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 للتنفيذ الفرعية الهيئة
 واألربعون الخامسة الدورة
 2016 نوفمرب/تشرين الثاين 14-7 مراكش،
 من جدول األعمال )ج(4البند 

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

 تقديم الدعم المالي والتقني  
 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس  

يف  مرفق البيئةة العامليةةمن  باملعلومات املقدمة( تنفيذئة اليهرحبت اهليئة الفرعية للتنفيذ ) -1
 بشأن ما يلي:، (1)تقريره إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثانية والعشرين

إنشةةةاب مبةةةادر  بنةةةاب القةةةدرات مةةةن أجةةةل الشةةةفافية،  ةةةا يف  لةةة  طرا ةةةق الرب ةةةة  )أ( 
 ؛(2)بلدان عد والتنفيذ اخلاصة باملبادر ، والتربعات اليت تعهدت بتقدميها 

لةةدعا املةةاق املقةةدج مةةن أجةةل إعةةداد الب وةةات الوطنيةةة والتقةةارير ا د ةةة لفةة   ا )ب( 
األطةةراف وةةد املدرجةةة يف ل تفاقيةةة ) األطةةراف وةةد املدرجةةة يف املرفةةق األول الةةيت تعةةد ها السةةنتن

 ؛(3)(املرفق األول

ارير ا د  ةة لفة   السةنتن برنامج الةدعا العةاملي دعةداد الب وةات الوطنيةة والتقة )ج( 
، وخباصةةة فيمةةا يتعلةةق بوفةة  وتنفيةةذ برنةةامج (4)املقدمةةة مةةن األطةةراف وةةد املدرجةةة يف املرفةةق األول

 .2016العمل  ي الصلة لعاج 

__________ 

(1) FCCC/CP/2016/6. 

 .21-/ج أ1من املقرر  86انظر الفقر   (2)

 . FCCC/SBI/2016/INF.18انظر أيضاً الو يقة  (3)

 .مشروع يديره برنامج األما املتحد  ادمنا ي باالش اك م  برنامج األما املتحد  للبيئة (4)

 FCCC/SBI/2016/L.33 األما املتحد  

 
االتفاقية اإلطارية بشأن 
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وأوصةةةت هيئةةةة التنفيةةةذ مةةةؤمتر األطةةةراف بةةةأن ي لةةةمل إىل مرفةةةق البيئةةةة العامليةةةة أن يواصةةةل  -2
 أع ه. 1شار إليها يف الفقر  تضمن تقاريره السنوية املعلومات امل

والحظت هيئة التنفيةذ مة  التقةدير ادهةود املثمةر  املبذولةة مةن مرفةق البيئةة العامليةة ال ةا   -3
إجرابات سريعة متهيداً دنشاب مبادر  بناب القدرات من أجل الشةفافية باالعتمةاد علةل التربعةات. 

عات إىل املبادر . ورحبةت أيضةاً بتوقية  بلةد  ورحبت بالتعهدات اليت أعلنتها بلدان عد  بتقدمي ترب 
علةةل أول اتفةةاع تةةربع إىل املبةةادر  وشةةنعت البلةةدان األتةةرق الةةيت تعهةةدت بتقةةدمي تربعةةات علةةل 
اسةةةتلمال اتفاقةةةات التةةةربع اخلاصةةةة يةةةا. وأشةةةارت هيئةةةة التنفيةةةذ إىل أن جهةةةود املبةةةادر  سةةةت درج يف 

 التنديد املقبل ملوارد مرفق البيئة العاملية

يف الصةةةةندوع  رهنةةةةاً بتةةةةوافر املةةةةوارد املاليةةةةةوشةةةةنعت هيئةةةةة التنفيةةةةذ مرفةةةةق البيئةةةةة العامليةةةةة،  -4
االستئماين اخلاص  بادر  بناب القدرات مةن أجةل الشةفافية، علةل أن يوافةق يف أسةرع وقةت  لةن 
علةةل اوموعةةة األوىل مةةن املشةةاري  الةةيت تةةدتل يف ن ةةاع املبةةادر . وشةةنعت أيضةةاً البلةةدان الناميةةة 

ل تقةةةدمي مق حةةةات مشةةةاري  كيمةةةا تسةةةتفيد مةةةن املةةةوارد املاليةةةة للصةةةندوع االسةةةتئماين اخلةةةاص علةةة
 باملبادر .

، كةةةةةان قةةةةةد 2016تشةةةةةرين الثةةةةةاين/نوفمرب  9إىل أنةةةةةه،  لةةةةةول  هيئةةةةةة التنفيةةةةةذوأشةةةةةارت  -5
ان وطنيةة انب وةةو  ب وةاً وطنيةةاً  الثةاً  29 انيةةاً و وطنيةةاً  ب وةاً  127و ليةةاً ب وةةاً وطنيةاً أو  147 قةدج

، وأنةةه  لةةول  ايةةة وبةة و وطةةم تةةام  واحةةد مةةن األطةةراف وةةد املدرجةةة يف املرفةةق األول رابعةةان
ب وةاً  18تسةعة ب وةات وطنيةة  انيةة إفةافية وو آتةر  يتوق  تقدمي ب و وطةم أوق 2016عاج 
تشرين  8والحظت أيضاً أنه  لول  املرفق األول. من األطراف ود املدرجة يف  الثاً إفافياً وطنياً 

قةةةةد قةةةةدمت  األطةةةةراف وةةةةد املدرجةةةةة يف املرفةةةةق األول طرفةةةةاً مةةةةن 34كةةةةان   2016الثةةةةاين/نوفمرب 
من األطراف وةد  أطراف أترق مخسةقدج ت، ومن املتوق  أن لف   السنتن تقاريرها ا د  ة األوىل

 األول/كةةةةةةةانون   31 لةةةةةةةول  لفةةةةةةة   السةةةةةةةنتن املدرجةةةةةةةة يف املرفةةةةةةةق األول تقاريرهةةةةةةةا ا د  ةةةةةةةة األوىل
مةن األطةراف وةد املدرجةة أطةراف  سةتةمن املتوقة  أن يقةدج . وإفافًة إىل  ل ، 2016 ديسمرب

 .2016  اية عاج لول  الثانية لف   السنتنيف املرفق األول تقاريرها ا د  ة 
، مل ي قدج عدد 2016 تشرين الثاين/نوفمرب 9كذل  أنه،  لول   هيئة التنفيذوالحظت  -6

ألطراف ود املدرجة يف املرفق األول تقاريرها ا د  ة لف   السنتن، واع فت يف الوقةت كبد من ا
 اته بالصةعوبات الةيت تعة أل األطةراف وةد املدرجةة يف املرفةق األول لتقةدمي تقاريرهةا ا د  ةة لفة   

الةيت  17-/ج أ2)أ( مةن املقةرر 41إىل الفقةر  هيئةة التنفيةذ وأشةارت . السنتن يف الوقةت املناسةمل
تنص علل أنه ينبغي لألطراف وةد املدرجةة يف املرفةق األول أن تقةدج تقاريرهةا ا د  ةة األوىل لفة   

، و لةةةة   ةةةةا يتماشةةةةل وقةةةةدرات تلةةةة  األطةةةةراف 2014السةةةةنتن  لةةةةول كةةةةانون األول/ديسةةةةمرب 
املرفةق وشةنعت األطةراف وةد املدرجةة يف ، ومستوق الدعا الذي تتلقاه من أجل تقةدمي تقاريرهةا

األول الةةيت مل تسةةتلمل ومل تقةةدج بعةةد  تقاريرهةةا ا د  ةةة األوىل لفةة   السةةنتن، علةةل أن تفعةةل  لةة  
 .يف أسرع وقت  لن
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لقةةات العمةةل ادقليميةةةة الةةيت ع قةةةدت يف إىل تقريةةر األمانةةة عةةةن ح هيئةةة التنفيةةةذ أشةةارتو  -7
املبةاد  الدفيئةة واسةتاداج قوا ا جرد وةااات ب تاصة، واليت تناولت بناب نظا وطنية 2016 عاج

الصةةادر  عةةن اهليئةةة ا لوميةةة الدوليةةة املعنيةةة بتغةةد  التوجيهيةةة لقةةوا ا ادةةرد الوطنيةةة لغةةااات الدفيئةةة
املقةةةدج مةةةن األطةةةراف وةةةد املدرجةةةة يف املرفةةةق  (6)وبادشةةةار  إىل ال لةةةمل. (5)2006املنةةةا  يف عةةةاج 

ا ا ليةةةة تيسةةةداً ل سةةةتمرارية يف األول للحصةةةول علةةةل دعةةةا تقةةةم إفةةةايف يةةةدف النهةةةوأل بقةةةدراه
الوفاب بالتزامها بتقدمي التقارير، شنعت اهليئة الفرعية البلدان املتقدمة األطةراف املدرجةة يف املرفةق 
الثةةاين ل تفاقيةةةة، والبلةةةدان املتقدمةةة األطةةةراف األتةةةرق القةةادر ، علةةةل تقةةةدمي مةةوارد ماليةةةة لتملةةةن 

 لمل.األمانة من مواصلة االستنابة لذل  ال 
    

__________ 

(5) FCCC/SBI/2016/INF.17 . 
(6) FCCC/SBI/2015/10  29، الفقر. 


