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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  ذللتنفياهليئة الفرعية 
  الدورة الرابعة والثالثون

  ٢٠١١يونيه / حزيران١٦- ٦بون، 
   من جدول األعمال٥البند 
  لية املالية لالتفاقيةاآل

  اآللية املالية لالتفاقية    

  تاجات مقترح من الرئيسمشروع استن    
 باآلراء اليت قدمتها األطراف بشأن علماً) اهليئة الفرعية(أحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ      -١

التقرير التوليفي الذي أعدته األمانة خبصوص مشروع الدراسة الوطنية االقتـصادية والبيئيـة             
ه خاص، يف النتائج والـدروس      ونظرت اهليئة الفرعية، بوج   . )١(واإلمنائية املتعلقة بتغري املناخ   

املستفادة والتوصيات اليت حددهتا البلدان املشاركة يف املـشروع لـدى إجـراء تقييمـات            
  .احتياجاهتا املالية لتنفيذ تدابري التخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معه

تقييم ودعت اهليئة الفرعية وكاالت األمم املتحدة إىل مواصلة دعم البلدان النامية يف               -٢
احتياجاهتا املالية لتنفيذ أنشطة التخفيف من تغري املناخ والتكيف معه، وذلك بالتعاون مـع              
األمانة، واستكشاف إمكانية تنظيم حلقة عمل لتقاسم الدروس املستفادة واملنهجيات املتبعة           

  .والعمليات واألدوات املستخدمة لتقييم االحتياجات املالية
 املسائل احملددة يف تقرير مشروع الدراسة، وخباصة فيما يتعلق ورأت اهليئة الفرعية أن  -٣

، وأن ١٦-م أ/١ و١٣-م أ/١باخلطوات املقبلة املقترحة، هلا صلة بأجزاء معينة يف املقـررين         
التقرير ميكن أن ُيستخدم من مث كإسهام يف األعمال اليت تضطلع هبا اهليئات ذات الـصلة يف                 

  .إطار االتفاقية

__________ 

)١( FCCC/SBI/2010/INF.7. 

 FCCC/SBI/2011/L.17  األمم املتحدة 

    Distr.: Limited 
16 June 2011 
Arabic 
Original: English 



FCCC/SBI/2011/L.17 

GE.11-70457 2 

ئة الفرعية يف الدعوة اليت وجهتها إليها اهليئة الفرعية للمشورة العلميـة            ونظرت اهلي   -٤
ملناقشة احتياجات متويل عمليات مراقبـة املنـاخ         )٢(والتكنولوجية يف دورهتا الثالثة والثالثني    

العاملية، واستكشاف سبل تقدمي مزيد من الدعم لتعزيز شبكات وقدرات املراقبة يف البلـدان              
  . والدول اجلزرية الصغرية النامية األطراف من أقل البلدان منواًالنامية، وخباصة

 نامية أخرى أثارت ضرورة استكشاف سـبل         بأن بلداناً  وأقرت اهليئة الفرعية أيضاً     -٥
  .دعمها إلجراء عمليات مراقبة املناخ العاملية لتعزيز شبكات وقدرات املراقبة

 باملعلومات املتعلقة باحتياجات التمويل اإلضافية احملددة       وأحاطت اهليئة الفرعية علماً     -٦
 احملدثة لتنفيذ النظام العاملي ملراقبة املناخ، وشددت على أمهية ضـمان            ٢٠١٠يف خطة عام    

مراعاة هذه االحتياجات يف اهليكل املايل املقبل لالتفاقية، مدركة أن متويلها جتري معاجلتـه              
ة، ومنها القنوات اليت تدخل يف إطار برامج متخصـصة           من خالل قنوات عديدة قائم     أيضاً

  .أخرى، مثل النظام العاملي ملراقبة املناخ، واتفاقيات أخرى
ودعت اهليئة الفرعية مرفق البيئة العاملية، باعتباره كيان تشغيل اآللية املاليـة، إىل أن                -٧

انت األنشطة  ما إذا ك  يوضح يف تقريره السنوي إىل مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرة،            
  . تدخل يف نطاق واليته٧-م أ/٥من املقرر ‘ ٤‘)أ(٧الواردة يف الفقرة 

 ١٩ودعت اهليئة الفرعية األطراف إىل أن تقدم إىل األمانـة، يف موعـد أقـصاه                  -٨
، معلومات عن الدعم املقدم إىل البلدان النامية األطـراف واألنـشطة            ٢٠١١سبتمرب  /أيلول

 شبكات املراقبة والرصد املنهجيني الوطنية واإلقليمية القائمة، وللعمل على          املضطلع هبا لتعزيز  
إنشاء تلك الشبكات عند االقتضاء، لتجميع تلك املعلومات يف وثيقة متفرقات تنظر فيهـا               

  .اهليئة الفرعية يف دورهتا اخلامسة والثالثني
ة، املعلومات املستقاة من    وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن جتمع، يف وثيقة إعالمي           -٩

البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية والتقارير املقدمة من             
 أعاله، بشأن الدعم املقدم إىل البلدان الناميـة األطـراف           ٨األطراف املشار إليها يف الفقرة      

 املنهجيني الوطنيـة واإلقليميـة      وبشأن األنشطة املضطلع هبا لتعزيز شبكات املراقبة والرصد       
القائمة، وللعمل على إنشاء تلك الشبكات عند االقتضاء، كي تنظر فيها اهليئة الفرعيـة يف               

  .دورهتا اخلامسة والثالثني

        

__________ 
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