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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  مؤمتر األطراف
  الدورة الثامنة عشرة

  ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٧ إىلنوفمرب / تشرين الثاين٢٦ من الدوحة،
   من جدول األعمال٤لبند ا

  بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقيةتقرير الفريق العامل املخصص املعين 

نتائج أعمال الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعـاوين الطويـل               
  األجل مبوجب االتفاقية

  قترح منقح مقدم من الرئيسم    

  ١٨-م أ/-مشروع املقرر     

  النتائج املتفق عليها عمالً خبطة عمل بايل     
  إن مؤمتر األطراف،  
، ١٦-م أ /١، و ١٥-م أ /١، و )خطة عمل بـايل    (١٣-م أ /١ررات  إىل املق  إذ يشري   

  ،١٧-م أ/٢و
 باإلجنازات اهلامة اليت حققها الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين           وإذ يعترف   

  الطويل األجل مبوجب االتفاقية حنو تيسري تنفيذ االتفاقية تنفيذاً كامالً وفعاالً ومستداماً،
الفريـق  ة اجلديدة املنشأة نتيجة ألعمال      لترتيبات والعمليات املؤسسي   با وإذ يرحب   

العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية والتقـدم احملـرز يف              
  ضمان تنفيذها وفعاليتها، 

 على تنفيذ الترتيبات املتوصل إليها تنفيذاً كامالً ومواصلة تعزيز العمـل            وقد صمم   
  وين الطويل األجل مبوجب االتفاقية من أجل حتقيق هدفه النهائي،التعا
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بشأن التعديالت على بروتوكول كيوتو، وكذلك       )١(٨-م أإ /- باملقرر   وإذ يرحب   
   بشأن تقرير الفريق العامل املخصص املعين مبنهاج ديربان للعمل املعّزز،)٢(١٨-م أ/-املقرر 

قررات اليت اعتمدها مـؤمتر األطـراف يف         أن هذا املقرر، إىل جانب امل      وإذ يالحظ   
  ،١٣-م أ/١دورتيه السادسة عشرة والسابعة عشرة، تشكل النتائج املتفق عليها عمالً باملقرر 

رؤية مشتركة للعمل التعاوين الطويل األجل، تشمل هدفاً عاملياً طويل            -أوالً  
قاً األجل خلفض االنبعاثات، من أجل بلوغ اهلدف النهائي لالتفاقية، وف         

ألحكام االتفاقية ومبادئها، ال سيما مبدأ املسؤوليات املـشتركة وإن          
كانت متباينة وقدرة كل طرف من األطراف، مع مراعـاة الظـروف            

  االجتماعية واالقتصادية وغريها من العوامل الوجيهة
 إىل املبادئ واألحكام وااللتزامات الواردة يف االتفاقيـة، وخباصـة يف            إذ يشري   

  ،٤ و٣ و٢  املواد
  ،١٧-م أ/٢، و١٧-م أ/١ و،١٦-م أ/١، و١٣-م أ/١ إىل املقررات وإذ يشري أيضاً  
 يف  حـاد خفض  حتقيق  حنو  االستعجال  األطراف على وجه    أن تعمل    يقرر  -١  

املتوسط العـاملي لدرجـة     ارتفاع   إلبقاء   بالقدر املطلوب االنبعاثات العاملية لغازات الدفيئة     
بلـوغ سـقف    لوق مستويات ما قبل الثـورة الـصناعية و        احلرارة دون درجتني مئويتني ف    

 املعرفـة العلميـة   مـع   مبا يتماشى   لالنبعاثات العاملية لغازات الدفيئة يف أقرب وقت ممكن،         
 مؤكـداً للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ،      و موثق يف تقرير التقييم الرابع       وحسبما ه 

   سيكون أطول يف البلدان النامية؛من جديد أن اإلطار الزمين لبلوغ السقف
 أن جهود األطراف ينبغي أن ُتبذل علـى أسـاس اإلنـصاف             يقرر أيضاً   -٢  

البلدان النامية  وَمدِّ  وفقاً لقدرات كل منها،     وإن كانت متباينة    ومسؤوليات البلدان املشتركة    
ـ        بالتمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات      ديها من أجل دعم إجراءات التخفيف والتكيـف ل

بقـاء  مسألة  متطلبات الوصول العادل إىل التنمية املستدامة، و      وأن تراعي   مبوجب االتفاقية،   
  مِّنا األرض؛البلدان، ومحاية سالمة أُ

 بالعمل الذي أجنزه الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعـاوين           يرحب  -٣  
تنظـيم   املستدامة من خالل     الطويل األجل مبوجب االتفاقية بشأن الوصول العادل إىل التنمية        

  ؛)٣(وتقدمي الرئيس تقريراً عنهاحلقة عمل 
__________ 

 من جدول أعمال مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع          ٥مشروع املقرر املقترح اعتماده يف إطار البند         )١(
 .وتوكياألطراف يف بروتوكول 

 .جدول أعمال مؤمتر األطراف من ٥مشروع املقرر املقترح اعتماده يف إطار البند  )٢(
)٣( FCCC/AWGLCA/2012/INF.3/Rev.1. 



FCCC/CP/2012/L.14/Rev.1 

3 GE.12-71474 

  دولية معزَّزة بشأن التخفيف من آثار تغري املناخ/إجراءات وطنية  -ثانياً  

التزامات أو إجراءات ختفيف مالئمة وطنياً وقابلة للقياس وميكن اإلبالغ عنها             -ألف  
حديد االنبعاثـات وخفـضها،     والتحقق منها، مبا يف ذلك األهداف الكمية لت       

تضطلع هبا مجيع البلدان املتقدمة األطراف، مع ضمان إمكانية مقارنة اجلهـود            
  فيما بينها، ومراعاة اختالف ظروفها الوطنية

  ،١٧-م أ/٢، و١٦-م أ/١، و١٣-م أ/١ إىل املقررات إذ يشري  
فيف الـيت تلتـزم      الفجوة الكبرية بني األثر اإلمجايل لوعود التخ       وإذ يالحظ بقلق شديد     

 فيما يتصل باالنبعاثات السنوية العاملية من غازات الدفيئـة،  ٢٠٢٠األطراف بتحقيقها حبلول عام  
احتمال اإلبقاء على ارتفـاع معـدل درجـة    تكفل رجحان ومسارات االنبعاثات اإلمجالية اليت  

  الصناعية، ل الثورة درجة مئوية فوق مستويات ما قب١,٥احلرارة العاملية دون درجتني مئويتني أو 
 يف قياس التقدم احملـرز  ني فترة السنتني والتقييم واملراجعة الدولي  تقاريرِبدور  ُيقّر  وإذ    

  حنو حتقيق األهداف الكمية خلفض االنبعاثات على نطاق االقتصاد،
 بالعمل املنجز يف إطار اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية          وإذ يعترف أيضاً    
  التوجيهية لإلبالغ واالستعراض اخلاصة بالبلدان املتقدمة األطراف، ملبادئ ل االستكما
 باألهداف الكمية خلفض االنبعاثات على نطاق االقتصاد الـيت          حييط علماً   -٤  

جيب أن تنفذها األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، على حنو ما أبلغت عنـه هـذه                 
  ؛FCCC/SB/2011/INF.1/Rev.1البلدان وورد يف الوثيقة 

بعـد   FCCC/SB/2011/INF.1/Rev.1 إىل األمانة أن حتّدث الوثيقـة        يطلب  -٥  
  طلب أي بلد متقدم طرف إدراج معلومات جديدة عن هدفه؛

 نتائج عملية إيضاح األهداف الكمية خلفـض االنبعاثـات علـى            يالحظ  -٦  
 كمـا وردت يف     ،٢٠١٢ و ٢٠١١تقدمة األطراف خالل سـنيت      االقتصاد للبلدان امل   نطاق

قة التقنيـة   البيانات املقدمة من األطراف، والتقارير املتعلقة حبلقات العمل ذات الصلة، والور          
  ؛)٤(اليت أعدهتا األمانة

على زيادة سقف أهدافها الكمية خلفـض       البلدان املتقدمة األطراف     حيث  -٧  
 الكربون البـشرية     أكسيد  ثاين  انبعاثات إمجايلاالنبعاثات على نطاق االقتصاد، بغية ختفيض       

املنشأ الصادرة عنها وغريها من غازات الدفيئة غري الواردة يف بروتوكـول مونتريـال، إىل               
مستوى يتسق مع النطاقات املوثقة يف تقرير التقييم الرابع الصادر عن اهليئة احلكومية الدولية              

  املعنية بتغري املناخ ويف تقارير التقييم الالحقة للهيئة،
__________ 

)٤( FCCC/TP/2012/5. 
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 وضع برنامج عمل يف إطار اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية           قرري  -٨  
ملواصلة عملية إيضاح األهداف الكمية خلفض االنبعاثات على نطاق االقتصاد للبلدان املتقدمـة   

  :، هبدف١٧-م أ/٢ من املقرر ٥األطراف، خاصة فيما يتعلق بالعناصر الواردة يف الفقرة 
 لقياس التقدم احملرز حنو حتقيق األهـداف الكميـة          ةتركمشعناصر  حتديد    )أ(  

  خلفض االنبعاثات على نطاق االقتصاد؛
، ومراعـاة  إمكانية مقارنة اجلهود فيما بني البلدان املتقدمة األطراف  ضمان    )ب(  

  اختالف ظروفها الوطنية؛
 ٢٠١٣عام   أعاله يف    ٨ أن يبدأ برنامج العمل املشار إليه يف الفقرة          يقرر أيضاً   -٩  

زة، وإحاطات تقنيـة، وبيانـات      يشمل اجتماعات خرباء مركَّ   أن   و ٢٠١٤عام  وينتهي يف   
  مقدمة من األطراف واملنظمات املراقبة؛

 على دعوته املوجهة إىل البلدان املتقدمة األطـراف لتقـدم           يكرر التأكيد   -١٠  
   نبعاثات؛ التقدم احملرز حنو صوغ استراتيجياهتا اإلمنائية اخلفيضة االعنمعلومات 
 إىل البلدان املتقدمة األطراف أن تقدم أية معلومات إضافية إليضاح           يطلب  -١١  

، ١٧-م أ /٢ من املقـرر     ٥أهدافها وما يرتبط هبا من افتراضات وشروط موجزة يف الفقرة           
 ٢٥ أعاله، حبلول    ٨ومجيع األطراف إىل تقدمي آرائها بشأن برنامج العمل املشار إليه يف الفقرة             

   لتجمعها األمانة يف وثيقة متفرقات؛٢٠١٣ارس م/آذار
 ٦ إىل األمانة أن حتّدث سنوياً الورقة التقنية املشار إليها يف الفقـرة            يطلب أيضاً   -١٢  

  بأهدافها؛ أعاله، باالستناد إىل املعلومات املقدمة من البلدان املتقدمة األطراف فيما يتعلق
 العلمية والتكنولوجية أن تقدم تقريراً       إىل اهليئة الفرعية للمشورة    يطلب كذلك   -١٣  

 أعاله إىل مؤمتر األطراف يف دورتـه        ٨عن التقدم احملرز يف برنامج العمل املشار إليه يف الفقرة           
  التاسعة عشرة وتقريراً عن نتائج هذا الربنامج لينظر فيه مؤمتر األطراف يف دورته العشرين؛

لبلدان النامية األطـراف، يف سـياق       إجراءات ختفيف مالئمة وطنياً تتخذها ا       -باء  
التنمية املستدامة، مدعومة وميسَّرة بالتكنولوجيا والتمويل وبنـاء القـدرات          

 وميكن اإلبالغ عنها والتحقق منهابطريقة قابلة للقياس 

   من االتفاقية،٤ من املادة ٧ و٣ و١الفقرات  إىل إذ يشري  

  ،١٧-م أ/٢ و١٦-م أ/١ و١٣-م أ/١املقررات إىل  أيضاً إذ يشريو  
 إىل الفجوة الكبرية بني األثر اإلمجايل لوعود التخفيف الـيت تلتـزم      وإذ يشري ببالغ القلق     

 فيما يتصل باالنبعاثات السنوية العاملية من غازات الدفيئـة،  ٢٠٢٠األطراف بتحقيقها حبلول عام  
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درجة احلرارة  ع معدلومسارات االنبعاثات اإلمجالية اليت تكفل رجحان احتمال اإلبقاء على ارتفا    
   درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية،١,٥العاملية دون درجتني مئويتني أو 

البلدان النامية األطراف على وضع     ُتشجَّع فيه   الذي  ،  ١٧-م أ /٢ إىل املقرر    إذ يشري و  
تقدمة األطراف استراتيجيات إمنائية خفيضة االنبعاثات، مع اإلقرار بضرورة أن تقدم البلدان امل 

 الدعم املايل والتقين الالزم لوضع هذه االستراتيجيات،

  التقارير احملدثة لفترة السنتني واملشاورات والتحليالت الدولية،بدور  رقإذ يو  

 بأعمال اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بـشأن املبـادئ           وإذ يقر أيضاً    
إلبالغ والتحقق الداخلية اليت تتناول إجراءات التخفيـف  التوجيهية العامة لعمليات القياس وا    

املالئمة وطنياً واملدعومة حملياً، وأعمال اهليئة الفرعية للتنفيذ بشأن النموذج األويل للـسجل             
تشكيل فريـق اخلـرباء الفنـيني املعـين         اخلاص بإجراءات التخفيف املالئمة وطنياً وبشأن       

  ،قه وإجراءاتهباملشاورات والتحليالت الدولية وطرائ
وطنيـاً الـيت   إجراءات التخفيف املالئمـة   املعلومات املتعلقة ب   ب حييط علماً   -١٤  
ومـا تتـضمنه    األطـراف   النامية األطراف، وفق مـا أبلغـت بـه هـذه             البلدان اختذهتا
 ؛FCCC/AWGLCA/2011/INF.1 الوثيقة

وطنيـاً الـيت    ئمة  إجراءات التخفيف املال  املعلومات املتعلقة ب  ب أيضاً حييط علماً   -١٥  
  ؛Add.1 وFCCC/AWGLCA/2012/MISC.2الوثيقة اختذهتا البلدان النامية األطراف، والواردة يف 

 دعوته للبلدان النامية األطراف اليت ترغب يف أن تقدم بشكل طوعي            جيدد  -١٦  
وطنيـاً تتـصل    إجراءات ختفيف مالئمة    معلومات إىل مؤمتر األطراف بشأن اعتزامها تنفيذ        

  ، إىل تقدمي معلومات بشأن هذه اإلجراءات إىل األمانة؛١٦-م أ/١ من املقرر ٥٠رة بالفق

 إىل األمانة أن تعد مذكرة معلومات للهيئتني الفـرعيتني جتّمـع فيهـا              يطلب  -١٧  
 FCCC/AWGLCA/2012/MISC.2 و FCCC/AWGLCA/2011/INF.1املعلومات الواردة يف الوثائق     

  اجلديدة اليت ترد من األطراف؛ وأن حتّدثها باملعلومات Add.1و

إجراءات التخفيف املالئمة    نتائج العملية الرامية إىل تعزيز فهم تنوع         يالحظ  -١٨  
، ١٦-م أ /١ مـن املقـرر      ٥١وطنياً اخلاصة بالبلدان النامية األطراف املشار إليها يف الفقرة          

قدمة من األطراف   ، مثلما تتجلى يف املعلومات امل     ١٧-م أ /٢ من املقرر    ٣٤ و ٣٣ والفقرتني
  ؛٢٠١٢ و٢٠١١والتقارير املتعلقة حبلقات العمل ذات الصلة املنظمة يف عامي 

وطنيـاً  إجراءات التخفيف املالئمة     وضع برنامج عمل لتعزيز فهم تنوع        يقرر  -١٩  
 أعاله يف إطار اهليئة الفرعية      ١٦-١٤اخلاصة بالبلدان النامية األطراف املشار إليها يف الفقرات         

  :وطنياً تلك، مبا يشمل ما يليإجراءات التخفيف املالئمة ذ، هبدف تسهيل إعداد وتنفيذ للتنفي

رهناً بتوافرها،  وطنياً،  إجراءات التخفيف املالئمة    املزيد من املعلومات عن       )أ(  
مبـا يـشمل االفتراضـات      ،  ١٧-م أ /٢ من املقـرر     ٣٤ و ٣٣الفقرتان   مثلما حتدد ذلك  
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تلك اإلجراءات والقطاعات والغازات الـيت تغطيهـا، وقـّيم          واملنهجيات اليت تقوم عليها     
  مؤشرات االحترار العاملي املستخدمة، ونتائج التخفيف املقدرة؛

االحتياجات إىل الدعم املايل والتكنولوجي والدعم يف جمال بناء القـدرات             )ب(  
 وكذلك الدعم للقياس واإلبالغ والتحقق، إجراءات ختفيف مالئمة وطنياً قابلة    إلعداد وتنفيذ 

  وطرائق احلصول عليه، واخلربات املكتسبة ذات الصلة؛املتاح واملقدم، 

الدعم املايل والتكنولوجي والـدعم يف       مدى تطابق إجراءات التخفيف مع      )ج(  
  جمال بناء القدرات يف إطار السجل؛

 ٢٠١٣  أعاله يف عام   ١٩أن يبدأ برنامج العمل املشار إليه يف الفقرة         يقرر أيضاً     -٢٠  
، وينبغي أن يشمل مناقشات تقنية تفاعلية مركزة، بطـرق منـها         ٢٠١٤وأن ينتهي يف عام     

املنظمات تنظيم حلقات عمل أثناء الدورات مبسامهات من خرباء ومعلومات من األطراف و           
  ؛املعتمدة بصفة مراقب

 خيص  بشأن التقدم احملرز فيما إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تقدم تقريراًيطلب  -٢١  
 أعاله إىل مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عشرة وبشأن          ١٩األنشطة املشار إليها يف الفقرة      

  نتائج هذه األنشطة لكي ينظر فيها مؤمتر األطراف يف دورته العشرين؛

 تشجيعه للبلدان النامية األطراف اليت تود وضع استراتيجيات يف جمال           يكرر  -٢٢  
راعاة الظروف الوطنيـة،    والتأقلم مع تغري املناخ أن تفعل ذلك، مب        فيضة االنبعاثات التنمية اخل 

مدركاً احلاجة إىل الدعم املايل والتقين املقدم من البلدان املتقدمة األطـراف لـصياغة هـذه     
  ؛١٧-م أ/٢ من املقرر ٣٨، والفقرة ١٦-م أ/١ من املقرر ٦٥االستراتيجيات، عمالً بالفقرة 

ظم، بناًء على طلب البلدان النامية األطـراف املهتمـة،           إىل األمانة أن تن    يطلب  -٢٣  
حسب االقتضاء، وبالتعاون مع منظمات حكومية دولية ومع اهليئات املعنيـة يف إطـار االتفاقيـة،              
حلقات عمل تقنية إقليمية وأن تعّد مواد تقنية لبناء القدرات فيما خيص إعـداد وتقـدمي وتنفيـذ                  

   االنبعاثات؛خيص أيضاً صياغة استراتيجيات إمنائية خفيضة وفيماوطنياً إجراءات التخفيف املالئمة 

 بتقديرات تأثر امليزانية باألنشطة املقرر أن تضطلع هبـا األمانـة       حييط علماً   -٢٤  
  أعاله؛٢٣عمالً باألحكام الواردة يف الفقرة 

ـ اتعلقة خبفـض االنبع   ج السياساتية واحلوافز اإلجيابية بشأن املسائل امل      النُه  -جيم   ات ث
ن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان النامية؛ ودور احلفـاظ علـى            النامجة ع 

 الغابات وإدارهتا املستدامة وتعزيز خمزون الكربون يف الغابات يف البلدان النامية

، ٢٠١٣  االضطالع بربنامج عمل بشأن التمويل القائم على النتائج يف عام          يقرر  -٢٥  
ناء الدورات، رهناً بتوافر موارد إضافية من أجـل التقـدم يف   يشمل تنظيم حلقيت عمل أث  مبا

  ؛١٦-م أ/١ من املقرر ٧٠التنفيذ الكامل لألنشطة املشار إليها يف الفقرة 
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 رئيس مؤمتر األطراف إىل تعيني رئيسني متشاركني، أحـدمها مـن            يدعو  -٢٦  
 العمل املشار إليه يف     طرف من البلدان النامية واآلخر من طرف من البلدان املتقدمة، لربنامج          

   أعاله؛٢٥الفقرة 

 إىل األمانة أن تساعد الرئيسني املتشاركني يف دعم حلقـيت العمـل             يطلب  -٢٧  
  ؛٢٥املشار إليهما يف الفقرة 

أن هدف برنامج العمل هو املسامهة يف اجلهود اجلارية من أجل زيادة            يقرر    -٢٨  
، مع  ١٦-م أ /١ من املقرر    ٧٠ها يف الفقرة    وحتسني فعالية التمويل لصاحل األنشطة املشار إلي      

  ؛١٧-م أ/٢ من املقرر ٦٧ و٦٦مراعاة الفقرتني 
أن برنامج العمل سيبحث اخليارات الكفيلة بتحقيق هذا اهلدف،           أيضاً يقرر  -٢٩  

، ١٧-م أ /٢ من املقرر    ٦٥مع مراعاة جمموعة كبرية من املصادر مثلما يشار إليها يف الفقرة            
  :فيها ما يلي مبا

  سبل ووسائل حتويل املدفوعات لصاحل اإلجراءات القائمة على النتائج؛  )أ(  

  سبل حتفيز املنافع من غري الكربون؛  )ب(  

  سبل تنسيق التمويل القائم على النتائج على حنو أفضل؛   )ج(  

 على أن برنامج العمل سيستند إىل مـصادر املعلومـات ذات الـصلة              يتفق  -٣٠  
   من عمليات أخرى يف إطار االتفاقية ومن متويل البداية السريعة؛وسرياعي الدروس املستخلصة

 إىل الرئيسني املتشاركني أن ينسقا، بدعم من األمانة، أنـشطة برنـامج       يطلب  -٣١  
إرشـادات  العمل مع العمل اجلاري يف إطار اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واملتعلق ب         

خبفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات وتدهور الغابات، ودور         منهجية بشأن األنشطة املتعلقة     
  ؛احلفاظ على الغابات وإدارهتا بصورة مستدامة وتعزيز خمزونات كربون الغابات يف البلدان النامية

 إىل الرئيسني املتشاركني أن يعدا، بدعم من األمانة، تقريراً عن            أيضاً يطلب  -٣٢  
 أعاله لينظر فيه مؤمتر األطراف خالل دورته التاسعة ٢٥يف الفقرة   حلقيت العمل املشار إليهما     

  عشرة، هبدف أن يعتمد مؤمتر األطراف مقرراً بشأن هذه املسألة؛

  أن ينتهي برنامج العمل حبلول موعد انعقاد الدورة التاسـعة عـشرة            يقرر  -٣٣  
  ملؤمتر األطراف، ما مل يقرر مؤمتر األطراف خالف ذلك؛

اجة إىل حتسني تنسيق الدعم يف جمال تنفيذ األنشطة املشار إليهـا     باحل يسلم  -٣٤  
، وتقدمي دعم كاف ميكن التنبؤ به، يشمل املوارد املالية          ١٦-م أ /١ من املقرر    ٧٠ يف الفقرة 

  والدعم التقين والتكنولوجي، إىل البلدان النامية األطراف من أجل تنفيذ هذه األنشطة؛

للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئـة الفرعيـة        إىل اهليئة الفرعية     يطلب  -٣٥  
للتنفيذ أن تبدآ على حنو مشترك، يف الدورة الثامنة والثالثني لكل منهما، عملية ترمـي إىل                
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 أعاله وأن تنظرا يف الترتيبات املؤسـسية القائمـة   ٣٤معاجلة املسألتني املذكورتني يف الفقرة      
هيئة أو جملس أو جلنة، وأن تقدما توصيات بشأن هذه          خيارات التسيري املمكنة، املتمثلة يف       أو

  املسائل إىل مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عشرة؛

 إىل أن تقـدم إىل األمانـة،        واملنظمات املراِقبة املعتمـدة    األطراف   يدعو  -٣٦  
 ٣٥ و ٣٤، آراءها بشأن املسائل املشار إليهـا يف الفقـرتني           ٢٠١٣ مارس/ آذار ٢٥ حبلول
  فيها الوظائف والطرائق واإلجراءات املمكنة؛ مبا أعاله،

 ٣٦ إىل األمانة أن جتمع مسامهات األطراف املشار إليها يف الفقـرة             يطلب  -٣٧  
أعاله يف وثيقة متفرقات لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئـة       

  ا؛الفرعية للتنفيذ يف الدورة الثامنة والثالثني لكل منهم

 بتوافر موارد إضافية، حلقة عمل أثناء       إىل األمانة أن تنظم، رهناً    يطلب أيضاً     -٣٨  
الدورة الثامنة والثالثني لكل من اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئـة الفرعيـة             

ر إليها   أعاله، مع أخذ املسامهات املشا     ٣٥ و ٣٤للتنفيذ بشأن املسائل املشار إليها يف الفقرتني        
 بعني االعتبار، وأن تعد تقريراً عن حلقة العمل هذه لكي تنظر فيه اهليئة الفرعيـة              ٣٦ يف الفقرة 

  للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ يف الدورة الثامنة والثالثني لكل منهما؛

 خـالل    إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تنظر،        يطلب  -٣٩  
مثـل  دورهتا الثامنة والثالثني، يف الطريقة اليت ميكن هبا وضع ُنهج غري قائمة على الـسوق،                

النهج املشتركة للتخفيف والتكيف من أجل اإلدارة السليمة واملـستدامة للغابـات، علـى              
 تنفيذ األنشطة املشار إليهـا يف       ، لدعم ١٧-م أ /٢ من املقرر    ٦٧املشار إليه يف الفقرة      النحو

، وأن تقدم تقريراً بشأن هذه املسألة إىل مؤمتر األطراف يف           ١٦-م أ /١  من املقرر  ٧٠لفقرة  ا
  عشرة؛ دورته التاسعة

 إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تبدأ، خالل     يطلب أيضاً   -٤٠  
 املرتبطة بـالكربون    دورهتا الثامنة والثالثني، العمل بشأن املسائل املناخية املتصلة باملنافع غري         

 ، وأن تقدم تقريراً   ١٦-م أ /١ من املقرر    ٧٠الناجتة عن تنفيذ األنشطة املشار إليها يف الفقرة         
  ؛ مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عشرةبشأن هذه املسألة إىل

متنوعة، مبا يف ذلك فرص استخدام األسواق، لتحسني فعالية إجـراءات           ج  هنُ  -دال  
كلفة وتعزيز هذه اإلجراءات، مع مراعـاة الظـروف         التخفيف من حيث الت   

  املختلفة للبلدان املتقدمة والبلدان النامية
  ،١٧-م أ/٢ و١٦-م أ/١ و١٣-م أ/١ إىل املقررات إذ يشري  
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  إطار للُنهج املختلفة  -١  
أن األطراف، منفردة أو جمتمعة، ميكن أن تضع وتنفذ ُنُهجـاً خمتلفـة،             يدرك    -٤١  

خدام األسواق وغري األسواق، لتحسني فعالية إجراءات التخفيف من حيث          يف ذلك فرص است    مبا
  التكلفة وتعزيز هذه اإلجراءات، مع مراعاة الظروف املختلفة يف البلدان املتقدمة والبلدان النامية؛ 

 مـن   ٧٩على أن مجيع تلك النهج، كما ورد يف الفقرة          يشدد من جديد      -٤٢  
ملعايري اليت تؤدي إىل نتائج حقيقية ودائمـة وإضـافية          ، جيب أن تستويف ا    ١٧-أ م/٢ املقرر

وميكن التحقق منها يف جمال التخفيف، وإىل جتنب االزدواجية يف اجلهود، وإىل حتقيق تراجع              
  أو احليلولة دون حدوثها؛/صاف يف انبعاثات غازات الدفيئة و

أن استخدام هذه الُنهج يسهل رفع سـقف الطمـوح يف حتقيـق             يؤكد    -٤٣  
  يف، خصوصاً من جانب البلدان املتقدمة؛التخف

 إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تنفـذ برنـامج            يطلب  -٤٤  
عمل لوضع إطار عمل هلذه النهج، باالستناد إىل عمل الفريق العامل املخصص املعين بالعمل              

مبا يف ذلك تقارير حلقـات      التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية فيما يتعلق هبذه املسألة،          
العمل والورقة التقنية ذات الصلة، وإىل خربات اآلليات القائمة، بغية التوصية مبشروع مقرر             

  ُيقدَّم إىل مؤمتر األطراف كي يعتمده يف دورته التاسعة عشرة؛
  أن أي إطار عمل من هذا النوع سُيوضع حتت سلطة وتوجيه مؤمتر األطراف؛يرى   -٤٥  
 أعاله يعاجل العناصر التالية     ٤٤ برنامج العمل املشار إليه يف الفقرة        أنيقرر    -٤٦  

  :من بني عناصر أخرى
  أغراض إطار العمل؛  )أ(  
  نطاق الُنهج اليت سُتدرج يف إطار العمل؛   )ب(  
 ٧٩جمموعة من املعايري واإلجراءات لضمان السالمة البيئية للنهج وفقاً للفقرة             )ج(  
  ؛ ١٧-م أ/٢من املقرر 
املواصفات التقنية الالزمة لتجنب االزدواجية من خالل التسجيل الـدقيق            )د(  

  واملتسق للنتائج يف جمال التخفيف وتعقب هذه النتائج؛
  الترتيبات املؤسسية املتعلقة بإطار العمل؛  )ه(  
إىل اهليئة الفرعية للمشورة العملية والتكنولوجية تنفيذ برنامج عمل         يطلب    -٤٧  

ائمة على السوق، بغية التوصية مبشروع مقرر ُيقدَّم إىل مؤمتر األطراف كي            لوضع هنُج غري ق   
  يعتمده يف دورته التاسعة عشرة؛

 األطراف واملنظمات املعتمدة بصفة مراقب إىل أن تقدم إىل األمانـة،            يدعو  -٤٨  
 أعاله،  ٥٠-٤٧، آراءها بشأن املسائل املشار إليها يف الفقرات         ٢٠١٣مارس  /آذار ٢٥ حبلول
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ا يف ذلك املعلومات والتجارب واملمارسـات اجليـدة ذات الـصلة بتـصميم وتنفيـذ                مب
  املختلفة؛ الُنهج

  إىل األمانة جتميع وإتاحة هذه املعلومات واخلربات واملمارسات اجليدة؛يطلب   -٤٩  

  اآلليات اجلديدة القائمة على السوق  -٢  
وجية أن تنفذ برنامج عمل      إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنول      يطلب  -٥٠  

، ١٧-م أ/٢ مـن املقـرر   ٨٣لوضع الطرائق واإلجراءات املتعلقة باآللية املشار إليها يف الفقرة         
باالستناد إىل عمل الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويـل األجـل مبوجـب               

 والورقة التقنية ذات الـصلة،   االتفاقية فيما يتعلق هبذه املسألة، مبا يف ذلك تقارير حلقات العمل          
وإىل خربات اآلليات القائمة، بغية التوصية مبشروع مقرر ُيقدَّم إىل مؤمتر األطراف كي يعتمده              

  يف دورته التاسعة عشرة؛ 
 أن ينظر برنامج العمل يف العناصر املمكنة لآللية املشار إليها يف            يطلب أيضاً   -٥١  
  : ملثال ما يلي أعاله، مبا فيها على سبيل ا٥٠ الفقرة

  تشغيل اآللية حتت إشراف وسلطة مؤمتر األطراف؛  )أ(  
  املشاركة الطوعية لألطراف يف اآللية؛  )ب(  
املعايري اليت تؤدي إىل نتائج حقيقية ودائمة وإضافية وميكن التحقق منها يف              )ج(  

اثـات  جمال التخفيف، وإىل جتنب االزدواجية يف اجلهود، وإىل حتقيق تراجع صـاف يف انبع             
  أو احليلولة دون حدوثها؛/غازات الدفيئة و

متطلبات الدقة يف القياس واإلبالغ والتحقق من خفض االنبعاثات، وإزالة            )د(  
  أو االنبعاثات املتجنبة؛/االنبعاثات و

سبل حفز التخفيف يف قطاعات واسعة من االقتصاد، اليت حتددها األطراف             )ه(  
  أو على أساس مشروع حمدد؛/قطاعي واملشاركة وميكن أن تكون على أساس 

املعايري، مبا يف ذلك تطبيق أساليب حمافظة، فيما يتعلق بوضـع مـستويات         )و(  
) أو احلدود القصوى للتـداول    /عتبات تسجيل األرصدة و   (مرجعية طموحة وتعديلها دورياً     

ـ             دة وباإلصدار الدوري للوحدات استناداً إىل التخفيف حتت عتبة من عتبات تسجيل األرص
  إىل حد أقصى للتداول؛ أو

  املعايري املتعلقة بالتسجيل الدقيق واملتسق وبتعقب الوحدات؛  )ز(  
  مبدأ قابلية اإلضافة؛  )ح(  
ختصيص نصيب من العائدات لتغطية النفقات اإلدارية ومساعدة البلـدان            )ط(  

  اليف التكيف؛النامية األطراف املعرضة بصفة خاصة لآلثار الضارة لتغري املناخ يف تغطية تك
  تعزيز التنمية املستدامة؛  )ي(  
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  تيسري املشاركة الفعالة للكيانات اخلاصة والعامة؛  )ك(  
  تيسري البداية الفورية لآللية؛  )ل(  
 األطراف واملنظمات املعتمدة بصفة مراقب إىل أن تقدم إىل األمانـة،        يدعو  -٥٢  
 أعاله، ٥١-٥٠ليها يف الفقرتني ، آراءها حول املسائل املشار إ٢٠١٣مارس /آذار ٢٥ حبلول

مبا يف ذلك املعلومات واخلربات واملمارسات اجليدة ذات الصلة بتصميم وتشغيل اآللية املشار             
   أعاله؛٥٠إليها يف الفقرة 

  هذه املعلومات واخلربات واملمارسات اجليـدة      أن جتّمع  إىل األمانة    يطلب  -٥٣  
  ؛وتتيح اطالع اجلمهور عليها

  القتصادية واالجتماعية لتدابري التصديالعواقب ا  -هاء  
 مـن   ٤ مـن املـادة      ١٠ و ٩ و ٨، والفقـرات    ٣ من املادة    ٥ إىل الفقرة    إذ يشري   
 مـن بروتوكـول كيوتـو وإىل        ٣ من املادة    ١٤، والفقرة   ٢ من املادة    ٣والفقرة   االتفاقية،
  ،١٧-م أ/٢، و١٦-م أ/١، و١٣-أ م/١املقررات 
لالتفاقية ومبادئ االتفاقيـة وأحكامهـا املتعلقـة         أمهية اهلدف النهائي     وإذ يؤكد   

  ،٤ و٣ و٢باالنعكاسات االقتصادية واالجتماعية لتدابري التصدي، ال سيما املواد 
 أنه ينبغي لألطراف أن تتعاون لتعزيز نظـام اقتـصادي دويل            وإذ يؤكد من جديد     

 األطـراف،   مساند ومفتوح يفضي إىل منوٍ اقتصادي مستدام وتنمية مستدامة لـدى مجيـع            
سيما البلدان النامية األطراف ومن ثَمَّ يتيح هلا املزيد من القدرة على تناول مشاكل تغري                وال

املناخ؛ وال ينبغي أن تكون التدابري املتخذة ملكافحة تغري املناخ مبا يف ذلك التدابري االنفراديـة      
   للتجارة الدولية،وسيلة لتمييز تعسفي أو غري مربر أو تقييداً مقّنعاً

أمهية جتنب أو تقليل التأثريات السلبية لتدابري التـصدي         أيضاً   يؤكد من جديد   وإذ  
على القطاعني االجتماعي واالقتصادي، وتعزيز حتويل القوة العاملة بصورة عادلة، وإجيـاد             

 الصعيد  فرص العمل والوظائف الالئقة وفقاً لألولويات واالستراتيجيات اإلمنائية احملددة على         
، القطاعـات الوطين، واملسامهة يف بناء قدرات جديدة للوظائف اإلنتاجية واخلدمية يف كافة            

  وتعزيز النمو االقتصادي والتنمية املستدامة،
بالتقدم احملرز يف عمل املنتدى املعين بأثر تنفيذ تدابري التصدي الذي           يرحب    -٥٤  

التكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيـذ، ويـدعو       يعقد يف إطار اهليئة الفرعية للمشورة العلمية و       
 إىل مواصلة املشاركة يف املنتدى، بطرق منها تبادل اآلراء بشأن املسائل الـسياسية              األطراف

  االنفرادية؛موضع االهتمام، مثل التدابري 
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  العمل املعزز يف جمال التكيف  -ثالثاً  
   من االتفاقية،٤ من املادة ٤ و٣و) ه(١ بالتزامات األطراف مبوجب الفقرات إذ يذكّر  
، ١٧-م أ /٥، و ١٧-م أ /٢، و ١٦-م أ /١، و ١٣-م أ /١ باملقررات   أيضاً وإذ يذكّر   

  ،١٧-م أ/٧، و١٧-م أ/٦و
 أن التكيف هو حتٍد تواجهه مجيع األطراف، وأن العمل املعـزَّز    من جديد  وإذ يؤكد   

تنفيذ إجراءات التكيف   والتعاون الدويل بشأن التكيف مطلوبان بصورة عاجلة إلتاحة ودعم          
األطراف، مـع    الرامية إىل احلد من القابلية للتأثر وبناء القدرة على التأقلم يف البلدان النامية            

  مراعاة االحتياجات العاجلة والفورية للبلدان النامية املعرضة للتأثر بوجه خاص،
تخفيف  ضرورة إعطاء التكيف ذات األولوية املمنوحة لل       وإذ يؤكد من جديد أيضاً      

  ولزوم اختاذ ترتيبات مؤسسية مالئمة لتعزيز إجراءات التكيف والدعم،
 بالتقدم الذي حتقق يف إطار الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين            وإذ يسلم   

الطويل األجل مبوجب االتفاقية يف تعزيز إجراءات التكيف مع اآلثار الضارة النامجة عن تغري              
  طار كانكون للتكيف،املناخ من خالل وضع إ

 بالتقدم الذي حتقق يف الدورة الثامنة عشرة وما سبقها مـن دورات             أيضاً وإذ يسلم   
مؤمتر األطراف، مبا يف ذلك إقرار خطة عمل جلنة التكيف ثالثية السنوات، وتنفيذ برنـامج               

دان منواً من   العمل املتعلق باخلسائر واألضرار، والعملية الرامية إىل متكني األطراف من أقل البل           
صياغة وتنفيذ خطط تكيف وطنية، ودعوة البلدان النامية األطراف األخـرى إىل اسـتخدام    
الطرائق املصوغة لدعم عملية وضع خطط التكيف الوطنية والتوجيهات املتعلقة بدعم عملية            

  خطط التكيف الوطنية،
ار االتفاقية   أن مؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية واهليئات األخرى يف إط         يقرر  -٥٥  

ستواصل عملها على تعزيز اإلجراءات املتعلقة بالتكيف يف إطـار االتفاقيـة علـى النحـو      
  املنصوص عليه يف إطار كانكون للتكيف واملقررات ذات الصلة اليت اعتمدها مؤمتر األطراف؛

 أن يويل االعتبار، أثناء التقدم يف هذا العمل، للمسائل املتـصلة            يقرر أيضاً   -٥٦  
ق إجراءات األطراف من البلدان النامية واتساق الدعم املقدم إليها، ومبـشاركة ودور             باتسا

املراكز والشبكات اإلقليمية، وتعزيز سبل العيش والتنوع االقتصادي لبنـاء القـدرة علـى              
  التكيف يف سياق ختطيط إجراءات التكيف وإدراجها ضمن األولويات وتنفيذها؛

ظر يف تأسيس منتدى سـنوي للتكيـف، ُيعقـد           إىل جلنة التكيف الن    يطلب  -٥٧  
باالقتران مع دورات مؤمتر األطراف، إلبراز موضوع التكيف يف إطار االتفاقية، والتوعية ورفع             

  سقف الطموحات فيما يتعلق بإجراءات التكيف وتيسري تعزيز اتساق إجراءات التكيف؛
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عم العمل يف جمايل    تعزيز اإلجراءات بشأن تطوير التكنولوجيا ونقلها لد        -رابعاً  
  التخفيف والتكيف

 باإلجنازات اليت حتققت فيما يتعلق بتطوير التكنولوجيا ونقلها يف إطار عمـل      إذ يقر   
الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية، مبا يف ذلـك              

 بالتكنولوجيـا ومركـز وشـبكة       إنشاء آلية التكنولوجيا، اليت تشمل اللجنة التنفيذية املعنية       
تكنولوجيا املناخ والترتيبات املتفق عليها جلعـل آليـة التكنولوجيـا كاملـة التـشغيل يف                

، فضالً عن التقدم الذي أحرزته اهليئة الفرعية للتنفيذ الختيار البلد املضيف ملركز             ٢٠١٢ عام
  ،تكنولوجيا املناخ

لتنفيذية املعنية بالتكنولوجيا يف تنفيـذ       بالتقدم الذي أحرزته اللجنة ا     أيضاً وإذ يسلم   
  ،)٥(٢٠١٣-٢٠١٢خطة عملها للفترة 

 بأن مؤمتر األطراف طلب يف دورته السابعة عشرة إىل كل هيئة مواضيعية             وإذ يذكّر   
يف إطار االتفاقية أن تضع طرائقها الالزمة إلقامة روابط مع اهليئات األخرى ذات الـصلة،               

، وجملـس الـصندوق     ١٧-م أ /٢ من املقـرر     ٩٩ب الفقرة   يف ذلك جلنة التكيف مبوج     مبا
، واللجنـة التنفيذيـة املعنيـة       ١٧-م أ /٣ من املقـرر     ١٧األخضر للمناخ مبوجب الفقرة     

  ،١٧-م أ/٤ من املقرر ٦بالتكنولوجيا مبوجب الفقرة 
 باألفكار األولية للجنة التنفيذية املعنيـة بالتكنولوجيـا بـشأن           علماً حييط  -٥٨  

امة الروابط مع سائر الترتيبات املؤسسية املعنية يف إطار االتفاقية، مبـا يف ذلـك               طرائقها إلق 
اجمللس االستشاري ملركز وشبكة تكنولوجيا املناخ، على النحو املقدم يف تقريرهـا الـذي              
نظرت فيه اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيـذ يف الـدورة              

  ؛)٦(الثني لكل منهماالسادسة والث
 على الشروع، يف دورته التاسعة عشرة، يف إقامة روابط بني اللجنـة             يتفق  -٥٩  

التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيات املناخ والنظر يف هذه الروابط، من            
يـة  أجل ضمان االتساق والتآزر داخل آلية التكنولوجيا مع مراعاة توصيات اللجنـة التنفيذ            

املعنية بالتكنولوجيا بشأن طرائق الربط اخلاصة هبا، وطرائق وإجـراءات مركـز وشـبكة              
  تكنولوجيا املناخ اليت ستقدم كي ينظر فيها مؤمتر األطراف ويقرها يف دورته التاسعة عشرة؛

 إىل اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا، أن تشرع، لدى وضع خطـة            يطلب  -٦٠  
املسائل املتصلة بالبيئات التمكينية واحلواجز، مبا يف ذلك املسائل          استكشاف   عملها املقبلة، يف  

  ؛FCCC/SB/2012/2 من الوثيقة ٣٥ املشار إليها يف الفقرة
__________ 

)٥( FCCC/SB/2012/1املرفق األول ،. 
)٦( FCCC/SB/2012/1. 
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يوصي اجمللس االستشاري ملركز وشبكة تكنولوجيا املناخ بـأن يراعـي              -٦١  
  :اخاألنشطة التالية لدى نظره يف برنامج عمل مركز وشبكة تكنولوجيا املن

تقدمي املشورة والدعم إىل األطراف من البلـدان الناميـة، مبـا يف ذلـك                )أ(  
القدرات، فيما يتعلق بإجراء تقييمـات للتكنولوجيـات اجلديـدة والناشـئة، وفقـاً               بناء

  ؛١٦-م أ/١من املقرر ) ه(١٢٨و‘ ١‘)أ(١٢٣ للفقرتني
مـن  ) أ(١٣٥توضيح دور مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ، وفقاً للفقـرة            )ب(  

، يف حتديد تكنولوجيات التخفيف والتكيف املراعية للمناخ املتاحة حاليـاً           ١٧-م أ /٢املقرر  
  واليت تليب االحتياجات الرئيسية لتنمية خفيضة الكربون وقادرة على التأقلم مع تغري املناخ؛

 على أن ميضي، خالل دورته العشرين، يف إقامة روابط بـني آليـة              يوافق  -٦٢  
يا واآللية املالية لالتفاقية، مع مراعاة توصيات جملس الصندوق األخضر للمناخ، اليت التكنولوج

، وتوصـيات اللجنـة التنفيذيـة املعنيـة         ١٧-م أ /٣ من املقـرر     ١٧للفقرة  ُوضعت طبقاً   
  ؛١٧-م أ/٤ من املقرر ٦بالتكنولوجيا، اليت ُوضعت وفقاً للفقرة 
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رد املالية واالستثمار لدعم العمل يف      تعزيز اإلجراءات بشأن توفري املوا      -خامساً  
  جمايل التخفيف والتكيف والتعاون التكنولوجي

   من االتفاقية،٤ املادة إىلإذ يشري   
  ،١٧-م أ/٣ و١٧-م أ/٢ و١٦-م أ/١ إىل املقررات وإذ يشري أيضاً  
وفاء ن متويل للبداية السريعة من أجل ال      مالبلدان املتقدمة األطراف    مبا قدمته    يقرإذ  و  

، دوالر مـن دوالرات الواليـات املتحـدة        بليـون  ٣٠ توفرياجلماعي املتمثل يف    لتزامها  با
  ،هكاملب املبلغ اإىل التعجيل بصرف هذاملتقدمة األطراف البلدان يدعو  إذو

  باحلاجة إىل زيادة التمويل املتعلق باملناخ،  إذ يقر أيضاًو  
هـدت، يف سـياق إجـراءات       تع املتقدمة األطراف    أن البلدان إذ يؤكد من جديد     و  

دوالر  بليـون  ١٠٠جمتمعةً مبلغ   أن حتشد   التخفيف اهلادفة وشفافية التنفيذ، باهلدف املتمثل يف        
الناميـة   لتلبية احتياجات البلدان     ٢٠٢٠يف السنة حبلول عام      من دوالرات الواليات املتحدة   

من جمموعـة   األطراف  مية  لبلدان النا إىل ا ، وأن من املمكن أن تأيت األموال املقدمة         األطراف
تعددة األطـراف، ومـن     كبرية من املصادر يف القطاعني العام واخلاص واملصادر الثنائية وامل         

  مصادر بديلة، 
بالتعهدات واإلعالنات اليت أعربت عنها عدة بلدان متقدمة أطراف بشأن          إذ ينوه   و  

  ،٢٠١٢استمرار التمويل املتعلق باملناخ بعد عام 
من البلدان املتقدمة األطراف على إعالن تعهـدات بالتمويـل           املزيد   حيث  -٦٣  

  املتعلق باملناخ حاملا تسمح ظروفها املالية بذلك؛
ـ   من ضرورة تدفق حصة كبرية      يؤكد من جديد    -٦٤   د املتعـدد    التمويل اجلدي

، ويكرر الطلب املوجـه إىل      لصندوق األخضر للمناخ  األطراف اخلاص بالتكيف عن طريق ا     
األخضر للمناخ بأن يوازن توزيع موارد الصندوق األخضر للمنـاخ بـني            جملس الصندوق   

  أنشطة التكيف وأنشطة التخفيف؛
البلدان املتقدمة األطراف إىل توجيه حصة مهمة من األموال العامـة           يدعو    -٦٥  

  ألنشطة التكيف؛ 
مـن  على زيادة التمويل املتعلق باملناخ       األطراف مجيع البلدان املتقدمة     حيث  -٦٦  

موعة كبرية من املصادر يف القطاعني العام واخلاص واملصادر الثنائية واملتعددة األطـراف،             جم
دوالر  بليون ١٠٠مبلغ  أجل حتقيق اهلدف املشترك املتمثل يف حشد        ، من   ومن مصادر بديلة  

  ؛٢٠٢٠يف السنة حبلول عام من دوالرات الواليات املتحدة 
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 أن تقدم، حبلول موعد الدورة التاسـعة         إىل األطرافالبلدان املتقدمة    يدعو  -٦٧  
التمويل عشرة ملؤمتر األطراف، معلومات عن استراتيجياهتا وهنجها الرامية إىل حشد مزيد من             

يف الـسنة حبلـول     من دوالرات الواليات املتحـدة      دوالر   بليون ١٠٠املتعلق باملناخ ليبلغ    
  ؛يذيف سياق إجراءات التخفيف اهلادفة وشفافية التنف ٢٠٢٠ عام

 البلدان املتقدمة األطراف على مواصلة زيادة جهودها من أجل تـوفري            يشجع  -٦٨  
  ؛ ٢٠١٥-٢٠١٣موارد تعادل على األقل متوسط املستوى السنوي لتمويل البداية السريعة للفترة 

أن ميدد برنامج العمل املتعلق بالتمويل الطويل األجل بسنة واحدة إىل           يقرر    -٦٩  
ة إرشاد البلدان املتقدمة األطراف يف جهودها الرامية إىل حتديد سـبل            ، بغي ٢٠١٣ هناية عام 

، ٢٠٢٠دوالر سنوياً حبلول عـام       بليون ١٠٠زيادة تعبئة التمويل املتعلق باملناخ حبيث يبلغ        
، وإرشاد   إجراءات التخفيف اجملدية وشفافية التنفيذ     من مصادر عامة وخاصة وبديلة يف سياق      

ا التمكينية وأطرها السياساتية من أجل تيسري تعبئة التمويل املتعلـق           األطراف يف تعزيز بيئاهت   
  ؛باملناخ وتوزيعه بفعالية يف البلدان النامية

 إىل تنفيذ برنامج عمل اللجنة الدائمة، مبا يف ذلك استحداث منتدى            يتطلع  -٧٠  
ها تبادل  للتمويل املتعلق باملناخ سيمكّن مجيع األطراف وأصحاب املصلحة من مجلة أمور من           

  الرؤى بشأن زيادة التمويل املتعلق باملناخ؛
 تضع يف اعتبارها ما اضطلعت بـه هيئـات           إىل اللجنة الدائمة أن    يطلب  -٧١  

،  الدعم واإلبالغ عنه والتحقـق منـه       قياسوكيانات أخرى من أعمال ذات صلة يف جمال         
ني والعرض العـام    رة السنت ، عند إعداد التقييم األول لفت     وتعقب مسار التمويل املتعلق باملناخ    

  ؛التمويل املتعلق باملناخلتدفقات 
 إىل جملس الصندوق األخضر للمناخ أن ُيعّجل بتنفيـذ خطـة عملـه              يطلب  -٧٢  

 بغية بدء التشغيل الفعلي للصندوق األخضر للمناخ يف أقرب وقـت ممكـن،              ،٢٠١٣ لعام
  إجراء عملية جتديد مبكرة وكافية للموارد؛يتسىن  كيما

 على أن ينظر يف دورته التاسعة عشرة يف التقدم احملرز يف جمال تعبئـة        وافقي  -٧٣  
التمويل الطويل األجل، يف سياق حوار وزاري رفيع املستوى يعقد أثناء الدورة يف إطار مؤمتر   
األطراف ويتناول اجلهود اليت تبذهلا البلدان املتقدمة األطراف لزيادة تعبئة التمويـل املتعلـق              

، وذلك باالسترشاد بإسهامات األطراف واهليئات التقنية والعمليات        ٢٠١٢ عام   باملناخ بعد 
   عن نتائج برنامج العمل املمّدد املتعلق بالتمويل الطويل األجل؛الناشئة عن االتفاقية، فضالً
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  العمل املعزز املتعلق ببناء القدرات  -سادساً  
 ،١٧-م أ /٢، و ١٦-م أ /١ و ،١٢-م أ /٤، و ١٠-م أ /٢، و ٧-م أ /٢ إىل املقررات    إذ يشري   

  ،١٧-م أ/١٣و
نتدى ديربان للتعمق يف مناقشة بناء القـدرات  االجتماع األول مب بنجاح  وإذ يعترف   

  الثني للهيئة الفرعية للتنفيذ،املعقود أثناء الدورة السادسة والث) منتدى ديربان(
واستعراض  بالدور اهلام الذي يؤديه منتدى ديربان يف تعزيز رصد           وإذ يعترف أيضاً    

  فعالية بناء القدرات، 
 أن يستكشف االجتماع الثاين ملنتدى ديربان، املقرر عقـده خـالل            يقرر  -٧٤  

الدورة الثامنة والثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذ، السبل املمكنة ملواصلة تعزيز بناء القدرات على             
  املستوى الوطين؛

  :، مبا يلي٢٠١٣فرباير /شباط ١٨ األطراف إىل موافاة األمانة، حبلول يدعو  -٧٥  
، ٧-م أ /٢طة اليت اضطلعت هبا عمـالً بـاملقررات         ـمعلومات عن األنش    )أ(  

 تشمل فيما تشمله معلومات عـن االحتياجـات         ١٧-م أ /٢، و ١٦-م أ /١، و ١٠-م أ /٢و
  والثغرات والتجارب والدروس املستفادة؛

االجتمـاع الثـاين     ُينظر فيها يف     من املقرر أن  آراءها بشأن مسائل حمددة       )ب(  
  ملنتدى ديربان؛

  آراءها بشأن التعزيز احملتمل لتنظيم منتدى ديربان؛  )ج(  
 املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية والقطـاع         يدعو أيضاً   -٧٦  

عما اضطلع بـه مـن   ، مبعلومات   ٢٠١٣فرباير  / شباط ١٨األمانة، حبلول   موافاة  اخلاص إىل   
، ٧-م أ /٢طر بناء القدرات يف البلدان النامية املنشأة مبوجـب املقـرر            دعماً لتنفيذ أ  أنشطة  

  يشمل جتارهبا ودروسها املستفادة؛ مبا
  :اهليئة الفرعية للتنفيذ ما يليإىل  يطلب  -٧٧  
أن تأخذ يف احلسبان املعلومات واآلراء الواردة يف اإلسهامات املشار إليها             )أ(  
  نتدى ديربان؛مل ماع الثاين وما سيليه من اجتماعاٍت أعاله عند تنظيم االجت٧٥يف الفقرة 
أن تستكشف السبل املمكنة ملواصلة تعزيز بناء القدرات علـى املـستوى              )ب(  

  الوطين، مبا يف ذلك عن طريق منتدى ديربان؛
) ج(٩األمانة أن تواصل إعداد التقارير املشار إليها يف الفقـرة           إىل   يطلب أيضاً   -٧٨  
، وكذلك التقارير التجميعية والتوليفيـة      ١٢-م أ /٤من املقرر   ) ج(١والفقرة   ٧-م أ /٢من املقرر   

، وأن تتيح هذه التقارير للهيئة الفرعية       ١٧-م أ /٢  من املقرر  ١٥٠ و ١٤٦املشار إليها يف الفقرتني     
  تلك االجتماعات؛للمناقشات يف للتنفيذ يف دوراهتا املتزامنة مع اجتماعات منتدى ديربان، تيسرياً 
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  زيادةُ حتديد نطاقه وتفصيلُ طرائقه: االستعراض  -عاًساب  
   منها،٢ إىل اهلدف النهائي لالتفاقية املنصوص عليه يف املادة إذ يشري  
 الذي يسلم بضرورة النظر يف تعزيز اهلـدف         ١٦-م أ /١ إىل املقرر    وإذ يشري أيضاً    

جات احلرارة دون درجتني    ارتفاع املتوسط العاملي لدر   لعاملي الطويل األجل املتمثل يف إبقاء       ا
مئويتني فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي على أساس أفضل املعارف العلمية املتاحـة،              

   درجة مئوية، ١,٥يف ذلك ما يتعلق بارتفاع املتوسط العاملي لدرجات احلرارة بنسبة  مبا
 ١٦٠تني  ، وال سيما الفقر   ١٧-م أ /٢ من املقرر    ١٦٧-١٥٧ إىل الفقرات    وإذ يشري   

اليت ستؤخذ يف االعتبار يف االستعراض األول       واملدخالت   االعتبارات   ان حتدد تنيل، ال ١٦١و
  ،٢٠١٥ إىل ٢٠١٣يف الفترة من 

  لالتفاقية ذاهتا، ضاً أن االستعراض ليس استعراوإذ يؤكد  
، ٢٠١٥ وينتـهي يف     ٢٠١٣ إىل أن االستعراض األول ينبغي أن يبدأ يف          وإذ يشري   

  إىل االستعراض،اً ر األطراف اختاذ اإلجراءات املالئمة استنادعندما سيكون على مؤمت
ما يلي، وفقاً ملبـادئ االتفاقيـة        م دورياً  االستعراض أن يقيِّ    على يقرر أن   -٧٩  

  :وأحكامها ذات الصلة
  مدى مالءمة اهلدف العاملي الطويل األجل، يف ظل اهلدف النهائي لالتفاقية؛  )أ(  
و حتقيق اهلدف العاملي الطويل األجل، مبا يف ذلك النظر     التقدم العام احملرز حن     )ب(  

   االتفاقية؛مبوجبيف تنفيذ االلتزامات 
 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ إىل          يدعو  -٨٠  

علـى أن يدعمـه   طراف يف إجراء االستعراض،     إنشاء فريق اتصال مشترك ليساعد مؤمتر األ      
، من خـالل    ١٧-م أ /٢ من املقرر    ١٦١الفقرة  املدخالت املشار إليها يف     يف  ينظرون  خرباء  

أنشطة من مجلتها حلقات عمل وأنشطة أخرى ُتنظم أثناء الدورات ويف الفتـرات الفاصـلة       
   من ذلك املقرر؛١٦٢ للفقرة بينها، وفقاً
اهليئـة  رئيسي اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيـة و       إىل   يطلب  -٨١  

ن اشرع اهليئت كي ت ل ٢٠١٣عام  الفرعية للتنفيذ أن يتخذا، مبساعدة األمانة، اخلطوات الالزمة         
  ؛املدخالت يف النظر يف ، دورهتما الثامنة والثالثنيأثناء ، دون تأخريناالفرعيت

 أن تقرير التقييم اخلامس للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ           يالحظ  -٨٢  
 على مراحل خـالل     األساسية اليت يتعني استعراضها وأنه سيصبح متاحاً      املدخالت   أحدهو  
   للنظر فيه يف إطار االستعراض؛٢٠١٤ و٢٠١٣ عامي
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 ومبساعدة  ٢٠١٣ من   جتمِّعا، اعتباراً عا و  اهليئتني الفرعيتني إىل أن جتم     يدعو  -٨٣  
يف املـذكورة  املـصادر  إجراء االستعراض، مبـا يف ذلـك     ب ة اليت هلا صل   علوماتاملاألمانة،  
  ؛١٧-م أ/٢ من املقرر ١٦١ الفقرة

اهليئتني الفرعيتني إىل حتديد الفجـوات يف املعلومـات وإىل أن            يدعو أيضاً   -٨٤  
  ودراسات إضافية من شأهنا أن تفيد يف إجراء االستعراض؛مدخالت تطلبا، حسب االقتضاء، 

إىل دعم عمل فريـق     حوار منظم مع اخلرباء يرمي      على إجراء   عزمه  علن  ي  -٨٥  
 أعاله من خالل تبادل مركز لوجهـات النظـر          ٨٠االتصال املشترك املشار إليه يف الفقرة       

  لضمان الرتاهة العلمية لالستعراض؛وذلك واملعلومات واألفكار، 
اهليئتني الفرعيتني بشأن اجلوانب املتـصلة      بتوجيه من    إقامة هذا احلوار     يقرر  -٨٦  

  :باالستعراض من أجل ما يلي
متواصل طوال االستعراض يف مواد من تقرير التقييم اخلـامس  شكل النظر ب   )أ(  

ذات املـدخالت   للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ ما إن تصبح متاحة، وكذلك يف             
لتقرير املوعد النهائي    اليت تنشر بعد     ١٧-م أ /٢ من املقرر    ١٦١الصلة املشار إليها يف الفقرة      

حلقات عمل علمية واجتماعـات خـرباء منتظمـة         عقد  امس، وذلك عن طريق     التقييم اخل 
  ومبشاركة األطراف واخلرباء، وال سيما من اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ؛

ـ مساعدة اهليئتني الفرعيتني يف إعداد التقارير التوليفيـة           )ب(   ن االسـتعراض   ع
  فيها؛ والنظر

  : ما يلييقرر أيضاً  -٨٧  
أن تكون حلقات العمل مفتوحة أمام مجيع األطراف واملراقبني، وأن تعقد             )أ(  

  بتوافر املوارد؛ هناًلما أمكن، وأن تنظمها األمانة، رقبل الدورات ك
أن يتوىل تيسري احلوار ميسران متشاركان، أحدمها من طرف مـدرج يف              )ب(  

التفاقية، ختتارمها كـل    لق األول   التفاقية والثاين من طرف غري مدرج يف املرف       لاملرفق األول   
  جمموعة على حدة؛

 عن العمل املنجز يف إطار احلـوار إىل         أن يقدم امليسران املتشاركان تقريراً      )ج(  
  الدورتني التاسعة عشرة والعشرين ملؤمتر األطراف، عن طريق اهليئتني الفرعيتني؛

ن األطراف،  جرى االستعراض بطريقة شفافة ومبشاركة كاملة م       أن يُ  يقرر  -٨٨  
 من خالل توفري التمويل الكايف ملشاركة ومتثيل البلدان النامية األطراف         ضمانه  ينبغي   وهو ما 
 يف مجيع مراحل االستعراض ويف مجيع األنشطة واالجتماعـات وحلقـات العمـل              املؤهلة

  جزءاً ودورات اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ اليت تشكل          
  من عملية االستعراض؛
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األعمال التحضريية لالستعراض ينبغي أن تتـسم بالفعاليـة          أن   يقرر أيضاً   -٨٩  
مـؤمتر األطـراف واهليئـتني      كالً من   من أجل تفادي تكرار العمل اجلاري، وأن        والكفاءة  

ـ      مراعاة  يف  يرغب  الفرعيتني رمبا    ا نتائج األعمال املنجـزة يف إطـار االتفاقيـة وبروتوكوهل
  اإلعداد لالستعراض؛عند  تنياالختياري واهليئتني الفرعي

رئيسي اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيـة واهليئـة         إىل   يطلب  -٩٠  
ليتـاح  ،  ١٧-م أ /٢ مع املقرر    الفرعية للتنفيذ تنظيم االستعراض بطريقة مرنة ومالئمة متاشياً       

  املعدة لالستعراض ما إن تصبح متاحة؛النظر بشكل كاٍف ومناسب التوقيت يف املدخالت 
 ١٦٤ أن تستمر مرحلة مجع وجتميع املعلومات املشار إليها يف الفقرة            يقرر  -٩١  
 وتنتـهي يف موعـد      ٢٠١٣ دون انقطاع من بداية االسـتعراض يف         ١٧-م أ /٢ من املقرر 

بالغـة  ، إال إذا ظهرت معلومـات       ٢٠١٥يتجاوز ستة أشهر قبل اختتام االستعراض يف         ال
  خالل هذه الفترة تتطلب النظر فيها؛األمهية 
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  مسائل أخرى  -ثامناً  

إىل الـيت متـر بعمليـة انتقـال         األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية         -ألف  
  السوق اقتصاد
  ، ١٧-م أ/٢ من املقرر  ألف-  إىل الفصل الثامنإذ يشري  
املدرجة يف  لألطراف  لوطنية   الظروف االقتصادية واالجتماعية ا    وإذ يأخذ يف االعتبار     

إىل اقتصاد السوق وضرورة متكينها من مواصـلة       اليت متر بعملية انتقال     املرفق األول لالتفاقية    
  تنميتها االقتصادية بطريقة مستدامة خفيضة االنبعاثات؛ 

 املوارد املالية اليت متكنها من  حالياً معظم هذه األطراف ال تزال تعوزها بأنوإذ يسلم     
تكـاليف التخفيـف    تغطيـة    الدعم لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية ل         تقدمي

  والتكيف ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات،
 مبعزل عن   ميكن تربيرها اقتصادياً  لف إجراءات التصدي لتغري املناخ      بأن خمت وإذ يسلم     

  غريها وميكن أن تساعد يف حل مشاكل بيئية أخرى،
بغي السماح بدرجة معينة من املرونة لألطراف املدرجة يف املرفق           أنه ين  يقرر  -٩٢  

إىل اقتصاد السوق فيما يتعلق بتوفري موارد مالية جديدة         اليت متر بعملية انتقال     األول لالتفاقية   
ألطراف غري املدرجـة يف املرفـق األول        فائدة ا وإضافية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات ل     

ها من تعزيز تنفيذها إلجراءات التخفيف والتكيف، وأن هذه املرونة          لالتفاقية من أجل متكين   
، عندما يدخل حيز النفاذ بروتوكول أو صك قانوين آخر أو وثيقة ٢٠٢٠ينبغي متديدها حىت 

  متفق عليها هلا قوة قانونية يف إطار االتفاقية تسري على مجيع األطراف؛
إىل اقتـصاد    متر بعملية انتقال     اليت األطراف املدرجة يف املرفق األول       يدعو  -٩٣  

التكنولوجيـا  وتقوم بنقـل  السوق واليت هلا القدرة إىل أن تقدم موارد مالية جديدة وإضافية        
  القدرات لفائدة األطراف غري املدرجة يف املرفق األول، وذلك على أساس طوعي؛وبناء 

ر األطـراف   األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اليت اعتـرف مـؤمت            -باء  
  بظروفها اخلاصة

 اليت اعترفت بأن ١٧-م أ/٢ و١٦-م أ/١ و٧-م أ/٢٦املقررات من جديد ؤكد إذ ي  
  درجة يف املرفق األول لالتفاقية، عن األطراف األخرى املاً خمتلفاًتركيا وضعل

ختفيـضاً  من غازات الدفيئـة      االنبعاثات العاملية    ختفيض إىل أن من الالزم      وإذ يشري   
  مسألة ملحة،أن تدارك قصور الطموح اً وكبري
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عزل عن   مب ميكن تربيرها اقتصادياً  لف إجراءات التصدي لتغري املناخ       بأن خمت  وإذ يسلم   
  ف التنمية املستدامة،اهد أليف حل مشاكل بيئية أخرى، وفقاًضاً غريها وميكن أن تساعد أي

 القدرات لألطراف   بناءوالدعم املايل والتكنولوجي    توفري   أمهية   يؤكد من جديد  وإذ    
عترف مؤمتر األطراف بظروفها اخلاصة مـن أجـل         اليت ا  درجة يف املرفق األول لالتفاقية    امل

  مساعدة هذه األطراف على تنفيذ االتفاقية،
، من  تقومعلى أن   القادرة   األطراف املدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقية        حيث  -٩٤  

واملنظمـات  رفق البيئة العاملية ضمن واليتـه،       خالل الوكاالت املتعددة األطراف، مبا فيها م      
كات واملبـادرات األخـرى،     ااحلكومية الدولية املعنية، واملؤسسات املالية الدوليـة، والـشر        

الـدعم  بتـوفري  والوكاالت الثنائية والقطاع اخلاص، أو أي ترتيبات أخرى، حسب االقتضاء،   
 درجـة يف املرفـق األول لالتفاقيـة      امل وبناء القدرات لألطـراف   والتقين  املايل والتكنولوجي   

 اليت يعترف مؤمتر األطراف بظروفها اخلاصة مـن أجـل           )األطراف املدرجة يف املرفق األول    (
جياهتا وخطط عملها الوطنية لتغري املناخ ووضـع اسـتراتيجياهتا          يمساعدهتا على تنفيذ استرات   

  ؛١٦-م أ/١ للمقرر خططها اإلمنائية اخلفيضة االنبعاثات وفقاً أو
 إىل األمانة أن تعدَّ ورقة تقنية، لتنظر فيها اهليئة الفرعيـة للتنفيـذ يف               يطلب  -٩٥  

ـ اليت ا  درجة يف املرفق األول   امللألطراف   الفرص املتاحة    دورهتا الثامنة والثالثني، حتدد    رف عت
 على األقل مـن دعـم   ٢٠٢٠ من أجل االستفادة حىت عام    ،مؤمتر األطراف بظروفها اخلاصة   

ات الصلة املنشأة مبوجب االتفاقية وغريها من اهليئات واملؤسسات ذات الصلة لتعزيز            اهليئات ذ 
  التخفيف والتكيف والتكنولوجيا وبناء القدرات واحلصول على التمويل؛ 

 إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تعد، باالستناد إىل الورقـة التقنيـة             اًأيض يطلب  -٩٦  
توصيات بشأن هذه املسألة يف دورهتا التاسعة والثالثني لينظر          أعاله،   ٩٥املشار إليها يف الفقرة     

  فيها مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عشرة؛
باآلثار التقديرية املترتبة يف امليزانية علـى األنـشطة املقـرر أن         يط علماً حي  -٩٧  

  ؛ أعاله٩٦-١ألحكام الواردة يف الفقرات با تضطلع هبا األمانة عمالً
ها يف هذا املقرر رهنـاً      منضطلع األمانة باإلجراءات اليت طُلبت       أن ت  يطلب  -٩٨  

  .بتوافر املوارد املالية
        


