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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ 
  الدورة السادسة والثالثون

   ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول١نوفمرب إىل / تشرين الثاين٢٦الدوحة، من 
  من جدول األعمال ) ب(٦البند 

  التمويلاملسائل املتصلة ب
 املقدم إىل مؤمتر األطراف واإلرشادات      تقرير مرفق البيئة العاملية   

  ةاإلضافية املوجهة إىل مرفق البيئة العاملي

 املقدم إىل مـؤمتر األطـراف واإلرشـادات         فق البيئة العاملية  تقرير مر     
  ةاإلضافية املوجهة إىل مرفق البيئة العاملي

  الرئيسمن مقترح مشروع استنتاجات     

  توصية اهليئة الفرعية للتنفيذ    
أوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا السابعة والثالثني مؤمتر األطراف بأن يعتمـد             

  : يف دورته الثامنة عشرة مشروع املقرر التايل

  ١٨-م أ/-مشروع املقرر     
تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف واإلرشـادات اإلضـافية                

  ةجهة إىل مرفق البيئة العاملياملو
  إن مؤمتر األطراف،  
ــشري   ــررات إذ ي ، ١٦-م أ/٧، و١٦-م أ/٥، و١٦-م أ/٣، و٢-م أ/١٢ إىل املق

  ،١٧-م أ/١١و
  ، ٧-م أ/٥من املقرر ‘ ٤‘)أ(٧ إىل الفقرة وإذ يشري أيضاً  

 FCCC/SBI/2012/L.48  األمم املتحدة  

    Distr.: Limited 
1 December 2012 
Arabic 
Original: English 



FCCC/SBI/2012/L.48 

GE.12-71154 2 

ألطـراف   بالتقرير السنوي ملرفق البيئة العاملية إىل مؤمتر ا        وإذ حييط علماً مع التقدير      
  ، )١(الذي يورد معلومات عن اجلهود اليت بذهلا لتحسني الفعالية والكفاءة يف ختصيص التمويل

مشروع توجيهـات للكيانـات     بتقدمي   توصيات اللجنة الدائمة املتعلقة      وإذ يالحظ   
  التشغيلية لآللية املالية لالتفاقية، 

لث واألربعني جمللس مرفـق     اليت اُتخذت يف االجتماع الثا    باملقررات   وإذ حييط علماً    
الفترة املالية اخلاصة خبيارات الربجمة يف إطار       باإلسقاطات  املتعلق  املقرر  سيما   البيئة العاملية، ال  

  رفق البيئة العاملية، ديد موارد مجاخلامسة لت
مرفق البيئة العاملية، بوصفه كياناً تشغيلياً لآللية املالية لالتفاقيـة،     إىل   طلبي  -١  
  :ما يلي

األطراف غري  (إتاحة الدعم لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية            )أ(  
لفترة السنتني، مع املراعاة الكاملـة      الالحقة احملّدثة   إلعداد تقاريرها   ) املدرجة يف املرفق األول   

  ؛١٧-م أ/٢من املقرر ) ه(و) أ(٤١للفقرة 
داد األطراف غري املدرجـة يف      الالزم إلع توفري األموال لتقدمي الدعم التقين        )ب(  

دعـم  قبل الدعم التقين الذي يقدمـه برنـامج         ،  املرفق األول للتقارير احملدثة لفترة السنتني     
من األموال املقدمـة    ال ختصم   بأن تكاليف هذا الدعم التقين      مع التسليم   البالغات الوطنية،   

  لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول إلعداد التقارير احملدثة لفترة السنتني؛ 
 إىل مرفق البيئة العاملية، بوصفه كياناً تشغيلياً لآلليـة املاليـة            يطلب أيضاً   -٢  

لالتفاقية، أن يضّمن تقريره السنوي الذي يقدمه إىل مؤمتر األطراف، معلومات عن اخلطوات             
   أعاله؛١تنفيذ التوجيهات الواردة يف الفقرة لاليت اختذها 

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

حمتملـة  أية تدابري طارئة    وعن  اخلامسة لتجديد موارده،    الفترة  ة يف   حالة املوارد املتاحة للربجم   
  بتغري املناخ؛ذات صلة تتعلق بتخصيص موارد لتنفيذ مشاريع 

لتجديـد  اخلامسة  للفترة   األطراف املسامهة على الوفاء بتعهداهتا املالية        حيث  -٤  
  موارد مرفق البيئة العاملية؛

كياناً تشغيلياً لآللية املالية لالتفاقيـة،  بوصفه ،  إىل مرفق البيئة العاملية    يطلب  -٥  
 ١٤أن جيهز تقريره السنوي إىل مؤمتر األطراف يف أقرب وقت ممكن ويف مهلـة أقـصاها                 

  ؛تنظر فيه األطرافأسبوعاً قبل دورة مؤمتر األطراف، كي 

__________ 

)١( FCCC/CP/2012/6و Add.1و Add.2. 
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 أسابيع  ١٠ األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة سنوياً، يف مهلة أقصاها            يدعو  -٦  
 بشأن العناصر اليت يتعني مراعاهتا لـدى    ، خطياً ، دورة مؤمتر األطراف، آراءها وتوصياهتا     قبل

  املالية لالتفاقية؛ لآللية وضع التوجيهات السنوية للكيانات التشغيلية 
 أعاله، كي تنظر    ٦ إىل األمانة أن جتمع اآلراء املشار إليها يف الفقرة           يطلب  -٧  

  ت اخلاصة بالكيانات التشغيلية لآللية املالية لالتفاقية؛فيها األطراف لدى وضع التوجيها
اللجنة الدائمة أن تقدم إىل مؤمتر األطراف يف كل دورة من        إىل   يطلب أيضاً   -٨  

، مشروع توجيهات ملرفق البيئة العاملية، بوصفه كياناً تـشغيلياً          ٢٠١٣دوراته، بدءاً من عام     
تقرير السنوي الذي يقدمه مرفق البيئة العاملية إىل مـؤمتر          لآللية املالية لالتفاقية، استناداً إىل ال     

  . أعاله٦األطراف واآلراء اليت تقدمها األطراف على النحو املبني يف الفقرة 

        


