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  ٤٨  ..............................................................طرائق القياس واإلبالغ والتحقق   ١٩-م أ/١٤  
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    ١٩-م أ/١املقرر     

  املُضي قُدماً مبنهاج ديربان    
  إن مؤمتر األطراف،  
 من أن احترار النظام املناخي بات مسألة مؤكدة وأن كثرياً           ن قلقه الشديد  إذ ُيعرب ع    

من التغريات اليت لوحظت ابتداًء من مخسينات القرن املاضي أمر غري مسبوق يف فترة تتراوح               
بني عقود وآالف من السنني، استناداً إىل ما تضمنته استنتاجات الفريق العامل األول التـابع               

   يف تقرير التقييم اخلامس للهيئة،لدولية املعنية بتغّير املناخ يف مسامهتهللهيئة احلكومية ا
من أن تغّير املناخ ميثل هتديداً ُمحدقاً قد يكون غري قابل للزوال تواجهـه              وإذ ُيحذر     

اجملتمعات البشرية واألجيال القادمة وكوكب األرض، وأن تواصل انبعاثات غازات الدفيئـة            
االحترار والتغّيرات يف مجيع مكونات النظام املناخي، وأن وضع حـد       سيتسّبب يف املزيد من     

  لتغّير املناخ سيتطلب خفضاً كبرياً ومستمراً النبعاثات غازات الدفيئة، 
الفجوة الكبرية بني األثر اإلمجايل لوعود التخفيف اليت تلتزم األطـراف           وإذ يالحظ     

لسنوية العاملية من غـازات الدفيئـة،        فيما يتصل باالنبعاثات ا    ٢٠٢٠بتحقيقها حبلول عام    
ومسارات االنبعاثات اإلمجالية اليت ُترّجح احتمال اإلبقاء على ارتفاع متوسط درجة احلرارة            

   درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية،١,٥العاملية دون درجتني مئويتني أو 
عزيز النظام املتعدد   أن حتقيق اهلدف النهائي لالتفاقية سوف يتطلب ت       وإذ يؤكد     

األطراف القائم على قواعد ُمحددة والتنفيذ العاجل واملـستمر لاللتزامـات القائمـة             
  االتفاقية،  مبوجب

 مجيع أطراف بروتوكول كيوتو على التصديق علـى تعـديل الدوحـة             وإذ حيث   
  لربوتوكول كيوتو وتنفيذه بصفة عاجلة، 

الدويل بشأن التكّيف مطلوبـان بـصفة       أن العمل املُعزَّز والتعاون     وإذ يشدد على      
عاجلة إلتاحة ودعم تنفيذ إجراءات التكّيف الرامية إىل احلد من التعرض للتأثر وبناء القـدرة     
على التأقلم يف البلدان النامية األطراف، مع مراعاة االحتياجات العاجلة والفوريـة للبلـدان              

  للتأثر،اً األشد تعرض النامية
من أجل تعزيز إقامة حتالفات لدعم تنفيـذ         اون اإلقليمي والدويل   بأمهية التع  وإذ ُيقر   

اإلجراءات الرامية إىل احلد من التعرض لآلثار الضارة لتغري املنـاخ وبنـاء القـدرة علـى                 
  معها، التأقلم
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 قراره بأن ينظر الفريق العامل املُخصص املعين مبنهاج ديربـان           وإذ يضع يف اعتباره     
 مشروع نص تفاوضي يف أجل أقصاه موعد دورته املقـرر عقـدها             للعمل املُعزَّز يف عناصر   

من أجل إتاحة    )٢٠١٤ديسمرب  /كانون األول (بالتزامن مع الدورة العشرين ملؤمتر األطراف       
  ،٢٠١٥مايو /نص تفاوضي قبل أيار

أن عمل الفريق العامل املُخصص املعين مبنهاج ديربان للعمـل          وإذ يؤكد من جديد       
  يسترشد مببادئ االتفاقية، املُعزَّز جيب أن 

  ،)التمويل الطويل األجل املتعلق باملناخ (١٩-م أ/٣إىل املُقرر وإذ يشري   
  ، ٨-م أإ/١، و١٨-م أ/٢، و١٧-م أ/١ إىل املقررات وإذ يشري  
  ، ١٨-م أ/٢٤إىل املقرر وإذ يشري أيضاً   
عـزَّز أن    إىل الفريق العامل املُخصص املعين مبنهاج ديربان للعمل املُ         يطلب  -١  

يعجِّل بلورته لربوتوكول أو صك قانوين آخر أو نص حمصلة متفق عليه ذي أثـر قـانوين                  
، ١٧-م أ /١ من املقرر    ٦-٢مبوجب االتفاقية يسري على مجيع األطراف يف سياق الفقرات          

وأن ُيعّجل بإطالق خطة العمل املتعلقة برفع مستوى الطموح يف أهداف التخفيف من أجل              
شاف خيارات طائفة من اإلجراءات اليت ميكـن أن تـؤدي إىل رأب فجـوة               حتديد واستك 

مستويات الطموح مبا يكفل بذل مجيع األطراف أكرب قدر ممكن مـن اجلهـود يف جمـال                 
  ؛١٧-م أ/١ من املقرر ٨ و٧التخفيف يف سياق الفقرتني 

 ما يلي يف سياق تصميمه على اعتماد بروتوكول أو صك قانوين آخر             ُيقرر  -٢  
نص حمصلة متفق عليه ذي أثر قانوين مبوجب االتفاقية يسري علـى مجيـع األطـراف،                أو  
، ولضمان بدء نفـاذه وتنفيـذه      )٢٠١٥ديسمرب  /كانون األول (دورته احلادية والعشرين     يف

  :٢٠٢٠اعتباراً من عام 
أن يطلب إىل الفريق العامل املُخصص املعين مبنهاج ديربان للعمل املُعـزَّز              )أ(  
، يف بلورة عناصر مشروع نـص تفاوضـي،         ٢٠١٤بتداًء من دورته األوىل يف عام       املضي، ا 

آخذاً يف االعتبار عمله املتعلق، يف مجلة أمور، بـالتخفيف والتكيـف والتمويـل وتطـوير          
  التكنولوجيا ونقلها وبناء القدرات والشفافية والدعم؛

 ية فيما يتعلـق   أن يدعو مجيع األطراف إىل بدء أو تكثيف التحضريات احملل           )ب(  
على الطبيعة القانونية هلذه املسامهات، يف اً باملسامهات املقررة احملددة وطنياً، دون احلكم مسبق    

سياق اعتماد بروتوكول أو صك قانوين آخر أو نص حمصلة متفق عليـه ذي أثـر قـانوين                  
 ،٢ يف مادهتا    مبوجب االتفاقية يسري على مجيع األطراف سعياً إىل حتقيق هدف االتفاقية املبّين           

حبلول الفصل األول من (وإبالغ مؤمتر األطراف هبا قبل دورته احلادية والعشرين بوقت كاٍف 
على حنو يعزز وضوح وشفافية هذه      ) للقيام بذلك  املستعدة  بالنسبة إىل األطراف   ٢٠١٥عام  

  ات؛على الطبيعة القانونية للمسامهاً املسامهات املقررة وييّسر فهمها، دون احلكم مسبق
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أن يطلب إىل الفريق العامل املُخصص املعين مبنهاج ديربان للعمل املُعـزَّز              )ج(  
ُيحدد، قبل الدورة العشرين ملؤمتر األطراف، املعلومـات الـيت سـتقدمها األطـراف               أن

على الطبيعـة   اً  أعاله، دون احلكم مسبق   ) ب(٢املشار إليها يف الفقرة      عرض مسامهاهتا  لدى
  ات؛القانونية للمسامه

أن حيث البلدان املتقدمة األطراف والكيانات التـشغيلية لآلليـة املاليـة              )د(  
 )ب(٢واملنظمات األخرى اليت ميكنها تقدمي الدعم لألنشطة ذات الصلة املشار إليها يف الفقـرتني       

  ؛٢٠١٤أعاله على أن تفعل ذلك يف أقرب وقت ممكن من عام ) ج(٢و
التام للمقررات اليت تشكّل النتـائج املتفـق         على تسريع التنفيذ     يعقد العزم   -٣  

، ال سيما ما يتعلق بإتاحة سبل التنفيـذ،        )١()خطة عمل بايل   (١٣-م أ /١عليها عمالً باملقرر    
يف ذلك دعم البلدان النامية األطراف بالتكنولوجيا والتمويل وبناء القدرات، مع اإلقـرار              مبا

  ؛٢٠٢٠ترة ما قبل عام بأن هذا التنفيذ سُيعّزز مستوى الطموح يف الف
 ٢٠٢٠على رفع مستوى الطموح يف الفترة ما قبل عـام           يعقد العزم أيضاً      -٤  

يكفل بذل مجيع األطراف أكرب قدر من اجلهود يف جمال التخفيف يف إطار االتفاقية مـن                 مبا
  :خالل ما يلي

حث كل طرف مل ُيبلغ بعد عن هدف كمي خلفض االنبعاثات على نطاق               )أ(  
   ككل أو عن إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً، أن يقوم بذلك، حسب االقتضاء؛االقتصاد
حث كل بلد من البلدان املتقدمة األطراف على أن ُينفذ، من دون إبطاء،                )ب(  

هدفه الكمي خلفض االنبعاثات على نطاق االقتصاد ككل مبوجب االتفاقية، وحثه أيـضاً،             
ى أن ُينفذ التزاماته الكميـة بتحديـد االنبعاثـات          كان طرفاً يف بروتوكول كيوتو، عل      إذا
  خفضها يف فترة االلتزام الثانية مبوجب بروتوكول كيوتو، حسب االقتضاء؛ أو

حث كل بلد من البلدان املتقدمة األطراف على إعادة النظـر يف هدفـه                )ج(  
إذا الكمي خلفض االنبعاثات على نطاق االقتصاد ككل مبوجب االتفاقية، وحثـه أيـضاً،              

طرفاً يف بروتوكول كيوتو، على إعادة النظر يف التزاماته الكمية بتحديـد االنبعاثـات               كان
خفضها يف فترة االلتزام الثانية مبوجب بروتوكول كيوتـو، حـسب االقتـضاء، وفقـاً          أو

  ؛٨-م أإ/١ من املقرر ١١-٧ للفقرات
وري حث كل طرف من البلدان املتقدمة األطراف على إجـراء تقيـيم د              )د(  

الستمرار سريان أي شروط مرتبطة هبدفه الكمي خلفض االنبعاثات على نطـاق االقتـصاد              
  إزالتها؛ تقليصها أو الشروط أو ككل، بغية تسوية هذه

__________ 

ـ  (١٧-م أ/٢، و)النتائج املتفق عليها عمالً خبطة عمل بايل       (١٨-م أ /١املقررات   )١( ل نتائج عمل الفريق العام
) اتفاقـات كـانكون    (١٦-م أ /١، و )املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقيـة        

 .ذلك من املقررات ذات الصلة وغري
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حث البلدان املتقدمة األطراف على زيادة الدعم بالتكنولوجيا والتمويل وبناء            )ه(  
  وى طموح أهدافها املتعلقة بالتخفيف؛القدرات لتمكني البلدان النامية األطراف من رفع مست

حث كل بلد من البلدان النامية األطراف اليت أبلغـت عـن إجـراءات                )و(  
التخفيف املالئمة وطنياً اخلاصة هبا على تنفيذ هذه اإلجراءات، وعند االقتضاء، النظر يف اختاذ             

تخذ يف سـياق    إجراءات أخرى، مع التسليم بأن إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً سوف تُ          
  التنمية املستدامة، مدعومة وميسَّرة بالتكنولوجيا والتمويل وبناء القدرات؛

 تسريع أنشطته يف إطار خطة العمل املتعلقة برفع مستوى الطموح يف            ُيقرر  -٥  
  :، وذلك من خالل ما يلي١٧-م أ/١ من املقرر ٨ و٧أهداف التخفيف وفقاً للفقرتني 

، بتكثيف الفحص الـتقين لفـرص تنفيـذ         ٢٠١٤ام  القيام، اعتباراً من ع     )أ(  
إجراءات تنطوي على إمكانات ختفيف عالية، مبا يف ذلك اإلجراءات اليت تتيح فوائد مشتركة          
يف التكيف والتنمية املستدامة، مع التركيز على تنفيذ السياسات واملمارسات والتكنولوجيات           

التعاون الطوعي يف جمال اإلجراءات العملية      األساسية والقابلة للتطويع واحملاكاة، بغية تشجيع       
  املتعلقة بفرص التخفيف احملددة وفقاً لألولويات اإلمنائية احملددة وطنياً؛

تيسري تقاسم األطراف لتجارب وأفضل ممارسات املدن والـسلطات دون            )ب(  
الدفيئة الوطنية، عند االقتضاء، فيما يتعلق بتحديد وتنفيذ فرص التخفيف من انبعاثات غازات      
  والتكيف مع اآلثار الضارة لتغري املناخ، بغية تعزيز تبادل املعلومات والتعاون الطوعي؛

دعوة األطراف إىل تشجيع اإللغاء الطوعي لوحدات خفـض االنبعاثـات             )ج(  
املعتمد، دون احتساهبا مرتني، كوسيلة لرأب فجوة مستوى طموح األهـداف يف الفتـرة              

  ؛٢٠٢٠قبل عام  ما
ظر يف تنفيذ املزيد من األنشطة يف إطار خطة العمل السالفة الـذكر يف              الن  )د(  

  الدورة العشرين ملؤمتر األطراف؛
 األمني العام لألمم املتحدة إىل عقد مؤمتر القمة املعين باملناخ            إىل دعوة  يشري  -٦  

 هبدف حشد اجلهود ورفع مستوى طموح األهداف املتعلقـة          ٢٠١٤سبتمرب  / أيلول ٢٣يف  
  ملناخ؛بتغري ا

 األطراف إىل تعزيز مشاركتها الرفيعة املستوى يف منـهاج ديربـان            يدعو  -٧  
للعمل املُعزَّز من خالل عقد حوار وزاري رفيع املستوى أثناء فترة انعقاد الدورة األربعـني               

وحوار آخر بالتزامن مع الدورة العشرين      ) ٢٠١٤يونيه  /حزيران(لكل من اهليئتني الفرعيتني     
  .افملؤمتر األطر

  اجللسة العامة العاشرة
  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٣
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  ١٩-م أ/٢املقرر     

  آلية وارسو الدولية املعنية باخلسائر واألضرار املرتبطة بتأثريات تغري املناخ    
  إن مؤمتر األطراف،  
  إىل األحكام ذات الصلة من االتفاقية،إذ يشري   
  ،١٨-م أ/٣ و١٧- أم/٧ و١٦-م أ/١ إىل املقررات وإذ يشري أيضاً  
مبسامهة استراتيجيات التكيف وإدارة املخاطر يف التـصدي للخـسائر          وإذ يعترف     

  واألضرار املرتبطة بتأثريات تغري املناخ، 
اخلسائر واألضرار املرتبطة باآلثار الضارة لتغري املناخ تـشمل،          بأن   وإذ يعترف أيضاً    

  ميكن ختفيف حدهتا من خالل التكيف،وتتجاوز يف بعض احلاالت، اخلسائر واألضرار اليت 
إىل مقرره الذي يقضي بأن يضع يف دورته التاسعة عشرة ترتيبات مؤسسية    وإذ يشري     

منها آلية دولية، هلا وظائف وطرائق، للتصدي للخسائر واألضرار املرتبطة بتأثريات تغري املناخ         
  ، )١(تغري املناخلآلثار الضارة املترتبة على اً األشد تعرض يف البلدان النامية

آلية وارسو الدولية املعنية باخلسائر واألضرار وفقاً إلطار كانكون         ينشئ    - ١  
 /تـشرين الثـاين   (باستعراضها يف الدورة الثانية والعشرين ملؤمتر األطـراف         اً  للتكيف، رهن 

 أدناه، وذلك للتصدي للخسائر     ١٥ بالفقرة   عمالً) ٢٠١٦ديسمرب  /كانون األول  - نوفمرب
ار املرتبطة بتأثريات تغري املناخ، مبا يف ذلك الظواهر املناخية القـصوى والظـواهر              واألضر

 لآلثار الضارة املترتبة على تغـري املنـاخ         البطيئة احلدوث يف البلدان النامية األشد تعرضاً      
 ٢، ووفقاً لألحكام الواردة يف الفقـرات مـن          )إليها فيما بعد بآلية وارسو الدولية       يشار(
  اه؛ أدن١٥  إىل

جلنة تنفيذية آللية وارسو الدولية تعمل بتوجيـه مـن مـؤمتر            اً  ينشئ أيض   -٢  
األطراف وتكون مسؤولة أمامه لتقدمي اإلرشادات الالزمة لتنفيذ املهـام املـشار إليهـا يف               

   أدناه؛٥ الفقرة
 إىل اللجنة التنفيذية أن تقّدم تقريراً سنوياً إىل مؤمتر األطراف عـن             يطلب  -٣  

ة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ، وأن تعد توصيات           طريق اهليئ 
  حسب االقتضاء؛ 

__________ 

 .٩، الفقرة ١٨-م أ/٣املقرر  )١(
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 أن تتشكل اللجنة التنفيذية، كتدبري مؤقت، من ممثلْين اثنني عـن كـل    يقرر  -٤  
ـ               ة واحدة من اهليئات التالية التابعة لالتفاقية، مع ضمان حتقيق متثيل متوازن بني البلدان املتقدم

جلنة التكيف، وفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً،        : األطراف والبلدان النامية األطراف، وهي    
واللجنة الدائمة املعنية بالتمويل، واللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا، وفريق اخلرباء االستشاري           

  فق األول لالتفاقية؛املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املر
 أن تضطلع آلية وارسو الدولية بالدور احملدد يف االتفاقية املتمثل           يقرر أيضاً   -٥  

يف تعزيز تنفيذ ُنُهج ترمي إىل التصدي للخسائر واألضرار املرتبطة باآلثار الضارة لتغري املناخ              
ملة مهـام    على حنوٍ شامل ومتكامل ومتسق وذلك باالضطالع جب        ١٨-م أ /٣عمالً باملقرر   
  : منها ما يلي

الراميـة إىل التـصدي       معرفة وفهم الُنهج الشاملة إلدارة املخـاطر       زتعزي  )أ(  
للخسائر واألضرار املرتبطة باآلثار الضارة لتغري املناخ، مبا فيها الظواهر البطيئة احلدوث مـن              

  :خالل تيسري وتعزيز ما يلي
رامية إىل التصدي للخسائر    العمل على سد الثغرات القائمة يف فهم الُنهج ال         '١'

واألضرار املرتبطة باآلثار الضارة لتغري املناخ ويف اخلربة هبا يف جماالت منها            
  ؛ ١٨-م أ/٣من املقرر ) أ(٧اجملاالت املشار إليها يف الفقرة 

مجع البيانات واملعلومات ذات الصلة، مبا يف ذلك البيانات املصنفة علـى             '٢'
  ا واستخدامها؛أساس نوع اجلنس وتبادهلا وإدارهت

تقدمي عروض عامة عن أفضل املمارسات والتحديات واخلربات والدروس          '٣'
  املستفادة يف جمال األخذ بُنهج التصدي للخسائر واألضرار؛

تعزيز احلوار والتنسيق واالتساق والتآزر بني أصحاب املـصلحة املعنـيني             )ب(  
  : بالقيام مبا يلي

الدور اإلشرايف، حسب مقتـضى     االضطالع بالدور القيادي والتنسيقي، و     '١'
احلال، مبوجب االتفاقية فيما يتعلق بتقييم وتنفيذ النهج الرامية إىل التصدي           
للخسائر واألضرار املرتبطة بتأثريات تغري املناخ اليت حتدثها الظواهر املناخية          

  القصوى والظواهر البطيئة احلدوث املرتبطة باآلثار الضارة لتغري املناخ؛
 والتنسيق واالتساق والتآزر فيما بني مجيع أصحاب املـصلحة          تعزيز احلوار  '٢'

املعنيني واملؤسسات واهليئات والعمليات واملبادرات من خارج االتفاقيـة         
هبدف توثيق أواصر التعاون والتعاضد بني األعمال واألنشطة ذات الـصلة           

  ؛)٢(على مجيع املستويات
__________ 

 .إىل املستويات الوطين واإلقليمي والدويل" مجيع املستويات "ةرتشري عبا )٢(
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ويل والتكنولوجيـا وبنـاء     النهوض باإلجراءات والدعم، مبا يف ذلك التم        )ج(  
القدرات للتصدي للخسائر واألضرار املرتبطة باآلثار الضارة لتغري املناخ كيما يتسىن متكـني             

  :، ويشمل ذلك ما يلي١٨-م أ/٣ من املقرر ٦البلدان من اختاذ إجراءات عمالً بالفقرة 
تقدمي الدعم التقين والتوجيه بشأن النهج الرامية إىل التـصدي للخـسائر             '١'

ألضرار املرتبطة بتأثريات تغري املناخ، مبا يف ذلك الظواهر املناخية القصوى وا
  والظواهر البطيئة احلدوث؛ 

 تقدمي املعلومات والتوصيات لكي ينظر فيها مؤمتر األطراف لدى تقدميـه           '٢'
إرشادات ذات صلة باحلد من خماطر التعرض للخسائر واألضرار، وعنـد           

ي للخسائر واألضرار، إىل جهـات      إرشادات ذات صلة بالتصد    الضرورة،
  منها الكيانات التشغيلية لآللية املالية لالتفاقية حسب االقتضاء؛

تيسري تعبئة اخلربات وتأمينها وزيادة الدعم، مبا يشمل التمويل والتكنولوجيا     '٣'
وبناء القدرات من أجل تعزيز النهج القائمة، وعند االقتضاء تيسري وضـع            

دي للخسائر واألضرار املرتبطة بتأثريات تغـري       ُنهج إضافية وتنفيذها للتص   
  املناخ وكذلك بالظواهر اجلوية القصوى والظواهر البطيئة احلدوث؛

 أن تكون آلية وارسو الدولية آلية تكّمل عمل اهليئات وأفرقة           كذلك يقرر  - ٦  
ستند، اخلرباء القائمة العاملة يف إطار االتفاقية وتستند إليها وتشاركها، حسب االقتضاء، وت

فضالً عن ذلك إىل عمل املنظمات ذات الصلة وهيئات اخلرباء من خارج االتفاقية علـى               
  مجيع املستويات؛

أن تضطلع آلية وارسو الدولية يف إطار ممارسة مهامهـا احملـددة يف             يقرر    -٧  
  :  أعاله جبملة أمور منها ما يلي٥الفقرة 

  سائر واألضرار؛تيسري دعم اإلجراءات الرامية إىل التصدي للخ  )أ(  
حتسني تنسيق األعمال ذات الصلة اليت تضطلع هبا اهليئات القائمة العاملة يف              )ب(  

  إطار االتفاقية؛
  الدعوة إىل عقد اجتماعات اخلرباء وأصحاب املصلحة املعنيني؛  )ج(  
  تعزيز إعداد املعلومات وجتميعها وحتليلها وتوليفها واستعراضها؛  )د(  
  الدعم يف اجملال التقين؛توفري التوجيه و  )ه(  
تقدمي توصيات، حسب االقتضاء، بشأن كيفية تعزيز املشاركة واإلجراءات           )و(  

واالتساق يف إطار االتفاقية وخارج إطارها، مبا يف ذلك كيفية تعبئة املوارد واخلـرباء علـى                
  خمتلف املستويات؛
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ر األطـراف،   األمينة التنفيذية إىل أن تعقد، بالتشاور مع رئيس مؤمت    يدعو  - ٨  
 على أن تكون جلساته مفتوحة أمام ٢٠١٤مارس /آذاراالجتماع األويل للجنة التنفيذية يف 

اجلمعيات املتمتعة بصفة املراقب، وأن توجه الدعوة إىل ممثلي املنظمات الدولية واإلقليميـة     
ئر ذات الصلة اليت لديها املهارات الالزمة يف جمال الُنهج الراميـة إىل التـصدي للخـسا               

واألضرار املرتبطة باآلثار الضارة لتغري املناخ، مبا يف ذلك الظواهر اجلوية القصوى والظواهر   
  البطيئة احلدوث؛

إىل اللجنة التنفيذية أن تضع خطة عملها األولية ملدة سنتني من أجل            يطلب    -٩  
تماعات مبراعاة   أعاله، مبا يف ذلك حتديد اجلدول الزمين لالج        ٥تنفيذ املهام احملددة يف الفقرة      

 لكي تنظر فيهـا اللجنـة الفرعيـة         ١٨-م أ /٣ من املقرر    ٧ و ٦املسائل احملددة يف الفقرتني     
واألربعـني لكـل     الدورة احلادية  للمشورة العلمية والتكنولوجية واللجنة الفرعية للتنفيذ يف      

  ؛)٢٠١٤ديسمرب /كانون األول(منهما 
 العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية     إىل اهليئة الفرعية للمشورة   اً  يطلب أيض   -١٠  

للتنفيذ أن تنظرا يف تشكيلة اللجنة التنفيذية واإلجراءات اخلاصة هبا وأن تقدما توصيات عن              
هبدف ) ٢٠١٤ديسمرب  /كانون األول (ذلك لكي يعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته العشرين         

  استكمال تنظيم اللجنة التنفيذية وإدارهتا؛
نظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة واملؤسسات والعمليـات إىل          امل يدعو  -١١  

أن تدمج عند االقتضاء التدابري الرامية إىل التصدي لتأثريات تغري املناخ واستكشاف أوجـه              
التآزر وتعزيزها يف سياق التصدي للخسائر واألضرار املرتبطة بالتأثريات الضارة لتغري املناخ،            

  مية األشد تعرضاً للتأثر؛سيما يف البلدان النا وال
األطراف إىل العمل، عن طريق األمم املتحـدة وغريهـا مـن            يدعو أيضاً     -١٢  

املؤسسات ذات الصلة والوكاالت املتخصصة والعمليات، حسب االقتضاء، علـى تعزيـز            
االتساق على مجيع املستويات يف النهج املتصلة بالتصدي للخسائر واألضرار املرتبطة باآلثار            

  ة لتغري املناخ، مبا يف ذلك الظواهر املناخية القصوى والظواهر البطيئة احلدوث؛الضار
 األطراف إىل أن تعزز وأن تنشئ عند االقتـضاء مؤسـسات     يدعو كذلك   -١٣  

وشبكات على املستويني اإلقليمي والوطين، وال سيما يف البلدان النامية األشد تعرضاً للتـأثر              
الصلة الرامية إىل التصدي للخسائر واألضرار علـى حنـوٍ          من أجل تعزيز تنفيذ النهج ذات       

قطري التوجه يشجع على التعاون والتنسيق بني أصحاب املصلحة املعنيني ويـساعد علـى              
  حتسني تدفق املعلومات؛

إىل البلدان املتقدمة األطراف أن توفر للبلـدان الناميـة األطـراف            يطلب    -١٤  
 ومقررات مـؤمتر األطـراف      ١٦-م أ /١فقاً للمقرر   التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات و    

  األخرى ذات الصلة؛ 
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 استعراض آلية وارسو الدولية، مبا يف ذلك هيكلها وواليتها وفعاليتها،           يقرر  -١٥  
  يف دورته الثانية والعشرين هبدف اعتماد مقرر مناسب بشأن نتائج هذا االستعراض؛ 

 يف امليزانية على األنشطة اليت ستـضطلع         باآلثار التقديرية املترتبة   حييط علماً   -١٦  
  هبا األمانة عمالً باألحكام الواردة يف هذا املقرر؛

 أن تضطلع األمانة باإلجراءات املطلوبة منها يف هذا املقـرر رهنـاً             يطلب  -١٧  
  .بتوافر املوارد املالية

  اجللسة العامة العاشرة
  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٣
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  ١٩-م أ/٣املقرر     

  التمويل الطويل األجل    
  إن مؤمتر األطراف،  
   من االتفاقية،١١ و٤ إىل املادتني إذ يشري  
 ،١٣٢-١٢٦، الفقـرات  ١٧-م أ/٢، و١٧-م أ/١، و١٨-م أ/٤ إىل املقررات   وإذ يشري أيضاً    

  ،١٠١-٩٨ و٤ و٢، الفقرات ١٦-م أ/١و
 املمـدد    بتقرير الرئيسني املتشاركني عن نتائج برنامج العمـل        حييط علماً   -١  

   ؛)١(املتعلق بالتمويل الطويل األجل
 ضرورة املسارعة إىل تنفيذ االلتزامات املرتبطـة بالتمويـل ونقـل            يؤكد  -٢  

  التكنولوجيا يف إطار االتفاقية؛
 بالتزام البلدان املتقدمة األطراف باهلدف املتمثـل يف التعـاون علـى             ُيقر  -٣  

 ٢٠٢٠سنوياً حبلول عـام     ) دوالر(املتحدة   بليون دوالر من دوالرات الواليات       ١٠٠ تعبئة
  لتلبية احتياجات البلدان النامية يف إطار إجراءات التخفيف اجملدية وشفافية التنفيذ؛

 بأمهية توضيح مستوى الدعم املايل الذي ستقدمه البلدان املتقدمة          ُيقر أيضاً   -٤  
   االتفاقية؛األطراف إىل البلدان النامية األطراف لتمكينها من حتسني تنفيذها

 بتعهدات البلدان املتقدمة األطراف وإعالناهتا منذ الـدورة الثامنـة           يرحب  -٥  
عشرة ملؤمتر األطراف، مبا يشمل املسامهات املالية اليت قُـدمت إىل صـندوق التكيـف يف                

 ١٠٠، األمر الذي حقق هدف جملس صـندوق التكيـف املتمثـل يف تعبئـة                ٢٠١٣ عام
  دوالر؛ مليون

 األطراف أن حتسن بيئاهتا التمكينية وأطرها السياساتية لتـسهيل           إىل يطلب  -٦  
  تعبئة التمويل املتعلق بتغري املناخ وتوزيعه بفاعلية؛

 البلدان املتقدمة األطراف على احلفاظ على استمرارية تعبئة التمويـل           حيث  -٧  
اية الـسريعة، وفقـاً   من فترة متويل البد اً  بدء ليظل يف مستوى متزايد    العام املتعلق بتغري املناخ   

 من مصادر شىت،    ٢٠٢٠ بليون دوالر سنوياً حبلول عام       ١٠٠اللتزامها املشترك هبدف تعبئة     
عامة وخاصة، ثنائية ومتعددة األطراف، مبا فيها املصادر البديلة، يف إطار إجراءات التخفيف             

  اجملدية وشفافية التنفيذ؛
__________ 

)١( FCCC/CP/2013/7. 
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زء كبري من األموال املتعلقـة       البلدان املتقدمة األطراف إىل حتويل ج      يدعو  -٨  
  بتغري املناخ إىل أنشطة التكيف؛

 بأن جزءاً كبرياً من التمويل اجلديد املتعدد األطراف اخلاص بالتكيف           يذكّر  -٩  
  ينبغي أن ميّر عرب الصندوق األخضر للمناخ؛

 إىل البلدان املتقدمة األطراف أن تعّد تقارير كل سنتني عـن آخـر              يطلب  -١٠  
 إىل  ٢٠١٤ا وُنُهجها املتبعة لزيادة التمويل املتعلق بتغري املناخ يف الفترة من عـام              استراتيجياهت

، ُتضّمنها أي معلومات متاحة عن العناصر الكمية والنوعية ملسار يف هذا الصدد،             ٢٠٢٠عام  
  :وُتدرج فيها ما يلي

معلومات لزيادة إيضاح مستوى التمويل املتوقع تعبئته من مصادر خمتلفـة             )أ(  
  ملواجهة تغري املناخ؛

  معلومات عن سياساهتا وبراجمها وأولوياهتا؛  )ب(  
  معلومات عن اإلجراءات واخلطط الرامية إىل تعبئة متويل إضايف؛  )ج(  
معلومات عن الطريقة اليت حتقق هبا األطراف التـوازن بـني التكيـف               )د(  

 لآلثـار الـضارة     ضاًاألشد تعر  والتخفيف، خاصة فيما يتصل باحتياجات البلدان النامية      
  املناخ؛  لتغري

معلومات عن التدابري املتخذة لتحسني بيئاهتا التمكينية، وذلك اسـتناداً إىل             )ه(  
  تقرير الرئيسني املتشاركني عن برنامج العمل املمدد املتعلق بالتمويل الطويل األجل؛

 تقييمهـا   أن تنظر يف سياق إعداد      إىل اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل     يطلب  -١١  
األول لفترة السنتني وعرضها العام لتدفقات التمويل املتعلق بتغري املناخ يف العمـل الـتقين               
اجلاري بشأن التعاريف التشغيلية للتمويل املتعلق بتغري املناخ، مبا يف ذلك التمويل املعّبأ مـن               

ـ       القطاع اخلاص بواسطة تدخالت السلطات     ا للتمويـل   العامة، لتقييم الكيفية اليت ميكن هب
املتعلق بتغري املناخ تلبية احتياجات التكيف والتخفيف بأعلى قدر من الفاعلية، وإدراج النتائج        

  يف تقريرها السنوي إىل مؤمتر األطراف؛
 مواصلة املداوالت املتعلقة بالتمويل الطويل األجل ويطلب إىل األمانة          يقرر  -١٢  

 بشأن أمور منها استراتيجيات وُنُهج زيادة       أن تنظم حلقات عمل أثناء فترة انعقاد الدورات       
 أعاله، والتعاون على حتسني البيئـات       ١٠التمويل املتعلق بتغري املناخ املشار إليها يف الفقرة         

التمكينية ودعم أنشطة التأهب، واحتياجات البلدان النامية مـن الـدعم، يف الفتـرة مـن                
حللقات العمل لعرضه   اً  موجز ن تعدّ ويطلب إىل األمانة أيضاً أ    . ٢٠٢٠ إىل عام    ٢٠١٤ عام

  ؛١٣به يف احلوار الوزاري املشار إليه يف الفقرة  على مؤمتر األطراف ولُيسترشد
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عقد حوار وزاري رفيع املستوى كل سنتني لتنـاول مـسألة           اً  يقرر أيض   -١٣  
 ، ُيسترشد فيـه حبلقـات     ٢٠٢٠ إىل عام    ٢٠١٤التمويل املتعلق بتغري املناخ، ابتداًء من عام        

كذلك إىل رئاسة  ويطلب. ١٠ والتقارير املشار إليها يف الفقرة      ١٢ العمل املذكورة يف الفقرة   
  .مؤمتر األطراف أن تلخص مداوالت احلوار

  اجللسة العامة العاشرة
  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٣
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  ١٩-م أ/٤رر املق    

تقرير الصندوق األخـضر للمنـاخ املقـدَّم إىل مـؤمتر األطـراف                 
  شادات املوجَّهة إىل الصندوق األخضر للمناخواإلر

  إن مؤمتر األطراف،  
   من االتفاقية،١١ و٤ إىل املادتني إذ يشري  
  ،١-م أ/١١ املقرر وإذ يضع يف اعتباره  
  ،١٨-م أ/٧ و١٨-م أ/٦ و١٨-م أ/١ و١٧-م أ/٣ و١٦-م أ/١إىل املقررات وإذ يشري   
لثاين املقدَّم من جملس الـصندوق       بالتقرير السنوي ا   مع التقدير  حييط علماً   -١  

  ؛FCCC/CP/2013/6األخضر للمناخ إىل مؤمتر األطراف بصيغته الواردة يف الوثيقة 
 بقراري اجمللس إنشاء األمانة املستقلة واختيار السيدة هالـة شـيخ            يرحب  -٢  

  روحه مديرةً تنفيذيةً لألمانة املستقلة للصندوق األخضر للمناخ؛
م اتفاق املقر بني الصندوق األخضر للمنـاخ وحكومـة           بإبرا يرحب أيضاً   -٣  

  مجهورية كوريا وبدء نفاذه؛
بإهناء الترتيبات املؤقتة إلدارة األمانة املؤقتة ويعرب عن تقـديره          حييط علماً     -٤  

  ألمانيت االتفاقية ومرفق البيئة العاملية لدعم األمانة املؤقتة؛
ة للصندوق األخـضر للمنـاخ، مبـا         باعتماد امليزانية اإلدارية الثالث    يرحب  -٥  

  سيمكن من إنشاء أمانة عامة مستقلة يف سونغدو، مدينة إنشيون، مجهورية كوريا؛
 التقدُّم الذي أحرزه اجمللس لضمان تـشغيل الـصندوق األخـضر      يالحظ  -٦  

   وعملية تعبئة املوارد؛٢٠١٤عام  للمناخ، مبا يف ذلك اعتماد خطة عمل

  لصندوق األخضر للمناخإرشادات أولية إىل ا  -ألف  
 ١-م أ/١١ من االتفاقية، واملقررات ١١ أن األحكام الواردة يف املادة  يؤكد  -٧  

 ١٨-م أ /٦، وصك إدارة الصندوق األخضر للمناخ، واملقـررين         ١٧-م أ /٣ و ١٦-م أ /١و
  ، متثل اإلرشادات األولية املوجهة إىل الصندوق األخضر للمناخ؛١٩-م أ/٥و

رشادات األولية التالية بشأن سياسات الصندوق األخـضر         اعتماد اإل  يقرر  -٨  
للمناخ وأولوياته الربناجمية ومعايري األهلية اخلاصة به بوصفه إحدى اجلهات التشغيلية لآلليـة         

  املالية لالتفاقية؛
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  : إىل الصندوق األخضر للمناخ ما يلييطلب  -٩  
ري املناخ والتخفيف من  مراعاة التوازن يف ختصيص املوارد بني التكيُّف مع تغ          )أ(  

  آثاره، وضمان ختصيص موارد مناسبة لألنشطة األخرى؛
  اتباع هنج قطري املنحى؛  )ب(  
 احلرص يف سياق ختصيص املوارد للتكيُّف على مراعاة االحتياجات العاجلة      )ج(  

  لآلثار الضارة لتغري املناخ؛اً األشد تعرض والفورية للبلدان النامية
ع البلدان النامية األطراف يف االتفاقية للحصول على موارد          أهلية مجي  يؤكد  -١٠  

   من الصندوق األخضر للمناخ؛

  إرشادات إضافية إىل الصندوق األخضر للمناخ  -باء  
 على احلاجة إىل حتقيق تشغيل كامل للصندوق األخـضر للمنـاخ،            يشدد  -١١  

، مبـا يف ذلـك      ٢٠١٤وحيث اجمللس، يف هذا الصدد، على اإلسراع بتنفيذ خطة عمله لعام            
  ؛١٨-م أ/٦عناصر املقرر 

 اجمللس على أن يضع يف أقرب وقت ممكن الصيغة النهائية لالشتراطات       حيث  -١٢  
األساسية للحصول على املوارد املالية وإدارهتا وبرجمتها وصرفها متاشياً مع خطة عمل اجمللس             

 تعبئة املوارد األولية يف     املعتمدة حىت يتمكن الصندوق األخضر للمناخ من الشروع يف عملية         
  أقرب وقت ممكن لكي ينتقل بعد ذلك إىل عملية رمسية لتجديد املوارد؛

 البلدان املتقدِّمة إىل تقدمي مسامهات طموحة يف الوقـت املناسـب،            يدعو  -١٣  
تكفل التشغيل الفعلي، مبا يف ذلك االستعداد ودعم األنشطة التحضريية، للصندوق األخضر            

اسب االحتياجات والتحدِّيات اليت تواجه البلدان النامية يف التصدِّي لتغري املناخ           ين للمناخ، مبا 
 أعاله حبلول الدورة العـشرين   ١٢يف سياق إعداد عملية تعبئة املوارد األولية املبينة يف الفقرة           

  ؛)٢٠١٤ديسمرب /كانون األول(ملؤمتر األطراف 
ينبغي أن يكون من األمهية حبيث       على أن حجم تعبئة املوارد األولية        يشدِّد  -١٤  

  يعكس االحتياجات والتحدِّيات اليت تواجه البلدان النامية يف التصدِّي لتغيُّر املناخ؛
 إىل تقدمي مسامهات مالية من جمموعة متنوِّعة من املصادر األخـرى،            يدعو  -١٥  

  األولية للمجلس؛العامة واخلاصة، مبا يف ذلك املصادر البديلة، من أجل عملية تعبئة املوارد 
  : إىل جملس الصندوق األخضر للمناخ ما يلييطلب  -١٦  
أن ينظر يف الدروس اهلامة املستفادة من العمليات القطرية التوجُّـه الـيت               )أ(  

  اضطلعت هبا الصناديق األخرى القائمة؛
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أن يكفل، لدى نظره يف طرائق االستفادة من الصندوق األخضر للمنـاخ              )ب(  
نهائية، مراعاة املؤسسات املعتمدة أصالً من جانب اهليئـات ذات الـصلة            صيغتها ال  ووضع

املشمولة باتفاق اجمللس بشأن أفضل املمارسات املتعلِّقة باملبادئ واملعايري االئتمانية واملعـايري            
  البيئية واالجتماعية؛

أن يبلغ مؤمتر األطراف يف دورته العشرين بالتقدُّم احملرز يف تنفيـذ هـذا                )ج(  
  ؛١٨-م أ/٦قرر، فضالً عن تنفيذ املقرر امل

 أسـابيع   ١٠يدعو األطراف إىل أن تقدِّم إىل األمانة سنوياً، يف أجل أقصاه              -١٧  
قبل عقد الدورة الالحقة ملؤمتر األطراف، آراءها وتوصياهتا كتابةً بشأن العناصر اليت يـتعني              

  .اآللية املالية لالتفاقيةمراعاهتا يف وضع اإلرشادات اليت ُتقدَّم إىل كيانات تشغيل 

  اجللسة العامة العاشرة
  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٣
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  ١٩-م أ/٥املقرر     

  الترتيبات بني مؤمتر األطراف والصندوق األخضر للمناخ    
   األطراف،رإن مؤمت  
   من االتفاقية،١١املادة  إىل إذ يشري  
ن قرر مبوجبهما يف مجلة     ، اللذي ١٧-م أ /٣ و ١٦-م أ /١ إىل مقرريه    وإذ يشري أيضاً    

أمور تعيني الصندوق األخضر للمناخ كياناً تشغيلياً لآللية املالية لالتفاقية، وطلب إىل مـؤمتر              
 أن يكون الصندوق مسؤوالً أمام مـؤمتر        األطراف وضع ترتيبات مع جملس الصندوق تكفل      

ألنشطة األخرى   وا تإرشاداته، هبدف دعم املشاريع والربامج والسياسا      األطراف ويعمل وفق  
  ،يف البلدان األطراف النامية من خالل نوافذ التمويل املواضيعي

، الذي يطلب إىل اللجنة الدائمـة املعنيـة         ١٨-م أ /٧إىل مقرره   وإذ يشري كذلك      
بالتمويل وجملس الصندوق األخضر للمناخ أن يضعا ترتيبات بني مؤمتر األطراف والصندوق            

، ١٧-م أ/٣الصندوق، بصيغته الواردة يف مرفـق املقـرر   األخضر للمناخ وفقاً لصك إدارة      
 من االتفاقية، ليوافق عليها اجمللس مث يوافـق عليهـا مـؤمتر          ١١ من املادة    ٣وعمالً بالفقرة   

  األطراف يف دورته التاسعة عشرة،
   من صك إدارة الصندوق األخضر للمناخ،٦الفقرة  إىلوإذ يشري   
الذي يتضمن مـشروع     )١(ئمة املعنية بالتمويل  بتقرير اللجنة الدا  حييط علماً     -١  

  الترتيبات اليت ُعرضت على جملس الصندوق األخضر للمناخ؛
أن الترتيبات بني مؤمتر األطراف والصندوق األخضر للمناخ جيب أن          يؤكد    -٢  

، ومـع  ١٧-م أ/٣تكون متوافقة مع أحكام صك إدارة الصندوق، بصيغته الواردة يف املقرر           
   من االتفاقية؛١١ملادة  من ا٣الفقرة 

أن جملس الصندوق األخضر للمناخ قد وافق على الترتيبات الـيت           يالحظ    -٣  
عرضتها عليه اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل، والواردة يف املرفق احلادي والعـشرين للتقريـر            

  ؛)٢(بشأن االجتماع اخلامس جمللس الصندوق، بالصيغة اليت وردت هبا يف تقرير الصندوق
على الترتيبات بني مؤمتر األطراف والصندوق األخضر للمناخ الواردة يوافق   -٤  

  يف املرفق، وتدخل الترتيبات بذلك حيز النفاذ؛
إىل جملس الصندوق األخضر للمناخ أن يقدم تقريـراً عـن تنفيـذ      يطلب    -٥  

طراف، وذلـك    أعاله ضمن تقاريره السنوية إىل مؤمتر األ       ٤الترتيبات املشار إليها يف الفقرة      
  ).٢٠١٤ديسمرب /كانون األول(ابتداًء من الدورة العشرين ملؤمتر األطراف 

__________ 

)١( FCCC/CP/2013/8. 
)٢( FCCC/CP/2013/6. 



FCCC/CP/2013/10/Add.1 

19 GE.14-60150 

  املرفق

  الترتيبات بني مؤمتر األطراف والصندوق األخضر للمناخ    

  ديباجة    
 مـن   ٥-٣، والفقرات   ١٦-م أ /١ من مقرر مؤمتر األطراف      ١٠٢بالفقرة  تذكرياً    
  رة الصندوق األخضر للمناخ، من صك إدا٦-٣، والفقرات ١٧-م أ/٣ مقرره

 مـن االتفاقيـة     ١١ مـن املـادة      ٣بأن األحكام الـواردة يف الفقـرة        وتسليماً    
 ويف صك إدارة الـصندوق األخـضر للمنـاخ املـدرج يف مرفـق       ١٧-أ م/٣ املقرر ويف
  ، تشكل األساس الذي تقوم عليه الترتيبات بني مؤمتر األطراف والصندوق؛١٧-أ م/٣ املقرر

ُيشار إليها فيما يلـي     ( األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة بشأن تغري املناخ          فإن مؤمتر   
يتوصـالن إىل   ) ُيشار إليه فيما يلـي بالـصندوق      (والصندوق األخضر للمناخ    ) باالتفاقية
  :التالية الترتيبات

  غرض الترتيبات    
 يتمثل الغرض من هذه الترتيبات يف حتديد عالقة العمل بـني مـؤمتر األطـراف                - ١

أمام مـؤمتر األطـراف ويعمـل       والصندوق على حنو يكفل أن يكون الصندوق مسؤوالً         
إلرشاداته هبدف دعم املشاريع والربامج والسياسات واألنشطة األخرى يف البلـدان             وفقاً

  .النامية األطراف

  حتديد إرشادات مؤمتر األطراف وتبليغها    
سائل تشمل املواضيع املتعلقة    يتلقى الصندوق إرشادات من مؤمتر األطراف بشأن م         -٢

  .بالسياسات وأولويات الربامج ومعايري األهلية
 .إرشادات يبلغ هبا الصندوق يصدر مؤمتر األطراف بعد كل دورة من دوراته  -٣

يصدر مؤمتر األطراف إرشاداته استناداً إىل معايري تشمل الدراسة املستفيضة للتقارير             -٤
 .السنوية املقدمة من الصندوق
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  متثال إرشادات مؤمتر األطرافا    
يتخذ الصندوق اإلجراءات الالزمة استجابةً لإلرشادات الواردة ويقدم تقارير عـن             -٥

  .هذه اإلجراءات

  إعادة النظر يف قرارات التمويل    
تؤكد هذه الترتيبات جمدداً أن جملس الصندوق يتحمـل املـسؤولية كاملـة عـن             -٦

  .التمويل قرارات
 من صك اإلدارة، بإنشاء آلية انتصاف ٦٩لصندوق، مبوجب الفقرة   ُعهد إىل جملس ا     -٧

 .مستقلة تكون مسؤولة أمام اجمللس

تتسم آلية االنتصاف املستقلة باالنفتاح والشفافية وسهولة الوصول إليها، وستتناول            -٨
 .يف مجلة أمور إعادة النظر يف قرارات التمويل

ؤمتر األطراف توصيات آلية االنتـصاف      سيدرج الصندوق يف تقاريره السنوية إىل م        -٩
وملؤمتر األطـراف أن يقـدم      . املستقلة لديه وأي إجراءات يتخذها رداً على هذه التوصيات        

إرشادات إضافية لتوضيح السياسات وأولويات الربامج ومعايري األهلية حبكم تأثريها علـى            
 .قرارات التمويل

لنظر يف قـرارات التمويـل، مبوجـب        سيوضع املزيد من الطرائق املالئمة إلعادة ا        -١٠
 .، حاملا تكون آلية االنتصاف املستقلة جاهزة للعمل١١من املادة ) ب(٣ الفقرة

  التقارير املقدمة من الصندوق األخضر للمناخ إىل مؤمتر األطراف    
وتـشتمل هـذه    . يقدم الصندوق تقارير سنوية إىل مؤمتر األطراف كي ينظر فيها           -١١

اإلرشادات اليت قدمها مـؤمتر األطـراف بـشأن          لى معلومات عن تنفيذ   التقارير السنوية ع  
ـ              س السياسات وأولويات الربامج ومعايري األهلية، مبا يف ذلك معلومات عن مدى التزام جمل

  .بإرشادات مؤمتر األطرافالصندوق 
ي تنفيذها وقائمة باألنشطة    يدرج الصندوق يف تقاريره توليفاً ملختلف األنشطة اجلار         -١٢
 .ووفق عليها، باإلضافة إىل تقرير مايلليت ا

 .يدرج الصندوق يف تقاريره كذلك معلومات عن مجيع األنشطة اليت ميوهلا  -١٣

يشري الصندوق يف تقاريره إىل اإلجراءات اليت اختذها لتحقيق تـوازن يف ختـصيص                -١٤
 .املوارد بني أنشطة التكيف وأنشطة التخفيف املنفذة يف إطاره
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صندوق كذلك معلومات عن إعداد وتنفيذ آليات لالستفادة من اخلـربات           يدرج ال   -١٥
واملشورة الفنية املالئمة، مبا يف ذلك من اهليئات املواضـيعية املنـشأة مبوجـب االتفاقيـة،                

 .االقتضاء حسب

 .ملؤمتر األطراف أن يطلب معلومات إضافية من الصندوق من خالل إرشاداته السنوية  -١٦

  لالزم واملتاح واستعراضه سنوياًحتديد التمويل ا    
 من االتفاقية، اليت تطلب أن ُيحدد يف الترتيبات مبلغُ    ١١من املادة   ) د(٣وفقاً للفقرة     -١٧

التمويل الالزم واملتاح لتنفيذ أنشطة االتفاقية على حنو واضح وقابل للتكهن به، وأن ُتحـدد               
  :الشروط اليت مبوجبها ُيستعرض هذا املبلغ دورياً

يضطلع مؤمتر األطراف بتقييم املبالغ الالزمة ملساعدة البلدان النامية علـى             )أ(  
  تنفيذ االتفاقية، كي يسترشد به الصندوق يف سياق تعبئة املوارد؛

يضّمن الصندوق تقاريره السنوية إىل مؤمتر األطراف معلومات عن تعبئـة             )ب(  
 .تجديد املوارداملوارد واملوارد املالية املتاحة، مبا يشمل أي عمليات ل

  التعاون بني األمانتني والتمثيل يف اجتماعات جملسي اإلدارة    
ألمانة الصندوق وأمانة االتفاقية أن تتعاونا وتتبادال اآلراء بشأن املـسائل املتعلقـة               -١٨

بإرشادات جملس الـصندوق ومـؤمتر       بتشغيل اآللية املالية لالتفاقية، حسب االقتضاء ورهناً      
مل املسائل املتعلقة بتنفيذ هذه الترتيبات بني مؤمتر األطـراف والـصندوق            األطراف، مبا يش  

  .والتنسيق مع قنوات التمويل الدولية ومشاركة ممثليهما يف االجتماعات ذات الصلة للهيئات
ختضع مشاركة ممثلي أمانة االتفاقية يف اجتماعات الصندوق ومـشاركة ممثلـي              - ١٩
طراف إىل أحكام النظام الداخلي لكل من الـصندوق         الصندوق يف دورات مؤمتر األ      أمانة

 .ومؤمتر األطراف

  استعراض اآللية املالية وتقييمها    
ينبغي أن تتضمن تقارير الصندوق أي تقارير صادرة عن وحدة التقيـيم املـستقلة،          -٢٠

  .ألغراض تشمل االستعراض الدوري لآللية املالية لالتفاقية
 بإجراء تقييم مستقل ألداء الصندوق إمجاالً، مبـا يف          ملؤمتر األطراف أن يكلف جهة      -٢١

 .ذلك أداء جملسه، حبيث يتزامن مع االستعراض الدوري لآللية املالية

يدعو مؤمتر األطراف الصندوق إىل تقدمي تعليقاته قبل استخالص أية اسـتنتاجات              -٢٢
 .نتائج من استعراض اآللية املالية أو تقييمها أو
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  استعراض الترتيبات    
  .ال ميكن تعديل هذه الترتيبات إال كتابياً باالتفاق بني مؤمتر األطراف والصندوق  -٢٣
 .تدخل هذه الترتيبات حيز النفاذ مبجرد موافقة الصندوق مث مؤمتر األطراف عليها  -٢٤

  .ال ميكن إهناء هذه الترتيبات إال كتابياً باالتفاق بني مؤمتر األطراف والصندوق  -٢٥

  العاشرةاجللسة العامة 
  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٣
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  ١٩- أم/٦املقرر     

تقرير مرفق البيئة العاملية املقدَّم إىل مـؤمتر األطـراف واإلرشـادات                
  املوجهة إىل مرفق البيئة العاملية

  إن مؤمتر األطراف،  
، ١٧-م أ /١١، و ١٦-م أ /٧، و ١٦-م أ /٥، و ١٦-م أ /٣، و ٢-م أ /١٢ إىل مقرراته    إذ يشري   

  ،١٨-م أ/٩و
  ،٧-م أ/٥من املقرر ‘ ٤‘)أ(٧ إىل الفقرة وإذ يشري أيضاً  
  ،)١( بالتقرير السنوي ملرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطرافوإذ حييط علماً مع التقدير  
 الدائمة املعنية بالتمويل الواردة يف تقريرها املقـدم إىل          اللجنة إىل توصيات    وإذ يشري   

  ،)٢(تاحة مشروع إرشادات إىل مرفق البيئة العامليةمؤمتر األطراف بشأن إ
 بإدراج املعلومات املتعلقة بآثار التخفيف يف تقرير مرفق البيئة العاملية           يرحب  -١  

  املقدم إىل مؤمتر األطراف؛
 بالتعهدات واملسامهات املقدمة إىل صندوق أقل البلدان منـواً          يرحب أيضاًَ   -٢  

  دعو إىل مواصلة وتعزيز دعم هذين الصندوقني؛والصندوق اخلاص بتغري املناخ وي
 إىل مرفق البيئة العاملية أن يوضح مفهوم التمويل املشترك وتطبيقه يف            يطلب  -٣  

  مشاريع وبرامج مرفق البيئة العاملية؛
 إىل مرفق البيئة العاملية أن حيدد بشكل أوضح التـدابري الـيت             يطلب أيضاً   -٤  

  ؛١٨-م أ/٩من املقرر ) ج(١لفقرة اختذها لتلبية الطلب الوارد يف ا
 إىل مرفق البيئة العاملية أن يدرج يف تقريره املقدم إىل مـؤمتر             يطلب كذلك   -٥  

معلومات عن الطرائـق الـيت      ) ٢٠١٤ديسمرب  /كانون األول (األطراف يف دورته العشرين     
 مرفـق   املوقعة بني مؤمتر األطراف وجملس     )٣( من مذكرة التفاهم   ٥حددها لالستجابة للفقرة    

  البيئة العاملية؛
 بالعمل اجلاري الذي يقوم به مرفق البيئة العامليـة بـشأن حتديـد              يرحب  -٦  

استراتيجيات جماالت االهتمام الرئيسية املتصلة بتغري املناخ من أجل الدورة السادسة لتجديد            
  ؛٢٠٢٠املوارد، وبوضع مشروع االستراتيجية اخلاصة مبرفق البيئة العاملية لعام 

__________ 

)١( FCCC/CP/2013/3و Add.12 و. 
)٢( FCCC/CP/2013/8املرفق اخلامس ،. 
)٣( FCCC/CP/1996/15/Add.1. 
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 باجلهود اليت يبذهلا مرفق البيئة العاملية لتعزيز أوجه التآزر بـني       يرحب أيضاً   -٧  
  جماالت اهتمامه الرئيسية، بوسائل تشمل الربامج واملشاريع املتعددة جماالت االهتمام؛

 أن على مرفق البيئة العاملية أن يراعي الدروس املستفادة مـن دورات             يؤكد  -٨  
والته املتعلقة باستراتيجية الدورة السادسة لتجديد املوارد وذلـك  جتديد املوارد املاضية يف مدا   
  ملواصلة تعزيز فعالية عملياته؛

 األطراف األخرى إىل تقدمي تربعات      ويدعو البلدان األطراف املتقدمة     يناشد  -٩  
مالية إىل مرفق البيئة العاملية لضمان أن تكون الدورة السادسة لتجديد املوارد قوية مبا يكفي               

  مساعدة على تقدمي متويل كاف وميكن التنبؤ به؛لل
 إىل مرفق البيئة العاملية أن يقوم يف الدورة السادسة لتجديد مـوارده             يطلب  -١٠  

بإيالء االعتبار الواجب لتمويل الدول اجلزرية الصغرية النامية وأقل البلدان منواً لتمكينها مـن        
  وجب االتفاقية؛تلبية احتياجاهتا الطارئة والوفاء بالتزاماهتا مب

 إىل مرفق البيئة العاملية أن يقدم الدعم، يف نطاق واليته، لتنفيذ            يطلب أيضاً   -١١  
املشاريع القطرية احملددة يف عمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية الـيت أعـدهتا البلـدان              

  األطراف النامية؛
صياغة احلوافظ   مرفق البيئة العاملية على أن يواصل برناجمه الطوعي ل         يشجع  -١٢  

  الوطنية، الذي أثبت جدواه يف تعزيز التنسيق واالتساق على املستوى الوطين؛
 البلدان األطراف النامية الراغبة يف تقدم طلبات لصياغة حوافظ وطنية           يدعو  -١٣  

  إىل القيام بذلك قبل بدء الدورة السادسة لتجديد موارد مرفق البيئة العاملية؛
العاملية على أن يستكمل اعتمـاد وكـاالت جديـدة           مرفق البيئة    يشجع  -١٤  

  للمشاريع وأن يقّيم اإلمكانيات املتاحة للمضي يف توسيع نطاق طريقة الوصول املباشر؛
 مرفق البيئة العاملية ومجيع وكاالت التنفيذ التابعة له والبلدان املتلقيـة إىل             يدعو  -١٥  

  يالء اهتمام خاص لتسريع دورة املشاريع؛مواصلة العمل معاً لتحسني الترتيبات املؤسسية مع إ
 مرفق البيئة العاملية على أن يستمر يف تعزيز شفافية عملياته وانفتاحها   يشجع  -١٦  
  بوجه عام؛
 مرفق البيئة العاملية على أن يعزز جهوده الرامية إىل التعاون مع            يشجع أيضاً   -١٧  

 اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل؛

البيئة العاملية بوصفه كياناً تشغيلياً لآللية املالية لالتفاقية أن          إىل مرفق    يطلب  -١٨  
يدرج يف تقريره السنوي املقدم إىل مؤمتر األطراف معلومات عن اخلطوات اليت اختذها لتنفيذ              

  .اإلرشادات الواردة يف هذا املقرر

  اجللسة العامة العاشرة
  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٣
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  ١٩-م أ/٧املقرر     

  قرير اللجنة الدائمة املعنية بالتمويلت    
  ،إن مؤمتر األطراف  
  ،١٢٠، الفقرة ١٧-م أ/٢ إىل املقرر إذ يشري  
  ،١٨-م أ/٥ إىل املقرر وإذ يشري أيضاً  
  ؛)١( بتقرير اللجنة الدائمة املعنية بالتمويلحييط علماً بتقدير  -١  
نـة الدائمـة     باستمرار الشفافية واالنفتاح يف إدارة أعمـال اللج        يرحب  -٢  

  بالتمويل؛ املعنية
  ؛)٢( بالتقرير عن املنتدى األول للجنة الدائمة املعنية بالتمويلحييط علماً  -٣  
  ؛٢٠١٤ املنتدى الثاين املقرر عقده يف عام إىليتطلع   -٤  
 اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل إىل أن تنظر يف تركيز منتداها الثـاين             يدعو  -٥  

  تكيف من القطاعني العام واخلاص؛على تعبئة التمويل لل
  ؛)٣(٢٠١٥-٢٠١٤ خطة عمل اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل للفترة علىيصدق   -٦  
   اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل تنفيذ خطة العمل تلك؛إىليطلب   -٧  
 باملعلومات اليت قدمتها اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل عن خطة          حييط علماً   -٨  
اصة بتقييم فترة السنتني واالستعراض العام لتدفقات التمويل املتعلق باملناخ املقـرر            العمل اخل 

  ؛٢٠١٤إجراؤمها يف عام 
 اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل إىل النظر يف سبل توسيع قاعدة عملها            يدعو  -٩  

يف بشأن قياس الدعم واإلبالغ عنه والتحقق منه خارج فترة تقييم الـسنتني املـشار إليـه                 
   والواليات الصادرة هلا؛٢٠١٥-٢٠١٤ أعاله وفقاً خلطة عملها للفترة ٨ الفقرة

 اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل إىل توثيق عالقاهتا باهليئة الفرعية للتنفيذ           يدعو  -١٠  
من ) ب(١٢١واهليئات املواضيعية املنشأة يف إطار االتفاقية بناء على التكليف الوارد يف الفقرة 

  ؛١٧-م أ/٢ املقرر

__________ 

)١( FCCC/CP/2013/8. 
)٢( FCCC/CP/2013/8املرفق الثاين ،. 
)٣( FCCC/CP/2013/8املرفق الثامن ،. 
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 اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل أن تراعـي، يف عملـها املتعلـق             إىليطلب    -١١  
باالتساق والتنسيق، مجلة من األمور منها قضية متويل الغابات، آخذة يف احلـسبان خمتِلـف               

  السياسات؛ ُنُهج
 إىل اللجنة الدائمة املعنية بالتمويـل أن تـدرج يف تقريرهـا             يطلب أيضاً   -١٢  

إىل مؤمتر األطراف معلومات عـن التقـدم احملـرز يف تنفيـذ خطـة عملـها يف             نويالس
  . واإلرشادات الواردة يف هذا املقرر٢٠١٥-٢٠١٤ الفترة

  اجللسة العامة العاشرة
  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٣
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  ١٩-م أ/٨املقرر     

  االستعراض اخلامس لآللية املالية    
  إن مؤمتر األطراف،  
  ،١٧-م أ/٢و ،١٦-م أ/٢، و١٣-م أ/٦، و١٢-م أ/٢و، ٤-م أ/٣ملقررات  إىل اإذ يشري  
  ،١٨-م أ/٨ املقرر يضع يف اعتبارهوإذ   
مبشروع املبادئ التوجيهية احملدثة الذي قدمته اللجنة الدائمة املعنيـة        يرحب  -١  

   ؛)١(بالتمويل، بالصيغة الواردة يف تقريرها إىل مؤمتر األطراف
   الواردة يف مرفق هذا املقرر؛ئ التوجيهية احملدثةاملباداعتماد يقرر   -٢  
يف  إىل اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل مواصلة تقدمي إسهامات اخلرباء           يطلب  -٣  

االستعراض اخلامس لآللية املالية، كيما يستكمل مؤمتر األطـراف االسـتعراض يف دورتـه             
  ).٢٠١٤ديسمرب /كانون األول(العشرين 

__________ 

)١( FCCC/CP/2013/8املرفق الرابع ،.  
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  املرفق

  لتوجيهية احملدثة لالستعراض اخلامس لآللية املاليةاملبادئ ا    

  األهداف  -ألف  
 من االتفاقية، تكون أهداف االستعراض اخلامس لآللية        ١١ من املادة    ٤وفقاً للفقرة     -١

  :املالية على النحو التايل
  :بشأن ما يلي استعراض اآللية املالية واختاذ التدابري املناسبة  )أ(  

 من االتفاقية واإلرشادات املقدمـة مـن        ١١ املادة   توافق اآللية مع أحكام    '١'
  مؤمتر األطراف؛

  فعالية األنشطة اليت متوهلا اآللية من أجل تنفيذ االتفاقية؛ '٢'
فعالية اآللية من حيث توفري املوارد املالية كمنحة أو على أساس تساهلي،             '٣'

 ألغراض منها نقل التكنولوجيا، من أجل تنفيذ هدف االتفاقية باالستناد إىل       
  اإلرشادات املقدمة من مؤمتر األطراف؛

فعالية اآللية من حيث توفري املوارد للبلدان الناميـة األطـراف مبوجـب              '٤'
   من االتفاقية؛٤ من املادة ٣ الفقرة

  املتاحة للبلدان النامية؛ فعالية طرائق الوصول '٥'
دراسة كيفية حتسني اتساق اآللية املالية وتكاملها مع املـصادر األخـرى              )ب(  

  :ستثمارات والتدفقات املالية، مبا يف ذلكلال
دراسة مصادر وقنوات ووسائل التمويل ذات الصلة، على النحو املـبني يف       '١'

 من االتفاقية واليت من شأهنا أن تـساعد البلـدان           ١١ من املادة    ٥الفقرة  
النامية األطراف على اإلسهام يف حتقيق هدف االتفاقية، وال سيما وسـائل           

  ية، مثل تطوير التكنولوجيات احمللية يف البلدان النامية؛التمويل االبتكار
  دراسة دور اآللية املالية يف رفع مستوى املوارد؛ '٢'
تقييم البيئات التمكينية حلفز االستثمار يف التكنولوجيات السليمة بيئياً اليت           '٣'

ُتخفِّف من انبعاثات غازات الدفيئة ونقل هذه التكنولوجيات، والبيئـات          
  .زيز القدرة على التكيف مع تغري املناخالتمكينية لتع
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  مصادر املعلومات  -باء  
  : إىل مصادر املعلومات التاليةيف مجلة أمور يستند االستعراض  -٢

فيما خيص دعم اآللية املاليـة      املعلومات املقدمة من األطراف بشأن جتارهبا         )أ (  
  املقدم واملستلم وفقاً ملقررات مؤمتر األطراف؛

ات السنوية اليت جيريها مؤمتر األطراف بشأن مدى توافق أنشطة          االستعراض  )ب(  
  اآللية املالية مع اإلرشادات اليت يقدمها؛

التقرير السنوي للجنة الدائمة املعنية بالتمويل املقدم إىل مـؤمتر األطـراف              )ج(  
  ؛بالتمويلاملتعلقة باللجنة الدائمة املعنية ذات الصلة بشأن أنشطتها وغريه من وثائق املعلومات 

إىل مؤمتر األطراف عن أنـشطته      املقدم  رفق البيئة العاملية    التقرير السنوي مل    )د(  
لآللية املالية، مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة بصندوق أقل البلدان منـواً            تشغيلياً  بوصفه كياناً   

ة تغري املناخ، وغري ذلك من وثائق مرفـق البيئـة العامليـة ذات الـصل              لوالصندوق اخلاص   
   واملعلومات؛اتبالسياس

  ؛رفق البيئة العامليةملالتقارير الواردة من مكتب التقييم املستقل   ) ه(  
م إىل مؤمتر األطراف عـن      املقدَّاألخضر للمناخ   لصندوق  لالتقرير السنوي     )و(  

السياسات العامة واملعلومات ذات    لآللية املالية وغريه من وثائق      تشغيلياً  أنشطته بوصفه كياناً    
  الصلة الصادرة عن الصندوق األخضر للمناخ؛

مؤمتر األطراف العامـل بوصـفه      تقرير جملس صندوق التكيف املقدم إىل         )ز (  
  نتائج االستعراض األويل لصندوق التكيف؛و اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

النتائج والتقارير الواردة من عمليات األمم املتحدة، ومؤسسات التمويـل            )ح(  
ائية واملتعددة األطراف ذات الصلة، وغريها من املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري            الثن

  تغري املناخ؛بالتمويل املتعلق باحلكومية املعنية 
التقارير ذات الصلة بشأن ما يقدمه القطاع اخلاص من متويل وما يقوم بـه                )ط(  

  من استثمار يف جمال األنشطة املتعلقة بتغري املناخ؛
الورقات التقنية والتقارير اليت أعدهتا األمانة بناًء على طلب مؤمتر األطراف،             )ي(  

  واليت تتصل باالحتياجات املالية للبلدان النامية األطراف مبوجب االتفاقية؛ 
املعلومات الواردة يف البالغات الوطنية لألطراف يف االتفاقية، وتقييمـات            )ك(  

   العمل الوطنية للتكيف؛رامجاالحتياجات إىل التكنولوجيا وب
املعلومات املتعلقة بتمويل البداية السريعة املقدم مـن البلـدان املتقدمـة              )ل(  

  األطراف، وغريها من املعلومات املتعلقة بتمويل البداية السريعة؛
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  ؛طويل األجلالربنامج عمل التمويل التقارير املتعلقة ب  )م(  
ـ       )ن(   يت عقـدها برنـامج العمـل مبوجـب         التقرير املتعلق حبلقات العمل ال
   عن هنج السياسة العامة واحلوافز اإلجيابية؛١٧-م أ/٢، و١٦-م أ/١ املقررين

تقريرا فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً وفريق اخلرباء االستشاري املعـين             )س(  
  .بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

  املعايري  -جيم  
  :سوف تقيَّم فعالية اآللية املالية مبراعاة ما يلي  -٣

  شفافية عمليات اختاذ القرار يف اهليئات التشغيلية لآللية املالية؛  )أ(  
  مستوى مشاركة اجلهات املعنية؛  )ب(  
  مدى مسامهة اآللية املالية يف النهج املراعية للمنظور اجلنساين؛  )ج(  
موال املقدمة لألنشطة يف البلدان النامية األطراف، وإمكانية        مدى كفاية األ    )د(  

  التنبؤ هبا وإمكانية احلصول عليها وصرفها يف الوقت املناسب؛
مدى استجابة وكفاءة دورة مشاريع مرفق البيئة العاملية وإجراءاته املعجلة،            ) ه(  

  مبا يف ذلك استراتيجيته التشغيلية، من حيث صلتها بتغري املناخ؛
كمية املوارد املقدمة إىل البلدان النامية األطراف، مبـا يف ذلـك التمويـل        )و(  

ألغراض املساعدة التقنية ومشاريع االستثمار، وآليات املخصصات القطرية، فضالً عن النتائج      
  واآلثار اليت حققتها املوارد املقدمة؛

  حجم التمويل املعبَّأ وطرائق التمويل املشترك يف حال وجوده؛  )ز(  
  مدى مسامهة املوارد املقدمة يف حتقيق أهداف االتفاقية؛  )ح(  
  استدامة الربامج واملشاريع والعمليات املمولة يف البلدان النامية األطراف؛  )ط(  
  .مدى مسامهة اآللية املالية يف إمساك البلدان بزمام الربامج واملشاريع  )ي(  

  اجللسة العامة العاشرة
  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٣
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  *١٩-م أ/٩املقرر     

برنامج العمل املتعلق بالتمويل القائم على النتائج من أجـل التقـدم يف                 
  ١٦-م أ/١ من املقرر ٧٠التنفيذ الكامل لألنشطة املشار إليها يف الفقرة 

  إن مؤمتر األطراف،  
ــشري   ــررات إذ ي  ،١٧-م أ/٢ و،١٦-م أ/١ و،١٥-م أ/٤ و،١٣-م أ/٢ إىل املق

  ،١٩-م أ/١٥  إىل١٩-م أ/١٠ املقررات من و،١٨-م أ/١و ،١٧-م أ/١٢و
 أن على األطراف، يف سياق تقدمي دعم مالئم وميكن التنبؤ به            وإذ يؤكد من جديد     

 يف إىل البلدان األطراف النامية، أن هتدف مجاعياً إىل إبطاء فقدان الغطاء احلرجي والكربـون            
ا يتماشى مع اهلدف النهائي لالتفاقيـة،        ووقفه وعكسه، وفقاً للظروف الوطنية، ومب      الغابات
  ،٢تنص عليه املادة  وفقاً ملا

 لبلـورة   بأمهية وضرورة توفري دعم مايل وتكنولوجي مالئم وميكن التنبؤ به          وإذ يقر   
  ،١٦-م أ/١ من املقرر ٧١مجيع العناصر املشار إليها يف الفقرة 

ألنشطة املـشار   با فيما يتعلق ه   باحلاجة إىل زيادة التمويل وحتسني فعاليت      وإذ يقر أيضاً    
  ،١٧-م أ/٢ من املقرر ٦٧ و٦٦، مع مراعاة الفقرتني ١٦-م أ/١ من املقرر ٧٠إليها يف الفقرة 

 بالدور الرئيسي الذي سيضطلع به الصندوق األخضر للمنـاخ يف توجيـه             وإذ يقر   
  ري املناخ،املوارد املالية إىل البلدان النامية وحفز التمويل املخصص ألنشطة مكافحة تغ

 أن التمويل القائم على النتائج املقدم إىل البلـدان الناميـة            يؤكد من جديد    -١  
 ،١٦-م أ /١ من املقرر    ٧٠األطراف من أجل التنفيذ الكامل لألنشطة املشار إليها يف الفقرة           

 جديداً وإضافياً وميكن التنبؤ به، ميكن أن يأيت من مـصادر متنوعـة، عامـة                املتسم بكونه 
 ٦٥ وثنائية ومتعددة األطراف، مبا فيها املصادر البديلة، كما هو مشار إليه يف الفقرة وخاصة،

  ؛١٧-م أ/٢من املقرر 
أن تقدم البلدان النامية األطراف حنـو اإلجـراءات         اً   أيض يؤكد من جديد    -٢  

القائمة على النتائج حيدث يف سياق تقدمي دعم مالئم وميكن التنبـؤ بـه جلميـع مراحـل                  
  ؛١٦-م أ/١ من املقرر ٧٣ و٧٠ت واألنشطة املشار إليها يف الفقرتني اإلجراءا

__________ 

. بعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتـدهورها      هذا املقرر جزء من إطار وارسو للمبادرة املعززة خلفض االن           *  
  .٤٤، الفقرة FCCC/CP/2013/10ولالطالع على مزيد من املعلومات، انظر الوثيقة 
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 البلدان النامية األطراف اليت تضطلع باإلجراءات القائمـة          حصول  بأن يذكر  -٣  
متويل قـائم علـى النتـائج        على ١٦-م أ /١ من املقرر    ٧٣على النتائج املشار إليها يف الفقرة       

كامل،   منها على حنو   وُيتحققك اإلجراءات وُيبلغ عنها      أن ُتقاس تل   وتلقيها هذا التمويل يتطلب   
األطراف مجيع العناصر     البلدان النامية  تستويفأن  و ،١٩-م أ /١٤ و ١٩-م أ /١٣وفقاً للمقررين   

  ؛١٩-م أ/١١ و١٧-م أ/١٢، وفقاً للمقررين ١٦-م أ/١ من املقرر ٧١املشار إليها يف الفقرة 
تسعى إىل احلصول على مـدفوعات قائمـة    على أن البلدان النامية اليت   يتفق  -٤  

 ينبغي أن تقـدم أحـدث مـوجز         ١٧-م أ /٢ من املقرر    ٦٤على النتائج وتلقيها وفقاً للفقرة      
 ٢ للمعلومات املتعلقة بالطريقة اليت عوجلت هبا واحُترِمت مجيع الضمانات املشار إليها يف الفقرة            

  ؛لقي املدفوعات القائمة على النتائج قبل أن ميكنها ت١٦-م أ/١من التذييل األول من املقرر 
 مـن   ٧٠ الكيانات اليت متول األنشطة املشار إليهـا يف الفقـرة            يشجع  - ٥  
 مـن   ٦٥ من خالل جمموعة واسعة من املصادر املشار إليها يف الفقـرة             ١٦- م أ /١  املقرر
دور رئيسي، على أن ب ، الذي يضطلع، مبا فيها الصندوق األخضر للمناخ١٧- م أ/٢  املقرر

وميكـن  متويالً قائماً على النتائج مالئماً      وعلى حنو عادل ومتوازن      بصورة مجاعية  ختصص
 من أجـل  تعمل يف الوقت نفسه     أن  ، آخذة يف االعتبار خمتلف هنج السياسات، و       التنبؤ به 

زيادة عدد البلدان القادرة على احلصول على املدفوعات اخلاصة باإلجراءات القائمة على             
  النتائج وتلقيها؛

 أعاله على أن تطبق، عنـد       ٥ الكيانات املشار إليها يف الفقرة       يشجع أيضاً   -٦  
 ١٥-م أ /٤تقدمي التمويل القائم على النتائج، اإلرشادات املنهجية املتسقة مـع املقـررات             

 ،١٩-م أ /١٥  إىل ١٩-م أ /١١ املقررات مـن   و ١٧-م أ /١٢ و ١٧-م أ /٢ و ١٦-أ م/١و
  فعالية التمويل القائم على النتائج وتنسيقه؛فضالً عن هذا املقرر، بغية حتسني 

ق، عند تقدمي التمويل القائم علـى        الصندوق األخضر للمناخ أن يطبّ     يسأل  -٧  
 ١٧-م أ /٢ و ١٦-م أ /١ و ١٥-م أ /٤النتائج، اإلرشادات املنهجية املتسقة مـع املقـررات         

ر، بغيـة    فضالً عن هذا املقـر     ،١٩-م أ /١٥  إىل ١٩-م أ /١١املقررات من  و ١٧-م أ /١٢و
  حتسني فعالية التمويل القائم على النتائج وتنسيقه؛

 مـن   ٧٠ الكيانات اليت متول األنشطة املـشار إليهـا يف الفقـرة             يشجع  -٨  
 مـن   ٦٥، من خالل األنواع املتعددة من املصادر املشار إليها يف الفقـرة             ١٦-م أ /١ املقرر

هج السياسات البديلـة، مثـل هنـج        ، على مواصلة تقدمي املوارد املالية لن      ١٧-أ م/٢املقرر  
  التخفيف والتكيف املشتركة إلدارة الغابات إدارة متكاملة ومستدامة؛
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لموقـع الـشبكي     ل  املنصة اإللكترونية  ضمن إنشاء مركز للمعلومات     يقرر  -٩  
 مـن   ٧٠ كوسيلة لنشر املعلومات بشأن نتائج األنشطة املشار إليها يف الفقـرة             )١(لالتفاقية
  ، وما يقابل ذلك من مدفوعات قائمة على النتائج؛١٦-م أ/١ املقرر

 زيادة شفافية املعلومات املتعلقة     هو مركز املعلومات اهلدف من    أن   إىليشري    -١٠  
 هبا، فضالً عـن املعلومـات املتـصلة         املرتبطة املدفوعات و باإلجراءات القائمة على النتائج   
  مزيد من املتطلبـات    فرض ، دون ١٦-أم  /١ من املقرر    ٧١بالعناصر املشار إليها يف الفقرة      

  لبلدان النامية األطراف؛على ا
  من خالل  وفق املعلومات املبلغة   ،ما يلي   مركز املعلومات   يتضمن  أن يقرر  -١١  
  : االتفاقيةيف إطار  املناسبةالقنوات

 بأطنـان مكـافئ ثـاين       ُمقوَّمـة  النتائج اخلاصة بكل فترة ذات صـلة        )أ(  
 مـن   ١٤لتقرير التقين املشار إليه يف الفقـرة        حتيل إىل ا  ووصلة  الكربون يف السنة      أكسيد
  ؛١٩- م أ/١٤  املقرر

أو املستويات املرجعية للغابـات     /املستويات املرجعية النبعاثات الغابات و      )ب(  
لتقرير اخلتامي لفريـق     ا ل إىل  حتي بأطنان مكافئ ثاين أكسيد الكربون يف السنة ووصلة       مقّومة  

  ؛١٩-م أ/١٣  من املقرر١٨ إليه يف الفقرة شارالتقييم التقين امل
 املـشار   موجز املعلومات املتعلقة بطريقة معاجلة ومدى احترام مجيع الضمانات          )ج(  

 ١٩-م أ /١٢ ، حسبما هو مشار إليه يف املقررين      ١٦-م أ /١إليها يف التذييل األول من املقرر       
  ، الفصل األول؛١٧-م أ/١٢و

) أ(٧١طة العمل الوطنية املشار إليها يف الفقرة        الستراتيجية أو خ  ا إىلوصلة    )د(  
  ، حسب االقتضاء؛١٦-م أ/١من املقرر 
فق الـتقين   معلومات عن النظام الوطين لرصد الغابات، كما وردت يف املر           ) ه(  

  ؛١٩-م أ/١٤ املشار إليه يف املقرر
 أن يتضمن مركز املعلومات كذلك معلومات عن كل من النتائج  يقرر أيضاً   -١٢  

،  من أجلها   املدفوعات ُتلُقِّيت  أعاله، مبا يف ذلك كمية النتائج اليت       ١١شار إليها يف الفقرة     امل
قدم مدفوعات   الكيان الذي عن    فضالً بأطنان مكافئ ثاين أكسيد الكربون يف السنة،         مقّومة

   النتائج؛من أجل
ـ          يتفق  -١٣   ب أن   على أن املعلومات املتعلقة باملدفوعات القائمة على النتائج جي

ُتدرج يف مركز املعلومات بالتشاور مع البلدان النامية األطراف املعنية، علـى أن ُتؤخـذ يف                
  ؛١٩-م أ/١٠ ن املقرر م٢احلسبان التام الفقرة 

__________ 

)١( <http://unfccc.int/redd>. 
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 ))  ه(-)أ ((١١ إىل األمانة أن تدرج املعلومات املشار إليها يف الفقرة           يطلب  -١٤  
علومات من خالل القنوات املناسـبة مبوجـب        أعاله يف مركز املعلومات حاملا ُتتاح مجيع امل       

   أعاله؛١٢االتفاقية، وأن تدرج أيضاً املعلومات املشار إليها يف الفقرة 
 إىل األمانة أن تنظم، رهناً بإتاحة موارد تكميليـة، اجتمـاع            يطلب أيضاً   -١٥  

 أعاله وكذلك بشأن شـكل إلدراج       ١٣-١١خرباء بشأن املسائل املشار إليها يف الفقرات        
 أعاله قبل الدورة احلادية واألربعني للهيئة الفرعية للتنفيذ         ١٢املعلومات املشار إليها يف الفقرة      

تعد تقريراً عن اجتماع اخلرباء املذكور لتنظر فيه اهليئة         أن  ، و )٢٠١٤ديسمرب  /كانون األول (
  الفرعية للتنفيذ يف دورهتا احلادية واألربعني؛

يف مركز املعلومـات ال ينـشئ أيـة حقـوق      أن إدراج النتائج     إىليشري    -١٦  
  واجبات ألي طرف أو كيان آخر؛ أو

 أن املعلومات املتعلقة بالنتائج املدرجة يف مركز املعلومـات          إىل أيضاًيشري    -١٧  
 مستقبالً يف   استحداثه بنفس النتائج املدرجة يف أي نظام آخر ذي صلة ميكن            تربطينبغي أن   

  إطار االتفاقية؛
ال يتـضمنان أي حكـم     هذا املقرر وتنفيذه     إىل أن  ة على ذلك   عالو يشري  -١٨  
 األنشطة املشار إليها    أهلية  أو عدم  أهليةيف املستقبل فيما خيص     قد يتخذ    قرار   على أي  مسبق

 ١٧-م أ/٢ مـن املقـرر    ٨٣ لآللية املعرفة يف الفقـرة       ١٦-م أ /١ من املقرر    ٧٠يف الفقرة   
  ؛١٨-م أ/١ من املقرر ٤٤ الفقرة  يفإليهلنتائج برنامج العمل املشار  أو

 إىل األمانة أن حتسن املنصة اإللكترونية اليت يتضمنها املوقع الشبكي           يطلب  -١٩  
 أعاله، وتتـيح    ١٢ و ١١لالتفاقية وتزيد تطويرها لتشمل املعلومات املشار إليها يف الفقرتني          

  املعلومات بطريقة بسيطة وشفافة ويسهل الوصول إليها؛
الطلـب املوجـه إىل     إىل  ة هلذه املسائل، و   ي الطبيعة االستعجال  إىليشري  إذ  و  -٢٠  

اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل لتنظر، يف إطار عملها املتعلق باالتساق والتنسيق، يف مجلة أمور              
خمتلفة، يطلب أيـضاً إىل اللجنـة        سياسات جُهمنها مسألة متويل الغابات، مراعية يف ذلك نُ       

مويل أن تركز أقرب منتدياهتا على املسائل املتعلقة بالتمويـل املخـصص            الدائمة املعنية بالت  
  :، ومنها١٦-م أ/١ من املقرر ٧٠يف ذلك تنفيذ األنشطة املشار إليها يف الفقرة  للغابات، مبا

اإلجراءات القائمة علـى النتـائج   ب املتعلقة سبل ووسائل حتويل املدفوعات    )أ(  
  ؛١٨-م أ/١قرر  من امل٢٩املشار إليها يف الفقرة 

  ج البديلة؛ُهتقدمي املوارد املالية للُن  )ب(  
 إىل اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل أن تدعو اخلرباء املعنـيني           يطلب كذلك   -٢١  

 إىل املنتدى املـشار إليـه يف   ١٦-م أ/١ من املقرر ٧٠بتنفيذ األنشطة املشار إليها يف الفقرة  
   أعاله؛٢٠الفقرة 
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فيز املنافع غري املرتبطة بالكربون من أجـل اسـتدامة تنفيـذ             حت بأمهيةيقر    -٢٢  
 إىلاً  مـشري   على املدى الطويـل،    ١٦-م أ /١ من املقرر    ٧٠األنشطة املشار إليها يف الفقرة      

  ؛١٨-م أ/١ من املقرر ٤٠العمل املتعلق باملسائل املنهجية املشار إليه يف الفقرة 
 يف امليزانية على األنشطة اليت ستـضطلع        املترتبة التقديرية  باآلثار حييط علماً   -٢٣  

   أعاله؛١٩ و١٥ و١٤هبا األمانة حسبما هو مشار إليه يف الفقرات 
ـ  مانة اليت يدعو إليها هذا املقرر     يطلب أن ُتتخذ إجراءات األ      -٢٤    بتـوافر اً   رهن

  .املوارد املالية

  اجللسة العامة العاشرة
  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٢
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  *١٩-م أ/١٠املقرر     

 بـإجراءات التخفيـف يف قطـاع        املتصلة تنسيق دعم تنفيذ األنشطة       
  الغابات اليت تضطلع هبا البلدان النامية، مبا يف ذلك الترتيبات املؤسسية

  إن مؤمتر األطراف،  
  ،١٨-م أ/١، و١٧-م أ/٢، و١٦-م أ/١املقررات  إىل إذ يشري  
  ،١٨-م أ/١ من املقرر ٣٥ و٣٤  نتائج العملية املشار إليها يف الفقرتنيالحظوإذ ي  
 بضرورة توفري دعم كاف وميكن التنبؤ به لتنفيذ األنشطة والعناصر املشار            وإذ يّسلم   

  ،١٦-م أ/١ من املقرر ٧٣ و٧١ و٧٠إليها يف الفقرات 
 بضرورة وجود تنسيق فعال وشفاف يف سياق دعم تنفيذ األنـشطة            وإذ يّسلم أيضاً    

  ،١٦-م أ/١املقرر  من ٧٠املشار إليها يف الفقرة 
 وفق  - األطراف املهتمة إىل تسمية كيان وطين أو جهة تنسيق وطنية            يدعو  -١  

 للعمل، عند االقتضاء، كصلة وصل -ما تقتضيه الظروف الوطنية ومع مراعاة مبادئ السيادة    
بني األمانة واهليئات ذات الصلة العاملة يف إطار االتفاقية بشأن تنسيق دعم التنفيذ الكامـل               

، مبا يشمل   ١٦-م أ /١ من املقرر    ٧٣ و ٧١ و ٧٠لألنشطة والعناصر املشار إليها يف الفقرات       
  خمتلف النهج السياساتية كالنهج املشترك للتخفيف والتكيف، وإىل إعالم األمانة بذلك؛

 إىل أنه جيوز للكيانات الوطنية أو جهات التنسيق يف البلدان الناميـة             يشري  -٢  
 كياناهتا - ما تقتضيه الظروف الوطنية ومع مراعاة مبادئ السيادة         وفق -األطراف أن تسمي    

اليت ستحصل على املدفوعات القائمة على النتائج وتتلقاها مبا يتسق مع أية طرائـق عمليـة                
حمددة لكيانات التمويل اليت تقدم الدعم الالزم للتنفيذ الكامل لألنـشطة املـشار إليهـا يف                

  ؛١٦-م أ/١ من املقرر ٧٠ الفقرة
 معاجلة املـسائل املتـصلة     يقّر باالحتياجات واملهام التالية اليت حددت من أجل         -٣  

  :١٦-م أ/١ من املقرر ٧٣ و٧١ و٧٠بتنسيق دعم تنفيذ األنشطة والعناصر املشار إليها يف الفقرات 
تقوية وتدعيم وتعزيز تبادل املعلومـات واملعـارف واخلـربات وأفـضل              )أ(  

مع مراعاة اخلربات الوطنية، وعنـد االقتـضاء،      املستوى الدويل  املمارسات ذات الصلة على   
  املعارف واملمارسات التقليدية؛ 

__________ 

. هذا املقرر جزء من إطار وارسو للمبادرة املعززة خلفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتـدهورها                 *  
 .٤٤، الفقرة FCCC/CP/2013/10يد من املعلومات، انظر الوثيقة ولالطالع على مز



FCCC/CP/2013/10/Add.1 

37 GE.14-60150 

مـع مراعـاة    حتديد ودراسة االحتياجات والثغرات احملتملة يف تنسيق الـدعم         )ب(  
  املعلومات ذات الصلة الواردة يف إطار االتفاقية وغريها من الترتيبات الثنائية واملتعددة األطراف؛

دراسة وإتاحة فرص تبادل املعلومات بني اهليئات ذات الصلة املنشأة مبوجب             )ج(  
من االتفاقية والكيانات الثنائية واملتعددة األطراف األخرى اليت تضطلع بالتمويل وتعبئة األموال            

، ١٦-أ م/١  مـن املقـرر    ٧٣ و ٧١ و ٧٠ األنشطة والعناصر املشار إليها يف الفقـرات         أجل
  والدعم املقدم واملتلقى على صعيد تلك األنشطة؛ جراءات املتخذةيتعلق باإل فيما

موافاة مؤمتر األطراف باملعلومات وبأية توصيات، حسبما هـو مناسـب             )د(  
أعاله، لتحـسني فعاليـة   ) ج(٣إىل ) أ(٣بالنظر إىل العناصر الواردة يف الفقرات الفرعية من       

 يف ذلك التمويل القـائم علـى النتـائج،           مبا -يتاح للبلدان النامية األطراف من متويل        ما
 ٧١ و ٧٠وتكنولوجيا وبناء للقدرات لدى تنفيذ األنشطة والعناصر املشار إليها يف الفقرات            

  ؛١٦-م أ/١ من املقرر ٧٣و
حـسب   تقدمي املعلومات والتوصيات املتعلقة بتحسني فعاليـة التمويـل،          )ه(  

ملتعددة األطراف وكيانات القطاع اخلاص اليت      االقتضاء، إىل كيانات منها الكيانات الثنائية وا      
، ١٦-م أ/١ من املقرر ٧٣ و٧١ و٧٠متول وتنفذ األنشطة والعناصر املشار إليها يف الفقرات 

  وبكيفية دعم هذه األنشطة بقدر أكرب من الفعالية، مبا يشمل األعمال القائمة على النتائج؛
 األنشطة والعناصر املـشار     تشجيع الكيانات األخرى اليت تقدم الدعم إىل        )و(  

 على تعزيز الكفاءة والتنسيق وحتقيق      ١٦-م أ /١ من املقرر    ٧٣ و ٧١ و ٧٠إليها يف الفقرات    
  االتساق مع الكيانات التشغيلية التابعة لآللية املالية لالتفاقية، حسب االقتضاء؛

ة تبادل املعلومات املتعلقة بإمكانية وضع هنج خمتلفة، مثل النـهج املـشترك          )ز(  
  للتخفيف والتكيف من أجل اإلدارة املتكاملة واملستدامة للغابات؛

 الكيانات أو جهات التنسيق الوطنية واألطـراف والكيانـات ذات      يشجع  -٤  
 على أن جتتمع على     ١٦-م أ /١ من املقرر    ٧٠الصلة اليت متول األنشطة املشار إليها يف الفقرة         
 أعاله بالتزامن مع اجتماعـات      ٣دة يف الفقرة    أساس طوعي ملناقشة االحتياجات واملهام احملد     

  اهليئتني الفرعيتني يف الفترة األوىل النعقاد الدورات؛
 هذه الكيانات أو جهات التنسيق الوطنية واألطراف والكيانات         يشجع أيضاً   -٥  

 أعاله على أن تعقد اجتماعها األول بالتزامن مع اجتماعات    ٤ذات الصلة املشار إليها يف الفقرة       
 وأن تعقد بعد ذلك اجتماعات ٢٠١٤هليئتني الفرعيتني يف الفترة الثانية النعقاد الدورات يف عام ا

  سنوية باالقتران مع اجتماعات اهليئتني الفرعيتني يف الفترة األوىل النعقاد الدورات؛
 ٥ و ٤إىل األمانة تيسري تنظيم االجتماعات املشار إليها يف الفقرتني          يطلب    -٦  

أن تبدأ إذا أمكن باالجتماع املقترن بالدورة احلادية واألربعني لكل من اهليئـتني             أعاله، على   
  ؛)٢٠١٤ديسمرب /كانون األول(الفرعيتني 
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 الكيانات أو جهات التنسيق الوطنية واألطـراف والكيانـات ذات      يشجع  -٧  
ول يف   أعاله أن تنظـر يف اجتماعهـا األ        ٤الصلة اليت متول األنشطة املشار إليها يف الفقرة         

  املسائل اإلجرائية لتيسري املناقشات؛
 ٥ و٤ أنه جيوز للمشاركني يف االجتماعات املشار إليها يف الفقـرتني            يقرر  -٨  

أعاله أن يلتمسوا أثناء اضطالعهم بعملهم مدخالت من اهليئات ذات الصلة املنشأة مبوجب             
عوب األصلية واجملتمع املدين،    االتفاقية ومن املنظمات الدولية واإلقليمية والقطاع اخلاص والش       

  ويدعو ممثلي هذه الكيانات إىل املشاركة يف تلك االجتماعات بصفة مراقبني؛
 إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تستعرض يف دورهتا السابعة واألربعـني            يطلب  -٩  

كموعد أقصى نتائج االجتماعـات     ) ٢٠١٧ديسمرب  / كانون األول  -نوفمرب  /تشرين الثاين (
 أعاله وأن تنظر يف الترتيبات املؤسسية القائمة أو احلاجـة إىل            ٥ و ٤إليها يف الفقرتني    املشار  

 ،١٦-م أ /١ من املقرر    ٧٠بدائل إشرافية ممكنة لتنسيق دعم تنفيذ األنشطة املشار إليها يف الفقرة            
 تـشرين (وأن تقدم توصيات بشأن هذه املسائل إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة والعـشرين               

  ؛)٢٠١٧ديسمرب / كانون األول-نوفمرب /الثاين
 على أن خيتتم يف هذه الدورة العمل املشترك بـني اهليئـة الفرعيـة               يتفق  -١٠  

 مـن   ٣٥ و ٣٤للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ املشار إليه يف الفقرتني           
 مـن  ٧٠ إليهـا يف الفقـرة    واملتعلق بتنسيق دعم تنفيذ األنشطة املـشار   ١٨-م أ /١املقرر  
  ؛١٦-م أ/١ املقرر

 باآلثار التقديرية املترتبة يف امليزانية علـى األنـشطة املقـرر أن        حييط علماً   -١١  
   أعاله؛٦تضطلع هبا األمانة عمالً بالفقرة 

 أن تضطلع األمانة باإلجراءات اليت طلبت منها يف هذا املقرر رهنـاً             يطلب  -١٢  
  .بتوافر املوارد املالية

  اجللسة العامة العاشرة
  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٢
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  *١٩-م أ/١١املقرر     

  طرائق النظم الوطنية لرصد الغابات    
  إن مؤمتر األطراف،  
ــشري   ــررات  إىل إذ ي ، ١٧-م أ/٢ و،١٦-م أ/١ و،١٥-م أ/٤ و،١٣-م أ/٢املق

  ،١٧-أ م/١٢و
طة املشار إليها يف    ، أن األنش  ١٦-م أ /١ من املقرر    ٧١، وفقاً للفقرة    يؤكد  -١  

املـوارد املاليـة     يشمل مالئم ميكن التنبؤ به، مبا     هذا املقرر ُيضطلع هبا يف سياق تقدمي دعم       
  والدعم التقين والتكنولوجي املقّدمني إىل البلدان األطراف النامية؛

 فيما خيص عملية وضع نظم وطنية لرصد الغابات من أجـل رصـد              يقرر  -٢  
مقترنة  ،١٦-م أ/١ من املقرر ٧٠، على النحو املشار إليه يف الفقرة )١(األنشطة واإلبالغ عنها

بالرصد واإلبالغ على الصعيد دون الوطين كتدبري مؤقت، حسب االقتضاء، أن تراعي هذه             
، وأن تسترشد بأحدث اإلرشادات واملبادئ      ١٥-م أ /٤العملية اإلرشادات املقدمة يف املقرر      

شـجعها   كومية الدولية املعنية بتغري املناخ، كما اعتمدها أو       التوجيهية اليت وضعتها اهليئة احل    
مؤمتر األطراف، حسب االقتضاء، كأساس لتقدير انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنـشأة            
املتصلة بالغابات من مصادرها وعمليات إزالتها بواسطة البواليع، وخمزونـات الكربـون يف             

  ابات، وتغّير املناطق احلرجية؛وتغّير خمزون الكربون يف الغالغابات، 
 أن تتوىل نظم وطنية متينة لرصـد الغابـات تقـدمي بيانـات              يقرر أيضاً   -٣  

ومالئمة ألنشطة القيـاس واإلبـالغ والتحقـق املتعلقـة          اً  ومعلومات شفافة ومتسقة زمني   
باالنبعاثات البشرية املنشأ من مصادرها وإزالتها بواسـطة البواليـع يف قطـاع الغابـات،               

 وتغّير خمزون الكربون يف الغابات وتغّير املنـاطق احلرجيـة         زونات الكربون يف الغابات،     وخم
، مـع مراعـاة     ١٦-م أ /١ مـن املقـرر      ٧٠بسبب تنفيذ األنشطة املشار إليها يف الفقرة        

، ومبا يتسق مع اإلرشادات املتعلقة بقياس إجراءات التخفيف املالئمـة      )ج(و) ب(٧١ الفقرة
 البلدان األطراف النامية واإلبالغ عنها والتحقق منها وفقاً ملا اتفق عليـه             وطنياً اليت تتخذها  

  ؛١٥-م أ/٤مؤمتر األطراف، ومع مراعاة اإلرشادات املنهجية عمالً باملقرر 

__________ 

. هذا املقرر جزء من إطار وارسو للمبادرة املعززة خلفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتـدهورها                 *  
 .٤٤، الفقرة FCCC/CP/2013/10ولالطالع على مزيد من املعلومات، انظر الوثيقة 

 إلمكانياتلوفقاً  ة   مناسب ، على أن تضطلع األطراف باألنشطة اليت تراها       ١٦-م أ /١ من املقرر    ٧٠تنص الفقرة    ) ١(
 .أو األنشطة املهمة/ أنه ينبغي عدم استبعاد املستجمعات ووالظروف الوطنية لكل منها، علماً
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 أن تتسم النظم الوطنية لرصد الغابـات، املقترنـة بالرصـد            يقرر كذلك   -٤  
بري مؤقت على النحو املشار إليه يف واإلبالغ على الصعيد دون الوطين، حسب االقتضاء، كتد

  :مبا يلي ،١٥-م أ/٤من املقرر ) د(١، والفقرة ١٦-م أ/١من املقرر ) ج(٧١ الفقرة
  ظم احلالية، حسب االقتضاء؛لنا أن تستند إىل  )أ(  
الغابات الطبيعية، على    الغابات يف البلد، مبا فيها     أن تتيح تقييم خمتلف أنواع      )ب(  

  الطرف؛ُيعرِّفه  نحو الذيال
  أن تكون مرنة وقابلة للتحسني؛  )ج(  
أن جتسد النهج املرحلي، حسب االقتضاء، على النحـو املـشار إليـه يف                )د(  
  ؛١٦-م أ/١ من املقرر ٧٤ و٧٣ الفقرتني

ميكنـها، عنـد      بأن الُنظم الوطنية اليت تضعها األطراف لرصد الغابات        ُيقر  -٥  
لوطنية لتقدمي املعلومات املتعلقة بكيفيـة تنـاول        نظم ا للتضاء، أن تتيح معلومات مناسبة      االق

  . واحترام هذه الضمانات١٦-م أ/١الضمانات الواردة يف التذييل األول من املقرر 

  اجللسة العامة العاشرة
  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٢
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  *١٩-م أ/١٢املقرر     

مجيـع  تنـاول   علومات املتعلقة بكيفيـة     املموجز  وتواتر تقدمي   توقيت      
   واحترامها١٦-م أ/١ لمقررللضمانات املشار إليها يف التذييل األول ا

  إن مؤمتر األطراف،  
  ،١٧-م أ/١٢، و١٧-م أ/٢ و،١٦-م أ/١ و،٨-م أ/١٧املقررات  إىل إذ يشري  
  ،١٧-م أ/١٢ من املقرر ٥ بصفة خاصة، إىل الفقرة وإذ يشري أيضاً،  
ينبغي للبلدان األطـراف    ،  ١٧-م أ /١٢ من املقرر    ٣ أنه وفقاً للفقرة     يكرر  -١  

، أن تقدم موجز ١٦-م أ/١ من املقرر ٧٠النامية اليت تضطلع باألنشطة املشار إليها يف الفقرة      
 ١٦-م أ /١لمقرر  ل مجيع الضمانات املشار إليها يف التذييل األول         تناولمعلومات عن كيفية    

  واحترامها طوال تنفيذ األنشطة؛
موجز ، ينبغي تقدمي    ١٧-م أ /١٢ من املقرر    ٤ة  أنه وفقاً للفقر  يكرر أيضاً     -٢  

درج يف البالغـات الوطنيـة،       أعاله بصورة دورية وأن يُ     ١املعلومات املشار إليه يف الفقرة      
  ؛وافق عليها مؤمتر األطرافيقنوات االتصال اليت ُيحال عرب  أو

ه  أعاله، ميكن تقدمي   ١ على أن موجز املعلومات املشار إليه يف الفقرة          يوافق  -٣  
  ؛)١(أيضاً، على أساس طوعي، عرب املنصة اإللكترونية املتاحة على املوقع الشبكي لالتفاقية

 أن تبدأ البلدان النامية األطراف يف تقدمي موجز املعلومات املشار إليه            يقرر  -٤  
 أعاله يف بالغاهتا الوطنية أو عرب قنوات اتصاهلا، مبـا يف ذلـك عـرب املنـصة                  ١يف الفقرة   
 أعاله، بعد البدء يف تنفيذ األنشطة املشار        ٣ية لالتفاقية اإلطارية، مع مراعاة الفقرة       اإللكترون

  ؛١٦-م أ/١ من املقرر ٧٠إليها يف الفقرة 
 املشار إليـه يف     -اً  موجز املعلومات الحق    أن يكون تواتر تقدمي    يقرر أيضاً   -٥  

دمة من األطراف غري املدرجة      متسقاً مع أحكام تقدمي البالغات الوطنية املق       - أعاله   ٢الفقرة  
يف املرفق األول لالتفاقية، وأن يكون تقدمي املوجز على أساس طوعي، عرب املنصة اإللكترونية              

  .املتاحة يف املوقع الشبكي لالتفاقية
  اجللسة العامة العاشرة

  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٢
__________ 

. هاهذا املقرر جزء من إطار وارسو للمبادرة املعززة خلفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتـدهور                 *  
  .٤٤، الفقرة FCCC/CP/2013/10ولالطالع على مزيد من املعلومات، انظر الوثيقة 

)١( <http://unfccc.int/redd/>. 
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  *١٩-م أ/١٣املقرر     

لقة بالتقييم الـتقين للمعلومـات      املبادئ التوجيهية واإلجراءات املتع       
املقدمة من األطراف بشأن املستويات املرجعية املقترحة لالنبعاثات من         

  أو املستويات املرجعية املقترحة للغابات/الغابات و
  إن مؤمتر األطراف،  
، يف سياق تقدمي الدعم املالئم الذي ميكن التنبؤ به إىل البلـدان              من جديد  إذ يؤكد   

ف، أن اهلدف اجلماعي لألطراف ينبغي أن يتمثل يف إبطاء ووقف وعكس إزالة             النامية األطرا 
الغابات وفقدان الكربون، وفقاً للظروف الوطنية ومبا يتسق مع اهلدف النهائي لالتفاقية، على             

  ،٢حنو ما ورد يف املادة 
جمال  احلاجة امللحة إىل تعزيز التدريب املتاح للبلدان النامية األطراف يف            وإذ يالحظ   

  أو املستويات املرجعية للغابات،/تقييم املستويات املرجعية لالنبعاثات من الغابات و
  ،١٧-م أ/١٢، و١٦-م أ/١، و١٥-م أ/٤ إىل أحكام املقررات وإذ يشري  
، ميكن وضـع  ١٧-م أ /٢ من املقرر    ٦٧ و ٦٦ إىل أنه وفقاً للفقرتني      وإذ يشري أيضاً    

لسوقية لدعم اإلجراءات القائمة على النتائج اليت تتخـذها         يالئم من الُنُهج السوقية وغري ا      ما
  ،١٦-م أ/١ من املقرر ٧٣البلدان النامية واملشار إليها يف الفقرة 

 ١٧-م أ /١٢ من املقرر    ١٣ أن تكون كل اإلسهامات املشار إليها يف الفقرة          يقرر  -١  
  موضوع تقييم تقين؛

، أن  ١٧-م أ /١٢، وفقاً للمقرر    إىل أنه ميكن للبلدان األطراف النامية     يشري    -٢  
تقدم طواعية وحسبما تراه مالئماً مستوى مرجعياً مقترحـاً لالنبعاثـات مـن الغابـات               

مستوى مرجعياً مقترحاً للغابات وأنه ميكن إجراء تقييم تقين للمـستويات املرجعيـة              أو/و
ت يف سـياق    أو املستويات املرجعيـة املقترحـة للغابـا       /املقترحة لالنبعاثات من الغابات و    
  املدفوعات القائمة على النتائج؛

املبادئ التوجيهية واإلجراءات املتعلقة بالتقييم الـتقين لإلسـهامات          يعتمد  -٣  
أو املـستويات  /املقدمة من األطراف بشأن املستويات املرجعية لالنبعاثات مـن الغابـات و          

   الواردة يف املرفق؛املرجعية للغابات

__________ 

. هذا املقرر جزء من إطار وارسو للمبادرة املعززة خلفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتـدهورها                 *  
 .٤٤، الفقرة FCCC/CP/2013/10ولالطالع على مزيد من املعلومات، انظر الوثيقة 
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عد تقريراً توليفياً عن عملية التقييم التقين لكي تنظـر      إىل األمانة أن ت    يطلب  -٤  
  فيه اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بعد العام األول من التقييمات التقنية؛

 األطراف، وال سيما البلدان النامية األطـراف، وعنـد االقتـضاء            يدعو  -٥  
تمتعون بـاملؤهالت املناسـبة إلدراج      املنظمات احلكومية الدولية، إىل تسمية خرباء تقنيني ي       

  أمسائهم يف قائمة خرباء اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ؛
 األطراف، وال سيما البلدان املتقدمة األطراف واملنظمات الدولية         يدعو أيضاً   -٦  

نبعاثـات  ذات الصلة، إىل دعم بناء القدرات فيما يتصل بوضع وتقييم املستويات املرجعيـة لال   
أو املستويات املرجعية للغابات، على حنو يراعي عمل فريق اخلرباء االستـشاري            /الغابات و  من

  املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية؛
باآلثار التقديرية املترتبة يف امليزانية على األنشطة اليت ستـضطلع          حييط علماً     -٧  

  ؛أعاله ٤إىل  ١ ات منهبا األمانة عمالً بالفقر
 رهناً بتـوافر  هذا املقرر   املطلوبة يف   اإلجراءات  تضطلع األمانة ب   أن   يطلب  -٨  

  .املوارد املالية
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  املرفق

املبادئ التوجيهية واإلجراءات املتعلقة بالتقييم الـتقين للمعلومـات             
ترحة لالنبعاثات من   املقدمة من األطراف بشأن املستويات املرجعية املق      

  أو املستويات املرجعية املقترحة للغابات/الغابات و

  املبادئ التوجيهية املتعلقة بالتقييم التقين    

  األهداف    
  :تتمثل أهداف التقييم التقين فيما يلي  -١

تقييم مدى تطابق املعلومات اليت تقدمها األطراف مع املبادئ التوجيهيـة             )أ(  
أو املـستويات   /ات عن املستويات املرجعية لالنبعاثات من الغابـات و        املتعلقة بتقدمي معلوم  

حبـساب املـستويات     ، فيما يتصل  ١٧-م أ /١٢املرجعية للغابات، الواردة يف مرفق املقرر       
  أو املستويات املرجعية للغابات؛/املرجعية لالنبعاثات من الغابات و

تويات املرجعيـة   بشأن حـساب املـس      اإلمكانية لتبادل املعلومات   إتاحة  )ب(  
  وغـري على حنو تقـين وتيـسريي  أو املستويات املرجعية للغابات /لالنبعاثات من الغابات و   

تدخلي هبدف دعم قدرات البلدان النامية األطراف علـى حـساب مـستوياهتا املرجعيـة               
املستويات املرجعية للغابات، وإدخال ما يلزم من حتـسينات يف           أو/لالنبعاثات من الغابات و   

  .تقبل، حسب االقتضاء، رهناً مبستوى القدرات والسياسات الوطنيةاملس

  نطاق التقييم    
يتناول التقييم التقين للبيانات واملنهجيات واإلجراءات الـيت يـستخدمها الطـرف         -٢

موضوع التقييم من البلدان النامية األطراف يف حساب املستوى املرجعي لالنبعاثـات مـن              
 ١٧-م أ /١٢عي للغابات لديه، وفقاً للجزء الثاين مـن املقـرر           املستوى املرج  أو/الغابات و 

  :ومرفق املقرر، العناصر التالية
أو املـستوى   /مدى اتساق املستوى املرجعي لالنبعاثات مـن الغابـات و           )أ(  

ما يقابله من انبعاثات غازات الدفيئة البـشرية املنـشأ مـن املـصادر       املرجعي للغابات مع    
 البواليع يف قطاع الغابات، على النحو الوارد يف القـوائم الوطنيـة             وعمليات إزالتها بواسطة  

  جلرد غازات الدفيئة؛
املستوى املرجعي لالنبعاثات مـن     كيفية مراعاة البيانات التارخيية يف حتديد         )ب(  
  أو املستوى املرجعي للغابات؛/الغابات و
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 تها، مبا يف ذلـك     واتساقها ودق  )١(مدى شفافية املعلومات املقدمة واكتماهلا      )ج(  
املعلومات املنهجية والوصف اخلاص مبجموعات البيانات والنـهج والطرائـق والنمـاذج،            

املستويات املرجعية لالنبعاثات مـن     انطبق ذلك، واالفتراضات املستخدمة وما إذا كانت         إذا
احلرجيـة   أو املستويات املرجعية للغابات وطنية أو تغطي مساحة دون املـساحة          /الغابات و 

  لوطنية برمتها؛ا
ما إذا كان الطرف قد قدم وصـفاً للـسياسات واخلطـط ذات الـصلة                 )د(  
  االقتضاء؛ حسب

ما إذا كان الطرف قد بيَّن، حسب االقتضاء، التغـيريات يف املـستويات               )ه(  
أو املستويات املرجعية للغابات اليت قُدمت سابقاً، على حنو   /لالنبعاثات من الغابات و    املرجعية
  ؛)٢(لنهج التدرجيييراعي ا

املستجمعات والغازات واألنشطة املُدرجة يف املـستوى املرجعـي          وصف  )و(  
مـستجمع   أو املستوى املرجعي للغابات وتوضيح أسباب استبعاد      /لالنبعاثات من الغابات و   

  نشاط أو اعتباره غري مهم؛ أو/و
 حـساب   ما إذا كان الطرف قد أدرج تعريفاً ملفهوم الغابات املستخدم يف            )ز(  

أو املستوى املرجعي للغابات، وما إذا كان قـد         /املستوى املرجعي لالنبعاثات من الغابات و     
أوضح دواعي اختيار التعريف املستخدم وكيفية استخدامه إذا كان خمتلفاً عن تعريف الغابات 
 املستخدم يف قائمة اجلرد الوطنية لغازات الدفيئـة أو يف التقـارير املقدمـة إىل املنظمـات                

  األخرى؛ الدولية
ما إذا كانت االفتراضات املتعلقة بالتغيريات املستقبلية يف السياسات احمللية قد             )ح(  

  أو املستوى املرجعي للغابات؛/أدرجت يف حساب املستوى املرجعي لالنبعاثات من الغابات و
أو املـستوى   /مدى اتساق قيمة املستوى املرجعي لالنبعاثات من الغابات و          )ط(  

  .جعي للغابات مع املعلومات واألوصاف املقدمة من الطرفاملر
وميكن كجزء من عملية التقييم التقين حتديد اجملاالت اليت حتتاج إىل حتسني تقـين،                -٣

وميكن أن يشري الطرف املعين إىل هذه اجملاالت واالحتياجات من بناء القـدرات الالزمـة               
  .أو املستويات املرجعية للغابات/ات وحلساب املستويات املرجعية لالنبعاثات من الغاب

وميتنع فريق التقييم عن إصدار أي حكم بشأن السياسات احمللية اليت انتـهجت يف                -٤
  .أو املستويات املرجعية للغابات/حساب املستويات املرجعية لالنبعاثات و

__________ 

املستويات املرجعية لالنبعاثـات مـن      يف هذا السياق تقدمي معلومات تتيح حساب        " اكتماهلا"يقصد بتعبري    )١(
 .أو املستويات املرجعية للغابات/الغابات و

 .١٧-م أ/١٢ من املقرر ١٠الفقرة  )٢(
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  إجراءات التقييم التقين    

  اإلجراءات العامة    
ييم التقين لكل ما يسهم به األطراف من معلومات وفقاً          يتوىل فريق التقييم عملية التق      -٥

  .لإلجراءات واُألطر الزمنية املُحددة يف هذه املبادئ التوجيهية
ويقوم كل فريق من أفرقة التقييم بإجراء تقييم دقيق وشامل للمعلومـات املقدمـة                -٦

 ويعّد تقريـراً    باتأو املستوى املرجعي للغا   /املستوى املرجعي لالنبعاثات من الغابات و     بشأن  
  .يكون مسؤوالً عنه مسؤولية مجاعية

ويتألف فريق التقييم من خرباء يف جمـال        . وتتوىل األمانة تنسيق عملية التقييم التقين       -٧
. استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة ُيختارون من قائمة خرباء االتفاقيـة           

بصفتهم الشخصية وال جيوز أن يكون اخلبري مواطناً        ويعمل اخلرباء املشاركون يف هذه األفرقة       
  .من مواطين الطرف موضوع التقييم التقين أو مموَّالً من ذلك الطرف

تيسرياً ألعمال األمانة، يؤكد كل طرف لألمانة أمساء خربائه العـاملني يف جمـال              و  -٨
قائمـة اخلـرباء    استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة واملدرجة أمساؤهم يف          

أو /الذين ميكنهم املشاركة يف التقييم التقين للمستويات املرجعية لالنبعاثات من الغابـات و            
  .املستويات املرجعية للغابات

  تكوين فريق التقييم    
تضمن األمانة حتقيق التوازن بني البلدان النامية والبلدان املتقدمة يف متثيل اخلرباء يف جمال       -٩

اخلرباء االستشاري املعين    وميكن لفريق . ي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة    استخدام األراض 
 أن يسمي خبرياً من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيةاملقدمة من بالبالغات الوطنية 

خربائه من الطرف الذي لديه اخلربة املناسبة من البلدان النامية األطراف للمشاركة يف التقيـيم               
 ويتوىل خبريان من اخلرباء يف جمال استخدام األراضي وتغـيري اسـتخدام             .تقين بصفة مراقب  ال

األراضي واحلراجة تقييم ما يسهم به كل طرف من املعلومات، على أن جيري اختيارمها مـن                
  .النامية قائمة خرباء االتفاقية وأن يكون األول من البلدان املتقدمة والثاين من البلدان

  التوقيت    
املعلومات اليت تـرد يف موعـد        وختضع للتقييم . تنظم جلسات التقييم مرة يف العام       -١٠
وسـتجرى جلـسات    .  أسابيع قبل اجللسة وجيري تقييمها يف اجللسة نفسها        ١٠يتجاوز   ال

  .التقييم يف بون بأملانيا
ـ       -١١ يم وحتيل األمانة مجيع املعلومات ذات الصلة إىل فريق التقييم قبل بدء جلـسة التقي

  .بثمانية أسابيع على األقل
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وينبغي لفريق التقييم أن حيدد قبل انعقاد جلسة التقييم أية مسائل أوليـة تقتـضي                 -١٢
  . توضيحات من الطرف املعين حسب االقتضاء

أو املـستوى   /وجيوز للطرف الذي قدم املستوى املرجعي لالنبعاثات من الغابات و           -١٣
 التقييم أثناء تقييم املعلومات اليت أسهم هبا مـن أجـل            املرجعي للغابات أن يتفاعل مع فريق     

  .إعطاء توضيحات ومعلومات إضافية تيّسر التقييم الذي جيريه الفريق
وميكن لفريق التقييم أن يطلب توضيحات إضافية من الطـرف املعـين يف موعـد                 -١٤
 تقدمي مدخالت   وميكن أن يفضي ذلك إىل    . يتجاوز أسبوعاً واحداً من انتهاء جلسة التقييم       ال

أو املستوى املرجعي /تقنية إىل الطرف عن حساب املستوى املرجعي لالنبعاثات من الغابات و        
وعلى الطرف موافاة فريق التقييم بالتوضيحات يف موعد ال يتجـاوز مثانيـة             . للغابات لديه 

عـدل  ونتيجة للعملية التيسريية املشار إليها أعاله، جيوز للطـرف أن ي          . أسابيع بعد الطلب  
أو املستوى املرجعي للغابات الذي قدمه استجابة       /املستوى املرجعي لالنبعاثات من الغابات و     
  .للمدخالت التقنية املقدمة من فريق التقييم

ويف حالة إدخال الطرف تعديالت على املستوى املرجعي لالنبعاثات من الغابـات              -١٥
 التقنية املقدمة من فريـق التقيـيم،   أو املستوى املرجعي للغابات لديه استجابة للمدخالت      /و

سينظر الفريق يف هذه املعلومات يف غضون أربعة أسابيع من تقدمي املستوى املرجعي املعـدل               
  .أو املستوى املرجعي املعدل للغابات/لالنبعاثات من الغابات و

ويعّد فريق التقييم مشروع تقرير ويتيح للطرف فرصة االطـالع عليـه يف موعـد            -١٦
  . وينبغي أن يتضمن التقرير موجزاً قصرياً.  من انتهاء جلسة التقييم)٣( أسبوعا١٢ًوز يتجا ال

  .  أسبوعاً للرد على مشروع تقرير فريق التقييم١٢ويعطى الطرف مهلة   -١٧
ويعّد فريق التقييم تقريراً هنائياً يف غضون أربعة أسابيع بعد تلقي رد الطرف، ويرسـل                 -١٨

وينبغـي أن   . )٤(التفاقيـة اإللكترونية للموقع الشبكي ل    ة لنشره يف املنصة   هذا التقرير إىل األمان   
أو املستوى املرجعي للغابات موضوع /يتضمن التقرير املستوى املرجعي لالنبعاثات من الغابات و

التقييم، وعند االقتضاء، اجملاالت احملددة اليت تتطلب املزيد من التحسني التقين واالحتياجات على 
ء القدرات إذا أشار إليها الطرف املعين، حلساب املستويات املرجعية لالنبعاثات مـن             صعيد بنا 
  .أو املستويات املرجعية للغابات يف املستقبل مع إدراج رد الطرف/الغابات و

  اجللسة العامة العاشرة
  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٢

__________ 

أو املـستوى املرجعـي     /لغابات و يف احلالة اليت يعدل فيها الطرف املعين املستوى املرجعي لالنبعاثات من ا            )٣(
 . أسبوعا١٦ً، ُتمدَّد هذه الفترة إىل موعد ال يتجاوز ١٥للغابات الذي يقدمه وفقاً للفقرة 

)٤( <http://unfccc.int/redd>. 



FCCC/CP/2013/10/Add.1 

GE.14-60150 48 

  *١٩-م أ/١٤املقرر     

  طرائق القياس واإلبالغ والتحقق    
  مؤمتر األطراف،إن   
ــشري   ــه إذ ي ، ١٧-م أ/٢، و١٦-م أ/١، و١٥-م أ/٤، و١٣-م أ/٢ إىل مقررات

  ،١٧-أ م/١٢و
   املتعلقة بدعم اإلبالغ،١٧-م أ/٢ و٨-م أ/١٧إىل أحكام املقررين وإذ يشري أيضاً   
 أن تكون أنشطة القياس واإلبالغ والتحقق املتعلقة باالنبعاثات البشرية          يقرر  -١  

صادر وعمليات إزالتها بواسطة البواليع يف قطاع الغابات، ومبخزونات الكربون          املنشأ من امل  
نتيجة لتنفيذ األنـشطة     يف الغابات، وتغري خمزون الكربون يف الغابات، وتغري املناطق احلرجية         

من ذلك  ) ج(و) ب(٧١، مع مراعاة الفقرة     ١٦-م أ /١ من املقرر    ٧٠املشار إليها يف الفقرة     
 وأي إرشـادات بـشأن      ١٥-م أ /٤ع اإلرشادات املنهجية املقدمة يف املقرر       املقرر، متسقة م  

أعمال القياس واإلبالغ والتحقق املتعلقة مبا تتخذه البلدان األطراف النامية مـن إجـراءات              
التخفيف املالئمة وطنياً، على حنو ما اتفق عليه مؤمتر األطراف ووفقاً ألي مقررات ذات صلة  

   مستقبالً؛ يعتمدها مؤمتر األطراف
بضرورة تنمية القدرات لالضطالع بأعمال القياس واإلبالغ والتحقق        يقر    -٢  

املتعلقة باالنبعاثات البشرية املنشأ من املصادر وعمليات إزالتها بواسطة البواليـع يف قطـاع              
الغابات، ومبخزونات الكربون يف الغابات، وتغري خمزون الكربون يف الغابات، وتغري املنـاطق    

  ؛١٦-م أ/١ من املقرر ٧٠رجية نتيجة لتنفيذ األنشطة املشار إليها يف الفقرة احل
أن البيانات واملعلومات اليت تستخدمها األطراف لتقييم االنبعاثـات         يقرر    -٣  

البشرية املنشأ من املصادر وعمليات إزالتها بواسطة البواليع يف قطاع الغابات، وخمزونـات             
زون الكربون يف الغابات، وتغري املناطق احلرجيـة، حـسبما          الكربون يف الغابات، وتغري خم    

، ينبغي أن تكـون شـفافة   ١٦-م أ/١ من املقرر ٧٠تقتضيه األنشطة املشار إليها يف الفقرة      
املستويات املرجعيـة لالنبعاثـات مـن الغابـات     ومنسجمة مع ما ُحّدد من   اً   زمني ومتسقة

 والفصل  ١٦-م أ /١من املقرر   ) ج(و) ب(٧١  وفقاً للفقرة  للغابات املستويات املرجعية  أو/و
  ؛١٧-م أ/١٢ الثاين من املقرر

__________ 

. هذا املقرر جزء من إطار وارسو للمبادرة املعززة خلفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتـدهورها                 *  
 .٤٤، الفقرة FCCC/CP/2013/10د من املعلومات، انظر الوثيقة ولالطالع على مزي
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، على أن ُتقوَّم نتائج تنفيذ ١٧-م أ/١٢ من املقرر ٧، متاشياً مع الفقرة يتفق  -٤  
، اليت تقاس باالسـتناد     ١٦-م أ /١ من املقرر    ٧٠ املشار إليها يف الفقرة      )١(األطراف لألنشطة 
، للغابات أو املستويات املرجعية/ملرجعية لالنبعاثات من الغابات و    املستويات ا إىل ما ُحّدد من     

  بأطنان مكافئ ثاين أكسيد الكربون يف السنة؛
األطراف على حتسني البيانات واملنهجيات املستخدمة مبرور الزمن،        يشجع    -٥  

 وعلى احلفاظ يف اآلن ذاته على اتساقها مع ما ُحّدد أو ما ُحّدث، حسب مقتضى احلال، من                
 وفقـاً  للغابـات  أو املـستويات املرجعيـة  /املستويات املرجعية لالنبعاثات من الغابـات و     

  ؛١٦-م أ/١من املقرر ) ج(و) ب(٧١ للفقرة
 أعاله، متاشياً مع ٣أن تقدَّم البيانات واملعلومات املشار إليها يف الفقرة يقرر   -٦  

يق التقارير التحديثيـة الـيت   عن طر ،١٧-م أ/٢ واملرفق الثالث من املقرر   ١٦-م أ /١املقرر  
إضافية ألقل البلدان منواً والدول النامية       مرونة تقدمها األطراف كل سنتني، مع مراعاة إتاحة      

  اجلزرية الصغرية؛ 
إىل البلدان األطراف النامية الساعية إىل احلصول علـى مـدفوعات      يطلب    -٧  

م البيانات واملعلومات املـشار     اإلجراءات القائمة على النتائج وتلقيها، أن تدرج، وهي تقد        
عن طريق التقارير التحديثية، مرفقـاً تقنيـاً وفقـاً            أعاله مرة كل سنتني    ٣إليها يف الفقرة    

  ؛١٧-م أ/٢ من املرفق الثالث من املقرر ١٩ للفقرة
 أعـاله طـوعي     ٧على أن تقدمي املرفق التقين املشار إليه يف الفقرة          يشدد    -٨  

   القائمة على النتائج؛ويندرج يف سياق املدفوعات
أن تكون البيانات واملعلومات املقدمة يف املرفق التقين املشار إليـه يف            يقرر    -٩  

 ومتماشية مع املبادئ التوجيهية ١٧-م أ/١٢ و١٥-م أ/٤ أعاله متسقة مع املقررين    ٧الفقرة  
  الواردة يف املرفق؛

خبريان  اخلرباء التقين لفريق   يكون من بني األعضاء املختارين     أنيقرر أيضاً     -١٠  
يف جمال استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة من قائمة خـرباء االتفاقيـة،              
أحدمها من بلد طرف نام والثاين من بلد طرف متقدم، بناء على طلب البلد الطرف النـامي                 

  الساعي إىل احلصول على مدفوعات اإلجراءات القائمة على النتائج وتلقيها؛
أن يضطلع فريق اخلرباء التقين، كجزء من التحليل التقين املشار  يقرر كذلك     -١١  

  :، حتليالً للوقوف على ما يلي١٧-م أ/٢ من املرفق الرابع باملقرر ٤إليه يف الفقرة 
االتساق بني املستوى املرجعي املقيَّم ونتائج تنفيذ األنشطة املـشار إليهـا يف               )أ(  

   من حيث املنهجيات والتعاريف والشمولية واملعلومات املقدمة؛١٦-م أ/١ من املقرر ٧٠الفقرة 
__________ 

  على أن تضطلع األطراف باألنشطة الـيت تراهـا مناسـبة وفقـاً             ١٦-م أ /١ من املقرر    ٧٠تنص الفقرة    )١(
  .أو األنشطة املهمة/ واملستجمعات أنه ينبغي عدم استبعاد لإلمكانيات والظروف الوطنية لكل منها، علماً
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شفافية البيانـات واملعلومـات املقدمـة يف املرفـق الـتقين واتـساقها                )ب(  
  ودقتها؛ )٢(واكتماهلا
اتساق البيانات واملعلومات املقدمة يف املرفق التقين مع املبادئ التوجيهيـة             )ج(  

   أعاله؛٩املشار إليها يف الفقرة 
  دقة هذه النتائج، قدر اإلمكان؛  )د(  
أنه جيوز للطرف الذي قدم املرفق التقين أن يتفاعل مع فريق اخلـرباء             يقرر    -١٢  

التقين أثناء حتليل املرفق التقين هبدف تقدمي توضيحات ومعلومات إضافية لتيسري التحليل الذي     
  يضطلع به فريق اخلرباء التقين؛

ريين يف جمال استخدام األراضي وتغيري اسـتخدام        أنه جيوز للخب  يقرر أيضاً     -١٣  
 أعاله، أن يلتمسا توضيحات بشأن املرفـق        ١٠األراضي واحلراجة، املشار إليهما يف الفقرة       

 أعاله وأنه ينبغي للطرف تقدمي توضيحات قدر املستطاع، وفقاً          ٧التقين املشار إليه يف الفقرة      
  للظروف الوطنية ومع مراعاة القدرات الوطنية؛

على أن يعّد اخلرباء يف جمال استخدام األراضي وتغـيري اسـتخدام            يوافق    -١٤  
 أعاله، على مسؤوليتهم اجلماعية، تقريراً تقنياً       ١٠األراضي واحلراجة املشار إليهم يف الفقرة       

  : ويتضمن ما يلي)٣(للموقع الشبكي لالتفاقية اإللكترونية تنشره األمانة عرب املنصة
   أعاله؛٧ املشار إليه يف الفقرة املرفق التقين  )أ(  
   أعاله؛٧حتليل املرفق التقين املشار إليه يف الفقرة   )ب(  
 أعـاله، حـسب    ٥جماالت التحسني التقين احملددة، متاشياً مـع الفقـرة            )ج(  
  احلال؛ مقتضى

أو أجوبة من األطراف املعنية، مبا يـشمل اجملـاالت الـيت        /أي تعليقات و    )د(  
د من التحسينات فيها واالحتياجات من بناء القدرات، إن كان الطـرف            تتطلب إدخال املزي  

  املعين قد ذكرها، حسب مقتضى احلال؛
على أن اإلجراءات اليت تقوم على النتائج واليت ميكن أن تكون           اً  يوافق أيض   -١٥  

 مؤهلة لالستفادة من النهج املناسبة القائمة على السوق اليت قد يضعها مؤمتر األطراف، وفقاً             
، جيوز أن ختضع ألي طرائق حتقق حمددة أخرى متاشياً مـع         ١٧-م أ /٢ من املقرر    ٦٦ للفقرة

  .أي مقرر ذي صلة يعتمده مؤمتر األطراف

__________ 

  .علومات تتيح إعادة بناء النتائجهنا تقدمي ميقصد باالكتمال  )٢(
)٣( <http://unfccc.int/redd>. 
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  املرفق

مبادئ توجيهية بشأن العناصر الواجب إدراجها يف املرفق التقين املشار              
  ١٩-م أ/١٤  من املقرر٧إليه يف الفقرة 

من التقرير النهائي بشأن كل مستوى مرجعـي مقـّيم          معلومات موجزة مستمدة      -١
  :أو مستوى مرجعي مقّيم للغابات، مبا يشمل التايل/لالنبعاثات من الغابات و

أو املستوى املرجعي املقّيم    /املستوى املرجعي املقّيم لالنبعاثات من الغابات و        )أ(  
  للغابات بأطنان مكافئ ثاين أكسيد الكربون يف السنة؛

 ١٦-م أ /١ مـن املقـرر      ٧٠ط أو األنشطة املشار إليها يف الفقـرة         النشا  )ب(  
  أو املستوى املرجعي للغابات؛/واملدرجة يف املستوى املرجعي لالنبعاثات من الغابات و

  مساحة األراضي املغطاة بالغابات؛  )ج(  
أو املـستوى   /تاريخ تقدمي املستوى املرجعي لالنبعاثات مـن الغابـات و           )د(  

  ات وتاريخ تقرير التقييم التقين النهائي؛املرجعي للغاب
املستوى املرجعـي املقـّيم لالنبعاثـات مـن الغابـات           ) سنوات(فترة    ) ه(  

  .اتاملستوى املرجعي املقّيم للغاب أو/و
النتائج بأطنان مكافئ ثاين أكسيد الكربون يف السنة، متاشياً مع املستوى املرجعـي               -٢

  .ملستوى املرجعي املقّيم للغاباتو اأ/املقّيم لالنبعاثات من الغابات و
 أعاله  ٢بيان أن املنهجيات املستخدمة للحصول على النتائج املشار إليها يف العنصر              -٣

متسقة مع تلك املستخدمة لتحديد املستوى املرجعي املقـّيم لالنبعاثـات مـن الغابـات               
  .املستوى املرجعي املقّيم للغابات أو/و
الغابات واألدوار واملسؤوليات املؤسـسية يف جمـاالت         وصف النظم الوطنية لرصد     -٤

  .تائج واإلبالغ عنها والتحقق منهاقياس الن
  .مات الالزمة إلعادة بناء النتائجاملعلو  -٥
من ) د(و) ج(١وصف للكيفية اليت أخذت هبا يف االعتبار العناصر الواردة يف الفقرة              -٦

  .١٥-م أ/٤املقرر 

  اجللسة العامة العاشرة
  ٢٠١٣نوفمرب /ينين الثا تشر٢٢
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  *١٩-م أ/١٥املقرر     

  سباب إزالة الغابات وتدهور الغاباتالتصدي أل    
  إن مؤمتر األطراف،   
  ، ١٧-م أ/٢، و١٦-م أ/١، و١٣-م أ/٢إىل املقررات إذ يشري   
تعقيد هذه املشكلة، والظروف الوطنية املختلفة واألسباب املتعددة إلزالة         وإذ يالحظ     

  ر الغابات، الغابات وتدهو
إىل أن سبل كسب العيش قد تكون مرتبطة بأنشطة ذات صلة بأسـباب             وإذ يشري     

إزالة الغابات وتدهور الغابات، وأن التصدي هلذه األسباب قد ينطوي على تكلفة اقتصادية             
  وتأثريات على املوارد احمللية، 

ات يف   أمهية التصدي ألسباب إزالة الغابات وتدهور الغاب       يؤكد من جديد    -١  
سياق قيام الدول األطراف النامية بوضع وتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية، على            

  ؛ ١٦-م أ/١ من املقرر ٧٦ و٧٢النحو املشار إليه يف الفقرتني 
بتعدد أسباب إزالة الغابات وتدهور الغابات، وبأن للبلدان إجراءات         يسلّم    -٢  

 فها الوطنية وقدراهتا وإمكانياهتا؛ فريدة للتصدي هلذه األسباب، وفقاً لظرو

 األطراف واملنظمات والقطاع اخلاص على اختاذ إجراءات للحد مـن           حيث  -٣  
   أسباب إزالة الغابات وتدهور الغابات؛

 واجلهـات والقطاع اخلاص    واملنظمات ذات الصلة     مجيع األطراف  شجعي  -٤  
 ألسباب إزالة الغابات وتدهور     مواصلة عملها املتعلق بالتصدي    صاحبة املصلحة على     األخرى

للموقـع   نتائج عملها بشأن هذه املسألة، مبا يف ذلك عرب البوابة اإللكترونية          تبادل  الغابات، و 
 ؛ )١(الشبكي لالتفاقية اإلطارية

يشجع البلدان األطراف النامية على أن حتيط علماً باملعلومات املقدمـة يف              -٥  
لع به البلدان واملنظمات واجلهات صاحبة املـصلحة        سياق العمل املستمر والقائم الذي تضط     

  .ذات الصلة من أجل التصدي ألسباب إزالة الغابات وتدهور الغابات
  اجللسة العامة العاشرة

  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٢
        

__________ 

. هذا املقرر جزء من إطار وارسو للمبادرة املعززة خلفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتـدهورها                 *  
  .٤٤، الفقرة FCCC/CP/2013/10ولالطالع على مزيد من املعلومات، انظر الوثيقة 

)١( <http://unfccc.int/redd>. 


