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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

 املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقيةالفريق العامل املخصص 
 الدورة الرابعة عشرة، اجلزء الرابع

  *- ٢٠١١نوفمرب /تشرين الثاين ٢٩ديربان، 
 ول األعمال من جد٣البند 

إعداد حمصلة شاملة ومتوازنة لتقدميها إىل مؤمتر األطراف لكي يعتمدها يف دورته السابعة عشرة بغيـة                
تيسري تنفيذ االتفاقية تنفيذاً كامالً وفعاالً ومستداماً عن طريق العمل التعاوين الطويل األجل اآلن وحىت             

والسادسة عشرة ملؤمتر األطراف ومع مراعـاة   وبعده، وفقاً لنتائج الدورتني الثالثة عشرة     ٢٠١٢عام  
أن عمل الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية يشمل مهامـاً               

  ومسائل متعلقة بالتنفيذ ال تزال مل ُتختتم بعد
   من جدول األعمال٤البند 

  الُ تعريِف نطاقه وتفصيلُ طرائقهاستكم: االستعراض
  من جدول األعمال٥البند 

، ١٣-م أ /١مواصلة مناقشة اخليارات القانونية هبدف استكمال حمصلة متفق عليها استناداً إىل املقرر             
واألعمال املضطلع هبا يف الدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطراف، واالقتراحات املقّدمة من األطـراف              

  من االتفاقية١٧مبوجب املادة 

  من جدول األعمال٦البند 
  سائل أخرىم

نتائج أعمال الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعـاوين الطويـل               
يعتمـدها يف    كـي إىل مؤمتر األطراف    املقدمة  األجل مبوجب االتفاقية    
  دورته السابعة عشرة

  الرئيسمقدم منمشروع استنتاجات     
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ل األجل  الطويالتعاوين  املعين بالعمل   من الفريق العامل املخصص     مقدمة  توصية      
  االتفاقيةمبوجب

قرر الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقيـة              
إىل مـؤمتر األطـراف     أعماله  تقدمي مشروع املقرر التايل بشأن نتائج       ) العمل التعاوين فريق  (

  .عشرةالسابعة العتماده يف دورته 
   تـوخى  الـيت يُ  راف قد تود، يف اجملـاالت       أن األط إىل   فريق العمل التعاوين  وأشار    

    فريق العمـل التعـاوين     به  اضطلع  أن تأخذ يف االعتبار العمل الذي       فيها،  مواصلة املناقشات   
 يف الوثيقـة  املـذكور   يف اجلزء الرابع من دورته الرابعة عـشرة، مبـا يف ذلـك العمـل                

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.39
  .حسب االقتضاء ،)١(

  ]١٧-م أ/-[ر مشروع املقر    

املعين بالعمل التعـاوين الطويـل      الفريق العامل املخصص    أعمال  نتائج      
 االتفاقيةاألجل مبوجب 

 ،مؤمتر األطرافإن   

  األجلالطويل للعمل التعاوين رؤية مشتركة   -أوالً  
، اللـذين   ١٦-م أ /١، واملقـرر    )خطة عمل بـايل    (١٣-م أ /١ إىل املقرر    إذ يشري   

ؤية مشتركة للعمل التعاوين الطويل األجل، خصوصا الوالية الواردة يف          يتناوالن بالتفصيل ر  
 واملتعلقة بالعمل من أجل حتديد هدف عاملي يرمي إىل          ١٦-م أ /١ من املقرر    ٦ و ٥الفقرتني  

، وحتديد إطار زمين لبلوغ سقف      ٢٠٥٠حتقيق خفض كبري يف االنبعاثات العاملية حبلول عام         
 لدفيئة،النبعاثات العاملية لغازات ال

، يف سياق اهلدف الطويل األجل واهلدف النهائي لالتفاقية وخطة عمل           يتفق  -١  
العمل من أجل حتديد هدف عاملي يرمي إىل حتقيـق خفـض كـبري يف               مواصلة  بايل، على   

 ؛ عشرةالثامنةدورته يف ، والنظر يف هذه املسألة ٢٠٥٠االنبعاثات العاملية حبلول عام 

           مـن   ٦لة العمـل، يف سـياق أحكـام الفقـرة            على مواص  أيضاًيتفق    -٢  
النبعاثات العاملية لغازات الدفيئة    لحتديد إطار زمين لبلوغ سقف      من أجل   ،  ١٦-م أ /١ املقرر

التنميـة  فرص  الوصول إىل   اإلنصاف يف   مبدأ  إىل  استناداً إىل أفضل املعارف العلمية املتاحة و      
 عشرة؛ثامنة ال خالل دورته هالنظر فيعلى املستدامة، و

__________ 

)١( <http://unfccc.int/resource/docs/2011/awglca14/eng/crp39.pdf>. 
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حتديد هدف عاملي يرمي إىل حتقيق خفـض        يف  النظر  أن   على   كذلكيتفق    -٣  
النبعاثـات  لزمين لبلوغ سـقف     الطار   ويف اإل  ٢٠٥٠كبري يف االنبعاثات العاملية حبلول عام       

مسائل ترتبط  مراعاة  سيتطلب بالضرورة   ال ميكن أن يكون جمرداً وأنه       العاملية لغازات الدفيئة    
 االعتبارات؛ بسياق هذه 

الطويـل األجـل   التعاوين العامل املخصص املعين بالعمل  فريق  إىل ال  يطلب  -٤  
فرص التنمية املستدامة، الواردة يف     الوصول إىل   مسألة اإلنصاف يف    النظر يف   مبوجب االتفاقية   

العامـل  فريـق   ويتعني على ال  . ، يف حلقة عمل ُتعقد خالل دورته املقبلة       ١٦-م أ /١املقرر  
الطويل األجل مبوجب االتفاقية أن يقدم، يف إطـار عملـه،         التعاوين   املعين بالعمل    املخصص

  . عن حلقة العمل إىل مؤمتر األطرافتقريراً
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 اإلجراءات املعززة بشأن التخفيف  -ثانياً  

التزامات أو إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت تتخذها البلـدان املتقدمـة        -ألف  
 األطراف

  من اتفاقات كانكون٣٨-٣٦الفقرات بملتصلة املسائل ا    

بأن تغري املناخ يشكل    يقر فيه مؤمتر األطراف     الذي  ،  ١٦-م أ /١ إىل املقرر    إذ يشري   
هتديداً خطرياً، قد ال ميكن معاجلته، للمجتمعات البشرية وكوكب األرض، ويستوجب لذلك     

 ، أن تتصدى له مجيع األطراف بصورة عاجلة

جهـود  إمكانية مقارنـة    فيما يتعلق بضمان     ١٣-م أ /١املقرر    إىل شري أيضاً يوإذ    
تتيح قياسها والتبليغ عنها    بطريقة  البلدان املتقدمة األطراف    مجيع  االنبعاثات اليت تبذهلا    ختفيف  

 والتحقق منها،

   كـبرياً  تقليـصاً   لغازات الدفيئة   االنبعاثات العاملية   تقليص حجم    بضرورة   يسلّموإذ    
 احلقائق العلمية، وكما هو موثق يف تقرير التقييم الرابع الـصادر عـن اهليئـة                وفقاً ملا بينته  

وذلك من أجل خفض تلك االنبعاثات إىل مستوى ُيبقي         احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ،      
مـا  فوق مستويات   تني مئويتني   املتوسط العاملي لدرجات احلرارة دون درج     على االرتفاع يف    

ويقرر أن على األطراف اختاذ إجراءات عاجلة لتحقيق هـذا اهلـدف            ،  الصناعيعصر  القبل  
للحقائق العلمية وعلى أساس اإلنصاف؛ ويسلّم أيضاً بضرورة النظر، يف          وفقاً  الطويل األجل   

مـن   ١٣٨وفقاً ملا جاء يف الفقرة      للهدف العاملي الطويل األجل، و    سياق االستعراض األول    
 العاملي طويل األجل على أساس أفضل املعـارف العلميـة           ، يف تعزيز اهلدف   ١٦-م أ /١املقرر  

  ، درجة مئوية١,٥املتوسط العاملي لدرجات احلرارة بنسبة ما يتعلق بارتفاع املتاحة، مبا يف ذلك 
الدفيئة املنتظـر   انبعاثات غازات   املستوى اإلمجايل خلفض    فجوة بني    بوجود   وإذ يقر   

املعـدل   لبلوغاجلهد العاملي   طلوب يف إطار     والتخفيض امل  خالل جهود التخفيف  حتقيقه من   
 هليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ،ا الصادر عن املشار إليه يف تقرير التقييم الرابع

على نطاق االقتصاد اليت    خلفض االنبعاثات   األهداف الكمية    بأن توضيح    موإذ يسلّ   
 ثقة والطمأنينة فيما بني األطراف،البلدان املتقدمة األطراف يشيع الينبغي أن تنفذها 

 على زيادة سقف أهداف خفض االنبعاثات على        البلدان املتقدمة األطراف   حيثوإذ    
الكربون البشرية ثاين أكسيد انبعاثات  جمموع ما يصدر عنها من      نطاق االقتصاد، بغية خفض     

مستوى يتسق مـع    املنشأ وغريها من غازات الدفيئة غري الواردة يف بروتوكول مونتريال إىل            
 تقرير التقييم الرابع الصادر عن اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املنـاخ  النطاقات املوثقة يف    

 ويف تقارير التقييم الالحقة للهيئة،
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على نطاق االقتصاد اليت ينبغي     خلفض االنبعاثات    باألهداف الكمية    حييط علماً وإذ    
رفق األول لالتفاقية، على حنو ما أبلغت عنه هذه البلدان          األطراف املدرجة يف امل   تتقيد هبا   أن  

  ،FCCC/SB/2011/INF.1/Rev.1وورد يف الوثيقة 

 عملية توضيح األهداف الكميـة خلفـض        ٢٠١٢واصل يف عام    ي أن   قرري  -٥  
والـواردة يف    البلدان املتقدمة األطراف  اليت ينبغي أن تنفذها     على نطاق االقتصاد    االنبعاثات  

األهداف ب، هبدف فهم االفتراضات والشروط املتعلقة       FCCC/SB/2011/INF.1/Rev.1الوثيقة  
الغازات االحترار العاملي، و  مؤشرات  قيم  سنة األساس، و  ما يتعلق ب  ، ال سيما     لكل بلد  الفردية
النبعاثات، ودور استخدام األراضي    املتوقعة ل تخفيضات  ال، و  املشمولة ، والقطاعات املشمولة
وما يـرتبط  ، املتأتية من آليات السوق   الكربون  أرصدة  ألراضي واحلراجة، و  استخدام ا وتغيري  
  :التعهدات؛ وتشمل هذه العملية ما يليمتعلقة بسقف من افتراضات وشروط بذلك 

 ٥ إىل األمانة حبلـول  علومات ذات الصلةالبلدان املتقدمة األطراف املتقدمي    )أ(  
 ؛متفرقاتوثيقة يعها يف لتجمباستخدام منوذج مشترك، ، ٢٠١٢مارس /آذار

 الدورة؛أثناء  عمل اتحلقعقد   )ب(  

 ؛FCCC/TP/2011/1 الوثيقةحتديث   )ج(  

تقـدمها  معلومات إضافية   أي  يف وثيقة متفرقات    ع  األمانة أن جتمِّ   إىل   يطلب  -٦  
 ؛على نطاق االقتصادخلفض االنبعاثات األهداف الكمية بتعلق البلدان املتقدمة األطراف فيما ي

) ب(٦ العمل املشار إليها يف الفقرة       األمانة أن تنظم حلقة    إىل   أيضاًطلب  ي  -٧  
 خطياً اًتقريرأن تعد   والدورة السادسة والثالثني لكل من اهليئتني الفرعيتني،        أعاله بالتزامن مع    

 ؛عملعن حلقة الُمهيكَالً 

) ج(٦لتقنية املشار إليها يف الفقرة      كذلك إىل األمانة إعداد الورقة ا      يطلب  -٨  
حتديث الورقة ومواصلة ، ُمهيكَلعلى حنو األطراف تقدمها اليت أعاله، وجتميع كل املعلومات  
 جديدة؛ اتكلما قدمت األطراف معلوم

ـ   ب، و اليت قُدمت من قبل   قيمة املعلومات    ب يقر  -٩   ج صـارمة   ضرورة وضع هنُ
 على نطاق   نبعاثاتوشفافة لقياس التقدم احملرز حنو حتقيق األهداف الكمية خلفض اال         ومتينة  
 ؛ القائمةالعمليات واملمارسات والتجاربباالستناد إىل ، االقتصاد

 عمل الستكشاف االفتراضـات والـشروط املتعلقـة         حلقات عقد   قرري  -١٠  
ورقـة  إعداد  األمانة  إىل   أعاله، ويطلب    ٦األهداف، مبا يف ذلك العناصر الواردة يف الفقرة         ب

 ج؛النُهبني تالف أوجه التشابه واالختتناول تقنية 

يف وضـع   خربات  ما لديها من    عرض  إىل البلدان املتقدمة األطراف      يطلب  -١١  
اليت سـُتعقد أثنـاء الـدورة       العمل  حلقة  االنبعاثات خالل   فيضة  اخلمنائية  اإلستراتيجيات  اال
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حنو احملرز  التقدم  املتصلة ب  إىل تقدمي املعلومات     هاأعاله، ويدعو ) ب(٦املشار إليها يف الفقرة     و
 .اإلمنائية اخلفيضة االنبعاثات ااستراتيجياهتصوغ 

 بشأن تقارير البلدان املتقدمة األطراف لفترة السنتني اإلطارية لالتفاقية املبادئ التوجيهية     

، ١٢ و١٠ و٧ و٥ و٤ إىل األحكام ذات الصلة من االتفاقية، ال سيما املواد شرييإذ   
بشأن البالغات الوطنية املقدمة من األطراف       ٥-م أ /٤ و ،٤-م أ /١١ و ،٢-م أ /٩واملقررات  

 ،)يف املرفق األولاملدرجة طراف األ(املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية 

 تعزيز ما تقدمه األطراف املدرجـة       ١٦-م أ /١ه قرر يف املقرر      إىل أن  شري أيضاً يإذ  و  
مات تتصل بالتقـدم    ما تقدمه من معلو   ، و معلومات يف البالغات الوطنية   يف املرفق األول من     

وبتقدمي الدعم باملال والتكنولوجيا وبناء القدرات إىل       االنبعاثات،  يف  خفض  احملرز حنو حتقيق    
 بناًء،  )األطراف غري املدرجة يف املرفق األول     (األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية        

 ،بالغ واالستعراضاملبادئ التوجيهية والعمليات واخلربات القائمة املتصلة باإلعلى 

املقرر واملتعلقة بتقارير    املبادئ التوجيهية الواردة يف املرفق األول هلذا         عتمدي  -١٢  
بـشأن تقـارير    اإلطارية  لالتفاقية  املبادئ التوجيهية   (سنتني  البلدان املتقدمة األطراف لفترة ال    

 ؛)البلدان املتقدمة األطراف لفترة السنتني

املبـادئ التوجيهيـة    أن تستخدم    املتقدمة األطراف على البلدان    أن   قرري  -١٣  
لـدى إعـداد أول    بشأن تقارير البلدان املتقدمة األطراف لفترة الـسنتني     اإلطارية  لالتفاقية  

أن على كل بلد مـن       و  يف احلسبان؛  ظروفها الوطنية على أن تأخذ     ،السنتنيتقاريرها لفترة   
 ،٢٠١٤يناير /كانون الثاين ١ إىل األمانة حبلول    لفترة السنتني له  تقرير  هذه البلدان أن يقدم أول      

أي يف  (كامل  الوطين  اللبالغ  لاملوعد املقرر   بعد عامني من      وتقريره الالحق  الثاينيليه تقريره   
 ؛)٢٠٢٠و ٢٠١٦ يعام

  كـامالً  اً وطني ابالغ املرفق األول املدرجة يف   طراف  تقدم األ  أن   قرر أيضاً ي  -١٤  
التاريخ املقبل لتقدمي هذا التقرير بعد اعتماد هذا املقـرر      ىل أن    إ مرة كل أربع سنوات، مشرياً    

 ؛١٦-م أ/٩للمقرر   وفقا٢٠١٤ًيناير /كانون الثاين ١هو 

يف السنة اليت يتعني عليهـا      مطالَبة   البلدان املتقدمة األطراف      أن قرر كذلك ي   -١٥  
 فقة بالبالغ أو يف تقرير منفصل؛ تقاريرها لفترة السنتني مر، بتقدمي تقدمي بالغاهتا الوطنية الكاملة

برنامج عمل يف إطـار اهليئـة الفرعيـة للمـشورة العلميـة              وضع   يقرر  -١٦  
 للمبادئ التوجيهية    وفقاً اًإلكترونيلتقدمي املعلومات   موحد  شكل جدويل   لتهيئة   والتكنولوجية

ثامنة عـشرة   يف الدورة ال  الشكل  كي ُيعتمد هذا     أعاله،   ١٢لإلبالغ املشار إليها يف الفقرة      
 ؤمتر األطراف؛مل
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     /آذار ١حبلـول   أن تقـدم    إىل   األطراف املدرجة يف املرفـق األول        يدعو  -١٧  
 لفترة السنتني؛ من جتارب يف تقدمي التقرير األولما اكتسبته آراءها بشأن  ٢٠١٤مارس 

تنقـيح  يف   األربعـني،    ا إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تبدأ، يف دورهت        يطلب  -١٨  
اليت  إىل اخلربات    استناداً ،)٢(لالتفاقية اإلطارية بشأن تقدمي البالغات الوطنية     بادئ التوجيهية   امل

كي يعتمـد مـؤمتر     ،  إىل معلومات أخرى  إعداد التقرير األول لفترة السنتني و     اكتسبتها من   
 املبادئ التوجيهية يف دورته العشرين؛األطراف هذه 

والتكنولوجية أن تضع منهجيات    ة العلمية    إىل اهليئة الفرعية للمشور    يطلب  -١٩  
إىل اخلـربات   مستندة  املنهجيات الدولية القائمة، و   تقدمي املعلومات املالية، آخذة يف االعتبار       ل

مؤمتر األطراف باعتماد   هبدف توصية   وذلك  إعداد التقرير األول لفترة السنتني،      املكتسبة من   
 هذه املسألة يف دورته العشرين؛بشأن مقرر 

اآلراء الـيت سـتقدمها     األمانة أن تعد ورقة تقنية اسـتنادا إىل         إىل   يطلب  -٢٠  
 يف   أعاله، وذلك هبدف تيسري نظر اهليئة الفرعية للتنفيذ        ١٧شار إليها يف الفقرة     األطراف وامل 

 ؛، يف دورهتا احلادية واألربعني أعاله١٨املشار إليها يف الفقرة املسائل 

لمعلومـات الـيت    ل  توليفياً اً وتقرير ن تعد جتميعاً  األمانة أ إىل    أيضاً طلبي  -٢١  
كـي   أعاله، ١٣سنتني املشار إليها يف الفقرة     فترة ال البلدان املتقدمة األطراف يف تقارير      تقدمها  

 ٧ملادة  من ا ) ز(للفقرة   الحقة، وفقاً ال هدوراتيف  ينظر فيها مؤمتر األطراف يف دورته العشرين، و       
 من االتفاقية؛

طـراف  األمساعدة  على  طراف املدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقية        األ شجعي  -٢٢  
 واألطراف املدرجة يف املرفق     اليت متر بعملية انتقال إىل اقتصاد السوق،      املرفق األول   املدرجة يف   

فترة اجلوانب الفنية إلعداد تقارير     يف  ،  اخلاصة هاظروفاألول لالتفاقية اليت يقر مؤمتر األطراف ب      
 . املالئمةمن خالل القنوات الثنائية أو املتعددة األطرافاالقتضاء وحسب  ،سنتنيال

  الدولينيراجعةامللتقييم واطرائق وإجراءات     

 ،٧-م أ /٣٣ و ،٥-م أ /٦ و ،٣-م أ /٦ و ،٢-م أ /٩ و ،١-م أ /٢ قرراتامل إىل   إذ يشري   
 ،١٣-م أ/١ و،١٠-م أ/١٨، و٩-م أ/١٢ و،٨-م أ/١٩و

وضع عملية دولية يف إطـار      الذي ينص على    ،  ١٦- أ م/١املقرر   إىل   شري أيضاً يوإذ    
األهـداف  من منظـور    وعمليات إزالتها   االنبعاثات  ييم واستعراض   اهليئة الفرعية للتنفيذ لتق   

 يف البلدان املتقدمة األطراف، وفـق أسـلوب   الكمية خلفض االنبعاثات على نطاق االقتصاد    
 ،تعزيز إمكانية املقارنة وبناء الثقةبغية صارم ومتني وشفاف ومع مراعاة الظروف الوطنية، 

__________ 

جيهية إلعداد البالغات الوطنية الواردة من األطـراف املدرجـة يف           املبادئ التو  (".FCCC/CP/1999/7الوثيقة   ) ٢(
مبادئ توجيهية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ فيما يتعلق           : ء الثاين املرفق األول لالتفاقية، اجلز   

 ").بتقدمي البالغات الوطنية
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طرائـق  لوضـع    ١٦-م أ /١الذي نص عليه املقـرر      لربنامج العمل    وإذ يستجيب   
 املبادئ التوجيهية والعمليات واخلـربات استنادا إىل ، نيالدوليواالستعراض لتقييم لوإجراءات  

 ،القائمة

املقارنة بني  عزز إمكانية   تينبغي أن    نيالتقييم واالستعراض الدولي   بأن عملية  موإذ يسلّ   
علـى  االنبعاثات  األهداف الكمية خلفض    يشمل  ، مبا   البلدان املتقدمة األطراف  جهود مجيع   

 ؛هااحلد منككل واالقتصاد نطاق 

قابلة للتطبيق ومتسمة   واستعراض دوليني   تقييم  إرساء عملية   ضرورة  ب م أيضاً سلّوإذ ي   
  على األطراف وعلى األمانة،فرطاً معبئاًتلقي ال وكفاءة وفعالية التكلفة بال

من خالل استعراض    التقييم واالستعراض الدوليني سُتجرى       أن عملية  قرري  -٢٣  
نطاق األهداف الكمية خلفض االنبعاثات على      تقين للمعلومات وتقييم متعدد األطراف لتنفيذ       

 ؛ككل واحلد منهااالقتصاد 

 على النحو الوارد يف     نيلدوليااالستعراض  لتقييم و اوإجراءات   طرائق   يعتمد  -٢٤  
 أي تعديالت عليها؛إدخال يف مؤمتر األطراف بت يقرر استخدامها حىت ياملرفق الثاين، و

 ينبغي أن تبدأ    نيالدولياالستعراض  على أن اجلولة األوىل من التقييم و       يتفق  -٢٥  
ـ  فترةاألوىل من تقارير     البلدان املتقدمة األطراف للدفعة      بعد شهرين من تقدمي    سنتني، وأن   ال

  أعاله؛٢٤ للطرائق واإلجراءات املشار إليها يف الفقرة  وفقاًيجتر

الطرائق واإلجراءات املنصوص عليها يف هذه الوثيقة على أساس         تنقيح   قرري  -٢٦  
     يف موعـد ال يتجـاوز     و،  نيالدولياالستعراض  يف اجلولة األوىل من التقييم و     املكتسبة  اخلربة  

 ؛٢٠١٦عام 

قوائم اجلـرد الوطنيـة     لسنوي  الستعراض  االيستمر إجراء    أن   ر أيضاً قري  -٢٧  
ني لتقـارير فتـرة     الدوليواالستعراض  التقييم  أن  ، و مرة كل سنة  على أساس   لغازات الدفيئة   

 كل سنتني، سواء بشكل مستقل أو مع البالغ الوطين؛السنتني سيجريان مرة 

فرعية للمـشورة العلميـة      وضع برنامج عمل يف إطار اهليئة ال       قرر كذلك ي  -٢٨  
، تقـارير فتـرة الـسنتني     تنقيح املبادئ التوجيهية السـتعراض      لالنتهاء من   والتكنولوجية،  

 يف موعد أقصاه الدورة التاسعة      ،استعراض قوائم اجلرد الوطنية   يشمل  وطنية، مبا   والبالغات ال 
 ملؤمتر األطراف؛عشرة 

طريقـة  بمليات االستعراض   األمانة تعزيز التنسيق بني خمتلف ع     إىل   يطلب  -٢٩  
 ضمن فعالية وكفاءة العمليات واإلجراءات؛ت

شمل، بالنسبة لكـل    ت على أن نواتج التقييم املتعدد األطراف سوف         يتفق  -٣٠  
لهيئة الفرعيـة   لوجز  املتقرير  الستعراض املعمق، و  االتقارير  يضم  األمانة  سجال تعده   طرف،  



FCCC/AWGLCA/2011/L.4 

9 GE.11-71578 

يقدمها ، وأي مالحظات أخرى     املقدمة عليها دود  للتنفيذ، واألسئلة املقدمة من األطراف والر     
 االستعراض يف غضون شهرين من دورة الفريق العامل؛الطرف موضوع 

 نيدولياالستعراض ال تقييم و الطرائق وإجراءات   تنقيح ل  على أن أي     أيضاًيتفق    -٣١  
 .يةاالتفاقمبوجب نظام لالمتثال ألهداف التخفيف على أي اتفاق مستقبلي يراعي ينبغي أن 

  البلدان النامية األطراف اليت تتخذها املالئمة وطنياًإجراءات التخفيف   -باء  

  من اتفاقات كانكون٥١-٤٨الفقرات باملسائل املتصلة     

بأن تغري املناخ يشكل    يقر فيه مؤمتر األطراف     الذي  ،  ١٦-م أ /١ إىل املقرر    إذ يشري   
بشرية وكوكب األرض، ويستوجب لذلك هتديداً خطرياً، قد ال ميكن معاجلته، للمجتمعات ال    

 أن تتصدى له مجيع األطراف بصورة عاجلة،

كبرياً وفقاً تقليصاً لغازات الدفيئة االنبعاثات العاملية  تقليص حجم    بضرورة   يسلّموإذ    
ملا بينته احلقائق العلمية، وكما هو موثق يف تقرير التقييم الرابع الصادر عن اهليئة احلكوميـة                

على االرتفاع يف   مبا ُيبقي   نبعاثات  تلك اال نية بتغري املناخ، وذلك من أجل خفض        الدولية املع 
عـصر  القبـل   مـا   فوق مستويات   تني مئويتني   املتوسط العاملي لدرجات احلرارة دون درج     

ويقرر أن على األطراف اختاذ إجراءات عاجلة لتحقيق هذا اهلدف الطويل األجل            الصناعي،  
 أساس اإلنصاف؛ ويسلّم أيـضاً بـضرورة النظـر، يف سـياق     للحقائق العلمية وعلىوفقاً  

، يف تعزيـز اهلـدف      ١٦-م أ /١من املقرر    ١٣٨وفقاً ملا جاء يف الفقرة      واالستعراض األول   
ما يتعلق بارتفاع   العاملي طويل األجل على أساس أفضل املعارف العلمية املتاحة، مبا يف ذلك             

 ، درجة مئوية١,٥املتوسط العاملي لدرجات احلرارة بنسبة 

الدفيئة املنتظـر   انبعاثات غازات   املستوى اإلمجايل خلفض    فجوة بني    بوجود   وإذ يقر   
 لبلـوغ اجلهد العاملي    املطلوب يف إطار      العاملية والتخفيضِ  خالل جهود التخفيف  حتقيقه من   

 ة بتغري املناخ،هليئة احلكومية الدولية املعنيا الصادر عن املعدل املشار إليه يف تقرير التقييم الرابع

إدراك التنوع يف إجراءات التخفيف اليت قدمتها البلدان النامية األطراف،           بأن   موإذ يسلّ   
 فيما بني األطراف،واملوثوقية يشيع الثقة  ،وما تنطوي عليه من افتراضات ومنهجيات

 تسهم بالفعل وستواصل اإلسهام يف جهـود        بأن البلدان النامية األطراف    موإذ يسلّ   
ا اخلاصة يف هذا اجملال،     إجراءاهتها تعزيز    ملبادئ وأحكام االتفاقية، وميكن    وفقاًفيف العاملية   التخ

 من البلدان املتقدمـة     بناء القدرات والدعم املتعلق ب  الدعم التكنولوجي   رهنا بتوافر التمويل و   
 ،األطراف

يشكالن  أن التنمية االجتماعية واالقتصادية والقضاء على الفقر         وإذ يؤكد من جديد     
االنبعاثات إمنائية خفيضة   استراتيجية  وضع  أول وأهم أولويات البلدان النامية األطراف، وأن        
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سيزداد االنبعاثات العاملية   أن نصيب هذه البلدان من      أمر أساسي لتحقيق التنمية املستدامة، و     
 يف سبيل تلبية متطلباهتا االجتماعية واإلمنائية، 

أن ينبغـي    من االتفاقية،    ٤ملادة   من ا  ٣للفقرة    وفقاً  أنه، ؤكد من جديد أيضاً   يوإذ    
للبلدان النامية   معززا باملال والتكنولوجيا وبناء القدرات     اتوفر البلدان املتقدمة األطراف دعم    

 ، لتمكينها من إعداد وتنفيذ إجراءات التخفيف املالئمة وطنياًاألطراف 

البلدان غري املدرجة   ستنفذها   اليت    بإجراءات التخفيف املالئمة وطنياً    حييط علماً وإذ    
الوثيقـة  ومـا تتـضمنه     األطـراف   ، وفق ما أبلغت بـه هـذه         يف املرفق األول لالتفاقية   

FCCC/AWGLCA/2011/INF.1، 

البلدان النامية اليت مل تقدم بعد معلومات عن إجراءات التخفيـف            يشجع  -٣٢  
احلاجـة إىل    مالحظاً،  ن تقوم بذلك  ، أ ١٦-م أ /١ ملقرر من ا  ٥٠للفقرة    وفقاً وطنياًاملالئمة  
 يف  األطراف من أقل البلدان منوا    البلدان  لدول النامية اجلزرية الصغرية و    يف التعامل مع ا   املرونة  

 ؛هذا اجملال

لتعزيز فهم  ،  ُمهيكل، على حنو    ٢٠١٢عام  يف   مواصلة حلقات العمل     قرري  -٣٣  
واالفتراضـات  ،  FCCC/AWGLCA/2011/INF.1يف الوثيقة   الواردة  إجراءات التخفيف   تنوع  

مع مراعاة خمتلـف الظـروف   اليت تقوم عليها هذه اإلجراءات وأي دعم ضروري لتنفيذها،          
 ؛النامية األطراف وقدرات كل منها الوطنية للبلدان

هبدف اإلسهام يف العملية املشار     ،  البلدان النامية األطراف إىل أن تقدم      يدعو  -٣٤  
، وطنيـاً املالئمة  إجراءات التخفيف   بزيد من املعلومات املتعلقة     امل أعاله،   ٣٣ يف الفقرة    اإليه

تلـك اإلجـراءات      اليت تقـوم عليهـا     االفتراضات واملنهجيات يشمل  مبا  رهناً بتوافرها،   
احتياجـات  ، و  املستخدمة االحترار العاملي مؤشرات  قيم  اليت تغطيها، و  الغازات  ووالقطاعات  

 املقدرة؛ف ونتائج التخفي الدعم الالزم لتنفيذها،

 ٥حبلول تقدمي هذه املعلومات إىل األمانة، إىل  البلدان النامية األطراف  يدعو  -٣٥  
  ؛متفرقات، لتجميعها يف وثيقة ٢٠١٢مارس /آذار

 أعـاله  ٣٣عمل املشار إليها يف الفقـرة  حلقات الاألمانة تنظيم إىل   يطلب  -٣٦  
موجزة خطية  وإعداد تقارير    الفرعيتني   لكل من اهليئتني  بالتزامن مع الدورة السادسة والثالثني      

 عن حلقات العمل هذه؛

 إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيـة وضـع مبـادئ            يطلب  -٣٧  
تخفيـف  الإجراءات  اليت تتناول    داخليةالتحقق  البالغ و اإلقياس و اللعمليات  توجيهية عامة   

 ؛حملياًدعومة امل ووطنياًاملالئمة 

إمنائيـة خفيـضة    استراتيجيات  على وضع   األطراف  ان النامية   البلد يشجع  -٣٨  
الـالزم  الدعم املايل والتقين    أن تقدم البلدان املتقدمة األطراف      حلاجة إىل    ا مدركاًاالنبعاثات،  
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 يف جمال   اخرباهتعرض  إىل  املهتمة  البلدان النامية األطراف    هذه االستراتيجيات، وتدعو    لوضع  
املعقودة أثناء الدورات حلقات العمل خالل  االنبعاثات  ة اخلفيضة   اإلمنائيستراتيجيات  وضع اال 

 .أعاله ٣٦يف الفقرة واملشار إليها 

فيما يتعلق بالتقارير احملدثة لفترة السنتني املقدمة من األطراف         لالتفاقية  املبادئ التوجيهية       
 درجة يف املرفق األول لالتفاقيةغري امل

من اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ،         إىل األحكام ذات الصلة      شرييإذ    
 مـن   )ه(و) د(و) ب(و) أ(٢، والفقرة   ٥املادة  ، و ٤ من املادة    ٧ و ٣ و ١ال سيما الفقرات    

 ٦ و٥ و١الفقرات و ١٠من املادة ) ج(و) أ(٢، والفقرة ٩من املادة ) ب(٢الفقرة و، ٧املادة 
 ،١٢ من املادة ٧و

األطراف غري املدرجـة يف     املقدمة من   أن البالغات الوطنية     إىل مقرراته بش   وإذ يشري   
ــق األول ــيماال، املرف ــررات  س       ،٥-م أ/٨، و٤-م أ/١٢ و،٤-م أ/٢ و،٢-م أ/١٠ املق

 ، ١١-م أ/٨ و،٨-م أ/١٧ و،٧-م أ/٣٢ و،٧-م أ/٣١و

 ،١٦-م أ /١مقرره   من   ٦٠مبوجب الفقرة    مؤمتر األطراف قرر      إىل أن  وإذ يشري كذلك    
 من األطـرف غـري      ،البالغات الوطنية، مبا يف ذلك قوائم اجلرد      املعلومات املقدمة يف     تعزيز

املزيـد  إتاحة   مع   ،املدرجة يف املرفق األول بشأن إجراءات التخفيف وتأثرياهتا والدعم املقدم         
  ،من املرونة ألقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية

         مـن  ) ج(٦٠ قـرر، مبوجـب الفقـرة        األطـراف  إىل أن مؤمتر     شري أيضاً يوإذ    
 أن تقدم كل سنتني، وفقاً إلمكانياهتـا        على البلدان النامية األطراف    أن   ،١٦-م أ /١مقرره  

ـ تشمل حتديث قـوائم     ُمحدَّثة  ، تقارير   اإلبالغومستوى الدعم الذي تتلقاه يف جمال        رد اجل
بشأن إجراءات التخفيف واالحتياجات    غازات الدفيئة وتقرير جرد وطين ومعلومات       الوطنية ل 

 ، والدعم الذي تلقته

يف عملية  بالصعوبات اليت تواجهها األطراف غري املدرجة يف املرفق األول           موإذ يسلّ   
 ، وبنـاء القـدرات    ،قدرات والظروف الوطنية  بضرورة مراعاة ال  اإلبالغ مبوجب االتفاقية و   

 هالتسهيل إعداد األول  غري املدرجة يف املرفق     وتوفري الدعم املايل يف الوقت املناسب لألطراف        
  يف الوقت املناسب،لفترة السنتني املُحدَّثة لتقارير ل

على   األطراف املدرجة يف املرفق الثاين وغريها من البلدان املتقدمة األطراف    ثوإذ حي   
 ، إن كان وضعها يسمح هلا بذلكلفترة السنتنياحملدَّثة إعداد التقارير يف تقدمي الدعم 

بأن فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف           موإذ يسلّ   
 تـوفري دور مهم يف تـسهيل      ب أيضاًيضطلع  غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية ميكن أن         

 لفترة السنتني،ُمحدَّث تقرير أول عداد وتقدمي الالزمني إلوالدعم التقنيني املشورة 
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 على برنامج عمل لوضـع      )١٦-م أ /١املقرر  (اتفق  ،   مؤمتر األطراف  بأن موإذ يسلّ   
 لفترة السنتني املُحدَّثة   هاتقاريرغري املدرجة يف املرفق األول      إلعداد األطراف   مبادئ توجيهية   

 كجزء من بالغاهتا الوطنية،

بإعداد هلذا املقرر واملتعلقة    الثالث   املبادئ التوجيهية الواردة يف املرفق       يعتمد  -٣٩  
املشار إليهـا   (لفترة السنتني   املُحدَّثة   هاتقارير غري املدرجة يف املرفق األول    لبلدان األطراف   ا

 ؛)فيما يلي باملبادئ التوجيهية

تنوع إجراءات التخفيف وتـوفر  أن حتترم  أن املبادئ التوجيهية جيب    يؤكد  -٤٠  
فهـم  على أن تيـسر     ،  لمعلوماتيف تقدميها ل  املرونة لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول        

 إلجراءات املتخذة؛ا

 : ما يلييقرر  -٤١  

املرفق األول، مبا يتفـق مـع قـدراهتا         أن تقدم األطراف غري املدرجة يف         )أ(  
حبلـول   لفترة الـسنتني  تقاريرها املُحدَّثة   إعداد التقارير، أول    هلا يف   ومستوى الدعم املقدم    

النامية  والدول اجلزرية الصغرية     أقل البلدان منواً   ألطراف من ول؛  ٢٠١٤ديسمرب  /كانون األول 
 ؛لفترة السنتنياملُحدَّثة  هاتقدمي تقاريرأن حتدد موعد 

تراعي األطراف غري املدرجة يف املرفق األول، لدى اسـتخدام هـذه            أن    )ب(  
 الوطنية؛اإلمنائية وأهدافها وقدراهتا وظروفها  املبادئ التوجيهية، أولوياهتا

تسترشد به الكيانات التشغيلية    التوجيهية كأساس   تخدم هذه املبادئ     ُتس أن  )ج(  
من األطراف غري املدرجة يف املقدمة سنتني لفترة الاملُحدَّثة التقارير متويل إعداد يف آللية املالية ل

ُتستخَدم املبـادئ التوجيهيـة     لفترة السنتني،   األول  املُحدَّث  تقرير  ال ويف حالة    ؛املرفق األول 
 ؛ العامليةمرفق البيئةسترشد به كأساس ي

طلباهتـا إىل   بتقدم  على أن ت  ث األطراف غري املدرجة يف املرفق األول        أن حي   )د(  
 ؛للحصول على الدعميف الوقت املناسب مرفق البيئة العاملية 

البلدان املتقدمة األطراف وغريها من األطراف املدرجة يف املرفق         تكفل  أن    )ه(  
 ، وفقـاً   دعماً معززاً وقائماً على تقدمي املوارد      لفترة السنتني املُحدَّثة  ارير  دعم إعداد التق  الثاين  

 املتفق عليها؛تغطية كامل التكاليف على أساس و من االتفاقية ٤ملادة  من ا٣للفقرة 

لفترة السنتني  ُمحدَّثاً   األطراف غري املدرجة يف املرفق األول تقريراً      تقدم  أن    )و(  
بالغها الوطين يف سنة تقدمي البالغ الـوطين أو     شكل ملخص ألجزاء    يف  سنتني، إما   مرة كل   

فلـها أن  أقل البلدان منوا والدول اجلزرية الصغرية النامية مستقل؛ أما ُمحدَّث  شكل تقرير   يف  
 ؛لفترة السنتنياملُحدَّث تقرر موعد تقدمي تقريرها 
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األطراف ذي تقدمه   اللفترة السنتني   األول  املُحدَّث  تقرير  اليشمل  ينبغي أن     )ز(  
تسبق تـاريخ تقـدمي     جرد عن سنة تقوميية     قائمة  ، كحد أدىن،    األولغري املدرجة يف املرفق     

إذا كانت املعلومات عنها    أحدث  يغطي سنوات   أن  بفترة ال تتجاوز أربع سنوات أو       التقرير  
تـسبق تـاريخ   سنة تقوميية ال    الالحقة لفترة السنتني    املُحدَّثة  على أن تغطي التقارير     ،  متوفرة
 أكثر من أربع سنوات؛بالتقرير تقدمي 

 حسب االقتضاء، وفقـاً   وُتنقح،  هذه املبادئ التوجيهية    أن ُتستعرض    قرري  -٤٢  
 ملقررات مؤمتر األطراف؛

 إىل األمانة تسهيل تقدمي املساعدة إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق         يطلب  -٤٣  
مـن  ) ج(٢وفقاً للفقـرة    لفترة السنتني،   املُحدَّثة  ا  تقاريره يف إعداد    ، بناء على طلبها،   األول
 ؛ من االتفاقية٨املادة 

     لألطراف غري املدرجـة   ويطلب إليه إتاحة الدعم      مرفق البيئة العاملية     حيث  -٤٤  
     مـن سنتني يف أقرب وقت ممكـن       األوىل لفترة ال  املُحدَّثة  ها  إعداد تقارير األول يف   يف املرفق   

 . املتفق عليهااس متويل كامل التكاليفعلى أسو، ٢٠١٢عام 

  سجلال    
 ،١٣-م أ/١  إىل املقررإذ يشري  

ـ  ١٦-م أ /١ من املقرر    ٥٩-٥٣الفقرات   إىل   شري أيضاً يوإذ     مـؤمتر  قـرر   ي  ذ، ال
 اليت حتتاج إىل دعم     املالئمة وطنياً إجراءات التخفيف   مبوجبها إنشاء سجل لتدوين     األطراف  

، واإلقـرار   بناء القدرات هذه اإلجراءات   و اوالتكنولوجيباملال  الدعم  أن يالئم   وتيسري  دويل،  
وتضمينها يف بـاب    النامية األطراف   اليت تتخذها البلدان    إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً     ب

  ،مستقل من السجل
وضـع  علـى    مبوجبه   مؤمتر األطراف وافق  نفسه، الذي   املقرر   إىل   شري كذلك يوإذ    

 اآللية املالية،بأي عالقة وظيفية يشمل السجل، مبا  عن طريقالدعم يسري لتطرائق 

باحلاجة إىل دعم األنشطة التمكينية ملساعدة البلدان النامية األطـراف يف            موإذ يسلّ   
  لتقدميها إىل السجل، ودعم تنفيذها،وطنياًاملالئمة حتديد وإعداد إجراءات التخفيف 

 : ما يلييقرر  -٤٥  

 احيوية على شبكة اإلنترنـت، يـديره      ضية  ليكون أر ينبغي وضع السجل      )أ(  
 األمانة؛خمصص هلا من فريق 

إال املعلومات املقدمـة    يتضمن   الاملشاركة يف السجل طوعية وأ    أن تكون     )ب(  
 ؛هصراحة إلدراجها في
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بطريقة مرنة تعكس بوضوح النطاق الكامل لتنوع       ُينظم السجل   ينبغي أن     )ج(  
 الدعم؛أشكال من موعة جم، واًوطنياملالئمة إجراءات التخفيف 

، حـسب   البلدان النامية األطراف إىل موافـاة األمانـة       كل بلد من     يدعو  -٤٦  
سعى إىل احلصول   يمعلومات عن إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت        ا يلي من     مب االقتضاء،
 :هلادويل على دعم 

ومـات  وصف إلجراءات التخفيف والكيان الوطين املنفذ، مبا يف ذلك معل           )أ(  
 االتصال؛عن كيفية 

 اإلطار الزمين املتوقع لتنفيذ إجراءات التخفيف؛  )ب(  

 ؛ لإلجراءات لإلعداد اإلمجاليةلتكلفةتقدير ل  )ج(  

من إجراءات  إجراء  أي   اإلضافية لتنفيذ    التكلفةأو  / و اإلمجاليةلتكلفة  تقدير ل   )د(  
 التخفيف؛

املطلوب إلعـداد   )  القدرات  وبناء ااملال والتكنولوجي ب(كمية ونوع الدعم      )ه(  
 أو تنفيذ إجراءات التخفيف؛/و

  خفض االنبعاثات؛تقديرات   )و(  
 ؛ األخرىلتنفيذامؤشرات   )ز(  

املصاِحبة فيما يتعلق بالتنميـة     الفوائد  تشمل  معلومات أخرى ذات صلة،       )ح(  
 ؛معلومات هبذا الشأنما توفرت ، إذا  على الصعيد احمللياملستدامة

ما تتخذه  إىل تقدمي معلومات إىل األمانة ع      أيضاً دان النامية األطراف  البل يدعو  -٤٧  
 ؛إلقرارهامنفصل من السجل، باب لتسجيلها يف ، وطنياًمالئمة أخرى إجراءات ختفيف من 

الكيان أو الكيانات املوكل إليها     و،   البلدان املتقدمة األطراف   كذلكيدعو    -٤٨  
لمناخ واجلهات املاحنة األخضر لصندوق ال البيئة العاملية وتشغيل اآللية املالية، مبا يف ذلك مرفق   

، ومنظمـات القطـاع اخلـاص        من اجلهات املاحنة العامة    غريهااملتعددة األطراف و  الثنائية و 
بشأن قدم إىل األمانة، حسب االقتضاء، املعلومات التالية        تأن  إىل   ،واملنظمات غري احلكومية  

أو تنفيـذ إجـراءات     /إلعداد و املقدم  أو  /لقدرات املتاح و   وبناء ا  ااملال والتكنولوجي بالدعم  
 : وضع ميكنها من تقدمي ذلك الدعم إذا كانت يفوطنياًاملالئمة التخفيف 

أو تنفيذ إجـراءات    /وعداد   إل خمصصاًإذا كان الدعم املتاح     معلومات عما     )أ(  
 ؛وطنياًاملالئمة التخفيف 

املعـين  البلد الطرف املتقدم   ، اسم   مصدر الدعم، مبا يف ذلك، عند االقتضاء        )ب(  
 التصال؛الالزمة لعلومات املالدعم، مبا يف ذلك املنفذ الذي يقدم والكيان 
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 منحة أو قرض ميـسر  (اًماليالدعم كان  ما إذا   كمية ونوع الدعم املتاح، و      )ج(  
 بناء القدرات؛يف جمال  اًأو دعم/ واًتكنولوجيأو /و، )أو غري ذلك

 ؛عمتقدمي الدحالة   )د(  

 وعملية تقدمي الدعم؛ميكن دعمها اليت اإلجراءات أنواع   )ه(  

 أعـاله إىل    ٤٨ و ٤٦ليها يف الفقـرتني     إ األطراف والكيانات املشار     يدعو  -٤٩  
جراءات التخفيـف   عن إ علومات  مالءمة اإلجراءات مع الدعم املقدم، مب     تزويد األمانة، بعد    

 دعم؛عما يرتبط هبا من  واملدعومة دولياً

تسجيل ،  ١٦-م أ /١من املقرر   ،  ٥٩-٥٣لفقرات  ل األمانة، وفقاً إىل   يطلب  -٥٠  
 ؛، يف أبواب منفصلة من السجل أعاله٤٩-٤٦الفقرات املبينة يف املعلومات 

الـدعم  اليت ُيلتمس هلـا  اإلجراءات مطابقة   أن السجل سوف يسهل      قرري  -٥١  
الـيت قـدمت    إىل األطراف    وتوجيههااملعلومات  عن طريق تقدمي     ،الدعم املتاح مع  الدويل  

دعم، واألطراف والكيانـات    اليت حتتاج إىل     وطنياًاملالئمة  إجراءات التخفيف   معلومات عن   
 اليت قدمت معلومات عن الدعم املتاح؛

 :، رهنا بتوافر املوارد أن تقوم مبا يلياألمانةإىل  يطلب  -٥٢  

ب معلومات عن مصادر   اليت تطل  تقدمي املساعدة إىل البلدان النامية األطراف       )أ(  
 الدعم املتاحة يف السجل؛

ثراء من أجل إ  ،  السجلتشغيل  عن  موافاة مؤمتر األطراف سنوياً مبعلومات        )ب(  
 ؛اآللية املاليةاملتعلقة باملناقشات 

النظـر  لدى  املعلومات املتاحة يف السجل     تستفيد من    أن اآللية املالية قد      يالحظ  -٥٣  
 ؛ هلاالدعميلتمس كل بلد اليت  وطنياًفيذ إجراءات التخفيف املالئمة إعداد وتنيف يف تقدمي الدعم 

الـسادسة  الـدورة   للسجل حبلـول    منوذج أويل   وضع  األمانة  إىل   يطلب  -٥٤  
 ألطراف للنظر فيه؛للهيئة الفرعية للتنفيذ من أجل تقدمي النموذج إىل ا والثالثني

 ، تصميم النموذج استناداً   عند االقتضاء أن حتسن،   ،   أيضاً األمانةإىل   طلبي  -٥٥  
السادسة والثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذ، مـن  عنها األطراف يف الدورة   تعرب  إىل اآلراء اليت    

 أجل متكني األطراف من البدء باستخدام منوذج السجل يف أقرب وقت ممكن ويف غـضون              
يف الدورة  خذ  يتمقرر  استناداً إىل   األخرية على السجل     ، هبدف وضع اللمسات    بعدئذ شهرين

 .خربة أوليةا اكُتسب من الدروس املستفادة مممع مراعاة الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف، 

 للتشاورات والتحليالت الدوليةالطرائق واملبادئ التوجيهية     

من ) أ(٢ والفقرة ٤ من املادة ٧ و٣ و١ت  على وجه اخلصوص، إىل الفقرا    ،  شرييإذ    
 االتفاقية، من ١٢املادة   من٧ و٥ و١  والفقرات١٠املادة 
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 إىل مقرراته بشأن البالغات املقدمة من األطراف غـري املدرجـة يف             وإذ يشري أيضاً    
، وعلـى وجـه اخلـصوص،    )األطراف غري املدرجة يف املرفق األول  (املرفق األول لالتفاقية    

ــه   ،٨-م أ/١٧، و٧-م أ/٣٢، ٧-م أ/٣١، و٥-م أ/٨ و،٤-م أ/١٢، و٢-م أ/١٠مقررات
 ،١١-أم /٨و

، يف إطـار اهليئـة الفرعيـة        مبوجبه جرىُتسي  ذال ١٦-م أ /١إىل مقرره    شريوإذ ي   
لفترة السنتني بغرض زيادة    املُحدَّثة  لتقارير  تتناول ا مشاورات وحتليالت دولية    عملية   للتنفيذ،

 ،شفافية إجراءات التخفيف وتأثرياهتا

ينبغي أن تقدم البلدان ليت ا، ١٦-م أ/١ مقرره من )ج(٦٠ إىل الفقرة  شري أيضاً وإذ ي   
، اإلبـالغ ، وفقاً إلمكانياهتا ومستوى الدعم الذي تتلقاه يف جمـال           مبوجبها النامية األطراف 

لفترة السنتني تشمل حتديث قوائم جرد غازات الدفيئة وتقرير جـرد وطـين             ُمحدَّثة  تقارير  
 ، ومعلومات بشأن إجراءات التخفيف واالحتياجات والدعم الذي تلقته

 واإلبـالغ  لقياس إجراءات التخفيف املدعومة دولياًبأن املبادئ التوجيهية    مإذ يسلّ و  
املبـادئ  ، تتمثـل يف     ١٦-م أ /١ من املقرر    ٦١الفقرة  املشار إليها يف     ،عنها والتحقق منها  

املالئمة إجراءات التخفيف   فيما يتعلق ب  دولية  وحتليالت   اتمشاورالتوجيهية املصممة إلجراء    
 ألمانة،لالنامية األطراف، و دان للبلوطنياً

تتـسم بطـابع عملـي      تنفيذ مشاورات وحتليالت دولية     ضرورة  ب م أيضاً سلّوإذ ي   
  على األطراف، مفرطاًال تفرض عبئاًوالتكلفة من حيث فعالية الووبالكفاءة 

تنطوي على تدّخل وعلى منحى     ت الدولية ال    إىل أن املشاورات والتحليال    وإذ يشري   
 ،تراعي السيادة الوطنية عقايب وأهنا

واملبادئ التوجيهية واإلجراءات املتعلقة باملشورة والتحليل علـى        طرائق  ال يعتمدوإذ    
 الصعيد الدويل على النحو الوارد يف مرفق هذا املقرر؛ 

 مدى تنفيذ البلدان النامية األطراف بفعالية اللتزاماهتا مبوجب االتفاقية           بأن موإذ يسلّ   
ة تنفيذ البلدان املتقدمة األطراف اللتزاماهتا مبوجب االتفاقية فيمـا يتعلـق            على فعالي يتوقف  

 ؛باملوارد املالية ونقل التكنولوجيا

 : ما يليقرري  -٥٦  

املتعلقـة بالبلـدان    الدولية  والتحليالت  األوىل من املشاورات    اجلوالت  أن    )أ(  
األوىل من التقارير   ن للدفعة   هذه البلدا تبدأ يف غضون ستة أشهر من تقدمي        س األطراف   النامية

 سنتني؛لفترة الاملُحدَّثة 

يف اجلـوالت الالحقـة مـن       البلدان النامية األطراف    أن وترية مشاركة      )ب(  
على أسـاس    الوطنية، و  هوظروفبلد   على أساس قدرات كل      الدوليةوالتحليالت  املشاورات  
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سـوف  البلدان منـوا،  أقل  والنامية  لدول اجلزرية الصغرية    لألطراف من ا  مرونة خاصة   إتاحة  
 لفترة السنتني؛املُحدَّثة تقارير ال تقدميتتحدد حبسب وترية 

الطرائق واملبادئ التوجيهية املنصوص عليها يف هذه الوثيقـة علـى           تنقيح    )ج(  
      الدوليـة، يف موعـد     والتحليالت   من املشاورات    األوىلأساس اخلربات املكتسبة يف اجلولة      

 ؛٢٠١٧عام ال يتجاوز 

لدول إجراء مشاورات وحتليالت دولية خاصة مبجموعة من ا       أن باإلمكان     )د(  
 ؛إذ ارتأت ذلكوأقل البلدان منوا األطراف النامية اجلزرية الصغرية 

املدرجـة يف   األخـرى    املتقدمة   األطرافواألطراف   البلدان املتقدمة    حيث  -٥٧  
الكاملة املتفق  وإضافية لتغطية التكاليف    جديدة  توفري موارد مالية    على  التفاقية  لامللحق الثاين   

لمـشاورات  ل ةإبالغ الزمعملية  من االتفاقية بغية دعم أي    ٤ملادة   من ا  ٣للفقرة   عليها وفقاً 
 دولية؛والتحليالت ال

املشاورات عملية  يف   النامية األطراف  للبلدانالكاملة  تسهيل املشاركة   يعتزم    -٥٨  
 الدولية؛والتحليالت 

آراءها ،  ٢٠١٢مارس  /آذار ٥حبلول  راف إىل أن تقدم إىل األمانة،        األط يدعو  -٥٩  
 ؛ من املرفق الرابع١املشار إليه يف الفقرة فريق اخلرباء الفنيني وطرائق وإجراءات تشكيل بشأن 

تنظر فيها اهليئة   لكي   متفرقات يف وثيقة    اآلراءاألمانة جتميع هذه    إىل   يطلب  -٦٠  
مقرر بشأن املسألة املـشار إليهـا يف        اختاذ  بغية  ادسة والثالثني   الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الس    

  . أعاله يف دورته الثامنة عشرة٥٩الفقرة 

ج السياساتية واحلوافز اإلجيابية بشأن املسائل املتعلقة خبفض االنبعاثات النامجة          النُه  -جيم  
ـ     ـات عـن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان النامية؛ ودور احلفاظ على الغاب
 وإدارهتا املستدامـة وتعزيز خمزون الكربون يف الغابات يف البلدان النامية

 األول  نيوالتذييل ١٦-م أ /١املقرر   إىل املبادئ واألحكام املنصوص عليها يف        إذ يشري   
احلوافز اإلجيابية بشأن املسائل املتعلقة خبفض االنبعاثـات        السياساتية و هج  ُنالاملتعلقني ب والثاين  
 هتـا وإدار على الغابات    ظا ودور احلف  ، يف البلدان النامية   ها عن إزالة الغابات وتدهور    النامجة

 تعزيز خمزون الكربون يف الغابات يف البلدان النامية،واملستدامة 

ــذلك    ــشري ك ــررات  إىل وإذ ي            ،١٥-م أ/٤ و،١٣-م أ/٢ و،١٣-م أ/١املق
 ،)٣(١٧-م أ/-و

__________ 

 من جدول   ٤مشروع مقرر مقترح كي تعتمده اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف إطار البند               )٣(
 .األعمال
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 ،١٦-م أ/١ من املقرر ٧٨-٧٦ و٧٤-٦٨ إىل الفقرات شري أيضاًيوإذ   

، يف سياق تقدمي الدعم املالئم الذي ميكن التنبؤ به إىل البلـدان           من جديد  إذ يؤكد و  
النامية األطراف، أن اهلدف اجلماعي لألطراف ينبغي أن يتمثل يف إبطاء ووقف وعكس إزالة              

النهائي لالتفاقية، على   الغابات وفقدان الكربون، وفقاً للظروف الوطنية ومبا يتسق مع اهلدف           
 ،٢حنو ما ورد يف املادة 

 ،١٦-م أ/١ لمقرر من التذييل األول ل١ ما ورد يف الفقرة من جديدوإذ يؤكد   

ة عـن   االنبعاثات النامج ُتتخذ بالفعل خلفض    إجراءات  وبذل   تُ اً أن جهود  ؤكدوإذ ي   
 البلدان النامية،يف زيزه وتعالغابات خمزون الكربون يف على لحفاظ ها ولإزالة الغابات وتدهور

 ٧٦ و ٧٣الفقرتني  أمهية الدعم الفعال واملستمر لألنشطة املشار إليها يف          ب مإذ يسلّ و  
 ، ١٦-م أ/١ املقررمن 

التخفيـف يف   املتعلقة بـإجراءات     واحلوافز اإلجيابية    يةج السياسات نُهالبأن   موإذ يسلّ   
أن تعـزز   ، ميكن   ١٦-م أ /١من املقرر    ٧٠الفقرة   يف   إليهقطاع الغابات، على النحو املشار      

علـى   ةاإليكولوجيالنظم  قدرة   ومنافع التنوع البيولوجي، و    ،من حدة الفقر  جهود التخفيف   
دعم الضمانات املشار إليها يف     تولتكيف والتخفيف، وينبغي أن تعزز      والصالت بني ا  ،  التأقلم

  ،١٦-م أ/١ من التذييل األول من املقرر )ه(-)ج(٢الفقرات 
 ذات الصلة،الدولية االتفاقيات واالتفاقات دور أمهية  يدركإذ و  

، ١٦-م أ /١ من املقـرر     ٧٠أن األنشطة املشار إليها يف الفقرة        على   يتفق  -٦١  
وبغض النظر عن مصدر التمويل أو نوعه، ينبغي أن تكون متسقة مع األحكام ذات الـصلة                

 ، وفقاً للمقرريف التذييل األول    كورة  املذيف ذلك الضمانات    مبا   ،١٦-م أ /١الواردة يف املقرر    
 عن مؤمتر األطراف؛ قررات ذات الصلة الصادرةملل

 اليت   األطراف الناميةبإتاحة متويل قائم على النتائج للبلدان        فيما يتعلق    ،شريي  -٦٢  
 ،١٦-م أ /١ من املقرر    ٧٧ و ٧٣الفقرتني  ليها يف   إاملشار   )٤(النتائجتنفذ اإلجراءات القائمة على     

ينبغـي أن   و ،)٥(كامالًمنها حتققاً    وُيتحقَّقهذه اإلجراءات ينبغي أن تقاس ويبلغ عنها        أن  إىل  
 ١٦-م أ /١ من املقـرر     ٧١الفقرة    يف لعناصر املشار إليها   ا البلدان النامية األطراف  تكون لدى   

 هذه املسألة؛بشأن تخذها مؤمتر األطراف يقررات م ألي وفقاً

 ٥يقدموا إىل األمانـة، حبلـول       إىل أن   املعتمدين   األطراف واملراقبني    يدعو  -٦٣  
القائمة على النتائج   طرائق وإجراءات متويل األنشطة     فيما يتعلق ب   م، آراءه ٢٠١٢مارس  /آذار
 ؛١٦-م أ/١ من املقرر ٧٢ و٧٠-٦٨ األنشطة املتصلة بالفقراتالنظر يف وب

__________ 

 .١٦-م أ/١ للتذييل الثاين للمقرر وفقاً )٤(
 . النحو الذي وافق عليه مؤمتر األطرافعلى )٥(
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نظر فيهـا   ي يف وثيقة متفرقات لكي   األطراف   إىل األمانة جتميع آراء      يطلب  -٦٤  
 اليت  يف دورته املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية        الفريق العامل املخصص    

 لكل من اهليئة الفرعيـة للمـشورة العلميـة          السادسة والثالثني ستعقد بالتزامن مع الدورة     
 والتكنولوجية؛

ـ وأن تعد، رهنا بتوافر املوارد التكميلية        إىل األمانة    يطلب  -٦٥    إىل آراء   تناداًاس
 أعـاله،  ٦٤بشأن القضايا املشار إليها يف الفقـرة  ، ورقة تقنية    واملراقبني املعتمدين األطراف  

  أدناه؛٦٦حلقة العمل املشار إليها يف الفقرة  منها يف اًإسهام

مـع  عمل  حلقة  األمانة أن تنظم، رهنا بتوافر املوارد التكميلية،        إىل   يطلب  -٦٦  
الورقة التقنيـة   و أعاله،   ٦٤ واملراقبني املعتمدين املشار إليها يف الفقرة        األطرافمراعاة آراء   

الفريق  اليت سيخلص إليها ذه املسألةاملتعلقة هبستنتاجات اال أعاله، و٦٥املشار إليها يف الفقرة 
تعقد س يف دورته اليت     املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية      العامل املخصص   

للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيـة،       السادسة والثالثني ن مع انعقاد الدورة     بالتزام
األجل مبوجب  الطويل  العمل التعاوين   بق العامل املخصص املعين     قبل انعقاد دورة الفري   وذلك  

 االتفاقية اليت ستعقد بالتزامن مع الدورة الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف؛

املعين بالعمل التعاوين الطويـل األجـل   العامل املخصص  الفريق  إىل   يطلب  -٦٧  
 يف  اماملقدمة من األطراف واملراقبني املعتمدين املشار إليه      اآلراء  نظر يف   أن ي  مبوجب االتفاقية 

تـائج  املتعلـق بن تقرير ال أعاله، و٦٥الورقة التقنية املشار إليها يف الفقرة      و أعاله،   ٦٤الفقرة  
أيـة  عـن   هبدف اإلبالغ عن التقدم احملـرز و ، أعاله٦٦ الفقرة يفاملشار إليها  العمل  حلقة  

 .توصيات إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة

تعزيـز   املتعلقة ب  اإلجراءات اخلاصة بقطاعات حمددة   هج القطاعية التعاونية و   الُن  -دال  
  من االتفاقية٤املادة من ) ج(١الفقرة تنفيذ 

 اإلطار العام    

هج القطاعية التعاونية واإلجراءات    لُنل مواصلة النظر يف إطار عام        على يتفق  -٦٨  
       هذه املسألة يف دورتـه الثامنـة عـشرة،         بشأن  اعتماد مقرر   اخلاصة بقطاعات حمددة بغية     

 حسب االقتضاء؛

 زراعةال    

لنظر يف القـضايا    ا إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية        يطلب  -٦٩  
هـذه  بـشأن   وجهات النظر   تبادل  من أجل   بالزراعة يف دورهتا السادسة والثالثني،      املتعلقة  
 يف دورته الثامنة عشرة؛بشأهنا  مقرراًمؤمتر األطراف كي يعتمد واملسألة 
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 ٥حبلـول   األمانة،   أن توايف    إىلاملعتمدة  املراقبة   األطراف واملنظمات    يدعو  -٧٠  
  أعاله؛٦٩شار إليها يف الفقرة بشأن القضايا املها ئآراب، ٢٠١٢مارس /آذار

      يف  أعـاله    ٧٠املـشار إليهـا يف الفقـرة        راء  اآل إىل األمانة جتميع     يطلب  -٧١  
ـ  اهليئة الفرعية للمشورة العلميـة والتكنولوجيـة        نظر فيها   توثيقة متفرقات لكي     ا يف دورهت

 .السادسة والثالثني

 البحريالدويل اجلوي والنقل     

عـن  النامجة  عاجلة االنبعاثات   املتصلة مب ة النظر يف القضايا      على مواصل  يتفق  -٧٢  
 .البحريالدويل اجلوي والنقل 

الُنُهج املتنوعة، مبا يف ذلك فرص استخـدام األسـواق، لتحـسني فعاليـة               -هاء  
إجراءات التخفيـف مـن حيث التكلفة وتعزيز هذه اإلجراءات، مع مراعاة          

 لبلدان النامية الظروف املختلفة للبلدان املتقدمة وا

 ،١٦-م أ/١ و١٣-م أ/١املقررين  إىل شرييإذ   

 ٣و) أ(٢ و ١ اتالفقر، و ٣ من املادة    ١الفقرة  و،  ١ من املادة    ١ إىل الفقرة    شرييإذ  و  
  االتفاقية، من٤ املادة  من١٠ و٨ و٧و

 ضرورة احلفاظ على االتساق مع املبادئ وااللتزامات املنصوص عليها يف           ؤكدوإذ ي   
 األطـراف النظـام املنـاخي وفقـاً    على ضرورة أن حتمي منها  ما ينص   ة، ال سيما    االتفاقي

 متباينة وقدرات كل منها،إن كانت ملسؤولياهتا املشتركة و

 مبوجب بروتوكول كيوتو  اليت ُوضعت   حلفاظ على آليات املرونة القائمة      با تعهدوإذ ي   
 ،ويتعهد بتعزيزها

  يف تنفيذ أنشطة التخفيف،لتمويللالعامة صادر املبدور  موإذ يسلّ  

، مبا يف ذلك فرص استخـدام األسواق، لتحسني فعالية         املتنوعةهج  ُنالبدور   وإذ يقر   
إجراءات التخفيـف مـن حيث التكلفة وتعزيز هذه اإلجراءات، مع مراعـاة الظـروف             

 املختلفة للبلدان املتقدمة والبلدان النامية،

وتنفيـذها  هذه املناهج   وضع  دة أو جمتمعة،    األطراف، منفر بإمكان  إىل أن    وإذ يشري   
  لظروفها الوطنية،وفقاً

تحسني ، مبا يف ذلك فرص استخدام األسواق، لاملتنوعةأن النهج  على شددي  -٧٣  
الظـروف  مراعاة  جراءات، مع   تعزيز هذه اإل  التكلفة، و إجراءات التخفيف من حيث     فعالية  

تؤدي إىل نتائج حقيقية    جيب أن تستويف املعايري اليت      النامية،  البلدان  املختلفة للبلدان املتقدمة و   
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 يف انبعاثات غازات     صافياً تراجعاً، وحتقق   يف اجلهود زدواجية  إىل جتنب اال  و وإضافية   ةودائم
 ؛حتول دون حدوثهاأو /الدفيئة و

املعين بالعمل التعاوين الطويـل األجـل   الفريق العامل املخصص   إىل   يطلب  -٧٤  
 هبدف التوصية مبقـرر     ،هجلُنهلذه ا برنامج عمل للنظر يف وضع إطار       يذ  تنف مبوجب االتفاقية 

 مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة؛ينظر فيه 

بشأن املعتمدة بصفة مراقب يف االتفاقية اإلطارية   األطراف واملنظمات    يدعو  -٧٥  
ن املسائل املشار بشأآراءها ،  ٢٠١٢مارس  /آذار ٥حبلول  قدم إىل األمانة،    تأن  إىل  تغري املناخ   

ج النـهُ إيـراد    اإلجيابية والسلبية، مع     ا أعاله، مبا يف ذلك جتارهب     ٧٤ و ٧٣ يف الفقرتني    إليها
 ؛ املستفادة عن الدروسواآلليات القائمة فضالً

املعين بالعمل التعاوين الطويـل األجـل   الفريق العامل املخصص   إىل   يطلب  -٧٦  
مع األطراف واخلرباء وأصحاب املـصلحة       أكثر   عقد حلقة عمل واحدة أو     مبوجب االتفاقية 

الـسادسة  بالتزامن مع الدورة    تنعقد   دورته اليت    ُتعقد أثناء عمل  حلقة  اآلخرين، مبا يف ذلك     
 أعـاله،   ٧٥، للنظر يف الطلبات املشار إليها يف الفقـرة          والثالثني لكل من اهليئتني الفرعيتني    

  أعاله؛٧٤ و٧٣ل املشار إليها يف الفقرتني ومناقشة املسائ

السوق، تعمل حتت إشراف وسـلطة مـؤمتر         آلية جديدة قائمة على      حيدد  -٧٧  
األطراف، لتحسني فعالية إجراءات التخفيـف مـن حيث التكلفة وتعزيز هذه اإلجراءات،           

     مـن  ٨٠وتسترشد بـالفقرة    مع مراعاة الظروف املختلفة للبلدان املتقدمة والبلدان النامية،         
علـى  املتقدمـة   أن تساعد البلدان    وميكنها، وفقاً لشروط توضع الحقاً،      ،  ١٦-م أ /١املقرر  

 التخفيف مبوجب االتفاقية؛ب ا املتعلقةأو التزاماهت هالوفاء جبزء من أهدافا

املعين بالعمل التعاوين الطويـل األجـل   الفريق العامل املخصص   إىل   يطلب  -٧٨  
اآللية املشار إليها يف    املتعلقة ب جراءات  اإلطرائق و البرنامج عمل لوضع    تنفيذ   مبوجب االتفاقية 

 ؛الثامنة عشرة أعاله، بغية التوصية مبقرر ملؤمتر األطراف يف دورته ٧٧الفقرة 

إىل موافـاة   املعتمدة بصفة مراقب يف االتفاقية       األطراف واملنظمات    يدعو  -٧٩  
 ٧٧يف الفقـرتني    ليهـا   إبشأن املسائل املشار    بآرائها  ،  ٢٠١٢مارس  /آذار ٥حبلول  األمانة،  

 هج واآلليات القائمةالُن، إضافة إىل  اخلاصة اإلجيابية والسلبيةا أعاله، مبا يف ذلك جتارهب٧٨و

 ؛ املستفادةالدروسو

املعين بالعمل التعاوين الطويـل األجـل   الفريق العامل املخصص   إىل   يطلب  -٨٠  
اء وأصحاب املـصلحة    مع األطراف واخلرب  عقد حلقة عمل واحدة أو أكثر        مبوجب االتفاقية 

بالتزامن مع الدورة الـسادسة     اليت تنعقد   دورته  ُتعقد أثناء   عمل  حلقة  اآلخرين، مبا يف ذلك     
أعـاله،   ٧٩والثالثني لكل من اهليئتني الفرعيتني، للنظر يف الطلبات املشار إليها يف الفقـرة              

 . أعاله٧٨و ٧٧ومناقشة املسائل املشار إليها يف الفقرتني 
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 التصدي قب االقتصادية واالجتماعية لتدابري العوا  -هاء  

  إىل اهلدف النهائي لالتفاقية،شرييإذ   

 ،١٦-م أ/١واملقرر  ١٣-م أ/١املقرر  إىل شرييوإذ   

املتعلقـة  االتفاقية وأحكامهـا     أمهية هدف االتفاقية، ومبادئ      وإذ يؤكد من جديد     
 ،٤ و٣ و٢ا املواد ، ال سيمالتصدياالقتصادية واالجتماعية لتدابري بالعواقب 

 لإلجراءات الالزمة، مبـا يف       كامالً إىل أن تويل األطراف اعتباراً    اجة  احل ؤكدوإذ ي   
ذلك اإلجراءات اليت تتعلق بالتمويل والتأمني ونقل التكنولوجيا، لتلبية االحتياجات احملـددة            

 ،لتصدياتنفيذ تدابري بتأثري ها فيما يتعلق ومعاجلة شواغلللبلدان النامية األطراف 

عواقـب بيئيـة واجتماعيـة      هلا  كون  تتغري املناخ قد    التصدي ل بأن تدابري    وإذ يقر   
جتماعية لتـدابري   االقتصادية و االالعواقب  تواجه  أن مجيع البلدان النامية     ب، و  سلبية واقتصادية
 لتغري املناخ،التصدي 

 تغري املناخ،مسألة لتناول مبدأ سيادة الدول يف التعاون الدويل  وإذ يؤكد من جديد  

تكون داعمة للتنمية   ينبغي أن   تغري املناخ   تدابري التصدي ل  سياسات و  نإىل أ  شريوإذ ي   
 ،للبلدان النامية األطرافاالقتصادية واالجتماعية 

تأخذ مكان الصدارة يف    أن   ينبغي   أن البلدان املتقدمة األطراف    وإذ يؤكد من جديد     
 ،تبة عليهاملتراملناخ واآلثار الضارة مكافحة تغري 

حثيثة تسعى خبطى   أن  مدعوة إىل     أن البلدان املتقدمة األطراف    ؤكد من جديد  يوإذ    
االجتماعيـة  العواقـب   تنفيذ سياسات وتدابري للتصدي لتغري املناخ بطريقة تكفل جتنب          حنو  

 مـن   ٣البلدان النامية األطراف، آخذة يف االعتبار املادة        تتعرض هلا   السلبية اليت   واالقتصادية  
 باملـال   ، عن طريق تقدمي الـدعم     العواقبمعاجلة هذه   يف  هذه البلدان   وأن تساعد   التفاقية،  ا

التـأقلم يف   علـى   قدرة  تعزيز ال  من االتفاقية، و   ٤وبناء القدرات، وفقاً للمادة     والتكنولوجيا  
 ، اجملتمعات واالقتصادات املتأثرة سلباً بتدابري التصدي

واالقتصادية والقضاء على الفقـر يأتيـان يف         بأن التنمية االجتماعية     يسلّم  -٨١  
 ؛أولويات البلدان الناميةصدارة 

، على أن تشجع علـى       تنفيذ سياساهتا وتدابريها   ، يف سياق   األطراف حيث  -٨٢  
وفـق األولويـات    العمل الكـرمي والوظـائف الالئقـة        وإتاحة  للقوة العاملة   حتول عادل   

 ؛ واالستراتيجيات اإلمنائية احملددة وطنياً
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يف البلدان النامية األطـراف     على مساعدة    البلدان املتقدمة األطراف     حيث  -٨٣  
 ٨الفقرتني  املذكورة يف   البلدان  تعزيز التنويع االقتصادي يف سياق التنمية املستدامة، ال سيما          

 االتفاقية؛ من ٤ من املادة ٩و

لسلبية لتنفيذ  االجيابية وا للتأثريات   األطراف على إيالء االعتبار الكامل       حيث  -٨٤  
تغري املناخ على اجملتمع وعلى مجيع الفئات       آثار  التصدي الرامية إىل التخفيف من حدة       تدابري  

 الضعيفة، ال سيما النساء واألطفال؛

 برنـامج العمـل   احملفل املعين بتنفيذ    ينشئ   الذي   ١٧-م أ /- املقرر ب ميسلّ  -٨٥  
التدرجيية املتعلقة بتدابري التصدي مبوجب      ويوجز مجيع املناقشات  املتعلق بتأثري تدابري التصدي     

  .االتفاقية
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  اإلجراءات املعززة بشأن التكيف  -ثالثاً  
  إن مؤمتر األطراف،

   إىل أحكام االتفاقية ذات الصلة،إذ يشري  
إطار كانكون للتكيـف    أُنشئ مبوجبه   ، الذي   ١٦-م أ /١ إىل املقرر    إذ يشري أيضاً  و  

  وجلنة التكيف،
 املعنيـة التكيف هي اهليئة االستشارية العامة ملؤمتر األطراف         أن جلنة    يؤكد  -٨٦  

  التكيف مع اآلثار الضارة لتغري املناخ؛ب
 أن جلنة التكيف أُنشئت لتشجيع تنفيذ اإلجراءات املعززة بشأن          يؤكد أيضاً   -٨٧  

التكيف بطريقة متسقة مبوجب االتفاقية، حسبما نص عليه إطار كانكون للتكيف، من خالل    
  :هام، منها ما يليمجلة م

تقدمي الدعم التقين والتوجيه إىل األطراف، مع احتـرام النـهج القطـري               )أ(  
 مـن   ١٥ و ١٤التوجه، بغية تيسري تنفيذ أنشطة التكيف، مبا فيها تلك الواردة يف الفقـرتني              

  ، عند االقتضاء؛ ١٦-م أ/١املقرر 
ات واملمارسـات   واخلربواملعارف  تقوية وتوطيد وتعزيز تقاسم املعلومات        )ب(  

اجليدة ذات الصلة، على الصعيد احمللي والوطين واإلقليمي والدويل، مع مراعـاة املعـارف              
  واملمارسات التقليدية، حسب االقتضاء؛ 

تشجيع التآزر مع املنظمات واملراكز والشبكات الوطنية واإلقليمية والدولية           )ج(  
كيف، ال سـيما يف البلـدان   اءات التمن أجل تعزيز تنفيذ إجروتقوية مشاركة هذه اجلهات  

  ؛ األطرافالنامية
تقدمي املعلومات والتوصيات، باالستناد إىل املمارسات اجليـدة يف جمـال             )د(  

التكيف، ليأخذها مؤمتر األطراف يف االعتبار عندما يقدم التوجيهات املتعلقة بسبل حفز تنفيذ    
اء القدرات وُسبل أخـرى لـتمكني        التمويل والتكنولوجيا وبن   يشملإجراءات التكيف، مبا    

إىل وإتاحة تلك املعلومات تغري املناخ واحلد من قابلية التأثر به،    التأقلم مع   التنمية القادرة على    
  جهات من بينها الكيانات التشغيلية التابعة لآللية املالية لالتفاقية، حسب االقتضاء؛ 

ا واستعراضـها   النظر يف املعلومات املقدمة من األطـراف عـن رصـده            )ه(  
إلجراءات التكيف، والدعم الذي قدمته وتلقته، واالحتياجات والثغرات احملتملة وغري ذلـك            
من املعلومات ذات الصلة، مبا فيها املعلومات املقدمة مبوجب االتفاقية، بغية التوصية مبا قـد               

  من إجراءات إضافية، حسب االقتضاء؛ إليه تدعو احلاجة 



FCCC/AWGLCA/2011/L.4 

25 GE.11-71578 

  :لجنة التكيف أن تستخدم الطرائق التالية يف ممارسة مهامها أنه ينبغي ليقرر  -٨٨  
  حلقات العمل واالجتماعات؛  )أ(  
  أفرقة اخلرباء؛  )ب(  
تقارير جتميع املعلومـات واملعـارف واخلـربات واملمارسـات اجليـدة              )ج(  

  واستعراضها وتوليفها وحتليلها؛
  قنوات تقاسم املعلومات واملعارف واخلربات؛  )د(  
يق وإقامة الروابط مع مجيع اهليئات والربامج واملؤسسات والـشبكات       التنس  )ه(  

  املعنية داخل االتفاقية وخارجها؛
 أن تعمل جلنة التكيف حتت سلطة مؤمتر األطـراف وتكـون            يقرر أيضاً   -٨٩  

  مسؤولة أمامه، وأن يقرر مؤمتر األطراف سياساهتا العامة متشياً مع مقرراته ذات الصلة؛
نة التكيف أن تقدم إىل مؤمتر األطراف، عن طريـق اهليئـتني             إىل جل  يطلب  -٩٠  

الفرعيتني، تقارير سنوية عن أنشطتها، وأداء مهامها، وتوجيهاهتا، وتوصياهتا، وغري ذلك من            
املعلومات ذات الصلة الناشئة عن عملها، وحسب االقتضاء، عن إجراءات إضافية قد تكون             

  متر األطراف؛مطلوبة مبوجب االتفاقية، لينظر فيها مؤ
 إىل جلنة التكيف أن تضع خالل عامها األول خطـة ثالثيـة             يطلب أيضاً   -٩١  

السنوات لعملها، وينبغي أن تتضمن هذه اخلطة املراحل اهلامة، واألنشطة، والنواتج املتوخـاة،             
 ٨٨واالحتياجات من املوارد، وفقاً ملهامها املتفق عليها، باستخدام الطرائق املذكورة يف الفقرة             

 مـؤمتر   أعاله، ومع مراعاة القائمة اإلرشادية لألنشطة املدرجة يف املرفق اخلامس، ليوافق عليها           
  األطراف يف دورته الثامنة عشرة؛

 عالوة على ذلك إىل جلنة التكيف أن تبدأ خالل سنتها األوىل بعض             يطلب  -٩٢  
  األنشطة الواردة يف املرفق اخلامس، باإلضافة إىل وضع خطة عملها؛

 إىل جلنة التكيف أن تعمل، من خالل مؤمتر األطراف، على إقامـة             يطلب  -٩٣  
وتطوير روابط مع مجيع برامج العمل واهليئات واملؤسسات املتـصلة بـالتكيف يف إطـار               
االتفاقية، مبا فيها فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً، وفريق اخلـرباء االستـشاري املعـين                

مة من األطراف غري املدرجة يف املرفـق األول لالتفاقيـة، واللجنـة             بالبالغات الوطنية املقد  
لتكنولوجيا، وبرنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر          املعنية با التنفيذية  

به والتكيف معه، وبرنامج العمل املتعلق باخلسائر واألضرار، والكيانات التـشغيلية التابعـة             
  ة لالتفاقية، حسب االقتضاء؛ لآللية املالي
 إىل جلنة التكيف أن تتعـاون مـع املؤسـسات واملنظمـات            يطلب أيضاً   -٩٤  

يشمل أطر العمـل    والشبكات واملراكز املعنية خارج إطار االتفاقية وتستفيد من خربهتا، مبا           
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 الوطين، لتصل مـن خالهلـا إىل   أو اإلقليمي أو على الصعيد احلكومي الدويل ، سواء   القائمة
  الصعيد دون اإلقليمي، عند االقتضاء؛

 عضواً يعملون بصفتهم الشخـصية،      ١٦ أن تتألف جلنة التكيف من       يقرر  -٩٥  
 وينتخبهم مؤمتر األطـراف، هبـدف       يةالتمثيلضمن جمموعاهتا أو فئاهتا      األطراف   وترشحهم

  :حتقيق متثيل عادل ومنصف ومتوازن على النحو التايل
  ن جمموعات األمم املتحدة اإلقليمية اخلمس؛عضوان من كل جمموعة م  )أ(  
  عضو واحد من إحدى الدول اجلزرية الصغرية النامية؛  )ب(  
  عضو واحد من أحد أقل البلدان األطراف منواً؛  )ج(  
األطراف املدرجة  (عضوان من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية           )د(  

  ؛)يف املرفق األول
األطراف غري  (ري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية       عضوان من األطراف غ     )ه(  

  ؛)املدرجة يف املرفق األول
 االحتياجـات   يف ترشـيحاهتا   اإلقليمية على أن تراعـي       اجملموعات حيث  -٩٦  

  والشواغل اخلاصة للبلدان النامية القابلة للتأثر بشكل خاص؛
ت  للجنة التكيـف خـرباء ذوي خـربا        ترشح األطراف على أن     يشجع  -٩٧  

ومعارف متنوعة ذات صلة بالتكيف مع تغري املناخ، وأن تراعي يف الوقت نفسه احلاجـة إىل          
  ؛٧-م أ/٣٦حتقيق التوازن بني اجلنسني وفقاً للمقرر 

على إمكانية توجيه دعوة إىل رؤساء فريق اخلرباء املعين بأقل البلـدان             يتفق  -٩٨  
فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية      لتكنولوجيا، و املعنية با منواً، واللجنة التنفيذية    

املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية حلضور اجتماعات جلنة التكيف،             
  حسب االقتضاء؛

سياق اضـطالعها    على أنه ينبغي للجنة التكيف أن تسعى، يف           أيضاً يتفق  -٩٩  
 ت واملراكز والشبكات احلكوميـة الدوليـة      حلصول على مدخالت من املنظما    إىل ا بعملها،  
القطاع اخلاص واجملتمع املدين، وأن تـدعو       من   واإلقليمية والوطنية ودون الوطنية، و     والدولية

معنـيني  مستشارين من هذه اهليئات للمشاركة يف اجتماعاهتا بوصفهم خرباء استـشاريني            
  قضايا حمددة عند إثارهتا؛ب

صبهم ملدة سنتني ويكونوا مؤهلني ليـشغلوها        أن يشغل األعضاء منا    يقرر  -١٠٠  
  :ملدتني متتاليتني كحد أقصى، وأن تنطبق القواعد التالية

ُينتخب نصف األعضاء يف البداية ملدة ثالث سنوات وُينتخب نصفهم ملدة             )أ(  
  سنتني؛
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  بعد ذلك، ينتخب مؤمتر األطراف األعضاء ملدة سنتني؛  )ب(  
   أن ُينتخب من خيلفهم؛يبقى األعضاء يف مناصبهم إىل  )ج(  
 أنه إذا استقال عضو من أعضاء جلنة التكيف أو كان لسبب آخر يقرر أيضاً  -١٠١  

لجنة التكيف  جاز ل غري قادر على إهناء مدة الوالية املعهود هبا إليه أو أداء مهام تلك الوالية،               
آخر مـن نفـس     أن تقرر، مع مراعاة دنو موعد الدورة التالية ملؤمتر األطراف، تعيني عضو             

 ليحل حمل العضو املذكور ملا تبقى من والية ذلك العضو، ويف هذه             التمثيليةاجملموعة أو الفئة    
  احلالة ُيحسب التعيني على أنه والية واحدة؛

 إذا استقال عضو من أعضاء جلنة التكيف أو كان  عالوة على ذلك أنه    يقرر  -١٠٢  
جـاز  أو أداء مهام تلك الوالية،       عهود هبا إليه  لسبب آخر غري قادر على إهناء مدة الوالية امل        

لجنة التكيف أن تقرر، مع مراعاة دنو موعد الدورة التالية ملؤمتر األطراف، تعيني عضو آخر               ل
 ليحل حمل العضو املذكور ملا تبقى من مدة والية          التمثيليةمن نفس اجملموعة اإلقليمية أو الفئة       

  يني على أنه والية واحدة؛ذلك العضو، ويف هذه احلالة ُيحسب التع
 أن تنتخب جلنة التكيف سنوياً رئيساً ونائب رئيس من بني أعـضائها   يقرر  -١٠٣  

ليشغل كل منهما منصبه ملدة سنة واحدة، على أن يكون أحدمها عضواً من طرف مدرج يف                
املرفق األول واآلخر عضواً من طرف غري مدرج يف املرفق األول، وأن يتناوب على منـصيب                

رئيس ونائب الرئيس سنوياً عضو من طرف مدرج يف املرفق األول وعضو من طرف غـري                ال
  مدرج يف املرفق األول؛

 أنه، إذا كان الرئيس غري قادر مؤقتاً على أداء واجبات منـصبه،   يقرر أيضاً   -١٠٤  
ويف غياب الرئيس ونائب الرئيس يف اجتماع معني، يقوم أي          . فإن نائب الرئيس يقوم مقامه    

  آخر تعينه جلنة التكيف مؤقتاً مقام الرئيس يف ذلك االجتماع؛عضو 
 عالوة على ذلك أنه، إذا كان الرئيس أو نائب الرئيس غري قادر على              يقرر  -١٠٥

   جلنة التكيف بديالً له إلهناء تلك املدة؛تنتخبإهناء مدة واليته، 
  يقرر أن ُتّتخذ قرارات جلنة التكيف بتوافق اآلراء؛  -١٠٦
 أن جتتمع جلنة التكيف مرتني يف السنة على األقل، وعند اإلمكان ر أيضاًيقر  -١٠٧

يف نفس الوقت الذي ُتعقد فيه اجتماعات أخرى لالتفاقية ذات صلة بالتكيف، مع اإلبقـاء               
  لتعديل عدد اجتماعاهتا لتناسب االحتياجات؛املرونة الالزمة على 

اناً فرعية، أو أفرقة خرباء،  جلنة التكيف على أن تنشئ عند احلاجة جل     يشجع  -١٠٨
 يف مجلة أمور    لتقدممعنية مبهام حمددة،    أو أفرقة استشارية مواضيعية، أو أفرقة عاملة خمصصة         

 مشورة اخلرباء يف خمتلف القطاعات واجملاالت، بغية مساعدة جلنـة التكيـف يف أداء               أخرى
  مهامها وحتقيق أهدافها؛
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 مفتوحة حلضور املنظمات املراقبـة       أن تكون اجتماعات جلنة التكيف     يقرر  -١٠٩
املعتمدة، إال إذا قررت جلنة التكيف خالف ذلك، بغية التشجيع على متثيل متوازن للمراقبني              

  من األطراف املدرجة يف املرفق األول واألطراف غري املدرجة يف املرفق األول؛
رة  أن تعقد جلنة التكيف اجتماعها األول مباشـرة بعـد الـدو    يقرر أيضاً   -١١٠

  السابعة عشرة ملؤمتر األطراف؛
   أن تكون اإلنكليزية لغة عمل جلنة التكيف؛عالوة على ذلك يقرر  -١١١
  ؛هور على املوقع الشبكي لالتفاقية أن ُتتاح نواتج جلنة التكيف للجميقرر  -١١٢
  توفر املوارد؛رهناً ب أن تدعم األمانة عمل جلنة التكيف وتيسره، يقرر أيضاً  -١١٣
جلنـة  أعمال  يف دورته العشرين تقدم     أن يستعرض    عالوة على ذلك   يقرر  -١١٤

  .، بغية اعتماد قرار مناسب بشأن نتائج هذا االستعراضوأداءهاالتكيف 
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  التمويل  -رابعاً  

  اللجنة الدائمة    
   من االتفاقية،١١ و٤ إىل املادتني إذ يشري  
 من ١١٢ نصت عليه الفقرة  اللجنة الدائمة يف إطار مؤمتر األطراف وفقاً ملاوقد أنشأ  

  ، ١٦-م أ/١املقرر 
 أن تقدم اللجنة الدائمة، يف كل دورة عاديـة مـن دورات مـؤمتر               يقرر  -١١٥

   بشأن مجيع جوانب عملها، لينظر فيها املؤمتر؛األطراف، تقارير وتوصيات إىل املؤمتر
      أن تساعد اللجنة الدائمة مؤمتر األطـراف يف ممارسـة مهامـه         يقرر أيضاً   -١١٦

فيما يتعلق باآللية املالية لالتفاقية من حيث حتسني االتساق والتنسيق يف تقدمي التمويل املتعلق              
بتغري املناخ، وترشيد اآللية املالية، وتعبئة املوارد املالية، وقياس الدعم املقدم إىل البلدان النامية              

  :لياألطراف واإلبالغ عنه والتحقق منه من خالل أنشطة من قبيل ما ي
تنظيم منتدى لالتصال والتبادل املستمر للمعلومات فيمـا بـني اهليئـات              )أ(

  والكيانات املعنية بتمويل تغري املناخ من أجل تعزيز الروابط واالتساق؛
  احملافظة على روابط مع اهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئات املواضيعية لالتفاقية؛  )ب(
ات للكيانات التشغيلية التابعة لآللية     تزويد مؤمتر األطراف مبشروع توجيه      )ج(

املالية لالتفاقية، بغية حتسني اتساق هذه التوجيهات وطابعها العملي، مع مراعـاة التقـارير              
  السنوية للكيانات التشغيلية وكذلك التقارير املقدمة من األطراف؛

 تقدمي توصيات عن طريقة حتسني انسجام الكيانات التشغيلية التابعة لآللية           )د(
  املالية وفعاليتها وكفاءهتا؛

تقدمي مدخالت اخلرباء، بوسائل منها االستعراضات والتقييمات املـستقلة،           )ه(
 اليت جيريها مؤمتر األطراف     الستعراضات الدورية لآللية املالية   اإعداد  سياق  يف  لالستناد إليها   

  ؛ويف تنفيذ تلك االستعراضات
التمويل املتعلق باملناخ، ليـشمل     إعداد تقييم عام كل سنتني عن تدفقات          )و(

معلومات عن التوازن اجلغرايف واملواضيعي هلذه التدفقات، مع االستفادة مبصادر املعلومـات            
من البلدان األطراف املتقدمـة     املقدمة  سنتني  فترة ال املتاحة، مبا فيها البالغات الوطنية وتقارير       

 واملعلومات املقدمة من األطراف عـن        يف السجل،  املدرجةوالنامية على السواء، واملعلومات     
تقييمات احتياجاهتا، والتقارير املعدة من الكيانات التشغيلية لآللية املالية، واملعلومات املتاحة           

  ؛من كيانات أخرى تقدم التمويل املتعلق بتغري املناخ



FCCC/AWGLCA/2011/L.4 

GE.11-71578 30 

 عالوة على ذلك أن تضطلع اللجنة الدائمة بأي مهام أخرى ميكن أن             يقرر  -١١٧
  ا مؤمتر األطراف؛ينيطها هب

 إىل اللجنة الدائمة أن تضع برنامج عمل على أساس األنشطة املبينـة        يطلب  -١١٨
   أعاله لتقدميها إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة؛١١٦يف الفقرة 

تكلفة االجتماعات ومشاركة األعضاء من البلـدان       ُتبحث مسألة    أن   يقرر  -١١٩
  امليزانية األساسية لألمانة؛ظر يف سياق النالنامية األطراف يف 

 اعتماد تشكيلة اللجنة الدائمة وطرائق عملها وفقاً ملا يتـضمنه           يقرر أيضاً   -١٢٠
  . املرفق السادس

  التمويل الطويل األجل    
   من االتفاقية،١١ و٤إذ يشري إىل املادتني 

  ،)١٣-م أ/١املقرر (من خطة عمل بايل ) ه(١ إىل الفقرة إذ يشريو
  ،١٦-م أ/١ من املقرر ١٠١-٩٧ و١٨ إىل الفقرات عالوة على ذلك إذ يشريو
بتمويل البداية السريعة الذي قدمته البلدان املتقدمة كجزء من التزامهـا           إذ يرحب   و

 بليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة       ٣٠اجلماعي بتقدمي موارد جديدة وإضافية تناهز       
  ،٢٠١٢-٢٠١٠للفترة 

لبلدان املتقدمة األطراف تلتزم، يف سـياق إجـراءات التخفيـف           إىل أن ا   إذ يشري و
 بليون دوالر مـن     ١٠٠والشفافية يف التنفيذ، هبدف يتمثل يف التعبئة املشتركة ملبلغ          املعقولة  

   لتلبية احتياجات البلدان النامية،٢٠٢٠دوالرات الواليات املتحدة سنوياً حبلول عام 
  ،٢٠١٢عم مستمر بعد عام  على أمهية مواصلة تقدمي ديؤكد  -١٢١
           االضطالع بربنامج عمـل بـشأن التمويـل الطويـل األجـل يف             يقرر   -١٢٢

 حلقات عمل، لتحقيق تقدم بشأن التمويل الطويل األجـل يف           يشمل تنظيم ، مبا   ٢٠١٢عام  
  ؛ ١٦-م أ/١ من املقرر ١٠١-٩٧سياق الفقرات 
، أحدمها من بلد    متشاركني  رئيس مؤمتر األطراف إىل تعيني رئيسني      يدعو  -١٢٣

برنامج ، يسند إليهما    من بلد من البلدان املتقدمة األطراف      واآلخرمن البلدان النامية األطراف     
   أعاله؛١٢٢العمل املذكور يف الفقرة 

 يف دعم حلقات العمـل      املتشاركني إىل األمانة أن تساعد الرئيسني       يطلب  -١٢٤
   أعاله؛١٢٢املذكورة يف الفقرة 
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 أعاله هو اإلسهام    ١٢٢ أن هدف برنامج العمل املشار إليه يف الفقرة          قرري  -١٢٥  
؛ وسيحلل برنامج   ٢٠١٢يف اجلهود اجلارية لزيادة تعبئة التمويل املتعلق بتغري املناخ بعد عام            

العمل خيارات لتعبئة املوارد من عدد واسع من املصادر املتنوعة، العامة واخلاصة، والثنائيـة              
 املصادر البديلة والعمل التحليلي ذو الصلة بشأن احتياجـات          يشملف، مبا   ومتعددة األطرا 

البلدان النامية من التمويل املتصل باملناخ؛ وسيعتمد التحليل على التقارير ذات الصلة، مبا فيها              
بالتمويل يف جمال املنـاخ وتقريـر جمموعـة         تقرير الفريق االستشاري الرفيع املستوى املعين       

تقييم املعـايري الـواردة يف التقـارير،        على   و ق بتعبئة التمويل يف جمال املناخ،     العشرين املتعل 
  وسيأخذ أيضاً يف احلسبان الدروس املستفادة من متويل البداية السريعة؛

تقريراً عن  ُيعدَّا  ، املدعومني من األمانة، أن      املتشاركني إىل الرئيسني    يطلب  -١٢٦  
 أعاله لينظر فيه مؤمتر األطراف يف دورته الثامنـة          ١٢٢حلقات العمل املشار إليها يف الفقرة       

  عشرة؛
األطراف بشأن متويل البداية    املتقدمة   املعلومات املقدمة من البلدان      يالحظ  -١٢٧  

السريعة الذي قدمته وحيثها على مواصلة تعزيز شفافية إبالغها عن الوفاء بالتزاماهتا بتمويـل              
  .البداية السريعة
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  تكنولوجيا ونقلهاتطوير ال  -خامساً  

  ٢٠١٢ كاملة التشغيل يف عام االترتيبات الالزمة جلعل آلية التكنولوجي    
 ٩ و ٨ و ٧ و ٥ و ٣ و ١ إىل االلتزامات مبوجب االتفاقية، وال سيما الفقرات         إذ يشري 

  ،٤من املادة 
 بشأن تعزيز اإلجـراءات املتعلقـة       ١٣-م أ /١من املقرر   ) د(١ إىل الفقرة    إذ يشري و
  كنولوجيا ونقلها لدعم إجراءات التخفيف والتكيف،بتطوير الت
 أن هدف اإلجراءات املعززة بشأن تطوير التكنولوجيا ونقلـها          إذ يؤكد من جديد   و

هو دعم إجراءات التخفيف والتكيف من أجل حتقيق التنفيذ الكامل لالتفاقية وأنـه، سـعياً             
 إىل هنج قطري التوجه وإىل      وراء حتقيق هذا اهلدف، سيستند حتديد االحتياجات التكنولوجية       

  الظروف واألولويات الوطنية،
 أمهية االحتياجات التكنولوجية احملددة وطنياً، علـى أسـاس الظـروف            إذ يربز و

تطوير التكنولوجيات ونقلـها يف     للنهوض ب واألولويات الوطنية، وهتيئة بيئات متكينية مناسبة       
  خمتلف مراحل الدورة التكنولوجية، واحلاجة إىل تعجيل اإلجراءات يف ،البلدان النامية
لتكنولوجيا، ومركز وشبكة لتكنولوجيا املناخ     معنية با  إنشاء جلنة تنفيذية     إذ يالحظ و

  اتفاقات كانكون، ومهام كل منهما،مبوجب 
ربنامج عمل الفريق العامل    ب املتعلقة ١٦-م أ /١ من املقرر    ١٢٨ إىل الفقرة    إذ يشري و

الراميـة إىل اختـاذ    ، الطويل األجل بشأن تطوير التكنولوجيااملخصص املعين بالعمل التعاوين  
مؤمتر األطراف، يف دورته السابعة عشرة، قراراً بشأن مجلة أمور، منها الـدعوة إىل تقـدمي                

املعايري اليت جيب استخدامها بشأن مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ و    مقترحات بشأن استضافة    
 اآلية التكنولوجي جعل  من أجل    ، وشبكة تكنولوجيا املناخ   ملركزواختبار اجلهة املضيفة    لتقييم  

  ،٢٠١٢كاملة التشغيل يف عام 
، املتمثلني يف اللجنـة التنفيذيـة        آلية التكنولوجيا   على أمهية جعل مكوين    إذ يشدد و
 التشغيل يف أقرب وقت ممكن يف يز وشبكة تكنولوجيا املناخ، كامللتكنولوجيا ومركاملعنية با

يع وتعزيز البحث والتطوير والنشر والتوزيع يف جمـال التكنولوجيـات            لتشج ،٢٠١٢عام  
السليمة بيئياً دعماً إلجراءات التخفيف والتكيف يف البلدان النامية، بغية حتقيق اهلدف النهائي             

  لالتفاقية،
لتكنولوجيا املعنية با إىل أن مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ واللجنة التنفيذية     إذ يشري و
  التساق والتآزر،ل اًتعزيزمتصلني فيما بينهما ونا يكجيب أن 
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تنفيـذ  كليهما جيب أن ُييسِّرا    ا على أن مكوين آلية التكنولوجي     إذ يؤكد من جديد   و
شياً مع مهام كل منهما املتفق عليها       ا، مت ١٦-م أ /١ من املقرر    ١١٣اهلدف احملدد يف الفقرة     

لتكنولوجيـا، الـواردة يف     املعنية با تنفيذية   ومبا يتسق مع والية اللجنة ال      ١٦-م أ /١يف املقرر   
، واختصاصات مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ الـواردة        ١٦-م أ /١التذييل الرابع من املقرر     

  يف املرفق السابع من هذا املقرر، على التوايل،
 ومكونيها بغية جعل اآلية التكنولوجيالسعي إىل تنفيذ   تعزيز   إىل احلاجة إىل     إذ يشري و

  ،٢٠١٢لتكنولوجية كاملة التشغيل يف أقرب وقت ممكن يف عام اآللية ا
 اختصاصات مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ كما وردت يف املرفـق           يعتمد  -١٢٨

  السابع من هذا املقرر؛ 
 بنطاق عمل ميكـن  هماكز وشبكة تكنولوجيا املناخ أنشطت  أن يبدأ مر   يقرر  -١٢٩

 نطاق  يتيح التعلم والتكيف وتعديل   ون مرناً حبيث    يليب احتياجات البلدان النامية ويك    وحتقيقه  
 ومتطلبـات ومداه مع مرور الوقت استجابة لالحتياجات التكنولوجية للبلدان النامية          العمل  

  النظام الدويل الناشئ لتغري املناخ؛
، مبجـرد بـدء     يـضطلعا يطلب إىل مركز وشبكة تكنولوجيا املنـاخ أن           -١٣٠

 باالستناد إىل اختصاصات مركز وشبكة تغري املناخ        مااهت وإجراء ما، بوضع طرائقه  ماتشغيله
، ومـع مراعـاة   ١٦-م أ/١ من املقرر    ١٢٣الواردة يف املرفق السابع من هذا املقرر والفقرة         

 تقارير إىل مؤمتر األطراف، من خالل اهليئتني        ايقدمأن  ، و ١٦-م أ /١ من املقرر    ١٢٠الفقرة  
، هبدف اختاذ قرار بشأن هذه املسألة يف الدورة التاسعة          الفرعيتني يف دورهتما الثامنة والثالثني    

، يف مجلة أمور أخرى، النظر يف األدوار التالية ملركز وشبكة           يشملعشرة ملؤمتر األطراف، مبا     
  :تكنولوجيا املناخ

الـيت   حتديد تكنولوجيات التخفيف والتكيف املراعية للمناخ املتاحة حالياً         )أ(
  مع تغري املناخ؛التأقلم الكربون وقادرة على لتنمية خفيضة  الرئيسية االحتياجاتتليب 

نشر تكنولوجيـات التخفيـف     مقترحات مشاريع ترمي إىل     تيسري إعداد     )ب(
   واستعماهلا ومتويلها؛املوجودةوالتكيف 
تيسري التكيف ونشر التكنولوجيات املتاحة حالياً لتلبية االحتياجات ومراعاة        )ج(

  الظروف احمللية؛
يف جمال تكنولوجيات التخفيف والتكيف     واالختبار  ري البحث والتطوير    تيس  )د(

  اجلديدة املراعية للمناخ والالزمة لتحقيق األهداف الرئيسية للتنمية املستدامة؛
         إدارةيف جمـال    واملؤسسية الوطنيـة واإلقليميـة      البشرية  تعزيز القدرات     )ه(

 التحديات اليت تواجهها األنـشطة الـواردة يف   الدورة التكنولوجية، واملساعدة على مواجهة 
  أعاله؛) د(-)أ(١٣٠الفقرات 
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) ه(-)أ(١٣٠املساعدة على تيسري متويل األنشطة الـواردة يف الفقـرات             )و(
  ؛ أدناه١٣٤ املصادر وفقاً للفقرة أعاله، من خالل خمتلف

ند اختتام  ركز تكنولوجيا املناخ ع   اجلهة املضيفة مل   عملية اختيار     إطالقَ يقرر  -١٣١
ها بطريقة علنية وشفافة وعادلة وحمايدة وفقـاً        ءسابعة عشرة ملؤمتر األطراف وإجرا    الدورة ال 

مارسات األمم املتحـدة، لكـي تـصبح آليـة          مب اًللعملية املبينة يف هذا املقرر، واسترشاد     
  ؛ ٢٠١٢ كاملة التشغيل حبلول عام االتكنولوجي

  : إىل األمانة ما يلييطلب  -١٣٢
          وفقـاً هلـذا املقـرر حبلـول       املقترحات  د وإصدار الدعوة إىل تقدمي      إعدا  )أ(

مـن  ) ج(٨، مبا يف ذلك إعداد عينة الطلبات حسبما هو مشار إليه يف الفقـرة               ٢٠١٢عام  
 مقترحاهتـا ، مبا فيها االحتادات واملنظمات، إىل تقدمي        املهتمةاملرفق الثامن، ودعوة املنظمات     

  ؛٢٠١٢مارس / آذار١٦دمي املقترحات حبلول استجابة للدعوة إىل تق
 بالتشاور مـع    املهتمةتقدمي ردود على االستعالمات الواردة من املنظمات          )ب(

  أدناه حسب االقتضاء؛) د(١٣٢فريق التقييم املشار إليه يف الفقرة 
 املقدمة وإتاحتـها يف آن      املقترحاتجتميع املوجزات التنفيذية اليت تتضمنها        )ج(

  املوقع الشبكي لالتفاقية؛ واحد على 
فريق تقييم يتألف من ثالثة أعضاء من األطراف املدرجة يف          اجتماع ل عقد    )د(

من األطراف غري   أعضاء  وثالثة  ) األطراف املدرجة يف املرفق األول    (املرفق األول من االتفاقية     
نـهم اللجنـة    عّيُت) لاألطراف غري املدرجة يف املرفـق األو      (املدرجة يف املرفق األول من االتفاقية       

  :، من أجل ما يلي٢٠١٢فرباير /لتكنولوجيا من بني أعضائها حبلول هناية شباطاملعنية باالتنفيذية 
معايري سياق  يف  املبينة  الواردة على أساس املنهجية     للمقترحات  إجراء تقييم    '١'

 ٩ركز تكنولوجيا املناخ، الواردة يف الفقـرة        اجلهة املضيفة مل  تقييم واختيار   
  من املرفق الثامن من هذا املقرر؛

مرشـحني علـى    مخسة  ترتيبية تضم   إعداد تقرير عن التقييم يتضمن قائمة        '٢'
على أن  ، ويشمل معلومات عن الطريقة اليت طُّبقت هبا معايري التقييم،           األكثر

  يف دورهتا السادسة والثالثني؛فيه  لكي تنظر لهيئة الفرعية للتنفيذُيتاح التقرير ل
الذي يأيت  املرشح  مناقشة العناصر الرئيسية التفاق البلد املضيف احملتمل مع           )ه(

حسبما تتفق عليه اهليئة الفرعيـة  مرشح يف املرتبة األوىل، وعند احلاجة مع ثاين وثالث أفضل      
  أدناه؛) أ(١٣٣للتنفيذ يف دورهتا السادسة والثالثني وتشري إليه الفقرة 
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إبالغ نتائج مناقشتها بشأن العناصر الرئيسية التفاق البلد املضيف احملتمـل             )و(
إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا السابعة والثالثني لتنظر فيها، هبدف اقتراحها على مـؤمتر               

  األطراف لينظر فيها ويوافق عليها يف دورته الثامنة عشرة؛
  : للتنفيذ ما يلي إىل اهليئة الفرعيةيطلب  -١٣٣

ثالثـة  تـضم   ، يف دورهتا السادسة والثالثني، على قائمة ترتيبيـة          أن تتفق   )أ(
     فريق التقيـيم املـشار إليـه يف       جيريه  باالستناد إىل نتائج التقييم الذي      مرشحني على األكثر    

  أعاله؛‘ ١‘)د(١٣٢الفقرة 
 على مؤمتر األطراف  ملركز وشبكة تكنولوجيا املناخ ة املضيف اجلهةَتقترح  أن    )ب(
   يف دورته الثامنة عشرة؛اليوافق عليه
تنظر، يف دورهتا السادسة والثالثني، يف تشكيلة اجمللـس االستـشاري           أن    )ج(

 من املرفق السابع من هذا املقرر، بغية تقدمي توصية إىل مؤمتر األطراف            ٧ يف الفقرة    إليهاملشار  
  ؛لينظر فيها ويعتمدها يف دورته الثامنة عشرة

ركز تكنولوجيا املناخ وتعبئة خدمات الـشبكة       املتعلقة مب  أن التكاليف    يقرر  -١٣٤
، مبا فيها اآللية املالية لالتفاقية، والقنوات الثنائية واملتعـددة           خمتلفة ينبغي أن ُتمول من مصادر    

مة املقد وكذلك املسامهات املالية والعينية      ،لقطاع اخلاص، واملصادر اخلريية   ا وقنواتاألطراف  
   للمنظمة واملشاركني يف الشبكة؛ةاملضيفاجلهة من 

 مركز وشـبكة تكنولوجيـا      تفعيل إىل مرفق البيئة العاملية أن يدعم        يطلب  -١٣٥
  ؛ةاملضيفاجلهة  اختيار عمليةاملناخ وأنشطته دون حكم مسبق على 

 األطراف القادرة على دعم مركز وشبكة تكنولوجيا املنـاخ إىل أن            يدعو  -١٣٦
  ك من خالل تقدمي املوارد املالية وغريها من املوارد؛تفعل ذل

لتكنولوجيا ومركز تكنولوجيا املناخ أن     املعنية با  إىل اللجنة التنفيذية     يطلب  -١٣٧
  يضعا إجراءات إلعداد تقرير سنوي مشترك؛ 

 أعاله  ١٣٧يطلب إىل األمانة أن تتيح التقرير املشترك املشار إليه يف الفقرة              -١٣٨
  .مؤمتر األطراف من خالل هيئتيه الفرعيتنيلينظر فيه 
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  بناء القدرات  -سادساً  

  ،١٦-م أ/١، و١٢-م أ/٤، و١٠-م أ/٢، و٧-م أ/٢ إىل املقررات إذ يشري
 يطلب فيهما  اللتني   ١٦-م أ /١ من املقرر    ١٣٧ و ١٣٦ إىل الفقرتني    إذ يشري أيضاً  و

رات واستعراضها، وزيادة تطـوير     النظر يف السبل الكفيلة بزيادة تعزيز رصد فعالية بناء القد         
هذه املـسألة يف     لينظر مؤمتر األطراف يف      ،الطرائق املتعلقة بالترتيبات املؤسسية لبناء القدرات     

  دورته السابعة عشرة،
 على أن بناء القدرات أساسي يف متكني البلدان النامية األطراف من            إذ يعيد التأكيد  و

مشاركة كاملة، وتنفيذ التزاماهتا مبوجب االتفاقيـة       املشاركة يف مواجهة حتديات تغري املناخ       
  تنفيذاً فعاالً، 
 على أن بناء القدرات ينبغي أن يكون عملية مستمرة وتدرجيية إذ يعيد التأكيد أيضاًو
  قائمة على املشاركة وقطرية التوجه ومتسقة مع األولويات والظروف الوطنية، وتفاعلية

ى أمهية مراعاة اجلوانب اجلنسانية واالعتـراف       علإذ يعيد التأكيد عالوة على ذلك       و
  بدور الشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة واحتياجاهتم يف أنشطة بناء القدرات،

 بأن بناء القدرات شامل لعدة قطاعات بطبيعته وجزء ال يتجـزأ مـن              إذ يعترف و
ىل الوصـول إ  إتاحـة    وتطوير التكنولوجيا ونقلها، و     والتكيف اإلجراءات املعززة للتخفيف  

  املوارد املالية،
مجيع اهليئات املنشأة مبوجب االتفاقيـة      على صعيد    التقدم احملرز    تقديربإذ يالحظ   و

، يف دمج بناء ١٦-م أ/١والكيانات التشغيلية لآللية املالية، مبا فيها تلك املتفق عليها يف املقرر 
إتاحـة   و نقلـها  وتطوير التكنولوجيـا و     والتكيف ات يف اإلجراءات املعززة للتخفيف    القدر

  الوصول إىل املوارد املالية، 
، اليت تشجع األطـراف علـى       ١٦-م أ /١ من املقرر    ٦٥الفقرة  إىل   أيضاًيشري  إذ  و

 وينـوه  الكربون يف سياق التنميـة املـستدامة،         خفيضةوضع استراتيجيات أو خطط إمنائية      
تائج اهلامة لبنـاء  يالحظ النواألطراف اليت سبق أن بدأت عملية وضع هذه االستراتيجيات،         ب

  القدرات اليت ميكن أن تسفر عنها هذه العملية والشراكات ذات الصلة،
تشوب ثغرات ما زالت    مثة   أنه، وإن أُحرز تقدم، فإن       إذ يالحظ عالوة على ذلك    و

قائمة يف معاجلة القضايا ذات األولوية احملددة يف إطار بناء القدرات يف البلدان النامية حسبما               
  ،٧-م أ/٢رر ورد يف املق

 إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تواصل تعزيز رصد فعالية بناء القدرات            يطلب  -١٣٩
جراء مناقشة معمقـة    من دوراهتا إل   منتدى ديربان أثناء دورة      وبأن تنظم سنوياً  واستعراضها  



FCCC/AWGLCA/2011/L.4 

37 GE.11-71578 

بشأن بناء القدرات مبشاركة األطراف، وممثلي اهليئات ذات الصلة املنشأة مبوجب االتفاقية،            
واخلرباء واألخصائيني املعنيني، بغية تقاسم خرباهتم وتبـادل اآلراء، وأفـضل املمارسـات،             

  والدروس املستفادة فيما يتعلق بتنفيذ أنشطة بناء القدرات؛ 
 مدخالت متعددة، من مجلتـها أي      يتناول أن منتدى ديربان ينبغي أن       يقرر  -١٤٠

أعدهتا اهليئات املعنية املنشأة مبوجـب      قد  تكون  عناصر لبناء القدرات تتضمنها التقارير اليت       
  ؛أحدث دورة من دورات منتدى ديربانمنذ  االتفاقية

املعنية أعدهتا اهليئات تكون قد  إىل األمانة جتميع وتوليف التقارير اليت    يطلب  -١٤١
  منذ أحدث دورة من دورات منتدى ديربان؛ املنشأة مبوجب االتفاقية

أن تعد تقريراً موجزاً عن منتدى ديربان لتنظر فيـه           إىل األمانة    يطلب أيضاً   -١٤٢
  اهليئة الفرعية للتنفيذ؛

 األطراف على أن تواصل، من خالل القنوات املناسبة، مبـا فيهـا             يشجع  -١٤٣
البالغات الوطنية، تقدمي املعلومات بشأن التقدم احملرز يف تعزيز القدرة على مواجهـة تغـري               

  املناخ؛
ة األطراف إىل اإلبالغ عن التقدم احملرز والتدابري املتخذة          البلدان النامي  يدعو  -١٤٤

 تنفيذ وحتسني بيئاهتا التمكينية لبناء القدرات الوطنية للتخفيف والتكيـف، وإدراج            من أجل 
االحتياجات الكفيلة بتعزيز التقدم احملرز بشأن هذه التدابري يف بالغاهتا املتعلقة بأولويات بناء             

  القدرات؛
 األمانة أن تواصل جتميع وتوليف املعلومات املقدمة من األطراف           إىل يطلب  -١٤٥

املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية وتلخيص املعلومات املقدمة من األطراف غري املدرجـة يف              
املرفق األول لالتفاقية يف بالغاهتا وتقاريرها الوطنية، وجتميع وتوليف املعلومـات املتعلقـة             

 فيها الدروس املستفادة، املقدمة من اهليئات املعنية املنشأة مبوجـب           بأنشطة بناء القدرات، مبا   
  االتفاقية ومن املنظمات الدولية واإلقليمية؛

، عند نظرها يف االستعراض     تتناول إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن       يطلب أيضاً   -١٤٦
البلـدان الناميـة،   الشامل الثالث واالستعراضات الشاملة التالية لتنفيذ إطار بناء القدرات يف   

تقارير اهليئات املعنية املنشأة مبوجب االتفاقية، وكذلك التقارير املوجزة عن منتدى ديربـان             
  مدخالت إضافية هلذه االستعراضات؛باعتبارها  أعاله، ١٤٢املشار إليها يف الفقرة 

 اهليئات املعنية املنشأة مبوجب االتفاقية، ومن مجلتها فريـق اخلـرباء     يشجع  -١٤٧
الستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غـري املدرجـة يف املرفـق األول               ا

لالتفاقية، وفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً، ومرفق البيئة العاملية بوصفه كيانـاً تـشغيلياً               
ملة، حسب  مواصلة تطوير وتنفيذ العمل املتعلق ببناء القدرات بطريقة متكا        على  لآللية املالية،   

  االقتضاء، كل يف إطار واليته؛
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 باحتمال وجود سبل لزيادة تعزيز رصـد فعاليـة بنـاء القـدرات              يسلم  -١٤٨
  واستعراضها؛

 خـالل   الذي سينظم االجتماع األول ملنتدى ديربان،     يستكشف   أن   يقرر  -١٤٩  
               بل ، الـس  )٢٠١٢مـايو   / أيـار  ٢٥-١٤(الدورة السادسة والثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذ       

إىل املواضيع املـوجزة يف     ، إضافة   احملتملة لزيادة تعزيز رصد فعالية بناء القدرات واستعراضها       
   أعاله؛١٣٩الفقرة 

 أن األطراف املدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقيـة وغريهـا مـن             يقرر أيضاً   -١٥٠  
عززة بشأن بنـاء القـدرات يف       املوارد املالية لإلجراءات امل   ينبغي أن تقدم    األطراف القادرة   

األطراف من خالل كيانات التشغيل احلالية وأي كيانات تشغيل مقبلة لآلليـة     النامية  البلدان  
املالية، وكذلك من خالل خمتلف القنوات الثنائية واإلقليمية وغريها من القنـوات املتعـددة              

  األطراف، حسب االقتضاء؛
تـوفر  رهناً ب  ، يدعو إليها هذا املقرر     أن ُتتخذ إجراءات األمانة اليت     يطلب  -١٥١
  .املوارد املالية
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   وبلورة طرائقههزيادة حتديد نطاق: االستعراض  -سابعاً  

  ،١٦-م أ/١ من املقرر ١٤٠-١٣٨ و٤ إىل الفقرات إذ يشري  
 أن االستعراض ينبغي أن يقّيم دورياً مدى مالءمـة اهلـدف            يعيد التأكيد   -١٥٢

 اهلدف النهائي لالتفاقية، والتقدم العام احملرز حنو حتقيقه، وفقاً          العاملي الطويل األجل، يف ظل    
  ملبادئ االتفاقية وأحكامها ذات الصلة؛

 وأن ُيختتم حبلول    ٢٠١٣ أن االستعراض األول ينبغي أن يبدأ يف عام          يؤكد  -١٥٣
  ، وعندئذ يتخذ مؤمتر األطراف اإلجراءات املناسبة على أساس االستعراض؛٢٠١٥عام 

 على أن تواصل األطراف العمل بشأن نطاق االستعراض والنظـر يف            فقيت  -١٥٤
  يف دورته الثامنة عشرة؛قراراً زيادة حتديده، بغية اختاذ مؤمتر األطراف 

بـدأي اإلنـصاف    مب على أن االستعراض ينبغي أن يـسترشد          أيضاً يتفق  -١٥٥
يراعي وأن  كلّ طرف قدراتأن يضع يف االعتبار     متباينة و وإن كانت   واملسؤوليات املشتركة   
  :أموراً، من مجلتها ما يلي

أفضل املعارف العلمية املتاحة، مبا فيها تقارير التقييم الصادرة عـن اهليئـة               )أ(
  احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ؛ 

  تأثريات املرصودة لتغري املناخ؛ ال  )ب(
اف لتحقيق اهلدف   للخطوات اليت اختذهتا األطر   الكلي  تقييم لألثر اإلمجايل      )ج(

  النهائي لالتفاقية؛ 
 عالوة على ذلك على أن االستعراض ينبغي أن يستند إىل املعلومـات             يتفق  -١٥٦

  :الواردة من خمتلف املصادر، مبا فيها املصادر التالية
تقارير التقييم والتقارير اخلاصة والورقات التقنية للهيئة احلكومية الدوليـة            )أ(

  املعنية بتغري املناخ؛
احملّدثـة  التقارير  أوىل  التقارير املقدمة من األطراف، والبالغات الوطنية، و        )ب(

 وتقارير فترة السنتني املقدمة من البلدان املتقدمـة،         ،لفترة السنتني املقدمة من البلدان النامية     
، والتحليـل واالسـتعراض     املشاورات والتحليالت الدوليـة   وقوائم اجلرد الوطنية، وتقارير     

ن، وغري ذلك من التقارير ذات الصلة املقدمة من األطـراف والعمليـات مبوجـب               الدوليا
  االتفاقية؛

تقارير أخرى ذات صلة من وكاالت األمم املتحدة وغريها من املنظمـات              )ج(
 االنبعاثات، وتطوير التكنولوجيا والوصول إليهـا       بتوقعاتالدولية، مبا فيها التقارير املتعلقة      

  ؛يشمل التوقعاتارير املتعلقة بالناتج احمللي اإلمجايل، مبا ونقلها ونشرها، والتق
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املعلومات العلمية بشأن التأثريات املرصودة لتغري املناخ، مبـا فيهـا تلـك               )د(
  الوكاالت اإلقليمية ودون اإلقليمية املعنية؛جانب املأخوذة من التقارير املنسقة من 

          مـن  ١٣٨ و ٤لفقـرتني    أن ُيجرى االستعراض املـشار إليـه يف ا         يقرر  -١٥٧
 مبساعدة اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيـة واهليئـة الفرعيـة            ١٦-م أ /١املقرر  

 أعاله مـن    ١٥٦للتنفيذ، وأن ُيدعم العمل بنظر اخلرباء يف املدخالت املشار إليها يف الفقرة             
ات ويف الفتـرات    خالل أنشطة من مجلتها حلقات عمل وأنشطة أخرى ُتنظم أثناء الـدور           

  الفاصلة بينها، حسب االقتضاء؛
 على أن يواصل، أثناء دورته الثامنة عشرة، حتديد نظـر اخلـرباء يف              يتفق  -١٥٨

 أعاله، مبا يف ذلك إمكانيـة إنـشاء فريـق خـرباء             ١٥٧املدخالت املشار إليها يف الفقرة      
  لالستعراض، لتقدمي الدعم التقين لالستعراض؛

اض ينبغي أن يتكون من عدة مراحل، مبـا فيهـا مجـع              أن االستعر  يقرر  -١٥٩
املعلومات وتوليفها، والتقييم التقين من خالل تنظيم حلقات العمل، والدراسـات التقنيـة،             

  وإعداد التقارير التوليفية؛
 إىل اهليئتني الفرعيتني أن تنظما حلقات عمل ألغراض من مجلتـها            يطلب  -١٦٠

   أعاله؛١٥٦ الفقرة النظر يف املعلومات املشار إليها يف
 إىل اهليئتني الفرعيتني أن تبلغا اعتباراهتما ونتائجهما إىل مـؤمتر           يطلب أيضاً   -١٦١

األطراف، الذي ينبغي أن يعاجل تلك االعتبارات ويقدم أي توجيهـات إضـافية، حـسب               
  االقتضاء؛

 أن االستعراضات الالحقة ينبغي أن ُتجرى عقب اعتماد تقرير تقيـيم        يقرر  -١٦٢
  .در عن اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ أو كل سبع سنوات على األقلصا
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  مسائل أخرى  -ثامناً  

املسائل املتصلة باألطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اليت متـر بعمليـة               -ألف  
  االنتقال إىل اقتصاد السوق

األطـراف  (األول لالتفاقيـة     أن األطراف املدرجة يف املرفـق        إذ يأخذ يف االعتبار     
لوسـائل  إىل ا اليت متر بعملية االنتقال إىل اقتصاد السوق ما زالت تفتقـر            ) املدرجة يف املرفق  

 الكربون وتطبيقهـا    اخلفيضةواملعارف واخلربات املناسبة لوضع استراتيجياهتا اإلمنائية الوطنية        
 وكـذلك لتنفيـذ     ،تصاد ككل خلفض االنبعاثات على نطاق االق    الكمية  بغية حتقيق أهدافها    

  خطط أعماهلا الوطنية بشأن التكيف،
االقتصادية الشديدة يف أوائل     -  بأن األطراف، رغم آثار األزمة االجتماعية      إذ يسلم   

التسعينيات، بذلت جهوداً هامة من خالل سياساهتا وتدابريها املوجهة لتنفيذ التزاماهتا مبوجب  
   كامالً،االتفاقية وبروتوكول كيوتو تنفيذاً

 بأن هذه األطراف أعطت وعودها األولية فيما يتعلـق مبـستويات            إذ يعترف أيضاً    
 يف سياق إطار    ٢٠١٢خفض انبعاثات غازات الدفيئة اليت جيب حتقيقها يف فترة ما بعد عام             

  شامل لتغري املناخ،
 األطراف املدرجة يف املرفق األول القادرة إىل أن تتـيح لألطـراف             يدعو  -١٦٣

يف جمال  جة يف املرفق األول اليت متر بعملية االنتقال إىل اقتصاد السوق املساعدة الالزمة              املدر
وكـاالت  ال من خـالل    ،التكنولوجياوالتمويل ويف اجملال التقين ويف جمال نقل        بناء القدرات   

ثنائيـة،  الوكـاالت   التعددة األطراف، مبا يف ذلك مرفق البيئة العاملية يف حدود واليته، و           امل
 أو من خالل أي ترتيبات إضافية، حسب االقتضاء، وذلك ملساعدة هـذه             ،القطاع اخلاص و

 الكربـون   اخلفيـضة األطراف يف وضع وتنفيذ استراتيجياهتا وخطط عملها اإلمنائية الوطنية          
   مع أولوياهتا الوطنية وأهدافها خلفض االنبعاثات؛متاشياً

 دعماً لتنفيذ    إىل تنسيق أنشطتها    الوكاالت املتعددة األطراف والثنائية    يدعو  -١٦٤
  .هذه املساعدة

املسائل املتصلة باألطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اليت يعترف مـؤمتر         -باء   
  األطراف بظروفها اخلاصة

 بأن تركيا تعـيش     أقر فيهما ، اللذين   ١٦-م أ /١ و ٧-م أ /٢٦ إىل املقررين    إذ يشري   
  خرى املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية،ختتلف عن حالة األطراف األ حالة
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 والتكيف  الدعم للتخفيف  على مواصلة املناقشة املتعلقة بطرائق تقدمي        يتفق  -١٦٥
 وتقدمي التمويل إىل األطـراف الـيت اعترفـت           وبناء القدرات  وتطوير التكنولوجيا ونقلها  

  ؛األطراف بظروفها اخلاصة من أجل مساعدهتا يف تنفيذ االتفاقية
 أعـاله  ١٦٥-١ أن ُتتخذ إجراءات األمانة اليت تدعو إليها الفقرات          يطلب  -١٦٦

  .شريطة توفر املوارد املالية
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  املرفق األول

التوجيهية لالتفاقية فيما يتعلق بتقارير فترة السنتني املقدمة من         املبادئ      
  البلدان املتقدمة األطراف

  األهداف  -أوالً  
  :سنتني فيما يليفترة الية إلعداد تقارير تتمثل أهداف هذه املبادئ التوجيه  -١

األطراف املدرجة يف   (مساعدة األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية          )أ(  
، وهـي    من االتفاقية  ١٢ و ٤يف الوفاء بالتزاماهتا بتقدمي تقارير مبوجب املادتني        ) املرفق األول 

  ؛١٦-م أ/١املقرر التزامات عززها 
معلومات متسقة وشـفافة وقابلـة      األطراف  دان املتقدمة   كفالة تقدمي البل    )ب(  

  للمقارنة وصحيحة وكاملة؛ 
سنتني معلومات عن تقدم األطراف املدرجة يف       فترة ال تقارير  تضمني  كفالة    )ج(  

املرفق األول يف حتقيق أهدافها الكمية الرامية إىل خفض االنبعاثات على نطـاق االقتـصاد               
بناء القدرات إىل األطـراف     و ياوالتكنولوجباملال  تقدمي الدعم   ، و املتوقعةككل، واالنبعاثات   

  ؛)األطراف غري املدرجة يف املرفق األول(غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية 
 بالتقدم حنـو    فيما يتصل تيسري التقييم الدويل لالنبعاثات وعمليات اإلزالة         )د(  

  ؛ )٦(ت على نطاق االقتصاد ككلحتقيق األهداف الكمية الرامية إىل خفض االنبعاثا
تيسري قيام األطراف املدرجة يف املرفق األول بإبالغ املعلومات املتعلقة بأي             )ه(  

  .التصديآثار اقتصادية واجتماعية لتدابري 

  املعلومات املتعلقة بانبعاثات غازات الدفيئة واجتاهاهتا  -ثانياً  
متاحة نة يف أحدث قوائم جرد       إىل آخر س   ١٩٩٠ للفترة من عام     جيب إعداد موجز    -٢

من قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة املتعلقة باالنبعاثات واجتاهاهتا مستقاة معلومات يتضمن 
األطـراف املدرجـة يف     املقدمة من   املبادئ التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية      "املستندة إىل   

ية لالتفاقية بشأن اإلبالغ عن قوائم اجلرد       املبادئ التوجيه : املرفق األول لالتفاقية، اجلزء األول    
املبادئ التوجيهية لإلبالغ عن قـوائم اجلـرد الـسنوية          " (السنوية النبعاثات غازات الدفيئة   

__________ 

 .١٦-م أ/١ من املقرر ٤٤وفقاً للفقرة  )٦(
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وينبغي أن تكون املعلومات الواردة يف تقريـر        ). لألطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية     
، وأن ُتفّسر أي     قُّدمت ث قوائم جرد سنوية   سنتني متسقة مع املعلومات املقدمة يف أحد      فترة ال 

  . اختالفات تفسرياً كامالً
املتعلقـة  وتقدم األطراف املدرجة يف املرفق األول معلومات موجزة عن ترتيباهتـا              -٣
الترتيبات الواردة يف املبادئ التوجيهية هبذه وفقاً ملتطلبات اإلبالغ املتصلة الوطنية قوائم اجلرد   ب

اجلرد السنوية لألطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، وعن التغيريات          لإلبالغ عن قوائم    
آخر تقرير قدمته من تقـارير فتـرة        الطارئة يف هذه الترتيبات منذ بالغها الوطين األخري أو          

  .سنتنيال

  اهلدف الكمي خلفض االنبعاثات على نطاق االقتصاد ككل  -ثالثاً  
ل هدفه الكمي خلفض االنبعاثات على نطاق       يصف كل طرف مدرج يف املرفق األو        -٤

االقتصاد ككل، مبا يف ذلك أي ظروف أو افتراضات ذات صلة بتحقيق ذلك اهلدف، وفقاً               
 أو أي حتديث لتلـك      FCCC/SB/2011/INF.1/Rev.1ملا أُبلغت به األمانة وما ورد يف الوثيقة         

  . الوثيقة
االقتـصاد ككـل    ويشمل وصف هدف الطرف خلفض االنبعاثات على نطـاق            -٥

  :املعلومات التالية، مع مراعاة أي مقررات ذات صلة ملؤمتر األطراف
  سنة األساس؛   )أ(  
  الغازات والقطاعات املشمولة؛  )ب(  
الحترار العاملي كما حددهتا املقررات ذات الـصلة        ملؤشرات ا القيم احملتملة     )ج(  

  اليت اعتمدها مؤمتر األطراف؛ 
 االنبعاثات وعمليات اإلزالة من قطـاع اسـتخدام         النهج املتبع الحتساب    )د(  

األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة، مع مراعاة أي مقررات ذات صـلة اعتمـدها            
  مؤمتر األطراف؛

استخدام اآلليات الدولية القائمة على السوق يف حتقيـق هدفـه خلفـض               )ه(  
األطراف، مبا يف ذلك وصـف      االنبعاثات، مع مراعاة أي مقررات ذات صلة اعتمدها مؤمتر          

من اآلليات القائمة علـى الـسوق       املتأتية  أو املخصصات الدولية    /لكل مصدر للوحدات و   
   احملتملة لكل منها؛وحجم املسامهة

أي معلومات أخرى، مبا فيها قواعد احملاسبة ذات الصلة، مع مراعـاة أي               )و(  
  .لة ملؤمتر األطراف، عند االقتضاءمقررات ذات ص
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التقدم احملرز يف حتقيق األهداف الكمية خلفض االنبعاثات على نطـاق             -رابعاً  
  االقتصاد ككل واملعلومات ذات الصلة

  إجراءات التخفيف وآثارها  -ألف  
يقدم كل طرف مدرج يف املرفق األول معلومات عن إجراءات التخفيف، مبا فيهـا                -٦

تقرير آخر  منذ بالغه الوطين األخري أو      عتزم تنفيذها   يها أو   السياسات العامة والتدابري اليت نفذ    
.  خلفض االنبعاثات على نطاق االقتصاد ككـل من أجل حتقيق هدفه من تقارير فترة السنتني     

الطاقـة،  (وبالقدر املناسب، تنظم األطراف اإلبالغ عن إجراءات التخفيف حبسب القطاع           
اضي وتغـيري اسـتخدام     والعمليات الصناعية واستخدام املنتجات، والزراعة، واستخدام األر      

ثاين أكسيد الكربـون،    (؛ وحبسب الغاز    )األراضي واحلراجة، والنفايات، وقطاعات أخرى    
وامليثان، وأكسيد النيتروز، ومركبات اهليدروفلوروكربون، واهليدروكربون املشبع بـالفلور،         

   ). فلوريد الكربيتوسداسي
غيريات الطارئة يف ترتيباته    ويقدم كل طرف مدرج يف املرفق األول معلومات عن الت           -٧

 الترتيبات املؤسسية والقانونية واإلدارية واإلجرائية املـستخدمة        يشملاملؤسسية الداخلية، مبا    
لالمتثال، والرصد، واإلبالغ، وحفظ املعلومات، وتقييم التقدم احملرز على الصعيد الـداخلي            

  .اد ككلحنو حتقيق هدفه املتمثل يف خفض االنبعاثات على نطاق االقتص
وُيشجع كل طرف على أن يقدم، قدر اإلمكان، معلومات مفصلة عن تقييم اآلثار               -٨

  .االقتصادية واالجتماعية لتدابري االستجابة

مـن  املتأتية   االنبعاثات وعمليات اإلزالة واستخدام الوحدات       خفضتقديرات    -باء  
خدام اآلليات القائمة على السوق وأنشطة استخدام األراضـي وتغـيري اسـت    

  األراضي واحلراجة
سنة األساس، تشمل املعلومات املبلغ عنـها بـشأن هـدف خفـض             إىل  بالنسبة    -٩

  :االنبعاثات ما يلي
 انبعاثات غازات الدفيئة، باستثناء االنبعاثات وعمليات اإلزالة مـن          جمموع  )أ(  

  قطاع استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة؛
 عمليات اإلزالة من قطاع اسـتخدام األراضـي وتغـيري           أو/االنبعاثات و   )ب(  

استخدام األراضي واحلراجة على أساس هنج احملاسبة املطبق مع مراعاة أي مقررات ذات صلة              
  أو األراضي اليت سُتؤخذ يف احلسبان؛/ملؤمتر األطراف واألنشطة و
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اإلزالة من  إمجايل انبعاثات غازات الدفيئة، مبا يف ذلك االنبعاثات وعمليات            )ج(  
  .راجةقطاع استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحل

بالنسبة لكل سنة مبلغ عنها، تشمل املعلومات املبلغ عنها بشأن التقدم احملرز حنـو                -١٠
، )ج(-)أ(٩حتقيق أهداف خفض االنبعاثات، باإلضافة إىل املعلومات املشار إليها يف الفقرة            

  .م وحدات من اآلليات القائمة على السوقاملعلومات املتعلقة باستخدا

  التوقعات  -خامساً
 ٢٠٣٠ و ٢٠٢٠ احملّدثة لعامي    التوقعاتيبلغ كل طرف مدرج يف املرفق األول عن           -١١

  . )٧(مبادئ التوجيهية لالتفاقية فيما يتعلق بتقدمي البالغات الوطنيةللوفقاً 
التغيريات اليت طرأت منذ آخر وينبغي لكل طرف مدرج يف املرفق األول أن يبلغ عن     -١٢

وتقـدمي الوثـائق    التوقعـات    إلعداد   نيبالغاته الوطنية يف النموذج أو املنهجيات املستخدم      
  . الداعمة

  وبناء القدرات إىل البلـدان الناميـة       ياوالتكنولوجباملال  دعم  ال  ميتقد  -سادساً  
  األطراف

 باملـال تقـدمي الـدعم     تقدم األطراف املدرجة يف املرفق الثاين معلومـات عـن             -١٣
مع املتطلبـات   متاشياً  بناء القدرات إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول          و ياوالتكنولوج

الثامن من املبادئ التوجيهية لالتفاقية فيما يتعلـق بتقـدمي البالغـات            الفرع  اليت يتضمنها   
أن هذا الـدعم    تبني  اليت   علوماتاملمبا يف ذلك     ،)٩(تبعاً لنماذج اإلبالغ املوحدة    ،)٨(الوطنية

وعند اإلبالغ عن هذه املعلومات، ينبغي لألطراف أن متيز، قدر اإلمكان، بني   . جديد وإضايف 
 تبيانالدعم املقدم إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول ألنشطة التخفيف والتكيف، مع              

ألنشطة ذات األهـداف    اإىل  وبالنسبة  . عناصر بناء القدرات يف هذه األنشطة، عند االقتضاء       
        ألهـداف أخـرى   يف جزء منه     خمصصاً   إسهاماًاملتعددة، ميكن أن ُيبلغ عن التمويل بوصفه        

  . ذات صلة

__________ 

)٧( FCCC/CP/1999/7") .            املبادئ التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفـق
 ").الوطنيةاملبادئ التوجيهية لالتفاقية فيما يتعلق بتقدمي البالغات : اجلزء الثاين: األول لالتفاقية

)٨( FCCC/CP/1999/7") .            املبادئ التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفـق
 ").املبادئ التوجيهية لالتفاقية فيما يتعلق بتقدمي البالغات الوطنية: اجلزء الثاين: األول لالتفاقية

 .توضع فيما بعد )٩(
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 باملالويقدم كل طرف مدرج يف املرفق الثاين وصفاً لنهجه الوطين لتتبع تقدمي الدعم     -١٤
. رفـق األول، عنـد االقتـضاء   بناء القدرات إىل األطراف غري املدرجة يف امل و ياوالتكنولوج

ويشمل هذا الوصف أيضاً معلومات عن املؤشرات املستخدمة، وآليات اإلجنـاز، وقنـوات             
وإذا سبق أن أُبلغ عن هذه املعلومات يف البالغ الوطين، فإن تقرير            .  املشمولة باملتابعة  التوزيع
  . املعلوماتسنتني ال ينبغي أن يبلغ إال عن التغيريات اليت طرأت على هذهفترة ال
 أدناه، تـستخدم األطـراف      ١٨ و ١٧وعند اإلبالغ عن املعلومات، وفقاً للفقرتني         -١٥

. املدرجة يف املرفق الثاين أي منهجية توضع الحقاً مبوجب االتفاقية مع مراعاة اخلربة الدولية             
ـ   وتصف األطراف املدرجة يف املرفق الثاين املنهجية املستخدمة يف تقاريرها            . نيسنتلفتـرة ال

وتبلغ األطراف املدرجة يف املرفق الثاين بطريقة دقيقة وصارمة وشـفافة عـن االفتراضـات     
  .األساسية واملنهجيات املستخدمة إلعداد املعلومات املتعلقة بالتمويل

  التمويل  -ألف  
أن يصف كل طرف مدرج يف املرفق الثاين، قدر اإلمكان، كيف يسعى إىل كفالة                 -١٦
قدمها بفعالية احتياجات األطراف غري املدرجة يف املرفق األول فيما يتعلـق             املوارد اليت ي   تليب

  .بالتكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره
أو / و لومات عن الدعم املايل الذي قدمه     ويقدم كل طرف مدرج يف املرفق الثاين مع         -١٧

علـى ختفيـف    أو تعهد به لغرض مساعدة األطراف غري املدرجة يف املرفق األول            / و رصده
انبعاثات غازات الدفيئة والتكيف مع اآلثار الضارة لتغري املناخ وأي آثار اقتصادية واجتماعية             
لتدابري االستجابة، من أجل بناء القدرات ونقل التكنولوجيا يف جمايل التخفيف والتكيف، عند       

يف منـوذج  وهلذا الغرض، يقدم كل طرف مدرج يف املرفق الثاين معلومات موجزة  . االقتضاء
نصي وجدويل عن قنوات التوزيع واملسامهات الـسنوية للـسنتني التقـومييتني أو املـاليتني       

  :السابقتني دون تداخل مع فترات اإلبالغ السابقة، مبا يشمل، حسب االقتضاء، ما يلي
مرفق البيئة العاملية، وصندوق أقل البلدان منواً، والصندوق اخلـاص لـتغري              )أ(

لتكيف، والصندوق األخضر للمناخ، والصندوق االسـتئماين لألنـشطة         املناخ، وصندوق ا  
  التكميلية؛
  صناديق أخرى متعددة األطراف لتغري املناخ؛  )ب(
  مؤسسات مالية متعددة األطراف، مبا فيها مصارف التنمية اإلقليمية؛  )ج(
  اهليئات املتخصصة التابعة لألمم املتحدة؛  )د(
  .الثنائية واإلقليمية وقنوات أخرىالقنوات املسامهات املقدمة عن طريق   )ه(
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 ١٧ويقدم كل طرف مدرج يف املرفق الثاين املعلومات املوجزة املشار إليها يف الفقرة   -١٨
الدعم املـايل   يورد   يف منوذج نصي وجدويل      ،، للسنتني التقومييتني أو املاليتني السابقتني     أعاله

  :درجة يف املرفق األول، مبا ذلك ما يليالسنوي الذي قدمه لغرض مساعدة األطراف غري امل
 األصلية ومـا يكافئـه بـدوالرات الواليـات          ةمبا فيه املبلغ بالعمل   (مبلغ التمويل    •

 ؛)عملة دولية/املتحدة

 ؛) التخفيف والتكيفألنشطة(نوع الدعم  •

 ؛التمويلمصدر  •

 ؛املاليةاألداة  •

 القطاع؛ •

 ٤ من املادة    ٣عمالً بالفقرة   الطرف  ا   املالية اجلديدة واإلضافية اليت قدمه     للمواردبيان   •
  . من االتفاقية؛ وتوضح األطراف كيف حددت أن هذه املوارد جديدة وإضافية

 ١٦-م أ /١ املقـرر    ٩٨واعترافاً بأن هدف تعبئة املوارد املالية املشار إليها يف الفقرة             -١٩
 أن تبلغ، قدر املستطاع،     شمل املوارد املالية اخلاصة، ينبغي لألطراف املدرجة يف املرفق الثاين         ي

ملناخ يف أنشطة التخفيـف     املتعلق با عن التدفقات املالية اخلاصة اليت يوظفها التمويل الثنائي         
والتكيف يف األطراف غري املدرجة يف املرفق األول، وينبغي أن تبلغ عن السياسات والتدابري              

  . األطراف البلدان الناميةاليت تشجع زيادة االستثمار اخلاص يف أنشطة التخفيف والتكيف يف
وينبغي لألطراف املدرجة يف املرفق الثاين أن حتدد أنـواع األدوات املـستخدمة يف                -٢٠

  .تقدمي مساعدهتا، مثل املنح والقروض التساهلية

  تطوير التكنولوجيا ونقلها  -باء  
يقدم كل طرف مدرج يف املرفق الثاين معلومات عن التـدابري املتخـذة لتـشجيع                 -٢١
لتكنولوجيات املراعية للمناخ وتيسريها ومتويل نقلها والوصول إليها ونشرها لفائدة األطراف          ا

غري املدرجة يف املرفق األول، ولدعم تنمية القدرات والتكنولوجيات احمللية لألطـراف غـري              
وميكن لألطراف أيضاً أن تقدم معلومات عن التجـارب         . املدرجة يف املرفق األول وتعزيزها    

  .ة والفاشلةالناجح
ويقدم كل طرف مدرج يف املرفق الثاين، يف مناذج نصية وجدولية، معلومات عـن                -٢٢

آخر  منذ بالغه الوطين األخري أو       ة أو املقرر  ةالتدابري واألنشطة املتصلة بنقل التكنولوجيا املنفذ     
م األطراف  وعند اإلبالغ عن هذه التدابري واألنشطة، تقد      . سنتنيقدمه من تقارير فترة ال    تقرير  

املدرجة يف املرفق الثاين، قدر اإلمكان، معلومات عن البلد املستفيد، واملنطقـة املـستهدفة              
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بالتخفيف أو التكيف، والقطاع املعين، ومصادر نقل التكنولوجيا من القطاع العام أو اخلاص، 
  .ومتيز بني األنشطة اليت يضطلع هبا القطاعان العام واخلاص

  بناء القدرات  -جيم  
يقدم كل طرف مدرج يف املرفق الثاين، قدر اإلمكان، معلومات عن الطريقة الـيت                -٢٣

قدم هبا الدعم لبناء القدرات على حنو يستجيب الحتياجات بناء القدرات القائمة والناشـئة              
احملددة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول يف جماالت التخفيف والتكيـف وتطـوير               

لتـدابري  يصفان ا وينبغي أن ُيبلغ عن املعلومات يف منوذج نصي وجدويل          . التكنولوجيا ونقلها 
  .واألنشطة املختلفة

  مسائل أخرى تتعلق باإلبالغ  -سابعاً  
ُتشجَّع األطراف املدرجة يف املرفق األول على اإلبالغ، قدر اإلمكان، عن الترتيبات              -٢٤

متثال خلفض االنبعاثـات باملقارنـة مـع    عملية التقييم الذايت لالفيما يتعلق ب الداخلية املقررة   
.  الالزم يف ضوء احلقائق العلميـة      التزامات خفض االنبعاثات أو مستوى خفض االنبعاثات      

وُتشجَّع األطراف املدرجة يف املرفق األول على اإلبالغ، قدر اإلمكان، عن التقدم احملـرز يف          
ل الداخلي ألهـداف خفـض      وضع القواعد الوطنية الختاذ إجراءات حملية ضد عدم االمتثا        

  .االنبعاثات
وُتشجع األطراف املدرجة يف املرفق األول على اإلبالغ عن أي معلومات أخـرى               -٢٥
 فتـرة   حتقيق هدف االتفاقية ومناسبة إلدراجها يف تقريـر       أهنا تكتسي أمهية من حيث      عترب  ت

  .السنتني

  اإلبالغ  -ثامناً  
ملعلومات احملددة يف هذه املبادئ التوجيهيـة       تبلغ األطراف املدرجة يف املرفق األول ا        -٢٦

وُتشجَّع األطراف على تقـدمي     . إىل األمانة إلكترونياً وبإحدى اللغات الرمسية لألمم املتحدة       
  .سنتني لتيسري استخدامه يف عملية االستعراضلتقرير فترة الترمجة إنكليزية 

  حتديث املبادئ التوجيهية  -تاسعاً  
التوجيهية، حسب االقتضاء، مع مراعاة أي مقررات ذات صـلة  ُتراجع هذه املبادئ    -٢٧

 .ملؤمتر األطراف
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  املرفق الثاين

  طرائق وإجراءات التقييم واالستعراض الدوليني    

  نيأهداف عملية التقييم واالستعراض الدولي  -أوالً  
رز  يف استعراض التقدم احمل    نيتتمثل األهداف العامة لعملية التقييم واالستعراض الدولي        -١

 وبناء القدرات إىل    ااملال والتكنولوجي بيف حتقيق خفض االنبعاثات، وتقييم مدى تقدمي الدعم         
األطراف، وتقدير االنبعاثات وعمليات إزالتها مقارنة باألهداف الكمية خلفض         النامية  البلدان  

الوطنية، االنبعاثات على نطاق االقتصاد، يف إطار اهليئة الفرعية للتنفيذ، مع مراعاة الظروف             
  .وذلك بصورة صارمة وقوية وشفافة، بغية تعزيز إمكانية املقارنة وبناء الثقة

 إىل تقيـيم مـدى      نيوباإلضافة إىل ذلك، هتدف عملية التقييم واالستعراض الدولي         -٢
  .يةلمتطلبات املنهجية واإلبالغلاالمتثال 

  العملية والنطاق  -ثانياً  

  العملية  -ألف  
  : للخطوتني التاليتنيوفقاً نيم واالستعراض الدوليستجري عملية التقيي  -٣

، باستعراض  رن، حيثما كان مناسباً   فترة السنتني يقت  استعراض تقين لتقارير      )أ(  
األطراف، املتقدمة  قوائم اجلرد السنوية لغازات الدفيئة، والبالغات الوطنية الواردة من البلدان           

  ؛املتقدمة األطرافان ويفضي إىل تقرير استعراضي عن كل بلد من البلد
 يف املتقدمـة األطـراف  البلدان الذي أحرزته   تقييم متعدد األطراف للتقدم       )ب(  

حتقيق خفض يف االنبعاثات وإزالتها مقارنة بأهدافها الكمية خلفض االنبعاثات على نطـاق             
  .االقتصاد

  النطاق  -باء  
 إطـار االتفاقيـة،   يفالقائمـة   على العناصر ذات الصلة من عملية االستعراض      بناًء  -٤

  :املتقدمة األطرافسُتستعرض النقاط التالية فيما يتعلق بكل بلد من البلدان 
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مجيع االنبعاثات وعمليات إزالتها مقارنة هبدفه الكمي خلفض االنبعاثـات            )أ(  
  على نطاق االقتصاد؛

االفتراضات والشروط واملنهجيات املتعلقة بتحقيق هدفه الكمـي خلفـض       )ب(  
  ات على نطاق االقتصاد؛االنبعاث

  التقدم احملرز يف حتقيق هدفه الكمي خلفض االنبعاثات على نطاق االقتصاد؛  )ج(  
الناميـة   وبناء القدرات إىل البلدان      ااملال والتكنولوجي بمدى تقدميه الدعم      )د(  
  .األطراف

ان وسُتقيم العناصر التالية تقييما متعدد األطراف فيما يتعلق بكل بلـد مـن البلـد                -٥
  :املتقدمة األطراف

مجيع االنبعاثات وعمليات إزالتها مقارنة هبدفه الكمي خلفض االنبعاثـات            )أ(  
  على نطاق االقتصاد؛

االفتراضات والشروط واملنهجيات املتعلقة بتحقيق هدفه الكمـي خلفـض       )ب(  
  االنبعاثات على نطاق االقتصاد؛

ض االنبعاثات علـى نطـاق      التقدم احملرز يف سبيل حتقيق هدفه الكمي خلف         )ج(  
  .االقتصاد

  االستعراض التقين  -ثالثاً  
األطـراف  املتقدمـة   سيخضع تقرير فترة السنتني املقدم من كل بلد من البلـدان              -٦

، بعملييت استعراض قائمة اجلرد السنوية لغازات الدفيئة        الستعراض يقترن، حيثما كان مناسباً    
  :والبالغ الوطين على النحو التايل

 للمبادئ التوجيهيـة واإلجـراءات املتبعـة        رى االستعراض التقين وفقاً   جي  )أ(  
  واملنقحة يف إطار االتفاقية؛

يبحث استعراض اخلرباء التقين مدى اتساق قائمة اجلرد السنوية لغـازات             )ب(  
ئمة اجلـرد يف  حبثاً متعمقاً لقاالدفيئة مع تقرير فترة السنتني والبالغ الوطين، غري أنه ال يشمل     

   ذاهتا؛حد
ميكن للطرف املعين أن جييب عن أسـئلة أو اقتراحـات فريـق خـرباء                 )ج(  

  االستعراض وأن يقترح كذلك أي معلومات أو آراء إضافية ويبلغ عنها؛
 ٣-م أ /٦ و ٢-م أ /٩ و ١-م أ /٢باإلضافة إىل املهام احملددة يف املقـررات          )د(  

 التقدم  أيضاًة خرباء االستعراض     ومرفقاهتا ذات الصلة، ينبغي أن تستعرض أفرق       ٧-م أ /٣٣و
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احملرز يف خفض وإزالة االنبعاثات مقارنة باألهداف الكمية خلفض االنبعاثات علـى نطـاق            
  .وميكن إضافة خرباء آخرين إىل فريق االستعراض عند االقتضاء. االقتصاد

وستكون حمصلة استعراض اخلرباء عبارة عن تقرير استعراضي تقين يستند إىل معايري              -٧
للتقدم الذي أحرزه الطرف يف سبيل حتقيق هدفه الكمي خلفض          حبثاً  اإلبالغ املتبعة ويتضمن    

  .االنبعاثات على نطاق االقتصاد

  التقييم املتعدد األطراف  -رابعاً  
         علـى    بناءً املتقدمة األطراف سيجرى التقييم املتعدد األطراف لكل بلد من البلدان           -٨

  :ما يلي
) إليها(املشار إليه   ) التقارير االستعراضية التقنية  (ستعراضي التقين   التقرير اال   )أ(  

 أعاله وأي تقارير استعراضية أخرى ذات صلة لقائمة اجلرد الـسنوية لغـازات              ٧يف الفقرة   
  الدفيئة والبالغ الوطين؛

تقرير فترة السنتني، والقائمة الوطنية جلرد غازات الدفيئة، مبا يف ذلك تقرير              )ب(  
  الوطين والبالغ الوطين؛اجلرد 

معلومات تكميلية عن مدى حتقيق الطرف املعين أهدافه الكميـة خلفـض              )ج(  
االنبعاثات على نطاق االقتصاد، مبا يف ذلك معلومات عن دور استخدام األراضـي وتغـيري            

  .املكتسبة من آليات السوقالدائنة استخدام األراضي واحلراجة وأرصدة الكربون 
 للتقييم خالل دورة اهليئـة الفرعيـة        املتقدمة األطراف  من البلدان    وخيضع كل بلد    -٩

  .للتنفيذ
  :وينبغي أن ينطوي التقييم املتعدد األطراف على ما يلي  -١٠

 إىل  جيوز لكل طرف أن يقدم عن طريق األمانة أسئلة خطية توجه إلكترونياً             )أ(  
  الطرف املعين قبل إجراء التقييم الدويل؛

على تلك األسئلة،   ل الطرف موضوع التقييم ما يف وسعه للرد         يبذينبغي أن     )ب(  
وجتمع األمانة األسئلة والردود وتنشرها على موقـع        . عن طريق األمانة، يف غضون شهرين     

  االتفاقية الشبكي؛
 للتقييم خالل دورة اهليئة الفرعية للتنفيـذ        املتقدمة األطراف ختضع البلدان     )ج(  

،  موجزاً  شفوياً للطرف موضوع االستعراض أن يقدم عرضاً     وجيوز  . مبشاركة مجيع األطراف  
  .االستعراضموضوع تليه أسئلة شفوية من األطراف وردود من الطرف 
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ه األمانـة   عـدّ  تُ سجِالً: وتشمل نواتج التقييم الدويل فيما يتعلق بكل طرف ما يلي           -١١
لفرعية للتنفيذ، واألسئلة   يتضمن تقارير استعراضية متعمقة، والتقرير املوجز الصادر عن اهليئة ا         

موضوع املقدمة من األطراف والردود الواردة عليها، وأية مالحظات أخرى يقدمها الطرف            
  .االستعراض يف غضون شهرين من دورة الفريق العامل

 ١١ إىل السجل املشار إليه يف الفقرة وحتيل اهليئة الفرعية للتنفيذ االستنتاجات استناداً      -١٢
  .نية يف إطار االتفاقية حسب االقتضاءإىل اهليئات املع
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  املرفق الثالث

لالتفاقية فيما يتعلق بإعداد التقارير املُحدَّثة لفتـرة        املبادئ التوجيهية       
  من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيةالسنتني املقدمة 

  األهداف  -أوالً  
مـن  املقدمـة  لفترة السنتني املُحدَّثة  هتدف املبادئ التوجيهية املتعلقة بإعداد التقارير     -١

  :األطراف غري املدرجة يف املرفق األول إىل ما يلي
مساعدة األطراف غري املدرجة يف املرفق األول على استيفاء شروط اإلبالغ             )أ(  

  ؛١٦-م أ/١ واملقرر االتفاقية من ٤ من املادة ١٢و) أ(١الفقرتني اليت تسري عليها مبوجب 
 ويف   ودقيقـاً   وكامالً اً وشفاف اً متسق عرضاًى عرض املعلومات    التشجيع عل   )ب(  

  احملددة؛واحمللية  مع مراعاة الظروف الوطنية الوقت املناسب،
متكني األطراف غري املدرجة يف املرفق األول من تعزيـز تقاريرهـا عـن                )ج(  

وقـدراهتا   لظروفهـا    وفقاًإجراءات التخفيف وآثارها، وعن احتياجاهتا والدعم الذي تلقته،         
  وإمكانياهتا الوطنية، ولتوافر الدعم؛

، يف الوقـت   لتمكينـه توفري توجيهات سياساتية لكيان تشغيل اآللية املالية          )د(  
األطراف لتغطيـة التكـاليف     النامية  الدعم املايل الذي حتتاج إليه البلدان       من تقدمي   املناسب،  

  رة السنتني؛لفتاملُحدَّثة الكاملة املتفق عليها إلعداد تقاريرها 
من ما يلزم وما يقدم من دعم مايل وتكنولوجي و        تيسري عرض املعلومات ع     ) ه(  

  .لفترة السنتنياملُحدَّثة يف جمال بناء القدرات من أجل مجلة أمور تشمل إعداد التقارير دعم 
األطراف غري املدرجة يف املرفق األول، قدر اإلمكان، عن أيـة آثـار             إبالغ  تيسري    -٢

  .واجتماعية تترتب على تدابري التصدياقتصادية 

  النطاق  -ثانياً  
ة لفترة السنتني حتديث آخر بالغ وطين مقدم        ثحدَّينبغي أن يشمل نطاق التقارير املُ       -٣

  :التاليةوذلك فيما يتصل باجملاالت 
استمرارية معلومات عن الظروف الوطنية والترتيبات املؤسسية ذات الصلة ب          )أ(  

  طنية؛إعداد البالغات الو
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وطنية لالنبعاثات البشرية املنشأ جلميع غازات الدفيئة الـيت ال    الرد  اجلقائمة    )ب(  
مبـا يف ذلـك      البواليع،مصادرها وعمليات إزالتها بواسطة      من   ينظمها بروتوكول مونتريال  

  ؛تقرير جرد وطين
معلومات عن إجراءات التخفيف وآثارهـا، مبـا يف ذلـك املنـهجيات               )ج(  

  ات الصلة؛واالفتراضات ذ
احتياجات املعوقات والفجوات وما يتصل هبا من احتياجات مالية وتقنية و           )د(  

  ، مبا يف ذلك وصف للدعم الالزم واملقدم؛متعلقة بالقدرات
 لفتـرة   املُحدَّثة لتيسري إعداد التقارير     ىمعلومات عن مستوى الدعم املتلق      ) ه(  

  السنتني وتقدميها؛
  ؛الداخليبالغ والتحقق على الصعيد معلومات عن القياس واإل  )و(  
أية معلومات أخرى ترى األطراف غري املدرجة يف املرفق األول أهنا هامـة               )ز(  

  . لفترة السنتنيثحدَّلتحقيق هدف االتفاقية وصاحلة إلدراجها يف تقريرها املُ

  قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة  -ثالثاً  
جة يف املرفق األول معلومات ُمحدَّثة لقـوائم اجلـرد          ينبغي أن تقدم األطراف غري املدر       -٤

 من املبادئ التوجيهية إلعداد البالغـات الوطنيـة         ٢٤-٨الوطنية لغازات الدفيئة وفقاً للفقرات      
 .٨-م أ /١٧املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول، على النحو الوارد يف مرفق املقرر               

 لقوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئـة القـدرات          املُحدَّثة علوماتوينبغي أن يالئم نطاق امل    
 إلعداد  املتقدمة األطراف والقيود الزمنية والبيانات املتاحة ومستوى الدعم املقدم من البلدان          

  . لفترة السنتنياملُحدَّثةالتقارير 
       خـر  وينبغي أن تتبع األطراف غري املدرجة يف املرفق األول املنهجيات الـواردة يف آ     -٥

ما أقره مؤمتر األطراف من مبادئ توجيهية إلعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري              
املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، أو املنهجيات اليت حيددها أي مقرر يتخذه مؤمتر األطراف              

  . يف هذا الشأنمستقبالً
لالنبعاثات البشرية   اجلرد الوطنية    املتعلقة بقوائم لفروع  وينبغي أن تتضمن حتديثات ا      -٦

 مـصادرها وعمليـات     مناملنشأ جلميع غازات الدفيئة اليت ال ينظمها بروتوكول مونتريال          
 إىل أفـضل    املصارف، بيانات مستكملة عن مستويات األنـشطة اسـتناداً        إزالتها بواسطة   

الوطنية جلـرد غـازات   املبادئ التوجيهية املنقحة بشأن القوائم     "املعلومات املتاحة باستخدام  
دليـل  "، و "١٩٩٦الدفيئة الصادرة عن اهليئة احلكومية الدولية املعنية بـتغري املنـاخ يف عـام               

املمارسات اجليدة فيما يتعلق بأنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضـي واحلراجـة      



FCCC/AWGLCA/2011/L.4 

GE.11-71578 56 

وتغيري استخدام  إرشادات املمارسات السليمة املتصلة باستخدام األراضي       " [٢٠٠٠الصادر عام   
 بشأن املمارسات اجليدة فيما يتعلق بأنشطة استخدام        ٢٠٠٣دليل عام   "، و ]األراضي واحلراجة 

إرشـادات املمارسـات    " [٢٠٠٣األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة الصادر عام        
؛ وميكـن إدراج أي     ]السليمة املتصلة باستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجـة        

  .تغيري يف عامل االنبعاثات يف البالغ الوطين الكامل املقدم الحقاً
     القـسم املتعلـق    أن ُتـَضمِّن    وتشجَّع األطراف غري املدرجة يف املرفق األول على           -٧

ـ         بقوائم اجلرد يف التقرير      داول املُحدَّث لفترة السنتني، حيثما كان مناسباً وقدر املستطاع، ج
إرشادات املمارسات السليمة املتصلة باستخدام األراضي وتغيري        يف   الواردة ٢- ألف ٣املرفق  

باملبادئ التوجيهيـة املنقحـة     "املرفقة   وجداول التقرير القطاعي     استخدام األراضي واحلراجة  
بشأن القوائم الوطنية جلرد غازات الدفيئة الصادرة عن اهليئة احلكومية الدولية املعنية بـتغري               

  ".١٩٩٦املناخ يف عام 
ويشجَّع كل طرف من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول على تقدمي سلـسلة                -٨

  .زمنية متسقة عن السنوات املبلغ عنها يف البالغات الوطنية السابقة
 عن قوائمها الوطنية    وتشجَّع األطراف غري املدرجة يف املرفق األول اليت أبلغت سابقاً           -٩

هتا الوطنية على أن تقدم جداول معلومات موجزة عـن          جلرد غازات الدفيئة الواردة يف بالغا     
مثل قوائم اجلرد املتعلقة بالسنوات املمتدة مـن    (قوائم اجلرد املتعلقة بسنوات اإلبالغ السابقة       

  ).٢٠٠٠ إىل عام ١٩٩٤عام 
لفترة السنتني تقرير   حدَّث  املتعلق بقوائم اجلرد يف التقرير املُ     فرع  وينبغي أن يتضمن ال     -١٠

قـوائم  (الثالث فرع  يف شكل موجز أو يف شكل حتديث للمعلومات الواردة يف ال         جرد وطين 
قائمـة  " بشأن   ١، مبا يف ذلك اجلدول      ٨-م أ /١٧من املقرر   ) اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة   

اجلرد الوطنية لالنبعاثات البشرية املنشأ جلميع غازات الدفيئة اليت ال ينظمهـا بروتوكـول              
 وسـالئف   ]املصارف[البواليع   مصادرها وعمليات إزالتها بواسطة      ]حبسب[من  مونتريال،  

قائمة اجلرد الوطنية لالنبعاثات البشرية املنشأ للمركّبات       " بشأن   ٢واجلدول  " غازات الدفيئة 
فلوريـد  ] سادس[ يسااهليدروفلوروكربونية واملركّبات اهليدروكربونية املشبعة بالفلور وسد     

  ".الكربيت
لومات إضافية أو داعمة، تشمل معلومات عن كل قطاع بعينه، يف           وميكن تقدمي مع    -١١

  .مرفق تقين
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  إجراءات التخفيف  -رابعاً  
ينبغي أن تقدم األطراف غري املدرجة يف املرفق األول معلومات، يف شكل جداول،               -١٢

ت االنبعاثات البشرية املنشأ جلميع غازاتورد فيها عن إجراءات التخفيف من آثار تغري املناخ،     
  .لبواليعمصادرها وعمليات إزالتها بواسطة امن الدفيئة اليت ال ينظمها بروتوكول مونتريال 

األطراف عن كل إجراء ختفيفي أو جمموعة مـن إجـراءات           النامية  وتقدم البلدان     -١٣
ــة   ــذكورة يف الوثيق ــضاء، اإلجــراءات امل ــشمل، حــسب االقت ــيت ت التخفيــف ال

FCCC/AWGLCA/2011/INF.1ت التالية قدر اإلمكان، املعلوما:  
اسم ووصف إجراء التخفيف، مبا يف ذلك معلومات عن طبيعـة اإلجـراء         )أ(  
  واألهداف الكمية ومؤشرات التقدم؛) أي القطاعات والغازات املشمولة(ونطاقه 

  معلومات عن املنهجيات واالفتراضات؛  )ب(  
   اإلجراء؛أهداف اإلجراء واخلطوات املتخذة أو املتوخاة لتحقيق ذلك  )ج(  
معلومات عن التقدم احملرز يف تنفيذ إجراءات التخفيف واخلطوات األساسية         )د(  

)  على نوع اإلجـراء املقاييس بناًء(املتخذة أو املتوخاة، والنتائج احملققة، مثل تقديرات النتائج    
  وتقديرات خفض االنبعاثات، قدر اإلمكان؛

  .معلومات عن آليات السوق الدولية  ) ه(  
ينبغي أن تقدم األطراف معلومات عن ترتيبات القياس واإلبالغ والتحقـق علـى             و  -١٤

  .الداخليالصعيد 

يف جمال بناء القـدرات     االحتياجات  االحتياجات املالية والتكنولوجية و     -خامساً  
  والدعم املتلقى

ينبغي أن تقدم األطراف غري املدرجة يف املرفق األول معلومـات مـستكملة عـن                 -١٥
يف جمال بنـاء    احتياجات  والفجوات وما يتصل بذلك من احتياجات مالية وتقنية و        املعوقات  
  .القدرات

 معلومات مستكملة عما تتلقاه من موارد مالية        أيضاًوينبغي أن تقدم تلك األطراف        -١٦
واألطراف ،  ودعم يف جمايل نقل التكنولوجيا وبناء القدرات ودعم تقين من مرفق البيئة العاملية            

 ، والصندوق األخضر للمناخ   املتقدمة األطراف،  وغريها من البلدان     ، املرفق الثاين  املدرجة يف 
واملؤسسات املتعددة األطراف، لالضطالع باألنشطة املتصلة بتغري املناخ، مبا يف ذلك إلعداد            

  .احلايل لفترة السنتنيحدَّث التقرير املُ
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قدم األطراف غري املدرجـة يف      وفيما يتعلق بتطوير التكنولوجيا ونقلها، ينبغي أن ت         -١٧
املرفق األول معلومات عن االحتياجات التكنولوجية اليت جيب أن ُتحدَّد على الصعيد الوطين،             

  .وعن الدعم الذي تلقته يف جمال التكنولوجيا

  املعلومات والتقاريرتقدمي   -سادساً  
متَر األطراف،  ينبغي أن يبلغ كل طرف من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول مؤ              -١٨

 هلذه املبادئ التوجيهية يف وثيقة واحـدة تـرد يف        وفقاًعن طريق األمانة، باملعلومات املقدمة      
  .شكل إلكتروين

 لفتـرة   املُحدَّثـة وينبغي أن تقدم األطراف غري املدرجة يف املرفق األول تقاريرهـا              -١٩
  .السنتني باإلنكليزية أو بإحدى اللغات الرمسية يف األمم املتحدة

  .وجيوز تقدمي معلومات إضافية أو داعمة عن طريق وثائق أخرى، كاملرفق التقين  -٢٠

  حتديث املبادئ التوجيهية  -سابعاً  
 ملقـررات   وفقاًينبغي أن ُتستعرض هذه املبادئ التوجيهية وُتنقح، حسب االقتضاء،            -٢١

  .مؤمتر األطراف
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  املرفق الرابع

  املشاورات والتحليالت الدوليةالطرائق واملبادئ التوجيهية إلجراء     

  األهداف  -أوالً  
يف إطار   لفترة السنتني    املُحدَّثةللتقارير  دولية  التحليالت  الوالدولية  شاورات  امل جترى  -١

راعي السيادة الوطنية؛ والغرض    يتسم بالتدخل وغري عقايب و    ي ال   للتنفيذ على حنو  اهليئة الفرعية   
 عن طريـق    وآثارهازيادة شفافية إجراءات التخفيف      هو   ة الدولي تمن املشاورات والتحليال  

على أن   آلراء،اتبادل  تيسري  التشاور مع الطرف املعين، وعن طريق       ب تقنيون خرباء   جيريهحتليل  
  .تمخض هذه العملية عن إعداد تقرير موجزت
         جـزءاً لداخليـة   وال تشكل مناقشة مدى مالءمة مثل هذه السياسات والتـدابري ا            -٢

  .عمليةمن ال

  النطاق والعملية  -ثانياً  
  :تشمل عملية املشاورات والتحليالت الدولية اخلطوتني التاليتني  -٣

 لفترة السنتني اليت تقدمها األطـراف غـري         املُحدَّثةالتحليل التقين للتقارير      )أ(  
جزاء إما كموجز أل  ) األطراف غري املدرجة يف املرفق األول     (املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية      

قائم بذاته، على أن    ُمحدَّث  من بالغها الوطين يف السنة اليت ُيقدَّم فيها هذا البالغ أو كتقرير             
جري ذلك التحليل فريق من اخلرباء التقنيني بالتشاور مع الطرف املعين ويتمخض عن تقرير              ُي

لدفيئـة  وينبغي أن تشمل املعلومات اليت ُينظر فيها تقرير اجلرد الـوطين لغـازات ا             . موجز
ومعلومات عن إجراءات التخفيف، مبا يف ذلك وصف تلك اإلجـراءات وحتليـل آثارهـا               

، والتقدم احملرز يف تنفيذها، ومعلومات عن القياس        اليت تقوم عليها  واملنهجيات واالفتراضات   
  .واإلبالغ والتحقق على الصعيد الوطين، وعن الدعم املتلقى

لفترة السنتني والتقرير املوجز املشار      املُحدَّث   تيسري تبادل اآلراء استناداً إىل      )ب(  
  .أعاله) أ(٣إليهما يف الفقرة 

أعاله مدخالت للتحليل التقين الذي     ) أ(٣وتشكل املعلومات املشار إليها يف الفقرة         -٤
وقبل وضع  . وميكن أن يقدم الطرف املعين معلومات تقنية إضافية       . جيريه فريق اخلرباء التقنيني   

ه فريق اخلـرباء التقنـيني إىل       ئية للتقرير، يقدَّم مشروع التقرير املوجز الذي يعدّ       الصيغة النها 
الطرف املعين لالطالع عليه واستعراضه والتعليق عليه خالل األشهر الثالثة اليت تلي إعداده،             
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أما الصيغة النهائية للتقرير املوجز الذي يضم       . بغية الرد عليه وتضمينه تعليقات ذلك الطرف      
  .ات الطرف املعين فتوضع بالتشاور معه وُتعرض على اهليئة الفرعية للتنفيذتعليق
 أعاله يف استنتاجاهتا ٤ بالتقرير املوجز املشار إليه يف الفقرة   وحتيط اهليئة الفرعية علماً     -٥

  .ويتاح للعموم على موقع االتفاقية الشبكي
سري تبادل اآلراء تضم مجيـع      وتعقد اهليئة الفرعية، على فترات منتظمة، حلقة عمل لتي          -٦

األطراف اليت ُيَعدُّ بشأهنا تقرير حمدث لفترة السنتني وتقرير موجز هنائي، ويكون باب املشاركة              
  .وُيسمح لألطراف بتقدمي أسئلة خطية سلفاً. فيها مفتوحاً أمام مجيع األطراف األخرى

 سـاعة وثـالث     جلسة تدوم ما بني   عقد  ادل اآلراء بني األطراف     يسري تب ويشمل ت   -٧
وجيوز لألطراف أن تطلب إجراء مقابالت      . ساعات مع كل طرف أو جمموعة من األطراف       

  مـوجزاً  وتشمل اجللسة عرضاً  . فردية أو مقابالت مجاعية تضم مخسة أطراف كحد أقصى        
لفترة السنتني يقدمه الطرف املعين أو األطراف املعنية، وتليه أسـئلة وأجوبـة     دث  للتقرير احمل 
  . األطرافشفوية بني

وتتمخض املشاورات والتحليالت الدولية عن تقرير موجز وسـجل لتبـادل اآلراء              -٨
  .يسَّراملُ
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  املرفق اخلامس

  قائمة إرشادية لألنشطة موجهة إىل جلنة التكيف    
النظر يف املعلومات ذات الصلة وتقدمي توصيات إىل مؤمتر األطراف بـشأن سـبل                -١

  يئات والربامج واألنشطة املتعلقة بالتكيف يف إطار االتفاقية؛ترشيد وتعزيز االتساق بني اهل
إعداد عرض عام لقدرات املراكز والشبكات اإلقليمية املعنية جبوانب تتصل بالتكيف             -٢

مع اآلثار السلبية النامجة عن تغري املناخ، باالستناد إىل معلومات ذات صلة، وتقدمي توصيات              
املراكز والشبكات اإلقليمية يف دعـم التكيـف علـى          إىل األطراف بشأن سبل تعزيز دور       

  املستويني اإلقليمي والوطين؛
حتديد عملية إعداد العرض العام وسائر التقارير الدورية املتعلقة مبسائل التكيف ذات              -٣

  الصلة بعمل جلنة التكيف وحتديد نطاق ذلك العرض وتلك التقارير؛
 للمعلومات واملعارف املتصلة جبملـة      ليفاًإعداد تقارير استعراضية دورية تتضمن تو       -٤

أمور منها تنفيذ إجراءات التكيف واملمارسات السليمة يف هذا اجملال، واالجتاهات املرصودة،            
والدروس املستفادة، والثغرات واالحتياجات، مبا يف ذلك خالل تقدمي الدعم، واجملاالت اليت            

 على املعلومات املقدمة مـن      األطراف، بناءً  من االهتمام، لكي ينظر فيها مؤمتر        تتطلب مزيداً 
األطراف وعلى غري ذلك من التقارير والوثائق ذات الصلة، مبا فيها التقارير والوثائق الصادرة              

  عن هيئات أخرى يف إطار االتفاقية؛
يف سـياق    على الطلب، يف تقدمي الدعم التقين والتوجيه إىل األطـراف            النظر، بناءً   -٥

   للتكيف؛ وطنيةخططاًوضعها 
 على الطلب، يف اإلجراءات الرامية إىل دعم برنـامج العمـل املتعلـق              النظر، بناءً   -٦

  باخلسائر واألضرار؛
تبادل املعلومات مع اهليئات ذات الصلة يف االتفاقية واهليئات األخرى، مبا يف ذلـك                -٧

ذ إجراءات التكيف،   اللجنة الدائمة واللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا، عن سبل حفز تنفي         
ويشمل ذلك التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات، هبدف حتديد الفرص املتاحة واإلجراءات           

  اإلضافية، لكي ينظر فيها مؤمتر األطراف؛
       تقدمي املشورة بشأن املسائل املتصلة بالتكيف إىل اهليئات ذات الصلة يف االتفاقيـة،               -٨

  حسب االقتضاء؛وذلك  املالية، كيانات تشغيل اآلليةها مبا في
  .جتميع قائمة خرباء معنيني مبسائل التكيف، استناداً إىل القوائم املوجودة لدى االتفاقية  -٩
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  املرفق السادس

  تشكيلة اللجنة الدائمة وطرائق عملها    
  :من األعضاء التالنيتتألف اللجنة الدائمة   -١

  األول لالتفاقية؛ أعضاء من األطراف املدرجة يف املرفق ١٠  )أ(  
 أعضاء من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيـة، منـهم             ١٠  )ب(  
 ومنطقة أمريكـا الالتينيـة      ،نطقة آسيا واحمليط اهلادئ   ، وم من املنطقة األفريقية  لكل  عضوان  

  .والكارييب، وعضو من دولة جزرية صغرية نامية، وعضو من طرف من أقل البلدان منواً
 اللجنة الدائمة من أعضاء ترشحهم األطراف وُتعرض أمساؤهم على مـؤمتر            وتتألف  -٢
          طراف للموافقة عليهم، وتكون لديهم اخلـربات واملهـارات الـضرورية، ال سـيما يف               ألا

 وفقـاً جماالت تغري املناخ والتنمية والتمويل، مع مراعاة احلاجة إىل حتقيق توازن بني اجلنسني              
  .٧-م أ/٣٦للمقرر 

ويشغل أعضاء اللجنة الدائمة مناصبهم لفترة سنتني وهلم خيار الترشـح لفتـرات               -٣
  .إضافية

 للرئيس من بني أعضائها لفترة سنة لكل         ونائباً  رئيساً وتنتخب اللجنة الدائمة سنوياً     -٤
 من طرف غري مدرج يف املرفق األول لالتفاقيـة          واحد منهما، على أن يكون أحدمها عضواً      

ويتناوب على منـصيب الـرئيس      .  من طرف مدرج يف املرفق األول لالتفاقية       واآلخر عضواً 
  . عضو من بلد طرف متقدم وعضو من بلد طرف نامونائب الرئيس سنوياً

وتضع اللجنة الدائمة طرائق إضافية ملشاركة مراقبني من كيانات تشغيل اآللية املالية              -٥
املعنية مبجال املنـاخ،    ) ف والثنائية واإلقليمية  املتعددة األطرا (لالتفاقية، ومن كيانات التمويل     

  .ومن املنظمات املراقبة التابعة للقطاع اخلاص واجملتمع املدين املعتمدة لدى االتفاقية
  .وتستفيد اللجنة الدائمة من اخلربات اإلضافية حسبما تراه ضرورياً  -٦
د الضرورة، وينعقـد    وجتتمع اللجنة الدائمة مرتني يف السنة على األقل، أو أكثر عن            -٧

  .اجتماعها األول قبل الدورة السادسة والثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذ
  .وتتوصل اللجنة الدائمة إىل استنتاجاهتا بتوافق اآلراء  -٨
  .لعمل اللجنة الدائمةالالزم وتقدم األمانة الدعم اإلداري   -٩

  .٢٠١٥ويستعرض مؤمتر األطراف مهام اللجنة الدائمة يف عام   -١٠
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  املرفق السابع

  اختصاصات مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ    

  املهمة    
تتمثل مهمة مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ يف حفز التعاون التكنولوجي وتعزيـز              -١

 على طلبها، ومبا يتماشى     األطراف بناءً النامية  تطوير التكنولوجيات ونقلها ومساعدة البلدان      
ولوياهتا الوطنية، من أجل بناء أو تعزيز قدرهتا على حتديـد           مع قدرات كل منها وظروفها وأ     

احتياجاهتا التكنولوجية، وتيسري إعداد مشاريع واستراتيجيات تكنولوجية وتنفيذها مع مراعاة          
االعتبارات اجلنسانية لدعم إجراءات التخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معـه وتعزيـز              

  .رة على التكيف مع املناخالتنمية اخلفيضة االنبعاثات والقاد

  الوظائف    
يضطلع مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ بالوظائف اليت حيددها مؤمتر األطراف على             -٢

  .١٦-م أ/١ من املقرر ١٢٣النحو الوارد يف الفقرة 

  اهليكل    
  :يتألف مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ مما يلي  -٣

  مركز تكنولوجيا املناخ؛  )أ(  
 فيها املؤسسات ذات الصلة القادرة على االستجابة لطلبات         شبكة تشارك   )ب(  
األطراف فيما يتعلق بتطوير التكنولوجيـا ونقلـها، مبـا يف ذلـك املراكـز       النامية  البلدان  

واملؤسسات الوطنية للتكنولوجيا؛ واملراكز والشبكات اإلقليمية لتكنولوجيا املناخ؛ واملنظمات    
ولية واملنظمـات والـشراكات واملبـادرات الدوليـة         والشراكات واملبادرات احلكومية الد   

واإلقليمية والقطاعية اليت ميكن أن تسهم يف نشر التكنولوجيا ونقلها؛ واملنظمات والشراكات            
  .األكادميية واملاليةالبحثية وواملبادرات غري احلكومية اخلاصة والعامة 
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  األدوار واملسؤوليات    

  مركز تكنولوجيا املناخ    
كز تكنولوجيا املناخ على عملية تلقي الطلبات من البلدان النامية األطراف           يشرف مر   -٤

ويتلقى املركز هذه الطلبـات مـن       . والرد عليها، ويعمل مع الشبكة لالستجابة لتلك الطلبات       
  .١٣-م أ/٤البلدان األطراف النامية عن طريق الكيان الوطين املعّين هلذا الغرض مبوجب املقرر 

األطراف بنفسه أو عـن     النامية  تكنولوجيا املناخ لطلبات البلدان     ويستجيب مركز     -٥
الطـرف مقـدم    النامي  طريق املنظمات املناسبة يف الشبكة، اليت حيددها بالتشاور مع البلد           

  :يضطلع املركز باملهام التاليةو. الطلب
يَّن وحتديد أولوياهتا بالتعاون مع الكيان املع     دقيقها  تلقي الطلبات وتقييمها وت     )أ(  
   هبدف حتديد جدواها التقنية؛وطنياً

 إىل اسـتخدام    الرد على الطلبات، إما عن طريق املركز أو الشبكة، استناداً           )ب(  
  . لطرائقه وإجراءاته املعتمدةوفقاًأنسب القدرات واخلربات 

  الشبكة    
يضطلع أعضاء الشبكة باألعمال املوضوعية للنظر يف الطلبات اليت تقدمها البلـدان              -٦

  .ىل مركز تكنولوجيا املناخإاألطراف النامية 

  إدارة مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ    
يعمل مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ يف إطار اختصاصاهتما ومها مسؤوالن أمـام              -٧

  .مؤمتر األطراف وخيضعان لتوجيهه عن طريق جملس استشاري
 ونظامهما الداخلي اسـتناداً   وحيدد اجمللس االستشاري طرائق عمل املركز والشبكة          -٨

  .١٦-م أ/١ من املقرر ١٢٣ يف الفقرة بينةإىل الوظائف امل
  :اجمللس االستشاري ملركز وشبكة تكنولوجيا املناخ مبا يليضطلع وي  -٩

  : ما يليتقدمي التوجيه بشأن  )أ(  
  تقرير مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ؛ '١'
 االستراتيجية والتوصـيات    معايري حتديد األولويات، مع مراعاة االعتبارات      '٢'

 من ١٢٠اليت تقدمها اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا فيما يتصل بالفقرة 
  ؛١٦-م أ/١املقرر 
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  :اعتماد ما يلي  )ب(  
  تقرير مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ؛ '١'
  األطراف؛النامية معايري حتديد األولويات للرد على طلبات البلدان  '٢'
  يني املنظمات األعضاء فيها؛معايري هيكل الشبكة وتع '٣'
  ؛)السنويةسري األنشطة واخلطة التشغيلية مثل خطة (برنامج العمل  '٤'
  :إقرار ما يلي  )ج(  

  تعيني املدير؛ '١'
  امليزانية؛ '٢'
  البيان املايل؛ '٣'
  مانية وكفالة الرتاهة القانونية واألخالقية؛تئسضمان تطبيق املعايري اال  )د(  
ركز وشبكة تكنولوجيا املنـاخ علـى       ردود م آجال  تقييم  حتليل و رصد و   ) ه(  

  . تلك الردودالطلبات ومدى مالءمته
 عن أنشطة املركز والشبكة، من أجـل         سنوياً ويقدم مركز تكنولوجيا املناخ تقريراً      -١٠

تيسري إعداد تقرير سنوي مشترك بني اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا ومركـز وشـبكة              
 التكنولوجيا، يتألف من تقرير املركز والشبكة وتقرير اللجنة         تكنولوجيا املناخ عن أنشطة آلية    

  . لوظائف كل من اجلهتنيوفقاًالتنفيذية املعنية بالتكنولوجيا 
وستوصي اهليئتان الفرعيتان مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة بتشكيلة اجمللـس          -١١

  .االستشاري
  . للمجلس االستشارياًويكون مدير مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ أمين  -١٢
وتقدم املنظمة املضيفة الدعم اإلداري واهليكلي الالزم ليـؤدي املركـز والـشبكة               -١٣

  .وظائفهما بفعالية

  اهليكل التنظيمي ملركز تكنولوجيا املناخ    
على حنو يكفل له    ُيحدد اهليكل التنظيمي ملركز تكنولوجيا املناخ وخيضع لإلشراف           -١٤

  .الية والكفاءة يف عملياتهبلوغ أقصى حد من الفع
ـ   ،لكي يضطلع املركز مبسؤولياته ويؤدي مهامه بكفاءة وفعالية       و  -١٥  هيكـل   ه يكون ل

تنظيمي صغري احلجم وفعال من حيث التكلفة، يف إطار مؤسسة قائمة، ويقوده مدير يشرف              
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ة  إدار ئةعينهم هي تعلى فريق رئيسي صغري يضم موظفني مهنيني وإداريني، حسب االقتضاء،           
  .املنظمات املضيفة ويكونون مسؤولني أمامه

 أمامـه   ويكون مـسؤوالً   ةة املؤسسة املضيف  املدير ملوافقة جملس إدار   تعيني  وخيضع    -١٦
  .ليحقق املركز الفعالية والكفاءة يف أداء وظائفه

موظفي املركز يف   تعيني   بعد تعيينه، تيسري     املدير، يف أقرب وقت ممكن عملياً     توىل  وي  -١٧
  .املناسبالوقت 

  اإلبالغ واالستعراض    
 عن أنشطته وأنشطة الشبكة وعـن أداء         سنوياً يقدم مركز تكنولوجيا املناخ تقريراً      -١٨

  . أعاله١٠ والفقرة ١٦-أ م/١ من املقرر ١٢٦ للفقرة وفقاًوظائف كل منهما 
لـذين  ويتضمن التقرير مجيع املعلومات الضرورية للوفاء مببدأي املساءلة والشفافية ال           -١٩

 معلومات عن الطلبات اليت تلقاهـا املركـز والـشبكة           أيضاًتقتضيهما االتفاقية، ويتضمن    
واألنشطة اليت اضطلعا هبا، ومعلومات عن الكفاءة والفعالية يف الرد على تلـك الطلبـات،               

 عن الدروس املستفادة وأفضل املمارسات املكتسبة مـن         ومعلومات عن العمل اجلاري فضالً    
  .ذلك العمل

 بتوافر املوارد، إجراء استعراض مستقل لفعالية عمـل مركـز           وتطلب األمانة، رهناً    -٢٠
وينظر مؤمتر األطـراف يف     . وشبكة تكنولوجيا املناخ بعد مرور أربع سنوات على إنشائهما        

وعقب . استنتاجات االستعراض، مبا يف ذلك أية توصيات تتعلق بتحسني أداء املركز والشبكة        
  . سنوات استعراضات دورية مستقلة لفعالية املركز والشبكةذلك، جترى كل أربع

  فترة االتفاق    
تدوم فترة االتفاق األوىل الستضافة مركز تكنولوجيا املناخ مخس سنوات، تليهـا              -٢١

  .فترتا جتديد تدوم كل واحدة منهما أربع سنوات، إذا ما قرر مؤمتر األطراف ذلك
 ٢هامها احملددة يف الفقـرة      املنظمة املضيفة مب  وخيضع جتديد االتفاق ملدى اضطالع        -٢٢

 أعاله على النحـو املـبني يف        ٦-٤أعاله واستجابتها للتوجيهات املقدمة إليها يف الفقرات        
  .استنتاجات االستعراض املستقل

يـستعرض مـؤمتر    ، على أن    ٢٠٢٦ويعمل مركز تكنولوجيا املناخ إىل غاية عام          -٢٣
  .ر ما إذا كان ينبغي متديد واليته أم المهام املركز ويقرعندئذ األطراف 
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  املرفق الثامن

ستخدم لتقييم واختيار اجلهة املـضيفة ملركـز وشـبكة          املعايري اليت تُ      
   واملعلومات اليت يلزم إدراجها يف املقترحاتتكنولوجيا املناخ

ستخدم لتقييم واختيار اجلهة املضيفة ملركـز تكنولوجيـا         املعايري اليت تُ    -أوالً  
  )١٠(ناخامل
  . للمنهجية املبينة يف الفصل الثاينوفقاً على املعايري التالية، وُتقيَّم املقترحات بناًء  -١

  القدرات التقنية    
 على املعايري الفرعية التاليـة الـيت        ُتقيَّم القدرات التقنية للجهة املضيفة احملتملة بناءً        -٢

  :تتساوى يف أمهيتها
تطوير التكنولوجيا ونقلها مبا يف ذلك      جملال   الً شام حة فهماً شفهم اجلهة املر    )أ(  

هـا   عـن فهم    فضالً ،يف سياق االتفاقية، وال سيما التحديات والفرص داخل البلدان النامية         
  لقضايا القطاعية اإلقليمية ودون اإلقليمية وأوجه االختالف فيما يتعلق بتكنولوجيات حمددة؛ل

الت املواضـيعية واألنـشطة     نطاق وعمق اخلربات من حيث صلتها باجملا        )ب(  
واألدوار واملسؤوليات اليت يضطلع هبا مركز تكنولوجيا املناخ على النحو املـشار إليـه يف               
اختصاصات املركز والشبكة الواردة يف املرفق السابع من هذا املقرر ووظائف املركز الواردة             

  ؛١٦-م أ/١ من املقرر ١٢٣يف الفقرة 
ناء القدرات وتيـسري نقـل التكنولوجيـا    ال بلقدرات املربهن عنها يف جم    ا  )ج(  

  وتعميمها يف البلدان النامية؛
اجلهات املعنية املتعـددة    مع  يف جمال التعاون الدويل     القدرات املربهن عنها      )د(  

من أجل  ) مثل املؤسسات الصناعية  (األطراف، مبا يف ذلك القدرة على إشراك القطاع اخلاص          
 تطوير ونقل تكنولوجيات سليمة بيئياً    املتعلقة ب شطة الشبكة   زيادة إسهامه إىل أقصى حد يف أن      

  .تيسري إقامة الشبكات، والقدرة على للتكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره

__________ 

ير يف جمال التكنولوجيا واختبارها ونشرها وتعميمها ونقلها بعبـارة          البحث والتطو شار يف هذا املرفق إىل      ُي )١٠(
 .تطوير التكنولوجيا ونقلها
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  النهج التقين    
 على املعايري الفرعية التاليـة      ُيقيَّم النهج التقين الذي تتبعه اجلهة املضيفة احملتملة بناءً          -٣

  :يتهااليت تتساوى يف أمه
رؤية املركز العامة وهيكله التنظيمي واإلداري وقدرته على حتديد أولويـة             )أ(  

حجم كبري من الطلبات اليت ترد من األطراف وقد تكون واسعة املضمون، والـرد عليهـا                
  بفعالية وكفاءة؛

  التزام ثابت على املدى الطويل باستضافة مركز تكنولوجيا املناخ؛  )ب(  
نهجية املقترحني إلنشاء الشبكة وهيكلتها من أجل معاجلة        جدوى النهج وامل    )ج(  

 إشراك طائفة واسعة من املنظمات واملراكز       أيضاًاملسائل اإلقليمية ودون اإلقليمية، مبا يشمل       
  والشبكات واملبادرات وكيانات القطاع اخلاص ذات الصلة؛

القات مع  جدوى طريقة عمل مركز تكنولوجيا املناخ مع الشبكة إلقامة الع           )د(  
البلدان النامية واحلفاظ عليها من أجل ضمان وجود خطوط اتصال تتميز بالفعالية والكفاءة،             

  إىل أدىن حد؛غري اجملدي وطريقة تنسيقه مع املنظمات ذات الصلة لتقليص التكرار 
الـيت  مدى تركيز النهج املتبع على هدف بناء القدرات يف البلدان الناميـة           ) ه(  

  .، وذلك طيلة عمر الربامجُيستجاب لطلبها

  هيكال اإلدارة والتسيري القائمان    
 على املعـايري    ُيقيَّم هيكال اإلدارة والتسيري القائمان لدى اجلهة املضيفة احملتملة بناءً           -٤

  :الفرعية التالية اليت تتساوى يف أمهيتها
غيلي حة لضمان تقييم األداء التـش     شفعالية هيكل إدارة ونظام املؤسسة املر       )أ(  

بـادئ  وفقـاً مل  ئمانية واألخالقية،   ستالرتاهة؛ والشفافية؛ واملعايري اال   : يف ضوء العناصر التالية   
  األمم املتحدة؛ واإلبالغ واملساءلة؛

لـشراء  القدرة املربهن عنها على صعيد ضمان إدارة العطـاءات الدوليـة          )ب(  
  ألخالقية املتبعة يف األمم املتحدة؛ئمانية واست للمعايري االعلى حنو نزيه ومنفتح وفقاًاخلدمات 
ضمان مراعـاة   من حيث   فعالية هيكل التسيري احلايل لدى املنظمة املضيفة          )ج(  

االعتبارات اجلنسانية، والشفافية، والقدرة على االستجابة، واملرونة، واإلدارة املالية، ومهـام           
لوجـستية عاليـة اجلـودة،    التدقيق واإلبالغ، والقدرة على توفري ترتيبات إدارية وهيكلية و     

  ؛أقل البلدان منواًيشمل ، مبا  إليهااألطرافالنامية وصول البلدان تسهيل و
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القدرة على العمل يف آن واحد على تسيري وإدارة مشاريع متعددة ومعقدة              )د(  
يف البلدان النامية يف الوقت املناسب، مبا يف ذلك القدرة على العمل بفعالية مع خمتلف العمالء              

جملموعات املهتمة لتحقيق أهداف مشتركة ومتكاملة؛ والقدرة على تقييم األداء التـشغيلي            وا
  .ع واختاذ تدابري لتعزيز فعاليتهيرالتسيري املش

  خطة إدارة مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ    
 علـى  ُتقيَّم خطة اجلهة املضيفة احملتملة إلدارة مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ بنـاءً           -٥

  :ري الفرعية التالية اليت تتساوى يف أمهيتهااملعاي
جدوى اخلطة واجلدول الزمين احملدد للشروع يف التشغيل السريع للمركـز             )أ(  
  والشبكة؛
قوة خطة اإلدارة املؤسسية وفعالية هيكل التسيري لضمان الـصفة القانونيـة              )ب(  

  رهتا، مبا فيها املخاطر القانونية؛والشفافية والقدرة على االستجابة واملرونة، وحتديد املخاطر وإدا
القدرة على تقييم األداء التشغيلي، واختاذ تدابري من أجل تعزيـز فعاليتـه،               )ج(  

مؤمتر األطراف وهيئاته ذات الصلة     مع  االستقاللية واملساءلة   قائمة على   وتشجيع إقامة عالقة    
  اليت يفوضها؛

تبني من نطاق خربهتم ذات     مؤهالت املوظفني الرئيسيني املقترحني حسبما ي       )د(  
الصلة يف جمايل اإلشراف واإلدارة ومدى مالءمتها، ومؤهالهتم التقنية وجتربتهم فيما يتعلـق             

  بنقل التكنولوجيا وتعميمها يف البلدان النامية؛
اتباعه للعمل والتنسيق مع   املرشحة  شفافية وجدوى النهج الذي تعتزم اجلهة         ) ه(  

  .ت األطرافأعضاء الشبكة للرد على طلبا

  األداء السابق    
 على املعايري الفرعية التالية اليت تتساوى يف ُيقيَّم أداء اجلهة املضيفة احملتملة السابق بناءً      -٦

  :أمهيتها
االتـساق يف حتقيـق     : نوعية الناتج أو اخلدمة، مبا يشمل العناصر التاليـة          )أ(  

التقّيـد باآلجـال يف   التعلم منها؛ واألهداف والغايات؛ والتعاون والفعالية يف حل املشاكل و      
اليت ميكن أن تتـأثر     ع  يرااألداء، مبا يف ذلك احترام اآلجال احملددة للعقود وسائر شروط املش          

  ؛ وفعالية اإلدارة يف اختاذ قرارات سريعة وضمان الكفاءة يف أداء املهام؛بعامل الوقت
  فـضالً  ،التكاليفمراقبة التكاليف، مبا يف ذلك توقع       يف جمال   سجل ثابت     )ب(  

  عن الدقة يف إعداد التقارير املالية؛
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اخلربة يف تكوين أفرقة املساعدة التقنية، مبا يشمل أفرقة اخلرباء من قطاعات              )ج(  
فاد تلـك   يمتعددة، واملتعاقدين احملليني، وكيانات القطاع اخلاص، واملتعاقدين من الباطن، وإ         

  ويدها بكل ما يلزم من دعم؛األفرقة إىل امليدان يف الوقت املناسب وتز
تغطية إقليمية واسعة ثابتة، تشمل الصعيدين الوطين واحمللي، والقدرة فيمـا             )د(  

  يتصل بتطوير التكنولوجيا ونقلها لالستجابة على وجه السرعة لطلبات البلدان النامية؛
  ؛١٦-م أ/١ من املقرر ١٢٣بالوظائف احملددة يف الفقرة فيما يتعلق اخلربة   ) ه(  
  .وتنظيمها وتنسيقها وتسيريهااملربهن عنها يف جمال إقامة الشبكات اخلربة   )و(  

  امليزانية املقترحة ملركز وشبكة تكنولوجيا املناخ    
 ُتقيَّم امليزانية اليت تقترحها اجلهة املضيفة احملتملة ملركز وشبكة تكنولوجيا املناخ بناءً             -٧

  :ى يف أمهيتهاعلى املعايري الفرعية التالية اليت تتساو
ضرورة أن تكون امليزانية املقترحة متوازنة وشاملة وميكن إدارهتا وقياسها،            )أ(  

ئمانية واحترامهـا   سـت وتتضمن يف الوقت ذاته خصائص تبني كيفية حفاظها على املعايري اال          
  للرتاهة القانونية واألخالقية مبا يتماشى مع مبادئ األمم املتحدة؛

ن املوارد اليت ستقدم يف إطار تنفيذ الوالية احملـددة يف           مستوى املسامهات م    )ب(  
  ؛ مثل املسامهات املالية والعينية، مبا يف ذلك املبلغ اإلمجايل نقداً،االختصاصات

منوذج عمل مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ لتحقيق الكفاءة مـن حيـث              )ج(  
  .التكلفة واالستدامة املالية

  األمثلة    
. ة املضيفة احملتملة بناًء على املعايري الفرعية التالية اليت تتساوى يف أمهيتها           ُتقيَّم أمثلة اجله    -٨

أدناه على سبيل اإليضاح فقط، وال يشكالن بأي        ) ب(و) أ(٨ويقّدم السيناريوهان يف الفقرتني     
  .حال من األحوال حكماً مسبقاً على امليزانية التشغيلية الفعلية ملركز وشبكة تكنولوجيا املناخ

  ثال على سيناريوهني مليزانية مركز وشبكة تكنولوجيا املناخم    
يتعلـق  : تقدم اجلهات املضيفة احملتملة سيناريوهني افتراضيني يف مقترحاهتـا          )أ(  

 ماليني دوالر من دوالرات الواليات املتحدة، والثاين        ١٠أحدمها مبيزانية سنوية إمجالية قدرها      
 وينبغي أن يقدم املقترح اخلاص بكل سيناريو تفاصـيل          . مليون دوالر  ٣٠مبيزانية سنوية قدرها    

بشأن طابع ونطاق وحجم اخلدمات اليت ميكن تقدميها لالستجابة للطلبات اليت تتماشـى مـع     
، ومـع   ١٦-م أ /١وظائف مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ كمـا هـي حمـددة يف املقـرر               

  االختصاصات كما هي حمددة يف املرفق السابع من هذا املقرر؛
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 املقترحـة يف إطـار      - نسبة امليزانية التـشغيلية اإلمجاليـة     وىل األمهية ل  ُت  )ب(  
 ٣٠ ماليـني دوالر و    ١٠قدرمها  ميزانيتني إمجاليتني   القائمني على   السيناريوهني االفتراضيني   

 اليت سُتخصص لتغطية التكاليف اإلدارية مثـل اهلياكـل األساسـية،    - مليون دوالر سنوياً  
ُتمنح أعلى درجـات التقيـيم       والنفقات العامة؛ و   ،مليزانية، واملوارد البشرية  ااملتعلق ب والدعم  

  ؛للمقترحات اليت تكون فيها النسبة املئوية للتكاليف التشغيلية منخفضة

  مثال على أنشطة مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ    
يني جدوى النهج الذي تتبعه اجلهة املضيفة احملتملة يف الرد على طلبني منوذج            )ج(  

خطط اإلدارة والتنفيذ ووصف األنشطة املفصلة الالزمة       يشمل  وفعاليته من حيث التكلفة، مبا      
  .لتحقيق هدف الطلبني النموذجيني املقترنني بامليزانية

  املنهجية  -ثانياً  
ُتعرض املعايري املذكورة أعاله حبسب الفئة الرئيسية، لكي تعرف اجلهات املـضيفة              -٩

 وتشكل هذه املعايري مقياساً   . يت ينبغي التركيز عليها لدى إعداد املعلومات      احملتملة اجملاالت ال  
تناوهلـا  ُتقيَّم على أساسه مجيع املعلومات، وُتستخدم يف حتديد املسائل اهلامة اليت ينبغي أن ت             

وفيما يلي معايري التقييم، اليت تتضمن معايري فرعيـة، ومعـامالت           . اجلهات املضيفة احملتملة  
  :سب الفئة الرئيسيةترجيحها حب

 معامل الترجيح  الفئة الرئيسية
  ٢٠  القدرات التقنية

  ٢٠  النهج التقين
  ١٣  هيكال اإلدارة والتسيري القائمان

  ١٥  خطة إدارة مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ
  ١٠  األداء السابق

  ١٠  امليزانية املقترحة ملركز وشبكة تكنولوجيا املناخ
  ١٢  أمثلة

سُتستخدم املعايري املذكورة أعاله لتقدير قيمة كـل مقتـرح          : قابل الكلفة القيمة م   -١٠
 يف املائة كحـد أدىن  ٥٠ ينبغي أن حتقق املقترحات نسبة       : للمنهجية التالية  وفقاًمقابل كلفته   

: وسُتحسب أفضل قيمة مقابل الكلفة على النحو التايل      .  يف املائة بوجه عام    ٦٠كل فئة، و  يف  
حات اليت تبلغ احلدود الدنيا أو تتجاوزها، سُيقسم جمموع عـدد النقـاط             بالنسبة إىل املقتر  

أعاله، ) أ(٧احملصل عليها على إمجايل امليزانية املقترحة من اجلهة املرشحة كما يرد يف الفقرة              
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لكي يؤدي مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ الوظائف احملددة هلما، وسُيؤخذ املعدل احلاصـل             
  . االنتقاء حبيث كلما ارتفع املعدل زادت ميزة املقترحيف االعتبار يف عملية

  .وملا كانت مجيع املعايري متساوية، ُتعطى األفضلية ملنظمة مضيفة تقع يف بلد نام  -١١

  املعلومات اليت يلزم إدراجها يف املقترحات  -ثالثاً  
 يف  مركز تكنولوجيا املناخ أن تقدم معلومات     املرشحة الستضافة   جيب على اجلهات      -١٢

 وينبغي أن يكون املقترح منظماً    . مقترحاهتا تبني الطريقة اليت ستنفذ هبا االختصاصات احملددة       
وميكـن أن يـؤدي عـدم إدراج مجيـع     . ليستجيب ملعايري التقييم املعروضة استجابة دقيقة    

وتـشمل  . املعلومات على النحو احملدد إىل رفض املقترح باعتباره ال يـستجيب للطلـب             
  :الزمة ما يلياملعلومات ال

  ؛ تنفيذياًموجزاً  )أ(  
 ملعـايري التقيـيم     وفقاً يتضمن معلومات ذات صلة منظمة        رئيسياً مقترحاً  )ب(  

   أعاله؛٨-١واالختيار الواردة يف الفقرات 
اهليكل التنظيمي املقترح ملركز تكنولوجيا املناخ مع وصف موجز للمناصب        )ج(  
  الرئيسية؛
  مركز تكنولوجيا املناخ؛ الختصاصات مدير بياناً  )د(  
  كشف التكاليف؛  ) ه(  
  اجلدول الزمين لبدء تشغيل مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ؛  )و(  
السري الذاتية للموظفني الرئيسيني يف املنظمة املرشحة الذين ُيقترح تعيينـهم            )ز(  

  يف مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ؛
  أعاله؛) ج(٨ما يف الفقرة  على الطلبني النموذجيني املشار إليهرداً  )ح(  
بيانات األعمال املتعلقة باألنشطة السابقة ذات الـصلة بوظـائف مركـز         )ط(  

  وشبكة تكنولوجيا املناخ، مبا يف ذلك مصفوفة األداء السابق واملراجع ذات الصلة؛
  التقارير املالية املراجعة للسنوات املالية الثالث السابقة؛  )ي(  
مثل التقرير السنوي، والتقارير املتعلقة باملـسؤولية       (مواد أخرى ذات صلة       )ك(  
  ).االجتماعية

        


