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، (1)بيالتقرير الي ق قدميل الوييندوض األلضير لإمنيامت إىل ميؤمتر األطييراف يرحي  -1 
 ؛(1)وال سيما قائمة ردود جمإس الوندوض املفوإة والشامإة عإى اإلرشادا  الواردة من مؤمتر األطراف

ىل إىل التقيييييدم الييييي ق أحيييييرره الويييييندوض األلضييييير لإمنيييييامت، وإ ميييييع التقيييييدير يشيييييري -1 
املعإوما  الواردة هب ا الشأن يف تقرير الوندوض األلضر لإمنيامت، وعإيى وجيل اصويوق املقيرر املتعإي  

 بتأكيد اكتمال الشروط األساسية والشروع يف عمإية تعبئة املوارد األولية؛ 
بعمإييية الوييندوض األلضيير لإمنييامت الناجحيية واملناسييبة ميين مييع التقييدير  يرحيي  -3 

 أمريكي بإييون دوالر  11.1مليوارد األوليية اليد أد  حير تارىليل إىل تعبئية حيث التوقيي  لتعبئية ا
، ممييا مكيين الوييندوض األلضيير لإمنييامت ميين بييدل أنشيي تل املتم إيية يف (3)بفضييا األطييراف املسييا ة

 دعم البإدان النامية األطراف يف االتفاقية، وليوبح ب لك أكرب صندوض خموص لإمنامت؛ 
ر لإمنيييامت نيييمان أن املبيييود املب ولييية لتعبئييية امليييوارد إىل الويييندوض األلضييي ي إييي  -2 

،  (2)تتناس  مع طموحا  الوندوض، ويدعو البإدان املتقدمة األطراف األلرى إىل تقدمي التربعيا 
، طوال (5)كما يإتمس تربعا  من موادر ألرى خمتإفة، عامة ولاصة، مبا يف ذلك املوادر البديإة

 عمإية تعبئة املوارد األولية؛
الوندوض األلضر لإمنامت، والقيِّم املؤق ، واملتربعيني عإيى تأكييد إعي ن  ثحي -5 

بيييأن سيييإ ة التييي ام  حيييييل عإميييا  و التربعيييا  يف شيييكا اتفاقا /ترتيبيييا  تربعيييا  منف ييي ة بالكاميييا، 
يف املائية مين التربعيا  املعإنية يف دورة  51الوندوض األلضر لإمنامت ستوبح فعإية عندما تُيدرج 

يف اتفاقا /ترتيبيييا  تربعيييا  منف ييي ة  1112املعقيييودة يف تشيييرين ال يييا /نوفمرب إعييي ن التربعيييا  
نص عإيييييل حسييييبما تيييي 1115نيسييييان/أبريا  31بالكامييييا تتإقاألييييا األمانيييية يف موعييييد ال يت يييياور 

 ؛11/13-الوندوض األلضر لإمنامت بال جمإس مقررمن  عشراملرف  التاسع ( من )ج1 الفقرة
لوييندوض األلضيير لإمنييامت، ومنبييا املقييررا  الييد مبقييررا  جمإييس ا عإمييا   حييييل -1 

 اخت ألا اجملإس يف جإستل ال امنة، بشأن عمإية الت ديد الرمس  ملوارد الوندوض؛ 
لإبييدل يف اختيياذ  11/11-مبقييرر جمإييس الوييندوض األلضيير لإمنييامت بييال يرحيي  -1 

 ؛1115 عام واه املإسة ال ال ة يفمقررا  بشأن املوافقة عإى املشاريع والربامج يف أجا أق
__________ 

 

 .FCCC/CP/2014/8كما ورد يف الوثيقة  (1)
 ..FCCC/CP/2014/8كما ورد  يف الفرعني ال ا  وال الث من الوثيقة  (1)

مبوريية التشييكية ووبوريية كورييا واليدا ر  إسبانيا وأسرتاليا وأملانيا وإندونيسييا وإي الييا وبإ يكيا وبنميا وبيريو وامل (3)
والسويد وسويسرا وفرنسا وفنإندا وكندا وكولومبيا ولكسمربغ وليختنشيتاين واملكسييك واملمإكية املتحيدة لربي انييا 
العظمييى وأيرلنييدا الشييمالية ومنووليييا ومونيياكو والنييرويج والنمسييا ونيوريإنييدا وألولنييدا والواليييا  املتحييدة األمريكييية 

 بان.واليا

 .13، الفقرة 11-/م أ2وفقا  لإمقرر  (2)

 .15، الفقرة 11-/م أ2وفقا  لإمقرر  (5)
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تفعيييا نوافيي  التكييي  ب أن يع يياإىل جمإييس الوييندوض األلضيير لإمنيامت  ي إي  -1 
ما يكف  من املوارد لبنال القدرا  وت وير التكنولوجيا ونقإبا، مبا يتس  ميع  ويضمنوالتخفي ، 

 ؛(1)من صك اإلدارة 31الفقرة 
مرفييي   تفعيييياب أن يع ييياإىل جمإيييس الويييندوض األلضييير لإمنيييامت  أيضيييا   ي إييي  -1 

وكيييي لك  1115الق يييياع اصيييياق بالسييييع  إىل كفاليييية اعتميييياد كيانييييا  الق يييياع اصيييياق يف عييييام 
مين الكيانا  العامة الد لديبا لربة ذا  صإة يف العميا ميع الق ياع اصياق، والتع ييا بالعميا 

إشييرا  املبييا  الفاعإيية يف الق يياع اصيياق ادإيي  يف البإييدان النامييية األطييراف، مبييا يف ذلييك  أجييا
والييدول امل رييية الوييورية النامييية، والييدول  ا ،شيياريع الوييورية واملتوسيي ة اأ ييم يف أقييا البإييدان  ييو امل

تعبئية امليوارد عإيى ن ياض واسيع،  بالعما من أجياالتشديد عإى هنج ق رق، والتع يا و األفريقية، 
 وونع هنج اسرتاتي   لإتعاون مع الق اع اصاق؛ 

لضر لإمنيامت، يف إطيار تنفيي  ل ية عمإيل إىل جمإس الوندوض األ ي إ  ك لك -11 
، أن يييتم عمإييل املتعإيي  بالسياسييا  واإلجييرالا  اصاصيية بقبييول التربعييا  ميين املوييادر 1115لعييام 

غيري العامية والبديإية، وبييأطر الويندوض األلضير لإمنيامت املتعإقيية باالسيت مار وإدارة املخياطر، وبتقييييم 
ك اصييارا  املتاحية لتحدييد حافظيا  االسيت مار عإيى األثر عإى جماال  نتائ ل األولية، مبيا يف ذلي
، وبعمإييية موافقيية الوييندوض، مبييا يف ذلييك املنب يييا  (1)مسييتوى اجملإييس يف ويييع ألياكييا الوييندوض

 ؛(1)املعتمدة اللتيار أفضا الربامج واملشاريع لتحقي  أألداف الوندوض
د ميكين أن إىل جمإس الويندوض األلضير لإمنيامت أن ينظير يف ال يرض الي ي إ  -11 

 ؛ إجرالاتليواصا من ل هلا إنفال م يد من الشفافية عإى 
إىل جمإيييس الويييندوض األلضييير لإمنيييامت أن يع يييا بتنفيييي  برنيييامج  ي إييي  أيضيييا   -11 

عمإل املتعإ  باالستعداد ودعم األنش ة التحضريية، مبا يكفا توفري املوارد الكافية لتنفي ه، مبا يف 
األوليييية، وتيييوفري اليييدعم العاجيييا إىل البإيييدان الناميييية، و اصييية أقيييا ذليييك مييين عمإيييية تعبئييية امليييوارد 

البإييدان  ييوا ، واليييدول امل رييية الوييورية الناميييية، والييدول األفريقييية، بقييييادة سييإ ا ا الوطنييية املعي نييية 
ميين أجييا بنييال القييدرا  املؤسسييية وفقييا  ملقييرر جمإييس الوييندوض األلضيير  فيبييا تنسييي الجبييا   أو

 ؛ 11/11-لإمنامت بال
تنفيي  إطييار االعتمياد يف الوقي  املناسيي  وي إي  إىل جمإيس الوييندوض  يشي ع -13 

ألولوييييا  واحتياجيييا  البإيييدان الناميييية  ا  كافييييا  ، عنيييد تنفيييي ه، األتماميييأن ييييوي األلضييير لإمنيييامت
واليدول األفريقيية، ميع التشيديد  واليدول امل ريية الويورية الناميية األطراف، مبا فيبا أقا البإدان  وا  

عإى اأاجة إىل تقدمي دعم لياق باالسيتعداد إىل مين ي إبيل مين كيانيا  وطنيية وإقإيميية مؤألإية 
 لإلجرالا  العاجإة؛ 

__________ 

 

 .11-/م أ3مرف  املقرر  (1)

 ، الفقرة )ل(.11/11-مقرر جمإس الوندوض األلضر لإمنامت بال (1)

 ، الفقرة )ب(.11/13-مقرر جمإس الوندوض األلضر لإمنامت بال (1)
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البإيييدان الناميييية األطيييراف إىل التع ييييا بتعييييني سيييإ ا ا الوطنيييية املعين ييية  ييييدعو -12 
 ة الوطنييية ودون عيين التيييار كيانا ييا املنفِّيي بييا يف أقييرب وقيي  ممكيين، فضيي   في توييالاالوجبييا  
 من أجا تيسري تعاوهنا مع الوندوض األلضر لإمنامت؛  ةالوطني

، عنييد اختيياذ قييرار بشييأن أن ينظيير إىل جمإييس الوييندوض األلضيير لإمنييامت ي إيي  -15 
نية والدروس املستفادة عن طري  التعاون مع أليئا  مع سياساتل وأولوياتل الربناجمية، يف املعإوما 

 االتفاقية، ومؤسسا  دولية معنية ألرى؛  مبوج ألرى 
إىل الوييييندوض األلضييير لإمنيييامت أن يعيييي ر تعاونيييل ميييع الويييينادي   أيضيييا   ي إييي  -11 

باملنيامت مين أجيا تع يي  أوجيل تكاميا السياسيا   القائمية مبوجي  االتفاقيية وصينادي  أليرى معنيية
 والربجمة واتساقبا عإى الوعيد الوطين؛ 

إىل جمإس الوندوض األلضر لإمنامت أن يواصا تع يي  مشياركة وييع  لكي إ  ك  -11 
 صك اإلدارة وغريه من مقررا  اجملإس ذا  الوإة؛  من 11لإفقرة ا  أصحاب املوإحة وفق

 إىل جمإس الوندوض األلضر لإمنامت ما يإ :  ي إ  -11 
           امتملقيييرر جمإيييس الويييندوض األلضييير لإمنيييا  ونيييع إطيييار لإرصيييد واملسييياللة وفقييي )أ( 

 ؛ 11/11-بال
النظيير يف املقييررا  ذا  الوييإة باملبييادرة املعيي رة صفييا االنبعاثييا  الناويية عيين  )ب( 

 11-/م أ11و 11-/م أ1و 11-/م أ1، مبيييييا يف ذليييييك املقيييييررا  (1)إرالييييية الوابيييييا  وتيييييدألورألا
 11-/م أ12و 11-/م أ13و 11-/م أ11و 11-/م أ11و 11-/م أ11و 11-/م أ1واملقييررا  

 ؛11-/م أ15و
الوندوض األلضر لإمنيامت عإيى نيمان التييار امليو فني يف إطيار عمإيية  حيث -11 

ميييع مراعييياة التيييوارن املويييرايف واملنسيييا ، وفقيييا   مفتوحييية وشيييفافة وقائمييية عإيييى امليييدارة دون متييييي ،
 ؛(11)لإسياسا  اإلدارية لإوندوض األلضر لإمنامت

بشييأن الوييإة  11/12امت بييال مبقييرر جمإييس صييندوض األلضيير لإمنيي حتيييل عإمييا   -11 
األلضير لإمنيامت، وي إي  إىل جمإيس الويندوض األلضير  املؤسسية بني األمم املتحيدة والويندوض

لإمنامت أن يواصا إجرال امل يد من املداوال  بشيأن االمتييارا  واأويانا ، وأن يقيدم تقرييرا  عين 
كييييانون  - ال ييييا /نوفمرب أليييي ه املسييييألة إىل مييييؤمتر األطييييراف يف دورتييييل اأادييييية والعشييييرين )تشييييرين

 (؛ 1115األول/ديسمرب 
__________ 

 

إلجيابية بشأن املسائا املتعإقة  فا االنبعاثيا  الناوية عين إرالية الوابيا  وتيدألورألا النبج السياساتية واأواف  ا (1)
يف البإدان النامية؛ ودور اأفاظ عإى الوابيا  وإدار يا بويورة مسيتدامة وتع يي  خم ونيا  الكربيون يف الوابيا  يف 

 البإدان النامية.

 األول.، املرف  11/13-مقرر جمإس الوندوض األلضر لإمنامت بال (11)



FCCC/CP/2014/L.12 

5 GE.14-24255 

إييى الييدلول يف اتفاقييا  ثنائييية مييع الوييندوض عالبإييدان النامييية األطييراف  حيييث -11 
عإييل جمإيس الويندوض األلضير لإمنيامت مين  األلضر لإمنيامت عإيى أسياس النميوذج الي ق سييواف 

إيس الويندوض األلضير مقيرر جممين  (لإفقرة )با  أجا منح الوندوض امتيارا  وحوانا ، وفق
 ؛ 11/12-لإمنامت بال
إىل جمإس الوندوض األلضر لإمنامت أن يقيدم إىل ميؤمتر األطيراف، ميرة   ي إ  -11 

واأويانا  القائمية فيميا يتعإي  باألنشي ة التنفي يية اليد  كا سنتني، تقرييرا  عين حالية االمتييارا 
 متر األطراف؛ من الدورة اأادية والعشرين ملؤ ا  يض إع هبا اجملإس، اعتبار 

السيينوق يف  هإىل جمإييس الوييندوض األلضير لإمنييامت أن يتيييح تقرييير  أيضييا   ي إي  -13 
أسيييبوعا  قبييا انعقييياد أق دورة ميين دورا  ميييؤمتر األطيييراف  11 أقوييياهالوقيي  املناسييي ، يف أجييا 

 ، لك  تنظر فيل األطراف كما ينبو . 11-/م أ1ملقرر من ا 15 إفقرةوفقا  ل
لوييندوض األلضيير لإمنييامت أن يييدرج يف تقريييره السيينوق إىل إىل ا كيي لك ي إيي  -12 

التابعية ليل، إن وجيد ، وأق إجيرالا  يتخي ألا  مؤمتر األطراف توصيا  آلية االنتواف املسيتقإة
 ؛(11)اجملإس است ابة لتإك التوصيا 

جمإس الوندوض األلضر لإمنيامت إىل تقيدمي تقريير إىل ميؤمتر األطيراف يف  يدعو -15 
تنفيييييي  ألييييي ا املقيييييرر، وكييييي لك عناصييييير وأحكيييييام  العشيييييرين عييييين التقيييييدم اديييييرر يفدورتيييييل اأاديييييية و 

 ؛ 11-/م أ5و 11-/م أ2و 11-/م أ1و 11-/م أ3اإلرشادا  الواردة يف املقررا  
أسييابيع  11األطييراف إىل أن تقييدم إىل األمانيية، سيينويا ، يف أجييا أقويياه  يييدعو -11 

وتوصيييا ا كتابيية بشييأن العناصيير الييد يتعييني  أليياقبييا انعقيياد الييدورة ال حقيية ملييؤمتر األطييراف، آرال
 لدى ونع اإلرشادا  املوجبة إىل الوندوض األلضر لإمنامت؛  يف اأسبانأل ألا 
أعي ه  11إىل األمانة أن جتمع اآلرال والتوصيا  املشار إليبا يف الفقرة  ي إ  -11 

  الإ نيية الدائميية يف وثيقيية متفرقييا  لكيي  تنظيير فيبييا األطييراف لييدى ونييع اإلرشييادا  عيين طرييي
 املعنية بالتمويا لتوجيببا إىل الوندوض األلضر لإمنامت. 

    

__________ 

 

 .1، الفقرة 11-/م أ5وفقا  ملرف  املقرر  (11)


