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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  مؤمتر األطراف

تقرير مؤمتر األطراف عن دورته الثامنـة عـشرة، املعقـودة يف الدوحـة،             
  ٢٠١٢ ديسمرب/ كانون األول٨نوفمرب إىل / تشرين الثاين٢٦الفترة من  يف

  إضافة    

  زء الثايناجل    
  اإلجراءات اليت اختذها مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة

  احملتويات
  املقررات اليت اعتمدها مؤمتر األطراف    

  الصفحة 
  املقرر    

  ٣  ........................................النتائج املتفق عليها عمالً خبطة عمل بايل  ١٨-م أ/١  
  ٢٤  ........................................................النهوض مبنهاج ديربان  ١٨-م أ/٢  
ضرار املرتبطة بتأثريات تغري املناخ يف البلـدان الناميـة          ُنهج التصدي للخسائر واأل     ١٨- م أ/٣  

املعرضة بصفة خاصة لآلثار الضارة املترتبة على تغري املناخ هبدف تعزيـز القـدرة              
  ٢٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التأقلم  على

  ٣١  ....................................برنامج العمل املتعلق بالتمويل الطويل األجل  ١٨-م أ/٤  
  ٣٣  ...........................................................تقرير اللجنة الدائمة  ١٨-م أ/٥  
ندوق األخضر للمناخ املقدم إىل مؤمتر األطراف واإلرشادات املوجهـة إىل           تقرير الص   ١٨-م أ/٦  

  ٣٥  .....................................................الصندوق األخضر للمناخ

 FCCC/CP/2012/8/Add.1  األمم املتحدة 

    Distr.: General 
28 February 2013 
Arabic 
Original: English 



FCCC/CP/2012/8/Add.1 

GE.13-60422 2 

  ٣٩  .........................الترتيبات بني مؤمتر األطراف والصندوق األخضر للمناخ  ١٨-م أ/٧  
  ٤٠  ..........................................................استعراض اآللية املالية  ١٨-م أ/٨  
 واإلرشادات اإلضافية املوجهة إىل     تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف         ١٨-م أ/٩  

  ٤١  .............................................................مرفق البيئة العاملية
  ٤٣  ............................إرشادات تكميلية موجهة إىل صندوق أقل البلدان منواً  ١٨-م أ/١٠  
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    ١٨-م أ/١املقرر     
  النتائج املتفق عليها عمالً خبطة عمل بايل 

  إن مؤمتر األطراف،  
، ١٦-م أ /١، و ١٥-أم  /١، و )خطة عمل بـايل    (١٣-م أ /١ إىل املقررات    إذ يشري   

  ،١٧-م أ/٢و
 باإلجنازات اهلامة اليت حققها الفريق العامل املخصص املعين بالعمـل           وإذ يعترف   

التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية حنو تيـسري تنفيـذ االتفاقيـة تنفيـذاً كـامالً                
  ومستداماً،  وفعاالً

 نتيجة ألعمال الفريـق      بالترتيبات والعمليات املؤسسية اجلديدة املنشأة     وإذ يرحب   
العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية والتقـدم احملـرز يف              

  ضمان تنفيذها وفعاليتها، 
املتوصل إليها تنفيذاً كامالً ومواصلة تعزيز العمـل        االتفاقات   على تنفيذ    وقد صمم   

  يق هدفه النهائي،التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية من أجل حتق
 عمـالً   بشأن التعديالت على بروتوكـول كيوتـو       ٨-م أإ /١ باملقرر   وإذ يرحب   
  ،مبنهاج ديربانالنهوض  بشأن ١٨-م أ/٢، وكذلك املقرر منه ٣ من املادة ٩ بالفقرة

 أن هذا املقرر، إىل جانب املقررات اليت اعتمدها مـؤمتر األطـراف يف              وإذ يالحظ   
  ،١٣-م أ/١لسابعة عشرة، تشكل النتائج املتفق عليها عمالً باملقرر دورتيه السادسة عشرة وا

رؤية مشتركة للعمل التعاوين الطويل األجل، تشمل هدفاً عاملياً طويل            -أوالً  
األجل خلفض االنبعاثات، من أجل بلوغ اهلدف النـهائي لالتفاقيـة،           

ـ         وفقاً شتركة ألحكام االتفاقية ومبادئها، ال سيما مبدأ املسؤوليات امل
وإن كانت متباينة وقدرة كل طرف من األطراف، مع مراعاة الظروف           

  االجتماعية واالقتصادية وغريها من العوامل الوجيهة
 ٢  إىل املبادئ واألحكام وااللتزامات الواردة يف االتفاقية، وخباصة يف املواد          إذ يشري   

  ،٤ و٣و
  ،١٧-م أ/٢، و١٧-م أ/١، و١٦-م أ/١، و١٣-م أ/١ إىل املقررات وإذ يشري أيضاً  
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حـاد يف   خفض  حنو حتقيق   االستعجال  األطراف على وجه    أن تعمل    يقرر  -١  
املتوسط العـاملي لدرجـة     ارتفاع  االنبعاثات العاملية لغازات الدفيئة بالقدر املطلوب إلبقاء        

بلـوغ سـقف    لاحلرارة دون درجتني مئويتني فوق مستويات ما قبل الثـورة الـصناعية و            
مـع املعرفـة العلميـة      مبا يتماشى   عاملية لغازات الدفيئة يف أقرب وقت ممكن،        لالنبعاثات ال 

وحسبما هو موثق يف تقرير التقييم الرابع للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ، مؤكـداً              
  من جديد أن اإلطار الزمين لبلوغ السقف سيكون أطول يف البلدان النامية؛

طراف ينبغي أن ُتبذل علـى أسـاس اإلنـصاف           أن جهود األ   يقرر أيضاً   -٢  
البلدان النامية  وَمدِّ  وفقاً لقدرات كل منها،     وإن كانت متباينة    ومسؤوليات البلدان املشتركة    

من أجل دعم إجراءات التخفيف والتكيـف لـديها         بالتمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات     
بقـاء  مسألة  التنمية املستدامة، و  متطلبات الوصول العادل إىل     وأن تراعي   مبوجب االتفاقية،   

  مِّنا األرض؛البلدان، ومحاية سالمة أُ
 بالعمل الذي أجنزه الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعـاوين           يرحب  -٣  

تنظـيم  الطويل األجل مبوجب االتفاقية بشأن الوصول العادل إىل التنمية املستدامة من خالل             
  ؛)١(هاوتقدمي الرئيس تقريراً عنحلقة عمل 

  دولية معزَّزة بشأن التخفيف من آثار تغري املناخ/إجراءات وطنية  -ثانياً  

التزامات أو إجراءات ختفيف مالئمة وطنياً وقابلة للقياس وميكن اإلبالغ عنها             -ألف  
والتحقق منها، مبا يف ذلك األهداف الكمية لتحديد االنبعاثـات وخفـضها،            

طراف، مع ضمان إمكانية مقارنة اجلهـود       تضطلع هبا مجيع البلدان املتقدمة األ     
  فيما بينها، ومراعاة اختالف ظروفها الوطنية

  ،١٧-م أ/٢، و١٦-م أ/١، و١٣-م أ/١ إىل املقررات إذ يشري  
 الفجوة الكبرية بني األثر اإلمجايل لوعود التخفيف اليت تلتزم          وإذ يالحظ بقلق شديد     

االنبعاثات السنوية العاملية مـن غـازات        فيما يتصل ب   ٢٠٢٠األطراف بتحقيقها حبلول عام     
احتمال اإلبقاء على ارتفاع معدل     تكفل رجحان   الدفيئة، ومسارات االنبعاثات اإلمجالية اليت      

 درجة مئوية فوق مستويات مـا قبـل         ١,٥درجة احلرارة العاملية دون درجتني مئويتني أو        
  الصناعية، الثورة

 يف قياس التقدم احملـرز  نيلتقييم واملراجعة الدولي فترة السنتني وا  تقاريرِبدور  ُيقّر  وإذ    
  حنو حتقيق األهداف الكمية خلفض االنبعاثات على نطاق االقتصاد،

__________ 

)١( FCCC/AWGLCA/2012/INF.3/Rev.1. 
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 بالعمل املنجز يف إطار اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية          وإذ يعترف أيضاً    
  تقدمة األطراف، الستكمال املبادئ التوجيهية لإلبالغ واالستعراض اخلاصة بالبلدان امل

 باألهداف الكمية خلفض االنبعاثات على نطاق االقتصاد الـيت          حييط علماً   -٤  
جيب أن تنفذها األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، على حنو ما أبلغت عنـه هـذه                 

  ؛FCCC/SB/2011/INF.1/Rev.1البلدان وورد يف الوثيقة 
بعـد   FCCC/SB/2011/INF.1/Rev.1 إىل األمانة أن حتّدث الوثيقـة        يطلب  -٥  

  طلب أي بلد متقدم طرف إدراج معلومات جديدة عن هدفه؛
 نتائج عملية إيضاح األهداف الكمية خلفـض االنبعاثـات علـى            يالحظ  -٦  
 كمـا وردت يف     ،٢٠١٢ و ٢٠١١االقتصاد للبلدان املتقدمة األطراف خالل سـنيت         نطاق

تعلقة حبلقات العمل ذات الصلة، والورقة التقنيـة        البيانات املقدمة من األطراف، والتقارير امل     
  ؛)٢(اليت أعدهتا األمانة

على زيادة سقف أهدافها الكمية خلفـض       البلدان املتقدمة األطراف     حيث  -٧  
االنبعاثات على نطاق االقتصاد، بغية ختفيض إمجايل انبعاثات ثاين أكسيد الكربون البـشرية             

ت الدفيئة غري الواردة يف بروتوكـول مونتريـال، إىل          املنشأ الصادرة عنها وغريها من غازا     
مستوى يتسق مع النطاقات املوثقة يف تقرير التقييم الرابع الصادر عن اهليئة احلكومية الدولية              

  املعنية بتغري املناخ ويف تقارير التقييم الالحقة للهيئة،
والتكنولوجية  وضع برنامج عمل يف إطار اهليئة الفرعية للمشورة العلمية           يقرر  -٨  

ملواصلة عملية إيضاح األهداف الكمية خلفض االنبعاثات على نطاق االقتصاد للبلدان املتقدمـة   
  :، هبدف١٧-م أ/٢ من املقرر ٥األطراف، خاصة فيما يتعلق بالعناصر الواردة يف الفقرة 

 لقياس التقدم احملرز حنو حتقيق األهـداف الكميـة          ةمشتركعناصر  حتديد    )أ(  
  نبعاثات على نطاق االقتصاد؛خلفض اال
ضمان إمكانية مقارنة اجلهود فيما بني البلدان املتقدمة األطراف، ومراعـاة       )ب(  

  اختالف ظروفها الوطنية؛
 ٢٠١٣عام   أعاله يف    ٨ أن يبدأ برنامج العمل املشار إليه يف الفقرة          يقرر أيضاً   -٩  

إحاطات تقنيـة، وبيانـات     يشمل اجتماعات خرباء مركَّزة، و    أن   و ٢٠١٤عام  وينتهي يف   
  مقدمة من األطراف واملنظمات املراقبة؛

 على دعوته املوجهة إىل البلدان املتقدمة األطـراف لتقـدم           يكرر التأكيد   -١٠  
   معلومات عن التقدم احملرز حنو صوغ استراتيجياهتا اإلمنائية اخلفيضة االنبعاثات؛

__________ 

)٢( FCCC/TP/2012/5. 
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ية معلومات إضافية إليضاح     إىل البلدان املتقدمة األطراف أن تقدم أ       يطلب  -١١  
، ١٧-م أ /٢ من املقـرر     ٥أهدافها وما يرتبط هبا من افتراضات وشروط موجزة يف الفقرة           

 ٢٥ أعاله، حبلول    ٨ها بشأن برنامج العمل املشار إليه يف الفقرة         ءآراأن تقدم   ومجيع األطراف   
   لتجمعها األمانة يف وثيقة متفرقات؛،٢٠١٣مارس /آذار

 ٦إىل األمانة أن حتّدث سنوياً الورقة التقنية املشار إليها يف الفقـرة             يطلب أيضاً   -١٢  
  بأهدافها؛ أعاله، باالستناد إىل املعلومات املقدمة من البلدان املتقدمة األطراف فيما يتعلق

 إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تقدم تقريراً          يطلب كذلك   -١٣  
 أعاله إىل مؤمتر األطراف يف دورتـه        ٨رنامج العمل املشار إليه يف الفقرة       عن التقدم احملرز يف ب    

  التاسعة عشرة وتقريراً عن نتائج هذا الربنامج لينظر فيه مؤمتر األطراف يف دورته العشرين؛

إجراءات ختفيف مالئمة وطنياً تتخذها البلدان النامية األطـراف، يف سـياق              -باء  
ميسَّرة بالتكنولوجيا والتمويل وبنـاء القـدرات       التنمية املستدامة، مدعومة و   

 بطريقة قابلة للقياس وميكن اإلبالغ عنها والتحقق منها

   من االتفاقية،٤ من املادة ٧ و٣ و١الفقرات  إىل إذ يشري  

  ،١٧-م أ/٢ و١٦-م أ/١ و١٣-م أ/١املقررات إىل  أيضاً إذ يشريو  
ألثر اإلمجايل لوعود التخفيف اليت تلتزم       إىل الفجوة الكبرية بني ا     وإذ يشري ببالغ القلق     

 فيما يتصل باالنبعاثات السنوية العاملية مـن غـازات          ٢٠٢٠األطراف بتحقيقها حبلول عام     
الدفيئة، ومسارات االنبعاثات اإلمجالية اليت تكفل رجحان احتمال اإلبقـاء علـى ارتفـاع          

 مئوية فوق مستويات ما قبل      درجة ١,٥درجة احلرارة العاملية دون درجتني مئويتني أو         معدل
  الثورة الصناعية،

البلدان النامية األطراف على وضع     ُتشجَّع فيه   الذي  ،  ١٧-م أ /٢ إىل املقرر    إذ يشري و  
استراتيجيات إمنائية خفيضة االنبعاثات، مع اإلقرار بضرورة أن تقدم البلدان املتقدمة األطراف  

 تيجيات،الدعم املايل والتقين الالزم لوضع هذه االسترا

  التقارير احملدثة لفترة السنتني واملشاورات والتحليالت الدولية،بدور  رقإذ يو  

 بأعمال اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بـشأن املبـادئ           وإذ يقر أيضاً    
التوجيهية العامة لعمليات القياس واإلبالغ والتحقق الداخلية اليت تتناول إجراءات التخفيـف      

ة وطنياً واملدعومة حملياً، وأعمال اهليئة الفرعية للتنفيذ بشأن النموذج األويل للـسجل             املالئم
تشكيل فريـق اخلـرباء الفنـيني املعـين         اخلاص بإجراءات التخفيف املالئمة وطنياً وبشأن       
  ،باملشاورات والتحليالت الدولية وطرائقه وإجراءاته
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وطنيـاً الـيت   التخفيف املالئمـة  إجراءات  املعلومات املتعلقة ب   ب حييط علماً   -١٤  
ومـا تتـضمنه    األطـراف   النامية األطراف، وفق مـا أبلغـت بـه هـذه             البلدان اختذهتا
 ؛FCCC/AWGLCA/2011/INF.1 الوثيقة

وطنياً اليت اختذهتا   إجراءات التخفيف املالئمة    املعلومات املتعلقة ب  ب أيضاً حييط علماً   -١٥  
  ؛Add.1 وFCCC/AWGLCA/2012/MISC.2الوثيقة  البلدان النامية األطراف، والواردة يف

 دعوته للبلدان النامية األطراف اليت ترغب يف أن تقدم بشكل طوعي            جيدد  -١٦  
وطنيـاً تتـصل    إجراءات ختفيف مالئمة    معلومات إىل مؤمتر األطراف بشأن اعتزامها تنفيذ        

  ءات إىل األمانة؛، إىل تقدمي معلومات بشأن هذه اإلجرا١٦-م أ/١ من املقرر ٥٠بالفقرة 

 إىل األمانة أن تعد مذكرة معلومات للهيئتني الفـرعيتني جتّمـع فيهـا              يطلب  -١٧  
 FCCC/AWGLCA/2012/MISC.2 و FCCC/AWGLCA/2011/INF.1املعلومات الواردة يف الوثائق     

   وأن حتّدثها باملعلومات اجلديدة اليت ترد من األطراف؛Add.1و

إجراءات التخفيف املالئمة   ية إىل تعزيز فهم تنوع       نتائج العملية الرام   يالحظ  -١٨  
، ١٦-م أ /١ مـن املقـرر      ٥١وطنياً اخلاصة بالبلدان النامية األطراف املشار إليها يف الفقرة          

، مثلما تتجلى يف املعلومات املقدمة من األطراف        ١٧-م أ /٢ من املقرر    ٣٤ و ٣٣ والفقرتني
  ؛٢٠١٢ و٢٠١١ملنظمة يف عامي والتقارير املتعلقة حبلقات العمل ذات الصلة ا

وطنيـاً  إجراءات التخفيف املالئمة     وضع برنامج عمل لتعزيز فهم تنوع        يقرر  -١٩  
 أعاله يف إطار اهليئة الفرعية      ١٦-١٤اخلاصة بالبلدان النامية األطراف املشار إليها يف الفقرات         

  :تلك، مبا يشمل ما يليوطنياً إجراءات التخفيف املالئمة للتنفيذ، هبدف تسهيل إعداد وتنفيذ 

رهناً بتوافرها،  وطنياً،  إجراءات التخفيف املالئمة    املزيد من املعلومات عن       )أ(  
مبـا يـشمل االفتراضـات      ،  ١٧-م أ /٢ من املقـرر     ٣٤ و ٣٣ الفقرتان   مثلما حتدد ذلك  

م لغازات الـيت تغطيهـا، وقـي      واملنهجيات اليت تقوم عليها تلك اإلجراءات والقطاعات وا       
  ، ونتائج التخفيف املقدرة؛احملتملةالحترار العاملي مؤشرات ا

االحتياجات إىل الدعم املايل والتكنولوجي والدعم يف جمال بناء القـدرات             )ب(  
للقياس واإلبالغ والتحقق، وكذلك الدعم   إجراءات ختفيف مالئمة وطنياً قابلة   إلعداد وتنفيذ 

  كتسبة ذات الصلة؛وطرائق احلصول عليه، واخلربات املاملتاح واملقدم، 

مدى تطابق إجراءات التخفيف مع الدعم املايل والتكنولوجي والـدعم يف             )ج(  
  جمال بناء القدرات يف إطار السجل؛

 ٢٠١٣  أعاله يف عام   ١٩أن يبدأ برنامج العمل املشار إليه يف الفقرة         يقرر أيضاً     -٢٠  
ية مركزة، بطـرق منـها   ، وينبغي أن يشمل مناقشات تقنية تفاعل      ٢٠١٤وأن ينتهي يف عام     

املنظمات تنظيم حلقات عمل أثناء الدورات مبسامهات من خرباء ومعلومات من األطراف و           
  ؛املعتمدة بصفة مراقب
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 إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تقدم تقريراً بشأن التقدم احملرز فيما خيص يطلب  -٢١  
ف يف دورته التاسعة عشرة وبشأن       أعاله إىل مؤمتر األطرا    ١٩األنشطة املشار إليها يف الفقرة      

  نتائج هذه األنشطة لكي ينظر فيها مؤمتر األطراف يف دورته العشرين؛

إمنائيـة   تشجيعه للبلدان النامية األطراف اليت تود وضع استراتيجيات          يكرر  -٢٢  
راعاة الظروف الوطنية، التأقلم مع تغري املناخ أن تفعل ذلك، مبقادرة على خفيضة االنبعاثات و

مدركاً احلاجة إىل الدعم املايل والتقين املقدم من البلدان املتقدمة األطـراف لـصياغة هـذه     
  ؛١٧-م أ/٢ من املقرر ٣٨، والفقرة ١٦-م أ/١ من املقرر ٦٥االستراتيجيات، عمالً بالفقرة 

 إىل األمانة أن تنظم، بناًء على طلب البلدان الناميـة األطـراف              يطلب  - ٢٣  
دولية واهليئات املعنية يف إطار الكومية  احلنظمات  املاء، وبالتعاون مع    املهتمة، حسب االقتض  

االتفاقية، حلقات عمل تقنية إقليمية وأن تعّد مواد تقنية لبناء القدرات فيما خيص إعـداد               
خيص أيضاً صياغة اسـتراتيجيات       وطنياً وفيما إجراءات التخفيف املالئمة    وتقدمي وتنفيذ   
  ؛ االنبعاثاتإمنائية خفيضة

 بتقديرات تأثر امليزانية باألنشطة املقرر أن تضطلع هبـا األمانـة       حييط علماً   -٢٤  
  أعاله؛٢٣عمالً باألحكام الواردة يف الفقرة 

ـ ج السياساتية واحلوافز اإلجيابية بشأن املسائل املتعلقة خبفـض االنبعا         النُه  -جيم   ات ث
 ودور احلفـاظ علـى      النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان النامية؛       

 الغابات وإدارهتا املستدامة وتعزيز خمزون الكربون يف الغابات يف البلدان النامية

، ٢٠١٣  االضطالع بربنامج عمل بشأن التمويل القائم على النتائج يف عام          يقرر  -٢٥  
يشمل تنظيم حلقيت عمل أثناء الدورات، رهناً بتوافر موارد إضافية من أجـل التقـدم يف     مبا
  ؛١٦-م أ/١ من املقرر ٧٠تنفيذ الكامل لألنشطة املشار إليها يف الفقرة ال

 رئيس مؤمتر األطراف إىل تعيني رئيسني متشاركني، أحـدمها مـن            يدعو  -٢٦  
، لربنامج العمل املشار إليـه يف        األطراف واآلخر من البلدان املتقدمة   األطراف  البلدان النامية   

   أعاله؛٢٥الفقرة 

مانة أن تساعد الرئيسني املتشاركني يف دعم حلقـيت العمـل            إىل األ  يطلب  -٢٧  
  ؛ أعاله٢٥املشار إليهما يف الفقرة 

أن هدف برنامج العمل هو املسامهة يف اجلهود اجلارية من أجل زيادة            يقرر    -٢٨  
، مع  ١٦-م أ /١ من املقرر    ٧٠وحتسني فعالية التمويل لصاحل األنشطة املشار إليها يف الفقرة          

  ؛١٧-م أ/٢ من املقرر ٦٧ و٦٦رتني مراعاة الفق
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أن برنامج العمل سيبحث اخليارات الكفيلة بتحقيق هذا اهلدف،         يقرر أيضاً     -٢٩  
، ١٧-م أ /٢ من املقرر    ٦٥مع مراعاة جمموعة كبرية من املصادر مثلما يشار إليها يف الفقرة            

  :فيها ما يلي مبا

  قائمة على النتائج؛سبل ووسائل حتويل املدفوعات لصاحل اإلجراءات ال  )أ(  

  سبل حتفيز املنافع من غري الكربون؛  )ب(  

  ؛ نسيق التمويل القائم على النتائجتحتسني سبل   )ج(  

 على أن برنامج العمـل سيـستند إىل مـصادر املعلومـات ذات              يتفق  - ٣٠  
وسرياعي الدروس املستخلصة من عمليات أخرى يف إطار االتفاقية ومـن متويـل               الصلة
  عة؛السري  البداية

 إىل الرئيسني املتشاركني أن ينسقا، بدعم من األمانة، أنشطة برنامج           يطلب  -٣١  
العمل مع العمل اجلاري يف إطار اهليئة الفرعية للمشورة العلميـة والتكنولوجيـة واملتعلـق               

إرشادات منهجية بشأن األنشطة املتعلقة خبفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات وتدهور            ب
ودور احلفاظ على الغابات وإدارهتا بصورة مستدامة وتعزيز خمزونـات كربـون            الغابات،  

  ؛الغابات يف البلدان النامية
 إىل الرئيسني املتشاركني أن يعدا، بدعم من األمانة، تقريراً عن           يطلب أيضاً   -٣٢  

اسعة  أعاله لينظر فيه مؤمتر األطراف خالل دورته الت٢٥حلقيت العمل املشار إليهما يف الفقرة       
   بشأن هذه املسألة؛اعتماد مقررعشرة هبدف 

 أن ينتهي برنامج العمل حبلول موعد انعقاد الدورة التاسـعة عـشرة             يقرر  -٣٣  
  ملؤمتر األطراف، ما مل يقرر مؤمتر األطراف خالف ذلك؛

 باحلاجة إىل حتسني تنسيق الدعم يف جمال تنفيذ األنشطة املشار إليهـا     يسلم  -٣٤  
، وتقدمي دعم كاف ميكن التنبؤ به، يشمل املوارد املالية          ١٦-م أ /١ املقرر    من ٧٠ يف الفقرة 

  والدعم التقين والتكنولوجي، إىل البلدان النامية األطراف من أجل تنفيذ هذه األنشطة؛

 إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئـة الفرعيـة           يطلب  -٣٥  
يف الدورة الثامنة والثالثني لكل منهما، عملية ترمـي إىل          للتنفيذ أن تبدآ على حنو مشترك،       

 أعاله وأن تنظرا يف الترتيبات املؤسـسية القائمـة   ٣٤معاجلة املسألتني املذكورتني يف الفقرة      
خيارات التسيري املمكنة، املتمثلة يف هيئة أو جملس أو جلنة، وأن تقدما توصيات بشأن هذه                أو

   دورته التاسعة عشرة؛املسائل إىل مؤمتر األطراف يف

 إىل أن تقـدم إىل األمانـة،        واملنظمات املراِقبة املعتمـدة    األطراف   يدعو  -٣٦  
 ٣٥ و ٣٤، آراءها بشأن املسائل املشار إليهـا يف الفقـرتني           ٢٠١٣ مارس/ آذار ٢٥ حبلول
  فيها الوظائف والطرائق واإلجراءات املمكنة؛ مبا أعاله،
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 ٣٦مهات األطراف املشار إليها يف الفقـرة         إىل األمانة أن جتمع مسا     يطلب  -٣٧  
أعاله يف وثيقة متفرقات لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئـة       

  الفرعية للتنفيذ يف الدورة الثامنة والثالثني لكل منهما؛

إىل األمانة أن تنظم، رهناً بتوافر موارد إضافية، حلقة عمـل           يطلب أيضاً     -٣٨  
أثناء الدورة الثامنة والثالثني لكل من اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيـة واهليئـة              

 أعاله، مع أخذ املـسامهات      ٣٥ و ٣٤الفرعية للتنفيذ بشأن املسائل املشار إليها يف الفقرتني         
ظر فيه   بعني االعتبار، وأن تعد تقريراً عن حلقة العمل هذه لكي تن           ٣٦ املشار إليها يف الفقرة   

اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ يف الدورة الثامنة والثالثني            
  لكل منهما؛

 إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تنظر، خـالل            يطلب  -٣٩  
مثـل  على الـسوق،    دورهتا الثامنة والثالثني، يف الطريقة اليت ميكن هبا وضع ُنهج غري قائمة             

النهج املشتركة للتخفيف والتكيف من أجل اإلدارة السليمة واملـستدامة للغابـات، علـى              
 تنفيذ األنشطة املشار إليهـا يف       ، لدعم ١٧-م أ /٢ من املقرر    ٦٧املشار إليه يف الفقرة      النحو

طراف يف  ، وأن تقدم تقريراً بشأن هذه املسألة إىل مؤمتر األ         ١٦-م أ /١  من املقرر  ٧٠الفقرة  
  عشرة؛ دورته التاسعة

 إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تبدأ، خالل     يطلب أيضاً   -٤٠  
دورهتا الثامنة والثالثني، العمل بشأن املسائل املناخية املتصلة باملنافع غري املرتبطة بـالكربون             

، وأن تقدم تقريراً    ١٦-م أ /١قرر   من امل  ٧٠الناجتة عن تنفيذ األنشطة املشار إليها يف الفقرة         
  بشأن هذه املسألة إىل مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عشرة؛

، مبا يف ذلك فرص استخدام األسواق، لتحسني فعاليـة إجـراءات            خمتلفةهنُج    -دال  
التخفيف من حيث التكلفة وتعزيز هذه اإلجراءات، مع مراعـاة الظـروف            

  ان الناميةاملختلفة للبلدان املتقدمة والبلد
  ،١٧-م أ/٢ و١٦-م أ/١ و١٣-م أ/١ إىل املقررات إذ يشري  

  إطار للُنهج املختلفة  -١  
أن األطراف، منفردة أو جمتمعة، ميكن أن تضع وتنفذ ُنُهجاً خمتلفة،           يدرك    -٤١  

يف ذلك فرص استخدام األسواق وغري األسواق، لتحسني فعالية إجراءات التخفيف مـن              مبا
يز هذه اإلجراءات، مع مراعاة الظروف املختلفـة يف البلـدان املتقدمـة             حيث التكلفة وتعز  

  والبلدان النامية؛ 
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 مـن   ٧٩على أن مجيع تلك النهج، كما ورد يف الفقرة          يشدد من جديد      -٤٢  
، جيب أن تستويف املعايري اليت تؤدي إىل نتائج حقيقية ودائمـة وإضـافية              ١٧-أ م/٢ املقرر

التخفيف، وإىل جتنب االزدواجية يف اجلهود، وإىل حتقيق تراجع         وميكن التحقق منها يف جمال      
  أو احليلولة دون حدوثها؛/صاف يف انبعاثات غازات الدفيئة و

أن استخدام هذه الُنهج يسهل رفع سـقف الطمـوح يف حتقيـق             يؤكد    -٤٣  
  التخفيف، خصوصاً من جانب البلدان املتقدمة؛

علمية والتكنولوجية أن تنفـذ برنـامج        إىل اهليئة الفرعية للمشورة ال     يطلب  -٤٤  
عمل لوضع إطار عمل هلذه النهج، باالستناد إىل عمل الفريق العامل املخصص املعين بالعمل              
التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية فيما يتعلق هبذه املسألة، مبا يف ذلك تقارير حلقـات               

القائمة، بغية التوصية مبشروع مقرر     العمل والورقة التقنية ذات الصلة، وإىل خربات اآلليات         
  ُيقدَّم إىل مؤمتر األطراف كي يعتمده يف دورته التاسعة عشرة؛

  أن أي إطار عمل من هذا النوع سُيوضع حتت سلطة وتوجيه مؤمتر األطراف؛يرى   -٤٥  
 أعاله يعاجل العناصر التالية     ٤٤أن برنامج العمل املشار إليه يف الفقرة        يقرر    -٤٦  
  :اصر أخرىمن بني عن
  أغراض إطار العمل؛  )أ(  
  نطاق الُنهج اليت سُتدرج يف إطار العمل؛   )ب(  
جمموعة من املعايري واإلجراءات لضمان الـسالمة البيئيـة للنـهج وفقـاً               )ج(  
  ؛ ١٧-م أ/٢ من املقرر ٧٩ للفقرة

املواصفات التقنية الالزمة لتجنب االزدواجية من خالل التسجيل الـدقيق            )د(  
   للنتائج يف جمال التخفيف وتعقب هذه النتائج؛واملتسق

  الترتيبات املؤسسية املتعلقة بإطار العمل؛  )ه(  
مية والتكنولوجية تنفيذ برنامج عمل     لإىل اهليئة الفرعية للمشورة الع    يطلب    -٤٧  

لوضع هنُج غري قائمة على السوق، بغية التوصية مبشروع مقرر ُيقدَّم إىل مؤمتر األطراف كي               
   يف دورته التاسعة عشرة؛يعتمده

 األطراف واملنظمات املعتمدة بصفة مراقب إىل أن تقـدم إىل األمانـة،             يدعو  -٤٨  
 أعـاله،   ٤٧-٤٤، آراءها بشأن املسائل املشار إليها يف الفقرات         ٢٠١٣مارس  /آذار ٢٥ حبلول
  املختلفة؛ جيف ذلك املعلومات والتجارب واملمارسات اجليدة ذات الصلة بتصميم وتنفيذ الُنه مبا

إىل األمانة جتميع وإتاحة هذه املعلومات واخلـربات واملمارسـات          يطلب    -٤٩  
  ؛ لعامة اجلمهوراجليدة
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   اجلديدة القائمة على السوقةاآللي  -٢  
 إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تنفذ برنامج عمل           يطلب  -٥٠  

 ،١٧-م أ/٢ مـن املقـرر   ٨٣ة املشار إليها يف الفقرة     لوضع الطرائق واإلجراءات املتعلقة باآللي    
باالستناد إىل عمل الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجـل مبوجـب              
االتفاقية فيما يتعلق هبذه املسألة، مبا يف ذلك تقارير حلقات العمل والورقة التقنية ذات الصلة،    

توصية مبشروع مقرر ُيقدَّم إىل مؤمتر األطـراف كـي          وإىل خربات اآلليات القائمة، بغية ال     
  يعتمده يف دورته التاسعة عشرة؛ 

 أن ينظر برنامج العمل يف العناصر املمكنة لآللية املشار إليها يف            يطلب أيضاً   -٥١  
  :  أعاله، مبا فيها على سبيل املثال ما يلي٥٠ الفقرة

  تشغيل اآللية حتت إشراف وسلطة مؤمتر األطراف؛  )أ(  
  املشاركة الطوعية لألطراف يف اآللية؛  )ب(  
املعايري اليت تؤدي إىل نتائج حقيقية ودائمة وإضافية وميكن التحقق منها يف              )ج(  

جمال التخفيف، وإىل جتنب االزدواجية يف اجلهود، وإىل حتقيق تراجع صـاف يف انبعاثـات               
  أو احليلولة دون حدوثها؛/غازات الدفيئة و

 يف القياس واإلبالغ والتحقق من خفض االنبعاثات، وإزالة         متطلبات الدقة   )د(  
  بة؛أو االنبعاثات املتجنَّ/االنبعاثات و

سبل حفز التخفيف يف قطاعات واسعة من االقتصاد، اليت حتددها األطراف             )ه(  
  أو على أساس مشروع حمدد؛/املشاركة وميكن أن تكون على أساس قطاعي و

يق أساليب حمافظة، فيما يتعلق بوضـع مـستويات   املعايري، مبا يف ذلك تطب      )و(  
أو احلدود القـصوى    /عتبات تسجيل األرصدة و   (وتعديلها دورياً   وإقرارها  مرجعية طموحة   

وباإلصدار الدوري للوحدات استناداً إىل التخفيف حتت عتبة من عتبات تـسجيل            ) للتداول
  إىل حد أقصى للتداول؛ األرصدة أو

  لتسجيل الدقيق واملتسق وبتعقب الوحدات؛املعايري املتعلقة با  )ز(  
  مبدأ قابلية اإلضافة؛  )ح(  
ختصيص نصيب من العائدات لتغطية النفقات اإلدارية ومساعدة البلـدان            )ط(  

  النامية األطراف املعرضة بصفة خاصة لآلثار الضارة لتغري املناخ يف تغطية تكاليف التكيف؛
  تعزيز التنمية املستدامة؛  )ي(  
   املشاركة الفعالة للكيانات اخلاصة والعامة؛تيسري  )ك(  
  تيسري البداية الفورية لآللية؛  )ل(  
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 األطراف واملنظمات املعتمدة بصفة مراقب إىل أن تقدم إىل األمانـة،        يدعو  -٥٢  
 أعاله، ٥١-٥٠، آراءها حول املسائل املشار إليها يف الفقرتني ٢٠١٣مارس /آذار ٢٥ حبلول

اخلربات واملمارسات اجليدة ذات الصلة بتصميم وتشغيل اآللية املشار         مبا يف ذلك املعلومات و    
   أعاله؛٥٠إليها يف الفقرة 

 إىل األمانة أن جتّمع هذه املعلومات واخلربات واملمارسات اجليـدة           يطلب  -٥٣  
  وتتيح اطالع اجلمهور عليها؛

  العواقب االقتصادية واالجتماعية لتدابري التصدي  -هاء  
 مـن   ٤ مـن املـادة      ١٠ و ٩ و ٨، والفقـرات    ٣ من املادة    ٥فقرة   إىل ال  إذ يشري   
 مـن بروتوكـول كيوتـو وإىل        ٣ من املادة    ١٤، والفقرة   ٢ من املادة    ٣والفقرة   االتفاقية،
  ،١٧-م أ/٢، و١٦-م أ/١، و١٣-أ م/١املقررات 
 أمهية اهلدف النهائي لالتفاقية ومبادئ االتفاقيـة وأحكامهـا املتعلقـة            وإذ يؤكد   
  ،٤ و٣ و٢اسات االقتصادية واالجتماعية لتدابري التصدي، ال سيما املواد باالنعك

 أنه ينبغي لألطراف أن تتعاون لتعزيز نظـام اقتـصادي دويل            وإذ يؤكد من جديد     
مساند ومفتوح يفضي إىل منوٍ اقتصادي مستدام وتنمية مستدامة لـدى مجيـع األطـراف،               

 يتيح هلا املزيد من القدرة على تناول مشاكل تغري          سيما البلدان النامية األطراف ومن ثَمَّ      وال
املناخ؛ وال ينبغي أن تكون التدابري املتخذة ملكافحة تغري املناخ مبا يف ذلك التدابري االنفراديـة      

  وسيلة لتمييز تعسفي أو غري مربر أو تقييداً مقّنعاً للتجارة الدولية،
أثريات السلبية لتدابري التـصدي     أمهية جتنب أو تقليل الت    أيضاً   يؤكد من جديد   وإذ  

على القطاعني االجتماعي واالقتصادي، وتعزيز حتويل القوة العاملة بصورة عادلة، وإجيـاد             
فرص العمل والوظائف الالئقة وفقاً لألولويات واالستراتيجيات اإلمنائية احملددة على الصعيد           

اخلدمية يف كافة القطاعـات،     الوطين، واملسامهة يف بناء قدرات جديدة للوظائف اإلنتاجية و        
  وتعزيز النمو االقتصادي والتنمية املستدامة،

بالتقدم احملرز يف عمل املنتدى املعين بأثر تنفيذ تدابري التصدي الذي           يرحب    -٥٤  
يعقد يف إطار اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيـذ، ويـدعو              

شاركة يف املنتدى، بطرق منها تبادل اآلراء بشأن املسائل الـسياسية           األطراف إىل مواصلة امل   
  االنفرادية؛موضع االهتمام، مثل التدابري 

  العمل املعزز يف جمال التكيف  -ثالثاً  
   من االتفاقية،٤ من املادة ٤ و٣و) ه(١ بالتزامات األطراف مبوجب الفقرات إذ يذكّر  
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، ١٧-م أ /٥، و ١٧-م أ /٢، و ١٦-م أ /١و،  ١٣-م أ /١ باملقررات   أيضاً وإذ يذكّر   
  ،١٧-م أ/٧، و١٧-م أ/٦و

 أن التكيف هو حتٍد تواجهه مجيع األطراف، وأن العمل املعـزَّز    من جديد  وإذ يؤكد   
والتعاون الدويل بشأن التكيف مطلوبان بصورة عاجلة إلتاحة ودعم تنفيذ إجراءات التكيف            

قدرة على التأقلم يف البلدان النامية األطراف، مـع         الرامية إىل احلد من القابلية للتأثر وبناء ال       
  مراعاة االحتياجات العاجلة والفورية للبلدان النامية املعرضة للتأثر بوجه خاص،

اليت حيظـى هبـا     األولوية  نفس   ضرورة إعطاء التكيف     وإذ يؤكد من جديد أيضاً      
  ،ودعمهف لتخفيف ولزوم اختاذ ترتيبات مؤسسية مالئمة لتعزيز إجراءات التكيا

 بالتقدم الذي حتقق يف إطار الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين            وإذ يسلم   
الطويل األجل مبوجب االتفاقية يف تعزيز إجراءات التكيف مع اآلثار الضارة النامجة عن تغري              

  املناخ من خالل وضع إطار كانكون للتكيف،
ة الثامنة عشرة وما سبقها مـن دورات         بالتقدم الذي حتقق يف الدور     أيضاً وإذ يسلم   

مؤمتر األطراف، مبا يف ذلك إقرار خطة عمل جلنة التكيف ثالثية السنوات، وتنفيذ برنـامج               
العمل املتعلق باخلسائر واألضرار، والعملية الرامية إىل متكني األطراف من أقل البلدان منواً من              

ية األطراف األخـرى إىل اسـتخدام   صياغة وتنفيذ خطط تكيف وطنية، ودعوة البلدان النام 
الطرائق املصوغة لدعم عملية وضع خطط التكيف الوطنية والتوجيهات املتعلقة بدعم عملية            

  خطط التكيف الوطنية،
 أن مؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية واهليئات األخرى يف إطار االتفاقية           يقرر  -٥٥  

ف يف إطـار االتفاقيـة علـى النحـو     ستواصل عملها على تعزيز اإلجراءات املتعلقة بالتكي 
  املنصوص عليه يف إطار كانكون للتكيف واملقررات ذات الصلة اليت اعتمدها مؤمتر األطراف؛

 أن يويل االعتبار، أثناء التقدم يف هذا العمل، للمسائل املتـصلة            يقرر أيضاً   -٥٦  
ا، ومبـشاركة ودور    باتساق إجراءات األطراف من البلدان النامية واتساق الدعم املقدم إليه         

التأقلم املراكز والشبكات اإلقليمية، وتعزيز سبل العيش والتنوع االقتصادي لبناء القدرة على            
  يف سياق ختطيط إجراءات التكيف وإدراجها ضمن األولويات وتنفيذها؛

 إىل جلنة التكيف النظر يف تأسيس منتدى سـنوي للتكيـف، ُيعقـد              يطلب  -٥٧  
ر األطراف، إلبراز موضوع التكيف يف إطار االتفاقية، والتوعية ورفع          باالقتران مع دورات مؤمت   

  سقف الطموحات فيما يتعلق بإجراءات التكيف وتيسري تعزيز اتساق إجراءات التكيف؛
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تعزيز اإلجراءات بشأن تطوير التكنولوجيا ونقلها لدعم العمل يف جمايل            -رابعاً  
  التخفيف والتكيف

ققت فيما يتعلق بتطوير التكنولوجيا ونقلها يف إطار عمـل    باإلجنازات اليت حت   إذ يقر   
الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية، مبا يف ذلـك              
إنشاء آلية التكنولوجيا، اليت تشمل اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيـا ومركـز وشـبكة              

 عليها جلعـل آليـة التكنولوجيـا كاملـة التـشغيل يف             تكنولوجيا املناخ والترتيبات املتفق   
، فضالً عن التقدم الذي أحرزته اهليئة الفرعية للتنفيذ الختيار البلد املضيف ملركز             ٢٠١٢ عام

  تكنولوجيا املناخ،
 بالتقدم الذي أحرزته اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا يف تنفيـذ           أيضاً وإذ يسلم   

  ،)٣(٢٠١٣-٢٠١٢خطة عملها للفترة 
 بأن مؤمتر األطراف طلب يف دورته السابعة عشرة إىل كل هيئة مواضيعية             وإذ يذكّر   

يف إطار االتفاقية أن تضع طرائقها الالزمة إلقامة روابط مع اهليئات األخرى ذات الـصلة،               
، وجملـس الـصندوق     ١٧-م أ /٢ من املقـرر     ٩٩يف ذلك جلنة التكيف مبوجب الفقرة        مبا

، واللجنـة التنفيذيـة املعنيـة       ١٧-م أ /٣ من املقـرر     ١٧مبوجب الفقرة   األخضر للمناخ   
  ،١٧-م أ/٤ من املقرر ٦بالتكنولوجيا مبوجب الفقرة 

 باألفكار األولية للجنة التنفيذية املعنيـة بالتكنولوجيـا بـشأن           علماً حييط  -٥٨  
اقية، مبـا يف ذلـك      طرائقها إلقامة الروابط مع سائر الترتيبات املؤسسية املعنية يف إطار االتف          

اجمللس االستشاري ملركز وشبكة تكنولوجيا املناخ، على النحو املقدم يف تقريرهـا الـذي              
نظرت فيه اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيـذ يف الـدورة              

  ؛)٤(السادسة والثالثني لكل منهما
شرة، يف إقامة روابط بني اللجنـة        على الشروع، يف دورته التاسعة ع      يتفق  -٥٩  

التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيات املناخ والنظر يف هذه الروابط، من            
أجل ضمان االتساق والتآزر داخل آلية التكنولوجيا مع مراعاة توصيات اللجنـة التنفيذيـة              

وإجـراءات مركـز وشـبكة      املعنية بالتكنولوجيا بشأن طرائق الربط اخلاصة هبا، وطرائق         
  تكنولوجيا املناخ اليت ستقدم كي ينظر فيها مؤمتر األطراف ويقرها يف دورته التاسعة عشرة؛

 إىل اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا، أن تشرع، لدى وضع خطـة            يطلب  -٦٠  
 ذلك املسائل   املسائل املتصلة بالبيئات التمكينية واحلواجز، مبا يف      عملها املقبلة، يف استكشاف     

  ؛FCCC/SB/2012/2 من الوثيقة ٣٥ املشار إليها يف الفقرة

__________ 

)٣( FCCC/SB/2012/1رفق األول، امل. 
)٤( FCCC/SB/2012/1. 
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يوصي اجمللس االستشاري ملركز وشبكة تكنولوجيا املناخ بـأن يراعـي              -٦١  
  :األنشطة التالية لدى نظره يف برنامج عمل مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ

ـ   األطـراف  تقدمي املشورة والدعم إىل البلـدان الناميـة         )أ(   ا يف ذلـك    ، مب
القدرات، فيما يتعلق بإجراء تقييمـات للتكنولوجيـات اجلديـدة والناشـئة، وفقـاً               بناء

  ؛١٦-م أ/١من املقرر ) ه(١٢٨و‘ ١‘)أ(١٢٣ للفقرتني
مـن  ) أ(١٣٥توضيح دور مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ، وفقاً للفقـرة            )ب(  

راعية للمناخ املتاحة حاليـاً     ، يف حتديد تكنولوجيات التخفيف والتكيف امل      ١٧-م أ /٢املقرر  
  واليت تليب االحتياجات الرئيسية لتنمية خفيضة الكربون وقادرة على التأقلم مع تغري املناخ؛

 على أن ميضي، خالل دورته العشرين، يف إقامة روابط بـني آليـة              يوافق  -٦٢  
خضر للمناخ، اليت التكنولوجيا واآللية املالية لالتفاقية، مع مراعاة توصيات جملس الصندوق األ

، وتوصـيات اللجنـة التنفيذيـة املعنيـة         ١٧-م أ /٣ من املقـرر     ١٧للفقرة  ُوضعت طبقاً   
  ؛١٧-م أ/٤ من املقرر ٦بالتكنولوجيا، اليت ُوضعت وفقاً للفقرة 

تعزيز اإلجراءات بشأن توفري املوارد املالية واالستثمار لدعم العمل يف            -خامساً  
  اون التكنولوجيجمايل التخفيف والتكيف والتع

   من االتفاقية،٤إىل املادة إذ يشري   
  ،١٧-م أ/٣ و١٧-م أ/٢ و١٦-م أ/١ إىل املقررات وإذ يشري أيضاً  
من متويل للبداية السريعة من أجل الوفاء       البلدان املتقدمة األطراف    مبا قدمته   إذ يقر   و  

يدعو  إذ، و يات املتحدة دوالر من دوالرات الوال   بليون   ٣٠توفري  ببالتزامها اجلماعي املتمثل    
  البلدان املتقدمة األطراف إىل التعجيل بصرف هذا املبلغ بكامله،

  باحلاجة إىل زيادة التمويل املتعلق باملناخ، إذ يقر أيضاً و  
، يف سـياق إجـراءات      تتعهـد  املتقدمة األطراف    أن البلدان إذ يؤكد من جديد     و  
 بليون دوالر   ١٠٠مثل يف أن حتشد جمتمعةً مبلغ       وشفافية التنفيذ، باهلدف املت   اجملدية  التخفيف  

 لتلبية احتياجات البلدان الناميـة      ٢٠٢٠ يف السنة حبلول عام      من دوالرات الواليات املتحدة   
األطراف، وأن من املمكن أن تأيت األموال املقدمة إىل البلدان النامية األطراف من جمموعـة               

املصادر الثنائية واملتعددة األطـراف، ومـن       كبرية من املصادر يف القطاعني العام واخلاص و       
  مصادر بديلة، 

بالتعهدات واإلعالنات اليت أعربت عنها عدة بلدان متقدمة أطراف بشأن          إذ ينوه   و  
  ،٢٠١٢استمرار التمويل املتعلق باملناخ بعد عام 
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 املزيد من البلدان املتقدمة األطراف على إعالن تعهـدات بالتمويـل            حيث  -٦٣  
  ناخ حاملا تسمح ظروفها املالية بذلك؛املتعلق بامل
 ضرورة تدفق حصة كبرية من التمويل اجلديـد املتعـدد           يؤكد من جديد    -٦٤  

األطراف اخلاص بالتكيف عن طريق الصندوق األخضر للمناخ، ويكرر الطلب املوجـه إىل             
جملس الصندوق األخضر للمناخ بأن يوازن توزيع موارد الصندوق األخضر للمنـاخ بـني              

  طة التكيف وأنشطة التخفيف؛أنش
البلدان املتقدمة األطراف إىل توجيه حصة مهمة من األموال العامـة           يدعو    -٦٥  

  ألنشطة التكيف؛ 
 على زيادة التمويل املتعلق باملناخ مـن         مجيع البلدان املتقدمة األطراف    حيث  -٦٦  

 واملتعددة األطـراف،    جمموعة كبرية من املصادر يف القطاعني العام واخلاص واملصادر الثنائية         
 بليون دوالر   ١٠٠مبلغ   مصادر بديلة، من أجل حتقيق اهلدف املشترك املتمثل يف حشد            هاومن

  ؛٢٠٢٠يف السنة حبلول عام من دوالرات الواليات املتحدة 
 إىل أن تقدم، حبلول موعد الدورة التاسـعة         البلدان املتقدمة األطراف   يدعو  -٦٧  

التمويل ت عن استراتيجياهتا وهنجها الرامية إىل حشد مزيد من          عشرة ملؤمتر األطراف، معلوما   
يف الـسنة حبلـول      بليون دوالر من دوالرات الواليات املتحـدة         ١٠٠املتعلق باملناخ ليبلغ    

  وشفافية التنفيذ؛اجملدية يف سياق إجراءات التخفيف  ٢٠٢٠ عام
من أجل تـوفري     البلدان املتقدمة األطراف على مواصلة زيادة جهودها         يشجع  -٦٨  

  ؛ ٢٠١٥-٢٠١٣موارد تعادل على األقل متوسط املستوى السنوي لتمويل البداية السريعة للفترة 
أن ميدد برنامج العمل املتعلق بالتمويل الطويل األجل بسنة واحدة إىل           يقرر    -٦٩  
ل ، بغية إرشاد البلدان املتقدمة األطراف يف جهودها الرامية إىل حتديد سـب            ٢٠١٣ هناية عام 

، ٢٠٢٠ بليون دوالر سنوياً حبلول عـام        ١٠٠زيادة تعبئة التمويل املتعلق باملناخ حبيث يبلغ        
، وإرشاد   إجراءات التخفيف اجملدية وشفافية التنفيذ     من مصادر عامة وخاصة وبديلة يف سياق      

ـ              ق األطراف يف تعزيز بيئاهتا التمكينية وأطرها السياساتية من أجل تيسري تعبئة التمويل املتعل
  باملناخ وتوزيعه بفعالية يف البلدان النامية؛

 إىل تنفيذ برنامج عمل اللجنة الدائمة، مبا يف ذلك استحداث منتدى            يتطلع  -٧٠  
ملة أمور منها   القيام جب للتمويل املتعلق باملناخ سيمكّن مجيع األطراف وأصحاب املصلحة من          

  تبادل الرؤى بشأن زيادة التمويل املتعلق باملناخ؛
 تضع يف اعتبارها ما اضطلعت بـه هيئـات           إىل اللجنة الدائمة أن    يطلب  -٧١  

، قياس الدعم واإلبالغ عنه والتحقـق منـه       وكيانات أخرى من أعمال ذات صلة يف جمال         
، عند إعداد التقييم األول لفترة السنتني والعرض العـام          وتعقب مسار التمويل املتعلق باملناخ    

  ؛التمويل املتعلق باملناخلتدفقات 
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 إىل جملس الصندوق األخضر للمناخ أن ُيعّجل بتنفيـذ خطـة عملـه              يطلب  -٧٢  
 بغية بدء التشغيل الفعلي للصندوق األخضر للمناخ يف أقرب وقـت ممكـن،              ،٢٠١٣ لعام
  إجراء عملية جتديد مبكرة وكافية للموارد؛يتسىن  كيما

 يف جمال تعبئـة   على أن ينظر يف دورته التاسعة عشرة يف التقدم احملرز      يوافق  -٧٣  
التمويل الطويل األجل، يف سياق حوار وزاري رفيع املستوى يعقد أثناء الدورة يف إطار مؤمتر   
األطراف ويتناول اجلهود اليت تبذهلا البلدان املتقدمة األطراف لزيادة تعبئة التمويـل املتعلـق              

تقنية والعمليات  ، وذلك باالسترشاد بإسهامات األطراف واهليئات ال      ٢٠١٢باملناخ بعد عام    
  الناشئة عن االتفاقية، فضالً عن نتائج برنامج العمل املمّدد املتعلق بالتمويل الطويل األجل؛

  العمل املعزز املتعلق ببناء القدرات  -سادساً  
 ،١٧-م أ /٢، و ١٦-م أ /١، و ١٢-م أ /٤، و ١٠-م أ /٢، و ٧-م أ /٢ إىل املقررات    إذ يشري   

  ،١٧-م أ/١٣و
 ،ديربان للتعمق يف مناقشة بناء القدرات     ملنتدى  جتماع األول   اال بنجاح   وإذ يعترف   

  املعقود أثناء الدورة السادسة والثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذ،
 بالدور اهلام الذي يؤديه منتدى ديربان يف تعزيز رصد واستعراض           وإذ يعترف أيضاً    

  فعالية بناء القدرات، 
نتدى ديربان، املقرر عقـده خـالل        أن يستكشف االجتماع الثاين مل     يقرر  -٧٤  

الدورة الثامنة والثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذ، السبل املمكنة ملواصلة تعزيز بناء القدرات على             
  املستوى الوطين؛

  :، مبا يلي٢٠١٣فرباير / شباط١٨ األطراف إىل موافاة األمانة، حبلول يدعو  -٧٥  
، ٧-م أ /٢مـالً بـاملقررات     طة اليت اضطلعت هبا ع    ـمعلومات عن األنش    )أ(  

 تشمل فيما تشمله معلومات عـن االحتياجـات         ١٧-م أ /٢، و ١٦-م أ /١، و ١٠-م أ /٢و
  والثغرات والتجارب والدروس املستفادة؛

آراءها بشأن مسائل حمددة من املقرر أن ُينظر فيها يف االجتمـاع الثـاين                )ب(  
  ملنتدى ديربان؛

  م منتدى ديربان؛آراءها بشأن التعزيز احملتمل لتنظي  )ج(  
 املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية والقطـاع         يدعو أيضاً   -٧٦  

عما اضطلع بـه مـن   ، مبعلومات   ٢٠١٣فرباير  / شباط ١٨األمانة، حبلول   موافاة  اخلاص إىل   
، ٧-م أ /٢دعماً لتنفيذ أطر بناء القدرات يف البلدان النامية املنشأة مبوجـب املقـرر              أنشطة  

  يشمل جتارهبا ودروسها املستفادة؛ مبا
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  :اهليئة الفرعية للتنفيذ ما يليإىل  يطلب  -٧٧  
أن تأخذ يف احلسبان املعلومات واآلراء الواردة يف اإلسهامات املشار إليها             )أ(  
  نتدى ديربان؛مل  أعاله عند تنظيم االجتماع الثاين وما سيليه من اجتماعاٍت٧٥يف الفقرة 
 املمكنة ملواصلة تعزيز بناء القدرات علـى املـستوى          أن تستكشف السبل    )ب(  

  الوطين، مبا يف ذلك عن طريق منتدى ديربان؛
 )ج(٩األمانة أن تواصل إعداد التقارير املشار إليها يف الفقرة          إىل   يطلب أيضاً   -٧٨  

، وكـذلك التقـارير التجميعيـة       ١٢-م أ /٤من املقرر   ) ج(١ والفقرة   ٧-م أ /٢من املقرر   
، وأن تتيح هذه التقارير ١٧-م أ/٢  من املقرر١٥٠ و١٤٦املشار إليها يف الفقرتني والتوليفية  

للمناقشات يف  للهيئة الفرعية للتنفيذ يف دوراهتا املتزامنة مع اجتماعات منتدى ديربان، تيسرياً            
  تلك االجتماعات؛

  زيادةُ حتديد نطاقه وتفصيلُ طرائقه: االستعراض  -سابعاً  
   منها،٢النهائي لالتفاقية املنصوص عليه يف املادة  إىل اهلدف إذ يشري  
الذي يسلم بضرورة    ، منه ٤سيما الفقرة    ، وال ١٦-م أ /١ إىل املقرر    وإذ يشري أيضاً    

النظر يف تعزيز اهلدف العاملي الطويل األجل املتمثل يف إبقاء ارتفاع املتوسط العاملي لدرجات              
 على أسـاس أفـضل      ةالصناعيالثورة   قبل   احلرارة دون درجتني مئويتني فوق مستويات ما      

يف ذلك ما يتعلق بارتفاع املتوسط العاملي لـدرجات احلـرارة            املعارف العلمية املتاحة، مبا   
   درجة مئوية، ١,٥ بنسبة

 ١٦٠، وال سيما الفقرتني     ١٧-م أ /٢ من املقرر    ١٦٧-١٥٧ إىل الفقرات    وإذ يشري   
ليت ستؤخذ يف االعتبار يف االستعراض األول       اواملدخالت  ، اللتني حتددان االعتبارات     ١٦١و

  ،٢٠١٥ إىل ٢٠١٣يف الفترة من 
  لالتفاقية ذاهتا، ضاً أن االستعراض ليس استعراوإذ يؤكد  
 وينتـهي يف    ٢٠١٣عـام    إىل أن االستعراض األول ينبغي أن يبـدأ يف           وإذ يشري   

اً  اسـتناد  ، عندما سيكون على مؤمتر األطـراف اختـاذ اإلجـراءات املالئمـة            ٢٠١٥ عام
  االستعراض، إىل

 االستعراض أن يقيِّم دورياً ما يلي، وفقاً ملبـادئ االتفاقيـة            يقرر أن على    -٧٩  
  :وأحكامها ذات الصلة

  مدى مالءمة اهلدف العاملي الطويل األجل، يف ظل اهلدف النهائي لالتفاقية؛  )أ(  
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، مبا يف ذلك النظر التقدم العام احملرز حنو حتقيق اهلدف العاملي الطويل األجل         )ب(  
  يف تنفيذ االلتزامات مبوجب االتفاقية؛

 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ إىل          يدعو  -٨٠  
علـى أن يدعمـه   إنشاء فريق اتصال مشترك ليساعد مؤمتر األطراف يف إجراء االستعراض،           

، من خـالل    ١٧-م أ /٢ من املقرر    ١٦١الفقرة  املدخالت املشار إليها يف     يف  خرباء ينظرون   
أنشطة من مجلتها حلقات عمل وأنشطة أخرى ُتنظم أثناء الدورات ويف الفتـرات الفاصـلة       

   من ذلك املقرر؛١٦٢ للفقرة بينها، وفقاً
رئيسي اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيـة واهليئـة         إىل   يطلب  -٨١  

اهليئتـان  تبدأ  لكي   ٢٠١٣عام  ساعدة األمانة، اخلطوات الالزمة     الفرعية للتنفيذ أن يتخذا، مب    
  ؛ دون تأخري أثناء دورهتما الثامنة والثالثنياملدخالتالفرعيتان النظر يف 

 أن تقرير التقييم اخلامس للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ           يالحظ  -٨٢  
 على مراحل خـالل     أنه سيصبح متاحاً  األساسية اليت يتعني استعراضها و    املدخالت   أحدهو  
   للنظر فيه يف إطار االستعراض؛٢٠١٤ و٢٠١٣ عامي

 ٢٠١٣عـام   مـن  جتمِّعا، اعتبـاراً عا و  اهليئتني الفرعيتني إىل أن جتم     يدعو  -٨٣  
املـذكورة   بإجراء االستعراض، مبا يف ذلك املصادر   ةومبساعدة األمانة، املعلومات اليت هلا صل     

  ؛١٧-م أ/٢قرر  من امل١٦١ يف الفقرة
يف املعلومات وإىل أن تطلبا، الثغرات اهليئتني الفرعيتني إىل حتديد   يدعو أيضاً   -٨٤  

  ودراسات إضافية من شأهنا أن تفيد يف إجراء االستعراض؛مدخالت حسب االقتضاء، 
حوار منظم مع اخلرباء يرمي إىل دعم عمل فريـق          على إجراء   عزمه  يعلن    -٨٥  

 أعاله من خالل تبادل مركز لوجهـات النظـر          ٨٠شار إليه يف الفقرة     االتصال املشترك امل  
  واملعلومات واألفكار، وذلك لضمان الرتاهة العلمية لالستعراض؛

اهليئتني الفرعيتني بشأن اجلوانب املتـصلة      بتوجيه من    إقامة هذا احلوار     يقرر  -٨٦  
  :باالستعراض من أجل ما يلي

راض يف مواد من تقرير التقييم اخلـامس  النظر بشكل متواصل طوال االستع   )أ(  
ذات املـدخالت   للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ ما إن تصبح متاحة، وكذلك يف             

لتقرير املوعد النهائي    اليت تنشر بعد     ١٧-م أ /٢ من املقرر    ١٦١الصلة املشار إليها يف الفقرة      
ة واجتماعـات خـرباء منتظمـة       حلقات عمل علمي  عقد  التقييم اخلامس، وذلك عن طريق      

  ومبشاركة األطراف واخلرباء، وال سيما من اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ؛
مساعدة اهليئتني الفرعيتني يف إعداد التقارير التوليفيـة عـن االسـتعراض              )ب(  
  فيها؛ والنظر
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  : ما يلييقرر أيضاً  -٨٧  
مجيع األطراف واملراقبني، وأن تعقد     أن تكون حلقات العمل مفتوحة أمام         )أ(  

  بتوافر املوارد؛ هناًقبل الدورات كلما أمكن، وأن تنظمها األمانة، ر
أن يتوىل تيسري احلوار ميسران متشاركان، أحدمها من طرف مـدرج يف              )ب(  

منهما املرفق األول لالتفاقية والثاين من طرف غري مدرج يف املرفق األول لالتفاقية، ختتار كل               
  ؛اليت ينتمي إليهاموعة اجمل

 عن العمل املنجز يف إطار احلـوار إىل         أن يقدم امليسران املتشاركان تقريراً      )ج(  
  الدورتني التاسعة عشرة والعشرين ملؤمتر األطراف، عن طريق اهليئتني الفرعيتني؛

جرى االستعراض بطريقة شفافة ومبشاركة كاملة من األطراف،         أن يُ  يقرر  -٨٨  
 من خالل توفري التمويل الكايف ملشاركة ومتثيل البلدان النامية األطراف         ضمانه  ي  ينبغ وهو ما 
 يف مجيع مراحل االستعراض ويف مجيع األنشطة واالجتماعـات وحلقـات العمـل              املؤهلة

 ودورات اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ اليت تشكل جزءاً           
  راض؛من عملية االستع

األعمال التحضريية لالستعراض ينبغي أن تتـسم بالفعاليـة          أن   يقرر أيضاً   -٨٩  
مـؤمتر األطـراف واهليئـتني      كالً من   من أجل تفادي تكرار العمل اجلاري، وأن        والكفاءة  

نتائج األعمال املنجـزة يف إطـار االتفاقيـة وبروتوكوهلـا       مراعاة  يف  يرغب  الفرعيتني رمبا   
   عند اإلعداد لالستعراض؛تنيالفرعياالختياري واهليئتني 

رئيسي اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيـة واهليئـة         إىل   يطلب  -٩٠  
ليتـاح  ،  ١٧-م أ /٢ مع املقرر    الفرعية للتنفيذ تنظيم االستعراض بطريقة مرنة ومالئمة متاشياً       

   تصبح متاحة؛املعدة لالستعراض ما إنالنظر بشكل كاٍف ومناسب التوقيت يف املدخالت 
 ١٦٤ أن تستمر مرحلة مجع وجتميع املعلومات املشار إليها يف الفقرة            يقرر  -٩١  
 وتنتهي يف موعـد     ٢٠١٣عام   دون انقطاع من بداية االستعراض يف        ١٧-م أ /٢ من املقرر 

، إال إذا ظهرت معلومات بالغة      ٢٠١٥عام  يتجاوز ستة أشهر قبل اختتام االستعراض يف         ال
   هذه الفترة تتطلب النظر فيها؛األمهية خالل

  مسائل أخرى  -ثامناً  

إىل الـيت متـر بعمليـة انتقـال         األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية         -ألف  
  السوق اقتصاد
  ، ١٧-م أ/٢ من املقرر  ألف-  إىل الفصل الثامنإذ يشري  
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املدرجة يف  اف  لألطر الظروف االقتصادية واالجتماعية الوطنية      وإذ يأخذ يف االعتبار     
إىل اقتصاد السوق وضرورة متكينها من مواصـلة       اليت متر بعملية انتقال     املرفق األول لالتفاقية    

   ،تنميتها االقتصادية بطريقة مستدامة خفيضة االنبعاثات
 املوارد املالية اليت متكنها من بأن معظم هذه األطراف ال تزال تعوزها حالياً وإذ يسلم     

 هـا املتعلقـة   اف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيـة لتغطيـة تكاليف          تقدمي الدعم لألطر  
  التخفيف والتكيف ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات،ب

 مبعزل عن   بأن خمتلف إجراءات التصدي لتغري املناخ ميكن تربيرها اقتصادياً        وإذ يسلم     
  أن تساعد يف حل مشاكل بيئية أخرى،أيضاً غريها وميكن 

أنه ينبغي السماح بدرجة معينة من املرونة لألطراف املدرجة يف املرفق            يقرر  -٩٢  
إىل اقتصاد السوق فيما يتعلق بتوفري موارد مالية جديدة         اليت متر بعملية انتقال     األول لالتفاقية   

وإضافية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات لفائدة األطراف غري املدرجـة يف املرفـق األول              
 متكينها من تعزيز تنفيذها إلجراءات التخفيف والتكيف، وأن هذه املرونة           لالتفاقية من أجل  

، عندما يدخل حيز النفاذ بروتوكول أو صك قانوين آخر أو وثيقة ٢٠٢٠ينبغي متديدها حىت 
  متفق عليها هلا قوة قانونية يف إطار االتفاقية تسري على مجيع األطراف؛

إىل اقتـصاد   اليت متر بعملية انتقال     ول   األطراف املدرجة يف املرفق األ     يدعو  -٩٣  
التكنولوجيـا  وتقوم بنقـل  السوق واليت هلا القدرة إىل أن تقدم موارد مالية جديدة وإضافية        

  القدرات لفائدة األطراف غري املدرجة يف املرفق األول، وذلك على أساس طوعي؛وبناء 

ف مـؤمتر األطـراف     األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اليت اعتـر          -باء  
  بظروفها اخلاصة

 اليت اعترفت بأن ١٧-م أ/٢ و١٦-م أ/١ و٧-م أ/٢٦املقررات  من جديدؤكد إذ ي  
   عن األطراف األخرى املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية،اً خمتلفاًتركيا وضعل

ختفيـضاً  من غازات الدفيئـة     ختفيض االنبعاثات العاملية     إىل أن من الالزم      وإذ يشري   
  مسألة ملحة،أن تدارك قصور الطموح اً وريكب

 مبعزل عن    بأن خمتلف إجراءات التصدي لتغري املناخ ميكن تربيرها اقتصادياً         وإذ يسلم   
  ف التنمية املستدامة،اهد أليف حل مشاكل بيئية أخرى، وفقاًضاً غريها وميكن أن تساعد أي

بناء القدرات لألطراف   و الدعم املايل والتكنولوجي  توفري   أمهية   يؤكد من جديد  وإذ    
اليت اعترف مؤمتر األطراف بظروفها اخلاصة مـن أجـل           املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية    

  مساعدة هذه األطراف على تنفيذ االتفاقية،
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، من  تقومعلى أن   القادرة   األطراف املدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقية        حيث  -٩٤  
واملنظمـات  فيها مرفق البيئة العاملية ضمن واليتـه،        خالل الوكاالت املتعددة األطراف، مبا      

كات واملبـادرات األخـرى،     ااحلكومية الدولية املعنية، واملؤسسات املالية الدوليـة، والـشر        
الـدعم  بتـوفري  والوكاالت الثنائية والقطاع اخلاص، أو أي ترتيبات أخرى، حسب االقتضاء،   

ـ   والتقين  املايل والتكنولوجي      املدرجـة يف املرفـق األول لالتفاقيـة      رافوبناء القدرات لألط
 اليت يعترف مؤمتر األطراف بظروفها اخلاصة مـن أجـل           )األطراف املدرجة يف املرفق األول    (

جياهتا وخطط عملها الوطنية لتغري املناخ ووضـع اسـتراتيجياهتا          يمساعدهتا على تنفيذ استرات   
  ؛١٦-م أ/١ للمقرر خططها اإلمنائية اخلفيضة االنبعاثات وفقاً أو

 إىل األمانة أن تعدَّ ورقة تقنية، لتنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيـذ يف              يطلب  -٩٥  
اليت اعتـرف    لألطراف املدرجة يف املرفق األول     الفرص املتاحة    دورهتا الثامنة والثالثني، حتدد   

 على األقل من دعـم      ٢٠٢٠ من أجل االستفادة حىت عام       مؤمتر األطراف بظروفها اخلاصة،   
يئات ذات الصلة املنشأة مبوجب االتفاقية وغريها من اهليئات واملؤسـسات ذات الـصلة              اهل

  لتعزيز التخفيف والتكيف والتكنولوجيا وبناء القدرات واحلصول على التمويل؛ 
 إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تعد، باالستناد إىل الورقة التقنيـة            أيضاً يطلب  -٩٦  

عاله، توصيات بشأن هذه املسألة يف دورهتا التاسـعة والـثالثني            أ ٩٥املشار إليها يف الفقرة     
  لينظر فيها مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عشرة؛

  اآلثار املترتبة يف امليزانية  -تاسعاً  
باآلثار التقديرية املترتبة يف امليزانية علـى األنـشطة املقـرر أن         يط علماً حي  -٩٧  

   أعاله؛٩٦-١لواردة يف الفقرات ألحكام ابا تضطلع هبا األمانة عمالً
 أن تضطلع األمانة باإلجراءات اليت طُلبت منها يف هذا املقرر رهنـاً             يطلب  -٩٨  

  .بتوافر املوارد املالية
  اجللسة العامة التاسعة

  ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٨
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  ١٨-م أ/٢املقرر     
  النهوض مبنهاج ديربان

  إن مؤمتر األطراف،  
  ،١٧-م أ/١إىل املقرر إذ يشري   
 أن تغري املناخ ميثل هتديداً ملحاً قد يكون غري قابـل للـزوال تواجهـه                إذ يدرك و  

اجملتمعات البشرية وكوكب األرض، وأنه بالتايل يتطلب أن تتصدى له مجيع األطراف علـى            
وجه االستعجال، وإذ يقّر بأن الطبيعة العاملية لتغّير املناخ تتطلب التعاون بني مجيع البلـدان               

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

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

ومسارات االنبعاثات اإلمجالية اليت ترّجح احتمال اإلبقاء على ارتفاع معدل درجـة احلـرارة              
   درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية،١,٥العاملية دون درجتني مئويتني أو 

ب تعزيز النظـام املتعـدد       أن حتقيق اهلدف النهائي لالتفاقية سوف يتطل       وإذ يدرك   
  األطراف املطبق يف إطار االتفاقية الذي يقوم على قواعد حمددة،

  ،٨-م أإ/١ إىل املقرر وإذ يشري  
  ،١٨-م أ/١إىل املقرر وإذ يشري أيضاً   
بأن عمل الفريق العامل املخصص املعين مبنهاج ديربان للعمل املعزز ينبغي           وإذ يسلم     

  ،أن يسترشد مببادئ االتفاقية
بنجاح الفريق العامل املعين مبنهاج ديربان للعمل املعزز        يرحب ببالغ التقدير      -١  

يف استهالل أعماله على سبيل االستعجال، مبا يشمل خطة العمل املتعلقة برفـع مـستوى               
  ؛٢٠١٢الطموح يف جمال التخفيف، وبالتقدم احملرز يف عام 

املعين مبنهاج ديربان للعمل    صص  املخ الترتيب اخلاص مبكتب الفريق العامل       يؤيد  -٢  
، ُمسلماً بأن هذا الترتيـب      FCCC/ADP/2012/2 من الوثيقة    ٧املعزز، على النحو املبني يف الفقرة       

   من مشروع النظام الداخلي املعمول به؛٢٧ من القاعدة ٦ و٥يشكل استثناًء من الفقرتني 
املعـين  ملخـصص   اجبدول األعمال الذي اعتمده الفريق العامل       حييط علماً     -٣  

، FCCC/ADP/2012/2 من الوثيقة ١٣مبنهاج ديربان للعمل املعزز، على النحو املبني يف الفقرة          
 ٢العمل، اللذين يتعلق أحدمها باملسائل املتصلة بالفقرات من         مساري  مبا يشمل الشروع يف     

تـصلة  والثـاين باملـسائل امل    ) من جدول األعمال  ) أ(٣البند   (١٧-م أ /١ من املقرر    ٦إىل  
  ؛)من جدول األعمال) ب(٣البند ( من املقرر ذاته ٨ و٧بالفقرتني 
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على أن يعتمد، يف دورته احلادية والعشرين املقرر عقـدها يف           يعقد العزم     -٤  
، ٢٠١٥ديـسمرب   / كانون األول  ١٣إىل األحد    ديسمرب/ كانون األول  ٢الفترة من األربعاء    

 عليها هلا قوة قانونية يف إطار االتفاقية تـسري          اًتفق آخر أو وثيقة م    اً قانوني اً أو صك  بروتوكوالً
  ؛٢٠٢٠، وعلى أن يبدأ نفاذها وتنفيذها اعتباراً من عام على مجيع األطراف

 خيـارات بـشأن جمموعـة مـن         ٢٠١٣ أن حيدد ويبحث يف عام       يقرر  -٥  
ح على مـدى الفتـرة مـا قبـل          اإلجراءات اليت ميكنها أن تتدارك قصور مستوى الطمو       

، مبا يكفل بذل أكـرب  ٢٠١٤، بغية حتديد املزيد من األنشطة خلطة عمله يف عام  ٢٠٢٠ عام
  قدر ممكن من جهود التخفيف يف إطار االتفاقية؛

مبنهاج ديربان للعمـل   املعيناملخصص الفريق العامل   بتخطيط عمل    يرحب  -٦  
 منها التخفيف   ، فيما يتعلق بأمور   FCCC/ADP/2012/L.4، على النحو املبني يف الوثيقة       املعزز

  والتكيف والتمويل وتطوير التكنولوجيا ونقلها وبناء القدرات وشفافية العمل والدعم؛
  ؛١٧-م أ/١ على أمهية املشاركة رفيعة املستوى يف املسائل املتصلة باملقرر يشدد  -٧  
 بإعالن األمني العام لألمم املتحدة يف الدورة الثامنة عـشرة ملـؤمتر           يرحب  -٨  

دورة الثامنة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف يف بروتوكـول            األطراف وال 
  ؛٢٠١٤كيوتو عن عقد اجتماع لقادة العامل يف عام 

 يف  مبنهاج ديربان للعمل املعزز    املعيناملخصص  الفريق العامل   أن ينظر   يقرر    -٩  
 مع الـدورة  عناصر مشروع نص تفاوضي يف أجل أقصاه موعد دورته املقرر عقدها بالتزامن  

ديـسمرب إىل   / كـانون األول   ٣العشرين ملؤمتر األطراف املقرر عقدها يف الفترة من األربعاء          
  .٢٠١٥مايو /، بغية إتاحة نص تفاوضي قبل أيار٢٠١٤ديسمرب / كانون األول١٤األحد 

  اجللسة العامة التاسعة
  ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٨
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    ١٨-م أ/٣قرر امل    
تأثريات تغـري املنـاخ يف      ب  املرتبطة ر واألضرار ُنهج التصدي للخسائ  

تغـري  املترتبة على   البلدان النامية املعرضة بصفة خاصة لآلثار الضارة        
  التأقلماملناخ هبدف تعزيز القدرة على 

  إن مؤمتر األطراف،  
   إىل األحكام ذات الصلة من االتفاقية،إذ يشري  
 واالستنتاجات ذات الصلة للهيئة ١٧-م أ/٧ و١٦-م أ/١ إىل مقرريه وإذ يشري أيضاً  

  الفرعية للتنفيذ يف دورتيها الرابعة والثالثني والسادسة والثالثني،
 باحلاجة إىل تعزيز التعاون واخلربة الدوليني بغية فهم وتقليـل اخلـسائر             وإذ يسلم   

لظواهر اجلوية  تغّير املناخ، مبا يف ذلك التأثريات املتعلقة با       الضارة ل تأثريات  الاملرتبطة ب واألضرار  
  ،)١(والظواهر البطيئة احلدوثالقصوى 
 على الدور اهلام واألساسي لالتفاقيـة يف التـصدي للخـسائر            وإذ يسلط الضوء    

تأثريات تغّير املناخ، والسيما يف البلدان النامية املعّرضة بصفة خاصة لآلثار          املرتبطة ب واألضرار  
لقيـادة والتـآزر    االضطالع بـدور ا    تشجيع   تغري املناخ، بوسائل منها   املترتبة على   الضارة  

والتعاون على الصعد الوطين واإلقليمي والدويل فيما يتعلق مبجموعة واسعة من القطاعـات             
ج متسقة ومتآزرة يف التصدي     ُهوالنظم اإليكولوجية، وذلك من أجل هتيئة الظروف لتبلور نُ        

  هلذه اخلسائر واألضرار،
به باقي اهليئات وبرامج العمل وخطـط العمـل        العمل اهلام الذي تقوم      وإذ يالحظ   

  والعمليات يف إطار االتفاقية،
 باملعارف ذات الصلة والعمل املتواصل خارج االتفاقية، مبا يف ذلـك      وإذ حييط علماً    

إدارة خمـاطر  الذي يتناول مـسألة  التقرير اخلاص للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ،  
، وتقرير التقييم العاملي    )٢(وارث من أجل دفع عملية التكيف إىل األمام       القصوى والك الظواهر  

، واإلطار العاملي للخدمات املناخية     )٤(، وإطار عمل هيوغو   )٣(بشأن احلد من خماطر الكوارث    
   ،للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية

__________ 

 .٢٥، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )١(
)٢( <http://ipcc-wg2.gov/SREX/>. 
)٣( <http://www.preventionweb.net/english/hyogo/gar/2011/en/home/index.html>. 
)٤( <http://www.unisdr.org/eng/hfa/hfa.htm>. 
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 يـة بري وقائيـة، وفقـاً ملبـادئ االتفاق       ا ضرورة اختاذ األطراف تد    وإذ يعيد تأكيد    
، من أجل استباق أسباب تغري املناخ أو منع حدوثها أو التقليل منـها إىل احلـد                 وأحكامها

 الضارة، مؤكداً أنه ال ينبغي التذرُّع بعدم وجود أدلـة            تغري املناخ  األدىن والتخفيف من آثار   
  علمية قاطعة كسبب لتأجيل اختاذ هذه التدابري،

لتصدي للخسائر واألضـرار    املتعلق با العمل   التقدم احملرز يف تنفيذ برنامج       وإذ يقدر   
   وأمهية مواصلة هذا الربنامج،املرتبطة بالتأثريات الضارة املترتبة على تغري املناخ

 باملبادرات املتواصلة املتصلة باخلسائر واألضرار املرتبطة بالتأثريات الـضارة     وإذ يعترف   
 مضاعفة هذه اجلهود،    ضرورةإلقليمي وب املترتبة على تغري املناخ على الصعد الوطين والدويل وا        

   تعزيز الدعم والتنسيق يف السياق األوسع للتنمية املستدامة املتأقلمة مع املناخ،وسائل منهاب
يـشمل الـدعم    ، مبـا     اإلجراءات ذات الصلة    بضرورة زيادة دعم   يعترف  -١  
  ؛بناء القدراتو اوالتكنولوجيبالتمويل 
ج واألساليب واألدوات املتاحـة لتقيـيم       ُه أن هناك جمموعة من النّ     يالحظ  -٢  

اخلطر والتصدي للخسائر واألضرار املرتبطة بالتأثريات الضارة املترتبة على تغري املنـاخ، وأن             
إشراك يتطلب اختيارها يتوقف على القدرات والسياق والظروف اإلقليمية والوطنية واحمللية، و

  مجيع أصحاب املصلحة املعنيني؛
والظـواهر  القصوى أن هناك روابط هامة بني الظواهر اجلوية       يالحظ أيضاً     -٣  

  ج شاملة إلدارة املخاطر املناخية؛ُهأمهية بناء ُنيالحظ البطيئة احلدوث، و
 على أن مثة حاجة إىل استجابات شاملة وجامعة واستراتيجية للتصدي           يتفق  -٤  

   املناخ؛للخسائر واألضرار املرتبطة بالتأثريات الضارة املترتبة على تغري
ج للتصدي للخـسائر    ُهدور االتفاقية يف تشجيع تنفيذ نُ     أن  على   أيضاًيتفق    -٥  

  :تغّير املناخ يشمل فيما يشمل ما يليترتبة على واألضرار املرتبطة بالتأثريات الضارة امل
ج الشاملة إلدارة املخاطر من أجل التصدي للخسائر        ُهتعزيز معرفة وفهم النُ     )أ(  

   تغّير املناخ، مبا فيها اآلثار البطيئة احلدوث؛ املترتبة علىطة بالتأثريات الضارةواألضرار املرتب
  تعزيز احلوار والتنسيق واالتساق والتآزر فيما بني أصحاب املصلحة املعنيني؛  )ب(  
زيادة اإلجراءات والدعم، مبا فيه املايل والتكنولوجي ويف جمال بناء القدرات،             )ج(  

   تغّير املناخ؛ املترتبة علىر واألضرار املرتبطة بالتأثريات الضارةمن أجل التصدي للخسائ
  األطـراف  مراعاة مـسؤوليات  يف ظل مجيع األطراف إىل أن تعمل، يدعو  -٦  
 وقدرات كل منها واألولويات واألهداف والظـروف         واملتمايزة يف الوقت نفسه،    املشتركة

يز اإلجراءات الرامية إىل التصدي للخـسائر        تعز  من أجل  ،احملددةاإلمنائية الوطنية واإلقليمية    
 تغّير املناخ، مع مراعاة العمليـات اإلمنائيـة         املترتبة على  واألضرار املرتبطة بالتأثريات الضارة   

  :الوطنية، عن طريق مجلة أمور منها ما يلي
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 تغـري    املترتبة علـى   تقييم خماطر اخلسائر واألضرار املرتبطة باآلثار الضارة        )أ(  
  مبا يف ذلك اآلثار البطيئة احلدوث؛املناخ، 

ج قطرية إلدارة املخاطر،    ُهحتديد اخليارات وتصميم وتنفيذ استراتيجيات ونُ       )ب(  
  لحد من املخاطر ونقلها وتقامسها؛لآليات يشمل إجياد مبا 

املراقبة املنهجية آلثار تغري املناخ ومجع البيانات بشأهنا، وال سـيما اآلثـار               )ج(  
  اخلسائر، حسب االقتضاء؛وحصر ، البطيئة احلدوث

زيادة وتكرار املمارسـات  يشمل  ج شاملة إلدارة خماطر املناخ، مبا       ُهتنفيذ نُ   ) د(  
  اجليدة واملبادرات الرائدة؛

تشجع االستثمار وإشراك أصحاب املـصلحة      أن   بيئة مواتية من شأهنا      هتيئة  )ه(  
  املعنيني يف إدارة املخاطر املناخية؛

، واجملتمع املدين، والقطاع    املعرضني للتأثر تمعات احمللية والسكان    إشراك اجمل   )و(  
  ؛ وتداركهاخلسائر واألضرارااخلاص وغريهم من أصحاب املصلحة املعنيني، يف تقييم 

واستخدامها على الـصعد اإلقليمـي   وتبادهلا تيسري احلصول على البيانات      )ز(  
 املائية والبيانات الوصفية، علـى أسـاس   والوطين ودون الوطين، مثل بيانات األرصاد اجلوية    

  طوعي، وذلك لتيسري تقييم وإدارة املخاطر املتصلة باملناخ؛
حتـصيل   بالعمل اإلضايف الرامي إىل تعزيز فهم اخلسائر واألضرار و         يعترف  -٧  

  :، يف مجلة أمور أخرىشمل ما يليمبا ياخلربة املتعلقة هبما، 
  :تعزيز فهم ما يلي  )أ(  

  ج التصدي هلا؛ُهالبطيئة احلدوث، وُنخطر الظواهر  '١'
  اخلسائر واألضرار غري االقتصادية؛ '٢'
 تغـري   املترتبة على الضارة  بالتأثريات  كيف تؤثر اخلسائر واألضرار املرتبطة       '٣'

 شرائح السكاِن املعرضة أصالً للتأثر بسبب عوامـل كاجلغرافيـا            يف املناخ
ية أو إىل أقلية مـن      نوع اجلنس أو العمر أو االنتماء إىل الشعوب األصل         أو

 للخـسائر   التـصدي األقليات أو بسبب اإلعاقة، وكيف ميكن لتنفيذ ُنُهج         
  فيد هذه الشرائح من السكان؛ يواألضرار أن 

للتصدي للخسائر واألضـرار املرتبطـة      مناسبة  كيفية حتديد ووضع ُنهج      '٤'
 تغري املناخ، مبا يشمل التـصدي للظـواهر          املترتبة على  الضارةبالتأثريات  

، باستخدام أدوات منها احلد من       والظواهر اجلوية القصوى   بطيئة احلدوث ال
اخلـسائر  أجل مواجهـة    املخاطر وتقامسها ونقلها وُنهج إعادة التأهيل من        

   تغّير املناخ؛ املترتبة علىواألضرار املرتبطة بالتأثريات الضارة
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 تغري   تأثريات  املترتبة على  كيف ميكن دمج ُنهج التصدي للخسائر واألضرار       '٥'
  املناخ يف العمليات اإلمنائية املتأقلمة مع املناخ؛

   أمناط هجرة البشر وتشردهم وتنقلهم؛ يفتغري املناختأثريات كيف تؤثر  '٦'
تعزيز ودعم مجع وإدارة البيانات ذات الصلة، مبا يف ذلك البيانات املصنفة              )ب(  

 رتبطة بالتأثريات الضارةحسب نوع اجلنس، وذلك من أجل تقييم خماطر اخلسائر واألضرار امل      
   تغّير املناخ؛املترتبة على

تعزيز التنسيق والتآزر والروابط، فيما بني خمتلف املنظمات واملؤسسات واألطـر،     )ج(  
 هنج للتصدي للخسائر واألضرار، مبا يف ذلـك الظـواهر البطيئـة              وتوطيد لتهيئة الظروف لوضع  

  ناخية، تشمل أدوات نقل املخاطر؛ واستراتيجيات شاملة إلدارة املخاطر امل،احلدوث
املراكز والشبكات بشأن االستراتيجيات    وتعزيز وتشجيع التعاون اإلقليمي       )د(  

 املترتبـة   والنهج، من أجل أمور منها التصدي للخسائر واألضرار املرتبطة بالتأثريات الضارة          
مبادرات احلـد مـن     يشمل أيضاً    تغّير املناخ، مبا يشمل الظواهر البطيئة احلدوث، ومبا          على

  املخاطر وتقامسها ونقلها؛ 
تعزيز بناء القدرات على الصعيدين الوطين واإلقليمي للتـصدي اخلـسائر             ) ه(  

  واألضرار املرتبطة بالتأثريات الضارة النامجة عن تغّير املناخ؛
تعزيز الترتيبات املؤسسية على الصعد الوطين واإلقليمي والدويل للتـصدي            )و(  

   تغّير املناخ؛ املترتبة علىضرار املرتبطة بالتأثريات الضارةلخسائر واألل
 البلدان املتقدمة األطراف أن توفر للبلـدان الناميـة األطـراف             إىل يطلب  -٨  

 ومقررات مـؤمتر األطـراف   ١٦-م أ/١التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات، وفقاً للمقرر    
  األخرى ذات الصلة؛

  آلية دولية  لتاسعة عشرة، ترتيبات مؤسسية منها     أن ينشئ، يف دورته ا     يقرر  -٩  
للتـصدي   أعاله،   ٥هلا وظائف وطرائق موضوعة مبا يتفق مع دور االتفاقية احملدد يف الفقرة             

 املعرضة بصفة    يف البلدان النامية    تغّير املناخ  املترتبة على للخسائر واألضرار املرتبطة بالتأثريات     
  ؛ري املناختغ املترتبة على خاصة لآلثار الضارة

 إىل األمانة أن تنفذ األنشطة املؤقتة التالية يف إطار برنـامج العمـل              يطلب  -١٠  
  :املتعلق باخلسائر واألضرار، قبل موعد الدورة التاسعة والثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذ

للخرباء للنظر يف االحتياجات املـستقبلية، مبـا يف ذلـك            اجتماعتنظيم    )أ(  
وإعـداد  قدرات املرتبطة بالنهج املمكنة للتصدي للظواهر البطيئة احلدوث،         احتياجات بناء ال  

  ؛تقرير لكي تنظر فيه اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا التاسعة والثالثني
  ورقة تقنية عن اخلسائر غري االقتصادية؛إعداد   )ب(  



FCCC/CP/2012/8/Add.1 

GE.13-60422 30 

مـة  إعداد ورقة تقنية عن الثغرات اليت تعتري الترتيبـات املؤسـسية القائ             )ج(  
نطاق االتفاقية وخارجها للتصدي للخسائر واألضرار مبا فيها تلك املرتبطة بـالظواهر             على

  البطيئة احلدوث؛
 إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تنظر يف الورقة التقنية املـشار إليهـا يف         يطلب  -١١  

   أعاله؛٩أعاله يف إطار إعداد الترتيبات املشار إليها يف الفقرة ) ج(١٠الفقرة 
 إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن ُتعّد، يف دورهتا التاسعة والثالثني،           يطلب أيضاً   -١٢  

أنشطة ضمن برنامج العمل املتعلق باخلسائر واألضرار لتعزيز فهم اخلسائر واألضرار املرتبطة            
باآلثار الضارة املترتبة على تغري املناخ وتعزيز حتصيل اخلربة املتصلة هبـا، علـى أن تراعـي                 

   أعاله؛٧حكام الواردة يف الفقرة األ
ألنشطة اليت ستـضطلع    على ا  امليزانية    باآلثار التقديرية املترتبة يف    اًحييط علم   -١٣  

   عمالً باألحكام الواردة يف هذا املقرر؛ األمانةهبا
طلبت منها يف هذا املقرر        أن تضطلع األمانة باإلجراءات اليت      كذلك يطلب  -١٤  

 أن األمانة قد ال تكون قادرة على االضـطالع باألنـشطة            اً علم ؛ملاليةبتوافر املوارد ا  اً  رهن
  . أعالهشار إليهاحالة عدم وجود متويل إضايف كاف، وفق تقديرات امليزانية امل املطلوبة يف

  اجللسة العامة التاسعة
  ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٨

  



FCCC/CP/2012/8/Add.1 

31 GE.13-60422 

    ١٨-م أ/٤املقرر     
  ألجلبرنامج العمل املتعلق بالتمويل الطويل ا

  إن مؤمتر األطراف،  
   من االتفاقية،١١ و٤إىل املادتني إذ يشري   
  ،١٧-م أ/٢ و١٦-م أ/١و) خطة عمل بايل (١٣-م أ/١ إىل املقررات وإذ يشري أيضاً  
يف اجلهود اجلاريـة  بإسهام برنامج العمل املتعلق بالتمويل الطويل األجل  إذ يعترف   و  

  ،١٧-م أ/٢ ، عمالً باملقرر٢٠١٢ناخ بعد عام لزيادة تعبئة التمويل املتعلق بتغري امل
 بتقرير الرئيسني املتشاركني بشأن حلقات عمل برنامج العمـل          حييط علماً   -١  

  ؛)١(املتعلق بالتمويل الطويل األجل
أن ميدد برنامج العمل املتعلق بالتمويل الطويل األجل بسنة إىل هنايـة            يقرر    -٢  

دمة األطراف يف جهودها الرامية إىل حتديد سبل زيـادة          ، بغية إرشاد البلدان املتق    ٢٠١٣عام  
، مـن   ٢٠٢٠ بليون دوالر سنوياً حبلول عـام        ١٠٠تعبئة التمويل املتعلق باملناخ حبيث يبلغ       
، وإرشـاد    إجراءات التخفيف اجملدية وشفافية التنفيذ     مصادر عامة وخاصة وبديلة يف سياق     

سياساتية من أجل تيسري تعبئة التمويل املتعلـق        األطراف يف تعزيز بيئاهتا التمكينية وأطرها ال      
  باملناخ وتوزيعه بفعالية يف البلدان النامية؛

، أحدمها من بلد    متشاركني رئيس مؤمتر األطراف إىل تعيني رئيسني        يدعو  -٣  
برنامج ، يسند إليهما    من بلد من البلدان املتقدمة األطراف      واآلخرمن البلدان النامية األطراف     

   أعاله؛٢كور يف الفقرة العمل املذ
 إىل الرئيسني املتشاركني أن يقدما إىل مؤمتر األطـراف يف دورتـه             يطلب  -٤  

  التاسعة عشرة تقريراً عن نتائج برنامج العمل؛
 األطراف واهليئات املواضيعية وهيئات اخلرباء التابعة لالتفاقيـة إىل أن      يدعو  -٥  

آراءها بشأن التمويل الطويل األجل، آخذة      ،  ٢٠١٣مارس  / آذار ٢١تقدم إىل األمانة، حبلول     
يف اعتبارها تقرير حلقات عمل برنامج العمل املتعلق بالتمويل الطويل األجل، كـي تقـوم               

  األمانة بإعداد وثيقة معلومات ينظر فيها الرئيسان املتشاركان لربنامج العمل؛
تـوفري   إىل اللجنة الدائمة أن تدعم تنفيذ برنامج العمل من خـالل             يطلب  -٦  

  مشورة اخلرباء؛ 
   أن يكون برنامج العمل املتعلق بالتمويل الطويل األجل مفتوحاً وشفافاً؛يقرر  -٧  

__________ 

)١( FCCC/CP/2012/3.  
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وجودة يف إطار االتفاقيـة هبـدف تقيـيم          على مواصلة العمليات امل    يتفق  -٨  
واستعراض احتياجات البلدان النامية األطراف من املوارد املاليـة للتـصدي لـتغري املنـاخ               

ضارة، مبا يشمل حتديد خيارات لتعبئة هذه املوارد ولكفايتها وإمكانية التنبـؤ هبـا              ال وآثاره
  .واستدامتها وتيّسرها

  اجللسة العامة التاسعة
  ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٨
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    ١٨-م أ/٥املقرر     
  قرير اللجنة الدائمةت

  إن مؤمتر األطراف،  
   من االتفاقية،١١ و٤ىل املادتني  إإذ يشري  
أن تقـدم   الذي تقرَّر فيـه      ،١٧-م أ /٢ من املقرر    ١٢٠ إىل الفقرة    أيضاً وإذ يشري   

بشأن مجيع  اللجنة الدائمة، يف كل دورة عادية من دورات مؤمتر األطراف، تقارير وتوصيات             
  جوانب عملها لينظر فيها املؤمتر، 

 ،١٧-م أ /٢ من املقرر    ١٢٥-١٢٠بتفعيل اللجنة الدائمة وفقاً للفقرات      يرحب    -١  
  بالتقدم الذي أحرزته اللجنة الدائمة؛و

 بتقرير اللجنة الدائمة عن نتائج اجتماعيها املعقودين        حييط علماً مع التقدير     -٢  
، ٢٠١٥-٢٠١٣، مبا يف ذلك إعداد طرائق عملها، وبرنامج عملها للفترة           )١(٢٠١٢ يف عام 

يانات تشغيل اآلليـة    الذي يشمل تنظيم منتدى اللجنة الدائمة، وتوصياهتا املتعلقة بإرشاد ك         
  املالية لالتفاقية؛

، الوارد يف   ٢٠١٥-٢٠١٣ برنامج عمل منتدى اللجنة الدائمة للفترة        يؤيد  -٣  
  املرفق الثاين لتقرير اللجنة الدائمة؛

 بعمل منتدى اللجنة الدائمة ويشجع اللجنة الدائمة علـى تـسهيل            يرحب  -٤  
   األكادميية يف املنتدى؛مشاركة القطاع اخلاص واملؤسسات املالية واألوساط

إىل اللجنة الدائمة أن تقدم معلومات عن املنتـدى يف تقريرهـا إىل             يطلب    -٥  
  مؤمتر األطراف؛

 التشكيلة املنقحة للجنة الدائمة وطرائق عملها، مثلما ترد يف املرفـق            يعتمد  -٦  
  الرابع لتقرير اللجنة الدائمة؛

ه كرئيسني متـشاركني للجنـة       أن يعمل رئيس اللجنة الدائمة ونائب      يقرر  -٧  
  ؛٢٠١٣الدائمة، اعتباراً من االجتماع األول للجنة الدائمة يف عام 

 باملسامهات املالية املقدمة من االحتاد األورويب وحكومـة النـرويج          يرحب  -٨  
  لدعم عمل اللجنة الدائمة؛

   تغيري اسم اللجنة الدائمة ليصبح اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل؛يقرر  -٩  

__________ 

)١( FCCC/CP/2012/4. 
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، ٢٠١٤مايو  /الدول األطراف املتقدمة إىل موافاة األمانة، حبلول أيار       يدعو    -١٠  
  مبعلومات عن املنهجيات والنظم املناسبة املستخدمة لقياس وتعقب التمويل املتعلق باملناخ؛

 إىل اللجنة الدائمة أن تنظر يف طرق تعزيز منهجيات اإلبالغ عـن             يطلب  -١١  
  ند إعداد التقييم األول لفترة السنتني والعرض العام للتدفقات املالية؛التمويل املتعلق باملناخ، ع

إىل اللجنة الدائمة أن تنظر يف اإلرشادات املقدمة إىل اللجنة الدائمة           يطلب    -١٢  
  .يف املقررات األخرى ملؤمتر األطراف

  اجللسة العامة التاسعة
  ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٨
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    ١٨-م أ/٦املقرر     
صندوق األخضر للمناخ املقدم إىل مؤمتر األطراف واإلرشادات         ال قريرت

  املوجهة إىل الصندوق األخضر للمناخ
  إن مؤمتر األطراف،  
   من االتفاقية،١١ىل املادة  إإذ يشري  
 ١٣ و ١٢ و ٦-٢والفقرات   ،١٦-م أ /١ من املقرر    ١٠٢إىل الفقرة   وإذ يشري أيضاً      
  ،١٧-م أ/٣ من املقرر
 جزءاً هاماً من التمويل اجلديد متعدد األطـراف اخلـاص           أن وإذ يؤكد من جديد     

  بالتكيف ينبغي أن يأيت عن طريق الصندوق األخضر للمناخ،
طلبه إىل جملس الصندوق األخضر للمناخ أن يوازن توزيع موارد الصندوق         وإذ جيدد     

  ،األخضر للمناخ بني أنشطة التكيف والتخفيف
هة إىل كيانات تشغيل اآللية املاليـة لالتفاقيـة،          اإلرشادات األولية املوج   وإذ يراعي   

  ،١-م أ/١١والواردة يف املقرر 
  الصندوق األخضر للمناخ، باجلهود املستمرة الرامية إىل تفعيلوإذ حييط علماً   
  جملس الصندوق األخضر للمناخ،  بتعينيوإذ يرحب  
  علق باملناخ، أمهية دور الصندوق األخضر للمناخ يف بنية التمويل املتوإذ يؤكد  
جملس الصندوق األخـضر للمنـاخ يف       التقدم الذي أحرزه    مع التقدير   وإذ يالحظ     

اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املنـاخ        تفعيل الصندوق األخضر للمناخ، وإسراع      
لصندوق وسـاطة   ألمانة املؤقتة للصندوق، وإنشاء البنك الدويل       ا بإنشاء   ومرفق البيئة العاملية  

  لية للصندوق األخضر للمناخ، يعمل بوصفه القَيِّم املؤقت على الصندوق،ما
بالتقرير السنوي األول جمللس الـصندوق األخـضر        حييط علماً مع التقدير       -١  

  ؛)١(للمناخ املقدم إىل مؤمتر األطراف
 امتنانه ألملانيا وبولندا ومجهورية كوريا وسويـسرا واملكـسيك       يعرب عن   -٢  

  دمي عروضها الستضافة الصندوق األخضر للمناخ؛وناميبيا على تق

__________ 

)١( FCCC/CP/2012/5. 
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بالقرار الذي اختذه جملس الصندوق األخضر للمناخ بتوافـق اآلراء          يرحب    -٣  
 كمضيف للـصندوق األخـضر      مدينة سونغدو، إنشيون، مجهورية كوريا،    واملتعلق باختيار   

  للمناخ، على أساس عملية مفتوحة وشفافة، ويؤيد هذا القرار؛
 يـضعا، جملس الصندوق األخضر للمناخ ومجهورية كوريا أن         إىل   يطلب  -٤  

الستـضافة   الترتيبات القانونية واإلداريـة  ،١٧-م أ/٣ مرفق املقرر من ٨ و ٧وفقاً للفقرتني   
الصندوق وضمان منحه الشخصية القانونية واألهلية القانونية، والتعجيل مبـنح الـصندوق            

  االمتيازات واحلصانات الالزمة؛وموظفيه 
 التقدم الذي أحرزه جملس الصندوق األخضر للمناخ ويدعو هـذا           يالحظ  -٥  

اجمللس إىل ضمان إسراع الصندوق األخضر للمناخ بتنفيذ خطة عمله ووضـع الـسياسات              
ومعايري األهلية والربامج اخلاصة به، مع مراعاة إرشادات مؤمتر األطـراف هبـدف متكـني               

  وقت ممكن؛الصندوق األخضر للمناخ من بدء عمله يف أقرب 
 أن يقدم يف دورته التاسعة عشرة إرشـادات أوليـة إىل الـصندوق              يقرر  -٦  

  األخضر للمناخ؛
 إىل جملس الصندوق األخضر للمناخ أن يقدم، يف تقريره إىل مـؤمتر             يطلب  -٧  

، الذي طُلب فيه إىل ١٧-م أ/٣األطراف يف دورته التاسعة عشرة، معلومات عن تنفيذ املقرر      
  : مجلة أمور، ما يلياجمللس، من بني

عن طريق الـسلطات املعّينـة      طبق  أن يضع إجراء عدم اعتراض شفاف يُ        )أ(  
، من أجـل كفالـة االتـساق مـع          )٢(اإلدارةصك   من   ٤٦الوطنية املشار إليها يف الفقرة      

إتاحة اعتمادات  هنج قطري التوجه، و   اتباع  ، و املتعلقة باملناخ االستراتيجيات واخلطط الوطنية    
لقطاعني اخلاص والعام بواسطة الصندوق األخضر      إىل ا ويل مباشر وغري مباشر فعال      متلتقدمي  
  التمويل اليت يقدمها الصندوق؛مقترحات  وأن حيدد هذا اإلجراء قبل املوافقة على ،للمناخ

  أن يوازن توزيع موارد الصندوق األخضر للمناخ بني أنشطة التكيف والتخفيف؛  )ب(  
 ٢٩الزم للصندوق األخضر للمناخ، مع مراعاة الفقرتني        يوفر التمويل ال  أن    )ج(  

 من صك اإلدارة، لتيسري تشغيله السريع، وأن يضع السياسات العامـة واإلجـراءات              ٣٠و
  الضرورية اليت ستمكّن من إجراء عملية جتديد مبكرة وكافية للموارد؛

د املضيف أن يعجل بإنشاء األمانة املستقلة للصندوق األخضر للمناخ يف البل          )د(  
   من صك اإلدارة؛١٩يف أقرب وقت ممكن، وفقاً للفقرة 

القّيم على الصندوق األخضر للمناخ عن طريق عمليـة طلـب           أن خيتار     )ه(  
عدم حدوث أي انقطاع كفالة عطاءات مفتوحة وشفافة وتنافسية ُتجرى يف الوقت املناسب ل     

  يف خدمات القّيم؛
__________ 

 .، املرفق١٧-م أ/٣املقرر  )٢(
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لتكنولوجيا، املعنية با يف واللجنة التنفيذية    أن يبدأ عملية تعاون مع جلنة التك        )و(  
وكذلك هيئات مواضيعية أخرى ذات صلة يف إطار االتفاقية، لتحديد الروابط بني الصندوق             

  وهذه اهليئات، حسب االقتضاء؛
خضر للمنـاخ عمـالً     إىل تعيني املدير التنفيذي للصندوق األ     يتطلع    - ٨  
  ؛١٧-أم /٣  باملقرر

ينبغي أن تنتـهي يف موعـد     )٣(أن الترتيبات املؤقتة  ب قراره   يؤكد من جديد    -٩  
  أقصاه الدورة التاسعة عشرة ملؤمتر األطراف؛

 إىل جملس الصندوق األخضر للمناخ أن يدرج باستمرار يف تقريـره            يطلب  -١٠  
 ٧ و ٥إىل مؤمتر األطراف اخلطوات احملددة اليت اختذها لتنفيذ الطلب الـوارد يف الفقـرتني               

 معلومات بشأن حالة التربعات املالية لصاحل امليزانية اإلداريـة للـصندوق            أعاله، فضالً عن  
  األخضر للمناخ، مبا فيها التكاليف اإلدارية جمللس الصندوق األخضر للمناخ وأمانته املؤقتة؛

 مليـون  ٤,٢٩٨ جملموع التربعات املتراكمة البالغ قدرها   يعرب عن تقديره    -١١  
 واملقدمـة مـن     ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ٤تحدة حىت   دوالر من دوالرات الواليات امل    

حكومات أستراليا ومجهورية كوريا والسويد وفنلندا وهولندا لـصاحل امليزانيـة اإلداريـة             
للصندوق األخضر للمناخ إىل الصندوق االستئماين للصندوق األخضر للمناخ، الذي أنشأه           

  القَيِّم املؤقت على الصندوق؛
حلكومات إسبانيا وأملانيـا والـدامنرك وسويـسرا        يضاً  يعرب عن تقديره أ     -١٢  

 ١,٣٢والنرويج والواليات املتحدة األمريكية ملوافقتها على ترحيل املبلغ اإلمجايل الذي يقارب            
مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة من التربعـات املقدمـة إىل اللجنـة االنتقاليـة                

   أيضاً؛٢٠١٢ألخضر للمناخ يف عام تستخدمه األمانة املؤقتة للصندوق ا لكي
 مليـون دوالر مـن      ٤,٥٥٤ بتراكم التعهدات بالتربع مبا قـدره        يرحب  -١٣  

دوالرات الواليات املتحدة لصاحل امليزانية اإلدارية للصندوق األخضر للمناخ، اليت أعربـت            
ندا الشمالية  عنها حكومات أملانيا والدامنرك وفرنسا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرل         

، ويتطلع إىل الوفاء هبذه التعهدات يف       ٢٠١٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٩والنرويج واليابان حىت    
  وقت مبكر؛

 إىل جملس الصندوق األخضر للمناخ اإلسراع بتنفيذ خطـة عملـه            يطلب  -١٤  
، هبدف متكني الصندوق األخضر للمناخ من بدء عمله يف أقرب وقت ممكـن،              ٢٠١٣ لعام
  إجراء عملية جتديد مبكرة وكافية للموارد؛ بيسمح مما

__________ 

 .١٩، الفقرة ١٧-م أ/٣املقرر  )٣(
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ـ  إىل جملس الصندوق األخضر للمناخ أن يتيح تقاريره السنوية           يطلب  -١٥   ؤمتر مل
 أسبوعاً قبل انعقاد دورة مؤمتر األطراف،       ١٢األطراف يف أقرب وقت ممكن، ويف أجل أقصاه         

  لكي تنظر فيها األطراف؛
 أسـابيع   ١٠مانة سنوياً، يف أجل أقصاه       األطراف إىل أن تقدم إىل األ      يدعو  -١٦  

قبل عقد الدورة الالحقة ملؤمتر األطراف، آراءها وتوصياهتا كتابةً بشأن العناصر اليت يـتعني              
  مراعاهتا يف وضع اإلرشادات اليت تقدم إىل كيانات تشغيل اآللية املالية لالتفاقية؛

 أعـاله يف    ١٦ يف الفقرة     إىل األمانة أن جتمِّع املسامهات املشار إليها       يطلب  -١٧  
وثيقة متفرقات لتنظر فيها األطراف عند وضع اإلرشادات اليت تقدم إىل كيانات تشغيل اآللية            

  .لالتفاقية املالية

  اجللسة العامة التاسعة
  ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٨
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    ١٨-م أ/٧املقرر     
  الترتيبات بني مؤمتر األطراف والصندوق األخضر للمناخ

  ألطراف،إن مؤمتر ا  
   منها،٣، وخباصة الفقرة ١١املادة  إىل إذ يشري  
، اللذين قرر مبوجبهما مجلة أمور ١٧-م أ/٣ و١٦-م أ/١ إىل مقرريه وإذ يشري أيضاً  

  تشمل تعيني الصندوق األخضر للمناخ ككيان تشغيلي لآللية املالية لالتفاقية،
، ١٧-م أ/٣، واملقـرر  ١١ من املادة    ٣ بأن األحكام املبينة يف الفقرة       يسلّم  -١  

وصك إدارة الصندوق األخضر للمناخ الوارد يف مرفق ذلك املقرر، تشكل أساس الترتيبات             
الالزمة بني مؤمتر األطراف والصندوق األخضر للمناخ لكفالة أن يكون الصندوق مـسؤوالً         

مـة  أمام مؤمتر األطراف ويعمل بتوجيهات منه، لدعم املشاريع والربامج والـسياسات العا           
  واألنشطة األخرى يف البلدان األطراف النامية؛

إىل اللجنة الدائمة وجملس الصندوق األخضر للمنـاخ أن يـضعا           يطلب    - ٢  
ترتيبات بني مؤمتر األطراف والصندوق األخضر للمناخ وفقاً لصك إدارة الصندوق وعمالً            

األطـراف يف دورتـه     ، ليوافق عليها اجمللس مث يوافق عليها مؤمتر         ١١ من املادة    ٣بالفقرة  
  .التاسعة عشرة

  اجللسة العامة التاسعة
  ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٨
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    ١٨-م أ/٨املقرر     
  استعراض اآللية املالية

  إن مؤمتر األطراف،  
 ٤ والفقـرة  ،٧، واملادة  ٤ من املادة    ٩ و ٨ و ٥ و ٤ و ٣ الفقرات   يضع يف اعتباره  إذ    
   من االتفاقية، ١١من املادة 
  ،١٧-أ م/٣ و،١٦-م أ/٢ و،١٣-م أ/٦ و،١٢-م أ/٢ و،٤-م أ/٣ مقرراته  إىلوإذ يشري  
 بدء االستعراض اخلامس لآللية املالية وفقاً للمعايري الـواردة يف املبـادئ             يقرر  -١  

  الحقاً؛ُتوضع ، واملبادئ التوجيهية اليت قد ١٣-م أ/٦ واملقرر ٤-م أ/٣التوجيهية املرفقة باملقرر 
مـن  ) ه(١٢١دائمة، وفقاً لواليتها الواردة يف الفقـرة        إىل اللجنة ال   يطلب  -٢  

القائمة والتطورات اليت شهدهتا مؤخراً اآللية التوجيهية ، ومع مراعاة املبادئ    ١٧-م أ /٢ املقرر
منها متويل البدايـة الـسريعة،      املتاحة املتعلقة بأمور    املالية لالتفاقية، واستناداً إىل املعلومات      

، واالسـتعراض األويل    التفعيل املبكرة مع مراعاة مرحلة    ومناخ،  الصندوق األخضر لل  عمل  و
تعديل املبادئ  متضي يف   ، أن    األجل لصندوق التكيف وبرنامج العمل املتعلق بالتمويل الطويل      

ثة لكي ينظر فيها مؤمتر     التوجيهية الستعراض اآللية املالية، وتقّدم مشروع مبادئ توجيهية حمدَّ        
ه التاسعة عشرة، هبدف استكمال االستعراض اخلـامس لآلليـة          األطراف ويعتمدها يف دورت   

  ؛ مؤمتر األطراف يف دورته العشريناملالية لكي ينظر فيه
معلومـات  للتنفيذ إىل اهليئة الفرعية  إىل اللجنة الدائمة أن تقدم      يطلب أيضاً   -٣  

تنظـر  ية املالية ل  املتعلق باالستعراض اخلامس لآلل   اللجنة  ثة دورياً عن الوضع الراهن لعمل       حمدَّ
  من دورهتا الثامنة والثالثني، هبدف كفالة عملية شاملة وشفافة؛يف تلك املعلومات ابتداًء هليئة ا

، ٢٠١٣مـارس   / آذار ١ األطراف إىل أن تقّدم إىل األمانة، حبلـول          يدعو  -٤  
يـة  لالستعراض اخلامس لآلل  اإلضافية  املبادئ التوجيهية   وضع  آراءها وتوصياهتا بشأن عناصر     

  .كي تنظر فيها اللجنة الدائمةاملالية 

  اجللسة العامة التاسعة
  ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٧
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    ١٨-م أ/٩املقرر     
تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مـؤمتر األطـراف واإلرشـادات            

  املوجهة إىل مرفق البيئة العامليةاإلضافية 
  إن مؤمتر األطراف،  
  ،١٧-م أ/١١، و١٦-م أ/٧، و١٦-م أ/٥، و١٦-م أ/٣، و٢-م أ/١٢ إىل مقرراته إذ يشري  
  ،٧-م أ/٥من املقرر ‘ ٤‘)أ(٧ إىل الفقرة وإذ يشري أيضاً  
بالتقرير السنوي ملرفـق البيئـة العامليـة املقـدم إىل مـؤمتر      مع التقدير وإذ حييط علماً    
ـ            األطراف، ة والكفـاءة يف    الذي يتضمن معلومات عن جهود املرفق الرامية إىل حتـسني الفعالي

  ،)١(ختصيص التمويل
 إىل توصيات اللجنة الدائمة فيما يتعلق بتقـدمي مـشروع إرشـادات إىل         وإذ يشري   

  الكيانات التشغيلية لآللية املالية لالتفاقية،
 أثناء االجتماع الثالث واألربعني جمللس مرفق البيئة        ة املتخذ ات بالقرار وإذ حييط علماً    

 املتعلق باإلسقاطات املالية للخيارات الربناجمية املتاحة يف الفترة اخلامسة          العاملية، وخباصة القرار  
  لتجديد موارد مرفق البيئة العاملية،

 إىل مرفق البيئة العاملية، بوصفه كياناً تشغيلياً لآللية املالية لالتفاقية أن            يطلب  -١  
  :يلي يقوم مبا

ألول من أجل إعداد تقاريرها     إتاحة الدعم لألطراف غري املدرجة يف املرفق ا         )أ(  
  ؛١٧-م أ/٢من املقرر ) ه(و) أ(٤١احملّدثة الالحقة لفترة السنتني، مبراعاة كاملة ألحكام الفقرة 

تقدمي األموال للدعم التقين من أجل إعداد التقارير احملّدثة لفتـرة الـسنتني          )ب(  
عم التقين الذي يقدمه برنامج املقّدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول، على غرار الد    

دعم البالغات الوطنية، علماً أن تكاليف هذا الدعم التقين ال ُتخصم من األموال املقدمة إىل               
  األطراف غري املدرجة يف املرفق األول إلعداد تقاريرها احملّدثة لفترة السنتني؛

ـ              )ج(   شطة النظر، عن طريق الصندوق اخلاص لتغري املناخ، يف كيفية تيـسري أن
إعداد عملية خطط التكيف الوطنية يف البلدان النامية األطراف املهتمة اليت ليست من البلدان              

، ١٧-م أ /٥ من مقرره    ٢٢األقل منواً األطراف، على غرار طلب مؤمتر األطراف، يف الفقرة           
ـ                 شطة إىل مرفق البيئة العاملية أن ينظر، عن طريق صندوق أقل البلدان منواً، يف كيفية تيسري أن

  ؛)٢(إعداد عملية خطط التكيف الوطنية يف البلدان األطراف األقل منواً
__________ 

)١( FCCC/CP/2012/6و Add.12 و. 
)٢( FCCC/SB/2012/3 ٢٧، الفقرة)ه(. 
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 إىل مرفق البيئة العاملية، بوصفه كياناً تشغيلياً لآلليـة املاليـة            يطلب أيضاً   -٢  
لالتفاقية، أن ُيضّمن تقريره السنوي املقدم إىل مؤمتر األطراف، معلومات عن اخلطوات الـيت          

   أعاله؛١ الواردة يف الفقرة اختذها لتنفيذ التوجيهات
 مرفق البيئة العاملية، بوصفه كياناً تشغيلياً لآللية املالية لالتفاقية، إىل أن        يدعو  -٣  

يقّدم إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثامنة والثالثني، من خالل األمانة، معلومات عـن               
د موارده، وعن أية تدابري طارئة حمتملـة        حالة املوارد املتاحة للربجمة يف الفترة اخلامسة لتجدي       

  تتعلق بتخصيص موارد لتنفيذ مشاريع متعلقة بتغري املناخ؛
 األطراف املسامهة على الوفاء بتعهداهتا املالية للفترة اخلامسة لتجديـد           حيث  -٤  

  موارد مرفق البيئة العاملية؛
 لعملية اخلطـط     البلدان املتقدمة األطراف على تعبئة الدعم املايل       حيث أيضاً   -٥  

الوطنية للتكيف يف البلدان النامية األطراف املهتمة اليت ليست من البلدان األقل منواً األطراف،     
وذلك عن طريق القنوات الثنائية واملتعددة األطراف، مبا فيها الصندوق اخلاص للمناخ، وفقاً             

دعم املايل لعملية خطط ، مثلما حث البلدان املتقدمة األطراف على تعبئة ال   ١٦-م أ /١للمقرر  
  ؛)٣(١٧-م أ/٥ من املقرر ٢١التكيف الوطنية يف البلدان األقل منواً األطراف، يف الفقرة 

 إىل مرفق البيئة العاملية، بوصفه كياناً تشغيلياً لآللية املالية لالتفاقيـة،      يطلب  -٦  
ـ                 ١٤صاه  أن جيهز تقريره السنوي إىل مؤمتر األطراف يف أقرب وقت ممكن، ويف أجـل أق

  أسبوعاً قبل دورة مؤمتر األطراف، كي تنظر فيه األطراف؛
 أسـابيع   ١٠ األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة سنوياً، يف أجل أقصاه            يدعو  -٧  

قبل دورة مؤمتر األطراف، آراءها وتوصياهتا كتابةً بشأن العناصر اليت يتعني مراعاهتـا لـدى    
  يانات التشغيلية لآللية املالية لالتفاقية؛وضع اإلرشادات السنوية اليت تقدم إىل الك

 ٧ إىل األمانة أن جتمع اآلراء والتوصيات املشار إليهـا يف الفقـرة              يطلب  -٨  
أعاله، كي تنظر فيها األطراف لدى وضع اإلرشادات املقدمة إىل الكيانات التشغيلية لآلليـة   

  املالية لالتفاقية؛
م إىل مؤمتر األطراف، يف كـل دورة         إىل اللجنة الدائمة أن تقد     يطلب أيضاً   -٩  

، مشاريع إرشادات ملرفق البيئة العاملية، بوصفه كياناً تشغيلياً    ٢٠١٣من دوراته، بدءاً من عام      
لآللية املالية لالتفاقية، استناداً إىل التقرير السنوي الذي يقدمه املرفق إىل مـؤمتر األطـراف               

  . أعاله٧ يف الفقرة واآلراء اليت تقدمها األطراف على النحو املبني

  اجللسة العامة التاسعة
٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٨

__________ 

)٣( FCCC/SB/2012/3 ،٢٧ الفقرة)د(. 



FCCC/CP/2012/8/Add.1 

43 GE.13-60422 

    ١٨-م أ/١٠املقرر     
  إرشادات تكميلية موجهة إىل صندوق أقل البلدان منواً

  إن مؤمتر األطراف،  
 باالحتياجات احملددة ألقل البلدان منواً وظروفها اخلاصة، وفق ما تشري إليه يف             إذ يقر   

   من االتفاقية،٤دة  من املا٩الفقرة 
ــشري   ــررات وإذ ي ، ١٦-م أ/٥، و١٤-م أ/٥، و١١-م أ/٣، و٩-م أ/٦ إىل املق

  ،١٧-أ م/٩و
  ،٧-م أ/٥إىل برنامج العمل اخلاص بأقل البلدان منواً احملدد يف املقرر وإذ يشري أيضاً   
لـدان  بتقرير االجتماع الثاين والعشرين لفريق اخلرباء املعين بأقل الب        وإذ حييط علماً      

، )٢(، وتقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف يف دورتـه الثامنـة عـشرة               )١(منواً
  ،)٣(والتقرير التوليفي الذي أعّدته األمانة

بالقرارات املتخذة خالل االجتماع الثالث واألربعني جمللس مرفـق         وإذ حييط علماً      
  البيئة العاملية،

املقترن بالعملية اخلامسة لتجديد موارد مرفق البيئـة         باإلصالح الرئيسي    وإذ يرحب   
  العاملية والرامي إىل توسيع نطاق الشراكة يف إطار املرفق،

 ملا يبذله مرفق البيئة العاملية من جهود متواصلة يف سبيل إجناز            وإذ يعرب عن تقديره     
  هذا اإلصالح املهم، 

يل املقدم إليها يف إطـار       بزيادة خمصصات أقل البلدان منواً وبالتمو      يرّحب  -١  
  صندوق أقل البلدان منواً؛

املسامهات اإلضافية املقدمة من األطـراف املدرجـة يف   مع التقدير يالحظ    -٢  
  املرفق الثاين لالتفاقية إىل صندوق أقل البلدان منواً؛

بازدياد عدد أقل البلدان منواً اليت متكنت من استكمال إعـداد           حييط علماً     -٣  
 الوطنية للتكيف، مبا فيها ميامنار والصومال، وبالتمويل املقدم من صندوق أقـل  برامج عملها 

   منها قد اسُتكملت؛ ٤٧ برنامج عمل وطنياً للتكيف، علماً أن ٤٨البلدان منواً إلعداد 
 مـشروعاً مـن     ٧٦ أن صندوق أقل البلدان منواً وافق على متويل          يالحظ  -٤  

   بلداً من أقل البلدان منواً؛٤٤ مشاريع برامج العمل الوطنية للتكيف يف

__________ 

)١( FCCC/SBI/2012/27. 
)٢( FCCC/CP/2012/6 and Add.1 and 2.  
)٣( FCCC/SBI/2012/INF.13. 
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كياناً تنفيذياً لآللية املاليـة لالتفاقيـة       مرفق البيئة العاملية، بصفته     إىل  يطلب    -٥  
   :أن يضطلع مبا يليمكلّفاً بتشغيل صندوق أقل البلدان منواً، 

أن يواصل دعم مجيع األنشطة اليت يتضمنها برنامج العمل اخلـاص بأقـل               )أ(  
 البلدان منواً؛

أن يواصل تعبئة املوارد لضمان تنفيذ برنامج العمل اخلاص بأقل البلدان منواً تنفيذاً               )ب(  
كامالً، مبا يف ذلك تنفيذ العناصر األخرى من برنامج العمل غري برامج العمل الوطنية للتكيف بطرق                

 القطاعات يف   منها بناء القدرات من أجل حتسني التنسيق على خمتلف املستويات احلكومية وفيما بني            
  سبيل تعزيز أداء مشاريع األطراف من أقل البلدان منواً فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقية؛

  أن ميضي يف تيسري وصول أقل البلدان منواً إىل الصندوق اخلاص هبا؛  )ج(  
أن ميضي يف تعزيز عملية تقودها البلدان يف سبيل تنفيذ مـشاريع بـرامج                )د(  

  فيذ النُُّهج الربناجمية؛العمل الوطنية للتكيف وتن
أن يواصل التوعية بضرورة إتاحة موارد كافية وميكن التنبؤ هبـا يف إطـار                )ه(  

صندوق أقل البلدان منواً هبدف تنفيذ برنامج العمل اخلاص بأقل البلدان منواً تنفيذاً كـامالً،               
  ؛١٤-م أ/٥ن املقرر  م٨وخباصة برامج العمل الوطنية للتكيف، على النحو املشار إليه يف الفقرة 

أن يعزز التواصل مع الوكاالت املنفذة ملشاريعه بشأن املبادئ التوجيهيـة             )و(  
  التشغيلية احملّدثة لصندوق أقل البلدان منواً؛

كياناً تنفيذياً لآلليـة املاليـة       إىل مرفق البيئة العاملية، بصفته       يطلب كذلك   -٦  
أن ُيضّمن تقريره السنوي املقدم إىل مـؤمتر         منواً،   لالتفاقية مكلّفاً بتشغيل صندوق أقل البلدان     

األطراف معلومات عن اإلجراءات احملّددة اليت اختذها لتنفيذ هذا املقرر كي ينظر فيها املؤمتر              
  يف دوراته الالحقة؛

 األطراف املدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقية إىل مواصلة املـسامهة يف            يدعو  -٧  
 ويدعو باقي األطراف القادرة على ذلك إىل تقدمي تربعات، مـن            صندوق أقل البلدان منواً،   

أجل دعم تنفيذ برنامج العمل اخلاص بأقل البلدان منواً، يف ضوء اخليارات اليت يتضمنها تقرير               
  ؛)٤(االجتماع احلادي والعشرين لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً

ىل أن تقدم إىل األمانة يف موعـد        األطراف واملنظمات املعنية إ   يدعو أيضاً     -٨  
، معلومات عن جتارهبا يف تنفيذ العناصر املتبقية من برنـامج           ٢٠١٤أغسطس  / آب ١أقصاه  

العمل اخلاص بأقل البلدان منواً، يف ضوء اخليارات اليت يتضمنها تقرير االجتمـاع احلـادي               
نة بتجميعها يف وثيقة متفرقات والعشرين لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً، لكي تقوم األما

  تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا احلادية واألربعني؛
__________ 

)٤( FCCC/SBI/2012/7. 
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العناصـر   تقريراً توليفياً عن التقدم احملرز يف تنفيذ         عّد األمانة أن تُ   يطلب إىل   -٩  
يف ضوء اخليـارات الـواردة يف تقريـر         برنامج العمل اخلاص بأقل البلدان منواً،       املتبقية من   

مراعاة املعلومات الواردة من    االجتماع احلادي والعشرين للفريق املعين بأقل البلدان منواً، ومع          
رباء اخل وتقارير فريق ، أعاله٨ واملعلومات املشار إليها يف الفقرة       ،ووكاالتهمرفق البيئة العاملية    

، كي تنظر فيه    ضوع هبذا املو  أقل البلدان منواً، ومصادر املعلومات األخرى ذات الصلة       املعين ب 
  ؛احلادية واألربعنياهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا 

، ادية واألربعـني   إىل اهليئة الفرعية أن تستعرض، يف دورهتا احل        أيضاًيطلب    -١٠  
برنامج العمل اخلاص بأقل البلدان منواً، مبا يف ذلك         العناصر املتبقية من    تنفيذ  التقدم احملرز يف    

لكي حيّدد مؤمتر األطراف يف دورته العـشرين        العمل الوطنية للتكيف،    حتديث وتنفيذ برامج    
  .اإلرشادات التكميلية املناسبة اليت يتعني توجيهها إىل صندوق أقل البلدان منواً

  اجللسة العامة التاسعة
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