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  ١٧-م أ/١املقرر     
  زل املعّزديربان للعم خمصص معين مبنهاج لإنشاء فريق عام

  إن مؤمتر األطراف،  
قد يكون غـري قابـل للـزوال تواجهـه         اً  ملحاً   أن تغري املناخ ميثل هتديد     إذ يدرك   

، وأنه بالتايل يتطلب أن تتصدى له مجيع األطراف علـى         كوكب األرض اجملتمعات البشرية و  
ني مجيع البلـدان    بالتعاون  وجه االستعجال، وإذ يقّر بأن الطبيعة العاملية لتغّير املناخ تتطلب           

 يف استجابة دولية فعالة ومناسبة، هبدف تسريع وتـرية          على أوسع نطاق ممكن ومشاركتها    
  خفض انبعاثات غازات الدفيئة على الصعيد العاملي، 

 إىل الفجوة الكبرية بني األثر اإلمجايل لوعود التخفيف اليت تلتـزم         وإذ يشري ببالغ القلق     
 فيما يتصل باالنبعاثات السنوية العاملية من غازات الدفيئة         ٢٠٢٠األطراف بتحقيقها حبلول عام     

ومسارات االنبعاثات اإلمجالية اليت ترّجح احتمال اإلبقاء على ارتفاع معدل درجـة احلـرارة              
  ، درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية١,٥العاملية دون درجتني مئويتني أو 

ي لالتفاقية سوف يتطلب تعزيز النظـام املتعـدد          أن حتقيق اهلدف النهائ    وإذ يدرك   
  األطراف املطبق يف إطار االتفاقية الذي يقوم على قواعد حمددة،

  ،٧-م أإ/١ إىل املقرر وإذ يشري  
  ،١٧-م أ/٢إىل املقرر اً وإذ يشري أيض  
متديد والية الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعـاوين الطويـل           يقرر    -١  

 التفاقية لسنة واحدة هبدف مواصلة عمله وبلوغ حمصلة متفق عليها عمـالً           األجل مبوجب ا  
من خالل املقررات املعتمدة يف دورات مؤمتر األطراف        ) خطة عمل بايل   (١٣-م أ /١ باملقرر

  السادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة، على أن تنتهي بعد ذلك مهمة الفريق؛
آخر ين   إىل وضع بروتوكول أو صك قانو      أن يطلق عملية ترمي   اً  يقرر أيض   -٢  
قانونية يف إطار االتفاقية تسري على مجيع األطراف، من خالل          متفق عليها هلا قوة     أو وثيقة   

هيئة فرعية تنشأ يف إطار االتفاقية مبوجب هذا املقرر وتسمى الفريق العامل املخصص املعـين              
  املعزز؛ ديربان للعملمبنهاج 

ديربان للعمـل   نهاج  لفريق العامل املخصص املعين مب     أن يبدأ ا   يقرر كذلك   -٣  
 وأن يقدم تقارير عـن      ٢٠١٢املعزز عمله على سبيل االستعجال يف النصف األول من عام           

  تقدم أعماله إىل الدورات املقبلة ملؤمتر األطراف؛
 ديربان للعمل املعـزز     نهاجمبفريق العامل املخصص املعين     أن يكمل ال  يقرر    -٤  

 هبدف اعتماد الربوتوكول املذكور،     ٢٠١٥عام  على أالّ يتجاوز     وقت ممكن    عمله يف أقرب  
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املذكورين، يف الدورة احلاديـة     اليت هلا قوة قانونية     أو الصك القانوين أو الوثيقة املتفق عليها        
  ؛٢٠٢٠والعشرين ملؤمتر األطراف حبيث يبدأ نفاذ النص املعتمد وتطبيقه ابتداء من عام 

 ديربـان للعمـل     نهاجيضع الفريق العامل املخصص املعين مب     أن  اً  يقرر أيض   -٥  
، تتنـاول يف مجلـة أمـور مـسائل          ٢٠١٢يف النصف األول من عام      ألعماله  املعزز خطةً   

التخفيف، والتكيف، والتمويل، وتطوير التكنولوجيا ونقلها، وشفافية اإلجراءات، والدعم،         
ألطراف واملعلومـات واخلـربات التقنيـة       إىل الورقات املقدمة من ا    اً  وبناء القدرات، استناد  

  الصلة؛ واالجتماعية واالقتصادية ذات
 أن تؤدي العملية إىل رفع مستوى الطموح يف األهـداف وأن            يقرر كذلك   -٦  

تستند فيما تستند إليه إىل تقرير التقييم اخلامس للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املنـاخ،               
   وعمل اهليئتني الفرعيتني؛،٢٠١٥-٢٠١٣ونتائج استعراض الفترة 

إطالق خطة عمل بشأن النهوض مبستوى الطموح يف أهداف التخفيف          يقرر    -٧  
من أجل استكشاف خيارات طائفة من اإلجراءات اليت ميكن أن تـؤدي إىل تقلـيص تبـاين                 

  مستويات الطموح مبا يكفل بذل مجيع األطراف أكرب قدر من اجلهود يف جمال التخفيف؛
 / شـباط ٢٨إىل األطراف واملنظمات املراقبـة أن تقـّدم حبلـول          ب  يطل  -٨  

 آراءها بشأن خيارات وسبل زيادة تعزيز مستوى الطموح يف األهداف ويقرر            ٢٠١٢ فرباير
 للنظر يف خيـارات     ٢٠١٢عقد حلقة عمل خالل فترة انعقاد دورة التفاوض األوىل يف عام            

  .خرىوسبل لتعزيز هذا الطموح وحبث إجراءات ممكنة أ
  اجللسة العامة العاشرة

  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول١١
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  ١٧-م أ/٢املقرر     
املعين بالعمل التعاوين الطويل الفريق العامل املخصص أعمال نتائج 

 االتفاقيةاألجل مبوجب 

 ،مؤمتر األطرافإن   

  األجلالطويل للعمل التعاوين رؤية مشتركة   -أوالً  
، اللـذين   ١٦-م أ /١، واملقـرر    )طة عمل بـايل   خ (١٣-م أ /١ إىل املقرر    إذ يشري   

يتناوالن بالتفصيل رؤية مشتركة للعمل التعاوين الطويل األجل، خصوصا الوالية الواردة يف            
 واملتعلقة بالعمل من أجل حتديد هدف عاملي يرمي إىل          ١٦-م أ /١ من املقرر    ٦ و ٥الفقرتني  

، وحتديد إطار زمين لبلوغ سقف      ٢٠٥٠حتقيق خفض كبري يف االنبعاثات العاملية حبلول عام         
 النبعاثات العاملية لغازات الدفيئة،ل

، يف سياق اهلدف الطويل األجل واهلدف النهائي لالتفاقية وخطة عمل           يتفق  -١  
العمل من أجل حتديد هدف عاملي يرمي إىل حتقيـق خفـض كـبري يف               مواصلة  بايل، على   

 ؛ عشرةالثامنةدورته يف هذه املسألة ، والنظر يف ٢٠٥٠االنبعاثات العاملية حبلول عام 

           مـن   ٦ على مواصلة العمـل، يف سـياق أحكـام الفقـرة             أيضاًيتفق    -٢  
النبعاثات العاملية لغازات الدفيئة    لحتديد إطار زمين لبلوغ سقف      من أجل   ،  ١٦-م أ /١ املقرر

التنميـة  فرص  ول إىل   الوصاإلنصاف يف   مبدأ  إىل  استناداً إىل أفضل املعارف العلمية املتاحة و      
 عشرة؛الثامنة  خالل دورته هالنظر فيعلى املستدامة، و

حتديد هدف عاملي يرمي إىل حتقيق خفـض        يف  النظر  أن   على   يتفق كذلك   -٣  
النبعاثـات  لزمين لبلوغ سـقف     الطار   ويف اإل  ٢٠٥٠كبري يف االنبعاثات العاملية حبلول عام       

مسائل ترتبط  مراعاة  سيتطلب بالضرورة    جمرداً وأنه    ال ميكن أن يكون   العاملية لغازات الدفيئة    
 بسياق هذه االعتبارات؛ 

الطويـل األجـل   التعاوين العامل املخصص املعين بالعمل  فريق  إىل ال  يطلب  -٤  
فرص التنمية املستدامة، الواردة يف     الوصول إىل   مسألة اإلنصاف يف    النظر يف   مبوجب االتفاقية   

العامـل  فريـق   ويتعني على ال  .  ُتعقد خالل دورته املقبلة    ، يف حلقة عمل   ١٦-م أ /١املقرر  
الطويل األجل مبوجب االتفاقية أن يقدم، يف إطـار عملـه،         التعاوين  املخصص املعين بالعمل    

  ؛ عن حلقة العمل إىل مؤمتر األطرافتقريراً
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 اإلجراءات املعززة بشأن التخفيف  -ثانياً  

مة وطنياً اليت تتخذها البلـدان املتقدمـة   التزامات أو إجراءات التخفيف املالئ     -ألف  
 األطراف

 ١٦-م أ/١املقرر  من ٣٨-٣٦الفقرات باملسائل املتصلة     

بأن تغري املناخ يشكل    يقر فيه مؤمتر األطراف     الذي  ،  ١٦-م أ /١ إىل املقرر    إذ يشري   
 هتديداً خطرياً، قد ال ميكن معاجلته، للمجتمعات البشرية وكوكب األرض، ويستوجب لذلك    

 ، أن تتصدى له مجيع األطراف بصورة عاجلة

جهـود  إمكانية مقارنـة    فيما يتعلق بضمان     ١٣-م أ /١املقرر    إىل شري أيضاً يوإذ    
تتيح قياسها والتبليغ عنها    بطريقة  البلدان املتقدمة األطراف    مجيع  االنبعاثات اليت تبذهلا    ختفيف  

 والتحقق منها،

   كـبرياً  تقليـصاً   لغازات الدفيئة   ت العاملية   االنبعاثاتقليص حجم    بضرورة   يسلّموإذ    
وفقاً ملا بينته احلقائق العلمية، وكما هو موثق يف تقرير التقييم الرابع الـصادر عـن اهليئـة                  

وذلك من أجل خفض تلك االنبعاثات إىل مستوى ُيبقي         احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ،      
فـوق مـستويات    تني مئويتني   احلرارة دون درج  املتوسط العاملي لدرجات    على االرتفاع يف    

ويقرر أن على األطراف اختاذ إجراءات عاجلة لتحقيق هذا اهلـدف          الصناعي،  عصر  القبل   ما
للحقائق العلمية وعلى أساس اإلنصاف؛ ويسلّم أيضاً بضرورة النظر، يف          وفقاً  الطويل األجل   

مـن   ١٣٨اً ملا جاء يف الفقرة      وفقللهدف العاملي الطويل األجل، و    سياق االستعراض األول    
، يف تعزيز اهلدف العاملي طويل األجل على أساس أفضل املعـارف العلميـة              ١٦-م أ /١املقرر  

  ، درجة مئوية١,٥املتوسط العاملي لدرجات احلرارة بنسبة ما يتعلق بارتفاع املتاحة، مبا يف ذلك 
الدفيئة املنتظـر   زات  انبعاثات غا املستوى اإلمجايل خلفض    فجوة بني    بوجود   وإذ يقر   

املعـدل   لبلوغاجلهد العاملي    والتخفيض املطلوب يف إطار      خالل جهود التخفيف  حتقيقه من   
 هليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ،ا الصادر عن املشار إليه يف تقرير التقييم الرابع

قتصاد اليت  على نطاق اال  خلفض االنبعاثات   األهداف الكمية    بأن توضيح    موإذ يسلّ   
 البلدان املتقدمة األطراف يشيع الثقة والطمأنينة فيما بني األطراف،ينبغي أن تنفذها 

 على زيادة سقف أهداف خفض االنبعاثات على        البلدان املتقدمة األطراف   حيثوإذ    
الكربون البشرية ثاين أكسيد انبعاثات  جمموع ما يصدر عنها من      نطاق االقتصاد، بغية خفض     

ريها من غازات الدفيئة غري الواردة يف بروتوكول مونتريال إىل مستوى يتسق مـع              املنشأ وغ 
 تقرير التقييم الرابع الصادر عن اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املنـاخ  النطاقات املوثقة يف    

 ويف تقارير التقييم الالحقة للهيئة،
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نطاق االقتصاد اليت ينبغي    على  خلفض االنبعاثات    باألهداف الكمية    حييط علماً وإذ    
األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، على حنو ما أبلغت عنه هذه البلدان             تتقيد هبا   أن  

  ،FCCC/SB/2011/INF.1/Rev.1وورد يف الوثيقة 

 عملية توضيح األهداف الكميـة خلفـض        ٢٠١٢واصل يف عام    ي أن   قرري  -٥  
والـواردة يف    البلدان املتقدمة األطراف  غي أن تنفذها    اليت ينب على نطاق االقتصاد    االنبعاثات  

األهداف ب، هبدف فهم االفتراضات والشروط املتعلقة       FCCC/SB/2011/INF.1/Rev.1الوثيقة  
الغازات االحترار العاملي، و  مؤشرات  قيم  سنة األساس، و  ما يتعلق ب  ، ال سيما     لكل بلد  الفردية
النبعاثات، ودور استخدام األراضي    املتوقعة ل  تخفيضاتال، و  املشمولة ، والقطاعات املشمولة
وما يـرتبط  ، املتأتية من آليات السوق   الكربون  أرصدة  استخدام األراضي واحلراجة، و   وتغيري  
  :التعهدات؛ وتشمل هذه العملية ما يليمتعلقة بسقف من افتراضات وشروط بذلك 

 ٥ األمانة حبلـول   إىلعلومات ذات الصلةالبلدان املتقدمة األطراف املتقدمي    )أ(  
 ؛متفرقاتوثيقة لتجميعها يف باستخدام منوذج مشترك، ، ٢٠١٢مارس /آذار

 الدورة؛أثناء  عمل اتحلقعقد   )ب(  

 ؛FCCC/TP/2011/1 الوثيقةحتديث   )ج(  

تقـدمها  معلومات إضافية   يف وثيقة متفرقات أي     ع  األمانة أن جتمِّ   إىل   يطلب  -٦  
 على نطاق االقتصاد؛خلفض االنبعاثات األهداف الكمية بلق تعالبلدان املتقدمة األطراف فيما ي

) ب(٥ العمل املشار إليها يف الفقرة اتاألمانة أن تنظم حلق إىل أيضاًطلب ي  -٧  
 خطياً اًتقريرأن تعد   والدورة السادسة والثالثني لكل من اهليئتني الفرعيتني،        أعاله بالتزامن مع    

 ؛عملعن حلقة الُمهيكَالً 

) ج(٥لتقنية املشار إليها يف الفقرة      ذلك إىل األمانة إعداد الورقة ا     ك يطلب  -٨  
حتديث الورقة ومواصلة ، ُمهيكَلعلى حنو األطراف تقدمها اليت أعاله، وجتميع كل املعلومات  
 جديدة؛ اتكلما قدمت األطراف معلوم

ـ   ب، و اليت قُدمت من قبل   قيمة املعلومات    ب يقر  -٩   ج صـارمة   ضرورة وضع هنُ
 على نطاق   وشفافة لقياس التقدم احملرز حنو حتقيق األهداف الكمية خلفض االنبعاثات         ومتينة  
 ؛ القائمةالعمليات واملمارسات والتجاربباالستناد إىل ، االقتصاد

 عمل الستكشاف االفتراضـات والـشروط املتعلقـة         حلقات عقد   قرري  -١٠  
ورقـة  إعداد  األمانة  إىل  ويطلب   أعاله،   ٥األهداف، مبا يف ذلك العناصر الواردة يف الفقرة         ب

 ج؛النُهبني أوجه التشابه واالختالف تتناول تقنية 

يف وضـع   خربات  ما لديها من    عرض  إىل البلدان املتقدمة األطراف      يطلب  -١١  
اليت سُتعقد أثنـاء الـدورة      العمل   اتحلقاالنبعاثات خالل   فيضة  اخلمنائية  اإلستراتيجيات  اال
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حنو احملرز  التقدم  املتصلة ب  إىل تقدمي املعلومات     هاأعاله، ويدعو ) ب(٥املشار إليها يف الفقرة     و
 ؛اإلمنائية اخلفيضة االنبعاثات ااستراتيجياهتصوغ 

 بشأن تقارير البلدان املتقدمة األطراف لفترة السنتني اإلطارية لالتفاقية املبادئ التوجيهية     

، ١٢ و١٠ و٧ و٥ و٤ املواد  إىل األحكام ذات الصلة من االتفاقية، ال سيماشرييإذ   
بشأن البالغات الوطنية املقدمة من األطراف       ٥-م أ /٤ و ،٤-م أ /١١ و ،٢-م أ /٩واملقررات  

 ،)يف املرفق األولاملدرجة طراف األ(املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية 

 تعزيز ما تقدمه األطراف املدرجـة       ١٦-م أ /١ه قرر يف املقرر      إىل أن  شري أيضاً يإذ  و  
ما تقدمه من معلومات تتصل بالتقـدم       ، و معلومات يف البالغات الوطنية   ملرفق األول من    يف ا 

وبتقدمي الدعم باملال والتكنولوجيا وبناء القدرات إىل       االنبعاثات،  يف  خفض  احملرز حنو حتقيق    
 بناًء،  )األطراف غري املدرجة يف املرفق األول     (األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية        

 ،املبادئ التوجيهية والعمليات واخلربات القائمة املتصلة باإلبالغ واالستعراضعلى 

املقرر واملتعلقة بتقارير    املبادئ التوجيهية الواردة يف املرفق األول هلذا         عتمدي  -١٢  
بشأن تقـارير   اإلطارية  لالتفاقية  املبادئ التوجيهية   "(سنتني  البلدان املتقدمة األطراف لفترة ال    

 ؛)"دان املتقدمة األطراف لفترة السنتنيالبل

املبـادئ التوجيهيـة    "أن تستخدم    على البلدان املتقدمة األطراف    أن   قرري  -١٣  
لـدى إعـداد أول      "بشأن تقارير البلدان املتقدمة األطراف لفترة السنتني      اإلطارية  لالتفاقية  

أن على كل بلد مـن       و ، يف احلسبان  ظروفها الوطنية على أن تأخذ     ،السنتنيتقاريرها لفترة   
 ،٢٠١٤يناير /كانون الثاين ١لفترة السنتني إىل األمانة حبلول     له  تقرير  هذه البلدان أن يقدم أول      

أي يف  (كامل  الوطين  اللبالغ  لاملوعد املقرر   بعد عامني من      وتقريره الالحق  الثاينيليه تقريره   
 ؛)٢٠٢٠و ٢٠١٦ يعام

  كـامالً  اً وطني ابالغ املرفق األول ة يف   املدرجطراف  تقدم األ  أن   قرر أيضاً ي  -١٤  
التاريخ املقبل لتقدمي هذا التقرير بعد اعتماد هذا املقـرر       إىل أن    مرة كل أربع سنوات، مشرياً    

 ؛١٦-م أ/٩للمقرر   وفقا٢٠١٤ًيناير /كانون الثاين ١هو 

  البلدان املتقدمة األطراف مطالَبة يف السنة اليت يتعني عليهـا           أن قرر كذلك ي   -١٥  
 تقدمي بالغاهتا الوطنية الكاملة، بتقدمي تقاريرها لفترة السنتني مرفقة بالبالغ أو يف تقرير منفصل؛ 

برنامج عمل يف إطـار اهليئـة الفرعيـة للمـشورة العلميـة              وضع   يقرر  -١٦  
 للمبادئ التوجيهية    وفقاً اًإلكترونيلتقدمي املعلومات   موحد  شكل جدويل   لتهيئة   والتكنولوجية

يف الدورة الثامنة عـشرة     الشكل  كي ُيعتمد هذا     أعاله،   ١٢املشار إليها يف الفقرة     لإلبالغ  
 ؤمتر األطراف؛مل
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     /آذار ١حبلـول   أن تقـدم    إىل   األطراف املدرجة يف املرفـق األول        يدعو  -١٧  
 لفترة السنتني؛ من جتارب يف تقدمي التقرير األولما اكتسبته آراءها بشأن  ٢٠١٤مارس 

تنقـيح  يف   األربعـني،    ا اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تبدأ، يف دورهت        إىل يطلب  -١٨  
جيهية إلعداد البالغات الوطنية الواردة من األطراف املدرجة يف املرفـق األول            املبادئ التو "

مبادئ توجيهية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغـري املنـاخ           : لالتفاقية، اجلزء الثاين  
إعـداد التقريـر    اليت اكتسبتها من     إىل اخلربات    استناداً ،"لبالغات الوطنية يتعلق بتقدمي ا   فيما

املبادئ التوجيهية  كي يعتمد مؤمتر األطراف هذه      ،  إىل معلومات أخرى  األول لفترة السنتني و   
 يف دورته العشرين؛املنقحة 

والتكنولوجية أن تضع منهجيات     إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية       يطلب  -١٩  
إىل اخلـربات   مستندة  املنهجيات الدولية القائمة، و   دمي املعلومات املالية، آخذة يف االعتبار       تقل

مؤمتر األطراف باعتماد   هبدف توصية   وذلك  إعداد التقرير األول لفترة السنتني،      املكتسبة من   
 هذه املسألة يف دورته العشرين؛بشأن مقرر 

اآلراء الـيت سـتقدمها      إىل   اداًاألمانة أن تعد ورقة تقنية اسـتن      إىل   يطلب  -٢٠  
 يف   أعاله، وذلك هبدف تيسري نظر اهليئة الفرعية للتنفيذ        ١٧شار إليها يف الفقرة     األطراف وامل 

 ؛، يف دورهتا احلادية واألربعني أعاله١٨املشار إليها يف الفقرة املسائل 

تقدمها ت اليت   لمعلومال اً توليفياً  وتقرير األمانة أن تعد جتميعاً   إىل    أيضاً طلبي  -٢١  
ينظر فيها  كي   أعاله،   ١٣سنتني املشار إليها يف الفقرة      فترة ال البلدان املتقدمة األطراف يف تقارير      

 ٧ملـادة   مـن ا  ) ز(٢للفقـرة    الحقة، وفقاً ال هدوراتيف  مؤمتر األطراف يف دورته العشرين، و     
 االتفاقية؛ من

طـراف  األمساعدة  على    األطراف املدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقية      شجعي  -٢٢  
 واألطراف املدرجة يف املرفق     اليت متر بعملية انتقال إىل اقتصاد السوق،      املرفق األول   املدرجة يف   

فترة اجلوانب الفنية إلعداد تقارير     يف  ،  اخلاصة هاظروفاألول لالتفاقية اليت يقر مؤمتر األطراف ب      
 . املالئمةملتعددة األطرافمن خالل القنوات الثنائية أو احسب االقتضاء و ،سنتنيال

  الدولينيراجعةامللتقييم واطرائق وإجراءات     

 ،٧-م أ /٣٣، و ٥-م أ /٦، و ٣-م أ /٦، و ٢-م أ /٩، و ١-م أ /٢ قرراتامل إىل   إذ يشري   
 ،١٣-م أ/١ و،١٠-م أ/١٨، و٩-م أ/١٢ و،٨-م أ/١٩و

إطـار  وضع عملية دولية يف     الذي ينص على    ،  ١٦-م أ /١املقرر   إىل   شري أيضاً يوإذ    
األهـداف  من منظـور    وعمليات إزالتها   االنبعاثات  ييم واستعراض   اهليئة الفرعية للتنفيذ لتق   

 يف البلدان املتقدمة األطراف، وفـق أسـلوب   الكمية خلفض االنبعاثات على نطاق االقتصاد    
 ،بغية تعزيز إمكانية املقارنة وبناء الثقةصارم ومتني وشفاف ومع مراعاة الظروف الوطنية، 
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طرائـق  لوضـع    ١٦-م أ /١الذي نص عليه املقـرر      لربنامج العمل    ذ يستجيب وإ  
 املبادئ التوجيهية والعمليات واخلـربات استنادا إىل ، نيالدوليواالستعراض لتقييم لوإجراءات  

 ،القائمة

املقارنة بني  عزز إمكانية   ينبغي أن ت   نيالتقييم واالستعراض الدولي   بأن عملية  موإذ يسلّ   
علـى  االنبعاثات  األهداف الكمية خلفض    يشمل  ، مبا   لدان املتقدمة األطراف  البجهود مجيع   

 ؛هااحلد منككل واالقتصاد نطاق 

قابلة للتطبيق ومتسمة   واستعراض دوليني   تقييم  إرساء عملية   ضرورة  ب م أيضاً سلّوإذ ي   
  على األطراف وعلى األمانة، مفرطاًعبئاًتلقي ال وكفاءة وفعالية التكلفة بال

من خالل استعراض    التقييم واالستعراض الدوليني سُتجرى       أن عملية  ررقي  -٢٣  
نطاق األهداف الكمية خلفض االنبعاثات على      تقين للمعلومات وتقييم متعدد األطراف لتنفيذ       

 ؛ككل واحلد منهااالقتصاد 

 على النحو الوارد يف     نيالدولياالستعراض  لتقييم و اوإجراءات   طرائق   يعتمد  -٢٤  
 أي تعديالت عليها؛إدخال يف مؤمتر األطراف بت يقرر استخدامها حىت يين، واملرفق الثا

 ينبغي أن تبدأ    نيالدولياالستعراض  على أن اجلولة األوىل من التقييم و       يتفق  -٢٥  
ـ  األوىل من تقارير     البلدان املتقدمة األطراف للدفعة      بعد شهرين من تقدمي    سنتني، وأن  فترة ال

  أعاله؛٢٤اءات املشار إليها يف الفقرة  للطرائق واإلجر وفقاًيجتر

الطرائق واإلجراءات املنصوص عليها يف هذه الوثيقة على أساس         تنقيح   قرري  -٢٦  
     يف موعـد ال يتجـاوز     و،  نيالدولياالستعراض  يف اجلولة األوىل من التقييم و     املكتسبة  اخلربة  

 ؛٢٠١٦عام 

قوائم اجلـرد الوطنيـة     ل سنويالستعراض  االيستمر إجراء    أن   قرر أيضاً ي  -٢٧  
ني لتقـارير فتـرة     الدوليواالستعراض  التقييم  أن  ، و مرة كل سنة  على أساس   لغازات الدفيئة   

 كل سنتني، سواء بشكل مستقل أو مع البالغ الوطين؛السنتني سيجريان مرة 

 وضع برنامج عمل يف إطار اهليئة الفرعية للمـشورة العلميـة            قرر كذلك ي  -٢٨  
، تقـارير فتـرة الـسنتني     تنقيح املبادئ التوجيهية السـتعراض      نتهاء من   لالوالتكنولوجية،  

 يف موعد أقصاه الدورة التاسعة      ،استعراض قوائم اجلرد الوطنية   يشمل  وطنية، مبا   والبالغات ال 
 ملؤمتر األطراف؛عشرة 

طريقـة  باألمانة تعزيز التنسيق بني خمتلف عمليات االستعراض        إىل   يطلب  -٢٩  
 ءة العمليات واإلجراءات؛ضمن فعالية وكفات

شمل، بالنسبة لكـل    ت على أن نواتج التقييم املتعدد األطراف سوف         يتفق  -٣٠  
لهيئة الفرعيـة   لوجز  املتقرير  الستعراض املعمق، و  االتقارير  يضم  األمانة   تعده   سجالًطرف،  
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دمها يق، وأي مالحظات أخرى     املقدمة عليها للتنفيذ، واألسئلة املقدمة من األطراف والردود       
 االستعراض يف غضون شهرين من دورة الفريق العامل؛الطرف موضوع 

 نيدولياالستعراض ال تقييم و الطرائق وإجراءات   تنقيح ل  على أن أي     أيضاًيتفق    -٣١  
 ؛االتفاقيةمبوجب نظام لالمتثال ألهداف التخفيف على أي اتفاق مستقبلي يراعي ينبغي أن 

  البلدان النامية األطراف اليت تتخذها ياًاملالئمة وطنإجراءات التخفيف   -باء  

 ١٦-م أ/١املقرر  من ٥١-٤٨الفقرات باملسائل املتصلة     

بأن تغري املناخ يشكل    يقر فيه مؤمتر األطراف     الذي  ،  ١٦-م أ /١ إىل املقرر    إذ يشري   
هتديداً خطرياً، قد ال ميكن معاجلته، للمجتمعات البشرية وكوكب األرض، ويستوجب لذلك     

 صدى له مجيع األطراف بصورة عاجلة،أن تت

كبرياً وفقاً تقليصاً لغازات الدفيئة االنبعاثات العاملية  تقليص حجم    بضرورة   يسلّموإذ    
ملا بينته احلقائق العلمية، وكما هو موثق يف تقرير التقييم الرابع الصادر عن اهليئة احلكوميـة                

على االرتفاع يف   مبا ُيبقي   نبعاثات   اال تلكالدولية املعنية بتغري املناخ، وذلك من أجل خفض         
عـصر  القبـل   مـا   فوق مستويات   تني مئويتني   املتوسط العاملي لدرجات احلرارة دون درج     

ويقرر أن على األطراف اختاذ إجراءات عاجلة لتحقيق هذا اهلدف الطويل األجل            الصناعي،  
نظـر، يف سـياق   للحقائق العلمية وعلى أساس اإلنصاف؛ ويسلّم أيـضاً بـضرورة ال  وفقاً  

، يف تعزيـز اهلـدف      ١٦-م أ /١من املقرر    ١٣٨وفقاً ملا جاء يف الفقرة      واالستعراض األول   
ما يتعلق بارتفاع   العاملي طويل األجل على أساس أفضل املعارف العلمية املتاحة، مبا يف ذلك             

 ، درجة مئوية١,٥املتوسط العاملي لدرجات احلرارة بنسبة 

الدفيئة املنتظـر   انبعاثات غازات   املستوى اإلمجايل خلفض    فجوة بني    بوجود   وإذ يقر   
 لبلـوغ اجلهد العاملي    املطلوب يف إطار      العاملية والتخفيضِ  خالل جهود التخفيف  حتقيقه من   

 هليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ،ا الصادر عن املعدل املشار إليه يف تقرير التقييم الرابع

التنوع يف إجراءات التخفيف اليت قدمتها البلدان النامية األطراف،         إدراك   بأن   موإذ يسلّ   
 فيما بني األطراف،واملوثوقية يشيع الثقة وما تنطوي عليه من افتراضات ومنهجيات، 

 تسهم بالفعل وستواصل اإلسهام يف جهـود        بأن البلدان النامية األطراف    موإذ يسلّ   
ا اخلاصة يف هذا اجملال،     إجراءاهتها تعزيز   فاقية، وميكن  ملبادئ وأحكام االت   وفقاًالتخفيف العاملية   

 من البلدان املتقدمـة     بناء القدرات والدعم املتعلق ب  الدعم التكنولوجي    بتوافر التمويل و   رهناً
 ،األطراف

 أن التنمية االجتماعية واالقتصادية والقضاء على الفقر يشكالن         وإذ يؤكد من جديد     
االنبعاثات إمنائية خفيضة   استراتيجية  وضع  مية األطراف، وأن    أول وأهم أولويات البلدان النا    



FCCC/CP/2011/9/Add.1 

11 GE.12-60546 

سيزداد االنبعاثات العاملية   أن نصيب هذه البلدان من      أمر أساسي لتحقيق التنمية املستدامة، و     
 يف سبيل تلبية متطلباهتا االجتماعية واإلمنائية، 

أن ينبغـي   اقية،   من االتف  ٤ملادة   من ا  ٣للفقرة    أنه، وفقاً  ؤكد من جديد أيضاً   يوإذ    
للبلدان النامية    باملال والتكنولوجيا وبناء القدرات    معززاً اًتوفر البلدان املتقدمة األطراف دعم    

 ، لتمكينها من إعداد وتنفيذ إجراءات التخفيف املالئمة وطنياًاألطراف 

 البلدان غري املدرجة  ستنفذها   بإجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت       حييط علماً وإذ    
الوثيقـة  ومـا تتـضمنه     األطـراف   ، وفق ما أبلغت بـه هـذه         يف املرفق األول لالتفاقية   

FCCC/AWGLCA/2011/INF.1، 

البلدان النامية اليت مل تقدم بعد معلومات عن إجراءات التخفيـف            يشجع  -٣٢  
احلاجـة إىل    مالحظاً،  ، أن تقوم بذلك   ١٦-م أ /١ ملقرر من ا  ٥٠للفقرة    وفقاً وطنياًاملالئمة  

 يف  األطراف من أقل البلدان منواً    البلدان  لدول النامية اجلزرية الصغرية و    يف التعامل مع ا   رونة  امل
 ؛هذا اجملال

لتعزيز فهم  ،  ُمهيكل، على حنو    ٢٠١٢عام  يف   مواصلة حلقات العمل     قرري  -٣٣  
واالفتراضـات  ،  FCCC/AWGLCA/2011/INF.1يف الوثيقة   الواردة  إجراءات التخفيف   تنوع  

مع مراعاة خمتلـف الظـروف   م عليها هذه اإلجراءات وأي دعم ضروري لتنفيذها،         اليت تقو 
 ؛النامية األطراف وقدرات كل منها الوطنية للبلدان

هبدف اإلسهام يف العملية املشار     ،  البلدان النامية األطراف إىل أن تقدم      يدعو  -٣٤  
، وطنيـاً املالئمة  ات التخفيف   إجراءباملزيد من املعلومات املتعلقة      أعاله،   ٣٣ يف الفقرة    اإليه

تلـك اإلجـراءات      اليت تقـوم عليهـا     االفتراضات واملنهجيات يشمل  مبا  رهناً بتوافرها،   
احتياجـات  ، و  املستخدمة االحترار العاملي مؤشرات  قيم  اليت تغطيها، و  الغازات  ووالقطاعات  

 املقدرة؛ونتائج التخفيف  الدعم الالزم لتنفيذها،

تقدمي هذه املعلومات إىل األمانـة،      إىل  أيضاً   مية األطراف البلدان النا  يدعو  -٣٥  
  ؛متفرقات، لتجميعها يف وثيقة ٢٠١٢مارس /آذار ٥حبلول 

 أعـاله  ٣٣عمل املشار إليها يف الفقـرة  حلقات الاألمانة تنظيم إىل   يطلب  -٣٦  
موجزة طية  خوإعداد تقارير   لكل من اهليئتني الفرعيتني     بالتزامن مع الدورة السادسة والثالثني      

 عن حلقات العمل هذه؛

 إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيـة وضـع مبـادئ            يطلب  -٣٧  
تخفيـف  الإجراءات  اليت تتناول    داخليةالتحقق  البالغ و اإلقياس و اللعمليات  توجيهية عامة   

 ؛حملياًدعومة امل ووطنياًاملالئمة 

إمنائيـة خفيـضة    استراتيجيات  على وضع   األطراف  البلدان النامية    يشجع  -٣٨  
الـالزم  الدعم املايل والتقين    أن تقدم البلدان املتقدمة األطراف      حلاجة إىل    ا مدركاًاالنبعاثات،  
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 يف جمال   اخرباهتعرض  إىل  املهتمة  البلدان النامية األطراف    هذه االستراتيجيات، وتدعو    لوضع  
املعقودة أثناء الدورات لقات العمل حخالل  االنبعاثات  اإلمنائية اخلفيضة   ستراتيجيات  وضع اال 

 ؛أعاله ٣٦يف الفقرة واملشار إليها 

فيما يتعلق بالتقارير احملدثة لفترة السنتني املقدمة من األطراف         لالتفاقية  املبادئ التوجيهية       
 درجة يف املرفق األول لالتفاقيةغري امل

طارية بشأن تغري املناخ،     إىل األحكام ذات الصلة من اتفاقية األمم املتحدة اإل         شرييإذ    
 مـن   )ه(و) د(و) ب(و) أ(٢، والفقرة   ٥املادة  ، و ٤ من املادة    ٧ و ٣ و ١ال سيما الفقرات    

 ٦ و٥ و١الفقرات و ١٠من املادة ) ج(و) أ(٢، والفقرة ٩من املادة ) ب(٢الفقرة و، ٧املادة 
 ،١٢ من املادة ٧و

األطراف غري املدرجة   ملقدمة من   ا إىل مقرراته بشأن البالغات الوطنية        أيضاً وإذ يشري   
     ، ٥-م أ /٨، و ٤-م أ /١٢، و ٤-م أ /٢، و ٢-م أ /١٠ املقـررات     سـيما  ، ال يف املرفق األول  

 ، ١١-م أ/٨، و٨-م أ/١٧، و٧-م أ/٣٢، و٧-م أ/٣١و

 ،١٦-م أ /١ من مقرره    ٦٠ مؤمتر األطراف قرر مبوجب الفقرة        إىل أن  وإذ يشري كذلك    
 من األطـرف غـري      ،البالغات الوطنية، مبا يف ذلك قوائم اجلرد       املعلومات املقدمة يف  تعزيز  

املزيـد  إتاحة   مع   ،املدرجة يف املرفق األول بشأن إجراءات التخفيف وتأثرياهتا والدعم املقدم         
  ،من املرونة ألقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية

         مـن  ) ج(٦٠فقـرة    قـرر، مبوجـب ال      إىل أن مؤمتر األطـراف     شري أيضاً يوإذ    
 أن تقدم كل سنتني، وفقاً إلمكانياهتـا        على البلدان النامية األطراف    أن   ،١٦-م أ /١مقرره  

ـ تشمل حتديث قـوائم     ُمحدَّثة  ، تقارير   اإلبالغومستوى الدعم الذي تتلقاه يف جمال        رد اجل
واالحتياجات غازات الدفيئة وتقرير جرد وطين ومعلومات بشأن إجراءات التخفيف          الوطنية ل 

 ، والدعم الذي تلقته

يف عملية  بالصعوبات اليت تواجهها األطراف غري املدرجة يف املرفق األول           موإذ يسلّ   
 ، وبنـاء القـدرات    ،قدرات والظروف الوطنية  بضرورة مراعاة ال  اإلبالغ مبوجب االتفاقية و   

 هالتسهيل إعداد األول   وتوفري الدعم املايل يف الوقت املناسب لألطراف غري املدرجة يف املرفق          
  يف الوقت املناسب،لفترة السنتني املُحدَّثة لتقارير ل

على   األطراف املدرجة يف املرفق الثاين وغريها من البلدان املتقدمة األطراف    ثوإذ حي   
  إن كان وضعها يسمح هلا بذلك،لفترة السنتنياحملدَّثة إعداد التقارير يف تقدمي الدعم 

 اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف         بأن فريق  موإذ يسلّ   
 تـوفري دور مهم يف تـسهيل      ب أيضاًيضطلع  غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية ميكن أن         

 لفترة السنتني،ُمحدَّث تقرير أول عداد وتقدمي الالزمني إلوالدعم التقنيني املشورة 
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 على برنامج عمـل     )١٦-م أ /١املقرر  (اتفق  ،  راف مؤمتر األط  بأن  أيضاً موإذ يسلّ   
لفتـرة  املُحدَّثة   هاتقاريرغري املدرجة يف املرفق األول      إلعداد األطراف   لوضع مبادئ توجيهية    

  كجزء من بالغاهتا الوطنية،السنتني

بإعداد هلذا املقرر واملتعلقة    الثالث   املبادئ التوجيهية الواردة يف املرفق       يعتمد  -٣٩  
املشار إليهـا   (لفترة السنتني   املُحدَّثة   ها تقارير غري املدرجة يف املرفق األول    األطراف  لبلدان  ا

 ؛)فيما يلي باملبادئ التوجيهية

تنوع إجراءات التخفيف وتـوفر  أن حتترم  أن املبادئ التوجيهية جيب    يؤكد  -٤٠  
فهـم  ن تيـسر    على أ ،  يف تقدميها للمعلومات  املرونة لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول        

 إلجراءات املتخذة؛ا

 : ما يلييقرر  -٤١  

املرفق األول، مبا يتفـق مـع قـدراهتا         أن تقدم األطراف غري املدرجة يف         )أ(  
حبلـول   لفترة الـسنتني  تقاريرها املُحدَّثة   إعداد التقارير، أول    هلا يف   ومستوى الدعم املقدم    

النامية  والدول اجلزرية الصغرية    واًألطراف من أقل البلدان من    ول؛  ٢٠١٤ديسمرب  /كانون األول 
 ؛لفترة السنتنياملُحدَّثة  هاتقدمي تقاريرأن حتدد موعد 

تراعي األطراف غري املدرجة يف املرفق األول، لدى اسـتخدام هـذه            أن    )ب(  
 الوطنية؛اإلمنائية وأهدافها وقدراهتا وظروفها  املبادئ التوجيهية، أولوياهتا

تسترشد به الكيانات التشغيلية    التوجيهية كأساس   ئ   ُتستخدم هذه املباد   أن  )ج(  
من األطراف غري املدرجة يف املقدمة سنتني لفترة الاملُحدَّثة التقارير متويل إعداد يف آللية املالية ل

ُتستخَدم املبـادئ التوجيهيـة     لفترة السنتني،   األول  املُحدَّث  تقرير  ال ويف حالة    ؛املرفق األول 
 ؛ العامليةلبيئةمرفق اكأساس يسترشد به 

طلباهتـا إىل   بتقدم  على أن ت  ث األطراف غري املدرجة يف املرفق األول        أن حي   )د(  
 ؛للحصول على الدعميف الوقت املناسب مرفق البيئة العاملية 

أن تكفل البلدان املتقدمة األطراف وغريها من األطراف املدرجة يف املرفـق              )ه(  
، املُحدَّثة لفترة السنتني دعماً معززاً وقائماً على تقدمي املوارد        دعم إعداد التقارير    لالتفاقية  الثاين  
 املتفق عليها؛تغطية كامل التكاليف على أساس و من االتفاقية ٤ملادة  من ا٣للفقرة  وفقاً

لفترة السنتني  ُمحدَّثاً   األطراف غري املدرجة يف املرفق األول تقريراً      تقدم  أن    )و(  
بالغها الوطين يف سنة تقدمي البالغ الـوطين أو     لخص ألجزاء   شكل م يف  سنتني، إما   مرة كل   

 والدول اجلزرية الصغرية النامية      األطراف أقل البلدان منواً  مستقل؛ أما   ُمحدَّث  شكل تقرير   يف  
 ؛لفترة السنتنياملُحدَّث فلها أن تقرر موعد تقدمي تقريرها 
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األطراف الذي تقدمه     لفترة السنتني األول  املُحدَّث  تقرير  اليشمل  ينبغي أن     )ز(  
تسبق تـاريخ تقـدمي     جرد عن سنة تقوميية     قائمة  ، كحد أدىن،    األولغري املدرجة يف املرفق     

إذا كانت املعلومات عنها    أحدث  يغطي سنوات   أن  بفترة ال تتجاوز أربع سنوات أو       التقرير  
 ال تـسبق تـاريخ     سنة تقوميية الالحقة لفترة السنتني    املُحدَّثة  على أن تغطي التقارير     ،  متوفرة
 أكثر من أربع سنوات؛بالتقرير تقدمي 

حسب االقتـضاء،   وُتنقح،  هذه املبادئ التوجيهية    أن ُتستعرض     أيضاً قرري  -٤٢  
  ملقررات مؤمتر األطراف؛وفقاً

 إىل األمانة تسهيل تقدمي املساعدة إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق         يطلب  -٤٣  
مـن  ) ج(٢وفقاً للفقـرة    لفترة السنتني،   املُحدَّثة  تقاريرها  اد   يف إعد  ، بناء على طلبها،   األول
 ؛ من االتفاقية٨املادة 

     لألطراف غري املدرجـة   ويطلب إليه إتاحة الدعم      مرفق البيئة العاملية     حيث  -٤٤  
     مـن سنتني يف أقرب وقت ممكـن       األوىل لفترة ال  املُحدَّثة  ها  إعداد تقارير األول يف   يف املرفق   

 ؛ املتفق عليهاعلى أساس متويل كامل التكاليفو، ٢٠١٢عام 

  سجلال    
 ،١٣-م أ/١  إىل املقررإذ يشري  

ـ  ١٦-م أ /١ من املقرر    ٥٩-٥٣الفقرات   إىل   شري أيضاً يوإذ     مـؤمتر  قـرر   ي  ذ، ال
 اليت حتتاج إىل دعم     املالئمة وطنياً إجراءات التخفيف   مبوجبها إنشاء سجل لتدوين     األطراف  

، واإلقـرار   بناء القدرات هذه اإلجراءات   و اوالتكنولوجيباملال  الدعم  ئم  أن يال وتيسري  دويل،  
وتضمينها يف بـاب    النامية األطراف   اليت تتخذها البلدان    إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً     ب

  ،مستقل من السجل
وضـع  علـى    مبوجبه   مؤمتر األطراف وافق  نفسه، الذي   املقرر   إىل   شري كذلك يوإذ    

 اآللية املالية،بأي عالقة وظيفية يشمل السجل، مبا عن طريق عم الديسري لتطرائق 

باحلاجة إىل دعم األنشطة التمكينية ملساعدة البلدان النامية األطـراف يف            موإذ يسلّ   
  لتقدميها إىل السجل، ودعم تنفيذها،وطنياًاملالئمة حتديد وإعداد إجراءات التخفيف 

 : ما يلييقرر  -٤٥  

 احيوية على شبكة اإلنترنـت، يـديره      ليكون أرضية   ل  ينبغي وضع السج    )أ(  
 األمانة؛خمصص هلا من فريق 

إال املعلومات املقدمـة    يتضمن   الاملشاركة يف السجل طوعية وأ    أن تكون     )ب(  
 ؛هصراحة إلدراجها في
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بطريقة مرنة تعكس بوضوح النطاق الكامل لتنوع       ُينظم السجل   ينبغي أن     )ج(  
 الدعم؛أشكال من جمموعة ، واًوطنياملالئمة إجراءات التخفيف 

، حـسب   البلدان النامية األطراف إىل موافـاة األمانـة       كل بلد من     يدعو  -٤٦  
سعى إىل احلصول   يمعلومات عن إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت        ا يلي من     مب االقتضاء،
 :هلادويل على دعم 

يف ذلك معلومـات    وصف إلجراءات التخفيف والكيان الوطين املنفذ، مبا          )أ(  
 االتصال؛عن كيفية 

 اإلطار الزمين املتوقع لتنفيذ إجراءات التخفيف؛  )ب(  

 ؛ لإلجراءات لإلعداد اإلمجاليةلتكلفةتقدير ل  )ج(  

من إجراءات  إجراء  أي   اإلضافية لتنفيذ    التكلفةأو  / و اإلمجاليةلتكلفة  تقدير ل   )د(  
 التخفيف؛

املطلوب إلعـداد   )  وبناء القدرات  اوجياملال والتكنول ب(كمية ونوع الدعم      )ه(  
 أو تنفيذ إجراءات التخفيف؛/و

  خفض االنبعاثات؛تقديرات   )و(  
 ؛ األخرىلتنفيذامؤشرات   )ز(  

املصاِحبة فيما يتعلق بالتنميـة     الفوائد  تشمل  معلومات أخرى ذات صلة،       )ح(  
 ؛معلومات هبذا الشأنما توفرت ، إذا  على الصعيد احمللياملستدامة

ما تتخذه  إىل تقدمي معلومات إىل األمانة ع     أيضاً   البلدان النامية األطراف   يدعو  -٤٧  
 ؛إلقرارهامنفصل من السجل، باب لتسجيلها يف وطنياً، مالئمة أخرى إجراءات ختفيف من 

الكيان أو الكيانات املوكل إليها     و،   البلدان املتقدمة األطراف   كذلكيدعو    -٤٨  
لمناخ واجلهات املاحنة األخضر لصندوق ال ذلك مرفق البيئة العاملية وتشغيل اآللية املالية، مبا يف   

، ومنظمـات القطـاع اخلـاص        من اجلهات املاحنة العامة    غريهااملتعددة األطراف و  الثنائية و 
بشأن قدم إىل األمانة، حسب االقتضاء، املعلومات التالية        تأن  إىل   ،واملنظمات غري احلكومية  

أو تنفيـذ إجـراءات     /إلعداد و املقدم  أو  / وبناء القدرات املتاح و    اياملال والتكنولوج بالدعم  
 : وضع ميكنها من تقدمي ذلك الدعم إذا كانت يفوطنياًاملالئمة التخفيف 

أو تنفيذ إجـراءات    /وعداد   إل خمصصاًإذا كان الدعم املتاح     معلومات عما     )أ(  
 ؛وطنياًاملالئمة التخفيف 

املعـين  البلد الطرف املتقدم   د االقتضاء، اسم    مصدر الدعم، مبا يف ذلك، عن       )ب(  
 التصال؛الالزمة لعلومات املالدعم، مبا يف ذلك املنفذ الذي يقدم والكيان 
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 منحة أو قرض ميـسر  (اًماليالدعم كان  ما إذا   كمية ونوع الدعم املتاح، و      )ج(  
 بناء القدرات؛يف جمال  اًأو دعم/ واًتكنولوجيأو /و، )أو غري ذلك

 ؛تقدمي الدعم حالة  )د(  

 وعملية تقدمي الدعم؛ميكن دعمها اليت اإلجراءات أنواع   )ه(  

 أعـاله إىل    ٤٨ و ٤٦ليها يف الفقـرتني     إ األطراف والكيانات املشار     يدعو  -٤٩  
جراءات التخفيـف   عن إ علومات  مالءمة اإلجراءات مع الدعم املقدم، مب     تزويد األمانة، بعد    

 دعم؛عما يرتبط هبا من  واملدعومة دولياً

تسجيل ،  ١٦-م أ /١من املقرر   ،  ٥٩-٥٣لفقرات  ل األمانة، وفقاً إىل   يطلب  -٥٠  
 ؛، يف أبواب منفصلة من السجل أعاله٤٩-٤٦املقدمة وفقاً للفقرات املعلومات 

الـدعم  اليت ُيلتمس هلـا  اإلجراءات مطابقة   أن السجل سوف يسهل      قرري  -٥١  
الـيت قـدمت    إىل األطراف   وتوجيهها  ومات  املعلعن طريق تقدمي     ،الدعم املتاح مع  الدويل  

دعم، واألطراف والكيانـات    اليت حتتاج إىل     وطنياًاملالئمة  إجراءات التخفيف   معلومات عن   
 اليت قدمت معلومات عن الدعم املتاح؛

 : بتوافر املوارد، رهناً أن تقوم مبا يلياألمانةإىل  يطلب  -٥٢  

اليت تطلب معلومات عن مصادر     طرافتقدمي املساعدة إىل البلدان النامية األ       )أ(  
 الدعم املتاحة يف السجل؛

ثراء من أجل إ  ،  السجلموافاة مؤمتر األطراف سنوياً مبعلومات عن تشغيل          )ب(  
 ؛اآللية املاليةاملتعلقة باملناقشات 

النظـر  لدى  املعلومات املتاحة يف السجل     تستفيد من    أن اآللية املالية قد      يالحظ  -٥٣  
 ؛ هلاالدعميلتمس كل بلد اليت وطنياً إعداد وتنفيذ إجراءات التخفيف املالئمة يف م يف تقدمي الدع

الـسادسة  الـدورة   للسجل حبلـول    منوذج أويل   وضع  األمانة  إىل   يطلب  -٥٤  
 ألطراف للنظر فيه؛للهيئة الفرعية للتنفيذ من أجل تقدمي النموذج إىل ا والثالثني

 عند االقتضاء، تصميم النموذج استناداً    ،  أن حتسن ،   أيضاً األمانةإىل   طلبي  -٥٥  
السادسة والثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذ، مـن  عنها األطراف يف الدورة   تعرب  إىل اآلراء اليت    

 أجل متكني األطراف من البدء باستخدام منوذج السجل يف أقرب وقت ممكن ويف غـضون              
يف الدورة  يتخذ  مقرر  اً إىل   استناداألخرية على السجل     ، هبدف وضع اللمسات    بعدئذ شهرين

 ؛خربة أوليةا اكُتسب من الدروس املستفادة مممع مراعاة الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف، 

 للتشاورات والتحليالت الدوليةالطرائق واملبادئ التوجيهية     

من ) أ(٢ والفقرة ٤ من املادة ٧ و٣ و١ت  على وجه اخلصوص، إىل الفقرا    ،  شرييإذ    
 االتفاقية، من ١٢املادة  من ٧ و٥ و١ رات والفق١٠املادة 
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 إىل مقرراته بشأن البالغات املقدمة من األطراف غـري املدرجـة يف             وإذ يشري أيضاً    
، وعلـى وجـه اخلـصوص،    )األطراف غري املدرجة يف املرفق األول  (املرفق األول لالتفاقية    

ــه   ،٨-م أ/١٧، و٧-م أ/٣٢، ٧-م أ/٣١، و٥-م أ/٨ و،٤-م أ/١٢، و٢-م أ/١٠مقررات
 ،١١-م أ/٨و

، يف إطـار اهليئـة الفرعيـة        مبوجبه جرىُتسي  ذال ١٦-م أ /١إىل مقرره    شريوإذ ي   
لفترة السنتني بغرض زيادة    املُحدَّثة  لتقارير  تتناول ا مشاورات وحتليالت دولية    عملية   للتنفيذ،

 ،شفافية إجراءات التخفيف وتأثرياهتا

ينبغي أن تقدم البلدان اليت ، ١٦-م أ/١ رهمقر من )ج(٦٠ إىل الفقرة  شري أيضاً وإذ ي   
، اإلبـالغ ، وفقاً إلمكانياهتا ومستوى الدعم الذي تتلقاه يف جمـال           مبوجبها النامية األطراف 

لفترة السنتني تشمل حتديث قوائم جرد غازات الدفيئة وتقرير جـرد وطـين             ُمحدَّثة  تقارير  
 ، لذي تلقتهومعلومات بشأن إجراءات التخفيف واالحتياجات والدعم ا

 واإلبـالغ  لقياس إجراءات التخفيف املدعومة دولياًبأن املبادئ التوجيهية    موإذ يسلّ   
املبـادئ  ، تتمثـل يف     ١٦-م أ /١ من املقرر    ٦١الفقرة  املشار إليها يف     ،عنها والتحقق منها  

مة املالئإجراءات التخفيف   فيما يتعلق ب  دولية  وحتليالت   اتمشاورالتوجيهية املصممة إلجراء    
 ألمانة،لالنامية األطراف، و  للبلدانوطنياً

تتـسم بطـابع عملـي      تنفيذ مشاورات وحتليالت دولية     ضرورة  ب م أيضاً سلّوإذ ي   
 ، وعلى األمانة على األطراف مفرطاًال تفرض عبئاًوالتكلفة من حيث فعالية الووبالكفاءة 

تدّخل وعلى منحى   تنطوي على   ت الدولية ال    إىل أن املشاورات والتحليال    وإذ يشري   
 ،تراعي السيادة الوطنيةعقايب وأهنا 

واملبادئ التوجيهية واإلجراءات املتعلقة باملشورة والتحليـل       طرائق  ال يعتمد  -٥٦  
 ؛ الرابعرفق املعلى الصعيد الدويل على النحو الوارد يف 

 مدى تنفيذ البلدان النامية األطراف بفعالية اللتزاماهتـا مبوجـب       بأن ميسلّ  -٥٧  
على فعالية تنفيذ البلدان املتقدمة األطراف اللتزاماهتا مبوجب االتفاقية فيمـا           يتوقف  االتفاقية  

 ؛يتعلق باملوارد املالية ونقل التكنولوجيا

 : ما يليقرري  -٥٨  

املتعلقـة بالبلـدان    الدولية  والتحليالت  األوىل من املشاورات    اجلوالت  أن    )أ(  
األوىل من التقارير   هذه البلدان للدفعة     أشهر من تقدمي     تبدأ يف غضون ستة   س األطراف   النامية

 سنتني؛لفترة الاملُحدَّثة 

يف اجلـوالت الالحقـة مـن       البلدان النامية األطراف    أن وترية مشاركة      )ب(  
على أسـاس    الوطنية، و  هوظروفبلد   على أساس قدرات كل      الدوليةوالتحليالت  املشاورات  
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سـوف  ، البلدان منـواً أقل  والنامية   اجلزرية الصغرية    لدوللألطراف من ا  مرونة خاصة   إتاحة  
 لفترة السنتني؛املُحدَّثة تقارير ال تقدميتتحدد حبسب وترية 

الطرائق واملبادئ التوجيهية املنصوص عليها يف هذه الوثيقـة علـى           تنقيح    )ج(  
ـ    والتحليالت   من املشاورات    األوىلأساس اخلربات املكتسبة يف اجلولة             د الدوليـة، يف موع

 ؛٢٠١٧عام ال يتجاوز 

لـدول اجلزريـة    ابإجراء مشاورات وحتليالت دولية خاصة      أن باإلمكان     )د(  
 ؛إذ ارتأت ذلكبوصفها جمموعة أطراف،  األطراف وأقل البلدان منواًالنامية الصغرية 

املدرجـة يف   األخـرى    املتقدمة   األطرافواألطراف   البلدان املتقدمة    حيث  -٥٩  
الكاملة املتفق  جديدة وإضافية لتغطية التكاليف     توفري موارد مالية    على  التفاقية  لامللحق الثاين   

لمـشاورات  ل ةإبالغ الزمعملية  من االتفاقية بغية دعم أي    ٤ملادة   من ا  ٣للفقرة   عليها وفقاً 
 دولية؛والتحليالت ال

رات املشاوعملية  يف   النامية األطراف  للبلدانالكاملة  تسهيل املشاركة   يعتزم    -٦٠  
 الدولية؛والتحليالت 

آراءها ،  ٢٠١٢مارس  /آذار ٥حبلول   األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة،        يدعو  -٦١  
 ؛ من املرفق الرابع١املشار إليه يف الفقرة فريق اخلرباء الفنيني تشكيل وطرائق وإجراءات بشأن 

ا اهليئة  تنظر فيه لكي   متفرقات يف وثيقة    اآلراءاألمانة جتميع هذه    إىل   يطلب  -٦٢  
مقرر بشأن املسألة املـشار إليهـا يف        اختاذ  بغية  الفرعية للتنفيذ يف دورهتا السادسة والثالثني       

  ؛ أعاله يف دورته الثامنة عشرة٥٩الفقرة 

ج السياساتية واحلوافز اإلجيابية بشأن املسائل املتعلقة خبفض االنبعاثات النامجة          النُه  -جيم  
البلدان النامية؛ ودور احلفاظ على الغابــات  عـن إزالة الغابات وتدهورها يف    

 وإدارهتا املستدامـة وتعزيز خمزون الكربون يف الغابات يف البلدان النامية

 األول  نيوالتذييل ١٦-م أ /١املقرر   إىل املبادئ واألحكام املنصوص عليها يف        إذ يشري   
سائل املتعلقة خبفض االنبعاثـات     احلوافز اإلجيابية بشأن امل   السياساتية و هج  ُنالاملتعلقني ب والثاين  

 هتـا وإدار على الغابات    ظا ودور احلف  ، يف البلدان النامية   هاالنامجة عن إزالة الغابات وتدهور    
 تعزيز خمزون الكربون يف الغابات يف البلدان النامية،واملستدامة 

 ،١٧-م أ/١٢، و١٥-م أ/٤، و١٣-م أ/٢، و١٣-م أ/١املقررات  إىل أيضاًوإذ يشري   

 ،١٦-م أ/١ من املقرر ٧٨-٧٦ و٧٤-٦٨ إىل الفقرات كذلكشري يذ وإ  

، يف سياق تقدمي الدعم املالئم الذي ميكن التنبؤ به إىل البلـدان           من جديد  إذ يؤكد و  
النامية األطراف، أن اهلدف اجلماعي لألطراف ينبغي أن يتمثل يف إبطاء ووقف وعكس إزالة              
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لوطنية ومبا يتسق مع اهلدف النهائي لالتفاقية، على        الغابات وفقدان الكربون، وفقاً للظروف ا     
 ،٢حنو ما ورد يف املادة 

 ،١٦-م أ/١ لمقرر من التذييل األول ل١ ما ورد يف الفقرة  أيضاًمن جديدوإذ يؤكد   

ة عـن   االنبعاثات النامج ُتتخذ بالفعل خلفض    إجراءات  وبذل   تُ اً أن جهود  ؤكدوإذ ي   
 البلدان النامية،يف وتعزيزه الغابات خمزون الكربون يف على لحفاظ ها ولإزالة الغابات وتدهور

 ٧٦ و ٧٣الفقرتني  أمهية الدعم الفعال واملستمر لألنشطة املشار إليها يف          ب مإذ يسلّ و  
 ، ١٦-م أ/١ املقررمن 

التخفيـف  املتعلقة بإجراءات    واحلوافز اإلجيابية    يةج السياسات نُهالبأن    أيضاً موإذ يسلّ   
أن تعزز  ، ميكن   ١٦-م أ /١ من املقرر    ٧٠الفقرة   يف   إليهت، على النحو املشار     يف قطاع الغابا  

علـى   ةاإليكولوجيالنظم  قدرة   ومنافع التنوع البيولوجي، و    ،من حدة الفقر  جهود التخفيف   
دعم الضمانات املشار إليها يف     تولتكيف والتخفيف، وينبغي أن تعزز      والصالت بني ا  ،  التأقلم

  ،١٦-م أ/١ من التذييل األول من املقرر )ه(-)ج(٢الفرعية الفقرات 
 ذات الصلة،الدولية االتفاقيات واالتفاقات دور أمهية  إذ يدركو  

، ١٦-م أ /١ من املقـرر     ٧٠أن األنشطة املشار إليها يف الفقرة        على   يتفق  -٦٣  
وبغض النظر عن مصدر التمويل أو نوعه، ينبغي أن تكون متسقة مع األحكام ذات الـصلة                

 ، وفقاً للمقرريف التذييل األول    املذكورة  يف ذلك الضمانات    مبا   ،١٦-م أ /١ة يف املقرر    الوارد
 عن مؤمتر األطراف؛ قررات ذات الصلة الصادرةملل

 اليت   األطراف ، فيما يتعلق بإتاحة متويل قائم على النتائج للبلدان النامية         شريي  -٦٤  
 ،١٦-م أ /١ من املقرر    ٧٧ و ٧٣الفقرتني  ها يف   ليإاملشار   )١(النتائجتنفذ اإلجراءات القائمة على     

ينبغـي أن   و ،)٢(كامالًمنها حتققاً    وُيتحقَّقإىل أن هذه اإلجراءات ينبغي أن تقاس ويبلغ عنها          
 ١٦-م أ /١ من املقـرر     ٧١الفقرة    يف لعناصر املشار إليها   ا البلدان النامية األطراف  تكون لدى   

  هذه املسألة؛شأن بتخذها مؤمتر األطراف يقررات م ألي وفقاً
 على أن ما يقدم على أساس النتائج من متويل جديد، إضايف وقابـل              يتفق  -٦٥  

للتنبؤ به إىل البلدان النامية األطراف، قد يتأتى من مصادر متنوعة عامـة وخاصـة وثنائيـة     
  ومتعددة األطراف، مبا فيها مصادر بديلة؛ 

لتجريب احلالية ويف املـستقبل،   أنه، يف ضوء اخلربة املكتسبة من أنشطة ا  يرى  -٦٦  
باستطاعة مؤمتر األطراف أن يستحدث ُنُهجا سوقية مالئمة لدعم اإلجراءات القائمـة علـى              

 اليت تتخذها البلدان النامية األطـراف،    ١٦ -م أ /١ من املقرر    ٧٣النتائج املشار إليها يف الفقرة      
__________ 

 .١٦-م أ/١ للتذييل الثاين للمقرر وفقاً )١(
 .على النحو الذي وافق عليه مؤمتر األطراف )٢(
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تـذييلني األول والثـاين مـن       مبا يكفل صون السالمة البيئية، واالحترام الكامل ألحكـام ال         
 ١٦-م أ /١، ومتاشي تلك الًنُهج مع األحكام ذات الـصلة مـن املقـرر              ١٦-م أ /١ ررـاملق
  املسائل؛ملستقبل مؤمتر األطراف بشأن هذه  وأية مقررات يتخذها يف ا١٧-م أ/١٢و

 إىل إمكانية وضع ُنُهج غري سوقية، مثل النهج املـشتركة للتخفيـف             يشري  -٦٧  
 أجل اإلدارة السليمة واملستدامة للغابات، باعتبارها بديال غري سـوقي يـدعم             والتكيف من 

 ))ه(-)ج((٢احلوكمة ويعززها، وتطبيق ضمانات على النحو املشار إليه يف الفقرات الفرعية      
  ، والوظائف املتعددة للغابات؛١٦-م أ /١من التذييل األول للمقرر 

لية املالية لالتفاقية على أن تقدم التمويل        الكيانات التشغيلية التابعة لآل    يشجع  -٦٨  
 ؛١٦-م أ/١ من املقرر ٧٣القائم على أساس النتائج لإلجراءات املشار إليها يف الفقرة 

يقدموا إىل األمانة،   إىل أن   واملنظمات املعتمدة بصفة مراقب      األطراف   يدعو  -٦٩  
القائمـة  ويل األنشطة   طرائق وإجراءات مت  فيما يتعلق ب   م، آراءه ٢٠١٢مارس  /آذار ٥حبلول  

 ؛١٦-م أ/١ من املقرر ٧٢ و٧٠-٦٨ األنشطة املتصلة بالفقراتالنظر يف على النتائج وب

نظر فيهـا   ييف وثيقة متفرقات لكي     األطراف   إىل األمانة جتميع آراء      يطلب  -٧٠  
  اليت يف دورته املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية        الفريق العامل املخصص    

 لكل من اهليئة الفرعيـة للمـشورة العلميـة          السادسة والثالثني ستعقد بالتزامن مع الدورة     
 والتكنولوجية؛

 إىل  اسـتناداً و بتوافر املوارد التكميلية     أن تعد، رهناً   إىل األمانة     أيضاً يطلب  -٧١  
هـا يف   بشأن القضايا املشار إلي   ، ورقة تقنية    واملنظمات املعتمدة بصفة مراقب   آراء األطراف   

  أدناه؛٧٢حلقة العمل املشار إليها يف الفقرة  منها يف اًإسهامأعاله،  ٧٠ و٦٩الفقرتني 

عمل حلقة  بتوافر املوارد التكميلية، األمانة أن تنظم، رهناًإىل   كذلكيطلب  -٧٢  
 أعاله،  ٦٩املشار إليها يف الفقرة     واملنظمات املعتمدة بصفة مراقب     األطراف  مع مراعاة آراء    

 الـيت   ذه املـسألة  املتعلقة هب ستنتاجات  اال أعاله، و  ٧١رقة التقنية املشار إليها يف الفقرة       الوو
 املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية      الفريق العامل املخصص    سيخلص إليها   
 للهيئة الفرعية للمـشورة    السادسة والثالثني تعقد بالتزامن مع انعقاد الدورة      سيف دورته اليت    

العمل التعاوين  بق العامل املخصص املعين     قبل انعقاد دورة الفري   وذلك  العلمية والتكنولوجية،   
 األجل مبوجب االتفاقية اليت ستعقد بالتزامن مع الدورة الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف؛الطويل 

املعين بالعمل التعاوين الطويـل األجـل   الفريق العامل املخصص   إىل   يطلب  -٧٣  
واملنظمات املعتمدة بصفة مراقـب     املقدمة من األطراف    اآلراء  نظر يف   أن ي  تفاقيةمبوجب اال 
تقرير ال أعاله، و  ٧١الورقة التقنية املشار إليها يف الفقرة       و أعاله،   ٦٩ يف الفقرة    اماملشار إليه 
 هبدف اإلبالغ عن التقدم احملـرز      ، أعاله ٧٢يف الفقرة   املشار إليها   العمل  حلقة  تائج  املتعلق بن 

 ؛أية توصيات إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرةعن و
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تعزيـز   املتعلقة ب  اإلجراءات اخلاصة بقطاعات حمددة   هج القطاعية التعاونية و   الُن  -دال  
  من االتفاقية٤املادة من ) ج(١الفقرة تنفيذ 

 اإلطار العام    

ة واإلجراءات  هج القطاعية التعاوني  لُنل على مواصلة النظر يف إطار عام        يتفق  -٧٤  
       هذه املسألة يف دورتـه الثامنـة عـشرة،         اعتماد مقرر بشأن    اخلاصة بقطاعات حمددة بغية     

 حسب االقتضاء؛

 زراعةال    

لنظر يف القـضايا    ا إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية        يطلب  -٧٥  
هـذه  بـشأن   وجهات النظر    تبادلمن أجل   املتعلقة بالزراعة يف دورهتا السادسة والثالثني،       

 يف دورته الثامنة عشرة؛بشأهنا  مقرراًمؤمتر األطراف كي يعتمد واملسألة 

األمانـة،  إىل أن تـوايف     املعتمدة بصفة مراقب     األطراف واملنظمات    يدعو  -٧٦  
  أعاله؛٧٥بشأن القضايا املشار إليها يف الفقرة ها ئآراب، ٢٠١٢مارس /آذار ٥حبلول 

      يف  أعـاله    ٧٦املـشار إليهـا يف الفقـرة        راء  اآلمانة جتميع    إىل األ  يطلب  -٧٧  
ـ  اهليئة الفرعية للمشورة العلميـة والتكنولوجيـة        نظر فيها   توثيقة متفرقات لكي     ا يف دورهت

 ؛السادسة والثالثني

 البحريالدويل اجلوي والنقل     

عـن  نامجة  العاجلة االنبعاثات   املتصلة مب  على مواصلة النظر يف القضايا       يتفق  -٧٨  
 ؛البحريالدويل اجلوي والنقل 

الُنُهج املتنوعة، مبا يف ذلك فرص استخـدام األسـواق، لتحـسني فعاليـة               -هاء  
إجراءات التخفيـف مـن حيث التكلفة وتعزيز هذه اإلجراءات، مع مراعاة          

 الظروف املختلفة للبلدان املتقدمة والبلدان النامية 

 ،١٦-م أ/١ و١٣-م أ/١املقررين إىل  شرييإذ   

 ١ اتالفقـر ، و ٣ من املـادة     ١الفقرة  و،  ١ من املادة    ١ إىل الفقرة     أيضاً شرييإذ  و  
  االتفاقية، من٤ املادة  من١٠ و٨ و٧ و٣و) أ(٢و

 ضرورة احلفاظ على االتساق مع املبادئ وااللتزامات املنصوص عليها يف           ؤكدوإذ ي   
 ألطـراف النظـام املنـاخي وفقـاً    اعلى ضرورة أن حتمي منها  ما ينص   االتفاقية، ال سيما    

 متباينة وقدرات كل منها،إن كانت ملسؤولياهتا املشتركة و
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 مبوجب بروتوكول كيوتو  اليت ُوضعت   حلفاظ على آليات املرونة القائمة      با تعهدوإذ ي   
 ،ويتعهد بتعزيزها

 لتمويل يف تنفيذ أنشطة التخفيف،لالعامة صادر املبدور  موإذ يسلّ  

، مبا يف ذلك فرص استخـدام األسواق، لتحسني فعالية         املتنوعةهج  ُنالبدور   وإذ يقر   
إجراءات التخفيـف مـن حيث التكلفة وتعزيز هذه اإلجراءات، مع مراعـاة الظـروف             

 املختلفة للبلدان املتقدمة والبلدان النامية،

وتنفيـذها  هذه املناهج   وضع  األطراف، منفردة أو جمتمعة،     بإمكان  إىل أن    وإذ يشري   
  لظروفها الوطنية،اًوفق

تحسني ، مبا يف ذلك فرص استخدام األسواق، لاملتنوعةأن النهج  على شددي  -٧٩  
الظـروف  مراعاة  جراءات، مع   تعزيز هذه اإل  التكلفة، و إجراءات التخفيف من حيث     فعالية  

 حقيقية  تؤدي إىل نتائج  النامية، جيب أن تستويف املعايري اليت       البلدان  املختلفة للبلدان املتقدمة و   
 يف انبعاثات غازات     صافياً تراجعاً، وحتقق   يف اجلهود زدواجية  إىل جتنب اال  و وإضافية   ةودائم

 ؛حتول دون حدوثهاأو /الدفيئة و

املعين بالعمل التعاوين الطويـل األجـل   الفريق العامل املخصص   إىل   يطلب  -٨٠  
 هبدف التوصية مبقـرر     ،جهلُنهلذه ا برنامج عمل للنظر يف وضع إطار       تنفيذ   مبوجب االتفاقية 

 مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة؛ينظر فيه 

بشأن املعتمدة بصفة مراقب يف االتفاقية اإلطارية   األطراف واملنظمات    يدعو  -٨١  
بشأن املسائل املشار آراءها ،  ٢٠١٢مارس  /آذار ٥حبلول  قدم إىل األمانة،    تأن  إىل  تغري املناخ   

ج النـهُ إيـراد    اإلجيابية والسلبية، مع     اأعاله، مبا يف ذلك جتارهب     ٨٠ و ٧٩ يف الفقرتني    إليها
 ؛ املستفادة عن الدروسواآلليات القائمة فضالً

املعين بالعمل التعاوين الطويـل األجـل   الفريق العامل املخصص   إىل   يطلب  -٨٢  
مع األطراف واخلرباء وأصحاب املـصلحة      عقد حلقة عمل واحدة أو أكثر        مبوجب االتفاقية 

الـسادسة  بالتزامن مع الدورة    تنعقد   دورته اليت    ُتعقد أثناء عمل  حلقة  آلخرين، مبا يف ذلك     ا
 أعـاله،   ٨١، للنظر يف الطلبات املشار إليها يف الفقـرة          والثالثني لكل من اهليئتني الفرعيتني    

  أعاله؛٨٠ و٧٩ل املشار إليها يف الفقرتني ومناقشة املسائ

السوق، تعمل حتت إشراف وسـلطة مـؤمتر          آلية جديدة قائمة على    حيدد  -٨٣  
األطراف، لتحسني فعالية إجراءات التخفيـف مـن حيث التكلفة وتعزيز هذه اإلجراءات،           

     مـن  ٨٠وتسترشد بـالفقرة    مع مراعاة الظروف املختلفة للبلدان املتقدمة والبلدان النامية،         
علـى  املتقدمـة   عد البلدان   أن تسا وميكنها، وفقاً لشروط توضع الحقاً،      ،  ١٦-م أ /١املقرر  

 التخفيف مبوجب االتفاقية؛ب ا املتعلقةأو التزاماهت هالوفاء جبزء من أهدافا
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املعين بالعمل التعاوين الطويـل األجـل   الفريق العامل املخصص   إىل   يطلب  -٨٤  
 اآللية املشار إليها يف   املتعلقة ب جراءات  اإلطرائق و البرنامج عمل لوضع    تنفيذ   مبوجب االتفاقية 

 ؛الثامنة عشرة أعاله، بغية التوصية مبقرر ملؤمتر األطراف يف دورته ٨٣الفقرة 

إىل موافـاة   املعتمدة بصفة مراقب يف االتفاقية       األطراف واملنظمات    يدعو  -٨٥  
 ٨٣ليهـا يف الفقـرتني      إبشأن املسائل املشار    بآرائها  ،  ٢٠١٢مارس  /آذار ٥حبلول  األمانة،  

 هج واآلليات القائمةالُن، إضافة إىل  اخلاصة اإلجيابية والسلبيةا أعاله، مبا يف ذلك جتارهب٨٤و

 ؛ املستفادةالدروسو

املعين بالعمل التعاوين الطويـل األجـل   الفريق العامل املخصص   إىل   يطلب  -٨٦  
مع األطراف واخلرباء وأصحاب املـصلحة      عقد حلقة عمل واحدة أو أكثر        مبوجب االتفاقية 

بالتزامن مع الدورة الـسادسة     اليت تنعقد   دورته  ُتعقد أثناء   عمل   حلقةاآلخرين، مبا يف ذلك     
أعـاله،   ٨٥والثالثني لكل من اهليئتني الفرعيتني، للنظر يف الطلبات املشار إليها يف الفقـرة              

 ؛ أعاله٨٤و ٨٣ومناقشة املسائل املشار إليها يف الفقرتني 

 التصدي العواقب االقتصادية واالجتماعية لتدابري   -واو  

  إىل اهلدف النهائي لالتفاقية،شرييإذ   

 ، وجيدد التأكيد عليهما١٦-م أ/١و ١٣-م أ/١ يناملقرر إىل  أيضاًشرييوإذ   

املتعلقة االتفاقية وأحكامها    أمهية هدف االتفاقية، ومبادئ       أيضاً وإذ يؤكد من جديد     
 ،٤و ٣ و٢، ال سيما املواد التصدياالقتصادية واالجتماعية لتدابري بالعواقب 

 لإلجراءات الالزمة، مبـا يف       كامالً إىل أن تويل األطراف اعتباراً    اجة  احل ؤكدوإذ ي   
ذلك اإلجراءات اليت تتعلق بالتمويل والتأمني ونقل التكنولوجيا، لتلبية االحتياجات احملـددة            

 ،التصديتنفيذ تدابري ها فيما يتعلق بتأثري ومعاجلة شواغلللبلدان النامية األطراف 

عواقـب بيئيـة واجتماعيـة      هلا  كون  تتغري املناخ قد    التصدي ل بأن تدابري    روإذ يق   
جتماعية لتـدابري   االقتصادية و االالعواقب  تواجه  أن مجيع البلدان النامية     ب، و  سلبية واقتصادية
 لتغري املناخ،التصدي 

 تغري املناخ،مسألة لتناول مبدأ سيادة الدول يف التعاون الدويل  وإذ يؤكد من جديد  

تكون داعمة للتنمية   ينبغي أن   تغري املناخ   تدابري التصدي ل  سياسات و  نإىل أ  شريوإذ ي   
 ،للبلدان النامية األطرافاالقتصادية واالجتماعية 

تأخـذ مكـان    أن   ينبغـي    أن البلدان املتقدمة األطراف     أيضاً وإذ يؤكد من جديد     
 ،املترتبة عليهاملناخ واآلثار الضارة الصدارة يف مكافحة تغري 
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تسعى خبطـى  أن مدعوة إىل   أن البلدان املتقدمة األطراف أيضاًؤكد من جديد يوإذ    
العواقـب  تنفيذ سياسات وتدابري للتصدي لتغري املناخ بطريقـة تكفـل جتنـب             حثيثة حنو   

البلدان النامية األطراف، آخذة يف االعتبـار       تتعرض هلا   السلبية اليت   االجتماعية واالقتصادية   
، عن طريـق تقـدمي      العواقبمعاجلة هذه   يف  هذه البلدان   وأن تساعد   تفاقية،   من اال  ٣املادة  
علـى  قدرة  تعزيز ال  من االتفاقية، و   ٤وبناء القدرات، وفقاً للمادة      باملال والتكنولوجيا    الدعم

 ، اجملتمعات واالقتصادات املتأثرة سلباً بتدابري التصديالتأقلم يف 

القتصادية والقضاء على الفقـر يأتيـان يف         بأن التنمية االجتماعية وا    يسلّم  -٨٧  
 ؛أولويات البلدان الناميةصدارة 

، على أن تشجع علـى       تنفيذ سياساهتا وتدابريها   ، يف سياق   األطراف حيث  -٨٨  
وفـق األولويـات    العمل الكـرمي والوظـائف الالئقـة        وإتاحة  للقوة العاملة   حتول عادل   

 ؛ واالستراتيجيات اإلمنائية احملددة وطنياً

البلدان النامية األطراف   على مساعدة    البلدان املتقدمة األطراف      أيضاً حيث  -٨٩  
 ٨الفقرتني  املذكورة يف   البلدان  تعزيز التنويع االقتصادي يف سياق التنمية املستدامة، ال سيما          يف  
 االتفاقية؛ من ٤ من املادة ٩و

جيابيـة  االللتـأثريات    األطراف على إيالء االعتبار الكامـل         كذلك حيث  -٩٠  
تغري املناخ علـى اجملتمـع      آثار  التصدي الرامية إىل التخفيف من حدة       والسلبية لتنفيذ تدابري    

 وعلى مجيع الفئات الضعيفة، ال سيما النساء واألطفال؛

 برنامج العمـل  املعين بتنفيذ   املنتدى  ينشئ   الذي   ١٧-م أ /٨ املقرر ب يسلّم  -٩١  
التدرجيية املتعلقة بتدابري التصدي مبوجب      املناقشات   ويوجز مجيع املتعلق بتأثري تدابري التصدي     

  .االتفاقية

  اإلجراءات املعززة بشأن التكيف  -ثالثاً  
  إن مؤمتر األطراف،  
   إىل أحكام االتفاقية ذات الصلة،إذ يشري  
إطار كانكون للتكيـف    أُنشئ مبوجبه   ، الذي   ١٦-م أ /١ إىل املقرر    إذ يشري أيضاً  و  

  وجلنة التكيف،
 املعنيـة  أن جلنة التكيف هي اهليئة االستشارية العامة ملؤمتر األطراف           ديؤك  -٩٢  

  التكيف مع اآلثار الضارة لتغري املناخ؛ب
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 أن جلنة التكيف أُنشئت لتشجيع تنفيذ اإلجراءات املعززة بشأن          يؤكد أيضاً   -٩٣  
الل التكيف بطريقة متسقة مبوجب االتفاقية، حسبما نص عليه إطار كانكون للتكيف، من خ   

  :مجلة مهام، منها ما يلي
تقدمي الدعم التقين والتوجيه إىل األطراف، مع احتـرام النـهج القطـري               )أ(  

 مـن   ١٥ و ١٤التوجه، بغية تيسري تنفيذ أنشطة التكيف، مبا فيها تلك الواردة يف الفقـرتني              
  ، عند االقتضاء؛ ١٦-م أ/١املقرر 

واخلربات واملمارسـات   عارف  واملتقوية وتوطيد وتعزيز تقاسم املعلومات        )ب(  
اجليدة ذات الصلة، على الصعيد احمللي والوطين واإلقليمي والدويل، مع مراعـاة املعـارف              

  واملمارسات التقليدية، حسب االقتضاء؛ 
تشجيع التآزر مع املنظمات واملراكز والشبكات الوطنية واإلقليمية والدولية           )ج(  

كيف، ال سـيما يف البلـدان    تنفيذ إجراءات التمن أجل تعزيزوتقوية مشاركة هذه اجلهات  
  ؛ األطرافالنامية

تقدمي املعلومات والتوصيات، باالستناد إىل املمارسات اجليـدة يف جمـال             )د(  
التكيف، ليأخذها مؤمتر األطراف يف االعتبار عندما يقدم التوجيهات املتعلقة بسبل حفز تنفيذ    

ولوجيا وبناء القدرات وُسبل أخـرى لـتمكني         التمويل والتكن  يشملإجراءات التكيف، مبا    
إىل وإتاحة تلك املعلومات تغري املناخ واحلد من قابلية التأثر به،    التأقلم مع   التنمية القادرة على    

  جهات من بينها الكيانات التشغيلية التابعة لآللية املالية لالتفاقية، حسب االقتضاء؛ 
اف عـن رصـدها واستعراضـها       النظر يف املعلومات املقدمة من األطـر        )ه(  

إلجراءات التكيف، والدعم الذي قدمته وتلقته، واالحتياجات والثغرات احملتملة وغري ذلـك            
من املعلومات ذات الصلة، مبا فيها املعلومات املقدمة مبوجب االتفاقية، بغية التوصية مبا قـد               

  من إجراءات إضافية، حسب االقتضاء؛ إليه تدعو احلاجة 
  :ه ينبغي للجنة التكيف أن تستخدم الطرائق التالية يف ممارسة مهامها أنيقرر  -٩٤  
  حلقات العمل واالجتماعات؛  )أ(  
  أفرقة اخلرباء؛  )ب(  
تقارير جتميع املعلومـات واملعـارف واخلـربات واملمارسـات اجليـدة              )ج(  

  واستعراضها وتوليفها وحتليلها؛
  قنوات تقاسم املعلومات واملعارف واخلربات؛  )د(  
التنسيق وإقامة الروابط مع مجيع اهليئات والربامج واملؤسسات والـشبكات         )ه(  

  املعنية داخل االتفاقية وخارجها؛
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 أن تعمل جلنة التكيف حتت سلطة مؤمتر األطـراف وتكـون            يقرر أيضاً   -٩٥  
  مسؤولة أمامه، وأن يقرر مؤمتر األطراف سياساهتا العامة متشياً مع مقرراته ذات الصلة؛

 إىل جلنة التكيف أن تقدم إىل مؤمتر األطراف، عن طريـق اهليئـتني              طلبي  -٩٦  
الفرعيتني، تقارير سنوية عن أنشطتها، وأداء مهامها، وتوجيهاهتا، وتوصياهتا، وغري ذلك من            
املعلومات ذات الصلة الناشئة عن عملها، وحسب االقتضاء، عن إجراءات إضافية قد تكون             

  ر فيها مؤمتر األطراف؛مطلوبة مبوجب االتفاقية، لينظ
 إىل جلنة التكيف أن تضع خالل عامها األول خطـة ثالثيـة             يطلب أيضاً   -٩٧  

السنوات لعملها، وينبغي أن تتضمن هذه اخلطة املراحل اهلامة، واألنشطة، والنواتج املتوخـاة،             
 ٩٤ الفقرة   واالحتياجات من املوارد، وفقاً ملهامها املتفق عليها، باستخدام الطرائق املذكورة يف          

 مـؤمتر   أعاله، ومع مراعاة القائمة اإلرشادية لألنشطة املدرجة يف املرفق اخلامس، ليوافق عليها           
  األطراف يف دورته الثامنة عشرة؛

 عالوة على ذلك إىل جلنة التكيف أن تبدأ خالل سنتها األوىل بعض             يطلب  -٩٨  
  عملها؛األنشطة الواردة يف املرفق اخلامس، باإلضافة إىل وضع خطة 

 إىل جلنة التكيف أن تعمل، من خالل مؤمتر األطراف، على إقامـة             يطلب  -٩٩  
وتطوير روابط مع مجيع برامج العمل واهليئات واملؤسسات املتـصلة بـالتكيف يف إطـار               
االتفاقية، مبا فيها فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً، وفريق اخلـرباء االستـشاري املعـين                

نية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفـق األول لالتفاقيـة، واللجنـة              بالبالغات الوط 
لتكنولوجيا، وبرنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر          املعنية با التنفيذية  

به والتكيف معه، وبرنامج العمل املتعلق باخلسائر واألضرار، والكيانات التـشغيلية التابعـة             
  ية املالية لالتفاقية، حسب االقتضاء؛ لآلل

 إىل جلنة التكيف أن تتعـاون مـع املؤسـسات واملنظمـات            يطلب أيضاً   -١٠٠  
يشمل أطر العمـل    والشبكات واملراكز املعنية خارج إطار االتفاقية وتستفيد من خربهتا، مبا           

 خالهلـا إىل  الوطين، لتصل مـن  أو اإلقليمي أو على الصعيد احلكومي الدويل ، سواء   القائمة
  الصعيد دون اإلقليمي، عند االقتضاء؛

 عضواً يعملون بصفتهم الشخـصية،      ١٦ أن تتألف جلنة التكيف من       يقرر  -١٠١  
 وينتخبهم مؤمتر األطـراف، هبـدف       يةالتمثيلضمن جمموعاهتا أو فئاهتا      األطراف   وترشحهم

  :حتقيق متثيل عادل ومنصف ومتوازن على النحو التايل
  كل جمموعة من جمموعات األمم املتحدة اإلقليمية اخلمس؛عضوان من   )أ(  
  عضو واحد من إحدى الدول اجلزرية الصغرية النامية؛  )ب(  
  عضو واحد من أحد أقل البلدان األطراف منواً؛  )ج(  
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األطراف املدرجة  (عضوان من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية           )د(  
  ؛)يف املرفق األول

األطراف غري  (ن األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية         عضوان م   )ه(  
  ؛)املدرجة يف املرفق األول

 االحتياجـات   يف ترشـيحاهتا   اإلقليمية على أن تراعـي       اجملموعات حيث  -١٠٢  
  والشواغل اخلاصة للبلدان النامية القابلة للتأثر بشكل خاص؛

ـ     ترشح األطراف على أن     يشجع  -١٠٣   رباء ذوي خـربات     للجنة التكيـف خ
ومعارف متنوعة ذات صلة بالتكيف مع تغري املناخ، وأن تراعي يف الوقت نفسه احلاجـة إىل          

  ؛٧-م أ/٣٦حتقيق التوازن بني اجلنسني وفقاً للمقرر 
على إمكانية توجيه دعوة إىل رؤساء فريق اخلرباء املعين بأقل البلـدان             يتفق  -١٠٤  

لتكنولوجيا، وفريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية       ااملعنية ب منواً، واللجنة التنفيذية    
املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية حلضور اجتماعات جلنة التكيف،             

  حسب االقتضاء؛
سياق اضـطالعها    على أنه ينبغي للجنة التكيف أن تسعى، يف           أيضاً يتفق  -١٠٥  
 خالت من املنظمات واملراكز والشبكات احلكوميـة الدوليـة        حلصول على مد  إىل ا بعملها،  
القطاع اخلاص واجملتمع املدين، وأن تـدعو       من   واإلقليمية والوطنية ودون الوطنية، و     والدولية

معنـيني  مستشارين من هذه اهليئات للمشاركة يف اجتماعاهتا بوصفهم خرباء استـشاريني            
  قضايا حمددة عند إثارهتا؛ب

شغل األعضاء مناصبهم ملدة سنتني ويكونوا مؤهلني ليـشغلوها          أن ي  يقرر  -١٠٦  
  :ملدتني متتاليتني كحد أقصى، وأن تنطبق القواعد التالية

ُينتخب نصف األعضاء يف البداية ملدة ثالث سنوات وُينتخب نصفهم ملدة             )أ(  
  سنتني؛

  بعد ذلك، ينتخب مؤمتر األطراف األعضاء ملدة سنتني؛  )ب(  
  ء يف مناصبهم إىل أن ُينتخب من خيلفهم؛يبقى األعضا  )ج(  
 أنه إذا استقال عضو من أعضاء جلنة التكيف أو كان لسبب آخر يقرر أيضاً  -١٠٧  

لجنة التكيف  جاز ل غري قادر على إهناء مدة الوالية املعهود هبا إليه أو أداء مهام تلك الوالية،               
راف، تعيني عضو آخر مـن نفـس        أن تقرر، مع مراعاة دنو موعد الدورة التالية ملؤمتر األط         

 ليحل حمل العضو املذكور ملا تبقى من والية ذلك العضو، ويف هذه             التمثيليةاجملموعة أو الفئة    
  احلالة ُيحسب التعيني على أنه والية واحدة؛
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 أن تنتخب جلنة التكيف سنوياً رئيساً ونائب رئيس من بـني             كذلك يقرر  -١٠٨  
دة سنة واحدة، على أن يكون أحدمها عضواً من طرف          أعضائها ليشغل كل منهما منصبه مل     

مدرج يف املرفق األول واآلخر عضواً من طرف غري مدرج يف املرفق األول، وأن يتناوب على    
منصيب الرئيس ونائب الرئيس سنوياً عضو من طرف مدرج يف املرفق األول وعضو من طرف 

  غري مدرج يف املرفق األول؛
لرئيس غري قادر مؤقتاً على أداء واجبات منصبه، فـإن          أنه، إذا كان ا   يقرر    -١٠٩  

ويف غياب الرئيس ونائب الرئيس يف اجتماع معني، يقوم أي عضو . نائب الرئيس يقوم مقامه  
  آخر تعينه جلنة التكيف مؤقتاً مقام الرئيس يف ذلك االجتماع؛

اء مـدة    أنه، إذا كان الرئيس أو نائب الرئيس غري قادر على إهن            أيضاً يقرر  -١١٠  
   جلنة التكيف بديالً له إلهناء تلك املدة؛تنتخبواليته، 

  أن ُتّتخذ قرارات جلنة التكيف بتوافق اآلراء؛ كذلكيقرر   -١١١  
أن جتتمع جلنة التكيف مرتني يف السنة على األقل، وعند اإلمكان يف            يقرر    -١١٢  

كيف، مع اإلبقاء على    نفس الوقت الذي ُتعقد فيه اجتماعات أخرى لالتفاقية ذات صلة بالت          
  لتعديل عدد اجتماعاهتا لتناسب االحتياجات؛املرونة الالزمة 

 جلنة التكيف على أن تنشئ عند احلاجة جلاناً فرعية، أو أفرقة خرباء،      يشجع  -١١٣  
 يف مجلة أمور    لتقدممعنية مبهام حمددة،    أو أفرقة استشارية مواضيعية، أو أفرقة عاملة خمصصة         

اء يف خمتلف القطاعات واجملاالت، بغية مساعدة جلنـة التكيـف يف أداء              مشورة اخلرب  أخرى
  مهامها وحتقيق أهدافها؛

املعتمدة  أن تكون اجتماعات جلنة التكيف مفتوحة حلضور املنظمات          يقرر  -١١٤  
، إال إذا قررت جلنة التكيف خالف ذلك، بغية التشجيع على متثيـل متـوازن               بصفة مراقب 

  املدرجة يف املرفق األول واألطراف غري املدرجة يف املرفق األول؛للمراقبني من األطراف 
 أن تعقد جلنة التكيف اجتماعها األول مباشـرة بعـد الـدورة     يقرر أيضاً   -١١٥  

  السابعة عشرة ملؤمتر األطراف؛
   أن تكون اإلنكليزية لغة عمل جلنة التكيف؛عالوة على ذلك يقرر  -١١٦  
  ؛هور على املوقع الشبكي لالتفاقية التكيف للجم أن ُتتاح نواتج جلنةيقرر  -١١٧  
  توفر املوارد؛رهناً ب أن تدعم األمانة عمل جلنة التكيف وتيسره، يقرر أيضاً  -١١٨  
جلنـة  أعمال  يف دورته العشرين تقدم     أن يستعرض    عالوة على ذلك   يقرر  -١١٩  
  ؛، بغية اعتماد قرار مناسب بشأن نتائج هذا االستعراضوأداءهاالتكيف 
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  التمويل  -رابعاً  

  اللجنة الدائمة    
   من االتفاقية،١١ و٤ إىل املادتني إذ يشري  
 من ١١٢ اللجنة الدائمة يف إطار مؤمتر األطراف وفقاً ملا نصت عليه الفقرة وقد أنشأ  

  ، ١٦-م أ/١املقرر 
 أن تقدم اللجنة الدائمة، يف كل دورة عاديـة مـن دورات مـؤمتر               يقرر  -١٢٠  

   بشأن مجيع جوانب عملها، لينظر فيها املؤمتر؛ وتوصيات إىل املؤمتراألطراف، تقارير
     أن تساعد اللجنة الدائمة مؤمتر األطـراف يف ممارسـة مهامـه          يقرر أيضاً   -١٢١  

فيما يتعلق باآللية املالية لالتفاقية من حيث حتسني االتساق والتنسيق يف تقدمي التمويل املتعلق              
ية املالية، وتعبئة املوارد املالية، وقياس الدعم املقدم إىل البلدان النامية           بتغري املناخ، وترشيد اآلل   

  :األطراف واإلبالغ عنه والتحقق منه من خالل أنشطة من قبيل ما يلي
تنظيم منتدى لالتصال والتبادل املستمر للمعلومات فيمـا بـني اهليئـات              )أ(  

   الروابط واالتساق؛والكيانات املعنية بتمويل تغري املناخ من أجل تعزيز
  احملافظة على روابط مع اهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئات املواضيعية لالتفاقية؛  )ب(  
تزويد مؤمتر األطراف مبشروع توجيهات للكيانات التشغيلية التابعة لآللية           )ج(  

ير املالية لالتفاقية، بغية حتسني اتساق هذه التوجيهات وطابعها العملي، مع مراعـاة التقـار             
  السنوية للكيانات التشغيلية وكذلك التقارير املقدمة من األطراف؛

تقدمي توصيات عن طريقة حتسني انسجام الكيانات التشغيلية التابعة لآللية            )د(  
  املالية وفعاليتها وكفاءهتا؛

تقدمي مدخالت اخلرباء، بوسائل منها االستعراضات والتقييمات املـستقلة،           )ه(  
 اليت جيريها مؤمتر األطراف     الستعراضات الدورية لآللية املالية   اإعداد  سياق   يفلالستناد إليها   

  ؛ويف تنفيذ تلك االستعراضات
إعداد تقييم عام كل سنتني عن تدفقات التمويل املتعلق باملناخ، ليـشمل              )و(  

معلومات عن التوازن اجلغرايف واملواضيعي هلذه التدفقات، مع االستفادة مبصادر املعلومـات            
من البلدان األطراف املتقدمـة     املقدمة  سنتني  فترة ال ملتاحة، مبا فيها البالغات الوطنية وتقارير       ا

 يف السجل، واملعلومات املقدمة من األطراف عـن         املدرجةوالنامية على السواء، واملعلومات     
مات املتاحة  تقييمات احتياجاهتا، والتقارير املعدة من الكيانات التشغيلية لآللية املالية، واملعلو         

  ؛من كيانات أخرى تقدم التمويل املتعلق بتغري املناخ
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 عالوة على ذلك أن تضطلع اللجنة الدائمة بأي مهام أخرى ميكن أن             يقرر  -١٢٢  
  ينيطها هبا مؤمتر األطراف؛

 إىل اللجنة الدائمة أن تضع برنامج عمل على أساس األنشطة املبينـة        يطلب  -١٢٣  
  ميها إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة؛ أعاله لتقد١٢١يف الفقرة 
تكلفة االجتماعات ومشاركة األعضاء من البلـدان       ُتبحث مسألة    أن   يقرر  -١٢٤  

  امليزانية األساسية لألمانة؛سياق النظر يف النامية األطراف يف 
 اعتماد تشكيلة اللجنة الدائمة وطرائق عملها وفقاً ملا يتـضمنه           يقرر أيضاً   -١٢٥  

  ؛رفق السادسامل

  التمويل الطويل األجل    
   من االتفاقية،١١ و٤ إىل املادتني إذ يشري  
  ،١٣-م أ/١املقرر من ) ه(١ إىل الفقرة  أيضاًإذ يشريو  
  ،١٦-م أ/١ من املقرر ١٠١-٩٧ و١٨ إىل الفقرات عالوة على ذلك إذ يشريو  
 كجزء من التزامهـا     بتمويل البداية السريعة الذي قدمته البلدان املتقدمة      إذ يرحب   و  

 بليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة       ٣٠اجلماعي بتقدمي موارد جديدة وإضافية تناهز       
  ،٢٠١٢-٢٠١٠للفترة 

 إىل أن البلدان املتقدمة األطراف تلتزم، يف سـياق إجـراءات التخفيـف             إذ يشري و  
 بليون دوالر مـن     ١٠٠بلغ  والشفافية يف التنفيذ، هبدف يتمثل يف التعبئة املشتركة مل        املعقولة  

   لتلبية احتياجات البلدان النامية،٢٠٢٠دوالرات الواليات املتحدة سنوياً حبلول عام 
  ،٢٠١٢ على أمهية مواصلة تقدمي دعم مستمر بعد عام يؤكد  -١٢٦  
           االضطالع بربنامج عمـل بـشأن التمويـل الطويـل األجـل يف             يقرر   -١٢٧  

 حلقات عمل، لتحقيق تقدم بشأن التمويل الطويل األجـل يف           ميشمل تنظي ، مبا   ٢٠١٢عام  
  ؛ ١٦-م أ/١ من املقرر ١٠١-٩٧سياق الفقرات 

، أحدمها من بلد    متشاركني رئيس مؤمتر األطراف إىل تعيني رئيسني        يدعو  -١٢٨  
برنامج ، يسند إليهما    من بلد من البلدان املتقدمة األطراف      واآلخرمن البلدان النامية األطراف     

   أعاله؛١٢٧لعمل املذكور يف الفقرة ا
 يف دعم حلقات العمـل      املتشاركني إىل األمانة أن تساعد الرئيسني       يطلب  -١٢٩  

   أعاله؛١٢٧املذكورة يف الفقرة 
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 أعاله هو اإلسهام    ١٢٢ أن هدف برنامج العمل املشار إليه يف الفقرة          يقرر  -١٣٠  
؛ وسيحلل برنامج   ٢٠١٢بتغري املناخ بعد عام     يف اجلهود اجلارية لزيادة تعبئة التمويل املتعلق        

العمل خيارات لتعبئة املوارد من عدد واسع من املصادر املتنوعة، العامة واخلاصة، والثنائيـة              
 املصادر البديلة والعمل التحليلي ذو الصلة بشأن احتياجـات          يشملومتعددة األطراف، مبا    

تمد التحليل على التقارير ذات الصلة، مبا فيها        البلدان النامية من التمويل املتصل باملناخ؛ وسيع      
بالتمويل يف جمال املنـاخ وتقريـر جمموعـة         تقرير الفريق االستشاري الرفيع املستوى املعين       
تقييم املعـايري الـواردة يف التقـارير،        على   و العشرين املتعلق بتعبئة التمويل يف جمال املناخ،      
   من متويل البداية السريعة؛وسيأخذ أيضاً يف احلسبان الدروس املستفادة

تقريراً عن  ُيعدَّا  ، املدعومني من األمانة، أن      املتشاركني إىل الرئيسني    يطلب  -١٣١  
 أعاله لينظر فيه مؤمتر األطراف يف دورته الثامنـة          ١٢٧حلقات العمل املشار إليها يف الفقرة       

  عشرة؛
 بشأن متويل البداية    األطرافاملتقدمة   املعلومات املقدمة من البلدان      يالحظ  -١٣٢  

السريعة الذي قدمته وحيثها على مواصلة تعزيز شفافية إبالغها عن الوفاء بالتزاماهتا بتمويـل              
  ؛البداية السريعة

  تطوير التكنولوجيا ونقلها  -خامساً  

  ٢٠١٢ كاملة التشغيل يف عام االترتيبات الالزمة جلعل آلية التكنولوجي    
 ٩ و ٨ و ٧ و ٥ و ٣ و ١االتفاقية، وال سيما الفقرات      إىل االلتزامات مبوجب     إذ يشري   
  ،٤من املادة 
 بشأن تعزيز اإلجراءات املتعلقة ١٣-م أ/١من املقرر ) د(١ إىل الفقرة  أيضاً إذ يشري و  

  بتطوير التكنولوجيا ونقلها لدعم إجراءات التخفيف والتكيف،
وجيا ونقلـها    أن هدف اإلجراءات املعززة بشأن تطوير التكنول       إذ يؤكد من جديد   و  

هو دعم إجراءات التخفيف والتكيف من أجل حتقيق التنفيذ الكامل لالتفاقية وأنـه، سـعياً             
وراء حتقيق هذا اهلدف، سيستند حتديد االحتياجات التكنولوجية إىل هنج قطري التوجه وإىل             

  الظروف واألولويات الوطنية،
، علـى أسـاس الظـروف        أمهية االحتياجات التكنولوجية احملددة وطنياً     إذ يربز و  

تطوير التكنولوجيات ونقلـها يف     للنهوض ب واألولويات الوطنية، وهتيئة بيئات متكينية مناسبة       
   واحلاجة إىل تعجيل اإلجراءات يف خمتلف مراحل الدورة التكنولوجية،،البلدان النامية
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املناخ لتكنولوجيا، ومركز وشبكة لتكنولوجيا     معنية با  إنشاء جلنة تنفيذية     إذ يالحظ و  
  ، ومهام كل منهما،١٦-م أ/١املقرر مبوجب 
ربنامج عمل الفريق العامل    ب املتعلقة ١٦-م أ /١ من املقرر    ١٢٨ إىل الفقرة    إذ يشري و  

 ، يف إطار االتفاقيـة    املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل بشأن تطوير التكنولوجيا        
بعة عشرة، قراراً بشأن مجلة أمـور، منـها         مؤمتر األطراف، يف دورته السا    الرامية إىل اختاذ    
املعايري اليت بشأن مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ ومقترحات بشأن استضافة   الدعوة إىل تقدمي    

جعل من أجل    ،ملركز وشبكة تكنولوجيا املناخ   واختبار اجلهة املضيفة    جيب استخدامها لتقييم    
  ،٢٠١٢ كاملة التشغيل يف عام اآلية التكنولوجي

، املتمثلني يف اللجنـة التنفيذيـة        آلية التكنولوجيا   على أمهية جعل مكوين     يشدد إذو  
 التشغيل يف أقرب وقت ممكن يف يز وشبكة تكنولوجيا املناخ، كامللتكنولوجيا ومركاملعنية با

 لتشجيع وتعزيز البحث والتطوير والنشر والتوزيع يف جمـال التكنولوجيـات            ،٢٠١٢عام  
إلجراءات التخفيف والتكيف يف البلدان النامية، بغية حتقيق اهلدف النهائي          السليمة بيئياً دعماً    

  لالتفاقية،
لتكنولوجيا املعنية با إىل أن مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ واللجنة التنفيذية     إذ يشري و  
  التساق والتآزر،ل اًتعزيزمتصلني فيما بينهما يكونا جيب أن 
تنفيـذ  كليهما جيب أن ُييسِّرا    اة التكنولوجي  على أن مكوين آلي    إذ يؤكد من جديد   و  

شياً مع مهام كل منهما املتفق عليها       ا، مت ١٦-م أ /١ من املقرر    ١١٣اهلدف احملدد يف الفقرة     
لتكنولوجيـا، الـواردة يف     املعنية با  ومبا يتسق مع والية اللجنة التنفيذية        ١٦-م أ /١يف املقرر   

اصات مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ الـواردة       ، واختص ١٦-م أ /١التذييل الرابع من املقرر     
  يف املرفق السابع من هذا املقرر،

 ومكونيها بغية جعل اآلية التكنولوجيالسعي إىل تنفيذ   تعزيز   إىل احلاجة إىل     إذ يشري و  
  ،٢٠١٢اآللية التكنولوجية كاملة التشغيل يف أقرب وقت ممكن يف عام 

دت يف املرفـق    جيا املناخ كما ور    اختصاصات مركز وشبكة تكنولو    يعتمد  -١٣٣  
  ؛ السابع

 بنطاق عمل ميكـن  هماكز وشبكة تكنولوجيا املناخ أنشطت  أن يبدأ مر   يقرر  -١٣٤  
 نطاق  يتيح التعلم والتكيف وتعديل   يليب احتياجات البلدان النامية ويكون مرناً حبيث        وحتقيقه  
 ومتطلبـات بلدان النامية   ومداه مع مرور الوقت استجابة لالحتياجات التكنولوجية لل       العمل  

  النظام الدويل الناشئ لتغري املناخ؛
، مبجـرد بـدء     يـضطلعا يطلب إىل مركز وشبكة تكنولوجيا املنـاخ أن           -١٣٥  
 باالستناد إىل اختصاصات مركز وشبكة تغري املناخ        ما وإجراءاهت ما، بوضع طرائقه  ماتشغيله

 مـن  ١٢٠، ومع مراعاة الفقرة   ١٦-م أ /١ من املقرر    ١٢٣الواردة يف املرفق السابع والفقرة      



FCCC/CP/2011/9/Add.1 

33 GE.12-60546 

 تقارير إىل مؤمتر األطراف، من خـالل اهليئـتني الفـرعيتني            ايقدمأن  ، و ١٦-م أ /١املقرر  
دورهتما الثامنة والثالثني، هبدف اختاذ قرار بشأن هذه املسألة يف الدورة التاسعة عـشرة               يف

ر التاليـة ملركـز وشـبكة    ، يف مجلة أمور أخرى، النظر يف األدوا    يشململؤمتر األطراف، مبا    
  :تكنولوجيا املناخ

الـيت   حتديد تكنولوجيات التخفيف والتكيف املراعية للمناخ املتاحة حالياً         )أ(  
  مع تغري املناخ؛التأقلم الكربون وقادرة على لتنمية خفيضة  الرئيسية االحتياجاتتليب 

يـف  نشر تكنولوجيـات التخف   مقترحات مشاريع ترمي إىل     تيسري إعداد     )ب(  
   واستعماهلا ومتويلها؛املوجودةوالتكيف 
تيسري التكيف ونشر التكنولوجيات املتاحة حالياً لتلبية االحتياجات ومراعاة        )ج(  

  الظروف احمللية؛
يف جمال تكنولوجيات التخفيف والتكيف     واالختبار  تيسري البحث والتطوير      )د(  

  ئيسية للتنمية املستدامة؛اجلديدة املراعية للمناخ والالزمة لتحقيق األهداف الر
         إدارةيف جمـال    واملؤسسية الوطنيـة واإلقليميـة      البشرية  تعزيز القدرات     )ه(  

الدورة التكنولوجية، واملساعدة على مواجهة التحديات اليت تواجهها األنـشطة الـواردة يف    
  أعاله؛) د(-)أ(١٣٥الفقرات 
) ه(-)أ(١٣٥ يف الفقـرات     املساعدة على تيسري متويل األنشطة الـواردة        )و(  

  ؛ أدناه١٣٩ املصادر وفقاً للفقرة أعاله، من خالل خمتلف
ركز تكنولوجيا املناخ عند اختتام     اجلهة املضيفة مل   عملية اختيار     إطالقَ يقرر  -١٣٦  
ها بطريقة علنية وشفافة وعادلة وحمايدة وفقـاً        ءسابعة عشرة ملؤمتر األطراف وإجرا    الدورة ال 

مارسات األمم املتحـدة، لكـي تـصبح آليـة          مب اًيف هذا املقرر، واسترشاد   للعملية املبينة   
  ؛ ٢٠١٢ كاملة التشغيل حبلول عام االتكنولوجي
  : إىل األمانة ما يلييطلب  -١٣٧  
          وفقـاً هلـذا املقـرر حبلـول       املقترحات  إعداد وإصدار الدعوة إىل تقدمي        )أ(  

مـن  ) ج(٨حسبما هو مشار إليه يف الفقـرة        ، مبا يف ذلك إعداد عينة الطلبات        ٢٠١٢عام  
 مقترحاهتـا ، مبا فيها االحتادات واملنظمات، إىل تقدمي        املهتمةاملرفق الثامن، ودعوة املنظمات     

  ؛٢٠١٢مارس / آذار١٦استجابة للدعوة إىل تقدمي املقترحات حبلول 
ـ   املهتمةتقدمي ردود على االستعالمات الواردة من املنظمات          )ب(   ع  بالتشاور م

  أدناه حسب االقتضاء؛) د(١٣٧فريق التقييم املشار إليه يف الفقرة 
 املقدمة وإتاحتـها يف آن      املقترحاتجتميع املوجزات التنفيذية اليت تتضمنها        )ج(  

  واحد على املوقع الشبكي لالتفاقية؛ 
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فريق تقييم يتألف من ثالثة أعضاء من األطراف املدرجة يف          اجتماع ل عقد    )د(  
نهم اللجنة التنفيذية   عّيمن األطراف غري املدرجة يف املرفق األول تُ       أعضاء  ول وثالثة   املرفق األ 
  :، من أجل ما يلي٢٠١٢فرباير /لتكنولوجيا من بني أعضائها حبلول هناية شباطاملعنية با

معايري سياق  يف  املبينة  الواردة على أساس املنهجية     للمقترحات  إجراء تقييم    '١'
 ٩يف الفقـرة    ركز تكنولوجيا املناخ، الواردة     ضيفة مل اجلهة امل تقييم واختيار   
  ؛من املرفق الثامن

مرشـحني علـى   مخـسة  ترتيبية تضم إعداد تقرير عن التقييم يتضمن قائمة      '٢'
على أن  ، ويشمل معلومات عن الطريقة اليت طُّبقت هبا معايري التقييم،           األكثر

  ورهتا السادسة والثالثني؛يف د لكي تنظر فيه لهيئة الفرعية للتنفيذُيتاح التقرير ل
الذي يأيت  املرشح  مناقشة العناصر الرئيسية التفاق البلد املضيف احملتمل مع           )ه(  

حسبما تتفق عليه اهليئة الفرعيـة  مرشح يف املرتبة األوىل، وعند احلاجة مع ثاين وثالث أفضل      
  أدناه؛) أ(١٣٨للتنفيذ يف دورهتا السادسة والثالثني وتشري إليه الفقرة 

إبالغ نتائج مناقشتها بشأن العناصر الرئيسية التفاق البلد املضيف احملتمـل             )و(  
إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا السابعة والثالثني لتنظر فيها، هبدف اقتراحها على مـؤمتر               

  األطراف لينظر فيها ويوافق عليها يف دورته الثامنة عشرة؛
  :فيذ ما يلي إىل اهليئة الفرعية للتنيطلب  -١٣٨  
ثالثـة  تـضم   ، يف دورهتا السادسة والثالثني، على قائمة ترتيبيـة          أن تتفق   )أ(  

     فريق التقيـيم املـشار إليـه يف       جيريه  باالستناد إىل نتائج التقييم الذي      مرشحني على األكثر    
  أعاله؛‘ ١‘)د(١٣٧الفقرة 

ى مؤمتر األطراف  ملركز وشبكة تكنولوجيا املناخ عل ة املضيف اجلهةَتقترح  أن    )ب(  
   يف دورته الثامنة عشرة؛اليوافق عليه

تنظر، يف دورهتا السادسة والثالثني، يف تشكيلة اجمللـس االستـشاري           أن    )ج(  
، بغية تقدمي توصية إىل مؤمتر األطراف لينظر فيهـا          ع من املرفق الساب   ٧ يف الفقرة    إليهاملشار  

  ويعتمدها يف دورته الثامنة عشرة؛
ركز تكنولوجيا املناخ وتعبئة خدمات الـشبكة       املتعلقة مب التكاليف   أن   يقرر  -١٣٩  

، مبا فيها اآللية املالية لالتفاقية، والقنوات الثنائية واملتعـددة           خمتلفة ينبغي أن ُتمول من مصادر    
املقدمة  وكذلك املسامهات املالية والعينية      ،لقطاع اخلاص، واملصادر اخلريية   ا وقنواتاألطراف  

   للمنظمة واملشاركني يف الشبكة؛ةضيفاملاجلهة من 
 مركز وشـبكة تكنولوجيـا      تفعيل إىل مرفق البيئة العاملية أن يدعم        يطلب  -١٤٠  

  ؛ةاملضيفاجلهة  اختيار عمليةاملناخ وأنشطته دون حكم مسبق على 
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 األطراف القادرة على دعم مركز وشبكة تكنولوجيا املنـاخ إىل أن            يدعو  -١٤١  
  مي املوارد املالية وغريها من املوارد؛تفعل ذلك من خالل تقد

لتكنولوجيا ومركز تكنولوجيا املناخ أن     املعنية با  إىل اللجنة التنفيذية     يطلب  -١٤٢  
  يضعا إجراءات إلعداد تقرير سنوي مشترك؛ 

املشترك املـشار إليـه يف      السنوي   إىل األمانة أن تتيح التقرير        أيضاً يطلب  -١٤٣  
  ؛ه مؤمتر األطراف من خالل هيئتيه الفرعيتني أعاله لينظر في١٤٢ الفقرة

  بناء القدرات  -سادساً  

  ،١٦-م أ/١، و١٢-م أ/٤، و١٠-م أ/٢، و٧-م أ/٢ إىل املقررات إذ يشري  
 يطلب فيهما  اللتني   ١٦-م أ /١ من املقرر    ١٣٧ و ١٣٦ إىل الفقرتني    إذ يشري أيضاً  و  

لقدرات واستعراضها، وزيادة تطـوير     النظر يف السبل الكفيلة بزيادة تعزيز رصد فعالية بناء ا         
هذه املـسألة يف     لينظر مؤمتر األطراف يف      ،الطرائق املتعلقة بالترتيبات املؤسسية لبناء القدرات     

  دورته السابعة عشرة،
 على أن بناء القدرات أساسي يف متكني البلدان النامية األطراف من            إذ يعيد التأكيد  و  

ناخ مشاركة كاملة، وتنفيذ التزاماهتا مبوجب االتفاقيـة        املشاركة يف مواجهة حتديات تغري امل     
  تنفيذاً فعاالً، 

 على أن بناء القدرات ينبغي أن يكـون عمليـة مـستمرة             إذ يعيد التأكيد أيضاً   و  
قائمة على املشاركة وقطرية التوجه ومتسقة مع األولويـات والظـروف            وتدرجيية وتفاعلية 

  الوطنية،
على أمهية مراعاة اجلوانب اجلنسانية واالعتـراف       ذلك  إذ يعيد التأكيد عالوة على      و  

  بدور الشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة واحتياجاهتم يف أنشطة بناء القدرات،
 بأن بناء القدرات شامل لعدة قطاعات بطبيعته وجزء ال يتجـزأ مـن              إذ يعترف و  

لوصـول إىل   اإتاحـة    وتطوير التكنولوجيا ونقلها، و     والتكيف اإلجراءات املعززة للتخفيف  
  املوارد املالية،

مجيع اهليئات املنشأة مبوجب االتفاقيـة      على صعيد    التقدم احملرز    تقديربإذ يالحظ   و  
، يف دمج بناء ١٦-م أ/١والكيانات التشغيلية لآللية املالية، مبا فيها تلك املتفق عليها يف املقرر 

إتاحـة   و ولوجيـا ونقلـها    وتطوير التكن   والتكيف ات يف اإلجراءات املعززة للتخفيف    القدر
  الوصول إىل املوارد املالية، 



FCCC/CP/2011/9/Add.1 

GE.12-60546 36 

، اليت تشجع األطـراف علـى       ١٦-م أ /١ من املقرر    ٦٥الفقرة  إىل   أيضاًيشري  إذ  و  
 وينـوه  الكربون يف سياق التنميـة املـستدامة،         خفيضةوضع استراتيجيات أو خطط إمنائية      

يالحظ النتائج اهلامة لبنـاء  واألطراف اليت سبق أن بدأت عملية وضع هذه االستراتيجيات،         ب
  القدرات اليت ميكن أن تسفر عنها هذه العملية والشراكات ذات الصلة،

تشوب ثغرات ما زالت    مثة   أنه، وإن أُحرز تقدم، فإن       إذ يالحظ عالوة على ذلك    و  
قائمة يف معاجلة القضايا ذات األولوية احملددة يف إطار بناء القدرات يف البلدان النامية حسبما               

  ،٧-م أ/٢رد يف املقرر و
 إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تواصل تعزيز رصد فعالية بناء القدرات            يطلب  -١٤٤  

جراء مناقشة معمقـة    من دوراهتا إل   منتدى ديربان أثناء دورة      وبأن تنظم سنوياً  واستعراضها  
االتفاقية، بشأن بناء القدرات مبشاركة األطراف، وممثلي اهليئات ذات الصلة املنشأة مبوجب            

واخلرباء واألخصائيني املعنيني، بغية تقاسم خرباهتم وتبـادل اآلراء، وأفـضل املمارسـات،             
  والدروس املستفادة فيما يتعلق بتنفيذ أنشطة بناء القدرات؛ 

 مدخالت متعددة، من مجلتـها أي      يتناول أن منتدى ديربان ينبغي أن       يقرر  -١٤٥  
أعدهتا اهليئات املعنية املنشأة مبوجـب      تكون قد   ر اليت   عناصر لبناء القدرات تتضمنها التقاري    

  ؛أحدث دورة من دورات منتدى ديربانمنذ  االتفاقية
املعنية أعدهتا اهليئات تكون قد  إىل األمانة جتميع وتوليف التقارير اليت    يطلب  -١٤٦  

  منذ أحدث دورة من دورات منتدى ديربان؛ املنشأة مبوجب االتفاقية
 إىل األمانة أن تعد تقريراً موجزاً عن منتدى ديربان لتنظر فيـه             يطلب أيضاً   -١٤٧  

  اهليئة الفرعية للتنفيذ؛
 األطراف على أن تواصل، من خالل القنوات املناسبة، مبـا فيهـا             يشجع  -١٤٨  

البالغات الوطنية، تقدمي املعلومات بشأن التقدم احملرز يف تعزيز القدرة على مواجهـة تغـري               
  املناخ؛

 البلدان النامية األطراف إىل اإلبالغ عن التقدم احملرز والتدابري املتخذة           ويدع  -١٤٩  
 تنفيذ وحتسني بيئاهتا التمكينية لبناء القدرات الوطنية للتخفيف والتكيـف، وإدراج            من أجل 

االحتياجات الكفيلة بتعزيز التقدم احملرز بشأن هذه التدابري يف بالغاهتا املتعلقة بأولويات بناء             
  ت؛القدرا

 إىل األمانة أن تواصل جتميع وتوليف املعلومات املقدمة من األطراف           يطلب  -١٥٠  
املدرجة يف املرفق األول وتلخيص املعلومات املقدمة من األطراف غري املدرجـة يف املرفـق               
األول يف بالغاهتا وتقاريرها الوطنية، وجتميع وتوليف املعلومـات املتعلقـة بأنـشطة بنـاء             

ها الدروس املستفادة، املقدمة من اهليئات املعنية املنشأة مبوجب االتفاقية ومن           القدرات، مبا في  
  املنظمات الدولية واإلقليمية؛
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، عند نظرها يف االستعراض     تتناول إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن       يطلب أيضاً   -١٥١  
بلـدان الناميـة،   الشامل الثالث واالستعراضات الشاملة التالية لتنفيذ إطار بناء القدرات يف ال  

تقارير اهليئات املعنية املنشأة مبوجب االتفاقية، وكذلك التقارير املوجزة عن منتدى ديربـان             
  مدخالت إضافية هلذه االستعراضات؛باعتبارها  أعاله، ١٤٧املشار إليها يف الفقرة 

 اهليئات املعنية املنشأة مبوجب االتفاقية، ومن مجلتها فريـق اخلـرباء     يشجع  -١٥٢  
ستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غـري املدرجـة يف املرفـق األول               اال

لالتفاقية، وفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً، ومرفق البيئة العاملية بوصفه كيانـاً تـشغيلياً               
لة، حسب  مواصلة تطوير وتنفيذ العمل املتعلق ببناء القدرات بطريقة متكام        على  لآللية املالية،   

  االقتضاء، كل يف إطار واليته؛
 باحتمال وجود سبل لزيادة تعزيز رصـد فعاليـة بنـاء القـدرات              يسلم  -١٥٣  

  واستعراضها؛
 خـالل   الذي سينظم االجتماع األول ملنتدى ديربان،     يستكشف   أن   يقرر  -١٥٤  

ز رصد فعالية بناء    ، السبل احملتملة لزيادة تعزي    الثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذ   الدورة السادسة و  
   أعاله؛١٤٤إىل املواضيع املوجزة يف الفقرة ، إضافة القدرات واستعراضها

 أن األطراف املدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقيـة وغريهـا مـن             يقرر أيضاً   -١٥٥  
املوارد املالية لإلجراءات املعززة بشأن بنـاء القـدرات يف          ينبغي أن تقدم    األطراف القادرة   

األطراف من خالل كيانات التشغيل احلالية وأي كيانات تشغيل مقبلة لآلليـة     مية  الناالبلدان  
املالية، وكذلك من خالل خمتلف القنوات الثنائية واإلقليمية وغريها من القنـوات املتعـددة              

  األطراف، حسب االقتضاء؛
تـوفر  رهناً ب  ، أن ُتتخذ إجراءات األمانة اليت يدعو إليها هذا املقرر         يطلب  -١٥٦  

  ؛املوارد املالية

   وبلورة طرائقههزيادة حتديد نطاق: االستعراض  -سابعاً  

  ،١٦-م أ/١ من املقرر ١٤٠-١٣٨ و٤ إىل الفقرات إذ يشري  
 أن االستعراض ينبغي أن يقّيم دورياً مدى مالءمـة اهلـدف            يعيد التأكيد   -١٥٧  

ام احملرز حنو حتقيقه، وفقاً     العاملي الطويل األجل، يف ظل اهلدف النهائي لالتفاقية، والتقدم الع         
  ملبادئ االتفاقية وأحكامها ذات الصلة؛

 وأن ُيختتم حبلول    ٢٠١٣ أن االستعراض األول ينبغي أن يبدأ يف عام          يؤكد  -١٥٨  
  ، وعندئذ يتخذ مؤمتر األطراف اإلجراءات املناسبة على أساس االستعراض؛٢٠١٥عام 
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نطاق االستعراض والنظـر يف      على أن تواصل األطراف العمل بشأن        يتفق  -١٥٩  
  يف دورته الثامنة عشرة؛قراراً زيادة حتديده، بغية اختاذ مؤمتر األطراف 

بـدأي اإلنـصاف    مب على أن االستعراض ينبغي أن يـسترشد          أيضاً يتفق  -١٦٠  
يراعي وأن قدرات كلّ طرف أن يضع يف االعتبار     متباينة و وإن كانت   واملسؤوليات املشتركة   

  :ها ما يليأموراً، من مجلت
أفضل املعارف العلمية املتاحة، مبا فيها تقارير التقييم الصادرة عـن اهليئـة               )أ(  

  احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ؛ 
  تأثريات املرصودة لتغري املناخ؛ ال  )ب(  
للخطوات اليت اختذهتا األطراف لتحقيق اهلدف      الكلي  تقييم لألثر اإلمجايل      )ج(  

  ية؛ النهائي لالتفاق
النظر يف تعزيز اهلدف العاملي الطويل األجل، بالرجوع إىل خمتلف املـسائل              )د(  

   درجة مئوية؛١,٥اليت يطرحها العلم، مبا فيها ما يتعلق بارتفاع درجة احلرارة مبقدار 
 عالوة على ذلك على أن االستعراض ينبغي أن يستند إىل املعلومـات             يتفق  -١٦١  

  : مبا فيها املصادر التاليةالواردة من خمتلف املصادر،
تقارير التقييم والتقارير اخلاصة والورقات التقنية للهيئة احلكومية الدوليـة            )أ(  

  املعنية بتغري املناخ؛
احملّدثـة  التقارير  أوىل  التقارير املقدمة من األطراف، والبالغات الوطنية، و        )ب(  

رة السنتني املقدمة من البلدان املتقدمـة،        وتقارير فت  ،لفترة السنتني املقدمة من البلدان النامية     
، والتحليـل واالسـتعراض     املشاورات والتحليالت الدوليـة   وقوائم اجلرد الوطنية، وتقارير     

الدوليان، وغري ذلك من التقارير ذات الصلة املقدمة من األطـراف والعمليـات مبوجـب               
  االتفاقية؛
وغريها من املنظمـات    تقارير أخرى ذات صلة من وكاالت األمم املتحدة           )ج(  

 االنبعاثات، وتطوير التكنولوجيا والوصول إليهـا       بتوقعاتالدولية، مبا فيها التقارير املتعلقة      
  ؛يشمل التوقعاتونقلها ونشرها، والتقارير املتعلقة بالناتج احمللي اإلمجايل، مبا 

تلـك  املعلومات العلمية بشأن التأثريات املرصودة لتغري املناخ، مبـا فيهـا              )د(  
  الوكاالت اإلقليمية ودون اإلقليمية املعنية؛جانب املأخوذة من التقارير املنسقة من 

          مـن  ١٣٨ و ٤ أن ُيجرى االستعراض املـشار إليـه يف الفقـرتني            يقرر  -١٦٢  
 مبساعدة اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيـة واهليئـة الفرعيـة            ١٦-م أ /١املقرر  

 أعاله مـن    ١٦١عم العمل بنظر اخلرباء يف املدخالت املشار إليها يف الفقرة           للتنفيذ، وأن ُيد  
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خالل أنشطة من مجلتها حلقات عمل وأنشطة أخرى ُتنظم أثناء الـدورات ويف الفتـرات               
  الفاصلة بينها، حسب االقتضاء؛

 على أن يواصل، أثناء دورته الثامنة عشرة، حتديد نظـر اخلـرباء يف              يتفق  -١٦٣  
 أعاله، مبا يف ذلك إمكانيـة إنـشاء فريـق خـرباء             ١٦٢ملشار إليها يف الفقرة     املدخالت ا 

  لالستعراض، لتقدمي الدعم التقين لالستعراض؛
 أن االستعراض ينبغي أن يتكون من عدة مراحل، مبـا فيهـا مجـع               يقرر  -١٦٤  

ـ             ة، املعلومات وتوليفها، والتقييم التقين من خالل تنظيم حلقات العمل، والدراسـات التقني
  وإعداد التقارير التوليفية؛

 إىل اهليئتني الفرعيتني أن تنظما حلقات عمل ألغراض من مجلتـها            يطلب  -١٦٥  
   أعاله؛١٦١النظر يف املعلومات املشار إليها يف الفقرة 

 إىل اهليئتني الفرعيتني أن تبلغا اعتباراهتما ونتائجهما إىل مـؤمتر           يطلب أيضاً   -١٦٦  
 يعاجل تلك االعتبارات ويقدم أي توجيهـات إضـافية، حـسب            األطراف، الذي ينبغي أن   

  االقتضاء؛
 أن االستعراضات الالحقة ينبغي أن ُتجرى عقب اعتماد تقرير تقيـيم        يقرر  -١٦٧  

  ؛صادر عن اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ أو كل سبع سنوات على األقل

  مسائل أخرى  -ثامناً  

األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اليت متـر بعمليـة           املسائل املتصلة ب    -ألف  
  االنتقال إىل اقتصاد السوق

 أن األطراف املدرجة يف املرفق األول اليت متر بعملية االنتقال إىل            إذ يأخذ يف االعتبار     
لوسائل واملعارف واخلربات املناسبة لوضع اسـتراتيجياهتا       إىل ا اقتصاد السوق ما زالت تفتقر      

خلفض االنبعاثات على   الكمية   الكربون وتطبيقها بغية حتقيق أهدافها       اخلفيضةمنائية الوطنية   اإل
   وكذلك لتنفيذ خطط أعماهلا الوطنية بشأن التكيف،،نطاق االقتصاد ككل

االقتصادية الشديدة يف أوائل     -  بأن األطراف، رغم آثار األزمة االجتماعية      إذ يسلم   
امة من خالل سياساهتا وتدابريها املوجهة لتنفيذ التزاماهتا مبوجب التسعينيات، بذلت جهوداً ه 
  تنفيذاً كامالً،امللحق هبا االتفاقية وبروتوكول كيوتو 

 بأن هذه األطراف أعطت وعودها األولية فيما يتعلـق مبـستويات            إذ يعترف أيضاً    
يف سياق إطار    ٢٠١٢خفض انبعاثات غازات الدفيئة اليت جيب حتقيقها يف فترة ما بعد عام             

  شامل لتغري املناخ،
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 األطراف املدرجة يف املرفق األول القادرة إىل أن تتـيح لألطـراف             يدعو  -١٦٨
يف جمال  املدرجة يف املرفق األول اليت متر بعملية االنتقال إىل اقتصاد السوق املساعدة الالزمة              

وكـاالت  ال من خـالل    ،االتكنولوجيوالتمويل ويف اجملال التقين ويف جمال نقل        بناء القدرات   
ثنائيـة،  الوكـاالت   التعددة األطراف، مبا يف ذلك مرفق البيئة العاملية يف حدود واليته، و           امل

 أو من خالل أي ترتيبات إضافية، حسب االقتضاء، وذلك ملساعدة هـذه             ،والقطاع اخلاص 
لكربـون   ا اخلفيـضة األطراف يف وضع وتنفيذ استراتيجياهتا وخطط عملها اإلمنائية الوطنية          

   مع أولوياهتا الوطنية وأهدافها خلفض االنبعاثات؛متاشياً
 دعماً   الوكاالت املتعددة األطراف والثنائية إىل تنسيق أنشطتها        أيضاً يدعو  -١٦٩

  ؛لتنفيذ هذه املساعدة

املسائل املتصلة باألطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اليت يعترف مـؤمتر         -باء  
   اخلاصةاألطراف بظروفها

 بأن تركيا تعـيش     أقر فيهما ، اللذين   ١٦-م أ /١ و ٧-م أ /٢٦ إىل املقررين    إذ يشري   
  ، األخرى املدرجة يف املرفق األولختتلف عن حالة األطراف حالة

 والتكيف  الدعم للتخفيف  على مواصلة املناقشة املتعلقة بطرائق تقدمي        يتفق  -١٧٠  
وتقدمي التمويل إىل األطـراف الـيت اعترفـت           وبناء القدرات  وتطوير التكنولوجيا ونقلها  

  ؛األطراف بظروفها اخلاصة من أجل مساعدهتا يف تنفيذ االتفاقية
 أعـاله  ١٧٠-١ أن ُتتخذ إجراءات األمانة اليت تدعو إليها الفقرات          يطلب  -١٧١  

  .شريطة توفر املوارد املالية
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  املرفق األول

ارير فترة السنتني املقدمة من     التوجيهية لالتفاقية فيما يتعلق بتق    املبادئ      
  البلدان املتقدمة األطراف

  األهداف  -أوالً  
  :سنتني فيما يليفترة التتمثل أهداف هذه املبادئ التوجيهية إلعداد تقارير   -١

األطراف املدرجة يف   (مساعدة األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية          )أ(  
، وهـي    من االتفاقية  ١٢ و ٤قدمي تقارير مبوجب املادتني     يف الوفاء بالتزاماهتا بت   ) املرفق األول 

  ؛١٦-م أ/١املقرر التزامات عززها 
معلومات متسقة وشـفافة وقابلـة      األطراف  كفالة تقدمي البلدان املتقدمة       )ب(  

  للمقارنة وصحيحة وكاملة؛ 
سنتني معلومات عن تقدم األطراف املدرجة يف       فترة ال تقارير  تضمني  كفالة    )ج(  
 األول يف حتقيق أهدافها الكمية الرامية إىل خفض االنبعاثات على نطـاق االقتـصاد               املرفق

بناء القدرات إىل األطـراف     و ياوالتكنولوجباملال  ، وتقدمي الدعم    املتوقعةككل، واالنبعاثات   
  ؛)األطراف غري املدرجة يف املرفق األول(غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية 

 بالتقدم حنـو    فيما يتصل م الدويل لالنبعاثات وعمليات اإلزالة      تيسري التقيي   )د(  
  ؛ )١(حتقيق األهداف الكمية الرامية إىل خفض االنبعاثات على نطاق االقتصاد ككل

تيسري قيام األطراف املدرجة يف املرفق األول بإبالغ املعلومات املتعلقة بأي             )ه(  
  .التصديآثار اقتصادية واجتماعية لتدابري 

  املعلومات املتعلقة بانبعاثات غازات الدفيئة واجتاهاهتا  -اًثاني  
متاحـة   إىل آخر سنة يف أحدث قوائم جرد         ١٩٩٠ للفترة من عام     جيب إعداد موجز    -٢

من قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة املتعلقة باالنبعاثات واجتاهاهتـا   مستقاة  معلومات  يتضمن  
األطراف املدرجة يف املرفق    املقدمة من   عداد البالغات الوطنية    املبادئ التوجيهية إل  "املستندة إىل   

"  اإلبالغ عن قوائم اجلرد السنوية    املبادئ التوجيهية لالتفاقية بشأن   : األول لالتفاقية، اجلزء األول   
__________ 

 .٤٤، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )١(
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املبادئ التوجيهية لإلبالغ عن قوائم اجلرد الـسنوية لألطـراف املدرجـة يف املرفـق األول                (
سنتني متسقة مـع املعلومـات      فترة ال ن تكون املعلومات الواردة يف تقرير       وينبغي أ ). لالتفاقية

  . ، وأن ُتفّسر أي اختالفات تفسرياً كامالً قُّدمتاملقدمة يف أحدث قوائم جرد سنوية
قوائم املتعلقة ب وتقدم األطراف املدرجة يف املرفق األول معلومات موجزة عن ترتيباهتا             -٣

الترتيبات الواردة يف املبادئ التوجيهية لإلبالغ      هبذه  ات اإلبالغ املتصلة    وفقاً ملتطلب الوطنية  اجلرد  
عن قوائم اجلرد السنوية لألطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، وعن التغيريات الطارئة يف              

  .سنتنيآخر تقرير قدمته من تقارير فترة الهذه الترتيبات منذ بالغها الوطين األخري أو 

  دف الكمي خلفض االنبعاثات على نطاق االقتصاد ككلاهل  -ثالثاً  
يصف كل طرف مدرج يف املرفق األول هدفه الكمي خلفض االنبعاثات على نطاق               -٤

االقتصاد ككل، مبا يف ذلك أي ظروف أو افتراضات ذات صلة بتحقيق ذلك اهلدف، وفقاً               
 أو أي حتديث لتلـك      FCCC/SB/2011/INF.1/Rev.1ملا أُبلغت به األمانة وما ورد يف الوثيقة         

  . الوثيقة
ويشمل وصف هدف الطرف خلفض االنبعاثات على نطـاق االقتـصاد ككـل               -٥

  :املعلومات التالية، مع مراعاة أي مقررات ذات صلة ملؤمتر األطراف
  سنة األساس؛   )أ(  
  الغازات والقطاعات املشمولة؛  )ب(  
حددهتا املقررات ذات الـصلة     الحترار العاملي كما    ملؤشرات ا القيم احملتملة     )ج(  

  اليت اعتمدها مؤمتر األطراف؛ 
النهج املتبع الحتساب االنبعاثات وعمليات اإلزالة من قطـاع اسـتخدام             )د(  

األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة، مع مراعاة أي مقررات ذات صـلة اعتمـدها            
  مؤمتر األطراف؛

 السوق يف حتقيـق هدفـه خلفـض         استخدام اآلليات الدولية القائمة على      )ه(  
االنبعاثات، مع مراعاة أي مقررات ذات صلة اعتمدها مؤمتر األطراف، مبا يف ذلك وصـف               

من اآلليات القائمة علـى الـسوق       املتأتية  أو املخصصات الدولية    /لكل مصدر للوحدات و   
   احملتملة لكل منها؛وحجم املسامهة

سبة ذات الصلة، مع مراعـاة أي       أي معلومات أخرى، مبا فيها قواعد احملا        )و(  
  .لة ملؤمتر األطراف، عند االقتضاءمقررات ذات ص
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التقدم احملرز يف حتقيق األهداف الكمية خلفض االنبعاثات على نطـاق             -رابعاً  
  االقتصاد ككل واملعلومات ذات الصلة

  إجراءات التخفيف وآثارها  -ألف  
إجراءات التخفيف، مبا فيهـا     يقدم كل طرف مدرج يف املرفق األول معلومات عن            -٦

تقرير آخر  عتزم تنفيذها منذ بالغه الوطين األخري أو        يها أو   السياسات العامة والتدابري اليت نفذ    
.  خلفض االنبعاثات على نطاق االقتصاد ككـل من أجل حتقيق هدفه من تقارير فترة السنتني     

الطاقـة،  (سب القطاع   وبالقدر املناسب، تنظم األطراف اإلبالغ عن إجراءات التخفيف حب        
والعمليات الصناعية واستخدام املنتجات، والزراعة، واستخدام األراضي وتغـيري اسـتخدام           

ثاين أكـسيد الكربـون،     (وحبسب الغاز   ) األراضي واحلراجة، والنفايات، وقطاعات أخرى    
ر، وامليثان، وأكسيد النيتروز، ومركبات اهليدروفلوروكربون، واهليدروكربون املشبع بـالفلو        

   ). فلوريد الكربيتوسداسي
ويقدم كل طرف مدرج يف املرفق األول معلومات عن التغيريات الطارئة يف ترتيباته               -٧

 الترتيبات املؤسسية والقانونية واإلدارية واإلجرائية املـستخدمة        يشملاملؤسسية الداخلية، مبا    
رز على الصعيد الـداخلي     لالمتثال، والرصد، واإلبالغ، وحفظ املعلومات، وتقييم التقدم احمل       

  .حنو حتقيق هدفه املتمثل يف خفض االنبعاثات على نطاق االقتصاد ككل
وُيشجع كل طرف على أن يقدم، قدر اإلمكان، معلومات مفصلة عن تقييم اآلثار               -٨

  .االقتصادية واالجتماعية لتدابري االستجابة

مـن  املتأتية  الوحدات   االنبعاثات وعمليات اإلزالة واستخدام      خفضتقديرات    -باء  
اآلليات القائمة على السوق وأنشطة استخدام األراضـي وتغـيري اسـتخدام     

  األراضي واحلراجة
سنة األساس، تشمل املعلومات املبلغ عنـها بـشأن هـدف خفـض             إىل  بالنسبة    -٩

  :االنبعاثات ما يلي
ة مـن    انبعاثات غازات الدفيئة، باستثناء االنبعاثات وعمليات اإلزال       جمموع  )أ(  

  قطاع استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة؛
أو عمليات اإلزالة من قطاع اسـتخدام األراضـي وتغـيري           /االنبعاثات و   )ب(  

استخدام األراضي واحلراجة على أساس هنج احملاسبة املطبق مع مراعاة أي مقررات ذات صلة              
   يف احلسبان؛أو األراضي اليت سُتؤخذ/ملؤمتر األطراف واألنشطة و
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إمجايل انبعاثات غازات الدفيئة، مبا يف ذلك االنبعاثات وعمليات اإلزالة من             )ج(  
  .راجةقطاع استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحل

بالنسبة لكل سنة مبلغ عنها، تشمل املعلومات املبلغ عنها بشأن التقدم احملرز حنـو                -١٠
 )ج(-)أ(٩ضافة إىل املعلومات املشار إليها يف الفقـرة         حتقيق أهداف خفض االنبعاثات، باإل    

  ؛، املعلومات املتعلقة باستخدام وحدات من اآلليات القائمة على السوقأعاله

  التوقعات  -خامساً
 ٢٠٣٠ و ٢٠٢٠ احملّدثة لعامي    التوقعاتيبلغ كل طرف مدرج يف املرفق األول عن           -١١

الوطنية املقدمة من األطراف املدرجـة يف املرفـق         لمبادئ التوجيهية إلعداد البالغات     لوفقاً  
 املبادئ التوجيهية لالتفاقية فيما يتعلق بتقدمي البالغات الوطنيـة        : اجلزء الثاين : األول لالتفاقية 

 املقدمة من األطراف املدرجـة يف       البالغات الوطنية ببادئ التوجيهية لالتفاقية فيما يتعلق      ملا(
  . )املرفق األول

ل طرف مدرج يف املرفق األول أن يبلغ عن التغيريات اليت طرأت منذ آخر  وينبغي لك   -١٢
وتقـدمي الوثـائق    التوقعـات    إلعداد   نيبالغاته الوطنية يف النموذج أو املنهجيات املستخدم      

  . الداعمة

  وبناء القدرات إىل البلـدان الناميـة       ياوالتكنولوجباملال  دعم  ال  ميتقد  -سادساً  
  األطراف

)  الثاين األطراف املدرجة يف املرفق   (لالتفاقية  ف املدرجة يف املرفق الثاين      تقدم األطرا   -١٣
بناء القدرات إىل األطراف غري املدرجـة يف        و يا والتكنولوج باملالمعلومات عن تقدمي الدعم     

الثامن من املبادئ التوجيهية لالتفاقيـة      الفرع  مع املتطلبات اليت يتضمنها     متاشياً  املرفق األول   
تبعـاً لنمـاذج     ، املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول       البالغات الوطنية بق  فيما يتعل 

وعنـد  . جديد وإضـايف  أن هذا الدعم    تبني  اليت  علومات  املمبا يف ذلك     ،)٢(اإلبالغ املوحدة 
اإلبالغ عن هذه املعلومات، ينبغي لألطراف أن متيز، قدر اإلمكان، بني الـدعم املقـدم إىل                

 عناصـر بنـاء     تبياندرجة يف املرفق األول ألنشطة التخفيف والتكيف، مع         األطراف غري امل  
ألنشطة ذات األهـداف املتعـددة،      إىل ا وبالنسبة  . القدرات يف هذه األنشطة، عند االقتضاء     

  . ذات صلة ألهداف أخرىيف جزء منه  خمصصاً إسهاماًميكن أن ُيبلغ عن التمويل بوصفه 

__________ 

 .توضع فيما بعد )٢(
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 باملالق الثاين وصفاً لنهجه الوطين لتتبع تقدمي الدعم ويقدم كل طرف مدرج يف املرف    -١٤
. بناء القدرات إىل األطراف غري املدرجة يف املرفـق األول، عنـد االقتـضاء    و ياوالتكنولوج

، وقنـوات    املـستخدمة  ويشمل هذا الوصف أيضاً معلومات عن املؤشرات وآليات اإلجناز        
عن هذه املعلومات يف البالغ الوطين، فإن تقرير        وإذا سبق أن أُبلغ     .  املشمولة باملتابعة  التوزيع
  .سنتني ال ينبغي أن يبلغ إال عن التغيريات اليت طرأت على هذه املعلوماتفترة ال
 أدناه، تـستخدم األطـراف      ١٨ و ١٧وعند اإلبالغ عن املعلومات، وفقاً للفقرتني         -١٥

. ية مع مراعاة اخلربة الدولية    املدرجة يف املرفق الثاين أي منهجية توضع الحقاً مبوجب االتفاق         
ـ   وتصف األطراف املدرجة يف املرفق الثاين املنهجية املستخدمة يف تقاريرها            . سنتنيلفتـرة ال

وتبلغ األطراف املدرجة يف املرفق الثاين بطريقة دقيقة وصارمة وشـفافة عـن االفتراضـات     
  .لاألساسية واملنهجيات املستخدمة إلعداد املعلومات املتعلقة بالتموي

  التمويل  -ألف  
أن يصف كل طرف مدرج يف املرفق الثاين، قدر اإلمكان، كيف يسعى إىل كفالة                 -١٦
 املوارد اليت يقدمها بفعالية احتياجات األطراف غري املدرجة يف املرفق األول فيما يتعلـق               تليب

  .بالتكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره
أو / و لومات عن الدعم املايل الذي قدمه     اين مع ويقدم كل طرف مدرج يف املرفق الث        -١٧

أو تعهد به لغرض مساعدة األطراف غري املدرجة يف املرفق األول علـى ختفيـف               / و رصده
انبعاثات غازات الدفيئة والتكيف مع اآلثار الضارة لتغري املناخ وأي آثار اقتصادية واجتماعية             

نولوجيا يف جمايل التخفيف والتكيف، عند لتدابري االستجابة، من أجل بناء القدرات ونقل التك      
وهلذا الغرض، يقدم كل طرف مدرج يف املرفق الثاين معلومات موجزة يف منـوذج   . االقتضاء

نصي وجدويل عن قنوات التوزيع واملسامهات الـسنوية للـسنتني التقـومييتني أو املـاليتني       
  :ب االقتضاء، ما يليالسابقتني دون تداخل مع فترات اإلبالغ السابقة، مبا يشمل، حس

مرفق البيئة العاملية، وصندوق أقل البلدان منواً، والصندوق اخلـاص لـتغري              )أ(
املناخ، وصندوق التكيف، والصندوق األخضر للمناخ، والصندوق االسـتئماين لألنـشطة           

  التكميلية؛
  صناديق أخرى متعددة األطراف لتغري املناخ؛  )ب(
   مبا فيها مصارف التنمية اإلقليمية؛مؤسسات مالية متعددة األطراف،  )ج(
  اهليئات املتخصصة التابعة لألمم املتحدة؛  )د(
  .الثنائية واإلقليمية وقنوات أخرىاملسامهات املقدمة عن طريق القنوات   )ه(
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 ١٧ويقدم كل طرف مدرج يف املرفق الثاين املعلومات املوجزة املشار إليها يف الفقرة   -١٨
الدعم املـايل   يورد   يف منوذج نصي وجدويل      ،تني أو املاليتني السابقتني   ، للسنتني التقوميي  أعاله

  :السنوي الذي قدمه لغرض مساعدة األطراف غري املدرجة يف املرفق األول، مبا ذلك ما يلي
 األصلية وما يكافئـه بـدوالرات       ةمبا فيه املبلغ بالعمل   (املوارد املالية   مبلغ    )أ(  

 ؛)عملة دولية/الواليات املتحدة

 ؛) التخفيف والتكيفألنشطة(نوع الدعم   )ب(  

 ؛التمويلمصدر   )ج(  

 ؛املاليةاألداة   )د(  

 القطاع؛  )ه(  

 من  ٣عمالً بالفقرة   الطرف   املالية اجلديدة واإلضافية اليت قدمها       للمواردبيان    )و(  
  .  من االتفاقية؛ وتوضح األطراف كيف حددت أن هذه املوارد جديدة وإضافية٤املادة 
 ١٦-م أ /١ املقـرر    ٩٨اعترافاً بأن هدف تعبئة املوارد املالية املشار إليها يف الفقرة           و  -١٩
شمل املوارد املالية اخلاصة، ينبغي لألطراف املدرجة يف املرفق الثاين أن تبلغ، قدر املستطاع،              ي

فيـف  ملناخ يف أنشطة التخ   املتعلق با عن التدفقات املالية اخلاصة اليت يوظفها التمويل الثنائي         
والتكيف يف األطراف غري املدرجة يف املرفق األول، وينبغي أن تبلغ عن السياسات والتدابري              

  . األطرافاليت تشجع زيادة االستثمار اخلاص يف أنشطة التخفيف والتكيف يف البلدان النامية
وينبغي لألطراف املدرجة يف املرفق الثاين أن حتدد أنـواع األدوات املـستخدمة يف                -٢٠
  .مي مساعدهتا، مثل املنح والقروض التساهليةتقد

  تطوير التكنولوجيا ونقلها  -باء  
يقدم كل طرف مدرج يف املرفق الثاين معلومات عن التـدابري املتخـذة لتـشجيع                 -٢١

التكنولوجيات املراعية للمناخ وتيسريها ومتويل نقلها والوصول إليها ونشرها لفائدة األطراف          
ألول، ولدعم تنمية القدرات والتكنولوجيات احمللية لألطـراف غـري          غري املدرجة يف املرفق ا    

وميكن لألطراف أيضاً أن تقدم معلومات عن التجـارب         . املدرجة يف املرفق األول وتعزيزها    
  .الناجحة والفاشلة

ويقدم كل طرف مدرج يف املرفق الثاين، يف مناذج نصية وجدولية، معلومات عـن                -٢٢
آخر  منذ بالغه الوطين األخري أو       ة أو املقرر  ةلة بنقل التكنولوجيا املنفذ   التدابري واألنشطة املتص  

وعند اإلبالغ عن هذه التدابري واألنشطة، تقدم األطراف        . سنتنيقدمه من تقارير فترة ال    تقرير  
املدرجة يف املرفق الثاين، قدر اإلمكان، معلومات عن البلد املستفيد، واملنطقـة املـستهدفة              
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تكيف، والقطاع املعين، ومصادر نقل التكنولوجيا من القطاع العام أو اخلاص، بالتخفيف أو ال
  .ومتيز بني األنشطة اليت يضطلع هبا القطاعان العام واخلاص

  بناء القدرات  -جيم  
يقدم كل طرف مدرج يف املرفق الثاين، قدر اإلمكان، معلومات عن الطريقة الـيت                -٢٣

و يستجيب الحتياجات بناء القدرات القائمة والناشـئة        قدم هبا الدعم لبناء القدرات على حن      
احملددة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول يف جماالت التخفيف والتكيـف وتطـوير               

لتـدابري  يصفان ا وينبغي أن ُيبلغ عن املعلومات يف منوذج نصي وجدويل          . التكنولوجيا ونقلها 
  .واألنشطة املختلفة

  ق باإلبالغمسائل أخرى تتعل  -سابعاً  
ُتشجَّع األطراف املدرجة يف املرفق األول على اإلبالغ، قدر اإلمكان، عن الترتيبات              -٢٤

عملية التقييم الذايت لالمتثال خلفض االنبعاثـات باملقارنـة مـع    فيما يتعلق ب الداخلية املقررة   
. ميـة  الالزم يف ضوء احلقائق العل     التزامات خفض االنبعاثات أو مستوى خفض االنبعاثات      

وُتشجَّع األطراف املدرجة يف املرفق األول على اإلبالغ، قدر اإلمكان، عن التقدم احملـرز يف          
وضع القواعد الوطنية الختاذ إجراءات حملية ضد عدم االمتثال الداخلي ألهـداف خفـض              

  .االنبعاثات
وُتشجع األطراف املدرجة يف املرفق األول على اإلبالغ عن أي معلومات أخـرى               -٢٥
 فتـرة   حتقيق هدف االتفاقية ومناسبة إلدراجها يف تقريـر       أهنا تكتسي أمهية من حيث      ترب  عت

  .السنتني

  اإلبالغ  -ثامناً  
تبلغ األطراف املدرجة يف املرفق األول املعلومات احملددة يف هذه املبادئ التوجيهيـة               -٢٦

ع األطراف على تقـدمي     وُتشجَّ. إىل األمانة إلكترونياً وبإحدى اللغات الرمسية لألمم املتحدة       
  .سنتني لتيسري استخدامه يف عملية االستعراضلتقرير فترة الترمجة إنكليزية 

  حتديث املبادئ التوجيهية  -تاسعاً  
ُتراجع هذه املبادئ التوجيهية، حسب االقتضاء، مع مراعاة أي مقررات ذات صـلة     -٢٧

 .ملؤمتر األطراف
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  املرفق الثاين

  االستعراض الدولينيطرائق وإجراءات التقييم و    

  نيأهداف عملية التقييم واالستعراض الدولي  -أوالً  
 يف استعراض التقدم احملرز     نيتتمثل األهداف العامة لعملية التقييم واالستعراض الدولي        -١

 وبناء القدرات إىل    ااملال والتكنولوجي بيف حتقيق خفض االنبعاثات، وتقييم مدى تقدمي الدعم         
طراف، وتقدير االنبعاثات وعمليات إزالتها مقارنة باألهداف الكمية خلفض         األالنامية  البلدان  

االنبعاثات على نطاق االقتصاد، يف إطار اهليئة الفرعية للتنفيذ، مع مراعاة الظروف الوطنية،             
  .وذلك بصورة صارمة وقوية وشفافة، بغية تعزيز إمكانية املقارنة وبناء الثقة

 إىل تقيـيم مـدى      نيملية التقييم واالستعراض الدولي   وباإلضافة إىل ذلك، هتدف ع      -٢
  .يةلمتطلبات املنهجية واإلبالغلاالمتثال 

  العملية والنطاق  -ثانياً  

  العملية  -ألف  
  : للخطوتني التاليتنيوفقاً نيستجري عملية التقييم واالستعراض الدولي  -٣

، باستعراض  اًرن، حيثما كان مناسب   فترة السنتني يقت  استعراض تقين لتقارير      )أ(  
األطراف، املتقدمة  قوائم اجلرد السنوية لغازات الدفيئة، والبالغات الوطنية الواردة من البلدان           

  ؛املتقدمة األطرافويفضي إىل تقرير استعراضي عن كل بلد من البلدان 
تقييم متعدد األطراف للتقدم الذي أحرزته البلدان املتقدمة األطراف يف حتقيـق              )ب(  

  .نبعاثات وإزالتها مقارنة بأهدافها الكمية خلفض االنبعاثات على نطاق االقتصادخفض يف اال

  النطاق  -باء  
يف إطـار االتفاقيـة،   القائمـة   على العناصر ذات الصلة من عملية االستعراض      بناًء  -٤

  :املتقدمة األطرافسُتستعرض النقاط التالية فيما يتعلق بكل بلد من البلدان 
ت وعمليات إزالتها مقارنة هبدفه الكمي خلفض االنبعاثـات         مجيع االنبعاثا   )أ(  

  على نطاق االقتصاد؛
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االفتراضات والشروط واملنهجيات املتعلقة بتحقيق هدفه الكمـي خلفـض       )ب(  
  االنبعاثات على نطاق االقتصاد؛

  التقدم احملرز يف حتقيق هدفه الكمي خلفض االنبعاثات على نطاق االقتصاد؛  )ج(  
الناميـة   وبناء القدرات إىل البلدان      ااملال والتكنولوجي به الدعم   مدى تقدمي   )د(  
  ؛األطراف

وسُتقيم العناصر التالية تقييما متعدد األطراف فيما يتعلق بكل بلـد مـن البلـدان                 -٥
  :املتقدمة األطراف

مجيع االنبعاثات وعمليات إزالتها مقارنة هبدفه الكمي خلفض االنبعاثـات            )أ(  
  د؛على نطاق االقتصا

االفتراضات والشروط واملنهجيات املتعلقة بتحقيق هدفه الكمـي خلفـض       )ب(  
  االنبعاثات على نطاق االقتصاد؛

التقدم احملرز يف سبيل حتقيق هدفه الكمي خلفض االنبعاثات علـى نطـاق               )ج(  
  .االقتصاد

  االستعراض التقين  -ثالثاً  
األطـراف  املتقدمـة   لـدان   سيخضع تقرير فترة السنتني املقدم من كل بلد من الب           -٦

، بعملييت استعراض قائمة اجلرد السنوية لغازات الدفيئة        الستعراض يقترن، حيثما كان مناسباً    
  :والبالغ الوطين على النحو التايل

 للمبادئ التوجيهيـة واإلجـراءات املتبعـة        جيرى االستعراض التقين وفقاً     )أ(  
  واملنقحة يف إطار االتفاقية؛

 اخلرباء التقين مدى اتساق قائمة اجلرد السنوية لغـازات          يبحث استعراض   )ب(  
ئمة اجلـرد يف  حبثاً متعمقاً لقاالدفيئة مع تقرير فترة السنتني والبالغ الوطين، غري أنه ال يشمل     

  حد ذاهتا؛
ميكن للطرف املعين أن جييب عن أسـئلة أو اقتراحـات فريـق خـرباء                 )ج(  

   آراء إضافية ويبلغ عنها؛االستعراض وأن يقترح كذلك أي معلومات أو
 ٣-م أ /٦ و ٢-م أ /٩ و ١-م أ /٢باإلضافة إىل املهام احملددة يف املقـررات          )د(  

 التقدم  أيضاً ومرفقاهتا ذات الصلة، ينبغي أن تستعرض أفرقة خرباء االستعراض           ٧-م أ /٣٣و
ق احملرز يف خفض وإزالة االنبعاثات مقارنة باألهداف الكمية خلفض االنبعاثات علـى نطـا           

  .وميكن إضافة خرباء آخرين إىل فريق االستعراض عند االقتضاء. االقتصاد
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وستكون حمصلة استعراض اخلرباء عبارة عن تقرير استعراضي تقين يستند إىل معايري              -٧
للتقدم الذي أحرزه الطرف يف سبيل حتقيق هدفه الكمي خلفض          حبثاً  اإلبالغ املتبعة ويتضمن    

  .اداالنبعاثات على نطاق االقتص

  التقييم املتعدد األطراف  -رابعاً  
         علـى    بناءً املتقدمة األطراف سيجرى التقييم املتعدد األطراف لكل بلد من البلدان           -٨

  :ما يلي
 أعـاله وأي تقـارير      ٧املشار إليه يف الفقـرة      التقرير االستعراضي التقين      )أ(  

  لدفيئة والبالغ الوطين؛استعراضية أخرى ذات صلة لقائمة اجلرد السنوية لغازات ا
تقرير فترة السنتني، والقائمة الوطنية جلرد غازات الدفيئة، مبا يف ذلك تقرير              )ب(  

  اجلرد الوطين والبالغ الوطين؛
معلومات تكميلية عن مدى حتقيق الطرف املعين أهدافه الكميـة خلفـض              )ج(  

خدام األراضـي وتغـيري   االنبعاثات على نطاق االقتصاد، مبا يف ذلك معلومات عن دور است         
  ؛املكتسبة من آليات السوقالدائنة استخدام األراضي واحلراجة وأرصدة الكربون 

  .وخيضع كل بلد من البلدان املتقدمة األطراف للتقييم خالل دورة اهليئة الفرعية للتنفيذ  -٩
  :وينبغي أن ينطوي التقييم املتعدد األطراف على ما يلي  -١٠

 إىل  يقدم عن طريق األمانة أسئلة خطية توجه إلكترونياً       جيوز لكل طرف أن       )أ(  
  الطرف املعين قبل إجراء التقييم الدويل؛

على تلك األسئلة،   يبذل الطرف موضوع التقييم ما يف وسعه للرد         ينبغي أن     )ب(  
وجتمع األمانة األسئلة والردود وتنشرها على موقـع        . عن طريق األمانة، يف غضون شهرين     

  كي؛االتفاقية الشب
 للتقييم خالل دورة اهليئة الفرعية للتنفيـذ        املتقدمة األطراف ختضع البلدان     )ج(  

،  موجزاً  شفوياً وجيوز للطرف موضوع االستعراض أن يقدم عرضاً      . مبشاركة مجيع األطراف  
  .االستعراضموضوع تليه أسئلة شفوية من األطراف وردود من الطرف 

ه األمانـة   عـدّ  تُ سجِالً: تعلق بكل طرف ما يلي    وتشمل نواتج التقييم الدويل فيما ي       -١١
يتضمن تقارير استعراضية متعمقة، والتقرير املوجز الصادر عن اهليئة الفرعية للتنفيذ، واألسئلة            

موضوع املقدمة من األطراف والردود الواردة عليها، وأية مالحظات أخرى يقدمها الطرف            
  . التابع للهيئة الفرعية للتنفيذلاالستعراض يف غضون شهرين من دورة الفريق العام

 ١١ إىل السجل املشار إليه يف الفقرة وحتيل اهليئة الفرعية للتنفيذ االستنتاجات استناداً      -١٢
  .إىل اهليئات املعنية يف إطار االتفاقية حسب االقتضاءأعاله 
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  املرفق الثالث

دَّثة لفتـرة   لالتفاقية فيما يتعلق بإعداد التقارير املُح     املبادئ التوجيهية       
  من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيةالسنتني املقدمة 

  األهداف  -أوالً  
املقدمـة  لفتـرة الـسنتني     املُحدَّثة  هتدف املبادئ التوجيهية املتعلقة بإعداد التقارير         -١
)  األولاألطراف غري املدرجة يف املرفـق   (لالتفاقية  األطراف غري املدرجة يف املرفق األول        من

  :إىل ما يلي
مساعدة األطراف غري املدرجة يف املرفق األول على استيفاء شروط اإلبالغ             )أ(  

  ؛١٦-م أ/١ واملقرر االتفاقيةمن  ١٢واملادة  ٤من املادة ) أ(١ ةالفقراليت تسري عليها مبوجب 
 ويف   ودقيقـاً   وكامالً اً وشفاف اً متسق عرضاًالتشجيع على عرض املعلومات       )ب(  

  احملددة؛واحمللية  مع مراعاة الظروف الوطنية قت املناسب،الو
متكني األطراف غري املدرجة يف املرفق األول من تعزيـز تقاريرهـا عـن                )ج(  

 لظروفهـا وقـدراهتا     وفقاًإجراءات التخفيف وآثارها، وعن احتياجاهتا والدعم الذي تلقته،         
  وإمكانياهتا الوطنية، ولتوافر الدعم؛

، يف الوقـت   لتمكينـه هات سياساتية لكيان تشغيل اآللية املالية       توفري توجي   )د(  
األطراف لتغطيـة التكـاليف     النامية  الدعم املايل الذي حتتاج إليه البلدان       من تقدمي   املناسب،  

  لفترة السنتني؛املُحدَّثة الكاملة املتفق عليها إلعداد تقاريرها 
من ما يلزم وما يقدم من دعم مايل وتكنولوجي و        تيسري عرض املعلومات ع     ) ه(  

  ؛لفترة السنتنياملُحدَّثة يف جمال بناء القدرات من أجل مجلة أمور تشمل إعداد التقارير دعم 
األطراف غري املدرجة يف املرفق األول، قدر اإلمكان، عن أية          إبالغ  تيسري    )و(  

  ؛آثار اقتصادية واجتماعية تترتب على تدابري التصدي

  النطاق  -انياًث  
ة لفترة السنتني حتديث آخر بالغ وطين مقدم        ثحدَّينبغي أن يشمل نطاق التقارير املُ       -٢

  :التاليةوذلك فيما يتصل باجملاالت 
استمرارية معلومات عن الظروف الوطنية والترتيبات املؤسسية ذات الصلة ب          )أ(  

  إعداد البالغات الوطنية؛
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اثات البشرية املنشأ جلميع غازات الدفيئة الـيت ال   وطنية لالنبع الرد  اجلقائمة    )ب(  
مبـا يف ذلـك      البواليع،مصادرها وعمليات إزالتها بواسطة      من   ينظمها بروتوكول مونتريال  

  ؛تقرير جرد وطين
معلومات عن إجراءات التخفيف وآثارهـا، مبـا يف ذلـك املنـهجيات               )ج(  

  واالفتراضات ذات الصلة؛
احتياجات يتصل هبا من احتياجات مالية وتقنية و      املعوقات والفجوات وما      )د(  

  ، مبا يف ذلك وصف للدعم الالزم واملقدم؛متعلقة بالقدرات
 لفتـرة   املُحدَّثة لتيسري إعداد التقارير     ىمعلومات عن مستوى الدعم املتلق      ) ه(  

  السنتني وتقدميها؛
  ؛الداخليمعلومات عن القياس واإلبالغ والتحقق على الصعيد   )و(  
أية معلومات أخرى ترى األطراف غري املدرجة يف املرفق األول أهنا هامـة               )ز(  

  . لفترة السنتنيثحدَّلتحقيق هدف االتفاقية وصاحلة إلدراجها يف تقريرها املُ

  قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة  -ثالثاً  
قوائم اجلرد  ينبغي أن تقدم األطراف غري املدرجة يف املرفق األول معلومات ُمحدَّثة ل             -٣

 من املبادئ التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية       ٢٤-٨الوطنية لغازات الدفيئة وفقاً للفقرات      
املبادئ التوجيهية لالتفاقية املتعلقة    ( لالتفاقية   املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول       

وينبغي أن يالئـم    . ٨- أ م/١٧، على النحو الوارد يف مرفق املقرر        )بإعداد البالغات الوطنية  
نطاق املعلومات املُحدَّثة لقوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة القـدرات والقيـود الزمنيـة              
والبيانات املتاحة ومستوى الدعم املقدم من البلدان املتقدمة األطراف إلعداد التقارير املُحدَّثة            

  .لفترة السنتني
        املرفق األول املنهجيات الـواردة يف آخـر   وينبغي أن تتبع األطراف غري املدرجة يف    -٤

إلعداد البالغات الوطنية املقدمـة مـن       لالتفاقية  ما أقره مؤمتر األطراف من مبادئ توجيهية        
، أو املنهجيات اليت حيددها أي مقرر يتخـذه مـؤمتر           راف غري املدرجة يف املرفق األول     األط

  . يف هذا الشأناألطراف مستقبالً
لالنبعاثات البشرية  املتعلقة بقوائم اجلرد الوطنية     لفروع  تتضمن حتديثات ا  وينبغي أن     -٥

اليت ال ينظمهـا    البواليع   مصادرها وعمليات إزالتها بواسطة      مناملنشأ جلميع غازات الدفيئة     
 إىل أفضل املعلومـات     ، بيانات مستكملة عن مستويات األنشطة استناداً      بروتوكول مونتريال 

الدفيئة الصادرة  القوائم الوطنية جلرد غازات     بادئ التوجيهية املنقحة بشأن      امل املتاحة باستخدام 
املشار إليها فيما بعد باملبـادئ       (،١٩٩٦ملعنية بتغري املناخ يف عام      عن اهليئة احلكومية الدولية ا    
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وإرشادات املمارسات اجليـدة وإدارة      املنقحة للهيئة احلكومية الدولية   ) ١٩٨٦التوجيهية لعام   
دليل املمارسات اجليدة فيما يتعلق     "و،  دم التيقّن من القوائم الوطنية جلرد غازات الدفيئة       أوجه ع 

إرشادات باملشار إليه فيما بعد     " وتغيري استخدام األراضي واحلراجة   بأنشطة استخدام األراضي    
، وميكـن   املمارسات السليمة املتصلة باستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجـة         

  .اج أي تغيري يف عامل االنبعاثات يف البالغ الوطين الكامل املقدم الحقاًإدر
     القـسم املتعلـق    أن ُتـَضمِّن    وتشجَّع األطراف غري املدرجة يف املرفق األول على           -٦

ـ         بقوائم اجلرد يف التقرير      داول املُحدَّث لفترة السنتني، حيثما كان مناسباً وقدر املستطاع، ج
إرشادات املمارسات السليمة املتصلة باستخدام األراضي وتغيري       لواردة يف   ا ٢- ألف ٣املرفق  

للهيئة املرفقة باملبادئ التوجيهية املنقحة   وجداول التقرير القطاعي     استخدام األراضي واحلراجة  
  .١٩٩٦احلكومية الدولية لعام 

لة ويشجَّع كل طرف من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول على تقدمي سلـس               -٧
  .زمنية متسقة عن السنوات املبلغ عنها يف البالغات الوطنية السابقة

 عن قوائمها الوطنية    وتشجَّع األطراف غري املدرجة يف املرفق األول اليت أبلغت سابقاً           -٨
جلرد غازات الدفيئة الواردة يف بالغاهتا الوطنية على أن تقدم جداول معلومات موجزة عـن               

مثل قوائم اجلرد املتعلقة بالسنوات املمتدة مـن    (نوات اإلبالغ السابقة    قوائم اجلرد املتعلقة بس   
  ).٢٠٠٠ إىل عام ١٩٩٤عام 
لفترة السنتني تقرير   حدَّث  املتعلق بقوائم اجلرد يف التقرير املُ     فرع  وينبغي أن يتضمن ال     -٩

قـوائم  (الثالث فرع جرد وطين يف شكل موجز أو يف شكل حتديث للمعلومات الواردة يف ال          
 بـشأن   ١، مبا يف ذلك اجلـدول       ٨-م أ /١٧املقرر  مرفق  من  ) اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة   

قائمة اجلرد الوطنية لالنبعاثات البشرية املنشأ جلميع غازات الدفيئة اليت ال ينظمها بروتوكول    "
 ٢واجلدول  " وسالئف غازات الدفيئة  البواليع  مونتريال، مصادرها وعمليات إزالتها بواسطة      

قائمة اجلرد الوطنية لالنبعاثات البشرية املنـشأ للمركّبـات اهليدروفلوروكربونيـة           "ن  بشأ
  ".فلوريد الكربيتي ساواملركّبات اهليدروكربونية املشبعة بالفلور وسد

وميكن تقدمي معلومات إضافية أو داعمة، تشمل معلومات عن كل قطاع بعينه، يف               -١٠
  .مرفق تقين

  إجراءات التخفيف  -رابعاً  
ينبغي أن تقدم األطراف غري املدرجة يف املرفق األول معلومات، يف شكل جداول،               -١١

االنبعاثات البشرية املنشأ جلميع غازات تورد فيها عن إجراءات التخفيف من آثار تغري املناخ،     
  .لبواليعمصادرها وعمليات إزالتها بواسطة امن الدفيئة اليت ال ينظمها بروتوكول مونتريال 
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األطراف عن كل إجراء ختفيفي أو جمموعة مـن إجـراءات           النامية  قدم البلدان   وت  -١٢
ــة   ــذكورة يف الوثيق ــضاء، اإلجــراءات امل ــشمل، حــسب االقت ــيت ت التخفيــف ال

FCCC/AWGLCA/2011/INF.1املعلومات التالية قدر اإلمكان ،:  
اسم ووصف إجراء التخفيف، مبا يف ذلك معلومات عن طبيعـة اإلجـراء         )أ(  
  واألهداف الكمية ومؤشرات التقدم؛) أي القطاعات والغازات املشمولة(ه ونطاق

  معلومات عن املنهجيات واالفتراضات؛  )ب(  
  أهداف اإلجراء واخلطوات املتخذة أو املتوخاة لتحقيق ذلك اإلجراء؛  )ج(  
معلومات عن التقدم احملرز يف تنفيذ إجراءات التخفيف واخلطوات األساسية         )د(  

)  على نوع اإلجـراء املقاييس بناًء( املتوخاة، والنتائج احملققة، مثل تقديرات النتائج   املتخذة أو 
  وتقديرات خفض االنبعاثات، قدر اإلمكان؛

  .معلومات عن آليات السوق الدولية  ) ه(  
وينبغي أن تقدم األطراف معلومات عن ترتيبات القياس واإلبالغ والتحقـق علـى               -١٣

  .الداخليالصعيد 

يف جمال بناء القـدرات     االحتياجات  االحتياجات املالية والتكنولوجية و     -خامساً  
  والدعم املتلقى

ينبغي أن تقدم األطراف غري املدرجة يف املرفق األول معلومـات مـستكملة عـن                 -١٤
يف جمال بنـاء    احتياجات  املعوقات والفجوات وما يتصل بذلك من احتياجات مالية وتقنية و         

  .القدرات
 معلومات مستكملة عما تتلقاه من موارد مالية        أيضاً تقدم تلك األطراف     وينبغي أن   -١٥

واألطراف ،  ودعم يف جمايل نقل التكنولوجيا وبناء القدرات ودعم تقين من مرفق البيئة العاملية            
 ، والصندوق األخضر للمناخ   املتقدمة األطراف،  وغريها من البلدان     ،املدرجة يف املرفق الثاين   

دة األطراف، لالضطالع باألنشطة املتصلة بتغري املناخ، مبا يف ذلك إلعداد           واملؤسسات املتعد 
  .احلايل لفترة السنتنيحدَّث التقرير املُ

وفيما يتعلق بتطوير التكنولوجيا ونقلها، ينبغي أن تقدم األطراف غري املدرجـة يف               -١٦
 على الصعيد الوطين،    املرفق األول معلومات عن االحتياجات التكنولوجية اليت جيب أن ُتحدَّد         

  .وعن الدعم الذي تلقته يف جمال التكنولوجيا
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  املعلومات والتقاريرتقدمي   -سادساً  
ينبغي أن يبلغ كل طرف من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول مؤمتَر األطراف،                -١٧

 تـرد يف   هلذه املبادئ التوجيهية يف وثيقة واحـدة      وفقاًعن طريق األمانة، باملعلومات املقدمة      
  .شكل إلكتروين

 لفتـرة   املُحدَّثـة وينبغي أن تقدم األطراف غري املدرجة يف املرفق األول تقاريرهـا              -١٨
  .السنتني باإلنكليزية أو بإحدى اللغات الرمسية يف األمم املتحدة

  .وجيوز تقدمي معلومات إضافية أو داعمة عن طريق وثائق أخرى، كاملرفق التقين  -١٩

  املبادئ التوجيهيةحتديث   -سابعاً  
 ملقـررات   وفقاًينبغي أن ُتستعرض هذه املبادئ التوجيهية وُتنقح، حسب االقتضاء،            -٢٠

  .مؤمتر األطراف
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  املرفق الرابع

  الطرائق واملبادئ التوجيهية إلجراء املشاورات والتحليالت الدولية    

  األهداف  -أوالً  
يف إطار   لفترة السنتني    املُحدَّثةقارير  للتدولية  التحليالت  الوالدولية  شاورات  امل جترى  -١

راعي السيادة الوطنية؛ والغرض    يتسم بالتدخل وغري عقايب و    ي ال   للتنفيذ على حنو  اهليئة الفرعية   
 عن طريـق    وآثارها هو زيادة شفافية إجراءات التخفيف       ة الدولي تمن املشاورات والتحليال  

على أن   آلراء،اتبادل  تيسري  ، وعن طريق    التشاور مع الطرف املعين   ب تقنيون خرباء   جيريهحتليل  
  .تمخض هذه العملية عن إعداد تقرير موجزت
         جـزءاً لداخليـة   وال تشكل مناقشة مدى مالءمة مثل هذه السياسات والتـدابري ا            -٢

  .من العملية

  النطاق والعملية  -ثانياً  
  :تشمل عملية املشاورات والتحليالت الدولية اخلطوتني التاليتني  -٣

 لفترة السنتني اليت تقدمها األطـراف غـري         املُحدَّثةالتحليل التقين للتقارير      )أ(  
 إما كموجز ألجزاء من بالغها الوطين يف السنة اليت ُيقـدَّم            درجة يف املرفق األول لالتفاقية    امل

 جري ذلك التحليل فريق من اخلرباء     قائم بذاته، على أن يُ    ُمحدَّث  فيها هذا البالغ أو كتقرير      
وينبغي أن تشمل املعلومـات  . التقنيني بالتشاور مع الطرف املعين ويتمخض عن تقرير موجز    

اليت ُينظر فيها تقرير اجلرد الوطين لغازات الدفيئة ومعلومات عن إجراءات التخفيف، مبـا يف               
، اليت تقـوم عليهـا    ذلك وصف تلك اإلجراءات وحتليل آثارها واملنهجيات واالفتراضات         

رز يف تنفيذها، ومعلومات عن القياس واإلبالغ والتحقق على الصعيد الـوطين،            والتقدم احمل 
  .وعن الدعم املتلقى

لفترة السنتني والتقرير املوجز املشار     تيسري تبادل اآلراء استناداً إىل املُحدَّث         )ب(  
  .أعاله) أ(٣إليهما يف الفقرة 

دخالت للتحليل التقين الذي    أعاله م ) أ(٣وتشكل املعلومات املشار إليها يف الفقرة         -٤
وقبل وضع  . وميكن أن يقدم الطرف املعين معلومات تقنية إضافية       . جيريه فريق اخلرباء التقنيني   

ه فريق اخلـرباء التقنـيني إىل       الصيغة النهائية للتقرير، يقدَّم مشروع التقرير املوجز الذي يعدّ        
ل األشهر الثالثة اليت تلي إعداده،      الطرف املعين لالطالع عليه واستعراضه والتعليق عليه خال       
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أما الصيغة النهائية للتقرير املوجز الذي يضم       . بغية الرد عليه وتضمينه تعليقات ذلك الطرف      
  .تعليقات الطرف املعين فتوضع بالتشاور معه وُتعرض على اهليئة الفرعية للتنفيذ

 أعاله يف استنتاجاهتا ٤الفقرة  بالتقرير املوجز املشار إليه يف   وحتيط اهليئة الفرعية علماً     -٥
  .ويتاح للعموم على موقع االتفاقية الشبكي

وتعقد اهليئة الفرعية، على فترات منتظمة، حلقة عمل لتيسري تبادل اآلراء تضم مجيـع                -٦
األطراف اليت ُيَعدُّ بشأهنا تقرير حمدث لفترة السنتني وتقرير موجز هنائي، ويكون باب املشاركة              

  .وُيسمح لألطراف بتقدمي أسئلة خطية سلفاً. مام مجيع األطراف األخرىفيها مفتوحاً أ
جلسة تدوم ما بني سـاعة وثـالث        عقد  ادل اآلراء بني األطراف     يسري تب ويشمل ت   -٧

وجيوز لألطراف أن تطلب إجراء مقابالت      . ساعات مع كل طرف أو جمموعة من األطراف       
  مـوجزاً  وتشمل اجللسة عرضاً  . صىفردية أو مقابالت مجاعية تضم مخسة أطراف كحد أق        

لفترة السنتني يقدمه الطرف املعين أو األطراف املعنية، وتليه أسـئلة وأجوبـة     دث  للتقرير احمل 
  .شفوية بني األطراف

وتتمخض املشاورات والتحليالت الدولية عن تقرير موجز وسـجل لتبـادل اآلراء              -٨
  .يسَّراملُ
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  املرفق اخلامس

  ة موجهة إىل جلنة التكيفقائمة إرشادية لألنشط    
النظر يف املعلومات ذات الصلة وتقدمي توصيات إىل مؤمتر األطراف بـشأن سـبل                -١

  .ترشيد وتعزيز االتساق بني اهليئات والربامج واألنشطة املتعلقة بالتكيف يف إطار االتفاقية
التكيف إعداد عرض عام لقدرات املراكز والشبكات اإلقليمية املعنية جبوانب تتصل ب            -٢

مع اآلثار السلبية النامجة عن تغري املناخ، باالستناد إىل معلومات ذات صلة، وتقدمي توصيات              
إىل األطراف بشأن سبل تعزيز دور املراكز والشبكات اإلقليمية يف دعـم التكيـف علـى                

  .املستويني اإلقليمي والوطين
تعلقة مبسائل التكيف ذات    حتديد عملية إعداد العرض العام وسائر التقارير الدورية امل          -٣

  .الصلة بعمل جلنة التكيف وحتديد نطاق ذلك العرض وتلك التقارير
 للمعلومات واملعارف املتصلة جبملـة      إعداد تقارير استعراضية دورية تتضمن توليفاً       -٤

أمور منها تنفيذ إجراءات التكيف واملمارسات السليمة يف هذا اجملال، واالجتاهات املرصودة،            
س املستفادة، والثغرات واالحتياجات، مبا يف ذلك خالل تقدمي الدعم، واجملاالت اليت            والدرو

 على املعلومات املقدمة مـن       من االهتمام، لكي ينظر فيها مؤمتر األطراف، بناءً        تتطلب مزيداً 
األطراف وعلى غري ذلك من التقارير والوثائق ذات الصلة، مبا فيها التقارير والوثائق الصادرة              

  .هيئات أخرى يف إطار االتفاقيةعن 
يف سـياق    على الطلب، يف تقدمي الدعم التقين والتوجيه إىل األطـراف            النظر، بناءً   -٥

  . وطنية للتكيفخططاًوضعها 
 على الطلب، يف اإلجراءات الرامية إىل دعم برنـامج العمـل املتعلـق              النظر، بناءً   -٦

  .باخلسائر واألضرار
ئات ذات الصلة يف االتفاقية واهليئات األخرى، مبا يف ذلـك           تبادل املعلومات مع اهلي     -٧

اللجنة الدائمة واللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا، عن سبل حفز تنفيذ إجراءات التكيف،            
ويشمل ذلك التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات، هبدف حتديد الفرص املتاحة واإلجراءات           

  .ألطرافاإلضافية، لكي ينظر فيها مؤمتر ا
       تقدمي املشورة بشأن املسائل املتصلة بالتكيف إىل اهليئات ذات الصلة يف االتفاقيـة،               -٨

  .حسب االقتضاءوذلك كيانات تشغيل اآللية املالية، ها مبا في
  .جتميع قائمة خرباء معنيني مبسائل التكيف، استناداً إىل القوائم املوجودة لدى االتفاقية  -٩
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  املرفق السادس

  تشكيلة اللجنة الدائمة وطرائق عملها    
  :من األعضاء التالنيتتألف اللجنة الدائمة   -١

األطـراف   ( أعضاء من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية        عشرة  )أ(  
  ؛)املدرجة يف املرفق األول

األطراف  ( أعضاء من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية         عشرة  )ب(  
نطقة آسيا واحمليط   ، وم من املنطقة األفريقية  لكل  ، منهم عضوان    )املدرجة يف املرفق األول   غري  

من دولة جزرية صـغرية ناميـة،       واحد   ومنطقة أمريكا الالتينية والكارييب، وعضو       ،اهلادئ
  .من طرف من أقل البلدان منواًواحد وعضو 

ض أمساؤهم على مـؤمتر     وتتألف اللجنة الدائمة من أعضاء ترشحهم األطراف وُتعر         -٢
          طراف للموافقة عليهم، وتكون لديهم اخلـربات واملهـارات الـضرورية، ال سـيما يف               ألا

 وفقـاً جماالت تغري املناخ والتنمية والتمويل، مع مراعاة احلاجة إىل حتقيق توازن بني اجلنسني              
  .٧-م أ/٣٦للمقرر 

  .نتني وهلم خيار الترشح لفترات إضافيةويشغل أعضاء اللجنة الدائمة مناصبهم لفترة س  -٣
 للرئيس من بني أعضائها لفترة سنة لكل         ونائباً  رئيساً وتنتخب اللجنة الدائمة سنوياً     -٤

 من طرف غري مدرج يف املرفـق األول واآلخـر   واحد منهما، على أن يكون أحدمها عضواً  
 ونائب الرئيس سنوياً  ويتناوب على منصيب الرئيس     .  من طرف مدرج يف املرفق األول      عضواً

  .عضو من بلد طرف متقدم وعضو من بلد طرف نام
وتضع اللجنة الدائمة طرائق إضافية ملشاركة مراقبني من كيانات تشغيل اآللية املالية              -٥

املعنية مبجال املنـاخ،    ) املتعددة األطراف والثنائية واإلقليمية   (لالتفاقية، ومن كيانات التمويل     
  .بة التابعة للقطاع اخلاص واجملتمع املدين املعتمدة لدى االتفاقيةومن املنظمات املراق

  .وتستفيد اللجنة الدائمة من اخلربات اإلضافية حسبما تراه ضرورياً  -٦
وجتتمع اللجنة الدائمة مرتني يف السنة على األقل، أو أكثر عند الضرورة، وينعقـد                -٧

  .يئة الفرعية للتنفيذاجتماعها األول قبل الدورة السادسة والثالثني لله
  .وتتوصل اللجنة الدائمة إىل استنتاجاهتا بتوافق اآلراء  -٨
  .لعمل اللجنة الدائمةالالزم وتقدم األمانة الدعم اإلداري   -٩

  .٢٠١٥ويستعرض مؤمتر األطراف مهام اللجنة الدائمة يف عام   -١٠
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  املرفق السابع

  اختصاصات مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ    

  املهمة  -أوالً  
تتمثل مهمة مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ يف حفز التعاون التكنولوجي وتعزيـز              -١

 على طلبها، ومبا يتماشى     األطراف بناءً النامية  تطوير التكنولوجيات ونقلها ومساعدة البلدان      
مع قدرات كل منها وظروفها وأولوياهتا الوطنية، من أجل بناء أو تعزيز قدرهتا على حتديـد                

اجاهتا التكنولوجية، وتيسري إعداد مشاريع واستراتيجيات تكنولوجية وتنفيذها مع مراعاة          احتي
االعتبارات اجلنسانية لدعم إجراءات التخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معـه وتعزيـز              

  .التنمية اخلفيضة االنبعاثات والقادرة على التكيف مع املناخ

  الوظائف  -ثانياً  
ة تكنولوجيا املناخ بالوظائف اليت حيددها مؤمتر األطراف على         يضطلع مركز وشبك    -٢

  .١٦-م أ/١ من املقرر ١٢٣النحو الوارد يف الفقرة 

  اهليكل  -ثالثاً  
  :يتألف مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ مما يلي  -٣

  مركز تكنولوجيا املناخ؛  )أ(  
 لطلبات  شبكة تشارك فيها املؤسسات ذات الصلة القادرة على االستجابة          )ب(  
األطراف فيما يتعلق بتطوير التكنولوجيـا ونقلـها، مبـا يف ذلـك املراكـز       النامية  البلدان  

واملؤسسات الوطنية للتكنولوجيا؛ واملراكز والشبكات اإلقليمية لتكنولوجيا املناخ؛ واملنظمات    
والشراكات واملبادرات احلكومية الدولية واملنظمـات والـشراكات واملبـادرات الدوليـة            

إلقليمية والقطاعية اليت ميكن أن تسهم يف نشر التكنولوجيا ونقلها؛ واملنظمات والشراكات            وا
  .األكادميية واملاليةالبحثية وواملبادرات غري احلكومية اخلاصة والعامة 
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  األدوار واملسؤوليات  -رابعاً  

  مركز تكنولوجيا املناخ    
بات من البلدان النامية األطراف     يشرف مركز تكنولوجيا املناخ على عملية تلقي الطل         -٤

ويتلقى املركز هذه الطلبـات مـن       . والرد عليها، ويعمل مع الشبكة لالستجابة لتلك الطلبات       
  .١٣-م أ/٤البلدان األطراف النامية عن طريق الكيان الوطين املعّين هلذا الغرض مبوجب املقرر 

األطراف بنفسه أو عـن      الناميةويستجيب مركز تكنولوجيا املناخ لطلبات البلدان         -٥
الطـرف مقـدم    النامي  طريق املنظمات املناسبة يف الشبكة، اليت حيددها بالتشاور مع البلد           

  :يضطلع املركز باملهام التاليةو. الطلب
وحتديد أولوياهتا بالتعاون مع الكيان املعيَّن      دقيقها  تلقي الطلبات وتقييمها وت     )أ(  
   هبدف حتديد جدواها التقنية؛وطنياً

 إىل اسـتخدام    الرد على الطلبات، إما عن طريق املركز أو الشبكة، استناداً           )ب(  
  . لطرائقه وإجراءاته املعتمدةوفقاًأنسب القدرات واخلربات 

  الشبكة    
يضطلع أعضاء الشبكة باألعمال املوضوعية للنظر يف الطلبات اليت تقدمها البلـدان              -٦

  .اخىل مركز تكنولوجيا املنإاألطراف النامية 

  إدارة مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ  -خامساً  
يعمل مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ يف إطار اختصاصاهتما ومها مسؤوالن أمـام              -٧

  .مؤمتر األطراف وخيضعان لتوجيهه عن طريق جملس استشاري
 وحيدد اجمللس االستشاري طرائق عمل املركز والشبكة ونظامهما الداخلي اسـتناداً            -٨

  .١٦-م أ/١ من املقرر ١٢٣ يف الفقرة بينةوظائف املإىل ال
  :اجمللس االستشاري ملركز وشبكة تكنولوجيا املناخ مبا يليضطلع وي  -٩

  : ما يليتقدمي التوجيه بشأن  )أ(  
  تقرير مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ؛ '١'
معايري حتديد األولويات، مع مراعاة االعتبارات االستراتيجية والتوصـيات          '٢'

 من ١٢٠مها اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا فيما يتصل بالفقرة اليت تقد
  ؛١٦-م أ/١املقرر 
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  :اعتماد ما يلي  )ب(  
  تقرير مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ؛ '١'
  األطراف؛النامية معايري حتديد األولويات للرد على طلبات البلدان  '٢'
  معايري هيكل الشبكة وتعيني املنظمات األعضاء فيها؛ '٣'
  ؛)السنويةسري األنشطة واخلطة التشغيلية مثل خطة (ج العمل برنام '٤'
  :إقرار ما يلي  )ج(  

  تعيني املدير؛ '١'
  امليزانية؛ '٢'
  البيان املايل؛ '٣'
  مانية وكفالة الرتاهة القانونية واألخالقية؛ستئضمان تطبيق املعايري اال  )د(  
ردود مركز وشبكة تكنولوجيا املنـاخ علـى        آجال  تقييم  حتليل و رصد و   ) ه(  

  . تلك الردودلطلبات ومدى مالءمتها
 عن أنشطة املركز والشبكة، من أجـل         سنوياً ويقدم مركز تكنولوجيا املناخ تقريراً      -١٠

تيسري إعداد تقرير سنوي مشترك بني اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا ومركـز وشـبكة              
ركز والشبكة وتقرير اللجنة    تكنولوجيا املناخ عن أنشطة آلية التكنولوجيا، يتألف من تقرير امل         

  . لوظائف كل من اجلهتنيوفقاًالتنفيذية املعنية بالتكنولوجيا 
وستوصي اهليئتان الفرعيتان مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة بتشكيلة اجمللـس          -١١

  .االستشاري
  . للمجلس االستشاريويكون مدير مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ أميناً  -١٢
ملنظمة املضيفة الدعم اإلداري واهليكلي الالزم ليـؤدي املركـز والـشبكة            وتقدم ا   -١٣

  .وظائفهما بفعالية

  اهليكل التنظيمي ملركز تكنولوجيا املناخ  -سادساً  
على حنو يكفل له    ُيحدد اهليكل التنظيمي ملركز تكنولوجيا املناخ وخيضع لإلشراف           -١٤

  .بلوغ أقصى حد من الفعالية والكفاءة يف عملياته
ـ   ،لكي يضطلع املركز مبسؤولياته ويؤدي مهامه بكفاءة وفعالية       و  -١٥  هيكـل   ه يكون ل

تنظيمي صغري احلجم وفعال من حيث التكلفة، يف إطار مؤسسة قائمة، ويقوده مدير يشرف              
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 إدارة  ئةعينهم هي تعلى فريق رئيسي صغري يضم موظفني مهنيني وإداريني، حسب االقتضاء،           
  .ن مسؤولني أمامهاملنظمات املضيفة ويكونو

 أمامـه   ويكون مـسؤوالً  ة املؤسسة املضيفة    املدير ملوافقة جملس إدار   تعيني  وخيضع    -١٦
  .ليحقق املركز الفعالية والكفاءة يف أداء وظائفه

موظفي املركز يف   تعيني   بعد تعيينه، تيسري     املدير، يف أقرب وقت ممكن عملياً     توىل  وي  -١٧
  .الوقت املناسب

   واالستعراضاإلبالغ  -سابعاً  
 عن أنشطته وأنشطة الشبكة وعـن أداء         سنوياً يقدم مركز تكنولوجيا املناخ تقريراً      -١٨

  . أعاله١٠ والفقرة ١٦-أ م/١ من املقرر ١٢٦ للفقرة وفقاًوظائف كل منهما 
ويتضمن التقرير مجيع املعلومات الضرورية للوفاء مببدأي املساءلة والـشفافية اللـذين              -١٩

فاقية، ويتضمن أيضاً معلومات عن الطلبات اليت تلقاها املركز والشبكة واألنشطة           تقتضيهما االت 
اليت اضطلعا هبا، ومعلومات عن الكفاءة والفعالية يف الرد على تلك الطلبات، ومعلومات عـن               

  .العمل اجلاري فضالً عن الدروس املستفادة وأفضل املمارسات املكتسبة من ذلك العمل
 بتوافر املوارد، إجراء استعراض مستقل لفعالية عمـل مركـز           رهناًوتطلب األمانة،     -٢٠

وينظر مؤمتر األطـراف يف     . وشبكة تكنولوجيا املناخ بعد مرور أربع سنوات على إنشائهما        
وعقب . استنتاجات االستعراض، مبا يف ذلك أية توصيات تتعلق بتحسني أداء املركز والشبكة        

  .ورية مستقلة لفعالية املركز والشبكةذلك، جترى كل أربع سنوات استعراضات د

  فترة االتفاق  -ثامناً  
تدوم فترة االتفاق األوىل الستضافة مركز تكنولوجيا املناخ مخس سنوات، تليهـا              -٢١

  .فترتا جتديد تدوم كل واحدة منهما أربع سنوات، إذا ما قرر مؤمتر األطراف ذلك
 ٢هامها احملددة يف الفقـرة      ضيفة مب وخيضع جتديد االتفاق ملدى اضطالع املنظمة امل        -٢٢

 أعاله على النحـو املـبني يف        ٦-٤أعاله واستجابتها للتوجيهات املقدمة إليها يف الفقرات        
  .استنتاجات االستعراض املستقل

يـستعرض مـؤمتر    ، على أن    ٢٠٢٦ويعمل مركز تكنولوجيا املناخ إىل غاية عام          -٢٣
  .ن ينبغي متديد واليته أم المهام املركز ويقرر ما إذا كاعندئذ األطراف 
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  املرفق الثامن

ستخدم لتقييم واختيار اجلهة املـضيفة ملركـز وشـبكة          املعايري اليت تُ      
   واملعلومات اليت يلزم إدراجها يف املقترحاتتكنولوجيا املناخ

ستخدم لتقييم واختيار اجلهة املضيفة ملركـز تكنولوجيـا         املعايري اليت تُ    -أوالً  
  )١(املناخ

  . للمنهجية املبينة يف الفصل الثاينوفقاً على املعايري التالية، وُتقيَّم املقترحات بناًء  -١

  القدرات التقنية  -ألف  
 على املعايري الفرعية التاليـة الـيت        ُتقيَّم القدرات التقنية للجهة املضيفة احملتملة بناءً        -٢

  :تتساوى يف أمهيتها
تطوير التكنولوجيا ونقلها مبا يف ذلك      ال  جمل  شامالً حة فهماً شفهم اجلهة املر    )أ(  

هـا   عـن فهم    فضالً ،يف سياق االتفاقية، وال سيما التحديات والفرص داخل البلدان النامية         
  لقضايا القطاعية اإلقليمية ودون اإلقليمية وأوجه االختالف فيما يتعلق بتكنولوجيات حمددة؛ل

واضـيعية واألنـشطة    نطاق وعمق اخلربات من حيث صلتها باجملاالت امل         )ب(  
واألدوار واملسؤوليات اليت يضطلع هبا مركز تكنولوجيا املناخ على النحو املـشار إليـه يف               
اختصاصات املركز والشبكة الواردة يف املرفق السابع من هذا املقرر ووظائف املركز الواردة             

  ؛١٦-م أ/١ من املقرر ١٢٣يف الفقرة 
اء القدرات وتيـسري نقـل التكنولوجيـا    نلقدرات املربهن عنها يف جمال ب    ا  )ج(  

  وتعميمها يف البلدان النامية؛
اجلهات املعنية املتعـددة    مع  يف جمال التعاون الدويل     القدرات املربهن عنها      )د(  

من أجل  ) مثل املؤسسات الصناعية  (األطراف، مبا يف ذلك القدرة على إشراك القطاع اخلاص          
 تطوير ونقل تكنولوجيات سليمة بيئياً    املتعلقة ب شبكة  زيادة إسهامه إىل أقصى حد يف أنشطة ال       

  .تيسري إقامة الشبكات، والقدرة على للتكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره

__________ 

البحث والتطوير يف جمال التكنولوجيا واختبارها ونشرها وتعميمها ونقلها بعبـارة           ذا املرفق إىل    شار يف ه  ُي )١(
 .تطوير التكنولوجيا ونقلها
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  النهج التقين  -باء  
 على املعايري الفرعية التاليـة      ُيقيَّم النهج التقين الذي تتبعه اجلهة املضيفة احملتملة بناءً          -٣

  :هااليت تتساوى يف أمهيت
رؤية املركز العامة وهيكله التنظيمي واإلداري وقدرته على حتديد أولويـة             )أ(  

حجم كبري من الطلبات اليت ترد من األطراف وقد تكون واسعة املضمون، والـرد عليهـا                
  بفعالية وكفاءة؛

  التزام ثابت على املدى الطويل باستضافة مركز تكنولوجيا املناخ؛  )ب(  
هجية املقترحني إلنشاء الشبكة وهيكلتها من أجل معاجلة        جدوى النهج واملن    )ج(  

 إشراك طائفة واسعة من املنظمات واملراكز       أيضاًاملسائل اإلقليمية ودون اإلقليمية، مبا يشمل       
  والشبكات واملبادرات وكيانات القطاع اخلاص ذات الصلة؛

قات مع  جدوى طريقة عمل مركز تكنولوجيا املناخ مع الشبكة إلقامة العال           )د(  
البلدان النامية واحلفاظ عليها من أجل ضمان وجود خطوط اتصال تتميز بالفعالية والكفاءة،             

  إىل أدىن حد؛غري اجملدي وطريقة تنسيقه مع املنظمات ذات الصلة لتقليص التكرار 
الـيت  مدى تركيز النهج املتبع على هدف بناء القدرات يف البلدان الناميـة           ) ه(  

  .وذلك طيلة عمر الربامجُيستجاب لطلبها، 

  هيكال اإلدارة والتسيري القائمان  -جيم  
 على املعـايري    ُيقيَّم هيكال اإلدارة والتسيري القائمان لدى اجلهة املضيفة احملتملة بناءً           -٤

  :الفرعية التالية اليت تتساوى يف أمهيتها
تـشغيلي  حة لضمان تقييم األداء ال    شفعالية هيكل إدارة ونظام املؤسسة املر       )أ(  

بـادئ  وفقـاً مل  ئمانية واألخالقية،   ستالرتاهة؛ والشفافية؛ واملعايري اال   : يف ضوء العناصر التالية   
  األمم املتحدة؛ واإلبالغ واملساءلة؛

لـشراء  القدرة املربهن عنها على صعيد ضمان إدارة العطـاءات الدوليـة          )ب(  
  واألخالقية املتبعة يف األمم املتحدة؛ئمانية ست للمعايري االعلى حنو نزيه ومنفتح وفقاًاخلدمات 
ضمان مراعـاة   من حيث   فعالية هيكل التسيري احلايل لدى املنظمة املضيفة          )ج(  

االعتبارات اجلنسانية، والشفافية، والقدرة على االستجابة، واملرونة، واإلدارة املالية، ومهـام           
 ولوجـستية عاليـة اجلـودة،    التدقيق واإلبالغ، والقدرة على توفري ترتيبات إدارية وهيكلية     

  ؛أقل البلدان منواًيشمل ، مبا  إليهااألطرافالنامية وصول البلدان تسهيل و
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القدرة على العمل يف آن واحد على تسيري وإدارة مشاريع متعددة ومعقدة              )د(  
يف البلدان النامية يف الوقت املناسب، مبا يف ذلك القدرة على العمل بفعالية مع خمتلف العمالء              
واجملموعات املهتمة لتحقيق أهداف مشتركة ومتكاملة؛ والقدرة على تقييم األداء التـشغيلي            

  .ع واختاذ تدابري لتعزيز فعاليتهيرالتسيري املش

  خطة إدارة مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ  -دال  
 علـى  ُتقيَّم خطة اجلهة املضيفة احملتملة إلدارة مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ بنـاءً           -٥

  :املعايري الفرعية التالية اليت تتساوى يف أمهيتها
جدوى اخلطة واجلدول الزمين احملدد للشروع يف التشغيل السريع للمركـز             )أ(  
  والشبكة؛
قوة خطة اإلدارة املؤسسية وفعالية هيكل التسيري لضمان الـصفة القانونيـة              )ب(  

  ر وإدارهتا، مبا فيها املخاطر القانونية؛والشفافية والقدرة على االستجابة واملرونة، وحتديد املخاط
القدرة على تقييم األداء التشغيلي، واختاذ تدابري من أجل تعزيـز فعاليتـه،               )ج(  

مؤمتر األطراف وهيئاته ذات الصلة     مع  االستقاللية واملساءلة   قائمة على   وتشجيع إقامة عالقة    
  اليت يفوضها؛

سبما يتبني من نطاق خربهتم ذات      مؤهالت املوظفني الرئيسيني املقترحني ح      )د(  
الصلة يف جمايل اإلشراف واإلدارة ومدى مالءمتها، ومؤهالهتم التقنية وجتربتهم فيما يتعلـق             

  بنقل التكنولوجيا وتعميمها يف البلدان النامية؛
اتباعه للعمل والتنسيق مع   املرشحة  شفافية وجدوى النهج الذي تعتزم اجلهة         ) ه(  

  .ى طلبات األطرافأعضاء الشبكة للرد عل

  األداء السابق  -هاء  
 على املعايري الفرعية التالية اليت تتساوى يف ُيقيَّم أداء اجلهة املضيفة احملتملة السابق بناءً      -٦

  :أمهيتها
االتـساق يف حتقيـق     : نوعية الناتج أو اخلدمة، مبا يشمل العناصر التاليـة          )أ(  

التقّيـد باآلجـال يف    املشاكل والتعلم منها؛ و األهداف والغايات؛ والتعاون والفعالية يف حل     
اليت ميكن أن تتـأثر     ع  يرااألداء، مبا يف ذلك احترام اآلجال احملددة للعقود وسائر شروط املش          

  ؛ وفعالية اإلدارة يف اختاذ قرارات سريعة وضمان الكفاءة يف أداء املهام؛بعامل الوقت
  فـضالً  ، ذلك توقع التكاليف   مراقبة التكاليف، مبا يف   يف جمال   سجل ثابت     )ب(  

  عن الدقة يف إعداد التقارير املالية؛
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اخلربة يف تكوين أفرقة املساعدة التقنية، مبا يشمل أفرقة اخلرباء من قطاعات              )ج(  
فاد تلـك   يمتعددة، واملتعاقدين احملليني، وكيانات القطاع اخلاص، واملتعاقدين من الباطن، وإ         

  ملناسب وتزويدها بكل ما يلزم من دعم؛األفرقة إىل امليدان يف الوقت ا
تغطية إقليمية واسعة ثابتة، تشمل الصعيدين الوطين واحمللي، والقدرة فيمـا             )د(  

  يتصل بتطوير التكنولوجيا ونقلها لالستجابة على وجه السرعة لطلبات البلدان النامية؛
  ؛١٦-م أ/١ من املقرر ١٢٣بالوظائف احملددة يف الفقرة فيما يتعلق اخلربة   ) ه(  
  .وتنظيمها وتنسيقها وتسيريهااملربهن عنها يف جمال إقامة الشبكات اخلربة   )و(  

  امليزانية املقترحة ملركز وشبكة تكنولوجيا املناخ  -واو  
 ُتقيَّم امليزانية اليت تقترحها اجلهة املضيفة احملتملة ملركز وشبكة تكنولوجيا املناخ بناءً             -٧

  :لية اليت تتساوى يف أمهيتهاعلى املعايري الفرعية التا
ضرورة أن تكون امليزانية املقترحة متوازنة وشاملة وميكن إدارهتا وقياسها،            )أ(  

ئمانية واحترامهـا   سـت وتتضمن يف الوقت ذاته خصائص تبني كيفية حفاظها على املعايري اال          
  للرتاهة القانونية واألخالقية مبا يتماشى مع مبادئ األمم املتحدة؛

وى املسامهات من املوارد اليت ستقدم يف إطار تنفيذ الوالية احملـددة يف             مست  )ب(  
  ؛ مثل املسامهات املالية والعينية، مبا يف ذلك املبلغ اإلمجايل نقداً،االختصاصات

منوذج عمل مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ لتحقيق الكفاءة مـن حيـث              )ج(  
  .التكلفة واالستدامة املالية

  األمثلة  -زاي  
. ُتقيَّم أمثلة اجلهة املضيفة احملتملة بناًء على املعايري الفرعية التالية اليت تتساوى يف أمهيتها               -٨

أدناه على سبيل اإليضاح فقط، وال يشكالن بأي        ) ب(و) أ(٨ويقّدم السيناريوهان يف الفقرتني     
  .ولوجيا املناخحال من األحوال حكماً مسبقاً على امليزانية التشغيلية الفعلية ملركز وشبكة تكن

  مثال على سيناريوهني مليزانية مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ    
يتعلـق  : تقدم اجلهات املضيفة احملتملة سيناريوهني افتراضيني يف مقترحاهتـا          )أ(  

 ماليني دوالر من دوالرات الواليات املتحدة، والثاين        ١٠أحدمها مبيزانية سنوية إمجالية قدرها      
وينبغي أن يقدم املقترح اخلاص بكل سيناريو تفاصـيل         .  مليون دوالر  ٣٠ها  مبيزانية سنوية قدر  

بشأن طابع ونطاق وحجم اخلدمات اليت ميكن تقدميها لالستجابة للطلبات اليت تتماشـى مـع     
، ومـع   ١٦-م أ /١وظائف مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ كمـا هـي حمـددة يف املقـرر               

  ؛بعكما هي حمددة يف املرفق السااالختصاصات 
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 املقترحـة يف إطـار      - نسبة امليزانية التـشغيلية اإلمجاليـة     وىل األمهية ل  ُت  )ب(  
 ٣٠ ماليـني دوالر و    ١٠قدرمها  ميزانيتني إمجاليتني   القائمني على   السيناريوهني االفتراضيني   

 اليت سُتخصص لتغطية التكاليف اإلدارية مثـل اهلياكـل األساسـية،    - مليون دوالر سنوياً  
ُتمنح أعلى درجـات التقيـيم       والنفقات العامة؛ و   ،امليزانية، واملوارد البشرية  ق ب املتعلوالدعم  

  ؛للمقترحات اليت تكون فيها النسبة املئوية للتكاليف التشغيلية منخفضة

  مثال على أنشطة مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ    
وذجيني جدوى النهج الذي تتبعه اجلهة املضيفة احملتملة يف الرد على طلبني من            )ج(  

خطط اإلدارة والتنفيذ ووصف األنشطة املفصلة الالزمة       يشمل  وفعاليته من حيث التكلفة، مبا      
  .لتحقيق هدف الطلبني النموذجيني املقترنني بامليزانية

  املنهجية  -ثانياً  
ُتعرض املعايري املذكورة أعاله حبسب الفئة الرئيسية، لكي تعرف اجلهات املـضيفة              -٩

 وتشكل هذه املعايري مقياساً   . ت اليت ينبغي التركيز عليها لدى إعداد املعلومات       احملتملة اجملاال 
تناوهلـا  ُتقيَّم على أساسه مجيع املعلومات، وُتستخدم يف حتديد املسائل اهلامة اليت ينبغي أن ت             

معايري التقييم، اليت تتضمن معـايري فرعيـة،        ويرد يف اجلدول أدناه     . اجلهات املضيفة احملتملة  
  :مالت ترجيحهاومعا

  معايري التقييم ومعامالت ترجيحها
 معامل الترجيح  الفئة الرئيسية

  ٢٠  القدرات التقنية
  ٢٠  النهج التقين

  ١٣  هيكال اإلدارة والتسيري القائمان
  ١٥  خطة إدارة مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ

  ١٠  األداء السابق
  ١٠  امليزانية املقترحة ملركز وشبكة تكنولوجيا املناخ

  ١٢  أمثلة

سُتستخدم املعايري املذكورة أعاله لتقدير قيمة كـل مقتـرح          : القيمة مقابل الكلفة    -١٠
 يف املائة كحـد أدىن  ٥٠ ينبغي أن حتقق املقترحات نسبة       : للمنهجية التالية  وفقاًمقابل كلفته   

:  التايلوسُتحسب أفضل قيمة مقابل الكلفة على النحو      .  يف املائة بوجه عام    ٦٠كل فئة، و  يف  
بالنسبة إىل املقترحات اليت تبلغ احلدود الدنيا أو تتجاوزها، سُيقسم جمموع عـدد النقـاط               
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أعاله، ) أ(٧احملصل عليها على إمجايل امليزانية املقترحة من اجلهة املرشحة كما يرد يف الفقرة              
احلاصـل  لكي يؤدي مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ الوظائف احملددة هلما، وسُيؤخذ املعدل            

  .يف االعتبار يف عملية االنتقاء حبيث كلما ارتفع املعدل زادت ميزة املقترح
  .وملا كانت مجيع املعايري متساوية، ُتعطى األفضلية ملنظمة مضيفة تقع يف بلد نام  -١١

  املعلومات اليت يلزم إدراجها يف املقترحات  -ثالثاً  
وجيا املناخ أن تقدم معلومات يف      مركز تكنول املرشحة الستضافة   جيب على اجلهات      -١٢

 وينبغي أن يكون املقترح منظماً    . مقترحاهتا تبني الطريقة اليت ستنفذ هبا االختصاصات احملددة       
وميكـن أن يـؤدي عـدم إدراج مجيـع     . ليستجيب ملعايري التقييم املعروضة استجابة دقيقة    

وتـشمل  . ب للطلـب  املعلومات على النحو احملدد إىل رفض املقترح باعتباره ال يـستجي          
  :املعلومات الالزمة

  ؛ تنفيذياًموجزاً  )أ(  
 ملعـايري التقيـيم     وفقاً يتضمن معلومات ذات صلة منظمة        رئيسياً مقترحاً  )ب(  

   أعاله؛٨-١واالختيار الواردة يف الفقرات 
اهليكل التنظيمي املقترح ملركز تكنولوجيا املناخ مع وصف موجز للمناصب        )ج(  
  الرئيسية؛
   الختصاصات مدير مركز تكنولوجيا املناخ؛اناًبي  )د(  
  كشف التكاليف؛  ) ه(  
  اجلدول الزمين لبدء تشغيل مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ؛  )و(  
السري الذاتية للموظفني الرئيسيني يف املنظمة املرشحة الذين ُيقترح تعيينـهم            )ز(  

  يف مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ؛
  أعاله؛) ج(٨نموذجيني املشار إليهما يف الفقرة  على الطلبني الرداً  )ح(  
بيانات األعمال املتعلقة باألنشطة السابقة ذات الـصلة بوظـائف مركـز         )ط(  

  وشبكة تكنولوجيا املناخ، مبا يف ذلك مصفوفة األداء السابق واملراجع ذات الصلة؛
  التقارير املالية املراجعة للسنوات املالية الثالث السابقة؛  )ي(  
مثل التقرير السنوي، والتقارير املتعلقة باملـسؤولية       (مواد أخرى ذات صلة       )ك(  
  ).االجتماعية

  اجللسة العامة العاشرة
  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول١١
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  ١٧-م أ/٣املقرر     
  الصندوق األخضر للمناخافتتاح 
  إن مؤمتر األطراف،  
  ،١٦-م أ/١املقرر  إىل إذ يشري  
، وحييط علماً   )Add.1 و FCCC/CP/2011/6(قالية   بتقرير اللجنة االنت   يرحب  -١  

 مـن   ١٠٩مع التقدير بعمل اللجنة االنتقالية يف االستجابة للوالية املعهود هبا إليها يف الفقرة              
  ؛١٦-م أ/١املقرر 

  إدارة الصندوق األخضر للمناخ املرفقة هبذا املقرر؛صك  على يوافق  -٢  
ان تشغيلي لآللية املالية لالتفاقية،  تعيني الصندوق األخضر للمناخ ككي يقرر  -٣  

 من االتفاقية، على أن ُتّتخذ الترتيبات الالزمة بني مؤمتر األطراف والصندوق            ١١وفقاً للمادة   
الصندوق مـسؤوالً أمـام مـؤمتر       أن يكون   يف الدورة الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف لكفالة        

والـسياسات العامـة واألنـشطة    األطراف ويعمل بتوجيهات منه، لدعم املشاريع والربامج    
  األخرى يف البلدان األطراف النامية؛

بـادئ االتفاقيـة    مبأن الصندوق األخضر للمنـاخ سيـسترشد        إىل  شري  ي  -٤  
  وأحكامها؛

 تقدمي التوجيهات إىل جملس الصندوق األخضر للمناخ بـشأن مجلـة       يقرر  -٥  
ربناجمية ومعايري األهلية، وما يتعلق مسائل، منها تلك املتعلقة بالسياسات العامة، واألولويات ال

بذلك من مسائل، مع مراعاة التقارير السنوية اليت يقدمها اجمللس عـن أنـشطته إىل مـؤمتر       
  األطراف؛
  الصندوق؛فعيل  إىل اجمللس أن يعجل بتيطلب  -٦  
عن طريق طبق  إىل اجمللس أن يضع إجراء عدم اعتراض شفاف يُ     يطلب أيضاً   -٧  

، مـن    املرفق هبذا املقرر   اإلدارةصك   من   ٤٦الوطنية املشار إليها يف الفقرة      السلطات املعّينة   
هنـج  اتبـاع   ، و املتعلقة بتغيري املناخ  أجل كفالة االتساق مع االستراتيجيات واخلطط الوطنية        

لقطاعني اخلاص  إىل ا متويل مباشر وغري مباشر فعال      إتاحة اعتمادات لتقدمي    قطري التوجه، و  
ويطلب عالوة على ذلك إىل اجمللس أن حيدد هذا         . ندوق األخضر للمناخ  والعام بواسطة الص  

  التمويل اليت يقدمها الصندوق؛مقترحات اإلجراء قبل املوافقة على 
 إىل اجمللس أن يوازن توزيع موارد الصندوق األخضر للمناخ          يطلب كذلك   -٨  

  بني أنشطة التكيف والتخفيف؛
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ل الالزم للصندوق األخضر للمناخ، مع       على احلاجة إىل تأمني التموي     يشدد  -٩  
اإلدارة، لتيسري تشغيله السريع، ويطلب إىل اجمللـس أن         صك   من   ٣٠ و ٢٩مراعاة الفقرتني   

مبكـرة  ديد  يضع السياسات العامة واإلجراءات الضرورية اليت ستمكن من إجراء عملية جت          
  ؛ للمواردوكافية

، إىل تقدمي   وجمموعاهتا املمثلة  اإلقليميةجمموعاهتا   األطراف، من خالل     يدعو  -١٠  
 من ١١، وفقاً للفقرة ٢٠١٢مارس / آذار٣١تعييناهتا ألعضاء اجمللس إىل األمانة املؤقتة حبلول 

 املخصصة للبلدان النامية ١٢    ل الصندوق األخضر للمناخ، على أن تتوزع املقاعد ا        إدارةصك  
  :األطراف على النحو التايل

  ؛ئبني من دول آسيا واحمليط اهلادثالثة أعضاء وأعضاء مناو  )أ(  
  ثالثة أعضاء وأعضاء مناوبني من الدول األفريقية؛  )ب(  
ثالثة أعضاء وأعضاء مناوبني من دول أمريكا الالتينيـة ومنطقـة البحـر           )ج(  
  الكارييب؛
   من الدول اجلزرية الصغرية النامية؛عضو واحد وعضو مناوب  )د(  
  بلدان منواً األطراف؛عضو واحد وعضو مناوب من أقل ال  )ه(  
عضو واحد من البلدان املتقدمة األطراف غري املـشمولة يف اجملموعـات              )و(  

اإلقليمية واجملموعات املمثلة الواردة  أعاله، وعضو مناوب واحد تتداوله البلـدان املتقدمـة              
  األطراف املشمولة يف اجملموعات واجملموعات املمثلة الواردة يف القائمة أعاله؛

واألهليـة  القانونيـة    أن ُيمنح الصندوق األخضر للمناخ الشخصية        قرري  -١١  
 وأن يتمتع باالمتيازات واحلصانات املرتبطة بأداء مهامه واالضـطالع هبـا، وفقـاً              ةالقانوني

  اإلدارة؛صك  من ٨ و٧للفقرتني 
 أعـاله، إىل أن     ١٢شياً مع األهداف احملددة يف الفقرة       ا األطراف، مت  يدعو  -١٢  

إشعاراً تبدي فيه اهتمامهـا باستـضافة       ،  ٢٠١٢أبريل  / نيسان ١٥ اجمللس، حبلول    قدم إىل ُت
  :الصندوق األخضر للمناخ، استناداً إىل املعايري التالية

ـ   القانونية  القدرة على منح الصندوق الشخصية        )أ(   أو / و ةواألهليـة القانوني
 من صـك اإلدارة،  ٨ و٧ االعتراف له هبما حلماية مصاحله وممارسة مهامه، وتفعيل الفقرتني    

، وحيازةَ ممتلكات منقولة وغـري       على التعاقد  مبا يشمل، على سبيل الذكر ال احلصر، القدرةَ       
  ؛الدعاوى القضائيةوالتصرف فيها، وإقامة مقبولة واقتنائها 

االمتيازات واحلصانات الالزمة للصندوق ليحقق أغراضه      منح  القدرة على     )ب(  
  ؛ باستقاللية مهامهم الرمسية املتصلة بالصندوقوملوظفي الصندوق ليمارسوا

  الترتيبات املالية والدعم اإلداري واللوجسيت للصندوق؛  )ج(  
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  أية معلومات أخرى يود البلد املضيف تقدميها؛  )د(  
االهتمام، عمليـة   عقب تلقي إشعارات إبداء      إىل اجمللس أن جيري،      يطلب  -١٣  

مؤمتر األطراف  قره  يتخذ قراراً بشأن بلد مضيف لي     مفتوحة وشفافة الختيار البلد املضيف، و     
   من صك اإلدارة؛٢٢يف دورته الثامنة عشرة، وفقاً للفقرة 

         إىل اجمللس والبلد املضيف للصندوق األخضر للمناخ أن يضعا،           أيضاً يطلب  -١٤  
ـ    من صك اإلدارة، الترتيبات القانونية واإلدارية        ٨ و ٧وفقاً للفقرتني    صندوق الستـضافة ال

االمتيـازات  ومنحه الشخصية القانونية واألهلية القانونية، والتعجيل مبنح الصندوق وموظفيه          
  واحلصانات الالزمة؛

إىل اجمللس أن يعجل بإنشاء األمانـة املـستقلة للـصندوق             كذلك يطلب  -١٥  
   من صك اإلدارة؛١٩األخضر للمناخ يف البلد املضيف يف أقرب وقت ممكن، وفقاً للفقرة 

 اجمللس إىل اختيار القّيم على الصندوق األخضر للمناخ عـن طريـق    يدعو  -١٦  
عملية طلب عطاءات مفتوحة وشفافة وتنافسية ُتجرى يف الوقت املناسـب لكفالـة عـدم               

  حدوث أي انقطاع يف خدمات القّيم؛
 إىل اجمللس أن يبدأ عملية تعاون مع جلنة التكيف واللجنة التنفيذيـة             يطلب  -١٧  

لتكنولوجيا، وكذلك هيئات مواضيعية أخرى ذات صلة يف إطار االتفاقية، لتحديـد            بااملعنية  
  الروابط بني الصندوق وهذه اهليئات، حسب االقتضاء؛

 باحلاجة إىل تيسري التشغيل الفوري للصندوق األخضر للمناخ وكفالة          سلمي  -١٨  
يئة العاملية اخلطوات اإلداريـة    استقالليته، يطلب إىل أمانة االتفاقية أن تتخذ مع أمانة مرفق الب          

أمانـة  مقر  الضرورية إلنشاء األمانة املؤقتة للصندوق األخضر للمناخ كوحدة مستقلة داخل           
، حبيث تـتمكن    ون تأخري ال موجب له بعد الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف          داالتفاقية  

جمللـس إىل حـني إنـشاء    الدعم التقين واإلداري واللوجـسيت إىل ا األمانة املؤقتة من تقدمي  
  الصندوق األخضر للمناخ؛

 أن الترتيبات املؤقتة ينبغي أن تنتهي يف موعد أقصاه الدورة التاسـعة             يقرر  -١٩  
  عشرة ملؤمتر األطراف؛

 أن تكون األمانة املؤقتة مسؤولة مسؤولية كاملة أمـام اجمللـس             أيضاً يقرر  -٢٠  
   مسؤوالً أمام اجمللس؛وتعمل بتوجيه منه وحتت سلطته، وأن يكون رئيسها

   اجمللس على العمل فوراً على تعيني رئيس األمانة املؤقتة؛حيث  -٢١  
 أن تشمل معايري اختيار رئيس األمانة املؤقتة، يف مجلة أمور أخـرى،             يقرر  -٢٢  

اخلربة يف تصميم الصناديق أو إدارهتا، والتجربة اإلدارية والتنظيمية ذات الصلة، وجتربة العمل             
  السياسة العامة؛يف جمال ربة اخلدان النامية أو معها، ويف البل
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 إىل األمانة املؤقتة أن تتخذ الترتيبات الالزمة لعقد االجتمـاع األول            يطلب  -٢٣  
  ؛٢٠١٢أبريل / نيسان٣٠للمجلس حبلول 

اجتماعي اجمللس األول   استضافة   بعرضي سويسرا ومجهورية كوريا      يرحب  -٢٤  
  االجتماعات الالحقة؛استضافة  األطراف إىل والثاين على التوايل، ويدعو

الصندوق األخـضر   تشغيل   األطراف إىل تقدمي مسامهات مالية لبدء        يدعو  -٢٥  
  للمناخ، مبا يف ذلك التكاليف اإلدارية للمجلس وأمانته املؤقتة؛ 

وأملانيـا والـدامنرك    مجهورية كوريا   بالعروض السخية اليت قدمتها      يرحب  -٢٦  
  .الصندوق األخضر للمناختشغيل فة بدء للمسامهة يف تكل

  



FCCC/CP/2011/9/Add.1 

GE.12-60546 74 

  املرفق

  لصندوق األخضر للمناخإدارة اصك     
 فيما يلـي باسـم      املشار إليه (ندوق األخضر للمناخ    الصك الص ا  ُينشأ مبوجب هذ    

  :وسيعمل وفقاً لألحكام التالية") الصندوق"

  األهداف واملبادئ التوجيهية  -أوالً  
إسـهاماً  ، يتمثل غرض الصندوق يف اإلسهام لحة واخلطريةاملنظراً لطبيعة تغري املناخ    -١

 اجلهود املبذولة عاملياً من أجل حتقيق أهداف مكافحة تغـري املنـاخ الـيت       هاماً وطموحاً يف  
  . حددها اجملتمع الدويل

 يسهم الصندوق يف حتقيق الغرض النهائي لالتفاقية اإلطارية بشأن تغـري املنـاخ            سو  -٢
 التنمية املستدامة، سيعزز الصندوق التحول يف النماذج حنو مـسارات           ويف سياق . )االتفاقية(

االنبعاثات وقادرة على التكيف مع تغري املناخ بتقدمي الدعم إىل البلدان الناميـة             خفيفة  إمنائية  
للحد من انبعاثاهتا من غازات الدفيئة أو خفضها وللتكيف مع آثار تغري املناخ، مع مراعـاة                

  .لنامية القابلة للتأثر بوجه خاص باآلثار الضارة لتغري املناخاحتياجات البلدان ا
وسيعمل بطريقة شفافة وقابلـة     . بادئ االتفاقية وأحكامها  مبيسترشد الصندوق   سو  -٣

وسيؤدي الصندوق دوراً رئيسياً يف توجيـه       . الكفاءة والفعالية بللمساءلة مسترشداً يف ذلك     
التمويل املتعلـق   ؤ إىل البلدان النامية، كما سيحفز       موارد جديدة وإضافية وكافية وقابلة للتنب     

وسـيتبع  . ، سواء من القطاع العام أو اخلاص، وعلى الصعيدين الـدويل والـوطين            باملناخ
الصندوق هنجاً قطري التوجه ويعزز ويقوي االلتزام على الصعيد القطري من خالل إشـراك              

للتوسـع  الصندوق قابالً   وسيكون  . فعال للجهات املعنية من مؤسسات وأصحاب مصلحة      
. عمليات الرصـد والتقيـيم  قائمة على التعلم املستمر يف ضوء ومرناً، كما سيكون مؤسسة   

متويله للتكيف والتخفيف، كما    توخي أقصى األثر يف سياق      وسيعمل الصندوق جاهداً على     
عيـة  سيسعى إىل حتقيق توازن بني االثنني، مع تعزيز الفوائـد املـشتركة البيئيـة واالجتما              

  .واالقتصادية واإلمنائية واتباع هنج مراع لالعتبارات اجلنسانية
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  والترتيبات املؤسسيةاإلدارة   -ثانياً  

  العالقة مع مؤمتر األطراف  -ألف  
 من االتفاقية وسيكون    ١١ لآللية املالية مبوجب املادة      اً تشغيلي اًسُيعيَّن الصندوق كيان    -٤

  .جيه منهمسؤوالً أمام مؤمتر األطراف ويعمل بتو
وسيدير الصندوق ويشرف عليه جملس تكون لديه مسؤولية كاملة الختاذ قـرارات              -٥

  .التمويل
 مـن االتفاقيـة،     ١١املادة  وفق  ّتخذ ترتيبات بني مؤمتر األطراف والصندوق،       سُتو  -٦

ولكفالـة  . الصندوق مسؤوالً أمام مؤمتر األطراف ويعمل بتوجيـه منـه         أن يكون   لكفالة  
  :اجمللس مبا يليسيضطلع ، ١١ من املادة ٣ مؤمتر األطراف، عمالً بالفقرة املسؤولية أمام

يتلقى التوجيهات من مؤمتر األطراف، مبا يف ذلك بشأن مـسائل تتـصل               )أ(  
  بالسياسات العامة، واألولويات الربناجمية، ومعايري األهلية، وما يتصل بذلك من مسائل؛

  توجيهات اليت يتلقاها؛ يتخذ اإلجراءات املناسبة استجابة لل  )ب(  
يقدم تقارير سنوية إىل مؤمتر األطراف لينظر فيها ويتلقـى مزيـداً مـن                )ج(  

  .التوجيهات

  الوضع القانوين  -باء  
القانونيـة  لكي يعمل الصندوق بفعالية على الصعيد الدويل، سيتمتع بالشخـصية             -٧

  . الالزمتني ملمارسة مهامه ومحاية مصاحلهةواألهلية القانوني
وسيتمتع موظفو . يتمتع الصندوق باالمتيازات واحلصانات الالزمة لتحقيق أهدافهسو  -٨

الصندوق أيضاً باالمتيازات واحلصانات الالزمة للممارسة املستقلة ملهامهم الرمسية املتـصلة           
  .بالصندوق

  مجلسالنظام الداخلي لل  -جيم  

  تكوين اللجنة  -١  
 متساو من األعضاء من البلدان األطراف        عضواً، مؤلفني من عدد    ٢٤لس  يضم اجمل س  -٩

اإلقليمية املعنية  من اجملموعات   وسيشمل متثيل البلدان األطراف النامية ممثلني       . النامية واملتقدمة 
  .ألمم املتحدة وممثلني من الدول اجلزرية الصغرية النامية وأقل البلدان منواًيف ا



FCCC/CP/2011/9/Add.1 

GE.12-60546 76 

 لألعـضاء املنـاوبني أن      وسيكون لكل عضو يف اجمللس عضو مناوب، وال حيـق           -١٠
يشاركوا يف اجتماعات اجمللس إال من خالل العضو الرئيسي، دون أن يكـون هلـم حـق                 

وأثناء غياب العضو مـن اجتمـاع كامـل         . التصويت، إال إذا كانوا يقومون مقام العضو      
  .مقامهمناوبه للمجلس أو جزء منه، يقوم 

  اختيار أعضاء اجمللس  -٢  
أو جمموعتهم اإلقليمية داخل    مناوبيهم اجملموعة اليت ميثلوهنا     س و  اجملل  أعضاءَ ستختاُر  -١١

وستكون لدى أعضاء اجمللس اخلربة واملهارات الضرورية، خاصة يف جمـايل           . اجملموعة املمثَّلة 
  .تغري املناخ ومتويل التنمية، مع إيالء ما جيب من االعتبار للتوازن بني اجلنسني

  مدة العضوية  -٣  
ء واألعضاء املناوبون مناصبهم ملدة ثالث سنوات ويكونون مؤهلني         سيشغل األعضا   -١٢

  . اجملموعة اليت ميثلوهنالشغلها لفترات إضافية حسب ما حتدده 

  الرئاسة  -٤  
على رئيسني متشاركني للعمل ملدة سنة واحدة،       هم  سينتخب أعضاء اجمللس من بين      -١٣

  . من بلد طرف نامٍأحدمها عضواً من بلد طرف متقدم واآلخر عضواًأن يكون 

  اختاذ القرارات  -٥  
وسيضع اجمللـس إجـراءات الختـاذ       . سُتتخذ قرارات اجمللس بتوافق آراء أعضائه       -١٤

  . القرارات يف حالة استنفاد مجيع اجلهود الرامية إىل حتقيق توافق اآلراء

  النصاب القانوين  -٦  
  .تمل النصابجيب أن يكون ثلثا أعضاء اجمللس حاضرين يف االجتماع ليك  -١٥

  املراقبون  -٧  
سيتخذ اجمللس ترتيبات، مبا يف ذلك وضع عمليات اعتمـاد وتنفيـذها للـسماح                -١٦

وسـيدعو اجمللـس، للمـشاركة      . مبشاركة مراقبني معتمدين مشاركة فعلية يف اجتماعاته      
ان اآلخر من البلـد   كمراقبني نشطني، ممثلني اثنني للمجتمع املدين، واحد من البلدان النامية و          

  .املتقدمةاآلخر من البلدان املتقدمة، وممثلني اثنني للقطاع اخلاص، واحد من البلدان النامية و

  قواعد إجرائية إضافية  -٨  
  .سوف يضع اجمللس قواعد إجرائية إضافية  -١٧
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  دور اجمللس ومهامه  -دال  
  :جملس الصندوق مبا يلييضطلع س  -١٨

  ؛لالزمةايشرف على تشغيل مجيع عناصر الصندوق   )أ(  
  يقر الطرائق التشغيلية، وطرائق الوصول، وهياكل التمويل؛  )ب(  
يقر سياسات عامة ومبادئ توجيهية تشغيلية حمددة، مبا يف ذلك للربجمـة،              )ج(  

  ؛التدبري املايلودورة املشاريع، واإلدارة، و
شياً مع مبادئ الصندوق ومعايريه وطرائقه وسياساته العامة        ايقر التمويل مت    )د(  
  وبراجمه؛

  يضع ضمانات بيئية واجتماعية ومبادئ ومعايري استئمانية مقبولة دولياً؛  )ه(  
 العتماد كيانات التنفيذ التابعـة للـصندوق    ةيضع معايري وعمليات تطبيقي     )و(  

  ويعتمد كيانات التنفيذ ويسحب هذا االعتماد؛
  تضاء؛ينشئ جلاناً فرعية وأفرقة خرباء وحيدد اختصاصاهتا، حسب االق  )ز(  
أو هياكل فرعية إضافية ملعاجلة أنـشطة حمـددة،         /ينشئ نوافذ مواضيعية و     )ح(  

  حسب االقتضاء؛
إخضاعها ألنشطة املدعومة من الصندوق و    اينشئ إطاراً لرصد وتقييم أداء        )ط(  

  أية عمليات خارجية ضرورية ملراجعة احلسابات؛للمساءلة املالية، و
ية للصندوق ويرتب لعمليات استعراض األداء      يستعرض ويقر امليزانية اإلدار     )ي(  

  ومراجعة احلسابات؛
  ن املدير التنفيذي لألمانة؛يعّي  )ك(  
  ن رئيس وحدة التقييم ورؤساء مجيع وحدات املساءلة؛يعّي  )ل(  
يتلقى التوجيهات ويتخذ اإلجراءات استجابة ألي توجيـه مـن مـؤمتر              )م(  

  عن أنشطته؛األطراف ويعد ملؤمتر األطراف تقارير سنوية 
يضع ترتيبات العمل والتنسيق مع اهليئات املعنية األخرى يف إطار االتفاقيـة         )ن(  

  وغريها من املؤسسات الدولية املعنية؛
  نه ويتخذ ترتيبات قانونية وإدارية معه؛خيتار القّيم ويعّي  )س(  
  .ميارس املهام األخرى اليت قد تكون مناسبة لتحقيق أهداف الصندوق  )ع(  
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  األمانة  -هاء  

  إنشاء األمانة  -١  
وستخدم األمانة اجمللس وتكون مسؤولة     . سينشئ الصندوق أمانة تكون مستقلة متاماً       -١٩
  .وستكون لديها قدرات إدارية فعلية لتنفيذ العمليات اليومية للصندوق. أمامه
نـه اجمللـس    وسريأس األمانة مدير تنفيذي لديه اخلربات واملهارات الضرورية ويعيّ          -٢٠

وسـيجري  . وسيقر اجمللس توصيف وظيفة املدير التنفيذي ومؤهالته      . ويكون مسؤوالً أمامه  
  .اختيار املدير التنفيذي من خالل عملية مبنية على األهلية ومفتوحة وشفافة

. املطلوبـة ل وظائف األمانة موظفون من الفئة الفنية تتوفر لديهم اخلـربات       وسيشَغ  -٢١
 إطار عملية مفتوحة وشفافة ومبنية على األهلية،        يف التنفيذي   ديُراملوسيتوىل اختيار املوظفني    

  . مع مراعاة التوازن اجلغرايف واجلنساين
قّر هـذا   وسـي . البلد املضيف للصندوق يف إطار عملية مفتوحة وشفافة       ختار  وسُي  -٢٢

  .األطرافاالختيار مؤمتُر 

  املهام  -٢  
للصندوق، فتوفر اخلربات اإلداريـة،     ستكون األمانة مسؤولة عن العمليات اليومية         -٢٣

  :األمانة، على اخلصوص، مبا يليضطلع وست. والقانونية، واملالية
  تنظم وتنفذ مجيع املهام اإلدارية؛  )أ(  
  تقدم املعلومات املتعلقة بأنشطة الصندوق؛  )ب(  
جتري االتصاالت مع األعضاء، وكيانات التنفيذ، واملؤسسات والوكاالت          )ج(  
  لثنائية واملتعددة األطراف؛املتعاونة ا
   تقارير األداء عن تنفيذ األنشطة يف إطار الصندوق؛تعّد  )د(  
تضع برنامج العمل وامليزانية اإلدارية السنوية لألمانة والقّيم وتعرضهما على            )ه(  
  ؛ ليوافق عليهمااجمللس

  ليات دورة املشاريع والربامج؛ُتفّعل عم  )و(  
ملالية احملددة اليت جيب إبرامها مع كيان لوائح ا املتصلة بال االتفاقات املاليةتعّد  )ز(  

  من كيانات التنفيذ؛
  ؛املشاريعترصد املخاطر املالية حلافظة   )ح(  
  تعمل مع القّيم لدعم اجمللس بغية متكينه من االضطالع مبسؤولياته؛  )ط(  
  تضطلع مبهام الرصد والتقييم؛  )ي(  
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  ؛ديد املواردجتتدعم اجمللس يف ترتيب عمليات   )ك(  
  تضع املمارسات الفعالة إلدارة املعارف وتنفذها؛  )ل(  
  .تضطلع بأية مهام أخرى يكلفها هبا اجمللس  )م(  

  القّيم  -واو  
سيكون للصندوق قّيم يتمتع بالكفاءة اإلدارية الالزمـة إلدارة األصـول املاليـة               -٢٤

البيانات املالية وغريها من التقارير      م بالسجالت املالية املناسبة ويعدّ    وسيحتفظ القيّ . للصندوق
  .املطلوبة من اجمللس، وفقاً للمعايري االستئمانية املقبولة دولياً

ولن يدير القّيم أصول الصندوق إال ألغراض القرارات ذات الصلة الـيت يتخـذها                -٢٥
، وسيحتفظ القّيم بأصول الصندوق منفصلة عن أصول القّيم ومبعزل عنـها . اجمللس ووفقاً هلا 

. ولكن ميكنه أن ميزجها لألغراض اإلدارية واالستثمارية مع أصول أخرى حيتفظ هبا القـّيم             
  .وسينشئ القّيم سجالت وحسابات منفصلة وحيتفظ هبا بغية حتديد أصول الصندوق

وسيكون البنك الدويل مبثابة قّيم مؤقت للصندوق، شريطة إجراء اسـتعراض بعـد           -٢٦
  . صندوقمضي ثالث سنوات على تشغيل ال

  .وسيكون القّيم مسؤوالً أمام اجمللس عن أداء مسؤولياته كقّيم للصندوق  -٢٧

  التكاليف اإلدارية  -ثالثاً  
  .ل الصندوق التكاليف التشغيلية للمجلس واألمانة والقّيمسيموِّ  -٢٨

  املدخالت املالية  -رابعاً  
  . يف االتفاقيةسيتلقى الصندوق مدخالت مالية من البلدان املتقدمة األطراف   -٢٩
وميكن أن يتلقى الصندوق أيضاً مدخالت مالية من جمموعة أخرى متنوعـة مـن                -٣٠

  .املصادر، العامة واخلاصة، مبا فيها املصادر البديلة

  الطرائق التشغيلية  -خامساً  
الصندوق وصوالً مبسطاً وحمسناً إىل التمويل، مبا يف ذلك الوصول املباشـر،            تيح  سي  -٣١

ه على هنج قطري التوجه، وسيشجع مشاركة أصحاب املصلحة املعنـيني، مبـا             مقيماً أنشطت 
  .اجلوانب اجلنسانيةمعاجلة الفئات الضعيفة وإشراك يشمل 



FCCC/CP/2011/9/Add.1 

GE.12-60546 80 

تطور حجم الصندوق ونـضجه     واكب  وسيوجه اجمللس عمليات الصندوق حبيث ت       -٣٢
لعاملي الرئيسي للسماح للصندوق بالتطور مع الوقت ليصبح الصندوق امتوخياً املرونة الالزمة 

  .تغري املناخاملتعلق بتمويل لل

  التكاملية واالتساق  -ألف  
سيعمل الصندوق يف سياق الترتيبات املناسبة بينه وبني الصناديق األخرى القائمة يف              -٣٣

تغري املناخ  املتعلق ب تمويل  لخرى ل األقنوات  الكيانات و الصناديق و الإطار االتفاقية، وبينه وبني     
  .الصندوقإطار القائمة خارج 

وسيضع اجمللس طرائق لتعزيز التكاملية بني أنـشطة الـصندوق وأنـشطة آليـات        -٣٤
تعبئـة  الومؤسسات التمويل الثنائية واإلقليمية والعاملية األخرى ذات الصلة من أجل حتسني            

ز الصندوق االتساق يف الربجمة على الصعيد الـوطين         وسيعّز. لقدرات املالية والتقنية  لالكاملة  
وسيبدأ الصندوق أيضاً مع الكيانات املتعددة األطراف األخـرى         . من خالل اآلليات املناسبة   

  .ملناخاملتعلقة بتغري ااملوارد املالية إتاحة ذات الصلة مناقشات بشأن االتساق يف 

  األهلية  -باء  
ول وسـيم . كل البلدان النامية األطراف يف االتفاقية مؤهلة لتلقي املوارد من الصندوق            -٣٥

مـن أجـل    الصندوق التكاليف الكاملة والتكاليف اإلضافية املتفق عليها لألنشطة املضطلع هبا           
مبا يف ذلك األنشطة اإلضافية خلفض      (التكيف، والتخفيف   يف جماالت   دعم العمل املعزَّز    إتاحة و 

 ذلـك   مبا يف (، وتطوير التكنولوجيا ونقلها     )١()االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها     
  .، وبناء القدرات، وإعداد التقارير الوطنية من جانب الدول النامية)احتجاز الكربون وختزينه

اتباع ُنُهج قائمة على مشاريع وُنُهج برناجميـة        وسيدعم الصندوق البلدان النامية يف        -٣٦
خلفيفـة  وفقاً الستراتيجيات وخطط تغري املناخ، مثل االستراتيجيات واخلطـط اإلمنائيـة ا           

وطنياً، وخطط العمل الوطنية للتكيـف، وخطـط        املالئمة  االنبعاثات، وإجراءات التخفيف    
  .الوطنية، وغري ذلك من األنشطة ذات الصلةالتكيف 

  نوافذ التمويل وهيكل الصندوق  -جيم  
ويف البداية، ستكون لديـه نوافـذ       . سيشتمل الصندوق على نوافذ متويل مواضيعية       -٣٧

تمد هنج متكامل لتمويل التخفيف والتكيف للـسماح مبـشاريع          وسُيع. للتكيف والتخفيف 
  .وبرامج شاملة لعدة قطاعات

__________ 

خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان النامية؛ ودور احلفـاظ علـى خمزونـات                  )١(
 . البلدان الناميةالكربون يف الغابات وإدارهتا املستدامة وتعزيزها يف
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. وسيكفل اجمللس أيضاً موارد كافية لبناء القدرات وتطوير التكنولوجيـا ونقلـها             -٣٨
  .وسيوفر الصندوق أيضاً موارد للنهج املبتكرة والقابلة للتكرار

وسيتمتع بالصالحيات الالزمة لزيـادة     . افيةوسينظر اجمللس يف احلاجة إىل نوافذ إض        -٣٩
  .نوافذ وهياكل فرعية أو مرافق إضافية وتعديلها وإلغائها حسب االقتضاء

  دعم االستعداد واألنشطة التحضريية  -١  
سيوفر الصندوق املوارد الالزمة لالستعداد واألنشطة التحضريية واملساعدة التقنيـة،            -٤٠

 االنبعاثـات، وإجـراءات     خلفيفـة ات أو اخلطط اإلمنائية ا    مثل إعداد أو تعزيز االستراتيجي    
الوطنية، وخطط العمل الوطنية للتكيف، وللتعزيـز  التكيف وطنياً، وخطط  املالئمة  التخفيف  

للتنسيق القطري ولتلبيـة    الالزمة  املؤسسي على الصعيد القطري، مبا يف ذلك تعزيز القدرات          
البيئية واالجتماعية، من أجل متكني البلـدان مـن         املبادئ واملعايري االستئمانية والضمانات     

  .الوصول مباشرة إىل الصندوق

  القطاع اخلاص  -٢  
نه من متويل أنـشطة التخفيـف       سيشتمل الصندوق على مرفق للقطاع اخلاص ميكّ        -٤١

والتكيف يف القطاع اخلاص بصورة مباشرة وغري مباشرة على الصعيد الـوطين واإلقليمـي              
  .والدويل

  . تشغيل املرفق متسقاً مع هنج قطري التوجهوسيكون  -٤٢
         وسيعزز املرفق مشاركة اجلهات الفاعلة يف القطاع اخلـاص يف البلـدان الناميـة،                -٤٣

 الصغرية واملتوسـطة احلجـم       التجاريةُ وال سيما اجلهات الفاعلة احمللية، مبا فيها املؤسساتُ       
مشاركة القطاع اخلاص يف    إلتاحة  ضاً األنشطة   وسيدعم املرفق أي  . نون احمللي ووالوسطاء املالي 

  . الدول اجلزرية الصغرية النامية وأقل البلدان منواً
  .وسيضع اجمللس الترتيبات الالزمة لتشغيل املرفق، مبا فيها طرائق الوصول  -٤٤

  طرائق الوصول واالعتماد  -دال  
نيـة واإلقليميـة    الوصول إىل موارد الصندوق عن طريق كيانات التنفيذ الوط        ميكن    -٤٥

د البلدان املستفيدة طريقة الوصول وميكن أن ُتـستخدم  وستحّد. والدولية املعتمدة من اجمللس   
  .كال الطريقتني يف آن واحد

وستقدم هذه السلطة الوطنية املعّينـة  . ن سلطة وطنية  وميكن للبلدان املستفيدة أن تعيّ      -٤٦
 االسـتراتيجيات واخلطـط الوطنيـة       إىل اجمللس توصيات بشأن مقترحات للتمويل يف إطار       

وسُتستشار السلطات الوطنية املعّينة بشأن مقترحات     . للمناخ، بوسائل منها عمليات املشاورة    
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متويل أخرى للنظر فيها قبل تقدميها إىل الصندوق لكفالة اتساقها مع االستراتيجيات واخلطط             
  .الوطنية للمناخ

  الوصول املباشر  -١  
ملستفيدة كيانات التنفيذ دون الوطنية والوطنية واإلقليمية املختـصة         ن البلدان ا  عّيسُت  -٤٧

وسينظر اجمللس يف طرائق إضافية تزيد من تعزيـز الوصـول           . لُتعتمد من أجل تلقي التمويل    
التحكم القطـري يف املـشاريع      بغية تعزيز   ،  املباشر، عن طريق وسائل منها كيانات التمويل      

  .والربامج

  الوصول الدويل  -٢  
كون البلدان املستفيدة قادرة أيضاً على الوصول إىل الصندوق من خالل كيانات            تس  -٤٨

دولية معتمدة، مبا فيها وكاالت األمم املتحدة، واملصارف اإلمنائيـة املتعـددة األطـراف،              
  .واملؤسسات املالية الدولية، واملؤسسات اإلقليمية

  االعتماد  -٣  
تماد مجيع كيانات التنفيـذ باالسـتناد إىل        سيضع اجمللس ويدير ويراقب عملية الع       -٤٩

معايري اعتماد حمددة تعكس املبادئ واملعايري االستئمانية للـصندوق والـضمانات البيئيـة             
  .واالجتماعية

  توزيع املوارد  -هاء  
سيوازن اجمللس توزيع املوارد بني أنشطة التكيف والتخفيف يف إطـار الـصندوق               -٥٠
  .طة األخرىنشرصد موارد مناسبة لأليكفل سو

  .املواردلرصد وسيكون اعتماد هنج قائم على النتائج معياراً هاماً   -٥١
أخذ اجمللس يف احلسبان االحتياجات امللحة والفورية       ياملوارد للتكيف، س  عند رصد   و  -٥٢

للبلدان النامية القابلة للتأثر بشكل خاص باآلثار الضارة لتغري املناخ، مبا فيها أقل البلدان منواً،               
هلـذه  اعتماد حدود دنيا لرصد املوارد ، مع والدول األفريقيةالدول اجلزرية الصغرية النامية،    و

  .وسيهدف اجمللس إىل حتقيق توازن جغرايف مناسب. البلدان، حسب االقتضاء

  عمليات الربجمة واملوافقة  -واو  
وال يف   للتمكن من صرف األم    َرشَّدةسيعتمد الصندوق على عملية برجمة وموافقة مُ        -٥٣

قترحات املتعلقـة بـبعض     وسيضع اجمللس عمليات مبسطة للموافقة على امل      . الوقت املناسب 
  .األنشطة، ال سيما األنشطة الصغرية
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  األدوات املالية  -سادساً  
قدم الصندوق متويالً يف شكل منح وقروض بشروط ميسرة، ومن خالل طرائـق         يس  -٥٤

حبيث يغطـي متامـاً    وسُيحدد مبلغ التمويل  .أو أدوات أو مرافق أخرى حسبما يقره اجمللس       
وسيسعى الـصندوق   . كاليف االستثمار اإلضافية الضرورية جلعل املشروع قابالً لالستمرار       ت

إىل حشد موارد مالية إضافية من القطاعني العام واخلاص من خالل أنشطته اليت يضطلع هبـا             
  .على الصعيدين الوطين والدويل

ج متويل قائمة على النتائج، مبا يف ذلك        ُه نُ ، عند االقتضاء،  وميكن أن يتبع الصندوق     -٥٥
  .حفز إجراءات التخفيفيف سياق النتائج املتحقق منها،، ال سيما حسب الدفع 
مع املبـادئ واملعـايري     التدبري املايل واتفاقات التمويل متماشية      وستكون ممارسات     -٥٦

وسيضع اجمللس  . ة اليت يعتمدها الصندوق   االستئمانية للصندوق والضمانات البيئية واالجتماعي    
  .سياسة عامة مناسبة إلدارة خماطر التمويل واألدوات املالية

  الرصد  -سابعاً  
سُترصد بانتظام الربامج واملشاريع، وكذلك األنشطة األخرى اليت ميوهلا الصندوق،            -٥٧

وسُيشجع .  حيددها اجمللس  شياً مع القواعد واإلجراءات اليت    املراقبة األثر والكفاءة والفعالية مت    
  . استخدام الرصد التشاركي الذي ينطوي على مشاركة أصحاب املصلحة

. وسيوافق اجمللس على إطار لقياس النتائج مع مبادئ توجيهية ومؤشرات أداء مناسبة             -٥٨
 ضوء هذه املؤشرات لدعم التحسن املستمر ألثـر الـصندوق           يفوسُيستعرض األداء دورياً    

  .ه التشغيليوفعاليته وأدائ

  التقييم  -ثامناً  
سُتجرى دورياً عمليات مستقلة لتقييم أداء الصندوق من أجل تقدمي تقييم موضوعي              -٥٩

والغرض من هذه التقييمـات    . لنتائج الصندوق، مبا يف ذلك أنشطته املمولة وفعاليته وكفاءته        
لـدروس املـستفادة    املستقلة هو توجيه عملية صنع القرار اليت يضطلع هبا اجمللس وحتديـد ا            

  . وسُتنشر نتائج التقييمات الدورية. ونشرها
وهلذه الغاية، سوف ينشئ اجمللس وحدة تقييم مستقلة من حيث التشغيل كجزء من               -٦٠

. يكون مسؤوالً أمامـه   سيختار اجمللس رئيس الوحدة، الذي      و. اهليكل األساسي للصندوق  
  .جراؤهملطلوب إتقييم االتواتر ونوع وستحدد الوحدة باالتفاق مع اجمللس 

وسُتقدَّم تقارير وحدة التقييم املستقلة التابعة للصندوق إىل مؤمتر األطراف ألغراض             -٦١
  .عمليات االستعراض الدورية لآللية املالية لالتفاقية
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وميكن ملؤمتر األطراف أن يصدر تكليفاً بإجراء تقييم مـستقل لـألداء اإلمجـايل                -٦٢
  .ء اجمللسللصندوق، مبا يف ذلك أدا

  املعايري االستئمانية  -تاسعاً  
سيقر اجمللس ويعتمد ويكفل تطبيق أفضل ممارسات املبادئ واملعايري االستئمانية على             -٦٣

كيانات الصندوق، ووظيفة القّيم املتصلة بالصندوق، ومجيع العمليات واملشاريع والربامج اليت          
  .ميوهلا الصندوق، مبا فيها كيانات التنفيذ

يدعم الصندوق تعزيز القدرات يف البلدان املستفيدة، عند احلاجة، لتتمكن مـن            وس  -٦٤
  .تلبية املبادئ واملعايري االستئمانية للصندوق، على أساس الطرائق اليت سيحددها اجمللس

  الضمانات البيئية واالجتماعية  -عاشراً  
 واالجتماعية، اليت   سيقر اجمللس ويعتمد أفضل املمارسات املتعلقة بالضمانات البيئية         -٦٥

  .سُتطبق على مجيع الربامج واملشاريع املمولة باستخدام موارد الصندوق
وسيدعم الصندوق تعزيز القدرات يف البلدان املستفيدة، عند احلاجة، لتمكينها مـن            -٦٦

  . تلبية الضمانات البيئية واالجتماعية للصندوق، على أساس الطرائق اليت سيحددها اجمللس

  آليات املساءلة  -حادي عشر
  .ستخضع عمليات الصندوق لسياسة عامة لكشف املعلومات يضعها الصندوق  -٦٧
وسينشئ الصندوق وحدة مستقلة معنية بالرتاهة، للعمل مع األمانة وتقدمي تقارير إىل          -٦٨

  .مع السلطات النظرية ذات الصلةنسيق اجمللس، والتحقيق يف ادعاءات الغش والفساد بالت
وستتلقى اآلليـة   .  اجمللس آلية انتصاف مستقلة تكون مسؤولة أمام اجمللس        وسينشئ  -٦٩

  .مهام التوصيات وتقّدالشكاوى املتصلة بتشغيل الصندوق كما ستقّي

  مشورة اخلرباء واملشورة التقنية   -ثاين عشر 
عند أداء اجمللس ملهامه، سينشئ آليات لالستفادة من مشورة اخلرباء واملشورة التقنية              -٧٠
ملناسبة، مبا فيها تلك املقدمة من اهليئات املواضيعية ذات الصلة املنشأة مبوجـب االتفاقيـة،               ا

  . حسب االقتضاء
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  أصحاب املصلحة ومشاركتهمإسهامات   -ثالث عشر
ومشاركة أصحاب املـصلحة، مبـا يف   إسهامات سوف ينشئ اجمللس آليات لتعزيز       -٧١

 اخلاص والعام، ومنظمات اجملتمع املدين، والفئات ذلك اجلهات الفاعلة املشتركة بني القطاعني
الضعيفة، والنساء، والشعوب األصلية، يف تصميم وتطوير وتنفيذ االستراتيجيات واألنـشطة           

  .الصندوقسيموهلا اليت 

  إهناء أعمال الصندوق  -رابع عشر 
  .سيقر مؤمتر األطراف إهناء أعمال الصندوق على أساس توصية من اجمللس  -٧٢

   العامة العاشرةاجللسة
  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول١١
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  ١٧-م أ/٤املقرر     
   الطرائق واإلجراءات- اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا 

  إن مؤمتر األطراف،  
 ٨ و ٧ و ٥ و ٣ و ١ إىل األحكام ذات الصلة من االتفاقية، ال سيما الفقرات           إذ يشري   

  ،٤ من املادة ٩و
 املتعلق بإنشاء آلية للتكنولوجيا، تشمل جلنة تنفيذية        ١٦-م أ /١رر  املقإىل  وإذ يشري أيضاً      

معنية بالتكنولوجيا ومركزاً وشبكة لتكنولوجيا املناخ، هبدف حتسني إجراءات تطوير التكنولوجيا           
  ونقلها دعماً إلجراءات التخفيف والتكيف وتوخيا لتحقيق التنفيذ الكامل لالتفاقية،

نة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا جيـب أن تـوايف مـؤمتر            إىل أن اللج   وإذ يشري كذلك    
  األطراف، على أساس مؤقت ومن خالل اهليئتني الفرعيتني، بتقارير عن أنشطتها وأدائها ملهامها،

بالتقرير املتعلق بطرائق اللجنـة التنفيذيـة املعنيـة بالتكنولوجيـا            يرحب  -١  
املطلوب ظر فيه يف دورته السابعة عشرة، وفق        ، املعروض على مؤمتر األطراف لين     )١(وإجراءاهتا
  ؛١٦-م أ/١يف املقرر 
التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا بصيغتها الواردة يف املرفق       طرائق اللجنة   يعتمد    -٢  

  األول من هذا املقرر؛
بـصيغته  النظام الداخلي للجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيـا        يعتمد أيضاً     -٣  

  ؛الثاين من هذا املقررالواردة يف املرفق 
أن الطرائق اليت صاغتها اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا، واليت         يالحظ    -٤  

  :، تشمل العناصر الرئيسية الستة التالية١٦-م أ/١املقرر يف احملصورة تستند إىل مهام اللجنة 
  التحليل والتوليف؛  )أ(  
  توصيات السياسة العامة؛  )ب(  
  حفيز؛التيسري والت  )ج(  
  بترتيبات مؤسسية أخرى؛االرتباط   )د(  
  إشراك أصحاب املصلحة؛  )ه(  
  .املعلومات واملعارفتقاسم   )و(  

__________ 

)١( FCCC/CP/2011/8.  
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 أمهية أن ُتشَرك يف سري عمل اللجنة التنفيذية املعنيـة بالتكنولوجيـا             يؤكد  -٥  
طائفة واسعة من أصحاب املصلحة على الصعيد الدويل واإلقليمي والوطين ودون الـوطين،             

املؤسسات العمومية، ودوائر األعمال، واألوسـاط األكادمييـة، واملنظمـات غـري            تشمل  
احلكومية، ويؤكد أن عمل اللجنة قد يتطلب إنشاء واجهات مؤسسية وقنوات اتصال علـى         
مستويات خمتلفة، األمر الذي من شأنه أن يتيح هلا أن حتشد طائفة واسـعة مـن اخلـربات                  

  واملوارد وأن تستفيد منها؛
 إىل اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا أن تصوغ أيـضا طرائقهـا               لبيط  -٦  

فيما يتعلق بأوجه الترابط مع ترتيبات مؤسسية أخرى ذات صلة ضمن االتفاقية وخارجهـا،              
وذلك يف ضوء احملصلة املتفق عليها يف الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف، وأن تعرضـها               

نظرا فيها أثناء الدورة السادسة والثالثني لكل منهما، هبدف تقـدمي           على اهليئتني الفرعيتني لت   
  توصية بشأهنا إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة؛

  ٢٠١١أنشطة اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا وأدائها يف عام     
 وبانتخـاب   )٢( بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا      يرحب  -٧  

نائباً لـرئيس  ) أملانيا(رئيساً للجنة والسيد أنطونيو بفلوغر   ) األرجنتني(السيد غابرييل بالنكو    
 ، وحييط علماً بأن السيد بالنكو والسيد بفلوخري عمالً بصفتهما رئيسني            ٢٠١٢اللجنة لعام   
 .٢٠١١الجتماع األول للجنة يف عام لمتشاركني 

ة املعنية بالتكنولوجيا عـن أنـشطتها        بتقرير اللجنة التنفيذي   يرحب بتقدير   -٨  
، الذي يشمل حمصالت االجتماع األول للجنة، وبتقدمي اللجنة يف          )٣(٢٠١١وأدائها يف عام    

 لينظر فيه مؤمتر األطراف يف دورته السابعة        )٤(الوقت املناسب تقريرها عن طرائقها وإجراءاهتا     
  ؛١٦-م أ/١عشرة، وفقاً للمقرر 

 ٢٠١١ء اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا لعـام         تأخر تعيني أعضا   يدرك  -٩  
 سابقة، على أن تنتهي مدة والية أعضاء اللجنـة         على أساس استثنائي ودون إنشاء    ويوافق،  

تـدوم    بالنسبة لألعضاء الـذين    ٢٠١٤احلاليني مباشرة قبل االجتماع األول للجنة يف عام         
الذين   بالنسبة لألعضاء  ٢٠١٥ة يف عام    واليتهم سنتني، ومباشرة قبل االجتماع األول للجن      

 ؛)٥( أوصت به اللجنة يف اجتماعها األولوفق ماتدوم واليتهم ثالث سنوات، 

__________ 

)٢( FCCC/SB/2011/2املرفق ،.  
)٣( FCCC/SB/2011/2.  
)٤( FCCC/CP/2011/8.  
)٥( FCCC/CP/2011/8 ١٣، الفقرة.  
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 أن اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا تتوقع وضع خطة عملها          يدرك أيضاً   -١٠  
 ، ويطلـب  ٢٠١٢فرباير  / خالل اجتماعها املقبل، يف شباط     ٢٠١٣-٢٠١٢املتجددة للفترة   

إليها أن تورد خطة العمل هذه يف تقريرها املقّدم إىل اهليئـة الفرعيـة للمـشورة العلميـة                  
   يف الدورة السادسة والثالثني لكل منهما؛)٦(والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ

 األطراف واملنظمات املعنية القادرة على تكملـة املـوارد املاليـة            يشجع  -١١  
 .ساسية لالتفاقية لتنفيذ أنشطة اللجنة املعنية بالتكنولوجيااملخصصة يف امليزانية األ

__________ 

 .١٢٦، الفقرة ١٦-م أ/١ملقرر ا )٦(
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   األولاملرفق

   اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا طرائق    

  التعاريف  -أوالً  

  :)اللجنة (وإجراءاهتاالتنفيذية املعنية بالتكنولوجيا ألغراض طرائق اللجنة   -١
  حدة اإلطارية بشأن تغري املناخ؛ اتفاقية األمم املت" االتفاقية"  ُيقصد ب  )أ(  
  مؤمتر األطراف يف االتفاقية؛ " مؤمتر األطراف"  يقصد ب  )ب(  
  األطراف يف االتفاقية؛" األطراف"  ُيقصد ب  )ج(  
الكيانات اليت تضطلع بدور يف تنفيـذ مهـام        " أصحاب املصلحة "  ُيقصد ب   )د(  

  راءاهتا أو تتأثر هبا؛اللجنة، أو اليت ميكن أن تؤثر يف توصيات اللجنة أو إج
البالغات الوطنية اليت تقدمها األطراف وفقـاً       " البالغات الوطنية "  ُيقصد ب   ) ه(  
   من االتفاقية؛١٢ و٤ للمادتني
  اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا؛" اللجنة"  ُيقصد ب  )و(  
اجـات  عمليـات تقيـيم االحتي    "  االحتياجات التكنولوجية  تقييمات"  ُيقصد ب   )ز(  

 ٧-م أ /٤التكنولوجية اليت ُتجرى ضمن إطار اإلجراءات اهلادفة والفعالة الذي اعُتمد مبوجب املقرر             
  ؛ من االتفاقية٤ من املادة ٥تنفيذ الفقرة لتوطيد  ١٣-م أ/٣وُعزز مبوجب املقرر 

برامج العمل الوطنية للتكيف املشار " برامج العمل الوطنية للتكيف"  ُيقصد ب   )ح(  
  ؛٧-م أ/٥من املقرر ) ج(١١يف الفقرة إليها 

إجراءات التخفيف املالئمـة    " إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً   "  ُيقصد ب   )ط(  
  ؛١٦-م أ/١باء من املقرر  -الثالث وطنياً املشار إليها يف الفصل 

خطط التكيف الوطنية املشار إليهـا يف       " خطط التكيف الوطنية  "  ُيقصد ب   )ي(  
  ؛١٦-م أ/١قرر  من امل١٥الفقرة 

مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ املـشار إليـه يف         " الشبكة/املركز"  ُيقصد ب   )ك(  
  ؛١٦-م أ/١من املقرر ) ب(١١٧الفقرة 

 ٤٧ املشار إليهم يف الفقـرتني       اجتماعات اللجنة مراقبو  " املراقبون"  ُيقصد ب   )ل(  
  ؛املقرر يف مرفق هذا  من النظام الداخلي للجنة٤٩و
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ن يف اجتماعات اللجنـة   واخلرباء االستشاري " اخلرباء االستشاريون "  د ب ُيقص  )م(  
   من النظام الداخلي للجنة؛٤٤املشار إليهم يف الفقرة 

تبادل املعلومات عـن    مرصد  " مرصد معلومات نقل التكنولوجيا   "  ُيقصد ب   )ن(  
  نقل التكنولوجيا ضمن إطار نقل التكنولوجيا؛

  .ة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخاهليئ" اهليئة"  ُيقصد ب  )س(  

  التحليل والتوليف  -ثانياً  
، ١٦-م أ/١مـن املقـرر   ) أ(١٢١لالضطالع باملهمة املنصوص عليها يف الفقـرة          -٢

  : يتعلق بالتحليل والتوليف، تشمل الطرائق، يف مجلة أمور، ما يلي فيما
وليف جمموعة مـن    إصدار توقعات تكنولوجية دورية؛ وتصنيف وجتميع وت        )أ(  

املعلومات املتعلقة بالبحث والتطوير يف جمال التكنولوجيا وغري ذلك من األنـشطة املتـصلة              
البالغـات الوطنيـة،   على سبيل املثال ال احلصر بالتكنولوجيا من خمتلف املصادر، مبا يشمل   
رامج العمل  االحتياجات التكنولوجية، وب  وتقييمات  واالحتياجات التكنولوجية احملددة وطنياً،     

الوطنية للتكيف، وإجراءات التخفيف املالئمة وطنياً، وخطط التكيف الوطنيـة، وخـرائط            
الطريق وخطط العمل اخلاصة بالتكنولوجيا؛ والنظر يف ما ينطوي عليه ذلك من نتائج وفرص              

  للنهوض بتطوير التكنولوجيا ونقلها؛ذات صلة بالسياسات العامة 
ت التقنية عن سياسات عامة ومسائل تقنية حمددة،        إعداد جمموعة من الورقا     )ب(  

  االحتياجات التكنولوجية؛تقييمات عن الناشئة مبا فيها تلك 
إجراء استعراض منتظم للمبادرات واألنشطة والربامج القائمـة يف جمـال             )ج(  

تطوير التكنولوجيا ونقلها بغية حتديد اإلجنازات الرئيسية والثغرات، وأفـضل املمارسـات،            
  ؛روس املستفادةوالد
وينبغي للجنة أن تصدر وثائق خمتصرة تشمل املوجزات التنفيذية اليت ميكن أن تكون               -٣

  .السياسات رفيعي املستوى، عند اإلمكانلواضعي مفيدة 
وينبغي للجنة أن تستفيد من أحسن اخلربات املتاحة، وتتصل باملنظمات واملؤسسات             -٤

  .  من أجل ضمان موثوقية ومشروعية توصياهتا حتليالً واسع النطاقعّدالقائمة، وُت
 مع املنظمات املختصة، وإىل التشارك معها       وينبغي للجنة أيضاً أن تسعى إىل التعاون        -٥

وكخيار عام، ميكن للجنة أن تنـشئ       .  يف إعداد تقارير حتليلية وتوليفية حمددة      ،عند االقتضاء 
عنيني يف تنفيذ هـذه املهمـة،       واجهات مؤسسية لطلب املسامهات من أصحاب املصلحة امل       

خمصصة، وموقعـاً   عاملة   الواجهات حلقات عمل، وحوارات، وأفرقة       هوميكن أن تشمل هذ   
وينبغي هلا أيضاً أن تستفيد من الواجهات املؤسسية املمكنة املنشأة مع           .  مكرساً لذلك  شبكياً

  . االتفاقية يف إطاراهليئات األخرى
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  توصيات السياسة العامة  -ثالثاً  
، ١٦-م أ /١ من املقرر    )  ه(و) ج(و) ب(١٢١ألداء املهام املنصوص عليها يف الفقرات         -٦

  : فيما خيص توصيات السياسة العامة، تشمل الطرائق، يف مجلة أمور، ما يلي
تقدمي توصيات إىل مؤمتر األطراف، أو غريه من اهليئات املعنيـة يف إطـار                )أ(  

 يف هذا يز تطوير التكنولوجيا ونقلها والتصدي للعوائقاالتفاقية، بشأن اإلجراءات الالزمة لتعز 
  ؛اجملال

تقدمي توصيات بشأن توجيهات السياسات العامة وأولويات الربامج املتصلة           )ب(  
  .بتطوير التكنولوجيا ونقلها، مع إيالء اعتبار خاص لألطراف من أقل البلدان منواً

.  اخلاصة بـاإلجراءات   ااهتوميكن للجنة أن تشرك أصحاب املصلحة يف وضع توصي          -٧
األطـراف، ومـؤمتر األطـراف،      الذين ميكـن إشـراكهم      أصحاب املصلحة   ومن ضمن   

كيانات معنية أخرى، مبا فيها مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ، وكيانـات تـشغيل           /وهيئات
  .  الفردية اليت ستتأثر بتنفيذ التوصياتات وكذلك جمموعة من الكيان،اآللية املالية لالتفاقية

وميكن للجنة أن تنشئ أفرقة عاملة أو أفرقة خرباء مكونة من خرباء معنيني بـبعض                 -٨
أعضاء اللجنة، وخرباء خارجيني أو كليهما، إلسـداء        هذه األفرقة    وميكن أن تضم     ؛املسائل

هـا  شـى مـع نظام  اللجنة بشأن وضع توصياهتا يف جمال السياسة العامة مبا يتم      إىل ا املشورة  
  . الداخلي

  التيسري والتحفيز  -رابعاً  
، ١٦-م أ/١من املقـرر    ) ز( و )و( و )د(١٢١ألداء املهام املنصوص عليها يف الفقرات         -٩

  :فيما خيص تيسري اإلجراءات وحتفيزها، تشمل الطرائق، يف مجلة أمور، ما يلي
الترويج والتعاون مع املنظمات ذات الصلة لتنظيم حلقات العمل واحملافل، إذا             )أ(  

رد بذلك، من أجل زيادة فرص تبادل التجارب مع اخلرباء يف وضع وتنفيذ خرائط              مسحت املوا 
  ؛ذا اجملالتصلة هباملخرى األنشطة وغري ذلك من األطريق وخطط عمل خاصة بالتكنولوجيا 

وضع قائمة جرد لألنشطة التعاونية القائمة وإنشاء عملية استعراض منتظمة،    )ب(  
  الثغرات، وأفضل املمارسات، والدروس املستفادة؛بغية حتديد اإلجنازات الرئيسية و

  تقدمي توصيات بشأن اإلجراءات الكفيلة بتعزيز التعاون؛   )ج(  
تقدمي توصيات بشأن أفضل املمارسـات واألدوات ذات الـصلة لوضـع        )د(  

  خرائط طريق وخطط عمل خاصة بالتكنولوجيا؛
  بالتكنولوجيا؛ وضع قائمة جرد خلرائط الطريق وخطط العمل اخلاصة   ) ه(  



FCCC/CP/2011/9/Add.1 

GE.12-60546 92 

تقدمي توصيات بشأن إجراءات ملموسة، مثل عملية دولية لوضع خـرائط             )و(  
بشأن ، وعلى اخلصوص ذلكالدعم املطلوب لتعزيز وطريق وخطط عمل خاصة بالتكنولوجيا   
  ؛برامج بناء القدرات اليت قد تكون مناسبة

لتكنولوجيا، مع مراعاة   وينبغي للجنة أن حتدد أصحاب املصلحة لكل جمال من جماالت ا            -١٠
     أن مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ، واملنظمات احلكومية الدولية، وغريها من اجلهـات الفاعلـة             

تكون شريكة يف االضطالع مبهمـة وضـع        ميكن أن   يف جمال التكنولوجيا على الصعيد الوطين       
 اخلاص، واملنظمـات     بينما ميكن للمنظمات الدولية، والقطاع     لتكنولوجيا،خرائط طريق خاصة با   

  . يف جمال التعاون التكنولوجي العامغري احلكومية، وأوساط البحث أن تؤدي دوراً هاماً
تقدمي املعلومات بـشأن    يف   إلشراك أصحاب املصلحة     وينبغي للجنة أن تضع إجراءً      -١١

فرص حتديد  الدروس املستفادة و  استخالص   التجارب، و   تبادل  اليت تشمل  ،األنشطة التعاونية 
. قضايا حمددة بشأن تطوير التكنولوجيـات ونقلـها       معاجلة  تيسري وحتفيز   سياق  التعاون يف   

واجهـة  وميكن للجنة أن تنظر، لغرض الكفاءة والفعالية، يف إمكانية إنشاء واجهة دائمة أو              
مع املنظمات ذات الصلة الـيت تتـوفر لـديها خـربات يف     متعلقة بالتعاون  لقضايا  مكرسة  

  . ختكنولوجيات املنا

  بترتيبات مؤسسية أخرى االرتباط   -خامساً  
اللجنة باحلاجة إىل حتقيق االتساق واحلفاظ على تفاعالت مـع الترتيبـات            سلّمت    -١٢

 مـن   ١٢٥املؤسسية األخرى ذات الصلة يف إطار االتفاقية وخارجها وفقاً ملا ورد يف الفقرة              
طراف بشأن عالقـات اللجنـة     ودون اإلخالل بنتائج املفاوضات بني األ     . ١٦-م أ /١املقرر  

 وشبكة تكنولوجيا املناخ، واآللية املالية، وغري ذلك من الترتيبـات           مبركزاحملتملة  وارتباطاهتا  
املؤسسية املتفاوض عليها مبوجب االتفاقية يف إطار الفريق العامل املخصص املعـين بالعمـل              

ئقها بشأن هذه املـسائل يف      التعاوين الطويل األجل، وافقت اللجنة على إعادة النظر يف طرا         
يتوقع ، يف ضوء نتيجة متفق عليها يف هذا الصدد          ٢٠١٢اجتماعها األول املقرر عقده يف عام       

  .التوصل إليها أثناء الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف

  إشراك أصحاب املصلحة  -سادساً  
صلحة علـى   ينبغي للجنة أن تشرك يف إجناز عملها جمموعة واسعة من أصحاب امل             -١٣

الصعيد الدويل واإلقليمي والوطين، مبا يف ذلك املؤسسات العامة، ودوائر األعمال، واألوساط  
حـسب  إشراك أصحاب املـصلحة     وميكن أن ُيحّدد    . األكادميية، واملنظمات غري احلكومية   

إنـشاء واجهـات    ذلك  من خالل برامج العمل، وقد يقتضي       املطروحة وأن ُيوجَّه    القضايا  
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يسمح للجنة حبشد جمموعة واسعة من      قد  قنوات اتصال على مستويات خمتلفة، مما       مؤسسية و 
  .  واالستفادة منهااخلربات واملوارد

  :وميكن للجنة أن تشرك أصحاب املصلحة املعنيني من خالل مجلة أمور، منها ما يلي  -١٤
، املشاركة يف اجتماعات اللجنة كمراقبني أو خرباء استشاريني       دعوهتم إىل     )أ(  

  عند االقتضاء؛
من خالل مناذج أخرى ميكن أن تنظر اللجنة يف إنشائها، مثـل            هم  إشراك  )ب(  

  . العمل التقنيةوأفرقة األفرقة االستشارية، وحمافل أصحاب املصلحة، 

  املعلومات واملعارفتقاسم   -سابعاً  
حكـم  ُممي  إعالإطار  ر تبادل املعلومات من خالل      يّسينبغي للجنة أن تنشر نواجتها وتُ       -١٥
ستجيب الحتياجات مستخدميها احملتملني من خدمات املعلومات واملعارف، مبـا يف ذلـك             ي

  . األطراف وجمموعة واسعة من اجلهات الفاعلة واخلرباء وأصحاب املصلحة يف جمال التكنولوجيا
أداة ُتستخدم لتعزيز التعاون بني خمتلف اجلهات الفاعلة والسعي إىل          اإلطار  كون  يوس  -١٦
 اللجنة مـن   جهوداإلطار دعم    سيتيحو. تعاون مع املنظمات الدولية واملبادرات ذات الصلة      ال

القائمة، األطر املعرفية   املعلومات، وإنشاء روابط مع     تقاسم  استكشاف فرص   : خالل ما يلي  
  .  مشتركةبرامجوتنفيذ مبادرات و

على توسـيع   تركيز  المع  مبرصد نقل التكنولوجيا    وينبغي للجنة أن تنظر يف االرتقاء         -١٧
شبكات ويف االستفادة من    ،  هامهامنطاقه وتعزيز بعده االستراتيجي، وفق تصميم مكيَّف مع         

  .املعلومات التكنولوجية القائمة
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  املرفق الثاين

  النظام الداخلي للجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا    

  النطاق  -أوالً  
 ١٢٥تنفيذية املعنية بالتكنولوجيا وفقاً للفقرة      ينطبق هذا النظام الداخلي على اللجنة ال        -١

 وفقـاً ألي    ، وكذلك تشكيل اللجنة وواليتها  ، والتذييل الرابع منه بشأن      ١٦-م أ /١من املقرر   
  . مقررات أخرى ذات صلة صادرة عن مؤمتر األطراف

  التعاريف  -ثانياً  
  :ألغراض هذا النظام  -٢

  ملتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ؛ اتفاقية األمم ا" االتفاقية " ُيقصد ب  )أ(  
  مؤمتر األطراف يف االتفاقية؛ " مؤمتر األطراف " يقصد ب  )ب(  
  مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ؛ " الشبكة/املركز " ُيقصد ب  )ج(  
  عضو اللجنة املنتخب كرئيس للجنة؛ " الرئيس " ُيقصد ب  )د(  
   كنائب لرئيس اللجنة؛ عضو اللجنة املنتخب" نائب الرئيس " ُيقصد ب  ) ه(  
  مراقبو اجتماعات اللجنة؛" راقبونامل " ُيقصد ب  )و(  
الكيانات اليت تضطلع بدور يف تنفيـذ مهـام       " أصحاب املصلحة   "  ُيقصد ب   )ز(  

  اللجنة، أو اليت ميكن أن تؤثر يف توصيات اللجنة أو إجراءاهتا أو تتأثر هبا؛
   من االتفاقية؛٨ها يف املادة األمانة املشار إلي" األمانة " ُيقصد ب  )ح(  
  .اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا" اللجنة " ُيقصد ب  )ط(  

  األعضاء  -ثالثاً  
، أن ختضع والية اللجنة وتـشكيلها       ١٦-م أ /١املقرر  قرر مؤمتر األطراف، مبوجب       -٣

  .يف التذييل الرابع من ذلك املقررلألحكام الواردة 
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ضواً من اخلرباء، ينتخبهم مـؤمتر األطـراف، ويعملـون     ع ٢٠وتتكون اللجنة من      -٤
  :بصفتهم الشخصية، وترشحهم األطراف وفق متثيل عادل ومتوازن وحسب التوزيع التايل

  تسعة أعضاء من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية؛   )أ(  
 ثالثة أعضاء من كل من املناطق الثالث اليت تنتمي إليها األطـراف غـري               )ب(  

املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، وبالتحديد أفريقيا، وآسيا واحمليط اهلادئ، وأمريكا الالتينية            
 وعضو من أحد األطراف مـن       ؛ وعضو من إحدى الدول اجلزرية الصغرية النامية       ؛والكارييب

  . )١(أقل البلدان منواً
ني متتاليتني كحد   ويضطلع كل عضو بوالية مدهتا سنتان وجيوز له االضطالع بواليت           -٥

  :وتنطبق القواعد التالية. أقصى
ُينتخب نصف األعضاء يف البداية لوالية مدهتا ثالث سـنوات وُينتخـب              )أ(  

  نصفهم لوالية مدهتا سنتان؛ 
بعد ذلك، ينتخب مؤمتر األطراف كل سنة عضواً من األعضاء لوالية مدهتا              )ب(  
  سنتان؛

  . )٢(عّين من خيلفهميبقى األعضاء يف مناصبهم إىل أن ُي  )ج(  
وتبدأ مدة والية عضو من األعضاء يف االجتماع األول للجنة يف السنة التقوميية اليت                -٦

تلي انتخابه وتنتهي مباشرة قبل االجتماع األول للجنة يف السنة التقوميية اليت تنتهي فيها مدة               
  . الوالية، وذلك بعد سنتني أو ثالث سنوات، حسب االقتضاء

ستقال عضو من أعضاء اللجنة أو كان لسبب آخر غري قادر على إكمال مدة              وإذا ا   -٧
الوالية املعهود هبا إليه أو على أداء مهام تلك الوالية، أمكن للجنة، مع مراعاة دنـو موعـد          
الدورة التالية ملؤمتر األطراف، أن تقرر تعيني عضو آخر من نفس اجملموعة املمثَّلة ليحل حمـل    

  . )٣( تبقى من واليته، ويف هذه احلالة ُيحسب التعيني على أنه والية واحدةالعضو املذكور ملا
وإذا تعذر على عضو من األعضاء املشاركة يف اجتماعني متتاليني من اجتماعـات               -٨

اللجنة وكان غري قادر على أداء الوظائف واملهام اليت حتددها اللجنة، يعرض الـرئيس هـذا               
ات من الفريق اإلقليمي الذي عيَّن ذلك العضو بشأن وضع          األمر على اللجنة ويلتمس إيضاح    

  .عضويته

__________ 

 .١، التذييل الرابع، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )١(
 .٤، التذييل الرابع، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٢(
 .٨ل الرابع، الفقرة ، التذيي١٦-م أ/١املقرر  )٣(
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  الرئيس ونائب الرئيس  -رابعاً  
تنتخب اللجنة سنوياً رئيساً ونائباً للرئيس من بني أعضائها لوالية سنة واحدة لكل               -٩

منهما، على أن يكون أحدمها عضواً من طرف مدرج يف املرفق األول واآلخر عـضواً مـن      
سنوي على منصيب الرئيس ونائب الرئيس      وُيعَمل بتناوب   . رج يف املرفق األول   طرف غري مد  

  . )٤(بني عضو من طرف مدرج يف املرفق األول وعضو من طرف غري مدرج يف املرفق األول
وإذا كان الرئيس غري قادر مؤقتاً على أداء واجبات منصبه، يقوم نائـب الـرئيس                 -١٠
نـه  عيِّب الرئيس يف اجتماع معيَّن، يقوم أي عضو آخر تُ         ويف حالة غياب الرئيس ونائ    . مقامه

  . )٥(اللجنة مؤقتاً مقام الرئيس يف ذلك االجتماع
وإذا كان الرئيس أو نائب الرئيس غري قادر على إهناء مدة الوالية، تنتخب اللجنـة                 -١١

  . )٦( أعاله٨عضواً بديالً إلكمال مدة الوالية، مع مراعاة الفقرة 
  . ، يرأس اللجنة رئيس ونائب رئيس١٦-م أ/١ع املقرر ومتاشياً م  -١٢
ويتعاون الرئيس ونائب الرئيس يف رئاسة اجتماعات اللجنة وتنفيذ عملـها طـوال               -١٣

  .السنة من أجل ضمان االتساق بني االجتماعات
  .وبعد أن يكمل الرئيس مدة واليته، ُيعني نائباً للرئيس والعكس بالعكس  -١٤
ة السنتني، تعني اللجنة عضوين جديدين هلذين الدورين، ما مل ُيقرر           وبعد انتهاء دور    -١٥

  .خالف ذلك
وإذا ما استقال أي من الرئيس أو نائب الرئيس أو كان لسبب آخر غري قادر علـى            -١٦

  .إهناء مدة واليته، تنتخب اللجنة بديالً له من اجملموعة املناسبة إلكمال ما تبقى من الوالية
جتماع، يف مجلة أمور، إعالن افتتاح االجتماع واختتامه، وضـمان          ويتوىل رئيس اال    -١٧

ويبت الرئيس يف نقاط النظام     . االمتثال هلذا النظام الداخلي، وإعطاء الكلمة، وإعالن القرارات       
  .وتكون له، رهناً هبذا النظام الداخلي، السيطرة الكاملة على املداوالت وعلى حفظ النظام

 املتكلمني إىل أخذ الكلمة حبسب ترتيب إبدائهم رغبتهم يف          ويدعو رئيس االجتماع    -١٨
وميكن للرئيس أن ينبه املتكلمني إىل مراعـاة        . وتعّد األمانة قائمة املتكلمني وتتابعها    . الكالم

  .عن املوضوع قيد املناقشةمالحظاهتم النظام إذا خرجت 
 أي وقت، ويبت    وخالل مناقشة أي مسألة، ميكن ألي عضو أن يثري نقطة نظام يف             -١٩

ويظل الطعن قائمـاً  . وميكن ألي عضو أن يطعن يف قرار الرئيس. فيها رئيس االجتماع فوراً   
__________ 

 .٥، التذييل الرابع، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٤(
 .٦، التذييل الرابع، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٥(
 .٧، التذييل الرابع، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٦(
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ما مل تبطله أغلبية ثلثني من األعضاء تتألف من ثلثي األعضاء من األطراف املدرجة يف املرفق                
  . األول وثلثي األعضاء من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول

عضاء أن يقدموا اقتراحات وتعديالت على االقتراحات ويعرضوها كتابياً         وميكن لأل   -٢٠
وكقاعدة . على األمانة؛ وُتعمم هذه االقتراحات والتعديالت لينظر فيها مجيع أعضاء اللجنة           

عامة، ال ُيناقش أي اقتراح أو ُيقدم للبت فيه يف أي اجتماع إال إذا ُعّممت نسخ منه علـى                   
ولكن ميكن لرئيس االجتمـاع، مبوافقـة       . اليوم السابق لالجتماع  األعضاء يف موعد أقصاه     

مـت  م أو ُعمِّاللجنة، أن يسمح مبناقشة االقتراحات والتعديالت والنظر فيها رغم أهنا مل ُتعمَّ      
  .فقط يف اليوم نفسه

أو نائب الرئيس، أو أي عضو تعّينه اللجنة، تقريراً باسم اللجنة إىل            /ويقدم الرئيس و    -٢١
  . أو غريه من اهليئات الفرعية وفقاً للتكليف الصادر عن مؤمتر األطراف/ألطراف ومؤمتر ا
أو نائب الرئيس، أو أي عضو تعّينه اللجنة، بتمثيـل اللجنـة يف             /ويقوم الرئيس و    -٢٢

  . االجتماعات اخلارجية ويقّدم تقارير عن تلك االجتماعات إىل اللجنة
د األدوار واملسؤوليات اإلضـافية للـرئيس   وميكن للجنة، عالوة على ذلك، أن حتدّ     -٢٣

  . ونائب الرئيس
  .ويبقى الرئيس ونائب الرئيس يف ممارسة مهامهما خاضعني لسلطة اللجنة  -٢٤

  األمانة  -خامساً  
  . )٧(تدعم األمانة عمل اللجنة وتيسره  -٢٥
  : األمانة ما يليتتوىلو  -٢٦

ا يف ذلك إعالن االجتماعات، اختاذ الترتيبات الالزمة الجتماعات اللجنة، مب     )أ(  
  وتوجيه الدعوات، وإتاحة الوثائق ذات الصلة؛

  مسك سجالت االجتماعات والترتيب لتخزين وثائق االجتماعات وحفظها؛  )ب(  
إتاحة وثائق اجتماعات اللجنة للجمهور، إال إذا اعتـربت اللجنـة أن              )ج(  

  ؛وثيقة ما سرية
علقة باإلجراءات اليت تتخذها اللجنة وتقدم تقـارير        وتتابع األمانة تنفيذ املقررات املت      -٢٧

عن حالة تقدم هذه اإلجراءات يف الفترة الفاصلة بني الـدورات ويف كـل اجتمـاع مـن             
  .اجتماعات اللجنة

__________ 

 .١٢، التذييل الرابع، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٧(
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وإضافة إىل ذلك، تضطلع األمانة بأي من املهام األخرى املنوطة هبا اليت قد تطلبـها                 -٢٨
  . بعمل اللجنةاللجنة أو مؤمتر األطراف فيما يتعلق 

  االجتماعات  -سادساً  
 إذا مسحـت املـوارد      ٢٠١٢جتتمع اللجنة مرتني يف السنة على األقل اعتباراً من عام             -٢٩

  . وميكن أن ُتنظم اجتماعات إضافية حسب احلاجة لتمكينها من االضطالع مبسؤولياهتا. بذلك
للجنة خالف ذلك وشريطة وُتعقد اجتماعات اللجنة يف بلد مقر األمانة، ما مل تقرر ا    -٣٠

القرارات املتخذة بـشأن عقـد      تراعي  و. اختاذ اللجنة الترتيبات الالزمة بالتشاور مع الرئيس      
 املناوبة بني األماكن، ال سيما األماكن املوجودة        االجتماعات يف مكان غري مقر األمانة فوائدَ      

  .ئيسيني يف اللجنةر مشاركة أصحاب املصلحة الريسِّيف البلدان النامية وتلك اليت ُت
 اكتمال النصاب حضور ما ال يقل عن ثلثني من أعضاء اللجنـة، ميثلـون               يتطلبو  -٣١

  .أغلبية ثلثي األطراف املدرجة يف املرفق األول وثلثي األطراف غري املدرجة يف املرفق األول
ويف اجتماع اللجنة األخري من كل سنة تقوميية، يقترح الرئيس ونائب الرئيس على               -٣٢

  .اللجنة، من أجل التماس موافقتها، جدوالً مؤقتاً الجتماعات السنة التقوميية املقبلة
املواعيد واملكان، حباجة إىل    يف ذلك   وإذا كان جدول اجتماع من االجتماعات، مبا          -٣٣

تغيري بسبب ظروف غري متوقعة، ختطر األمانة، مبوافقة الرئيس ونائب الـرئيس، األعـضاء              
 ٥٥ لى الترتيبات اجلديدة يف غضون أسبوعني من اإلخطار، وفقاً للفقرة         وتلتمس موافقتهم ع  

ومبجرد احلصول على املوافقة، تنشر األمانة هذه املعلومات يف املوقع الشبكي لالتفاقية            . أدناه
وعندما يكون من الضروري    .  اليت يتعلق به األمر    يف موعد أقصاه مثانية أسابيع قبل االجتماع      

  . ميكن أن يقرر الرئيس ونائب الرئيس تقليص مدة اإلخطارتيسري عمل اللجنة،
وُيطلب إىل األعضاء تأكيد حضورهم اجتماعات اللجنة يف أقرب وقت ممكـن ويف        -٣٤

أقصاه أربعة أسابيع قبل االجتماع يف حالة األعضاء املؤهلني للحصول علـى متويـل              أجل  
  . ترتيبات السفر الالزمةذ الختاشاركتهم، وذلك إلعطاء اللجنة ما يكفي من الوقت مل

  إعداد جدول أعمال ووثائق االجتماعات  -سابعاً  
دول األعمال املؤقـت     مع نائب الرئيس ومبساعدة األمانة، ج      ُيعّد الرئيس، بالتشاورِ    -٣٥

  .مشروع تقرير عن االجتماعلكل اجتماع و
 موعـد   وُيحال جدول األعمال املؤقت اخلاص بكل اجتماع إىل أعضاء اللجنة قبل            -٣٦

  . االجتماع مبدة ال تقل عن أربعة أسابيع
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وميكن لألعضاء، يف غضون أسبوع من تلقي جدول األعمال املؤقت، أن يقترحـوا               -٣٧
ج هذه اإلضافات أو    خطياً على األمانة إدخال إضافات أو تغيريات على هذا اجلدول، وُتدرَ          

  .س ونائب الرئيساألمانة باالتفاق مع الرئيتنقّحه التغيريات يف جدول أعمال 
اإلدارية واملالية جلميع البنود املوضوعية املدرجة يف جـدول         اآلثار  وتشري األمانة إىل      -٣٨

  . األعمال املقترح
وقبل االجتماع مبا ال يقل عن أسبوعني، حتيل األمانة إىل األعضاء جدول األعمـال              -٣٩

عد ذلك التاريخ مبوافقة الرئيس     وميكن أن ُتحال الوثائق ب    . املشروح املؤقت وأية وثائق داعمة    
  .ونائب الرئيس

وقبل أي اجتماع مبا ال يقل عن ثالثة أسابيع، ُتنشر وثائق ذلك االجتماع يف املوقع                 -٤٠
الشبكي لالتفاقية، إال إذا قرر الرئيس ونائب الرئيس تقييد الوثائق لتقتصر على االسـتعمال              

  .الداخلي ألعضاء االجتماع
  .ول أعمال االجتماع يف بدايتهوتعتمد اللجنة جد  -٤١

  اختاذ القرارات  -ثامناً  
  . )٨(ُتتخذ القرارات وفقاً لقاعدة توافق اآلراء  -٤٢

  لغة العمل  -تاسعاً  
  .تكون اإلنكليزية لغة عمل اللجنة  -٤٣

  مشاركة اخلرباء االستشاريني يف االجتماعات   -عاشراً  
قة بتقدمي املشورة خبـرباء خـارجيني،       ينبغي للجنة أن تستعني يف أداء مهامها املتعل         -٤٤

قائمة اخلرباء اخلاصة باالتفاقية ومبركز وشبكة تكنولوجيا املناخ، وميكن         على  يف ذلك   معتمدة  
  . )٩(هلؤالء اخلرباء املشاركة يف اجتماعاهتا كخرباء استشاريني

وينبغي للجنة يف سياق اضطالعها بعملها أن تلتمس مـسامهات مـن املنظمـات                -٤٥
مية الدولية واملنظمات الدولية والقطاع اخلاص، كما ميكنها أن تلتمس مسامهات مـن            احلكو

وجيوز هلا أن توجه الدعوة إىل مستشارين من املنظمات احلكوميـة الدوليـة             . اجملتمع املدين 
__________ 

 .٢، التذييل الرابع، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٨(
 .٩ذييل الرابع، الفقرة ، الت١٦-م أ/١املقرر  )٩(
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واملنظمات الدولية املعنية ومن القطاع اخلاص واجملتمع املدين ليشاركوا يف اجتماعاهتا كخرباء            
  . )١٠(قضايا حمددة عند بروزهايف  استشاريني

وميكن للرئيس ونائب الرئيس، بالتشاور مع اللجنة، أن يدعوا ممـثلني للمنظمـات               -٤٦
احلكومية الدولية واملنظمات الدولية وكذلك القطاع اخلاص واجملتمع املدين للمـشاركة يف            

  . ماعاجتماع للجنة كخرباء استشاريني بشأن قضايا حمددة قيد النظر يف االجت

  مشاركة املراقبني  -حادي عشر
يكون حضور اجتماعات اللجنة مفتوحاً للمنظمات املراقبة املعتمدة واملراقبني مـن             -٤٧

  . )١١(األطراف، باستثناء احلاالت اليت تقرر فيها اللجنة خالف ذلك
  .وُتبث االجتماعات العلنية للجنة شبكياً من خالل املوقع الشبكي لالتفاقية  -٤٨
كن للجنة أن تقرر إجراءات إضافية ملشاركة املنظمات املراقبة غري تلك املعتمدة            ومي  -٤٩

  . لدى االتفاقية
وميكن للجنة، توخياً لالقتصاد والكفاءة، أن تقرر تقييد احلضور الفعلـي للمـراقبني يف                -٥٠

  .  أعاله٤٩و ٤٧اجتماعاهتا، وفقاً إلجراءات مشاركة املنظمات املراقبة املشار إليها يف الفقرتني 
  .ا أو جزء منه يف وجه املراقبنيوميكن للجنة أن تقرر يف أي وقت إغالق اجتماع م  -٥١
وخيطر . هم حضوره ومكان انعقاد االجتماع الذي ميكن    وختطر األمانة املراقبني مبوعد       -٥٢

  .املراقبون األمانة بنيتهم يف احلضور قبل االجتماع مبدة ال تقل عن ثالثة أسابيع
كن أن ُيدعى املراقبون، مبوافقة اللجنة، إىل إلقاء كلمة أمام هذه األخرية بـشأن              ومي  -٥٣

وخيطر الرئيس اللجنة قبل االجتماع بأسـبوع بالتـدخالت املقترحـة           . املسائل قيد نظرها  
  .للمراقبني، إن ُوجدت

من جدول أعمال أحد االجتماعـات   بعينها  وكل مراقب يود التدخل يف إطار بنود          -٥٤
  . رئيس باهتمامه عن طريق األمانة، وذلك قبل املوعد مبا ال يقل عن أسبوعنيخيرب ال

  استعمال وسائل االتصال اإللكترونية  -ثاين عشر 
تستعمل اللجنة وسائل االتصال اإللكترونية لتيسري العمل فيما بني الدورات واختـاذ        -٥٥

شاء واجهة شـبكية مأمونـة      وتكفل األمانة إن  . القرارات وفقاً ملبادئ توجيهية توافق عليها     
  .وخمصصة وصيانتها لتيسري عمل اللجنة

__________ 

 .١٠، التذييل الرابع، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )١٠(
 .١١، التذييل الرابع، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )١١(



FCCC/CP/2011/9/Add.1 

101 GE.12-60546 

  أفرقة اخلرباء واألفرقة العاملة  -ثالث عشر
م، يف مجلة أمور، ميكن للجنة أن تنشئ أفرقة خرباء وأفرقة عاملة، عند االقتضاء، لتقّد  -٥٦

  .مشورة قائمة على اخلربة إىل اللجنة من أجل مساعدهتا يف عملها
شاء فريق خرباء أو فريق عامل، حتدد اللجنة صالحياته، اليت تشمل حتديـد             وعند إن   -٥٧

خطة عمل، وموعد تقدمي الوثائق، ومعايري اختيار أعضاء فريق اخلرباء أو الفريـق العامـل،               
  . واالحتياجات الالزمة من امليزانية

  خطة العمل  -رابع عشر 
لومات املتعلقة باالحتياجات املالية لتنفيذ     وُتعّد األمانة املع  . توافق اللجنة على خطة العمل      -٥٨

  .اللجنةجانب وتبقى خطة العمل خاضعة الستعراض منتظم من . خطة العمل لتنظر فيها اللجنة
لة حديثاً وغري املدرجة يف خطة م األمانة، بناء على طلب الرئيس، األنشطة املموَّعمِّوُت  -٥٩

اً أن ُتعطى هذه املوافقة من خـالل وسـائل          وميكن أيض . العمل األصلية لتوافق عليها اللجنة    
وميكن ألعضاء اللجنة أن يعطوا إجابتهم وموافقتـهم يف         .  أعاله ٥٥إلكترونية، وفقاً للفقرة    

  .غضون أسبوعني من تعميم األمانة للمعلومات
قَبل من األطراف والقطاع اخلاص متويل األنشطة املدرجة يف خطة العمل           يُُوميكن أن     -٦٠

نشطة املمولة حديثاً غري املدرجة يف خطة العمل، وذلك وفقاً لقواعـد وأنظمـة   األصلية واأل 
  . )١٢(األمم املتحدة واالتفاقية

  تعديالت النظام الداخلي  -خامس عشر
ميكن أن تعدل اللجنة هذا النظام الداخلي بتوافق اآلراء، ولكي يصبح التعديل نافذاً،               -٦١

ويف انتظار املوافقة الرمسية، ميكن للجنة أن تقـرر         . اًجيب أن يوافق عليه مؤمتر األطراف رمسي      
  .تطبيق التعديل بصورة مؤقتة

  تغليب سلطة االتفاقية  -سادس عشر
  .أي حكم من االتفاقية، ُترجَّح االتفاقيةمع يف حالة تعارض أي حكم من هذا النظام   -٦٢

  اجللسة العامة العاشرة
  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول١١

__________ 

: النظام املايل والقواعد املالية لألمم املتحدة، متاح يف املوقع التايل )١٢(
<http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=ST/SGB/2003/7>. 
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  ١٧-م أ/٥املقرر     
  خطط التكيف الوطنية

  إن مؤمتر األطراف،  
  من االتفاقية،وإىل املواد ذات الصلة  ٤ من املادة ٩ و٤ تني الفقريشري إىلإذ   
  ،١٦-م أ/١أيضاً إىل املقرر  يشريوإذ   
ميكن أن يتيح جلميع البلدان األطراف الناميـة  للتكيف  التخطيط الوطينبأن وإذ يقّر     
ابليتها للتأثر بتغري املناخ وجعل املخاطر املرتبطة بـه مـن صـميم       تقييم درجات ق  واملتقدمة  
   ومعاجلة مسألة التكيف معه،شواغلها
ضّخم التحـديات اإلمنائيـة الـيت       تغري املناخ ت  ب  املرتبطة خاطراملبأن  وإذ يقّر أيضاً      

  تواجهها أقل البلدان منواً بسبب وضعها اإلمنائي،
 السياق األوسع للتخطيط للتنمية     ضمنكيف   التخطيط للت   بضرورة تناول  وإذ يسلم   
  املستدامة،

  إطار خطط التكيف الوطنية  -أوالً  
  : التكيف الوطنية، هي كالتايلطخطعملية  أن أهداف على يتفق  -١  
 تغري املناخ عن طريق بناء القـدرة علـى          لتأثريات عرضاحلد من قابلية الت     )أ(  
  ؛وعلى التأقلمالتكيف 
ف مع تغري املناخ، بشكل متسق، يف السياسات والربامج         إدماج التكي تيسري    )ب(  
 اجلديدة والقائمة، وخصوصاً يف عمليات واسـتراتيجيات التخطـيط           ذات الصلة  واألنشطة

   وعلى خمتلف املستويات، حسب االقتضاء؛ ذات الصلةاإلمنائي، وذلك يف مجيع القطاعات
 طين هو عملية مـستمرة     على أن التخطيط للتكيف على املستوى الو       أيضاً يتفق  -٢  

 ومتدرجة ومتكررة ينبغي أن يستند تنفيذها إىل أولويات حمددة على املستوى الوطين، مبـا يف              
ذلك األولويات املبينة يف الوثـائق واخلطـط واالسـتراتيجيات الوطنيـة ذات الـصلة، وأن             

 علـى   منسجمة مع األهداف واخلطط والسياسات والربامج اخلاصة بالتنمية املـستدامة          تكون
  ؛املستوى الوطين

 يف جمال التكيف ينبغـي أن يـستند إىل          العمل املعزز  أن    على يتفق كذلك   -٣  
 يراعي القضايا اجلنسانية واملشاركة والشفافية الكاملة، مع وضـع           قطرياً  هنجاً االتفاقية، وأن يتبع  

أن يقوم على أفضل    ينبغي   للتأثر يف احلسبان، و    القابلة والنظم اإليكولوجية  واجملتمعات   اجملموعات
املعـارف التقليديـة     وأن تأخذ، حسب االقتـضاء، ب      االستنتاجات العلمية املتاحة ويسترشد هبا    
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هبدف دمج التكيف يف السياسات      ، وبالنهج املراعية للقضايا اجلنسانية    ،ومعارف الشعوب األصلية  
   ؛مر ذلكحيثما يقتضي األواإلجراءات االجتماعية واالقتصادية والبيئية ذات الصلة، 

 على أن عملية خطط التكيف الوطنية ينبغـي أالّ تكـون توجيهيـة              يتفق  -٤  
تؤدي إىل تكرار اجلهود املبذولة يف البلدان، وإمنا ينبغي هلا باألحرى أن تـسّهل اختـاذ                 وأالّ

   ؛إجراءات يتبّناها البلد املعين ويقود تنفيذها

 من صياغة خطط تكيـف      عملية لتمكني البلدان األطراف األقل منواً       -ثانياً  
  هاوتنفيذ وطنية

  املبادئ التوجيهية  -ألف  
ختطـيط التكيـف    طط التكيف الوطنية إىل     صياغة خ تستند   على أن    يتفق  -٥  
  كّمله؛أن ُتالقائم و

 اعتماد املبادئ التوجيهية األولية لصياغة خطط التكيف الوطنية، كما ترد           يقرر  -٦  
  ؛ هذا املقررمرفق يف

يف موعـد    األمانـة،    أن تقـدم إىل    واملنظمات املعنية إىل     األطراف يدعو  -٧  
يف جمال تطبيق املبـادئ التوجيهيـة       هتا  اعن خرب معلومات  ،  ٢٠١٣ فرباير/شباط ١٣ أقصاه

يف بتجميعهـا   األمانة  تقوم    لكي األطراف األقل منواً    البلدان يفالوطنية  لعملية خطط التكيف    
    والثالثني؛ثامنةللتنفيذ يف دورهتا الوثيقة متفرقات لتنظر فيها اهليئة الفرعية 

 جمال تطبيق    يف اخلربات املكتسبة  إىل األمانة أن تعد تقريراً توليفياً عن         يطلب  -٨  
 مـع مراعـاة     البلدان األطراف األقل منواً   املبادئ التوجيهية لعملية خطط التكيف الوطنية يف        

ومات األخرى ذات الصلة، لكي تنظر  أعاله، ومصادر املعل٧ املشار إليها يف الفقرة املعلومات
   والثالثني؛ثامنةفيه اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا ال

يف دورتـه   أعاله   ٦املشار إليها يف الفقرة      استعراض املبادئ التوجيهية     يقرر  -٩  
 أعاله،  ٧ مبراعاة املعلومات املشار إليها يف الفقرة         إذا اقتضى احلال   تنقيحها، و التاسعة عشرة 

  أعاله، وتقارير فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً،        ٨قرير التوليفي املشار إليه يف الفقرة       والت
  ؛ومصادر املعلومات األخرى ذات الصلة

 املبـادئ التوجيهيـة     أن تـستخدم  إىل   البلدان األطراف األقل منواً      يدعو  -١٠  
  ظروفها الوطنية؛ل وفقاً كيفإعداد خططها الوطنية للتوالطرائق املبّينة يف هذا املقرر يف 
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 إىل أن تسعى جاهـدةً إىل تنفيـذ       أيضاً البلدان األطراف األقل منواً      يدعو    -١١  
 املؤسـسات   باالعتماد على الوطنية للتكيف،   خططها  الترتيبات املؤسسية بغية تيسري عملية      

  ظروفها الوطنية؛ووفقاً لالقائمة 

  الطرائق  -باء  
خططها الوطنية   من صياغة    هاتمكينل األقل منواً     دعم البلدان األطراف   يقرر  -١٢  
  :باالعتماد على الطرائق التالية ضمن طرائق أخرى،  وتنفيذهاللتكيف

  ؛لوضع خطط التكيف الوطنيةمبادئ توجيهية تقنية   )أ(  
  ؛اءرباخلحلقات عمل واجتماعات   )ب(  
  أنشطة التدريب؛  )ج(  
  التبادل اإلقليمي؛  )د(  
  املمارسات والدروس املستفادة؛أفضل عن التجارب وموجزات توليفية   ) ه(  
  ورقات تقنية؛  )و(  
  املشورة التقنية؛  )ز(  
 اإلرشـاد والـدعم     أن يوفر  إىل فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً         يطلب  -١٣  

  ؛لعملية خطط التكيف الوطنية، حسب االقتضاءالتقين 
لبلدان منواً أن يعطي األولوية لدعم       إىل فريق اخلرباء املعين بأقل ا      أيضاً يطلب  -١٤  
 دعـم   بواليته املتمثلـة يف    وذلك يف إطار اضطالعه       وتنفيذها  خطط التكيف الوطنية   صياغة
   املتوسط والطويل يف أقل البلدان منواً؛يف األجلني  وتنفيذها التكيفأنشطةحتديد 

 مبـادئ   أن يعـدّ   إىل فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منـواً           كذلك يطلب  -١٥  
خطط التكيـف   أعاله من أجل عملية     ) أ(١٢على النحو املشار إليه يف الفقرة       توجيهية تقنية   

  ؛الواردة يف مرفق هذا املقرر  األوليةالوطنية باالستناد إىل املبادئ التوجيهية
ملبادئ ا أن يرّتب الستعراض   إىل فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منّواً         يطلب  -١٦  

 خطـط التكيـف     عملية صياغة  احتياجات دعم    وحيددلتقنية املشار إليها أعاله     التوجيهية ا 
  ؛ أعاله١٢الطرائق املشار إليها يف الفقرة ، بوسائل منها  وتنفيذهاالوطنية

 جلنة التكيـف أن يدعو  إىل فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منّواً        أيضاً يطلب  -١٧  
 أن تسهم يف أعماله لـدعم       نبثقة عن االتفاقية إىل   ذات الصلة امل   اهليئات األخرى وغريها من   

   عملية خطط التكيف الوطنية، وأن ُيعّد تقريراً عن ذلك حسب االقتضاء؛
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أن تعزز براجمها وتشارك يف     شبكات الوطنية واإلقليمية إىل     الراكز و امل يدعو  -١٨  
 اإلقليمـي   ياتستوعلى امل  البلدان األطراف األقل منواً   الوطنية يف   لتكيف  خطط ا  دعم عملية 

ع يشجِّوالبلد املعين قيادة التنفيذ     فيه   يتوىل   ، على حنو  والوطين ودون الوطين، حسب االقتضاء    
  التعاون والتنسيق بني أصحاب املصلحة اإلقليميني؛ 

 املراكـز والـشبكات     أن تعزز مشاركتها مـع     األطراف إىل    أيضاً يدعو  -١٩  
 وتنفيـذها يف البلـدان       خطط التكيف الوطنية   صياغة ة، يف عملي  ، حسب االقتضاء  اإلقليمية

  ؛ األطراف األقل منواً
يطلب إىل البلدان األطراف املتقدمة أن تواصـل تقـدمي املـوارد املاليـة                -٢٠  

والتكنولوجيا إىل البلدان األطراف األقل منواً ومساعدهتا يف جمـال بنـاء القـدرات وفقـاً                
املقررات األخرى ذات الصلة الصادرة عـن   منه، و١٨سيما الفقرة  ، وال١٦-م أ /١ للمقرر

  مؤمتر األطراف؛

  الترتيبات املالية اخلاصة بصياغة خطط التكيف الوطنية وتنفيذها  -جيم  
 البلدان األطراف املتقدمة على تعبئة الدعم املايل لعملية خطط التكيف           حيث  -٢١  

عددة األطراف، مبا يف ذلك     الوطنية يف البلدان األطراف األقل منواً عن طريق قنوات ثنائية ومت          
  ؛١٦-م أ/١صندوق أقل البلدان منواً، وفقاً للمقرر 

ته الكيان املشغل لآللية املالية، عن طريق       مرفق البيئة العاملية، بصف    إىل   طلبي  -٢٢  
أن ينظر يف كيفية تيسري أنشطة إعداد عملية خطط التكّيف الوطنية           صندوق أقل البلدان منواً،     

ف األقل منواً مع احلفاظ يف الوقت نفسه على تقدم برنامج عمل أقل البلدان              يف البلدان األطرا  
  برامج العمل الوطنية للتكيف؛منواً الذي يشمل 

ومنظماهتـا املختـصة    هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصـصة        يدعو  -٢٣  
يـف   عملية خطط التك   أن تدعم  وكذلك الوكاالت الثنائية واملتعددة األطراف إىل        األخرى

 حدود الواليـة  يف  أقل البلدان منواً األطراف، وأن تنظر حيثما يكون ذلك مناسباً، الوطنية يف 
، يف أن تنشئ، حسب االقتضاء، برامج لدعم عملية خطط التكيف الوطنية،        املنوطة بكل منها  

قدم الدعم املايل والتقين ألقل البلدان منواً األطراف، وإىل أن ت         تسهل  وهي برامج من شأهنا أن      
 عن األسلوب الذي اتبعته يف      ٢٠١٢فرباير  / شباط ١٣األمانة، يف موعد أقصاه      معلومات إىل 

  تلبية هذه الدعوة؛
وكذلك الوكاالت الثنائية واملتعددة     األطراف واملنظمات املعنية     يدعو أيضاً   -٢٤  
ـ معلومات  ،  ٢٠١٢ فرباير/شباط ١٣يف موعد أقصاه     األمانة،   أن تقدم إىل   إىل   األطراف ن ع

  الدعم املقدم إىل عملية خطط التكيف الوطنية يف أقل البلدان منواً؛
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 مرفق البيئة العاملية، بصفته الكيان التشغيلي لآللية املالية املكلف           كذلك يدعو  -٢٥  
 ١٣بإدارة صندوق أقل البلدان منواً، إىل أن يقدم إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ يف موعـد أقـصاه                  

طريق األمانة، معلومات تتعلق بكيفية تيسري األنشطة املضطلع هبـا    ، عن   ٢٠١٢فرباير  /شباط
األمانـة  تقـوم   لكـي   األطراف  يف إطار عملية خطط التكيف الوطنية يف أقل البلدان منواً           

  ؛  والثالثنيدسةيف وثيقة متفرقات لتنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا السابتجميعها 
د تقرير توليفي عن الدعم املقدم إىل عملية وضع خطط          األمانة إىل إعدا   يدعو  -٢٦  

 ٢٥-٢٣مبراعاة املعلومات املشار إليها يف الفقرات      األطراف  التكيف الوطنية يف أقل البلدان منواً       
 يف دورهتـا    ومصادر املعلومات األخرى ذات الصلة، لكي تنظر فيه اهليئة الفرعية للتنفيذ          أعاله  
   ؛ والثالثنيدسةالسا

 إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تنظر يف دورهتا السادسة والثالثني يف            أيضاً بيطل  -٢٧  
إرشادات تتعلق بالسياسات والربامج الرامية إىل تيسري دعم عملية خطط التكيف الوطنية يف أقل              

 ٧-م أ /٢٧، على أن تراعي، يف مجلة أمور، اإلرشادات الواردة يف املقرر             األطراف البلدان منواً 
 بالدعم املـايل     أعاله واملقررات األخرى ذات الصلة     ٢٦ر التوليفي املشار إليه يف الفقرة       والتقري

  املقدم مبوجب االتفاقية لكي ينظر فيها مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة؛

النامية اليت ليست من أقل البلـدان منـواً إىل           دعوة البلدان األطراف    -ثالثاً  
  طط التكيف الوطنية املعّدة خلاستخدام الطرائق

 املعّدة   تستخدم الطرائق  إىل أن خرى  األ البلدان األطراف النامية   يدعو جمدداً   -٢٨  
  املبّينة يف هذا املقرر؛وطط التكيف الوطنية خل

أن إىل  البلدان األطراف النامية املهتمة اليت ليست من أقل البلدان منـواً             دعوي  -٢٩  
املعتمدة يف هذا   األطراف    أقل البلدان منواً   يفف الوطنية    التكي خلطط  املبادئ التوجيهية  تستخدم

  املقرر لدى صياغة خططها الوطنية للتكيف وذلك مبا يتماشى مع ظروفها الوطنية؛
 تـدرس يف إطـار    ، وفقاً لوظائفها املتفق عليها، أن        إىل جلنة التكيف   يطلب  -٣٠  

لنامية اليت ليست من أقل البلـدان    ملساعدة البلدان األطراف ا    الصلةها الطرائق ذات    برنامج عمل 
منواً على وضع تدابري التخطيط الوطين للتكيف وترتيبها حسب األولويات وتنفيذها، بوسـائل             
منها استخدام الطرائق الواردة يف هذا املقرر، وأن تقدم تقريراً إىل مؤمتر األطـراف يف دورتـه                 

  الثامنة عشرة؛ 
الية لالتفاقية واملنظمات الثنائية واملتعددة      الكيانات التشغيلية لآللية امل    يدعو  -٣١  

األطراف وغريها من املؤسسات، حسب االقتضاء، إىل أن تقدم الدعم املـايل والـتقين إىل               
تدابري التخطيط الوطين للتكيف وترتيبـها حـسب األولويـة          البلدان األطراف النامية لوضع     

  ية ذات الصلة؛ وأحكام االتفاق١٦-م أ/١وتنفيذها، مبا يتسق مع املقرر 
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  اإلبالغ والرصد والتقييم  -رابعاً  
عن طريق بالغاهتا الوطنية، معلومـات عـن          األطراف إىل أن تقدم،    يدعو  -٣٢  

  التدابري اليت اختذهتا والدعم املقدم أو املتلقى بشأن عملية خطط التكيف الوطنية؛
 معلومات   البلدان األطراف األقل منواً على أن تقدم، قدر اإلمكان،         يشجع  -٣٣  

  تتعلق بعملية خططها الوطنية للتكيف عن طريق بالغاهتا الوطنية وقنوات أخرى؛
 إىل فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً وإىل جلنة التكيف واهليئـات             يطلب  -٣٤  

األخرى ذات الصلة املنبثقة عن االتفاقية أن تدرج يف تقاريرها معلومات عن الطرائـق الـيت      
بية الطلبات الواردة يف هذا املقرر وعن أنشطتها ذات الصلة بعملية خطط التكيف   اتبعتها يف تل  

  الوطنية وفقاً لوالية كل منها؛
منظمات األمم املتحدة واملؤسسات املتعددة األطراف واملؤسـسات         يدعو  -٣٥  

ة  األنشط أن تقدم معلومات عن     الدولية واإلقليمية إىل   وغريها من املنظمات  احلكومية الدولية   
  لدعم عملية خطط التكيف الوطنية؛ تضطلع هبااليت 

مـع وجتميـع    ، أن تقوم جب    من االتفاقية  ٨ إىل األمانة، وفقاً للمادة      يطلب  -٣٦  
حتتاجها اهليئة الفرعية للتنفيذ لرصد وتقييم التقدم احملـرز يف عمليـة            املعلومات اليت   وتوليف  

    أعاله؛٣٥-٣٢مة وفقاً للفقرات خطط التكيف الوطنية باالستناد إىل املعلومات املقد
 إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن ترصد وُتقيِّم، يف دورهتـا الثانيـة             يطلب أيضاً   -٣٧  

واألربعني، التقدم احملرز يف عملية خطط التكيف الوطنية على أساس تقارير األمانة املـشار              
  حسب االقتضاء؛ أعاله هبدف تقدمي توصيات إىل مؤمتر األطراف، ٣٦ إليها يف الفقرة

 إىل األمانة أن تستخدم قواعد البيانات القائمـة وتعززهـا            كذلك يطلب  -٣٨  
إلدراج معلومات تتعلق بالدعم واألنشطة األخرى املضطلع هبا يف إطار عملية خطط التكيف             

  الوطنية حسبما يكون ذلك مالئماً؛
 اختاذها رهناً    تنفيذ إجراءات األمانة اليت يدعو مشروع املقرر هذا إىل         يطلب  -٣٩  

  .فر املوارد املاليةابتو
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  املرفق

 جانـب املبادئ التوجيهية األولية لصياغة خطط التكيف الوطنية مـن          
  قل منواًاألاألطراف البلدان 

  مقدمة  -أوالً  
 أدنـاه إىل األنـشطة الـيت ميكـن          ٦-٢تشري العناصر الوارد وصفها يف الفقرات         -١

ويتوقف التخطيط لتلك األنـشطة علـى       . ف الوطنية االضطالع هبا أثناء وضع خطط التكي     
  .الظروف الوطنية وينبغي أن حتدده البلدان األطراف األقل منواً

  عناصر خطط التكيف الوطنية  -ثانياً  

   وسد الثغراتوضع األسس الالزمة  -ألف  
سُتقرر األنشطة املضطلع هبا يف إطار هذا العنصر هبدف حتديـد نقـاط الـضعف                 -٢

ائمة يف البيئات التمكينية، والتصدي هلا عند اللزوم، وذلك لدعم صياغة خطط            والثغرات الق 
  :وبرامج وسياسات تكيف شاملة، بوسائل منها ما يلي

 والربامج والسياسات والقدرة على التنسيق  املؤسسيةم الترتيباتيد وتقي يحتد  )أ(  
   فيما يتعلق بالتكيف؛العام وعلى القيادة

والتكيف تأثريات تغري املناخ وقابلية التأثر به       فرة بشأن   اتو املعلومات امل  تقييم  )ب(  
كذلك الثغرات واالحتياجات على الـصعيدين الـوطين        ومعه والتدابري املتخذة للتصدي له،      

  ؛واإلقليمي
  .تقييمات شاملة ومتكررة لالحتياجات اإلمنائية وقابلية التأثر بتغري املناخ  )ج(  

  عناصر اإلعداد  -باء  
 حتديد االحتياجـات اخلاصـة واخليـارات        خطط التكيف الوطنية  يف وضع   ُيراعى    -٣

وحيثما املؤسسات الوطنية،   خدمات  يف ذلك من    واالستفادة  قُطري،  على أساس    واألولويات
راعيـة  م تـشاركية    الفعال لنهج  تشجيعيكون ذلك مالئماً املؤسسات اإلقليمية، ومواصلة ال      
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.  وبرامج التنميـة املـستدامة  وسياسات وخطط  أهداف  ومنسجمة مع  لالعتبارات اجلنسانية 
  :وميكن أن تشمل األنشطة ما يلي

مـن  ) أ(١٤تصميم وإعداد خطط وسياسات وبرامج مبراعـاة الفقـرة            )أ(  
  ؛ أعاله٢املشار إليها يف الفقرة سد الثغرات وتلبية االحتياجات  ل١٦-م أ/١ املقرر

ناخ يف األجلـني املتوسـط       التكيف مع تغري امل    إجراء تقييمات الحتياجات    )ب(  
  ؛ حسب االقتضاءلتأثر بتغري املناخااإلمنائية وقابلية ولالحتياجات  والطويل
األنشطة الرامية إىل إدماج التكيف مع تغري املناخ يف التخطـيط اإلمنـائي               )ج(  

  والقطاعي على املستويني الوطين ودون الوطين؛
   مع أصحاب املصلحة؛عمليات تشاور تشاركية  )د(  
  .التواصل والتوعية والتثقيف  ) ه(  

 التنفيذاستراتيجيات   -جيم  

   :ستراعي األنشطة املضطلع هبا يف إطار استراتيجيات التنفيذ ما يلي  -٤
حتديد أولويات العمل وفقاً لالحتياجات اإلمنائية وللقابلية للتأثر بتغري املناخ            )أ(  

  وخماطر التعرض له؛
  ؛ظيمية لدعم التكيفاألطر املؤسسية والتنتعزيز   )ب(  
  ؛دون الوطينو القطاعي ينيالتدريب والتنسيق على املستو  )ج(  
النشر العام للمعلومات املتعلقة بعملية خطط التكيف الوطنيـة إلتاحتـها             )د(  

  للجمهور وألمانة االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ؛
ت الدولية األخـرى ذات     النظر يف األطر املتعددة األطراف والربامج واملبادرا        ) ه(  

  .الصلة لالستناد إليها وتكملة ختطيط التكيف القائم

  اإلبالغ والرصد واالستعراض  -دال  
ميكن إدراج هذه األنشطة، مبا يـشمل وثـائق خطـط التكيـف الوطنيـة، يف                  -٥

  .االستراتيجيات واخلطط الوطنية حسب االقتضاء
انتظام عملية استعراض حتـدد هـي       وينبغي للبلدان يف إطار هذا العنصر أن جتري ب          -٦

  :نفسها وتريهتا من أجل ما يلي
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التصدي ملواطن القصور ومراعاة نتائج التقييمات اجلديدة واالسـتنتاجات           )أ(  
  العلمية الناشئة واألخذ بالدروس املستفادة من أنشطة التكيف مع تغري املناخ؛

 يف بالغاهتـا    رصد األنشطة املضطلع هبا واستعراضها وتقـدمي معلومـات          )ب(  
  .الوطنية عن التقدم احملرز وفعالية عملية خطط التكيف الوطنية

  اجللسة العامة العاشرة
  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول١١

        


