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 االتفاقية اإلطارية بشأن
 تغير المناخ

 
 الهيئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة الحادية واألربعون

  4112كانون األول/ديسمرب   8-1ليما، 
 )ج( من جدول األعمال 2البند 

 األول لالتفاقية التقارير المقدمة من األطراف غير المدرجة في المرفق 
 تقديم الدعم المالي والتقني

 تقديم الدعم المالي والتقني  

 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس  
أحاطتتا ائي تتف الة عيتتف ل عنةيتتب ع متتات اايت  ومتتا  التت  رتتدمعبا أمانتتف م  تت  البي تتف ال ايتيتتف  -1

ايت    األول لالتةاريف )األطت اف  اشأن الدعم ايتايل ايتقدم من ايت    إىل األط اف غري ايتدرجف يف
 .(1)غري ايتدرجف يف ايت    األول( من أجل إعداد البالغا  الوطنيف والعقاري  احملدثف لةرتة السنعني

ودعتتا ائي تتف الة عيتتتف ل عنةيتتب م  تتت  البي تتف ال ايتيتتتف إىل موامتت ف تقتتتد  م  ومتتا  مة تتت ف  -4
 قتتف ادعتتتداد البالغتتا  الوطنيتتتف ل طتت اف غتتتري ودريقتتف ومناةتتبف العوريتتتا وكام تتف عتتتن أنشتت ع  ايتع 

ايتدرجتتف يف ايت  تت  األول،  تتا يف دلتتع تقتتد  م  ومتتا  عتتن تتتاريت ايتوا قتتف ع تت  العمويتتل ومتت ف 
ايتبتال.. كمتتا دعتتا م  تت  البي تف ال ايتيتتف إىل موامتت ف تقتتد  م  ومتا  عتتن العتتاريت العقتت ي  لالنعبتتا  

عقتتت ي  لعقتتتد با إىل األمانتتتف، ليتتتا تنةتتت   يبتتتا ائي تتتف متتتن مشتتتاريغ البالغتتتا  الوطنيتتتف، والعتتتاريت ال
 (. 4112كانون األول/ديسمرب   -الة عيف يف دورهتا الثالثف واألرا ني )تش ين الثاين/نو مرب 

ودعتتتا ائي تتتف الة عيتتتف ل عنةيتتتب كتتتبلع م  تتت  البي تتتف ال ايتيتتتف إىل موامتتت ف تقتتتد  م  ومتتتا   -3
أنش ع  ايتع  قف ادعداد العقاري  احملدثف لةرتة الستنعني،  مة  ف ودريقف ومناةبف العوريا وكام ف عن

 تتتا يف دلتتتع تقتتتد  م  ومتتتا  عتتتن تتتتاريت ط تتتف العمويتتتل وتتتتاريت ايتوا قتتتف ع تتت  العمويتتتل ومتتت ف 

__________ 

(1) FCCC/SBI/2014/INF.22 وFCCC/CP/2014/2. 
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ايتبال.،  ضالت عتن إع تا  العتاريت العقت ي  لعقتد  لتبا العقتاري  إىل األمانتف، ليتا تنةت   يبتا ائي تف 
 (. 4112واألرا ني )حزي ان/يوني  الة عيف يف دورهتا الثانيف 

ايت  ومتتا  التت  رتتدمبا م  تت  البي تتف ال ايتيتتف يف تق يتت ا إىل ا ع متتات  ائي تتف الة عيتتف وأحاطتتا -2
 اشتتأن العمويتل ايتعتتار ل طت اف غتتري ايتدرجتف يف ايت  تت  األول (4)ناألطت اف يف دورتتت  ال شت ي متمتر 

غاهتتا الوطنيتف وتقاري لتا احملدثتف لةترتة الستنعني، أجتل إعتداد االيف إطار جتديدا األخري ل موارد من 
 واشأن ايتب . اإلمجايل ل عمويل ايتعار جملال  احملوري ايتع    اعغري ايتناخ. 

كتانون  2 حب تولأن ط  ات غري مدرج يف ايت  ت  األول رتدم،  والحةا ائي ف الة عيف أيضات  -2
 ،11-/م أ4 يتقت رامتن  )أ(21ل ةق ة  د  لةرتة السنعني و قات ، تق ي ا األول احمل4112األول/ديسمرب 

كانون   31أط اف أخ ى غري مدرجف يف ايت    األول، تقاري لا حب ول  1وأن من ايتعورغ أن تقدم 
إىل . والحةتتا ائي تتف الة عيتتف كتتبلع أن أمانتتف م  تت  البي تتف ال ايتيتتف ت قتتا 4112األول/ديستتمرب 

متتن أطتت اف غتتري مدرجتتف يف ايت  تت  األول ر تتد  ط بتتات  28، 4112األول/ديستتمرب  كتتانون  1 غايتتف
تقاري لتا احملدثتف لةترتة الستنعني. وااإل تا ف إىل دلتع، الحةتا ائي تتف  تُ تد ات  رويتلاحل تول ع ت  

، ع تت  مشتت وي رويتتل 4112الة عيتف أن ل تتر م  تت  البي تتف ال ايتيتتف وا تت  يف تشتت ين األول/أكعتتوا  
الدول اجلزريف ال غرية الناميف ومن أرل الب دان منوات من أجل إجناز تقاري لتا احملدثتف من  32لةائدة 

 لةرتة السنعني. 
، أكتتد  ائي تتف الة عيتتف متتن جديتتد 11-أ /م4)د( متتن ايتقتت ر 21وااإلشتتارة إىل الةقتت ة  -٦

حثبا األط اف غري ايتدرجف يف ايت    األول ال  ال يزال يع ني ع يبا تقد  ط باهتا إىل م    البي ف 
ال ايتيف، حسف االرعضا ، من أجل احل ول ع   دعم إلعداد تقاري لا احملدثف لةرتة السنعني، أن 

ف إىل دلتتع، شتتا ا ائي تتف الة عيتتف وكتتاال  م  تت  . وااإل تتا (3)تة تتل دلتتع يف الورتتا ايتناةتتف
البي تتتف ال ايتيتتتف ع تتت  موامتتت ف تيستتتري إعتتتداد وتقتتتد  مقرتحتتتا  ايتشتتتاريغ التتتواردة متتتن األطتتت اف غتتتري 

 ايتدرجف يف ايت    األول من أجل إعداد تقاري لا احملدثف لةرتة السنعني. 
ن يقتتدم، يف تق يتت ا إىل متتمتر  أإىل ودعتتا ائي تتف الة عيتتف ل عنةيتتب م  تت  البي تتف ال ايتيتتف  -1

(، 4112كانون األول/ديسمرب   -األط اف يف دورت  احلاديف وال ش ين )تش ين الثاين/نو مرب 
م  ومتتتا  عتتتن اإلجتتت ا ا  ايتعاحتتتف لعستتتبيل ح تتتول األطتتت اف غتتتري ايتدرجتتتف يف ايت  تتت  األول 

لستتنوا  اعقتتتد  العمويتتل متتن أجتتتل إعتتداد االغاهتتتا الوطنيتتف وتقاري لتتتا احملدثتتف مع تتددة ا ع تت 
 ط ف واحد 

__________ 

(4) FCCC/CP/2014/2. 

(3) FCCC/SBI/2012/15 23، الةق ة . 
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والحةتتتا ائي تتتف الة عيتتتف العقتتتدم التتتبي أحتتت زا م  تتت  البي تتتف ال ايتيتتتف يف تشتتتغيل ا نالتتت   -8
وشتا ا ائي تف الة عيتف األطت اف غتري ايتدرجتف يف ايت  ت  األول ع ت   .(2)اخلاص االدعم ال ايتا

 تول ع ت  ايتستاعدة االةعةادة من الة ص ايتعاحف يف إطار ا نتام  التدعم ال تايتا متن أجتل احل
 والدعم العقنيني. 

الت   اإلر يميتف  قتا احلايتقدم من األمانف اشتأن  (2)ورحبا ائي ف الة عيف ل عنةيب االعق ي  -٩
لعدريف ال م ا ع   اةعخدام ا اليا  روائم اجلت د من أجل ا 4112-4113عقد  يف الةرتة 

إىل وجتود حاجتف إىل  . ونةت ات يف ايت  ت  األول اف غتري ايتدرجتف الوطنيف لغازا  الد ي ف ايت دة ل طت
ايتزيتتتد متتتن  لعقتتتد تتتتدريف ختتتربا  إ تتتا يني، ط بتتتا ائي تتتف الة عيتتتف إىل األمانتتتف اتتتبل كتتتل اجلبتتتود 

 حتديث الرباليا  ا غا  األمم ايتعحدة األخ ى.  تيسَّ العدريف يف لبا الشأن، مىت 
 ،4112نون األول/ديستتتتتتمرب كتتتتتتا  2والحةتتتتتتا ائي تتتتتتف الة عيتتتتتتف اارتيتتتتتتار أنتتتتتت  إىل غايتتتتتتف  -11
أطتتت اف االغتتتاهتم  112ط  تتتات غتتتري متتدرج يف ايت  تتت  األول االغتتتاهتم الوطنيتتف األوىل، و 121 رتتدم

أطتت اف االغاهتتتا الوطنيتتف الثالثتتف، وطتت ف واحتتد االغتت  التتوط  ال ااتتغ، وطتت ف  ٩الوطنيتتف الثانيتتف، و
 41، يعورتغ تقتد  4112حب تول اايتف عتام  آخ  االغ  الوط  اخلتامر. وأشتار  أيضتات إىل أنت ،

 وطنيات ثالثات من األط اف غري ايتدرجف يف ايت    األول.  االغات  11االغات وطنيات ثانيات و
وأحاطا ائي ف الة عيف ع مات ااآلثار العقدي يف ايترتتبتف يف ايتيزانيتف ع ت  األنشت ف ايتقت ر أن  -11

 أعالا.  ٩ة تنةبلا األمانف وايتشار إليبا يف الةق  
وط بتتا ال انتتف إىل األمانتتف اجتتاد اإلجتت ا ا  التت  تتتدعو إليبتتا لتتبا االةتتعنعاجا ، رلنتتات  -14

 اعوا   ايتوارد ايتاليف.

    

__________ 

ائا وا نتتام  األمتتم ايتعحتتدة ل بي تتف،  تتدف ت زيتتز التتدعم شتت وي يتتدي ا اشتتيل مشتترت  ا نتتام  األمتتم ايتعحتتدة اإلمنتتم (2)
ايتقتتدم إىل األطتت اف غتتري ايتدرجتتف يف ايت  تت  األول يف إعتتداد االغاهتتتا الوطنيتتف وتقاري لتتا احملدثتتف لةتترتة الستتنعني يف 

 الورا ايتناةف. 
(2) FCCC/SBI/2014/INF.12. 


