استجابات مناسبة، مبا يف       

الوصول إىل املعلومات التكنولوجية وبناء القدرات، وحتديد االحتياجات التكنولوجية والتمويل االبتكاري الـذي             
  ،يعبئ املوارد الضخمة للقطاع اخلاص من أجل تكملة مصادر التمويل العامة، حيثما يكون ذلك مناسباً

 بأن تنفيذ نتائج عمليات تقييم االحتياجات من التكنولوجيا والبالغات الوطنية يظـل             وإذ يسلم كذلك    
هدفاً رئيسياً ميكن تعزيزه بتقدمي املساعدة التقنية الرامية إىل حتسني إعداد اقتراحات املشاريع وحتسني فرص الوصول 

الشبكات االستشارية، مثل املشروع النمـوذجي املتعلـق        إىل موارد التمويل ومناذجه، واليت ميكن أن تستند إىل          
  بالشبكة االستشارية للتمويل اخلاص التابعة ملبادرة تكنولوجيا املناخ،

 بالعمل اجليد الذي أداه فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا خالل الـسنوات الـست               وإذ يسلم كذلك    
  ة بالنقل الفعال للتكنولوجيا،املاضية، والذي ساهم يف حتسني فهم القضايا املتصل

 على أن يقدم فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا توصيات لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيـذ،   يوافق  -١  
  حبسب االقتضاء، لتوجيه املقررات اليت يصدرها مؤمتر األطراف الحقاً فيما يتعلق بتطوير التكنولوجيات ونقلها؛
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  :لتالية هامة للتمويل عن طريق الوسائل احلالية واملبادرات اجلديدة أن النقاط ايقرر  - ٢  

  تنفيذ عمليات تقييم االحتياجات من التكنولوجيا؛  )أ(  

  برامج وأنشطة البحث والتطوير املشتركة يف جمال تطوير التكنولوجيات اجلديدة؛  )ب(  

  املشاريع اإليضاحية؛  )ج(  

  ؛البيئات املواتية لنقل التكنولوجيا  )د(  

  توفري احلوافز للقطاع اخلاص؛  )ه(  

  التعاون بني الشمال واجلنوب وبني اجلنوب واجلنوب؛  )و(  

  القدرات والتكنولوجيات احمللية؛  )ز(  

  القضايا املتصلة بتغطية إمجايل التكاليف الزائدة املتفق عليها؛  )ح(  

  ونقلها؛تراخيص دعم الوصول إىل التكنولوجيات واملعارف املنخفضة الكربون   )ط(  

شباك خاص جبملة أمور منها صندوق رأمسال استثماري متعلق مبؤسسة مالية متعددة األطراف، أو   )ي(  
  يوجد مقره هبا؛

ويوافق على أن يقوم فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا، عن طريق اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، 
وأدوات التمويل احلالية واجلديدة احملتملة، بتقييم الثغرات واحلواجز اليت تعترض          واستناداً إىل حتديد وحتليل موارد      

للهيئـة  ) التحديد والتحليل والتقيـيم   (استخدام موارد التمويل هذه والوصول إليها؛ وأن تتاح نتائج هذا العمل            
لتمويل اجلديدة وأدوات التوسع يف الفرعية للتنفيذ خالل فترة ال تتجاوز دورهتا الثالثني، بغية النظر يف دور آليات ا

  تطوير التكنولوجيات ونقلها؛

 إىل مرفق البيئة العاملية، باعتباره كياناً تشغيلياً لآللية املالية يف إطار االتفاقية، أن يقـوم،                يطلب  - ٣  
ختصة وممثلي  بالتشاور مع األطراف املعنية، واملؤسسات املالية الدولية، وغريها من املؤسسات املتعددة األطراف امل            

اجملتمع املايل اخلاص، بوضع برنامج استراتيجي لرفع مستوى االستثمار يف نقل التكنولوجيا من أجـل مـساعدة                 
البلدان النامية يف معاجلة احتياجاهتا من التكنولوجيات السليمة بيئياً، وحتديداً النظر يف كيفية تنفيذ هذا الربنـامج                 

بادرات احلالية والناشئة املتعلقة بنقل التكنولوجيا وتقدمي تقرير عن استنتاجاته إىل االستراتيجي وعالقته باألنشطة وامل
  الدورة الثامنة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ لكي ينظر فيه األطراف؛

 إىل فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا، كجزء من برنامج عمله املقبل، وضع جمموعة من  يطلب  - ٤  
 اليت ميكن أن تستخدمها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف إجراء رصد وتقييم منتظمني لفعالية تنفيذ إطـار                 مؤشرات األداء 

، تـستكمل   )إطار نقل التكنولوجيـا   ( من االتفاقية    ٤ من املادة    ٥اإلجراءات اهلادفة والفعالة لتعزيز تنفيذ الفقرة       
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 من ذلك املقرر، ٢ على النحو املشار إليه يف الفقرة ،١٣- م أ/٣مبجموعة اإلجراءات املبينة يف املرفق األول للمقرر 
مع مراعاة األعمال ذات الصلة يف إطار االتفاقية واهليئات املختصة األخرى؛ وينبغي أن تتاح نتائج هـذا العمـل                   

تكنولوجيا للهيئتني الفرعيتني للنظر فيها يف دورهتما الثالثني، حىت يتاح التقرير النهائي لفريق اخلرباء املعين بنقل ال               
  ملؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة عشرة؛

 من االتفاقية، املتعلقة بتطوير ونقـل       ٤ من املادة    ٥ على أن القضايا املتعلقة بتنفيذ الفقرة        يوافق  - ٥  
التكنولوجيات واملعارف السليمة بيئياً أو الوصول إليها هي عملية مستمرة، وأن تقييم التكنولوجيات، وشـروط               

ياجات األطراف من التكنولوجيا، ضمن مجلة أمور، سيظل جيري يف إطار االتفاقية، بغيـة ضـمان                الوصول واحت 
  إحراز املزيد من التقدم املوضوعي؛

 مجيع األطراف، وخباصة األطراف من البلدان املتقدمة، على تقدمي املساعدة التقنية واملالية،             حيث  - ٦  
نائية واملتعددة األطراف احلالية واحملتملة يف املستقبل لدعم جهـود          حبسب االقتضاء، عن طريق الربامج التعاونية الث      

   أعاله؛٤البلدان النامية األطراف يف تنفيذ جمموعة اإلجراءات املشار إليها يف الفقرة 

، ألغـراض  ٢٠٠٨فربايـر  / شباط ١٥ إىل األطراف أن تقدم إىل األمانة، يف موعد أقصاه           يطلب  - ٧  
 من املادة ٥شأن عناصـر االختصاصات املتعلقة باستعراض وتقييم فعالية تنفيذ الفقرة التوليف والتجميع، آراءها ب

  ؛٣- م أ/١٣، وفقاً للمقرر ٤من املادة ) ج(١ والفقرة ٤

 األطراف القادرة على حتديد وتسمية كياهنا الوطين لتطوير التكنولوجيات ونقلها أن تفعل             يدعو  - ٨  
  اه الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف؛ذلك وأن تعلم به األمانة يف موعد أقص

 إىل األمانة أن تيسر تنفيذ إطار نقل التكنولوجيا وعمـل فريـق اخلـرباء املعـين بنقـل                  يطلب  - ٩  
التكنولوجيا، بالتعاون مع األطراف، ومرفق البيئة العاملية، واملنظمات الدولية واملبادرات والعمليـات احلكوميـة              

  الدولية األخرى ذات الصلة؛

 إىل مرفق البيئة العاملية، باعتباره كياناً تشغيلياً لآللية املالية لالتفاقية، أن يقدم الدعم املايل               يطلب  - ١٠  
  . أعاله٤إىل البلدان النامية لتنفيذ إطار نقل التكنولوجيا، واملستكمل مبجموعة اإلجراءات املشار إليها يف الفقرة 

  ٨اجللسة العامة   
  ٢٠٠٧مرب ديس/ كانون األول١٥-١٤  
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  ١٣- م أ/٥املقرر 

  التقرير التقييمي الرابع املقدم من الفريق 
  احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ

  إن مؤمتر األطراف،

  ،٧- م أ/٢٥ من املقرر ٥ و٤ و٣الفقرات  إىلإذ يشري   

   السابعة والعشرين، يف التوصيات اليت قدمتها اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتاوقد نظر  

   بالتقرير التقييمي الرابع املقدم من الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ؛يرحب  - ١  

 لكل الذين شاركوا يف إعداد التقرير التقييمي الرابع املقدم من الفريـق             يعرب عن تقديره وامتنانه     - ٢  
  ممتاز؛احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ ملا قاموا به من عمل 

 بأن التقرير التقييمي الرابع ميثل التقييم األكثر مشوالً وحجيةً لتغري املناخ حىت اآلن إذ يوفر                يسلِّم  - ٣  
   اقتصادياً متكامالً بشأن القضايا ذات الصلة؛- منظوراً علمياً وتقنياً واجتماعياً 

 األطراف يف االتفاقية على استخدام املعلومات املتضمنة يف التقرير التقييمي الرابـع كمـا يـدعو                 حيث  -٤  
األطراف يف بروتوكول كيوتو إىل القيام باألمر ذاته يف املناقشات اليت جتريها يف إطار مجيع بنود جـدول األعمـال ذات                     

  جراءات الواجب اختاذها مستقبالً يف جمال تغري املناخ؛الصلة، مبا يف ذلك تلك اليت تتعلق باملفاوضات اليت تتناول اإل

 األطراف على االستفادة، حسب االقتضاء، من املعلومات الـواردة يف التقريـر             يشجع كذلك   - ٥  
  التقييمي الرابع يف وضع سياساهتا الوطنية املتعلقة بتغري املناخ؛

ستمرار يف تزويد األطراف مبعلومات مناسبة  الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ إىل االيدعو  - ٦  
 االقتصادية لتغري املناخ، مبا يف ذلك التخفيف مـن          - التوقيت بشأن أحدث اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية        

  آثاره والتكيف معه؛

 األطراف على االستمرار يف دعم عمل الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، مبـا يف                يشجع  - ٧  
ذلك من خالل مسامهات األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية واألطراف اليت يف إمكاهنا ذلك على تقـدمي                  

  .مسامهاهتا إىل الصندوق االستئماين للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ

  ٨اجللسة العامة   
٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٥-١٤  
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  ١٣- م أ/٦قرر امل
  ع لآللية املاليةاالستعراض الراب

  إن مؤمتر األطراف،
  ،١٢- م أ/٢ و٤- م أ/٣ إىل مقرريه إذ يشري

الورقة الفنية املتعلقة باستعراض خربة الصناديق الدولية واملؤسسات املالية املتعددة األطراف وغريها من وإذ يالحظ   
  ، )١( احلاضر واملستقبلمصادر التمويل ذات الصلة باالحتياجات االستثمارية واملالية للبلدان النامية يف

 التقرير املتعلق بتقدير التمويل الالزم ملساعدة البلدان النامية، وفقاً لإلرشادات املقدمة من مؤمتر       الحظ كذلك يوإذ    
األطراف، يف الوفاء بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية خالل الدورة التالية لتجديد موارد مرفق البيئة العاملية، مع مراعاة الفقـرة                   

  ،)٢()٣-م أ/١٢املقرر (من مرفق مذكرة التفاهم املعقودة بني مؤمتر األطراف وجملس مرفق البيئة العاملية ) د(-)أ(١

 التقرير املتعلق بتحليل التدفقات االستثمارية واملالية القائمة واحملتملـة ذات الـصلة بإعـداد     وإذ يالحظ   
  ،)٣(استجابة دولية فّعالة ومناسبة لتغري املناخ

التقرير املتعلق باحلوار بشأن اإلجراءات التعاونية الطويلة األجل للتصدي لتغري املناخ           يضع يف اعتباره    وإذ    
  ،)٤(عن طريق تعزيز تنفيذ االتفاقية، املذكرة اليت أعدها امليسِّران املتشاركان

  ة لتجديد املوارد، جدول أعمال إصالح مرفق البيئة العاملية الذي اسُتهل بتوصيات للفترة الرابعوإذ يالحظ   

   أن يعتمد املبادئ التوجيهية اإلضافية الستعراض اآللية املالية، كما ترد يف املرفق؛يقرر  - ١  

، بآرائها بشأن املسائل التاليـة      ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢١ األطراف إىل موافاة األمانة، حبلول       يدعو  - ٢  
  :عشرينكي تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثامنة وال

الورقة الفنية املتعلقة باستعراض خربة الصناديق الدولية واملؤسسات املالية املتعـددة األطـراف               )أ(  
  ؛)٥(وغريها من مصادر التمويل ذات الصلة باالحتياجات االستثمارية واملالية للبلدان النامية يف احلاضر واملستقبل

                                                      

)١( FCCC/TP/2007/4.  
)٢( FCCC/SBI/2007/21.  
)٣( <http://unfccc.int/files/cooperation_and_support/financial_mechanism_gef/application/pdf/di.  
)٤( FCCC/CP/2007/4 ٥٥- ٤٩، الفقرات.  
)٥( FCCC/TP/2007/4.  
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نة مرفق البيئة العاملية، بشأن تقييم التمويل الـالزم         التقرير الذي أعدته األمانة، بالتعاون مع أما        )ب(  
ملساعدة البلدان النامية، وفقاً لإلرشادات املقدمة من مؤمتر األطراف، يف الوفاء بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية خالل               

هم املعقودة بني من مرفق مذكرة التفا) د(- )أ(١الدورة التالية لتجديد موارد مرفق البيئة العاملية، مع مراعاة الفقرة 
  ؛)٦()٣- م أ/١٢املقرر (مؤمتر األطراف وجملس مرفق البيئة العاملية 

التقرير املتعلق بتحليل التدفقات االستثمارية واملالية القائمة واحملتملة ذات الصلة بإعداد استجابة              )ج(  
  ؛)٧(دولية فّعالة ومناسبة لتغري املناخ

ية الدولية لتغري املناخ باالستناد إىل التجارب الوطنيـة وإىل          خيارات توسيع نطاق االستجابة املال      )د(  
  الوثائق املتاحة ذات الصلة؛

 ٢ من األمانة أن تقوم بتجميع اآلراء املقدمة من األطراف على النحو املشار إليه يف الفقرة            يطلب  - ٣  
  منة والعشرين؛أعاله وإعداد تقرير توليفي كي تنظر فيه اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثا

 ٢من اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تنظر يف املعلومات املقدمة من األطراف املشار إليها يف الفقرة                 يطلب  - ٤  
أعاله وأن توصي مبشروع مقرر كي يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته الرابعة عشرة بشأن تقييم التمويل الـالزم                  

قدمة من مؤمتر األطراف، يف الوفاء بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية خالل          ملساعدة البلدان النامية، وفقاً لإلرشادات امل     
من مرفق مذكرة التفـاهم     ) د(- )أ(١الدورة التالية لتجديـد موارد مرفـق البيئـة العامليـة، مع مراعاة الفقرة           

فق البيئة العامليـة يف     كي ينظر فيها مر   ) ٣- م أ /١٢املقرر  (املعقودة بني مؤمتر األطراف وجملس مرفق البيئة العاملية         
  مفاوضاته حول عملية التجديد اخلامسة ملوارده؛

 من اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تواصل النظر يف االستعراض الرابع لآللية املالية، باالستناد إىل               يطلب  - ٥  
، ١٢- م أ /٢لمقـرر   ، وفقاً ل   بغية التوصية  ٤- م أ /٣املبادئ التوجيهية الواردة يف مرفق هذا املقرر ويف مرفق املقرر           

  .مبشروع مقرر بشأن االستعراض كي يعتمده مؤمتر األطراف يف موعد ال يتجاوز دورته اخلامسة عشرة

                                                      

)٦( FCCC/SBI/2007/21.  
ات التعاونية الطويلة األجل للتصدي لتغري املناخ عن احلوار بشأن اإلجراء. ٢٠٠٧ لعام ٨ورقة العمل رقم  )٧(

  :طريق تعزيز تنفيذ االتفاقية، حلقة العمل الرابعة، متاحة على املوقع
<http://unfccc.int/files/cooperation_and_support/financial_mechanism/financial_mechanism_gef/application/pdf/dial

goue_working_paper_8.pdf>.  
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  املرفق
  مبادئ توجيهية إضافية الستعراض اآللية املالية

   األهداف- ألف 

 تيسري حتقيق االتساق يف  من االتفاقية، يتمثل أحد األهداف اإلضافية لالستعراض يف دراسة كيفية       ١١وفقاً للمادة     -١
  :أنشطة التمويل وكيفية حتسني تكامل اآللية املالية مع املصادر األخرى للتدفقات االستثمارية واملالية، مبا يف ذلك

 مـن   ١١ من املـادة     ٥دراسة مصادر ووسائل التمويل ذات الصلة، على النحو املبني يف الفقرة              )أ(  
لبلدان النامية يف اإلسهام يف حتقيق هدف االتفاقية، وال سيما وسائل التمويل            االتفاقية واليت من شأهنا أن تساعد ا      

  االبتكارية، مثل تطوير التكنولوجيات احمللية يف البلدان النامية؛

  دراسة دور اآللية املالية يف رفع مستوى املوارد؛  )ب(  

ة ونقل هذه التكنولوجيات اليت     تقييم البيئات التمكينية حلفز االستثمار يف التكنولوجيات املستدام         )ج(  
  .ميكن أن ختفف من انبعاثات غازات الدفيئة، ولتعزيز القدرة على التكيف مع تغري املناخ

   املنهجية- باء 

  :يقوم االستعراض على أساس مصادر املعلومات اإلضافية التالية  - ٢

ألطراف واليت هلا صلة باالحتياجات املالية الورقة الفنية والتقارير اليت أعدهتا األمانة بناء على طلب مؤمتر ا  )أ(  
  للبلدان النامية يف إطار االتفاقية؛

 املعلومات الواردة يف البالغات الوطنية لألطـراف يف االتفاقيـة، وعمليـات تقيـيم االحتياجـات                 )ب(  
  للتكنولوجيا، وبرامج العمل الوطنية للتكيف؛

حكومية دولية ومنظمات غري حكومية أخرى،      مجيع املعلومات ذات الصلة املقدمة من منظمات          )ج(  
مبا يف ذلك، بصفة خاصة، تقارير التقييم الصادرة عن الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املنـاخ، فـضالً عـن                    
املعلومات املتعلقة بالبيئات التمكينية حلفز االستثمار يف التكنولوجيات املستدامة ونقل هذه التكنولوجيات الـيت               

  عاثات غازات الدفيئة، ولتعزيز القدرة على التكيف مع تغري املناخ؛ختفف من انب

املعلومات ذات الصلة املتاحة بشأن التمويل املقدم من القطاع اخلـاص واالسـتثمار ألغـراض                 )د(  
  .األنشطة املتعلقة بتغري املناخ

  ٨اجللسة العامة   
٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٥-١٤  
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  ١٣- م أ/٧املقرر 

  فية إىل مرفق البيئة العامليةإرشادات إضا
  إن مؤمتر األطراف،

 ٧ و٤ و٣، والفقرات ١١، واملادة ٤ من املادة ٩ و٨ و٧ و٥ و٤ و٣ و١، والفقرات ٣ إىل املادة إذ يشري  
   من االتفاقية، ١٢من املادة 

 ٤-م أ/١، و٣-م أ/١٢، و٢-م أ /١٢، و ٢-م أ /١١ و ٢-م أ /١٠، و ١-م أ /١٣ إىل مقرراتـه     وإذ يشري أيـضاً     
  ،٨-م أ /٧، و ٨-م أ /٦، و ٨-م أ /٥، و ٧-م أ /٧، و ٧-م أ /٦، و ٧-م أ /٣، و ٧-م أ /٢، و ٥-م أ /٨، و ٤-م أ /٢و
  ،١٢-م أ/٣، و١١-م أ/٥، و١٠-م أ/٨، و٩-م أ/٩، و٩-م أ/٤، و٩-م أ/٣و

  ،)١( بتقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطرافوإذ حييط علماً  

  :عاملية، بوصفه كياناً تشغيلياً لآللية املالية لالتفاقيةإىل مرفق البيئة اليطلب   - ١  

أن يواصل اختاذ اخلطوات الالزمة لتحسني حواره مع البلدان، مبا يف ذلك ضمان الوضوح والـشفافية                  )أ(  
  وحسن التوقيت يف مراسالته مع األطراف بشأن التغيريات املضطلع هبا يف إطار برنامج إصالح مرفق البيئة العاملية؛

وكاالته املنفذة بأحكام االتفاقية ذات الصلة ومبقـررات مـؤمتر     /أن يبلغ وكاالته املشرفة على التنفيذ       )ب(  
األطراف يف أداء التزاماهتا اخلاصة مبرفق البيئة العاملية، وأن يشجعها على االستعانة، على سبيل األولوية وكلما أمكـن،                  

   يف مجيع جوانب إعداد املشاريع وتنفيذها؛اخلرباء االستشاريني الوطنيني/باخلرباء الفنيني

أن يواصل تبسيط وترشيد تطبيق مبدإ التكلفة اإلضافية، مستفيداً من إصالحاته األخرية وآخذاً يف   )ج(  
  اعتباره الدروس املستفادة بشأن املعوقات اليت تواجهها البلدان النامية يف حشد املوارد؛

جتريب هنـج   "س املستفادة يف األولوية االستراتيجية املتمثلة يف        أن يأخذ يف اعتباره الكامل الدرو       )د(  
، مبا يف ذلك تطبيق مبدإ التكلفة اإلضافية، لإلسهام يف تقدمي معلومات عن أفـضل طريقـة      "تشغيلي إزاء التكيف  

  يستطيع هبا مرفق البيئة العاملية دعم أنشطة التكيف مع تغري املناخ؛

الدراسة الثالثة لألداء " على أموال مرفق البيئة العاملية، كما جرى بيانه يف أن يواصل حتسني سبل احلصول  ) ه(  
  ، بالنسبة للبلدان املعرضة بوجه خاص لآلثار الضارة لتغري املناخ؛)٢("العام ملرفق البيئة العاملية

                                                      

)١( FCCC/CP/2007/3و Corr.1.  
 Third -Progressing Toward Environmental Results : ملرفق البيئة العامليةالعامالدراسة الثالثة لألداء " )٢(

2005June , GEF, "Executive Version, Overall Performance Study of the Global Environment Facility.  
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االتفاقية أن يقدم تقرير مرفق البيئة العاملية إىل مؤمتر األطراف ضمن إطار زمين يتيح لألطراف يف                  )و(  
  أن تدرس التقرير بتأٍن قبل بدء دورات مؤمتر األطراف؛

أن يواصل ضمان توفري املوارد املالية للوفاء بالتكاليف الكاملة املتفق عليها اليت تتحملها البلدان                )ز(  
   من االتفاقية؛١٢ من املادة ١النامية األطراف يف االمتثال اللتزاماهتا القائمة مبوجب الفقرة 

أعاله يف استعراض منتصف املدة الذي يعتـزم        ) ز(١أن يضع يف اعتباره الطلب الوارد يف الفقرة           )ح(  
  ؛٢٠٠٨إجراءه يف عام 

أن يعمل مع وكاالته املشرفة على التنفيذ على مواصلة تبسيط إجراءاته وحتسني فعالية وكفاءة العملية                 )ط(  
 مبوجبها متويالً من أجل الوفاء بالتزاماهتا القائمة مبوجب الفقرة فاقيةالتلاملرفق األول  يفغري املدرجة  ألطرافاليت تتلقى ا

 من االتفاقية، هبدف ضمان صرف األموال يف الوقت املناسب لتغطية التكاليف الكاملة املتفق عليها اليت               ١٢ من املادة    ١
  تتحملها البلدان النامية األطراف يف امتثاهلا لتلك االلتزامات؛

ب االقتضاء، إجراءاته التشغيلية لضمان صرف األموال يف الوقت املناسب للوفاء           أن حيسن، حس    )ي(  
ـ بالتكاليف الكاملة املتفق عليها اليت تتحملها األطراف غري املدرجة يف املرفق األول واليت تقوم بإعـداد بالغا                 ا هت

   أعاله؛١من الفقرة ) ط (- ) ز(رعية الوطنية الثالثة، وعند االقتضاء، بالغاهتا الوطنية الرابعة، يف ضوء الفقرات الف

ألطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية يف صـياغة          أن يقوم، حسب االقتضاء، مبساعدة ا       )ك(  
 ٢ والفقرة    من االتفاقية  ١٢ من املادة    ٤ مقترحات املشاريع احملددة يف بالغاهتا الوطنية املقدمة وفقاً للفقرة           وإعداد

  ؛١١- م أ/٥من املقرر 

أن يكفل، باالشتراك مع وكاالته املشرفة على التنفيذ، متاشي حتليل مقترحات املشاريع لتمويـل                )ل(  
املبادئ التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجـة          البالغات الوطنية الثانية والتالية مع      

  ؛)٣(فـي املرفق األول لالتفاقية

  :لعاملية إىل القيام مبا يلي مرفق البيئة ايدعو  - ٢  

أن يواصل تقدمي املعلومات عن متويل املشاريع احملددة يف البالغات الوطنية املقدمة من األطـراف       )أ(  
 من االتفاقية، واليت جيـري تقـدميها        ١٢ من املادة    ٤وفقاً للفقرة    )٤(غري املدرجـة فـي املرفق األول لالتفاقية     

  واملوافقة عليها الحقاً؛

                                                      

  .٨- م أ/١٧ املقرر املبادئ التوجيهية احلالية يتضمنها )٣(
  .٢، الفقرة ١١- م أ/٥املقرر  )٤(
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أن ينظر يف آراء األطراف، ويف أية شواغل قد تبديها، بشأن جتارهبا احلالية مع مرفـق البيئـة العامليـة                      )ب(  
ووكاالته املشرفة على التنفيذ فيما يتعلق بتقدمي الدعم املايل إلعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجـة يف       

  ؛Add.1 وFCCC/SBI/2007/Misc.13املرفق األول، كما وردت يف الوثيقتني 

 أن يدرج، يف تقريره العادي الذي يقدمه إىل مـؤمتر األطـراف،             البيئة العاملية ق  مرف إىل   يطلب  - ٣  
   أعاله؛٢ و١معلومات عن اخلطوات احملددة اليت اختذها لتنفيذ اإلرشادات الواردة يف الفقرتني 

ء، تقدمي املوارد املالية للبلـدان الناميـة    إىل مرفق البيئة العاملية أن يواصل، حسب االقتضا    يطلب  - ٤  
 ٩- م أ/٤ و٧- م أ/٦ و١- م أ/١١األطراف، وال سيما أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية، وفقاً للمقررات         

بانتظـام   من االتفاقية وأن يقدم إىل مؤمتر األطراف  ٦ لدعم تنفيذ برنامج عمل نيودهلي بشأن املادة         ،١٠- م أ /٧و
  .عن األنشطة اليت يدعمهاارير تق

  ٨اجللسة العامة   
٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٥-١٤  
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  ١٣- م أ/٨املقرر 
  متديد والية فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً

  إن مؤمتر األطراف،
  ،١١- م أ/٤، و١٠- م أ/٤، و٩- م أ/٧، و٧- م أ/٢٩، و٧- م أ/٥ إىل املقررات إذ يشري  
 ٤ من املادة    ٩ات احملددة واحلالة اخلاصة ألقل البلدان منواً على النحو املشار إليه يف الفقرة              باالحتياجوإذ يسلّم     

  من االتفاقية،
، والتقرير )١( يف التقرير املتعلق بأعمال االجتماع الثاين عشر لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً وقد نظر  

اً املعين بتقييم التقدم الذي أحرزته األطراف يف إعداد وتنفيذ بـرامج            املتعلق باجتماع فريق خرباء أقل البلدان منو      
  ،)٢(العمل الوطنية للتكيف

 عن تقديره لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً ملا اضطلع به من أعمال جيدة يف تنفيذ برنامج عمله                وإذ يعرب   
  عقد اجتماع التقييم،، ودعم إعداد برامج العمل الوطنية للتكيف و٢٠٠٧- ٢٠٠٦للفترة 

 أن ميدِّد فترة والية فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً وفقاً لالختصاصات املعتمدة مبوجب               يقرر  - ١  
  ؛٧- م أ/٢٩املقرر 

إىل فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً، العامل بصفة استشارية ألقل البلدان منواً، أن يضع برنامج                يطلب    -٢  
هدافه وأنشطته ونتائجه املتوقعة، ويأخذ يف حسبانه نتائج اجتماع التقييم وبرنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات عمل يشمل أ

  تغيُّر املناخ والقابلية للتأثر به والتكّيف معه، لكي تنظر فيه اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثامنة والعشرين؛
 املعين  ، جيوز تسمية خرباء جدد لالنضمام إىل فريق اخلرباء        ٩-م أ /٧ من املقرر    ٢ أنه، وفقاً للفقرة     يقرر  -٣  

  بأقل البلدان منواً، أو استمرار أعضاء الفريق احلاليني يف عملهم، حسبما تقرره املناطق أو اجملموعات املعنية؛
فيذ بـرامج العمـل    أنه جيوز لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً، واضعاً يف اعتباره بدء تن           يقرر كذلك   -٤  

  الوطنية للتكيف، دعوة مرفق البيئة العاملية ووكاالته إىل اجتماعاته، عندما يرى ذلك ضرورياً؛
   إىل األمانة أن تواصل تيسري عمل فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً؛يطلب  -٥  
حلاجـة إىل اسـتمراره،    أن يستعرض، يف دورته السادسة عشرة، التقدم الذي أحرزه الفريـق، وا      يقرر  -٦  

  .واختصاصاته، وأن يعتمد مقرراً يف هذا الشأن
  ٨اجللسة العامة   
٢٠٠٧ ديسمرب/ كانون األول  ١٥-١٤  

                                                      

)١( FCCC/SBI/2007/31.  
)٢( FCCC/SBI/2007/32.  
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 ١٣- م أ/٩ املقرر

   من االتفاقية٦املادة نيودهلي املعدل املتعلق ب عمل برنامج
   األطراف،مؤمتر إن

   االتفاقية،من ٦ و٤ و٣ و٢ املواد إىل  يشريإذ  

  ،٨- م أ/١١ه  مقررإىل  أيضاً يشريوإذ  

  ،والعشرين يف دورهتا السابعة للتنفيذ توصيات اهليئة الفرعية يف نظر وقد  

 من االتفاقية بصيغته الواردة يف مرفـق        ٦اعتماد برنامج عمل نيودهلي املعدل املتعلق باملادة        يقرر    - ١  
  ؛هذا املقرر ومتديد العمل به ملدة مخس سنوات

 للتقدم  ٢٠١٠عراض وسيط يف عام     إجراء است  مع   ،٢٠١٢ عاماض لربنامج العمل يف      استعر إجراء يقرر  -٢  
  ؛ وحتديد أي ثغرات أو احتياجات ناشئةاحملرز، بغية تقييم فعاليته

عما بذلته من جهود لتنفيذ     ) الوطنية حيثما أمكن  ا   بالغاهت نطاقيف  ( األطراف إعداد تقارير     إىل يطلب  - ٣  
  ؛٢٠١٢و ٢٠١٠ الربنامج يف عامي استعراضبغرض ومات بشأن جتارهبا وأفضل ممارساهتا  وتبادل املعلبرنامج العمل،

 غري احلكومية على مواصلة أنشطتها ذات الـصلة         واملنظمات احلكومية الدولية    املنظمات يشجع  - ٤
  ؛ووسائط أخرى عرب مركز تبادل املعلومات عملالربناجمية لربنامج ال ااستجاباهتوتبادل املعلومات بشأن ، ٦باملادة 

 لألطـراف غـري     ، حسب االقتضاء،  اليةاملوارد   يواصل تقدمي امل    مرفق البيئة العاملية أن    إىل يطلب  - ٥  
 النامية ال سيما األطراف مـن أقـل البلـدان منـواً والدول اجلزرية الصغرية            ، لالتفاقية األولاملدرجة يف املرفق    

 تنفيذ برنامج العملوأن يدعم  ،١٠- م أ/٧، و٩- م أ/٤ و،٧- أم /٦ و١- م أ/١١ ات وذلك وفقاً للمقرر،من بينها
  ؛وأن يقدم تقارير منتظمة إىل مؤمتر األطراف عن األنشطة اليت دعمها املرفق

 إىل األمانة أن تشجع املنظمات احلكومية الدولية األخرى ذات االستطاعة أن تقدم الدعم              يطلب  - ٦  
  نظمات األخرى والقطاع اخلاص، من أجل دعم تنفيذ برنامج العمل؛التقين أو املايل، وأن تعزز الشراكات مع امل

 وبرنامج العمـل    ٦ على دعم األنشطة املتصلة بتنفيذ املادة        والثنائية املتعددة األطراف    املنظمات يشجع  -٧
  . من بينهاة النامية أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغريخباصة األطراف غري املدرجة يف املرفق األول، ويف، املتعلق هبا
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  املرفق
   من االتفاقية٦برنامج عمل نيودهلي املعدل املتعلق باملادة 

   مالحظات- ألف 

 من االتفاقية، مبا فيها التعليم، والتـدريب،        ٦سيسهم يف بلوغ هدف االتفاقية تنفيذُ مجيع عناصر املادة            - ١
  .الدويلوتوعية اجلمهور ومشاركته، وحصوله على املعلومات، والتعاون 

 من االتفاقية، أخذاً يف االعتبار مـسؤولياهتا املـشتركة   ٦وتعد األطراف مجيعها مسؤولة عن تنفيذ املادة        - ٢
 فيما بني البلدان، كما ستتفاوت اجملاالت املواضيعية        ٦وستتفاوت القدرة على تنفيذ أنشطة املادة       . ولكن املتمايزة 

ا يتسق مع أولوياهتا يف جمال التنمية املستدامة وطريقتها املفضلة ثقافياً           ذات األولوية واجلماهري املستهدفة، وذلك مب     
  .يف إجناز الربامج بغية زيادة إدراك الناس ملسألة تغري املناخ

أما التعاون اإلقليمي ودون اإلقليمي والدويل فيمكن أن يعزز القدرة اجلماعية لألطـراف علـى تنفيـذ                   - ٣
نب االزدواج يف اجلهود املبذولة بني خمتلف االتفاقيات، وأن حيسِّن يف هناية املطاف االتفاقية، وأن حيسن التآزر، وجي
  .من فعالية الربجمة وييسَر دعمها

من املهم معرفة املزيد من البلدان عن االحتياجات والثغرات املوجودة يف أنشطتها املضطلع هبا يف إطـار                   - ٤
الدولية واملنظمات غري احلكومية اليت لديها املوارد للقيام بذلك          كي تتمكن األطراف واملنظمات احلكومية       ٦املادة  

  .من توجيه جهودها توجيهاً فعاالً إىل توفري الدعم املناسب

يقوم الكثري من األطراف واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع احمللي،               - ٥
الً بنشاط لزيادة الوعي واإلدراك ألسباب وآثار تغري املناخ وحللـول           وكذلك القطاعان اخلاص والعام، بالعمل فع     

غري أن . ٦وعلى وجه التحديد، تنفذ بالفعل حكومات كثرية تدابري ميكن ربطها باألنشطة املتعلقة باملادة . مشاكله
 هذه األنشطة، وخباصة    نقص املوارد املالية واملوارد التقنية ميكن أن يكبح اجلهود اليت يبذهلا بعض األطراف لتنفيذ             

  .البلدان النامية األطراف

غري أن القياس .  اليت تضطلع هبا األطراف٦قد يكون من السهل اإلبالغ عن طبيعة األنشطة املتعلقة باملادة   - ٦
  .أو التحديد الكمي آلثار هذه األنشطة قد يكون أمراً أصعب

   األغراض واملبادئ التوجيهية- باء 

 ويـوفر األسـاس لتلـك       ٦ل احلايل نطاق اإلجراءات املتعلقة باألنشطة املتصلة باملادة         يبّين برنامج العم    - ٧
وينبغي أن يكون مبثابة إطار مرن لإلجراءات املوجهة قطرياً اليت تليب االحتياجات . األنشطة، وفقاً ألحكام االتفاقية

  .والظروف احملددة لألطراف وتعكس أولوياهتا ومبادراهتا الوطنية
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 من االتفاقية إىل مقررات قائمة صدرت عن مـؤمتر األطـراف، وحتديـداً              ٦ برنامج العمل املتعلق باملادة      يستند  -٨
 ٧-م أ /٣ و ٧-م أ /٢، ال سيما املقـررين      ٦اتفاقات مراكش، اليت تتضمن عدداً من اإلشارات إىل األنشطة املتعلقة باملادة            

 تطـوير   بـشأن ٧-م أ/٤ متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقاليـة، واملقـرر   بشأن بناء القدرات يف البلدان النامية ويف البلدان اليت 
  .٤ من املادة ٩ و٨ بشأن تنفيذ الفقرتني ٧- م أ/٥التكنولوجيات ونقلها، واملقرر 

  : مبا يلي٦يسترشد برنامج العمل املتعلق باملادة   - ٩

  َنْهج موجه قطرياً؛  )أ(  

  الفعالية من حيث التكلفة؛  )ب(  

   يف برامج واستراتيجيات تغري املناخ القائمة؛٦دمج األنشطة املتعلقة باملادة هنج مرحلي ي  )ج(  

  تعزيز الشراكات وإقامة الشبكات والتآزر، وخباصة التآزر بني االتفاقيات؛  )د(  

  هنج متعدد التخصصات؛  )ه(  

  هنج كلي منتظم؛  )و(  

  .مبادئ التنمية املستدامة  )ز(  

  عدل نطاق برنامج عمل نيودهلي امل- جيم 

، ٦ُتشجَّع األطراف على االضطالع بأنشطة يف إطار الفئات الواردة أدناه، اليت تعكس العناصر الستة يف املـادة                    -١٠
  . كجزء من براجمها الوطنية لتنفيذ االتفاقية ومع مراعاة الظروف والقدرات الوطنيةوذلك

  التثقيف

يد التعاون يف برامج التثقيف والتدريب وتشجيعها        من االتفاقية، من املف    ٦من أجل النهوض بتنفيذ املادة        - ١١
وتيسريها وتطويرها وتنفيذها، على أن تركز هذه الربامج على تغري املناخ، وتستهدف الشباب على وجه اخلصوص، 

  .وتشمل تبادل أو إعارة األفراد لتدريب اخلرباء

  التدريب

 التعاون يف برامج تدريب األفراد العلميني والتقنيني  من االتفاقية، من املفيد٦من أجل النهوض بتنفيذ املادة   - ١٢
واإلداريني اليت تركز على تغري املناخ ويف تشجيعها وتيسريها وتطويرها وتنفيذها على الصعيد الـوطين، وعنـد                 

غري فاملهارات واملعارف التقنية تتيح فرصة ملعاجلة قضايا ت    . االقتضاء على املستوى دون اإلقليمي واإلقليمي والدويل      
  .املناخ واالستجابة هلا على حنو مناسب
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  توعية اجلمهور

 من االتفاقية، من املفيد التعاونُ يف برامج توعية اجلمهور بشأن تغـري املنـاخ               ٦من أجل النهوض بتنفيـذ املادة        -١٣
وى دون اإلقليمي   وآثاره، ويف تعزيزها وتيسريها وتطويرهـا وتنفيذهـا علـى الصعيد الوطين، وعند االقتضاء على املست            

واإلقليمي والدويل بوسائل منها تشجيع املسامهات والعمل الشخصي يف جمال التصدي لتغري املناخ، ودعـم الـسياسات                 
  .املالئمة للمناخ وتعزيز التغريات السلوكية، مبا يف ذلك من خالل استعمال وسائط اإلعالم املشهورة

  حصول اجلمهور على املعلومات

 من االتفاقية، من املفيد تيسري حـصول اجلمهـور علـى البيانـات              ٦ بتنفيـذ املادة    من أجل النهوض    - ١٤
واملعلومات، من خالل تقدمي املعلومات املتعلقة باملبادرات، والسياسات ونتائج اإلجراءات اخلاصة بتغري املناخ، اليت 

الظروف ا والتصدي هلا، مع مراعاة حيتاجها اجلمهور وغريه من أصحاب املصلحة إلدراك مسألة تغري املناخ ومعاجلته
  .احمللية والوطنية من قبيل القضايا املتعلقة بنوعية الوصول إىل اإلنترنت، ومعرفة الكتابة والقراءة وقضايا اللغة

  مشاركة اجلمهور

 من االتفاقية، من املفيد تشجيع مشاركة اجلمهور يف معاجلة مسألة تغري ٦من أجل النهوض بتنفيـذ املادة   - ١٥
املناخ وآثاره ويف استحداث استجابات مناسبة هلا، من خالل تيسري التعليق، والنقاش والشراكة يف أنشطة تغـري                 

  .املناخ ويف جمال احلوكمة

  التعاون الدويل

من شأن التعاون دون اإلقليمي واإلقليمي والدويل يف االضطالع باألنشطة اليت تندرج ضمن نطاق برنامج   - ١٦
درة اجلماعية لألطراف على تنفيذ االتفاقية، كما ميكن للجهود اليت تبذهلا املنظمات احلكوميـة              العمل أن يعزز الق   

ومن شأن هذا التعاون أن يزيد من تعزيـز التـآزر بـني    . الدولية واملنظمات غري احلكومية أن تساهم يف تنفيذها  
  .تدامةاالتفاقيات وأن حيسن فعالية مجيع اجلهود املبذولة يف جمال التنمية املس

   التنفيذ- دال 

  األطراف

  يف إطار برامج األطراف وأنشطتها الوطنية يف جمال تنفيذ االتفاقية، ويف نطاق برنـامج العمـل املتعلـق                    - ١٧
، ومراعاة للمسؤوليات املشتركة ولكن املتمايزة لألطراف وألولوياهتا وقدراهتا اإلمنائية الوطنية واإلقليمية            ٦باملادة  

  :طراف القيام جبملة أمور منهااحملددة، ميكن لأل

استحداث القدرات املؤسسية والتقنية الالزمة لتحديد الثغرات واالحتياجات فيما يتعلق بتنفيـذ              )أ(  
، وتنفيـذ  ٦، والنظر يف الصالت بني األنشطة املتعلقـة باملـادة     ٦، وتقييم فعالية األنشطة املتعلقة باملادة       ٦املادة  



FCCC/CP/2007/6/Add.1 
Page 43 

 إىل التخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معه، والوفاء بااللتزامات األخرى مبقتـضى            السياسات والتدابري الرامية  
  االتفاقية، مثل نقل التكنولوجيا وبناء القدرات؛

، مبـا يف ذلـك    ٦إعداد تقديرات لالحتياجات اليت تتعلق حتديداً بالظروف الوطنية يف جمال تنفيذ املادة               )ب(  
   واألدوات األخرى ذات الصلة لتحديد اجلماهري املستهدفة والشراكات احملتملة؛استخدام أساليب البحث االجتماعي

أو أقل من ذلك، عند (، ميكن هيكلتها وفقاً للعناصر الستة ٦إعداد خطة عمل وطنية بشأن املادة   )ج(  
 وقد تستهدف . وميكن أن يكون لكل عنصر غرض رئيسي، وأنشطة مقترحة، وأهداف وجهات فاعلة           ). االقتضاء

من شباب، وذوي األعمال، ووسائط اإلعـالم،       (األنشطة املقترحة االحتياجات اخلاصة ملختلف الفئات السكانية        
  ، وميكن وضع جداول زمنية ومعامل واضحة؛)وصانعي القرار، وما إىل ذلك

،  ودعمها، مبا يف ذلك دعمها تقنياً وماليـاً        ٦تسمية جهة وْصل وطنية لألنشطة املتعلقة باملادة          )د(  
و ميكن أن تشمل هذه املـسؤوليات حتديـد    . ومتكينها من املعلومات واملواد وإسناد مسؤوليات حمددة هلذه اجلهة        

جماالت إلمكانية التعاون الدويل وإتاحة الفرص لتعزيز أوجه التآزر مع اتفاقيات أخرى، وتنسيق إعـداد الفـصل          
علومات االتصال ذات الصلة، مبا فيها عناوين املواقع على          يف البالغات الوطنية، مع ضمان إيراد م       ٦املتعلق باملادة   
  الشبكة العاملية؛

إعداد دليل باملنظمات واألفراد، يتضمن إشارة إىل جتربتهم وخربهتم يف جمال األنـشطة املتعلقـة                )  ه(  
  ، وذلك بغرض بناء شبكات نشطة تشارك يف تنفيذ هذه األنشطة؛٦باملادة 

  شر املعلومات املتعلقة باملمارسات اجليدة اخلاصـة باألنـشطة املتعلقـة           وضع معايري لتحديد ون     )و(  
  ، وفقاً للظروف الوطنية؛٦باملادة 

زيادة توافر املواد اإلعالمية غري اخلاضعة حلقوق امللكية واملواد املترمجة بشأن تغري املناخ، وفقـاً                 )ز(  
  ق امللكية؛للقوانني واملعايري ذات الصلة حبماية املواد املشمولة حبقو

تشجيع وتعزيز إدراج مسألة تغري املناخ يف املناهج الدراسية يف مجيع مستويات التعلـيم وعـرب                  )ح(  
وميكن بذل جهود من أجل وضع مواد، وتعزير تدريب املدرسني بالتركيز على مسألة تغري املناخ على . التخصصات

  الصعيدين اإلقليمي والدويل، عند االقتضاء؛

املعارف واملواقـف واملمارسـات     `سات استقصائية، مثل دراسات استقصائية بشأن       إجراء درا   )ط(  
، بغرض إنشاء قاعدة مرجعية ملستوى الوعي العام ميكن أن تشكل أساساً ملواصلة العمل ودعم عمليـة                 `والسلوك

  رصد أثر األنشطة؛

كن أن تشمل التدابري    ومي. التماس فرص لنشر املعلومات ذات الصلة بتغري املناخ على نطاق واسع            )ي(  
ترمجة التقرير التقييمي الثالث للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ إىل اللغات املناسبة وتوزيع نسخ مبسطة من 

  التقرير التقييمي الرابع للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ ومن الوثائق الرئيسية األخرى عن تغري املناخ؛
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سامهة اجلمهور العام ومشاركته، مبا يف ذلك مشاركة الشباب وغريهم من الفئات، يف صـوغ     التماس م   )ك(  
 واجلماعات الرئيسية   وتنفيذ جهود للتصدي لتغري املناخ، والتشجيع على مسامهة ومشاركة ممثلي مجيع أصحاب املصلحة            

  يف عملية التفاوض بشأن تغري املناخ؛

 املناخ ومصادر انبعاثات غازات الدفيئة، وباإلجراءات الـيت         تعريف اجلمهور العام بأسباب تغري      )ل(  
  ميكن اختاذها على مجيع املستويات للتصدي لتغري املناخ؛

إطالع اجلمهور العام ومجيع أصحاب املصلحة على االستنتاجات الواردة يف بالغاهتـا الوطنيـة                )م(  
  .وخطط عملها الوطنية أو براجمها احمللية بشأن تغري املناخ

، ينبغي لألطراف أن تسعى إىل تعزيز التعاون والتنسيق على          ٦عنـد إعـداد وتنفيـذ األنشطـة املتعلقة باملادة         -١٨
الصعيدين الدويل واإلقليمي، مبا يف ذلك حتديد الشركاء والشبكات مع األطراف األخرى، واملنظمات احلكومية الدوليـة،                

ومات املركزية واحمللية، ومنظمات اجملتمعات احمللية، وينبغي أن تسعى إىل واملنظمات غري احلكومية، والقطاع اخلاص، واحلك   
  .تعزيز وتيسري تبادل املعلومات واملواد، وتبادل اخلربات واملمارسات اجليدة

  اجلهود اإلقليمية والدولية

مات والوكـاالت   من أجل تعزيز اجلهود اإلقليمية والدولية، ميكن لذوي االستطاعة من أطراف وغريها من املنظ               -١٩
  :ذات الصلة أن تتعاون وتقدم الدعم يف جمال األنشطة التالية

  تعزيز الوعي باالحتياجات ودواعي القلق اإلقليمية ودون اإلقليمية؛  )أ(  

  دعم املؤسسات والشبكات اإلقليمية احلالية؛  )ب(  

تعزز تبادل التجارب وذلك     و ٦تعزيز وتشجيع الربامج واملشاريع اإلقليمية اليت تدعم تنفيذ املادة            )ج(
  بطرق منها نشر أفضل املمارسات والدروس املستفادة وتبادل املعلومات والبيانات؛

، بالتعاون مع مراكز التميز اإلقليميـة،       (CC:iNet)إنشاء بوابات إقليمية ملركز تبادل املعلومات         )د(
  اله؛وذلك من أجل تطوير وحتسني أداء مركز تبادل املعلومات وتيسري استعم

وضع برامج وأنشطة إقليمية، مبا يف ذلك إعداد مواد تدريبية وتثقيفية وأدوات أخرى، باستخدام                )ه(
  اللغات احمللية حسب االقتضاء وحيثما تسىن ذلك؛

تنظيم حلقات عمل إقليمية ودون إقليمية لتعزيز تبادل وتقاسم التجارب وأفضل املمارسـات؛               )و(
  .ونقل املعارف واملهارات

  مات احلكومية الدوليةاملنظ

  :تدعى املنظمات احلكومية الدولية، مبا فيها أمانات االتفاقيات، إىل القيام جبملة أمور منها ما يلي  - ٢٠
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 من خالل براجمها العاديـة، ومـن        ٦مواصلة دعم اجلهود املبذولة لتنفيذ األنشطة مبوجب املادة           )أ(  
القتضاء بطرق منها توفري ونشر املعلومات واملواد املرجعية مثـل  خالل برامج حمددة تركز على تغري املناخ، وعند ا    

  األشكال البيانية اليت ميكن ترمجتها وتعديلها بيسر، وكذلك بتقدمي الدعم املايل والتقين؛

تعزيز التعاون مع املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية األخرى وتعزيز إشراكها              )ب(  
  . وجتنب االزدواج يف العمل٦ لألطراف يف أنشطتها املتصلة باملادة هبدف ضمان دعم منسق

  املنظمات غري احلكومية

، وُتدعى إىل النظر يف سـبل  ٦ُتَشجَّع املنظمـات غري احلكوميـة علـى مواصلـة أنشطتهـا املتصلـة باملادة         -٢١
 األول لالتفاقية والبلدان غري املدرجة يف املرفق األول         تعزيز التعاون بني املنظمات غري احلكومية يف البلدان املدرجة يف املرفق          

  .لالتفاقية، وكذلك التعاون يف األنشطة بني املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية واحلكومات

  الدعم

، ٦ة  سيلزم أن حتدد األطراف أكثر السبل كفاءة وفعالية من حيث التكلفة لتنفيذ األنشطة املتعلقة باملـاد                 - ٢٢
وُتَشجَّع األطراف على إقامة شراكات مع أطراف أخرى، وكذلك مع املنظمات احلكومية الدولية وغري احلكومية               
واجلهات ذات الصلة صاحبة املصلحة، لتيسري تنفيذ هذه األنشطة، مبا يف ذلك حتديد اجملاالت ذات األولوية الـيت                  

  .تتطلب دعماً ومتويالً

  .ب تنفيذ برنامج العمل تعزيز املؤسسات والقدرات الوطنية، ال سيما يف البلدان الناميةكأولويات متهيدية، سيتطل  -٢٣

  استعراض التقدم احملرز واإلبالغ

سيجري مؤمتر األطراف، من خالل اهليئة الفرعية للتنفيذ، استعراضاً للتقدم احملرز يف تنفيذ برنامج العمل                 - ٢٤
  .٢٠١٠ط للتقدم احملرز يف عام ، مع إجراء استعراض وسي٢٠١٢هذا حبلول عام 

وُيطلب إىل األطراف مجيعها أن تورد يف بالغاهتا الوطنية، حيثما أمكن، ويف تقارير أخرى، معلومات عن                - ٢٥
  .إجنازاهتا والدروس املستفادة والتجارب املكتسبة والثغرات والعوائق املتبقية اليت يالحظ وجودها

ة على تبادل املعلومات بشأن تنفيذ برنامج العمل عـرب شـبكة            وتشجع األطراف واملنظمات ذات الصل      - ٢٦
CC:iNetباإلضافة إىل قنوات اإلبالغ الرمسية مثل البالغات الوطنية ،.  

 وإىل  ٦ برناجمية لربنامج العمل املتعلق باملادة       توتدعى املنظمات احلكومية الدولية إىل استحداث استجابا        - ٢٧
نة االتفاقية، بإبالغ اهليئة الفرعية للتنفيذ من خالل األمانة باستجاباهتا وبالتقدم القيام، بعد إجراء مشاورات مع أما

  .٢٠١٢ و٢٠١٠احملرز، وذلك بغية استعراض الربنامج وتقييم فعاليته يف عامي 
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وُتدعى املنظمات غري احلكومية إىل تقدمي معلومات ذات صلة باملوضوع إىل األمانة عن التقدم احملرز لغرض   - ٢٨
، وإىل القيام، وفقـاً لظروفهـا       ٢٠١٢ و ٢٠١٠ وتقييم فعاليته يف عامي      ٦عراض برنامج العمل املتعلق باملادة      است

  .الوطنية، بإطالع جهات الوْصل الوطنية على ذلك وإشراكها فيه حبسب االقتضاء

  دور األمانة

، ٦ة يف إطار برنامج العمل املتعلق باملـادة          من االتفاقية، ُيطلب إىل األمانة أن تيّسر اجلهود املبذول         ٨وفقاً للمادة     -٢٩
  :وخباصة ما يلي

، وذلك باالسـتناد    ٦إعداد تقارير للهيئة الفرعية للتنفيذ عن التقدم الذي حترزه األطراف يف تنفيذ املادة                )أ(  
ام، خاصة ألغراض   وستصدر هذه التقارير بانتظ   . إىل املعلومات اليت ترد يف البالغات الوطنية وغريها من مصادر املعلومات          

  ؛٢٠١٢ للتقدم احملرز وألغراض االستعراض املقرر إجراؤه يف عام ٢٠١٠االستعراض الوسيط يف عام 

تعبئة املنظمات ذات الصلة وتيسري تنسيق إسهامات هذه املنظمات يف برنامج العمـل اخلمـسي         )ب(  
  ؛٦املتعلق باملادة 

يمية، رهناً بوجود األموال، لتبادل الـدروس املـستفادة       تنظيم حلقات عمل مواضيعية إقليمية ودون إقل        )ج(  
  ؛٢٠١٠وأفضل املمارسات، بالتعاون مع الشركاء ذوي الصلة، وقبل إجراء االستعراض الوسيط لربنامج العمل يف 

 ومواكبتها للتطورات، متاشياً مع تقرير تقييم مركز تبادل CC:iNetمواصلة حتسني جدوى شبكة   )د(  
  . وغريها من املصادرCC:iNetيسري نشر املعلومات املستقاة من شبكة ، وت)١(املعلومات

  ٨اجللسة العامة   
٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٥-١٤  

                                                      

)١(  FCCC/SBI/2007/26.  
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  ١٣- م أ/١٠املقرر 

  جتميع وتوليف البالغات الوطنية الرابعة
  إن مؤمتر األطراف،

 وغريها من األحكـام     ١٢ادة   وإىل امل  ٤ من املادة    ٢من الفقرة   ) ب(و) أ(إىل الفقرتني الفرعيتني    إذ يشري     
  ذات الصلة من االتفاقية،

 ٧-م أ/٣٣ و٧-م أ/٢٦و ٥-م أ/٤ و٤-م أ/١١ و٣-م أ/٦ و١-م أ/٣ و١-م أ/٢ إىل مقرراته وإذ يشري كذلك  
  ،١١-م أ/٧ و٩-م أ/١ و٨-م أ/٤و

درجـة يف    أن البالغات الوطنية وبيانات جرد غازات الدفيئة السنوية املقدمة من األطـراف امل             وإذ يؤكد   
املرفق األول لالتفاقية هي مصدر املعلومات الرئيسي من أجل استعراض تنفيذ هذه األطراف لالتفاقية، وأن التقارير 

  الناشئة عن االستعراض املتعمق هلذه البالغات الوطنية توفر معلومات إضافية هامة هلذا الغرض،

  ، )١(ير التجميعي والتوليفي املتعلق بالبالغات الوطنية الرابعةمبا اضطلعت به األمانة من عمل يف إعداد التقررحب يوإذ   

 ٨-م أ/٤ األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اليت مل تقدم بالغاهتا الوطنية وفقـاً للمقـرر          ثحي  -١  
  على القيام بذلك على سبيل األولوية؛

 ١مانة بالغاً وطنياً خامساً حبلـول        إىل األطراف املدرجة يف املرفق األول أن تقدم إىل األ          طلبي  - ٢  
 من االتفاقية، على أن يقدَّم البالغ الوطين السادس         ١٢ من املادة    ٢ و ١ وفقاً للفقرتني    ٢٠١٠يناير  /كانون الثاين 

  بعد ذلك التاريخ بأربع سنوات؛

اها  أن عملية استعراض البالغات الوطنية والنظر يف نتائج هذا االستعراض قد ثبتت جدو             ستنتجي  - ٣  
  ؛٤- م أ/١١ و٣- م أ/٦ و١- م أ/٢وينبغي مواصلتها وفقاً للمقررات 

   أنه ميكن تقدمي البالغات الوطنية إىل األمانة يف شكل إلكتروين فقط؛قرري  - ٤  

 النظر يف موعد تقدمي البالغات الوطنية السادسة لألطراف املدرجة يف املرفق األول يف دورهتا قرري  - ٥  
  . على أبعد تقدير٢٠٠٩ديسمرب /ها يف كانون األولاخلامسة عشرة املقرر عقد

  ٨اجللسة العامة   
٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٥-١٤  

                                                      

)١( FCCC/SBI/2007/INF.6و Add.1و Add.2.  
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  ١٣- م أ/١١املقرر 

  اإلبالغ عن النظم العاملية ملراقبة املناخ
  إن مؤمتر األطراف، 

  ،١٠- م أإ/٥ و٩- م أإ/١١ و٥- م أإ/٥ و٥- م أإ/٤مبقرراته ذ ُيذَكِّر إ  

املبادئ التوجيهية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ املتعلقة "نقيح  إىل ضرورة توإذ يشري  
، بغية تضمينها خطة وضع النظام العاملي ملراقبة املناخ موضع التنفيذ )١("باإلبالغ عن النظم العاملية ملراقبة املناخ

  وكيما ُتدَرَج فيها متغريات املناخ األساسية،
  ات املقدمة من أمانة النظام العاملي ملراقبة املناخ،باملقترحإذ يسلّم و  

 يف ما قدمته اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية من توصيات يف هذا الشأن يف دوراهتا                وقد نظر   
  ،)٢(الثالثة والعشرين واخلامسة والعشرين والسابعة والعشرين

م املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ املتعلقة باإلبالغ         املبادئ التوجيهية املنقحة التفاقية األم     يعتمد  - ١  
  ؛)٣(عن النظم العاملية ملراقبة املناخ، بصيغتها الواردة يف مرفق هذا املقرر

 أن يبدأ سريان هذه املبادئ التوجيهية فوراً من أجل إعداد تقارير تقنية مفصلة عن عمليات                يقرر  - ٢  
  ؛٥- م أإ/٥ و٥- م أإ/٤رين املراقبة املنهجية وفقاً ألحكام املقر

 إىل األطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية أن تواصل تقدمي هذه التقارير باالقتران مع      يطلب  - ٣  
  بالغاهتا الوطنية؛

  .األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية أن تقدم هذه التقارير على أساس طوعييدعو   - ٤  

  ٨اجللسة العامة   
٢٠٠٧ديسمرب  /انون األول  ك ١٥-١٤  

                                                      

  .الفصل الثالث ،FCCC/CP/1999/7 والوثيقة ٥-م أإ/٥انظر املقرر  )١(
)٢( FCCC/SBSTA/2005/10   ؛ و ٩٧، الفقرةFCCC/SBSTA/2006/11 ؛ ومـشروع االسـتنتاجات     ٩٥ ، الفقرة

 . من جدول أعمال اهليئة الفرعية٦املقرر اعتماده يف إطار البند 

تيسرياً للرجوع إىل املرفق املتضمن للمبادئ التوجيهية املنقحة لالتفاقية اإلطارية ميكن اإلطالع عليه يف الوثيقة                )٣(
FCCC/CP/2007/6/Add.2.  



FCCC/CP/2007/6/Add.1 
Page 49 

 

  ١٣- م أ/١٢قرر امل

  أداء امليزانية ومهام األمانة وعملياهتا
  إن مؤمتر األطراف،  
  ،)١( يف املعلومات الواردة يف الوثائق اليت أعّدهتا األمانة بشأن املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسيةوقد نظر  

  ،١- م أ/١٥ ملؤمتر األطراف اليت اعُتمدت يف املقرر  من اإلجراءات املالية١٩ و١١ إىل الفقرتني وإذ ُيشري  

  ٢٠٠٧- ٢٠٠٦ أداء امليزانية لفترة السنتني - أوالً 
، وبـالتقرير   ٢٠٠٦ديـسمرب   / كانون األول  ٣١ بالبيانات املالية املؤقتة كما هي يف        ُيحيط علماً   - ١  

، وحبالة االشتراكات ٢٠٠٧يونيه /حزيران ٣٠ إىل ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين١املتعلق بأداء امليزانية عن الفترة من 
يف الصندوق االستئماين للميزانية األساسية، والصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية، والـصندوق االسـتئماين             

  ؛٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١٥للمشاركة يف عملية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، كما هي يف 

 األطراف اليت مل ُتسدد اشتراكاهتا يف امليزانية األساسية أن تفعل ذلـك دون تـأخري،                يطلب إىل   - ٢  
  يناير من كل سنة وفقاً لإلجراءات املالية؛/ كانون الثاين١واضعةً يف اعتبارها أن دفع االشتراكات يستحق يف 

  ينها؛ لألطراف اليت سددت اشتراكاهتا يف امليزانية األساسية يف حُيعرب عن تقديره  - ٣  

 للمسامهات اليت وردت من األطراف يف الصندوق االستئماين للمشاركة          عن تقديره  ُيعرب أيضاً   - ٤  
  يف عملية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، وللمسامهات يف الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية؛

ندوق االستئماين للمشاركة يف عمليـة       األطراف على مضاعفة جهودها للمسامهة يف الص       ُيشّجع  - ٥  
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ ويف الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية على ضوء تزايد العمل 

  الذي مل ُترصد له خمصصات يف امليزانية األساسية؛

وية يف امليزانية األساسية مببلغ      عن تقديره حلكومة أملانيا ملسامهتها الطوعية السن       ُيعرب مرة أخرى    - ٦  
   يورو بوصفها احلكومة املضيفة لألمانة؛١ ٧٨٩ ٥٢٢ يورو وملسامهتها اخلاصة مببلغ قدره ٧٦٦ ٩٣٨قدره 

                                                      

)١( FCCC/SBI/2007/19و ،FCCC/SBI/2007/INF.1و ،FCCC/2007/INF.11. 
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   مواصلة استعراض مهام وعمليات األمانة- ثانياً 
 لوثيقـة  املعلومات املتصلة مبهام وعمليات األمانة كما ترد يف عدة وثائق، وخباصـة يف ا              ُيالحظ  - ٧  

FCCC/SBI/2007/19؛  

 على أنه ينبغي للهيئة الفرعية للتنفيذ أن تنظر يف هذه املسألة يف دورهتا التاسعة والعشرين،                يوافق  - ٨  
  .)٢(وفقاً للمقرر الذي اختذته يف دورهتا احلادية والعشرين ملواصلة النظر يف هذه املسألة سنوياً

  ٨اجللسة العامة   
٢٠٠٧  ديسمرب/ كانون األول  ١٥-١٤  

                                                      

)٢( FCCC/SBI/2004/19 ١٠٥، الفقرة. 
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  ١٣-م أ/١٣املقرر 

  ٢٠٠٩-٢٠٠٨امليزانية الربناجمية لفترة السنتني 
  ،إن مؤمتر األطراف

  ،)١( من اإلجراءات املالية ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ٤ إىل الفقرة إذ يشري  

  ،)٢( املقدمة من األمني التنفيذي٢٠٠٩-٢٠٠٨ يف امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني وقد نظر  

  ،٧-م أ/٢٩، و٧-م أ/٤، و٨-م أ/٣  إىل مقرراتهوإذ يشري  

 دوالراً من دوالرات ٥٤ ٠٣١ ٥٨٤ البالغة ٢٠٠٩-٢٠٠٨على امليزانية الربناجمية لفترة السنتني يوافق   -١  
  اه؛ أدن١لألغراض احملددة يف اجلدول )  يورو٤١ ١٧٢ ٠٦٨(الواليات املتحدة 

 يـورو   ٧٦٦ ٩٣٨ باملسامهة السنوية املقدمة من حكومة البلد املضيف وقدرها          حييط علماً مع التقدير     -٢  
  مقابل نفقات خمطط هلا؛

من األرصدة غـري املنفقـة أو مـن          على سحب مليوين دوالر من دوالرات الواليات املتحدة          يوافق  -٣  
  ؛٢٠٠٩-٢٠٠٨ة جزء من ميزانية الفترة من فترات مالية سابقة لتغطي) املرّحلة(االشتراكات 

  للميزانية الربناجمية؛)  أدناه٢اجلدول ( على جدول مالك املوظفني يوافق  -٤  

  ؛ربوتوكول كيوتووكذلك بتتضمن عناصر متصلة باالتفاقية  أن امليزانية الربناجمية يالحظ  -٥  

 والـذي   يف مرفق هذا املقرر    ذي يرد  ال ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ اجلدول اإلرشادي لالشتراكات لعامي      يعتمد  -٦  
  ؛ أدناه١ يف املائة من االشتراكات اإلرشادية املبينة يف اجلدول ٦٣,٢يغطي 

 إىل  ،الثالثـة  يف دورتـه     ،مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو         يدعو  -٧  
  ا؛املوافقة على ما ينطبق على بروتوكول كيوتو من عناصر امليزانية املوصى هب

 دوالر من دوالرات الواليات املتحدة      ٧ ٧١٠ ٦٠٠ على ميزانية طوارئ خلدمات املؤمترات تبلغ        يوافق  -٨  
 إذا قررت اجلمعية العامة لألمم املتحدة عدم توفري موارد هلذه           ٢٠٠٩-٢٠٠٨تضاف إىل امليزانية الربناجمية لفترة السنتني       
  ؛) أدناه٣نظر اجلدول ا(األنشطة من امليزانية العادية لألمم املتحدة 

                                                      

 .، املرفق األول١-م أ/١٥انظر املقرر  )١(

 .Add.2 وAdd.1 وFCCC/SBI/2007/8انظر  )٢(
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 اجلمعية العامة لألمم املتحدة إىل اختاذ قرار يف دورهتا الثانية والستني بشأن مسألة تغطية نفقـات                 يدعو  -٩  
  خدمات املؤمترات لالتفاقية من ميزانيتها العادية؛

 أعـاله،   ٨قرة   إىل األمني التنفيذي أن يقدم تقريراً إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ عن تنفيذ الف             يطلب  - ١٠  
   االقتضاء؛حبسب

 أدناه  ١ لألمني التنفيذي بإجراء حتويالت بني كل من بنود االعتمادات الرئيسية املبينة يف اجلدول               يأذن  -١١  
 يف املائة من جمموع النفقات املقدرة هلذه البنود، شريطة أن يطبَّق            ١٥حبيث ال يتجاوز إمجايل هذه التحويالت حداً نسبته         

   يف املائة لكل بند من بنود هذه االعتمادات؛٢٥ىل ناقص حد آخر يصل إ

   يف املائة من النفقات املقدرة؛٨,٣ احملافظة على مستوى احتياطي رأس املال العامل بنسبة يقرر  -١٢  

 مجيع األطراف يف االتفاقية إىل مالحظة أن االشتراكات يف امليزانية األساسية يستحق دفعها              يدعو  - ١٣  
من اإلجراءات املالية، وإىل الـدفع الفـوري والكامـل          ) ب(٨يناير من كل سنة، وفقاً للفقرة       /اين كانون الث  ١يف  

، علـى أن  ٢٠٠٩ و٢٠٠٨ أعاله لكلٍ من السنتني     ١لالشتراكات املطلوبة لتمويل النفقات املوافق عليها يف الفقرة         
مهات مطلوبة لتمويل النفقات الناشئة عـن        أعاله، وألية مسا   ٢تؤخذ يف احلسبان املسامهات املشار إليها يف الفقرة         

   أعاله؛٨القرارات املشار إليها يف الفقرة 

 بتقديرات متويل الصندوق االستئماين للمشاركة يف عملية اتفاقية األمم املتحـدة اإلطاريـة           حييط علماً   -١٤  
يات املتحـدة لفتـرة الـسنتني        دوالر من دوالرات الوال    ٥ ٦٥٠ ٠٠٠(بشأن تغري املناخ اليت حيددها األمني التنفيذي        

  ، ويدعو األطراف إىل تقدمي اشتراكات هلذا الصندوق؛) أدناه٤انظر اجلدول ) (٢٠٠٩-٢٠٠٨

 بتقديرات التمويل للصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية اليت حيددها األمـني التنفيـذي             حييط علماً   -١٥  
، ويدعو  ) أدناه ٥انظر اجلدول   ) (٢٠٠٩-٢٠٠٨رة السنتني    دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة لفت      ١٩ ٩٣٠ ١٨٧(

  األطراف إىل تقدمي مسامهات هلذا الصندوق؛

يطلب إىل األمني التنفيذي أن يقدم إىل مؤمتر األطراف يف دورته الرابعة عشرة تقريراً عن اإليـرادات                    -١٦  
  ؛٢٠٠٩-٢٠٠٨ناجمية لفترة السنتني وأداء امليزانية، وأن يقترح ما قد يلزم من تعديالت يف امليزانية الرب

 إىل األمني التنفيذي، لدى صياغته ملقترحات امليزانية مستقبالً، أن يعرض امليزانية بالشكل           يطلب  - ١٧  
  . وأن يقدم املقترحات يف الوقت املناسب)٣(ومبستوى التفصيل املتوّخيني يف فترة السنتني السابقة

                                                      

 .Add.1 وFCCC/SBI/2005/8انظر  )٣(
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  ، حبسب الربامج٢٠٠٩-٢٠٠٨سية للفترة  امليزانية الربناجمية األسا-١اجلدول 

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨جمموع  ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ 

 )أ()باليورو( )بدوالرات الواليات املتحدة( )بدوالرات الواليات املتحدة( )بدوالرات الواليات املتحدة( اإلنفاق

      اعتمادات الربامج-ألف 

 ٣ ٢٦٤ ٠٢٠ ٤ ٢٨٣ ٤٩١ ٢ ١٦١ ٦٩٣ ٢ ١٢١ ٧٩٨  اإلدارة التنفيذية والتنظيم اإلداري

 ٦ ٩٨٤ ٢٨٢ ٩ ١٦٥ ٧٢٤ ٤ ٥٤١ ١٦٧ ٤ ٦٢٤ ٥٥٧ تقدمي التقارير، والبيانات، والتحليل

 ٤ ٣٩٥ ٠٨٥ ٥ ٧٦٧ ٨٢٨ ٢ ٩١٩ ٥٢٤ ٢ ٨٤٨ ٣٠٤ الدعم املايل والتقين

 ٤ ٣٨٢ ٦٩٥ ٥ ٧٥١ ٥٦٨ ٢ ٩٠٥ ٣٠١ ٢ ٨٤٦ ٢٦٧ التكيف والتكنولوجيا والعلم

 ٢ ١٢٠ ٤٧٢ ٢ ٨٢٢ ٦٦٦ ١ ٤١١ ٣٣٣ ١ ٣٧١ ٤٣٨ آليات التنمية املستدامة

 ٣ ٠٠٢ ٤٣٢ ٣ ٩٤٠ ١٩٩ ١ ٩٩٠ ٠٤٧ ١ ٩٥٠ ١٥٢ الشؤون القانونية

 ١ ١٥٩ ٧٧٥ ١ ٥٢٢ ٠١٤ ٧٦١ ٠٠٧ ٧٦١ ٠٠٧ مكتب نائب األمني التنفيذي

 ٢ ٤٨٠ ٠٥٦ ٣ ٢٥٤ ٦٦٧ ١ ٦٤٤ ٣٧٧ ١ ٦١٠ ٢٩٠ خدمات شؤون املؤمترات

 ٦ ١٧٥ ٩٣٢ ٨ ١٠٤ ٨٩٨ ٣ ٩٥١ ٣٣١  ٤ ١٥٣ ٥٦٧ خدمات اإلعالم

 -- -- --  -- )ب(اخلدمات اإلدارية

تكاليف التشغيل على نطاق      -باء 
  )ج(األمانة

٢ ٤٤٩ ٤٦١ ٣ ٢١٤ ٥١٦ ١ ٦٠٧ ٢٥٠  ١ ٦٠٧ ٢٦٦ 

 ٣٦ ٤١٤ ٢١٠ ٤٧ ٧٨٧ ٦٧٦ ٢٣ ٨٩٣ ٠٣٠  ٢٣ ٨٩٤ ٦٤٦  )باء+ ألف (نفقات الربامج 

النفقـات  (تكاليف دعم الربامج      –جيم 
  )د()العامة

٤ ٧٣٣ ٨٤٧ ٦ ٢١٢ ٣٩٨ ٣ ١٠٦ ٠٩٤  ٣ ١٠٦ ٣٠٤ 

 ٢٤ ٠١١ ٣١ ٥١٠ صفر  ٣١ ٥١٠   ) ه(احتياطي رأس املال العامل  –دال 

 ٤١ ١٧٢ ٠٦٨ ٥٤ ٠٣١ ٥٨٤ ٢٦ ٩٩٩ ١٢٤  ٢٧ ٠٣٢ ٤٦٠  )دال+جيم + باء + ألف (اجملموع 

       الدخل

 ١ ٥٣٣ ٨٧٦ ٢ ٠١٢ ٩٦١ ١ ٠٠٦ ٤٨٠  ١ ٠٠٦ ٤٨٠  )و(مسامهة احلكومة املضيفة

) املرّحلة(ري املنفقة أو االشتراكات     األرصدة غ 
  من فترات مالية سابقة

 ١ ٥٢٤ ٠٠٠  ٢ ٠٠٠ ٠٠٠  ١ ٠٠٠ ٠٠٠  ١ ٠٠٠ ٠٠٠  

 ٣٨ ١١٤ ١٩٢ ٥٠ ٠١٨ ٦٢٣ ٢٤ ٩٩٢ ٦٤٤  ٢٥ ٠٢٥ ٩٨٠  االشتراكات اإلرشادية

 ٤١ ١٧٢ ٠٦٨ ٥٤ ٠٣١ ٥٨٤ ٢٦ ٩٩٩ ١٢٤  ٢٧ ٠٣٢ ٤٦٠  جمموع الدخل

  ينـاير إىل  /السعر املتوسط للفتـرة املمتـدة مـن كـانون الثـاين           )  يورو ٠,٧٦٢= الر   دو ١(ميثل سعر الصرف املستخدم       )أ(  
  . ٢٠٠٧مارس /آذار

  .ُتَموَّل اخلدمات اإلدارية من النفقات العامة  )ب(  
  .ُتدار تكاليف التشغيل على نطاق األمانة عن طريق برنامج اخلدمات اإلدارية  )ج(  
  . يف املائة فيما يتعلق بالدعم اإلداري١٣رها تطبق األمم املتحدة نسبة مَوحَّدة قد  )د(  
 دوالراً ٢ ٣٠٣ ٥٧٨، سُيرفع احتياطي رأس املال العامل إىل )١٤، املرفق األول الفقرة ١-م أ/١٥املقرر  (وفقاً لإلجراءات املالية      ) ه(  

  .٢٠٠٩ وسيبقى عند هذا املستوى يف عام ٢٠٠٨يف عام 
  .٢٠٠٧مارس /يناير إىل آذار/ متوسط سعر الصرف يف الفترة املمتدة من كانون الثاين يورو، استناداً إىل٧٦٦ ٩٣٨تعادل   )و(  
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يف فترة الوظائف املموَّلة من امليزانية األساسية على نطاق األمانة   - ٢اجلدول 
  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨السنتني 
 ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ 

   )أ(الفئة الفنية وما فوقه
 ١ ١ أمني عام مساعد

 ٣ ٣ ٢- مد
 ٦ ٦ ١- مد
 ١٢ ١٢ ٥- ف
 ٢٤ ٢٤ ٤- ف
 ٣٢ ٣٢ ٣- ف
 ١٠ ١٠ ٢- ف

 ٨٨ ٨٨ جمموع موظفي الفئة الفنية وما فوقه
 ٥٣,٥ ٥٢,٥ جمموع موظفي فئة اخلدمات العامة

 )ب(١٤١,٥ )ب(١٤٠,٥ اجملموع
  .موظف من الفئة الفنية: مدير؛ ف: مد  )أ(  
  .٣-  ووظيفة برتبة ف١- ستجمَّد وظيفتان برتبة مد  )ب(  

  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨اجات من املوارد خلدمات املؤمترات الطارئة يف فترة السنتني   االحتي- ٣اجلدول 
  )بآالف دورات الواليات املتحدة(

  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨جمموع  ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ وجه اإلنفاق
  ٢ ٠٦١,١ ١ ٠٤٥,٨ ١ ٠١٥,٣ )أ(الترمجة الشفوية

        )ب(الوثائق
  ٣ ٠٤٥,٤  ١ ٥٤٥,٢  ١ ٥٠٠,٢  الترمجة التحريرية  
  ٩٤٢,٨  ٤٧٨,٤  ٤٦٤,٤  زيعاالستنساخ والتو  

  ٤٩٨,٦  ٢٥٣,٠  ٢٤٥,٦  )ج(دعم خدمات االجتماعات
  ٦ ٥٤٧,٨  ٣ ٣٢٢,٣  ٣ ٢٢٥,٥  اجملموع الفرعي

  ٨٥١,٢  ٤٣١,٩  ٤١٩,٣  تكاليف دعم الربامج
  ٣١١,٦  ٩,١  ٣٠٢,٥  احتياطي رأس املال العامل

  ٧ ٧١٠,٦  ٣ ٧٦٣,٣  ٣ ٩٤٧,٤  اجملموع
  :حساب ميزانية الطوارئ املخصصة خلدمات املؤمترات ما يليتشمل االفتراضات املستخدمة يف   :مالحظة

   اجتماعاً يف كل دورة؛٤٠أال يتجاوز عدد االجتماعات اليت تستخدم فيها الترمجة الشفوية     
 وإىل إسـقاطات    ٢٠٠٦-١٩٩٧يستند حجم الوثائق املتوقع إصدارها إىل متوسط الوثائق اليت صدرت خالل الفترة               

 صفحة يف الـسنة     ١ ٦٠٠، بافتراض حنو    ٢٠٠٩-٢٠٠٨ية املتعلقة بتقدمي التقارير اليت ستنشأ يف        االحتياجات اإلضاف 
 صفحة يف السنة يف اجملموع بالنسبة إىل االستنساخ والتوزيع؛ ويفترض أن            ٥ ١٠٠بالنسبة إىل الترمجة واملراجعة، وحنو      
  وزيع احملدود؛ للت١٠٠ للتوزيع العام وحنو ٢ ٠٠٠يبلغ عدد النسخ عن كل صفحة حنو 

يشمل دعم خدمات االجتماعات املوظفني الذين توفرهم عادة خدمات املؤمترات التابعة ملكتب األمم املتحدة يف جنيف              
  من أجل تنسيق ودعم خدمات الترمجة الشفوية والتحريرية واالستنساخ أثناء الدورة؛

  .فتراض أن االحتياجات لن تشهد زيادة كبرية خالل فترة السنتنيإمجاالً، تتسم األرقام املستعملة بالثبات وقد مت تطبيقها با  
  .تشمل أجور املترمجني الشفويني وسفرهم وبدل إقامتهم اليومي  )أ(  
  .تشمل مجيع التكاليف املتعلقة بتجهيز الوثائق قبل الدورة وأثناءها وبعدها؛ وتشمل تكاليف الترمجة ومراجعة الوثائق وطباعتها  )ب(  
  .ور املوظفني املكلفني بدعم خدمات االجتماعات وسفرهم وبدل إقامتهم اليومي وتكاليف الشحن واالتصاالتيشمل أج  )ج(  
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احتياجات الصندوق االستئماين من املوارد للمشاركة يف عملية اتفاقية األمم   - ٤اجلدول 
  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ يف فترة السنتني 

  )يات املتحدةبآالف دوالرات الوال(

 ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ وجه اإلنفاق
تقدمي دعم إىل مندوب واحد من كل طرف مؤهل للمشاركة يف دورتني مدة كـل               

 )أ(  منهما أسبوعان يف السنة
١ ٧٠٠,٠ ١ ٧٠٠,٠ 

تقدمي دعم إىل مندوب ثاٍن من كل بلد من أقل البلدان منواً وكل دولة من الـدول                 
 )ب)(أ(كة يف دورتني مدة كل منهما أسبوعان يف السنة  النامية اجلزرية الصغرية للمشار

٨٠٠,٠  ٨٠٠,٠  

  ٢ ٥٠٠,٠ ٢ ٥٠٠,٠  اجملموع الفرعي
  ٣٢٥,٠  ٣٢٥,٠  تكاليف دعم الربامج 

  ٢ ٨٢٥,٠  ٢ ٨٢٥,٠  اجملموع

دورة لكل من اهليئتني الفرعيتني مدة كل منهما أسبوعان، ودورة ملؤمتر األطراف وملؤمتر األطـراف العامـل                   )أ(  
  .صفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو واهليئتني الفرعيتني مدهتا أسبوعانبو

  .٩- م أ/١٦ من املقرر ١٨تقدمي دعم ملشاركة أقل البلدان منواً والدول النامية اجلزرية الصغرية وفقاً للفقرة   )ب(  
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االحتياجات من املوارد للصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية يف   - ٥اجلدول 
  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ة السنتني فتر

 األنشطة اليت ستضطلع هبا األمانة
  التكلفة 

 )بدوالرات الواليات املتحدة(
  التكلفة

 )أ()باليورو(

   االتفاقية

 تقدمي الدعم لقاعدة البيانات املتعلقة بقوائم جرد انبعاثات غازات الدفيئة ولربجمياهتا          
    ألغراض عملية االستعراض 

٩٠٩ ١٩٤ ١ ١٩٣ ١٦٨ 

 مي الدعم للبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجـة يف املرفـق األول             تقد
    باالتفاقية ولفريق اخلرباء االستشاري

٢٦٩ ٥١٠ ٣٥٣ ٦٨٨ 

 ٧٢١ ٧٦٣ ٩٤٧ ١٩٦ ٢٠٠٩-٢٠٠٨تقدمي الدعم لفريق اخلرباء ألقل البلدان منواً يف الفترة 

 تعلق بآثار تغري املناخ وقابلية التأثر به     تقدمي الدعم لعملية تنفيذ برنامج عمل نريويب امل       
    والتكيف معه، ولتنفيذ ما قد يلزم اختاذه مـن إجـراءات إضـافية يف سـياق               

 ١٠-م أ/١   املقرر 

١ ٣٠٤ ٩٨٩ ١ ٧١٢ ٥٨٤ 

 تقدمي الدعم لعملية تنفيذ إطار نقل التكنولوجيا وعمل فريق اخلرباء املعـين بنقـل             
    التكنولوجيا أو َخلَفه 

٩٢١ ٨٦٢ ١ ٢٠٩ ٧٩٢ 

 ٧٥٣ ٨٤١ ٩٨٩ ٢٩٢ العمل التحليلي واملنهجي 

  ١٦٥ ٣٥٤  ٢١٧ ٠٠٠  حتديث دليل اتفاقية األمم املتحدة اإلطار بشأن تغري املناخ
 ٥ ٠٤٦ ٥١٣ ٦ ٦٢٢ ٧٢٠ اجملموع الفرعي

   بروتوكول كيوتو

 م جرد وضع وتشغيل نظام قاعدة البيانات املتعلقة بالتجميع واحلساب السنويني لقوائ        
    االنبعاثات والكميات املخصصة مبوجب بروتوكول كيوتو

٦٧١ ٦٠٩ ٨٨١ ٣٧٦ 

 ٣ ٠٣٤ ٦٣٥ ٣ ٩٨٢ ٤٦٠ تقدمي الدعم للعمليات املتعلقة بالتنفيذ املشترك

 ٥٣٠ ٠٨٥ ٦٩٥ ٦٥٠ تقدمي الدعم للجنة االمتثال

 ٤ ٢٣٦ ٣٢٨ ٥ ٥٥٩ ٤٨٦ اجملموع الفرعي

   االتفاقية وبروتوكول كيوتو

 طة دعم عملية االستعراض اليت جيريها اخلرباء مبوجب االتفاقية وبروتوكول كيوتو           أنش
 تدريب أفرقة اخلرباء واجتماعات خرباء االستعراض الرئيسيني:    امللحق هبا

٥٤٢ ٣٨٦ ٧١١ ٧٩٢ 

 ٨٦٦ ٨٣٩ ١ ١٣٧ ٥٨٤ تقدمي الدعم للمهام اإلضافية املتعلقة بالتعاون املايل

 ٦٣٤ ٥٨٨ ٨٣٢ ٧٩٢ ناء القدرات لدى البلدان الناميةتقدمي الدعم لعملية ب

 ٥٣٥ ٦٨٦ ٧٠٣ ٠٠٠  من االتفاقية موضع التنفيذ٦تقدمي الدعم لعملية وضع أحام املادة 

  ٧٣٧ ٩٠٣  ٩٦٨ ٣٧٦  تقدمي الدعم لعملية التوعية اإلعالمية
  ١١٤ ٣٠٠  ١٥٠ ٠٠٠  الفرنسية يف موقع االتفاقية على اإلنترنت/استحداث بوابة باللغة اإلسبانية

  ٧٢٥ ١٠٧  ٩٥١ ٥٨٤  تنفيذ خطة استمرارية األعمال التجارية والتعايف من الكوارث
  ٤ ١٥٦ ٨٠٨  ٥ ٤٥٥ ١٢٨  اجملموع الفرعي

  ١٣ ٤٣٩ ٦٤٩  ١٧ ٦٣٧ ٣٣٤  جمموع النفقات املقدرة
  ١ ٧٤٧ ١٥٤  ٢ ٢٩٢ ٨٥٣  ) يف املائة١٣(تكاليف دعم الربامج 

  ١٥ ١٨٦ ٨٠٣  ١٩ ٩٣٠ ١٨٧  اجملموع الكلي

هو متوسط سعر الصرف خالل الفترة من كانون        )  يورو ٠,٧٦٢= دوالر الواليات املتحدة    (سعر الصرف املستخدم      )أ(  
  .٢٠٠٧مارس /يناير إىل آذار/الثاين
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  املرفق

  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨اجلدول اإلرشادي الشتراكات األطراف يف االتفاقية لفترة السنتني 

  الطرف
  ألمملجدول األنصبة املقررة 

  ٢٠٠٨ لعام حدةاملت
  املعدَّل املقررة جدول األنصبة 
  ٢٠٠٨ لعام لالتفاقية اإلطارية

  جدول األنصبة املقررة املعدَّل 
  ٢٠٠٩لالتفاقية اإلطارية لعام 

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١  أفغانستان
 ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٦  ألبانيا
 ٠,٠٨٣ ٠,٠٨٣ ٠,٠٨٥  اجلزائر
 ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣  أنغوال

 ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢  وداأنتيغوا وبرب
 ٠,٣١٧ ٠,٣١٧ ٠,٣٢٥  األرجنتني
 ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢  أرمينيا
 ١,٧٤٣ ١,٧٤٣ ١,٧٨٧  أستراليا
 ٠,٨٦٥ ٠,٨٦٥ ٠,٨٨٧  النمسا

 ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٥  أذربيجان
 ٠,٠١٦ ٠,٠١٦ ٠,٠١٦  جزر البهاما

 ٠,٠٣٢ ٠,٠٣٢ ٠,٠٣٣  البحرين
 ٠,٠١٠ ٠,٠١٠ ٠,٠١٠  بنغالديش
 ٠,٠٠٩ ٠,٠٠٩ ٠,٠٠٩  بربادوس
 ٠,٠٢٠ ٠,٠٢٠ ٠,٠٢٠  بيالروس
 ١,٠٧٥ ١,٠٧٥ ١,١٠٢  بلجيكا

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١  بليز
 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١  بنن

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١  بوتان
 ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٦  بوليفيا

 ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٦  البوسنة واهلرسك
 ٠,٠١٤ ٠,٠١٤ ٠,٠١٤  بوتسوانا
 ٠,٨٥٤ ٠,٨٥٤ ٠,٨٧٦  الربازيل
 ٠,٠٢٠ ٠,٠٢٠ ٠,٠٢٠  بلغاريا

 ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢  بوركينا فاسو
 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١  بوروندي
 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١  كمبوديا

 ٠,٠٠٩ ٠,٠٠٩ ٠,٠٠٩  الكامريون
 ٢,٩٠٤ ٢,٩٠٤ ٢,٩٧٧  كندا

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١  الرأس األخضر
 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١  مجهورية أفريقيا الوسطى

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١  تشاد
 ٠,١٥٧ ٠,١٥٧ ٠,١٦١  شيلي
 ٢,٦٠٢ ٢,٦٠٢ ٢,٦٦٧  الصني

 ٠,١٠٢ ٠,١٠٢ ٠,١٠٥  كولومبيا
 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١  جزر القمر
 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١  الكونغو

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١  جزر كوك
 ٠,٠٣١ ٠,٠٣١ ٠,٠٣٢  كوستاريكا
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  الطرف
  ألمملجدول األنصبة املقررة 

  ٢٠٠٨ لعام حدةاملت
  املعدَّل املقررة جدول األنصبة 
  ٢٠٠٨ لعام لالتفاقية اإلطارية

  جدول األنصبة املقررة املعدَّل 
  ٢٠٠٩لالتفاقية اإلطارية لعام 

 ٠,٠٠٩ ٠,٠٠٩ ٠,٠٠٩   كوت ديفوار
 ٠,٠٤٩ ٠,٠٤٩ ٠,٠٥٠   كرواتيا
 ٠,٠٥٣ ٠,٠٥٣ ٠,٠٥٤   كوبا
 ٠,٠٤٣ ٠,٠٤٣ ٠,٠٤٤   قربص

 ٠,٢٧٤ ٠,٢٧٤ ٠,٢٨١   اجلمهورية التشيكية
 ٠,٠٠٧ ٠,٠٠٧ ٠,٠٠٧  مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية 

 ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣   مجهورية الكونغو الدميقراطية
 ٠,٧٢١ ٠,٧٢١ ٠,٧٣٩   الدامنرك
 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١   جيبويت
 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١  ينيكا دوم

 ٠,٠٢٣ ٠,٠٢٣ ٠,٠٢٤   اجلمهورية الدومينيكية
 ٠,٠٢٠ ٠,٠٢٠ ٠,٠٢١   إكوادور

 ٠,٠٨٦ ٠,٠٨٦ ٠,٠٨٨   مصر
 ٠,٠٢٠ ٠,٠٢٠ ٠,٠٢٠   السلفادور

 ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢   غينيا االستوائية
 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١   إريتريا
 ٠,٠١٦ ٠,٠١٦ ٠,٠١٦   إستونيا
 ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣   إثيوبيا

 ٢,٥٠٠ ٢,٥٠٠ ٢,٥٠٠   االحتاد األورويب
 ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣   فيجي
 ٠,٥٥٠ ٠,٥٥٠ ٠,٥٦٤   فنلندا
 ٦,١٤٦ ٦,١٤٦ ٦,٣٠١   فرنسا
 ٠,٠٠٨ ٠,٠٠٨ ٠,٠٠٨   غابون
 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١   غامبيا

 ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣   جورجيا
 ٨,٣٦٦ ٨,٣٦٦ ٨,٥٧٧   أملانيا
 ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٤   غانا

 ٠,٥٨١ ٠,٥٨١ ٠,٥٩٦   اليونان
 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١   غرينادا

 ٠,٠٣١ ٠,٠٣١ ٠,٠٣٢   غواتيماال
 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١   غينيا

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١   بيساو-  غينيا 
 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١   غيانا
 ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢   هاييت

 ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٥   هندوراس
 ٠,٢٣٨ ٠,٢٣٨ ٠,٢٤٤   هنغاريا
 ٠,٠٣٦ ٠,٠٣٦ ٠,٠٣٧   آيسلندا
 ٠,٤٣٩ ٠,٤٣٩ ٠,٤٥٠   اهلند

 ٠,١٥٧ ٠,١٥٧ ٠,١٦١   إندونيسيا
 ٠,١٧٦ ٠,١٧٦ ٠,١٨٠ ) اإلسالمية- مجهورية ( إيران 
 ٠,٤٣٤ ٠,٤٣٤ ٠,٤٤٥   آيرلندا
 ٠,٤٠٩ ٠,٤٠٩ ٠,٤١٩   إسرائيل
 ٤,٩٥٤ ٤,٩٥٤ ٥,٠٧٩   إيطاليا
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  الطرف
  ألمملجدول األنصبة املقررة 

  ٢٠٠٨ لعام حدةاملت
  املعدَّل املقررة جدول األنصبة 
  ٢٠٠٨ لعام لالتفاقية اإلطارية

  جدول األنصبة املقررة املعدَّل 
  ٢٠٠٩لالتفاقية اإلطارية لعام 

 ٠,٠١٠ ٠,٠١٠ ٠,٠١٠   جامايكا
 ١٦,٢١٦ ١٦,٢١٦ ١٦,٦٢٤   اليابان
 ٠,٠١٢ ٠,٠١٢ ٠,٠١٢   األردن

 ٠,٠٢٨ ٠,٠٢٨ ٠,٠٢٩   كازاخستان
 ٠,٠١٠ ٠,٠١٠ ٠,٠١٠   كينيا

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١   كرييباس
 ٠,١٧٨ ٠,١٧٨ ٠,١٨٢   الكويت

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١   قريغيزستان
 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١  مجهورية الو الدميقراطية الشعبية 

 ٠,٠١٨ ٠,٠١٨ ٠,٠١٨   التفيا
 ٠,٠٣٣ ٠,٠٣٣ ٠,٠٣٤   لبنان

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١   ليسوتو
 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١   ليبرييا

 ٠,٠٦٠ ٠,٠٦٠ ٠,٠٦٢   اجلماهريية العربية الليبية
 ٠,٠١٠ ٠,٠١٠ ٠,٠١٠   ليختنشتاين

 ٠,٠٣٠ ٠,٠٣٠ ٠,٠٣١   ليتوانيا
 ٠,٠٨٣ ٠,٠٨٣ ٠,٠٨٥   لكسمربغ
 ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢   مدغشقر
 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١   مالوي
 ٠,١٨٥ ٠,١٨٥ ٠,١٩٠   ماليزيا
 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١   ملديف
 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١   مايل
 ٠,٠١٧ ٠,٠١٧ ٠,٠١٧   مالطة

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١   جزر مارشال
 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١   موريتانيا

 ٠,٠١١ ٠,٠١١ ٠,٠١١   موريشيوس
 ٢,٢٠٢ ٢,٢٠٢ ٢,٢٥٧   املكسيك

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ) املتحدة-واليات (ونيزيا ميكر 
 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١  مولدوفا
 ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣   موناكو
 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١   منغوليا

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١  )اجلبل األسود(مونتينغرو 
 ٠,٠٤١ ٠,٠٤١ ٠,٠٤٢   املغرب

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١   موزامبيق
 ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٥   ميامنار

 ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٦  ناميبيا 
 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١   ناورو
 ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣   نيبال
 ١,٨٢٧ ١,٨٢٧ ١,٨٧٣   هولندا

 ٠,٢٥٠ ٠,٢٥٠ ٠,٢٥٦   نيوزيلندا
 ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢   نيكاراغوا

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١   النيجر
 ٠,٠٤٧ ٠,٠٤٧ ٠,٠٤٨   نيجرييا
 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١   نيوى

 ٠,٧٦٣ ٠,٧٦٣ ٠,٧٨٢   النرويج
 ٠,٠٧١ ٠,٠٧١ ٠,٠٧٣   عمان

 ٠,٠٥٨ ٠,٠٥٨ ٠,٠٥٩   باكستان
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  الطرف
  ألمملجدول األنصبة املقررة 

  ٢٠٠٨ لعام حدةاملت
  املعدَّل املقررة جدول األنصبة 
  ٢٠٠٨ لعام لالتفاقية اإلطارية

  جدول األنصبة املقررة املعدَّل 
  ٢٠٠٩لالتفاقية اإلطارية لعام 

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١   باالو
 ٠,٠٢٢ ٠,٠٢٢ ٠,٠٢٣   بنما

 ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢   بابوا غينيا اجلديدة
 ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٥   باراغواي

 ٠,٠٧٦ ٠,٠٧٦ ٠,٠٧٨   بريو
 ٠,٠٧٦ ٠,٠٧٦ ٠,٠٧٨   الفلبني
 ٠,٤٨٩ ٠,٤٨٩ ٠,٥٠١   بولندا

 ٠,٥١٤ ٠,٥١٤ ٠,٥٢٧   الربتغال
 ٠,٠٨٣ ٠,٠٨٣ ٠,٠٨٥   قطر

 ٢,١٢٠ ٢,١٢٠ ٢,١٧٣   مجهورية كوريا
 ٠,٠٦٨ ٠,٠٦٨ ٠,٠٧٠   رومانيا

 ١,١٧١ ١,١٧١ ١,٢٠٠   االحتاد الروسي
 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١   رواندا

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١   سانت كيتس ونيفيس
 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١   سانت لوسيا

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١  سانت فنسنت وجزر غرينادين 
 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١   ساموا

 ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣   سان مارينو
 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١   سان تومي وبرينسييب

 ٠,٧٣٠ ٠,٧٣٠ ٠,٧٤٨   اململكة العربية السعودية
 ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٤   السنغال
 ٠,٠٢٠ ٠,٠٢٠ ٠,٠٢١   صربيا 
 ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢   سيشيل
 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١   سرياليون
 ٠,٣٣٨ ٠,٣٣٨ ٠,٣٤٧   سنغافورة
 ٠,٠٦١ ٠,٠٦١ ٠,٠٦٣   سلوفاكيا
 ٠,٠٩٤ ٠,٠٩٤ ٠,٠٩٦   سلوفينيا

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١   جزر سليمان
 ٠,٢٨٣ ٠,٢٨٣ ٠,٢٩٠   جنوب أفريقيا

 ٢,٨٩٥ ٢,٨٩٥ ٢,٩٦٨   إسبانيا
 ٠,٠١٦ ٠,٠١٦ ٠,٠١٦   سري النكا

 ٠,٠١٠ ٠,٠١٠ ٠,٠١٠  سودان ال
 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١   سورينام
 ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢   سوازيلند
 ١,٠٤٥ ١,٠٤٥ ١,٠٧١   السويد
 ١,١٨٦ ١,١٨٦ ١,٢١٦   سويسرا

 ٠,٠١٦ ٠,٠١٦ ٠,٠١٦   اجلمهورية العربية السورية
 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١   طاجيكستان

 ٠,١٨١ ٠,١٨١ ٠,١٨٦   تايلند
 ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٥  ليوغوسالفية السابقةمجهورية مقدونيا ا

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١   ليشيت- تيمور 
 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١  توغو
 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١  تونغا
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  الطرف
  ألمملجدول األنصبة املقررة 

  ٢٠٠٨ لعام حدةاملت
  املعدَّل املقررة جدول األنصبة 
  ٢٠٠٨ لعام لالتفاقية اإلطارية

  جدول األنصبة املقررة املعدَّل 
  ٢٠٠٩لالتفاقية اإلطارية لعام 

 ٠,٠٢٦ ٠,٠٢٦ ٠,٠٢٧   ترينيداد وتوباغو
 ٠,٠٣٠ ٠,٠٣٠ ٠,٠٣١   تونس
 ٠,٣٧٢ ٠,٣٧٢ ٠,٣٨١   تركيا

 ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٦   تركمانستان
 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١   توفالو
 ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣   أوغندا
 ٠,٠٤٤ ٠,٠٤٤ ٠,٠٤٥   أوكرانيا

 ٠,٢٩٥ ٠,٢٩٥ ٠,٣٠٢   اإلمارات العربية املتحدة
 ٦,٤٧٩ ٦,٤٧٩ ٦,٦٤٢ وآيرلندا الشماليةاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى  

 ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٦   مجهورية ترتانيا املتحدة
 ٢١,٤٦٠ ٢١,٤٦٠ ٢٢,٠٠٠   الواليات املتحدة األمريكية

 ٠,٠٢٦ ٠,٠٢٦ ٠,٠٢٧   أوروغواي
 ٠,٠٠٨ ٠,٠٠٨ ٠,٠٠٨   أوزبكستان

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١   فانواتو
 ٠,١٩٥ ٠,١٩٥ ٠,٢٠٠  ) البوليفارية- مجهورية ( فنـزويال 
 ٠,٠٢٣ ٠,٠٢٣ ٠,٠٢٤   فييت نام

 ٠,٠٠٧ ٠,٠٠٧ ٠,٠٠٧   اليمن
 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١   زامبيا

 ٠,٠٠٨ ٠,٠٠٨ ٠,٠٠٨   زمبابوي
 ١٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ ١٠٢,٤٥٢  اجملموع 

  
  ٨اجللسة العامة   
٢٠٠٧ ديسمرب/ كانون األول  ١٥-١٤  
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  ١٣- م أ/١٤املقرر 

  موعد ومكان انعقاد الدورتني الرابعة عشرة واخلامسة عشرة
  ملؤمتر األطراف وجدول اجتماعات هيئيت االتفاقية

  ،إن مؤمتر األطراف

   من االتفاقية،٧ن املادة  م٤ إىل الفقرة إذ يشري  

   بشأن خطة املؤمترات،١٩٨٥ديسمرب / كانون األول١٩ املؤرخ ٤٠/٢٤٣ إىل قرار اجلمعية العامة وإذ يشري  

 فيما يتصل بالتناوب يف منصب )١( من النظام الداخلي اجلاري تطبيقه٢٢ من املادة ١ إىل الفقرة وإذ يشري  
  الرئيس بني اجملموعات اإلقليمية اخلمس،

موعد ومكان انعقاد الدورتني الرابعـة عـشرة          -أوالً 
  واخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف

موعد ومكان انعقاد الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الرابعة   - ألف 
  ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

والدورة الرابعة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه ر األطراف  أن ُتعقد الدورة الرابعة عشرة ملؤمتيقرر  - ١  
  ؛٢٠٠٨ديسمرب /  كانون األول١٢ إىل ١ يف الفترة من اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطـراف      استضافة  أن يقبل مع التقدير عرض حكومة بولندا        يقرر    - ٢  
   يف بوزنان، بولندا؛عامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتووالدورة الرابعة ملؤمتر األطراف ال

 إىل األمني التنفيذي مواصلة املشاورات مع حكومة بولندا والتفاوض بشأن اتفاق للبلـد              يطلب  - ٣  
  ؛٢٠٠٨فرباير / شباط١٥املضيف من أجل عقد الدورتني، هبدف إبرام اتفاق البلد املضيف وتوقيعه يف أجل أقصاه 

موعد ومكان انعقاد الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة اخلامـسة             -باء 
  ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

 ملؤمتر األطراف العامل بوصـفه      اخلامسةوالدورة   أن ُتعقد الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف         يقرر  -٤  
  ؛٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١١نوفمرب إىل / تشرين الثاين٣٠ يف الفترة من يوتواجتماع األطراف يف بروتوكول ك

                                                      

)١( FCCC/CP/1996/2.  
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الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف   استضافة  أن يقبل مع التقدير عرض حكومة الدامنرك        يقرر    - ٥  
امنرك، والدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف كوبنهاغن، الـد     

رهناًبتأكيد املكتب أن مجيع العناصر اللوجستية والتقنية واملالية الستضافة الدورتني موجودة، وفقا لقرار اجلمعية              
  ؛٤٠/٢٤٣العامة 

 إىل األمني التنفيذي مواصلة املشاورات مع حكومة الدامنرك والتفاوض بشأن اتفاق للبلد             يطلب  - ٦  
ام اتفاق البلد املضيف وتوقيعه يف أجل أقصاه موعد الـدورة الثامنـة    املضيف من أجل عقد الدورتني، هبدف إبر      

  والعشرين للهيئتني الفرعيتني؛

   إىل األمانة أن تتخذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ هذا املقرر؛يطلب  - ٧

   جدول اجتماعات هيئيت االتفاقية- ثانياً 
 كـانون  ٧نـوفمرب إىل   / الثاين  تشرين ٢٦مايو ومن   / أيار ٢٥ إىل   ١٤الفترتني من    اعتماد   يقرر  - ٨  
   على حنو ما أوصت به اهليئة الفرعية للتنفيذ؛٢٠١٢ديسمرب موعدين لفتريت الدورتني يف /األول

  . إىل تأييد هذا املقررمؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يدعو  - ٩  

  ٨اجللسة العامة   
٢٠٠٧ ديسمرب/ كانون األول  ١٥-١٤  
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  ١٣- م أ/١رار الق

  اإلعراب عن االمتنان حلكومة مجهورية إندونيسيا
  وسكان حمافظة بايل

  إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،

 بناء على دعوة مـن حكومـة   ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤ إىل ٣ يف بايل يف الفترة من      وقد اجتمع   
  مجهورية إندونيسيا،

 حلكومة مجهورية إندونيسيا لتمكني الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف          عن عميق امتنانه  يعرب    - ١  
  العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو من االنعقاد يف بايل؛

 إىل حكومة مجهورية إندونيسيا أن تنقل إىل سكان بايل عبارات امتنان مؤمتر األطـراف               يطلب  - ٢  
  . األطراف ملا خّصوا به املشاركني من حسن ضيافة وحفاوة واستقبالالعامل بوصفه اجتماع

  ٨اجللسة العامة   
  ٢٠٠٧ ديسمرب/ كانون األول١٥-١٤  

 -  -  -  -  -  


