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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  مؤمتر األطراف
  الدورة الثامنة عشرة

  ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٧نوفمرب إىل / تشرين الثاين٢٦الدوحة، من 
   من جدول األعمال)ه(١١ البند

  املسائل املتعلقة بالتمويل
واإلرشـادات   البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطـراف      تقرير مرفق   

  املوجهة إىل مرفق البيئة العاملية

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

  مقترح مقدم من الرئيس    

  ١٨-م أ.../مشروع املقرر     

بيئة العاملية املقدم إىل مـؤمتر األطـراف واإلرشـادات          تقرير مرفق ال      
  املوجهة إىل مرفق البيئة العامليةاإلضافية 

  إن مؤمتر األطراف،  
  ،١٧-م أ/١١، و١٦-م أ/٧، و١٦-م أ/٥، و١٦-م أ/٣، و٢-م أ/١٢ إىل مقرراته إذ يشري  
  ،٧-م أ/٥من املقرر ‘ ٤‘)أ(٧ إىل الفقرة وإذ يشري أيضاً  
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 بالتقرير السنوي ملرفق البيئـة العامليـة املقـدم إىل مـؤمتر              بتقدير وإذ حييط علماً    
الذي يتضمن معلومات عن جهود املرفق الرامية إىل حتسني الفعالية والكفـاءة يف              األطراف،

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

  لية املالية لالتفاقية،الكيانات التشغيلية لآل
 بالقرار املتخذ أثناء االجتماع الثالث واألربعني جمللس مرفق البيئـة           وإذ حييط علماً    

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

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

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

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

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

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

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

  ؛)٢(إعداد عملية خطط التكيف الوطنية يف البلدان األطراف األقل منواً
 كياناً تشغيلياً لآلليـة املاليـة        إىل مرفق البيئة العاملية، بوصفه     يطلب أيضاً   -٢  

لالتفاقية، أن ُيضّمن تقريره السنوي املقدم إىل مؤمتر األطراف، معلومات عن اخلطوات الـيت          
   أعاله؛١اختذها لتنفيذ التوجيهات الواردة يف الفقرة 

 مرفق البيئة العاملية، بوصفه كياناً تشغيلياً لآللية املالية لالتفاقية، إىل أن        يدعو  -٣  
ّدم إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثامنة والثالثني، من خالل األمانة، معلومات عـن               يق

حالة املوارد املتاحة للربجمة يف الفترة اخلامسة لتجديد موارده، وعن أية تدابري طارئة حمتملـة               
  بتغري املناخ؛متعلقة تتعلق بتخصيص موارد لتنفيذ مشاريع 

__________ 

)١( FCCC/CP/2012/6و Add.12 و. 
)٢( FCCC/SB/2012/3 ٢٧، الفقرة)ه(. 
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 على الوفاء بتعهداهتا املالية للفترة اخلامسة لتجديـد          األطراف املسامهة  حيث  -٤  
  موارد مرفق البيئة العاملية؛

 البلدان املتقدمة األطراف على تعبئة الدعم املايل لعملية اخلطـط           حيث أيضاً   -٥  
،  األطرافالوطنية للتكيف يف البلدان النامية األطراف املهتمة اليت ليست من البلدان األقل منواً    

ريق القنوات الثنائية واملتعددة األطراف، مبا فيها الصندوق اخلاص للمناخ، وفقاً           وذلك عن ط  
، مثلما حث البلدان املتقدمة األطراف على تعبئة الدعم املايل لعملية خطط    ١٦-م أ /١للمقرر  

  ؛)٣(١٧-م أ/٥ من املقرر ٢١، يف الفقرة  األطرافالتكيف الوطنية يف البلدان األقل منواً
 مرفق البيئة العاملية، بوصفه كياناً تشغيلياً لآللية املالية لالتفاقيـة،      إىل يطلب  -٦  

 ١٤أن جيهز تقريره السنوي إىل مؤمتر األطراف يف أقرب وقت ممكن، ويف أجـل أقـصاه                 
  أسبوعاً قبل دورة مؤمتر األطراف، كي تنظر فيه األطراف؛

 أسـابيع   ١٠أقصاه   األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة سنوياً، يف أجل           يدعو  -٧  
قبل دورة مؤمتر األطراف، آراءها وتوصياهتا كتابةً بشأن العناصر اليت يتعني مراعاهتـا لـدى    

  وضع اإلرشادات السنوية اليت تقدم إىل الكيانات التشغيلية لآللية املالية لالتفاقية؛
 ٧ إىل األمانة أن جتمع اآلراء والتوصيات املشار إليهـا يف الفقـرة              يطلب  -٨  

ه، كي تنظر فيها األطراف لدى وضع اإلرشادات املقدمة إىل الكيانات التشغيلية لآلليـة   أعال
  املالية لالتفاقية؛

 إىل اللجنة الدائمة أن تقدم إىل مؤمتر األطراف، يف كـل دورة             يطلب أيضاً   -٩  
يلياً ، مشاريع إرشادات ملرفق البيئة العاملية، بوصفه كياناً تشغ   ٢٠١٣من دوراته، بدءاً من عام      

لآللية املالية لالتفاقية، استناداً إىل التقرير السنوي الذي يقدمه املرفق إىل مـؤمتر األطـراف               
 . أعاله٧واآلراء اليت تقدمها األطراف على النحو املبني يف الفقرة 

       

__________ 

)٣( FCCC/SB/2012/3 ،٢٧ الفقرة)د(. 


