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            21-أ م/2 المقرر   
      آلية وارسد الدولية المعنية بالخسائر واألضرار المرتبطة بتأثيرات تغير المناخ

 
      األطراف، مؤمتر إن  
بالعمــل الــذي تضــطلت بــ  اللجنــة التنفيذيــة آلليــة وارســو الدوليــة  يرحــب مــت التقــدير -1 

املعنيــــة باخلســـــائر واألضـــــرار املرتبطـــــة بتــــأثريات تغـــــري املنـــــاخ  امل ـــــار إليهــــا فيمـــــا يلـــــ  باســـــم اللجنـــــة 
 هذه اآللية؛  غيلالتنفيذية( بوصف  خطوة مهمة يف ت

 ؛(1 بتقرير اللجنة التنفيذيةيرحب  -2 
، تنتهــ  2015 ، نتيجــة للتــأخر يف تعيــني أعضــا  اللجنــة التنفيذيــة يف عــام أنــ يقــرر -3 

بالنســـبة لاعضـــا  الـــذين متتـــد  2018 عضـــا  ايـــاليني مباشـــرة قبـــل اجتماعهـــا األول يف عـــاماألفـــرتة 
بالنســبة لاعضــا  الــذين متتــد فــرت م  2019 فــرت م لســنتني، ومباشــرة قبــل اجتماعهــا األول يف عــام

 لثالث سنوات؛
، نتيجــة لتعــديل مــدة عضــوية أعضــا  اللجنــة التنفيذيــة علــ  النحـــو أنــ  يقــرر أيضــا   -4 
الرئيســني امل ــارحلني ايــاليني مباشــرة قبــل الجتمــا  األول أعــاله، تنتهــ  فــرتة  3يف الفقــرة  امل ــار إليــ 

 ؛2017 للجنة التنفيذية يف عام
العمــل األوليــة للجنــة التقــدم اوــدود الــذي أحــرذ يف تنفيــذ خطــة  يالحــم مــت القلــق -5 
 3األعضا  عل  النحو امل ـار إليـ  يف الفقـرة  عينياملمتدة لفرتة سنتني، بسبب التأخر يف ت (2 التنفيذية
 أعاله؛

علــ  بــأن اللجنــة التنفيذيــة قطــط لعقــد ثالثــة اجتماعــات  حيــيط علمــا  مــت التقــدير -6 
 ؛2016 خالل عام (3 األقل

اللجنــة التنفيذيــة علــ  استك ــاف طرائــق العمــل الالذمــة لتنفيــذ وليتهــا وفقــا   حيــ  -7 
 ؛20-/م أ2و 19-/م أ2للمقررين 
علــ  إتاحــة مــوارد حلافيــة لتنفيــذ خطــة عمــل اللجنــة التنفيذيــة  أيضــا  األطــراف   حيــ -8 
 الوقت املناسب، نظرا  للطبيعة الطموحة خلطة العمل. سنتني بنجاح ويففرتة الاألولية ل

 العامة العاشرة اجللسة
 2015حلانون األول/ديسمرب   10

__________ 

  1) FCCC/SB/2015/3. 
 .املرفق الثاين، FCCC/SB/2014/4لوثيقة اترد يف بالصيغة اليت  (2  
 .2016شباط/فرباير  5إىل  2يف الفرتة من ثاين اجتماعها المن املقرر أن تعقد اللجنة التنفيذية  (3  
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            21-/م أ3 المقرر   
                     التكيف لجنة تقرير 
 

               األطراف، مؤمتر إن  

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

الـــواردة يف التقريـــر  2018-2016خبطـــة عمــل جلنـــة التكيـــف للفــرتة  يرحــب أيضـــا   -2 
 أعاله؛ 1امل ار إلي  يف الفقرة 

 األوىل عملهـــا خطـــة تنفيـــذ يف التكيـــف جلنـــة أحرذتـــ  الـــذي التقـــدم بتقـــدير يالحـــم  -3 
      ؛(2 السنوات الثالثية

 مـن الـيت التصـال أن طة حتسني إىل املناخ بتغري املعنية الدولية ايكومية اهليئة يدعو -4 
 كيف وإجرا ات ؛للت التخطيط يف الحرتار مستويات خمتلف ألثر السياسات صنا  فهم تيسر أن شأهنا

، بالتعـــــاون مـــــت مرحلـــــز أن تنظـــــر إىل اللجنـــــة التنفيذيـــــة املعنيـــــة بالتكنولوجيـــــا يطلـــــب -5 
، يف السـبل الـيت متكنهـا أقـل البلـدان اـوا  املعـين بربا  اخلـوشبكة تكنولوجيا املنـاخ وجلنـة التكيـف وفريـق 

من مساعدة األطراف عل  موا مة عمليـات تقيـيم احتياجا ـا التكنولوجيـة مـت عمليـة صـياية وتنفيـذ 
 خطط التكيف الوطنية؛

 يف املناخيــــــــــة املخـــــــــاطر حل ــــــــــف ايســـــــــبان يف تأخــــــــــذ أن إىل األطـــــــــراف يـــــــــدعو -6 
 والتنويـــــت العـــــي  حلســـــب ســـــبل حتســـــني إىل الراميـــــة الوطنيـــــة اإلاائيـــــة والسياســـــات الســـــرتاتيجيات

 التأقلم مت آثار تغري املناخ؛ عل  القدرة حتسني أجل من القتصادي

إىل جلنـــــة التكيـــــف أن تواصــــل تعزيـــــز التعـــــاون مــــت اللجنـــــة الدائمـــــة املعنيـــــة  يطلــــب -7 
ويريهــا مــن اهليئــات املن ــأة مبوجــب التفاقيــة، هبــدف تعزيــز التســاق والتعــاون ب ــأن متويــل  تمويــلبال

 أعاله؛ 2التكيف عل  النحو الوارد يف خطة عمل جلنة التكيف امل ار إليها يف الفقرة 

الــــذي ي ــــجت األطــــراف علــــ  ترشــــي  خــــربا  للجنــــة  20-/م أ4إىل املقــــرر  ي ــــري -8 
علــ  أن تؤخــذ صــلة بــالتكيف مــت تغــري املنــاخ، التنوعــة ذات املعــارف املربات و اخلــذوي مــن التكيــف 

 ؛7-/م أ36للمقرر  اياجة إىل حتقيق التواذن اجلنساين وفقا   يف العتبار أيضا  

 ؛ اجة إىل الكثري من الوقتمن ح عضوية جلنة التكيفما تنطوي علي   يالحم -9 

، علـــ  أن 18-/م أ11مـــن املقـــرر  6الـــوارد يف الفقـــرة  ،ت ـــجيع  لاطـــراف يكـــرر -10 
 تتي  موارد حلافية لتنفيذ خطة عمل جلنة التكيف بنجاح ويف التوقيت املناسب؛

__________ 

  1) FCCC/SB/2015/2. 
 .، املرفق الثاينFCCC/SB/2012/3يف الوثيقة  هبا ترد بالصيغة اليت (2  
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قـــرر أن تنفـــذها األن ـــطة املعلـــ  امليزانيـــة يـــة املرتتبـــة يف تقدير اآلثـــار الب حيـــيط علمـــا   -11 
 أعاله؛ 2ألمانة عمال  باألحكام الواردة يف الفقرة ا

نفـذ األمانـة اإلجـرا ات الـيت يـدعوها إليهـا هـذا املقـرر رهنـا  بتـوافر املـوارد ت أن يطلب -12 
 املالية.

 اجللسة العامة العاشرة

 2015حلانون األول/ديسمرب   10
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  21-/م أ4المقرر   
 التكيف الدطنيةخطط 

 
 إن مؤمتر األطراف، 
، 19-أ /م18، و18-/م أ12، و17-/م أ5، و17-/م أ3، و16-/م أ1إىل املقـــررات  إذ ي ـــري 

 ،20-/م أ3و
 تزال يف مراحلها املبكرة،  بأن عملية صياية وتنفيذ خطط التكيف الوطنية لوإذ يسلِّم  
 ،(1 التعهدات املقدمة من األطراف املسامهة يف الصندوق األخضر للمناخ وإذ يالحم مت التقدير 
عــدم وجــود أمــوال يف صــندوق أقــل البلــدان اــوا  والصــندوق اخلــا  لتغــري  وإذ يالحــم بقلــق 

 املناخ لتمويل عملية صياية وتنفيذ خطط التكيف الوطنية،
مســامهات البلــدان املتقدمــة األطــراف يف صــندوق أقــل البلــدان اــوا   وإذ يالحــم مــت التقــدير 

 والصندوق اخلا  لتغري املناخ،
علــ  اياجـة إىل موا مــة الـدعم التقــين املقــدم إىل البلـدان الناميــة مـن أجــل عمليــة  وإذ ي ـدد 

ياية صــياية وتنفيــذ خطــط التكيــف الوطنيــة مــت املبــادمل واملصــطلحات واملبــادمل التوجيهيــة لعمليــة صــ
 واملقررات الالحقة ذات الصلة،  17-/م أ5وتنفيذ خطط التكيف الوطنية الواردة يف املقرر 

باملن ــورات ذات الصــلة للجنــة التكيــف ولفريــق اخلــربا  املعــين بأقــل البلــدان اــوا   وإذ يرحــب 
 اليت ُوذعت يف هذه الدورة، واملتعلقة بصياية وتنفيذ خطط التكيف الوطنية، 

ــــــاخ جملــــــ   قــــــرار إىل وإذ ي ــــــري  ــــــامج  B.11/04الصــــــندوق األخضــــــر للمن ــــــذ برن ب ــــــأن تنفي
جمـددا  أنـ  قـد يـدعم أيـة عمليـة طوعيـة لوضـت اجمللـ  ، الـذي أحلـد فيـ  (2 الستعداد  التقرير املرحلـ (

خطــط تكيــف وطنيــة ذات منحــ  قطــري عــن طريــق برنــامج الســتعداد ودعــم األن ــطة التحضــريية، 
 ات األخرى،بالتنسيق مت الربامج والقنو 

التقدم الـذي أحرذتـ  البلـدان الناميـة األطـراف يف عمليـة صـياية  يالحم مت التقدير -1 
 ؛ (3 وتنفيذ خطط التكيف الوطنية

فاســـو والكـــامريون خلططهمـــا الوطنيـــة املتعلقـــة بـــالتكيف عـــن  بتقـــدو بورحلينـــا يرحـــب -2 
األطـــراف األخـــرى علـــ  إحالـــة النـــواتج والنتـــائج  وي ـــجت، (4 طريـــق منصـــة خطـــط التكيـــف الوطنيـــة

__________ 

 .<http://www.greenclimate.fund/contributions/pledge-tracker>انظر  (1  
 .<http://www.greenclimate.fund/-/b-11>. متاحة يف العنوان التايل: GCF/B.11/06 جمل  الصندوق األخضر للمناخ وثيقة  (2  
 .FCCC/SBI/2015/INF.11و Corr.1و FCCC/SBI/2015/19انظر الوثائق  (3  
  4) <http://unfccc.int/nap>.  
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ذات الصــلة بعمليــة صــياية وتنفيــذ خطــط التكيــف الوطنيــة إىل منصــة خطــط التكيــف الوطنيــة، علــ  
 ؛20-/م أ3من املقرر  9النحو الذي دعت إلي  الفقرة 

يتعلــــق بعمليــــة صــــياية وتنفيــــذ  اســــتمرار وجــــود ثغــــرات واحتياجــــات فيمــــا يالحــــم -3 
 يتعلق بايصول عل  الدعم املايل والبيانات وباإلبالغ؛  يف ذلك فيما لوطنية، مباخطط التكيف ا

بأنــ  مــن املبكــر جــدا  تقيــيم الكيفيــة الــيت أســهمت هبــا عمليــة صــياية وتنفيــذ  يســلِّم -4 
خطط التكيف الوطنيـة يف التخفيـف مـن قابليـة التـأثر بتغـري املنـاخ، وبـأن التـدابري الـيت اقـذ ا البلـدان 

 حنو حتقيق أهداف عملية صياية وتنفيذ خطط التكيف الوطنية؛ يقود تدرجييا   اآلن ه  مماحىت 
التقــدم الـذي أحرذتــ  بعــف األطـراف يف إدمــاع التكيــف مـت تغــري املنــاخ يف  يالحـم -5 

ســـيما يف عمليـــة واســـرتاتيجيات  السياســـات والـــربامج واألن ـــطة ذات الصـــلة، اجلديـــدة والقائمـــة، ول
 ائ  يف القطاعات ذات الصلة وعل  خمتلف مستويات صنت القرارات؛التخطيط اإلا

ـــــدعو -6  ـــــة، وفقـــــا   ي ـــــة املالي ـــــان ت ـــــغيل اآللي ـــــاخ، بوصـــــف  حلي الصـــــندوق األخضـــــر للمن
، إىل النظـــر يف حليفيـــة حتســـني ســـبل ايصـــول علـــ  (5 مـــن صـــك إدارة الصـــندوق 40و 36 للفقـــرتني

 تكيف الوطنية؛الدعم املايل الالذم لعملية صياية وتنفيذ خطط ال
البلـــدان املتقدمـــة األطـــراف إىل املســـامهة يف صـــندوق أقـــل البلـــدان اـــوا   يـــدعو أيضـــا   -7 

 والصندوق اخلا  لتغري املناخ؛
منظمـات األمـم املتحـدة والوحلـالت املتخصصـة والثنائيـة واملتعـددة األطـراف  ي جت -8 

تنســيق الــدعم املقــدم لعمليــة صــياية  ويريهــا مــن املنظمــات املعنيــة علــ  مواصــلة جهودهــا الراميــة إىل
 وتنفيذ خطط التكيف الوطنية؛

منظمــات األمــم املتحــدة والوحلــالت املتخصصــة والثنائيــة واملتعــددة األطــراف  يــدعو -9 
ويريهـــا مـــن املنظمـــات املعنيـــة إىل النظـــر يف الثغـــرات والحتياجـــات اوـــددة يف التقـــارير املعـــدة ب ـــأن 

قـــدو الـــدعم املــايل والتقـــين إىل البلــدان الناميـــة األطـــراف مــن أجـــل عمليـــة واملتعلقــة بت (6 هــذه املســـألة
 صياية وتنفيذ خطط التكيف الوطنية؛

إىل فريق اخلربا  املعين بأقل البلـدان اـوا  وإىل جلنـة التكيـف النظـر يف الكيفيـة  يطلب -10 
ن الصــندوق األخضــر الــيت نكنهمــا هبــا أن يقــدما مزيــدا  مــن املعلومــات عــن ايصــول علــ  التمويــل مــ

للمناخ من أجل عمليـة صـياية وتنفيـذ خطـط التكيـف الوطنيـة، وأن يـدرجا هـذه املعلومـات،  سـب 
 القتضا ، يف تقاريرمها؛ 

__________ 

 ، املرفق.17-/م أ3املقرر  (5  
  6) FCCC/SBI/2015/INF.6و ،FCCC/SBI/2015/INF.11 وFCCC/SBI/2015/INF.14. 
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إىل اهليئـــــة الفرعيـــــة للتنفيـــــذ أن ثـــــري، يف دور ـــــا الثامنـــــة واألربعـــــني  يطلـــــب أيضـــــا   -11 
رذ يف عمليــة صــياية وتنفيــذ خطــط التكيــف (، تقييمــا  للتقــدم اوــ2018أيار/مــايو  - نيســان/أبريل 

 الوطنية، هبدف تقدو توصيات ب أهنا إىل مؤمتر األطراف،  سب القتضا ؛
اقـاذ اإلجـرا ات واخلطـوات التاليـة الالذمـة لكـ  تبـدأ اهليئـة الفرعيـة للتنفيـذ يف  يقرر -12 

 أعاله:  11التقييم امل ار إلي  يف الفقرة 
شـــــباط/  1ات املعنيـــــة إىل أن تقـــــدم إىل األمانـــــة،  لـــــول دعـــــوة األطـــــراف واملنظمـــــ  أ( 
، معلومــات عــن التقــدم الـذي أحرذتــ  حنــو حتقيــق أهـداف عمليــة صــياية وتنفيــذ خطــط 2018 فربايـر

ـــــــــدرو  املســـــــــتفادة، والثغـــــــــرات  التكيـــــــــف الوطنيـــــــــة، وعـــــــــن التجـــــــــار ، وأفضـــــــــل املمارســـــــــات، وال
 صياية وتنفيذ خطط التكيف الوطنية؛  والحتياجات، والدعم املقدم واملتلق ، يف إطار عملية

دعــــــــوة األطــــــــراف إىل أن تقــــــــدم معلومــــــــات، علــــــــ  أســــــــا  مســــــــتمر، اسرتشــــــــادا     ( 
 ، عن طريق منصة خطط التكيف الوطنية؛(7 باستبيان
ــــق   ع(  ــــرا  توليفيــــا  عــــن التقــــدم اوــــرذ حنــــو حتقي ــــأن تعــــد تقري توجيــــ  طلــــب إىل األمانــــة ب

تكيـــــف الوطنيـــــة، وعـــــن التجـــــار ، وأفضـــــل املمارســـــات، أهـــــداف عمليـــــة صـــــياية وتنفيـــــذ خطـــــط ال
ــــدرو  املســــتفادة، والثغــــرات والحتياجــــات، والــــدعم املقــــدم واملتلقــــ ، يف إطــــار عمليــــة صــــياية  وال
وتنفيـــذ خطـــط التكيـــف الوطنيـــة، مـــت مراعـــاة املعلومـــات الـــواردة يف التقـــارير الوطنيـــة املقدمـــة مبوجـــب 

 أ( و  ( أعـــــاله، واملعلومـــــات املســـــتمدة مـــــن 12الفقـــــرة التفاقيـــــة، واملعلومـــــات امل ـــــار إليهـــــا يف 
فيهـــا معــارض خطـــط التكيــف الوطنيـــة، واملعلومــات الـــواردة مــن مصـــادر  األحــداث ذات الصـــلة، مبــا

 أخرى ذات صلة؛
توجي  طلـب إىل فريـق اخلـربا  املعـين بأقـل البلـدان اـوا  بـأن يـنظم، بالتعـاون مـت جلنـة   د( 

 ع( أعــاله، 12األطــراف يبحــ  فيــ  التقريــر امل ــار إليــ  يف الفقــرة  التكيــف، اجتماعــا  للخــربا  مــن
 هبدف تقدو موجز عن التقدم اورذ يف عملية صياية وتنفيذ خطط التكيف الوطنية؛

توجيــ  طلــب إىل فريــق اخلــربا  املعــين بأقــل البلــدان اــوا  بــأن يعــد، بالتعــاون مــت جلنــة   ه( 
 د( أعــاله حلــ  تنظــر فيــ  12الجتمــا  امل ــار إليــ  يف الفقــرة التكيــف وبــدعم مــن األمانــة، تقريــرا  عــن 

اهليئـــة الفرعيـــة للتنفيـــذ يف دور ـــا الثامنـــة واألربعـــني يف إطـــار تقييمهـــا للتقـــدم اوـــرذ يف عمليـــة صـــياية 
 وتنفيذ خطط التكيف الوطنية؛

توجيهيـة أعاله مجيت املبادمل ال 11أن ي مل التقييم امل ار إلي  يف الفقرة  يقرر أيضا   -13 
 ؛17-/م أ5من املقرر  3لعملية صياية وتنفيذ خطط التكيف الوطنية، الواردة يف الفقرة 

__________ 

 ، املرفق الثاين.FCCC/SBI/2015/10استنادا  إىل األسئلة الواردة يف الوثيقة  (7  
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ها نفـــذباآلثـــار التقديريـــة املرتتبـــة يف امليزانيـــة علـــ  األن ـــطة املقـــرر أن ت حيـــيط علمـــا   -14 
 أعاله؛  12ة األمانة عمال  باألحكام الواردة يف الفقر 

هـذا املقـرر رهنـا  بتـوافر املـوارد جـرا ات الـيت يـدعوها إليهـا اإلذ األمانـة أن تُنف ـ يطلب -15 
 املالية.

 اجللسة العامة العاشرة

 2015حلانون األول/ديسمرب   10
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  21-/م أ5المقرر   
 التمديل الطديل األجل المتعلق بالمناخ

 
 إن مؤمتر األطراف، 
 من التفاقية، 11و 4إىل املادتني  إذ ي ري 
 17-/م أ1، وإىل املقرر 16-/م أ1من املقرر  101-97و 4و 2إىل الفقرات  وإذ ي ري أيضا   
 ،20-/م أ5و 19-/م أ3و 18-/م أ4، واملقررات 17-/م أ2من املقرر  132-126والفقرات 
رذتـــ  البلـــدان بتعهـــدات وإعالنـــات املســـامهات وبالتقـــدم الـــذي أح يرحـــب مـــت التقـــدير -1 

مليـار دولر مـن دولرات  100املتقدمة األطراف صو  حتقيق هدف اي د امل رتك ملبلغ سنوي قـدره 
، مبــا يف ذلــك املســامهات املاليــة املقدمــة 16-/م أ1، وفقــا  للمقــرر 2020الوليــات املتحــدة  لــول عــام 

يـــف، األمـــر الـــذي يزيـــد مـــن إىل الصـــندوق األخضـــر للمنـــاخ وصـــندوق أقـــل البلـــدان اـــوا  وصـــندوق التك
  ؛(1 2020إىل  2015وضوح تدفقات التمويل العام املتعلق باملناخ وإمكانية التنبؤ هبا يف الفرتة من 

جـز  حلبــري  البلـدان املتقدمـة األطـراف علـ  مواصـلة جهودهـا الراميـة إىل توجيـ  حيـ  -2 
أفضــل تــواذن الســع  إىل حتقيــق  وعلــ  أن ــطة التكيــف حنــومــن األمــوال العامــة املرصــودة لتغــري املنــاخ 

 إدراحلا  ملا لتمويل التكيف من أمهية؛ التكيف،متويل بني متويل التخفيف و 
بــالتقرير املــوجز عــن حلقــة العمــل املعقــودة أثنــا  الــدورة يف  حيــيط علمــا  مــت التقــدير -3 

 ؛(2 ب أن التمويل الطويل األجل املتعلق باملناخ 2015عام 
أن يرحلــز ايــوار الــوذاري الثــاين الرفيــت املســتوى ب ــأن التمويــل املتعلــق باملنــاخ،  يقــرر -4 

واحتياجـــات  ،مســـائل متويـــل التكيـــف، علـــ  19-/م أ3الـــذي يُعقـــد مـــرة حلـــل ســـنتني، وفقـــا  للمقـــرر 
وتقــــدو الــــدعم  ، يئــــة بيئــــات متكينيــــة معــــزَّذة علــــ والتعــــاون  ،البلــــدان الناميــــة األطــــراف مــــن الــــدعم

التمويـل الطويــل ، وأن يسـتند إىل تقريــر حلقـة العمـل الــيت سـُتعقد أثنـا  الــدورة ب ـأن تأهـبألن ـطة ال
وإىل عمليــة التقيــيم والســتعراض الثانيــة الــيت ُثــرى حلــل ســنتني  2016يف عــام  األجــل املتعلــق باملنــاخ

 لتدفقات التمويل املتعلق باملناخ؛
األمانــــة، مــــوجزا  للحــــوار إىل رئاســــة مــــؤمتر األطــــراف أن تعــــد، بــــدعم مــــن  يطلــــب -5 

الــوذاري الثــاين الرفيــت املســتوى ب ــأن التمويــل املتعلــق باملنــاخ الــذي يُعقــد مــرة حلــل ســنتني، لكــ  ينظــر 
 (.2017في  مؤمتر األطراف يف دورت  الثالثة والع رين  ت رين الثاين/نوفمرب 

 اجللسة العامة العاشرة

 2015حلانون األول/ديسمرب   10
__________ 

 http://unfccc.int/cooperation_support/financial_mechanism/long-term_finance/items/9359.php?priref>انظــــــــــر  (1  

=600008649>. 
  2) FCCC/CP/2015/2. 
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  21-/م أ6المقرر   
 تقرير اللجنة الدائمة المعنية بالتمديل

 
 إن مؤمتر األطراف، 
 من التفاقية، 11و 4إىل املادتني  إذ ي ري 
مــــــن  121و 120، والفقــــــرتني 16-/م أ1مــــــن املقــــــرر  112إىل الفقــــــرة  وإذ ي ــــــري أيضــــــا   

 ،20-/م أ6و 19-/م أ7و 18-/م أ5املقررات ، وحلذلك إىل 17-/م أ2 املقرر
بتقرير اللجنـة الدائمـة املعنيـة بالتمويـل املقـدم إىل مـؤمتر األطـراف  مت التقدير يرحب -1 

 ؛(1 يف دورت  ايادية والع رين، ويأخذ علما  بالتوصيات الواردة في 
املعنيــني يــت إىل اللجنــة الدائمــة املعنيــة بالتمويــل مواصــلة تعزيــز عملهــا مــت مج يطلــب -2 

   ؛اجلهات صاحبة املصلحة واهليئات املن أة مبوجب التفاقيةمن 
 ؛(2 2017-2016خطة عمل اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل للفرتة  يؤيد -3 
أن تواصــــل، يف ســــياق تنفيــــذ خطـــــة  إىل اللجنــــة الدائمــــة املعنيــــة بالتمويـــــل يطلــــب -4 

لفـــرتة  والعـــرض العـــام تقيـــيمالعملهـــا املتعلقـــة بقيـــا  الـــدعم واإلبـــالغ عنـــ  والتحقـــق منـــ  مبـــا يتجـــاوذ 
املنــاخ، العمــل مــت اهليئــات املعنيــة املن ــأة مبوجــب التفاقيــة ومــت ب املتعلــقتــدفقات التمويــل ل الســنتني

 ت الدولية؛الوحلالت الثنائية واملتعددة األطراف واملؤسسا
ــــ  للجنــــة الدائمــــة  يرحــــب -5  بالتمويــــل املعــــين بتعزيــــز التســــاق  املعنيــــةباملنتــــدى الثال

يف  2015أيلول/ســـــبتمرب  9و 8يـــــوم   عقـــــودوالتنســـــيق يف جمـــــال التمويـــــل املخصـــــ  للغابـــــات، امل
 ديربان، جنو  أفريقيا؛ 

 ؛(3 مويلبتوصيات املنتدى الثال  للجنة الدائمة املعنية بالت حييط علما   -6 
عــن امتنانــ  يكومــة جنــو  أفريقيــا ومنظمــة األيذيــة والزراعــة لامــم املتحــدة  يعــر  -7 

 للجنة الدائمة املعنية بالتمويل؛ عل  ما قدمتاه من دعم إلجناح املنتدى الثال 
إىل اللجنـــة الدائمـــة املعنيـــة بالتمويـــل أن تقـــدم إىل مـــؤمتر األطـــراف يف دورتـــ   يطلــب -8 

 ( تقريرا  عن التقدم اورذ يف تنفيذ خطة عملها؛ 2016ين  ت رين الثاين/نوفمرب الثانية والع ر 
ال ـــرو  يف اســـتعراض مهـــام اللجنـــة الدائمـــة املعنيـــة بالتمويـــل امل ـــار إليهـــا يف  يقـــرر -9 
 ، يف الدورة الثانية والع رين ملؤمتر األطراف؛20-/م أ6من املقرر  23الفقرة 

__________ 

  1) FCCC/CP/2015/8  . 
 ، املرفق العاشر. FCCC/CP/2015/8 رد هبا يف الوثيقةتبالصيغة اليت  (2  

 .ثاين، املرفق الFCCC/CP/2015/8رد هبا يف الوثيقة تبالصيغة اليت  (3  
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يف دور ـــا اخلامســـة واألربعـــني  ت ــــرين  ،ة للتنفيـــذ أن تعــــدإىل اهليئـــة الفرعيـــ يطلـــب -10 
ــــاين/نوفمرب  ــــ  يف الفقــــرة 2016الث أعــــاله، علــــ   9(، م ــــرو  اختصاصــــات الســــتعراض امل ــــار إلي

أدنــاه، حلــ  ينظــر فيــ  مــؤمتر األطــراف يف دورتــ   11أســا  ورقــات املعلومــات امل ــار إليهــا يف الفقــرة 
 الثانية والع رين؛

إىل أعضــا  اللجنــة الدائمــة املعنيــة بالتمويــل أن يقــدموا آرا هــم ب ــأن  يطلــب أيضــا   -11 
األطــراف واملنظمــات املعتمــدة  ويــدعواختصاصــات اســتعراض مهــام اللجنــة الدائمــة املعنيــة بالتمويــل 

، حلــ  (4 2016أيلول/ســبتمرب  21بصــفة مراقــب إىل تقــدو آرائهــا يف هــذا ال ــأن، يف موعــد أقصــاه 
 ؛تفرقاتوثيقة مثمِّعها األمانة يف 

هــا يلإإىل اللجنــة الدائمــة املعنيــة بالتمويــل مراعــاة اإلرشــادات املقدمــة  يطلــب حلــذلك -12 
 يف املقررات األخرى ذات الصلة الصادرة عن مؤمتر األطراف.

 اجللسة العامة العاشرة

 2015حلانون األول/ديسمرب   10
 

__________ 

. وينبغــ  <http://www.unfccc.int/5900> :التــايليف العنــوان ينبغــ  لاطــراف أن تقــدم آرا هــا عــن طريــق بوابــة املســامهات  (4  
 . <secretariat@unfccc.int> :ىل العنوان التايلإللمنظمات املعتمدة بصفة مراقب أن ترسل مسامها ا بالربيد اإللكرتوين 
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  21-/م أ7المقرر   
رير الصندوق األخضرر للمنراخ المقردإم إلرى مرؤتمر األطرراف واإلر رادات تق

 المدجهة إلى الصندوق األخضر للمناخ
 

 إن مؤمتر األطراف، 
 ، 20-/م أ7املقرر  إىل إذ ي ري 
توصـــيات اللجنـــة الدائمـــة املعنيـــة بالتمويـــل الـــواردة يف تقريرهـــا املقـــدم إىل مــــؤمتر الحـــم وإذ ي 
 ،(1 ب أن تقدو م رو  إرشادات إىل الصندوق األخضر للمناخيف دورت  ايادية والع رين األطراف 
يف  بــــالتقرير الــــذي قدمــــ  الصــــندوق األخضــــر للمنــــاخ إىل مــــؤمتر األطــــراف يرحــــب -1 

ورد فيـــ  مـــن معلومـــات عـــن التقـــدم الـــذي أحـــرذه الصـــندوق لضـــمان  ومـــا (2 دورتـــ  اياديـــة والع ـــرين
 عل  أحلمل وج ؛ ت غيل 

مــــا حققـــــ  الصــــندوق األخضـــــر للمنــــاخ مـــــن فعاليــــة ببلويـــــ   يالحــــم مــــت التقـــــدير -2 
 يف املائة املطلوبة حل  يتسىن ل  قصي  موارده للم اريت والربامج؛  50 عتبة

أن جملـــ  الصـــندوق األخضـــر للمنـــاخ قـــد حقـــق هدفـــ  يالحـــم مـــت التقـــدير أيضـــا   -3 
، 2015يف أجــــل أقصــــاه اجتماعــــ  الثالــــ  يف عــــام  املتمثــــل يف اقــــاذ أول قراراتــــ  املتعلقــــة بالتمويــــل

مليـــون دولر لتمويـــل مانيـــة م ـــاريت عامـــة وخاصـــة ترمـــ ، يف ســـياق  168حيـــ  التـــزم بتقـــدو مبلـــغ 
التـأقلم التنمية املسـتدامة، إىل حتقيـق نقلـة نوعيـة حنـو مسـارات تنميـة خفيضـة النبعاثـات وقـادرة علـ  

 الصندوق األخضر للمناخ بكامل طاقت ؛ ت غيلبذلك بدأ تغري املناخ، ليآثار  مت
بالتعهــدات املقدمــة إىل الصــندوق األخضــر للمنــاخ منــذ الــدورة يرحــب مــت التقــدير  -4 

 ؛(3 الع رين ملؤمتر األطراف
بتطلعـــات جملـــ  الصـــندوق األخضـــر للمنـــاخ إىل املوافقـــة علـــ  مقرتحـــات يرحـــب  -5 
 ؛2016مليار دولر يف عام  2.5 بقيمة

بإن ـــا  مرفـــق إعـــداد امل ـــاريت الـــذي سيســـتهدف األن ـــطة الصـــغرية  يرحـــب أيضـــا   -6 
النطــاق وحليانــات الوصــول املباشــر، ويطلــب إىل جملــ  الصــندوق األخضــر للمنــاخ أن يراعــ  الــدرو  

 املستفادة من املرافق األخرى ذات الصلة؛ 
__________ 

  1) FCCC/CP/2015/8.املرفق الرابت ، 
  2) FCCC/CP/2015/3. 
لصــــندوق حلــــل مــــن إســــتونيا، وأيرلنــــدا، وآيســــلندا، والربتغــــال، وبلغاريــــا، وفييــــت نــــام، وقــــرب ، إىل اقــــدمت تعهــــدات  (3  

والــون، ومنطقــة  ،اإلقلــيم الفلمنــديو  ،وهنغاريــا، ومنطقــة بروحلســل العاصــمة ،ولكســمربغ، وليتوانيــا، ومالطــة، والنــرويج
 ومدينة باري .
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ب ـأن:  ثريبيـةمليـون دولر لثالثـة بـرامج  900بتخصـي  مـا ينـاهز يرحب حلذلك  -7 
املباشـر إىل الصـندوق األخضـر للمنـاخ؛ ودعـم امل ـاريت البالغـة الصـغر  ستفيدةزيز وصول البلدان املتع

 ؛ (4 والصغرية واملتوسطة؛ وتعبئة املوارد عل  نطاق واست لتلبية احتياجات التكيف والتخفيف
األطراف اليت قـدمت تعهـدات يف إطـار عمليـة تعبئـة املـوارد األوليـة للصـندوق حي   -8 

لكنهــــا ك تؤحلــــدها بعــــد للصــــندوق مــــن خــــالل ترتيبــــات أو اتفاقــــات تــــرب  منفــــذة  ،خضــــر للمنــــاخاأل
 عل  أن تبادر إىل ذلك عل  وج  األولوية القصوى؛ ،بالكامل
عامـــة وخاصـــة، مبـــا  ،مـــن مصـــادر متنوعـــةماليـــة  مـــدخالتتقـــدو إىل دعوتـــ  جيـــدد  -9 

 ية؛ي مل املصادر البديلة، طوال عملية تعبئة املوارد األول
إىل جملـ  الصــندوق األخضـر للمنـاخ أن يتفــق علـ  ترتيبـات العمليــة األوىل يطلـب  -10 

 لتجديد موارده رمسيا  يف أسر  وقت ممكن؛
ـــــاخ بوضـــــت خطـــــة يرحـــــب  -11  ـــــذي اقـــــذه جملـــــ  الصـــــندوق األخضـــــر للمن ـــــالقرار ال ب

 اسرتاتيجية للصندوق وباعتمادها يف أسر  وقت ممكن؛
بــالقرار الــذي اقــذه جملــ  الصــندوق األخضــر للمنــاخ بتبســيط قالــب يرحــب أيضــا   -12 

 مقرتح التمويل وقالب املذحلرة املفاهيمية عل  وج  السرعة؛
إىل جملــ  الصــندوق األخضــر للمنــاخ أن يضــمن تصــميم النســخة املنقحــة يطلــب  -13 

 لطلبات؛ من قالب مقرتح التمويل وقالب املذحلرة املفاهيمية عل  حنو ييسر عملية تقدو ا
جملـــــ  الصـــــندوق األخضـــــر للمنـــــاخ أن يعتمـــــد عمليـــــة مبســـــطة  إىليطلـــــب أيضـــــا   -14 

ل ســــيما األن ـــطة الصــــغرية النطــــاق، يف أســــر  و للموافقـــة علــــ  املقرتحــــات املتعلقـــة بأن ــــطة معينــــة، 
، بغيـــة ايـــد مـــن التعقيـــدات والتكـــاليف الـــيت ينطـــوي عليهـــا إعـــداد 2016وقـــت ممكـــن خـــالل عـــام 

 اريت؛ مقرتحات امل 
  20بـالقرارات الـيت اقـذها جملـ  الصـندوق األخضـر للمنـاخ إلقـرار اعتمـاد يرحب  -15 

 ؛(5 حليانا  وطنيا  وإقليميا  ودوليا  وخاصا  لدى الصندوق األخضر للمناخ
طرائــق العتمــاد والســع  إىل  بســيطجملــ  الصــندوق األخضــر للمنــاخ علــ  تحيــ   -16 

 عتمدة؛حتقيق تواذن يف تنو  الكيانات امل
 دعــــم الســــتعداد يف تنفيــــذ برنــــامجالوقــــت اياضــــر بالتقــــدم اوــــرذ حــــىت حيــــيط علمــــا   -17 

، وي دد عل  أمهية حتسني عملية املوافقة وصرف موارد  لصندوق األخضر للمناخواألن طة التحضريية ل
 ؛B.11/04 الصندوقالستعداد يف الوقت املناسب لتيسري تنفيذ برنامج الستعداد عمال  بقرار جمل  

__________ 

  4) FCCC/CP/2015/3. 

 .وثالثة حليانات خاصة ت إقليمية وتسعة حليانات دوليةمخسة حليانات وطنية وثالثة حليانا (5  
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إىل جملــــ  الصــــندوق األخضــــر للمنــــاخ أن يعطــــ  األولويــــة إلعــــداد إطــــاره  يطلــــب -18 
 األويل إلدارة املخاطر؛

إىل جملــــــ  الصــــــندوق األخضــــــر للمنــــــاخ تعزيــــــز ال ــــــفافية وإشــــــراك يطلـــــب أيضــــــا   -19 
 أصحا  املصلحة؛

ســتقل وآليــة وحــدة التقيــيم امل  ــغيلجملــ  الصــندوق األخضــر للمنــاخ علــ  تحيــ   -20 
، وتعمــيم اإلجــرا ات الــيت يتعــني علــ  ســتعجالاجلــرب املســتقلة ووحــدة النزاهــة املســتقلة علــ  وجــ  ال

 آلية اجلرب املستقلة؛  غيلاتباعها يف التما  اجلرب إىل أن يتم ت املتأثرين األطراف واألفراد
ناجميــة إطـــار  جملــ  الصـــندوق األخضــر للمنـــاخ إىل أن يراعــ  يف أولوياتـــ  الرب يــدعو  -21 

واألن ـــطة  16-/م أ1مـــن املقـــرر  12حلـــانكون للتكيـــف، ول ســـيما املبـــادمل امل ـــار إليهـــا يف الفقـــرة 
   من املقرر نفس ؛ 14امل ار إليها يف الفقرة 

 38شــيا  مــت الفقــرة ا، متإىل أن ينظــر جملــ  الصــندوق األخضــر للمنــاخيــدعو أيضــا   -22 
مــن أجــل يف الســبل الكفيلــة بتقــدو الــدعم، عمــال  بطرائــق الصــندوق، ،(6 مــن صــك إدارة الصــندوق

لضــطال  بأن ـــطة ا، و األطــرافالبلــدان الناميــة يف  وصــول إىل التكنولوجيــات الســليمة بيئيــا  التيســري 
مــن تعزيــز إجرا ا ــا  األطــراف البحــ  والتطــوير القائمــة علــ  التعــاون مــن أجــل متكــني البلــدان الناميــة

 املتعلقة بالتخفيف والتكيف؛
جمل  الصندوق األخضر للمناخ علـ  تفعيـل املـدفوعات القائمـة علـ  النتـائج حي   -23 

، 19-/م أ9، مبـا يتســق مـت املقــرر 16-/م أ1مـن املقــرر  70ألن ـطة امل ــار إليهـا يف الفقــرة فائـدة ال
  ؛B.08/08ووفقا  لقرار جمل  الصندوق األخضر للمناخ 

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

جمل  الصندوق األخضر للمناخ أن يضت يف اعتباره، حسب القتضـا ،  إىليطلب  -25 
مثـــل هُنـــج  ،بديلـــة يةمنـــ  الـــيت ت ـــري إىل دعـــم نـُُهـــج سياســـات 6 ، وخباصـــة الفقـــرة21-/م أ16املقـــرر 

 التخفيف والتكيف امل رتحلة إلدارة الغابات إدارة  متكاملة ومستدامة، يف قرارات  املتعلقة بالتمويل؛
جملـــــ  الصـــــندوق األخضـــــر للمنـــــاخ علـــــ  حتســـــني التكامـــــل والتســـــاق مـــــت ي ـــــجت  -26 

، (7 ة الصـندوق األخضـر للمنـاخمـن صـك إدار  34و 33الفقـرتني املؤسسـات األخـرى، وفقـا  ملقتضـيات 
 اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل؛مثل  مبا يف ذلك العمل مت هيئات التفاقية ذات الصلة، من

__________ 

 ، املرفق.17-/م أ3املقرر  (6  
 ، املرفق.17-/م أ3املقرر  (7  
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جمل  الصندوق األخضر للمناخ عل  وضت آليات مالئمة لـدعم الصـندوق مـن حي   -27 
 ملالئمة، مبا ي مل اهليئات املواضيعية، حسب القتضا ؛ خالل الستعانة باخلربات وامل ورة التقنية ا

إىل جملـــ  الصـــندوق األخضـــر للمنـــاخ أن يقـــدم تقريـــرا  إىل مـــؤمتر األطـــراف يطلـــب  -28 
عـــن اخلطـــوات الـــيت اقـــذها لتنفيـــذ اإلرشـــادات املقدمـــة لـــ  يف هـــذا املقـــرر ويـــريه مـــن املقـــررات ذات 

 الصلة الصادرة عن مؤمتر األطراف؛
أسـابيت  10يف أجـل أقصـاه وحلتابـة و  األطـراف إىل أن تقـدم إىل األمانـة سـنويا   يدعو -29 

قبــــل انعقــــاد حلــــل دورة مــــن دورات مــــؤمتر األطــــراف، آرا هــــا وتوصــــيا ا ب ــــأن العناصــــر الــــيت ينبغــــ  
 .صندوق األخضر للمناخمراعا ا لدى إعداد اإلرشادات املوجهة إىل ال

 
 ع رةادية اجللسة العامة اي

 2015األول/ديسمرب حلانون  13
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         21-أ م/8 المقرر   
تقريررررر مريررررق البيمررررة العالميررررة المقرررردم إلررررى مررررؤتمر األطررررراف واإلر ررررادات 

      المدجهة إلى مريق البيمة العالمية
 

 إن مؤمتر األطراف، 
، 17-أ /م11، و16-/م أ7و، 16-/م أ5، و16-/م أ3، و2-/م أ12إىل مقررات   إذ ي ري 

 ،20-/م أ8، و19-/م أ6، و18-/م أ9و
، يف دورتـ  اياديـة والع ـرين بتقريـر مرفـق البيئـة العامليـة املقـدم إىل مـؤمتر األطـراف وإذ يرحب 

 ،(1 واملعلومات الواردة في  ب أن تنفيذ عملية التجديد السادسة ملوارد مرفق البيئة العاملية
دات واملســامهات املقدمــة إىل صــندوق أقــل البلــدان اــوا  والصــندوق بالتعهــ ا  وإذ يرحــب أيضــ 

 اخلا  لتغري املناخ،
إىل توصــيات اللجنــة الدائمــة املعنيــة بالتمويــل الــواردة يف تقريرهــا املقــدم إىل مــؤمتر  وإذ ي ــري 
 ،(2 رفق البيئة العامليةملب أن إتاحة م رو  إرشادات يف دورت  ايادية والع رين األطراف 
أن مرفــق البيئــة العامليــة قــد دعــم تنفيــذ العناصــر املتبقيــة مــن برنــامج العمــل  يالحــم -1 

 اخلـــا  بأقـــل البلـــدان اـــوا ، مبـــا يف ذلـــك حتـــدي  وتنفيـــذ بـــرامج العمـــل الوطنيـــة للتكيـــف، عـــن طريـــق
مليــات تــوفري التمويــل للم ــاريت الراميــة إىل بنــا  قــدرات أقــل البلــدان اــوا  علــ  امل ــارحلة الفعالــة يف الع

املتعلقــــة بتغــــري املنــــاخ، وتعزيــــز الــــوع  العــــام ب ــــأن قضــــايا تغــــري املنــــاخ، وت ــــجيت نقــــل تكنولوجيـــــا 
 ؛ةائر األرصاد اجلوية واهليدرولوجيالتكيف، وتعزيز دو 

واألن ــــطة باســــتثمارات مرفــــق البيئــــة العامليــــة يف اإلدارة املســــتدامة للغابــــات  يرحــــب -2 
، وتســــخري املنــــافت املتعــــددة اجملنيــــة مــــن الغابــــات 16-/م أ1املقــــرر مــــن  70امل ــــار إليهــــا يف الفقــــرة 

لعمليــة التجديــد السادســة  ومكافحــة إذالــة الغابــات وتــدهور الغابــات مبــا يتماشــ  وتوجيهــات الربجمــة
 ؛(3 ملوارد الصندوق الستئماين ملرفق البيئة العاملية

ىل األن ـــطة امل ــار إليهـــا يف مرفـــق البيئــة العامليـــة إىل مواصــلة تقـــدو التمويــل إ يــدعو -3 
 ،21-/م أ16 واملقـرر 19-/م أ9من املقرر  8أعاله، عل  أن يضت يف اعتباره أيضا  الفقرة  2الفقرة 

 حسب القتضا ؛

__________ 

  1) FCCC/CP/2015/4 وAdd.1. 
  2) FCCC/CP/2015/8. املرفق اخلام ، 
 /http://www.thegef.org/gef> التــايل: عنـوانمتاحـة يف الوهـ   .GEF/A.5/07/Rev.01 مرفـق البيئـة العامليــة انظـر وثيقـة (3  
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عل  تقـدو تربعـات ماليـة إضـافية لـدعم عمليـة خطـط التكيـف الوطنيـة مـن  ي جت -4 
 خلا  لتغري املناخ؛خالل املسامهات يف صندوق أقل البلدان اوا  والصندوق ا

 بإضافة مانية وحلالت م اريت إىل شبكة مرفق البيئة العاملية؛ يرحب -5 
ــــة العامليــــة جيــــري استعراضــــا   يالحــــم -6  أن مكتــــب التقيــــيم املســــتقل التــــابت ملرفــــق البيئ

 لصندوق أقل البلدان اوا ؛
يهــــــا مرفــــــق البيئــــــة العامليــــــة علــــــ  أن يــــــدرع الســــــتنتاجات الــــــيت خلــــــ  إل ي ــــــجت -7 

يف تقريـــره املقـــدم إىل مـــؤمتر األطـــراف يف دورتـــ  الثانيـــة أعـــاله  6امل ـــار إليهـــا يف الفقـــرة الســـتعراض 
 (؛2016 والع رين  ت رين الثاين/نوفمرب

ـــــة  يطلـــــب -8  ـــــا  لاولويـــــات الربناجمي ـــــة العامليـــــة أن جيـــــري استعراضـــــا  تقني إىل مرفـــــق البيئ
أعــاله، علــ  أن  6راض املســتقل امل ــار إليــ  يف الفقــرة لصــندوق أقــل البلــدان اــوا ، مــت مراعــاة الســتع

 يرحلز الستعراض التقين عل  مجلة أمور منها ما يل :
 خاصــــةملموســــة ب ــــأن تغــــري املنــــاخ تكــــون هلــــا أمهيــــة ثريبيــــة الضــــطال  بأن ــــطة   أ( 

 بالنسبة ألقل البلدان اوا ؛
وتنفيـــذ األن ـــطة امل ـــار تعزيـــز القـــدرة املؤسســـية يف األجـــل الطويـــل علـــ  تصـــميم    ( 

  أ( أعاله؛8إليها يف الفقرة 
مرفــق البيئــة العامليــة علــ  أن يعمــل مــت مجيــت وحلالتــ  ومــت البلــدان املســتفيدة  حيــ  -9 

 لك  يكفل قدرة هذه البلدان عل  الستفادة من شبكة الوحلالت املوسعة؛
ائمـــة علـــ  املـــن ، ابتكاريـــة يـــري قدوات باستك ـــاف مرفـــق البيئـــة العامليـــة أل يرحـــب -10 
أن يعمــل مــت وحلالتــ  ومــت البلــدان املســتفيدة والقطــا  اخلــا  مــن علــ  مرفــق البيئــة العامليــة  وي ــجت
 مقرتحات؛تقدو أجل 

بلـدا  ناميـا   46أيضا  مبوافقة مرفق البيئة العامليـة علـ  م ـاريت ترمـ  إىل دعـم  يرحب -11 
مرفــق البيئــة العامليــة علــ  مواصــلة  وي ــجت، (4 وطنيــا  طرفــا  يف جمــال إعــداد مســامها ا املعتزمــة اوــددة 

 تقدو هذا الدعم؛
إىل مرفــق البيئــة العامليــة أن ينظــر يف ســبل دعــم البلــدان الناميــة األطــراف يف  يطلــب -12 

جمـــال صـــوغ السياســـات والســـرتاتيجيات والـــربامج وامل ـــاريت الراميـــة إىل تنفيـــذ أن ـــطة مـــن شـــأهنا أن 
وطنيــــا  علــــ  حنــــو يتســــق مــــت السياســــات ددة يف مســــامها ا املعتزمــــة اوــــنــــة بيتــــنهف باألولويــــات امل

 ؛2016الت غيلية واملبادمل التوجيهية ملرفق البيئة العاملية، اعتبارا  من عام 

__________ 

 .2015أيلول/سبتمرب  16حىت تاريخ  (4  



FCCC/CP/2015/10/Add.2 
 

 

GE.16-01195 19/37 

 

اإلجـــرا ات الـــيت اقـــذها مرفـــق البيئـــة العامليـــة مـــن أجـــل إرســـا  هنـــج نُُظمـــ   يالحـــم -13 
ملعــارف املكتسـبة مـن م ـاريت وبــرامج مرفـق البيئـة العامليـة مــن أحلثـر اتسـاقا  إلدارة وتبـادل املعلومـات وا

 أجل حتسني فعالية مرفق البيئة العاملية ووحلالت  وتعزيز قدرات البلدان املستفيدة؛
بـــاجلهود الـــيت بـــذهلا حـــىت اآلن مرفـــق البيئـــة العامليـــة للتعامـــل مـــت الصـــندوق  يرحـــب -14 

بلــورة سياســا ما وبراجمهمــا يف إطــار اآلليــة املاليــة  حلــال الكيــانني علــ  ذيــادة  وي ــجتاألخضــر للمنــاخ 
 لالتفاقية، والستفادة من تكامل تلك السياسات والربامج؛

ـــــة يـــــدعو -15   10ويف أجـــــل أقصـــــاه  وحلتابـــــة ســـــنويا   ،األطـــــراف إىل أن تقـــــدم إىل األمان
ر الواجــب مــن دورات مــؤمتر األطــراف، آرا هــا وتوصــيا ا ب ــأن العناصــ أســابيت قبــل انعقــاد حلــل دورة

 مراعا ا يف وضت اإلرشادات ملرفق البيئة العاملية؛
ـــــره الســـــنوي املقـــــدم إىل مـــــؤمتر  يطلـــــب -16  ـــــة أن يـــــدرع، يف تقري إىل مرفـــــق البيئـــــة العاملي

األطراف، معلومات عـن اخلطـوات الـيت اقـذها لتنفيـذ اإلرشـادات الـواردة يف هـذا املقـرر ويف مقـررات 
 .مؤمتر األطراف األخرى ذات الصلة

 اجللسة العامة العاشرة

 2015حلانون األول/ديسمرب   10
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  21-/م أ9المقرر   

منهجيات اإلبالغ عن المعلدمات المالية من جانب األطراف المدرجة يرب 
 المريق األول لالتفاقية

 
 إن مؤمتر األطراف، 
 من التفاقية،  12و 10و 7و 5و 4إىل املواد إذ ي ري  
مـــــــن  40وإىل الفقـــــــرة  5-/م أ4و 4-/م أ11و 2-/م أ9إىل املقـــــــررات وإذ ي ـــــــري أيضـــــــا   
 ،16-/م أ1املقرر 

 ، 20-/م أ11، واملقرر 17-/م أ2من املقرر  19إىل الفقرة وإذ ي ري حلذلك  
جـــل اإلبـــالغ عـــن بضـــرورة تعزيـــز فهـــم م ـــرتك للمصـــطلحات األساســـية مـــن أيقـــر  -1 

املعلومـــات املاليـــة مبوجـــب التفاقيـــة تيســـريا  ل ـــفافية املعلومـــات والبيانـــات املتعلقـــة بالـــدعم وإلمكانيـــة 
 مقارنتها عرب الزمن وفيما بني األطراف؛ 

باملســامهات املقدمــة مــن األطــراف واملنظمــات املعتمــدة بصــفة مراقــب ب ــأن يرحـب  -2 
الــيت تــوجز املنهجيــات الدوليــة القائمـــة  (1 ليــة، وبالورقـــة التقنيــةمنهجيــات اإلبــالغ عــن املعلومــات املا

بالســـتناد إىل املعلومـــات ذات الصـــلة الـــواردة يف املســـامهات املقدمـــة مـــن األطـــراف ومـــن املنظمـــات 
 املعتمدة بصفة مراقب، ضمن مصادر أخرى؛

علومـات  لقة العمـل التقنيـة امل ـرتحلة ب ـأن منهجيـات اإلبـالغ عـن امل يرحب أيضا   -3 
املاليـة مــن جانــب األطــراف املدرجــة يف املرفــق األول لالتفاقيــة الــيت ُعقــدت خــالل الــدورة حتــت رعايــة 
اهليئـــة الفرعيـــة للم ـــورة العلميـــة والتكنولوجيـــة واهليئـــة الفرعيـــة للتنفيـــذ واللجنـــة الدائمـــة للتمويـــل، مـــت 

 ؛ (2 اإلحاطة علما  مبوجز أعمال حلقة العمل
باملعلومـــات اودثـــة الـــيت أعـــد ا اللجنـــة الدائمـــة للتمويـــل خبصـــو  يرحـــب حلـــذلك  -4 

 هــذه املســألة، يف إطــار عملهــا ب ــأن قيــا  الــدعم واإلبــالغ عنــ  والتحقــق منــ  خــارع نطــاق التقيــيم
باملنـاخ، املقدمـة خـالل الـدورة الثالثـة واألربعـني  املتعلـق التمويـل لفـرتة السـنتني لتـدفقات العام والعرض

 ية للم ورة العلمية والتكنولوجية؛للهيئة الفرع

__________ 

  1) FCCC/TP/2015/2. 

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

_of_the_in-session_workshop_on_reporting_methodologies_final_web.pdf  . 
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بتوصيات اللجنـة الدائمـة للتمويـل ب ـأن منهجيـات اإلبـالغ عـن املعلومـات يرحب  -5 
، الـــــواردة يف تقريرهـــــا املقـــــدم إىل مـــــؤمتر 17-/م أ2مـــــن املقـــــرر  19املاليـــــة، امل ـــــار إليهـــــا يف الفقـــــرة 

 ؛(3 األطراف يف دورت  ايادية والع رين
 تاق وال ـــــفافية عـــــن طريـــــق إدخـــــال تعـــــديالت علـــــ  بـــــارامرتاتعزيـــــز التســـــيقـــــرر  -6 

ملبــــادمل التوجيهيــــة املوحــــد اخلــــا  با اجلــــدويل   ( مــــن ال ــــكل7 أ( و7و 7اإلبــــالغ يف اجلــــداول 
، وذلـــك باقـــاذ لالتفاقيـــة فيمـــا يتعلـــق بتقـــارير فـــرتة الســـنتني املقدمـــة مـــن البلـــدان املتقدمـــة األطـــراف

 اإلجرا ات التالية:
جديـــدة يف جـــداول اإلبـــالغ تُـــدرع فيهـــا معلومـــات عـــن التعـــاريف  إحـــداث حقـــول  أ( 

اإلبــــالغ التاليــــة:  خاصــــة  تاملنهجيــــات املســــتخدمة لابــــالغ عــــن املعلومــــات املتصــــلة ببــــارامرتا أو
 جمــــــالت أساســــــية/جمالت عامــــــة ، و الوضــــــت ، و مصــــــدر التمويــــــل ، و الن ــــــاط ،  باملنــــــاخ  أو

 لقطا  ؛ و األداة املالية ، و نو  الدعم ، و ا
   ( مــــــن ال ــــــكل7 أ( و7و 7حتســــــني الربنــــــامج اياســــــو  اخلــــــا  باجلــــــداول    ( 
 املوحد بزيادة عدد خانات البيانات يف ملف ميكروسوفت إيكسل؛ اجلدويل
بــــارامرت اإلبــــالغ عــــن  وضــــت  مــــوارد الــــدعم   متعهــــد هبــــا   موا مــــة التصــــنيف يف  ع( 

املوحــد مــت التصــنيف  اجلــدويل   ( مــن ال ــكل7و أ( 7و 7و ملتــزم هبــا  و مقدمــة ( يف اجلــداول 
 املستخدم يف إطار املنهجيات الدولية القائمة األخرى   ملتزم هبا  و مدفوعة (؛

 إىل األمانــــــة أن تــــــنق   التطبيــــــق اإللكــــــرتوين لابــــــالغ املســــــتخدم لل ــــــكليطلــــــب  -7 
املوحــد، وفقــا  لاحكــام الــواردة يف املرفــق، يف وقــت مناســب إلعــداد وتقــدو تقــارير األطــراف  اجلــدويل

 ؛ 2018لفرتة السنتني اليت حيل موعد تقدنها يف عام 
أن تســتخدم البلـــدان املتقدمــة األطــراف التطبيـــق اإللكــرتوين لابــالغ بصـــيغت  يقــرر  -8 

عــــــداد وتقــــــدو تقاريرهــــــا لفــــــرتة الســــــنتني يف املنقحــــــة آخــــــذة يروفهــــــا الوطنيــــــة يف ايســــــبان، لــــــدى إ
 ؛17-/م أ2وفقا  للمقرر  2018 عام

إىل األطــراف املدرجــة يف املرفــق الثــاين لالتفاقيــة أن تواصــل تقــدو معلومــات يطلــب  -9 
 عن الفرتاضات واملنهجيات األساسية املستخدمة يف تقاريرها لفرتة السنتني؛

حتســــينات علــــ  الربنــــامج اياســــو  للواجهــــة إىل األمانــــة أن تــــدخل يطلــــب أيضــــا   -10 
البينيـــة لبيانـــات تقـــارير فـــرتة الســـنتني، حليمـــا يتســـىن اســـتخدام ويـــائف البحـــ  علـــ  املوقـــت ال ـــبك  

  ( مــــن 7 أ( و7و 7لالتفاقيــــة جلمــــت معلومــــات مصــــنفة حســــب الفئــــات األساســــية يف اجلــــداول 
 ملستفيدة، أداة التمويل (؛املوحد  أي فئات  البلد املستفيد/املنطقة ا اجلدويل ال كل

__________ 

  3) FCCC/CP/2015/8. املرفق الساد ، 
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إىل األمانـــة أن تستك ـــف ســـبل إن ـــا  وصـــالت إلكرتونيـــة للـــربط  يطلـــب حلـــذلك -11 
بربجميـات ومنصــات اإلبــالغ األخــرى تيســريا  لســترياد وتصــدير البيانــات املتعلقــة بعنصــر الن ــاط، وأن 

 تعلم اللجنة الدائمة للتمويل لك  تراع  هذا اجلانب يف خطة عملها؛ 
إىل األمانــــة أن حتــــدث البيانــــات املتعلقــــة طهــــات التنســــيق الوطنيــــة التابعــــة طلــــب ي -12 

أعـاله ب ـأن التمويـل املتعلـق باملنـاخ املوجـ   6لالتفاقية عنـدما تتـاح املعلومـات امل ـار إليهـا يف الفقـرة 
 إىل البلدان املستفيدة عل  النحو املبلغ عن  يف إطار التفاقية؛

العــــام وعرضــــها  نــــة الدائمــــة للتمويــــل أن تراعــــ ، يف تقييمهــــاإىل اللجيطلــــب أيضــــا   -13 
ــنة املقدمــة مــن األطــراف املدرجــة يف  املتعلــق التمويــل لتــدفقاتلفــرتة الســنتني  باملنــاخ، املعلومــات اوسَّ

 أعاله؛ 6املرفق الثاين لالتفاقية امل ار إليها يف الفقرة 
إىل اللجنــــة الدائمــــة للتمويــــل أن تراعــــ ، يف ســــياق خطــــة عملهــــا يطلــــب حلــــذلك  -14 

ب ـأن قيـا  الـدعم واإلبــالغ عنـ  والتحقـق منـ ، مــا يُنجـز مـن أعمـال ب ــأن منهجيـات اإلبـالغ عــن 
 املعلومات املالية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية؛ 

 6  التعــــديالت امل ــــار إليهــــا يف الفقــــرة اهليئــــة الفرعيــــة للتنفيــــذ إىل أن تراعــــ يــــدعو -15 
أعــاله لــدى تنقيحهــا  املبــادمل التوجيهيــة إلعــداد الباليــات الوطنيــة الــواردة مــن األطــراف املدرجــة يف 
املرفـــق األول لالتفاقيـــة، اجلـــز  الثـــاين: مبـــادمل توجيهيـــة لتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة اإلطاريـــة ب ـــأن تغـــري 

الوطنيـة ، الـذي ينبغـ  اسـتكمال  يف الـدورة الثانيـة والع ـرين ملـؤمتر املناخ فيما يتعلق بتقدو الباليات 
 (؛ 2016األطراف  ت رين الثاين/نوفمرب 

باآلثـــار التقديريـــة املرتتبـــة يف امليزانيـــة علـــ  األن ـــطة املقـــرر أن تنفـــذها  حيـــيط علمـــا   -16 
 أعاله؛ 11و 10و 7األمانة عمال  باألحكام الواردة يف الفقرات 

هـذا املقـرر رهنـا  بتـوافر املـوارد  الـيت يـدعوها إليهـااإلجـرا ات  ن تنفـذ األمانـةأيطلب  -17 
 املالية.
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 المريق
 

"المبررادا التدجيهيررة لالتفاقيررة  بالخررا  المررنق  الشرركل الجرردولب المد ررد   
 األطراف"تعلق بتقارير يتر  السنتين المقدمة من البلدان المتقدمة ي ييما
 

اخلـــا   املوحـــد اجلـــدويل   ( مـــن ال ـــكل7 أ( و7و 7حتــل اجلـــداول التاليـــة لـــل اجلـــداول  
 املبـــــادمل التوجيهيـــــة لالتفاقيـــــة فيمـــــا يتعلـــــق بتقـــــارير فـــــرتة الســـــنتني املقدمـــــة مـــــن البلـــــدان املتقدمـــــة  ب

 األطراف .
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  7اجلدول 
 )أ(XX20-3 تقديم الدعم المالب العام: معلدمات مدجز  يب عام

 
 السنة 

 قنوات التوزيع

  (دولرات الوليات املتحدة  العملة اولية
 

 جمالت أساسية/
(1  ع(جمالت عامة

 

(2  د(خاصة باملناخ
  

 جمالت أساسية/
 ع(جمالت عامة

 

(2   د(خاصة باملناخ
 

 التكيف التخفيف

شاملة لعدة 
(ه جمالت

 

فئات 
 و(أخرى

 التكيف التخفيف  

شاملة لعدة 
(ه جمالت

 

فئات 
 و(أخرى

 

جممـــــــــــــــو  املســـــــــــــــامهات 
املقدمــــــــــة عــــــــــن طريــــــــــق 
القنــــــــــــــــــوات املتعــــــــــــــــــددة 

 األطراف:
صــــــــــــــناديق متعــــــــــــــددة 
األطـــــــــــــــــراف لتغـــــــــــــــــري 

 ذ(املناخ
 

           

صــــــــــــــــناديق أخــــــــــــــــرى 
األطــــــــــــراف متعــــــــــــددة 
 ح(لتغري املناخ

 

           

مؤسســــــــــــــات ماليــــــــــــــة 
متعـــــــــددة األطـــــــــراف، 

يف ذلــك املصــارف  مبــا
 اإلاائية اإلقليمية

           

ـــــــات املتخصصـــــــة  اهليئ
 التابعة لامم املتحدة 
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 السنة 

 قنوات التوزيع

  (دولرات الوليات املتحدة  العملة اولية
 

 جمالت أساسية/
(1  ع(جمالت عامة

 

(2  د(خاصة باملناخ
  

 جمالت أساسية/
 ع(جمالت عامة

 

(2   د(خاصة باملناخ
 

 التكيف التخفيف

شاملة لعدة 
(ه جمالت

 

فئات 
 و(أخرى

 التكيف التخفيف  

شاملة لعدة 
(ه جمالت

 

فئات 
 و(أخرى

 

جممــــــــــــــــو  املســــــــــــــــامهات 
املقدمـــــــــــة عـــــــــــن طريـــــــــــق 

ت الثنائيــــــــــــــــــــــة االقنــــــــــــــــــــــو 
 واإلقليمية وقنوات أخرى

           

            المجمدع
 

   (.7 أ( و7و 7يرد إيضاٌح للحواش  الرقمية يف إطار التوثيق بعد اجلداول  :مالحظة
 ه  سنة اإلبالغ.  XX20، حي  تكون XX20-2و XX20-3ل  األطراف أن تُعب ئ جدول  منفصال  لكل سنة، أي ع  أ( 
  ( يف 7 أ( و7و 7أســعار الصــرف بالنســبة للمعلومــات املقدمــة يف اجلــداول  يســا نبغــ  أن تقــدم األطــراف إيضــاحا  ب ــأن املنهجيــة املســتخدمة ي   ( 

 .إطار التوثيق
 نكن أن تصنف  األطراف عل  أن  خا  باملناخ. هذه إشارة إىل الدعم املقدم إىل املؤسسات املتعددة األطراف الذي ل  ع( 
 ينبغ  أن توض  األطراف يف تقاريرها عن فرتة السنتني طريقة تصنيفها لاموال عل  أهنا خاصة باملناخ.  د( 
 هذه إشارة إىل متويل األن طة املتقاطعة بني التخفيف والتكيف. (ه  
 يرج  التحديد.  و( 
يتعلــق بتقــارير فــرتة الســنتني املقدمــة مــن البلــدان  املبــادمل التوجيهيــة لالتفاقيــة فيمــا  أ( مــن 17تغــري املنــاخ املبينــة يف الفقــرة لتعــددة األطــراف املصــناديق ال  ذ( 

 .17-/م أ2يف املقرر   املتقدمة األطراف
السـنتني يتعلـق بتقـارير فـرتة  املبادمل التوجيهية لالتفاقية فيمـا   ( من 17صناديق أخرى متعددة األطراف لتغري املناخ عل  النحو امل ار إلي  يف الفقرة   ح( 

 .17-/م أ2يف املقرر   املقدمة من البلدان املتقدمة األطراف
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   أ(7اجلدول 
 )أ(XX20-3 ت المتعدد  األطراف يب عاماتقديم الدعم المالب العام: المساهمة عن طريق القند 

 

 التمويل املقدم من املاحنني

(3   (الوضت املبلغ اإلمجايل
 

مصدر 
(4 التمويل

(5 األداة املالية 
(6 الدعم نو  

(7   ع(القطا  
 

جمالت أساسية/ 
(1   د(جمالت عامة

(2 (ه خاصة باملناخ 
 

 ملتزم هبا
 دفوعةم

املساعدة 
 اإلاائية الرمسية
تدفقات رمسية 

 أخرى
 و(فئات أخرى

 

 منحة
قرض ب روط 

 ميسرة
قرض ب روط 
 يري ميسرة
 أسهم

 و(فئات أخرى
 

 التخفيف
 التكيف

شاملة لعدة 
  ذ(جمالت

 و(أخرى فئات
 

 الطاقة
 النقل
 الصناعة
 الزراعة
 ايراجة

املياه والصرف 
 الصح 

 شاملة لعدة جمالت
  و(فئات أخرى
 ل ينطبق

العملة 
 اولية

دولرات 
الوليات 
 املتحدة

العملة 
 اولية

دولرات 
الوليات 
 املتحدة

صـــــناديق متعـــــددة األطـــــراف لتغـــــري 
 املناخ
 مرفق البيئة العاملية -1
 صندوق أقل البلدان اوا   -2
 الصندوق اخلا  لتغري املناخ -3
 صندوق التكيف -4
 الصندوق األخضر للمناخ -5
الصــــــــــــندوق الســــــــــــتئماين  -6

تغــــري لان ــــطة التكميليــــة لتفاقيــــة 
 املناخ
صـــــناديق أخـــــرى متعـــــددة  -7

   األطراف لتغري املناخ

  

     
          المجمدع الفرعب
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 التمويل املقدم من املاحنني

(3   (الوضت املبلغ اإلمجايل
 

مصدر 
(4 التمويل

(5 األداة املالية 
(6 الدعم نو  

(7   ع(القطا  
 

جمالت أساسية/ 
(1   د(جمالت عامة

(2 (ه خاصة باملناخ 
 

 ملتزم هبا
 دفوعةم

املساعدة 
 اإلاائية الرمسية
تدفقات رمسية 

 أخرى
 و(فئات أخرى

 

 منحة
قرض ب روط 

 ميسرة
قرض ب روط 
 يري ميسرة
 أسهم

 و(فئات أخرى
 

 التخفيف
 التكيف

شاملة لعدة 
  ذ(جمالت

 و(أخرى فئات
 

 الطاقة
 النقل
 الصناعة
 الزراعة
 ايراجة

املياه والصرف 
 الصح 

 شاملة لعدة جمالت
  و(فئات أخرى
 ل ينطبق

العملة 
 اولية

دولرات 
الوليات 
 املتحدة

العملة 
 اولية

دولرات 
الوليات 
 املتحدة

 األطراف،مؤسسات مالية متعددة 
يف ذلـــــــك املصـــــــارف اإلاائيـــــــة  مبـــــــا

 اإلقليمية
 البنك الدويل -1
 املؤسسة املالية الدولية -2
 مصرف التنمية األفريق  -3
 مصرف التنمية اآلسيوي -4
املصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف األورو   -5

 لان ا  والتعمري
لبلـــــدان للتنميـــــة امصـــــرف  -6

 األمريكية 
 فئات أخرى -7

  

  

     

         

  

  

     
          المجمدع الفرعب

ـــــــات املتخصصـــــــة التابعـــــــة لامـــــــم  اهليئ
 املتحدة

برنـــــــــــــامج األمـــــــــــــم املتحـــــــــــــدة  -1
  برامج لددة( اإلاائ 

للبيئـــة برنـــامج األمـــم املتحـــدة  -2
  برامج لددة( 

   فئات أخرى -3

  

     
          المجمدع الفرعب

          المجموع

   (.7 أ( و7و 7الرقمية يف إطار الوثائق بعد اجلداول يرد إيضاٌح للحواش   مالحظة:
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 ه  سنة اإلبالغ. XX20، حي  تكون XX20-2و XX20-3عل  األطراف أن تُعب ئ جدول  منفصال  لكل سنة، أي   أ( 
ملتـزم هبـا. وعلـ  األطـراف دفوعـة و م [أمـوالينبغ  أن توض  األطراف يف تقاريرها عن فرتة السنتني املنهجيـات املسـتخدمة لتصـنيف األمـوال يف فئـات     ( 

 ملتزم هبا.دفوعة و وفق ترتيب األولويات التايل: م حسبما تراه مناسبا ، ،أن تقدم معلومات عن أحلرب عدد من فئات تصنيف الوضت
 .   فئات أخرى . وجيوذ لاطراف أن تبلغ عن التوذيت القطاع ، حسب القتضا ، يف إطار البند عدةجيوذ لاطراف أن قتار قطاعات معنية   ع( 
 نكن أن تصنف  األطراف عل  أن  خا  باملناخ. هذه إشارة إىل الدعم املقدم إىل املؤسسات املتعددة األطراف الذي ل  د( 
 يقة تصنيفها لاموال عل  أهنا خاصة باملناخ.ينبغ  أن توض  األطراف يف تقاريرها عن فرتة السنتني طر   ه( 
 يرج  التحديد.  و( 
 هذه إشارة إىل متويل األن طة املتقاطعة بني التخفيف والتكيف.  ذ( 
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    (7اجلدول 
 )أ(XX20-3 ت الثنائية واإلقليمية والقندات األخرى يب عاماتقديم الدعم المالب العام: المساهمة عن طريق القند 

 

اإلقليم/امل رو /البلد/
 الربنامج
  (املستفيد

 

(3 ع( الوضت املبلغ اإلمجايل
 

مصدر 
(4 التمويل

(5 األداة املالية 
(6 الدعم نو  

(7 د(  القطا  
 

 معلومات
(ه إضافية

 

(2 و(  خاصة باملناخ
 

 ملتزم هبا
 دفوعةم

املساعدة اإلاائية 
 الرمسية

تدفقات رمسية 
 أخرى

 ذ(فئات أخرى
 

 منحة
 ميسرة روط قرض ب
ب روط يري  قرض

 ميسرة
 أسهم

 ذ(فئات أخرى
 

 التخفيف
 التكيف

شاملة لعدة 
  ح(جمالت
فئات 
 ذ(أخرى

 

 الطاقة
 النقل
 الصناعة
 الزراعة
 ايراجة

املياه والصرف 
 الصح 

شاملة لعدة 
 جمالت
 ذ(فئات أخرى

 

 

العملة 
 اولية

دولرات 
الوليات 
  املتحدة

          
          
          
          

   (.7 أ( و7و 7يرد إيضاٌح للحواش  الرقمية يف إطار التوثيق بعد اجلداول  مالحظة:
 ه  سنة اإلبالغ. XX20، حي  تكون XX20-2و XX20-3عل  األطراف أن تُعب ئ جدول  منفصال  لكل سنة، أي    أ( 
 التفاصيل الواردة يف هذا اجلدول.ينبغ  أن تقدم األطراف، قدر اإلمكان، معلومات عن    ( 
ملتـزم هبـا. وعلـ  األطـراف دفوعـة و م [أمـوالينبغ  أن توض  األطراف يف تقاريرها عن فرتة السنتني املنهجيـات املسـتخدمة لتصـنيف األمـوال يف فئـات    ع( 

 ملتزم هبا.دفوعة و ات التايل: موفق ترتيب األولويحسبما تراه مناسبا ،  ،أن تقدم معلومات عن أحلرب عدد من فئات تصنيف الوضت
 . فئات أخرى . وجيوذ لاطراف أن تبلغ عن التوذيت القطاع ، حسب القتضا ، يف إطار البند عدةجيوذ لاطراف أن قتار قطاعات معنية   د( 
 ينبغ  أن تقدم األطراف، حسب القتضا ، معلومات عن تفاصيل امل رو  والوحلالة املنفذة.  ه( 
 ينبغ  أن توض  األطراف يف تقاريرها عن فرتة السنتني طريقة تصنيفها لاموال عل  أهنا خاصة باملناخ.   و( 
 يرج  التحديد.  ذ( 
  هذه إشارة إىل متويل األن طة املتقاطعة بني التخفيف والتكيف.  ح( 
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 التدثيق إطار
 

   جمالت أساسية/جمالت عامة -1

 

 خاصة باملناخ -2

 

 الوضت -3

 

 مصدر التمويل -4

 

 أداة التمويل -5

 

 نو  الدعم -6

 

 القطا  -7

 

يرجــ  تقــدو هــذه املعلومــات و  . إضــافية و  جديــدةإىل  يقــدم حلــل طــرف بيانــا  للمــوارد املاليــة اجلديــدة واإلضــافية الــيت قــدمها ويوضــ  طريقــة تصــنيف هــذه املــوارد 
   (. 7 أ( و7يتعلق باجلدولني  فيما

  
 العامة العاشرة اجللسة

 2015حلانون األول/ديسمرب   10



FCCC/CP/2015/10/Add.2 
 

 

GE.16-01195 31/37 

 

  21-/م أ10المقرر   
 2015-2013استعراض الفتر  

 
 إن مؤمتر األطراف، 
 من التفاقية، 2إىل املادة إذ ي ري  
مــــــــن  6، والفقــــــــرة 16-/م أ1مــــــــن املقــــــــرر  139و 138الفقــــــــرتني  إىلوإذ ي ــــــــري أيضــــــــا   
مــــــــن  91-79، والفقــــــــرات 17-/م أ2مــــــــن املقــــــــرر  167-157، والفقــــــــرات 17-أ /م1 املقــــــــرر
 ، 18-/م أ1 املقرر

بأعمــــال حـــــوار اخلــــربا  املــــنظَّم، الـــــذي أســــهم يف اســــتكمال مراحـــــل حيــــيط علمــــا   -1 
، وبـــالتقرير املتعلـــق 17-/م أ2مـــن املقـــرر  164الفقـــرة املبينـــة يف  2015-2013اســـتعراض الفـــرتة 
 ، مبا يف ذلك الرسائل الع ر اليت يلق  الضو  عليها؛(1  وار اخلربا  املنظم

 يره وامتنان  لكل من شارك يف حوار اخلربا  املنظَّم؛عن تقد يعر  -2 
أن حــــــــوار اخلــــــــربا  املــــــــنظَّم اســــــــتكمل عملــــــــ ، علــــــــ  النحــــــــو املبــــــــني يف  يالحــــــــم -3 
 ؛18-/م أ1من املقرر  89-86 الفقرات
، ب ــــأن مــــدى مال مــــة اهلــــدف العــــامل  الطويــــل األجــــل، ويف ضــــو  اهلــــدف يقــــرر -4 

 إبقـــا  ارتفـــا  املتوســـط العـــامل  لدرجـــة ايـــرارة عنـــد مســـتوى النهـــائ  لالتفاقيـــة، أن اهلـــدف يتمثـــل يف
بكثري عن درجتني مئـويتني فـوق مسـتويات مـا قبـل العصـر الصـناع ، ويف مواصـلة اجلهـود الراميـة  يقل

درجــة مئويــة فــوق مســتويات مــا قبــل العصــر  1.5إىل حصــر ارتفــا  درجــة ايــرارة يف ذيــادة تقــل عــن 
 لك أن يؤدي إىل خفف حلبري ملخاطر وآثار تغري املناخ؛الصناع ، ُمسلما  بأن من شأن ذ

أنــــ  ينبغـــ  لاطــــراف أن تتخــــذ، يف ضــــو  التقـــدم اإلمجــــايل اوــــرذ حنــــو  أيضــــا   يقـــرر -5 
حتقيـــق اهلـــدف العـــامل  الطويـــل األجـــل، مبـــا يف ذلـــك النظـــر يف تنفيـــذ اللتزامـــات مبوجـــب التفاقيـــة، 

ــــة مــــت  ــــة وطموحــــة يف إطــــار التفاقي ــــة والقتصــــادية إجــــرا ات عاجل التســــليم بالتحــــديات التكنولوجي
 واملؤسسية؛
أنــ  علــ  الــريم مــن أن هيئــات اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة ب ــأن تغــري  يالحــم -6 

املنــاخ أحــرذت بعــف التقــدم يف ذيــادة الــدعم املقــدم يف جمــال التمويــل والتكنولوجيــا وبنــا  القــدرات، 
 هذا التقدم وسرعت ؛تزال هناك ثغرات حلبرية من حي  حجم  ل

اســـتمرار وجـــود ثغـــرات يف املعلومـــات تتعلـــق باجملـــالت الـــيت يغطيهـــا  أيضـــا   يالحـــم -7 
 ؛18-/م أ1من املقرر  79عل  النحو املبني يف الفقرة  2015-2013نطاق استعراض الفرتة 

__________ 

  1) FCCC/SB/2015/INF.1. 
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األوســـاط العلميـــة علـــ  معاجلـــة مـــا ُحـــدد خـــالل حـــوار اخلـــربا  املـــنظَّم مـــن  ي ـــجت -8 
ثغــرات يف املعلومــات والبحــوث، مبــا يف ذلــك الســيناريوهات الــيت تبقــ  ذيــادة الحــرتار يف حــدود أقــل 

وحتــد مــن نطــاق  2100درجــة مئويــة فــوق مســتويات مــا قبــل العصــر الصــناع   لــول عــام  1.5مــن 
 لسيناريوهات عل  الصعيدين اإلقليم  واول ؛اآلثار املرتبطة بتلك ا

مـــــن  167إىل أن الســـــتعراض الـــــدوري املقبـــــل ينبغـــــ  إجـــــرا ه وفقـــــا  للفقـــــرة  ي ـــــري -9 
علــ  أن الســتعراض الــدوري املقبــل ينبغــ  أن يتســم بالفعاليــة والكفـــا ة،  ويتفــق، 17-/م أ2 املقــرر

ة املنجــزة يف إطــار التفاقيــة وبرتوحلــول  ويتجنــب اذدواجيــة العمــل، ويراعــ  نتــائج األعمــال ذات الصــل
 حليوتو امللحق هبا وهيئتْيها الفرعيتني؛

إىل اهليئــة الفرعيــة للم ــورة العلميــة والتكنولوجيــة واهليئــة الفرعيــة للتنفيــذ أن  يطلــب -10 
أعــاله، بغيــة تقــدو توصــية لكــ   9تنظــرا يف نطــاق الســتعراض الــدوري املقبــل، امل ــار إليــ  يف الفقــرة 

 ، حسب القتضا ؛2018فيها مؤمتر األطراف يف موعد ل يتجاوذ عام ينظر 
 عل  إعادة عقد حوار اخلربا  املنظم بالتزامن مت الستعراض الدوري املقبل؛ يتفق -11 
ــــــــذ وليتــــــــ ، علــــــــ  النحــــــــو الــــــــوارد يف  يالحــــــــم -12  أن الســــــــتعراض الــــــــدوري األول نف 
 167-157والفقرات  17-/م أ1من املقرر  6 والفقرة 16-/م أ1من املقرر  139و 138 الفقرتني

 .18-/م أ1من املقرر  91-79والفقرات  17-/م أ2من املقرر 
 ع رة ايادية العامة اجللسة
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  21-/م أ11المقرر   
المنتدى المعنب بترأثير تنفيرذ تردابير التصردر وبرنرامم العمرل المتعلرق بهرذا 

 التأثير
 

 إن مؤمتر األطراف، 
 ،2  اهدف التفاقية عل  النحو املبني يف ماد إىل ري يإذ  
العواقـــب القتصـــادية والجتماعيـــة صـــلة بمبـــادمل وأحكـــام التفاقيـــة املت ؤحلـــد مـــن جديـــديوإذ  
 ،4و 3و 2، ول سيما املواد تصديلتدابري ال
 17-/م أ2و 16-/م أ1و 13-/م أ1و 10-/م أ1و 7-/م أ5 املقـــــــــررات إىلإذ ي ـــــــــري و  

 التفاقيــــة، وحلــــذامــــن  4مــــن املــــادة  10و 9و 8والفقــــرات  1-/م أ31و 18-/م أ1و 17-/م أ8و
 من بروتوحلول حليوتو، 3واملادة  14الفقرة و  2من املادة  3الفقرة 

تبــادل مســتمر ومــنظم مــن أجــل األطــراف املوجهــة مــن املتكــررة لــدعوات اب علمــا   حيــيط وإذ 
، وعلــ  طــرق لتحقيــق أقصــ  قــدر مــن تصــديالنتــائج اإلجيابيــة والســلبية لتــدابري الب ــأن للمعلومــات 
ي وضــعت  ذمــت برنــامج العمــل الــ شــيا  األطــراف، وذلــك متعلــ  ايــل مــن اآلثــار الســلبية اإلجيابيــة والتقل

 هذه املسألة،تان ب أن الفرعي اناهليئت
ـــــدى  وإذ ي ـــــري  ـــــإىل أن اســـــتعراض عمـــــل املنت ـــــدابري الريأثب ـــــأن ت ـــــذ ت عمـــــال ، تصـــــدي تنفي

 ،انته ، قد 17-/م أ8ملقرر من ا 5 الفقرةب
حتسـني فعاليــة أجــل مـن يف القضــايا أحلثـر ترحليـزا ب ــكل نظـر الأن هنـاك حاجــة إىل  حلـدوإذ يؤ  

 عملية،ال
نبغــ  ي يذ، والــتصــدي تنفيــذ تــدابري الريأثاملعــين بتــســن املنتــدى حيواصــل و أن ي يقــرر -1 

 ةت اإلفراديــــاملعلومـــات واخلـــربات ودراســـات ايـــالتقاســـم وفر منصـــة تتـــي  لاطـــراف إمكانيـــة أن يـــ
 تنفيــــذ تــــدابري ريثتــــأســــهل تقيــــيم وحتليــــل يبطريقــــة تفاعليــــة، و  وجهــــات النظــــرو وأفضــــل املمارســــات 

 ، وذلك هبدف التوصية باقاذ إجرا ات لددة؛تصديال
تقــدو منهــا  مجلــة أمــور اوســن علــ   رحلــز العمــل يف إطــار املنتــدىيأن قــرر أيضــا ي -2 

البلـــدان وممارســات مـــن أجــل تعزيــز قــدرة األطــراف، وخباصــة إفراديــة أمثلــة ملموســة ودراســات حالــة 
 ؛تصديتنفيذ تدابري ال تأثريلتعامل مت عل  االنامية األطراف، 

ســـن مـــن أجـــل تنفيـــذ برنـــامج اوعقـــد املنتـــدى  تنيالفـــرعي نير ســـا  اهليئتـــإىل  يطلـــب -3 
حتـت  هسـتمر عقـديي سذأدنـاه، والـ 5امل ار إليـ  يف الفقـرة تصدي  تنفيذ تدابري الريأثاملتعلق بتالعمل 

ويعقد التصال.  أفرقةوفقا لاجرا ات املعمول هبا يف  تنيالفرعي نيأعمال اهليئتبند م رتك من جدول 
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أول علــ  أن يعقــد ، تنيالفــرعي نيمــرتني يف الســنة بــالتزامن مــت دورات اهليئتــ اتــ عاجتماني اوــاملنتــدى 
 ؛تنيالفرعي نيلهيئتل( 2016 أيار/مايوالدورة الرابعة واألربعني  خالل اجتما  ل  
عمـل املنتـدى قـدما بدفت الـ، مـن أجـل تني أن ت ـكالالفـرعي نياهليئتـ إىلطلب أيضـا ي -4 

 يف إطـاراألعمـال الفنيـة مـن أجـل التوسـت يف ، حسـب القتضـا ، ني خمصصـةاوسن، أفرقة خربا  تقني
 متثيل إقليم  متواذن لاطراف؛من اخلربا  التقنيني املخص  فريق تكون ويسن. اونتدى امل

 يتألف من اجملالت التالية:الذي عمل البرنامج  يعتمد -5 
 ؛التنويت والتحول القتصادي  أ( 
 جيدة؛لقوة العاملة، وإجياد فر  عمل لئقة و العادل لالنتقال    ( 
تنفيـــذ برنـــامج العمـــل احتياجـــات مجيـــت األطـــراف، وخباصـــة البلـــدان يلـــ   أنيقـــرر  -6 
تقيــيم وحتليــل اآلثــار، مبــا يف ذلــك اســتخدام وتطــوير  هــانملــة أمــور مسرتشــد طاألطــراف، وأن ي الناميــة

 ؛ذات الهتمام يةحلافة القضايا السياسات  مراعاة النماذع القتصادية، مت 
ا مــدور ا   مــن دتــبا ،حلــل ثــالث ســنوات  أن تستعرضــا  تنيالفــرعي نياهليئتــ إىليطلــب  -7 

(، برنــامج عمــل املنتــدى اوســن، مبــا يف ذلــك طرائــق 2018 ت ــرين الثــاين/نوفمربالتاســعة واألربعــني  
 ت غيل ؛
اإلجرا ات امل ار  ب أن تنيالفرعي نيسن توصيات إىل اهليئتاواملنتدى يقدم أن  يقرر -8 

اإلجــرا ات، حســب ب ــأن تلــك فيهــا، وذلــك هبــدف تقــدو توصــيات  انظــر تأعــاله ل 1إليهــا يف الفقــرة 
 (؛2017 ت رين الثاين/نوفمربوالع رين  دورت  الثالثة من  ابتدا    القتضا ، إىل مؤمتر األطراف،

األمانــــة أن تعــــد، رهنــــا بتــــوافر املــــوارد املاليــــة، وثيقــــة إرشــــادية ملســــاعدة  إىليطلــــب  -9 
أدوات املتعلـق بـ، مبـا يف ذلـك التوجيـ  تصـدي تنفيـذ تـدابري الريأثتـتقيـيم عل  البلدان النامية األطراف 

لتنويــت القتصــادي، ل ااملــواد التقنيــة ملســاعدة البلــدان الناميــة األطــراف يف مبادرا ــالنمذجــة، وحلــذلك 
 الرابعة واألربعني؛تان يف دورتيهما الفرعي اناهليئت هانظر فيتوذلك ل
األمانـة سـتنفذها ألن ـطة الـيت ا علـ املرتتبـة يف امليزانيـة التقديريـة اآلثـار ب حييط علمـا   -10 
 أعاله؛ 9يف الفقرة ألحكام الواردة عمال با
أن تنفـذ األمانـة اإلجـرا ات الـيت يـدعوها إليهـا هـذا املقـرر رهنـا  بتـوافر املـوارد  يطلب -11 
 .املالية

 اجللسة العامة ايادية ع رة
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  21-/م أ12المقرر   
 بداسطة آلية التكندلدجيا تعزيز تطدير تكندلدجيا المناخ ونقلها

 
 إن مؤمتر األطراف، 
 18-/م أ13و 18-/م أ1و 17-/م أ4و 17-/م أ2و 16-/م أ1إىل مقرراتـــــــ   ي ـــــــريإذ  

 ،3، ول سيما الفقرة 20-/م أ17و 20-/م أ16و ،19-/م أ25و 18-/م أ14و
ولوجيـــا بـــالتقرير الســـنوي امل ـــرتك للجنـــة التنفيذيـــة املعنيـــة بالتكنب مـــت التقـــدير يرح ـــ -1 

الـذي يتضـمن معلومـات عـن أن ـطة حلـل منهمـا وعـن  (1 2015رحلز وشبكة تكنولوجيا املناخ لعـام ملو 
 ؛أدا  حلل منهما ويائَف 

رحلــــز وشـــــبكة واجمللــــ  الست ــــاري مل للجنــــة التنفيذيــــة املعنيــــة بالتكنولوجيـــــاا يــــدعو -2 
 رمها السنوي امل رتك؛إعداد الفصل امل رتك من تقري (2 إىل حتدي  إجرا اتتكنولوجيا املناخ 

األطــــــراف ومجيــــــت الكيانـــــات ذات الصــــــلة العاملــــــة يف جمــــــال تطــــــوير يـــــدعو أيضــــــا   -3 
 1الرســـائل البالغـــة األمهيـــة الـــواردة يف التقريـــر امل ـــار إليـــ  يف الفقـــرة التكنولوجيـــا ونقلهـــا إىل النظـــر يف 

 أعاله؛
عـــن اإلرشـــادات املتعلقـــة بـــالتقرير املؤقـــت للجنـــة التنفيذيـــة املعنيـــة بالتكنولوجيـــا يرح ـــب  -4 

 مالحظا  أن  ينبغ  اعتبار التقرير هنائيا ؛، (3 نتائج عمليات تقييم الحتياجات التكنولوجيةبالتنفيذ املعزذ ل
 أنــــ  يتعــــني  علـــ  اللجنــــة التنفيذيــــة املعنيـــة بالتكنولوجيــــا أن تضــــت اخلطــــوطيالحـــم  -5 

العريضــة إلرشــادات خاصــة بإعــداد خطــط عمــل التكنولوجيــا، الــواردة يف مرفــق التقريــر امل ــار إليــ  يف 
للبلـــدان الناميـــة األطـــراف حلـــ  تتبعهـــا يف عمليـــة  2016أعـــاله، وإتاحتهـــا يف مطلـــت عـــام  4الفقـــرة 

 ؛تقييم الحتياجات التكنولوجية
 5إلرشــادات املــذحلورة يف الفقــرة مرحلــز وشــبكة تكنولوجيــا املنــاخ إىل أن يت بــت ايــدعو  -6 

أعـــاله عنـــدما يكـــون بصـــدد اإلجابـــة علـــ  الطلبـــات اآلتيـــة مـــن البلـــدان الناميـــة األطـــراف خبصـــو  
 تقدو املساعدة حىت يتسىن تنفيذ نتائج تقييمات احتياجا ا التكنولوجية.
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 .FCCC/SB/2015/1الوثيقة  (1  
 .3الفقرة ، FCCC/SB/2013/1انظر الوثيقة  (2  
  3) FCCC/SB/2015/INF.3. 
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  21-/م أ13المقرر   
 الروابط بين آلية التكندلدجيا واآللية المالية

 
 إن مؤمتر األطراف، 
 ،17-/م أ3من املقرر  17والفقرة  18-/م أ1من املقرر  62ىل الفقرة إ إذ ي ري 
بتوصــيات اللجنــة التنفيذيــة املعنيــة بالتكنولوجيــا ب ــأن الـــروابط  يرحــب مــت التقــدير -1 

بـــني آليـــة التكنولوجيـــا واآلليـــة املاليـــة، حلمـــا وردت يف تقريـــر اللجنـــة التنفيذيـــة املعنيـــة بالتكنولوجيـــا عـــن 
 ؛ (1 هذه املسألة
بـــايوار املســـتمر واإلجيـــا  بـــني الصـــندوق األخضـــر للمنـــاخ، ومرفـــق البيئـــة يرحـــب  -2 
 ة، واللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا، ومرحلز وشبكة تكنولوجيا املناخ؛العاملي

مبســامهة مرفــق البيئــة العامليــة يف أن ــطة مرحلــز وشــبكة تكنولوجيــا املنــاخ  أيضــا  يرحــب  -3 
 ويتطلت إىل تعاون مستمر بني هذين الكيانني؛

مـن  62جمل  إدارة الصندوق األخضر للمناخ إىل تقدو توصـيات ، وفقـا  للفقـرة  يدعو -4 
 (؛2016، لينظر فيها مؤمتر األطراف يف دورت  الثانية والع رين  ت رين الثاين/نوفمرب 18-/م أ1املقرر 

وضــــرورة إقامــــة روابــــط لــــددة ذات نفــــت متبــــادل ووييفيــــة بــــني آليــــة  بأمهيــــة يســــلم -5 
ليـــة املاليـــة، مــن خـــالل حليانيهـــا الت ــغيليني، مرفـــق البيئـــة العامليــة والصـــندوق األخضـــر التكنولوجيــا واآل

 للمناخ؛
بــأن اهلــدف مــن حتديــد الــروابط وتطويرهــا بــني آليــة التكنولوجيــا واآلليــة يســلم أيضــا   -6 

 قة بذلك؛املالية هو ضمان املوارد املالية الالذمة لتطوير التكنولوجيا ونقلها وتعزيز اإلجرا ات املتعل
ضــــــرورة أن تقــــــوم اللجنــــــة التنفيذيــــــة املعنيــــــة بالتكنولوجيــــــا، ومرحلــــــز وشــــــبكة يؤحلــــــد  -7 

تكنولوجيـا املنــاخ، والكيانــان الت ـغيليان لملليــة املاليــة بتعزيـز التعــاون هبــدف تعزيـز اضــطال  حلــل منهــا 
 من التفاقية؛ 12من املادة  4بوليت  وتنفيذها عل  حنو فعال، وفقا  للفقرة 

إىل اللجنــة التنفيذيــة املعنيــة بالتكنولوجيــا، ومرحلــز وشــبكة تكنولوجيــا املنــاخ، طلــب ي -8 
والكيـانني الت ــغيليني لملليــة املاليــة مواصـلة الت ــاور ب ــأن الــروابط بـني آليــة التكنولوجيــا واآلليــة املاليــة 

تــني الفــرعيتني واملضــ  يف تطويرهــا، بســبل منهــا عقــد حلقــة عمــل أثنــا  الــدورة الرابعــة واألربعــني للهيئ
 (؛2016 أيار/مايو 

__________ 

  1) FCCC/CP/2014/6. 
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إىل اللجنــــــة التنفيذيــــــة املعنيــــــة بالتكنولوجيــــــا أن تــــــدرع، يف تقريرهــــــا  يطلــــــب أيضــــــا   -9 
أعــاله حلــ  ينظــر فيهــا مــؤمتر  8الســنوي، الســتنتاجات الناشــئة عــن األن ــطة امل ــار إليهــا يف الفقــرة 

 أعاله؛ 4يات امل ار إليها يف الفقرة األطراف يف دورت  الثانية والع رين، آخذا  يف العتبار التوص
 38نظــر، متاشــيا  مــت الفقــرة أن يإىل  جملــ  إدارة الصــندوق األخضــر للمنــاخ يــدعو -10 

، يف ســــبل تقــــدو الــــدعم، وفقــــا  لطرائــــق الصــــندوق (2 مــــن صــــك إدارة الصــــندوق األخضــــر للمنــــاخ
 ا  يف البلــــدان الناميــــةاألخضــــر للمنــــاخ، مــــن أجــــل تســــهيل الوصــــول إىل التكنولوجيــــات الســــليمة بيئيــــ

مــن تعزيــز مــا تتخــذه مــن األطــراف  ، والتعــاون يف البحــ  والتطــوير لتمكــني البلــدان الناميــةاألطــراف
 إجرا ات يف جمايل التخفيف والتكيف.
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