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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

             مؤمتر األطراف

              كـانكون يف                                ه السادسة عشرة، املعقودة يف                                 تقرير مؤمتر األطراف عن دورت        
      ٢٠١٠      ديسمرب  /         انون األول   ك  ١٠         نوفمرب إىل  /             تشرين الثاين  ٢٩           الفترة من

       إضافة    

       الثاين     اجلزء     
                                                     اإلجراءات اليت اختذها مؤمتر األطراف يف دورته السادسة عشرة    
         احملتويات

                               املقررات اليت اختذها مؤمتر األطراف    
        الصفحة      املقرر

   ٢  ....................................................................                            االستعراض الرابع لآللية املالية    ١٦-   م أ / ٢  
   ٥  ....................................................                            موجهة إىل مرفق البيئة العاملية       إضافية         إرشادات     ١٦-   م أ / ٣  
   ٧  ................................................................     املناخ      بتغري      اخلاص         الصندوق      تقييم    ١٦- أ   م / ٤  
   ٨  .........................................   ً منواً         البلدان     أقل ب        اخلاص     صندوق  ال        لتشغيل        إضافية        إرشادات    ١٦- أ   م / ٥  
    ١٠  .....................................................                                          ً متديد والية فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً    ١٦-   م أ / ٦  
   ٣ ١  .............      تعزيزه    ُ  وُسبل          االتفاقية    من   ٦       املادة      بشأن       املعدل        نيودهلي     عمل        برنامج       تنفيذ   يف      احملرز        التقدم    ١٦- أ   م / ٧  
    ١٧  .....................................                           ً       ً                        مواصلة األنشطة املنفذة تنفيذاً مشتركاً يف إطار املرحلة التجريبية    ١٦-   م أ / ٨  
    ١٨  ..........................................                                                    البالغات الوطنية للبلدان املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية    ١٦-   م أ / ٩  
    ١٩  ................................................                      لصاحل البلدان النامية                            بناء القدرات يف إطار االتفاقية    ١٦-   م أ /  ١٠  
    ٢٢  ...............................................................             ية واملؤسساتية                    املسائل اإلدارية واملال    ١٦-   م أ /  ١١  
    ٢٥  ............................................................                                   مواعيد وأماكن انعقاد الدورات املقبلة    ١٦-   م أ /  ١٢  

        القرار
   ٢٧  ............                                                                                   اإلعراب عن االمتنان حلكومة الواليات املكسيكية املتحدة ووالية كينتانا رو وسكان مدينة كانكون    ١٦-   م أ / ١  
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   ١٦-   م أ / ٢      املقرر     

                             االستعراض الرابع لآللية املالية    

  ،              إن مؤمتر األطراف  

                ، من االتفاقية،  ٤         من املادة    ٩ و   ٨   و ٥   و ٤   و ٣             إىل الفقرات       إذ يشري  

        منها، ١                             من االتفاقية وال سيما الفقرة   ١١                      بالكامل أحكام املادة          وإذ يراعي  

    ١٣-    م أ  / ٦    و  ٧-    م أ  / ٧    و  ٤-    م أ  / ٣    و  ٢-    م أ  /  ١٢    و  ١-    م أ  /  ١١                إىل مقرراته    ًً               وإذ يشري أيضا    
  ،  ١٤-   م أ / ٣ و

               من االتفاقية، ٧          من املادة  )  ح ( ٢                بأحكام الفقرة     ً وعمالً  

                                                                            أن الوكاالت املتعددة األطراف والثنائية قد زادت من مواردها املاليـة                     وإذ يالحظ   
                         املتعلقة بتنفيذ االتفاقية،

                                                            التقرير السنوي ملرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتـر األطراف،             ً وإذ يالحظ أيضاً  

                               املية الذي جرى يف بونتا ديل                                                  بإكمال التجديد اخلامس ملرفق البيئة الع                  ً   وإذ حييط علماً    
  ،    ٢٠١٠     مايو  /      أيار  ٢٨     إىل   ٢٤                 إيسيت يف الفترة من 

ـ  ـ                                         املتعلق بدراسة األداء الشامل الرابع      )١ (                 كذلك بالتقرير              ً   وإذ حييط علماً       ق ـ         ة ملرف
                البيئة العاملية،

                                                                     بنتائج دراسة األداء الشامل الرابعة، اليت أجنزت قبل التجديـد                   ً  حييط علماً   - ١  
  :     ا يلي             اخلامس، وهي كم

                                                              ال يزال دعم مرفق البيئة العاملية متمشيا مع توجيهات مؤمتر األطراف؛   ) أ (  

      ً        ً                            جديداً وإضافياً إىل البلدان الناميـة                                  ً      البلدان املتقدمة املاحنة متويالً        تقدمي     رغم     ) ب (  
                   مرفق البيئيـة          برنامج        لتمويل    يا   كاف        مل يكن                    عاملي، فإن ذلك                   على الصعيد ال                مزايا بيئية          تحقيق   ل

             يف االتفاقيات؛       ما جاء        على حنو                 التزايد األعباء،   ة       العاملي

                                ً                                               يعد دعم مرفق البيئة العاملية حامساً لتمكني البلدان من إدراج قضايا تغـري                ) ج (  
                                 املناخ ضمن خططها اإلمنائية الوطنية؛

        األخـذ                      البلدان النامية يف            مبساعدة                         مرفق البيئة العاملية               املقدم من        دعم    ال    مسح   ) د (  
    ؛                                                    لتصدي لتغري املناخ وختفيض انبعاثات غازات الدفيئة وجتنبها               سياسات من أجل ا ب

__________           

  .                  حنو تقييم األثـر     :                                                     دراسة األداء الشامل الرابعة ملرفق البيئة العاملية        .     ٢٠٠٩  .                                   مكتب تقييم مرفق البيئة العاملية      ) ١ (
  .          تقرير كامل
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                                                                         حال إطار ختصيص املوارد دون وصول جمموعة من البلدان إىل مرفق البيئة               ) ه (  
            األوسـاط              الـسائد يف         متعاض         بعض اال                                                         العاملية، ال سيما فيما خيص تغري املناخ، مما قد يفسر           

    ة؛                                        املعنية بتغري املناخ من مرفق البيئة العاملي

       مبوجـب                     رفق البيئة العاملية  مل       اإلبالغ               الوفاء مبتطلبات                     لقد جرى، بوجه عام،     ) و (  
                                            االتفاقيات، وإن كانت هناك جوانب يتعني حتسينها؛

                                                                                أدى انتقال مرفق البيئة العاملية إىل الربجمة على الصعيد القطري إىل زيـادة                ) ز (  
          ة لتخصيص  ـ                        عني حتسني الطرائق احلالي             ، لكن يت                             على توليها زمام األمور         ما            ً  لبلدان نوعاً  ا      قدرة  

         املوارد؛ 

                                             إجراءات مرفق البيئة العامليـة، ال سـيما                وتفعيل                          مثة جمال ملواصلة تبسيط        ) ح (  
                                                          مرحلة حتديد املشاريع، وحتسني احترام املواعيد طيلة دورة املشروع؛

                                                                           حيتاج مرفق البيئة العاملية إىل استراتيجية إلدارة املعارف من أجل حتـسني               ) ط (  
                             التعلم وتقاسم أفضل املمارسات؛

          املوارد                   حشد حجم أكرب من              م يف جمال    ـ        دور مه ـ                            مرفق البيئة العاملية ب       قام   ) ي (  
           تغري املناخ؛ ل       للتصدي 

                                                                      بنجاح املفاوضات املتعلقة بالتجديد اخلامس ملوارد مرفـق البيئـة               يرحب  - ٢  
                         تغري املناخ منذ إنـشاء      ب    صة           األعمال اخلا                     أكرب زيادة يف جمال      ب             األمر يتعلق                     العاملية ويالحظ أن    
                                                                   االحتياجات املتزايدة للبلدان النامية يف جمال التخفيف والتكيف                   بالنظر إىل                         مرفق البيئة العاملية،    

                                             اليت يتعني مراعاهتا يف سياق مرفق البيئة العاملية؛

      واصله  م                                                                            أن مرفق البيئة العاملية قدم الدعم إىل البلدان النامية وينبغي له                 يقرر  - ٣  
  :               يف اجملاالت التالية          هذا الدعم       تكثيف 

                 مبوجب االتفاقية؛            ا اليت قطعتها         بالتزاماهت                  وفاء هذه البلدان   ) أ (  

                            تعزيز بناء القدرات الوطنية؛   ) ب (  

                                                             تطبيق ونشر التكنولوجيات، واملمارسات والعمليات من أجل التخفيف؛   ) ج (  

           يـزداد          حـىت         عمله                                                 إىل مرفق البيئة العاملية أن يواصل حتسني طرائق             يطلب    - ٤  
   :                           ، مبا يف ذلك يف اجملاالت التالية       ً  وكفاءةً     ً                      ً  قدرةً على االستجابة، وفعاليةً            الذي يقدمه   دعم  ال

                من مؤمتر األطراف؛       املقدمة                         العمل بالتوجيهات اجلديدة    ) أ (  

                                         ً     ً                           تضمني تقاريره املقدمة إىل مؤمتر األطراف تقييماً حامساً لتجربته فيما خيص              ) ب (  
                                                           ته يف دمج توجيهات مؤمتر األطـراف ضـمن اسـتراتيجياته                        ع، وكذا جترب  ـ              تنفيذ املشاري 

                    وأولوياته الربناجمية؛
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              وحتسن عمليـة                            على األخذ بزمام األمور             لبلدان   ا                               حتسني الطرائق اليت تعزز قدرة         ) ج (  
             ختصيص املوارد؛

                                                                       مواصلة تبسيط وحتسني إجراءات املرفق، ال سـيما اإلجـراءات املتعلقـة               ) د (  
               املوافقة عليها؛                        بتحديد األنشطة وإعدادها و

                                                         احلرص على أن يكون الوصول إىل املوارد سريعا ويف الوقت املناسب؛   ) ه (  

  ؛     ً  ممكناً      ً ، أمراً         االقتضاء   عند                           الربجمة على الصعيد القطري،    جعل   ) و (  

                                                ضمان االتساق والتكامل مع األنشطة التمويلية األخرى؛   ) ز (  

ـ           مكافحـة                                القطاع اخلاص لتمويل أنشطة             عمليات         تشجيع     ) ح (               ري املنـاخ      تغ
  ؛              واالستثمار فيها

                        اقتسام أفضل املمارسات؛      يف سبيل                              تعزيز هنج املرفق يف إدارة املعارف    ) ط (  

            مـن أجـل                         تقدمي الدعم وحتسينه            مواصلة                         مرفق البيئة العاملية         على         أن       يقرر  - ٥  
                                                                                            تنفيذ أنشطة التكيف، مبا يف ذلك تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف، عرب الصندوق اخلاص              

            ً                          البلدان منواً والصندوق اخلاص لتغري املناخ؛     بأقل 

      إىل                يقدمه بانتظام       الذي       تقرير    ال                                            إىل مرفق البيئة العاملية أن يدرج، يف             يطلب  - ٦  
   ٣         الفقرات                                                                               مؤمتر األطراف، معلومات عن اخلطوات اليت اختذها لتنفيذ التوجيهات الواردة يف            

        أعاله؛ ٥   و ٤ و

         عقـد     من           أسابيع     ١٠     قبل       ً    ة سنوياً،                                     األطراف إىل أن تقدم إىل األمان          يدعو  - ٧  
                       ً                       ، آراءها وتوصياهتا كتابةً بشأن العناصر اليت يتعني           كأقصى حد                           الدورة الالحقة ملؤمتر األطراف  

                                             مراعاهتا يف وضع التوجيهات ملرفق البيئة العاملية؛

                                                                         إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تبدأ االستعراض اخلامس لآللية املالية يف                 يطلب    - ٨  
   ٤-    م أ  / ٣                                                             للمعايري الواردة يف املبادئ التوجيهية املرفقة بـاملقرر                            ً   سابعة والثالثني وفقاً           دورهتا ال 
                                                          ً             ، أو حسب التعديالت اليت قد جترى على هذه املبادئ التوجيهية الحقاً،              ١٣-    م أ  / ٦        واملقرر  

   .                                                    ن نتائج االستعراض إىل مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عشرةـ                ً  وأن تقدم تقريراً ع
  التاسعةة اجللسة العام

  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١١-١٠
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    ١٦-   م أ / ٣      املقرر     
                              موجهة إىل مرفق البيئة العاملية       إضافية         إرشادات     

   ،              إن مؤمتر األطراف  
     ، )١ (                إىل مؤمتر األطراف ني                           مرفق البيئة العاملية املقدم ي       تقرير       إذ يالحظ  
   ، ٢-   م أ /  ١٢         باملقرر        ّ وإذ يذكّر  
       تحـسني   ل                                        ري تنفيذه على مرفق البيئة العاملية                        اإلصالح الذي جي                  وإذ يالحظ كذلك    

                                                                                   زيادة استجابة الدعم املقدم إىل مجيع البلدان النامية وفعاليته وكفايته، مبا               هبدف             طرائق عمله   
                                    يف ذلك نظام التخصيص الشفاف للموارد،

                                                                           مرفق البيئة العاملية إىل استكمال اإلصالحات اليت جيريها يف أقرب وقـت                 يدعو  - ١  
   ؛      ً  ناجحاً          ً رفق تنفيذاً  امل                                       تسهيل تنفيذ الدورة اخلامسة لتجديد موارد            ممكن من أجل 

   ه                                     م إىل البلدان، يف معرض تنفيذ هـذ                                        مرفق البيئة العاملية أن يقد       إىل      يطلب    - ٢  
                                                                           ، مجيع املعلومات الالزمة، وال سيما تلك املتعلقة بانعكاسات هذه اإلصالحات             ات     اإلصالح

   ؛   رفق  امل                        على األنشطة اليت يضطلع هبا 
                على زيـادة            التفاقية، ل                  لآللية املالية     ً اً         تشغيلي  ً اً    كيان    فه                                مرفق البيئة العاملية، بوص      حيث  - ٣  

                من االتفاقية؛ ٦                                                   فرص احلصول على التمويل لألنشطة اليت تنفذ يف إطار املادة 
   :                            مرفق البيئة العاملية ما يلي  إىل      يطلب  - ٤  
                  غـري املدرجـة يف                                                  التمويل للدعم التقين املقدم إىل األطراف             إتاحة        مواصلة     ) أ (  

                                                                                                املرفق األول لالتفاقية إلعداد بالغاهتا الوطنية، من قبيل التمويل الذي يقدمه برنـامج دعـم               
                                                                                              البالغات الوطنية، مع اإلقرار بأن تكاليف هذا الدعم التقين ال ختصم من األمـوال املقدمـة                

                                                     لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول إلعداد بالغاهتا الوطنية؛
                                                                          د من أن عملية التعجيل اجلارية يف إطار اإلجراءات التشغيلية ترمي إىل                 التأك   ) ب (  

                                                                               إتاحة صرف األموال يف الوقت املناسب لألطراف غري املدرجـة يف املرفـق األول إلعـداد         
                 بالغاهتا الوطنية؛

                                                                              العمل مع وكاالته املشرفة على التنفيذ من أجل مواصلة تبـسيط إجراءاتـه                ) ج (  
                                                                     لعملية اليت تتلقى من خالهلا األطراف غري املدرجـة يف املرفـق األول                                    وحتسني فعالية وكفاية ا   

     صرف                  ً      من االتفاقية، حرصاً على   ١٢             من املادة    ١                                                  التمويل الالزم للوفاء بالتزاماهتا مبوجب الفقرة       
                                                                                                    األموال يف الوقت املناسب لتغطية التكاليف الكاملة املتفق عليها اليت تتحملها البلـدان الناميـة             

__________           

) ١ (  FCCC/CP/2009/9و   FCCC/CP/2010/5.  
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                                                                                االمتثال هلذه االلتزامات، وجتنب الثغرات بني أنشطة التمكني الواردة يف البالغات                      األطراف يف   
                                                                                 الوطنية احلالية والالحقة، مع اإلقرار بأن عملية إعداد البالغات الوطنية عملية مستمرة؛

ـ           باقية                            إهناء أي إجراءات تشغيلية        ) د (               ت املناسـب   ـ                                 لضمان صرف األموال يف الوق
                                                           احلصول، بالطريقة املباشرة، على األموال إلعداد بالغاهتا الوطنية؛                   ألطراف اليت تقرر طلب  ل

                                                                        تقدمي معلومات مفصلة عن متويل املشاريع احملددة يف البالغـات الوطنيـة               ) ه (  
                 من االتفاقية،     ١٢              من املادة     ٤                       ً              ملدرجة يف املرفق األول وفقاً للفقرة        ا                        املقدمة من األطراف غري     

   .     ً  الحقاً                              واليت قدمت وحظيت باملوافقة عليها
  التاسعةاجللسة العامة 

  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١١-١٠



FCCC/CP/2010/7/Add.2 

7 GE.11-60555 

    ١٦- أ   م / ٤       املقرر    
       املناخ      بتغري      اخلاص         الصندوق      تقييم   

                 إن مؤمتر األطراف،  
                من االتفاقية،  ١١   و ٤                  إىل أحكام املادتني       إذ يشري  
   ، ٩-   م أ / ٥   و ٨-   م أ / ٧   و ٧-   م أ / ٧   و ٧-   م أ / ٥   و ٧-   م أ / ٤      قررات   امل     إىل     ً أيضاً         وإذ يشري  
       قـدمت                                                         لألطراف املدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقيـة الـيت                                وإذ يعرب عن تقديره     

   ،                  ونقل التكنولوجيا                                                 لصندوق اخلاص بتغري املناخ لدعم األنشطة املتصلة بالتكيف ل  ت  ا   سامه م
        طريـق     عن        املقدمة       املناخ      بتغري      اخلاص          بالصندوق         املتعلقة          املعلومات   ب              ً   وإذ حييط علماً    
         األطراف،        مؤمتر  إىل         العاملية        البيئة   ق  رف مل         السنوية          التقارير

                       ويطلب من الكيـان       ١٢-    م أ  / ١              من املقرر     ٢                                       اختتام تقييم حالة تنفيذ الفقرة           يقرر  
                                                  تغري املناخ أن يدرج يف تقريره إىل مؤمتر األطراف          ب                                        الذي عهد إليه بتشغيل الصندوق اخلاص       

   . ٧-   م أ / ٧   رر       من املق  )  د- أ ( ٢                         معلومات عن تنفيذ الفقرات      عشرة                 يف دورته السابعة 
  التاسعةاجللسة العامة 

  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١١-١٠
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    ١٦- أ   م / ٥       املقرر    
     ً منواً         البلدان     أقل ب        اخلاص     صندوق  ال        لتشغيل        إضافية        إرشادات   

                 إن مؤمتر األطراف،  
                من االتفاقية، ٤           من املادة  ٩            إىل الفقرة       إذ يشري  
   ،  ١٤-   م أ / ٥   ، و  ١١-   م أ / ٣   ، و ٩-   م أ / ٦             إىل مقرراته     ُ   وإذ ُيشري  
   ، ٧-   م أ / ٥                                      ً               إىل برنامج العمل اخلاص بأقل البلدان منواً احملدد يف املقرر     كذلك         وإذ يشري  
   ،     الزمن    رور  مب                          برنامج العمل الوطين للتكيف        وتنقيح             أمهية حتديث         وإذ يالحظ  
    أقل        اخلاص ب        صندوق    ال                           مسامهات بعض األطراف يف                      ذلك مع التقدير   ك           وإذ يالحظ     

             ً البلدان منواً،
                                                                         اجلهود اإلجيابية اليت يبذهلا مرفق البيئة العاملية ووكاالتـه لتيـسري             ً اً              وإذ يالحظ أيض    

                 ً أقل البلدان منواً،      اخلاص ب      صندوق   ال                         احلصول على التمويل يف إطار 
ـ                  تزايد             وإذ يالحظ      ف                               ً                    ّ             حاجة األطراف من أقل البلدان منواً إىل تنفيذ أنـشطة التكّي

     يف،                                               امللحة والفورية احملددة يف برامج عملها الوطنية للتك
                                                                 احلاجة إىل تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف يف أقرب وقت                              وإذ يؤكد من جديد     

                   ممكن بعد استكماهلا،
                 آلليـة املاليـة           ً     تـشغيلياً ل                                           ً          طلبه إىل مرفق البيئة العاملية، بوصفه كياناً             يكرر - ١  
   ري                ً                                    أقل البلدان منواً، إىل جانب دعم التنفيـذ اجلـا          ب         اخلاص      صندوق  ال              يقوم بتشغيل           لالتفاقية  

ّ                                              لربامج العمل الوطنية للتكيف، أن يسّهل تنفيذ العناصر املتبقية من برنامج                 أقل        اخلاص ب      عمل    ال                                 
             ً البلدان منواً؛

                                                                  طلبه إىل مرفق البيئة العاملية أن يعمل مع وكاالته لتحـسني               ذلك ك      يكرر   - ٢  
       زمين    ً           ثالً وضع إطار      م                بوسائل منها                                   ً                       االتصال باألطراف من أقل البلدان منواً وتعجيل العملية،       

               ذلك من الـدعم      وغري               على التمويل       أن حتصل                        ً   ألطراف من أقل البلدان منواً                 يف حدوده ل    ن  ميك
                    الوطنية للتكيف؛  ها                                     عداد وتنفيذ املشاريع احملددة يف برامج عمل إل

      أقـل         اخلاص ب        صندوق    ال                التمويل من                    لعاملية أن يقدم                    مرفق البيئة ا     إىل      يطلب   - ٣  
                                 لتمكينها من حتديث برامج عملها          ها،     طلب     عند            ً    لبلدان منواً،              ً                         البلدان منواً إىل األطراف من أقل ا      

                                   ً          إدماج إجراءات تكيف أقل البلدان منواً يف            وتيسري                                             الوطنية للتكيف بغية زيادة حتسني نوعيتها،       
              يف البلدان؛      ولويات        إظهار األ        التكيف و                      زيادة املعارف املتعلقة ب       وجتسيد                التخطيط اإلمنائي، 
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                      إىل مواصلة املسامهة يف                                املرفق الثاين من االتفاقية                         األطراف املدرجة يف         يدعو - ٤  
      إىل                       القادرة علـى ذلـك                   األطراف األخرى                 ، كما يدعو                   ً   أقل البلدان منواً   ب         اخلاص      صندوق  ال

                 ً أقل البلدان منواً؛      اخلاص ب    عمل   ال                      من أجل تنفيذ برنامج       فيه،      املسامهة
          يف موعـد        نة،         األما             أن تقدم إىل                                   األطراف واملنظمات املعنية إىل               ً  يدعو أيضاً  - ٥  

      أقـل         اخلاص ب      عمل    ال     امج   ن                هتا يف تنفيذ بر    ا      عن خرب          معلومات     ،      ٢٠١٢       أغسطس   /     آب  ١       أقصاه  
           ً                                                                                 البلدان منواً، مبا يف ذلك حتديث وتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف، ويف احلـصول علـى                

                  يف وثيقة متفرقات             بتجميعها          األمانة        تقوم                 ً         أقل البلدان منواً لكي            اخلاص ب        صندوق    ال          موال من     األ
                                                            لتنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا السابعة والثالثني؛

                        ً        ً                                              إىل األمانة أن تعد تقريراً توليفياً عن التقدم احملرز يف تنفيذ برنـامج                  يطلب - ٦  
                           ً                                                               العمل اخلاص بأقل البلدان منواً، مبا يف ذلك حتديث وتنفيذ برامج العمل الوطنيـة للتكيـف،           

                    املـشار إليهـا يف            واملعلومات                                 مرفق البيئة العاملية ووكاالته،                                مراعاة املعلومات الواردة من      مع
                                        ً                                            أعاله، وتقارير فريق خرباء أقل البلدان منواً، ومصادر املعلومـات األخـرى ذات               ٥        الفقرة  

                                                                    الصلة، لكي تنظر فيه اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا السابعة والثالثني؛
                              تستعرض، يف دورهتـا الـسابعة                                   إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن      ذلك ك      يطلب   - ٧  

               ً                                           ً                      أقل البلدان منواً يف تنفيذ برنامج العمل اخلاص بأقل البلدان منواً، مبا يف ذلك                  جتارب            والثالثني،  
     اخلاص       صندوق   ال                                                                          حتديث وتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف، ويف احلصول على األموال من            

                                أعاله والتقريـر التـوليفي       ٥           الفقرة                  املشار إليها يف            املعلومات                 ً                أقل البلدان منواً، على أساس       ب
         أعاله؛ ٦                    املشار إليه يف الفقرة 

                                                                           إىل مرفق البيئة العاملية أن يدرج يف تقـاريره إىل مـؤمتر األطـراف                   يطلب - ٨  
                                                           لتنفيذ هذا املقرر، لكي ينظر فيها مؤمتر األطـراف يف                  حمددة                              معلومات عما اختذه من خطوات    

                دوراته الالحقة؛
                                                              احملرز يف تنفيذ هذا املقرر والنظر يف اعتمـاد إرشـادات                            تقييم التقدم      يقرر - ٩  

   .      عشرة                                    إضافية، حسب االقتضاء، يف دورته الثامنة
  التاسعةاجللسة العامة 

  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١١-١٠
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    ١٦-   م أ / ٦      املقرر     
                                            ً متديد والية فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً    

                 إن مؤمتر األطراف،  
  ،   ١١-    م أ  / ٤    ، و   ١٠-    م أ  / ٤    ، و  ٩-    م أ  / ٧    ، و  ٧-    م أ  /  ٢٩    ، و  ٧-    م أ  / ٥       رراته           إىل مق         إذ يشري   

   ،  ١٣-   م أ / ٨ و
                                             ً                            باالحتياجات احملددة واحلالة اخلاصة ألقل البلدان منواً على النحو املـشار                  ّ    وإذ يسلّم     

                من االتفاقية، ٤           من املادة  ٩              إليه يف الفقرة 
                رباء املعين بأقل                                                               يف تقريري االجتماعني السابع عشر والثامن عشر لفريق اخل                 وقد نظر   

           ً                                                                                         البلدان منواً، والتقرير املتعلق بالعناصر املمكنة لوالية مقبلة للفريق، والتقرير املتعلق حبلقـات             
   ، )١ (                                                     العمل التدريبية بشأن تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف

                                            ً                             عن تقديره لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً ملا اضطلع به من أعمـال               وإذ يعرب   
                                           ، ودعم إعداد وتنفيـذ بـرامج العمـل             ٢٠١٠-    ٢٠٠٨                                يف تنفيذ برنامج عمله للفترة            جيدة  

                                                                                               الوطنية للتكيف، وتنظيم حلقات عمل تدريبية إقليمية بشأن تنفيذ برامج العمـل الوطنيـة              
         للتكيف،
                            تطلب الدعم التقين إلعـداد                                  ً                   أن األطراف من أقل البلدان منواً ما زالت                   وإذ يالحظ   

                       كيف وحتديثها وتنفيذها،                       برامج عملها الوطنية للت
      ِّ                                            ً     ً                     أن ميدِّد فترة والية فريق اخلرباء املعين بأقـل البلـدان منـواً وفقـاً                    يقرر  - ١  

   ؛ )٢ (                الختصاصاته احلالية
      َّ                                  ً                          أن يكلَّف فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً بتقـدمي التوجيـه                   ً   يقرر أيضاً     - ٢  

   :                                   واملشورة التقنيني بشأن املسائل التالية
                                                             العمل الوطنية للتكيف وحتديثها من أجل مواصـلة حتـسني                       تنقيح برامج    ) أ (  

                                                                        ً          نوعيتها، وتيسري إدماج إجراءات التكيف اليت تتخذها األطراف من أقـل البلـدان منـواً يف     
                                                                                           ختطيط التنمية، وجتسيد مزيد من املعارف املتعلقة بالتكيف وإظهار األولويـات املـتغرية يف              

          ً لدان منواً؛                                       البلدان، بناء على طلب األطراف من أقل الب

__________           

) ١ (  FCCC/SBI/2010/5و   FCCC/SBI/2010/26  و FCCC/SBI/2010/12  و FCCC/SBI/2010/15.   
   .  ١٣-   م أ / ٨   و  ١١-   م أ / ٤   و ٩-   م أ / ٧   و ٧-   م أ /  ٢٩        املقررات   ) ٢ (
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                                                               حتديد االحتياجات املتوسطة والطويلة األجل يف جمال التكيف، وإدماجها يف     ) ب (  
                                          ختطيط التنمية، وتنفيذ أنشطة التكيف احملددة؛

                                                                            تعزيز االعتبارات اجلنسانية واالعتبارات املتعلقة باجملتمعات احمللية الـضعيفة            ) ج (  
   ؛                              ً داخل األطراف من أقل البلدان منواً

                                 ً                                           عناصر برنامج عمل أقل البلدان منواً غري إعداد وتنفيذ برامج العمـل                  تنفيذ   ) د (  
     ؛                                                               ً الوطنية للتكيف اليت هلا صلة خبربات فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً

                                   ً    ُ                     ً            إىل فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً أن ُيعد برنامج عمل متجدداً                  يطلب    - ٣  
                                                          لتنفيذ يف اجتماع دورهتا األول من كل سنة، وأن يقـدم                                                    مدته سنتان تنظر فيه اهليئة الفرعية ل      

        ً                                                تقريراً عن أعماله إىل اهليئة الفرعية يف كل دورة من دوراهتا؛
    ١٣      إىل   ١٢       َّ                                        ً                أن توسَّع عضوية فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً من                يقرر  - ٤  

   ؛    ً             ً       ً                              ً عضواً لكي يضم عضواً إضافياً من بلد طرف من أقل البلدان منواً
                                   ً    ُ                                 إىل فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً أن ُيشرك طائفة واسعة مـن                   يطلب  - ٥  

                                 املنظمات لدعم تنفيذ برنامج عمله؛
                                ، جواز تـسمية خـرباء جـدد         ٩-    م أ  / ٧              من املقرر     ٢      ً           ، وفقاً للفقرة        يقرر  - ٦  

                                           ً                                                    لالنضمام إىل فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً، أو استمرار أعضاء الفريـق احلـاليني يف                
                                             ملهم، حسبما تقرره املناطق أو اجملموعات املعنية؛ ع

                                                               ً  إىل األمانة أن تواصل تيسري عمل فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً؛    يطلب  - ٧  
                                                                  أن يستعرض، يف دورته احلادية والعشرين، التقدم الذي أحرزه الفريق،       يقرر  - ٨  

           ذا الشأن؛                                               ً    واحلاجة إىل استمراره، واختصاصاته، وأن يعتمد مقرراً يف ه
                                                                           اختاذ اإلجراءات واخلطوات التالية الالزمة لكي تبدأ اهليئـة الفرعيـة                يقرر  - ٩  

                                                                                                      للتنفيذ االستعراض يف دورهتا الثانية واألربعني، بغية إكمال االسـتعراض املـشار إليـه يف               
   :      أعاله ٨       الفقرة 

        ع يـضم                                               ً                    توجيه طلب إىل فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً لعقد اجتمـا           ) أ (  
                                                                                                األطراف، ومرفق البيئة العاملية ووكاالته، وسائر املنظمات املعنية، مبساعدة من األمانة، لتقييم            

   ؛    ٢٠١٥      يونيه  /                     عمله، وذلك قبل حزيران
  ،     ٢٠١٥         فربايـر    /       شباط  ١                                               دعوة األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة، حبلول            ) ب (  

                                      معها األمانة يف وثيقة متفرقات، لكي          ، جت                                               ً         آراء بشأن عمل فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً        
                                                  تنظر فيها اهليئة الفرعية يف دورهتا الثانية واألربعني؛
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                               ً                                                  توجيه طلب إىل األمانة لتعد تقريراً عن اجتماع التقييم لتنظر فيـه اهليئـة                 ) ج (  
                                                               الفرعية يف دورهتا الثانية واألربعني، يكون مبثابة إسهام يف االستعراض؛

                                              ورقة توليفية عن التقدم الذي أحرزه الفريـق،           ّ مانة لتعّد                توجيه طلب إىل األ    ) د (  
                                                                                           واحلاجة إىل استمراره، واختصاصاته، بناء على آراء األطراف، وتقارير فريق اخلرباء املعـين             

                                                                                  ، وتقرير اجتماع التقييم، وسائر املعلومات ذات الصلة، لكي تنظر فيها اهليئة                            ً   بأقل البلدان منواً  
   .                                    واألربعني، تكون مبثابة إسهام يف االستعراض                        الفرعية يف دورهتا الثانية 

  اجللسة العامة التاسعة
  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١١-١٠
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    ١٦- أ   م / ٧       املقرر    
      مـن    ٦       املادة      بشأن       املعدل        نيودهلي     عمل        برنامج       تنفيذ   يف      احملرز        التقدم    

        تعزيزه    ُ  وُسبل          االتفاقية
   ،      األطراف      مؤمتر   إن   
      قية،     االتفا    من   ٦       املادة     إىل   شري ي   إذ   
   ،  ١٣- أ   م / ٩       مقرره    إىل      ً أيضاً     يشري    وإذ   
        نيودهلي     عمل        برنامج      أمهية          واستمرار          االتفاقية    من   ٦       املادة      أمهية         جديد   من      يؤكد     وإذ    
           االتفاقية،    من   ٦       املادة      بشأن       املعدل

          والتوعية          والتدريب         التثقيف       أنشطة      ختطيط   يف      تقدم    من        األطراف        أحرزته    مبا     يقر     وإذ  
           وتنفيذها،          وتنسيقها
      ً   حتـدياً       يشكل      يزال   ال          والتقنية        املالية        املوارد    من      يكفي    ما       توافر      ضمان     بأن      يسلم     وإذ  

          النامية،         البلدان      سيما    وال         األطراف،      جلميع         بالنسبة          االتفاقية    من   ٦        للمادة       املالئم         التنفيذ      أمام
                                                                أن حلقات العمل الوطنية واإلقليمية ودون اإلقليمية تـشكل                             وإذ يؤكد من جديد     

        مـن    ٦                             ً                            والدروس املستفادة وللمضي قدماً يف تنفيـذ املـادة              ربات         تبادل اخل      مة ل           ّ  منتديات قيّ 
           االتفاقية،
                        والـسويد وسويـسرا           بلجيكا                                        مبسامهات حكومات إسبانيا وأستراليا و              وإذ يرحب   

                                                 ً                                          والنرويج ونيوزيلندا والواليات املتحدة األمريكية دعماً حللقـات العمـل اإلقليميـة ودون             
   ، )١ (    ٢٠١٠   و    ٢٠٠٩       عامي                           اإلقليمية اليت نظمتها األمانة

   ٦                                                                     أن شبكة معلومات تغري املناخ أداة مفيدة لتعزيز تنفيذ املادة                               وإذ يؤكد من جديد     
              من االتفاقية،

__________           

             ، سـتكهومل،       ٢٠٠٩        مـايو    /         أيـار    ٢٠-  ١٨                  من االتفاقية،     ٦                                              حلقة العمل اإلقليمية األوروبية بشأن املادة         ) ١ (
         تشرين    ١٦-  ١٤                                         من االتفاقية يف آسيا واحمليط اهلادئ،         ٦                            قليمية بشأن تنفيذ املادة                              السويد؛ وحلقة العمل اإل   

                             يف أمريكا الالتينية ومنطقة    ٦                                                               ، بايل، إندونيسيا؛ وحلقة العمل اإلقليمية عن تنفيذ املادة              ٢٠٠٩        أكتوبر   /    األول
                    العمـل اإلقليميـة                                              ، بفارو، اجلمهورية الدومينيكية؛ وحلقة          ٢٠١٠       أبريل   /        نيسان   ٣٠-  ٢٧                 البحر الكارييب،   

            حلقة العمل                    باجنول، غامبيا؛ و     ،      ٢٠١٠       سبتمرب   /        أيلول   ١٦-  ١٣                              من االتفاقية يف أفريقيا،       ٦                    بشأن تنفيذ املادة    
        نـوفمرب   /                 تشرين الثـاين    ٤- ٢                                                     من االتفاقية يف الدول اجلزرية الصغرية النامية،          ٦                              اإلقليمية بشأن تنفيذ املادة     

  .              ، ماهيه، سيشيل    ٢٠١٠
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          واملنظمات         الدولية         احلكومية          واملنظمات        األطراف    من        املقدمة          املعلومات   يف     نظر     وقد  
       عمـل         لربنامج        الوسيط      عراض    لالست      ً دعماً        األمانة       أعدهتا     اليت          والوثائق   )٢ (      املعنية         احلكومية    غري

   ، )٣ (     املعدل        نيودهلي
   :        مبا يلي    يسلم  - ١  
        مـن    ٦                    يف تنفيذ املادة       ربة                                            ن األطراف واصلت إحراز التقدم واكتساب اخل       أ  ) أ ( 

                اليت قامت هبا؛   صال ت                                                          االتفاقية، مبا يف ذلك من خالل جمموعة واسعة من أنشطة التثقيف واال
                           عدد كبري من املـشاريع               مكونات      من  ٌ نٌ    ِّ   مكوِّ  ٦                           ن األنشطة املتصلة باملادة      أ  ) ب ( 

                                                                                       اليت وضعتها املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكوميـة واملنظمـات اجملتمعيـة             
                           من القطاعني اخلاص والعام؛               العناصر الفاعلة و

                                                                                  بالرغم من التقدم احملرز يف تنفيذ برنامج عمل نيودهلي املعـدل بـشأن                 أنه    ) ج (  
                       العديد من التحديات؛ ك            ال تزال هنا              من االتفاقية، ٦      املادة 

    :                                              تعزيز تنفيذ برنامج عمل نيودهلي املعدل، إىل ما يلي     إىل      ً  سعياً ،        األطراف    يدعو  - ٢  
                                   ، إذا مل تكن األطراف قد فعلـت         ٦                                        تعيني جهة اتصال وطنية معنية باملادة         ) أ ( 

      ذلك؛ ب                         ذلك، وإبالغ األمانة العامة 
                                    علومات بني أصحاب املصلحة املعنـيني                                          تعزيز التشبيك والتنسيق وتبادل امل      ) ب ( 

                                     على املستويات الوطين واإلقليمي والدويل؛
                                         استراتيجيات وخطط عمل وطنية بـشأن               صياغة                          تعزيز اجلهود الرامية إىل     ) ج ( 

                                تغري املناخ، تراعي من مجلة ما               بشأن         االتصال                                           من االتفاقية، مبا يف ذلك استراتيجيات         ٦       املادة  
                  املنظور اجلنساين؛ ه     تراعي

   أن     ــش     ف ب ـ        والتثقي        االتصال                                                تعزيز إشراك الفئات اليت هلا دور رئيسي يف           ) د ( 
ـ   ني                                    والشباب واألطفال والقادة اجملتمعي     ني         واملدرس  ني      الصحفي      تشمل                تغري املناخ، و     ق ـ         ، وخل

               فرص لتدريبهم؛
                                                                   تشجيع مشاركة املرأة والشباب والشعوب األصلية وجمموعـات اجملتمـع            ) ه ( 

                                                                  عنيني يف عملية صنع القرار املتعلق بتغري املناخ علـى املـستوى                                    املدين وأصحاب املصلحة امل   
                                                                                   الوطين وحضورهم يف االجتماعات احلكومية الدولية، مبا يف ذلك دورات مؤمتر األطـراف             

                                                                             ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو واهليئتني الفرعيتني؛

__________           

) ٢ (  FCCC/SBI/2010/MISC.7.   
) ٣  (   FCCC/SBI/2010/2, FCCC/SBI/2010/3, FCCC/SBI/2010/19, FCCC/SBI/2010/22, FCCC/SBI/2010/23 and 

FCCC/SBI/2010/24.  
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ـ                                  حتسني اإلبالغ عن أنشطة التثقيف         ) و (                   ة عـن طريـق     ـ                    والتدريب والتوعي
                  البالغات الوطنية؛

                                                                     حتسني إمكانية وصول اجلمهور إىل املعلومات املتعلقة بالتكيف والتخفيف           ) ز ( 
   ؛          توعيته هبما و

                                                                          دعم التعليم النظامي يف املدارس واملؤسسات على مجيع املستويات، والتعليم            ) ح ( 
                                      ً     خ، وتطوير مواد التثقيف والتوعيـة وفقـاً                                                     غري النظامي والتعليم غري الرمسي يف جمال تغري املنا        

                                للظروف الوطنية والسياق الثقايف؛
                 دعـم جهـات       سني                                        مجيع األطراف واملنظمات الدولية إىل حت              ً  دعو أيضاً  ي  - ٣  

                  والدول اجلزرية                                            ً         البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان منواً        يف   ٦                                 االتصال الوطنية املعنية باملادة     
                                                                                          الصغرية النامية، من خالل توفري املعلومات واملواد وبرامج تدريب املدربني واملشاريع اإلقليمية         

                                                       والوطنية ذات الصلة مبوضوعات التثقيف والتدريب والتوعية؛
                                                                 األطراف القادرة على القيام بذلك، وكذا املنظمات الدوليـة                    يدعو كذلك   - ٤  

                                                                    ددة األطراف، إىل مواصلة تقدمي الدعم لعقد حلقات العمل اإلقليمية                                   والوكاالت الثنائية واملتع  
        صـيانة                       من االتفاقيـة، و     ٦                                                                  ودون اإلقليمية والوطنية اليت تركز على عناصر حمددة من املادة           

                                         شبكة معلومات تغري املناخ ومواصلة تطويرها؛
               التفاقية، علـى                                   ً        ً                      مرفق البيئة العاملية، بوصفه كياناً تشغيلياً لآللية املالية ل        حيث  - ٥  

   : ٦                                 زيادة متويله لألنشطة املتصلة باملادة 
                                                                    املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية علـى تعزيـز               يشجع  - ٦  

                                                                                          جهودها الرامية إىل االستجابة لربنامج عمل نيودهلي املعدل وتبادل املعلومات بشأن األنشطة            
   ؛        املعلومات      مصادر   ن       غريها م                                    اخلاصة هبا عرب شبكة معلومات تغري املناخ و

   :        ما يلي           من األمانة    يطلب  - ٧  
                                                                    وتيسري التشبيك وتبادل املعلومات واملمارسات اجليدة بـني جهـات              بدء  ) أ ( 

                                            ، مبا يف ذلك عن طريق شبكة معلومات تغري املناخ؛ ٦                ة املعنية باملادة ـ              االتصال الوطني
             القطاع اخلاص                                                              مواصلة التعاون مع املنظمات الدولية وأمانات االتفاقيات و         ) ب ( 

                                    وتبادل املعلومات والتدريب والتوعية؛     ثقيف           تعلقة بالت  امل       جراءات   اإل        هبدف حفز 
                                           شبكة معلومات تغري املنـاخ وتطويرهـا                                       مواصلة عملها املتمثل يف صيانة      ) ج ( 

            وسـهولة                      قـدرهتا الوظيفيـة                  عن طريق حتسني          وذلك                                            وتعزيزها، رهنا بتوافر املوارد املالية،      
                                   احملتوى باللغات الرمسية لألمم املتحدة؛                    الوصول إليها وزيادة 
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                                   ، يف دورهتا الرابعـة والـثالثني،          صوغ                                     من اهليئة الفرعية للتنفيذ أن ت          يطلب  - ٨  
                                                                                      اختصاصات استعراض تنفيذ برنامج عمل نيودهلي املعدل، بغية الشروع يف االسـتعراض يف             

    .                     دورهتا السادسة والثالثني
  اجللسة العامة التاسعة

  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١١-١٠
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    ١٦-   م أ / ٨      املقرر     
                             ً       ً                        مواصلة األنشطة املنفذة تنفيذاً مشتركاً يف إطار املرحلة التجريبية    

   ،              إن مؤمتر األطراف  
   ، ٨-    م أ  /  ١٤ و   ،   ٧-    م أ  / ٨    ، و  ٥-    م أ  /  ١٣    ، و  ٣-    م أ  /  ١٠    ، و  ١-    م أ  / ٥                إىل املقررات           إذ يشري   

   ،  ١٤-   م أ / ٧   ، و  ١٢-   م أ / ٦   ، و  ١٠-   م أ /  ١٠ و
ـ                              يف استنتاجات اهليئة             وقد نظر      ا ـ                                                   الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهت
         الثالثني،         الثالثة و

                         ً       ً                                               بأن األنشطة املنفذة تنفيذاً مشتركاً يف إطار املرحلة التجريبية ما برحـت                    ِّ  وإذ يسلِّم   
                                    ً                                          ً               تتيح فرصة للتعلم باملمارسة، وبأن عدداً من األطراف حيتفظ بربامج لألنشطة املنفذة تنفيـذاً              

                حلة التجريبية،      ً           مشتركاً يف إطار املر
                                                     ً       ً    أنه ميكن تقدمي تقارير يف أي وقت عن األنشطة املنفذة تنفيذاً مشتركاً يف         وإذ يالحظ  

                                                                                                 إطار املرحلة التجريبية، وأن هذه التقارير متاحة على املوقع الشبكي لالتفاقية اإلطارية بشأن             
            تغري املناخ،

        ً مشتركاً؛                                            ً مواصلة املرحلة التجريبية لألنشطة املنفذة تنفيذاً      يقرر   - ١  
                                 هو املوعد النـهائي لتقـدمي        ٢   ٢٠١       يونيه   /         حزيران  ١             أن يكون             ً  يقرر أيضاً   - ٢  

                                      ً       ً                                                    التقارير املتعلقة باألنشطة املنفذة تنفيذاً مشتركاً يف إطار املرحلة التجريبية واليت سـتبحث يف              
   .                                         التقرير التوليفي الثامن املتعلق هبذه األنشطة

  اجللسة العامة التاسعة
  ٢٠١٠يسمرب د/ كانون األول١١-١٠
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    ١٦-   م أ / ٩      املقرر     
                                                      البالغات الوطنية للبلدان املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية    

    ،               إن مؤمتر األطراف  
                       وغريمها من األحكـام       ١٢               وإىل املادة     ٤           من املادة     )  ب ( و  )  أ ( ٢               إىل الفقرة           إذ يشري   

                                ذات الصلة الواردة يف االتفاقية، 
  ،  ٥-   م أ / ٤  ،  ٤-   م أ /  ١١  ،  ٣-   م أ / ٦  ،  ١-   م أ / ٣  ،  ١-    م أ  / ٢                إىل املقررات                ً   وإذ يشري أيضاً    

   ،  ١٣-   م أ /  ١٠  ،   ١١-   م أ / ٧  ،  ٩-   م أ / ١  ،  ٨-   م أ / ٤  ،  ٧-   م أ /  ٣٣  ،  ٧-   م أ /  ٢٦
                                                                                أن البالغات الوطنية وقوائم اجلرد السنوية لغازات الدفيئة املقدمـة مـن                      وإذ يؤكد   

    فيذ                                                                                     األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية هي املصدر الرئيسي للمعلومات الستعراض تن           
                                                                                             االتفاقية من جانب هذه الدول األطراف، وأن التقارير املتعلقة باالستعراضات املتعمقة هلـذه             

                                                      البالغات الوطنية توفر معلومات إضافية هامة هلذا الغرض، 
                                                                          بالتحسن الكبري الذي طرأ على توقيت تقدمي التقارير الوطنية لألطراف              يقر  - ١  

      من    ١٦              ، حيث قدمت     )                            طراف املدرجة يف املرفق األول      األ (                                  املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية      
                                                                          ً               الدول األطراف املدرجة يف املرفق األول تقريرهـا الوطين اخلامس قبل التاريخ احملدد عمـالً              

                                                         من الدول األطراف املدرجـة يف املرفـق األول قـدمت              ٢٣           ، مع أن      ١٣-    م أ  /  ١٠        باملقرر  
                                      راف املدرجة يف املرفق األول مل تقدما                                                               تقاريرها بعد ذلك التاريخ، وأن اثنتني من الدول األط        

                     بعد تقريرمها اخلامس؛ 
                                                        ً               األطراف املدرجة يف املرفق األول اليت مل تقدم تقريرها الوطين عمـالً               حيث  - ٢  
                                  أن تفعل ذلك على سبيل األولوية؛   ١٣-   م أ /  ١٠       باملقرر 

                                                                          من األمانة إعداد جتميع وتوليف للبالغات الوطنية اخلامسة لينظر فيه              يطلب  - ٣  
                                    مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرة؛ 

                                                                         إىل أن استعراض البالغات الوطنية والنظر يف نتائجه قد أثبت جدواه               خيلص  - ٤  
   ؛ ٤-   م أ /  ١١  ،  ٣-   م أ / ٦  ،  ١-   م أ / ٢                    ً          وينبغي أن يتواصل عمالً باملقررات 

   ١                                                                    إىل األطراف املدرجة يف املرفق األول أن تقدم إىل األمانة، حبلول                 يطلب  - ٥  
        مـن     ١٢              من املادة     ٢    و  ١      ً      ً      ً     ً                ، بالغاً وطنياً سادساً، عمالً بالفقرتني           ٢٠١٤       يناير   / ين           كانون الثا 

   .                                                                    االتفاقية، على أن يقدم البالغ الوطين السابع بعد ذلك التاريخ بأربع سنوات
  اجللسة العامة التاسعة

  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١١-١٠
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    ١٦-   م أ /  ١٠      املقرر     
                   البلدان النامية      لصاحل                            بناء القدرات يف إطار االتفاقية    

   ،              إن مؤمتر األطراف  
   ،  ١٥-   م أ / ٨         باملقرر       ّ إذ يذكّر  
                                                                            إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تواصل، يف دورهتا الرابعـة والـثالثني،                 يطلب  - ١  

                                                                                ً                     النظر يف االستعراض الشامل الثاين لتنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان الناميـة اسـتناداً إىل                
          لة هـذا                                          ّ          ذا املقرر، بقصد إعداد مشروع مقرر بشأن حمـصّ                                       مشروع النص الوارد يف مرفق ه     

   .                                                االستعراض يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرة
   .                                                            استكمال النظر يف االستعراض الشامل الثاين يف دورته السابعة عشرة    يقرر  - ٢  
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Annex  
[English only] 

Draft decision -/CP.16 

Capacity-building under the Convention for developing 
countries 

[The Conference of the Parties, 

Recalling decisions 2/CP.7, 2/CP.10, 4/CP.12, 6/CP.14 and 8/CP.15, 

Acknowledging that capacity-building for developing countries is essential to enable 
them to participate fully in, and implement effectively their commitments under, the 
Convention, 

Reaffirming that decision 2/CP.7 remains effective and should continue to guide the 
implementation of capacity-building activities in developing countries, 

Noting that a range of the priority issues identified in the framework for capacity-
building in developing countries is being supported by Parties included in Annex II of the 
Convention, the Global Environment Facility and other multilateral, bilateral and 
international agencies, [the private sector] and intergovernmental and non-governmental 
organizations, 

[Also noting that gaps still remain and the availability of and access to financial and 
technical resources is still an issue to be addressed, in order to progress qualitatively and 
quantitatively on the capacity-building implementation,] 

[Acknowledging that capacity-building is a country-driven and learning-by-doing 
process that responds to the specific needs and priorities of the countries concerned, 

Having considered the information in documents prepared by the secretariat in 
support of the second comprehensive review of the implementation of the framework for 
capacity-building in developing countries and submissions by Parties on the issue,1] 

1. Decides that the scope of needs and priority areas identified in the framework for 
capacity-building in developing countries, as contained in decision 2/CP.7, and the key 
factors identified in decision 2/CP.10 are still relevant; 

2. Further decides that new capacity-building needs and priorities in developing 
countries emerging from the processes and initiatives launched after the completion of the 
first comprehensive review as well as from the negotiations under the Ad Hoc Working 
Group on Long-term Cooperative Action under the Convention will need to be taken into 
account in the further implementation of the framework for capacity-building in developing 
countries; 

3. Also decides that further implementation of the framework for capacity-building in 
developing countries should be improved at the systemic, institutional and individual levels 
as appropriate, by:  

 (a) Ensuring consultations with stakeholders throughout the entire process of 
activities, from the design of activities to their implementation and monitoring and 
evaluation;  

ــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 FCCC/SBI/2009/MISC.1, FCCC/SBI/2009/MISC.2, FCCC/SBI/2009/MISC.8, 

FCCC/SBI/2009/MISC.12/Rev.1, FCCC/SBI/2009/4, FCCC/SBI/2009/5 and FCCC/SBI/2009/10 
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 (b) Enhancing integration of climate change issues and capacity-building needs into 
national development strategies, plans and budgets;  

 (c) Increased country-driven coordination of capacity-building activities;  

 (d)  Strengthened networking and information sharing among developing countries, 
especially through South-South and triangular cooperation;  

 (e)  [Building on existing skills and capacities [, where available,] [, as appropriate,] 
related to development [and implementation of capacity-building activities] [and delivery 
of reporting, including national communications [and inventories]];  

 (e bis) Developing and/or strengthening skills and capacities related to the 
implementation of climate change related activities;]  

 (f)  [Strengthening local, national and regional research institutions;]  

[4.  Decides to establish an expert group on capacity-building with the terms of reference 
contained in the annex to this decision;]  

[5.  Further decides that the next and subsequent comprehensive reviews of the 
framework for capacity-building in developing countries will be undertaken using simple[, 
practical and cost-effective] [and effective] performance indicators developed by the expert 
group referred to in paragraph 7 above;]  

[6. Requests the secretariat to improve the process for regularly gathering and 
disseminating information on capacity-building activities in developing countries, 
recognizing the usefulness of information on capacity-building deriving from the 
compilation and synthesis of national communications, annual submissions by Parties and 
other documents relevant to this effort, in collaboration with the Global Environment 
Facility and its agencies and bilateral and multilateral agencies, as appropriate;]  

7. Invites Parties to enhance reporting on best practices related to capacity-building in 
their national communications, submissions and other relevant documents, with a view to 
furthering learning and broadening the impact of capacity-building activities;  

8.  [Requests] [Reiterates the request to] the Global Environment Facility, as an 
operating entity of the financial mechanism, to [increase] [continue to provide financial] 
[its] support to capacity-building activities in developing countries in accordance with 
decisions 2/CP.7 and 4/CP.9; 

9.  Urges Parties included in Annex II to the Convention and other Parties that are in a 
position to do so, multilateral, bilateral and international agencies and the private sector to 
continue providing financial resources to support capacity-building action in developing 
countries;  

10.  Invites relevant United Nations agencies and intergovernmental organizations to 
continue providing support for capacity-building efforts in developing countries, 
emphasizing and stressing the need for full involvement of developing countries in the 
conception and development of such activities;  

11. Requests the Subsidiary Body of Implementation, at its fortieth session, to initiate a 
third comprehensive review of the implementation of the framework for capacity-building 
in developing countries, with a view to completing the review at the twenty-first session of 
the Conference of the Parties.] 

  اجللسة العامة التاسعة
  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١١-١٠
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    ١٦-   م أ /  ١١      املقرر     
                                   املسائل اإلدارية واملالية واملؤسساتية    

                 إن مؤمتر األطراف،  
                                                        ، الذي وافـق علـى امليزانيـة الربناجميـة لفتـرة              ١٥-    م أ  /  ١٢              إىل املقرر           إذ يشري   
                                                              ب إىل األمني التنفيذي أن يقدم إىل مؤمتر األطراف يف دورتـه                  وطل     ٢٠١١-    ٢٠١٠       السنتني

                   ً                                                                              السادسة عشرة تقريراً عن اإليرادات وأداء امليزانية، وأن يقترح ما قد يلزم من تعـديالت يف                
   ،    ٢٠١١-    ٢٠١٠                               امليزانية الربناجمية لفترة السنتني 

   ، )١ (                               من اإلجراءات املالية ملؤمتر األطرف  ١١            إىل الفقرة             ً وإذ يشري أيضاً  
                                                                                 يف املعلومات الواردة يف الوثائق اليت أعدهتا األمانة بشأن املسائل اإلداريـة                     وقد نظر   

   ، )٢ (                واملالية واملؤسسية

      ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨                                     البيانات املالية املراجعة لفترة السنتني   -   ً أوالً   
َ                        بالبيانات املالية املُراَجعة لفترة السنتني               ً  حييط علماً   - ١              ، وبتقرير      ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨                    ُ  

                                                                       بات الصادر عن جملس مراجعي حسابات األمم املتحـدة والـذي يتـضمن                         مراجعة احلسا 
                                  التوصيات، وبتعليقات األمانة عليه؛

                                                          لألمم املتحدة الختاذ الترتيبات لعمليات مراجعة حسابات        ُ                ُيعرب عن تقديره    - ٢  
                                   ِّ                             االتفاقية وللمالحظات والتوصيات القيِّمة الصادرة عن مراجعي احلسابات؛

                                                          ي على تنفيذ توصيات مراجعـي احلـسابات، علـى                         األمني التنفيذ    حيث  - ٣  
               النحو املناسب؛

      ٢٠١١-    ٢٠١٠                           أداء امليزانية لفترة السنتني   -     ً ثانياً   
    ٣٠        حـىت       ٢٠١١-    ٢٠١٠                                                     بالتقرير املتعلق بأداء امليزانية لفترة السنتني                ً  حييط علماً   - ٤  
    رين        تـش    ١٥                                                     ، وباملعلومات املستكملة عن حالة االشتراكات، حـىت             ٢٠١٠       يونيه   /      حزيران
                                            ، يف الصناديق االستئمانية اليت تديرها األمانة؛    ٢٠١٠      نوفمرب  /     الثاين

__________           

   .            ، املرفق األول ١-   م أ /  ١٥      املقرر   ) ١ (
)٢( FCCC/SBI/2010/13و ،FCCC/SBI/2010/14و Add.1و2 و ،FCCC/SBI/2010/INF.5/Rev.1 ،

  .FCCC/SBI/2010/INF.9و
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                                                          لألطراف اليت دفعت اشتراكاهتا يف امليزانية األساسـية يف         ُ                ُيعرب عن تقديره    - ٥  
               الوقت املناسب؛

                                                                            األطراف اليت مل تدفع بعد اشتراكاهتا يف امليزانية األساسية إىل القيـام                 يدعو  - ٦  
           كـانون    ١ ً                                                     ةً يف اعتبارها أن موعد استحقاق االشـتراكات هـو                                 بذلك دون تأخري، واضع   

                        ً                             يناير من كل عام وفقاً لإلجراءات املالية ملؤمتر األطراف؛ /     الثاين
                                        االشتراكات الـيت سـددهتا للـصندوق          لى            لألطراف ع                  يعرب عن تقديره    - ٧  

           التكميلية،                                                                               االستئماين للمشاركة يف عملية االتفاقية اإلطارية، والصندوق االستئماين لألنشطة          
                                                                                     ويعرب عن تقديره بشكل خاص للتربعات السخية املقدمة لعمل الفريق العامل املخـصص             

                                                املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية؛
                                                                   األطراف على مواصلة تقدمي اشتراكاهتا إىل الـصندوق االسـتئماين             حيث  - ٨  

                                              كة ممكنـة يف مفاوضـات                                                                   للمشاركة يف عملية االتفاقية من أجل كفالـة أوسـع مـشار           
                                          ، وإىل الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية؛    ٢٠١١    عام 

     ٧٦٦     ٩٣٨                                          حلكومة أملانيا لتربعها السنوي البالغ                               يكرر اإلعراب عن تقديره     - ٩  
                          يورو بصفتها احلكومـة      ١     ٧٨٩     ٥٢٢                                                    يورو إىل امليزانية األساسية وملسامهتها اخلاصة مببلغ        

      بون؛                املضيفة لألمانة يف 

                                     مواصلة استعراض مهام األمانة وعملياهتا  -     ً ثالثاً   
                                                               باملعلومات املتعلقة مبهام األمانة وعملياهتا الواردة يف الوثائق ذات         ً حييط علماً  -  ١٠  

   ؛FCCC/SBI/2009/11                                            الصلة، وخباصة تلك املعلومات الواردة يف الوثيقة 
                       سألة يف دورهتا اخلامسة                                                         على أن تنظر اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذه امل              يوافق  -  ١١  

َ                                                                   والثالثني، عمالً باملقرر املُتَخذ يف دورهتا احلادية والعشرين، الذي يقضي مبواصلة النظـر يف                ُ          ً            
   ؛ )٣ (                ً هذه املسألة سنوياً

      ٢٠١٣-    ٢٠١٢                               امليزانية الربناجمية لفترة السنتني   -     ً رابعاً   
                                                                                         إىل األمــني التنفيــذي أن يقــدم ميزانيــة برناجميــة مقترحــة      يطلـب   -  ١٢  

                                                                                       لكي تنظـر فيهـا اهليئـة الفرعيـة للتنفيـذ، يف دورهتـا                   ٢٠١٣-    ٢٠١٢               لفترة السنتني 
                  الرابعة والثالثني؛

__________           

) ٣ (  FCCC/SBI/2004/19 ،   ١٠٥       الفقرة   .   
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                                                                        إىل األمني التنفيذي أن يقوم، عند إعداد امليزانية الربناجمية لفترة                    ً  يطلب أيضاً   -  ١٣  
               ذا ما ثبتـت                                                       ، بإعداد خمصص للطوارئ لتمويل خدمات املؤمترات، إ           ٢٠١٣-   ٠١٢       السنتني

                                                                          ضرورة ذلك يف ضوء املقررات اليت تتخذها اجلمعية العامة يف دورهتا السادسة والستني؛
                                                                           إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن توصي، يف دورهتا الرابعـة والـثالثني،                 يطلب  -  ١٤  

                                                                                          مبيزانية برناجمية لكي يعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرة، ومـؤمتر األطـراف              
                                                      وصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته السابعة؛        العامل ب

                                                                     إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تأذن لألمني التنفيـذي بإخطـار                     ً  يطلب أيضاً   -  ١٥  
   .        ً                      استناداً إىل امليزانية املوصى هبا    ٢٠١٢                                األطراف باشتراكاهتا اإلرشادية لعام 

  اجللسة العامة التاسعة
  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١١-١٠
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    ١٦-   م أ /  ١٢      املقرر     
                                     مواعيد وأماكن انعقاد الدورات املقبلة    

                 إن مؤمتر األطراف،  
                من االتفاقية، ٧           من املادة  ٤             على الفقرة       إذ يشري  
   ،  ١٤-   م أ / ٩           إىل املقرر             ً وإذ يشري أيضاً  
    ١٨            املـؤرخ      ٤٠ /   ٢٤٣                                              على قرار اجلمعية العامة لألمم املتحـدة                       وإذ يشري كذلك    

                      بشأن خطة املؤمترات،   ٨٥  ١٩      ديسمرب  /          كانون األول
                                                       من مشروع النظام الداخلي املعمول به فيما يتعلق           ٢٢              من املادة     ١               إىل الفقرة            وإذ يشري   

                                                بتناوب اجملموعات اإلقليمية اخلمس على منصب الرئيس، 
        ً                                                              أنه وفقاً ملبدأ التناوب بني اجملموعات اإلقليمية، ويف ضوء املـشاورات                      وإذ يالحظ     

                                                                    ، سيكون رئيس الدورة السابعة عشرة من اجملموعة األفريقية، ورئيس                            األخرية بني اجملموعات  
                                                                                          الدورة الثامنة عشرة من اجملموعة اآلسيوية، ورئيس الدورة التاسعة عشرة مـن جمموعــة              

                 أوروبا الشرقية،

                                                                             موعد ومكان انعقاد الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الـسابعة             -    ألف   
                                     وصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو                    ملؤمتر األطراف العامل ب

                                                                      إىل أن الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة السابعة ملـؤمتر                يشري    - ١  
                                                                                      األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو سـتعقدان يف ديربـان، يف              

    ؛     ٢٠١١      ديسمرب  /            كانون األول ٩         نوفمرب إىل  /             تشرين الثاين  ٢٨                          جنوب أفريقيا، يف الفترة من 
                                                           إىل األمينة التنفيذية أن تواصل املشاورات مـع حكومـة                 من جديد       يطلب  - ٢  

                                                                                              جنوب أفريقيا، وان تتفاوض بشأن اتفاق مع البلد املضيف لعقد الدورتني، هبدف إبرام اتفاق              
                                                                                                  البلد املضيف وتوقيعه يف أجل أقصاه موعد انعقاد الدورة الرابعة والثالثني للهيئـة الفرعيـة               

                                                 رة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ؛     للمشو

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

                                                              بعرض حكوميت قطر ومجهورية كوريا الستضافة الدورة الثامنة                 ً  حييط علماً   - ٣  
                                                                                       عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثامنة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع األطـراف يف            

                  بروتوكول كيوتو؛ 
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                                                                        األطراف إىل مواصلة التشاور بشأن البلد املضيف للـدورة الثامنـة                يدعو  - ٤  
                                                                                       عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثامنة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع األطـراف يف            

                                                                                      ول كيوتو، هبدف اختتام هذه املشاورات يف أجل أقصاه موعد انعقاد الدورة الرابعة                    بروتوك
                                  والثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذ؛ 

                                                                         إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تنظر، يف دورهتا الرابعة والـثالثني، يف                  يطلب    - ٥  
                  الثامنـة ملـؤمتر                                                                              مسألة املكان الذي يستضيف الدورة الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة           

                                                                                      األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، آخذة يف اعتبارها العرضني            
                                                أعاله، وأن توصي مبشروع مقرر بـشأن هـذه           ٤    و  ٣                                     واملشاورات املشار إليها يف الفقرتني      

                                                  املسألة ليعتمده مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرة؛

                                                   ة التاسعة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة التاسـعة                                  موعد ومكان انعقاد الدور     -    جيم   
                                                          ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو 

                                                                   األطراف إىل التقدم بعروض الستضافة الـدورة التاسـعة عـشرة                يدعو  - ٦  
                                                                                 األطراف والدورة التاسعة ملؤمتر األطراف العامـل بوصـفه اجتمـاع األطـراف يف                   ملؤمتر

   .       كيوتو        بروتوكول
  اجللسة العامة التاسعة

  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١١-١٠
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    ١٦-   م أ / ١       القرار     
                                                                 اإلعراب عن االمتنان حلكومة الواليات املكسيكية املتحـدة وواليـة              

                               كينتانا رو وسكان مدينة كانكون
                                                                            إن مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول             
        كيوتو،

           كـانون     ١٠             نـوفمرب إىل     /               تشرين الثاين    ٢٩                          يف كانكون يف الفترة من                 د اجتمعا     وق  
      ً                                             بناًء على دعوة من حكومة الواليات املكسيكية املتحدة،    ٢٠١٠      ديسمرب  /    األول

                                               حلكومة الواليات املكسيكية املتحـدة لـتمكني        ُ                          ُيعربان عن بالغ امتناهنما     - ١  
                                     دسة ملؤمتر األطراف العامـل بوصـفه                                                         الدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة السا      

                                                     اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو من االنعقاد يف كانكون؛
                                                                         إىل حكومة الواليات املكسيكية املتحدة أن تنقل إىل والية كينتانا رو                  يطلبان  - ٢  

                                                                                         وسكان مدينة كانكون عبارات امتنان مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع            
ُ                           وا به املشاركني من ُحسن الضيافة وحفاوة االستقبال                     ّ  بروتوكول كيوتو ملا خّص        األطراف يف                  .   

  اجللسة العامة التاسعة
  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١١-١٠

        


