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المقرر /2م أ20-
آل رة واروررة الدول ررة المعن رة ب لخسر ار واألضررار المرتبترة ب ررأ رات تغ ررر
المن خ
ان وشار األطرا ،
اذ يعيد تأكيد األحكام الوار ة يف املقررين /3م أ 18-و/2م أ،19-
واذ يعرب عن تقديره ملا قاوت به اللجنرة التنفيييرة يليرة وارسرو الدوليرة املعنيرة باخلسرائر
واألضرار املرتبطة بتأثريات تغري املناخ ون عمل يف سياأل وضع خطة عمل ا األولية لفرتة السنتني،
واذ حييط علما بتقرير اللجنة التنفييية(،)1
 -1يوافررق علررط خطررة العم ررل األوليررة لفرررتة السررنتني للجن ررة التنفيييررة يليررة وارس ررو
الدولية املعنية باخلسائر واألضرار املرتبطة بتأثريات تغري املناخ()2؛
 -2يالحر املرردخالت املفيرردة املقدوررة وررن األطررا واملرراقبني واملن مررات األخررر
يف س ررياأل العملي ررة الو ررفافة والو رراولة والقائم ررة عل ررط املو رراركة لوض ررع خط ررة العم ررل األولي ررة لف رررتة
السنتني للجنة التنفييية؛
 -3يعي ررد تأكي ررد انو ررال اللجن ررة التنفييي ررة يلي ررة وارس ررو الدولي ررة املعني ررة باخلس ررائر
واألض ررار املرتبطررة بتررأثريات تغررري املنرراخ ،علررط أن تعمررل هرريه اللجنررة التنفيييررة بتوجيرره وررن وررشار
األطررا وتكررون وسررشولة أواورره ،لتوجيرره عمليررة تنفيرري و ررام آليررة وارسررو الدوليررة املوررار الي ررا يف
الفقرة  5ون املقرر /2م أ19-؛
 -4يُعيررد أيلررا تأكيررد الطلررب املوجرره اف اللجنررة التنفيييررة لكررر تقر ّدم تقريررا سررنويا
اف وشار األطرا عن طريق اهليئة الفرعيرة للمورورة العلميرة والتكنولوجيرة واهليئرة الفرعيرة للتنفيري،
وتقدم توصيات حسب االقتلال؛
َ

 -5يقرررر أن تتررألف اللجنررة التنفيييررة علررط النحررو التررا  ،وررع وراعرراة هررد التروا ن
بني اجلنسني عمال باملقرر /23م أ:18-
عور رررة أعلر ررال ور ررن األط ر ررا املدرجر ررة يف املرفر ررق األول لالتفاقير ررة (األط ر ررا
(أ)
املدرجة يف املرفق األول)؛
(ب) عورررة أعلررال وررن األط ررا ةررري املدرجررة يف املرفررق األول لالتفاقيررة (األط ررا
ة ررري املدرج ررة يف املرف ررق األول) ،عل ررط أن يك ررون و ررن م علر روان و ررن يموع ررة ال رردول األفريقي ررة،
__________

()1
()2
2
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وعل روان و ررن يموع ررة ول آس رريا واحمل رريط اهل ررا  ،وعل روان و ررن ول أوريك ررا الالتيني ررة وونطق ررة
الكرراريو ،وعل ررو و ررن ال رردول اجلاري ررة الص ررغرية الناويررة ،وعل ررو و ررن أق ررل البل رردان األط ررا من روا،
وعلوان اضافيان ون األطرا ةري املدرجة يف املرفق األول؛
 -6يوررجع األطررا علررط ترصرري خرةال للجنررة التنفيييررة تتنرروه خرةا م ووعررارف م
فيما خيص اخلسائر واألضرار املرتبطة بتأثريات تغري املناخ؛
 -7يق رررر أن يو ررغل األعل ررال وناص ررب م مل رردة س ررنتني وأن يكونر روا و ررشهلني للعم ررل
واليتني وتتاليتني كحد أقصط ،وأن تنطبق القواعد التالية:
(أ)

بداية يُنتخب نصف األعلال ملدة ثالث سنوات ونصف م ملدة سنتني؛

(ب)

بعد ذلك ينتخب وشار األطرا األعلال لوالية ود ا سنتان؛

(ج)

ي ل األعلال يف وناصب م اف أن يُنتخب ون خيلف م؛

-9

يقرر كيلك أن تُتخي قرارات اللجنة التنفييية بتوافق ايرال؛

 -8يقرررر أيلررا أن للجنررة التنفيييررة أن تنوررة أفرقررة خ رةال أو جلرران فرعيررة أو أفرقررة
نقاش أو أفرقة استوارية وواضيعية أو أفرقة عمل خمصصة مل ام وعينة ،للمساعدة يف تنفيري عمرل
اللجنة التنفييية املتمثل يف توجيره تنفيري آليرة وارسرو ،حسرب االقتلرال ،ويكرون ور هريه األفرقرة
استواريا وتقدم تقاريرها اف اللجنة التنفييية؛
 -10يقررر أن تنتخررب اللجنررة التنفيييرة سررنويا رئيسررني وتوراركني وررن بررني أعلررائ ا،
لواليررة و ررد ا س ررنة واح رردة ،يكررون أح رردطا عل روا و ررن أحررد األط ررا املدرج ررة يف املرف ررق األول،
وايخر علوا ون أحد األطرا ةري املدرجة يف املرفق األول؛
 -11يقرر أيلا بوأن أحكام أخر ذات صلة وا يلر:
اذا تغيررب أحررد الرئيسررني املتورراركني أو كالطررا عررن اجتمرراه وعررني ،يترروف أ
(أ)
علو آخر تعينه اللجنة التنفييية و ام الرئيس املتوارك أو رئيس االجتماه بصفة وشقتة؛
(ب) اذا تع ررير عل ررط أح ررد الرئيس ررني املو رراركني اا ررال و رردة واليت رره ،انتخب ررت اللجن ررة
التنفييية بديال عنه اكمال ودة تلك الوالية؛
 -12يقرر كيلك أن جتتمع اللجنة التنفييية ورتني يف السنة علط األقرل ،ورع اابقرال
علط املرونة الال وة لتكييف عد االجتماعات ،حسب االقتلال؛
 -13يقرررر أيلررا أن تعقررد اللجنررة التنفيييررة اجتماع ررا األول يف أقرررب وقررت كررن
عمليرا بعرد انتخراب أعلرائ ا ،اعتبرارا ورن الردورة العوررين ملرشار األطررا علرط أال يتجراو ذلررك
آذار/و ررار  ،2015وأن تعتم ررد ن او ررا ال ررداخلر يف اجتماع ررا األول وتب رردأ يف تنفي رري خط ررة
عمل ا؛
GE.15-01825
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 -14يق ر رررر أيل ر ررا أن يك ر ررون حل ر ررور اجتماع ر ررات اللجن ر ررة التنفييي ر ررة وفتوح ر ررا أو ر ررام
املن مات املعتمدة بصرفة وراقرب ،ورا ق تقررر اللجنرة التنفيييرة خرال ذلرك ،بغيرة تورجيع اثيرل
اقليمر وتوا ن للمراقبني؛
 -15يقرررر كرريلك أن تتررار ق ررارات وخمرجررات اللجنررة التنفيييررة للجم ررور يف املوقررع
الوبكر لالتفاقية وا ق تقرر اللجنة التنفييية خال ذلك؛
 -16يقرر أن تكون اانكلياية لغة عمل اللجنة التنفييية؛
 -17يقرر أيلا أن تدعم األوانة عمل اللجنة التنفييية وتيسره ،رهنا بتوافر املوار .

اجللسة العاوة العاصرة
 13كانون األول /يسمة 2014
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المقرر /3م أ20-
ختط ال ك ف الةطن ة
ان وشار األطرا ،
اذ يوري اف املقررات /1م أ ،16-و/5م أ ،17-و/12م أ ،18-و/18م أ،19-
 -1يق رررر أن ال ل رراوم لتنق رري املب ررا
الوطنية يف الوقت احلاضر؛

التوجي ي ررة األولي ررة لص ررياةة خط ررط التكي ررف

 -2يسلّم بأن عملية صياةة خطط التكيف الوطنية وتنفييها ضرورية لبنال قردرات
التكيف واحلد ون قابلية التعرض لتأثريات تغري املناخ؛
 -3يشكررد وررن جديررد أن عمليررة خطررط التكيررف الوطنيررة تتبررع اجررا قطريررا يراعررر
القل ررايا اجلنس ررانية واملو رراركة والو ررفافية الكاول ررة ،و ررع أخ رري الفئ ررات وا تمع ررات وال ررن م البيئي ررة
املعرضة للترأثر يف احلسربان ،وتقروم علرط أفلرل االسرتنتاجات العلميرة املتاحرة ،واملعرار التقليديرة
ووعار الوعوب األصلية حسب االقتلال ،وتسرتصد هبا ،هبرد ور التكيرف يف السياسرات
وااجرالات االجتماعية واالقتصا ية والبيئية ذات الصلة ،حسب االقتلال؛
 -4يُسلّم بأن عملية خطط التكيرف الوطنيرة تتسرم بطرابع وسرتمر ووتكررر وطويرل
األجل ،وأن خطرط التكيرف الوطنيرة كرن أن توركل أ اة هاورة تكفرل التوصرل اف ف رم ووررتك
واابررالغ عررن التقرردم احملررر علررط صررعيد احلررد وررن قابليررة التعرررض لتررأثريات تغررري املنرراخ وا ورراج
التكيف وع ا يف التخطيط الوطين واامنائر؛
 -5يقرّ بأطية التبليغ املرن عما تنطو عليه عملية صرياةة خطرط التكيرف الوطنيرة
وتنفييها ،وكيا عن خمرجات هيه العملية ونتائج ا؛
-6
الوطنية وتنفييها؛

يق رررر أن مث ررة حاج ررة اف حتس ررني ااب ررالغ ع ررن عملي ررة ص ررياةة خط ررط التكي ررف

 -7يالحر ر أن مث ررة حاج ررة اف تعاي ررا ااب ررالغ احل ررا ع ررن عملي ررة ص ررياةة خط ررط
التكيف الوطنية وتنفييها يف اطار االتفاقية؛
 -8يق رررر اس ررتطاله اخلي ررارات املتاح ررة لتعاي ررا ااب ررالغ ع ررن عملي ررة ص ررياةة خط ررط
التكي ر ررف الوطني ر ررة وتنفي ر رريها يف اط ر ررار حلق ر ررة العم ر ررل املو ر ررار الي ر ررا يف الفق ر رررة  106و ر ررن الوثيق ر ررة
 ،FCCC/SBI/2014/8ويف اط ررار اس ررتعراض رص ررد وتقي رريم التق رردم احمل ررر يف عملي ررة خط ررط التكي ررف
الوطنية ،املوار اليه يف الفقرة  37ون املقرر /5م أ17-؛
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 -9يدعو ون يوّ ون البلردان األطررا األقرل منروا والبلردان األطررا الناويرة األخرر
املعنيررة الررس ليسررت وررن أقررل البلرردان من روا ،اف تقرردم املخرجررات ،اررا يوررمل وثررائق خطررط التكيررف
الوطنية ،والنتائ املتعلقة بعملية صياةة هيه اخلطط وتنفييها ،اف وركا خطط التكيف الوطنية؛
 -10يقرررر وواصررلة الن ررر يف السرربل الكفيلررة بتعايررا اابررالغ عررن عمليررة صررياةة خطررط
التكيف الوطنية وتنفييها يف الدورة الثانية واألربعني لل يئة الفرعية للتنفيي (حايران/يونيه )2015؛
 -11يطل ررب اف جلن ررة التكي ررف وفري ررق اخل ر رةال املع ررين بأق ررل البل رردان من ر روا أن ين ر ررا،
بالتعاون وع الصندوأل األخلر للمناخ بوصفه احد اجل رات التورغيلية لآلليرة املاليرة لالتفاقيرة،
يف أفلررل السرربل لرردعم البلرردان األطررا الناويررة يف احلصررول علررط التمويررل وررن الصررندوأل لعمليررة
صياةة خطط التكيف الوطنية وتنفييها ،وأن يقدوا تقريرا هبيا الوأن اف الدورة الثانية واألربعرني
لل يئة الفرعية للتنفيي.

اجللسة العاوة العاصرة
 12كانون األول /يسمة 2014
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المقرر /4م أ20-
تقرير لجنة ال ك ف
ان وشار األطرا ،
-1

يرحب بتقرير جلنة التكيف(،)1

 -2يرحب أيلا بالتقدم الي أحر ته جلنة التكيف يف تنفيري خطرة عمل را الثالثيرة
السنوات ،يف ياالت تومل وا يلر:
تعايررا اتسرراأل التكيررف اوجررب االتفاقيررة ،ال سرريما بالتعرراون وررع فريررق اخل رةال
(أ)
املعين بأقرل البلردان منروا ،واللجنرة التنفيييرة املعنيرة بالتكنولوجيرا ،واللجنرة الدائمرة املعنيرة بالتمويرل،
ويف سياأل برناو عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف وعه؛
(ب)

اصراك املشسسات واملن مات واألطر والوبكات واملراكا ذات الصلة؛

(ج) عقد اجتماه وورتك وع برناو عمل نريويب بوأن األ وات املتاحة الستخدام
وعررار الوررعوب األصررلية و ارسررا ا واملعررار واملمارسررات التقليديررة يف يررال التكيررف ،وتقيرريم
احتياجررات ا تمعررات احملليررة واألصررلية ،وتطبيررق الررن ُ واأل وات املراعيررة للمن ررور اجلنسرراين يف
يال التكيف()2؛
( ) تن يم نواط خاص أثنال الدورة بوأن تعايا التآ ر واتني العمل ورع املن مرات
واملراكا والوبكات الوطنية وااقليمية والدولية()3؛
(ه) تن رريم اجتمرراه جلنررة التكيررف أثنررال الرردورة بالتعرراون وررع الفريررق العاوررل الثرراين
التابع لل يئة احلكووية الدولية املعنية بتغري املناخ()4؛
(و) نوررر تقريررر جلنررة التكيررف املواضرريعر لعررام  2014بوررأن الرتتيبررات املشسس ررية
لتخطيط التكيف وتنفييه علط الصعيد الوطين()5؛
 -3يالح ر وررع التقرردير العمررل املتواصررل الرري تلررطلع برره جلنررة التكيررف لتقرردم
الدعم التقين والتوجيه اف األطرا بوأن اجرالات التكيف ،اا يف ذلك ورن خرالل أنورطة فرقرة
العمل املعنية خبطط التكيف الوطنية التابعة للجنة؛

__________

()1
()2
()3
()4
()5
GE.15-01825
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ان ر >.<unfccc.int/8020
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ير تقرير االجتماه يف وثيقة جلنة التكيف  AC/2014/24املتاحة عة الرابط التا .<unfccc.int/8467> :
وتار عة الرابط التا >.<unfccc.int/6997.php#AC
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 -4يطل ررب اف األطر ررا والكيان ررات التو ررغيلية لآللي ررة املالي ررة والكيان ررات األخ ررر
ذات الصلة العاولة يف يال التكيف أن تن ر يف التوصيات الروار ة يف الفصرل اخلراوس ورن تقريرر
جلنة التكيف ،كما هر ودرجة يف املرفق؛

 -5يك رررر ور ررا أعر رررب عنر رره يف الفقر رررة  103ور ررن املقر رررر /2م أ 17-ور ررن تور ررجيع
لألطرا علط أن ترص للجنة التكيف خةالَ ذو خةات ووعار وتنوعة ذات صلة بالتكيف
ور ررع تغر ررري املنر رراخ ،وأن تراعر ررر يف الوقر ررت نفسر رره احلاجر ررة اف حتقير ررق الت ر روا ن بر ررني اجلنسر ررني وفقر ررا
للمقرر /36م أ7-؛
-6
عام .2016
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المر ق
تةص ت مقدمة إلى مؤتمر األطراف
 -1اتفقررت جلنررة التكيررف علررط ا راج التوصرريات التاليررة يف تقريرهررا( )6كررر ين ررر في ررا وررشار
األطرا يف ورته العورين.
 -2توصررر جلنررة التكيررف وررشار األط ررا بررأن يرردعو األط ررا والكيانررات التوررغيلية لآلليررة
املاليرة والكيانرات ذات الصررلة العاولرة يف يررال التكيرف اف وراعرراة التوصريات التاليررة ،الرس تسررتند
اف نترائ اجتمرراه فرقررة العمرل املعنيررة خبطررط التكيررف الوطنيرة املوررار الي ررا يف الفقررتني  38و39
ون تقرير جلنة التكيف امليكور يف الفقرة  1أعاله:
التس ررليم بأطي ررة توعي ررة ي ررع أص ررحاب املص ررلحة وض ررمان ا رراط م يف عملي ررة
(أ)
خطط التكيف الوطنية ،ون أجل وا يلر:
''1

حفررا االهتمررام بعمليررة خطررط التكيررف الوطنيررة والطلررب علي ررا وريا ررا علررط
الصعيد الوطين؛

''2

يا ة التعريف اا هو وتار ون عم لعملية خطط التكيف الوطنية؛

(ب)

حتسني التنسيق والتعاون والتماسك فيما بني:

''1

الوك رراالت واملشسس ررات الثنائي ررة واملتع ررد ة األط ر ررا  ،ا ررا يف ذل ررك الكيان ررات
التوغيلية لآللية املالية؛

''2

خمتلف الو ارات الوطنية؛

''3

األطرا واملناطق ،هبد :
(أ)

حتسني فرص احلصول علط عم خطط التكيف الوطنية؛

(ب) ي ررا ة ف ررم الس رربل الفعال ررة لتحقي ررق أه رردا عملي ررة خط ررط
التكيف الوطنية ،استنا ا اف اخلةة املكتسبة؛
(ج) تعاير ررا االتسر رراأل يف تقر رردم الر رردعم ،بوسر ررائل ون ر ررا وطابقر ررة
االحتياجات وع الردعم علرط رو أفلرل ،واصرراك وايرد ورن املشسسرات املاليرة
يف عملي ر ررة خط ر ررط التكي ر ررف الوطني ر ررة ،ووس ر رراعدة البل ر رردان عل ر ررط االس ر ررتعدا
للحصول علط التمويل ،اا يف ذلك التمويل ون الصندوأل األخلر للمناخ؛
__________

()6
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.FCCC/SB/2014/2
9

FCCC/CP/2014/10/Add.2

(ج) تعايا التعلم يف ظل يا ة اصرتاك أصحاب املصرلحة يف عمليرة خطرط التكيرف
الوطنية ،ال سيما فيما يتعلق جبوانب وثل ور الرتتيبات املشسسية و ور الرصد والتقييم.
 -3وتوصر جلنة التكيف ،يف اطار عم رصد التكيرف وتقييمره ،ورشار األطررا برأن يردعو
األطررا والكيانرات التورغيلية لآلليرة املاليرة والكيانرات ذات الصرلة العاولرة يف يرال التكيرف اف
وراعاة التوصيات التالية:
وررن الررال م أن تكررون أطررر الرصررد والتقيرريم وناسرربة وذات صررلة باالحتياجررات
(أ)
ووتماصرية وررع ظرررو البلرد .ولرريس وررن املفيررد وضرع يموعررة ووحرردة ورن املشصررات العامليررة ،ن ررا
لطبيعة التكيف اخلاصة بكل سياأل؛
(ب) كررن أن يكررون للتقييمررات علررط املسررتو الرروطين ور يف قيررا القرردرة علررط
التكيررف خمتلررف عررن التقييمررات علررط املسررتو ون الرروطين أو التقييمررات املسررتندة اف وورراريع.
فالتقييمررات علررط املسررتو الرروطين كررن ،علررط سرربيل املثررال ،أن تقرريس رجررة تنسرريق التكيررف
وتكاوله وع األولويات الوطنية؛
(ج) ون امل م يئرة بيئرة ابابيرة للرتعلم تورجع علرط الرتعلم الن راور وةرري الن راور،
اا يف ذلك التعلم ون األقران ،وتوجع علط التعلم ون التجارب السلبية واابابية سوال بسوال؛
الفعالة.

()

ختطرريط امل روار التقنيررة ون ررا واملاليررة وختصيص ر ا طررا سررر ن ررم الرصررد والتقيرريم

 -4ويف سياأل رصد التكيف وتقييمه ،توصر جلنة التكيف أيلرا برأن يردعو ورشار األطررا
يلس الصندوأل األخلر للمناخ اف الن ر ،فيما يتعلق بإطاره ا ارة النتائ  ،فيما يلر:
(أ)

احلرص علط بساطة املشصرات؛

(ب)

اعدا وشصرات نوعية وكمية وعا؛

(ج) تصميم املشصرات بطريقة تعكس وا كن أن حتر ه البلدان ون تقردم يف ا وراج
التكيف يف خطط ا وسياسا ا واجرالا ا اامنائية والقطاعية؛
( ) اعطال البلدان قدرا كافيا ون املرونة لتحديد وشصررا ا ارا يتماصرط ورع خطط را
واسرتاتيجيا ا وأولويا ا الوطنية واحمللية.
 -5وعررالوة علررط ذلررك ،اتفقررت جلنررة التكيررف علررط أن حتيررل التوصرريات التاليررة الناصررئة عررن
حلقر ررة العمر ررل بور ررأن أفلر ررل املمارسر ررات لر ررد ا تمعر ررات األصر ررلية واحمللير ررة واحتياجر ررات هر رريه
ا تمعررات ،املوررار الي ررا يف الفقرررة  45وررن تقريرهررا املرريكور يف الفقرررة  1أعرراله ،لكررر ين ررر في ررا
وشار األطرا  .ولعل وشار األطرا يو أن:
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يرردعو األطررا اف تأكيررد أطيررة املعررار واملمارسررات األصررلية والتقليديررة ،اررا
(أ)
يتناسررب وررع العلرروم احلديثررة ،وررن أجررل ختطرريط التكيررف وتنفيرريه بفعاليررة ،بوسررائل ون ررا توررجيع
ا واج املعار األصلية والتقليدية واحمللية يف عملية خطط التكيف الوطنية؛
(ب) يوجع صندوأل التكيف وورفق البيئة العاملية والصرندوأل األخلرر للمنراخ علرط
تعايا الن ر يف املعار واملمارسرات احملليرة واألصرلية والتقليديرة وا واج را يف اخلطرط واملمارسرات
املتعلقة بالتكيف ،فلال عن اجرالات الرصد والتقييم واابالغ.
 -6وفيما يتعلق بالكيانات التوغيلية لآلليرة املاليرة ،توصرر جلنرة التكيرف برااجرالات التاليرة
كر ين ر في ا وشار األطرا :
ع ر رروة يل ر ررس الص ر ررندوأل األخل ر ررر للمن ر رراخ ،بص ر ررفته اجل ر ررة القائم ر ررة ب ر ررإ ارة
(أ)
الص ررندوأل ،اف الن ررر يف العم ررل اهل ررام املل ررطلع ب رره اوج ررب اط ررار ك ررانكون للتكي ررف ويف عملي ررة
خطط التكيف الوطنية؛
(ب) عوة يلس الصندوأل األخلر للمنراخ اف التعراون ورع املشسسرات الرس بردأت
وب ر ررا رات بو ر ر رأن اس ر ررتعدا البل ر رردان للحص ر ررول عل ر ررط ا ر ررويالت الص ر ررندوأل األخل ر ررر للمن ر رراخ،
واستكوا سبل استفا ة وايد ون البلدان ون وثل هيه املبا رات؛
عوة ورفق البيئرة العامليرة ،يف اطرار عرم عمليرة خطرط التكيرف الوطنيرة ،وعنرد
(ج)
تنفيي اسرتاتيجيته الةنايية اجلديدة للتكيف املتعلقة بصندوأل أقل البلدان منروا والصرندوأل اخلراص
لتغررري املنرراخ للفرررتة  ،2018-2014اف أن ين ررر يف النتررائ الصررا رة عررن اجتمرراه فرقررة العمررل
املعنيررة خبطررط التكيررف الوطنيررة املوررار الي ررا يف الفقرررة  84واالسررتنتاجات األوليررة للجنررة التكيررف
بو ررأن رص ررد التكي ررف وتقييم رره املو ررار الي ررا يف الفق رررة  85و ررن تقري ررر جلن ررة التكي ررف امل رريكور يف
الفقرة  1أعاله.

اجللسة العاوة العاصرة
 12كانون األول /يسمة 2014
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المقرر /5م أ20-
ال مةيل التةيل األجل الم علق ب لمن خ
ان وشار األطرا ،
اذ يوري اف املا تني  4و 11ون االتفاقية،
واذ يوري أيلا اف الفقرتني  2و 4والفقرات ون  97اف  101ون املقرر /1م أ،16-
واف املقرررر /1م أ 17-والفق ررات وررن  126اف  132وررن املقرررر /2م أ ،17-واملقررررين /4م أ18-
و/3م أ،19-
 -1يرح ررب بتق رردير بالتةعر ررات املتع ررد بتق ررد ا اف الصر ررندوأل األخل ررر للمنر رراخ
ولعملية التجديد السا سة ملوار ورفرق البيئرة العامليرة وبالتةعرات املقدورة اف صرندوأل أقرل البلردان
منوا والصندوأل اخلاص لتغري املناخ وصندوأل التكيف؛
 -2حيرريط علمررا حبلقررة العمررل املعقررو ة أثنررال الرردورة يف عررام  2014بوررأن التمويررل
الطويل األجل املتعلق باملناخ وبالتقرير املوجا الي أعدته عن ا األوانة()1؛
 -3يرح ررب بالتق ررارير املقدو ررة ك ررل س ررنتني الر روار ة ح ررن اين و ررن البل رردان املتقدو ررة
األطرا بوأن آخر اسرتاتيجيا ا ونرُ ُ ج ا املتبعة لايا ة التمويل املتعلق بتغرري املنراخ يف الفررتة ورن
عررام  2014اف عررام  ،2020علررط ررو وررا يررر يف الفقرررة  10وررن املقرررر /3م أ ،19-وحي ر
البلدان املتقدوة األطرا الس ق تقدم بعد تقاريرها علط تقدم تلك التقارير؛
 -4يرحب أيلا باحلوار الو ار األول رفيرع املسرتو بورأن التمويرل املتعلرق باملنراخ
الرري يُعقررد ورررة ك ررل سررنتني وفقررا للمقرررر /3م أ ،19-ويتطل ررع اف صرردور ورروجا رئاسررة و ررشار
األطرا عن وداوالت هيا احلوار؛
 -5يالح بتقدير صردور تقريرر عرام  2014اخلراص برالتقييم والعررض العرام لفررتة
السنتني لتدفقات التمويل يف يال املناخ()2؛
 -6حييط علما اوروه املقرر /11م أ 20-بوأن ون جيات اابالغ عن املعلوورات
املاليررة وررن جانررب األط ررا املدرجررة يف املرفررق األول لالتفاقيررة ،وووررروه املقرررر /6م أ 20-بوررأن
تقرير اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل؛
__________

()1
()2

.FCCC/CP/2014/3
وت ر ر ر ر ررار يف العن ر ر ر ر ر روان التر ر ر ر ر ررا <http://unfccc.int/files/cooperation_and_support/financial_mechanism/ :
standing_committee/application/pdf/2014_biennial_assessment_and_overview_of_climate_financ

>.e_flows_report_web.pdf
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 -7ي رردعو البل رردان املتقدو ررة األط ر ررا اف حتوي ررل ج ررال كب ررري و ررن األو ر روال العاو ررة
املرصو ة لتغري املناخ اف أنوطة التكيف؛
 -8يطل ررب اف األطر ررا املل ررر يف حتس ررني بيئا ررا التمكيني ررة وأطره ررا السياسر راتية
لتس يل تعبئة التمويل املتعلق بتغري املناخ وتو يعه بفاعلية ،وفقا للمقرر /3م أ19-؛
 -9يقر بأن البلدان املتقدوة األطررا تتع رد ،يف سرياأل تنفيري اجررالات التخفيرف
اهلا فررة وكفالررة صررفافية التنفيرري ،بالسررعر وعررا اف تعبئررة وبلررغ  100وليررار والر يف السررنة حبلررول
عام  2020لتلبية احتياجات البلدان الناوية؛
 -10يطلب اف البلدان املتقدوة األطرا أن تعا  ،يف سياأل جولت ا املقبلرة اعردا
التق ررارير احملدث ررة لف رررتة الس ررنتني املقدو ررة خبص رروص االسر ررتاتيجيات والر رنُر ُ املتبع ررة لاي ررا ة التموي ررل
املتعلق بتغري املنراخ يف الفررتة ورن عرام  2016اف عرام  ،2020العناصرر الكميرة والنوعيرة املتاحرة
خبصروص وسررار يف هرريا الصررد  ،وررع يررا ة الرتكيررا علررط صررفافية الترردفقات املاليررة واوكانيررة التنبررش
هبا ،عمال بالفقرة  10ون املقرر /3م أ19-؛
 -11يطلررب أيلررا اف األوانررة أن تعررد جتميعررا وتقري ررا توليفيررا بوررأن التقررارير املقدوررة
ك ررل س ررنتني املتعلق ررة باالسر ررتاتيجيات وال ررن  ،ليسرتص ررد هبم ررا يف حلق ررات العم ررل املعق ررو ة ب ررني
الدورات؛
 -12يطلب كيلك اف األوانة تن يم حلقات عمل سنوية خالل الدورات اف ةاية
عررام  ،2020واعرردا تقريررر ورروجا عررن حلقررات العمررل كررر ين ررر فيرره كررل سررنة وررشار األط ررا
واحلوار الو ار الرفيع املستو بوأن التمويل املتعلق باملناخ؛
 -13يقر رررر أن ترك ر ررا حلق ر ررات العمر ررل املعق ر ررو ة خ ر ررالل الر رردورات واملو ر ررار الي ر ررا يف
الفقرررة  12أعرراله ،يف عرراور  2015و ،2016علررط وسررائل اويررل التكيررف واحتياجررات الرردعم
املوج رره اف البل رردان الناوي ررة األطر ررا والتع رراون عل ررط يئ ررة بيئ ررات اكيني ررة وع ر ألرا ة وتق رردم ال رردعم
ألنوطة التأهب ،وفقا للفقرة  12ون املقرر /3م أ19-؛
 -14يرردعو اهليئررات املواضرريعية يف اطررار االتفاقيررة ،ال سرريما اللجنررة الدائمررة املعني ررة
بالتمويل ،وجلنة التكيف ،واللجنة التنفييية املعنية بالتكنولوجيا ،اف أن تن ر ،عنرد االقتلرال ،يف
وسررائل التمويررل الطويررل األجررل املوررار الي ررا يف الفقرررة  12وررن املقرررر /3م أ ،19-عنررد تنفيرري
خطررط عمل ررا للفرررتة  ،2016-2015باعتبررار ذلررك اسر اوا يف حلقررات العمررل املعقررو ة خررالل
الدورات واملوار الي ا يف الفقرة  12أعاله.

اجللسة العاوة العاصرة
 13كانون األول /يسمة 2014
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المقرر /6م أ20-
تقرير اللجنة الداامة المعن ة ب ل مةيل
ان وشار األطرا ،
اذ يوري اف املا تني  4و 11ون االتفاقية،
واذ يوري أيلا اف املقررر /1م أ ،16-الفقررة  ،112واملقررر /2م أ ،17-الفقرتران 120
و121؛ وكيلك اف املقررين /5م أ 18-و/7م أ،19-
-1

يرحب ،وينوّه وع التقدير ،بتقرير اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل()1؛

-3

يشيد خطة عمل اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل لعام )2(2015؛

-2
يف عمل ا؛

يرحررب أيلررا اررا حتلررت برره اللجنررة الدائمررة املعنيررة بالتمويررل وررن صررفافية وانفتررار

 -4يعررب عررن تقرديره للمسرراطات املاليررة املقدورة وررن حكوورات بلجيكررا وسويسررا
والنروي واليابان وون االحتا األورويب لدعم تنفيري برنراو عمرل اللجنرة الدائمرة املعنيرة بالتمويرل،
ويي ّكر باملقرر /2م أ ،17-الفقرة 124؛
 -5يدعو اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل اف يا ة تعايا تواصل ا وع يع اجل ات
ذات املصلحة املعنية وهيئات االتفاقية؛

 -6يرحب بالتقدم الي أحر ته اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل ون خالل استكماهلا
بنجررار التقيرريم والعرررض العررام لفرررتة السررنتني لترردفقات التمويررل يف يررال املنرراخ لعررام  ،2014الرري
يغطر الفرتة 2012-2010؛
 -7حييط علما وع التقدير بتقرير عام  2014اخلاص بالتقييم والعررض العرام لفررتة
السنتني لتدفقات التمويل يف يال املناخ ()3؛
 -8يرردعو اهليئررات املعنيررة يف اطررار االتفاقيررة اف ااحاطررة علمررا ارروجا وتوصرريات
اللجنررة الدائمررة املعنيررة بالتمويررل بوررأن التقيرريم والعرررض العررام لفرررتة السررنتني لترردفقات التمويررل يف
يال املناخ لعام )4(2014؛
__________

()1
()2
()3
()4
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 -9يطلررب اف اهليئررات التقنيررة املعنيررة الن ررر يف التوصرريات ال روار ة يف تقريررر التقيرريم
والعرررض العررام لفرررتة السررنتني لترردفقات التمويررل يف يررال املنرراخ لعررام  2014يف سررياأل وررداوال ا
اجلارية املتعلقة بتمويل أنوطة وكافحة تغري املناخ؛
 -10يطل ررب أيل ررا اف اللجن ررة الدائم ررة املعني ررة بالتموي ررل أن تراع ررر ،ض ررمن عمل ررا
اجلررار بوررأن تقيرريم ال رردعم واابررالغ عنرره والتحقررق ون رره ،وبغيررة التوصررية بالتحسررينات املمك ررن
ا خاهلا علط ون جيات اابالغ عن املعلووات املالية ،اسرتنتاجات وتوصريات تقيريم فررتة السرنتني
يف سياأل تقريرهرا السرنو املاورع تقد ره اف ورشار األطررا للن رر فيره يف ورتره احلا يرة والعوررين
(تورين الثاين/نوفمة  -كانون األول /يسمة )2015؛
 -11يطلررب كرريلك اف اللجنررة الدائمررة املعنيررة بالتمويررل أن تعمررد ،يف سررياأل عمل ررا
اجلار  ،اا يف ذلك وا تعلق ونه بإعدا التقييم والعرض العام لفرتة السنتني لتدفقات التمويرل يف
يال املناخ ،اف يا ة استكوا سبل حتسني عمل ا بوأن تقييم الدعم واابالغ عنره والتحقرق
ونه ،وذلك باالستنا اف أفلل املعلووات املتاحة عرن تعبئرة صرن املروار  ،ارا في را املروار اخلاصرة
والبديلة ،ون خالل التدابري احلكووية؛
 -12يطل ررب اف اللجن ررة الدائم ررة املعني ررة بالتموي ررل أن ت رردرج ،يف تقريره ررا اف و ررشار
األطرا يف ورته احلا ية والعورين ،وعلووات عن التقردم احملرر يف تنفيري خطرة عمل را لعرام ،2015
وراعية يف ذلك الفقرات  7-4ون املقرر /11م أ 20-املتعلق ان جيات اابالغ عن املعلوورات
املالية ون جانب األطرا املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية؛
 -13يرح ررب انت ررد اللجن ررة الدائم ررة املعني ررة بالتموي ررل لع ررام  2014بو ررأن حو ررد
التمويل يف يال التكيف()5؛
 -14حييط علما بتقرير ونتد اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل لعام )6(2014؛
 -15حي رريط علمر ررا ور ررع التق رردير بالتقر رردم احلاصر ررل يف عمر ررل اللجنر ررة الدائمر ررة املعنير ررة
بالتمويل بوأن وسألة اويل الغابات ،وراعية يف ذلك نرُ ُ سياسات خمتلفة()7؛
 -16يتطل ررع اف عق ررد اللجن ررة الدائم ررة املعني ررة بالتموي ررل ونت ررداها الثالر ر  ،املق رررر يف
عام  ،2015والي سريكا علط املسائل املتعلقة بتمويل الغابات()8؛
__________

()5

ان ر العنوان التا :
<http://unfccc.int/cooperation_and_support/financial_mechanism/standing

()6
()7
()8
GE.15-01825

>.committee/items/8138.php
<http://unfccc.int/files/cooperation_and_support/financial_mechanism/

>.standing_committee/application/pdf/2nd_scf_forum_for_web.pdf
املقرر /7م أ ،19-الفقرة .11
املقرر /9م أ ،19-الفقرة .20
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 -17يوجع اللجنة الدائمة املعنيرة بالتمويرل علرط امللرر قردوا يف املسراطة ورع يرع
األطررا املعنيررة العاولررة يف يرال الغابررات يف ااعرردا للمنتررد  ،وذلررك للررمان حصررول وورراركة
واسعة يف هيا املنتد ؛
 -18يرردعو اللجنررة الدائمررة املعنيررة بالتمويررل اف أن تن ررر ،يف سررياأل ونتررداها بوررأن
املسرائل املتعلقرة بتمويرل الغابررات ،يف لرة أورور ون را املقررررات املتعلقرة باألنورطة املورار الي ررا يف
املقرررر /1م أ ،16-الفق رررة  ،70ويف املقررررات /1م أ 16-و/2م أ 17-و/12م أ ،17-فل ررال
عن املقررات ون /9م أ 19-اف /15م أ19-؛
 -19يشي ر ررد التوص ر رريات املتعلق ر ررة بتق ر رردم ارص ر ررا ات اف كيان ر ررات التو ر ررغيل ،ال ر ر روار ة يف
الفقرة  10ون تقرير اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل اف وشار األطرا ()9؛
 -20يطلررب اف اللجنررة الدائمررة املعنيررة بالتمويررل تقرردم املوررورة بوررأن وسررألة وترررية
تقدم اارصا ات اف ايلية املالية وابالغ وشار األطرا بيلك يف ورته احلا ية والعورين؛
 -21يرحرب بااسر اوات الرس قردوت ا كررل ورن اللجنرة التنفيييرة املعنيرة بالتكنولوجيررا
وجلنررة التكيّررف يف عمررل اللجنررة الدائمررة املعنيررة بالتمويررل لتأخرريها يف اعتبارهررا يف سررياأل اعرردا
عناصر ووروه اارصا ات الس تقدو ا اف كيانات التوغيل؛
 -22يطلررب اف اللجنررة الدائمررة املعنيررة بالتمويررل الن ررر يف املسررائل املتعلقررة بإوكانيررة
اقاوة ترابطات وعالقات وشسسية وستقبال بني صندوأل التكيّف واملشسسات األخر القائمة يف
اطار االتفاقية؛
 -23يق ر رررر ،وفق ر ررا للمق ر رررر /2م أ ،17-املرف ر ررق الس ر ررا  ،الفق ر رررة  ،10اس ر ررتعراض
وظائف اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل يف ةلرون أجرل ال يتجراو ووعرد الردورة الثالثرة والعوررين
ملشار األطرا (تورين الثاين/نوفمة  -كانون األول /يسمة )2017؛
 -24يطلررب اف اللجنررة الدائمررة املعنيررة بالتمويررل وراعرراة اارصررا ات املقدوررة هلررا يف
وقررات أخر ملشار األطرا .

اجللسة العاوة العاصرة
 13كانون األول /يسمة 2014

__________

()9
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المقرر /7م أ20-
تقرير ر ررر الار ر ررندو األخ ر ر ررر للمن ر ر ر خ المقر ر رردم إلر ر ررى مر ر ررؤتمر األط ر ر رراف
واإلرش دات المةجهة إلى الاندو األخ ر للمن خ
ان وشار األطرا ،
اذ يوري اف املا تني  4و 11ون االتفاقية،
واذ يلع يف اعتباره املقرر /11م أ،1-
واذ يو ررري اف املق ررررات /1م أ 16-و/3م أ 17-و/1م أ 18-و/6م أ 18-و/7م أ18-
و/4م أ 19-و/5م أ،19-
 -1يرحرب برالتقرير الري قدوره الصرندوأل األخلرر للمنراخ اف ورشار األطررا (،)1
ال سيما قائمة ر و يلس الصندوأل املفصلة والواولة علط اارصا ات الوار ة ون وشار األطرا ()2؛
 -2يور ررري و ر ررع التق ر رردير اف التق ر رردم الر رري أح ر ررر ه الص ر ررندوأل األخل ر ررر للمن ر رراخ ،واف
املعلووات الوار ة هبيا الوأن يف تقرير الصندوأل األخلر للمنراخ ،وعلرط وجره اخلصروص املقررر املتعلرق
بتأكيد اكتمال الوروط األساسية والوروه يف عملية تعبئة املوار األولية؛
 -3يرحررب وررع التقرردير بعمليررة الصررندوأل األخلررر للمنرراخ الناجحررة واملناسرربة وررن
حي ر التوقي ررت لتعبئ ررة امل روار األولي ررة ال ررس أ ت ح ررن تارخي رره اف تعبئ ررة  10.2بلي ررون والر و ررن
والرات الواليات املتحدة بفلل األطرا املساطة( ،)3را وكرن الصرندوأل األخلرر للمنراخ ورن
بدل أنوطته املتمثلة يف عم البلدان الناوية األطرا يف االتفاقيرة ،وليصرب بريلك أكرة صرندوأل
خمصص للمناخ؛
 -4يطلررب اف الصررندوأل األخلررر للمنرراخ ضررمان أن تكررون اجل ررو املبيولررة لتعبئررة
املر روار وتناس رربة و ررع طموح ررات الص ررندوأل ،وي رردعو البل رردان املتقدو ررة األطر ررا األخ ررر اف تق رردم
التةعررات( ،)4كمررا يلررتمس تةعررات وررن وصررا ر أخررر خمتلفررة ،عاوررة وخاصررة ،اررا يف ذلررك املصررا ر
البديلة( ،)5طوال عملية تعبئة املوار األولية؛
__________

()1
()2
()3

()4
()5
GE.15-01825

كما ور يف الوثيقة .FCCC/CP/2014/8
كما ور ت يف الفرعني الثاين والثال ون الوثيقة .FCCC/CP/2014/8
اس رربانيا ،أسر ررتاليا ،أملاني ررا ،اندونيس رريا ،ايطالي ررا ،بلجيك ررا ،بنم ررا ،ب ررريو ،اجلم وري ررة التو رريكية ،وري ررة كوري ررا،
الدامنرك ،السويد ،سويسرا ،فرنسا ،فنلندا ،كندا ،كولووبيا ،لكسمةغ ،ليختنورتاين ،املكسريك ،اململكرة املتحردة
لةيطانيررا الع مررط وأيرلنرردا الوررمالية ،ونغوليررا ،وونرراكو ،النررروي  ،النمسررا ،نيو يلنرردا ،هولنرردا ،الواليررات املتحرردة
األوريكية ،اليابان.
وفقا للمقرر /4م أ ،19-الفقرة .13
وفقا للمقرر /4م أ ،19-الفقرة .15
17

FCCC/CP/2014/10/Add.2

 -5حي الصندوأل األخلر للمناخ ،والقيِّم املشقت ،واملتةعرني علرط تأكيرد اعرالن
التةعررات يف صرركل اتفاقات/ترتيبررات تةعررات أل
ونفررية بالكاوررل ،وحيرريط علمررا بررأن سررلطة الت راام
الصندوأل األخلر للمناخ ستصب فعلية عندوا تُردرج  50يف املائرة ورن التةعرات املعلنرة يف ورة
اعررالن التةع ررات املعقررو ة يف تو ررين الثرراين/نوفمة  2014يف اتفاقات/ترتيب ررات تةعررات أل
ونف ررية
بالكاو ررل تتلقاه ررا األوان ررة يف ووع ررد ال يتج رراو  30نيس رران/أبريل  2015حس رربما ت ررنص علي رره
الفقرة (1ج) ون املرفق التاسع عور ون وقرر يلس الصندوأل األخلر للمناخ بال13/08-؛
 -6حيرريط علمررا اقررررات يلررس الصررندوأل األخلررر للمنرراخ ،وون ررا املقررررات الررس
اختيها ا لس يف جلسته الثاونة ،بوأن عملية التجديد الرمسر ملوار الصندوأل؛
 -7يرحررب اقرررر يلررس الصررندوأل األخلررر للمنرراخ بررال 07/08-للبرردل يف اخترراذ
وقررات بوأن املوافقة علط املواريع والةاو يف أجل أقصاه اجللسة الثالثة يف عام 2015؛
يعجرل بتفعيرل نوافرري التكيررف
 -8يطلرب اف يلررس الصررندوأل األخلرر للمنرراخ أن ّ
والتخفيف ،ويلمن وا يكفر ون املوار لبنال القدرات وتطوير التكنولوجيا ونقل ا ،اا يتسق ورع
الفقرة  38ون صك اا ارة()6؛
 -9يطل ررب أيل ررا اف يل ررس الص ررندوأل األخل ررر للمن رراخ أن يعج ررل بتفعي ررل ورف ررق
القط رراه اخل رراص بالس ررعر اف كفال ررة اعتم ررا كيان ررات القط رراه اخل رراص يف ع ررام  2015وك رريلك
الكيانات العاوة الس لدي ا خةة ذات صلة يف العمرل ورع القطراه اخلراص ،والتعجيرل بالعمرل ورن
أجررل اصرراك اجل ررات الفاعلررة يف القطرراه اخلرراص احمللررر يف البلرردان الناويررة األطررا  ،اررا يف ذلررك
املورراريع الصررغرية واملتوسررطة احلجررم يف أقررل البلرردان منروا ،والرردول اجلاريررة الصررغرية الناويررة ،والرردول
األفريقية ،والتوديد علط ا قطر  ،والتعجيل بالعمل ون أجرل تعبئرة املروار علرط نطراأل واسرع،
ووضع ا اسرتاتيجر للتعاون وع القطاه اخلاص؛
 -10يطلب كيلك اف يلس الصندوأل األخلر للمنراخ ،يف اطرار تنفيري خطرة عملره
لعررام  ،2015أن يررتم عملرره املتعلررق بالسياسررات وااجررالات اخلاصررة بقبررول التةعررات وررن املصررا ر
ةرري العاورة والبديلرة ،وبرأطر الصرندوأل األخلررر للمنراخ املتعلقرة باالسرتثمار وا ارة املخراطر ،وبتقيرريم
األثررر يف يرراالت نتائجرره األوليررة ،اررا يف ذلررك اخليررارات املتاحررة لتحديررد حاف ررات االسررتثمار علررط
وسررتو ا لررس فيمررا يتصررل جبميررع هياكررل الصررندوأل( ،)7وبعمليررة ووافقررة الصررندوأل ،اررا يف ذلررك
املن جيات املعتمدة الختيار أفلل الةاو واملواريع لتحقيق أهدا الصندوأل()8؛
 -11يطلب اف يلس الصندوأل األخلرر للمنراخ أن ين رر يف الطررأل الرس كرن أن
يواصل ون خالهلا اضفال وايد ون الوفافية علط اجرالاته؛
__________

()6
()7
()8
18

ورفق املقرر /3م أ.17-
وقرر يلس الصندوأل األخلر للمناخ بال ،07/08-الفقرة (ل).
وقرر يلس الصندوأل األخلر للمناخ بال ،03/07-الفقرة (ب).
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 -12يطلررب أيلررا اف يلررس الصررندوأل األخلررر للمنرراخ أن يعجررل بتنفيرري برنرراو
عملره املتعلرق باالسرتعدا و عرم األنوررطة التحلرريية ،ارا يكفرل ترروفري املروار الكافيرة لتنفيريه ،اررا
يف ذلرك ورن عمليرة تعبئرة املروار األوليرة ،وتقرردم الردعم العاجرل اف البلردان الناويرة ،وخباصرة أقررل
البلرردان من روا ،والرردول اجلاريررة الصررغرية الناويررة ،والرردول األفريقيررة ،بقيررا ة سررلطا ا الوطنيررة املعيألنررة
أو ج ررات التنسرريق في ررا وررن أجررل بنررال القرردرات املشسسررية وفقررا ملقرررر يلررس الصررندوأل األخلررر
للمناخ بال11/08-؛
 -13يورجّع تنفيري اطرار االعتمرا يف الوقررت املناسرب ويطلرب اف يلرس الصررندوأل
األخل ررر للمن رراخ أن ي ررو  ،عن ررد تنفي رريه ،اهتماو ررا كافي ررا ألولوي ررات واحتياج ررات البل رردان الناوي ررة
األطرا  ،اا في ا أقل البلدان منوا والردول اجلاريرة الصرغرية الناويرة والردول األفريقيرة ،ورع التورديد
علط احلاجة اف تقدم عم خراص باالسرتعدا اف ورن يطلبره ورن كيانرات وطنيرة واقليميرة وشهلرة
لإلجرالات العاجلة؛
 -14ي رردعو البل رردان الناوي ررة األطر ررا اف التعجي ررل بتعي ررني س ررلطا ا الوطني ررة املعيألر ررنة
وج ررات االتصررال في ررا يف أقرررب وقررت كررن ،فلررال عررن اختيررار كيانا ررا ِّ
املنفررية الوطنيررة و ون
الوطنية ون أجل تيسري تعاواا وع الصندوأل األخلر للمناخ؛
 -15يطلررب اف يلررس الصررندوأل األخلررر للمنرراخ أن ين ررر ،عنررد اخترراذ قررار بوررأن
سياساته وأولوياته الةنايية ،يف املعلووات والدرو املستفا ة عن طريق التعاون وع هيئات وعنية
أخر اوجب االتفاقية ،ووشسسات ولية وعنية أخر ؛
 -16يطل ررب أيل ررا اف الص ررندوأل األخل ررر للمن رراخ أن يع ررا تعاون رره و ررع الص ررنا يق
القائمة اوجرب االتفاقيرة وصرنا يق أخرر وعنيرة باملنراخ ورن أجرل تعايرا أوجره تكاورل السياسرات
والةية واتساق ا علط الصعيد الوطين؛
 -17يطلب كيلك اف يلس الصندوأل األخلر للمناخ أن يواصل تعايرا ووراركة يرع
أصحاب املصلحة وفقا للفقرة  71ون صك اا ارة وةريه ون وقررات ا لس ذات الصلة؛
 -18يطلب اف يلس الصندوأل األخلر للمناخ وا يلر:
(أ)
بال02/08-؛

وض ررع اط ررار للرص ررد واملس رراللة وفق ررا ملق رررر يل ررس الص ررندوأل األخل ررر للمن رراخ

(ب) الن ررر يف املقررررات ذات الصررلة باملبررا رة املعررا ة خلفررا االنبعاثررات النا ررة عررن
ا ال ر ررة الغاب ر ررات وت ر رردهورها( ،)9ا ر ررا يف ذل ر ررك املق ر ررررات /1م أ 16-و/2م أ 17-و/12م أ17-
__________

()9
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الن السياساتية واحلوافا اابابية بوأن املسائل املتعلقة خبفا االنبعاثرات النا رة عرن ا الرة الغابرات وتردهورها
يف البلدان الناوية؛ و ور احلفاظ علط الغابرات وا ار را بصرورة وسرتداوة وتعايرا خماونرات الكربرون يف الغابرات يف
البلدان الناوية.
19

FCCC/CP/2014/10/Add.2

واملقررررات /9م أ 19-و/10م أ 19-و/11م أ 19-و/12م أ 19-و/13م أ 19-و/14م أ19-
و/15م أ19-؛
 -19حي الصندوأل األخلر للمنراخ علرط ضرمان اختيرار املروظفني يف اطرار عمليرة
وفتوحررة وصررفافة وقائمررة عل ررط اجلرردارة ون اييررا ،وررع وراع رراة الت روا ن اجلغ ررايف واجلنسرراين ،وفق ررا
للسياسات اا ارية للصندوأل األخلر للمناخ()10؛
 -20حييط علما اقرر يلرس الصرندوأل األخلرر للمنراخ برال  24/08بورأن الصرلة
املشسسية بني األوم املتحردة والصرندوأل األخلرر للمنراخ ،ويطلرب اف يلرس الصرندوأل األخلرر
للمناخ أن يواصل اجرال املايد ون املداوالت بورأن االوتيرا ات واحلصرانات ،وأن يقردم تقريررا عرن
ه رريه املس ررألة اف و ررشار األطر ررا يف ورت رره احلا ي ررة والعور ررين (تور ررين الث رراين/نوفمة  -ك ررانون
األول /يسمة )2015؛
 -21حير البلرردان الناويررة األطررا علررط الرردخول يف اتفاقررات ثنائيررة وررع الصررندوأل
األخلر للمنراخ علرط أسرا النمروذج الري سريوافق عليره يلرس الصرندوأل األخلرر للمنراخ ورن
أجل ون الصندوأل اوتيا ات وحصانات ،وفقا للفقرة (ب) ورن وقررر يلرس الصرندوأل األخلرر
للمناخ بال24/08-؛
 -22يطلب اف يلس الصندوأل األخلر للمناخ أن يقردم اف ورشار األطررا  ،وررة
كل سنتني ،تقريررا عرن حالرة االوتيرا ات واحلصرانات القائمرة فيمرا يتعلرق باألنورطة التنفيييرة الرس
يلطلع هبا ا لس ،اعتبارا ون الدورة احلا ية والعورين ملشار األطرا ؛
 -23يطلرب أيلررا اف يلررس الصرندوأل األخلررر للمنرراخ أن يتري تقريررره السررنو يف
الوقررت املناسررب ،يف أجررل أقصرراه  12أسرربوعا قبررل انعقررا أ ورة وررن ورات وررشار األط ررا
وفقا للفقرة  15ون املقرر /6م أ ،18-لكر تن ر فيه األطرا علط النحو الال م؛
 -24يطلررب كرريلك اف الصررندوأل األخلررر للمنرراخ أن يرردرج يف تقريررره السررنو اف
وشار األطرا توصيات آلية االنتصا املستقلة التابعرة لره ،ان وجردت ،وأ اجررالات يتخريها
ا لس استجابة لتلك التوصيات()11؛
 -25يدعو يلس الصندوأل األخلر للمناخ اف تقردم تقريرر اف ورشار األطررا يف
ورتر رره احلا ير ررة والعو ر ررين عر ررن التقر رردم احملر ررر يف تنفير رري هر رريا املقر رررر ،وكر رريلك عناصر ررر وأحكر ررام
اارصا ات الوار ة يف املقررات /3م أ 17-و/6م أ 18-و/4م أ 19-و/5م أ19-؛
__________

( )10وقرر يلس الصندوأل األخلر للمناخ بال ،03/06-املرفق األول.
( )11وفقا ملرفق املقرر /5م أ ،19-الفقرة .9
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 -26يرردعو األطررا اف أن تقر ّدم اف األوانررة ،سررنويا ،يف أجررل أقصرراه  10أسررابيع
قبررل انعقررا الرردورة الالحقررة ملررشار األط ررا  ،آرالهررا وتوصرريا ا كتابررة بوررأن العناصررر الررس يتعررني
أخيها يف احلسبان لد وضع اارصا ات املوج ة اف الصندوأل األخلر للمناخ؛
 -27يطلب اف األوانة أن جتمع ايرال والتوصيات املوار الي ا يف الفقرة  26أعاله
يف وثيقررة وتفرقررات لكررر تن ررر في ررا األطررا لررد وضررع اارصررا ات عررن طريررق اللجنررة الدائمررة
املعنية بالتمويل لتوجي ا اف الصندوأل األخلر للمناخ.

اجللسة العاوة العاصرة
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المقرر /8م أ20-
تقريررر مر ررق الب ا ررة الع لم ررة المق رردم إلررى مررؤتمر األط رراف واإلرشر ر دات
المةجهة إلى مر ق الب اة الع لم ة
ّ
ان وشار األطرا ،
اذ يور ر ر ر ر ر ر ر ر ررري اف وقرراتر ر ر ر ر ر ر ر ر رره /12م أ ،2-و/3م أ ،16-و/5م أ ،16-و/7م أ،16-
و/11م أ ،17-و/9م أ ،18-و/6م أ،19-
واذ حييط علما وع التقدير بالتقرير السنو ملرفق البيئة العاملية املقدم اف وشار األطرا (،)1
واذ يوررري اف توصرريات اللجنررة الدائمررة املعنيررة بالتمويررل ،ال روار ة يف تقريرهررا املق ر ّدم اف
وشار األطرا  ،بوأن تقدم ووروه ارصا ات اف ورفق البيئة العاملية(،)2
 -1يرحر ررب ور ررع التقر رردير بالتجدير ررد السر ررا مل ر روار ورفر ررق البيئر ررة العاملير ررة (ار ررو /
يوليرره  2014اف حايران/يونيرره  ،)2018وحير يف الوقررت نفسرره البلرردان الررس ق تررف بتع رردا ا
ا ال فرتة التجديد اخلاوسة ملوار ورفق البيئة العاملية علط أن تقوم بيلك يف أقرب وقت كن؛
 -2يالح أن وبلغ التمويل املتار ال العمرل احملرور املتعلرق بتغرري املنراخ ُخ ّفرا
يف فرتة التجديد السا سة ملروار ورفرق البيئرة العامليرة ،وأن املروار املخصصرة لربعا البلردان ،ارا يف
ذلك بعا أقل البلدان منوا والدول اجلارية الصغرية الناوية والدول األفريقية ا فلت تبعا ليلك،
ويشكد يف الوقت نفسه أن اويل التدخالت ذا الصلة بتغرري املنراخ علرط صرعيد ورفرق البيئرة العامليرة
يف تاايد وستمر نتيجة األخي بنُر ُ وتكاولة جتريبية؛
 -3يرحب بالتع دات واملساطات املقدوة اف صندوأل أقل البلدان منوا والصرندوأل
اخلاص بتغري املناخ ،ويدعو اف وواصلة عم هيين الصندوقني؛
-4

ينوه بااجرالات الس يتخيها ورفق البيئة العاملية لتسريع ورة وواريعه؛

 -5يوجع ورفق البيئة العاملية علط وواصرلة التعراون ورع يرع وكاالتره املوررفة علرط
التنفيي ووكاالته املكلفة باملواريع وكريلك ورع البلردان املسرتفيدة ورن أجرل حتسرني ورة ووراريعه،
وع وراعاة تقرير الدراسة اخلاوسة لأل ال العام ملرفق البيئة العاملية( )3والتوصيات الوار ة فيه؛
 -6يوجع أيلا ورفق البيئة العامليرة علرط وواصرلة تعايرا صرفافية عملياتره وانفتاح را
بوجه عام ،ال سيما فيما يتصرل باافصرار عرن املعلوورات املتعلقرة حبالرة تنفيري املوراريع والرةاو ،
__________

()1
()2
()3
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ووساللة وكاالته املورفة علط التنفيي يف اطار وا يُن ّفي ون ووراريع ،وفيمرا يتعلرق بصرر األوروال
يف الوقت املناسب ،فلال عن املوورة املقدوة اف البلدان بوأن التمويل املورتك؛
-7

يرحب بسياسة تعميم املن ور اجلنساين الس وضع ا ورفق البيئة العاملية؛

 -8يطلب اف ورفق البيئرة العامليرة أن يكفرل تنفيري سياسرة تعمريم املن رور اجلنسراين
يف اطار ياالت اختصاصه ويف اطار هيكله؛
 -9حيرريط علمررا بسياسررة ورفررق البيئررة العامليررة املتعلقررة بالتمويررل املورررتك ،وبالورواةل
الس أثار ا بعا األطرا بوأن تنفيي هيه السياسة؛
 -10يوجع ورفق البيئرة العامليرة علرط حتسرني اابرالغ عرن سياسرته املتعلقرة بالتمويرل
املوررتك ورن أجرل ف م را علرط رو أفلررل ،وتطبيق را علرط النحرو املناسرب ورن جانرب الوكرراالت
املعتمردة املكلفرة باملوراريع والوكرراالت املوررفة علرط التنفيرري التابعرة ملرفرق البيئررة العامليرة ،ورع وراعرراة
ايثررار احملتملررة هلرريه السياسررة علررط البلرردان الناويررة األط ررا  ،ال سرريما أقررل البلرردان من روا والرردول
اجلارية الصغرية الناوية والدول األفريقية؛
 -11يوررجع أيلررا ورفررق البيئررة العامليررة علررط أن يسررتكمل عمليررة اعتمررا الوكرراالت
املكلف ررة باملور رراريع ،وأن ير رردرج يف تقرير ررره التر ررا املقر رردم اف ور ررشار األط ر ررا الر رردرو املسر ررتفا ة
ووعلووررات عررن التقرردم احملررر يف اطررار برنايرره الرائررد املتعلررق باعتمررا الوكرراالت املكلفررة باملورراريع،
ال سيما يف أقل البلدان منوا والدول اجلارية الصغرية الناوية والدول األفريقية؛
 -12يطلب اف ورفق البيئة العاملية أن يواصل العمل وع وكاالته املورفة علط التنفيي
ون أجل وواصلة تبسيط اجرالاته وحتسني فعالية وكفالة العمليرة الرس تتلقرط ورن خالهلرا األطررا
ة ررري املدرج ررة يف املرف ررق األول لالتفاقي ررة التموي ررل ال ررال م للوف ررال بالتااوا ررا اوج ررب الفق رررة  1و ررن
املا ة  12ون االتفاقية؛
 -13يرردعو األطررا اف أن تقرردم اف األوانررة سررنويا ،ويف أجررل أقصرراه  10أسررابيع
قبررل عقررد الرردورة الالحقررة ملررشار األط ررا  ،آرالهررا وتوصرريا ا كتابررة بوررأن العناصررر الررس يتع رني
وراعا ا يف وضع اارصا ات ملرفق البيئة العاملية؛
 -14يطل ررب اف اللجن ررة الدائم ررة املعني ررة بالتموي ررل أن تأخ رري يف اعتباره ررا املعلوو ررات
املوار الي ا يف الفقرة  13أعاله عنرد تقردم وورروه ارصرا ا ا اف ورفرق البيئرة العامليرة لكرر ين رر
فيه وشار األطرا ؛
 -15يطلب أيلا اف ورفق البيئة العاملية أن يدرج يف تقريره السنو املقدم اف ورشار
األطرا وعلووات عن اخلطوات الس يتخيها لتنفيي اارصا ات الوار ة يف هيا املقرر.
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المقرر /9م أ20-
االو عراض الخ مس لآلل ة الم ل ة

ان وشار األطرا ،
اذ يوري اف املقررات /3م أ ،4-و/2م أ ،12-و/1م أ ،16-و/2م أ ،16-و/8م أ،19-
واذ يرحررب بالتقرردم الرري أحررر ه يلررس الصررندوأل األخلررر للمنرراخ يف تفعيررل الصررندوأل
األخلر للمناخ،
واذ يالحر أن االسرتعراض اخلرراوس لآلليرة املاليررة ركرا علررط ورفرق البيئررة العامليرة ن ررا اف
أن الصررندوأل األخلررر للمنرراخ ال ي راال يف طررور يئررة عملياترره وأنرره وررن السررابق ألوانرره اسررتعراض
جوانب كثرية يف الصندوأل األخلر للمناخ،
 -1يرحر ررب ور ررع التقر رردير ار ررا قدوت ر رره اللجنر ررة الدائمر ررة املعنير ررة بالتموير ررل يف س ر ررياأل
االستعراض اخلاوس لآللية املالية ون اس ام قائم علط اخلةة ،ير يف الورقة التقنية املوار الي ا يف
الفقرة  3أ ناه؛
 -2يور ررجع اللجنر ررة الدائمر ررة املعنير ررة بالتموير ررل علر ررط وواصر ررلة اسر ررتنا ها اف نفر ررس
املن جية واملعايري يف استعراضات ايلية املالية الس ستجر وستقبال؛
حييط علمرا براملوجا التنفيري للورقرة التقنيرة لالسرتعراض اخلراوس( ،)1الروار يف
-3
املرفق ،اا يف ذلك االستنتاجات والتوصيات الس قدوت ا اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل؛
 -4يوررجع الكيانررات التوررغيلية لآلليررة املاليررة علررط أن تتنرراول ،حسررب االقتلررال،
هرريه التوصرريات يف عمل ررا يف املسررتقبل ،ال سرريما فيمررا يتعلررق بالتكاوررل بررني الكيانررات التوررغيلية
لآللية املالية؛
-5

يُسلّم بالتقييم اابايب العام أل ال ورفق البيئة العاملية؛

 -6يالح  ،وع ذلك ،أن البلدان األقل منوا والدول اجلارية الصغرية الناوية ال تاال
تواجه حتديات يف الوصول اف ووار ورفق البيئة العاملية؛
 -7يقرررر الن ررر يف توقيررت اارصررا ات املقدوررة وررن وررشار األط ررا اف الكيانررات
التوررغيلية لآلليررة املاليررة ،ال سرريما اارصررا ات الررس تنطررو علررط آثررار واليررة اررس جبرروالت جتديررد
وروار الكيانررات التوررغيلية لآلليررة املاليررة ،وذلررك وررن أجررل ضررمان وراعرراة اارصررا ات الرئيسررية يف
اسررتاتيجيات الةيررة والتوصرريات السياسرراتية املتصررلة بكررل فرررتة جتديررد ملروار الكيانررات التوررغيلية
لآللية املالية؛
__________
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 -8يق رررر أيل ررا الو ررروه يف االس ررتعراض الس ررا لآللي ررة املالي ررة يف ورت رره الثاني ررة
والعور ررين (تور ررين الث رراين/نوفمة  ،)2016وفق ررا للمع ررايري الر روار ة يف املب ررا التوجي ي ررة املرفق ررة
باملقرر /8م أ 19-أو للتعديل الي قد يطرأ علي ا الحقا؛
 -9يطلب اف اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل وواصلة تقدم اسر اوات قائمرة علرط
اخل ررةة يف االس ررتعراض الس ررا لآللي ررة املالي ررة يف ع ررام  ،2017كيم ررا يس ررتكمل و ررشار األطر ررا
االستعراض يف ورته الثالثة والعورين (تورين الثاين/نوفمة .)2017

GE.15-01825
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المر ق
المررةجز ال ن ررذو للةرقررة ال قن ررة الم علقررة ب الو ر عراض الخ ر مس لآلل ررة
الم ل ة
أوالا -معلةم ت أو و ة
 -1طلبررت اللجنررة الدائمررة املعنيررة بالتمويررل يف اجتماع ررا السررا اف األوانررة أن تع ر ّد ورقررة
تقنية تسرتصد هبا اللجنة يف وداوال ا بوأن فعالية ايلية املالية ويف صياةة اس اوا ا املستندة اف
اخلررةة ،وذلررك لعرضر ا علررط وررشار األطررا يف ورترره العوررين .وتسررتند الورقررة التقنيررة اف وعررايري
االستعراض الس اتفقت علي را األطررا يف الردورة التاسرعة عوررة ملرشار األطررا ( .)1وقرد ُّعرت
هيه املعايري يف الفئات التالية ون املسائل ‘1‘ :احلكاوة؛ ‘ ‘2ود االستجابة ارصرا ات ورشار
األطرا ؛ ‘ ‘3تعبئرة املروار املاليرة؛ ‘ ‘4اتاحرة املروار املاليرة؛ ‘ ‘5النترائ والترأثريات الرس حتققرت
بفلل املروار املقدورة؛ ‘ ‘6اتسراأل أنورطة ايليرة املاليرة ورع أهردا االتفاقيرة؛ ‘ ‘7اتسراأل ايليرة
املالية وتكاول ا وع املصا ر األخر لالستثمار والتدفقات املالية.
اسرتصد يف اعدا هيه الورقة التقنية بنترائ حبر وسرتند واسرتعراض ورجعرر ملصرا ر
 -2و ُ
()2
املعلووات احملد ة يف املبا التوجي ية احملدثة  ،اضافة اف وقررات سابقة وتعلقة بايلية املالية،
فلررال عررن اس ر اوات أوانررات الكيانررات التوررغيلية لآلليررة املاليررة .وأجريررت أيلررا وقررابالت وررع
أصررحاب املصررلحة املعنيررني يف الكيانررات التوررغيلية لآلليررة املاليررة وررن أجررل اسررتجماه املايررد وررن
املعلووررات .وعررالوة علررط ذلررك ،اسررتفيد يف اعرردا الورقررة التقنيررة وررن املعلووررات املدرجررة يف تقيرريم
فرررتة السررنتني والعرررض العررام للترردفقات املاليررة لعررام  2014الرري أعدترره اللجنررة الدائمررة املعنيررة
بالتمويل .وبالن ر اف ضيق الوقت ،ق يتسرن التوسرع يف البحر خرارج نطراأل املنورورات املتاحرة
واجررال راسررات استقصررائية علررط عينررة وناسرربة وررن البلرردان املتلقيررة وررن أجررل اسررتكمال ا رراالت
الررس ق تررت في را وعلووررات ثدثررة .و كررن وررع ذلررك اتبرراه وثررل هرريا ال رن يف سررياأل التحلررري
لالستعراض السا لآللية املالية.
 -3وأع رردت اللجن ررة الدائم ررة املعني ررة بالتموي ررل ،بع ررد الن ررر يف الورق ررة التقني ررة ،ه رريا امل رروجا
التنفيي ليوكل اس او ا القائم علط اخلةة يف االستعراض اخلاوس لآللية املالية.

__________
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ن ا -المالحظ ت الرا س ة واالو ن ج ت وال ةص ت الممكنة
ألف -الحك مة
 -1ش ة عمل ة اتخ ذ القرار ي الك ن ت ال شغ ل ة
 -4خلصت ون مة الوفافية الدولية يف تقييم وستقل هلا اف أن عملية اختاذ القرار يف ورفق
رحاب
رمل أصر ُ
البيئررة العامليررة تتسررم بكواررا صررفافة و قراطيررة جترراه يررع أصررحاب املصررلحة .ويور ُ
املص ررلحة يف ورف ررق البيئ ررة العاملي ررة أطر ررا َ االتفاقي ررات ذات الص ررلة ،وو ررشار األطر ررا  ،واجل ررات
املا ة ،وون مات ا تمع املردين ،واملن مرات ةرري احلكوويرة .وتُتخري قررارات اجلمعيرة العاورة ملرفرق
البيئررة العامليررة ويلررس ورفررق البيئررة العامليررة بتوافررق ايرال بعررد التورراور وررع أصررحاب املصررلحة الرريين
يتررار هلررم الوصررول وقرردوا اف الوثررائق األساسررية الررس تُع ر ّد وررن أجررل هيئررس اخترراذ الق ررار السررالفس
الرريكر .وتب ر عررة اانرتنررت اجتماعررات يلررس ورف ررق البيئررة العامليررة وتتررار يررع وثررائق ا ل ررس
وقراراته عة اانرتنت أيلا(.)3
 -5ووررع أن ون مررة الوررفافية الدوليررة خلصررت اف وجررو صررفافية يف عمررل اجلمعيررة العاوررة
ملرفق البيئة العاملية ويلس ورفق البيئة العامليرة ،فقرد أصرارت اف أنره ال يراال هنراك وتسرع لتحسرني
الو ررفافية فيم ررا تكو ررف عن رره وك رراالت ورف ررق البيئ ررة العاملي ررة و ررن وعلوو ررات تق رردو ا اف أص ررحاب
املصررلحة يف ورفررق البيئررة العامليررة .وعررالوة علررط ذلررك ،أبررر ت الدراسررة العاوررة الرابعررة أل ال ورفررق
البيئة العاملية( )4أيلا االفتقار اف الوفافية يف ورحلة حتديد وواريع ورفق البيئة العاملية.
 -6ون ررا اف أن صرندوأل أقرل البلردان منروا والصرندوأل اخلراص بتغرري املنراخ يتبعران سياسررات
ورفق البيئة العاملية واجرالاته وهياكله ااصرافية ،يواجه أصحاب املصرلحة يف الصرندوقني حترديات
اثلررة لتلررك املطروحررة يف ورفررق البيئررة العامليررة فيمررا يتعلررق بالوررفافية واملسرراللة علررط صررعيد تنفيرري
املواريع.
 -7ويرتكا اهليكل ااصرايف للصندوأل األخلر للمناخ علط منوذج قائم علرط اثيرل اجل رات
املعنيررة ،اذ يلررم يلسررا وو رركال وررن عررد وتس رراو وررن األعلررال و ررن البلرردان املتقدوررة والبل رردان
الناوية .ويتمتع يلس الصرندوأل األخلرر للمنراخ باالسرتقاللية لكنره خيلرع للمسراللة أورام ورشار
وخيتار أعلال ا لس ون جانرب اجل رات
األطرا  ،وحيرص علط تعايا الوفافية يف اختاذ القرارُ .
التمثيلية الس ينتمون الي ا أو ون جانب يموعة اقليمية ضرمن تلرك اجل رات التمثيليرة .وال تبر
عة اانرتنت اجتماعات يلس الصندوأل األخلر للمناخ ،رةم أاا تسجل ،وتتار التسجيالت

__________
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ع ررة اانرتن ررت( )5للمس ررتعملني املس ررجلني بع ررد ثالث ررة أس ررابيع و ررن االجتم رراه ،بينم ررا تت ررار وث ررائق
االجتماه للعموم عة اانرتنت( )6قبل كل اجتماه للمجلس.

االستنتاجات
 -8اسررتنا ا اف االسررتعراض الرري أجرترره ون مررة الوررفافية الدوليررة ،مثررة أ لررة علررط أن عمليررة
اختاذ القرار يف ورفق البيئة العاملية تتسم بالوفافية .و كن لعمليات الوكراالت املوررفة علرط تنفيري
وواريع ورفرق البيئرة العامليرة وألوجره تفاعل را ورع البلردان املتلقيرة خرالل تنفيري املورروه أن تسرتفيد
ون وايد ون الوفافية علرط صرعيد الكورف عرن وعلوورات حالرة تنفيري املوراريع .وهريه الورفافية
وسألة حامسة بوكل خاص يف البلدان املتلقية الس تو د ضعفا يف القدرة علط تنفيي املواريع.
 -9وفيما يتعلق بوفافية ورحلة اعردا املوراريع ،خلرص االسرتعراض اف أن عمليرات حتديرد
تورركيلة املورراريع الوطنيررة الررس اضررطلع هبررا ورفررق البيئررة العامليررة يف فرررتة التجديررد اخلرراوس مل روار ه
س رراعدت يف حتس ررني ص ررفافية اع رردا املو رراريع .وو ررن تو ررجع البل رردان املتلقي ر رة عل ررط وواص ررلة
االضطاله بتلك العمليات ون أجل تيسري حتديد املواريع.
 -2مس ةى مش ركة أصح ب المالحة
 -10سررعط ورفررق البيئررة العامليررة اف حتقيررق وسررتو عررال وررن املورراركة وررن جانررب ون مررات
ا تمررع املرردين والقطرراه اخلرراص .وتوررارك صرربكة ون مررات ا تمررع املرردين املتعاونررة وررع ورفررق البيئررة
العامليررة ،الررس تلررم يررع ون مررات ا تمررع املرردين املعتمرردة لررد املرفررق ،يف عملياترره برردلا بوضررع
السياسرات التم يديرة وانت رال بتنفيري املوراريع علرط املسرتويني الروطين واحمللرر .ويسربق اجتماعررات
يلس ورفق البيئة العاملية اجتماه لوربكة ون مرات ا تمرع املردين املتعاونرة ورع املرفرق ،كمرا يُوررك
يف اجتماعررات يلررس املرفررق ثلرون عررن ون مررات ا تمررع املرردين حيلرررون بصررفة وراقررب ويرردعون
اف تقدم وداخالت يف تلك االجتماعات .ويستعرض ورفق البيئة العاملية حاليا السياسة املتعلقة
بإص رراك اجلم ررور يف وورراريع ورفررق البيئررة العامليررة ،بالتورراور وررع صرربكة ون مررات ا تمررع املرردين
املتعاون ررة و ررع املرف ررق ،وذل ررك و ررن أج ررل ص ررياةة وو ررروه وب ررا توجي ي ررة بو ررأن اص رراك اجلم ررور
لتقد ا اف يلس املرفق يف تورين األول/أكتوبر .2014
رخول صك ا ارة الصندوأل األخلر للمناخ يلس الصندوأل صالحية اختاذ الرتتيبرات
 -11ويُ ِّ
الال وة ،اا يف ذلك وضع عمليات االعتما وتنفييها ،اتاحة وواركة فعالة للمراقبني املعتمدين
يف اجتماعات رره ،وتوجي رره ع رروة للمو رراركة بص ررفة ور رراقبني نو ررطني اف ثل ر مرني للمجتم ررع امل رردين -
أحرردطا وررن البلرردان الناويررة وايخررر وررن البلرردان املتقدوررة ،و ثلر مرني للقطرراه اخلرراص  -أحرردطا وررن
البلدان الناوية وايخر ون البلدان املتقدوة.
__________
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 -12واعتمررد يلررس الصررندوأل األخلررر للمنرراخ أحكاوررا اضررافية يف ن اورره الررداخلر تتعلررق
باملراقبني واستحدث عملية خاصة باعتما املراقبني لد الصندوأل .وقد اعتمد حرن اين بصرفة
وراق ررب يف اجتماع ررات يل ررس الص ررندوأل األخل ررر للمن رراخ و ررا يموع رره  183ون م ررة ،تو ررمل
ون مات اثل ا تمع املدين والقطاه اخلاص وكيانات ولية .وعالوة علط ذلك ،يورارك املراقبرون
النو ررطون األربع ررة املعتم رردون  -ال رريين ثل ررون ا تم ررع امل رردين والقط رراه اخل رراص  -يف اجتماع ررات
يلس الصندوأل األخلر للمناخ ويدعون اف تقدم وداخالت.

االستنتاج والتوصية
 -13جن ورفق البيئة العاملية يف ضمان وواركة أصحاب املصلحة سروال علرط وسرتو يلرس
ورفق البيئة العاملية أو علط وستو تنفيي املواريع.
 -14و كررن للصررندوأل األخلررر للمنرراخ أن يسررتفيد وررن جتربررة ورفررق البيئررة العامليررة و روسرره
املسررتفا ة فيمررا يتصررل بإص رراك أصررحاب املصررلحة .ويف هرريا الصررد  ،كررن للصررندوأل األخلررر
للمن رراخ أن ين ررر يف انو ررال عملي ررة تو رراورية وتين ررة و ررع املر رراقبني املعتم رردين لدي رره لل ررمان اجر ررال
وواورات كافية ويف الوقت املناسب بوأن يئة سياساته واجرالاته ووبا ئه التوجي ية ،وكيلك -
يف وقت الحق  -بوأن تنفيي براو ووواريع الصندوأل.
 -3النهج المراع ة لالع ب رات الجنس ن ة
 -15خلصت الدراسة الفرعية املتعلقة بتعمريم وراعراة املن رور اجلنسراين الرس أجريرت يف سرياأل
الدراسررة العاوررة اخلاوسررة أل ال ورفررق البيئررة العامليررة اف أن أوانررة ورفررق البيئررة العامليررة برريلت ج ررو ا
كبرررية لتنفيرري سياسررة تعمرريم املن ررور اجلنسرراين ،يف حررني لرروح وجررو يررال للتحسررني يف تطبيررق
السياسة ون جانب وكراالت ورفرق البيئرة العامليرة .واضرافة اف ذلرك ،أكردت التوصرية السياسراتية
الصررا رة يف اط ررار اجلول ررة السا سررة لتجدي ررد و روار املرفررق واملتعلق ررة بتعاي ررا تعمرريم وراع رراة املن ررور
اجلنسرراين علررط ضرررورة برريل املايررد وررن اجل ررو املتلررافرة وررن أجررل تعايررا هرريا املن ررور اخررل ورفررق
البيئ ررة العاملي ررة .وتبع ررا ل رريلك ،تع ررد أوان ررة ورف ررق البيئ ررة العاملي ررة حالي ررا خط ررة عم ررل تتن رراول املس رائل
اجلنس ررانية وحت ررد س رربال لتعاي ررا تعم رريم وراع رراة املن ررور اجلنس رراين ،ا ررا يو ررمل اس ررتخدام وشص ررات
جنسانية ولموسة وبيانات وصنفة حسب نوه اجلنس .وستعرض خطرة العمرل علرط يلرس ورفرق
البيئة العاملية يف تورين األول/أكتوبر .2014
 -16والتررام الصررندوأل األخلررر للمنرراخ ،يف ضررول أحكررام صررك ا ارترره الررس تررنص علررط اتبرراه
ا ر و رراه للمن ررور اجلنسرراين علررط نطرراأل الصررندوأل ،بررإ راج االعتبررارات اجلنسررانية يف اجرالاترره
وطرائق عمله .ووافق يلرس الصرندوأل يف اجتماعره السرابع علرط اطرار ا ار أو للنترائ يورمل
أحكاوررا بوررأن املشص ررات املصررنفة حسررب نرروه اجلررنس ،اررا يف ذلررك وعررايري أوليررة لتقيرريم ال رةاو
ووقرتح ررات وو رراريع تس ررتوعب اجلوان ررب اجلنس ررانية .وتعم ررل أوان ررة الص ررندوأل حالي ررا عل ررط اع رردا
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ووروه سياسة عاوة وخطة عمل للمسائل اجلنسانية لين رر في مرا ا لرس يف اجتماعره يف توررين
األول/أكتوبر .2014

االستنتاج والتوصية
 -17أحر ورفق البيئة العاملية تقدوا كبريا يف تعمريم وراعراة املن رور اجلنسراين يف أنورطته .وارا
أن مثة هاووا للتحسني ،سيعتمد يلس املرفق خطة عمل يف تورين األول/أكتوبر  2014يتوقع
أن تدرج نتائ هيا التقدم يف براو ووواريع ورفق البيئة العاملية.
 -18و كررن للصررندوأل األخلررر للمنرراخ ،يف سررياأل بلررورة اجرره اخلرراص حيررال تعمرريم وراعرراة
املن ور اجلنساين ،أن يستفيد ون جتربة ورفق البيئة العاملية .ويوصرط بإ وراج املسراواة برني اجلنسرني
يف هيكل وتن يم الصندوأل يف حد ذاته ،وبأن توضع يف احلسبان وعايري االعتبارات اجلنسانية يف
سياأل وا يوافق عليه الصندوأل ون اويل.
 -4ال م ن ت الب ا ة واالج م ع ة
 -19تطبق يف يع وكاالت ورفق البيئة العاملية السياسة العاوة للمرفق املتعلقرة باملعرايري الردنيا
البيئيررة للوكرراالت يف يررال اللررمانات البيئررة واالجتماعيررة .وعررالوة علررط ذلررك ،بررب علررط يررع
الكيانررات الررس تسررعط اف احلصررول علررط وضررع كيرران وعتمررد أن تثبررت لرريس فقررط أن سياسررا ا
واجرالا ا الداخلية اتثل للحرد األ ورن املعرايري ،برل أيلرا أارا الرك هرر نفسر ا ورن القردرات
والن م املشسسية وا كن را ورن تنفيري تلرك املعرايري .وحرن اين ،يالحر أن يرع وكراالت ورفرق
البيئة العاملية تثلة لللمانات البيئية واالجتماعية للمرفق.
 -20واعتمررد يلررس الصررندوأل األخلررر للمنرراخ ،علررط أسررا وشقررت ،وعررايري األ ال املعتمرردة
ون املشسسة املاليرة الدوليرة فيمرا يتصرل باالسرتداوة البيئيرة واالجتماعيرة ،هبرد وضرع سياسرته يف
يال اللمانات البيئية واالجتماعية يف ةلون ثالث سنوات ون بدل توغيله.

االستنتاج والتوصية
 -21ينبغر ر ررر للصر ر ررندوأل األخلر ر ررر للمنر ر رراخ أن حير ر رررص يف سر ر ررياأل وضر ر ررع ضر ر ررماناته البيئير ر ررة
واالجتماعية علط أن تكون تلك اللمانات وتسقة وع ضمانات ورفق البيئة العاملية.
 -22واا أن الصرندوأل األخلرر للمنراخ سريعتمد أيلرا علرط وسرطال وراليني ورن قبيرل املصرار
ريوجه الي ررا
التجاريررة ،ف ررو يوصررط بوضررع آليررة اصررا وناسرربة للررمان أن تكررون املشسسررات الررس سر ِّ
هشالل الوسطال التمويل تثلة أيلا للسياسات البيئية واللمانات االجتماعية للصندوأل األخلر.
 -5المع ي ر االو ام ن ة
 -23تقوم املعايري االستئمانية الدنيا ملرفق البيئة العاملية علط أفلل املمارسات الدولية .وتتوف
وكرراالت ورفررق البيئررة العامليررة وسررشولية رصررد وتنفيرري هرريه املعررايري .وحررن اين ،يالح ر أن يررع
وكاالت ورفق البيئة العاملية القائمة تثلة للمعايري االستئمانية الدنيا الس وضع ا املرفق.
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 -24واعتم ر ررد يل ر ررس الص ر ررندوأل األخل ر ررر للمن ر رراخ يف اجتماع ر رره الس ر ررابع املب ر ررا واملع ر ررايري
االستئمانية األولية ،الس سو تستعرض يف ةلون ثالث سنوات ورن اعتما هرا .وطلرب يلرس
الصندوأل األخلرر أيلرا اف األوانرة أن تلرع ،يف ضرول توجيره ورن فريرق اعتمرا يوركله ا لرس،
أية وعايري استئمانية خاصة اضافية قد تعتة ضرورية لالسرتيعاب الفعرال جلميرع القردرات املطلوبرة
يف كيانات التنفيي والوسطال يف املرحلة األولية ون عمليات الصندوأل.

التوصية
 -25ينبغ ر ررر للص ر ررندوأل األخل ر ررر للمن ر رراخ أن ين ر ررر ،يف س ر ررياأل رص ر ررده الس ر ررتخدام املع ر ررايري
االسترئمانية األولية واستعراضره هلريه املعرايري يف ةلرون السرنوات الرثالث املقبلرة ،يف احلفراظ علرط
االتساأل وع وعايري ورفق البيئة العاملية.

ب ء -االو ج بة إلرش دات مؤتمر األطراف
 -1مس ةى االو ج بة إلرش دات مؤتمر األطراف
 -26خلص ررت الدراس ررة العاو ررة اخلاوس ررة ل ررأل ال ،يف تقييم ررا الس ررتجابة ورف ررق البيئ ررة العاملي ررة
ارصا ات وشار األطرا  ،اف أن هيه اارصا ات تدرج بصورة تاوة يف اسرتاتيجيات املرفرق وأن
طلبات وشار األطرا تشخي يف احلسبان اف حرد بعيرد يف بريرة وروار املرفرق .وخلصرت الدراسرة
اف أن تلك االستجابة بلغت رجة عالية علرط الصرعيد االسررتاتيجر وعلرط صرعيد يئرة توركيلة
املواريع.
 -27والح ررت بعررا األطررا وأصررحاب املصررلحة أن ورفررق البيئررة العامليررة بط ررل يف تفعيررل
بعا اارصرا ات املقدورة ورن ورشار األطررا  .بيرد أن الدراسرة العاورة اخلاوسرة أل ال ورفرق البيئرة
العامليررة أصررارت اف أن بعررا املسررائل جعلررت وررن الصررعب علررط ورفررق البيئررة العامليررة االسررتجابة
لإلرصررا ات الررس يتلقاهررا ،اررا يف ذلررك ‘1‘ :نقررص وضررور اارصررا ات وعرردم حتديررد األولويررات؛
‘ ‘2الطابع املتكرر لإلرصا ات ،را أ علرط حجرم هائرل ورن الطلبرات املقدورة اف ورفرق البيئرة
العاملية؛ ‘ ‘3توقيت تقدم اارصا ات يف الفررتات الفاصرلة برني جروالت جتديرد وروار ورفرق البيئرة
العاملية.

االستنتاج والتوصية
 -28خلررص وكتررب التقيرريم يف ورفررق البيئ ررة العامليررة اف أن املرفررق يسررتجيب اسررتجابة عالي ررة
ارصررا ات وررشار األط ررا  ،وأنرره اخترري خط روات كبرررية لتقرردم تقررارير اف وررشار األط ررا يف هرريا
رجع املرف ررق عل ررط وواص ررلة تق رردم وعلوو ررات ع ررن كيفي ررة اس ررتجابته لإلرص ررا ات ال ررس
الص ررد  .ويو ر ّ
يتلقاها وذلك عن طريق تقريره املقدم اف وشار األطرا .
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 -29واا أن وضع أسس الصندوأل األخلرر للمنراخ عمليرة ال تراال جاريرة ،فمرن املبكرر جردا
تقييم وستو استجابته ارصا ات وشار األطرا  .ووع ذلرك ،كرن ااقررار براجل و الرس يبريهلا
ا لس لالستجابة ارصا ات وشار األطرا .
 -2ك ءف دورف مش ريع مر ق الب اة الع لم ة
 -30و ررا فت ررة ورف ررق البيئ ررة العاملي ررة يب رريل ج ررو ا كب رررية عل ررط و ررد الس ررنوات العو ررر املاض ررية
لتحسني كفالة ورة وواريعه .واستغرقت املواريع الكرة املعتمردة خرالل اجلولرة األوف لتجديرد
و روار ورفررق البيئررة العامليررة  36ص ر را يف املتوسررط السررتكمال أص رواط ورة اعرردا ها .وُ ثِّرل وقررت
ااع رردا ه رريا أص ررال و رردة طويل ررة ،علم ررا أن رره ا ليبل ررغ  50ص ر را بالنس رربة ملو رراريع اجلول ررة الثاني ررة
لتجديررد و روار املرفررق ،و 66ص ر را ملورراريع اجلولررة الثالثررة لتجديررد و روار املرفررق .ةررري أنرره خررالل
اجلولرة اخلاوسررة لتجديررد وروار املرفررق ،ا فررا وتوسرط الوقررت الررال م لرردورة اعرردا وورراريع املرفررق
اف  18.5ص را نتيجة اقرار يلس املرفق حياا ونيا ووحدا اعدا املواريع ودته  18ص را.
 -31ووني عام  ،2012اختي ورفق البيئة العاملية سلسلة ون التدابري الراويرة اف حتسرني كفرالة
ورة وورراريعه ،ا ررا يف ذل ررك وو ررروه جت رريو ملوالوررة ورات وو رراريع ورف ررق البيئ ررة العاملي ررة والبن ررك
الدو  .وطُلب اف أوانة املرفق يف التوصية السياساتية املتعلقة بتحسني كفالة ورة وواريع املرفق
يف اجلولرة السا سرة لتجديرد وروار ه أن تواصرل اسرتعراض أ ال املرفرق يف ضررول وقيرا احليرا الرراوين
املوحد يف  18ص را ون ووافقة يلس املرفق علط املوروه واعتما ه ون جانب املسشول التنفيي
األول يف املرفق ،وذلك ون أجل حتديد وا يلر ‘1‘ :تدابري أكثرر فعاليرة لتسرريع اعردا املوراريع؛
‘ ‘2حيا وين ووحد ووناسب لدورة املواريع يف اجلولة السا سة لتجديد ووار املرفق.
 -32ونتيجررة لرريلك ،سررتُع ّد أوانررة ورفررق البيئررة العامليررة يموعررة وررن الترردابري ااضررافية  -لكررر
ين ر ررر في ر ررا يل ر ررس املرف ر ررق يف اجتم ر رراه تو ر ررين األول/أكت ر رروبر  - 2014لتحس ر ررني السياس ر ررات
وااجررالات املتصررلة برردورة املورراريع بأكمل را ،اررا يف ذلررك الررن الةنرراير ووقرررتر سياسررة عاوررة
بوأن الغال املواريع الس تتجاو آجال احليا الاوين اعدا املواريع ،وفقا لطلب يلس املرفق يف
اجتماعه املعقو يف تورين الثاين/نوفمة .2013

استنتاج
 -33ون املسلم به أن ورفق البيئة العاملية قد اختي علط ور السنني تدابري حتسينية تتعلق بطول
وكفررالة ورة وورراريعه .وقررد أ ت هرريه الترردابري اف حتسررينات كبرررية ويوررجع ورفررق البيئررة العامليررة
علط وواصلة اختاذ وثل هيه التدابري.
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ج م -تعباة المةارد الم ل ة
 -1حجم المةارد المقدمة إلى البلدان الن م ة
 -34يورركل الص ررندوأل االسررتئماين ملرف ررق البيئررة العاملي ررة املصرردر الرئيس ررر للمررن املقدو ررة اف
البلرردان الناويررة عررن طريررق ايليررة املاليررة .وتاايررد بصررورة وطررر ة بررني املرحلررة التجريبيررة ملرفررق البيئررة
العاملية واجلولة اخلاوسة لتجديد ووار املرفق حجم التمويرل املخصرص للتخفيرف ورن تغرري املنراخ.
وو ررول ورف ررق البيئ ررة العاملي ررة ح ررن حايران/يوني رره  2014و ررا ع ررد ه  787و ررن املو رراريع املتعلق ررة
ب ررالتخفيف و ررن آث ررار تغ ررري املن رراخ وال ررس تتج رراو قيم ررة اويل ررا  4.5بالي ررني والر و ررن والرات
الواليات املتحدة ( والر) .وعلط وجه التحديد ،كان وةيا خالل اجلولة اخلاوسة لتجديد وروار
املرفررق رصررد  1.2بليررون والر ملورراريع تتعلررق بصررورة وباصرررة بررالتخفيف وررن آثررار تغررري املنرراخ.
وعالوة علط ذلك ،تع ّ دت اجل ات املا ة يف نيسران/أبريل  2014بتقردم  4.43باليرني والر
اف ورفررق البيئررة العامليررة فيمررا يتصررل باجلولررة السا سررة لتجديررد و روار املرفررق (وررن او /يوليرره اف
حايران/يونيه .)2018
 -35ووررع اكتمررال بريررة وبل رغ  50ولي ررون والر خمصررص لألولويررات االس ررتاتيجية يف ي ررال
التكيررف يف اطررار الصررندوأل االسررتئماين ملرفررق البيئررة العامليررة ،أصررب التمويررل الررداعم للتكيررف يف
املرفررق يقرردم بصررورة وباصرررة عررن طريررق صررندوأل أقررل البلرردان منروا والصررندوأل اخلرراص بتغررري املنرراخ.
وب رررو املرف ررق ح ررن  30حايران/يوني رره  2014ختص رريص وبل ررغ ا ررا ق رردره  1.3بلي ررون والر
للتكيف.
 -36ويعتمرد كررل وررن صررندوأل أقررل البلرردان منروا والصررندوأل اخلرراص بتغررري املنرراخ علررط تةعررات
البلدان املتقدوة ،علما أاما ص دا اجتاهات تصاعدية للمسراطات .فقرد انتقرل ا مروه الرتاكمرر
للتةع ر ررات املقدو ر ررة اف ص ر ررندوأل أق ر ررل البل ر رردان من ر روا و ر ررن  292ولي ر ررون والر يف تور ر ررين األول/
أكت ر ر ر رروبر  2010اف ر ر ر ررو  900ولي ر ر ر ررون والر يف حايران/يوني ر ر ر رره ( 2014ق ر ر ر رردوت البل ر ر ر رردان
املتقدوة  96يف املائة ون املبلغ) ،يف حني انتقل ا موه الرتاكمر للتةعات املقدوة اف الصندوأل
اخلرراص بتغررري املنرراخ وررن  167وليررون والر يف تو ررين األول/أكترروبر  2010اف ح روا 344
وليون والر يف حايران/يونيه ( 2014قدوت البلدان املتقدوة  94يف املائة ون املبلغ).
 -37وحتققررت خطرروة هاوررة يف االجتمرراه السررابع لررس الصررندوأل األخلررر للمنرراخ ،الرري
استكمل فيه الصندوأل املتطلبرات األساسرية الرس تتري لره تلقرر املروار وا ار را وبريت را وونح را،
وبريلك قرررر الصرندوأل البرردل يف تعبئرة أوليررة للمروار  .وعلررط الررةم وررن عردم حتديررد رقرم أو هررد
هليه التعبئة األولية للمروار  ،فقرد اتفرق علرط أن تكرون وتناسربة ورع وسرتو طمرور الصرندوأل اف
تعايررا التحررول النرروعر ررو وسررارات امنائيررة خفيلررة الكربررون ووتأقلمررة وررع تغررري املنرراخ يف البلرردان
الناوية.
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استنتاج
 -38يعبة ورفق البيئرة العامليرة وروار ه عرن طريرق عمليرة لتجديرد املروار (الصرندوأل االسرتئماين
للمرفررق) وقنروات طوعيررة فيمررا يتصررل بصررندوأل أقررل البلرردان منروا والصررندوأل اخلرراص بتغررري املنرراخ.
وتعبألأ ووار اضافية ون التمويل املورتك لصنا يق املرفق .وتتي املوار امليكورة أعاله يتمعرة ملرفرق
البيئة العاملية ع اويالت هائلة ختصص ملواج ة تغري املناخ.
 -2حجم ال مةيل المعبأ وطرااق ال مةيل ال ش ركي
 -39توررري تقررديرات نسررب التمويررل التورراركر يف ورفررق البيئررة العامليررة اف أن أعلررط نسرربة وررن
هيا التمويرل حتققرت يف يرال تغرري املنراخ .ونتيجرة لريلك ،اسرتأثر تغرري املنراخ بنحرو  50يف املائرة
ون يموه التمويل التواركر املعبأ .ووع ذلك ،ينبغر تروخر احلرير عنرد الن رر اف هريه النسرب،
اذ ااا ختفر تفاوتا كبريا علط وستو املواريع وون حير املرونرة الرس نح را ورفرق البيئرة العامليرة
ألقل البلدان منوا والدول اجلارية الصغرية الناوية ،الس ال يطلب ون را باللررورة وسرتو أعلرط ورن
التمويل التواركر أثنال عملية املوافقة.
ِّ
وتوكل احلكووات الوطنية املصدر الرئيسر للتمويرل التوراركر (ورا يعرا ل  41يف املائرة
-40
وررن التمويررل التورراركر املعبررأ يف اجل رولتني الرابعررة واخلاوسررة لتجديررد و روار املرفررق) ،تلي ررا وكرراالت
املرفق كثاين وصدر للتمويل التواركر ( و  25يف املائة ون ا ا التمويل التواركر يف اجلولتني
الرابعررة واخلاوسررة لتجديررد وروار املرفررق) ،والقطرراه اخلرراص ،واملصررا ر الثنائيررة واملتعررد ة األطررا ،
واملشسسات ،واملن مات ةري احلكووية.
 -41وقررد أثررريت قلرريتان رئيسرريتان ضررمن ص رراكة ورفررق البيئررة العامليررة فيمررا يتعلررق بالتمويررل
التوراركر .وتتعلررق أوالطررا بعرردم وضررور تعريررف وتطبيرق التمويررل التورراركر املقرردم وررن ورفررق البيئررة
العاملي ررة .أو ررا الثاني ررة فتتعل ررق بك ررون عملي ررة البح ر ع ررن التموي ررل التو رراركر ك ررن أن ت ررشخر ورة
املو رراريع ت ررأخريا كب رريا .وواف ررق يل ررس املرف ررق يف اجتماع رره الس ررا واألربع ررني ،املعق ررو ة يف أي ررار/
وررايو  ،2014علررط يصرريغة ونقحررة للسياسررة العاوررة للتمويررل التورراركري( ،)7اسررتجابة للتوصرريات
املوجرره
السياسراتية للجولرة السا سرة لتجديرد وروار املرفرق يف هريا الصرد ولطلرب ورشار األطررا
أل
اف املرفق ،ون أجرل توضري وف روم التمويرل التوراركر وتطبيقره يف اسرتعراض وقرتحرات التمويرل.
وحتد أيلا هردفا
وتوض السياسة العاوة اجلديدة تعريف التمويل التواركر ونرُ ُ تعايا فعاليتهِّ .
لتورركيلة وورراريع املرفررق يتمثررل يف بلرروغ نسرربة اويررل تورراركر تعررا ل علررط األقررل  6والرات وررن
التمويل التواركر لكل والر يقدوه املرفق ،وع توقع اويل تواركر أكرة بالنسربة لبلردان الوررحية
العليررا وررن فئررة الرردخل املتوسررط ةررري الرردول اجلاريررة الصررغرية الناويررة .وال توجررد وتطلبررات اويررل
تواركر ثد ة علط صعيد املواريع.
__________
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االستنتاج والتوصية
 -42وررن أجررل التعجيررل برردورة املورراريع خررالل اجلولررة السا سررة لتجديررد و روار ورفررق البيئررة
العامليررة ،ينبغررر للمرفررق أن يلررمن أن تكررون سياسررته املتعلقررة بالتمويررل املورررتك وف ووررة بوضررور
ووطبقة بصورة وناسبة ون جانب الوكاالت املكلفة اواريع املرفرق والوكراالت املوررفة علرط تنفيري
وواريع املرفق.
 -3ك ية ال مةيل وإمك ن ة تةقعه واو دام ه
ُ -43جتررر عمليررة جتديررد وروار ورفررق البيئررة العامليررة كررل أربررع سررنوات وتقرردم البلرردان املتقدوررة
التمويررل املخصررص للصررندوأل االسررتئماين بصررورة وتوقعررة ووسررتداوة .وبررالن ر اف عرردم االتفرراأل
علط تقييم االحتياجات التمويلية للبلدان الناوية علط صعيد االتفاقية ،فمن الصعب تقيريم ورد
كفاية التمويل املقدم اف ورفق البيئة العاملية .وعرالوة علرط ذلرك ،ن ررا اف أن ورفرق البيئرة العامليرة
وا هو اال قناة لتقدم الدعم املا اف البلدان الناوية ،فقد يكون وللال تقييم ود كفاية املوار
املعبررأة للبلرردان الناويررة وررن ون ررور يقتصررر علررط الكيانررات التوررغيلية لآلليررة املاليررة وذلررك بسرربب
ضيق نطاقه.
 -44واسرتطاه ورفرق البيئرة العامليررة ،بفلرل تطبيرق ن اوره للتخصرريص الورفا للمروار (ن ررام
التخصيص الوفا ) ،أن بعل ون عملية اويل البلدان املتلقية ،ال سيما الردول اجلاريرة الصرغرية
الناويررة وأقررل البلرردان منروا ،عمليررة كررن توقع ررا بصررورة وعقولررة .وأبررر تقيرريم ونتصررف املرردة الرري
اضطلع به وكتب التقييم املستقل يف ورفق البيئة العاملية أن ن ام التخصيص الورفا قرد سراهم
يف جعل عمليات املرفق أكثر صلة باالحتياجات واألولويات القطريرة ويف تعايرا صرفافية عمليرات
املرفرق .ونتيجرة لرريلك ،صر دت اجلولررة اخلاوسرة لتجديررد وروار املرفررق وسرتويات عاليررة ورن حير
اسررتخدام و روار ن ررام التخص رريص الو ررفا و ررن جانررب وتلق ررر ا ررويالت املرف ررق ،وبلغ ررت نس رربة
اسر ررتخدام الر رردول اجلارير ررة الصر ررغرية الناوير ررة وأقر ررل البلر رردان من ر روا مر رروه و ر روار ن ر ررام التخصر رريص
الوفا  85و 80يف املائة علرط التروا  .وعرالوة علرط ذلرك ،ترنص التوصرية السياسراتية املتعلقرة
بتحردي ن رام التخصريص الورفا يف سرياأل اجلولرة السا سرة لتجديرد وروار املرفرق علرط ترردابري
لايا ة خمصصات التمويل املرصو ة ألقل البلدان منوا.
 -45وعل ررط ال رررةم و ررن أن ص ررندوأل أق ررل البل رردان منر روا ق ررد صر ر د منر روا كبر رريا خ ررالل الس ررنوات
األخرررية ،فثمررة حاجررة اف وسرراطات اضررافية لكررر يغطررر الصررندوأل التكرراليف الكاولررة املتصررلة
بتلبي ررة احتياج ررات التكي ررف امللح ررة والفوري ررة ألق ررل البل رردان منر روا .فعلر رط س رربيل املث ررال ،يف أيل ررول/
سرربتمة  ،2014ق تكررن امل روار وتاحررة لتغطيررة ووافقررات التمويررل اجلديرردة علررط صررعيد صررندوأل
أقررل البلرردان من روا ،علمررا أنرره كرران مثررة حاجررة اف و روار تبلررغ  41.8وليررون والر لتغطيررة سررة
وواريع كبرية أجا ا أوانة املرفرق ورن الناحيرة التقنيرة .وتورري تقرديرات ورفرق البيئرة العامليرة اف أن
احتياجات التمويل املتعلقة بصندوأل أقل البلدان منوا سترتاور بني  700و 900وليرون والر يف
اجلولة املقبلة لتجديد ووار املرفق (.)2018-2014
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 -46وعلررط الرررةم وررن النجررار احملررر حررن اين واملتمثررل يف التقييمررات اابابيررة ويف تس رريع
وترررية املوافقررة والرردفع ،ت ررل العقبررة الرئيسررية أوررام الةيررة املتعلقررة بالصررندوأل اخلرراص بتغررري املنرراخ
كاونررة يف االفتقررار اف وروار كافيررة و كررن توقع ررا .ون ررا اف اسررتمرار الطلررب املرتفررع علررط وروار
الص ررندوأل اخل رراص بتغ ررري املن رراخ ،أف ررا ورف ررق البيئ ررة العاملي ررة ب ررأن الص ررندوأل ق يغ ررط خ ررالل الس ررنة
املالي ررة  ،2014عل ررط س رربيل املث ررال ،س ررو أق ررل و ررن  30يف املائ ررة و ررن الطل ررب الر روار يف وث ررائق
املو رراريع ذات األولوي ررة املقدو ررة اف أوان ررة ورف ررق البيئ ررة العاملي ررة يف س ررياأل االس ررتعراض التق ررين ويف
ودخالت برناو العمل ذ الصلة .ويقردر ورفرق البيئرة العامليرة االحتياجرات التمويليرة للصرندوأل
اخلاص بتغري املناخ يف الفرتة  2018-2014ابلغ يرتاور بني  400و 500وليون والر.
 -47وال يسر ن ام التخصيص الورفا علرط صرندوأل أقرل البلردان منروا والصرندوأل اخلراص
بتغررري املنرراخ .ووررع ذلررك ،يطبررق صررندوأل أقررل البلرردان منروا وبرردأ يالوصررول العررا لي للررمان اتاحررة
التمويل جلميع أقل البلدان منوا .ويومل هيا املبردأ اعمرال سرقف اهلرد ونره تفرا أن تسرتنفد
البلدان الس هلا قدرة وشسسية قوية علط اعدا املواريع املروار احملردو ة لصرندوأل أقرل البلردان منروا
علررط حسرراب البلرردان األقررل منروا األخررر  .ويف نيسرران/أبريل عررام  ،2014يررد السررقف وررن 20
وليون والر اف  30وليون والر ااصيا وع املساطات ااضافية اهلاوة الرس ور ت يف الفررتة برني
حايران/يونيه وكانون األول /يسمة .2013
 -48وون املنت ر جتديد وروار الصرندوأل األخلرر للمنراخ علرط ةررار ورا برر يف ورفرق البيئرة
العاملي ررة .وس رري د الص ررندوأل األخل ررر للمن رراخ و ررع و ررور الوق ررت اف ختص رريص و روار وتس رراوية
ملواريع التخفيف وووراريع التكيرف ،واف ختصريص  50يف املائرة علرط األقرل ورن اويرل التكيرف
للبلدان املعرضة بوجه خاص للتأثر ،اا يف ذلك أقل البلدان منوا ،والدول اجلاريرة الصرغرية الناويرة،
والدول األفريقية .وقد قرر ا لس أيلا اصراك القطاه اخلاص اف أقصط حرد كرن ،ارا يف ذلرك
خمصصات ورفق القطاه اخلاص يف الصندوأل.
ون خالل تعايا ّ

االستنتاج والتوصية

 -49ص د التمويل املخصص لتغري املناخ ون الصندوأل االستئماين ملرفق البيئة العاملية ارتفاعرا
هاو ررا ب ررني اجلر رولتني الرابع ررة واخلاوس ررة لتجدي ررد ور روار املرف ررق .وبينم ررا تراجع ررت قل رريال خمصص ررات
يراالت األنوررطة املتعلقررة بتغررري املنرراخ يف اجلولررة السا سرة لتجديررد املروار وقارنررة باجلولررة اخلاوسررة
لتجديررد امل روار  ،يالح ر وجررو عرردة عناصررر ذات صررلة باملنرراخ يف الررن املتكاولررة اجلديرردة ويف
احتيرراطر اا ارة املسررتداوة لألراضررر .وعموو ررا ،تواصررل ارتفرراه اوي ررل الترردخالت املتصررلة بتغ ررري
املناخ بني اجلولتني اخلاوسة والسا سة لتجديد وروار املرفرق .وعرالوة علرط ذلرك ،يعترة الصرندوأل
االس ررتئماين ملرف ررق البيئ ررة العاملي ررة ص ررندوقا يتس ررم باالس ررتداوة و ك ررن توق ررع ور روار ه .وت ررل كفاي ررة
الصندوأل أوررا يتعرير حتديرده ألن ورفرق البيئرة العامليرة ورا هرو اال احرد القنروات العديردة لتمويرل
األنوطة املتعلقة بتغري املناخ يف البلدان الناوية.
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 -50وق ررد خل ررص االس ررتعراض اف أن األو ر روال ال ررس ق رردوت اف صر ررندوأل أق ررل البل رردان من ر روا
والص ررندوأل اخل رراص بتغ ررري املن رراخ ق ررد ا ا ت بص ررورة كب رررية عل ررط و ررد ف رررتة االس ررتعراض .لك ررن
االحتياجات ا ت أيلا خالل تلرك الفررتة وال يراال مثرة ووراريع وترأخرة التنفيري .ويقردم التمويرل
هلرريين الصررندوقني عررن طريررق قن روات طوعيررة ووررن ال كررن اعتبررار و روار ه وسررتداوة أو قابلررة
للتوقع.
 -51و كررن ملرفررق البيئررة العامليررة والصررندوأل األخلررر للمنرراخ الن ررر يف ابررا تعرراون بين مررا يف
اسررتخدام وسررارات اويررل كررن أن توررمل صررندوأل أقررل البلرردان من روا والصررندوأل اخلرراص بتغررري
املناخ.

دال -تقديم المةارد الم ل ة
 -1إمك ن ة الةصةل إلى ال مةيل
 -52يقدم ورفق البيئة العاملية التمويل اف حكووات البلدان املتلقية واملن مات ةرري احلكوويرة
والقطرراه اخلرراص .وبررر ذلررك وررن خررالل ختصرريص قطررر ملروار ترصررد ملختلررف يرراالت أنوررطة
الصندوأل االستئماين للمرفق .وليس مثة ن ام ختصيص للموار علرط صرعيد صرندوأل أقرل البلردان
منوا والصندوأل اخلاص بتغري املناخ .لكن املرفق حد سقفا للتمويل ون صرندوأل أقرل البلردان ورن
أج ررل تف ررا أن تس ررتنفد البل رردان ال ررس ل رردي ا ق رردرة وشسس ررية قوي ررة عل ررط اع رردا املو رراريع املر روار
احملرردو ة املتاحررة للصررندوأل علررط حسرراب أقررل البلرردان من روا األخررر  .وأنوررأ املرفررق أيلررا عمليررة
للوص ررول املباص ررر اف ص ررندوقه االس ررتئماين لألنو ررطة التمكيني ررة ،لك ررن قليل ررة ه ررر البل رردان ال ررس
استخدوت هيا الوصول املباصر.
 -53وتت ررأثر ق رردرة البل رردان الناوي ررة عل ررط الوص ررول اف ورف ررق البيئ ررة العاملي ررة اع ررايري واجر ررالات
التخصيص املعمول هبا يف املرفق ووكاالته وكيلك بقردرة البلردان علرط صرياةة واعردا وقرتحرات.
وتعاي راا للمسرراعدة املقدوررة اف البلرردان ،يعمررل املرفررق علررط اص رراك البلرردان وباصرررة و يررا ة وعي ررا
وف م ا لسياسات واجرالات املرفق .وبر هيا عن طريق احلوارات الوطنية وةريها ون ايليات.
 -54وا ّكنررت يررع البلرردان الناويررة ،اررا يف ذلررك أقررل البلرردان من روا ،والرردول اجلاريررة الصررغرية
الناويررة ،وررن بريررة خمصصررا ا يف اطررار ن ررام التخصرريص الوررفا  .وتوررري تقررديرات االسررتخدام
اا ررا ملخصصررات ن ررام التخصرريص الوررفا وررن جانررب البلرردان الناويررة اف نسرربة اسررتفا ة
تبلررغ  93يف املائررة وررن ا ررا الصررندوأل االسررتئماين ملرفررق البيئررة العامليررة ،ونسرربة اسررتخدام وررن
جانب أقل البلدان منوا والدول اجلارية الصغرية الناوية تبلغ  80و 85يف املائرة ،علرط التروا  .ويف
حررني ُس رويت بعررا احل رواجا الررس كانررت تعرقررل الوصررول اف و روار صررندوأل ورفررق البيئررة العامليررة
بفلررل ن ررام التخصرريص الوررفا  ،ي ررل التمويررل التورراركر عرراوال يعرقررل اوكانيررة الوصررول اف
الصندوأل ،ال سيما ون جانب أقل البلدان منوا والدول اجلارية الصغرية الناوية.
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 -55وقرر يلس ورفق البيئة العامليرة يف عرام  2010اعتمرا وكراالت جديردة وكلفرة اوراريع
املرفررق يصررل عررد ها اف  10وكرراالت ،علررط أن يكررون نصررف ا علررط األقررل ووجررو ا يف البلرردان
الناوي ررة ،وذل ررك و ررن أج ررل توس رريع نط رراأل الوك رراالت ال ررس ك ررن أن تعم ررل وع ررا البل رردان املتلقي ررة.
ويسر ررعط ورفر ررق البيئر ررة العاملير ررة يف هر رريا الصر ررد اف أن تلر ررم الوكر رراالت العور ررر اجلدير رردة املاور ررع
اعتما هررا  5وشسسررات وطنيررة علررط األقررل يراعررط في ررا التروا ن ااقليمررر ،ووشسسررة وطنيررة واحرردة
علررط األقررل وررن أحررد البلرردان األقررل من روا ،ووشسسررة وطنيررة واحرردة علررط األقررل وررن البل ردان ذات
خررل املتوسررط .وقررد سررارت هرريه العمليررة برروترية أبطررأ ررا كرران وتوقعررا ،علمررا أن املرفررق بصررد
اس ررتعرا ض اسر ررتاتيجيته يف ض ررول اس ررتنتاجات تقري ررر الدراس ررة العاو ررة اخلاوس ررة أل ال ورف ررق البيئ ررة
العاملية.
 -56وس رريتي الص ررندوأل األخل ررر للمن رراخ وص ررول املشسس ررات الوطني ررة املوج ررو ة يف البل رردان
الناوية بصورة وباصرة اف ووار ه .وي د برناو ااعدا التابع لره اف تعايرا التعراون املباصرر برني
الصندوأل والبلدان املتلقية هلا .وسيتي الةناو تقدم الدعم التقين والدعم يف يال بنال القدرات
اف الكيانات التنفييية (ال سريما املشسسرات الوطنيرة و ون الوطنيرة) الرس قرد تكرون ةرري وسرتوفية
ملعايري الصندوأل.

االستنتاج والتوصية
 -57برريل ورفررق البيئررة العامليررة ج رردا كب رريا ابررالغ البلرردان بةايرره وسياسرراته ،ونتيجررة لرريلك
اكنررت البلرردان املتلقيررة وررن اسررتخدام وع ررم خمصصررا ا .ووررع ذلررك ،ال ت راال أقررل البلرردان من روا
والدول اجلارية الصغرية الناوية تواجه حتديات يف الوصول اف يع ووار ها.
 -58ووررن صررأن الصررندوأل األخلررر للمنرراخ أن يسررتفيد وررن الرردرو املستخلصررة وررن عمليررة
االعتما يف سياأل الصنا يق األخر  ،ال سيما ورفق البيئة العاملية .ويف حالة ورفق البيئة العامليرة،
ق يتحقررق هررد اعتمررا  10وكرراالت وكلفررة باملورراريع اال جائيررا .و كررن للصررندوأل األخلررر
للمناخ أن ين ر يف االستفا ة ون ن م الوسطال والكيانرات املوررفة علرط التنفيري املطبقرة يف ورفرق
البيئررة العامليررة ،و كنرره يف سررياأل هرريه العمليررة أيلررا الن ررر يف تقرردم وسرراعدة واليررة لرردعم اعتمررا
الكيانات الوطنية يف البلدان املتلقية الس قد حتتاج الي ا.
 -2د ع ال مةيالت
 -59يبدو أن سرعة وكفالة فع التمرويالت تور د حتسرنا يف ورفرق البيئرة العامليرة ،علرط الررةم
و ررن بع ررا الص ررعوبات .ويف ح ررني أن ع ررد املو رراريع ال ررس ت ررأخرت أكث ررر و ررن س ررنتني آخ رري يف
اال فر رراض بصر ررورة كبر رررية وقارنر ررة اسر ررتويات اجلولر ررة الرابعر ررة لتجدير ررد و ر روار املرفر ررق ،يالح ر ر أن
املعلووات املتعلقة اقدار التمويرل الري تدفعره وكراالت املرفرق بالفعرل اف البلردان املتلقيرة ال يترار
يف صكل وندو ن را اف عدم ووثوقية البيانات ،وهو أور ور ه عدم وجو تعراريف ووحردة تبرني
وررن يترردفعي وكرراالت ورفررق البيئررة العامليررة التمويررل اف البلرردان املتلقيررة .وأفررا ت البلرردان بررأن بررطل
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فع التمويالت يوكل سببا لتأخري املواريع .ويعمل ورفق البيئة العاملية حاليا علط ووالوة آجال
الدفع وحتديد أهدا األ ال يف هيا الصد .
 -60وكانت وسألة فع التمويالت ووضع تركيا كبري يف صندوأل أقل البلدان منروا والصرندوأل
اخلاص بتغري املناخ .ففر احلالة األوف ،خلص تقرير الرصد السنو الصا ر يف أيار/وايو 2014
اف أن اوير ر ررل املور ر رراريع اجلارير ر ررة بلر ر ررغ  134.98ولير ر ررون والر يف  30حايران/يوني ر ر رره ،2013
ون ررا  46.49وليررون والر ُفعررت بالفعررل ،وهررو وررا ثررل وتوسررط فررع للتمررويالت يبلررغ  38يف
املائ ررة .أور ررا الص ررندوأل اخلر رراص بتغ ررري املنر رراخ فق ررد خصر ررص ح ررن  30حايران/يونير رره  2013ور ررا
قيمته  94.29وليون والر ل ر  21وورروعاُ ،فرع ون را  33.22وليرون والر أو ورا يعرا ل 32
يف املائة.

استنتاج
 -61مثرة حاجررة وسرلم هبررا اف تعايرا ن ررم رصرد وورراريع ورفرق البيئررة العامليرة ،وررن أجرل اتاحررة
وعلووات أفلل عرن وسرتو فرع التمرويالت املوافرق علي را .وينبغرر أن يعمرل املرفرق ورع وكاالتره
لوضررع تعريررف ووحررد يللرردفعي وررن أجررل ابررا ف ررم وورررتك للمصررطل ضررمن صرراكة ورفررق البيئررة
العاملية ،وتعايا صفافية عملياته.
 -3ال حكم القترو ي زم م البرامج والمش ريع
 -62برُ ريلت ج ررو خ ررالل اجلول ررة اخلاوس ررة لتجدي ررد ور روار املرف ررق و ررن أج ررل تعاي ررا ال ررتح ّكم
القطر يف وام وواريع وبراو ورفق البيئة العاملية .ويف هيا الصد  ،توري استعراضات ونتصرف
املر رردة للتجربر ررة املكتسر رربة يف سر ررياأل ن ر ررام التخصر رريص الور ررفا اف أن الصر ررورة الواضر ررحة الر ررس
أصرربحت للبلرردان حاليررا عررن حجررم ونطرراأل خمصصررا ا علررط صررعيد املرفررق أوررر أس ر م يف تعايررا
حتكم ا يف وام الةية يف املرفق .واضافة اف ذلك ،تُدعم البلدان اين أيلا لالضطاله بعملية
لتحدي ررد تو رركيلة املو رراريع الوطني ررة لتمكين ررا و ررن املو رراركة اف جان ررب احلكوو ررات وأص ررحاب
املصلحة ذو الصلة يف حتديد األولويات واالستخدام األوثرل ملروار املرفرق .ويف وع رم احلراالت،
تترري عمليررة حتدي ررد تورركيلة املو رراريع اطررارا وفي رردا للتفاعررل ب ررني ورفررق البيئ ررة العامليررة وأص ررحاب
املصررلحة ،لكررن تبررين هرريه الطريقررة خررالل اجلولررة اخلاوسررة لتجديررد و روار املرفررق كرران ونخفلررا
نسرربيا .وصررجع املورراركون يف اجلولررة اخلاوسررة لتجديررد و روار املرفررق البلرردان املتلقيررة علررط اج ررال
عمليات لتحديد توكيالت املوراريع يف أقررب وقرت كرن ورن أجرل تسر يل بريرة املخصصرات
القطرية املتعلقة باجلولة السا سة لتجديد املوار .
 -63وك رران وف رروم ال ررتحكم القط ررر يف و ررام املو رراريع وب رردأ أساس رريا يف تص ررميم الص ررندوأل
األخلرر للمنراخ .وهرو أيلرا وبردأ رئيسرر ضرمن ااطرار االسرتثمار للصرندوأل األخلرر للمنرراخ
الرري اعتمررد يف أيار/وررايو  .2014وسرريكون االتسرراأل وررع السياسررات واالس ررتاتيجيات الوطنيررة
واصراك أصحاب املصرلحة علرط الصرعيد الروطين ورن االعتبرارات الرئيسرية يف الرتحكم القطرر يف
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وام أعمال الصندوأل .وسيوضع هليا الغرض اجرال عدم اعرتاض وتسم بالوفافية .وبدأت أوانة
الصررندوأل األخل ررر للمن رراخ ،عررن طري ررق اس ررتثمارات وبكرررة تتعل ررق بااع رردا  ،عمليررة تع رراون و ررع
البلدان ون أجل ف م أولويا ا.

التوصية
 -64مثررة حاجررة وسررلم هبررا اف وواصررلة تعميررق التعرراون علررط خمتلررف وسررتويات ص رراكة ورفررق
البيئة العاملية كوسيلة لتوجيع التحكم يف وام املواريع والةاو يف البلردان املتلقيرة .وقرد تبرني أن
تقرردم عررم وسرربق يف سررياأل تسر يل التعرراون وررع أصررحاب املصررلحة علررط الصررعيد الرروطين بوررأن
أفلررل السرربل السررتخدام املخصصررات القطريررة طريقررة كررن االسررتعانة هبررا عنررد اسررتكمال عمليررة
حتديررد تورركيالت املورراريع الوطنيررة .وينبغررر للبلرردان الناويررة أن تسررتمر يف االضررطاله بعمليررات
لتحديررد تورركيالت املورراريع الوطنيررة وررن أجررل تسر يل بريررة خمصصررا ا املندرجررة يف اطررار ن ررام
التخصيص الوفا واملتعلقة باجلولة السا سة لتجديد ووار املرفق.
 -4او دامة البرامج والمش ريع
عر ورفق البيئة العاملية االستداوة بأاا تعرين احلفراظ علرط فوائرد املورروه والرةاو بعرد
 -65يُ ِّ
انت ررال ترردخل ورفررق البيئررة العامليررة .ويف هرريا الصررد  ،خلررص االسررتعراض اف أن  70يف املائررة وررن
وواريع املرفق صنفت ون حي استداوت ا بأارا ُورضرية بدرجرة وتوسرطة علرط األقرل .وقرد ُسرلط
اللر ررول علر ررط املخر رراطر املالير ررة واملشسسر ررية ،فلر ررال عر ررن وعر رردل وران املر رروظفني وتغر ررري أولوير ررات
احلكووات ،باعتبارها عوائق ثتملة لالستداوة .واعتُة أن تكاول أنوطة املوراريع يوركل ارسرة
جيدة .ووع ذلك ،فالتكاول عا ة وا يتطلب وقتا يتجاو ودة املوروه.

استنتاج
 -66اس ر ررتُخلص أن التغير ر رريات السياس ر رراتية والتور ر رريعية ،فل ر ررال ع ر ررن التكاو ر ررل ،أو ر ررور تع ر ررا
االستداوة لكن تنفييها بصورة تاوة خالل املدة الاونية للموروه ليس ائما أورا كنا.
 -5الب ا ت المالامة
 -67كان ررت نس رربة هاو ررة و ررن بر رراو اجلول ررة اخلاوس ررة لتجدي ررد ور روار املرف ررق ترو ررر اف تعاي ررا
السياسرات والبيئررات التن يميررة وررن أجررل عررم تنميرة خفيلررة االنبعاثررات وقررا رة علررط التررأقلم وررع
تغري املناخ .ويف هيا الصد  ،أتار تقييم أجر وشخرا بوأن الدعم املقدم ورن ورفرق البيئرة العامليرة
يف يررال التخفيررف التوثيررق لوجررو روابررط سررببية بررني الرردعم املقرردم وحرردوث تغي رريات رئيسررية يف
يررال السياسررات يف ثل ر املورراريع الررس استعرضررت .ورّك را التقيرريم علررط أطيررة وشسسررات القطرراه
العام واسرتاتيجياته وسياساته يف اتاحة اقتدال القطاه اخلراص برالن الرائردة .واسرتنت التقيريم أن
الةاو التمكينية الس أصرركت أصرحاب املصرلحة ةرري احلكروويني الرئيسريني (ارا يف ذلرك القطراه
اخلاص) اليين ون صأام أن يكونوا عاة للتغيري يف السياسات كانت أكثر جناحا.
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 -68ووررن صررأن وورراريع املرفررق الررس تقو هررا البلرردان والررس ررد اف وضررع وتفعيررل تغي رريات
سياساتية رئيسية أن حتسرن البيئرة التمكينيرة يف البلردان املتلقيرة .وورع ذلرك ،جتردر ااصرارة اف أن
تعايا البيئة السياساتية والتن يمية قد يتطلب وقتا يتجاو اجلولة الواحردة ورن ووراريع ورفرق البيئرة
العاملية.

استنتاج
 -69مث ررة ه رراو واس ررع يت رري للص ررندوأل األخل ررر للمن رراخ االس ررتفا ة و ررن جت ررارب الص ررنا يق
األخررر فيمررا يتصررل بتحسررني البيئررات التمكينيررة يف البلرردان املتلقيررة .و كررن للصررندوأل أن لررر
يف ذلك عن طريق ربط االستثمارات براجل و املرِّكراة علرط اصرراك أصرحاب املصرلحة ال ُقطرريني يف
الةيررة ،وتقرردم املسرراعدة التقنيررة وبنررال القرردرات وررن أجررل تعايررا البيئررات التمكينيررة  -املشسسررات
والسياسات واألن مة  -الس تدعم اجرالات التخفيف والتكيف يف البلدان الناوية.

ه ء -الن اج وال أ رات
 -70اسررتحدث ورفررق البيئررة العامليررة ،يف اطررار ج ررد يروررر اف تقيرريم تررأثريات أنوررطته ،اطررارا
لإل ارة القائمة علط النتائ ووعايري للرصد والتقييم .وأفا ت الدراسة العاوة اخلاوسرة لرأل ال ،ورع
ذلك ،بأن تطبيق اطار اا ارة القائمة علط النتائ ووعايري الرصرد والتقيريم يف ورفرق البيئرة العامليرة
ينطررو علررط عرربل ةررري يسررري وأوصررت بررأن يتلررمن اطررار اا ارة القائمررة علررط النتررائ يف اجلولررة
السا سة لتجديد ووار املرفق عد ا ثدو ا ون احملصالت الس كرن قياسر ا ورن خرالل البيانرات
املتاحة أو بيانات يس ل احلصول علي ا.
 -71ونتيجة ليلك ،يبريل املرفرق وال يراال ج رو ا لتبسريط اطراره لرإل ارة القائمرة علرط النترائ
ون أجل حتسني قيا نتائ وتأثريات أنوطته.
 -1الن اج ي مج ل ال خ ف
 -72خلص ررت الدراس ررة العاو ررة اخلاوس ررة أل ال ورف ررق البيئ ررة العاملي ررة اف أن رره ،اعتب ررارا و ررن 30
حايران/يونير رره  ،2013خصر ررص املرف ر ررق ور ررا يموعر رره  3.3بالي ر ررني والر رصر رردت ل  615و ر ررن
املواريع الراوية اف التصد لتغري املناخ ،ون ا  3.1باليني والر خصصت ل  547ون املواريع
املنطوية علط أهدا يف يال التخفيف .وتعا ل الكمية اا الية للتأثري املباصرر وةرري املباصرر يف
يررال التخفيرف املتوقررع جني ررا وررن تلررك املورراريع  2.6بليررون و 8.2باليررني طررن وررن االنبعاثررات
املقدرة اكافة ثاين أكسيد الكربون ،علط التوا  ،وهرو ورا يعرا ل ا راال  10.8باليرني طرن ورن
وكافة ثاين أكسيد الكربون.
 -73وعل ررط ال رررةم و ررن حتس ررني ون جي ررات قي ررا خف ررا انبعاث ررات ة ررا ات الدفيئ ررة ،تشك ررد
تقييمات املرفق للتأثري املتعلق برالتخفيف وجرو صرعوبات يف اابرالغ املتسرق .وتتسرم البراراورتات
احملورية الرئيسية يف هيا الصد بطابع وتغري ،األور الي قرد ينرت عنره تغرريات ولموسرة يف قيرا
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وا حتقق ون خفا النبعاثات ةا ات الدفيئة .وباملثل ،ون الصعب تقيريم فعاليرة التردخالت ورن
حي التكلفة .وصره ورفق البيئة العامليرة يف برنراو عمرل يرورر اف حتسرني ون جياتره ون مره ورن
أجل قيا خفا انبعاثات ةا ات الدفيئة علط و أكثر اتساقا.
 -2الن اج ي مج ل ال ك ف
 -74يرردعم برنرراو التكيررف الرري ينفرريه ورفررق البيئررة العامليررة (الصررندوأل االسررتئماين للمرفررق،
وصررندوأل أقررل البلرردان منروا ،والصررندوأل اخلرراص بتغررري املنرراخ) ونرري سررنوات ج ررو ا وركرراة ملسرراعدة
البلدان الناوية علط التكيّف وتعايا قدر ا علط التأقلم وع تأثريات تغري املناخ .وحرن  26أيلرول/
س ر رربتمة  ،2014أتاح ر ررت وو ر رراريع ص ر ررندوأل أق ر ررل البل ر رردان منر ر روا الب ر ررالغ ع ر ررد ها  79وو ر ررروعا
اسررتخالص تقرردير للعررد املتوقررع للمسررتفيدين املباصررين .وتروررر هرريه املورراريع ،بفلررل اويررل وررن
صندوأل أقل البلدان منوا بلغ  386.31وليون والر ،اف احلد بصورة وباصرة ون تأثر رو 8.1
واليني صخص .وتدعم وواريع لصندوأل أقل البلدان منوا يبلغ عد ها  49ووروعا  35بلردا يف
ج و هررا الراويررة اف ا ورراج التكيررف وررع آثررار تغررري املنرراخ يف  112وررن سياسررات التنميررة الوطنيررة
وخطط ا وأطرها .ويساعد صندوأل أقل البلدان منوا البلدان أيلا يف وضع األسرس خلطرط امنائيرة
وتأقلمة وع املناخ ون خالل  51ووروعا ستم ّكن  34بلردا ورن تعايرا خردوا ا الوطنيرة يف يرال
املعلووات املائية واجلوية واملناخية.
 -75وأتار اويل  32ووروعا يف اطار الصندوأل تقدير عرد املسرتفيدين املباصررين حرن 26
أيلول/س رربتمة  .2014وترو ررر ه رريه املو رراريع ،ال ررس خصص ررت هل ررا ور روار و ررن الص ررندوأل تص ررل
اف  135.72وليررون والر ،اف احلررد بصررورة وباصرررة وررن تررأثر  3.54واليررني صررخص .واضررافة
اف ذلررك ،مثررة  19ووررروعا رروال وررن الصررندوأل ترردعم أصررال  34بلرردا يف ج و هررا الراويررة اف
ا واج التكيف وع آثار تغري املناخ يف  102ون سياسات التنمية الوطنية وخطط ا وأطرها.

توصية بوأن تعايا نتائ تدابري التكيف والتخفيف
 -76كررن ملرفررق البيئررة العامليررة والصررندوأل األخلررر للمنرراخ أن ين ررا يف التعرراون علررط ووالوررة
وشصرات األثر ووضع قواعد جديدة بوأن ارسات اابالغ ،ال سيما يف سرياأل اويرل التكيرف.
وعالوة علط ذلرك ،يتري تفعيرل اطرار اا ارة القائمرة علرط النترائ يف الصرندوأل األخلرر للمنراخ
فرصة احرا تقدم يف هيا الصد .
 -3نقل ال كنةلةج
 -77سعط ورفق البيئة العاملية يف اجلولة اخلاوسة لتجديد ووار ه اف تعايا نقل التكنولوجيا يف
خمتل ررف وراح ررل ورة تط رروير التكنولوجي ررا ،بر رردلا و ررن التجري ررب العمل ررر للتكنولوجي ررات الناصر ررئة
اخلفيل ر ررة االنبعاث ر ررات والتكنولوجي ر ررات املتأقلم ر ررة و ر ررع املن ر رراخ ووص ر رروال اف نو ر ررر التكنولوجي ر ررات
واملمارسات السليمة بيئيا الس ثبتت جدواها جتاريرا .وعرالوة علرط ذلرك ،قُردِّم عرم يف يرال نقرل
التكنولوجيررا يف سررياأل برنرراو بو نرران االس ررتاتيجر بوررأن نقررل التكنولوجيررا ،وخصصررت لرريلك
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نافررية اويررل ضررمن ورفررق البيئررة العامليررة قرردره  50وليررون والر وصرردرها الصررندوأل االسررتئماين
للمرف ررق والص ررندوأل اخل رراص بتغ ررري املن رراخ .و ع ررم ورف ررق البيئ ررة العاملي ررة أيل ررا تفعي ررل ورك ررا وص رربكة
تكنولوجيا املناخ.
 -4بن ء القدرات
 -78رصد ورفق البيئة العاملية استثمارات هاوة يف يال بنال القدرات ،اا يف ذلك ون خالل
وواريع جاوعة وتعلقة ببنال القدرات وعرن طريرق القردرات املكتسربة يف تصرميم وتنفيري املوراريع.
وةطّررت اس ررتثمارات املرف ررق وع ررم ي رراالت األولوي ررة املدرج ررة يف اط ررار بن ررال الق رردرات يف البل رردان
الناوية .وعالوة علط ذلك ،أضحط تكرار جناحات بنال القدرات وتوسريع نطاق را وتعمريم وراعراة
تغري املناخ يف خطط التنمية الوطنية ارسة يتاايد تكريسر ا يف أعمرال املرفرق .فعلرط سربيل املثرال،
طُِّورت عدة وواريع صغرية للمرفق وأضحت وواريع وتوسطة وكبرية احلجم.

استنتاج بوأن النتائ والتأثريات

 -79مثة أ لة علط حتقيق نتائ وتأثريات جيردة بفلرل املروار الرس قردو ا ورفرق البيئرة العامليرة.
ووررن اللرررور وواصررلة اجل ررو الراويررة اف تنسرريق وحتسررني ون جيررات قيررا النتررائ والتررأثريات
املرتتبة علط األنوطة الس بر عم ا.

واو -اتس اآلل ة الم ل ة مع هدف االت ق ة
 -80تنص املا ة  2ون االتفاقية علط أن اهلرد الن رائر لالتفاقيرة وأل صرك قرانوين يعتمرد
يف اطارهررا هررو العمررل ،وفقررا لألحكررام ذات الصررلة وررن االتفاقيررة ،وررن أجررل حتقيررق االسررتقرار يف
تركي راات ة ررا ات الدفيئ ررة يف الغ ررال اجل ررو عن ررد وس ررتو حي ررول ون ح رردوث ت ررأثري خط ررري و ررن
جانرب اانسرران يف الن ررام املنراخر ،وذلررك يف ةلررون حيرا وررين كررا يتري للررن م اايكولوجيررة
التكيف وع تغري املناخ بصورة طبيعة ،للمان عدم تعرض اانتاج الغيائر للخطر واكني التنمية
االقتصر ررا ية ور ررن االسر ررتمرار علر ررط ر ررو وسر ررتدام .وعر ررالوة علر ررط ذلر رركُ ،س ر رلِّم يف الفقر رررة  4ور ررن
املقرر /1م أ ،16-باهلرد الطويرل األجرل املتمثرل يف احلفراظ علرط ارتفراه وتوسرط رجرة احلررارة
العامليررة يف حرردو ال تتجرراو  2رجررة وئويررة وررن وقيررا احل ررارة فرروأل وسررتويات وررا قبررل العصررر
الصناعر.
وبني االستعراض أن ورفق البيئة العاملية ،بوصفه كيانا تورغيليا لآلليرة املاليرة ،يسراهم ورن
ّ -81
خالل وواريعه وبرايه يف عم البلدان الناوية يف الوفال بأهدا االتفاقية ،وع تعايا قردر ا علرط
التررأقلم وررع ايثررار اللررارة لتغررري املنرراخ .وفيمررا يتعلررق هبررد الرردرجتني املئررويتني ،الح ررت اهليئررة
احلكوويررة الدوليررة املعنيررة بتغررري املنرراخ (هيئررة املنرراخ) أن أمنرراط االنبعاثررات الررس حترراف علررط ارتف راه
احلرارة ضمن نطاأل ال يتجاو رجتني وئويتني وقارنة استويات وا قبل العصر الصرناعر تتطلرب
أنواعا ون االستثمار خمتلفة بقدر كبري.
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استنتاج
 -82مثة اتساأل بني براو ورفق البيئة العاملية وسياساته ون ج ة وأهدا االتفاقية ورن ج رة
أخر .

زاو -اتس وتك مل اآلل ة الم ل ة مع غ ره من ال د ق ت الم ل ة وما در االو ثم ر
 -83تنص الفقرة (2أ) ون املقرر /11م أ 1-علط وا يلرر :يينبغرر التمرا وحفر االتسراأل
برني األنورطة املتصرلة بتغرري املنرراخ (ارا في را األنورطة املتصرلة بالتمويررل) امللرطلع هبرا خرارج اطررار
ايليررة املاليررة والسياسررات واألولويرات الةناييررة ووعررايري األهليررة لألنوررطة ذات الصررلة الررس يقررهررا
وشار األطرا ي.
 -84وعلررط صررعيد األنوررطة املمولررة وررن خررارج اطررار ايليررة املاليررة لالتفاقيررة ،اثِّرل آليررة التنميررة
الن يف ررة ح ررافاا ناجح ررا لتنفي رري اجر ررالات يف ي ررال التخفي ررف يف البل رردان الناوي ررة .فبحل ررول ااي ررة
عام ُ ،2013س ِّجل أكثر ون  7 400ووروه يف اطار آليرة التنميرة الن يفرة يف  93ورن البلردان
الناوية ،وهو وا ثِّل استثمارا قدره  400بليون والر ويعا ل  1.46بليون ورن وحردات خفرا
االنبعاث ررات املعتم ررد (أ خفر ررا االنبعاث ررات ب ر ر  1.46بلير ررون ط ررن و ررن وكر ررافة ث رراين أكسر رريد
الكربون).
 -85واضافة اف ذلك ،يق ّدم صندوأل التكنولوجيا الن يفة (صنا يق االستثمارات املناخية) -
وهو حاليرا أكرة صرندوأل وتعرد األطررا خراص برالتخفيف يبلرغ رأمسالره الرتاكمرر  5.5باليرني
ويسرة للبلدان الناوية.
والر  -ونحا وقروضا ّ

 -86ويوكل صندوأل التكيف أ اة هاورة لتقردم الردعم يف يرال التكيرف يف البلردان الناويرة.
وأنورة الصرندوأل لتمويرل ووراريع وبرراو ولموسرة يف يرال التكيرف يف هريه البلردان ،وقردم ونري
برردل توررغيله  232وليررون والر وررن املررن اف  40بلرردا ناويررا .وكرران الصررندوأل أيلررا رائرردا يف
اتاحرة الوصررول املباصررر اف التمويررل بفلرل اعتمررا كيانررات وطنيرة ووررفة علررط التنفيرري يف البلرردان
الناوية كن را الوصرول وباصررة اف الصرندوأل بردون احلاجرة اف املررور عرة الوسرطال .وحرن اين،
اعتمد صندوأل التكيف  17كيانا وطنيا وورفا علط التنفيي.
 -87وو ررن القنر روات األخ ررر ال ررس عم ررت التكي ررف يف البل رردان الناوي ررة الةن رراو النم رروذجر
ملواج ررة آثررار تغررري املنرراخ .وُ ر ِّول الةنرراو املسرراعدة التقنيررة واسررتثمارات وررن أجررل عررم ج ررو
البل رردان يف وراع رراة خم رراطر املن رراخ و ور ر الق رردرة عل ررط الت ررأقلم وع رره يف خط ررط التنمي ررة األساس ررية
وتنفي رريها .وباالعتم ررا عل ررط تةع ررات يبل ررغ ا الي ررا  1.3بلي ررون والر ،يق رردم الةن رراو حر روافا
لتوسريع نطراأل العمرل ويسر م يف عمليرات حترول نروعر بتحفيرا االنتقرال ورن ياألسراليب املعترا ةي
اف اسرتاتيجيات واسعة األبعا لتحقيق القدرة علط التأقلم وع املناخ علط املستو الوطين.
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 -88وعلط صعيد تأوني وجو تكاول وع التدفقات املالية ووصا ر االستثمار األخرر  ،أفرا
ورفق البيئة العاملية بأنه يواصل تعاونه ورع املن مرات األخرر بورأن اويرل أنورطة تكميليرة .فعلرط
سرربيل املثررال ،بررر ت أوجرره تررآ ر بررني صررندوأل التكنولوجيررا الن يفررة ويررال األنوررطة املتعلقررة بتغررري
املناخ يف ورفق البيئرة العامليرة ،وكريلك برني الةنراو النمروذجر ملواج رة آثرار تغرري املنراخ وصرندوأل
أقررل البلرردان منروا والصررندوأل اخلرراص بتغررري املنرراخ .وعررالوة علررط ذلررك ،مثررة تعرراون بررني ورفررق البيئررة
العامليررة وصررندوأل التكيررف وررن أجررل تعايررا أوجرره التررآ ر بين مررا وجتنررب اال واجيررة يف أعمررال كررل
ون ما يف البلدان الناوية.
 -89ووع انوال الصندوأل األخلر للمناخ ،أصب خطر حدوث تداخل بني األنوطة املمولة
وررن اخررل وخررارج االتفاقيررة صررديدا .وعلررط الرررةم وررن أن اال واجيررة أوررر ةررري ورةرروب فيرره ،فقررد
ال تكررون أهررم وسررألة يف هرريا الوقررت ،بررالن ر اف وجررو حاجررة اف التمويررل املتعلررق باملنرراخ تفرروأل
بكثررري وررا يقرردم يف الوقررت احلاضررر ورن خررالل كررل هرريه الصررنا يق يتمعررة ،وفررق وررا ور يف تقريررر
التقيرريم اخلرراوس هليئررة املنرراخ .وعررالوة علررط ذلررك ،كررن للصررنا يق أن يتعرراون بعل ر ا وررع بعررا
الستخالص الدرو ون براو كل ون ا وحتديرد أهردا أ ال ووررتكة .ويف هريا السرياأل ،ينبغرر
أن تتعاون خمتلف الصنا يق املندرجة يف اطار االتفاقية بوأن اوقع ا االسررتاتيجر ا ال الصرندوأل
األخلر للمناخ وا ال الكيفية الس كن ا هبا تعايا التكاول وعه.
 -90وي ررنص ص ررك ا ارة الص ررندوأل األخل ررر للمن رراخ عل ررط أن يل ررع ا ل ررس أس رراليب لتعاي ررا
التكاوررل بررني أنوررطته وأنوررطة سررائر آليررات ووشسسررات التمويررل الثنائيررة وااقليميررة والعامليررة ذات
الصلة ون أجل حتسني التعبئة الكاولة للقدرات املالية والتقنية.

االستنتاجات والتوصيات
 -91وضررع ورفررق البيئررة العامليررة سياسررات وب رراو أتاحررت لرره أن يكررون وتكرراوال وررع أوسرراط
وقدور التمويل املتعلق باملناخ.
 -92وينبغر للكيانات التوغيلية لآللية املالية والصنا يق العاولة يف اطرار االتفاقيرة أن تتعراون
هبد االستفا ة ون التكاول بني سياسات وبراو بعلر ا الربعا .وينبغرر للكيانرات التورغيلية
لآللي ررة املالي ررة أن تقر ر ّدم يف تقاريره ررا اف و ررشار األطر ررا وعلوو ررات ع ررن التق رردم احمل ررر يف ض ررمان
التكاول وع املصا ر األخر للتمويل املتعلق باملناخ.
 -93و كررن للجنررة الدائمررة املعنيررة بالتمويررل أن تراعررر ،عنررد تقررد ا ووررروه وبررا توجي يررة
لين رر في را ورشار األطررا  ،املعلووررات املتعلقرة براجل و الرس تبرريهلا الكيانرات التورغيلية ورن أجررل
حتسني التكاول.

اجللسة العاوة العاصرة
 13كانون األول /يسمة 2014
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المقرر /10م أ20-
إرش دات تكم ل ة مةجهة إلى صندو أقل البلدان نمةا
ان وشار األطرا ،
اذ يس رلّم باالحتياج ررات احمل ررد ة وال رررو اخلاص ررة ألق ررل البل رردان منر روا املو ررار الي ررا يف
الفقرة  9ون املا ة  4ون االتفاقية،
واذ يو ر ر ر ر ر ر ر ر ررري اف املق ر ر ر ر ر ر ر ر ررررات /6م أ ،9-و/3م أ ،11-و/5م أ ،14-و/5م أ،16-
و/9م أ ،17-و/10م أ،18-
واذ يوري أيلا اف برناو العمل اخلاص بأقل البلدان منوا احملد يف املقرر /5م أ،7-
 -1يرحّررب باي ررا ة خمصص ررات أق ررل البل رردان منر روا وبالتموي ررل املق رردم الي ررا يف اط ررار
صندوأل أقل البلدان منوا؛
-2
البلدان منوا،

يالح وع التقدير املساطات ااضافية الس قدوت ا األطرا اف صندوأل أقل

 -3حييط علما بتقرير ورفق البيئرة العامليرة اف ورشار األطررا يف ورتره العوررين()1؛
والتقرير التوليفر الي أعدته األوانة عن التقدم احملر يف تنفيري العناصرر املتبقيرة ورن برنراو عمرل
أقل البلدان منوا()2؛
 -4حييط علما أيلا بالورقة الس قدو ا أحد األطرا باسم يموعة ورن األطررا
فيمررا يتصررل باملعلووررات املتعلقررة برراخلةات اخلاصررة بتنفيرري العناصررر املتبقيررة وررن برنرراو عمررل أقررل
البلدان منوا()3؛
 -5يالح ر ك رريلك أن ص ررندوأل أق ررل البل رردان من روا و ر ّرول اع رردا  51برن راو عم ررل
وطنيا للتكيف ،أُجنا ون ا  50برنايا ،ووافق علط اويل  159ووروعا لتنفيي براو عمل وطنيرة
للتكيف وبراو يف  48بلدا ون أقل البلدان منوا (حن  3كانون األول /يسمة )2014؛
 -6يوررجع البلرردان املتقدوررة األطررا وةريهررا وررن األطررا ذات االسررتطاعة علررط
وواصررلة املسرراطة علررط أسررا طرروعر يف صررندوأل أقررل البلرردان من روا وررن أجررل عررم تنفيرري برنرراو
عمل أقل البلدان منوا؛
__________

()1
()2
()3
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 -7يرردعو ورفررق البيئررة العامليررة ،بوصررفه كيانررا توررغيليا لآلليررة املاليررة لالتفاقيررة وكلفررا
بتوررغيل صررندوأل أقررل البلرردان منروا ،اف وواصررلة تقرردم الرردعم لألنوررطة املتبقيررة الروار ة يف برنرراو
عمل أقل البلدان منوا؛
 -8يطلررب اف ورفررق البيئررة العامليررة ،بوصررفه كيانررا توررغيليا لآلليررة املاليررة لالتفاقيررة
وكلفررا بتوررغيل صررندوأل أقررل البلرردان منروا ،أن يعرررض يف تقريررره املقبررل الرردرو املسررتفا ة والتقرردم
احملر يف عمليته الرائدة اخلاصة باعتما الوكاالت املكلفة باملواريع الوطنية ملرفق البيئة العاملية؛
 -9يطلررب اف ورفررق البيئررة العامليررة ،بوصررفه كيانررا توررغيليا لآلليررة املاليررة لالتفاقيررة
وكلفر ررا بتور ررغيل صر ررندوأل أقر ررل البلر رردان من ر روا ،أن ير رردرج يف تقرير ررره السر ررنو اف ور ررشار األط ر ررا
وعلووات عن ااجرالات احملد ة الس اختيها لتنفيي العناصر املتبقية ون برناو عمرل أقرل البلردان
منروا ،اررا يف ذلررك حترردي وتنفيرري برراو العمررل الوطنيررة للتكيررف ،لكررر حيررد وررشار األطررا  ،يف
ورت رره احلا ي ررة والعور ررين (تور ررين الث رراين/نوفمة  -ك ررانون األول /يس ررمة  ،)2015واي رردا و ررن
التوجي ات املناسبة الس ستقدم اف ورفق البيئة العاملية؛
 -10يطلررب اف ورفررق البيئررة العامليررة ،بوصررفه كيانررا توررغيليا لآلليررة املاليررة لالتفاقيررة
وكلف ررا بتو ررغيل ص ررندوأل أق ررل البل رردان من ر روا ،أن يع ررا االتص ررال بوكاالت رره املو رررفة عل ررط التنفي رري
ويوجع ا علط تعايا اتصاهلا بالبلدان لتيسري التنفيي يف حينه للعناصر األخر الس ينطو علي را
برناو عمل أقل البلدان منوا وون ا براو العمل الوطنية للتكيف.
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المقرر /11م أ20-
منهج ت اإلبالغ عن المعلةم ت الم ل رة مرن ج نرأل األطرراف المدرجرة
ي المر ق األول لالت ق ة
ان وشار األطرا ،
اذ يوري اف املوا  4و 5و 7و 10و 12ون االتفاقية،
واذ يوررري أيلررا اف املق ررررات  /9م أ ،2-و /11م أ ،4-و /4م أ ،5-و/1م أ،16-
الفقرة ،40
 -1يقرررر أن رد مل رردة س ررنة واح رردة آج ررال والي ررة اهليئ ررة الفرعي ررة للمو ررورة العلمي ررة
والتكنولوجيررة علررط النحررو املوررار اليرره يف الفقرررة  19وررن املقرررر /2م أ ،17-بغيررة توصررية وررشار
األطر ررا يف ورت رره احلا ي ررة والعور ررين (تور ررين الث رراين/نوفمة  -ك ررانون األول /يس ررمة )2015
بقرار بوأن ون جيرات اابرالغ عرن املعلوورات املاليرة ،علرط النحرو املورار اليره يف الفقررة  19ورن
املقرر /2م أ17-؛
 -2يرردعو األطررا واملن مررات املراقبررة اف أن تقرردم اف األوانررة ،حبلررول  25آذار/
وار  ،2015آرالها بوأن ون جيات اابالغ عن املعلووات املالية ،علط النحو املوار اليه يف
الفقرة  19ون املقرر /2م أ ،17-لتجميع ا يف وثيقة وتنوعات؛
 -3يطلب اف األوانة أن تعد ورقة تقنية ،قبل انعقرا الردورة الثانيرة واألربعرني لكرل
وررن اهليئتررني الفرررعيتني (حايران/يونيرره  ،)2015تلخررص املن جيررات الدوليررة القائمررة ،وتسررتند اف
املعلووات ذات الصلة الوار ة يف التقارير املقدوة ون األطررا املدرجرة يف املرفرق األول لالتفاقيرة،
علط النحو املوار اليه يف الفقرة  17ون املقرر /2م أ ،17-عن جتربت ا يف تقردم التقرارير األوف
لفرتة السنتني ،والتقارير املورار الي را يف الفقررة  2أعراله ،واملعلوورات املقدورة ورن األطررا بورأن
املن جيات والن م املناسبة املستخدوة لقيا وتعقب التمويرل املتعلرق باملنراخ ،علرط النحرو املورار
اليه يف الفقررة  10ورن املقررر /5م أ ،18-وأعمرال اللجنرة الدائمرة املعنيرة بالتمويرل بورأن التقيريم
والعرض العام الثنائر السنوات لتدفقات التمويل املتعلق باملناخ لعام 2014؛
 -4يطل ررب أيل ررا اف األوان ررة أن ت ررن م حلق ررة عم ررل تقني ررة وو رررتكة أثن ررال ال رردورة
بالتااون وع الدورة الثانية واألربعني لكل ون اهليئتني الفرعيتني ،استنا ا اف املعلووات املوار الي ا
يف الفقرتني  2و 3أعراله ،بغيرة ارصرا أعمرال اهليئرة الفرعيرة للمورورة العلميرة والتكنولوجيرة ،علرط
النحو املوار اليه يف الفقرة  19ون املقرر /2م أ17-؛
 -5يقرررر أن تُررن م حلقررة العمررل املوررار الي ررا يف الفقرررة  4أعرراله تن يمررا وورررتكا
برعاي ررة ك ررل و ررن اهليئ ررة الفرعي ررة للمو ررورة العلمي ررة والتكنولوجي ررة ،واهليئ ررة الفرعي ررة للتنفي رري ،واللجن ررة
الدائمة املعنية بالتمويل؛
48

GE.15-01825

FCCC/CP/2014/10/Add.2

 -6يطل ررب اف اللجن ررة الدائم ررة املعني ررة بالتموي ررل ،يف اط ررار عمل ررا املتعل ررق بقي ررا
الرردعم واابررالغ عنرره والتحقررق ونرره ،اررا يتجرراو التقيرريم والعرررض العررام لفرررتة السررنتني لترردفقات
التمويررل يف يررال املنرراخ ،ووررع وراعرراة نتررائ حلقررة العمررل التقنيررة املورررتكة املعقررو ة أثنررال الرردورة
املوررار الي ررا يف الفقرررة  4أعرراله ،أن ترردرج توصرريا ا بوررأن ون جيررات اابررالغ عررن املعلووررات
املاليررة ،علررط النحررو املوررار اليرره يف الفقرررة  19وررن املقرررر /2م أ ،17-يف تقريرهررا السررنو املقرردم
اف وشار األطرا يف ورته احلا ية والعورين؛
 -7يطلب أيلا اف اللجنة الدائمرة املعنيرة بالتمويرل أن تقردم وعلوورات ثدثرة عرن
أعماهلررا املتعلقررة هبرريه املسررألة اف اهليئررة الفرعيررة للموررورة العلميررة والتكنولوجيررة كررر تن ررر في ررا يف
ور ا الثالثة واألربعني (تورين الثاين/نوفمة  -كانون األول /يسمة )2015؛
 -8حييط علما بايثار التقديرية املرتتبة يف املياانيرة علرط األنورطة املقررر أن تلرطلع
هبا األوانة عمال باألحكام الوار ة يف الفقرتني  3و 4أعاله؛
-9
املوار املالية؛

يطل ررب أن تُتخ رري ااج ررالات املطلوب ررة و ررن األوان ررة يف ه رريا املق رررر رهن ررا بتر روافر
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المقرر /12م أ20-
تقرير ال ق م الخ مس لله اة الحكةم ة الدول ة المعن ة ب غ ر المن خ
ان وشار األطرا ،
اذ يوري اف املقررات /6م أ ،1-و/6م أ ،2-و/25م أ ،7-و/5م أ،13-
-1

يرحب بتقرير التقييم اخلاوس لل يئة احلكووية الدولية املعنية بتغري املناخ؛

 -2يعرررب عررن تقررديره واوتنانرره لكررل وررن صرراركوا يف اعرردا تقريررر التقيرريم اخلرراوس
لل يئة احلكووية الدولية املعنية بتغري املناخ ملا اضطلعوا به ون عمل تا ؛

ِّ
يسلم بأن تقرير التقييم اخلاوس ثل أمشل وأونت تقيريم لتغرري املنراخ حرن اين،
-3
اذ يوفر ون ورا علميا وتقنيا واجتماعيا اقتصا يا وتكاوال بوأن القلايا ذات الصلة؛
 -4يق ر ررر ب ر ررأن تقري ر ررر التقي ر رريم اخل ر رراوس يو ر رركل األس ر ررا العلم ر ررر للفري ر ررق العاو ر ررل
املخصص املعين ان اج يربان للعمل املعا ؛
 -5حي ر األط ررا يف االتفاقي ررة عل ررط االس ررتفا ة و ررن املعلوو ررات ال روار ة يف تقري ررر
التقييم اخلاوس يف وناقوا ا يف اطار يع بنو جدول األعمال ذات الصلة؛
 -6يوجع األطرا علط االسرتفا ة ،حسرب االقتلرال ،ورن املعلوورات الروار ة يف
تقرير التقييم اخلاوس يف وضع سياسا ا الوطنية املتعلقة بتغري املناخ؛
 -7ير رردعو اهليئر ررة احلكووير ررة الدولير ررة املعنير ررة بتغر ررري املنر رراخ اف االسر ررتمرار يف تاوير ررد
األطرا باملعلووات ذات الصلة املتعلقة باجلوانب العلمية والتقنيرة واالجتماعيرة االقتصرا ية لتغرري
املناخ ،وراعية يف ذلك العمل الي تنجاه االتفاقية يف حتديد نواجت ا وجوالت تقييم ا املقبلة؛
-8
بتغري املناخ.

يو ررجع األطر ررا عل ررط وواص ررلة ع ررم أعم ررال اهليئ ررة احلكووي ررة الدولي ررة املعني ررة
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