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  ١٨-م أ١١املقرر     

  أعمال جلنة التكيف    
  إن مؤمتر األطراف،  
 بدخول جلنة التكيف طور التشغيل الفعلي، باعتبار ذلك خطوة تقديرمع الإذ يرحب     

  ،)خطة عمل بايل (١٣-م أ/١هامة يف سبيل تنفيذ املقرر 
  ،)١(بتقرير جلنة التكيفوإذ يرحب أيضاً   
ـ  ية على مشروع خطة عمل جلنة التكيف ثالث       يوافق  -١   سنوات الـواردة يف    ال

 معلومات، يف دورته التاسعة عشرة، عن ياملرفق الثاين من تقرير جلنة التكيف، ويتطلع إىل تلقّ  
ز يف تنفيذ خطة العمل من أجل بلوغ أهدافها املتمثلة يف تعزيز اتساق التكيف يف               التقدم احملر 

، االتفاقيـة إطار االتفاقية وتعزيز أوجه التآزر مع املنظمات واملراكز والشبكات خارج إطار            
  إىل األطراف؛واإلرشادات وتقدمي الدعم التقين 

 ٧ر إليها يف األنشطة      إىل جلنة التكيف أن تزيد بلورة األعمال املشا        يطلب  -٢  
   من خطة العمل املشار إليها أعاله؛١٩ و١٧ و١١ و٨و

 مشروع النظام الداخلي للجنة التكيف الـوارد يف املرفـق الثالـث             يؤيد  -٣  
  تقريرها؛ من

، أن تنتهي   ٢٠١٢يف تعيني أعضاء جلنة التكيف يف عام        ر  نتيجة للتأخ ،  يقرر  -٤  
 ٢٠١٥رة قبل اجتماع جلنة التكيف األول يف عـام          فترة أعضاء جلنة التكيف احلاليني مباش     

مباشرة قبل اجتماع جلنـة التكيـف األول يف         وبالنسبة لألعضاء الذين متتد فترهتم لسنتني،       
   بالنسبة لألعضاء الذين متتد فترهتم ثالث سنوات؛٢٠١٦ عام

تعديل فترات األعضاء، أن تنتهي فترة كل من الـرئيس          نتيجة   يقرر أيضاً،   -٥  
  ؛٢٠١٤ الرئيس احلاليني مباشرة قبل اجتماع جلنة التكيف األول يف عام ونائب

تنفيذ خطة عمل جلنة التكيف     ل األطراف على أن تتيح موارد كافية        يشجع  -٦  
  بنجاح ويف املوعد املناسب؛ثالثية السنوات 

باآلثار التقديرية املترتبة يف امليزانية على األنشطة اليت ستـضطلع          حييط علماً     -٧  
   أعاله؛١ا األمانة عمالً بالفقرة هب

__________ 

)١( FCCC/SB/2012/3و Corr.1. 
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األمانة املطلوبة يف هذا املقرر رهناً بتـوافر املـوارد      إجراءات   أن ُتنفذ    يقرر  -٨  
املالية؛ على أنه قد يتعذر على األمانة أن تضطلع باألنشطة املطلوبة يف حالـة عـدم تـوافر                  

  . أعاله٧ليها يف الفقرة التمويل الكايف، على النحو املبني يف تقديرات امليزانية املشار إ

  اجللسة العامة التاسعة
  ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٧
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  ١٨-م أ/١٢املقرر     

  خطط التكيف الوطنية    

  إن مؤمتر األطراف،  
  من االتفاقية،وإىل املواد األخرى ذات الصلة  ٤ من املادة ٩ و٤ تني الفقرإىليشري إذ   
 ،١٧-م أ/٢و ،١٦-م أ/١، و٧-م أ/٢٧، و١-م أ/١١ إىل املقررات أيضاً يشريوإذ   

  ،١٧-م أ/٥و ،١٧-م أ/٣و
 إىل املبادئ التوجيهية األولية لصياغة خطط التكيف الوطنية مـن           وإذ يشري كذلك    

  ،١٧-م أ/٥جانب البلدان األطراف األقل منواً املعتمدة مبوجب املقرر 
 اإلمنائيـة الـيت      أن املخاطر املرتبطة بتغري املناخ تضّخم التحديات       وإذ يؤكد جمدداً    

  تواجهها البلدان األطراف األقل منواً بسبب وضعها اإلمنائي، 
 إىل أن خطط التكيف الوطنية عملية هتدف إىل متكني البلـدان األطـراف   وإذ يشري   

 يف جمال إعداد وتنفيـذ      تها استناداً إىل جترب   األقل منواً من صياغة وتنفيذ خطط تكيف وطنية       
يف، كوسيلة لتحديد احتياجات التكيف املتوسطة والطويلة األجل        برامج العمل الوطنية للتك   

ولوضع وتنفيذ استراتيجيات وبرامج لتلبية تلك االحتياجـات؛ وأن أطرافـاً أخـرى مـن               
النامية ُدعيت إىل استخدام الطرائق اليت أعدت لدعم خطط التكيف الوطنية يف بلورة              البلدان

  ،)١(جهود التخطيط اخلاصة هبا
عملية مستمرة وتدرجييـة     على أن التخطيط للتكيف على الصعيد الوطين       وإذ يشدد   

ومتكررة، ينبغي االستناد يف تنفيذها إىل األولويات احملددة وطنياً، مبا فيها تلك املشار إليها يف             
الوثائق واخلطط واالستراتيجيات الوطنية ذات الصلة، كما ينبغي تنسيقها مـع األهـداف             

  امج الوطنية يف جمال التنمية املستدامة،واخلطط والسياسات والرب
، وفقاً لوظائفهـا املتفـق عليهـا،        على أن تواصل أعماهلا   جلنة التكيف   جع  وإذ يش   

 لدعم البلدان النامية املعنية اليت ليست من البلدان األطراف          املناسبةالطرائق  خيص تطوير    فيما
ها حسب األولويـات وتنفيـذها،    وضع تدابري التخطيط الوطين للتكيف وترتيب     يف  األقل منواً   

  ،١٧-م أ/٥ئق الواردة يف املقرر بوسائل منها استخدام الطرا
 أمهية احلاجة إىل تناول التخطيط للتكيف ضمن الـسياق األوسـع     وإذ يؤكد جمدداً    

  دامة،لتخطيط التنمية املست
__________ 

 .١٦ و١٥، الفقرتان ١٦-م أ/١املقرر  )١(
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 خطط التكيف الوطنية إىل ختطيط التكيف       عمليةضرورة أن تستند     على   وإذ يشدد   
أال تكون توجيهية، كما ينبغي أن تسهل اإلجـراءات املنفـذة قطريـاً         تكمله، و أن  ائم و الق

واملراعية للفوارق اجلنسانية والتشاركية مع مراعاة الفئـات واجملتمعـات احملليـة والـنظم              
  ولوجية اهلشة،اإليك

ق أقل البلـدان     املسامهات املقدمة من البلدان األطراف املتقدمة إىل صندو        وإذ يقدر   
  ،اآلنحىت والصندوق اخلاص لتغري املناخ منواً 

 بأن الصندوق األخضر للمناخ سيدعم البلدان النامية يف اتباع ُنُهج قائمة            وإذ يسلم   
 مثل بـرامج العمـل      ،)٢(على مشاريع وُنُهج برناجمية وفقاً الستراتيجيات وخطط تغري املناخ        

  ألنشطة ذات الصلة، وغري ذلك من االوطنية للتكيف، وخطط التكيف الوطنية،
لبلـدان األطـراف األقـل    ا بأمهية دور االتفاقية يف حتفيـز دعـم       وإذ يسلم أيضاً    

،  اليت تـسهم    خطط التكيف الوطنية، ويالحظ جمموعة األنشطة والربامج       لتضطلع بعملية  منواً
   خطط التكيف الوطنية وتعززها،يف عمليةتفاقية أو خارجها، سواء يف إطار اال

 طلبه إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ لتنظر، يف دورهتا السادسة والـثالثني، يف              إىل وإذ يشري   
 دعم عملية خطط التكيف الوطنية يف البلدان األطـراف     تتيحسياسات وبرامج   شأن  إرشادات ب 

  األطراف يف دورته الثامنة عشرة،األقل منواً، لكي ينظر فيها مؤمتر 
 أن عمليات ختطيط التكيف الوطنية    بتجميع دراسات حاالت إفرادية بش     وإذ يرحب   
، )٣(برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معـه            يف إطار   
  ،)٤(االجتماع الثاين والعشرين لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواًوبتقرير 

يل اآلليـة املاليـة     رفق البيئة العاملية، بوصفه كيان تشغ     إىل م قدم  أن ي  يقرر  -١  
 أنـشطة  إتاحـة  بغية،  أقل البلدان منواً  تشغيل صندوق    املتعلقة ب  اإلرشادات التالية  ،لالتفاقية
 ُيطلب إىل و.  اليت تضطلع هبا البلدان األطراف األقل منواً        عملية خطط التكيف الوطنية    إلعداد
  :ما يليتشغيل الكيان 

 التمويـل مـن     قدميوطنية، ت كخطوة أوىل يف إطار عملية خطط التكيف ال         )أ(  
، حسب االقتضاء، فيمـا خيـص       صندوق أقل البلدان منواً لتغطية كامل التكاليف املتفق عليها        

كما جاء وصفها يف العناصر      عملية خطط التكيف الوطنية   إعداد   إتاحة هتدف إىل    نشطة اليت األ
كيف الوطنية يف مرفق    خطط الت صياغة   من املبادئ التوجيهية األولية ل     ٦-٢الواردة يف الفقرات    

  ؛١٧-م أ/٥املقرر 

__________ 

 .٣٦ ة الفقر املرفق،،١٧-م أ/٣املقرر  )٢(
)٣( FCCC/SBSTA/2012/INF.6. 
)٤( FCCC/SBI/2012/27. 
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، مع مواصلة دعم برنامج العمـل       عملية خطط التكيف الوطنية   ل تقدمي الدعم   )ب(  
  اخلاص بأقل البلدان منواً، مبا يف ذلك برامج العمل الوطنية للتكيف؛

ـ       ن البلدان  هنج مرن ميكّ   تشجيع  )ج(   لـى  عصول   األطراف األقل منواً مـن احل
عناصر عملية خطط التكيف الوطنية كما حتددها البلدان األطراف األقل منواً           التمويل الالزم ل  

  استجابة لالحتياجات والظروف الوطنية؛
 أعاله أن يدرج يف تقريره      ١ إىل كيان التشغيل املشار إليه يف الفقرة         يطلب  -٢  

  ملقرر؛إىل مؤمتر األطراف املعلومات املتعلقة باخلطوات اليت اختذها لتنفيذ أحكام هذا ا
 البلدان األطراف املتقدمة على حشد الـدعم املـايل لعمليـة خطـط              حيث  -٣  
عـن    اليت ليست من البلدان األطراف األقل منواً  النامية املهتمة  بلدان األطراف الوطنية يف ال   التكيف

وفقـاً   طريق قنوات ثنائية ومتعددة األطراف، مبا يف ذلك الـصندوق اخلـاص لـتغري املنـاخ،             
 ١٧-م أ /٥ من املقـرر     ٢١، مثلما حث البلدان األطراف املتقدمة يف الفقرة         ١٦- أ م/١ للمقرر

  ؛)٥(على حشد الدعم املايل لعملية خطط التكيف الوطنية يف البلدان األطراف األقل منواً
، تشغيل اآللية املالية لالتفاقيـة    ل اًبوصفه كيان مرفق البيئة العاملية،     إىليطلب    -٤  

عـداد عمليـة    إلاص لتغري املناخ، أن ينظر يف كيفية إتاحة أنشطة          وعن طريق الصندوق اخل   
 اليت ليست من البلدان األطـراف        النامية املهتمة  بلدان األطراف خطط التكّيف الوطنية يف ال    

 إىل مرفق البيئة العاملية، عن طريق       ١٧-م أ /٥ من املقرر    ٢٢، مثلما طلب يف الفقرة      األقل منواً 
عداد عمليـة خطـط التكّيـف    إل أن ينظر يف كيفية إتاحة أنشطة     صندوق أقل البلدان منواً،   

  ؛)٦( البلدان األطراف األقل منواًالوطنية يف
 البلدان األطراف املتقدمة إىل مواصلة املسامهة يف صندوق أقل البلدان منواً            يدعو  -٥  

 وفقـاً   طنيةعملية خطط التكيف الو   األنشطة املتعلقة بإعداد     لدعم   والصندوق اخلاص لتغري املناخ   
  الصلة؛ ، وغريه من مقررات مؤمتر األطراف ذات١٨ الفقرة يشمل، مبا ١٦-م أ/١للمقرر 

 تشغيل اآللية املالية لالتفاقية، والوكاالت الثنائية واملتعددة        ات كيان  أيضاً يدعو  -٦  
ـ             هااألطراف، وغري  د  من املنظمات املعنية، حسب االقتضاء، إىل أخذ هذا املقرر يف االعتبار عن

  ؛١٧-م أ/٥تقدمي الدعم املايل والتقين إىل البلدان األطراف النامية استجابة للمقرر 
االسـتناد إىل   ، ب االسـتمرار األطراف واملنظمات املعنية إىل      كذلك يدعو  -٧  
مساعدة البلـدان  يف ، االقتضاءعند  وبالتشاور معه  فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً أعمال

منواً يف بناء الترتيبات والقدرات املؤسسية الوطنية، ودعم االحتياجات مـن           األطراف األقل   
ددها البلدان األطراف األقل منواً، لالضطالع بعملية خطط        حتالقدرات العلمية والتقنية، كما     

  التكيف الوطنية؛
__________ 

)٥( FCCC/SB/2012/3 ٢٧، الفقرة)د.( 
)٦( FCCC/SB/2012/3 ٢٧، الفقرة)ه.( 
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 منظمات األمم املتحدة، ووكاالهتا املتخصصة، وغريها من املنظمات         يدعو  -٨  
 الوكاالت الثنائية واملتعددة األطراف، إىل دعم عملية خطط التكيف الوطنية           املعنية، وكذلك 

 يف وضع أو تعزيز برامج الـدعم        ، عند اإلمكان  ، النظر إىليف البلدان األطراف األقل منواً، و     
اخلاصة بعملية خطط التكيف الوطنية يف حدود والياهتا، حسب االقتضاء، مما ميكن أن ييسر              

 فريق اخلـرباء    االستناد إىل أعمال   والتقين إىل البلدان األطراف األقل منواً، ب       تقدمي الدعم املايل  
 اهليئة الفرعية للتنفيذ، عن طريق      الغ، وإب االقتضاءعند   وبالتشاور معه    املعين بأقل البلدان منواً   

  ذه الدعوة؛هل طريقة استجابتهااألمانة، ب
ل أفـضل املمارسـات      األطراف واملنظمات املعنية إىل تبـاد       أيضاً يدعو  -٩  

 معاجلة مسألة التكيف من خالل العمل املستمر لفريق اخلـرباء            جمال ة يف خلصوالدروس املست 
املعين بأقل البلدان منواً وبرنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتـأثر بـه                

  االتفاقية؛وهيئات أخرى والعمل املستمر يف إطار والتكيف معه، 
إىل فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً وإىل جلنـة التكيـف            يطلب جمدداً     -١٠  

وغريمها من اهليئات ذات الصلة املنشأة مبوجب االتفاقية أن تدرج يف تقاريرها معلومات عن              
طريقة استجابتها للطلبات الواردة يف هذا املقرر وعن أنشطتها ذات الصلة بعمليـة خطـط               

   لوالية كل منها، وأن تقدم توصيات بناء على ذلك؛التكيف الوطنية وفقاً
 تقييم التقدم احملرز يف تنفيذ هذا املقرر والنظر يف اعتمـاد إرشـادات              يقرر  -١١  

  .إضافية، حسب االقتضاء، يف دورته العشرين
  اجللسة العامة التاسعة

  ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٧
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  ١٨-م أ/١٣املقرر     

  املعنية بالتكنولوجياتقرير اللجنة التنفيذية     
  ،إن مؤمتر األطراف  
 ٨ و ٧ و ٥ و ٣ و ١ باألحكام ذات الصلة من االتفاقية، ال سيما الفقـرات           إذ يذكر   

  ،٤ من املادة ٩و
  ،١٧-م أ/٤، و١٧-م أ/٢، و١٦-م أ/١ باملقررات وإذ يذكر أيضاً  
ايف مـؤمتر    بأن اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا مطالبة بـأن تـو          وإذ يذكر كذلك    

  األطراف، على أساس مؤقت ومن خالل اهليئتني الفرعيتني، بتقارير عن أنشطتها وأدائها ملهامها،
  ،١٦-م أ/١ من املقرر ١١٩ إىل الفقرة وإذ يشري  
بالتقرير املتعلق بأنشطة اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا وأدائهـا    يرحب    -١  

  ائج اجتماعاهتا الثاين والثالث والرابع؛، املتضمن نت)١(٢٠١٢ملهامها يف عام 
 خبطة العمل املتجددة للجنة التنفيذية املعنيـة بالتكنولوجيـا          يرحب أيضاً   -٢  
 ؛)٢( الذي أحرزته اللجنة يف املضي قدماً بتنفيذهاوبالتقدم، ٢٠١٣-٢٠١٢ للفترة

جيـا   الرسائل الرئيسية للجنة التنفيذية املعنيـة بالتكنولو       تقديرمع ال يالحظ    -٣  
وهي بيئـات وحـواجز     ،  املواتية واحلواجز املعيقة لتطوير التكنولوجيا ونقلها     بشأن البيئات   

النطاق ومتعدد األبعاد، وأن اللجنة تضطلع مبزيد من العمل يف هذا الصدد، ويالحظ             واسعة  
كذلك بتقدير خرائط الطريق املتعلقـة بالتكنولوجيـا، وعمليـات تقيـيم االحتياجـات              

  أعاله؛١فق ما يرد يف التقرير املشار إليه يف الفقرة التكنولوجية، و

بالرسـائل الرئيـسية للجنـة التنفيذيـة املعنيـة          املتعلق   بأن العمل    ُيسلّم  -٤  
بالتكنولوجيا ميكن أن يرشد احلكومات واهليئات ذات الصلة املنـشأة مبوجـب االتفاقيـة              

 واجلهات األخرى صاحبة املصلحة؛

 املكثَّفة اليت أجرهتـا اللجنـة التنفيذيـة املعنيـة            باملشاورات حييط علماً   -٥  
بالتكنولوجيا مع اجلهات املعنية صاحبة املصلحة وبالتقارير اليت قدمتها هذه اجلهات استجابةً            
للدعوات الصادرة عن اللجنة من أجل تقدمي إسهامات بشأن ما تضطلع به املنظمات املعتمدة              

نة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا مهامها؛ وبشأن      بصفة مراقب من أعمال ذات صلة بأداء اللج       

__________ 

)١( FCCC/SB/2012/2. 
)٢( FCCC/SB/2012/1ق األول، املرف. 
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تعيق ذلك؛  لتطوير التكنولوجيا ونقلها والتغلب على احلواجز اليت        املواتية  سبل تعزيز البيئات    
 وبشأن خرائط الطريق وخطط العمل املتعلقة بالتكنولوجيا؛

ا مـع    اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا على مواصلة مـشاوراهت        يشّجع  -٦  
  اجلهات املعنية صاحبة املصلحة يف إطار االتفاقية وخارجها؛

 اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا على مواصلة تشاورها مع         يشّجع أيضاً   -٧  
الترتيبات املؤسسية ذات الصلة يف إطار االتفاقية، مبا فيها جلنة التكيف، واللجنـة الدائمـة،               

شروع يف مشاورات مع اجمللس االستـشاري ملركـز         وجملس الصندوق األخضر للمناخ، وال    
وشبكة تكنولوجيا املناخ، فور إنشائه، من أجل التماس آراء هذه اجلهات بشأن طرائق اللجنة    
التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا املقترحة إلقامة الروابط مع سائر الترتيبات املؤسسية املعنيـة يف             

 .)٣(إطار االتفاقية، وتنسيق هذه الطرائق

 إىل اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا أن تبلّغ عن نتائج مشاوراهتا مع            يطلب  -٨  
، ٢٠١٣سائر الترتيبات املؤسسية ذات الصلة يف تقريرها عن أنشطتها وأدائها ملهامها يف عـام               
 سـائر  لكي يسترشد بذلك مؤمتر األطراف لدى النظر يف طرائق اللجنة إلقامة الـروابط مـع      

ت املؤسسية املعنية يف إطار االتفاقية وخارجها، وإقـرار هـذه الطرائـق يف دورتـه       الترتيبا
 عشرة؛ التاسعة

 أن اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا ستـضطلع، مبـساعدة مـن            يالحظ  -٩  
، ٢٠١٣-٢٠١٢األمانة، وباإلضافة إىل األنشطة املقررة أصالً يف خطة عملها املتجددة للفترة            

لتطـوير  املواتيـة    بـشأن البيئـات      ٢٠١٣هامها، بأنشطة متابعة حمددة يف عام       ومتاشياً مع م  
، وخـرائط الطريـق املتعلقـة       تعيق ذلـك  التكنولوجيا ونقلها والتغلب على احلواجز اليت       

 ١بالتكنولوجيا وإعداد الورقات التقنية، على النحو املبّين يف تقريرها املشار إليه يف الفقـرة               
 نفيذ الفعال آللية التكنولوجيا بتوجيه من مؤمتر األطراف؛أعاله، هبدف تيسري الت

 بأن عمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية وتوليفاهتا ُتشكّل مصدراً         ُيسلّم  -١٠  
رئيسياً للمعلومات بالنسبة إىل أعمال اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا املتـصلة بتحديـد             

لوجيا، وميكن أن تكون مـصدراً غنيـاً باملعلومـات          أولويات أنشطتها يف إطار آلية التكنو     
 للحكومات واهليئات ذات الصلة يف إطار االتفاقية وغري ذلك من اجلهات صاحبة املصلحة؛

  على ضرورة تنفيذ نتائج عمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية؛ يشدد  -١١  

مـع  ُتـدمج   تقييم االحتياجات التكنولوجية ينبغي أن      عملية   على أن    يتفق  -١٢  
إجراءات التخفيف املالئمة وطنيـاً،     فيها  العمليات األخرى ذات الصلة يف إطار االتفاقية، مبا         

 وخطط التكيف الوطنية، واستراتيجيات التنمية اخلفيضة االنبعاثات؛

__________ 

)٣( FCCC/SB/2012/2املرفق ،. 
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 األوساط املالية وأوساط األعمال ومصادر التمويـل مـن داخـل            يشجع  -١٣  
 تنفيذ نتائج عمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية؛االتفاقية وخارجها على تيسري متويل 

 بأن اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا ختطط ألنشطة أخـرى          حييط علماً   -١٤  
واحلواجز، مبا يف ذلـك املـسائل املـشار إليهـا يف            املواتية  ملتابعة املسائل املتصلة بالبيئات     

  .FCCC/SB/2012/2 من الوثيقة ٣٥ الفقرة

  العامة التاسعةاجللسة 
  ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٧
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  ١٨-م أ/١٤املقرر     

  ترتيبات لتشغيل مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ على حنو كامل    
  إن مؤمتر األطراف،  
  ،١٧م أ/٢ و١٦-م أ/١مقرريه  إىل إذ يشري  
 بإهناء عملية اختيار اجلهة املضيفة ملركز تكنولوجيـا         حييط علماً مع التقدير     -١  

ناخ، اليت حظيت بدعم فريق التقييم الذي عّينته اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا من بني              امل
أعضائها، وبدعم اهليئة الفرعية للتنفيذ واألمانة، واتسمت مبشاركة قّيمة من اجلهات املقترِحة            

  التسع اليت استجابت للدعوة إىل تقدمي مقترحات الستضافة مركز تكنولوجيا املناخ؛
 مبوجبه اختيار برنامج األمم املتحدة للبيئـة، بوصـفه رائـد احتـاد              يقرر  -٢  

املؤسسات الشريكة، الستضافة مركز تكنولوجيا املناخ لفترة أولية مدهتا مخس سنوات قابلة            
  للتجديد إذا ما قرر مؤمتر األطراف ذلك يف دورته الثالثة والعشرين؛

ر األطراف وبرنامج األمم املتحدة للبيئة       مذكرة التفاهم املربمة بني مؤمت     يعتمد  -٣  
  فيما يتعلق باستضافة مركز تكنولوجيا املناخ، بصيغتها الواردة يف املرفق األول هلذا املقرر؛

لألمينة التنفيذية أن توقّع، نيابة عن مؤمتر األطراف، مذكرة التفـاهم           يأذن    -٤  
   أعاله؛٣املشار إليها يف الفقرة 

اجمللس االستشاري ملركز وشبكة تكنولوجيـا املنـاخ،         مبوجبه إنشاء    يقرر  -٥  
 ٩ و ٨املشكَّل على النحو الوارد يف املرفق الثاين هلذا املقرر، ليضطلع باملهام املبّينة يف الفقرتني               

  ؛١٧-م أ/٢من املرفق السابع للمقرر 
 إىل برنامج األمم املتحدة للبيئة، بوصفه اجلهة املضيفة ملركز تكنولوجيا           يطلب  -٦  

، ٢٠١٣املناخ، عقد وتيسري االجتماع األول للمجلس االستشاري يف أقرب وقت ممكن يف عام              
  ويستحسن أن يسبق ذلك موعد الدورة الثامنة والثالثني لكل من اهليئتني الفرعيتني؛

 إىل اجمللس االستشاري أن حيدد يف اجتماعه األول طرائقه التشغيلية           يطلب  -٧  
  هما اهليئتان الفرعيتان يف الدورة التالية لكل منهما؛ونظامه الداخلي لكي تنظر في

 بأن برنامج األمم املتحدة للبيئة، بوصفه اجلهة املـضيفة ملركـز            حييط علماً   -٨  
تكنولوجيا املناخ، سيكفل وضع الترتيبات الالزمة الجتماعات اجمللس االستشاري، مبا يف ذلك            

  ؛)١(قية امتيازات األمم املتحدة وحصاناهتاامتيازات وحصانات أعضاء اجمللس متاشياً مع اتفا
__________ 

)١( United Nations Treaty Series. Volume 1: p.15. 13 February 1946. 



FCCC/CP/2012/8/Add.2 

GE.13-60428 12 

 برنامج األمم املتحدة للبيئة، بوصفه اجلهة املضيفة ملركز تكنولوجيا          يشجع  -٩  
املناخ، على أن يضع الترتيبات الضرورية للتعجيل بانطالق عمل املركز عند اختتام الـدورة              

ني مدير للمركز يعـىن بتيـسري       الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف، مبا يشمل الترتيب املتعلق بتعي        
  استقدام موظفي املركز يف الوقت املناسب؛

 على أن يقّدم برنامج األمم املتحدة للبيئة، بوصفه اجلهة املضيفة ملركز            يتفق  -١٠  
تكنولوجيا املناخ، معلومات حمّدثة دورياً عن املسائل املتعلقة بدوره كجهة مضيفة للمركـز،           

لتقرير السنوي املقدم من مركز وشبكة تكنولوجيا املنـاخ إىل          وأن يتيح هذه املعلومات يف ا     
مؤمتر األطراف عن طريق اهليئتني الفرعيتني؛ وينبغي أن تتناول هذه التقارير أيضاً الـشواغل              
اليت تثريها األطراف بشأن قضايا مثل تعزيز القدرات الداخلية للمنظمة املـضيفة يف جمـال               

  تكنولوجيات التكيف؛
 مركز تكنولوجيا املناخ أن يتشاور مع اللجنة التنفيذيـة املعنيـة            إىل يطلب  -١١  

نوي مشترك على النحـو املطلـوب يف        بالتكنولوجيا بشأن وضع إجراءات إلعداد تقرير س      
ؤمتر األطراف عـن طريـق اهليئـتني        مل، حرصاً على أن يتيحا هذا التقرير        ١٧-م أ /٢ املقرر

  ل منهما؛الفرعيتني يف الدورة التاسعة والثالثني لك
 األطراف إىل أن تعّين كياناهتا الوطنية املعنية بتطوير التكنولوجيـات           يدعو  -١٢  

، وأن  ١٣-م أ /٤ من املقـرر     ٨، والفقرة   ١٧-م أ /٢ونقلها عمالً باملرفق السابع من املقرر       
، من أجل تيسري التشغيل ٢٠١٣مارس / آذار٢٩توايفَ األمانة هبذه املعلومات يف موعد أقصاه 

  ي ملركز وشبكة تكنولوجيا املناخ؛الفعل
 على أن ُيقدَّم الدعم املايل إىل مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ           يكرر التأكيد   -١٣  

  ؛١٧-م أ/٢ من املقرر ١٤١-١٣٩وفقاً للفقرات 
 أن مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ مسؤول أمـام مـؤمتر           يؤكد من جديد    -١٤  

الستشاري، وله أن يضطلع بأية أنشطة أخرى       األطراف وخاضع لتوجيهه عن طريق اجمللس ا      
 وغريمها من مقـررات     ١٧-م أ /٢ و ١٦-م أ /١تكون ضرورية ألداء وظائفه وفقاً للمقررين       

  مؤمتر األطراف ذات الصلة؛
 على أن يضع اجمللس االستشاري ملركز وشـبكة تكنولوجيـا           يكرر التأكيد   -١٥  

وشبكة  )٢(سن توقيت ومالءمة ردود مركز    املناخ القواعد واإلجراءات الالزمة لرصد وتقييم ح      
 من املرفق   ٢٠و) ه(٩ و ٧تكنولوجيا املناخ على طلبات البلدان النامية األطراف وفقاً للفقرات          

  .١٧-م أ/٢السابع للمقرر 

__________ 

 .مبا يف ذلك أعضاء االحتاد )٢(
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  املرفق األول

مذكرة تفاهم بني مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحـدة اإلطاريـة                
م املتحدة للبيئة فيما يتعلـق باستـضافة   بشأن تغري املناخ وبرنامج األم   

  مركز تكنولوجيا املناخ
ربم مذكرة التفاهم هذه بني مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن             ُت  

املشار إليهمـا   (وبرنامج األمم املتحدة للبيئة     ") االتفاقية"    املشار إليها فيما يلي ب    (تغري املناخ   
املشار إليه فيمـا يلـي   ("فيما يتعلق باستضافة مركز تكنولوجيا املناخ ) "الطرفان"    جمتمعني ب 

  ").املركز"  ب

  الديباجة    
 آلية للتكنولوجيا تتـألف  ١٦-م أ/١ مؤمتر األطراف أنشأ، مبوجب مقرره حيث إن   

 يشار إليهما فيما يلي   (من جلنة تنفيذية معنية بالتكنولوجيا ومركز وشبكة لتكنولوجيا املناخ          
  ،")ملركز والشبكةا"  ب

، اختـصاصات املركـز   ١٧-م أ/٢ مؤمتر األطراف اعتمد، يف مقـرره        وحيث إن   
  والشبكة،
 مهمة املركز والشبكة تتمثل يف حفز التعاون التكنولوجي وتعزيز تطوير           وحيث إن   

التكنولوجيات ونقلها ومساعدة البلدان النامية األطراف بناًء على طلبها، ومبا يتماشى مـع             
ل منها وظروفها وأولوياهتا الوطنية، من أجل بناء أو تعزيز قدرهتا علـى حتديـد               قدرات ك 

احتياجاهتا التكنولوجية، وتيسري إعداد مشاريع واستراتيجيات تكنولوجية وتنفيذها مع مراعاة          
االعتبارات اجلنسانية لدعم إجراءات التخفيف والتكيف، وتعزيز التنمية اخلفيضة االنبعاثات          

   التأقلم مع تغري املناخ،والقادرة على
 برنامج األمم املتحدة للبيئة قدم، باسم احتاد مؤسسات شـريكة تقـع             وحيث إن   

ركز وأبلغ جلنة املمثلني الـدائمني      املمقراهتا يف بلدان متقدمة وبلدان نامية، عرضاً باستضافة         
  ربنامج بذلك،اللدى 

سية يف منظومة األمم املتحدة      برنامج األمم املتحدة للبيئة هو املنظمة الرئي       وحيث إن   
اليت تعىن مبجال البيئة ولديه يف جمال تغري املناخ والية تشمل ضمن أمور أخرى تعزيز قدرات                
ـ               ا البلدان، خصوصاً البلدان النامية، على إدماج تدابري التصدي آلثار تغري املنـاخ يف عملياهت

بتغري املناخ وتعزيز قدرهتا على التأقلم    تأثر  قابليتها لل ، بوجه خاص، من     واحلد الوطنية،   اإلمنائية
 إىل التمويـل    الوصـول  سهيل إىل جمتمعات خفيضة الكربون؛ وت     التحول؛ وتيسري   همع آثار 
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اخلاص بتغري املناخ من أجل احلصول على تكنولوجيات نظيفة؛ ودعم آليات التمويل العامـة        
ستدامة للغابات؛ وحتـسني    واخلاصة؛ ودعم العمليات الوطنية اخلاصة بتنفيذ خطط اإلدارة امل        

فهم علوم تغري املناخ واستخدامها يف وضع سياسات سليمة؛ وحتسني الفهم العام ملوضـوع              
  تغري املناخ،

برنـامج األمـم     ،١٨-م أ /١٤ مبوجب مقرره    ، مؤمتر األطراف اختار   وحيث إن   
  ركز،املاملتحدة للبيئة ليكون املنظمة اليت ستستضيف 

 الـذي   ،)٣("..." يف مقرره    ،نمج األمم املتحدة للبيئة أذِ     جملس إدارة برنا   وحيث إن   
األمـم املتحـدة للبيئـة     للمدير التنفيذي لربنامج    ،اختذه يف دورته العادية السابعة والعشرين     

  ،داخلهركز املباستضافة 
  : مذكرة التفاهم هذه على ما يلييتفق طرفا  

  الغرض  -أوالً  
 شروط العالقة بـني مـؤمتر األطـراف         الغرض من مذكرة التفاهم هذه هو حتديد        -١

ركـَز وفقـاً    األمم املتحدة للبيئة امل   وبرنامج األمم املتحدة للبيئة فيما يتعلق باستضافة برنامج         
  .١٨-م أ/١٤للمقرر 

  دور مؤمتر األطراف ومسؤولياته  -ثانياً  
يعمل املركز والشبكة ضمن اختصاصاهتما وفقـاً لتوجيهـات مـؤمتر األطـراف               -٢

، ١٦-م أ /١ي، وفقاً للمقررات    سؤولني أمامه، وذلك من خالل اجمللس االستشار      م ويكونان
  .وغريها من مقررات مؤمتر األطراف ذات الصلة ،١٨-أ م/١٤، و١٨-أ م/١ و،١٧-م أ/٢و
يقدم اجمللس االستشاري املشورة إىل املركز والشبكة بشأن تنفيـذ اختـصاصاهتما              -٣

  .وبشأن تنفيذ توجيهات مؤمتر األطراف
أنشطة املركز والشبكة الذي ُيَعدُّ وفقـاً  عن ينظر مؤمتر األطراف يف التقرير السنوي       -٤
م ويقّد وغريمها من مقررات مؤمتر األطراف ذات الصلة،         ١٧-م أ /٢ و ١٦-م أ /١لمقررين  ل

  .مؤمتر األطراف توجيهات يف هذا الشأن
نامج األمم املتحـدة     لدى اختاذه قرارات تتعلق باستضافة بر      ،يراعي مؤمتر األطراف    -٥

  . أية آراء ومعلومات يقدمها الربنامجللمركز،للبيئة 

__________ 

املنتدى البيئي الوزاري العاملي لربنامج     /سُيتاح هذا املقرر بعد اختتام الدورة السابعة والعشرين جمللس اإلدارة          )٣(
 .٢٠١٣فرباير / شباط٢٢ إىل ١٨سُتعقد يف نريويب، كينيا، من األمم املتحدة للبيئة، اليت 



FCCC/CP/2012/8/Add.2 

15 GE.13-60428 

  دور برنامج األمم املتحدة للبيئة ومسؤولياته  -ثالثاً  
ركز ككيان مكرس داخل برنامج     امليوافق برنامج األمم املتحدة للبيئة على استضافة          -٦

األمم املتحدة للبيئة   لس إدارة برنامج     الذي اختذه جم   )٤("..."وفقاً للمقرر   األمم املتحدة للبيئة    
 داخـل ركز  املن فيه للمدير التنفيذي باستضافة      يف دورته العادية السابعة والعشرين والذي أذِ      

  .وفقاً ألحكام مذكرة التفاهم هذه األمم املتحدة للبيئة، وبرنامج
م له الـدعم    لمركز وُيديره ويقد  ليضع برنامج األمم املتحدة للبيئة اهليكل التنظيمي          -٧

األمـم  اإلداري واهليكلي الالزم ليؤدي وظائفه بفعالية، وفقاً ألنظمة وقواعـد وإجـراءات             
ة برنامج األمـم    ِلقرارات جملس إدار  وفقاً  واألمم املتحدة للبيئة ذات الصلة      برنامج  املتحدة و 

  .سابعاً أدناهبالفرع  عمالًم ، ورهناً بالتمويل املقدَّاملتحدة للبيئة
، وفقاً للنظامني اإلداري واألساسي ملوظفي األمـم         األمم املتحدة للبيئة   برنامجيتوىل    -٨

األمـم  مركز يكون موظفاً يف برنـامج       لل، اختيار وتعيني مدير     ١٧-م أ /٢ واملقرر   املتحدة
  . مديره التنفيذيومسؤوالً أماماملتحدة للبيئة 

اري واألساسي ملوظفي األمـم     ، وفقاً للنظامني اإلد    األمم املتحدة للبيئة   يتوىل برنامج   -٩
،  وكفـاءة من املوظفني لدعم املركـز بفعاليـة  مالك أساسي حمدود املتحدة، اختيار وتعيني  

  .مدير املركزإلدارة  خيضعون
 إىل استعارة موظفني من احتاد املؤسسات       األمم املتحدة للبيئة أن يلجأ    جيوز لربنامج     -١٠

  . وإجراءات األمم املتحدة ذات الصلةالشريكة لدعم املركز، وفقاً ألنظمة وقواعد
املسائل املتصلة بـدوره    األمم املتحدة للبيئة معلومات حمّدثة دورياً عن        م برنامج   يقّد  -١١

، ويتيح هذه املعلومات يف التقرير السنوي املقدم من املركز والـشبكة إىل             كمضيف للمركز 
  . أدناه١٩ بالفقرة مؤمتر األطراف عن طريق اهليئتني الفرعيتني، واملعدِّ عمالً

احتاد املؤسسات الشريكة حنو تقدمي الدعم الفعال       األمم املتحدة للبيئة    يوجه برنامج     -١٢
  .لسري وعمليات املركز ويضع الترتيبات املالئمة هلذا التعاون

مسؤوالً عن تنفيذ مهام برنـامج      األمم املتحدة للبيئة    يكون املدير التنفيذي لربنامج       -١٣
  .وفقاً ملذكرة التفاهم هذهة للبيئة األمم املتحد

  دور املركز والشبكة ووظائفهما  -رابعاً  
، ١٨-أ م/١و،  ١٧-م أ /٢، و ١٦-م أ /١يعمل املركز والشبكة وفقاً للمقـررات         -١٤
  .وغريها من مقررات مؤمتر األطراف ذات الصلة ،١٨-أ م/١٤و

__________ 

 .٣انظر احلاشية  )٤(
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  دور احتاد املؤسسات الشريكة ووظائفه  -خامساً  
 املؤسسات الشريكة عمليات املركز بعد توقيع االتفاقات الالزمة الـيت           يدعم احتاد   -١٥

  . األمم املتحدة للبيئةحتكم تعاونه مع برنامج

  دور ووظائف مدير املركز وموظفيه  -سادساً  
 عـن فعاليـة      األمم املتحدة للبيئة   لربنامجاملدير التنفيذي   يكون املدير مسؤوالً أمام       -١٦

ع مبهامه وفقاً ألنظمة وقواعد وإجراءات األمم املتحدة وبرنـامج          وكفاءة املركز يف االضطال   
  . األمم املتحدة للبيئةذات الصلة ووفقاً لقرارات جملس إدارة برنامجاألمم املتحدة للبيئة 

يعمل املدير أميناً للمجلس االستشاري ويكون مسؤوالً عن تيسري ودعـم عمـل               -١٧
  .زمة الجتماعاتهاجمللس، مبا يف ذلك وضع الترتيبات الال

، ومبـا يتماشـى مـع       ١٧-م أ /٢للمقرر  ُيعّد املدير ميزانيةً للمركز والشبكة وفقاً         -١٨
ألنظمة والقواعد واإلجراءات ذات الصلة اليت حتكم امليزانية الربناجمية لربنامج األمم املتحدة            ا

وُيدَرج اجلـزء الـذي     . وُتَعدُّ ميزانية املركز والشبكة وفقاً لتوجيهات مؤمتر األطراف       . للبيئة
من ميزانية املركز والشبكة يف امليزانية الربناجميـة لربنـامج          األمم املتحدة للبيئة    يديره برنامج   

  .األمم املتحدة للبيئة كبند خارج امليزانية لدعم املركز والشبكة
  عن طريق  مه إىل مؤمتر األطراف   ملركز والشبكة ويقدّ  عن ا ُيعّد املدير التقرير السنوي       -١٩

، ١٧-م أ /٢يعتمد اجمللس االستشاري التقرير السنوي وفقـاً للمقـرر          و. اهليئتني الفرعيتني 
  .التقرير الوضع املايل للمركز والشبكة ومعلومات عن حشد موارد أخرى هلماهذا يتناول و

 املدير إدارة املوارد املالية للمركز والشبكة وفقاً للنظام املايل والقواعد املاليـة             يتوىل  -٢٠
ألمم املتحدة، والقواعد املالية لربنامج األمم املتحدة للبيئـة، والـسياسات االسـتئمانية،             ل

  .وسياسات مكافحة الغش والفساد، ووفقاً للضمانات البيئية واالجتماعية
ركز وموظفوه، حسب االقتضاء، مع أمانة اتفاقية األمـم املتحـدة           امليتواصل مدير     -٢١

 اهليئات الدولية األخرى ذات الصلة بشأن املـسائل املتـصلة           اإلطارية بشأن تغري املناخ ومع    
  .بأنشطة املركز وعملياته

  الترتيبات املالية للمركز والشبكة  -سابعاً  
تعبئة خدمات الشبكة من مصادر خمتلفة، من بينها اآللية         ب و باملركز التكاليف املتعلقة    متولَّ  -٢٢

دة األطراف وقنوات القطاع اخلاص، واملصادر اخلرييـة،        املالية لالتفاقية، والقنوات الثنائية واملتعد    
  .وكذلك املسامهات املالية والعينية املقدمة من املنظمة املضيفة ومن املشاركني يف الشبكة

 ١٣٩ مسامهات مالية وعينية إىل املركز، وفقاً للفقرة          األمم املتحدة للبيئة   م برنامج يقّد  -٢٣
 ومـسامهة    األمم املتحدة للبيئة   رض الذي قّدمه برنامج    ومع مراعاة الع   ١٧-م أ /٢من املقرر   

  .احتاد املؤسسات الشريكة
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، وبالتـشاور مـع اجمللـس        األمم املتحدة للبيئة   يساعد املركز، بالتعاون مع برنامج      -٢٤
  . حشد األموال الالزمة لتغطية التكاليف املتعلقة باملركز والشبكةعلىاالستشاري، 

  هم هذهتنفيذ مذكرة التفا  -ثامناً  
 إضافيةعلى ترتيبات   األمم املتحدة للبيئة    لس االستشاري وبرنامج    أن يتفق اجمل  جيوز    -٢٥

ألحكام احلالية ملذكرة   تعديالً ل  بأي شكل من األشكال       ال تتضمَّن  لتنفيذ مذكرة التفاهم هذه   
  . هبذا الشأن إىل مؤمتر األطرافويقدما تقريراًالتفاهم هذه، 

أو يتصل هبا تنـازالً صـرحياً       التفاهم هذه   كم يرد يف مذكرة     ال جيوز اعتبار أي ح      -٢٦
  .ضمنياً عن أي من امتيازات وحصانات األمم املتحدة، مبا يف ذلك هيئاهتا الفرعية أو

  تسوية املنازعات  -تاسعاً  
  األمـم املتحـدة للبيئـة       وبرنامج ، عن طريق اجمللس االستشاري،    يبذل مؤمتر األطراف    -٢٧

اد حل ودي ألية منازعات أو خالفات أو مطالبات تنشأ عـن مـذكرة              جهد ممكن إلجي   أقصى
  .، بطرق تشمل استخدام أساليب يتفق عليها الطرفان لتسوية املنازعاتأو تتصل هباالتفاهم هذه 

  شرط الشمول  -عاشراً  
وُتفسر أية  . هايربم يف املستقبل جزءاً ال يتجزأ من      التفاهم هذه   يعترب أي مرفق ملذكرة       -٢٨
على أهنا تشمل أية مرفقات بصيغتها املغرية أو املعدلة وفقاً          التفاهم هذه   ت إىل مذكرة    إحاال

  .ذكرة عن التفاهم الكامل بني الطرفنيهذه املوتعبِّر . مذكرة التفاهم هذهألحكام 

  التفسري  -حادي عشر
اف  ذات الصلة اليت يتخذها مؤمتر األطـر     للمقرراتوفقاً  التفاهم هذه   ُتفسَّر مذكرة     -٢٩

  . األمم املتحدة للبيئةوجملس إدارة برنامج
مذكرة التفاهم  ال يشكل عدم طلب أي طرف من الطرفني تنفيذ حكم من أحكام               -٣٠

  .هاهذه تنازالً عن ذلك احلكم أو عن أي حكم آخر من أحكام

  مدة مذكرة التفاهم هذه  -ثاين عشر  
ـ    تكون املدة األولية ملذكرة التفاهم هذه مخس سنوات، و          -٣١ دة ميكن متديدها لفترتني م

  .األمم املتحدة للبيئةمؤمتر األطراف وبرنامج ذلك  أربع سنوات، إذا ما قرر كل منهما

  اإلخطار والتعديل  -ثالث عشر 
 متوقعـة   ماديةخيطر كل طرف الطرف اآلخر خطياً وعلى حنو فوري بأية تغيريات              -٣٢
  . التفاهم هذه تنفيذ مذكرةيففعلية ميكن أن تؤثر  أو
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  .اتفاق خطي مشتركالتفاهم هذه مبوجب جيوز للطرفني تعديل مذكرة   -٣٣

  بدء النفاذ  -رابع عشر 
حيز النفاذ يف تاريخ آخر توقيع ملمثلي الطرفني املـأذون          التفاهم هذه   تدخل مذكرة     -٣٤

  .هلما حسب األصول

  الفسخ  -خامس عشر
 بالبند الثـاين عـشر      ، رهناً  التفاهم هذه   مذكرة فسخجيوز ألي طرف من الطرفني        -٣٥

 بعـد   فسخ هذا ال  مفعولويبدأ  . سنةبأعاله، بعد موافاة الطرف اآلخر بإخطار خطي مسبق         
  . املذكورسنة من تاريخ استالم اإلخطار

مجيع اإلجـراءات   األمم املتحدة للبيئة    ، يتخذ برنامج     التفاهم هذه   مذكرة فسخبعد    -٣٦
التفـاهم   مذكرة   ُيخل فسخ وال  . أسرع ما ميكن  ركز ب امل عملياته املتصلة ب   الستكمالالالزمة  

 فـسخ بأي حق أو التزام من حقوق والتزامات الطرفني األخرى املستحقة قبل تاريخ ال            هذه  
  . أو مبوجب أي صك قانوين ينفذ عمالً هبذه املذكرةالتفاهم هذهمبوجب مذكرة 
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  املرفق الثاين

  ناختشكيل اجمللس االستشاري ملركز وشبكة تكنولوجيا امل    
بغية حتقيق التمثيل العادل واملتوازن، يتألف اجمللس االستـشاري ملركـز وشـبكة               -١

  :على النحو التايل) املركز والشبكة(تكنولوجيا املناخ 
 ممثالً حكومياً، يتساوى فيهم متثيل األطراف املدرجة يف املرفـق األول            ١٦  )أ(  
ف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية       واألطرا) األطراف املدرجة يف املرفق األول    (لالتفاقية  

  ؛)األطراف غري املدرجة يف املرفق األول(
) اللجنة التنفيذيـة (رئيس ونائب رئيس اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا          )ب(  

  بصفتهما الرمسية كممثلني للجنة التنفيذية؛
أو عضو يعينه   أحد الرئيسني املتشاركني جمللس الصندوق األخضر للمناخ،          )ج(  

  الرئيسان املتشاركان، بصفته الرمسية كممثل للصندوق األخضر للمناخ؛
رئيس أو نائب رئيس جلنة التكيف، أو عضو يعينه الرئيس ونائب الرئيس،              )د(  

  بصفته الرمسية كممثل للجنة التكيف؛
أحد الرئيسني املتشاركني للجنة الدائمـة، أو عـضو يعينـه الرئيـسان               )ه(  
  ن، بصفته الرمسية كممثل للجنة الدائمة؛املتشاركا
  مدير املركز والشبكة بصفته الرمسية كممثل للمركز والشبكة؛  )و(  
فئات املنظمات التالية املعتمـدة     إحدى  ثالثة ممثلني، ختتار كل واحد منهم         )ز(  

جلغرايف بصفة مراقب لدى اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، مع مراعاة التمثيل ا  
املنظمات غري احلكومية املعنية بالبيئة، واملنظمات غري احلكومية املمثلـة لقطـاعي            : املتوازن

يكونون من ذوي   واألعمال والصناعة، واملنظمات غري احلكومية املعنية بالبحوث واملستقلة،         
نظمة املـضيفة   املوتستقبلهم  اخلربة املتصلة مبجاالت التكنولوجيا أو املالية العامة أو األعمال،          

  .، مع مراعاة التمثيل اجلغرايف املتوازن)املركز(ملركز تكنولوجيا املناخ 
يدعو اجمللس االستشاري مراقبني خرباء حلضور االجتماعات، رهناً باالحتياجـات            -٢

احملددة يف جداول األعمال، وفقاً للطرائق واإلجراءات اليت يضعها اجمللـس االستـشاري يف              
  .اجتماعه األول

  .يكون مدير املركز والشبكة أميناً للمجلس االستشاري  -٣
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ُتعّين املمثلني احلكوميني اجملموعات أو الفئات اليت ينتمون إليها وينتخبـهم مـؤمتر               -٤
وتشجَّع اجملموعات أو الفئات على تعيني املمثلني احلكـوميني لعـضوية اجمللـس          . األطراف

 اخلربات ذات الصلة بتطوير التكنولوجيات      االستشاري، بغية حتقيق ما يناسب من توازن يف       
ونقلها من أجل التكيف والتخفيف، مع مراعاة احلاجة إىل حتقيق التوازن بني اجلنسني وفقـاً               

  .١٨-أ م/٢٣ و٧-م أ/٣٦للمقررين 
لعضوية اجمللس االستشاري مناصبهم ملـدة      تدوم والية املمثلني احلكوميني املنتخبني        -٥

  :وتسري القواعد التالية يف هذا الصدد. متتاليتني كحد أقصىتني احلق يف واليسنتني وهلم 
مدهتا ثالث سـنوات وُينتخـب      لوالية  ُينتخب نصف املمثلني يف البداية        )أ(  
  مدهتا سنتان؛لوالية نصفهم 
مـدهتا  لوالية   بعد ذلك، كل سنة نصف املمثلني        ،ينتخب مؤمتر األطراف    )ب(  
  سنتان؛

  .هم إىل أن ُينتخب من خيلفهميبقى املمثلون يف مناصب  )ج(  
إذا استقال عضو من أعضاء اجمللس االستشاري أو تعذر عليه لسبب آخر إكمـال                -٦

أو أداء مهام منصبه، جيوز للمجلس االستشاري، مع مراعاة اقتـراب           الوالية املعهود هبا إليه     
ها ليحـل حمـل     موعد الدورة التالية ملؤمتر األطراف، أن يقرر تعيني ممثل آخر من الفئة نفس            

  .واحدةوالية ، ويف هذه احلالة ُيحسب التعيني على أنه واليتهاملمثل املذكور ملا تبقى من 
يف اجمللس االستشاري وفقاً ملدة أعاله ) ب(١املشار إليهما يف الفقرة يشارك املمثالن    -٧

  .منصبيهما
 اجمللـس   يفأعـاله   ) ه(و) د(و) ج(١املشار إليهم يف الفقـرات      يشارك املمثلون     -٨

  .االستشاري وفقاً ملدة مناصبهم
أن يـشاركوا يف اجمللـس      أعـاله   ) ز(١املشار إليهم يف الفقـرة      ال حيق للممثلني      -٩

  . االستشاري ألكثر من والية مدهتا سنة واحدة
) أ(١ممثليه املشار إليهم يف الفقـرتني       بتوافق آراء   االستشاري  ُتتخذ قرارات اجمللس      -١٠
حيدد هؤالء املمثلون يف طرائق اجمللس االستشاري وإجراءاته كيفيـة          و. أعاله حصراً ) ب(و

  . يف حالة استنفاد مجيع اجلهود الرامية إىل حتقيق توافق اآلراءاختاذ القرارات
ينتخب اجمللس االستشاري سنوياً رئيساً ونائباً للرئيس من بني املمثلني املشار إليهم              -١١

سنة واحدة، على أن يكون أحدمها من طرف        ية مدهتا   لوالأعاله كل منهما    ) أ(١يف الفقرة   
ويتناوب على منـصيب  . مدرج يف املرفق األول واآلخر من طرف غري مدرج يف املرفق األول           

الرئيس ونائب الرئيس سنوياً ممثل من طرف مدرج يف املرفق األول وممثل من طـرف غـري                 
  .مدرج يف املرفق األول
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ويف . ، يتوىل نائبه مهام الـرئيس     هالوفاء بالتزامات منصب  إذا تعذر على الرئيس مؤقتاً        -١٢
  ممثل أيمهام الرئيس مؤقتاً يف تلك اجللسة        الرئيس ونائب الرئيس عن جلسة ما، يتوىل         غياب
  .أعاله يعينه اجمللس االستشاري) أ(١حمدد يف الفقرة آخر 
 بديالً   االستشاري جمللسنتخب ا ي،  واليته متام تعذر على الرئيس أو نائب الرئيس إ       إذا  -١٣

  . أعاله٦، مع مراعاة الفقرة الواليةإلمتام 
لتحضرها، بصفة مراقب، األطـراف      ة مفتوح لس االستشاري  اجتماعات اجمل  نكوت  -١٤

  . خالف ذلكلس االستشارياملنظمات املعتمدة بصفة مراقب، إال إذا قرر اجملو واألمانة
  .ملركز وشبكة تكنولوجيا املناختابع الجمللس االستشاري يسر عمل اُي ويدعم املركز  -١٥
  . تشكيل اجمللس االستشاري٢٠٢٠يستعرض مؤمتر األطراف يف عام   -١٦

  اجللسة العامة التاسعة
  ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٧
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  ١٨-م أ/١٥املقرر     

   من االتفاقية٦برنامج عمل الدوحة بشأن املادة     
  إن مؤمتر األطراف،  
   من االتفاقية،٦ و٤و ٣ و٢ املواد إذ يشري إىل  
  ،١٦-م أ/٧ و١٣-م أ/٩ و٨-م أ/١١إىل املقررات وإذ يشري أيضاً   
حتقيق اهلدف النهائي لالتفاقيـة      من االتفاقية يف     ٦ أمهية املادة    وإذ يؤكد من جديد     

  ،والتنفيذ الفعال إلجراءات التكيف والتخفيف
ة جلميع األطـراف يف      بأن التعليم والتدريب وتطوير املهارات أمور أساسي       وإذ يقر   

  ،حتقيق التنمية املستدامة على املدى البعيد
بأن أحد أهداف التعليم هو تشجيع التغيريات الالزمة يف أساليب احلياة وإذ يقر أيضاً    

األشـخاص  واملواقف والسلوك لتعزيز التنمية املستدامة وإعداد األطفال والشباب والنساء و         
  ،كيف مع آثار تغري املناخذوي اإلعاقة واألوساط الشعبية للت

 أن مشاركة اجلمهور ووصوله إىل املعلومات حامسان يف وضع          وإذ يؤكد من جديد     
سياسات فعالة وتنفيذها، وكذا يف إشراك مجيع أصحاب املصلحة بشكل فعـال يف تنفيـذ               

  ،السياسات هذه
شاركة  أيضاً أمهية مراعاة اجلوانب اجلنسانية وضرورة تشجيع امل   وإذ يؤكد من جديد     

ذوي اإلعاقة والـشعوب األصـلية      األشخاص  الفعالة لألطفال والشباب واملسنني والنساء و     
   من االتفاقية،٦واجملتمعات احمللية واملنظمات غري احلكومية يف األنشطة املتصلة باملادة 

بالتقدم الذي أحرزته األطراف واملنظمات الدولية واجملتمع املدين يف ختطيط          وإذ ينوه     
التثقيف والتدريب والتوعية العامة ومشاركة اجلمهور ووصوله إىل املعلومات وتنسيق          أنشطة  

  هذه األنشطة وتنفيذها،
 التعليم والتـدريب    بأمهية اعتماد هنج قطري استراتيجي طويل األجل إزاء       وإذ يسلم     

 ذلك   احمللي والوطين ودون اإلقليمي واإلقليمي والدويل، مبا يف        ىاملهارات على املستو  تطوير  و
  ،ذات الصلة تعزيز القدرات املؤسسية والقطاعية

ضمان توافر ما يكفي من املوارد املالية والتقنية ال يزال يـشكل             بأنوإذ يسلم أيضاً      
 من االتفاقية بالنسبة جلميع األطراف، وال سيما البلـدان األفريقيـة   ٦تنفيذ املادة  أمام  حتدياً  

  ،صغرية الناميةالبلدان منواً والدول اجلزرية الأقل و
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 يف املعلومات الواردة يف الوثائق اليت أعدهتا األمانة لدعم استعراض تنفيـذ             وقد نظر   
  ،)١( من االتفاقية٦ بشأن املادة  املعدلبرنامج عمل نيودهلي

 مـن   ٦بشأن املـادة    املمتد على مثاين سنوات     برنامج عمل الدوحة     يعتمد  -١  
  ؛)يشار إليه فيما يلي بربنامج العمل( املقرر  بصيغته الواردة يف مرفق هذااالتفاقية

، مع إجراء اسـتعراض  ٢٠٢٠عام يف استعراض لربنامج العمل    إجراء   قرري  -٢  
تـوفري  ، لتقييم فعاليته وحتديد أي ثغرات واحتياجات ناشئة، و        ٢٠١٦عام  يف  وسيط للتقدم   
  الئم؛على النحو املقررات بشأن حتسني فعالية برنامج العمل ة مياملعلومات أل

، حـسب    الوطنية يف إطار بالغاهتا  ( األطراف إىل أن تقدم معلومات       يدعو  -٣  
عن اجلهود املبذولة واخلطوات املتخذة لتنفيذ برنامج العمل وتقاسم جتارهبا وأفضل           ) االقتضاء

  ؛٢٠٢٠ و٢٠١٦عامي يف ممارساهتا بغرض استعراض الربنامج 
ن التمويل الوارد مـن مجيـع       إىل تقدمي معلومات ع    أيضاً  األطراف يدعو  -٤  

املصادر، مبا يف ذلك من مرفق البيئة العاملية والوكاالت الثنائية واملتعددة األطراف ومنظمات             
   من االتفاقية؛٦األمم املتحدة، لتنفيذ املادة 

 املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية على مواصـلة          شجعي  -٥  
من االتفاقية، وتعزيز اجلهـود التعاونيـة لتنفيـذ مبـادرات            ٦أنشطتها ذات الصلة باملادة     

الدويل واإلقليمي والوطين واحمللي، وتبادل املعلومـات        ىاملستوعلى   ٦واستراتيجيات املادة   
شبكة املعلومات املتعلقة بتغري املناخ التابعة عمل من خالل البشأن استجاباهتا الربناجمية لربنامج 

   اإلعالم؛طغريها من وسائ و املناخلالتفاقية اإلطارية لتغري
املتعددة األطراف والثنائيـة، مبـا يف ذلـك           املؤسسات واملنظمات  دعوي  -٦  

موارد ماليـة   ، إىل أن توفر     حسب االقتضاء ،  لآللية املالية لالتفاقية  التابعة  الكيانات التشغيلية   
   من االتفاقية؛٦لدعم األنشطة املتعلقة بتنفيذ املادة 

وارد املالية إىل األطراف غري املمرفق البيئة العاملية أن يواصل تقدمي إىل يطلب   -٧  
البلـدان منـواً والـدول      أقل  املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، وال سيما البلدان األفريقية و         

 ١٠-م أ/٧ و٩-م أ/٤ و٧-م أ/٦ و١-م أ/١١ للمقـررات اجلزرية الصغرية النامية، وفقـاً   
تقـدمي  ، لدعم تنفيذ برنامج العمل و     ١٧-م أ /١١ و ١٦-م أ /٣ و ١٣-م أ /٧ و ١٢-م أ /٣و

  ن األنشطة اليت يدعمها؛ع إىل مؤمتر األطراف ةمنتظمتقارير 
اليت املنظمات احلكومية الدولية األخرى     أن تشجع   األمانة   إىلب أيضاً   طلي  -٨  

ملنظمات تعزز الشراكات مع ا   أن  ، و  على أن تفعل ذلك    تقدم الدعم التقين أو املايل    ميكنها أن   
  األخرى والقطاع اخلاص واجلهات املاحنة، من أجل دعم تنفيذ برنامج العمل؛

__________ 

)١( FCCC/SBI/2012/3 وFCCC/SBI/2012/4 وFCCC/SBI/2012/5 وFCCC/SBI/2012/19 
 .FCCC/SBI/2012/MISC.4و
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 من  ٦املادة  املتعلق ب العمل  أن ُتعّزز    اهليئة الفرعية للتنفيذ     من يطلب كذلك   -٩  
 مبـشاركة األطـراف     ، من االتفاقية  ٦بشأن املادة    أثناء الدورة    تنظيم حوار سنوي  باالتفاقية  

 الصلة املنشأة مبوجب االتفاقية واخلرباء واملمارسني وأصحاب املـصلحة          وممثلي اهليئات ذات  
املـستفادة  تبادل اخلربات واألفكار وأفضل املمارسات والـدروس        وذلك من أجل     ،املعنيني
  يتعلق بتنفيذ برنامج العمل؛ فيما

 ٦ أعاله العناصر الستة للمادة      ٩احلوار املشار إليه يف الفقرة      جيمِّع  أن  قرر  ي  -١٠  
إىل  اجلمهور   ، ووصول اجلمهور والتوعية العامة، ومشاركة     ، والتدريب ،التعليم(من االتفاقية   
على أن ، ايل تركيز ُينظر فيهما بالتعاقب على أساس سنوي جميف)  والتعاون الدويل،املعلومات

إىل اجلمهـور   وصـول   هو  الثاين  ويكون  التعليم والتدريب،   يكون جمال التركيز األول هو      
لكال التعاون الدويل موضوعاً شامالً     يكون  والتوعية العامة، و  ومشاركة اجلمهور،   ،  ماتعلوامل

   التركيز؛جمايل
أن تعقد الدورة األوىل للحوار الـسنوي يف الـدورة الثامنـة            قرر أيضاً   ي  -١١  

  األول؛جمال التركيز ركز على أن توللتنفيذ والثالثني للهيئة الفرعية 
  تعد تقريراً موجزاً عن كل دورة من دورات احلوار؛األمانة أن  إىلطلب ي  -١٢  
 تنفيـذ   ي يف استعراض  هانظرأن تدرج، عند    اهليئة الفرعية    إىلأيضاً  يطلب    -١٣  

من جلسات احلوار   الصادرة  وجزة  املتقارير  ال أعاله،   ٢ا يف الفقرة    مبرنامج العمل املشار إليه   
  ؛ني االستعراضينهذيف كمسامهات إضافية  أعاله، ١٢املشار إليها يف الفقرة و

 أن ُتتخذ إجراءات األمانة اليت يدعو إليها هذا املقرر، رهنـاً            يطلب كذلك   -١٤  
  .بتوافر املوارد املالية
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  املرفق

   من االتفاقية٦املتعلق باملادة الدوحة برنامج عمل     

  مالحظات  -أوالً  
التفاقية، مبا فيهـا     من ا  ٦سيسهم يف بلوغ هدف االتفاقية تنفيذُ مجيع عناصر املادة            -١

  .التعليم، والتدريب، وتوعية اجلمهور ومشاركته، وحصوله على املعلومات، والتعاون الدويل
وستتفاوت القـدرة   .  من االتفاقية  ٦وتعد األطراف مجيعها مسؤولة عن تنفيذ املادة          -٢

ات األولوية   فيما بني البلدان، كما ستتفاوت اجملاالت املواضيعية ذ        ٦على تنفيذ أنشطة املادة     
واجلماهري املستهدفة، وذلك مبا يتسق مع أولوياهتا يف جمال التنمية املستدامة وطريقتها املفضلة             

  .ثقافياً يف إجناز الربامج بغية زيادة إدراك الناس ملسألة تغري املناخ
أما التعاون اإلقليمي ودون اإلقليمي والدويل فيمكن أن يعـزز القـدرة اجلماعيـة                -٣

لى تنفيذ االتفاقية، وأن حيسن التآزر، وجينب االزدواج يف اجلهود املبذولة بـني             لألطراف ع 
  .خمتلف االتفاقيات، وأن حيسِّن يف هناية املطاف من فعالية الربجمة وييسَر دعمها

ومن املهم معرفة املزيد من البلدان عن خرباهتا ودروسها املستفادة وممارساهتا اجليدة              -٤
 من االتفاقية، كي تتمكن األطراف واملنظمـات        ٦ها يف تنفيذ املادة     والتحديات اليت واجهت  

احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية اليت لديها املوارد للقيام بذلك من توجيه جهودها             
  .توجيهاً فعاالً إىل توفري الدعم املناسب

حلكوميـة  ويعمل كثري من األطراف واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غـري ا            -٥
ومنظمات اجملتمع احمللي، وكذلك القطاعان اخلاص والعام، بنشاط لزيـادة الـوعي واإلدراك             

وال يزال توافر املوارد املالية والتقنية الكافية لتنفيذ        . خيص أسباب تغري املناخ وآثاره وحلوله      فيما
  .سيما البلدان النامية من االتفاقية تنفيذاً مالئماً حتدياً تواجهه مجيع األطراف، وال ٦املادة 
.  اليت تضطلع هبا األطراف    ٦ومن السهل اإلبالغ عن طبيعة األنشطة املتعلقة باملادة           -٦

  . صعباًغري أن رصد أو تقييم آثار هذه األنشطة ال يزال أمراً
 أن تكّمـل    ٦ومن شأن تنفيذ األنشطة والـربامج املنـصوص عليهـا يف املـادة                -٧

  .يضة االنبعاثات والقادرة على التأقلم مع تغري املناخاالستراتيجيات اإلمنائية خف
  .٦ويشكل نوع اجلنس قضية شاملة يف مجيع العناصر الست اليت تنص عليها املادة   -٨
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 من االتفاقية جمموعة واسعة من أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك  ٦ويشمل تنفيذ املادة      -٩
 واملنظمات غري احلكومية وغريها من احلكومات والقطاع اخلاص واملنظمات احلكومية الدولية    

املنظمات الدولية وصناع القرار والعلماء ووسائط اإلعالم واملعلمـون وعامـة اجلمهـور             
  .والشباب والنساء واألشخاص ذوو اإلعاقة والشعوب األصلية بني جهات أخرى

خيص  والوعي فيما    اإلدراك من االتفاقية هو نشر وحتسني       ٦والغرض من تنفيذ املادة       -١٠
تغري املناخ وتغيري السلوك، ومن مث ينبغي أن يكون االتصال موجهاً إىل عامة اجلمهور ومجيع               

  . أعاله٩أصحاب املصلحة، مثل أولئك املشار إليهم يف الفقرة 
 يف االسـتراتيجيات    ٦ولزيادة الوعي بتغري املناخ، ينبغي أن ُتدمج أنـشطة املـادة              -١١

  .واخلطط القطاعية

  راض واملبادئ التوجيهيةاألغ  -ثانياً  
 من االتفاقية نطاق اإلجـراءات املتعلقـة       ٦ املتعلق باملادة    الدوحةيبّين برنامج عمل      -١٢

وينبغي أن  .  ويوفر األساس لتلك األنشطة، وفقاً ألحكام االتفاقية       ٦باألنشطة املتصلة باملادة    
هـا  ظروفيراعي وألطراف اليب احتياجات فييكون مبثابة إطار مرن لإلجراءات املوجهة قطرياً  

  .عكس أولوياهتا ومبادراهتا الوطنيةي واخلاصة
 من االتفاقيـة إىل مقـررات قائمـة         ٦ املتعلق باملادة     الدوحة يستند برنامج عمل  و  -١٣

صدرت عن مؤمتر األطراف، وحتديداً اتفاقات مراكش، اليت تتضمن عدداً من اإلشارات إىل             
 بشأن بنـاء القـدرات يف   ٧-م أ/٣ و٧-م أ/٢ املقررين ، ال سيما ٦األنشطة املتعلقة باملادة    

 ٧-م أ /٤واملقـرر   على التوايل،   البلدان النامية ويف البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية،          
 ٤ من املادة ٩ و٨ بشأن تنفيذ الفقرتني ٧-م أ/٥بشأن تطوير التكنولوجيات ونقلها، واملقرر 

  .من االتفاقية
  : مبا يليالدوحةامج عمل يسترشد برنو  -١٤

  َنْهج موجه قطرياً؛  )أ(  
  الفعالية من حيث التكلفة؛  )ب(  
  املرونة؛  )ج(  
  هنج جنساين ومشترك بني األجيال؛  )د(  
 يف برامج واستراتيجيات تغـري      ٦هنج مرحلي يدمج األنشطة املتعلقة باملادة         )ه(  

  املناخ القائمة؛
ـ أوجه  الشبكات و وتعزيز الشراكات     )و(   التـآزر  أوجـه   آزر، وخباصـة    الت

  االتفاقيات؛ بني
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  ؛ والقطاعات وأصحاب املصلحة وتشاركيهنج متعدد التخصصات  )ز(  
  هنج كلي منتظم؛  )ح(  
  .مبادئ التنمية املستدامة  )ط(  

  الدوحةنطاق برنامج عمل   -ثالثاً  
عكس ُتشجَّع األطراف على االضطالع بأنشطة يف إطار الفئات الواردة أدناه، اليت ت             -١٥

، وذلك كجزء من براجمها الوطنيـة لتنفيـذ          من االتفاقية  ٦يف املادة   الواردة  العناصر الستة   
  .االتفاقية ومع مراعاة الظروف والقدرات الوطنية

  التثقيف  -ألف  
اليت تركز على تغري املناخ       الرمسية وغري الرمسية   التعاون يف برامج التثقيف والتدريب      -١٦

على أن تستهدف   وتطويرها وتنفيذها،   يع هذه الربامج وتيسريها     على مجيع املستويات وتشج   
  .لتدريب اخلرباءاألفراد أو إعارهتم على وجه اخلصوص، وتشمل تبادل النساء والشباب 

  التدريب  -باء  
للمجموعات اليت تضطلع بدور     اليت تركز على تغري املناخ        الربامج التعاون يف تدريب    -١٧

  والصحفيني واملعلمني والقادة اجملتمعـيني     ني والتقنيني واإلداريني   العلمي رئيسي، مثل املوظفني  
 ودون  الـوطين و  احمللـي   وتيسريها وتطويرها وتنفيذها على الـصعيد       هذه الربامج  وتشجيع

فاملهارات واملعارف التقنية تتيح فرصة ملعاجلة      .  االقتضاء حسب،  اإلقليمي واإلقليمي والدويل  
  .مالئمهلا على حنو قضايا تغري املناخ واالستجابة 

   اجلمهورتوعية  -جيم  
 وتشجيع هـذه الـربامج      التعاونُ يف برامج توعية اجلمهور بشأن تغري املناخ وآثاره          -١٨

 دون  الصعيدوتيسريها وتطويرهـا وتنفيذهـا علـى الصعيد الوطين، وعند االقتضاء على          
ل الشخـصي يف جمـال       والعم امهاتاإلقليمي واإلقليمي والدويل بوسائل منها تشجيع املس      

التصدي لتغري املناخ، ودعم السياسات املالئمة للمناخ وتعزيز التغريات السلوكية، مبا يف ذلك           
، ومالحظة الدور اهلام الذي ميكـن أن تؤديـه   من خالل استعمال وسائط اإلعالم املشهورة 

  .منابر واستراتيجيات وسائط اإلعالم االجتماعية يف هذا السياق
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  مهور على املعلومات اجلحصول  -دال  
تيسري حصول اجلمهور على البيانات واملعلومات، من خالل تقدمي املعلومات املتعلقة             -١٩

باملبادرات والسياسات ونتائج اإلجراءات اخلاصة بتغري املناخ، اليت حيتاجها اجلمهور وغـريه            
غي أن يأخـذ    وينب . املناخ ومعاجلتها والتصدي هلا    من أصحاب املصلحة إلدراك مسألة تغري     

من قبيل القضايا املتعلقة بنوعية الوصول إىل اإلنترنت، ومعرفة الكتابة ذلك يف االعتبار عوامل   
  . وقضايا اللغة،والقراءة

   اجلمهورمشاركة  -هاء  
تشجيع مشاركة اجلمهور يف معاجلة مسألة تغري املنـاخ وآثـاره ويف اسـتحداث                -٢٠

عليق والنقاش والشراكة يف أنشطة تغري املنـاخ ويف  استجابات مناسبة هلا، من خالل تيسري الت     
، ومالحظة الدور اهلام الذي ميكن أن تؤديه منابر واسـتراتيجيات وسـائط             جمال احلوكمة 

  .اإلعالم االجتماعية يف هذا السياق

   الدويلالتعاون  -واو  
من شأن التعاون دون اإلقليمي واإلقليمي والدويل يف االضطالع باألنـشطة الـيت               -٢١

تندرج ضمن نطاق برنامج العمل أن يعزز القدرة اجلماعية لألطراف على تنفيذ االتفاقيـة،              
كما ميكن للجهود اليت تبذهلا املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية أن تساهم             

ن حيـسّ والتآزر بني االتفاقيـات  أوجه  شأن هذا التعاون أن يزيد من تعزيز  منو. يف تنفيذها 
  . مجيع اجلهود املبذولة يف جمال التنمية املستدامةفعالية

  التنفيذ  -رابعاً  

  األطراف  -ألف  
يف إطار برامج األطراف وأنشطتها الوطنية يف جمال تنفيذ االتفاقية، ويف نطاق برنامج       -٢٢

  :، ميكن لألطراف القيام جبملة أمور منهاعمل الدوحة

  االستراتيجية     
 ودعمها، مبا يف ذلـك      ٦ألنشطة املتعلقة باملادة    تسمية جهة وْصل وطنية ل      )أ(  

اد مسؤوليات حمـددة     املعلومات واملواد وإسن    احلصول على  دعمها تقنياً ومالياً، ومتكينها من    
ميكن أن تشمل هذه املسؤوليات حتديد جماالت إلمكانية التعاون الدويل وإتاحة           و. هلذه اجلهة 
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 يف  ٦، وتنسيق إعداد الفصل املتعلق باملـادة        الفرص لتعزيز أوجه التآزر مع اتفاقيات أخرى      
البالغات الوطنية، مع ضمان إيراد معلومات االتصال ذات الصلة، مبا فيها عناوين املواقـع               

  على الشبكة العاملية؛
  :استحداث القدرات املؤسسية والتقنية الالزمة من أجل  )ب(  

   االتفاقية؛ من٦حتديد الثغرات واالحتياجات فيما يتعلق بتنفيذ املادة  '١'
  ؛٦تقييم فعالية األنشطة املتعلقة باملادة  '٢'
، وتنفيذ السياسات والتدابري ٦النظر يف الصالت بني األنشطة املتعلقة باملادة       '٣'

الرامية إىل التخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معه، والوفاء بااللتزامات           
  ات؛األخرى مبقتضى االتفاقية، مثل نقل التكنولوجيا وبناء القدر

إعداد تقديرات لالحتياجات اليت تتعلق حتديداً بالظروف الوطنية يف جمـال             )ج(  
، مبا يف ذلك استخدام أساليب البحـث االجتمـاعي واألدوات            من االتفاقية  ٦تنفيذ املادة   

  األخرى ذات الصلة لتحديد اجلماهري املستهدفة والشراكات احملتملة؛
 من االتفاقية ميكن هيكلتـها وفقـاً        ٦ادة  وطنية بشأن امل  استراتيجية  إعداد    )د(  

  ؛ أعاله٩للعناصر النطاق وأصحاب املصلحة املستهدفني الوارد ذكرهم يف الفقرة 
حبـث  وضع استراتيجيات لالتصال بشأن مسألة تغري املناخ باالستناد إىل            )  ه(  

  ؛بغية إحداث تغريات سلوكيةاجتماعي موجه 
املهارات الختاذ إجـراءات    /تنمية التدريب تعزيز مؤسسات التعليم الوطين و      )و(  

  .بشأن التعلم يف جمال تغري املناخ

  األدوات واألنشطة    
إعداد دليل باملنظمات واألفراد يتضمن إشارة إىل جتربتهم وخربهتم يف جمال             )أ(  

  ، وذلك بغرض بناء شبكات نشطة تشارك يف تنفيذ هذه األنشطة؛٦األنشطة املتعلقة باملادة 
ة توافر املواد اإلعالمية غري اخلاضعة حلقوق امللكية واملواد املترمجة بشأن      زياد  )ب(  

  تغري املناخ، وفقاً للقوانني واملعايري ذات الصلة حبماية املواد املشمولة حبقوق امللكية؛
. فرص لنشر املعلومات ذات الصلة بتغري املناخ على نطاق واسع البحث عن     )ج(  

الوثائق الرئيسية املتعلقة بتغري املناخ، مبا فيها       ة نسخ مبسطة من     وميكن أن تشمل التدابري ترمج    
 إىل اللغـات    ،املنـاخ اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري       وغريها من تقارير   ةرير التقييمي االتق

  ؛هااملناسبة وتوزيع
االستفادة من التكنولوجيات اجلديدة، وال سيما من الشبكات االجتماعية،           )د(  
  ؛٦دجمها يف استراتيجيات املادة من أجل 
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وضع برامج مناسبة لوسائط اإلعالم االجتماعية، ومالحظة الـدور اهلـام             )ه(  
   من االتفاقية؛٦والتكميلي الذي ميكن أن تؤديه هذه املنابر يف تنفيذ املادة 

تشجيع وتعزيز إدراج مسألة تغري املنـاخ يف املنـاهج الدراسـية يف مجيـع            )و(  
 تدريب  زوميكن بذل جهود من أجل استحداث املواد الالزمة وتعزي        . تخصصاتالوستويات  امل

  املدرسني بالتركيز على مسألة تغري املناخ على الصعيدين اإلقليمي والدويل، عند االقتضاء؛
املناخ يف املناهج الدراسية للمؤسسات الـيت تقـدم         قضايا تغري   دمج تعلم     )ز(  

ودعم التعليم غري الرمسي والرمسي املتعلق بتغري املستويات  التعليم والتدريب الرمسيني على مجيع   
املناخ، وبرامج تدريب املدربني، واستحداث مواد التعليم والتدريب وتوعية اجلمهور الالزمة           

  وفقاً للظروف الوطنية والسياق الثقايف؛
تطوير أدوات ووضع منهجيات لدعم التدريب وتنمية املهارات يف جمـال             )ح(  
اخ من خالل اجلهود التعاونية وتوفري برامج تدريبية للمجموعات اليت تضطلع بـدور             تغري املن 

رئيسي يف االتصال والتثقيف يف جمال تغري املناخ، مبا يف ذلك الصحفيون واملدرسون والشباب 
  ؛واألطفال وقادة اجملتمعات احمللية

لـشباب  التماس مسامهة اجلمهور العام ومشاركته، مبا يف ذلك مـشاركة ا            )ط(  
لتـصدي  ااجملموعات، يف صوغ وتنفيذ جهود      ذلك من   والنساء ومنظمات اجملتمع املدين وغري      

لتغري املناخ، وكذلك فيما يتعلق بإعداد االتصاالت الوطنية، والتشجيع على مسامهة ومشاركة            
  ممثلي مجيع أصحاب املصلحة واجملموعات الرئيسية يف عملية التفاوض بشأن تغري املناخ؛

إطالع اجلمهور العام على أسباب تغري املناخ ومصادر انبعاثات غـازات             )ي(  
  الدفيئة، وعلى اإلجراءات اليت ميكن اختاذها على مجيع األصعدة للتصدي لتغري املناخ؛

 مـن االتفاقيـة   ٦تعزيز مشاركة مجيع أصحاب املصلحة يف تنفيذ املـادة         )ك(  
خلصوص، تشجيع املشاركة النشيطة للشباب   وعلى ا . ودعوهتم إىل اإلبالغ عن تنفيذ األنشطة     

  والنساء ومنظمات اجملتمع املدين ووسائط اإلعالم؛
تشجيع اجلمهور يف إطار برامج توعية اجلمهور على اإلسهام يف إجراءات             )ل(  

  التخفيف والتكيف؛
 لالتفاقية الذي تنظمـه اهليئـة       ٦املشاركة يف احلوار السنوي بشأن املادة         )م(  

  .فيذ، رهناً بتوافر املوارد املاليةالفرعية للتن

  الرصد واالستعراض    
املعـارف  ‘إجراء دراسات استقصائية، مثل دراسات استقـصائية بـشأن           )أ(  

، بغرض إنشاء قاعدة مرجعية ملستوى الوعي العام ميكن أن          ‘واملواقف واملمارسات والسلوك  
  تشكل أساساً ملواصلة العمل ودعم عملية رصد أثر األنشطة؛
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إطالع اجلمهور العام ومجيع أصحاب املصلحة على االستنتاجات الـواردة            )ب(  
  يف بالغاهتا الوطنية وخطط عملها الوطنية أو براجمها احمللية بشأن تغري املناخ؛

وضع معايري لتحديد ونشر املعلومات املتعلقة باملمارسات اجليدة اخلاصـة            )ج(  
وفقـاً للظـروف    صعيد الوطين أو اإلقليمي،     على ال ،  ٦باألنشطة املنصوص عليها يف املادة      

  والقدرات الوطنية، والتشجيع على تبادل هذه املمارسات؛
، ينبغـي   ٦ املـادة    املنصوص عليها يف  عنـد إعـداد وتنفيـذ األنشطـة       )د(  

ي، مبا يف ذلـك     لألطراف أن تسعى إىل تعزيز التعاون والتنسيق على الصعيدين الدويل واإلقليم          
حتديد الشركاء والشبكات مع األطراف األخرى، واملنظمات احلكومية الدولية، واملنظمات غري           

 أن   أيضاً  وينبغي .يةنظمات اجملتمع امل املركزية واحمللية، و   كوماتاحلكومية، والقطاع اخلاص، واحل   
  .ارسات اجليدة اخلربات واملموتقاسمتسعى إىل تعزيز وتيسري تبادل املعلومات واملواد، 

   اإلقليمية والدوليةاجلهود  -باء  
من أجل تعزيز اجلهود اإلقليمية والدولية، ميكن لذوي االستطاعة من أطراف وغريها             -٢٣

  :من املنظمات والوكاالت ذات الصلة أن تتعاون وتقدم الدعم يف جمال األنشطة التالية
مع مراعـاة التحـديات      ٦تنفيذ األنشطة املنصوص عليها يف املادة       تعزيز    )أ(  

   اإلقليمي ودون اإلقليمي؛ يف السياقنياملواجهة والفرص املتاحة
  ؛القائمةدعم املؤسسات والشبكات اإلقليمية   )ب(  
مـن   ٦تعزيز وتشجيع الربامج واملشاريع اإلقليمية اليت تدعم تنفيذ املـادة             )ج(  
مارسات والدروس املستفادة   وتعزز تبادل التجارب وذلك بطرق منها نشر أفضل امل        االتفاقية  

  وتبادل املعلومات والبيانات؛
التـابع    املتعلقة بتغري املنـاخ     املعلومات تبادلركز  ملإنشاء بوابات إقليمية      )د(  

راكز اإلقليمية، وذلك من أجـل      امل، بالتعاون مع    التفاقية األمم املتحدة اإلطارية لتغري املناخ     
  علومات وتيسري استعماله؛تطوير وحتسني أداء مركز تبادل املزيادة 

 وأنشطة إقليمية، مبا يف ذلك إعداد مواد تدريبيـة وتثقيفيـة            برامجوضع    )ه(  
  وأدوات أخرى، باستخدام اللغات احمللية حسب االقتضاء وحيثما تسىن ذلك؛

تعزيز تنفيذ املشاريع الرائدة من خالل إجراءات تعاونية علـى الـصعيدين              )و(  
 من االتفاقية، ودعـم     ٦ي من العناصر الستة اليت تنص عليها املادة         اإلقليمي والوطين بشأن أ   

  ؛ والتجاربتكرارها وتوسيعها وتبادل الدروس املستفادة
تبادل وتقاسـم   التدريب و تنظيم حلقات عمل إقليمية ودون إقليمية لتعزيز          )ز(  

  . ونقل املعارف واملهارات،التجارب وأفضل املمارسات
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لدان الشمال واجلنوب وفيما بني بلدان اجلنوب والتعاون تعزيز التعاون بني ب    )ح(
  .الثالثي يف مسائل التثقيف والتدريب وتنمية املهارات يف جمال تغري املناخ

   احلكومية الدوليةاملنظمات  -جيم  
منظمات األمم املتحدة، وال سيما منظمة األمم املتحدة لألغذيـة والزراعـة            دعى  ُت  -٢٤
منظمة األمم املتحـدة للتربيـة      وبرنامج األمم املتحدة للبيئة و    طّفولة  منظمة األمم املتحدة لل   و

 واملنظمة العاملية لألرصـاد اجلويـة،       معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث     و والعلم والثقافة 
بوصفها أعضاء يف حتالف األمم املتحدة بشأن التثقيف والتدريب وتوعية اجلمهور يف جمـال              

  :ملة أمور منها ما يلي، إىل القيام جبتغري املناخ
  من ٦ املادة   املنصوص عليها يف  مواصلة دعم اجلهود املبذولة لتنفيذ األنشطة         )أ(  

، ومن خالل برامج حمددة تركز على تغري املنـاخ، وعنـد             عملها  خالل برامج  االتفاقية من 
ـ  املواد البصرية االقتضاء بطرق منها توفري ونشر املعلومات واملواد املرجعية مثل           يت ميكـن    ال

   الدعم املايل والتقين؛ميترمجتها وتعديلها بيسر، وكذلك بتقد
 مع املنظمات احلكومية الدولية األخرى وتعزيـز إشـراكها          التعاونتعزيز    )ب(  

وجتنـب  مـن االتفاقيـة      ٦هبدف ضمان دعم منسق لألطراف يف أنشطتها املتصلة باملادة          
  .االزدواج يف العمل

إلقليمي والدويل حبشد الشراكات وإنشاء الـشبكات       زيادة تعزيز التعاون ا     )ج(  
بني األطراف واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية واألوسـاط األكادمييـة            
والقطاع اخلاص واحلكومات املركزية واحمللية واملنظمات اجملتمعية والقيـام معـاً بتـصميم             

  ة وتنفيذها وتقييمها؛ من االتفاقي٦األنشطة والسياسات املتصلة باملادة 
  اإلسهام يف تنفيذ برنامج عمل الدوحة كل يف جمال ختصصها؛  )د(  
دعم البلدان يف وضع هنج قطري اسـتراتيجي طويـل األجـل للتثقيـف           )ه(  

والتدريب وتنمية املهارات يف جمال تغري املناخ يرتبط باألهداف الوطنية املتعلقة بتغري املنـاخ،              
   ذات الصلة؛وتعزيز املؤسسات الوطنية

تصميم وتنفيذ الربامج التدريبية ووضع املبادئ التوجيهية وتقدمي غري ذلـك       )و(  
   من االتفاقية؛٦من الدعم املباشر إىل جهات الوصل الوطنية فيما خيص املادة 

القيام، يف إطار شراكة مع األطراف واجملتمع املدين، بتنظيم حلقات عمـل              )ز(  
   من االتفاقية؛٦ية ووطنية تركز على عناصر حمددة من املادة عاملية وإقليمية ودون إقليم

 من االتفاقية الذي تنظمه اهليئـة       ٦املشاركة يف احلوار السنوي بشأن املادة         )ح(  
  .الفرعية للتنفيذ
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   غري احلكوميةاملنظمات  -دال  
 ٦ُتَشجَّع املنظمـات غري احلكوميـة علـى مواصلـة أنشطتهـا املتصلـة باملادة          -٢٥

من خمتلف  ، وُتدعى إىل النظر يف سبل تعزيز التعاون بني املنظمات غري احلكومية             من االتفاقية 
 بني املنظمات احلكوميـة     نشطة، وكذلك التعاون يف األ    املناطق اجلغرافية واجملاالت املواضيعية   

  .واألطرافالدولية واملنظمات غري احلكومية 
ز مشاركة مجيع أصحاب املصلحة يف تنفيذ       وُتدعى املنظمات غري احلكومية إىل تعزي       -٢٦

وُتدعى املنظمـات غـري     .  من االتفاقية وتشجيعهم على اإلبالغ عن تنفيذ أنشطتهم        ٦املادة  
احلكومية، بوجه خاص، إىل تعزيز مشاركة الشباب والنساء ومنظمات اجملتمع املدين ووسائط  

  .اإلعالم مشاركة نشيطة يف األنشطة املتعلقة بتغري املناخ
 ٦وُتدعى املنظمات غري احلكومية أيضاً إىل املشاركة يف احلوار السنوي بشأن املادة               -٢٧

  .من االتفاقية

  الدعم  -هاء  
 األطراف أن حتدد أكثر السبل كفاءة وفعالية من حيث التكلفة لتنفيـذ             سيتعني على   -٢٨

 أخـرى،   ، وُتَشجَّع األطراف على إقامة شراكات مـع أطـراف         ٦املادة  ب املتصلةاألنشطة  
وغريهـا مـن أصـحاب      غري احلكومية   املنظمات  وكذلك مع املنظمات احلكومية الدولية و     

 مبا يف ذلك حتديد اجملاالت ذات األولوية اليت تتطلـب           ة،، لتيسري تنفيذ هذه األنشط    املصلحة
  .دعماً ومتويالً

 تعزيـز املؤسـسات      الدوحـة  كأولويات متهيدية، سيتطلب تنفيذ برنامج عمـل      و  -٢٩
  .رات الوطنية، ال سيما يف البلدان الناميةوالقد

   التقدم احملرز واإلبالغاستعراض  -واو  
سيجري مؤمتر األطراف، من خالل اهليئة الفرعية للتنفيذ، استعراضاً للتقدم احملـرز              -٣٠
، مع إجراء استعراض وسيط للتقـدم احملـرز يف          ٢٠٢٠ عام   يفتنفيذ برنامج العمل هذا      يف
 من االتفاقية   ٦ييم جدوى احلوار السنوي أثناء الدورة بشأن املادة          وسيشكل تق  .٢٠١٦ عام

  .٢٠٢٠جزءاً من االستعراض يف عام 
 معلومـات   وُيطلب إىل األطراف مجيعها أن تورد يف بالغاهتا الوطنية، حيثما أمكن،            -٣١

 ويف تقارير أخرى، معلومات عـن        من االتفاقية،  ٦عن األنشطة والسياسات اليت تنفذ املادة       
مع مالحظة أن    ، املتبقية والتحديات والفرص إجنازاهتا والدروس املستفادة والتجارب املكتسبة      

  . توفر دليالً مفيداً هلذا اإلبالغ٦العناصر الستة املنصوص عليها يف املادة 
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ع األطراف واملنظمات ذات الصلة على تبادل املعلومات بشأن تنفيذ برنامج            شجَّوُت  -٣٢
، باإلضافة   ومنابر وسائط اإلعالم االجتماعية    علومات املتعلقة بتغري املناخ   العمل عرب شبكة امل   

  .إىل قنوات اإلبالغ الرمسية مثل البالغات الوطنية
 استجابات برناجمية لربنـامج عمـل       وضعى املنظمات احلكومية الدولية إىل      دَعوُت  -٣٣

لتنفيـذ مـن خـالل      بالغ اهليئـة الفرعيـة ل     إلمانة،  األ، بعد إجراء مشاورات مع      الدوحة
 فعاليتـه يف    مباستجاباهتا وبالتقدم احملرز، وذلك بغية اسـتعراض الربنـامج وتقيـي           األمانة
  .٢٠٢٠و ٢٠١٦ عامي
وُتدعى املنظمات غري احلكومية إىل تقدمي معلومات ذات صلة باملوضوع إىل األمانة              -٣٤

 ٢٠١٦ يف عـامي      وتقييم فعاليتـه   الدوحةعن التقدم احملرز لغرض استعراض برنامج عمل        
، وإىل القيام، وفقاً لظروفها الوطنية، بإطالع جهات الوْصل الوطنية علـى ذلـك              ٢٠٢٠و

  . حبسب االقتضاءفيهوإشراكها 

   األمانةدور  -زاي  
 من االتفاقية، ُيطلب إىل األمانة أن تيّسر اجلهود املبذولـة يف إطـار              ٨وفقاً للمادة     -٣٥

  :، وخباصة ما يليالدوحةبرنامج عمل 
 للهيئة الفرعية للتنفيذ عن التقدم الذي حترزه األطراف يف تنفيذ   تقاريرإعداد    )أ(  

والتقـارير  ، وذلك باالستناد إىل املعلومات اليت ترد يف البالغات الوطنية       من االتفاقية  ٦املادة  
لك ، مبا يف ذ   وغريها من مصادر املعلومات    ٦املتعلقة باحلوار السنوي أثناء الدورة بشأن املادة        

. ٦عن املمارسات اجليدة ملشاركة أصحاب املصلحة يف تنفيذ األنشطة املتصلة باملادة     )١(تقرير
 للتقـدم   ٢٠١٦وستصدر هذه التقارير بانتظام، خاصة ألغراض االستعراض الوسيط يف عام           

  ؛٢٠٢٠ وألغراض االستعراض املقرر إجراؤه يف عام زاحملر
الدوحـة   الصلة يف برنامج عمـل        ذات املنظماتتيسري تنسيق إسهامات      )ب(  

  ؛املمتدة على مثاين سنوات
 وتنميتها  شبكة املعلومات املتعلقة بتغري املناخ    مواصلة عملها املتعلق بصيانة       )ج(  

وتعزيزها، وذلك بإصالح هيكلها وحتسني أدائها وإمكانية الوصول إليها وزيـادة حجـم             
  ؛لغاتحمتواها بلغات األمم املتحدة الرمسية وغريها من ال

 من االتفاقية وتيـسري     ٦إنشاء شبكة جلهات الوصل الوطنية اخلاصة باملادة          )د(  
شبكة املعلومات  تبادل اآلراء واملمارسات اجليدة والدروس املستفادة بشكل منتظم عن طريق           

__________ 

ة بصفة توليفي بشأن سبل دعم مشاركة املنظمات املعتمد]  لا[تقرير ]    لا"[مع مراعاة املعلومات املقدمة يف       )١(
التقرير املتعلق حبلقة العمل املعقودة أثناء الدورة لزيادة تطـوير سـبل            " و (FCCC/SBI/2010/16)" مراقب

 .(FCCC/SBI/2011/INF/7)" تعزيز مشاركة املنظمات املتمتعة بصفـة مراقب
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 وتنظيم حلقات عمل ومؤمترات الفيديو وأنشطة على الـصعيد الـدويل            املتعلقة بتغري املناخ  
وطين من أجل بناء وتعزيز املهارات والقدرات القائمة جلهات الوصل الـوطين            واإلقليمي وال 

  ؛٦اخلاصة باملادة 
 مـن   ٦حفز مبادرات ومشاريع تدريب تعاونية لتعزيز تنفيذ فعال للمادة            )ه(  

االتفاقية على الصعيد الدويل واإلقليمي والوطين بالتعاون مع األطراف واملنظمـات الدوليـة      
  كومية واملنظمات الشبابية والشركاء اإلمنائيني؛واملنظمات غري احل

مبادرة إطار عمل األمم املتحـدة املـشترك بـشأن          مواصلة عملها بشأن      )و(  
األطفال والشباب وتغري املناخ من أجل تعزيز اخنراط األطفال والـشباب ومـشاركتهم يف              

  ت مؤمتر األطراف؛ وحضورهم االجتماعات احلكومية الدولية، مبا فيها دورا٦أنشطة املادة 
مواصلة التعاون والتنسيق مع منظمات األمم املتحدة واملنظمات احلكوميـة         )ز(  

الدولية واملنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص واجملتمع املـدين والـشباب بغيـة حفـز             
  . من االتفاقية٦اإلجراءات املتعلقة بتنفيذ املادة 

  التاسعةاجللسة العامة 
  ٢٠١٢رب ديسم/ كانون األول٧
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   ١٨-م أ/١٦املقرر     

   النموذج األويل للسجل    
   إن مؤمتر األطراف،  
  ،١٧-م أ/٢ و١٦/م أ/١ و١٣/م أ/١إذ يشري إىل املقررات   
 اليت قرر فيهـا مـؤمتر       ١٧-م أ /٢من املقرر   ) ب(٤٥ إىل الفقرة    وإذ يشري كذلك    

ال املعلومات املقدمـة    األطراف أن تكون املشاركة يف السجل طوعية، وأال يتضمن السجل إ          
  صراحة إلدراجها فيه،

بتقدمي البلدان النامية األطـراف معلومـات عـن          حييط علماً مع التقدير     -١  
  إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً إىل السجل؛

، والكيـان    املتقدمـة  لبلـدان األطـراف   ته ملن يستطيع مـن ا     دعو كرري  -٢  
الية، مبا يف ذلك مرفق البيئة العامليـة والـصندوق          الكيانات املوكل إليها تشغيل اآللية امل      أو

األخضر للمناخ واجلهات املاحنة الثنائية واملتعددة األطراف وغريها من اجلهات املاحنة العامة،            
قـدم إىل األمانـة، حـسب       ُيومنظمات القطاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية، إىل أن         

أو املقدم إلعـداد  /يا وبناء القدرات املتاح و الدعم باملال والتكنولوج  عناالقتضاء، معلومات   
  ؛١٧-م أ/٢من املقرر  ٤٨، وفقاً للفقرة أو تنفيذ إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً/و

 البلدان األطراف النامية إىل أن تقدم، حسب االقتضاء، معلومات عن           يدعو  -٣  
صول على دعم دويل هلا     فرادى إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً األخرى اليت تسعى إىل احل         

   ؛١٧-م أ/٢من املقرر  ٤٦للفقرة وفقاً 
 البلدان األطراف النامية إىل أن تقدم معلومات عن فرادى إجـراءات            يدعو  -٤  

  ؛١٧-م أ/٢ من املقرر ٤٧التخفيف املالئمة وطنياً األخرى، إلقرارها، وفقاً للفقرة 
ه هامة الضطالع الـسجل   أعال٢أن املعلومات الواردة يف الفقرة      إىل   يشري  -٥  

بدور فعال يف تيسري مطابقة بني اإلجراءات اليت ُيبحث هلا عن دعم دويل والدعم املتاح، عن                
  ؛١٧-م أ/٢من املقرر  ٥١للفقرة طريق إتاحة املعلومات لألطراف وتوجيهها إليها، وفقاً 

النموذج األويل للـسجل الـيت       )١(باملواصفات العامة لتصميم  حييط علماً     -٦  
  عرضتها األمانة يف الدورة السابعة والثالثني للهيئة الفرعية؛

__________ 

 :املوقع الشبكي التايل هذه املواصفات يف مذكرة غري رمسية من األمانة، متاحة يف بيانيرد  )١(
<http://unfccc.int/files/cooperation_support/nama/application/pdf/design_requirements.pdf>.  
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أوليـاً  باملعلومات املقدمة من األمانة ومؤداها أن منوذجاً        حييط علماً أيضاً      -٧  
  ؛٢٠١٣أبريل /كامل التشغيل للسجل سيدخل اخلدمة يف نيسان

امـل  الكاألويل   إىل األمانة إخطاَر األطراف ببدء استخدام النمـوذج          يطلب  -٨  
الالزمة لألطراف واهليئات   النفاذ   أعاله، وإتاحة حقوق     ٧التشغيل للسجل املشار إليه يف الفقرة       

  ، لتمكينها من استخدام السجل؛١٧-م أ/٢ من املقرر ٤٨-٤٦املشار إليها يف الفقرات 
 توايف األمانة، قبل الدورة الثامنة والثالثني     أن   األطراف والكيانات إىل     يدعو  -٩  

الكامل التشغيل للسجل املشار إليـه يف       األويل  ، بتعليقات عن النموذج      للتنفيذ لفرعيةللهيئة ا 
   أعاله؛٧الفقرة 

 تشغيل السجل مبطالبة األمانة ببدء استخدام أول نـسخة للـسجل            يقرر  -١٠  
 القائم على شبكة اإلنترنت، شهرين على األقل قبل الدورة التاسعة عـشرة ملـؤمتر               تفاعليال

   أعاله؛٩راعاة التعليقات املشار إليها يف الفقرة األطراف، مع م
  : ما يليكذلك األمانة يطلب من  -١١  
إخطار األطراف ببدء استخدام أول نسخة للسجل التفاعلي القائم علـى             )أ(  

  شبكة اإلنترنت؛
تقدمي معلومات عن تشغيل السجل إىل مؤمتر األطراف يف دورته التاسـعة              )ب(  

مـن  ) ب(٥٢ ات للمناقشات بشأن اآللية املالية، وفقاً للفقـرة       عشرة من أجل توفري معلوم    
  ؛١٧-م أ/٢ املقرر

مواصلة تقدمي املساعدة التقنية املتعلقة باستخدام الـسجل إىل األطـراف             )ج(  
  ؛١٧-م أ/٢ من املقرر ٤٨-٤٦والكيانات املشار إليها يف الفقرات 

 مـن   ٤٨ الفقـرة    ار إليها يف  ـات املش ـراف والكيان ـالتداول مع األط    )د(  
  من أجل تيسري تقدمي معلومات عن الدعم؛١٧-م أ/٢ املقرر

 عمـالً   امليزانية باألنشطة املقرر أن تنفذها األمانة     تأثر  بتقديرات  حييط علماً     -١٢  
   أعاله؛١١ و١٠يف الفقرتني باألحكام الواردة 

فر اناً بتـو  أن تتخذ األمانة اإلجراءات اليت يدعو إليها هذا املقرر، ره     يطلب  -١٣  
  .املوارد املالية

  اجللسة العامة التاسعة
  ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٧
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  ١٨-م أ/١٧املقرر     

تشكيل فريق اخلرباء الفنيني املعين باملشاورات والتحلـيالت الدوليـة              
  وطرائقه وإجراءاته

  إن مؤمتر األطراف،  
ه اهليئـة الفرعيـة      إحالة نص مشروع مقرر يتضمنه مرفق هذا املقرر لتنظر في          يقرر  

للتنفيذ يف دورهتا الثامنة والثالثني، كي توصي مبشروع مقرر بشأن هذه املسألة ليعتمده مؤمتر              
  .األطراف يف دورته التاسعة عشرة
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Annex 

[English only] 

 Draft decision text 

[Draft decision -/CP.18 

Composition, modalities and procedures of the team of technical 
experts under international consultations and analysis  

 The Conference of the Parties, 

Recalling decisions 1/CP.16 and 2/CP.17, which established a process for 
international consultation and analysis of biennial update reports under the Subsidiary Body 
for Implementation that aims to increase the transparency of mitigation actions and their 
effects, and adopted the modalities and guidelines for the international consultation and 
analysis, 

Noting that international consultation and analysis of biennial update reports will be 
conducted in a manner that is non-intrusive, non-punitive and respectful of national 
sovereignty, 

Recognizing the need to have an efficient, cost-effective and practical international 
consultation and analysis process which does not impose an excessive burden on Parties 
and the secretariat, 

Having taken note of the estimated budgetary implications, as provided by the 
secretariat, of the actions requested of the secretariat in paragraph 3 below and other actions 
contained in the appendix to this decision, 

Also recognizing the difficulties faced by Parties not included in Annex I to the 
Convention (non-Annex I Parties) in reporting under the Convention, as well as the need to 
take into account national capabilities and circumstances, the need to build capacity and the 
need for the provision of financial support in a timely manner to non-Annex I Parties to 
facilitate the timely preparation of their biennial update reports, 

Further recognizing that the Consultative Group of Experts on National 
Communications from Parties not included in Annex I to the Convention will play an 
important role in facilitating technical advice and support for the preparation and 
submission of Parties’ first biennial update report, 

Having taken note that the requirements for additional resources for the 
implementation of the actions referred to in paragraph 3 below cannot be met by the 
approved UNFCCC core budget for the biennium 2012–2013, 

Having taken note that the UNFCCC core budget for the biennium 2014–2015 will 
need to address the resources necessary for the implementation of the actions contained in 
the appendix to this decision, 

1. Adopts the composition, modalities and procedures of the team of technical experts 
referred to decision 2/CP.17, annex IV, paragraph 1, as contained in the appendix to this 
decision; 
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2. Invites Parties and, as appropriate, intergovernmental organizations to nominate 
technical experts with the relevant qualifications to the UNFCCC roster of experts; 

3. Requests the secretariat: 

 (a) To maintain and update the roster of technical experts; 

 (b) To develop the technical tools necessary to conduct the technical analysis of 
the biennial update reports efficiently; 

4. Requests the CGE to develop [and conduct] appropriate training programmes for 
nominated technical experts, based on the most-updated training materials of the CGE, with 
a view to improve the technical analysis taking into account the difficulties encountered by 
non-Annex I parities in the preparation of their BURs; 

5. Encourages Parties included in Annex II to the Convention to provide the financial 
resources necessary for the actions of the secretariat called for in paragraph 3 above and the 
actions required within the provisions contained in the appendix to this decision; 

6. Also encourages developed country Parties and other developed country Parties 
included in Annex II to the Convention to provide new and additional financial resources at 
the agreed full cost in accordance with Article 4, paragraph 3, of the Convention and 
relevant decisions of the Conference of the Parties, with a view to supporting any reporting 
needed for international consultations and analysis; 

7. Requests that the actions of the secretariat called for in this decision, and the actions 
required within the provisions contained in the appendix to this decision, be undertaken 
subject to the availability of financial resources. 
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Appendix 

Composition, modalities and procedures of the team of technical 
experts for undertaking the technical analysis of biennial update 
reports from Parties not included in Annex I to the Convention 

The objective of this document is to provide details of the composition, modalities and 
procedures of the team of technical experts (TTE) referred to in decision 2/CP.17, annex 
IV, paragraph 3, for undertaking technical analysis of biennial update reports (BURs) from 
Parties not included in Annex I to the Convention (non-Annex I Parties), in a manner that is 
non-intrusive, non-punitive and respectful of national sovereignty, and that does not 
include, in accordance with decision 1/CP.16, paragraph 64, discussion about the 
appropriateness of such domestic policies and measures. 

Option 1 (paragraphs 1-3) 

1. The secretariat will provide administrative support to the TTE. In the selection of the 
members of the TTE the secretariat will be guided by the CGE in accordance with this 
decision. 

2. A TTE shall be composed of 3-9 experts made up of, as a high priority and to the 
extent available, 1-3 CGE members and other experts drawn from the UNFCCC roster of 
experts with priority given to experts who served as the members of the CGE. Only those 
nominated experts that have successfully completed the CGE training programme referred 
to in paragraph xx of this decision shall be eligible to serve in the TTE. 

3. [The composition of each TTE shall aim to ensure the geographical balance, ensure 
that majority of experts come from non-Annex I Parties and ensure expertise needed to 
address the areas of information defined in decision 2/CP.17, annex IV, paragraph 3(a).] 

Option 2 (paragraphs 1-3bis) 

1. The secretariat will provide administrative support to the TTE and coordinate the 
selection of the members of the TTE. 

2. A TTE shall be composed of 3-6 experts made up of experts drawn from the roster 
of experts, of which, as a high priority and to the extent available, CGE members or other 
experts who served as members of the CGE. CGE members shall maintain, at a maximum, 
a ratio of one third to the total members of the TTE. Only those experts and members of the 
CGE that have successfully completed the training programme referred to in paragraph XX 
of this decision shall be eligible to serve in the TTE. 

3. The overall composition of the TTEs shall aim to ensure a balance between experts 
from non-Annex I and Annex I Parties. The secretariat shall make every effort to ensure 
geographical balance among those experts selected from non-Annex I Parties and among 
those experts selected from Annex I Parties and ensure expertise needed to address the 
areas of information defined in decision 2/CP.17, annex IV, paragraph 3(a). 

3bis: A member of the TTE shall not have been involved in the preparation of the BUR 
under analysis. 

Option 3 (paragraphs 1-4) 

1. A team of technical experts shall be composed of experts nominated to the 
UNFCCC roster of experts by Parties to the Convention and, as appropriate, by 
intergovernmental organizations.  
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2. [Only those nominated experts that have been successfully completed the training 
programme conducted by the CGE will be able to conduct the technical analysis referred to 
in paragraph 3(a) of Annex IV of Decision 2/CP.17.] 

3. The secretariat shall compose the members of a TTE from the UNFCCC roster of 
experts maintained by the secretariat to conduct technical analysis of biennial update 
reports in such a way that: 

(a) Allows the collective skills of each team to address the areas of information 
defined in decision 2/CP.17, annex IV, paragraph 3(a); 

(b) Achieves a balance between experts from Parties included in Annex I to the 
Convention (Annex I Parties) and non-Annex I Parties in the overall composition of the 
team, without compromising the selection criteria referred to in paragraph 1 above; 

(c) Ensures geographical balance among the experts selected from non-Annex I 
Parties and Annex I Parties; 

(d) Ensures that each TTE is co-led by two experts: one from an Annex I Party 
and another from a non-Annex I Party. The co-lead experts should ensure that the technical 
analyses in which they participate are performed in accordance with the relevant guidelines 
contained in relevant decisions of the Conference of the Parties. 

4. A TTE may vary in size and composition, taking into account the national 
circumstances of the Party whose BUR is under technical analysis and the particular needs 
for expertise of each technical analysis activity. At least one member of the TTE shall be an 
expert in greenhouse gas inventories. The need for experts in the associated methodologies 
and assumptions behind mitigation actions should be determined based on the national 
circumstances of the Party whose BUR is under technical analysis. 

Option 4 (paragraphs 1-3) 

1. The Consultative Group of Experts on National Communications from Parties not 
included in Annex I to the Convention (CGE) shall serve as the TTE for international 
consultation and analysis and undertake the technical analysis of biennial update reports in 
a manner that is non-intrusive, non-punitive and respectful of national sovereignty, in 
accordance with decision 2/CP.17, paragraphs 56–62 and annex IV. The membership of the 
CGE shall be as set out in decision 3/CP.8, annex, paragraphs 3–8. 

2. The CGE may establish committees, panels or working groups to assist it in the 
performance of its functions. The CGE shall draw on the expertise necessary to perform its 
functions, including from the UNFCCC roster of experts. In this context, it shall take 
regional balance fully into consideration, in line with the composition of the CGE. 

3. The CGE may decide on the organization of committees, panels or working groups 
for conducting the technical analysis of individual or groups of up to four BURs from 
Parties not included in Annex I to the Convention within six months of its submission. 

Option 5 (paragraphs 1-4) 

1. A TTE will be coordinated by the secretariat under the guidance of the Consultative 
Group of Experts on National Communications from Parties not included in Annex I to the 
Convention (CGE) and shall be composed of at least three experts selected from the CGE. 

2. Other additional experts, drawn from the UNFCCC roster of experts by the 
secretariat under the guidance of CGE, may be included in the TTE, taking into account the 
national circumstance of the Party concerned and the different expertise needs of each 
technical analysis. 



FCCC/CP/2012/8/Add.2 

43 GE.13-60428 

3. The composition of experts should ensure the geographical balance, maximize the 
participation of experts from non-Annex I Parties (no less than 70% of experts should be 
from non-Annex I Parties) and take into consideration of expertise needed. 

4. Experts selected from the UNFCCC roster of experts should have recognized 
competence in understanding the difficulties encountered by non-Annex I Parties in 
preparation of their BURs. Participating experts shall be trained on ad hoc basis by the 
CGE to ensure the necessary competence of experts. 

[4. Ensures that each TTE is coordinated by two experts: one from a Party included in 
Annex I to the Convention (Annex I Party) and another from a non-Annex I Party. The 
coordinators should ensure that the technical analyses in which they participate are 
performed in accordance with the relevant guidelines contained in relevant decisions of the 
Conference of the Parties.] 

8. The participating experts shall serve in their personal capacity. They shall neither be 
a national of the Party whose BUR is under analysis nor be nominated by that Party. 

9. The technical analysis of successive BURs from the same Party shall not be 
undertaken by the same TTE. 

10.  

Option 1 A single TTE shall be responsible for conducting the technical analysis of at 
least 2 up to six submitted BURs individually, within six months of its submission, 
resulting in an individual summary report for each analysed BUR. In accordance with 
decision 2/CP.17, paragraph 58(d), small island developing States and the least developed 
country Parties may undergo international consultation and analysis as a group of Parties at 
their discretion. 

[On a voluntary basis, and at the request of the Party concerned, the TTE may be 
constituted to undertake the technical analysis of the BUR in the country of the requesting 
Party.] 

Option 2 Individual technical analysis of single BUR shall be conducted by a TTE in a 
single location. A TTE may analyse several BURs during one series of technical analyses. 
In accordance with decision 2/CP.17, paragraph 58(d), small island developing States and 
the least developed country Parties may undergo international consultation and analysis as a 
group of Parties at their discretion. 

12. The technical analysis of BURs shall result in an individual summary report for each 
BUR submitted and analysed. 

13. The TTE shall complete a draft summary report, referred to in paragraph 12 above, 
no later than three months after the start of the technical analysis. The draft summary report 
should be shared with the respective non-Annex I Party for comment, to be provided within 
three months of its receipt. 

14. The TTE shall respond to and incorporate the comments referred to in paragraph 13 
above from the Party concerned and finalize, in consultation with the Party concerned, the 
summary report within three months of the receipt of the comments. [Should the Party and 
the TTE be unable to reach common understanding on the treatment of comments, the TTE 
shall ensure that the comments of the Party are incorporated.] 

15. The summary report referred to in paragraph xx above will be noted by the SBI in its 
conclusions and shall be made publicly available on the UNFCCC website. 
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Option 1 (Paragraphs 16 and 17) 

[16. In the course of a technical analysis, as set out in decision 2/CP.17, annex IV, 
paragraphs 4, the Party concerned may provide the TTE with additional technical 
information and data sufficient to assess the conformity of the BUR with the “UNFCCC 
biennial update reporting guidelines for Parties not included in Annex I to the Convention” 
and other relevant guidelines adopted by the Conference of the Parties. 

17. Where some of the additional information or data, including the data used by the 
Party concerned to prepare its BUR, requested by the team of experts in accordance with 
decision 2/CP.17, annex IV, paragraph 4, falls under confidentiality protection in 
accordance with the national legislation of the Party concerned, the Party shall inform the 
TTE thereof, indicating the reasons for classifying the information.] 

Option 2: No text 

18. The obligation of a member of a TTE not to disclose confidential information shall 
continue after termination of his or her service on the TTE. 

19. Participating experts from non-Annex I Parties and Annex I Parties with economies 
in transition shall be funded in accordance with the existing procedures1 for participation in 
UNFCCC activities. Experts from other Parties included in Annex I to the Convention shall 
be funded by their governments and those representing intergovernmental organizations 
shall be funded by their respective organizations. 

[20. The technical analysis under ICA will aim to increase transparency of mitigation 
actions and their effects; discussion on appropriateness of such domestic policies and 
measures is not part of the process. The TTE shall: 

(a)  

Option 1: [Check the completeness2 of submitted BURs against the “UNFCCC biennial 
update reporting guidelines for Parties not included in Annex I to the Convention” 
contained in annex III to decision 2/CP.17;] 

Option 2: Identify the extent to which the elements of information listed in paragraph 3(a) 
of the guidelines contained in decision 2/CP.17, annex IV are included in the biennial 
update report of the Party concerned; 

Option 3: Analysis of the completeness3 of submitted BURs related to the scope in 
accordance with paragraph 3 of the “UNFCCC biennial update reporting guidelines for 
Parties not included in Annex I to the Convention” contained in annex III to decision 
2/CP.17 

(b) 

Option 1: No text 

 ــــــــ
1 Under this procedure, funding is limited to an air ticket for the most direct route and at the least 

costly fare, plus a daily subsistence allowance at the established United Nations rate. 
2 Completeness refers to a complete biennial update report, containing the elements identified in 

UNFCCC biennial update reporting guidelines for Parties not included in Annex I to the Convention 
(Annex III in decision 2/CP.17). 

3 Completeness refers to a complete biennial update report, containing the elements identified in 
UNFCCC biennial update reporting guidelines for Parties not included in Annex I to the Convention 
(Annex III in decision 2/CP.17). 
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Option 2: [Examine the consistency, [transparency and comparability4] of the BUR with the 
“UNFCCC biennial update reporting guidelines for Parties not included in Annex I to the 
Convention” contained in annex III to decision 2/CP.17;] 

Option 3: Analysis of the consistency, transparency, accuracy, timeliness and 
methodological comparability of the information presented. 

(c) [Conduct a technical analysis which considers the information listed in paragraph 
3(a) of the guidelines contained in decision 2/CP.17, annex IV, including: national 
greenhouse gas inventory reports; information on mitigation actions, including a 
description of such actions, an analysis of their impacts and associated methodologies and 
assumptions, and the progress made in their implementation; information on domestic 
measurement, reporting and verification, and support received; and any additional 
information provided by the Party5 in order to analyse the BUR according to the 
guidelines;] 

(d) 

Option 1: No text 

Option 2: Identify needs for further capacity building [and noting possible ways][in 
order][and suggest possible ways] to enhance the preparation of BURs, taking into account 
differing national circumstances and capabilities and provide comments [or 
encouragements] to the Party concerned. 

Option 3: Provide comments on difficulties encountered by the NAI Party concerned in 
preparation for its BUR in order to facilitate identification of further capacity building 
activities needed 

(e)  

Option 1: No text 

Option 2: [[Prepare a draft summary report containing the outcomes of the analysis of 
each BUR under its collective responsibility and in consultation with the Party concerned.] 
The summary report may also include the [recommendations][suggestions] referred to in 
paragraph xx above.] 

Option 3: :[Prepare a draft summary report, incorporate comments from Parties, and 
finalize the report in consultation with the Party concerned.]] 

21. 

Option 1: No text 

Option 2: With a view to continuously improving the ICA process, the 
[coordinators][CGE] shall meet periodically: 

 (a) To prepare a report for the SBI biennially, containing [recommendations and 
suggestions][comments] on how to improve the quality of BURs, and the technical analysis 
and the ICA process; 

 (b) To advise on technical support tools to facilitate the technical analysis; 

 ــــــــ
4 [Comparability means that estimates of emissions and removals reported by non-Annex I Parties in 

their inventories should be comparable among non-Annex I Parties. For this purpose, non-Annex I 
Parties should use the methodologies and formats agreed by the COP for estimating and reporting 
inventories.] 

5 Refers to additional technical information that may be provided by the Party concerned in accordance 
with decision 2/CP.17, annex IV, paragraph 4. 
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Option 3: With a view to continuously improving the technical analysis process, the 
secretariat will collect input from the TTE members and prepare a technical paper for 
consideration by the SBI as an input to the revision of the technical analysis guidelines and 
to the CGE for consideration in implementation of its work programme.] 

9th plenary meeting 
7 December 2012 
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  ١٨-م أ/١٨املقرر     

غات الوطنية املقّدمـة مـن      عمل فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبال         
  األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

  إن مؤمتر األطراف،  
 مـن   ٧ و ٣ و ١ إىل األحكام ذات الصلة يف االتفاقية، وال سيما الفقـرات            إذ يشري   

  ،١٢ من املادة ٧ و٥ و٤ و١، والفقرات ٤املادة 
 ١١-م أ /٨ و ٨-م أ /١٧ و ٨-م أ /٣ و ٥-م أ /٨ إىل املقـررات     وإذ يشـري أيـضاً     

  ،١٧-م أ/١٤ و١٧-م أ/٢، و١٦-م أ/١، و١٥-م أ/٥و
 بأن فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف           وإذ يسلِّم   

غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية قد ساهم مسامهة كبرية يف حتسني عمليـة البالغـات                
 املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، وإعدادها عن طريق تقدمي        الوطنية املقدمة من األطراف غري    

   املشورة والدعم التقنيني، وبالتايل تعزيز قدرة هذه األطراف على إعداد بالغاهتا الوطنية،
 أمهية تقدمي املشورة والدعم التقنيني املناسبني لعملية إعـداد البالغـات            وإذ يؤكد   

فل تتبادل فيه األطراف غري املدرجة يف املرفق األول جتارب          الوطنية، فضالً عن أمهية توفري حم     
   هذه العملية،

    أن إعداد البالغات الوطنية عملية متواصلة،وإذ يدرك  
أن فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمـة مـن            وإذ يدرك أيضاً    

اً بدور مهم يف تيسري املـشورة       األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية سيضطلع أيض        
   والدعم التقنيني الالزمني إلعداد وتقدمي أول تقرير ُمحدَّث لفترة السنتني،

 متديد والية فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة          يقرر  -١  
  واحدة؛من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، بعضويته احلالية، لفترة سنة 

 أن يعمل فريق اخلرباء االستشاري، لدى اضطالعه بواليته، وفقاً          يقرر أيضاً   -٢  
  ؛١٥-م أ/٥لالختصاصات الواردة يف مرفق املقرر 

 إىل فريق اخلرباء االستشاري أن يضع، يف أول اجتمـاع يعقـده يف      يطلب  -٣  
ملستقبلية لألطراف  ، يراعي فيه االحتياجات احلالية وا     ٢٠١٣، برنامج عمل لعام     ٢٠١٣ عام

غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، واألحكام املنصوص عليها يف االتفاقية ومقررات مؤمتر             
 األطراف ذات الصلة باملوضوع؛
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 األطراف املدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقيـة واألطـراف األخـرى            يدعو  -٤  
 إىل أن تفعل ذلك لتمكني فريق اخلرباء        املدرجة يف املرفق األول اليت ميكنها تقدمي موارد مالية        

 االستشاري من تنفيذ األنشطة املقررة يف برنامج عمله يف الوقت املناسب؛

 إحالة نص مشروع املقرر الوارد يف مرفق هذا املقرر، إىل اهليئة الفرعية             يقرر  -٥  
بـشأن هـذه    للتنفيذ كي تنظر فيه يف دورهتا الثامنة والثالثني، بغية التوصية مبشروع مقرر             

  .املسألة ليعتمده مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عشرة
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Annex 

[English only] 

Draft decision text1 

[Draft decision -/CP.18 

 Work of the Consultative Group of Experts on National 
Communications from Parties not included in Annex I to the 
Convention  

[The Conference of the Parties, 

Recalling the relevant provisions of the Convention, in particular Article 4, 
paragraphs 1, 3 and 7, and Article 12, paragraphs 1, 4, 5 and 7, 

Also recalling decisions on 8/CP.5, 3/CP.8, 17/CP.8, 8/CP.11, 5/CP.15, 1/CP.16, 
2/CP.17 and 14/CP.17,  

Acknowledging that the Consultative Group of Experts on National 
Communications from Parties not included in Annex I to the Convention has made a 
substantial contribution to improving the process of preparation of national 
communications from Parties not included in Annex I to the Convention (non-Annex I 
Parties) by providing technical advice and support and therefore enhancing the capacity of 
such Parties to prepare their national communications,  

Recalling decision 1/CP.16, paragraph 60, that decided to enhance the reporting in 
national communications from non-Annex I Parties, and emphasizing that the CGE could 
provide also technical advice and support for the preparation of biennial update reports, 

Having taken note of, as provided by the secretariat, the estimated budgetary 
implications of the actions requested of the secretariat in paragraph 10 below and other 
actions contained in the annex to this decision, 

Also having taken note that the requirements for additional resources for the 
implementation of the relevant actions referred to in paragraph 10 below and in the annex 
to this decision cannot be met by the approved core budget of the secretariat for the 
biennium 2012–2013, 

Emphasizing the importance of providing relevant technical advice and support for 
the process of preparation of national communications and biennial update reports, as well 
as the importance of providing a forum for non-Annex I Parties to share experiences of this 
process,  

[Recognizing further that developing countries require further support in the 
process to enhanced reporting,] 

Recognizing that the preparation of national communications and biennial update 
reports is a continuing process,  

 ــــــــ
1 At the thirty-seventh session of the Subsidiary Body for Implementation, Parties agreed to identify 

parts of the texts contained in this draft decision and its annex that are different from those contained 
in decision 5/CP.15 and its annex.  The underlined texts in italics represent those texts. 
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1. Decides to continue the Consultative Group of Experts on National Communications 
from Parties not included in Annex I to the Convention [for a period of [three years from 
2013 to 2015][four years from 2013 to 2016] [five years from 2013 to 2017]][as a 
permanent expert group of the Convention]; 

2. Also decides that the Consultative Group of Experts, in fulfilling its mandate, shall 
function in accordance with the [revised] terms of reference contained in annex I to this 
decision; 

3. Further decides that membership of the Consultative Group of Experts [should be 
increased from 24 to 28 with four additional members from Annex I Parties to the 
Convention (Annex I Parties)] [shall be the same as in decision 3/CP.8, annex, paragraphs 
3–8 ] [should be expanded from 24 to 26 members in order to include one member from 
non-Annex I countries of Eastern European Group and an additional one member from 
Parties included in Annex I to the Convention (Annex I Parties)]; 

4. Decides that the Consultative Group of Experts shall be composed of experts [drawn 
from the UNFCCC roster of experts] with expertise in at least one of the following chapters 
of national communications or biennial update reports: greenhouse gas inventories, 
vulnerability and adaptation assessment, mitigation [financing, MRV/NAMAs, technology] 
and other matters related to the process of preparation of national communications and 
biennial update reports; 

5. Encourages regional groups, in nominating their experts to the Consultative Group 
of Experts, to make every effort to ensure balanced representation in the areas of expertise  
indicated in paragraph 4 above [as well as taking into account gender balance in 
accordance with decision 36/CP.7]; 

6. Requests the secretariat to publish the list of the membership of the Consultative 
Group of Experts including their respective area of expertise and experience relating to 
national communications and/or biennial update reports, and notify the Subsidiary Body for 
Implementation of such appointments; 

7. Further requests the Consultative Group of Experts to report on the progress of its 
work to the Subsidiary Body for Implementation [at its second meeting of each year] [at the 
SBI meeting during the COP session]; 

8. Decides to [initiate] review, at its [twenty-first] [twentieth] [twenty-fifth] session, 
[the term and mandate][mandate and terms of reference] of the Consultative Group of  
Experts [and the need for the continuation of the group], with a view to adopting a decision 
thereon [at the same session]; 

9. Requests the secretariat to facilitate the work of the Consultative Group of Experts 
by: 

(a) Organizing meetings and workshops of the Consultative Group of Experts 
and compiling reports of its meetings and workshops for consideration by the Subsidiary 
Body for Implementation; 

(b) Providing technical support to the Consultative Group of Experts as required, 
particularly in the areas of national greenhouse gas inventories, vulnerability and adaptation 
assessment, mitigation assessment, research and systematic observation, education, training 
and public awareness, technology transfer and capacity-building, [and also mitigation 
actions and assessments relating to institutional arrangements, assessment of gaps and 
needs, support received, domestic MRV, projections] as they relate to the process of and the 
preparation of national communications [or biennial update reports]; 

(c) Liaising with other relevant multilateral programmes and organizations to 
provide additional [financial and] technical support [,disseminating the information 
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materials and technical reports prepared by the Consultative Group of Experts to Parties, 
relevant experts and organizations] to the Consultative Group of Experts as required 
related to the preparation of national communications and biennial update reports; 

(d) [Providing technical and logistical support, as required [by committees, 
panels or working groups established to serve as technical experts for its functions 
including ICA;], [to the Consultative Group of Experts in [serving as] [building capacity 
for] the team of technical experts for international consultation and analysis;]] 

10. [Invites][Urges] Parties included in Annex II to the Convention and other Parties 
[included in Annex I to the Convention] in a position to do so to [provide][contribute] 
financial resources to enhance the support by the secretariat to the work of the Consultative 
Group of Experts and to support the full operation of the work of the Consultative Group of 
Experts. 

11. Requests that the actions of the secretariat called for in this decision be undertaken 
subject to the availability of financial resources. 
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  Appendix 

Terms of reference of the Consultative Group of Experts on National 
Communications from Parties not included in Annex I to the Convention 

1. [The Consultative Group of Experts on National Communications from Parties not 
included in Annex I to the Convention (CGE) shall have the objective[s] of: 

(a) Improving the process of and preparation of national communications and 
biennial update reports from Parties not included in Annex I to the Convention (non-Annex 
I Parties), by providing technical advice and support to non-Annex I Parties; 

(b) Building capacity of the team of technical experts  referred to in decision 
2/CP.17, annex IV, paragraph 3, for undertaking technical analysis of biennial update 
reports (BURs) from Parties not included in Annex I to the Convention (non-Annex I 
Parties) under international consultation and analysis (ICA) process. 

(c) Placeholder for objective(s) related to the role of CGE in technical analysis. 

2. The CGE, in fulfilling its mandate, shall: 

(a)  [Identify and provide technical assistance regarding problems and 
constraints that have affected the process of and the preparation of national 
communications and biennial update reports by non-Annex I Parties;] 

(b) [Provide technical assistance and support to non-Annex I Parties to facilitate 
the process of and preparation of their national communications and biennial update 
reports, with a view to improving the accuracy, consistency and transparency of the 
information in their national communications and biennial update reports, particularly with 
respect to reporting on national GHG inventories, vulnerability and adaptation assessments, 
mitigation, and cross-cutting issues (research and systematic observation, technology 
transfer, capacity-building, education, training and public awareness, information and 
networking and financial and technical support)]; 

(c) [Provide technical advice to non-Annex I Parties to facilitate the development 
and long-term sustainability of processes of the preparation of national communications 
and biennial update reports, including the elaboration of appropriate institutional 
arrangements and the establishment and maintenance of national technical teams, for the 
preparation of national communications and biennial update reports, including GHG 
inventories, on a continuous basis;] 

(d) [Provide technical advice and assistance to non-Annex I Parties, upon 
request, on preparation and submission of their nationally appropriate mitigation actions;] 

(e) [Provide recommendations, as appropriate, on elements to be considered in a 
future revision of the guidelines for the preparation of national communications and 
biennial update reports from non-Annex I, taking into account the difficulties encountered 
by non-Annex I Parties in the preparation of their national communications and biennial 
update reports;] 

(f) Provide technical advice and support to Parties, upon request, information on 
existing activities and programmes, including bilateral, regional and multilateral sources of 
financial and technical assistance, to facilitate and support the preparation of national 
communications and biennial update reports by non-Annex I Parties.] 

(g) Provide technical advice and support to Parties, upon request, on the 
provision of information on steps to integrate climate change considerations into relevant 
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social, economic and environmental policies and actions, in accordance with Article 4, 
paragraph 1(f), of the Convention; 

(h) [Provide information on [financial] support available and technical advice 
to non-Annex I Parties, and extract lessons learned and best practices on addressing 
constraints and gaps and related financial, technical, and capacity building needs, in 
particular on adaptation from non-Annex I national communications and biennial update 
reports;] 

(i) Placeholder for ICA capacity building elements; 

(j) Placeholder for any role of CGE in technical analysis  

3. The CGE shall, in defining and implementing its work programme, take into account 
other relevant work by expert groups under the Convention [and should also engage, upon 
request, with the Adaptation Committee, Climate Technology Centre and Network, 
Technology Executive Committee, and the Durban Forum for In-Depth Discussion on 
Capacity-Building] in order to avoid duplication of work. 

4. [In the light of the new mandate, CGE shall include in its work plan up to the 
nineteenth session of the Conference of the Parties, inter alia, the following task: to develop 
and agree on its revised rules of procedure, in view of its new activities, and recommend 
them to the Conference of the Parties for adoption.] 

4alt. [The Consultative Group of Experts shall develop, at its first meeting, a work 
programme for 20XX–20XX.] 

5. The CGE shall forward recommendations on matters indicated in paragraph 2 above 
for consideration by the SBI as appropriate.]] 

9th plenary meeting 
7 December 2012 

    


