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 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
 الثانية واألربعونالدورة 
 2015حزيران/يونيه  11-1بون، 
 ( من جدول األعمال أ)8البند 

 القضايا المنهجية بموجب االتفاقية 
األطراف  منهجيات اإلبالغ عن المعلومات المالية من جانب

 المدرجة في المرفق األول لالتفاقية 

منهجيات اإلبالغ عن المعلومات الماليةة مةن جانةب األطةراف المدرجةة   
 في المرفق األول لالتفاقية 

 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس  
اهليئتتتتف الةرعيتتتتف للملتتتتورل الولميتتتتف وال انولوجيتتتتف بتتتتا را  التتتت  عر تتتت  ا األ تتتترا   رّحبتتتت  -1

ف ال قنيتفرّحب  بالو  كما  ،(1)املاليف بلأن من جيات اإلبالغ عن املولومات فبراِ  املواملنظمات   (2)ِر
ص في تتتا املن جيتتتات الدوليتتتف القادمتتتف و وتتت ند تق املولومتتتات املوتتت قال متتتن م تتتا ر متتتن التتت   لّ تتت

ات ال   قدم ا األ را  واملنظمات   .فبراِ  املمجل  ا الوِر

لقتتتتف الومتتتت  ال قنيتتتتف حب أيضتتتتا  اهليئتتتتف الةرعيتتتتف للملتتتتورل الولميتتتتف وال انولوجيتتتتف ورّحبتتتت   -2
التتت  عتقتتدت   لتتت ا اللتتأن دتتتالل لتت   التتتدورل برعايتتف اهليئتتتف الةرعيتتف للملتتتورل الولميتتتف امللتتةكف 

 .وال انولوجيف واهليئف الةرعيف لل نةي  واللجنف الدادمف املونيف بال موي 
را    وأحا تت  اهليئتتف الةرعيتتف املونيتتف بامللتتورل الولميتتف وال انولوجيتتف ب لتت  متت  ر األ تت -3

 ور ه الولرين أن  أد  اللجنف الدادمتف املونيتف بال مويت  بوتع ااع بتار ن تاد  حلقتف الومت  امللتار 

__________ 

(1) FCCC/SBSTA/2015/MISC.3 and Add.1. 

(2) FCCC/TP/2015/2. 
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 قتتوب بتته  متتا ، وأعتترع عتتن   لوتته تق  وتتل م  قريتتر بتت در موتت جدات(3)أعتتال  2 ةقتترلتلي تتا   ال
ي جتاو   مبتا منته، ِياس الدعم واإلبتالغ عنته وال حقت اللجنف الدادمف املونيف بال موي  من عم    

 وصتتيا ا بلتتأن ستتيما  وا ،لةتتةل الوتتن عوجز املتت  اوعر تت  قيتتيم  تتدفقات ال مويتت    نتتال املنتتا 
املوتتدل ليتنظ تتر في تتا ألنتتا  التتدورل البالبتتف واألربوتتع لل يئتتف  من جيتتات اإلبتتالغ عتتن املولومتتات املاليتتف

( 2015كتتانون األول/ يوتتمر  - الةرعيتتف للملتتورل الولميتتف وال انولوجيتتف ) لتترين البتتا /نوفمر
 . 20-/ب أ11و 20-/ب أ6وفقا  للمقررين 

و عتت  اهليئتتف الةرعيتتف املونيتتف بامللتتورل الولميتتف وال انولوجيتتف اهليئتتف الةرعيتتف املونيتتف بال نةيتت   -4
تتتات املقدمتتتف متتتن األ تتترا  واملنظمتتتات  تتتف ال قنيتتتف وبالوِر أن حتتتتيل علمتتتا ،   ت تتتار واي  تتتا، بالوِر

ِ بتتف  أعتتال     2 ةقتترلأعتتال  وبن تتاد  حلقتتف الومتت  امللتتار تلي تتا   ال 1 ةقتترلامللتتار تلي تتا   الاملرا
من ِ ب  األ را  املدرجف   املرفت  األول لال ةاِيتف،  اإلبالغ عن املولومات املاليفعمل ا امل ول  ب

 حو  ااِ ضا .
  لتت   املوتتألف ألنتتا   ووافقتت  اهليئتتف الةرعيتتف للملتتورل الولميتتف وال انولوجيتتف علتت  النظتتر -5

 ور تتا البالبتتف واألربوتتع مراعيتتف    التتل  وصتتيات اللجنتتف الدادمتتف املونيتتف بال مويتت    لتت ا اللتتأن 
أعال  ال  أتعّدت لينظر في ا مت  ر األ ترا     ور ته ايا يتف والولترين  3 ةقرلامللار تلي ا   ال

تتتتف ال قنيتتتتف وا را  املقدمتتتتف متتتتن  (،2015كتتتتانون األول/ يوتتتتمر  - )نوفمر/ لتتتترين البتتتتا  والوِر
ِ بتتف امللتتار تلي تتا   ال أعتتال  واملتتوجز امل ولتت  حبلقتتف الومتت  امللتتار  1 ةقتترلاأل تترا  واملنظمتتات املرا

وافق  عل  ال وصتيف مبلتروم مقترر يوتر ى علت  مت  ر األ ترا     كما  أعال ، 2 ةقرلتلي ا   ال
 ع ما  . ور ه ايا يف والولرين بغرى النظر فيه وا
    

__________ 

 .20-/ب أ11قرر املمن  6الةقرل  (3)


