األمــم املتحـدة

االتفاقية اإلطارية بشأن
تغيّر المناخ

FCCC/CP/2015/10/Add.2
Distr.: General
29 January 2016
Arabic
Original: English

مؤتمر األطراف

تقرير مؤتمر األطراف عن دورته الحادية والعشررين ،المعقردد يرب براريي يرب
الفتر من  30تشرين الثانب/نديمبر إلى  13كاندن األول/ديسمبر 2015
إضاية 

الجزء الثانب :اإلجراءات التب اتخذها مؤتمر األطراف يب دورته الحادية والعشرين

المحتديات
المقررات التب اعتمدها مؤتمر األطراف
الصفحة

املقرر
/2م أ21-

آلية وارسو الدولية املعنية باخلسائر واألضرار املرتبطة بتأثريات تغري املناخ . . . . . . . . . . . . . . .

3

/3م أ21-

تقرير جلنة التكيف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

/4م أ21-

خطط التكيف الوطنية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

/5م أ21-

التمويل الطويل األجل املتعلق باملناخ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

/6م أ21-

تقرير اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

/7م أ21-

تقرير الصندوق األخضر للمناخ املقدَّم إىل مؤمتر األطراف واإلرشادات املوجهة إىل الصندوق
األخضر للمناخ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

/ 8م أ  -
21

تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف واإلرشادات املوجهة إىل مرفق البيئة العاملية . . . .

17

/9م أ21-

منهجيات اإلبالغ عن املعلومات املالية من جانب األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية . . .

20

)GE.16-01195 (A

150216

**1601195

100216

FCCC/CP/2015/10/Add.2

/10م أ 21-استعراض الفرتة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2015-2013

31

/11م أ 21-املنتدى املعين بتأثري تنفيذ تدابري التصدي وبرنامج العمل املتعلق هبذا التأثري . . . . . . . . . . . . .

33

/12م أ 21-تعزيز تطوير تكنولوجيا املناخ ونقلها بواسطة آلية التكنولوجيا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

/13م أ 21-الروابط بني آلية التكنولوجيا واآللية املالية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36

2/37

GE.16-01195

FCCC/CP/2015/10/Add.2

المقرر /2م أ21-
آلية وارسد الدولية المعنية بالخسائر واألضرار المرتبطة بتأثيرات تغير المناخ
إن مؤمتر األطراف،
 -1يرحــب مــت التقــدير بالعمــل الــذي تضــطلت بـ اللجنــة التنفيذيــة آلليــة وارســو الدوليــة
املعنيـ ــة باخلسـ ــائر واألض ـ ـرار املرتبطـ ــة بتـ ــأثريات تغـ ــري املنـ ــاخ امل ـ ــار إليهـ ــا فيمـ ــا يل ـ ـ باسـ ــم اللجنـ ــة
التنفيذية) بوصف خطوة مهمة يف ت غيل هذه اآللية؛
-2

يرحب بتقرير اللجنة التنفيذية )1؛

 -3يقــرر أنـ  ،نتيجــة للتــأخر يف تعيــني أعضــا اللجنــة التنفيذيــة يف عــام  ،2015تنتهـ
فــرتة األعضــا ايــاليني مباشــرة قبــل اجتماعهــا األول يف عــام  2018بالنســبة لاعضــا الــذين متتــد
فــرت م لســنتني ،ومباشــرة قبــل اجتماعهــا األول يف عــام  2019بالنســبة لاعضــا الــذين متتــد فــرت م
لثالث سنوات؛
 -4يقــرر أيضــا أن ـ  ،نتيجــة لتعــديل مــدة عضــوية أعضــا اللجنــة التنفيذيــة عل ـ النحــو
امل ــار إليـ يف الفقــرة  3أعــاله ،تنتهـ فــرتة الرئيســني امل ــارحلني ايــاليني مباشــرة قبــل الجتمــا األول
للجنة التنفيذية يف عام 2017؛
 -5يالحــم مــت القلــق التقــدم اوــدود الــذي أحــرذ يف تنفيــذ خطــة العمــل األوليــة للجنــة
التنفيذية  )2املمتدة لفرتة سنتني ،بسبب التأخر يف تعيني األعضا عل النحو امل ـار إليـ يف الفقـرة 3
أعاله؛
 -6حيــيط علمــا مــت التقــدير بــأن اللجنــة التنفيذيــة قطــط لعقــد ثالثــة اجتماعــات عل ـ
األقل  )3خالل عام 2016؛
 -7حيـ اللجنــة التنفيذيــة عل ـ استك ــاف طرائــق العمــل الالذمــة لتنفيــذ وليتهــا وفقــا
للمقررين /2م أ 19-و/2م أ20-؛
 -8حي ـ األط ـراف أيضــا عل ـ إتاحــة م ـوارد حلافيــة لتنفيــذ خطــة عمــل اللجنــة التنفيذيــة
األولية لفرتة السنتني بنجاح ويف الوقت املناسب ،نظرا للطبيعة الطموحة خلطة العمل.

اجللسة العامة العاشرة
 10حلانون األول/ديسمرب 2015
__________
.FCCC/SB/2015/3 )1

 )2بالصيغة اليت ترد يف الوثيقة  ،FCCC/SB/2014/4املرفق الثاين.
 )3من املقرر أن تعقد اللجنة التنفيذية اجتماعها الثاين يف الفرتة من  2إىل  5شباط/فرباير .2016
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المقرر /3م أ21-
التكيف

تقرير لجنة
إن مؤمتر األطراف،
-1

يرحب بتقرير جلنة التكيف ،مبا يف ذلك التوصيات الواردة في )1؛

 -2يرحــب أيضــا خبطــة عمــل جلنــة التكيــف للفــرتة  2018-2016ال ـواردة يف التقريــر
امل ار إلي يف الفقرة  1أعاله؛
 -3يالحــم بتقــدير التقــدم الــذي أحرذت ـ جلنــة التكيــف يف تنفيــذ خطــة عملهــا األوىل
الثالثية السنوات )2؛
 -4يدعو اهليئة ايكومية الدولية املعنية بتغري املناخ إىل حتسني أن طة التصـال الـيت مـن
شأهنا أن تيسر فهم صنا السياسات ألثر خمتلف مستويات الحرتار يف التخطيط للتكيف وإجرا ات ؛
 -5يطلـ ــب إىل اللجنـ ــة التنفيذيـ ــة املعنيـ ــة بالتكنولوجيـ ــا أن تنظـ ــر ،بالتعـ ــاون مـ ــت مرحلـ ــز
وشبكة تكنولوجيا املنـاخ وجلنـة التكيـف وفريـق اخلـربا املعـين بأقـل البلـدان اـوا ،يف السـبل الـيت متكنهـا
من مساعدة األطراف عل موا مة عمليـات تقيـيم احتياجا ـا التكنولوجيـة مـت عمليـة صـياية وتنفيـذ
خطط التكيف الوطنية؛
 -6ي ـ ـ ـ ــدعو األطـ ـ ـ ـ ـراف إىل أن تأخ ـ ـ ـ ــذ يف ايس ـ ـ ـ ــبان حل ـ ـ ـ ــف املخ ـ ـ ـ ــاطر املناخي ـ ـ ـ ــة يف
الس ـ ـرتاتيجيات والسياس ـ ــات اإلاائي ـ ــة الوطني ـ ــة الرامي ـ ــة إىل حتس ـ ــني س ـ ــبل حلس ـ ــب الع ـ ــي والتنوي ـ ــت
القتصادي من أجل حتسني القدرة عل التأقلم مت آثار تغري املناخ؛
 -7يطلـ ــب إىل جلنـ ــة التكيـ ــف أن تواصـ ــل تعزيـ ــز التعـ ــاون مـ ــت اللجنـ ــة الدائمـ ــة املعنيـ ــة
بالتمويــل ويريهــا مــن اهليئــات املن ــأة مبوجــب التفاقيــة ،هبــدف تعزيــز التســاق والتعــاون ب ــأن متويــل
التكيف عل النحو الوارد يف خطة عمل جلنة التكيف امل ار إليها يف الفقرة  2أعاله؛
 -8ي ــري إىل املق ــرر /4م أ 20-ال ــذي ي ــجت األطـ ـراف علـ ـ ترش ــي خـ ـربا للجن ــة
التكيــف مــن ذوي اخل ـربات واملعــارف املتنوعــة ذات الصــلة بــالتكيف مــت تغــري املنــاخ ،عل ـ أن تؤخــذ
يف العتبار أيضا اياجة إىل حتقيق التواذن اجلنساين وفقا للمقرر /36م أ7-؛
-9

يالحم ما تنطوي علي عضوية جلنة التكيف من حاجة إىل الكثري من الوقت؛

 -10يك ــرر ت ــجيع لاط ـراف ،ال ـوارد يف الفق ــرة  6م ــن املق ــرر /11م أ ،18-علـ ـ أن
تتي موارد حلافية لتنفيذ خطة عمل جلنة التكيف بنجاح ويف التوقيت املناسب؛
__________
.FCCC/SB/2015/2 )1

 )2بالصيغة اليت ترد هبا يف الوثيقة  ،FCCC/SB/2012/3املرفق الثاين.

4/37

GE.16-01195

FCCC/CP/2015/10/Add.2

 -11حي ــيط علم ــا باآلث ــار التقديري ــة املرتتب ــة يف امليزاني ــة علـ ـ األن ــطة املق ــرر أن تنف ــذها
األمانة عمال باألحكام الواردة يف الفقرة  2أعاله؛

املالية.

 -12يطلب أن تنفـذ األمانـة اإلجـرا ات الـيت يـدعوها إليهـا هـذا املقـرر رهنـا بتـوافر املـوارد

اجللسة العامة العاشرة
 10حلانون األول/ديسمرب 2015
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المقرر /4م أ21-
خطط التكيف الدطنية
إن مؤمتر األطراف،
إذ ي ــري إىل املق ــررات /1م أ ،16-و/3م أ ،17-و/5م أ ،17-و/12م أ ،18-و/18م أ،19-
و/3م أ،20-

وإذ ِّ
يسلم بأن عملية صياية وتنفيذ خطط التكيف الوطنية ل تزال يف مراحلها املبكرة،
وإذ يالحم مت التقدير التعهدات املقدمة من األطراف املسامهة يف الصندوق األخضر للمناخ ،)1
وإذ يالحــم بقلــق عــدم وجــود أم ـوال يف صــندوق أقــل البلــدان ا ـوا والصــندوق اخلــا
املناخ لتمويل عملية صياية وتنفيذ خطط التكيف الوطنية،

لتغــري

وإذ يالحــم مــت التقــدير مســامهات البلــدان املتقدمــة األط ـراف يف صــندوق أقــل البلــدان ا ـوا
والصندوق اخلا لتغري املناخ،
وإذ ي ـدد علـ اياجـة إىل موا مــة الـدعم التقــين املقــدم إىل البلـدان الناميــة مـن أجــل عمليــة
صــياية وتنفيــذ خطــط التكيــف الوطنيــة مــت املبــادمل واملصــطلحات واملبــادمل التوجيهيــة لعمليــة صـياية
وتنفيذ خطط التكيف الوطنية الواردة يف املقرر /5م أ 17-واملقررات الالحقة ذات الصلة،
وإذ يرحــب باملن ــورات ذات الصــلة للجنــة التكيــف ولفريــق اخل ـربا املعــين بأقــل البلــدان ا ـوا
اليت ُوذعت يف هذه الدورة ،واملتعلقة بصياية وتنفيذ خطط التكيف الوطنية،

وإذ ي ـ ــري إىل ق ـ ـ ـرار جمل ـ ـ ـ الص ـ ــندوق األخض ـ ــر للمن ـ ــاخ  B.11/04ب ـ ــأن تنفي ـ ــذ برن ـ ــامج
الستعداد التقرير املرحلـ )  ،)2الـذي أحلـد فيـ اجمللـ جمـددا أنـ قـد يـدعم أيـة عمليـة طوعيـة لوضـت
خطــط تكيــف وطنيــة ذات منح ـ قطــري عــن طريــق برنــامج الســتعداد ودعــم األن ــطة التحض ـريية،
بالتنسيق مت الربامج والقنوات األخرى،
 -1يالحم مت التقدير التقدم الـذي أحرذتـ البلـدان الناميـة األطـراف يف عمليـة صـياية
وتنفيذ خطط التكيف الوطنية )3؛
 -2يرحــب بتقــدو بورحلينــا فاســو والكــامريون خلططهمــا الوطنيــة املتعلقــة بــالتكيف عــن
طري ــق منص ــة خط ــط التكي ــف الوطني ــة  ،)4وي ــجت األط ـراف األخ ــرى عل ـ إحال ــة الن ـواتج والنت ــائج
__________
 )1انظر >.<http://www.greenclimate.fund/contributions/pledge-tracker

 )2وثيقة جمل الصندوق األخضر للمناخ  .GCF/B.11/06متاحة يف العنوان التايل.<http://www.greenclimate.fund/-/b-11> :
 )3انظر الوثائق  FCCC/SBI/2015/19و Corr.1و.FCCC/SBI/2015/INF.11
.<http://unfccc.int/nap> )4
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ذات الصــلة بعمليــة صــياية وتنفيــذ خطــط التكيــف الوطنيــة إىل منصــة خطــط التكيــف الوطنيــة ،علـ
النحو الذي دعت إلي الفقرة  9من املقرر /3م أ20-؛
 -3يالح ــم اس ــتمرار وج ــود ثغـ ـرات واحتياج ــات فيم ــا يتعل ــق بعملي ــة ص ــياية وتنفي ــذ
خطط التكيف الوطنية ،مبا يف ذلك فيما يتعلق بايصول عل الدعم املايل والبيانات وباإلبالغ؛
 -4يسـِّـلم بأنـ مــن املبكــر جــدا تقيــيم الكيفيــة الــيت أســهمت هبــا عمليــة صــياية وتنفيــذ
خطط التكيف الوطنيـة يف التخفيـف مـن قابليـة التـأثر بتغـري املنـاخ ،وبـأن التـدابري الـيت اقـذ ا البلـدان
حىت اآلن ه مما يقود تدرجييا حنو حتقيق أهداف عملية صياية وتنفيذ خطط التكيف الوطنية؛
 -5يالحـم التقــدم الـذي أحرذتـ بعــف األطـراف يف إدمــاع التكيــف مـت تغــري املنــاخ يف
السياســات وال ـربامج واألن ــطة ذات الصــلة ،اجلديــدة والقائمــة ،ول ســيما يف عمليــة واس ـرتاتيجيات
التخطيط اإلاائ يف القطاعات ذات الصلة وعل خمتلف مستويات صنت القرارات؛
 -6ي ـ ــدعو الص ـ ــندوق األخض ـ ــر للمن ـ ــاخ ،بوص ـ ــف حلي ـ ــان ت ـ ــغيل اآللي ـ ــة املالي ـ ــة ،وفق ـ ــا
للفق ـرتني  36و 40م ــن ص ــك إدارة الص ــندوق  ،)5إىل النظ ــر يف حليفي ــة حتس ــني س ــبل ايص ــول عل ـ
الدعم املايل الالذم لعملية صياية وتنفيذ خطط التكيف الوطنية؛
 -7يــدعو أيضــا البلــدان املتقدمــة األط ـراف إىل املســامهة يف صــندوق أقــل البلــدان ا ـوا
والصندوق اخلا لتغري املناخ؛
 -8ي جت منظمـات األمـم املتحـدة والوحلـالت املتخصصـة والثنائيـة واملتعـددة األطـراف
ويريهــا مــن املنظمــات املعنيــة عل ـ مواصــلة جهودهــا الراميــة إىل تنســيق الــدعم املقــدم لعمليــة صــياية
وتنفيذ خطط التكيف الوطنية؛
 -9يــدعو منظمــات األمــم املتحــدة والوحلــالت املتخصصــة والثنائيــة واملتعــددة األط ـراف
ويريهــا مــن املنظمــات املعنيــة إىل النظــر يف الثغ ـرات والحتياجــات اوــددة يف التقــارير املعــدة ب ــأن
هــذه املســألة  )6واملتعلقــة بتقــدو الــدعم املــايل والتقــين إىل البلــدان الناميــة األط ـراف مــن أجــل عمليــة
صياية وتنفيذ خطط التكيف الوطنية؛
 -10يطلب إىل فريق اخلربا املعين بأقل البلـدان اـوا وإىل جلنـة التكيـف النظـر يف الكيفيـة
الــيت نكنهمــا هبــا أن يقــدما مزيــدا مــن املعلومــات عــن ايصــول علـ التمويــل مـن الصــندوق األخضــر
للمناخ من أجل عمليـة صـياية وتنفيـذ خطـط التكيـف الوطنيـة ،وأن يـدرجا هـذه املعلومـات ،سـب
القتضا  ،يف تقاريرمها؛
__________
 )5املقرر /3م أ ،17-املرفق.
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 -11يطل ـ ــب أيض ـ ــا إىل اهليئ ـ ــة الفرعي ـ ــة للتنفي ـ ــذ أن ث ـ ــري ،يف دور ـ ــا الثامن ـ ــة واألربع ـ ــني
نيســان/أبريل  -أيار/مــايو  ،)2018تقييمــا للتقــدم او ـرذ يف عمليــة صــياية وتنفيــذ خطــط التكيــف
الوطنية ،هبدف تقدو توصيات ب أهنا إىل مؤمتر األطراف ،سب القتضا ؛
 -12يقرر اقـاذ اإلجـرا ات واخلطـوات التاليـة الالذمـة لكـ تبـدأ اهليئـة الفرعيـة للتنفيـذ يف
التقييم امل ار إلي يف الفقرة  11أعاله:
أ) دعـ ــوة األط ـ ـراف واملنظم ـ ـات املعنيـ ــة إىل أن تقـ ــدم إىل األمانـ ــة ،لـ ــول  1شـ ــباط/
فربايـر  ،2018معلومــات عــن التقــدم الـذي أحرذتـ حنــو حتقيــق أهـداف عمليــة صــياية وتنفيــذ خطــط
التكيـ ـ ـ ــف الوطنيـ ـ ـ ــة ،وع ـ ـ ـ ــن التجـ ـ ـ ــار  ،وأفض ـ ـ ـ ــل املمارسـ ـ ـ ــات ،وال ـ ـ ـ ــدرو املسـ ـ ـ ــتفادة ،والثغ ـ ـ ـ ـرات
والحتياجات ،والدعم املقدم واملتلق  ،يف إطار عملية صياية وتنفيذ خطط التكيف الوطنية؛
) دع ـ ـ ــوة األطـ ـ ـ ـراف إىل أن تق ـ ـ ــدم معلوم ـ ـ ــات ،علـ ـ ـ ـ أس ـ ـ ــا مس ـ ـ ــتمر ،اسرتش ـ ـ ــادا
باستبيان  ،)7عن طريق منصة خطط التكيف الوطنية؛
ع) توجي ـ ـ طل ــب إىل األمان ــة ب ــأن تع ــد تقري ـ ـرا توليفي ــا ع ــن التق ــدم او ــرذ حن ــو حتقي ــق
أهـ ــداف عمليـ ــة صـ ــياية وتنفيـ ــذ خطـ ــط التكيـ ــف الوطنيـ ــة ،وعـ ــن التجـ ــار  ،وأفضـ ــل املمارسـ ــات،
وال ــدرو املسـ ــتفادة ،والثغ ـ ـرات والحتياج ــات ،والـ ــدعم املقـ ــدم واملتلق ـ ـ  ،يف إطـ ــار عمليـ ــة صـ ــياية
وتنفيــذ خطــط التكيــف الوطنيــة ،مــت مراعــاة املعلومــات ال ـواردة يف التقــارير الوطنيــة املقدمــة مبوجــب
التفاقي ـ ــة ،واملعلوم ـ ــات امل ـ ــار إليه ـ ــا يف الفق ـ ــرة  12أ) و ) أع ـ ــاله ،واملعلوم ـ ــات املس ـ ــتمدة م ـ ــن
األحــداث ذات الصــلة ،مبــا فيهــا معــارض خطــط التكيــف الوطنيــة ،واملعلومــات ال ـواردة مــن مصــادر
أخرى ذات صلة؛
د) توجي طلـب إىل فريـق اخلـربا املعـين بأقـل البلـدان اـوا بـأن يـنظم ،بالتعـاون مـت جلنـة
التكيــف ،اجتماعــا للخ ـربا مــن األط ـراف يبح ـ في ـ التقريــر امل ــار إلي ـ يف الفقــرة  12ع) أعــاله،
هبدف تقدو موجز عن التقدم اورذ يف عملية صياية وتنفيذ خطط التكيف الوطنية؛
ه) توجيـ طلــب إىل فريــق اخلـربا املعــين بأقــل البلــدان اـوا بــأن يعــد ،بالتعــاون مــت جلنــة
التكيــف وبــدعم مــن األمانــة ،تقريـرا عــن الجتمــا امل ــار إليـ يف الفقــرة  12د) أعــاله حلـ تنظــر فيـ
اهليئــة الفرعيــة للتنفي ــذ يف دور ــا الثامن ــة واألربعــني يف إطــار تقييمه ــا للتقــدم او ــرذ يف عمليــة ص ــياية
وتنفيذ خطط التكيف الوطنية؛
 -13يقرر أيضا أن ي مل التقييم امل ار إلي يف الفقرة  11أعاله مجيت املبادمل التوجيهيـة
لعملية صياية وتنفيذ خطط التكيف الوطنية ،الواردة يف الفقرة  3من املقرر /5م أ17-؛
__________
 )7استنادا إىل األسئلة الواردة يف الوثيقة  ،FCCC/SBI/2015/10املرفق الثاين.
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 -14حي ــيط علم ــا باآلث ــار التقديري ــة املرتتب ــة يف امليزاني ــة علـ ـ األن ــطة املق ــرر أن تنف ــذها
األمانة عمال باألحكام الواردة يف الفقرة  12أعاله؛
املالية.

 -15يطلب أن تُنفـذ األمانـة اإلجـرا ات الـيت يـدعوها إليهـا هـذا املقـرر رهنـا بتـوافر املـوارد

اجللسة العامة العاشرة
 10حلانون األول/ديسمرب 2015
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المقرر /5م أ21-
التمديل الطديل األجل المتعلق بالمناخ
إن مؤمتر األطراف،
إذ ي ري إىل املادتني  4و 11من التفاقية،
وإذ ي ري أيضا إىل الفقرات  2و 4و 101-97من املقرر /1م أ ،16-وإىل املقرر /1م أ17-
والفقرات  132-126من املقرر /2م أ ،17-واملقررات /4م أ 18-و/3م أ 19-و/5م أ،20-
 -1يرحــب م ــت التقــدير بتعه ــدات وإعالنــات املس ــامهات وبالتقــدم ال ــذي أحرذت ـ البل ــدان
املتقدمة األطراف صو حتقيق هدف اي د امل رتك ملبلغ سنوي قـدره  100مليـار دولر مـن دولرات
الوليــات املتحــدة لــول عــام  ،2020وفقــا للمقــرر /1م أ ،16-مبــا يف ذلــك املســامهات املاليــة املقدمــة
إىل الصــندوق األخض ــر للمن ــاخ وص ــندوق أق ــل البل ــدان ا ـوا وص ــندوق التكي ــف ،األم ــر ال ــذي يزي ــد م ــن
وضوح تدفقات التمويل العام املتعلق باملناخ وإمكانية التنبؤ هبا يف الفرتة من  2015إىل )1 2020؛
 -2حيـ البلـدان املتقدمـة األطـراف علـ مواصـلة جهودهـا الراميـة إىل توجيـ جـز حلبــري
مــن األمـوال العامــة املرصــودة لتغــري املنــاخ حنــو أن ــطة التكيــف وعلـ الســع إىل حتقيــق تـواذن أفضــل
بني متويل التخفيف ومتويل التكيف ،إدراحلا ملا لتمويل التكيف من أمهية؛
 -3حيــيط علمــا مــت التقــدير بــالتقرير املــوجز عــن حلقــة العمــل املعقــودة أثنــا الــدورة يف
عام  2015ب أن التمويل الطويل األجل املتعلق باملناخ )2؛
 -4يقــرر أن يرحلــز اي ـوار الــوذاري الثــاين الرفيــت املســتوى ب ــأن التمويــل املتعلــق باملنــاخ،
الــذي يُعقــد مــرة حلــل ســنتني ،وفقــا للمقــرر /3م أ ،19-عل ـ مســائل متويــل التكيــف ،واحتياجــات
البل ــدان النامي ــة األطـ ـراف م ــن ال ــدعم ،والتع ــاون علـ ـ يئ ــة بيئ ــات متكيني ــة مع ـ َّـزذة ،وتق ــدو ال ــدعم
ألن ـطة التأهـب ،وأن يسـتند إىل تقريــر حلقـة العمـل الــيت سـتُعقد أثنـا الــدورة ب ـأن التمويـل الطويــل
األجــل املتعلــق باملنــاخ يف عــام  2016وإىل عمليــة التقيــيم والســتعراض الثانيــة الــيت ُثــرى حلــل ســنتني
لتدفقات التمويل املتعلق باملناخ؛
 -5يطل ــب إىل رئاسـ ــة م ـ ـؤمتر األط ـ ـراف أن تعـ ــد ،بـ ــدعم مـ ــن األمانـ ــة ،مـ ــوجزا للح ـ ـوار
الــوذاري الثــاين الرفيــت املســتوى ب ــأن التمويــل املتعلــق باملنــاخ الــذي يُعقــد مــرة حلــل ســنتني ،لكـ ينظــر
في مؤمتر األطراف يف دورت الثالثة والع رين ت رين الثاين/نوفمرب .)2017

اجللسة العامة العاشرة
 10حلانون األول/ديسمرب 2015
__________
 )1انظ ـ ـ ـ ــر <http://unfccc.int/cooperation_support/financial_mechanism/long-term_finance/items/9359.php?priref
>.=600008649
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المقرر /6م أ21-
تقرير اللجنة الدائمة المعنية بالتمديل
إن مؤمتر األطراف،
إذ ي ري إىل املادتني  4و 11من التفاقية،
وإذ ي ـ ــري أيض ـ ــا إىل الفق ـ ــرة  112م ـ ــن املق ـ ــرر /1م أ ،16-والفق ـ ـ ـرتني  120و 121م ـ ــن
املقرر /2م أ ،17-وحلذلك إىل املقررات /5م أ 18-و/7م أ 19-و/6م أ،20-
 -1يرحب مت التقدير بتقرير اللجنـة الدائمـة املعنيـة بالتمويـل املقـدم إىل مـؤمتر األطـراف
يف دورت ايادية والع رين ،ويأخذ علما بالتوصيات الواردة في )1؛
 -2يطلــب إىل اللجنــة الدائمــة املعنيــة بالتمويــل مواصــلة تعزيــز عملهــا مــت مجيــت املعنيــني
من اجلهات صاحبة املصلحة واهليئات املن أة مبوجب التفاقية؛
-3

يؤيد خطة عمل اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل للفرتة )2 2017-2016؛

 -4يطلـ ــب إىل اللجنـ ــة الدائمـ ــة املعنيـ ــة بالتمويـ ــل أن تواصـ ــل ،يف سـ ــياق تنفيـ ــذ خطـ ــة
عملهــا املتعلقــة بقيــا الــدعم واإلبــالغ عن ـ والتحقــق من ـ مبــا يتجــاوذ التقيــيم والعــرض العــام لفــرتة
الســنتني لتــدفقات التمويــل املتعلــق باملنــاخ ،العمــل مــت اهليئــات املعنيــة املن ــأة مبوجــب التفاقيــة ومــت
الوحلالت الثنائية واملتعددة األطراف واملؤسسات الدولية؛
 -5يرح ــب باملنت ــدى الثال ـ ـ للجن ــة الدائم ــة املعني ــة بالتموي ــل املع ــين بتعزي ــز التس ــاق
والتنسـ ــيق يف جم ـ ــال التموي ـ ــل املخص ـ ـ للغابـ ــات ،املعق ـ ــود ي ـ ــوم  8و 9أيلول/س ـ ــبتمرب  2015يف
ديربان ،جنو أفريقيا؛
-6

حييط علما بتوصيات املنتدى الثال للجنة الدائمة املعنية بالتمويل )3؛

 -7يعــر عــن امتنانـ يكومــة جنــو أفريقيــا ومنظمــة األيذيــة والزراعــة لامــم املتحــدة
عل ما قدمتاه من دعم إلجناح املنتدى الثال للجنة الدائمة املعنية بالتمويل؛
 -8يطلــب إىل اللجنــة الدائمــة املعنيــة بالتمويــل أن تقــدم إىل م ـؤمتر األط ـراف يف دورت ـ
الثانية والع رين ت رين الثاين/نوفمرب  )2016تقريرا عن التقدم اورذ يف تنفيذ خطة عملها؛
 -9يقــرر ال ــرو يف اســتعراض مهــام اللجنــة الدائمــة املعنيــة بالتمويــل امل ــار إليهــا يف
الفقرة  23من املقرر /6م أ ،20-يف الدورة الثانية والع رين ملؤمتر األطراف؛

__________
.FCCC/CP/2015/8 )1

 )2بالصيغة اليت ترد هبا يف الوثيقة  ،FCCC/CP/2015/8املرفق العاشر.
 )3بالصيغة اليت ترد هبا يف الوثيقة  ،FCCC/CP/2015/8املرفق الثاين.
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 -10يطل ــب إىل اهليئ ــة الفرعيـ ـة للتنفي ــذ أن تع ــد ،يف دور ــا اخلامس ــة واألربع ــني ت ـ ـرين
الث ــاين/نوفمرب  ،)2016م ــرو اختصاص ــات الس ــتعراض امل ــار إلي ـ ـ يف الفق ــرة  9أع ــاله ،عل ـ ـ
أســا ورقــات املعلومــات امل ــار إليهــا يف الفقــرة  11أدنــاه ،حل ـ ينظــر في ـ م ـؤمتر األط ـراف يف دورت ـ
الثانية والع رين؛
 -11يطلــب أيضــا إىل أعضــا اللجنــة الدائمــة املعنيــة بالتمويــل أن يقــدموا آرا هــم ب ــأن
اختصاصــات اســتعراض مهــام اللجنــة الدائمــة املعنيــة بالتمويــل ويــدعو األط ـراف واملنظمــات املعتمــدة
بصــفة مراقــب إىل تقــدو آرائهــا يف هــذا ال ــأن ،يف موعــد أقصــاه  21أيلول/ســبتمرب  ،)4 2016حل ـ
ثمعها األمانة يف وثيقة متفرقات؛
ِّ
 -12يطلــب حلــذلك إىل اللجنــة الدائمــة املعنيــة بالتمويــل مراعــاة اإلرشــادات املقدمــة إليهــا
يف املقررات األخرى ذات الصلة الصادرة عن مؤمتر األطراف.

اجللسة العامة العاشرة
 10حلانون األول/ديسمرب 2015

__________
 )4ينبغـ لاطـراف أن تقــدم آرا هــا عــن طريــق بوابــة املســامهات يف العنـوان التــايل .<http://www.unfccc.int/5900> :وينبغـ
للمنظمات املعتمدة بصفة مراقب أن ترسل مسامها ا بالربيد اإللكرتوين إىل العنوان التايل.<secretariat@unfccc.int> :
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المقرر /7م أ21-
تقرير الصندوق األخضرر للمنراخ المقر إدم إلرى مرؤتمر األطرراف واإلر رادات
المدجهة إلى الصندوق األخضر للمناخ
إن مؤمتر األطراف،
إذ ي ري إىل املقرر /7م أ،20-
وإذ يالح ــم توص ــيات اللجن ــة الدائم ــة املعني ــة بالتموي ــل الـ ـواردة يف تقريره ــا املق ــدم إىل مـ ـؤمتر
األطراف يف دورت ايادية والع رين ب أن تقدو م رو إرشادات إىل الصندوق األخضر للمناخ ،)1
 -1يرح ــب ب ــالتقرير ال ــذي قدمـ ـ الص ــندوق األخض ــر للمن ــاخ إىل م ـ ـؤمتر األط ـ ـراف يف
دورت ـ اياديــة والع ـرين  )2ومــا ورد في ـ مــن معلومــات عــن التقــدم الــذي أحــرذه الصــندوق لضــمان
ت غيل عل أحلمل وج ؛
 -2يالحـ ــم مـ ــت التقـ ــدير مـ ــا حقق ـ ـ الصـ ــندوق األخضـ ــر للمنـ ــاخ مـ ــن فعاليـ ــة ببلوي ـ ـ
عتبة  50يف املائة املطلوبة حل يتسىن ل قصي موارده للم اريت والربامج؛
 -3يالحــم مــت التقــدير أيضــا أن جمل ـ الصــندوق األخضــر للمنــاخ قــد حقــق هدف ـ
املتمث ــل يف اق ــاذ أول قراراتـ ـ املتعلق ــة بالتموي ــل يف أج ــل أقص ــاه اجتماعـ ـ الثالـ ـ يف ع ــام ،2015
حي ـ التــزم بتقــدو مبلــغ  168مليــون دولر لتمويــل مانيــة م ــاريت عامــة وخاصــة ترم ـ  ،يف ســياق
التنمية املسـتدامة ،إىل حتقيـق نقلـة نوعيـة حنـو مسـارات تنميـة خفيضـة النبعاثـات وقـادرة علـ التـأقلم
مت آثار تغري املناخ ،ليبدأ بذلك ت غيل الصندوق األخضر للمناخ بكامل طاقت ؛
 -4يرحــب مــت التقــدير بالتعهــدات املقدمــة إىل الصــندوق األخضــر للمنــاخ منــذ الــدورة
الع رين ملؤمتر األطراف )3؛
 -5يرح ــب بتطلع ــات جملـ ـ الص ــندوق األخض ــر للمن ــاخ إىل املوافق ــة علـ ـ مقرتح ــات
بقيمة  2.5مليار دولر يف عام 2016؛
 -6يرح ــب أيض ــا بإن ــا مرف ــق إع ــداد امل ــاريت ال ــذي سيس ــتهدف األن ــطة الص ــغرية
النطــاق وحليانــات الوصــول املباشــر ،ويطلــب إىل جملـ الصــندوق األخضــر للمنــاخ أن يراعـ الــدرو
املستفادة من املرافق األخرى ذات الصلة؛
__________
 ،FCCC/CP/2015/8 )1املرفق الرابت.

.FCCC/CP/2015/3 )2
 )3ق ــدمت تعه ــدات إىل الص ــندوق حل ــل م ــن إس ــتونيا ،وأيرلن ــدا ،وآيس ــلندا ،والربتغ ــال ،وبلغاري ــا ،وفيي ــت ن ــام ،وق ــرب ،
ولكســمربغ ،وليتوانيــا ،ومالطــة ،والنــرويج ،وهنغاريــا ،ومنطقــة بروحلســل العاصــمة ،واإلقلــيم الفلمنــدي ،ومنطقــة والــون،
ومدينة باري .
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 -7يرحب حلذلك بتخصـي مـا ينـاهز  900مليـون دولر لثالثـة بـرامج ثريبيـة ب ـأن:
تعزيز وصول البلدان املستفيدة املباشـر إىل الصـندوق األخضـر للمنـاخ؛ ودعـم امل ـاريت البالغـة الصـغر
والصغرية واملتوسطة؛ وتعبئة املوارد عل نطاق واست لتلبية احتياجات التكيف والتخفيف )4؛
 -8حي األطراف اليت قـدمت تعهـدات يف إطـار عمليـة تعبئـة املـوارد األوليـة للصـندوق
األخض ــر للمن ــاخ ،لكنه ــا ك تؤحل ــدها بع ــد للص ــندوق م ــن خ ــالل ترتيب ــات أو اتفاق ــات ت ــرب منف ــذة
بالكامل ،عل أن تبادر إىل ذلك عل وج األولوية القصوى؛
 -9جيــدد دعوت ـ إىل تقــدو م ــدخالت مالي ــة مــن مص ــادر متنوع ــة ،عامــة وخاص ــة ،مب ــا
ي مل املصادر البديلة ،طوال عملية تعبئة املوارد األولية؛
 -10يطلـب إىل جملـ الصــندوق األخضـر للمنـاخ أن يتفــق علـ ترتيبـات العمليــة األوىل
لتجديد موارده رمسيا يف أسر وقت ممكن؛
 -11يرح ـ ــب ب ـ ــالقرار ال ـ ــذي اق ـ ــذه جمل ـ ـ الص ـ ــندوق األخض ـ ــر للمن ـ ــاخ بوض ـ ــت خط ـ ــة
اسرتاتيجية للصندوق وباعتمادها يف أسر وقت ممكن؛
 -12يرحــب أيضــا بــالقرار الــذي اقــذه جملـ الصــندوق األخضــر للمنــاخ بتبســيط قالــب
مقرتح التمويل وقالب املذحلرة املفاهيمية عل وج السرعة؛
 -13يطلــب إىل جمل ـ الصــندوق األخضــر للمنــاخ أن يضــمن تصــميم النســخة املنقحــة
من قالب مقرتح التمويل وقالب املذحلرة املفاهيمية عل حنو ييسر عملية تقدو الطلبات؛
 -14يطلـ ــب أيضـ ــا إىل جمل ـ ـ الصـ ــندوق األخضـ ــر للمنـ ــاخ أن يعتمـ ــد عمليـ ــة مبسـ ــطة
للموافق ــة علـ ـ املقرتح ــات املتعلق ــة بأن ــطة معين ــة ،ول س ــيما األن ــطة الص ــغرية النط ــاق ،يف أس ــر
وقــت ممكــن خــالل عــام  ،2016بغيــة ايــد مــن التعقيــدات والتكــاليف الــيت ينطــوي عليهــا إعــداد
مقرتحات امل اريت؛
 -15يرحب بـالقرارات الـيت اقـذها جملـ الصـندوق األخضـر للمنـاخ إلقـرار اعتمـاد 20
حليانا وطنيا وإقليميا ودوليا وخاصا لدى الصندوق األخضر للمناخ )5؛
 -16حيـ جملـ الصــندوق األخضــر للمنــاخ علـ تبســيط طرائــق العتمــاد والســع إىل
حتقيق تواذن يف تنو الكيانات املعتمدة؛
 -17حي ــيط علم ــا بالتق ــدم او ــرذ ح ــىت الوق ــت اياض ــر يف تنفي ــذ برن ــامج دع ــم الس ــتعداد
واألن طة التحضريية للصندوق األخضر للمناخ  ،وي دد عل أمهية حتسني عملية املوافقة وصرف موارد
الستعداد يف الوقت املناسب لتيسري تنفيذ برنامج الستعداد عمال بقرار جمل الصندوق B.11/04؛

__________
.FCCC/CP/2015/3 )4

 )5مخسة حليانات وطنية وثالثة حليانات إقليمية وتسعة حليانات دولية وثالثة حليانات خاصة.
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 -18يطل ــب إىل جملـ ـ الص ــندوق األخض ــر للمن ــاخ أن يعطـ ـ األولوي ــة إلع ــداد إط ــاره
األويل إلدارة املخاطر؛
 -19يطل ـ ــب أيض ـ ــا إىل جملـ ـ ـ الص ـ ــندوق األخض ـ ــر للمن ـ ــاخ تعزي ـ ــز ال ـ ــفافية وإشـ ـ ـراك
أصحا املصلحة؛
 -20حيـ جمل ـ الصــندوق األخضــر للمنــاخ علـ ت ــغيل وحــدة التقيــيم املســتقل وآليــة
اجلــرب املســتقلة ووحــدة النزاهــة املســتقلة عل ـ وج ـ الســتعجال ،وتعمــيم اإلج ـرا ات الــيت يتعــني عل ـ
األطراف واألفراد املتأثرين اتباعها يف التما اجلرب إىل أن يتم ت غيل آلية اجلرب املستقلة؛
 -21يــدعو جمل ـ الصــندوق األخضــر للمنــاخ إىل أن يراع ـ يف أولويات ـ الربناجميــة إطــار
حلــانكون للتكيــف ،ول ســيما املبــادمل امل ــار إليهــا يف الفقــرة  12مــن املقــرر /1م أ 16-واألن ــطة
امل ار إليها يف الفقرة  14من املقرر نفس ؛
 -22يــدعو أيضــا جملـ الصــندوق األخضــر للمنــاخ إىل أن ينظــر ،متاشــيا مــت الفقــرة 38
مــن صــك إدارة الصــندوق ،)6يف الســبل الكفيلــة بتقــدو الــدعم ،عمــال بطرائــق الصــندوق ،مــن أجــل
تيســري الوصــول إىل التكنولوجيــات الســليمة بيئيــا يف البلــدان الناميــة األط ـراف ،والضــطال بأن ــطة
البحـ والتطــوير القائمــة علـ التعــاون مــن أجــل متكــني البلــدان الناميــة األطـراف مــن تعزيــز إجرا ا ــا
املتعلقة بالتخفيف والتكيف؛
 -23حي جمل الصندوق األخضر للمناخ علـ تفعيـل املـدفوعات القائمـة علـ النتـائج
لفائـدة األن ـطة امل ــار إليهـا يف الفقــرة  70مـن املقــرر /1م أ ،16-مبـا يتســق مـت املقــرر /9م أ،19-
ووفقا لقرار جمل الصندوق األخضر للمناخ B.08/08؛
اخلا

 -24ي ـجت جملـ الصـندوق األخضــر للمنـاخ علـ النظـر يف تعبئــة التمويـل مــن القطــا
إلحراذ التقدم يف جمالت نتائج الصندوق األخضر املتعلقة بالغابات؛

 -25يطلب إىل جمل الصندوق األخضر للمناخ أن يضت يف اعتباره ،حسب القتضـا ،
املق ــرر /16م أ ،21-وخباص ــة الفق ــرة  6منـ ـ ال ــيت ت ــري إىل دع ــم نـُ ُه ــج سياس ــاتية بديل ــة ،مث ــل ُهن ــج
التخفيف والتكيف امل رتحلة إلدارة الغابات إدارة متكاملة ومستدامة ،يف قرارات املتعلقة بالتمويل؛
 -26ي ـ ــجت جمل ـ ـ الصـ ــندوق األخضـ ــر للمنـ ــاخ عل ـ ـ حتسـ ــني التكامـ ــل والتسـ ــاق مـ ــت
املؤسسـات األخـرى ،وفقـا ملقتضـيات الفقـرتني  33و 34مـن صـك إدارة الصـندوق األخضـر للمنـاخ ،)7
مبا يف ذلك العمل مت هيئات التفاقية ذات الصلة ،من مثل اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل؛
__________
 )6املقرر /3م أ ،17-املرفق.

 )7املقرر /3م أ ،17-املرفق.
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 -27حي جمل الصندوق األخضر للمناخ عل وضت آليات مالئمة لـدعم الصـندوق مـن
خالل الستعانة باخلربات وامل ورة التقنية املالئمة ،مبا ي مل اهليئات املواضيعية ،حسب القتضا ؛
 -28يطلــب إىل جمل ـ الصــندوق األخضــر للمنــاخ أن يقــدم تقري ـرا إىل م ـؤمتر األط ـراف
ع ــن اخلط ـوات ال ــيت اق ــذها لتنفي ــذ اإلرش ــادات املقدم ــة ل ـ يف ه ــذا املق ــرر وي ــريه م ــن املق ــررات ذات
الصلة الصادرة عن مؤمتر األطراف؛
 -29يدعو األطـراف إىل أن تقـدم إىل األمانـة سـنويا وحلتابـة ويف أجـل أقصـاه  10أسـابيت
قب ــل انعق ــاد حل ــل دورة م ــن دورات م ـ ـؤمتر األط ـ ـراف ،آرا ه ــا وتوص ــيا ا ب ــأن العناص ــر ال ــيت ينبغ ـ ـ
مراعا ا لدى إعداد اإلرشادات املوجهة إىل الصندوق األخضر للمناخ.

اجللسة العامة ايادية ع رة
 13حلانون األول/ديسمرب 2015
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المقرر /8م أ21-
تقرير ررر مرير ررق البيمر ررة العالمير ررة المقر رردم إلر ررى مر ررؤتمر األط ر رراف واإلر ر ررادات
المدجهة إلى مريق البيمة العالمية
إن مؤمتر األطراف،
إذ ي ري إىل مقررات /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-و/8م أ،20-
وإذ يرحب بتقريـر مرفـق البيئـة العامليـة املقـدم إىل مـؤمتر األطـراف يف دورتـ اياديـة والع ـرين،
واملعلومات الواردة في ب أن تنفيذ عملية التجديد السادسة ملوارد مرفق البيئة العاملية ،)1
اخلا

وإذ يرحــب أيض ـا بالتعه ـدات واملســامهات املقدمــة إىل صــندوق أقــل البلــدان ا ـوا والصــندوق
لتغري املناخ،

وإذ ي ــري إىل توصــيات اللجنــة الدائمــة املعنيــة بالتمويــل ال ـواردة يف تقريرهــا املقــدم إىل م ـؤمتر
األطراف يف دورت ايادية والع رين ب أن إتاحة م رو إرشادات ملرفق البيئة العاملية ،)2
 -1يالحــم أن مرفــق البيئــة العامليــة قــد دعــم تنفيــذ العناصــر املتبقيــة مــن برنــامج العمــل
اخلــا بأقــل البلــدان ا ـوا ،مبــا يف ذلــك حتــدي وتنفيــذ ب ـرامج العمــل الوطنيــة للتكيــف ،عــن طريــق
تــوفري التمويــل للم ــاريت الراميــة إىل بنــا قــدرات أقــل البلــدان اـوا علـ امل ــارحلة الفعالــة يف العمليــات
املتعلقـ ــة بتغـ ــري املنـ ــاخ ،وتعزيـ ــز الـ ــوع العـ ــام ب ـ ــأن قضـ ــايا تغـ ــري املنـ ــاخ ،وت ـ ــجيت نقـ ــل تكنولوجيـ ــا
التكيف ،وتعزيز دوائر األرصاد اجلوية واهليدرولوجية؛
 -2يرح ــب باس ــتثمارات مرف ــق البيئ ــة العاملي ــة يف اإلدارة املس ــتدامة للغاب ــات واألن ــطة
امل ــار إليه ــا يف الفق ــرة  70م ــن املق ــرر /1م أ ،16-وتس ــخري املن ــافت املتع ــددة اجملني ــة م ــن الغاب ــات
ومكافحــة إذالــة الغابــات وتــدهور الغابــات مبــا يتماش ـ وتوجيهــات الربجمــة لعمليــة التجديــد السادســة
ملوارد الصندوق الستئماين ملرفق البيئة العاملية )3؛
 -3يــدعو مرفــق البيئــة العامليــة إىل مواصــلة تقــدو التمويــل إىل األن ــطة امل ــار إليهــا يف
الفقرة  2أعاله ،عل أن يضت يف اعتباره أيضا الفقرة  8من املقرر /9م أ 19-واملقـرر /16م أ،21-
حسب القتضا ؛
__________
 FCCC/CP/2015/4 )1و.Add.1

 ،FCCC/CP/2015/8 )2املرفق اخلام .
 )3انظـر وثيقـة مرفـق البيئـة العامليــة  .GEF/A.5/07/Rev.01وهـ متاحـة يف العنـوان التــايل<http://www.thegef.org/gef/ :
>.gef_Documents_Publications
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 -4ي جت عل تقـدو تربعـات ماليـة إضـافية لـدعم عمليـة خطـط التكيـف الوطنيـة مـن
خالل املسامهات يف صندوق أقل البلدان اوا والصندوق اخلا لتغري املناخ؛
-5

يرحب بإضافة مانية وحلالت م اريت إىل شبكة مرفق البيئة العاملية؛

 -6يالح ــم أن مكت ــب التقي ــيم املس ــتقل الت ــابت ملرف ــق البيئ ــة العاملي ــة جي ــري استعراض ــا
لصندوق أقل البلدان اوا؛
 -7ي ـ ــجت مرف ـ ــق البيئ ـ ــة العاملي ـ ــة علـ ـ ـ أن ي ـ ــدرع الس ـ ــتنتاجات ال ـ ــيت خلـ ـ ـ إليه ـ ــا
الس ــتعراض امل ــار إليه ــا يف الفق ــرة  6أع ــاله يف تقري ــره املق ــدم إىل مـ ـؤمتر األطـ ـراف يف دورتـ ـ الثاني ــة
والع رين ت رين الثاين/نوفمرب )2016؛
 -8يطل ـ ــب إىل مرف ـ ــق البيئ ـ ــة العاملي ـ ــة أن جي ـ ــري استعراض ـ ــا تقني ـ ــا لاولوي ـ ــات الربناجمي ـ ــة
لصــندوق أقــل البلــدان اـوا ،مــت مراعــاة الســتعراض املســتقل امل ــار إليـ يف الفقــرة  6أعــاله ،علـ أن
يرحلز الستعراض التقين عل مجلة أمور منها ما يل :
أ) الض ــطال بأن ــطة ثريبي ــة ملموس ــة ب ــأن تغ ــري املن ــاخ تك ــون هل ــا أمهي ــة خاص ــة
بالنسبة ألقل البلدان اوا؛
) تعزي ــز الق ــدرة املؤسس ــية يف األج ــل الطوي ــل علـ ـ تص ــميم وتنفي ــذ األن ــطة امل ــار
إليها يف الفقرة  8أ) أعاله؛
 -9حيـ مرفــق البيئــة العامليــة عل ـ أن يعمــل مــت مجيــت وحلالت ـ ومــت البلــدان املســتفيدة
لك يكفل قدرة هذه البلدان عل الستفادة من شبكة الوحلالت املوسعة؛
 -10يرحــب باستك ــاف مرفــق البيئــة العامليــة ألدوات ابتكاريــة يــري قائمــة عل ـ املــن ،
وي ــجت مرفــق البيئــة العامليــة عل ـ أن يعمــل مــت وحلالت ـ ومــت البلــدان املســتفيدة والقطــا اخلــا مــن
أجل تقدو مقرتحات؛
 -11يرحب أيضا مبوافقة مرفق البيئة العامليـة علـ م ـاريت ترمـ إىل دعـم  46بلـدا ناميـا
طرفــا يف جمــال إعــداد مســامها ا املعتزمــة اوــددة وطنيــا  ،)4وي ــجت مرفــق البيئــة العامليــة عل ـ مواصــلة
تقدو هذا الدعم؛
 -12يطلــب إىل مرفــق البيئــة العامليــة أن ينظــر يف ســبل دعــم البلــدان الناميــة األط ـراف يف
جمــال صــوغ السياســات والس ـرتاتيجيات وال ـربامج وامل ــاريت الراميــة إىل تنفيــذ أن ــطة مــن شــأهنا أن
تـ ــنهف باألولويـ ــات املبينـ ــة يف مسـ ــامها ا املعتزمـ ــة او ـ ـددة وطنيـ ــا عل ـ ـ حنـ ــو يتسـ ــق مـ ــت السياسـ ــات
الت غيلية واملبادمل التوجيهية ملرفق البيئة العاملية ،اعتبارا من عام 2016؛
__________
 )4حىت تاريخ  16أيلول/سبتمرب .2015
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 -13يالحــم اإلج ـرا ات الــيت اقــذها مرفــق البيئــة العامليــة مــن أجــل إرســا هنــج نُظُم ـ
أحلثـر اتسـاقا إلدارة وتبـادل املعلومـات واملعــارف املكتسـبة مـن م ـاريت وبـرامج مرفـق البيئـة العامليـة مــن
أجل حتسني فعالية مرفق البيئة العاملية ووحلالت وتعزيز قدرات البلدان املستفيدة؛
 -14يرح ــب ب ــاجلهود ال ــيت ب ــذهلا ح ــىت اآلن مرف ــق البيئ ــة العاملي ــة للتعام ــل م ــت الص ــندوق
األخضــر للمنــاخ وي ــجت حلــال الكيــانني علـ ذيــادة بلــورة سياســا ما وبراجمهمــا يف إطــار اآلليــة املاليــة
لالتفاقية ،والستفادة من تكامل تلك السياسات والربامج؛
 -15ي ـ ــدعو األط ـ ـراف إىل أن تق ـ ــدم إىل األمان ـ ــة ،س ـ ــنويا وحلتاب ـ ــة ويف أج ـ ــل أقص ـ ــاه 10
أســابيت قبــل انعقــاد حلــل دورة مــن دورات م ـؤمتر األطـراف ،آرا هــا وتوصــيا ا ب ــأن العناص ـر الواجــب
مراعا ا يف وضت اإلرشادات ملرفق البيئة العاملية؛
 -16يطل ـ ــب إىل مرف ـ ــق البيئ ـ ــة العاملي ـ ــة أن ي ـ ــدرع ،يف تقري ـ ــره الس ـ ــنوي املق ـ ــدم إىل م ـ ـؤمتر
األطراف ،معلومات عـن اخلطـوات الـيت اقـذها لتنفيـذ اإلرشـادات الـواردة يف هـذا املقـرر ويف مقـررات
مؤمتر األطراف األخرى ذات الصلة.

اجللسة العامة العاشرة
 10حلانون األول/ديسمرب 2015
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المقرر /9م أ21-
منهجيات اإلبالغ عن المعلدمات المالية من جانب األطراف المدرجة يرب
المريق األول لالتفاقية
إن مؤمتر األطراف،
إذ ي ري إىل املواد  4و 5و 7و 10و 12من التفاقية،
وإذ ي ـ ـ ــري أيض ـ ـ ــا إىل املق ـ ـ ــررات /9م أ 2-و/11م أ 4-و/4م أ 5-وإىل الفق ـ ـ ــرة  40م ـ ـ ــن
املقرر /1م أ،16-
وإذ ي ري حلذلك إىل الفقرة  19من املقرر /2م أ ،17-واملقرر /11م أ،20-
 -1يقــر بضــرورة تعزيــز فه ــم م ــرتك للمصــطلحات األساســية م ــن أجــل اإلبــالغ ع ــن
املعلومــات املاليــة مبوجــب التفاقيــة تيس ـريا ل ــفافية املعلومــات والبيانــات املتعلقــة بالــدعم وإلمكاني ــة
مقارنتها عرب الزمن وفيما بني األطراف؛
 -2يرحـب باملســامهات املقدمــة مــن األطـراف واملنظمــات املعتمــدة بصــفة مراقــب ب ــأن
منهجيــات اإلبــالغ عــن املعلومــات املاليــة ،وبالورقــة التقنيــة  )1الــيت تــوجز املنهجيــات الدوليــة القائمــة
بالس ــتناد إىل املعلوم ــات ذات الص ــلة الـ ـواردة يف املس ــامهات املقدم ــة م ــن األطـ ـراف وم ــن املنظم ــات
املعتمدة بصفة مراقب ،ضمن مصادر أخرى؛
 -3يرحب أيضا لقة العمـل التقنيـة امل ـرتحلة ب ـأن منهجيـات اإلبـالغ عـن املعلومـات
املاليـة مــن جانــب األطـراف املدرجــة يف املرفــق األول لالتفاقيــة الــيت عُقــدت خــالل الــدورة حتــت رعايــة
اهليئــة الفرعي ــة للم ــورة العلمي ــة والتكنولوجيــة واهليئ ــة الفرعي ــة للتنفي ــذ واللجنــة الدائم ــة للتموي ــل ،م ــت
اإلحاطة علما مبوجز أعمال حلقة العمل )2؛
 -4يرحــب حل ــذلك باملعلومــات اودث ــة ال ــيت أعــد ا اللجن ــة الدائمــة للتموي ــل خبص ــو
هــذه املســألة ،يف إطــار عملهــا ب ــأن قيــا الــدعم واإلبــالغ عن ـ والتحقــق من ـ خــارع نطــاق التقيــيم
والعرض العام لفـرتة السـنتني لتـدفقات التمويـل املتعلـق باملنـاخ ،املقدمـة خـالل الـدورة الثالثـة واألربعـني
للهيئة الفرعية للم ورة العلمية والتكنولوجية؛

__________
.FCCC/TP/2015/2 )1

 )2متاح يف العنوان التايل:
http://unfccc.int/files/cooperation_and_support/financial_mechanism/standing_committee/application/pdf/summary

._of_the_in-session_workshop_on_reporting_methodologies_final_web.pdf
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 -5يرحب بتوصيات اللجنـة الدائمـة للتمويـل ب ـأن منهجيـات اإلبـالغ عـن املعلومـات
املاليـ ــة ،امل ـ ــار إليهـ ــا يف الفقـ ــرة  19مـ ــن املقـ ــرر /2م أ ،17-ال ـ ـواردة يف تقريرهـ ــا املقـ ــدم إىل م ـ ـؤمتر
األطراف يف دورت ايادية والع رين )3؛
 -6يقـ ــرر تعزيـ ــز التس ـ ـاق وال ـ ــفافية عـ ــن طريـ ــق إدخـ ــال تعـ ــديالت عل ـ ـ بـ ــارامرتات
اإلب ــالغ يف اجلـ ــداول  7و 7أ) و ) 7مـ ــن ال ـ ــكل اجلـ ــدويل املوحـ ــد اخلـ ــا باملبـ ــادمل التوجيهيـ ــة
لالتفاقي ــة فيم ــا يتعل ــق بتق ــارير ف ــرتة الس ــنتني املقدم ــة م ــن البل ــدان املتقدم ــة األطـ ـراف ،وذل ــك باق ــاذ
اإلجرا ات التالية:
أ) إحــداث حقــول جديــدة يف جــداول اإلبــالغ تُــدرع فيهــا معلومــات عــن التعــاريف
أو املنهجيـ ــات املسـ ــتخدمة لابـ ــالغ عـ ــن املعلومـ ــات املتصـ ــلة ببـ ــارامرتات اإلبـ ــالغ التاليـ ــة :خاصـ ــة
باملنـ ـ ــاخ أو جمـ ـ ــالت أساسـ ـ ــية/جمالت عامـ ـ ــة  ،و الوضـ ـ ــت  ،و مصـ ـ ــدر التمويـ ـ ــل  ،و الن ـ ـ ــاط ،
و األداة املالية  ،و نو الدعم  ،و القطا ؛
) حتسـ ـ ــني الربنـ ـ ــامج اياسـ ـ ــو اخلـ ـ ــا باجلـ ـ ــداول  7و 7أ) و ) 7مـ ـ ــن ال ـ ـ ــكل
اجلدويل املوحد بزيادة عدد خانات البيانات يف ملف ميكروسوفت إيكسل؛
ع) موا مـ ــة التصـ ــنيف يف بـ ــارامرت اإلبـ ــالغ عـ ــن وضـ ــت م ـ ـوارد الـ ــدعم متعهـ ــد هبـ ــا
و ملتــزم هبــا و مقدمــة ) يف اجلــداول  7و 7أ) و ) 7مــن ال ــكل اجلــدويل املوحــد مــت التصــنيف
املستخدم يف إطار املنهجيات الدولية القائمة األخرى ملتزم هبا و مدفوعة )؛
 -7يطل ـ ــب إىل األمان ـ ــة أن ت ـ ــنق التطبي ـ ــق اإللك ـ ــرتوين لاب ـ ــالغ املس ـ ــتخدم لل ـ ــكل
اجلــدويل املوحــد ،وفقــا لاحكــام الـواردة يف املرفــق ،يف وقــت مناســب إلعــداد وتقــدو تقــارير األطـراف
لفرتة السنتني اليت حيل موعد تقدنها يف عام 2018؛
 -8يقــرر أن تســتخدم البلــدان املتقدمــة األط ـراف التطبيــق اإللكــرتوين لابــالغ بصــيغت
املنقح ـ ــة آخ ـ ــذة يروفه ـ ــا الوطني ـ ــة يف ايس ـ ــبان ،ل ـ ــدى إع ـ ــداد وتق ـ ــدو تقاريره ـ ــا لف ـ ــرتة الس ـ ــنتني يف
عام  2018وفقا للمقرر /2م أ17-؛
 -9يطلــب إىل األطـراف املدرجــة يف املرفــق الثــاين لالتفاقيــة أن تواصــل تقــدو معلومــات
عن الفرتاضات واملنهجيات األساسية املستخدمة يف تقاريرها لفرتة السنتني؛
 -10يطل ــب أيض ــا إىل األمان ــة أن ت ــدخل حتس ــينات علـ ـ الربن ــامج اياس ــو للواجه ــة
البينيــة لبيانــات تق ــارير فــرتة الســنتني ،حليم ــا يتســىن اس ــتخدام ويــائف البح ـ عل ـ املوقــت ال ــبك
لالتفاقي ــة جلم ــت معلوم ــات مص ــنفة حس ــب الفئ ــات األساس ــية يف اجل ــداول  7و 7أ) و ) 7م ــن
ال كل اجلدويل املوحد أي فئات البلد املستفيد/املنطقة املستفيدة ،أداة التمويل )؛
__________
 ،FCCC/CP/2015/8 )3املرفق الساد .
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 -11يطل ــب حل ــذلك إىل األمان ــة أن تستك ــف س ــبل إن ــا وص ــالت إلكرتوني ــة للـ ـربط
بربجميـات ومنصــات اإلبــالغ األخــرى تيسـريا لســترياد وتصــدير البيانــات املتعلقــة بعنصــر الن ــاط ،وأن
تعلم اللجنة الدائمة للتمويل لك تراع هذا اجلانب يف خطة عملها؛
 -12يطل ــب إىل األمان ــة أن حت ــدث البيان ــات املتعلق ــة طه ــات التنس ــيق الوطني ــة التابع ــة
لالتفاقية عنـدما تتـاح املعلومـات امل ـار إليهـا يف الفقـرة  6أعـاله ب ـأن التمويـل املتعلـق باملنـاخ املوجـ
إىل البلدان املستفيدة عل النحو املبلغ عن يف إطار التفاقية؛
 -13يطل ــب أيض ــا إىل اللجن ــة الدائم ــة للتموي ــل أن تراعـ ـ  ،يف تقييمه ــا وعرض ــها الع ــام
اوســنة املقدمــة مــن األطـراف املدرجــة يف
لفــرتة الســنتني لتــدفقات التمويــل املتعلــق باملنــاخ ،املعلومــات َّ
املرفق الثاين لالتفاقية امل ار إليها يف الفقرة  6أعاله؛
 -14يطل ــب حل ــذلك إىل اللجنـ ــة الدائمـ ــة للتمويـ ــل أن تراع ـ ـ  ،يف سـ ــياق خطـ ــة عملهـ ــا
ب ـأن قيـا الـدعم واإلبــالغ عنـ والتحقـق منـ  ،مــا يُنجـز مـن أعمـال ب ــأن منهجيـات اإلبـالغ عــن
املعلومات املالية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية؛
 -15ي ــدعو اهليئ ــة الفرعي ــة للتنفي ــذ إىل أن تراعـ ـ التع ــديالت امل ــار إليه ــا يف الفق ــرة 6
أعــاله لــدى تنقيحهــا املبــادمل التوجيهيــة إلعــداد الباليــات الوطنيــة الـواردة مــن األطـراف املدرجــة يف
املرفــق األول لالتفاقي ــة ،اجل ــز الث ــاين :مبــادمل توجيهي ــة لتفاقي ــة األم ــم املتحــدة اإلطاري ــة ب ــأن تغ ــري
املناخ فيما يتعلق بتقدو الباليات الوطنيـة  ،الـذي ينبغـ اسـتكمال يف الـدورة الثانيـة والع ـرين ملـؤمتر
األطراف ت رين الثاين/نوفمرب )2016؛
 -16حي ــيط علم ــا باآلث ــار التقديري ــة املرتتب ــة يف امليزاني ــة علـ ـ األن ــطة املق ــرر أن تنف ــذها
األمانة عمال باألحكام الواردة يف الفقرات  7و 10و 11أعاله؛
املالية.
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 -17يطلب أن تنفـذ األمانـة اإلجـرا ات الـيت يـدعوها إليهـا هـذا املقـرر رهنـا بتـوافر املـوارد
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المريق
الشرركل الجرردولب المد ررد المررنق الخررا ب "المبررادا التدجيهيررة لالتفاقيررة
ييما يتعلق بتقارير يتر السنتين المقدمة من البلدان المتقدمة األطراف"
حتــل اجلــداول التاليــة لــل اجلــداول  7و 7أ) و ) 7مــن ال ــكل اجلــدويل املوحــد اخلــا
ب املبـ ــادمل التوجيهيـ ــة لالتفاقي ـ ــة فيمـ ــا يتعل ـ ــق بتقـ ــارير فـ ــرتة الس ـ ــنتني املقدمـ ــة م ـ ــن البلـ ــدان املتقدم ـ ــة
األطراف .
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قنوات التوزيع

جمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو املس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامهات
املقدمـ ـ ـ ـ ــة عـ ـ ـ ـ ــن طريـ ـ ـ ـ ــق
القنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوات املتع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــددة
األطراف:
ص ـ ـ ـ ـ ـ ــناديق متع ـ ـ ـ ـ ـ ــددة
األطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراف لتغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري
ذ)
املناخ
صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــناديق أخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى
متع ـ ـ ـ ـ ــددة األطـ ـ ـ ـ ـ ـراف
ح)
لتغري املناخ
مؤسس ـ ـ ـ ـ ـ ــات ماليـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
متع ـ ـ ـ ــددة األط ـ ـ ـ ـراف،
مبــا يف ذلــك املصــارف
اإلاائية اإلقليمية
اهليئ ـ ـ ــات املتخصص ـ ـ ــة
التابعة لامم املتحدة

العملة اولية
د) )2
خاصة باملناخ
شاملة لعدة فئات
جمالت أساسية/
و)
ه)
ع) )1
التخفيف التكيف جمالت أخرى
جمالت عامة

)

دولرات الوليات املتحدة
د) )2
خاصة باملناخ
شاملة لعدة فئات
جمالت أساسية/
و)
ه)
جمالت عامة ع) التخفيف التكيف جمالت أخرى
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اجلدول 7
تقديم الدعم المالب العام :معلدمات مدجز يب عام 3-20XX

(أ)

جمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو املس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامهات
املقدم ـ ـ ـ ـ ــة ع ـ ـ ـ ـ ــن طري ـ ـ ـ ـ ــق
القن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوات الثنائي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
واإلقليمية وقنوات أخرى
المجمدع

)

دولرات الوليات املتحدة
د) )2
خاصة باملناخ
شاملة لعدة فئات
جمالت أساسية/
و)
ه)
جمالت عامة ع) التخفيف التكيف جمالت أخرى

إيضاح للحواش الرقمية يف إطار التوثيق بعد اجلداول  7و 7أ) و.) 7
مالحظة :يرد
ٌ
أ) عل األطراف أن تُعبئ جدول منفصال لكل سنة ،أي  3-20XXو ،2-20XXحي تكون  20XXه سنة اإلبالغ.
) ينبغ ـ أن تقــدم األط ـراف إيضــاحا ب ــأن املنهجيــة املســتخدمة يســا أســعار الصــرف بالنســبة للمعلومــات املقدمــة يف اجلــداول  7و 7أ) و ) 7يف
إطار التوثيق.
ع) هذه إشارة إىل الدعم املقدم إىل املؤسسات املتعددة األطراف الذي ل نكن أن تصنف األطراف عل أن خا باملناخ.
د) ينبغ أن توض األطراف يف تقاريرها عن فرتة السنتني طريقة تصنيفها لاموال عل أهنا خاصة باملناخ.
ه) هذه إشارة إىل متويل األن طة املتقاطعة بني التخفيف والتكيف.
و) يرج التحديد.
ذ) الصــناديق املتعــددة األطـراف لتغــري املنــاخ املبينــة يف الفقــرة  17أ) مــن املبــادمل التوجيهيــة لالتفاقيــة فيمــا يتعلــق بتقــارير فــرتة الســنتني املقدمــة مــن البلــدان
املتقدمة األطراف يف املقرر /2م أ.17-
ح) صناديق أخرى متعددة األطراف لتغري املناخ عل النحو امل ار إلي يف الفقرة  ) 17من املبادمل التوجيهية لالتفاقية فيمـا يتعلـق بتقـارير فـرتة السـنتني
املقدمة من البلدان املتقدمة األطراف يف املقرر /2م أ.17-
GE.16-01195
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قنوات التوزيع

العملة اولية
د) )2
خاصة باملناخ
شاملة لعدة فئات
جمالت أساسية/
و)
ه)
ع) )1
التخفيف التكيف جمالت أخرى
جمالت عامة
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التمويل املقدم من املاحنني

ص ـ ــناديق متع ـ ــددة األط ـ ـراف لتغ ـ ــري
املناخ
 -1مرفق البيئة العاملية
 -2صندوق أقل البلدان اوا
 -3الصندوق اخلا لتغري املناخ
 -4صندوق التكيف
 -5الصندوق األخضر للمناخ
 -6الص ـ ـ ـ ـ ــندوق الس ـ ـ ـ ـ ــتئماين
لان ــطة التكميلي ــة لتفاقي ــة تغ ــري
املناخ
 -7صـ ــناديق أخ ـ ــرى متع ـ ــددة
األطراف لتغري املناخ
المجمدع الفرعب

دولرات
دولرات
العملة الوليات العملة الوليات
اولية املتحدة اولية املتحدة

ملتزم هبا
مدفوعة

األداة املالية

)5

نو الدعم

)6

منحة
قرض ب روط
التخفيف
ميسرة
املساعدة
التكيف
اإلاائية الرمسية قرض ب روط
شاملة لعدة
تدفقات رمسية يري ميسرة
ذ)
جمالت
أسهم
أخرى
و)
فئات أخرى و) فئات أخرى و) فئات أخرى

ع) )7

القطا
الطاقة
النقل
الصناعة
الزراعة
ايراجة
املياه والصرف
الصح
شاملة لعدة جمالت
و)
فئات أخرى
ل ينطبق
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املبلغ اإلمجايل
جمالت أساسية/
ه) )2
جمالت عامة د)  )1خاصة باملناخ

الوضت

) )3

مصدر
التمويل

)4
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اجلدول  7أ)
تقديم الدعم المالب العام :المساهمة عن طريق القندات المتعدد األطراف يب عام 3-20XX

(أ)
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مؤسسات مالية متعددة األطراف،
مب ـ ـ ــا يف ذل ـ ـ ــك املص ـ ـ ــارف اإلاائي ـ ـ ــة
اإلقليمية
 -1البنك الدويل
 -2املؤسسة املالية الدولية
 -3مصرف التنمية األفريق
 -4مصرف التنمية اآلسيوي
 -5املصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف األورو
لان ا والتعمري
 -6مصـ ــرف التنمي ـ ــة للبل ـ ــدان
األمريكية
 -7فئات أخرى
المجمدع الفرعب
اهليئ ـ ـ ــات املتخصص ـ ـ ــة التابع ـ ـ ــة لام ـ ـ ــم
املتحدة
 -1برنـ ـ ـ ـ ـ ــامج األمـ ـ ـ ـ ـ ــم املتحـ ـ ـ ـ ـ ــدة
اإلاائ برامج لددة)
 -2برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة
برامج لددة)
 -3فئات أخرى
المجمدع الفرعب
المجموع
إيضاح للحواش الرقمية يف إطار الوثائق بعد اجلداول  7و 7أ) و.) 7
مالحظة :يرد
ٌ

منحة
قرض ب روط
التخفيف
ميسرة
املساعدة
التكيف
اإلاائية الرمسية قرض ب روط
شاملة لعدة
تدفقات رمسية يري ميسرة
ذ)
جمالت
أسهم
أخرى
و)
و)
و)
فئات أخرى فئات أخرى فئات أخرى
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التمويل املقدم من املاحنني

دولرات
دولرات
العملة الوليات العملة الوليات
اولية املتحدة اولية املتحدة

ملتزم هبا
مدفوعة

األداة املالية

نو الدعم

القطا
الطاقة
النقل
الصناعة
الزراعة
ايراجة
املياه والصرف
الصح
شاملة لعدة جمالت
و)
فئات أخرى
ل ينطبق
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املبلغ اإلمجايل
جمالت أساسية/
ه) )2
جمالت عامة د)  )1خاصة باملناخ

الوضت

) )3

مصدر
التمويل

)4

)5

)6

ع) )7
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أ) عل األطراف أن تُعبئ جدول منفصال لكل سنة ،أي  3-20XXو ،2-20XXحي تكون  20XXه سنة اإلبالغ.
) ينبغ أن توض األطراف يف تقاريرها عن فرتة السنتني املنهجيـات املسـتخدمة لتصـنيف األمـوال يف فئـات أمـوال] مدفوعـة وملتـزم هبـا .وعلـ األطـراف
أن تقدم معلومات عن أحلرب عدد من فئات تصنيف الوضت ،حسبما تراه مناسبا ،وفق ترتيب األولويات التايل :مدفوعة وملتزم هبا.
ع) جيوذ لاطراف أن قتار قطاعات معنية عدة .وجيوذ لاطراف أن تبلغ عن التوذيت القطاع  ،حسب القتضا  ،يف إطار البند فئات أخرى .
د) هذه إشارة إىل الدعم املقدم إىل املؤسسات املتعددة األطراف الذي ل نكن أن تصنف األطراف عل أن خا باملناخ.
ه) ينبغ أن توض األطراف يف تقاريرها عن فرتة السنتني طريقة تصنيفها لاموال عل أهنا خاصة باملناخ.
و) يرج التحديد.
ذ) هذه إشارة إىل متويل األن طة املتقاطعة بني التخفيف والتكيف.

FCCC/CP/2015/10/Add.2

خاصة باملناخ

البلد/اإلقليم/امل رو /
الربنامج
)
املستفيد

العملة
اولية

األداة املالية

نو الدعم

)6

و) )2

دولرات
الوليات
املتحدة

ملتزم هبا
مدفوعة

املساعدة اإلاائية
الرمسية
تدفقات رمسية
أخرى
ذ)
فئات أخرى

منحة
قرض ب روط ميسرة
قرض ب روط يري
ميسرة
أسهم
ذ)
فئات أخرى

التخفيف
التكيف
شاملة لعدة
ح)
جمالت
فئات
ذ)
أخرى

د) )7

القطا
الطاقة
النقل
الصناعة
الزراعة
ايراجة
املياه والصرف
الصح
شاملة لعدة
جمالت
ذ)
فئات أخرى

إيضاح للحواش الرقمية يف إطار التوثيق بعد اجلداول  7و 7أ) و.) 7
مالحظة :يرد
ٌ
أ) عل األطراف أن تُعبئ جدول منفصال لكل سنة ،أي  3-20XXو ،2-20XXحي تكون  20XXه سنة اإلبالغ.
) ينبغ أن تقدم األطراف ،قدر اإلمكان ،معلومات عن التفاصيل الواردة يف هذا اجلدول.
ع) ينبغ أن توض األطراف يف تقاريرها عن فرتة السنتني املنهجيـات املسـتخدمة لتصـنيف األمـوال يف فئـات أمـوال] مدفوعـة وملتـزم هبـا .وعلـ األطـراف
أن تقدم معلومات عن أحلرب عدد من فئات تصنيف الوضت ،حسبما تراه مناسبا ،وفق ترتيب األولويات التايل :مدفوعة وملتزم هبا.
د) جيوذ لاطراف أن قتار قطاعات معنية عدة .وجيوذ لاطراف أن تبلغ عن التوذيت القطاع  ،حسب القتضا  ،يف إطار البند فئات أخرى .
ه) ينبغ أن تقدم األطراف ،حسب القتضا  ،معلومات عن تفاصيل امل رو والوحلالة املنفذة.
و) ينبغ أن توض األطراف يف تقاريرها عن فرتة السنتني طريقة تصنيفها لاموال عل أهنا خاصة باملناخ.
ذ) يرج التحديد.
ح) هذه إشارة إىل متويل األن طة املتقاطعة بني التخفيف والتكيف.

معلومات
ه)
إضافية
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املبلغ اإلمجايل

الوضت

ع) )3

مصدر
التمويل

)4

)5
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اجلدول ) 7
تقديم الدعم المالب العام :المساهمة عن طريق القندا ت الثنائية واإلقليمية والقندات األخرى يب عام 3-20XX

(أ)
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إطار التدثيق
 -1جمالت أساسية/جمالت عامة
 -2خاصة باملناخ
 -3الوضت
 -4مصدر التمويل
 -5أداة التمويل
 -6نو الدعم
 -7القطا
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يقــدم حلــل طــرف بيانــا للمـوارد املاليــة اجلديــدة واإلضــافية الــيت قــدمها ويوضـ طريقــة تصــنيف هــذه املـوارد إىل جديــدة و إضــافية  .ويرجـ تقــدو هــذه املعلومــات
فيما يتعلق باجلدولني  7أ) و.) 7
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المقرر /10م أ21-
استعراض الفتر 2015-2013
إن مؤمتر األطراف،
إذ ي ري إىل املادة  2من التفاقية،
وإذ ي ـ ـ ــري أيض ـ ـ ــا إىل الفق ـ ـ ـ ـرتني  138و 139مـ ـ ـ ــن املقـ ـ ـ ــرر /1م أ ،16-والفقـ ـ ـ ــرة  6مـ ـ ـ ــن
املقـ ـ ـ ــرر /1م أ ،17-والفق ـ ـ ـ ـرات  167-157مـ ـ ـ ــن املقـ ـ ـ ــرر /2م أ ،17-والفق ـ ـ ـ ـرات  91-79مـ ـ ـ ــن
املقرر /1م أ،18-
 -1حيـ ــيط علمـ ــا بأعمـ ــال ح ـ ـوار اخل ـ ـربا املـ ــنظَّم ،الـ ــذي أسـ ــهم يف اسـ ــتكمال مراحـ ــل
اس ــتعراض الف ــرتة  2015-2013املبين ــة يف الفق ــرة  164م ــن املق ــرر /2م أ ،17-وب ــالتقرير املتعل ــق
وار اخلربا املنظم  ،)1مبا يف ذلك الرسائل الع ر اليت يلق الضو عليها؛
-2

يعر عن تقديره وامتنان لكل من شارك يف حوار اخلربا املنظَّم؛

 -3يالح ـ ـ ــم أن حـ ـ ـ ـوار اخلـ ـ ـ ـربا امل ـ ـ ــنظَّم اس ـ ـ ــتكمل عملـ ـ ـ ـ  ،علـ ـ ـ ـ النح ـ ـ ــو املب ـ ـ ــني يف
الفقرات  89-86من املقرر /1م أ18-؛
 -4يق ــرر ،ب ـ ــأن مـ ــدى مال مـ ــة اهلـ ــدف الع ــامل الطويـ ــل األجـ ــل ،ويف ضـ ــو اهلـ ــدف
النهــائ لالتفاقيــة ،أن اهل ــدف يتمثــل يف إبق ــا ارتفــا املتوســط الع ــامل لدرجــة اي ـرارة عنــد مس ــتوى
يقل بكثري عن درجتني مئـويتني فـوق مسـتويات مـا قبـل العصـر الصـناع  ،ويف مواصـلة اجلهـود الراميـة
إىل حصــر ارتفــا درجــة اي ـرارة يف ذيــادة تقــل عــن  1.5درجــة مئويــة فــوق مســتويات مــا قبــل العصــر
الصناع ُ ،مسلما بأن من شأن ذلك أن يؤدي إىل خفف حلبري ملخاطر وآثار تغري املناخ؛
 -5يق ــرر أيض ــا أنـ ـ ينبغـ ـ لاطـ ـراف أن تتخ ــذ ،يف ض ــو التق ــدم اإلمج ــايل او ــرذ حن ــو
حتقي ــق اهل ــدف الع ــامل الطوي ــل األج ــل ،مب ــا يف ذل ــك النظ ــر يف تنفي ــذ اللتزام ــات مبوج ــب التفاقي ــة،
إج ـ ـرا ات عاجل ــة وطموح ــة يف إط ــار التفاقي ــة م ــت التس ــليم بالتح ــديات التكنولوجي ــة والقتص ــادية
واملؤسسية؛

 -6يالحــم أنـ عل ـ الــريم مــن أن هيئــات اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة ب ــأن تغــري
املنــاخ أحــرذت بعــف التقــدم يف ذيــادة الــدعم املقــدم يف جمــال التمويــل والتكنولوجيــا وبنــا القــدرات،
ل تزال هناك ثغرات حلبرية من حي حجم هذا التقدم وسرعت ؛
 -7يالحــم أيض ــا اســتمرار وج ــود ثغ ـرات يف املعلوم ــات تتعلــق باجمل ــالت الــيت يغطيه ــا
نطاق استعراض الفرتة  2015-2013عل النحو املبني يف الفقرة  79من املقرر /1م أ18-؛
__________
.FCCC/SB/2015/INF.1 )1
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 -8ي ــجت األوســاط العلمي ــة عل ـ معاجلــة م ــا ُحــدد خــالل ح ـوار اخل ـربا املــنظَّم م ــن
ثغـرات يف املعلومــات والبحــوث ،مبــا يف ذلــك الســيناريوهات الــيت تبقـ ذيــادة الحـرتار يف حــدود أقــل
مــن  1.5درجــة مئويــة فــوق مســتويات مــا قبــل العصــر الصــناع لــول عــام  2100وحتــد مــن نطــاق
اآلثار املرتبطة بتلك السيناريوهات عل الصعيدين اإلقليم واول ؛
 -9ي ـ ــري إىل أن السـ ــتعراض الـ ــدوري املقبـ ــل ينبغ ـ ـ إج ـ ـرا ه وفقـ ــا للفقـ ــرة  167مـ ــن
املقــرر /2م أ ،17-ويتفــق عل ـ أن الســتعراض الــدوري املقبــل ينبغ ـ أن يتســم بالفعاليــة والكفــا ة،
ويتجنــب اذدواجيــة العمــل ،ويراع ـ نتــائج األعمــال ذات الصــلة املنجــزة يف إطــار التفاقيــة وبرتوحلــول
وهيئتيها الفرعيتني؛
حليوتو امللحق هبا ْ
 -10يطلــب إىل اهليئــة الفرعيــة للم ــورة العلميــة والتكنولوجيــة واهليئــة الفرعيــة للتنفيــذ أن
تنظـرا يف نطــاق الســتعراض الــدوري املقبــل ،امل ــار إليـ يف الفقــرة  9أعــاله ،بغيــة تقــدو توصــية لكـ
ينظر فيها مؤمتر األطراف يف موعد ل يتجاوذ عام  ،2018حسب القتضا ؛
 -11يتفق عل إعادة عقد حوار اخلربا املنظم بالتزامن مت الستعراض الدوري املقبل؛
 -12يالح ـ ـ ــم أن الس ـ ـ ــتعراض ال ـ ـ ــدوري األول نف ـ ـ ــذ وليتـ ـ ـ ـ  ،علـ ـ ـ ـ النح ـ ـ ــو الـ ـ ـ ـوارد يف
الفقرتني  138و 139من املقرر /1م أ 16-والفقرة  6من املقرر /1م أ 17-والفقرات 167-157
من املقرر /2م أ 17-والفقرات  91-79من املقرر /1م أ.18-
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المقرر /11م أ21-
المنتدى المعنب بترأثير تنفيرذ تردابير التصردر وبرنرامم العمرل المتعلرق بهرذا
التأثير
إن مؤمتر األطراف،
إذ ي ري إىل هدف التفاقية عل النحو املبني يف ماد ا ،2
وإذ يؤحلــد مــن جديــد مبــادمل وأحكــام التفاقيــة املتصــلة بالعواقــب القتصــادية والجتماعيــة
لتدابري التصدي ،ول سيما املواد  2و 3و،4
وإذ ي ـ ـ ـ ــري إىل املق ـ ـ ـ ــررات /5م أ 7-و/1م أ 10-و/1م أ 13-و/1م أ 16-و/2م أ17-
و/8م أ 17-و/1م أ 18-و/31م أ 1-والفقـ ـرات  8و 9و 10م ــن امل ــادة  4م ــن التفاقي ــة ،وحل ــذا
الفقرة  3من املادة  2والفقرة  14واملادة  3من بروتوحلول حليوتو،
وإذ حيــيط علمــا بالــدعوات املتكــررة املوجهــة مــن األط ـراف مــن أجــل تبــادل مســتمر ومــنظم
للمعلومــات ب ــأن النتــائج اإلجيابيــة والســلبية لتــدابري التصــدي ،وعلـ طــرق لتحقيــق أقصـ قــدر مــن
اإلجيابيــة والتقليــل مــن اآلثــار الســلبية عل ـ األط ـراف ،وذلــك متاشــيا مــت برنــامج العمــل ال ـذي وضــعت
اهليئتان الفرعيتان ب أن هذه املسألة،
وإذ ي ـ ــري إىل أن اس ـ ــتعراض عم ـ ــل املنت ـ ــدى ب ـ ــأن ت ـ ـأثري تنفي ـ ــذ ت ـ ــدابري التص ـ ــدي ،عم ـ ــال
بالفقرة  5من املقرر /8م أ ،17-قد انته ،
العملية،

وإذ يؤحلـد أن هنـاك حاجــة إىل النظـر ب ــكل أحلثـر ترحليـزا يف القضــايا مـن أجــل حتسـني فعاليــة

 -1يقــرر أن يواصــل وحيســن املنتــدى املعــين بتـأثري تنفيــذ تــدابري التصــدي ،والـذي ينبغـ
أن يـ ـوفر منص ــة تت ــي لاطـ ـراف إمكاني ــة تقاس ــم املعلوم ــات واخلـ ـربات ودراس ــات اي ــالت اإلفراديـ ـة
وأفضـ ــل املمارسـ ــات ووجهـ ــات النظـ ــر بطريقـ ــة تفاعليـ ــة ،ويسـ ــهل تقيـ ــيم وحتليـ ــل تـ ــأثري تنفيـ ــذ تـ ــدابري
التصدي ،وذلك هبدف التوصية باقاذ إجرا ات لددة؛
 -2يقــرر أيضــا أن يرحلــز العمــل يف إطــار املنتــدى اوســن عل ـ مجلــة أمــور منهــا تقــدو
أمثلــة ملموســة ودراســات حالــة إفراديــة وممارســات مــن أجــل تعزيــز قــدرة األط ـراف ،وخباصــة البلــدان
النامية األطراف ،عل التعامل مت تأثري تنفيذ تدابري التصدي؛
 -3يطلــب إىل ر ســا اهليئت ـني الفــرعيتني عقــد املنتــدى اوســن مــن أجــل تنفيــذ برنــامج
العمل املتعلق بتأثري تنفيذ تدابري التصدي امل ار إليـ يف الفقـرة  5أدنـاه ،والـذي سيسـتمر عقـده حتـت
بند م رتك من جدول أعمال اهليئتني الفرعيتني وفقا لاجرا ات املعمول هبا يف أفرقة التصال .ويعقد
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املنتــدى او ـني اجتماعات ـ م ـرتني يف الســنة بــالتزامن مــت دورات اهليئت ـني الفــرعيتني ،عل ـ أن يعقــد أول
اجتما ل خالل الدورة الرابعة واألربعني أيار/مايو  )2016للهيئتني الفرعيتني؛
 -4يطلب أيضـا إىل اهليئتـني الفـرعيتني أن ت ـكال ،مـن أجـل الـدفت قـدما بعمـل املنتـدى
اوسن ،أفرقة خربا تقنيني خمصصـة ،حسـب القتضـا  ،مـن أجـل التوسـت يف األعمـال الفنيـة يف إطـار
املنتدى اوسن .ويتكون فريق اخلربا التقنيني املخص من متثيل إقليم متواذن لاطراف؛
-5

يعتمد برنامج العمل الذي يتألف من اجملالت التالية:

أ)

التنويت والتحول القتصادي؛
) النتقال العادل للقوة العاملة ،وإجياد فر

عمل لئقة وجيدة؛

 -6يق ــرر أن يلـ ـ تنفي ــذ برن ــامج العم ــل احتياج ــات مجي ــت األط ـراف ،وخباص ــة البل ــدان
الناميــة األطـراف ،وأن يسرتشــد طملــة أمــور منهــا تقيــيم وحتليــل اآلثــار ،مبــا يف ذلــك اســتخدام وتطــوير
النماذع القتصادية ،مت مراعاة حلافة القضايا السياساتية ذات الهتمام؛
 -7يطلــب إىل اهليئتـني الفــرعيتني أن تستعرضــا حلــل ثــالث ســنوات ،ابتـدا مــن دور م ـا
التاســعة واألربعــني ت ـرين الثــاين/نوفمرب  ،)2018برنــامج عمــل املنتــدى اوســن ،مبــا يف ذلــك طرائــق
ت غيل ؛
 -8يقرر أن يقدم املنتدى اوسن توصيات إىل اهليئتني الفرعيتني ب أن اإلجرا ات امل ار
إليهــا يف الفقــرة  1أعــاله لتنظــرا فيهــا ،وذلــك هبــدف تقــدو توصــيات ب ــأن تلــك اإلجـرا ات ،حســب
القتضا  ،إىل مؤمتر األطراف ،ابتدا من دورت الثالثة والع رين ت رين الثاين/نوفمرب )2017؛
 -9يطل ــب إىل األمان ــة أن تع ــد ،رهن ــا بت ـ ـوافر املـ ـوارد املالي ــة ،وثيق ــة إرش ــادية ملس ــاعدة
البلدان النامية األطراف عل تقيـيم تـأثري تنفيـذ تـدابري التصـدي ،مبـا يف ذلـك التوجيـ املتعلـق بـأدوات
النمذجــة ،وحلــذلك امل ـواد التقنيــة ملســاعدة البلــدان الناميــة األط ـراف يف مبادرا ـا للتنويــت القتصــادي،
وذلك لتنظر فيها اهليئتان الفرعيتان يف دورتيهما الرابعة واألربعني؛
 -10حييط علمـا باآلثـار التقديريـة املرتتبـة يف امليزانيـة علـ األن ـطة الـيت سـتنفذها األمانـة
عمال باألحكام الواردة يف الفقرة  9أعاله؛
املالية.

 -11يطلب أن تنفـذ األمانـة اإلجـرا ات الـيت يـدعوها إليهـا هـذا املقـرر رهنـا بتـوافر املـوارد

اجللسة العامة ايادية ع رة
 13حلانون األول/ديسمرب 2015
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المقرر /12م أ21-
تعزيز تطدير تكندلدجيا المناخ ونقلها بداسطة آلية التكندلدجيا
إن مؤمتر األطراف،
إذ ي ـ ـ ــري إىل مقررات ـ ـ ـ /1م أ 16-و/2م أ 17-و/4م أ 17-و/1م أ 18-و/13م أ18-
و/14م أ 18-و/25م أ ،19-و/16م أ 20-و/17م أ ،20-ول سيما الفقرة ،3
 -1يرح ـب مــت التقــدير بــالتقرير الســنوي امل ــرتك للجنــة التنفيذيــة املعنيــة بالتكنولوجيــا
وملرحلز وشبكة تكنولوجيا املناخ لعـام  )1 2015الـذي يتضـمن معلومـات عـن أن ـطة حلـل منهمـا وعـن
أدا حلل منهما ويائ َف ؛
 -2يـ ــدعو اللجنـ ــة التنفيذيـ ــة املعنيـ ــة بالتكنولوجيـ ــا واجملل ـ ـ الست ـ ــاري ملرحلـ ــز وشـ ــبكة
تكنولوجيا املناخ إىل حتدي إجرا ات  )2إعداد الفصل امل رتك من تقريرمها السنوي امل رتك؛

 -3ي ـ ــدعو أيض ـ ــا األطـ ـ ـراف ومجي ـ ــت الكيان ـ ــات ذات الص ـ ــلة العامل ـ ــة يف جم ـ ــال تط ـ ــوير
التكنولوجيــا ونقلهــا إىل النظــر يف الرســائل البالغــة األمهيــة ال ـواردة يف التقريــر امل ــار إلي ـ يف الفقــرة 1
أعاله؛
 -4يرحــب بــالتقرير املؤقــت للجنــة التنفيذيــة املعنيــة بالتكنولوجيــا عــن اإلرشــادات املتعلقــة
بالتنفيذ املعزذ لنتائج عمليات تقييم الحتياجات التكنولوجية  ،)3مالحظا أن ينبغ اعتبار التقرير هنائيا؛
 -5يالح ــم أنـ ـ يتع ــني علـ ـ اللجن ــة التنفيذي ــة املعني ــة بالتكنولوجي ــا أن تض ــت اخلط ــوط
العريضــة إلرشــادات خاصــة بإعــداد خطــط عمــل التكنولوجيــا ،الـواردة يف مرفــق التقريــر امل ــار إليـ يف
الفق ــرة  4أع ــاله ،وإتاحته ــا يف مطل ــت ع ــام  2016للبل ــدان النامي ــة األطـ ـراف حلـ ـ تتبعه ــا يف عملي ــة
تقييم الحتياجات التكنولوجية؛
 -6يــدعو مرحلــز وشــبكة تكنولوجيــا املنــاخ إىل أن يتبــت اإلرشــادات املـذحلورة يف الفقــرة 5
أع ــاله عن ــدما يك ــون بص ــدد اإلجاب ــة عل ـ الطلب ــات اآلتي ــة م ــن البل ــدان النامي ــة األط ـراف خبص ــو
تقدو املساعدة حىت يتسىن تنفيذ نتائج تقييمات احتياجا ا التكنولوجية.

اجللسة العامة العاشرة
 10حلانون األول/ديسمرب 2015
__________
 )1الوثيقة .FCCC/SB/2015/1

 )2انظر الوثيقة  ،FCCC/SB/2013/1الفقرة .3
.FCCC/SB/2015/INF.3 )3
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المقرر /13م أ21-
الروابط بين آلية التكندلدجيا واآللية المالية
إن مؤمتر األطراف،
إذ ي ري إىل الفقرة  62من املقرر /1م أ 18-والفقرة  17من املقرر /3م أ،17-
 -1يرحــب مــت التقــدير بتوصــيات اللجنــة التنفيذيــة املعنيــة بالتكنولوجيــا ب ــأن الــروابط
بــني آليــة التكنولوجيــا واآلليــة املاليــة ،حلمــا وردت يف تقريــر اللجنــة التنفيذيــة املعنيــة بالتكنولوجيــا عــن
هذه املسألة )1؛
 -2يرح ــب ب ــايوار املس ــتمر واإلجي ــا ب ــني الص ــندوق األخض ــر للمن ــاخ ،ومرف ــق البيئ ــة
العاملية ،واللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا ،ومرحلز وشبكة تكنولوجيا املناخ؛
 -3يرحــب أيضــا مبســامهة مرفــق البيئــة العامليــة يف أن ــطة مرحلــز وشــبكة تكنولوجيــا املنــاخ
ويتطلت إىل تعاون مستمر بني هذين الكيانني؛
 -4يدعو جمل إدارة الصندوق األخضر للمناخ إىل تقدو توصـيات  ،وفقـا للفقـرة  62مـن
املقرر /1م أ ،18-لينظر فيها مؤمتر األطراف يف دورت الثانية والع رين ت رين الثاين/نوفمرب )2016؛
 -5يس ــلم بأمهي ــة وض ــرورة إقام ــة رواب ــط ل ــددة ذات نف ــت متب ــادل ووييفي ــة ب ــني آلي ــة
التكنولوجيــا واآلليــة املاليــة ،مــن خــالل حليانيهــا الت ــغيليني ،مرفــق البيئــة العامليــة والصــندوق األخضــر
للمناخ؛
 -6يســلم أيضــا بــأن اهلــدف مــن حتديــد الــروابط وتطويرهــا بــني آليــة التكنولوجيــا واآلليــة
املالية هو ضمان املوارد املالية الالذمة لتطوير التكنولوجيا ونقلها وتعزيز اإلجرا ات املتعلقة بذلك؛
 -7يؤحل ـ ــد ض ـ ــرورة أن تق ـ ــوم اللجن ـ ــة التنفيذي ـ ــة املعني ـ ــة بالتكنولوجي ـ ــا ،ومرحل ـ ــز وش ـ ــبكة
تكنولوجيـا املنــاخ ،والكيانــان الت ـغيليان لملليــة املاليــة بتعزيـز التعــاون هبــدف تعزيـز اضــطال حلــل منهــا
بوليت وتنفيذها عل حنو فعال ،وفقا للفقرة  4من املادة  12من التفاقية؛
 -8يطلــب إىل اللجنــة التنفيذيــة املعنيــة بالتكنولوجيــا ،ومرحلــز وشــبكة تكنولوجيــا املنــاخ،
والكيـانني الت ــغيليني لملليــة املاليــة مواصـلة الت ــاور ب ــأن الــروابط بـني آليــة التكنولوجيــا واآلليــة املاليــة
واملضـ يف تطويرهــا ،بســبل منهــا عقــد حلقــة عمــل أثنــا الــدورة الرابعــة واألربعــني للهيئتــني الفــرعيتني
أيار/مايو )2016؛

__________
.FCCC/CP/2014/6 )1
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 -9يطل ـ ــب أيض ـ ــا إىل اللجن ـ ــة التنفيذي ـ ــة املعني ـ ــة بالتكنولوجي ـ ــا أن ت ـ ــدرع ،يف تقريره ـ ــا
الســنوي ،الســتنتاجات الناشــئة عــن األن ــطة امل ــار إليهــا يف الفقــرة  8أعــاله حل ـ ينظــر فيهــا م ـؤمتر
األطراف يف دورت الثانية والع رين ،آخذا يف العتبار التوصيات امل ار إليها يف الفقرة  4أعاله؛
 -10يــدعو جملـ إدارة الصــندوق األخضــر للمنــاخ إىل أن ينظــر ،متاشــيا مــت الفقــرة 38
مـ ــن صـ ــك إدارة الصـ ــندوق األخضـ ــر للمنـ ــاخ  ،)2يف سـ ــبل تقـ ــدو الـ ــدعم ،وفقـ ــا لطرائـ ــق الصـ ــندوق
األخض ــر للمن ــاخ ،م ــن أج ــل تس ــهيل الوص ــول إىل التكنولوجي ــات الس ــليمة بيئيـ ـا يف البل ــدان النامي ــة
األط ـراف ،والتعــاون يف البحـ والتطــوير لتمكــني البلــدان الناميــة األط ـراف مــن تعزيــز مــا تتخــذه مــن
إجرا ات يف جمايل التخفيف والتكيف.

اجللسة العامة ايادية ع رة
 13حلانون األول/ديسمرب 2015

__________
 )2املقرر /3م أ ،17-املرفق.
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