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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ 
  ة والثالثونبعالدورة السا
  ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول١نوفمرب إىل / تشرين الثاين٢٦الدوحة، من 

  من جدول األعمال) أ(٥البند 
   األطراف الناميةئمة وطنياً اليت تتخذها البلدان إجراءات التخفيف املال
  النموذج األويل للسجل

    األويل للسجلالنموذج    

   مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس     

  توصية اهليئة الفرعية للتنفيذ    
بأن يعتمد  ة والثالثني،   بع، يف دورهتا السا   )اهليئة الفرعية ( اهليئة الفرعية للتنفيذ  أوصت   
  : مشروع املقرر التايل طراف يف دورته الثامنة عشرةمؤمتر األ

  ١٨-م أ/-مشروع املقرر     
   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    

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

األطـراف معلومـات عـن      النامية  بتقدمي البلدان    مع التقدير اً  حييط علم   -١  
  إىل السجل؛اً إجراءات التخفيف املالئمة وطني
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، والكيـان أو     املتقدمـة  لبلدان األطـراف  ته من يستطيع من ا    دعو كرري  -٢  
ا تشغيل اآللية املالية، مبا يف ذلك مرفق البيئة العاملية والصندوق األخضر            الكيانات املوكل إليه  

للمناخ واجلهات املاحنة الثنائية واملتعددة األطراف وغريها مـن اجلهـات املاحنـة العامـة،               
قـدم إىل األمانـة، حـسب       ُيومنظمات القطاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية، إىل أن         

أو املقدم إلعـداد  / باملال والتكنولوجيا وبناء القدرات املتاح و  الدعم عناالقتضاء، معلومات   
  ؛١٧-م أ/٢من املقرر  ٤٨للفقرة اً ، وفقإجراءات التخفيف املالئمة وطنياًأو تنفيذ /و

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

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

  ؛١٧-م أ/٢من املقرر  ٤٧للفقرة اً التخفيف املالئمة وطنياً األخرى، إلقرارها، وفق
 أعاله هامة الضطالع الـسجل  ٢ة يف الفقرة   أن املعلومات الوارد  يشري إىل     -٥  

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

لنموذج األويل للـسجل الـيت      ا )١(باملواصفات العامة لتصميم  اً  حييط علم   -٦  
  عرضتها األمانة يف الدورة السابعة والثالثني للهيئة الفرعية؛

كامـل  اً  باملعلومات املقدمة من األمانة ومؤداها أن منوذج      اً  أيضاً  حييط علم   -٧  
  ؛٢٠١٣أبريل /التشغيل للسجل سيدخل اخلدمة يف نيسان

النموذج الكامل التشغيل    استخدام   ببدء إىل األمانة إخطاَر األطراف      يطلب  -٨  
 وإتاحة حقوق الدخول الالزمة لألطراف واهليئـات        ، أعاله ٧للسجل املشار إليه يف الفقرة      

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

   أعاله؛٧للهيئة الفرعية، بتعليقات عن النموذج الكامل التشغيل للسجل املشار إليه يف الفقرة 
 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؛٩ة التعليقات املشار إليها يف الفقرة األطراف، مع مراعا

__________ 

  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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  : 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(

من املقرر ) ب(٥٢ للفقرةاً وفق ناقشات بشأن اآللية املالية،عشرة من أجل توفري معلومات للم
  ؛١٧-م أ/٢

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

 ١٧-م أ /٢من املقرر    ٤٨التداول مع األطراف والكيانات املشار إليها يف الفقرة           )د(
 من أجل تيسري تقدمي معلومات عن الدعم؛

بتقديرات تأثري امليزانية باألنشطة املقرر أن تنفذها األمانة، على         اً  حييط علم   -١٢  
   أعاله؛١١ و١٠النحو املشار إليه يف الفقرتني 

 أن تتخذ األمانة اإلجراءات اليت يدعو إليها هذا املقرر، رهناً بتـوفر             يطلب  -١٣  
  .املوارد املالية

        


