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 رية بشأناالتفاقية اإلطا
  تغري املناخ

  ذللتنفياهليئة الفرعية 
  الدورة اخلامسة والثالثون

  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣ - نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ديربان، 
  من جدول األعمال) أ(٥البند 

  قيةاآللية املالية لالتفا
واإلرشادات اإلضافية   تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف       

  املوجهة إىل مرفق البيئة العاملية

تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مـؤمتر األطـراف واإلرشـادات                
  اإلضافية املوجهة إىل مرفق البيئة العاملية

  إضافة    

  ١٧-م أ/-مشروع املقرر     
  ر األطراف،إن مؤمت  
  ،١٦-م أ/٧ و١٦-م أ/٥ و١٦-م أ/٣ و٢-م أ/١٢ مبقرراته ذ يذكّرإ  
  ،٧-م أ/٥من املقرر ‘ ٤‘)أ(٧بالفقرة اً وإذ يذكّر أيض  
 بالتقرير السنوي ملرفق البيئة العاملية إىل مؤمتر األطـراف،          وإذ حييط علماً مع التقدير      

من اخلطوات اليت اختـذها املرفـق       الذي يورد معلومات مفصلة ومفيدة عن الطائفة الواسعة         
  ،)١(لتنفيذ إرشادات مؤمتر األطراف

__________ 

)١( FCCC/CP/2011/7. 
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 بالتقدم الذي أحرزه مرفق البيئة العاملية يف جماالت من قبيل جتريـب هنـج               وإذ يقر   
لتوسيع نطاق الوكاالت والكيانات القادرة على احلصول على املوارد مباشرة من الـصندوق     

  سني الفعالية والكفاءة يف ختصيص األموال،االستئماين ملرفق البيئة العاملية، وحت
، اليت حث فيها مرفـق البيئـة        ١٦- م أ /٧ من مقرره    ٥ الفقرة   وإذ يكرر تأكيد    

لآللية املالية لالتفاقية، على زيادة متويله لألنـشطة املتـصلة          اً  تشغيلياً  العاملية، بوصفه كيان  
   من االتفاقية،٦باملادة 

على مواصلة إجراء اإلصالحات من أجل تسهيل تنفيذ  مرفق البيئة العاملية   وإذ يشجع   
  ،ناجحاًاً الدورة اخلامسة لتجديد موارد املرفق تنفيذ

 باملعلومات الواردة من أمانة مرفق البيئة العاملية عن الدعم املايل املقدم            وإذ حييط علماً    
  ،)٢(تفاقيةمن أجل إعداد البالغات الوطنية من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لال

 بضرورة جتميع وتعزيز اإلرشادات السابقة اليت قدمها إىل مرفق          أيضاًاً  وإذ حييط علم    
  البيئة العاملية،

 بأن مرفق البيئة العاملية يؤكد، يف تقريره السنوي إىل مـؤمتر            وإذ حييط علماً كذلك     
 اخلاص لتغري املناخ والصندوقاً األطراف، أن واليته يف إطار الصندوق اخلاص بأقل البلدان منو

  تشمل األنشطة املتعلقة بالبحوث واملراقبة املنهجية،
لآللية املالية لالتفاقيـة،  اً تشغيلياً  مرفق البيئة العاملية، بوصفه كيان   يطلب إىل   -١  
  :ما يلي

مواصلة العمل مع وكاالته املشرفة على التنفيذ من أجل مواصلة تبـسيط              )أ(  
اءة العملية اليت تتلقى من خالهلا األطراف غري املدرجة يف املرفق           إجراءاته وحتسني فعالية وكف   

ـ    ١٢ من املادة    ١األول التمويل الالزم للوفاء بالتزاماهتا مبوجب الفقرة         اً  من االتفاقية، حرص
املتفق عليها اليت تتحملـها     على صرف األموال يف الوقت املناسب لتغطية التكاليف الكاملة          

البلدان النامية األطراف يف االمتثال هلذه االلتزامات، وجتنب الثغرات بني أنـشطة الـتمكني              
الواردة يف البالغات الوطنية احلالية والالحقة، مع اإلقرار بأن عملية إعداد البالغات الوطنية             

  عملية مستمرة؛
  شاريع طيلة دورة املشاريع؛مواصلة تعزيز شفافية عملية استعراض امل  )ب(  
توضيح مفهوم التكاليف اإلضافية اليت تطبق على أنواع خمتلفة من مشاريع             )ج(  

والصندوق اخلاص لتغري املنـاخ اللـذين       اً  التكيف يف إطار الصندوق اخلاص بأقل البلدان منو       
  يسعيان إىل التصدي ملخاطر تغري املناخ؛

__________ 

)٢( FCCC/SBI/2010/INF.10و FCCC/CP/2010/5و Add.1. 
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بلدان النامية من أجل تعزيز شبكات املراقبـة        مواصلة إتاحة املوارد املالية لل      )د(  
والرصد املنهجيني الوطنية واإلقليمية القائمة والعمل على إنشاء تلك الشبكات عند االقتضاء،            

  والصندوق اخلاص لتغري املناخ؛اً يف إطار الصندوق اخلاص بأقل البلدان منو
ياجـات مـن     مرفق البيئة العاملية، يف سـياق عمليـات تقيـيم االحت           يدعو  -٢  

غري املدرجـة يف املرفـق       )٤(إىل مواصلة تقدمي الدعم املايل إىل األطراف األخرى        ،)٣(التكنولوجيا
األول، حسب االقتضاء، إلجراء أو حتديث عمليات تقييم احتياجاهتا من التكنولوجيا، مشرياً إىل             

  ؛)٥(جمال تغري املناخالدليل احملدث إلجراء عمليات تقييم االحتياجات من التكنولوجيا يف إتاحة 
 مرفق البيئة العاملية أن يدرج، يف تقريره العادي الذي يقدمه إىل            يطلب إىل   -٣  

 ١مؤمتر األطراف، معلومات عن اخلطوات اليت اختذها لتنفيذ اإلرشادات الواردة يف الفقرتني             
   أعاله؛٢و

لثالثني، يف   اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تنظر، يف دورهتا السادسة وا         يطلب إىل   -٤  
املعلومات املقدمة من مرفق البيئة العاملية إىل مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرة عن تنفيذ         

  ؛٧-م أ/٧من املقرر ) د-أ (٢الفقرة 
 أسـابيع   ١٠يف أجل أقصاه    اً،   األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة سنوي       يدعو  -٥  

توصياهتا كتابةً بشأن العناصر اليت يـتعني       قبل عقد الدورة الالحقة ملؤمتر األطراف، آراءها و       
  . مراعاهتا يف وضع اإلرشادات اليت تقدم إىل مرفق البيئة العاملية

        

__________ 

)٣( FCCC/SBI/2011/7 ١٣٥، الفقرة. 
 غري مدرج يف املرفـق األول يف         طرفاً ٣٦دة   قد أحرز يف توفري الدعم التقين واملايل ملساع        يالحظ أن تقدماً   )٤(

تطوير وحتديث عمليات تقييم احتياجاهتا من التكنولوجيا، وأن العديد من األطراف غري املدرجة يف املرفـق            
 .األول قد أعربت عن اهتمامها بإجراء أو حتديث عمليات تقييم الحتياجاهتا من التكنولوجيا

)٥( <http://unfccc.int/ttclear/pdf/TNA%20HANDBOOK%20EN%2020101115.pdf>. 


