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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين
  الطويل األجل مبوجب االتفاقية

  الدورة اخلامسة عشرة
  ٢٠١٢مايو / أيار٢٤- ١٥بون، 
  من جدول األعمال املؤقت) أ(٢البند 

  لتنظيميةاملسائل ا
  إقرار جدول األعمال

  جدول األعمال املؤقت وشروحه    

  *مذكرة مقدمة من األمينة التنفيذية    

  جدول األعمال املؤقت  -أوالً  
  .افتتاح الدورة  -١
  :املسائل التنظيمية  -٢

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

ها إىل مؤمتر األطراف لكي يعتمدها      لتقدميمتفق عليها   إعداد حمصلة شاملة ومتوازنة       -٣
ة عشرة بغية تيسري تنفيذ االتفاقية تنفيذاً كامالً وفعاالً ومستداماً عن           ثامنيف دورته ال  

 ومـا بعـده، عمـالً       ٢٠١٢طريق العمل التعاوين الطويل األجل اآلن وحىت عام         
السادسة يه  ، مع مراعاة املقررات اليت اختذها مؤمتر األطراف يف دورت         ١٣-م أ /١ باملقرر

__________ 

  .قُدِّمت هذه الوثيقة متأخرة عن موعدها لعدم كفاية الوقت إلعداد صيغتها النهائية قبل األجل احملدد للوثيقة  *  
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، وإقراراً بأن عمل الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعـاوين           والسابعة عشرة عشرة  
  :الطويل األجل مبوجب االتفاقية يشمل مهام تنفيذ ومسائل مل ُتحسم بعد

رؤية مشتركة للعمل التعاوين الطويل األجل، تشمل هدفاً عامليـاً طويـل              )أ(
 بلوغ اهلدف النهائي لالتفاقية، وفقـاً       االنبعاثات، من أجل  خلفض  األجل  

 تألحكام االتفاقية ومبادئها، ال سيما مبدأ املسؤوليات املشتركة وإن كان         
مراعاة الظروف االجتماعيـة    وقدرة كل طرف من األطراف، مع       متباينة  

  واالقتصادية وغريها من العوامل الوجيهة؛
  :ار تغري املناخدولية معزَّزة بشأن التخفيف من آث/إجراءات وطنية  )ب(
قابلة للقياس وميكن اإلبالغ عنها     و  ختفيف مالئمة وطنياً   التزامات أو إجراءات   '١'

الكمية لتحديد االنبعاثات وخفـضها،     هداف  األوالتحقق منها، مبا يف ذلك      
 ضمان إمكانية مقارنة اجلهود   مع  مجيع البلدان املتقدمة األطراف،     تضطلع هبا   
  فها الوطنية؛ظروومراعاة اختالف ، فيما بينها

 تتخذها البلدان النامية األطراف، يف سـياق        ختفيف مالئمة وطنياً  إجراءات   '٢'
التنمية املستدامة، مدعومة وميسَّرة بالتكنولوجيا والتمويل وبناء القـدرات         

  بطريقة قابلة للقياس وميكن اإلبالغ عنها والتحقق منها؛
 خبفض االنبعاثات النامجة ُنُهج سياساتية وحوافز إجيابية بشأن املسائل املتعلقة '٣'

الغابات  ودور احلفاظ على     ؛عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان النامية      
  خمزونات الكربون يف الغابات يف البلدان النامية؛وتعزيز وإدارهتا املستدامة 

 ُنُهج قطاعية تعاونية وإجراءات خاصة بقطاعات حمددة، قصد تعزيز تنفيـذ           '٤'
   من االتفاقية؛٤من املادة ) ج(١الفقرة 

لتحسني فعالية إجراءات   ، مبا يف ذلك فرص استخدام األسواق،        متنوعةُنُهج   '٥'
الظـروف   مع مراعاة    ،جراءاتاإل وتعزيز هذه  من حيث التكلفة     التخفيف
  النامية؛البلدان لبلدان املتقدمة واملختلفة ل

  ؛تصدي االقتصادية واالجتماعية لتدابري الالتبعات '٦'
يف تشجيع اهليئـات املتعـددة األطـراف        احملفز  فاقية  ُسبل تعزيز دور االت    '٧'

والقطاعني العام واخلاص واجملتمع املدين، باالعتماد على التآزر بني األنشطة          
  والعمليات، كوسيلة لدعم التخفيف بطريقة متناسقة ومتكاملة؛

  : التكيفالعمل املعزز يف جمال  )ج(
ه االستعجال، مبا يف    التعاون الدويل لدعم تنفيذ إجراءات التكيف على وج        '١'

ذلك عن طريق تقييم قابلية التأثر، وحتديد أولويات اإلجـراءات، وتقيـيم            
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 وإدمـاج   ،التـصدي االحتياجات املالية، وبناء القدرات واسـتراتيجيات       
إجراءات التكيف يف التخطيط القطاعي والوطين واملشاريع والربامج احملددة،         

 قادرة  لك من ُسبل إتاحة تنمية    وُسبل حفز تنفيذ إجراءات التكيف، وغري ذ      
تأثر مجيع األطراف، مع مراعاة     قابلية   وتقليص   تغري املناخ، التأقلم مع   على  

االحتياجات امللّحة والعاجلة للبلدان النامية املعرَّضة بصفة خاصـة لآلثـار       
السلبية لتغري املناخ، ال سيما أقل البلدان منواً والـدول اجلزريـة الـصغرية     

باجلفـاف  املتـأثرة    مراعاة احتياجات البلدان األفريقيـة       النامية، وكذلك 
  والتصحر والفيضانات؛

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

 الكوارث ووسائل التصدي للخـسائر واألضـرار        احلد من استراتيجيات   '٣'
لآلثار السلبية بوجه خاص ان النامية املعّرضة تغري املناخ يف البلدآثار املتصلة ب

  لتغري املناخ؛
  ؛التأقلمبناء القدرة على لتنويع االقتصاد  '٤'
لالتفاقية يف تشجيع اهليئات املتعـددة األطـراف،        احملفز  ُسبل تعزيز الدور     '٥'

والقطاعني العام واخلاص، واجملتمع املدين، باالعتماد علـى التـآزر بـني            
  يلة لدعم التكيف بطريقة متناسقة ومتكاملة؛األنشطة والعمليات، كوس

 العمـل يف جمـايل   بشأن تطوير التكنولوجيا ونقلها لدعم    اإلجراءاتتعزيز    )د(
  : والتكيفالتخفيف

واألدوات املعّززة إلزالة العراقيل، وتوفري حوافز مالية وغريها    الفعالة  اآلليات   '١'
ونقلها إىل البلدان    من أجل حتسني النهوض بتطوير التكنولوجيا        ،من احلوافز 

، قصد تشجيع الوصول إىل تكنولوجيات سليمة بيئياً تكون          األطراف النامية
  يف املتناول؛

 التكنولوجيات السليمة بيئياً الـيت تكـون يف املتنـاول    توزيعُسبل تعجيل   '٢'
  ونقلها؛ نشرهاو

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

  لتعاون التكنولوجي يف قطاعات حمددة؛افعالية آليات وأدوات  '٤'
العمل يف جمايل    بشأن توفري املوارد املالية واالستثمار لدعم        اإلجراءاتتعزيز    )ه(

  :التخفيف والتكيف والتعاون التكنولوجي
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مستدامة وإىل الدعم ميكن التنبؤ هبا وكافية وحتسني الوصول إىل موارد مالية      '١'
املايل والتقين، وتوفري موارد جديدة وإضافية، مبا يف ذلك توفري متويل رمسي            

  وبشروط ميسَّرة للبلدان النامية األطراف؛
لتعزيز تنفيـذ اسـتراتيجيات     األطراف  توفري حوافز إجيابية للبلدان النامية       '٢'

  التخفيف وإجراءات التكيف الوطنية؛
املتأثرة بصفة خاصـة    دة البلدان النامية األطراف     مبتكرة ملساع متويل  ُسبل   '٣'

  باآلثار السلبية لتغري املناخ على حتمُّل تكلفة التكيف؛
  ُسبل حفز تنفيذ إجراءات التكيف باالستناد إىل سياسات التنمية املستدامة؛ '٤'
تعبئة التمويل واالستثمار من القطاعني العام واخلاص، مبا يف ذلك تيـسري             '٥'

  اتية للمناخ؛وملخيارات االستثمار ا
الدعم املايل والتقين لبناء القدرات يف تقييم تكاليف التكيـف يف البلـدان              '٦'

  النامية، ال سيما يف أشدها تأثراً، للمساعدة على حتديد احتياجاهتا املالية؛
  .العمل املعزز املتعلق ببناء القدرات  )و(

  . نطاقه وتفصيلُ طرائقهزيادةُ حتديد: االستعراض  -٤
  :أخرىمسائل   -٥

 إىل اقتصاد   بعملية انتقال األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اليت متر           )أ(
  السوق؛

 مـؤمتر األطـراف     اعترفاألطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اليت          )ب(
  .بظروفها اخلاصة

  .مسائل إضافية  -٦
  .تقرير الدورة  -٧

  اخللفية  -ثانياً  
، يف عمليـة    )خطة عمل بـايل    (١٣-م أ /١جب مقرره   شرع مؤمتر األطراف، مبو     -١

 مبوجـب شاملة جتري يف إطار الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل             
 تنفيذ االتفاقية تنفيذاً كامالً وفعاالً ومـستداماً عـن          تيسري، ل )فريق العمل التعاوين  (االتفاقية  
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بعده، من أجل التوصل إىل     ما   و ٢٠١٢حىت عام   طريق العمل التعاوين الطويل األجل اآلن و      
  .)١(ةحمصلة متَّفَق عليها واعتماد مقرر يف دورته اخلامسة عشر

 العمل التعاوين متديد والية فريق    ،  ١٧-م أ /١وقرر مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره        -٢
مـن   ،١٣-م أ /١تفق عليها عمالً باملقرر     املصلة  احمللسنة واحدة هبدف مواصلة عمله وبلوغ       

خالل املقررات املعتمدة يف دورات مؤمتر األطراف السادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنـة            
  .)٢(عشرة، على أن تنتهي بعد ذلك مهمة الفريق

  شروح جدول األعمال املؤقت  -ثالثاً  

  افتتاح الدورة  -١  
 ١٥ثالثـاء    لفريق العمل التعـاوين يـوم ال       امسة عشرة سيفتتح الرئيس الدورة اخل     -٣
  . يف فندق ماريتيم يف بون بأملانيا،٢٠١٢مايو /ارأي

  املسائل التنظيمية  -٢  

  إقرار جدول األعمال  )أ(  
  .املؤقت إلقرارهالدورة سُيعرض جدول أعمال   -٤

FCCC/AWGLCA/2012/1    مذكرة مقدمـة مـن     . جدول األعمال املؤقت وشروحه
  األمينة التنفيذية

  تنظيم أعمال الدورة  )ب(  
 ٢٤ إىل   ١٥الفترة من   ة عشرة يف    اخلامس فريق العمل التعاوين     عقد دورة ُتس: اخللفية  -٥
 ١٥يـوم الثالثـاء     افتتاحيـة   جلسة عامة   وسيعقد فريق العمل التعاوين     . ٢٠١٢مايو  /أيار
  .٢٠١٢مايو /أيار

__________ 

قرر مؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة عشرة أن ميدد والية فريق العمل التعاوين ليتيح له مواصـلة عملـه                    )١(
، ١٥-م أ /١املقرر  (حمصلة هذا العمل على مؤمتر األطراف ليعتمدها يف دورته السادسة عشرة            هبدف عرض   

، وطلب إىل فريق العمـل    ١٦-م أ /١واعتمد مؤمتر األطراف، يف دورته السادسة عشرة، املقرر          ).١الفقرة  
ها يف دورته السابعة    نتائج إىل مؤمتر األطراف لكي ينظر في      ما خيلص إليه من     التعاوين أن يواصل عمله ويقدم      

 ).١٤٤ و١٤٣، الفقرتان ١٦-م أ/١املقرر (عشرة 
 .١، الفقرة ١٧-م أ/١املقرر  )٢(
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 رئيس فريق العمل التعـاوين      يت أعدها  إىل االطالع على املذكرة ال     ُتدعى األطراف و  -٦
 للوقوف على مزيد من املعلومات واملقترحات       )٣(ة عشرة للفريق  امسة اخل بشأن سيناريو الدور  

  .بشأن تنظيم أعمال الدورة
ملا كانت مخس هيئات ستجتمع خالل فترة الدورة، فإن الوقت املتاح لالجتماعات و  -٧

 ويرجى من   .وسيدعو الرئيس إىل اإلدالء ببيانات باسم جمموعات األطراف       . سيكون حمدوداً 
 وتقدم نسخة ورقية إىل موظفي املؤمترات سلفاً        قدر اإلمكان  بياناهتا الشفوية    توجزأن  الوفود  

  .لتيسري عمل املترمجني الشفويني
، أن ُتنظَّم حلقات العمل التاليـة    ١٧-م أ /٢وطلب مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره        -٨

  :تنيأثناء الدورة بالتزامن مع الدورة السادسة والثالثني لكل من اهليئتني الفرعي
  ؛)٤(حلقة عمل بشأن اإلنصاف يف الوصول إىل فرص التنمية املستدامة  )أ(  
حلقة عمل بشأن توضيح األهداف الكمية خلفض االنبعاثات على نطـاق             )ب(  

االقتصاد اليت ينبغي أن تنفذها البلدان املتقدمة األطراف وما يـرتبط هبـا مـن افتراضـات        
  ؛)٥(وشروط
لدان النامية األطراف لتنوع إجراءات التخفيـف       حلقة عمل لتعزيز فهم الب      )ج(  

  ؛)٦(، واالفتراضات اليت تقوم عليها هذه اإلجراءات وأي دعم ضروري لتنفيذهااملالئمة وطنياً
  ؛)٧(حلقة عمل بشأن إطار للنُهج املختلفة  )د(  
  .)٨(حلقة عمل بشأن اآللية اجلديدة القائمة على السوق  )ه(  

. س خالل الدورة اخلامسة عشرة لفريق العمل التعاوين       وسُتعقد حلقات العمل اخلم     -٩
وقد أصدر رئيس الفريق مذكرات إعالمية، بدعم من األمانة، من أجل تزويـد املنـدوبني               

. املسندة حللقات العمل وخلفيتها وأهدافها وهنجها العام وتنظيم أعماهلا        مبعلومات عن الوالية    
وعلى أية الصادرة ىل االطالع على املذكرات العمل، ُتدعى األطراف إولدى اإلعداد حللقات    

  .)٩(معلومات أخرى تتاح على املوقع الشبكي لالتفاقية اإلطارية

__________ 

)٣( FCCC/AWGLCA/2012/2. 
 .٤، الفقرة ١٧-م أ/٢املقرر  )٤(
 .٧و) ب(٥، الفقرتان ١٧-م أ/٢املقرر  )٥(
 .٣٦ و٣٣، الفقرتان ١٧-م أ/٢املقرر  )٦(
 .٨٢، الفقرة ١٧-م أ/٢املقرر  )٧(
 .٨٦ة ، الفقر١٧-م أ/٢املقرر  )٨(
)٩( <http://unfccc.int/meetings/bonn_may_2012/session/6646/php/view/workshops.php>. 
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العامة عن الدورة وإىل الربنامج اليومي الذي       النبذة  وُتدعى األطراف إىل الرجوع إىل        -١٠
 اجلدول الـزمين  ، وذلك لالطالع على   املوقع الشبكي لالتفاقية اإلطارية    يف   ُينشر أثناء الدورة  

، مبا يف ذلك املسائل التنظيمية املتصلة حبلقـات         فريق العمل التعاوين  املفصل واحملدَّث ألعمال    
  . أعاله٨ املذكورة يف الفقرة خلمسالعمل ا
اهليئة الفرعيـة للتنفيـذ يف      وسوف ُتراعى يف تنظيم الدورة التوصيات الصادرة عن           -١١

ـ         ولتمكني الوفود  .)١٠( السابقة ادوراهت دعى ُي من املشاركة الكاملة يف اجللسات األخرى، س
  .إىل إجراء مداوالته وفق أكرب قدر ممكن من الكفاءةفريق العمل التعاوين 

  .سُيدعى أعضاء فريق العمل التعاوين إىل االتفاق على تنظيم أعمال الدورة: اإلجراء  -١٢

FCCC/AWGLCA/2012/1    مـن   مذكرة مقدمـة  . جدول األعمال املؤقت وشروحه 
  األمينة التنفيذية

FCCC/AWGLCA/2012/2       مـذكرة  . مذكرة بشأن سيناريو الدورة اخلامسة عـشرة
  مقدمة من الرئيس

لتقدميها إىل مؤمتر األطـراف لكـي       متفق عليها   إعداد حمصلة شاملة ومتوازنة       -٣  
 عشرة بغية تيسري تنفيذ االتفاقية تنفيذاً كامالً وفعـاالً الثامنة يعتمدها يف دورته  

 ٢٠١٢ومستداماً عن طريق العمل التعاوين الطويل األجل اآلن وحىت عـام            
، مع مراعاة املقررات اليت اختذها مـؤمتر        ١٣-م أ /١باملقرر  بعده، عمالً    وما

، وإقراراً بأن عمل الفريق     والسابعة عشرة السادسة عشرة   األطراف يف دورتيه    
ل مبوجب االتفاقية يـشمل  العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األج    

  مهام تنفيذ ومسائل مل ُتحسم بعد

خلفـض  رؤية مشتركة للعمل التعاوين الطويل األجل، تشمل هدفاً عاملياً طويل األجـل               )أ(  
االنبعاثات، من أجل بلوغ اهلدف النهائي لالتفاقية، وفقاً ألحكام االتفاقيـة ومبادئهـا،             

مع  من األطراف    وقدرة كل طرف   متباينة   تنسيما مبدأ املسؤوليات املشتركة وإن كا      ال
  مراعاة الظروف االجتماعية واالقتصادية وغريها من العوامل الوجيهة

، الذي  ١٦-م أ /١اعتمد مؤمتر األطراف، يف دورته السادسة عشرة، املقرر         : اخللفية  -١٣
  .يتناول يف فصله األول رؤية مشتركة للعمل التعاوين الطويل األجل

يف سياق اهلدف الطويـل األجـل   ر األطراف، يف دورته السابعة عشرة،   واتفق مؤمت   -١٤
واهلدف النهائي لالتفاقية وخطة عمل بايل، على مواصلة العمل من أجل حتديد هدف عاملي              

__________ 

)١٠( FCCC/SBI/2010/10 و١٦٥ و١٦٤، الفقرتان ،FCCC/SBI/2011/7 ١٦٧، الفقرة. 
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، والنظر يف هذه املسألة     ٢٠٥٠يرمي إىل حتقيق خفض كبري يف االنبعاثات العاملية حبلول عام           
مواصلة العمل، يف سياق أحكـام      ؤمتر األطراف أيضا على     واتفق م . يف دورته الثامنة عشرة   

، من أجل حتديد إطار زمين لبلوغ سقف لالنبعاثات العامليـة           ١٦-م أ /١ من املقرر    ٦الفقرة  
لغازات الدفيئة استناداً إىل أفضل املعارف العلمية املتاحة وإىل مبدأ اإلنصاف يف الوصول إىل              

واتفق مؤمتر األطـراف    . يه خالل دورته الثامنة عشرة    فرص التنمية املستدامة، وعلى النظر ف     
النظر يف حتديد هدف عاملي يرمي إىل حتقيق خفض كبري يف االنبعاثات العاملية  أن  على  كذلك  

 ويف اإلطار الزمين لبلوغ سقف لالنبعاثات العاملية لغازات الدفيئة ال ميكن            ٢٠٥٠حبلول عام   
  .)١١(اعاة مسائل ترتبط بسياق هذه االعتباراتأن يكون جمرداً وأنه سيتطلب بالضرورة مر

 إىل فريق العمل التعاوين النظر يف مـسألة         وعالوة على ذلك، طلب مؤمتر األطراف       -١٥
، يف حلقـة   ١٦-م أ /١اإلنصاف يف الوصول إىل فرص التنمية املستدامة، الواردة يف املقـرر            

اوين أن يقدم، يف إطار عملـه،        ويتعني على فريق العمل التع     ،عمل ُتعقد خالل دورته املقبلة    
وسُتنظم حلقة العمل املذكورة خالل الدورة      . )١٢(تقريراً عن حلقة العمل إىل مؤمتر األطراف      

  .)١٣(اخلامسة عشرة لفريق العمل التعاوين

  دولية معزَّزة بشأن التخفيف من آثار تغري املناخ/إجراءات وطنية  )ب(  
قابلة للقياس وميكن اإلبالغ عنها     و  ختفيف مالئمة وطنياً   التزامات أو إجراءات   '١'

الكمية لتحديد االنبعاثات وخفـضها،     هداف  األوالتحقق منها، مبا يف ذلك      
 ضمان إمكانية مقارنة اجلهود   مع  مجيع البلدان املتقدمة األطراف،     تضطلع هبا   
  ؛ظروفها الوطنيةاختالف مراعاة و، فيما بينها

النامية األطـراف، يف سـياق      تتخذها البلدان    ختفيف مالئمة وطنياً  إجراءات   '٢'
التنمية املستدامة، مدعومة وميسَّرة بالتكنولوجيا والتمويل وبنـاء القـدرات          

  ؛بطريقة قابلة للقياس وميكن اإلبالغ عنها والتحقق منها
ُنُهج سياساتية وحوافز إجيابية بشأن املسائل املتعلقة خبفض االنبعاثات النامجة           '٣'

الغابـات   ودور احلفاظ على     ؛بلدان النامية عن إزالة الغابات وتدهورها يف ال     
  ؛خمزونات الكربون يف الغابات يف البلدان الناميةوتعزيز وإدارهتا املستدامة 

 الفقرة  ُنُهج قطاعية تعاونية وإجراءات خاصة بقطاعات حمددة، قصد تعزيز تنفيذ          '٤'
  ؛ من االتفاقية٤من املادة ) ج(١

__________ 

 .٣-١، الفقرات ١٧-م أ/٢املقرر  )١١(
 .٤، الفقرة ١٧-م أ/٢املقرر  )١٢(
 . أعاله٩و) أ(٨انظر الفقرتني  )١٣(
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لتحسني فعالية إجـراءات    سواق،  ، مبا يف ذلك فرص استخدام األ      متنوعةُنُهج   '٥'
الظـروف   مع مراعـاة     ،جراءاتاإل وتعزيز هذه  من حيث التكلفة     التخفيف
  ؛الناميةالبلدان لبلدان املتقدمة واملختلفة ل

  ؛تصدي االقتصادية واالجتماعية لتدابري الالتبعات '٦'
 يف تشجيع اهليئات املتعددة األطراف والقطاعني احملفز  ُسبل تعزيز دور االتفاقية      '٧'

العام واخلاص واجملتمع املدين، باالعتماد على التآزر بني األنشطة والعمليات،          
  .كوسيلة لدعم التخفيف بطريقة متناسقة ومتكاملة

   تتخذها البلدان املتقدمة األطرافالتزامات أو إجراءات ختفيف مالئمة وطنياً    
، الذي  ١٦-م أ /١ر  اعتمد مؤمتر األطراف، يف دورته السادسة عشرة، املقر       : اخللفية  -١٦

 الـيت تتخـذها     ألف التزامات أو إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً      -يتناول يف فصله الثالث   
خلفض االنبعاثات  باألهداف الكمية    وأحاط مؤمتر األطراف علماً   . البلدان املتقدمة األطراف  

تفاقية، علـى   على نطاق االقتصاد اليت ينبغي أن تنفذها األطراف املدرجة يف املرفق األول لال            
لتوضيح االفتراضات والشروط املتعلقـة  وشرع يف عملية  ،)١٤(حنو ما أبلغت عنه هذه البلدان   

وخيارات وسـبل زيـادة     ،  خلفض االنبعاثات على نطاق االقتصاد     الكمية   بتحقيق األهداف 
 برنامج عمل مـن      بشأن واختذ مؤمتر األطراف قراراً   . )١٥(مستوى الطموحات يف هذا اجملال    

تعلقة بقياس إجراءات التخفيف اليت تتخذها البلدان       ع الطرائق واملبادئ التوجيهية امل    أجل وض 
  .)١٦(املتقدمة األطراف واإلبالغ عنها والتحقق منها

ألف ويف املـرفقني األول والثـاين مـن         -وتناول مؤمتر األطراف، يف الفصل الثاين       -١٧
 اليت تتخذها البلدان املتقدمة  وطنياً، التزامات أو إجراءات التخفيف املالئمة١٧-م أ /٢ مقرره

  :واختذ مؤمتر األطراف إجراءات منها ما يلي. األطراف
 عملية توضيح األهداف الكميـة خلفـض        ٢٠١٢أن يواصل يف عام     قرر    )أ(  

االنبعاثات على نطاق االقتصاد اليت ينبغي أن تنفذها البلدان املتقدمة األطراف والـواردة يف              
، هبدف فهم االفتراضات والشروط املتعلقة باألهداف       FCCC/SB/2011/INF.1/Rev.1الوثيقة  

الفردية لكل بلد، ال سيما ما يتعلق بسنة األساس، وقيم مؤشرات االحترار العاملي، والغازات              
لالنبعاثات، ودور استخدام األراضي وتغيري     واخلفض املتوقع   املشمولة، والقطاعات املشمولة،    

 وأرصدة الكربون املتأتية من آليات السوق، وما يرتبط بـذلك           استخدام األراضي واحلراجة،  
  ؛)١٧(من افتراضات وشروط متعلقة بسقف التعهدات

__________ 

 .FCCC/SB/2011/INF.1/Rev.1ترد يف الوثيقة  )١٤(
 .٣٨ و٣٦، الفقرتان ١٦-م أ/١املقرر  )١٥(
 .٤٦، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )١٦(
 .٥، الفقرة ١٧-م أ/٢املقرر  )١٧(
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بقيمة املعلومات اليت قُدمت من قبل، وبضرورة وضع هنُج صارمة ومتينة  أقر    )ب(  
 لقياس التقدم احملرز حنو حتقيق األهداف الكمية خلفض االنبعاثـات            على حنو منهجي   وشفافة

  ؛)١٨(لى نطاق االقتصاد، باالستناد إىل العمليات واملمارسات والتجارب القائمةع
إىل البلدان املتقدمة األطراف تقدمي املعلومات املتصلة بالتقدم احملـرز          طلب    )ج(  

  ؛)١٩(حنو صوغ استراتيجياهتا اإلمنائية اخلفيضة االنبعاثات
) ج-أ(١٩ر إليها يف الفقرة     قرر أن ُيضطلع باألعمال املتعلقة باملسائل املشا        )د(  

أعاله من خالل تقدمي البلدان املتقدمة األطراف املعلومات ذات الصلة، باسـتخدام منـوذج              
FCCC/TP/2011/1، وعقد حلقات عمل أثناء الدورة، وحتديث الوثيقة      موحد

وسـُتنظم  . )٢٠(
  .)٢١(حلقة عمل أثناء هذه الدورة بناء على طلب مؤمتر األطراف

املبادئ التوجيهية لالتفاقيـة اإلطاريـة     "ىل ذلك، اعتمد مؤمتر األطراف      وباإلضافة إ   -١٨
 عن طرائق وإجراءات التقييم     ، فضالً )٢٢("بشأن تقارير البلدان املتقدمة األطراف لفترة السنتني      

  .)٢٣(واالستعراض الدوليني
  :وفيما يتعلق مبواصلة العمل، اختذ مؤمتر األطراف اإلجراءات التالية  -١٩

وضع برنامج عمل يف إطـار اهليئـة الفرعيـة للمـشورة العلميـة              قرر    )أ(  
 كي ُيعتمد هذا الشكل     ،والتكنولوجية لتهيئة شكل جدويل موحد لتقدمي املعلومات إلكترونياً       

  ؛)٢٤(يف الدورة الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف
إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تضع منـهجيات          طلب    )ب(  

هبدف توصية مؤمتر األطراف باعتماد مقرر بشأن هـذه املـسألة يف             مي املعلومات املالية  لتقد
  ؛)٢٥(دورته العشرين

وضع برنامج عمل يف إطـار اهليئـة الفرعيـة للمـشورة العلميـة              قرر    )ج(  
والتكنولوجية، لالنتهاء من تنقيح املبادئ التوجيهية السـتعراض تقـارير فتـرة الـسنتني،              

__________ 

 .٩، الفقرة ١٧-م أ/٢املقرر  )١٨(
 .١١، الفقرة ١٧-م أ/٢املقرر  )١٩(
 .١١ و١٠ و٨ و٧ و٥، الفقرات ١٧-م أ/٢املقرر  )٢٠(
 . أعاله٩و) ب(٨انظر الفقرتني  )٢١(
 .١٢الفقرة ، ١٧-م أ/٢املقرر  )٢٢(
 .٢٤، الفقرة ١٧-م أ/٢املقرر  )٢٣(
ستبدأ اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أعماهلا املتعلقـة هبـذه           . ١٦، الفقرة   ١٧-م أ /٢املقرر   )٢٤(

 ).٤٦-٤٤، الفقرات FCCC/SBSTA/2012/1انظر (املسألة يف دورهتا السادسة والثالثني 
 .١٩، الفقرة ١٧-م أ/٢املقرر  )٢٥(
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ة، مبا يشمل استعراض قوائم اجلرد الوطنية، يف موعد أقصاه الدورة التاسعة            والبالغات الوطني 
  ؛)٢٦(عشرة ملؤمتر األطراف

املبادئ " تنقيح   ،إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تبدأ، يف دورهتا األربعني        طلب    )د(  
اقيـة،  التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية الواردة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتف           

، استناداً  "التفاقية اإلطارية فيما يتعلق بتقدمي البالغات الوطنية      لتوجيهية  البادئ  امل: اجلزء الثاين 
 لفترة السنتني وإىل معلومات أخرى، كي       رير األوىل اإىل اخلربات اليت اكتسبتها من إعداد التق      

  ؛)٢٧(يعتمد مؤمتر األطراف هذه املبادئ التوجيهية املنقحة يف دورته العشرين
اجلولة األوىل من التقييم واالستعراض الدوليني بعد شهرين        تبدأ  على أن   اتفق    )ه(  

وقرر أن جيـرى    ،  )٢٨(من تقدمي البلدان املتقدمة األطراف للدفعة األوىل من تقارير فترة السنتني          
  ؛)٢٩(التقييم واالستعراض الدوليان لتقارير فترة السنتني مرة كل سنتنيالحقاً 

 على أساس اخلربة    التقييم واالستعراض الدوليني  طرائق وإجراءات   ح  قرر تنقي   )و(  
  .)٣٠(املكتسبة

   تتخذها البلدان النامية األطرافإجراءات ختفيف مالئمة وطنياً    
 ١٦-م أ /١مؤمتر األطراف، يف دورته السادسة عشرة، مبوجب مقرره         اتفق  : اخللفية  -٢٠

األطراف ستتخذ إجراءات ختفيف النامية لدان  أن البعلى مجلة أمور منها) باء-الفصل الثالث(
مالئمة وطنياً يف سياق التنمية املستدامة جيري دعمها ومتكينها عن طريق توفري التكنولوجيات             

بإجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت ينبغي أن تنفذها         وأحاط علماً والتمويل وبناء القدرات،    
وقرر . )٣١(أبلغت عنه هذه األطراف   تفاقية على حنو ما      غري املدرجة يف املرفق األول لال      ألطرافا

 من االتفاقية، أن تـوفر البلـدان املتقدمـة          ٤ من املادة    ٣وفقاً للفقرة   ،  مؤمتر األطراف أيضاً  
ببناء القدرات لتمكينها من إعداد     و اوالتكنولوجيباملال  الدعم  للبلدان النامية األطراف    األطراف  

  .)٣٢(ها من جانببالغئمة وطنياً وتعزيز عمليات اإلوتنفيذ إجراءات التخفيف املال
باء ويف املرفقني الثالـث والرابـع مـن         -وتناول مؤمتر األطراف، يف الفصل الثاين       -٢١

.  اليت تتخذها البلدان النامية األطـراف      ، إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً    ١٧-م أ /٢ مقرره
  :واختذ مؤمتر األطراف إجراءات منها ما يلي

__________ 

ستبدأ اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أعماهلا املتعلقـة هبـذه           . ٢٨، الفقرة   ١٧-م أ /٢املقرر   )٢٦(
 ).٤٩-٤٧، الفقرات FCCC/SBSTA/2012/1انظر (املسألة يف دورهتا السادسة والثالثني 

 .١٨، الفقرة ١٧-م أ/٢املقرر  )٢٧(
 .٢٠١٤يناير / كانون الثاين١ة السنتني حبلول ، ُتقدَّم التقارير األوىل لفتر١٧-م أ/٢ من املقرر ١٣وفقا للفقرة  ) ٢٨(
 .٢٧ و٢٥، الفقرتان ١٧-م أ/٢املقرر  )٢٩(
 .٢٦، الفقرة ١٧-م أ/٢املقرر  )٣٠(
 ).٤٩ و٤٨، الفقرتان ١٦-م أ/١املقرر  (FCCC/AWGLCA/2011/INF.1ترد يف الوثيقة  )٣١(
 .٥٢، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٣٢(
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، على حنو ُمهيكل، لتعزيز فهـم  ٢٠١٢مواصلة حلقات العمل يف عام    رر  ق  )أ(  
، FCCC/AWGLCA/2011/INF.1الـواردة يف الوثيقـة   املبلغ عنها و  تنوع إجراءات التخفيف    

واالفتراضات اليت تقوم عليها هذه اإلجراءات وأي دعم ضروري لتنفيذها، مع مراعاة خمتلف             
البلـدان  ودعا مؤمتر األطراف    . راف وقدرات كل منها   الظروف الوطنية للبلدان النامية األط    

العملية، املزيد من املعلومات املتعلقـة      هذه  النامية األطراف إىل أن تقدم، هبدف اإلسهام يف         
وسُتنظم حلقة عمل أثناء هذه الدورة       .)٣٣(بإجراءات التخفيف املالئمة وطنياً، رهناً بتوافرها     

  ؛)٣٤(بناء على طلب مؤمتر األطراف
اليت مل تقدم بعد معلومات عـن إجـراءات         األطراف  البلدان النامية   شجع    )ب(  

أن تقوم بذلك، مالحظاً على ، ١٦-م أ/١ من املقرر  ٥٠التخفيف املالئمة وطنياً وفقاً للفقرة      
والبلدان األطراف مـن أقـل   النامية احلاجة إىل املرونة يف التعامل مع الدول اجلزرية الصغرية        

  ؛)٣٥(ذا اجملالالبلدان منواً يف ه
املبادئ التوجيهية املتعلقة بإعداد األطراف غري املدرجة يف املرفـق األول           اعتمد    )ج(  
باملـشاورات  الطرائق واملبادئ التوجيهية املتعلقة      واعتمد أيضاً . )٣٦( لفترة السنتني  احملدَّثةتقاريرها  
 يف غـضون  نيحليل الـدولي ت األوىل من املشاورات والت  اجلوالوقرر أن تبدأ    الدوليني،  والتحليل  

  .)٣٧( لفترة السنتنياحملدَّثة للدفعة األوىل من التقارير  النامية األطرافستة أشهر من تقدمي البلدان
  :وفيما يتعلق مبواصلة العمل، اختذ مؤمتر األطراف اإلجراءات التالية  -٢٢

جيهية إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية وضع مبادئ توطلب   )أ(  
عامة لعمليات القياس واإلبالغ والتحقق الداخلية اليت تتناول إجراءات التخفيـف املالئمـة             

  ؛)٣٨(وطنياً واملدعومة حملياً
وضع السجل ليكون أرضية حيوية على شبكة اإلنترنت، يـديرها          قرر أن ي    )ب(  

ل حبلـول    للـسج  اً أولي اًضع منوذج أن ت إىل األمانة   وطلب  . )٣٩(فريق خمصص هلا من األمانة    
__________ 

 .٣٤ و٣٣، الفقرتان ١٧-م أ/٢املقرر  )٣٣(
 . أعاله٩و) ج(٨انظر الفقرتني  )٣٤(
البلـدان الناميـة األطـراف علـى وضـع           وشجع مؤمتر األطراف أيضاً   . ٣٢، الفقرة   ١٧-م أ /٢املقرر   )٣٥(

استراتيجيات إمنائية خفيضة االنبعاثات، مدركاً احلاجة إىل أن تقدم البلدان املتقدمة األطراف الدعم املـايل               
امية األطراف املهتمة إىل عرض خرباهتا يف جمـال          البلدان الن  اوالتقين الالزم لوضع هذه االستراتيجيات، ودع     

ت واملشار إليها   وضع االستراتيجيات اإلمنائية اخلفيضة االنبعاثات خالل حلقات العمل املعقودة أثناء الدورا          
 ).٣٨، الفقرة ١٧-م أ/٢املقرر (أعاله ) أ(٢١يف الفقرة 

 .٣٩، الفقرة ١٧-م أ/٢املقرر  )٣٦(
 ).أ(٥٨ و٥٦، الفقرتان ١٧-م أ/٢املقرر  )٣٧(
 .٣٧، الفقرة ١٧-م أ/٢املقرر  )٣٨(
 ).أ(٤٥، الفقرة ١٧-م أ/٢املقرر  )٣٩(
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 ذجأن حتسن، عند االقتضاء، تصميم النمو     ، و الدورة السادسة والثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذ     
 ه من أجل متكني األطراف من البدء باسـتخدام        ،استناداً إىل اآلراء اليت تعرب عنها األطراف      

يف أقرب وقت ممكن ويف غضون شهرين بعدئذ، هبدف وضع اللمسات األخرية على السجل              
  ؛)٤٠(تخذ يف الدورة الثامنة عشرة ملؤمتر األطرافناداً إىل مقرر ُياست

 وطرائق وإجراءات فريـق     ة آراءها بشأن تشكيل   ماألطراف إىل أن تقد   دعا    )ج(  
لكي تنظـر   بالتحليل التقين للتقارير احملدَّثة لفترة السنتني،       التقنيني الذين سيضطلعون    اخلرباء  

املـسألة يف  هذه رهتا السادسة والثالثني بغية اختاذ مقرر بشأن      فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دو     
  .)٤١( ملؤمتر األطراف الثامنة عشرةةدورال

ُنُهج سياساتية وحوافز إجيابية بشأن املسائل املتعلقة خبفض االنبعاثات النامجـة عـن إزالـة                   
وتعزيـز  ملستدامة  وإدارهتا ا الغابات   ودور احلفاظ على     ؛الغابات وتدهورها يف البلدان النامية    

  خمزونات الكربون يف الغابات يف البلدان النامية
، الذي  ١٦-م أ /١اعتمد مؤمتر األطراف، يف دورته السادسة عشرة، املقرر         : اخللفية  -٢٣

ـ       -يتناول يف فصله الثالث    ـ ُنُهج  جيم ويف التذييلني األول والثـاين ال ـ سياساتية و ال وافز احل
فض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابـات وتـدهورها يف          بشأن املسائل املتعلقة خب    جيابيةاإل

خمزونات الكربـون يف    وتعزيز  وإدارهتا املستدامة   الغابات   ودور احلفاظ على     ؛البلدان النامية 
  .الغابات يف البلدان النامية

ُنُهج ، ال ١٧-م أ /٢جيم من مقرره    -وتناول مؤمتر األطراف كذلك، يف الفصل الثاين        -٢٤
جيابية بشأن املسائل املتعلقة خبفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات          اإلوافز  احلسياساتية و ال

خمزونـات  وتعزيز وإدارهتا املستدامة الغابات  ودور احلفاظ على  ؛وتدهورها يف البلدان النامية   
، مبا يف ذلك خيارات التمويل بغية التنفيـذ الكامـل           الكربون يف الغابات يف البلدان النامية     

  .١٦-م أ/١ من املقرر ٧٣جراءات القائمة على النتائج واملشار إليها يف الفقرة لإل
قبل انعقاد دورته الثامنة عـشرة،      إىل األمانة أن تنظم،      وطلب مؤمتر األطراف أيضاً     -٢٥
 تقنيـة الورقة  ال، و )٤٣(اآلراء الواردة  مع مراعاة    )٤٢(رهناً بتوافر املوارد التكميلية، حلقة عمل     و

 واالستنتاجات املتعلقة هبذه املسألة اليت سيخلص إليها فريـق العمـل            ،)٤٤(ادهااملطلوب إعد 
__________ 

 .٥٥ و٥٤، الفقرتان ١٧-م أ/٢املقرر  )٤٠(
 .٦٢ و٦١، الفقرتان ١٧-م أ/٢املقرر  )٤١(
، يف النصف الثـاين مـن       ١٧-م أ /٢ من املقرر    ٧٢ُيتوخى تنظيم حلقة العمل هذه، املشار إليها يف الفقرة           )٤٢(

 .٢٠١٢ عام
 مـن   ٦٩الفقـرة   وفق  آلراء الواردة من األطراف واملنظمات املعتمدة بصفة مراقب،         ميكن االطالع على ا    )٤٣(

: املوقـع الـشبكي لالتفاقيـة اإلطاريـة علـى العنـاوين التاليـة             صـفحات   ، على   ١٧-م أ /٢املقرر  
<unfccc.int/4578>و <unfccc.int/3714>و <unfccc.int/3689>. 

 .١٧-م أ/٢ من املقرر ٧١ للفقرة ها األمانة وفقاًعّدسُت )٤٤(
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وطلب مؤمتر األطراف كذلك إىل فريق العمـل        . )٤٥(ة اخلامسة عشرة  دورهذه ال التعاوين يف   
أن ينظر يف اآلراء والورقة التقنية املشار إليها أعاله، والتقرير املتعلق بنتـائج حلقـة               التعاوين  

إلبالغ عن التقدم احملرز وعن أية توصيات إىل مؤمتر األطـراف يف دورتـه              العمل، هبدف ا  
  .)٤٦(عشرة الثامنة

مـن  ) ج(١ الفقرة ُنُهج قطاعية تعاونية وإجراءات خاصة بقطاعات حمددة، قصد تعزيز تنفيذ             
   من االتفاقية٤املادة 
، ١٧-م أ /٢اتفق مؤمتر األطراف، يف دورته السابعة عشرة، مبوجب مقرره          : اخللفية  -٢٦

هج القطاعية التعاونية واإلجراءات اخلاصة بقطاعات حمددة       لُنلعلى مواصلة النظر يف إطار عام       
  .)٤٧(حسب االقتضاء هذه املسألة يف دورته الثامنة عشرة،اعتماد مقرر بشأن بغية 
عاجلة االنبعاثات  املتصلة مب على مواصلة النظر يف القضايا       واتفق مؤمتر األطراف أيضاً     -٢٧

  .)٤٨(البحريالدويل اجلوي والنقل النامجة عن 
اهليئة الفرعيـة للمـشورة العلميـة       وعالوة على ذلك، طلب مؤمتر األطراف إىل          -٢٨

والتكنولوجية النظر يف القضايا املتعلقة بالزراعة يف دورهتا السادسة والثالثني، من أجل تبادل             
ف مقـرراً بـشأهنا يف دورتـه        وجهات النظر بشأن هذه املسألة وكي يعتمد مؤمتر األطرا        

  .)٤٩(عشرة الثامنة

من حيث  إجراءات التخفيف   فعالية  لتحسني  ، مبا يف ذلك فرص استخدام األسواق،        متنوعةُنُهج      
  الناميةالبلدان لبلدان املتقدمة وة لختلفامل  الظروف مع مراعاةت،جراءااإل تعزيز هذهالتكلفة و

، الذي  ١٦-م أ /١رته السادسة عشرة، املقرر     اعتمد مؤمتر األطراف، يف دو    : اخللفية  -٢٩
لتحـسني  ، مبا يف ذلك فرص استخدام األسواق،       املتنوعةُنُهج  دال، ال -يتناول يف فصله الثالث   

الظـروف   مع مراعـاة     ،جراءاتاإل وتعزيز هذه  من حيث التكلفة     فعالية إجراءات التخفيف  
  .الناميةالبلدان لبلدان املتقدمة واملختلفة ل

أن ، علـى    ١٧-م أ /٢ورة السابعة عشرة، شدد مؤمتر األطراف، يف مقرره         ويف الد   -٣٠
ميكـن  النهج جيب أن تستويف املعايري اليت تؤدي إىل نتائج حقيقية ودائمـة وإضـافية و    تلك  

إىل جتنب االزدواجية يف اجلهود، وحتقق تراجعاً صـافياً يف          التحقق منها يف جمال التخفيف، و     
وطلب إىل فريق العمل التعاوين أن ينفـذ        .  حتول دون حدوثها   أو/انبعاثات غازات الدفيئة و   

__________ 

 .٧٢، الفقرة ١٧-م أ/٢املقرر  )٤٥(
 .٧٣، الفقرة ١٧-م أ/٢املقرر  )٤٦(
 .٧٤، الفقرة ١٧-م أ/٢املقرر  )٤٧(
 .٧٨، الفقرة ١٧-م أ/٢املقرر  )٤٨(
 ).٤٣-٤١، الفقرات FCCC/SBSTA/2012/1انظر  (٧٥، الفقرة ١٧-م أ/٢املقرر  )٤٩(
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برنامج عمل للنظر يف وضع إطار هلذه الُنهج، هبدف التوصية مبقرر ينظر فيه مؤمتر األطراف                
  .)٥٠(يف دورته الثامنة عشرة

عقد حلقة عمل واحدة أو أكثر      وطلب مؤمتر األطراف إىل فريق العمل التعاوين أن ي          -٣١
هـذه  خلرباء وأصحاب املصلحة اآلخرين، مبا يف ذلك حلقة عمل ُتعقد أثناء            مع األطراف وا  

  .)٥٣(أعاله ٣٠ ة ومناقشة املسائل املشار إليها يف الفقر،)٥٢(اآلراء الواردة للنظر يف )٥١(الدورة
آلية جديدة قائمة علـى الـسوق،         أيضاً ١٧-م أ /٢وحدد مؤمتر األطراف يف مقرره        -٣٢

ر األطراف، لتحسني فعالية إجراءات التخفيـف مـن حيث        تعمل حتت إشراف وسلطة مؤمت    
التكلفة وتعزيز هذه اإلجراءات، مع مراعاة الظروف املختلفة للبلدان املتقدمة والبلدان الناميـة،             

، وميكنها، وفقاً لشروط توضع الحقاً، أن تساعد        ١٦-م أ /١املقرر    من ٨٠وتسترشد بالفقرة   
.  من أهدافها أو التزاماهتا املتعلقة بالتخفيف مبوجب االتفاقيـة         البلدان املتقدمة على الوفاء جبزء    

برنـامج عمـل لوضـع الطرائـق       وطلب مؤمتر األطراف إىل فريق العمل التعاوين أن ينفـذ           
  .)٥٤(اآللية، بغية التوصية مبقرر ملؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرةذه واإلجراءات املتعلقة هب

عقد حلقة عمل واحدة أو أكثر      فريق العمل التعاوين أن ي    وطلب مؤمتر األطراف إىل       -٣٣
هـذه  مع األطراف واخلرباء وأصحاب املصلحة اآلخرين، مبا يف ذلك حلقة عمل ُتعقد أثناء              

  .)٥٧(أعاله ٣٢ ة ومناقشة املسائل املشار إليها يف الفقر،)٥٦(اآلراء الواردة للنظر يف )٥٥(الدورة

  تصديدابري ال االقتصادية واالجتماعية لتالتبعات    
، الذي  ١٦-م أ /١اعتمد مؤمتر األطراف، يف دورته السادسة عشرة، املقرر         : اخللفية  -٣٤

مـؤمتر  واتفق  . هاء التبعات االقتصادية واالجتماعية لتدابري التصدي     -يتناول يف فصله الثالث   
ـ    التصديالنظر يف املعلومات املتعلقة بتدابري      األطراف على مجلة أمور منها       نظم،  على حنو م

__________ 

 .٨٠ و٧٩، الفقرتان ١٧-م أ/٢املقرر  )٥٠(
 . أعاله٩و) د(٨انظر الفقرتني  )٥١(
 مـن   ٨١هذه اآلراء املقدمة من األطراف واملنظمات املعتمدة بصفة مراقب، واملشار إليها يف الفقـرة               ترد   )٥٢(

، FCCC/AWGLCA/2012/MISC.5 و FCCC/AWGLCA/2012/MISC.4، يف الوثيقتني    ١٧-م أ /٢املقرر  
 .على التوايل

 .٨٢، الفقرة ١٧-م أ/٢املقرر  )٥٣(
 .٨٤-٨٣، الفقرتان ١٧-م أ/٢املقرر  )٥٤(
 . أعاله٩و) ه(٨ني انظر الفقرت )٥٥(
 مـن   ٨٤ترد هذه اآلراء املقدمة من األطراف واملنظمات املعتمدة بصفة مراقب، واملشار إليها يف الفقـرة                 )٥٦(

، FCCC/AWGLCA/2012/MISC.7 و FCCC/AWGLCA/2012/MISC.6، يف الوثيقتني    ١٧-م أ /٢املقرر  
 .على التوايل

 .٨٦، الفقرة ١٧-م أ/٢املقرر  )٥٧(
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 من االتفاقية اليت تعترف باحتياجـات البلـدان         ٤من املادة   ) ح(و) ز(١لتعزيز تنفيذ الفقرة    
  .)٥٨( من االتفاقية٤ من املادة ١٠ و٩ و٨احملددة يف الفقرات األطراف النامية 
طلب يف سبيل    ُيعىن بتأثري تنفيذ تدابري التصدي، و      منتدىإتاحة  وقرر مؤمتر األطراف      -٣٥

ذلك إىل رئيس اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية ورئيس اهليئة الفرعيـة للتنفيـذ              
  .)٥٩( اهليئتنيكل من خالل الدورتني الرابعة والثالثني واخلامسة والثالثني لذلك املنتدىتنظيم 
 مـن   واو-ويف الدورة السابعة عشرة، تناول مؤمتر األطراف، يف الفـصل الثـاين             -٣٦

االقتصادية واالجتماعية لتدابري التـصدي، وسـلّم       ) العواقب(، التبعات   ١٧-م أ /٢ مقرره
 ،تدابري التـصدي  تنفيذ   بتأثري   نيبرنامج العمل املتعلق   و  املنتدى أنشأ الذي   ١٧-م أ /٨ باملقرر
  .)٦٠( املناقشات التدرجيية املتعلقة بتدابري التصدي مبوجب االتفاقيةكلوأمجل 
مقرر السالف الذكر، يدعو رئيسا اهليئتني الفرعيتني املنتدى إىل االنعقاد من            لل ووفقاً  -٣٧

أجل تنفيذ برنامج العمل وتوفري أرضية تتيح لألطراف أن تتبادل، بطريقة تفاعلية، املعلومات             
 وسـينعقد املنتـدى يف      ؛والتجارب ودراسات احلاالت اإلفرادية وأفضل املمارسات واآلراء      

وسـينعقد أول اجتماعاتـه يف      . لسنة بتزامن مع دورات اهليئتني الفرعيتني     البداية مرتني يف ا   
مايو، مبوازاة انعقاد هذه الدورة     /الدورة السادسة والثالثني لكل من اهليئتني الفرعيتني يف أيار        

  .)٦١(اخلامسة عشرة لفريق العمل التعاوين

   التكيفالعمل املعزز يف جمال  )ج(  
راءات التكيف على وجه االستعجال، مبـا يف        التعاون الدويل لدعم تنفيذ إج     '١'

ذلك عن طريق تقييم قابلية التأثر، وحتديد أولويـات اإلجـراءات، وتقيـيم       
 وإدماج إجراءات   ،التصدياالحتياجات املالية، وبناء القدرات واستراتيجيات      

التكيف يف التخطيط القطاعي والوطين واملشاريع والربامج احملددة، وُسبل حفز     
التـأقلم   قادرة على    اءات التكيف، وغري ذلك من ُسبل إتاحة تنمية       تنفيذ إجر 

تأثر مجيع األطراف، مع مراعاة االحتياجـات       قابلية   وتقليص   تغري املناخ، مع  
امللّحة والعاجلة للبلدان النامية املعرَّضة بصفة خاصة لآلثار السلبية لتغري املناخ، 

__________ 

 .٩١ة ، الفقر١٦-م أ/١املقرر  )٥٨(
خاصان يف سياق املنتدى املشترك بني اهليئتني       نشاطان  وبناء على ذلك، ُنظم     . ٩٣، الفقرة   ١٦-م أ /١املقرر   )٥٩(

، هبدف وضع برنامج عمـل يف إطـار         ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ١يونيه و / حزيران ١٣الفرعيتني يف   
دورته السابعة عشرة، طرائـق تفعيـل   اهليئتني الفرعيتني لتناول هذا التأثري، لكي يعتمد مؤمتر األطراف، يف       

 .برنامج العمل ومنتدى ميكن أن يعىن بتدابري التصدي
 .٩١، الفقرة ١٧-م أ/٢املقرر  )٦٠(
، FCCC/SBI/2012/1 و ٣٧-٣٤، الفقـرات    FCCC/SBSTA/2012/1انظـر    (٣، الفقرة   ١٧-م أ /٨املقرر   ) ٦١(

 ).٧٥-٧٢الفقرات 
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غرية النامية، وكـذلك مراعـاة      ال سيما أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الص       
  ؛باجلفاف والتصحر والفيضاناتاملتأثرة احتياجات البلدان األفريقية 

 إدارة املخاطر واحلد منها، مبا يف ذلك آليات تقاسـم املخـاطر          استراتيجيات '٢'
  ؛وحتويلها مثل التأمني

 الكوارث ووسائل التصدي للخسائر واألضرار املتصلة       احلد من استراتيجيات   '٣'
لآلثار السلبية لـتغري    بوجه خاص   غري املناخ يف البلدان النامية املعّرضة       تآثار  ب

  ؛املناخ
  التأقلم؛بناء القدرة على ل االقتصادتنويع  '٤'
لالتفاقية يف تشجيع اهليئـات املتعـددة األطـراف،         احملفز  ُسبل تعزيز الدور     '٥'

نشطة ، واجملتمع املدين، باالعتماد على التآزر بني األ       واخلاصوالقطاعني العام   
  .والعمليات، كوسيلة لدعم التكيف بطريقة متناسقة ومتكاملة

، الـذي   ١٦-م أ /١اعتمد مؤمتر األطراف، يف دورته السادسة عشرة، املقرر         : اخللفية  -٣٨
يتناول يف الفصل الثاين العمل املعزز يف جمال التكيف، وأنشأ بذلك إطـار كـانكون املتعلـق                 

  .بالتكيف
، الذي يتنـاول  ١٧-م أ/٢ يف دورته السابعة عشرة، املقرر  واعتمد مؤمتر األطراف،    -٣٩

اإلجراءات املعززة بـشأن    (يف الفصل الثالث واملرفق اخلامس العمل املعزز يف جمال التكيف           
  .)٦٢(، وحيدد، بوجه خاص، تشكيلة جلنة التكيف وطرائقها وإجراءاهتا)التكيف

عمل املعزز يف جمال التكيف،     واعتمد مؤمتر األطراف مقررات هامة أخرى تتعلق بال         -٤٠
بشأن برنامج عمل    (١٧-م أ /٦و) بشأن خطط التكيف الوطنية    (١٧-م أ /٥منها املقررات   

بـشأن   (١٧-م أ /٧و) نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معـه          
 االضطالع مبزيد من    ، وطلب إىل اهليئتني الفرعيتني    )برنامج العمل املتعلق باخلسائر واألضرار    

  .)٦٣(العمل بشأن هذه املسائل

__________ 

إىل مؤمتر األطراف، عن طريق اهليئتني الفرعيتني،       تكيف  جلنة ال تقدم  ،  ١٧-م أ /٢ من املقرر    ٩٦ للفقرة   وفقاً )٦٢(
تقارير سنوية عن أنشطتها، وأداء مهامها، وتوجيهاهتا، وتوصياهتا، وغري ذلك من املعلومـات ذات الـصلة     
الناشئة عن عملها، وحسب االقتضاء، عن إجراءات إضافية قد تكون مطلوبة مبوجب االتفاقية، لينظر فيها               

 .مؤمتر األطراف
 ٦٤-٥٩، الفقـرات   FCCC/SBI/2012/1، والوثيقة   ١٦-١٢، الفقرات   FCCC/SBSTA/2012/1نظر الوثيقة   ا ) ٦٣(

 .٦٨-٦٥و
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  التخفيـف  العمـل يف جمـايل    تعزيز اإلجراءات بشأن تطوير التكنولوجيا ونقلها لدعم          )د(  
  والتكيف
واألدوات املعّززة إلزالة العراقيل، وتوفري حوافز مالية وغريها        الفعالة  اآلليات   '١'

لوجيا ونقلها إىل البلـدان      من أجل حتسني النهوض بتطوير التكنو      ،من احلوافز 
، قصد تشجيع الوصول إىل تكنولوجيات سليمة بيئياً تكـون           األطراف النامية

  ؛يف املتناول
 نشرها التكنولوجيات السليمة بيئياً اليت تكون يف املتناول و        توزيع تعجيلُسبل   '٢'

  ؛ونقلها
ة، مبا  اجلديدة واملبَتكَر والتعاون يف جمال البحث وتطوير التكنولوجيات احلالية         '٣'

  ؛يف ذلك احللول املُجدية للجميع
  .لتعاون التكنولوجي يف قطاعات حمددةافعالية آليات وأدوات  '٤'

، الذي  ١٦-م أ /١اعتمد مؤمتر األطراف، يف دورته السادسة عشرة، املقرر         : اخللفية  -٤١
طراف باء والتذييل الرابع تطوير التكنولوجيا ونقلها، وأنشأ مؤمتر األ        -يتناول يف الفصل الرابع   

اآللية املعنية بالتكنولوجيا اليت تتألف من اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا ومركز وشـبكة             
  .تكنولوجيا املناخ، وحدد وظائف كل منها

، الذي يتنـاول  ١٧-م أ/٢واعتمد مؤمتر األطراف، يف دورته السابعة عشرة، املقرر      -٤٢
سألة تطوير التكنولوجيا ونقلـها، ويتـضمن       يف الفصل اخلامس واملرفقني السابع والثامن م      

، مبا يف ذلك الترتيبات     ٢٠١٢الترتيبات الالزمة جلعل آلية التكنولوجيا كاملة التشغيل يف عام          
الالزمة لتشغيل مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ وما يرتبط بذلك من طلبات تقدم إىل اهليئـة               

  .)٦٤(الفرعية للتنفيذ وإىل األمانة
اللجنـة   بشأن طرائق وإجـراءات      ١٧-م أ /٤ املقرر   ر األطراف أيضاً  واعتمد مؤمت   -٤٣

أن وطلب مؤمتر األطراف إىل هذه اللجنة، يف مجلـة أمـور،             .التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا  
 طرائقها فيما يتعلق بأوجه الترابط مع ترتيبات مؤسسية أخرى ذات صلة ضمن             تصوغ أيضاً 

 اهليئتني الفرعيتني لتنظرا فيها أثناء الـدورة الـسادسة          االتفاقية وخارجها، وأن تعرضها على    
لكي ينظر فيها ويعتمدها والثالثني لكل منهما، هبدف تقدمي توصية بشأهنا إىل مؤمتر األطراف  

  .)٦٥(يف دورته الثامنة عشرة

__________ 

 ).٨٢-٧٩، الفقرات FCCC/SBI/2012/1 انظر أيضاً (١٣٨-١٣٧، الفقرتان ١٧-م أ/٢املقرر  )٦٤(
، FCCC/SBI/2012/1 و ٢٦-٢٤، الفقرات   FCCC/SBSTA/2012/1 انظر أيضاً  (٦، الفقرة   ١٧-م أ /٤املقرر   ) ٦٥(

 ).٧٨-٧٦الفقرات 
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التخفيـف  لعمل يف جمـايل  تعزيز اإلجراءات بشأن توفري املوارد املالية واالستثمار لدعم ا          )ه(  
  كيف والتعاون التكنولوجيوالت

ميكن التنبؤ هبا ومستدامة وإىل الدعم      كافية و حتسني الوصول إىل موارد مالية       '١'
املايل والتقين، وتوفري موارد جديدة وإضافية، مبا يف ذلك توفري متويل رمسـي             

  ؛وبشروط ميسَّرة للبلدان النامية األطراف
يـز تنفيـذ اسـتراتيجيات      لتعزاألطراف  توفري حوافز إجيابية للبلدان النامية       '٢'

  ؛التخفيف وإجراءات التكيف الوطنية
املتأثرة بـصفة خاصـة     مبتكرة ملساعدة البلدان النامية األطراف      متويل  ُسبل   '٣'

  ؛باآلثار السلبية لتغري املناخ على حتمُّل تكلفة التكيف
  ؛ُسبل حفز تنفيذ إجراءات التكيف باالستناد إىل سياسات التنمية املستدامة '٤'
مويل واالستثمار من القطاعني العام واخلاص، مبا يف ذلـك تيـسري            تعبئة الت  '٥'

  ؛اتية للمناخوخيارات االستثمار امل
الدعم املايل والتقين لبناء القدرات يف تقييم تكاليف التكيف يف البلدان النامية،             '٦'

  .سيما يف أشدها تأثراً، للمساعدة على حتديد احتياجاهتا املالية ال
، الـذي   ١٦-م أ /١متر األطراف، يف دورته السادسة عشرة، املقرر        اعتمد مؤ : اخللفية  -٤٤

، ألف والتذييل الثالث مسألة التمويل، وأحاط فيه مؤمتر األطراف علماً         -يتناول يف الفصل الرابع   
 ٣٠يف مجلة أمور، بااللتزام اجلماعي للبلدان املتقدمة بإتاحة موارد جديدة وإضافية، تبلغ حوايل              

 ٢٠١٢-٢٠١٠للفتـرة   ) دوالر(رات الواليات املتحـدة األمريكيـة       من دوال مليار دوالر   
 إجـراءات  ، وأقر بأن البلدان املتقدمة األطراف تتعهد، يف سياق تنفيـذ )البداية السريعة  متويل(

 مليار  ١٠٠التخفيف اهلادفة وكفالة شفافية التنفيذ، باهلدف املتمثل يف أن توفر جمتمعة مبلغ             
 ، وأنشأ جلنة دائمة يف إطار مؤمتر األطـراف وصـندوقاً          ٢٠٢٠ دوالر يف السنة حبلول عام    

  .أخضر للمناخ، على أن تقوم جلنة انتقالية بتصميم الصندوق األخضر للمناخ
، الذي يتنـاول  ١٧-م أ/٢واعتمد مؤمتر األطراف، يف دورته السابعة عشرة، املقرر      -٤٥

لك أدوار ومهام اللجنة الدائمـة      يف الفصل الرابع واملرفق السادس مسألة التمويل، وحيدد كذ        
  . عن تشكيلتها وطرائق عملهافضالً
االضطالع بربنامج عمل بشأن التمويـل    ومبوجب املقرر نفسه، قرر مؤمتر األطراف         -٤٦

، مبا يشمل تنظيم حلقات عمل، لتحقيق تقدم بشأن التمويـل           ٢٠١٢عام    الطويل األجل يف  
اإلسهام يف اجلهود ، هبدف ١٦-م أ/١قرر  من امل١٠١-٩٧الطويل األجل يف سياق الفقرات 

 هرئيسودعا مؤمتر األطراف    ؛  ٢٠١٢ بعد عام    ،اجلارية لزيادة تعبئة التمويل املتعلق بتغري املناخ      
إىل الرئيـسني   ، وطلـب    إىل تعيني رئيسني متشاركني يسند إليهما برنامج العمل املـذكور         

 فيه مؤمتر األطراف يف دورتـه الثامنـة         املتشاركني أن ُيعدَّا تقريراً عن حلقات العمل لينظر       



FCCC/AWGLCA/2012/1 

GE.12-60728 20 

املعلومات املقدمة من البلدان املتقدمـة األطـراف         والحظ مؤمتر األطراف أيضاً   . )٦٦(عشرة
بشأن متويل البداية السريعة الذي قدمته وحثها على مواصلة تعزيز شفافية إبالغها عن الوفاء              

  .)٦٧(بالتزاماهتا بتمويل البداية السريعة
 وأطلق مبوجبه الصندوق األخضر     ١٧-م أ /٣ر األطراف كذلك املقرر     واعتمد مؤمت   -٤٧

  .للمناخ، ووافق على صك إدارته وطلب إىل جملسه أن يعجل بتفعيل الصندوق

  العمل املعزز املتعلق ببناء القدرات  )و(  
، ١٦-م أ /١اعتمد مؤمتر األطراف، يف دورته السادسة عـشرة، املقـرر           : اخللفية  -٤٨
 جيم مسألة بناء القدرات، وطلب إىل فريق العمل التعاوين النظر يف          -الفصل الرابع يتناول يف    الذي

مؤمتر األطراف  لكي ينظر فيها    السبل الكفيلة مبواصلة تعزيز رصد واستعراض فعالية بناء القدرات،          
يف دورته السابعة عشرة؛ وطلب كذلك إىل فريق العمل التعـاوين تفـصيل الطرائـق املتعلقـة                 

  .مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرةلكي ينظر فيها املؤسسية لبناء القدرات، بالترتيبات 
، إىل ١٧-م أ /٢ويف الدورة السابعة عشرة، طلب مؤمتر األطراف، مبوجب مقـرره             -٤٩

 بأن تنظم سنوياً   ،أن تواصل تعزيز رصد فعالية بناء القدرات واستعراضها       اهليئة الفرعية للتنفيذ    
عمقة بشأن بناء القدرات مبـشاركة      تء دورة من دوراهتا إلجراء مناقشة م      منتدى ديربان أثنا  

األطراف، وممثلي اهليئات ذات الصلة املنشأة مبوجب االتفاقية، واخلرباء واألخصائيني املعنـيني،            
، وأفضل املمارسات، والدروس املستفادة فيما يتعلق بتنفيذ        فكاروتبادل األ اخلربات  بغية تقاسم   

 سينظم االجتماع األول ملنتدى ديربـان خـالل          هلذا املقرر،  ووفقاً. )٦٨(قدراتأنشطة بناء ال  
املمكنـة  الـسبل   حيث سيستكشف املنتدى    الدورة السادسة والثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذ،       

  .)٦٩(اليت سبق ذكرهالزيادة تعزيز رصد فعالية بناء القدرات واستعراضها، إضافة إىل املواضيع 
 مـن   ٣النظر يف البنـد      فريق العمل التعاوين إىل      سُيدعى: ٣علق بالبند   اإلجراء املت   -٥٠

بغية تيـسري   متفق عليها،   حمصلة شاملة ومتوازنة    جدول األعمال املؤقت هبدف التوصل إىل       
تنفيذ االتفاقية تنفيذاً كامالً وفعاالً ومستداماً عن طريق العمل التعاوين الطويل األجـل اآلن              

، مع مراعاة املقررات اليت اختذها مؤمتر      ١٣-م أ /١باملقرر  ه، عمالً    وما بعد  ٢٠١٢وحىت عام   
وسُيدعى فريق العمل التعاوين إىل حتديد      . والسابعة عشرة السادسة عشرة   األطراف يف دورتيه    

ما خيلص إليه من     من أجل تقدمي     ٢٠١٢اجملاالت اليت تتطلب مواصلة العمل فيها خالل عام         
مهمة الفريـق   عندئذ  تنتهي  ل يعتمدها يف دورته الثامنة عشرة       نتائج إىل مؤمتر األطراف لكي    

  .١٧-م أ/١ للمقرر وفقاً
__________ 

 .١٣١-١٢٧، الفقرات ١٧-م أ/٢املقرر  )٦٦(
 .١٣٢، الفقرة ١٧-م أ/٢املقرر  )٦٧(
 .١٤٧-١٤٥، الفقرات ١٧-م أ/٢ املقرر ؛ انظر أيضا١٤٤ً، الفقرة ١٧-م أ/٢املقرر  )٦٨(
 من جدول األعمال املؤقـت      ١٤، البند   FCCC/SBI/2012/1 انظر أيضاً  (١٥٤، الفقرة   ١٧-م أ /٢املقرر   )٦٩(

 ).٦٤ و٦ني واحلاشيت
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  دولية معزَّزة بشأن التخفيف من آثار تغري املناخ/إجراءات وطنية
   تتخذها البلدان املتقدمة األطرافالتزامات أو إجراءات ختفيف مالئمة وطنياً

FCCC/AWGLCA/2012/MISC.1 Additional information relating to quantified economy-

wide emission reduction targets contained in document 

FCCC/SB/2011/INF.1/Rev.1. Submissions from Parties 

FCCC/TP/2012/2 Quantified economy-wide emission reduction targets by 

developed country Parties to the Convention: 

assumptions, conditions, commonalities and differences 

in approaches and comparison of the level of emission 

reduction efforts. Technical paper 
   تتخذها البلدان النامية األطرافإجراءات ختفيف مالئمة وطنياً

FCCC/AWGLCA/2012/MISC.2 Submission of more information by developing country 

Parties, subject to availability, relating to nationally 

appropriate mitigation actions, including underlying 

assumptions and methodologies, sectors and gases 

covered, global warming potential values used, support 

needs for implementation of nationally appropriate 

mitigation actions and estimated mitigation outcomes. 

Submissions from Parties 

ُنُهج سياساتية وحوافز إجيابية بشأن املسائل املتعلقة خبفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات             
خمزونـات  وتعزيـز  وإدارهتا املستدامة ابات الغ ودور احلفاظ على     ؛وتدهورها يف البلدان النامية   

  الكربون يف الغابات يف البلدان النامية
FCCC/AWGLCA/2012/MISC.3 Views on modalities and procedures for financing 

results-based actions and considering activities related 

to decision 1/CP.16, paragraphs 68-70 and 72. 

Submissions from Parties 

 من حيث   لتحسني فعالية إجراءات التخفيف   ، مبا يف ذلك فرص استخدام األسواق،        متنوعةُنُهج  
  الناميةالبلدان لبلدان املتقدمة والظروف املختلفة ل مع مراعاة ،جراءاتاإل وتعزيز هذهالتكلفة 

FCCC/AWGLCA/2012/MISC.4 Views on a framework for various approaches. 

Submissions from Parties 

FCCC/AWGLCA/2012/MISC.5 Views on a framework for various approaches. 

Submissions from admitted observer organizations 

FCCC/AWGLCA/2012/MISC.6 Views on the new market-based mechanism. Submissions 

from Parties 
FCCC/AWGLCA/2012/MISC.7 Views on the new market-based mechanism. Submissions 

from admitted observer organizations 
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   نطاقه وتفصيلُ طرائقهزيادةُ حتديد: االستعراض  -٤  
 قرر مؤمتر األطراف، يف دورته السادسة عشرة، إجـراء اسـتعراض دوري           : اخللفية  -٥١

 يف ضوء اهلدف النهائي لالتفاقيـة، والتقـدم   ،)٧٠(لطويل األجل اهلدف العاملي املدى مالءمة 
  .)٧١(وفقاً للمبادئ واألحكام ذات الصلة الواردة يف االتفاقية، حنو حتقيقهاحملرز العام 
وأعاد مؤمتر األطراف، يف دورته السابعة عشرة، تأكيد هـذا املقـرر وأكـد أن                 -٥٢

وعندئذ يتخذ ، ٢٠١٥ن ُيختتم حبلول عام  وأ٢٠١٣االستعراض األول ينبغي أن يبدأ يف عام 
علـى أن   واتفق مؤمتر األطراف    . مؤمتر األطراف اإلجراءات املناسبة على أساس االستعراض      

تخذ مـؤمتر   ي كيتواصل األطراف العمل بشأن نطاق االستعراض والنظر يف زيادة حتديده،           
  .)٧٢(قرراً يف دورته الثامنة عشرةماألطراف 

عالوة على ذلك على أن االستعراض ينبغـي أن يـستند إىل            راف  واتفق مؤمتر األط    -٥٣
ُيجـرى  وأن  ،  )٧٤(ن من عـدة مراحـل     وأن يتكوّ  )٧٣(املعلومات الواردة من خمتلف املصادر    

ُيدعم العمل بنظر اخلرباء يف املدخالت من خالل أنشطة من          مبساعدة اهليئتني الفرعيتني، وأن     
 الدورات ويف الفترات الفاصلة بينها، حسب       مجلتها حلقات عمل وأنشطة أخرى ُتنظم أثناء      

أن يواصل، أثناء دورته الثامنة عشرة، حتديد نظـر         واتفق مؤمتر األطراف على     . )٧٥(االقتضاء
اخلرباء يف املدخالت، مبا يف ذلك إمكانية إنشاء فريق خرباء لالستعراض، لتقدمي الدعم التقين              

  .)٧٦(لالستعراض
ُيدعى فريق العمل التعاوين إىل مواصلة العمـل املتعلـق          س: ٤اإلجراء املتعلق بالبند      -٥٤

نظر اخلـرباء    أعاله وإىل زيادة حتديد      ٥٢بنطاق االستعراض على النحو املشار إليه يف الفقرة         
 أعاله، بغية التوصية مبقرر كـي يعتمـده         ٥٣ على النحو املشار إليه يف الفقرة        يف املدخالت 

  .مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة

__________ 

 .٤، الفقرة ١٦-م أ/١انظر املقرر  )٧٠(
 .١٤٠-١٣٨، الفقرات ١٦-م أ/١املقرر  )٧١(
 .١٥٩-١٥٧، الفقرات ١٧-م أ/٢املقرر  )٧٢(
 .١٧-م أ/٢من املقرر ) د-أ(١٦١املعلومات الواردة يف الفقرة مبا يف ذلك  )٧٣(
 .١٧-م أ/٢ من املقرر ١٦٤مبا يف ذلك املراحل املذكورة يف الفقرة  )٧٤(
 .١٦٤ و١٦٢ و١٦١، الفقرات ١٧-م أ/٢املقرر  )٧٥(
 .١٦٣، الفقرة ١٧-م أ/٢املقرر  )٧٦(
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  مسائل أخرى  -٥  

   إىل اقتصاد السوقبعملية انتقالاألطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اليت متر   )أ(  
يف الدورة السادسة عشرة، تناول مؤمتر األطراف، يف الفصل السادس مـن            : اخللفية  -٥٥

 اليت متر بعملية ، املسائل املتعلقة باألطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية     ١٦-م أ /١مقرره  
املتعلقـة   مواصلة النظر يف املسائل      تعاوينل ال مفريق الع انتقال إىل اقتصاد السوق، وطلب إىل       

اً لقدرهتا   إىل التكنولوجيا وبناء القدرات والتمويل تعزيز      اهبدف تعزيز وصوهل  بتلك األطراف،   
  .)٧٧(نبعاثاتالعلى تطوير اقتصادات خفيضة ا

املدرجة يف املرفـق األول     األطراَف   األطراِف رة، دعا مؤمترُ  ويف الدورة السابعة عش     -٥٦
 إىل اقتصاد الـسوق  انتقالالقادرة إىل أن تتيح لألطراف املدرجة يف املرفق األول اليت متر بعملية  

نقل التكنولوجيا ويف اجملال الـتقين، مـن    و بناء القدرات والتمويل     تاملساعدة الالزمة يف جماال   
ددة األطراف، مبا يف ذلك مرفق البيئة العاملية يف حدود واليته، والوكاالت            خالل الوكاالت املتع  

الثنائية، والقطاع اخلاص، أو من خالل أي ترتيبات إضافية، حسب االقتضاء، وذلك ملـساعدة    
هذه األطراف يف وضع وتنفيذ استراتيجياهتا وخطط عملها اإلمنائية الوطنية اخلفيضة الكربـون             

الوكـاالت   ودعا مؤمتر األطراف أيضاً   . ا الوطنية وأهدافها خلفض االنبعاثات    متاشياً مع أولوياهت  
  .)٧٨(املتعددة األطراف والثنائية إىل تنسيق أنشطتها دعماً لتنفيذ هذه املساعدة

   مؤمتر األطراف بظروفها اخلاصةاعترفاألطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اليت   )ب(  
شرة، تناول مؤمتر األطـراف، يف الفـصل الـسادس مـن            يف الدورة السادسة ع     -٥٧

، املسائل املتعلقة باألطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اليت اعتـرف            ١٦-م أ /١ مقرره
 مواصلة النظر يف املـسائل      تعاوينل ال مفريق الع مؤمتر األطراف بظروفها اخلاصة، وطلب إىل       

تمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات بغيـة زيـادة        املتعلقة بتركيا، هبدف تعزيز وصوهلا إىل ال      
  .)٧٩(قدرهتا على تنفيذ االتفاقية بصورة أفضل

على مواصلة املناقشة املتعلقة بطرائق واتفق مؤمتر األطراف، يف دورته السابعة عشرة،     -٥٨
والتكيف وتطوير التكنولوجيا ونقلها وبناء القدرات وتقدمي       يف جماالت التخفيف    تقدمي الدعم   

 األطراف بظروفها اخلاصة من أجـل مـساعدهتا يف           مؤمتر لتمويل إىل األطراف اليت اعترف    ا
  .)٨٠(تنفيذ االتفاقية

__________ 

 .١٤١، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٧٧(
 .١٦٩ و١٦٨، الفقرتان ١٧-م أ/٢املقرر  )٧٨(
 .١٤٢، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٧٩(
 .١٧٠، الفقرة ١٧-م أ/٢املقرر  )٨٠(
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 مـن   ٥سُيدعى فريق العمل التعاوين إىل النظر يف البنـد          : ٥اإلجراء املتعلق بالبند      -٥٩
  . أعاله٥٨ جدول األعمال املؤقت ومواصلة املناقشة املتعلقة باملسائل املشار إليها يف الفقرة

  مسائل إضافية  -٦  
  . مسائل إضافية تنشأ يف أثناء الدورةةبحث يف إطار هذا البند أيسُت  -٦٠

  تقرير الدورة  -٧  
مشروع تقرير بشأن أعمال الدورة لكي يعتمــده فريـق العمـل             ّدعسُي: اخللفية  -٦١

  .التعاوين
قريـر واإلذن للمقـرِّر   سُيدعى فريق العمل التعاوين إىل اعتماد مشروع الت   : اإلجراء  -٦٢

  .باستكمال التقرير وفق توجيهات الرئيس ومبساعدة من األمانة
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  املرفق

الوثائق اليت أُِعّدت للفريق العامل املخصص املعين بالعمـل التعـاوين               
  ة عشرةامسالطويل األجل مبوجب االتفاقية يف دورته اخل

   للدورةالوثائق اليت أُِعّدت    
FCCC/AWGLCA/2012/1  مذكرة مقدمة مـن    . ول األعمال املؤقت وشروحه   جد

  األمينة التنفيذية
FCCC/AWGLCA/2012/2       مـذكرة  . مذكرة بشأن سيناريو الدورة اخلامسة عشرة

  مقدمة من الرئيس
FCCC/AWGLCA/2012/MISC.1  Additional information relating to quantified economy-

wide emission reduction targets contained in document 
FCCC/SB/2011/INF.1/Rev.1. Submissions from Parties 

FCCC/TP/2012/2  Quantified economy-wide emission reduction targets 
by developed country Parties to the Convention: 
assumptions, conditions, commonalities and 
differences in approaches and comparison of the level 
of emission reduction efforts. Technical paper 

FCCC/AWGLCA/2012/MISC.2  Submission of more information by developing 
country Parties, subject to availability, relating to 
nationally appropriate mitigation actions, including 
underlying assumptions and methodologies, sectors 
and gases covered, global warming potential values 
used, support needs for implementation of nationally 
appropriate mitigation actions and estimated mitigation 
outcomes. Submissions from Parties 

FCCC/AWGLCA/2012/MISC.3  Views on modalities and procedures for financing 
results-based actions and considering activities related 
to decision 1/CP.16, paragraphs 68-70 and 72. 
Submissions from Parties 

FCCC/AWGLCA/2012/MISC.4  Views on a framework for various approaches. 
Submissions from Parties 

FCCC/AWGLCA/2012/MISC.5  Views on a framework for various approaches. 
Submissions from admitted observer organizations 

FCCC/AWGLCA/2012/MISC.6  Views on the new market-based mechanism. 
Submissions from Parties 

FCCC/AWGLCA/2012/MISC.7  Views on the new market-based mechanism. 
Submissions from admitted observer organizations 
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  وثائق أخرى معروضة على الدورة    
FCCC/AWGLCA/2011/14            تقرير الفريق العامل املخصص املعين بالعمـل التعـاوين

الطويل األجل مبوجب االتفاقية عن اجلـزأين الثالـث         
بع من دورته الرابعة عشرة، املعقودين يف مدينة بنما         والرا

 ويف  ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٧ إىل   ١يف الفترة من    
 ١٠نـوفمرب إىل    / تشرين الثاين  ٢٩ديربان يف الفترة من     

  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول
FCCC/AWGLCA/2011/9            تقرير الفريق العامل املخصص املعين بالعمـل التعـاوين

ل مبوجب االتفاقية عن اجلزأين األول والثاين       الطويل األج 
 يف بانكوك يف الفترة     ينمن دورته الرابعة عشرة، املعقود    

، ويف بون يف الفترة من ٢٠١١أبريل / نيسان٨ إىل ٥من 
  ٢٠١١يونيه / حزيران١٧ إىل ٧

FCCC/AWGLCA/2010/18            تقرير الفريق العامل املخصص املعين بالعمـل التعـاوين
ل مبوجب االتفاقية عن دورته الثالثة عشرة،       الطويل األج 

 تـشرين   ٢٩املعقودة يف كـانكون يف الفتـرة مـن          
  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٠نوفمرب إىل /الثاين

FCCC/AWGLCA/2011/INF.1  Compilation of information on nationally appropriate 

mitigation actions to be implemented by Parties not 

included in Annex I to the Convention. Note by the 

secretariat 

FCCC/CP/2011/9و Add.1           تقرير مؤمتر األطراف عن دورته السابعة عشرة، املعقودة
نـوفمرب  / تـشرين الثـاين    ٢٨يف ديربان، يف الفترة من      

  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول١١ إىل
FCCC/CP/2010/7و Add.1     طراف عن دورتـه الـسادسة عـشرة،        تقرير مؤمتر األ

 تـشرين   ٢٩يف الفتـرة مـن       املعقودة يف كـانكون   
  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٠نوفمرب إىل /الثاين

FCCC/SB/2011/INF.1/Rev.1  Compilation of economy-wide emission reduction 

targets to be implemented by Parties included in Annex 

I to the Convention. Revised note by the secretariat 

        


