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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  مؤمتر األطراف 
   عشرةالدورة التاسعة

  ٢٠١٣نوفمرب /تشرين الثاين ٢٢-١١وارسو، 
  من جدول األعمال) أ(٣البند 

  تقريرا اهليئتني الفرعيتني
   والتكنولوجيةتقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية

  من جدول األعمال) ب(٣البند 
  تقريرا اهليئتني الفرعيتني

  تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ

تنسيق دعم تنفيذ األنشطة املتعلقة بـإجراءات التخفيـف يف قطـاع                
  الغابات اليت تضطلع هبا البلدان النامية، مبا يف ذلك الترتيبات املؤسسية

  مقترح من الرئيس    

  ٩-م أ/-رر مشروع املق    

تنسيق دعم تنفيذ األنشطة املتعلقة بـإجراءات التخفيـف يف قطـاع                
  الغابات اليت تضطلع هبا البلدان النامية، مبا يف ذلك الترتيبات املؤسسية

  إن مؤمتر األطراف،  
  ،١٨-م أ/١ و١٧-م أ/٢ و١٦-م أ/١املقررات  إىل إذ يشري  
  ،١٨-م أ/١ من املقرر ٣٥ و٣٤قرتني  يف الفا نتائج العملية املشار إليهالحظوإذ ي  
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رورة توفري دعم كاف وميكن التنبؤ به لتنفيذ األنشطة والعناصر املشار            بض وإذ يّسلم   
  ،١٦-م أ/١ من املقرر ٧٣ و٧١ و٧٠إليها يف الفقرات 

دعم تنفيذ األنـشطة    فعال وشفاف يف سياق     تنسيق  وجود   بضرورة   لم أيضاً وإذ يسّ   
  ،١٦-م أ/١ من املقرر ٧٠املشار إليها يف الفقرة 

  وفق -وطنية   األطراف املهتمة إىل تسمية كيان وطين أو جهة تنسيق           يدعو  -١  
عند االقتضاء، كصلة وصل بني األمانة واهليئات        للعمل، -الظروف الوطنية ومبادئ السيادة     

ـ               ر ذات الصلة العاملة يف إطار االتفاقية بشأن تنسيق دعم التنفيذ الكامل لألنـشطة والعناص
خمتلـف النـهج    يشمل  ، مبا   ١٦-م أ /١ من املقرر    ٧٣ و ٧١ و ٧٠املشار إليها يف الفقرات     

  إعالم األمانة بذلك؛إىل  و،كالنهج املشترك للتخفيف والتكيفالسياساتية 
أنه جيوز للكيانات الوطنية أو جهات التنسيق يف البلدان الناميـة           إىل   يشري  -٢  
بتسمية كياناهتا اليت ستحصل     - ومبادئ السيادة    الظروف الوطنية  وفق   -أن تقوم   األطراف  

على املدفوعات القائمة على النتائج وتتلقاها مبا يتسق مع أية طرائق عملية حمددة لكيانـات               
 مـن   ٧٠التمويل اليت تقدم إليها الدعم الالزم للتنفيذ الكامل لألنشطة املشار إليها يف الفقرة              

  ؛١٦-م أ/١املقرر 
عاجلة املسائل اليت تتعلق بتنسيق     التالية توخياً مل  حتياجات واملهام    اال تحديد ب يّسلم  -٣  

  :١٦-م أ/١ من املقرر ٧٣ و٧١ و٧٠دعم تنفيذ األنشطة والعناصر املشار إليها يف الفقرات 
تقوية وتدعيم وتعزيز تبادل املعلومـات واملعـارف واخلـربات وأفـضل              )أ(  

اة اخلربات الوطنية، وعند االقتضاء، املعارف املمارسات ذات الصلة على املستوى الدويل مبراع
  واملمارسات التقليدية؛ 

حتديد ودراسة االحتياجات والثغرات احملتملة يف تنسيق الـدعم مبراعـاة             )ب(  
املعلومات ذات الصلة الواردة يف إطار االتفاقية وغريها من الترتيبـات الثنائيـة واملتعـددة               

  األطراف؛
ل املعلومات بني اهليئـات ذات الـصلة املنـشأة          دراسة وإتاحة فرص تباد     )ج(  

 تعبئـة تمويل و ال ب تضطلعمبوجب االتفاقية والكيانات الثنائية واملتعددة األطراف األخرى اليت         
 ١٦-م أ /١ من املقـرر     ٧٣ و ٧١ و ٧٠األموال لألنشطة والعناصر املشار إليها يف الفقرات        

  ك األنشطة؛فيما يتعلق باألعمال والدعم املقدم والوارد إىل تل
موافاة مؤمتر األطراف باملعلومات وبأية توصيات، حسبما هـو مناسـب             )د(  

ما   لتحسني فعالية  ،أعاله) ج(٣إىل  ) أ(٣الواردة يف الفقرات الفرعية من      بالنظر إىل العناصر    
 وتكنولوجيا  ،متويل، مبا يف ذلك التمويل القائم على النتائج       يتاح للبلدان النامية األطراف من      

 مـن   ٧٣ و ٧١ و ٧٠قدرات لدى تنفيذ األنشطة والعناصر املشار إليها يف الفقرات          للاء  وبن
  ؛١٦-م أ/١املقرر 
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عند االقتضاء،   تقدمي املعلومات والتوصيات املتعلقة بتحسني فعالية التمويل،        )ه(  
 القطاع اخلاص الـيت متـول       الكيانات الثنائية واملتعددة األطراف وكيانات    منها  إىل كيانات   

 ،١٦-م أ/١ مـن املقـرر      ٧٣ و ٧١ و ٧٠وتنفذ األنشطة والعناصر املشار إليها يف الفقرات        
  يشمل األعمال القائمة على النتائج؛مبا  ،هذه األنشطة بقدر أكرب من الفعالية وبكيفية دعم

ر تشجيع الكيانات األخرى اليت تقدم الدعم إىل األنشطة والعناصر املـشا            )و(  
تعزيز الكفاءة والتنسيق وحتقيق    على   ١٦-م أ /١ من املقرر    ٧٣ و ٧١ و ٧٠إليها يف الفقرات    

  االتساق مع الكيانات التشغيلية التابعة لآللية املالية لالتفاقية عند االقتضاء؛
تبادل املعلومات املتعلقة بإمكانية وضع هنج خمتلفة، مثل النـهج املـشتركة           )ز(  

  واملستدامة للغابات؛املتكاملة  اإلدارة للتخفيف والتكيف من أجل
 الكيانات أو جهات التنسيق الوطنية واألطـراف والكيانـات ذات      يشجع  -٤  

 علـى أن تـسعى      ١٦-م أ /١ من املقرر    ٧٠الصلة اليت متول األنشطة املشار إليها يف الفقرة         
 بـالتزامن مـع      أعـاله  ٣طوعاً إىل االجتماع ملناقشة االحتياجات واملهام احملددة يف الفقرة          
  اجتماعات اهليئتني الفرعيتني يف الفترة األوىل النعقاد الدورات؛

 هذه الكيانات أو جهات التنسيق الوطنية واألطراف والكيانات يشجع أيضاً  -٥  
 أعاله على أن تعقد اجتماعهـا األول بـالتزامن مـع            ٤ذات الصلة املشار إليها يف الفقرة       

 وأن تعقد بعد    ٢٠١٤ الفترة الثانية النعقاد الدورات يف عام        اجتماعات اهليئتني الفرعيتني يف   
ذلك اجتماعات سنوية باالقتران مع اجتماعات اهليئتني الفرعيتني يف الفترة األوىل النعقـاد             

  الدورات؛
 ٥ و ٤إىل األمانة تيسري تنظيم االجتماعات املشار إليها يف الفقرتني          يطلب    -٦  

هليئـتني  جتماع املقترن بالدورة احلادية واألربعني لكل من ا       باالأعاله على أن تبدأ إذا أمكن       
  ؛)٢٠١٤ديسمرب /كانون األول(الفرعيتني 
 الكيانات أو جهات التنسيق الوطنية واألطـراف والكيانـات ذات      يشجع  -٧  

 أعاله أن تنظـر يف اجتماعهـا األول يف          ٤الصلة اليت متول األنشطة املشار إليها يف الفقرة         
  ئية لتيسري املناقشات؛املسائل اإلجرا

 ٥ و٤ أنه جيوز للمشاركني يف االجتماعات املشار إليها يف الفقـرتني            يقرر  -٨  
أعاله أن يلتمسوا أثناء اضطالعهم بعملهم مدخالت من اهليئات ذات الصلة املنشأة مبوجب             

املدين، االتفاقية ومن املنظمات الدولية واإلقليمية والقطاع اخلاص والشعوب األصلية واجملتمع           
  ويدعو ممثلي هذه الكيانات إىل املشاركة يف تلك االجتماعات بصفة مراقبني؛

 إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تستعرض يف دورهتا السابعة واألربعـني            يطلب  -٩  
 أقصى نتائج االجتماعـات     كموعد) ٢٠١٧ديسمرب  /كانون األول  - نوفمرب/تشرين الثاين (

 أعاله وأن تنظر يف الترتيبات املؤسسية القائمة أو احلاجـة إىل            ٥ و ٤املشار إليها يف الفقرتني     
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 ١٦-م أ /١ من املقـرر     ٧٠ممكنة لتنسيق دعم تنفيذ األنشطة املشار إليها يف الفقرة          بدائل إشرافية   
تـشرين  (وأن تقدم توصيات بشأن هذه املسائل إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة والعـشرين               

  ؛)٢٠١٧ديسمرب / األولكانون - نوفمرب/الثاين
على أن خيتتم يف هذه الدورة العمل املشترك بـني اهليئـة الفرعيـة               يتفق  -١٠  

 مـن   ٣٥ و ٣٤املشار إليه يف الفقرتني     للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ       
  مـن ٧٠املتعلق بتنسيق دعم تنفيذ األنشطة املـشار إليهـا يف الفقـرة      و ١٨-م أ /١املقرر  
  ؛١٦-م أ/١ املقرر

 باآلثار التقديرية املترتبة يف امليزانية علـى األنـشطة املقـرر أن        حييط علماً   -١١  
   أعاله؛٦الفقرة بتضطلع هبا األمانة عمالً 

 أن تضطلع األمانة باإلجراءات اليت طلبت منها يف هذا املقرر رهنـاً             يطلب  -١٢  
  .بتوافر املوارد املالية

        


