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(A)     GE.05-61108    080405    110405 

                      اهليئة الفرعية للتنفيذ
                        الدورة الثانية والعشرون

     ٢٠٠٥     مايو  /      أيار  ٢٧-  ٢٠     بون، 

                     من جدول األعمال املؤقت  )  ج ( ٧      البند 
                        املسائل اإلدارية واملالية 

                                   مـن اإلجـراءات املالية لالتفاقية       )  ج ( ٧                   تنفـيذ الفقـرة     
                                                              بشـأن الدعم املايل للمشاركة يف عملية اتفاقية األمم         

                  ية بشأن تغري املناخ                  املتحدة اإلطار

 من اإلجراءات املالية لالتفاقية بشأن) ج(٧تنفيذ الفقرة 
 الـدعم املايل للمشاركة يف عملية اتفاقية األمم املتحدة

 اإلطارية بشأن تغري املناخ

 ∗مذكرة مقدمة من األمانة

 ملخص

                                               بتعليق ممارستها االمتناع عن التمويل الذي                      ، قامت األمانة                                           الفرعية للتنفيذ يف دورهتا التاسعة عشرة            اهليئة                 استجابة لطلب    
ُ                                                                                                                              ُيْمنُح لتلك األطراف املؤهلة للمشاركة يف عملية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ اليت تأخرت يف سداد اشتراكاهتا                     ْ  ُ

                                        ثار املالية املترتبة على املمارسة اليت                                                                              كما طلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل األمانة أن تستعرض العواقب واآل            .                        إىل امليزانـية األساسية   
                                                                                      من اإلجراءات املالية لالتفاقية، وقد أدرجت األمانة نتائج هذا االستعراض يف الوثيقة              )  ج ( ٧                   ً                        تتـبعها األمانة حالياً يف تنفيذ الفقرة        

FCCC/SBI/2004/2 .  وتبني هذه الوثيقة العواقب املالية لتعليق املمارسة املشار إليها أعاله بإجياز                                                                     .  

                                                      

  .                                                                    تأخر تقدمي هذه الوثيقة جلمع آخر ما توفر من معلومات فيما يتعلق باملشاركة ∗
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 احملتويات

       الصفحة     ـراتـ     الفق 

  ٣  ٤- ١ ....................................................................     مقدمة -   ً  أوالً 

  ٣  ٣- ١ ...........................................................      الوالية -    ألف  

  ٣  ٤ ...............                                             اإلجراءات اليت ميكن للجنة الفرعية للتنفيذ اختاذها -    باء  

  ٣  ٨- ٥ ..................................                  من اإلجراءات املالية  )  ج ( ٧             تنفيذ الفقرة  -     ً  ثانياً 

  ٦   ١٢- ٩ ................     تنفيذ                                                    اآلثار املالية املترتبة على تنفيذ طلب اللجنة الفرعية لل -     ً  ثالثاً 
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  مقدمة�   ً أوال  

  الوالية�ألف 

                                                                                    ِّ                     تـتوىل أمانـة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ إدارة الصندوق االستئماين الذي ميكِّن املمثلني من         - ١
               ألطراف وهيئتيه                                                                                                              الـبلدان األطراف النامية ومن األطراف اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية من املشاركة يف دورات مؤمتر ا                

   .         الفرعيتني

                                                                                                                  وقـد أشارت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا التاسعة عشرة، إىل ما أعرب عنه بعض األطراف من انشغال إزاء                    - ٢
                          وطلبت اهليئة الفرعية إىل      .  )١ (                                                                                       ممارسـة األمانة عدم متويل مشاركة املندوبني من األطراف اليت تأخرت يف سداد اشتراكاهتا             

ـ                                                                                                             ق هذه املمارسة حىت انتهاء الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف، وأن تستعرض العواقب املالية لتمويل هؤالء                                  األمانـة أن تعل
                    فيما يتعلق مبشاركة  )٢ (                           من اإلجراءات املالية لالتفاقية  )  ج ( ٧                                                               املـندوبني ومـا يترتـب على ذلك من آثار يف تنفيذ الفقرة            

                                                                   متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية يف دورات مؤمتر األطراف وهيئتيه                                                                  املمـثلني مـن الـبلدان األطراف النامية واألطراف اليت         
  . )٣ (                                                                  الفرعيتني، وأن تبلغها نتائج هذا االستعراض لتنظر فيها يف دورهتا العشرين

                         ، اليت جاء فيها أن األمانة FCCC/SBI/2004/2                                                   ً          وأحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا العشرين، علماً بالوثيقة  - ٣
                                  وتعاجل الوثيقة احلالية اآلثار املالية    ".                           يف دورهتا الثانية والعشرين       للتنفيذ        الفرعية                                   إعداد تقرير أمشل كي تنظر فيه اهليئة       ستتوىل  "

   .       أعاله ٢                                          املترتبة على تعليق املمارسة املبينة يف الفقرة 

  اإلجراءات اليت ميكن للجنة الفرعية للتنفيذ اختاذها�باء 

            ً                                                                         أن حتيط علماً هبذا التقرير وأن تبقي احلالة قيد االستعراض، وذلك يف إطار نظرها يف                  للتنفيذ         الفرعية                  قد تود اهليئة     - ٤
  .                                 تقارير األداء املايل املعدة من األمانة

 من اإلجراءات املالية) ج(٧ تنفيذ الفقرة �     ً ثانيا  

                     ة مصادر أخرى، على                                                                     من اإلجراءات املالية على أن موارد مؤمتر األطراف تشتمل، يف مجل            )  ج ( ٧               تـنص الفقرة     - ٥
     يف                            اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية                                                                                  لدعم مشاركة ممثلي البلدان النامية األطراف والبلدان األطراف األخرى اليت متر             "           التـربعات   

   ".                                  أعمال مؤمتر األطراف وهيئتيه الفرعيتني

                                                      

  .                        ُ   َّ                           ً                               يالحظ أن التعليق األصلي مل ُيطبَّق على مندويب أقل البلدان منواً أو الدول اجلزرية الصغرية النامية  ) ١ (

) ٢ (  FCCC/CP/1995/7/Add.1 املرفق األول ١-   م أ /  ١٥         ، القرار ،             .   

) ٣ (  FCCC/SBI/2003/19 ٥٩         ، الفقرة  .  
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                      األمم املتحدة اإلطارية                                                                     ، بلغت إيرادات الصندوق االستئماين للمشاركة يف عملية اتفاقية           ١        ِّ             وكمـا يبيِّن اجلدول      - ٦
                                    مليون دوالر من دوالرات الواليات           ١٥,٦٧              ، ما جمموعه        ٢٠٠٤       ديسمرب   /              كانون األول    ٣١                            بشـأن تغـري املـناخ، يف        

       ١٤,٩٨                                                                                                            املـتحدة، اسـتخدمهم الصندوق فيها لتمويل مشاركة املندوبني من األطراف املؤهلة يف دورات هيئيت االتفاقية                
ِ                                    ، اسُتخِدمت نسبة مئوية ضئيلة من موارد        )٤ ( ٢-    م أ  /  ١٦     ً          ووفقاً للمقرر     .          املتحدة                                     ملـيون دوالر مـن دوالرات الواليات         ُ    

                                                                                                               الصندوق لدعم مشاركة ممثلي األطراف املؤهلة يف اجتماعات ما بني الدورات ملكتب مؤمتر األطراف، ومشاركة أعضاء                
   .                                                             املكتب يف املشاورات أو االجتماعات الرمسية املتعلقة بعملية االتفاقية

     ّ       ، فقلّ عدد       ٢٠٠٣-    ٢٠٠٢                                                                    فضـت االشتراكات املقدمة إىل الصندوق االستئماين خالل فترة السنتني                    وقـد اخن   - ٧
                                ، وذلك رغم اجلهود االستثنائية      ) ٢       اجلدول   (               ُ                                                               املشـاركني الذيـن أُتيح هلم الدعم املايل، مقارنة بفترات السنتني السابقتني             

                    ، إال أنه ال يزال         ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤                      ول من فترة السنتني                                           ومع أن احلالة قد حتسنت يف النصف األ         .                         املبذولة من بعض األطراف   
                                                                                                     ً            مـن غـري املمكن ضمان التمويل لكافة األطراف املؤهلة أو ملندوب ثان من البلدان اليت تنتمي إىل فئة أقل البلدان منواً أو       

   .                            الدول اجلزرية الصغرية النامية

ملتحدة اإلطارية بشأن تغري الصنـدوق االستئماين للمشاركة يف عملية اتفاقية األمم ا :١اجلدول 
 ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣١اإليرادات والنفقات لكل فترة سنتني، يف : املناخ

 )بدوالرات الواليات املتحدة(

  ١٩٩٧-١٩٩٦ ١٩٩٩-١٩٩٨ ٢٠٠١-٢٠٠٠ ٢٠٠٣-٢٠٠٢ )أ(٢٠٠٥-٢٠٠٤ )أ(اجملموع

       يرادات  اإل  ٤     ٩٤٦     ٦٤٠  ٢     ٧٤٦     ٦٩٨  ٣     ٨٤٢     ٧٠٣  ٢     ٢١٤     ٨٥٦  ١     ٩٢١     ٦٣٥   ١٥     ٦٧٢     ٥٣٢

        النفقات  ٣     ٩٠٩     ٥٢٣  ٣     ٣٠٦     ٣٣٤  ٣     ٦٨٩     ٩٤٥  ٢     ٤٩٩     ١٠٥  ١     ٥٧٨     ٥٩١   ١٤     ٩٨٣     ٤٩٨

  .    ٢٠٠٤      ديسمرب  /            كانون األول  ٣١  يف   ) أ ( 

                                                                                                           وعـدد املشاركني الذين حصلوا على متويل حلضور الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف والدورتني املتزامنتني هليئتيه                - ٨
           ً             ، هو تقريباً نفس عدد      )                                                  ويل مندويب األطراف اليت تأخرت يف سداد اشتراكاهتا                                      أثـناء تعلـيق ممارسة عدم مت       (            الفرعيـتني   

                           وليس يف هذا ما يدعو إىل         ).  ٢       اجلدول   (                                                                              املشاركني الذين حصلوا على متويل للمشاركة يف الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف            
                                        عامل احلاسم ليس التعليق بل هو توفر                                           ً                                               االسـتغراب ألن عـدد األطراف اليت تأثرت أصالً بالتعليق مل يتجاوز الثمانية؛ فال             

   .       األموال

                                                      

) ٤ (  FCCC/CP/1996/15/Add.1.  
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 عدد املشاركني واألطراف املمولني من الصندوق االستئماين للمشاركة : ٢اجلدول 
 يف عملية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

              السنة والدورة عدد املشاركني عدد األطراف
  ٢٠٠٠     

                                                   للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية،       ١٢        الدورة   /       للتنفيذ                    للهيئة الفرعية      ١٢          الـدورة      ٩٥   ٩٠
          بون

                                                   للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية،       ١٣        الدورة   /                           للهيئة الفرعية للتنفيذ     ١٣          الـدورة       ١٣٤   ٩٦
           ليون

                    ملؤمتر األطراف، الهاي ٦       الدورة     ١٧٧    ١١٤

  ٢٠٠١     

                   للهيئة الفرعية     ١٤        الدورة   /                           للهيئة الفرعية للتنفيذ     ١٤              راف والدورة               ملؤمتر األط   ٥    و  ٦            الدورتـان       ١٥٦    ١١٩
                                        للمشورة العلمية والتكنولوجية، بون

                            للهيئة الفرعية للمشورة      ١٥        الدورة   /                           للهيئة الفرعية للتنفيذ     ١٥                          ملؤمتر األطراف والدورة      ٧        الدورة      ١٠٩    ١٠٥
                                  العلمية والتكنولوجية، مراكش

  ٢٠٠٢     

                                                   للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية،       ١٦        الدورة   /                           للهيئة الفرعية للتنفيذ     ١٦          الـدورة     ١١٨    ١١٠
          بون

                            للهيئة الفرعية للمشورة      ١٧        الدورة   /                           للهيئة الفرعية للتنفيذ     ١٧                          ملؤمتر األطراف والدورة      ٨        الدورة      ١٤٦    ١١٣
                                   العلمية والتكنولوجية، نيودهلي

  ٢٠٠٣     
                                                   للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية،       ١٨        الدورة   /               لفرعية للتنفيذ             للهيئة ا    ١٨          الـدورة      ٩٠   ٨٦

          بون
                            للهيئة الفرعية للمشورة      ١٩        الدورة   /                           للهيئة الفرعية للتنفيذ     ١٩                          ملؤمتر األطراف والدورة      ٩        الدورة      ١١٢    ١٠٥

                                  العلمية والتكنولوجية، ميالنو
  ٢٠٠٤     

١١٧    
١١٠    

١٢٠    
١١٥    

                                                   للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية،       ٢٠        الدورة   /            عية للتنفيذ                للهيئة الفر    ٢٠          الـدورة   
           بون 

                  للهيئة الفرعية    ٢١        الدورة   /                           للهيئة الفرعية للتنفيذ     ٢١                             ملؤمتـر األطراف، والدورة        ١٠          الـدورة   
                                               للمشورة العلمية والتكنولوجية، بوينس آيرس
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 لجنة الفرعية للتنفيذ اآلثار املالية املترتبة على تنفيذ طلب ال�     ً ثالثا  

                                                                                                          اهلـدف املقصـود من االمتناع عن تقدمي الدعم املايل إىل بعض األطراف، هو تشجيعها على سداد اشتراكاهتا                   - ٩
     ً                                                               ونظراً لقصر املدة املنقضية منذ تعليق املمارسة، اليت تغطي فتريت دورتني        .                                                 اإلرشادية يف امليزانية األساسية يف الوقت املناسب      

   .                                                                  عب حتديد اجتاه واخللوص إىل استنتاجات فيما يتعلق باآلثار املالية املباشرة                فقط، فإنه من الص

                                                                      ّ                                              وليس لدى األمانة أي وسيلة لتحديد ما إذا كان توقع تعليق الدعم املايل قد أثّر يف مقدار االشتراكات املدفوعة                    -  ١٠
                                      طراف حرماهنا من احلصول على دعم من                                                                غري أن بعض األدلة يف بعض احلاالت تبني أن توقع بعض األ             .                   للميزانية األساسية 

                                                              كما ساعد هذا بعض الوزارات يف إقناع الوزارات األخرى ذات            .                     َّ                              الصـندوق االسـتئماين، حفَّزها على سداد متأخراهتا       
   .                              الصلة باإلسراع بسداد االشتراكات

                    حد من احلوافز اليت                                                                                              وإن تعلـيق ممارسـة عدم متويل األطراف اليت تأخرت يف سداد اشتراكاهتا، يعين إزالـة وا                -  ١١
                                                                                                                    وضـعتها األمانة لتشجيع األطراف على سداد اشتراكاهتا يف املوعد احملدد لذلك، وهذا قد يكون لـه أثر معاكس على                   

  .                             سداد االشتراكات يف الوقت املناسب

      ما               وال ميكن حتديد    .                           ً      ً                                                وشـهدت السنوات األخرية اخنفاضاً واضحاً يف االشتراكات املدفوعة للصندوق االستئماين           -  ١٢
                               غري أنه لوحظت زيادة كبرية يف        .                                                                                       إذا كانت هناك أي صلة بني هذا االخنفاض وقرار تعليق ممارسة عدم تقدمي الدعم املايل              

                مندوبني من بلدان  "                                        وعلى سبيل املثال، ذكر أحد األطراف أن        .                                                       ممارسـة األطـراف املسـامهة تقييد استخدام اشتراكاهتا        
                                                                        ساسية لالتفاقية، قد ال حيصلون، مع ذلك، على دعم من االشتراكات اليت                                                          تأخـرت يف سـداد اشـتراكاهتا للميزانية األ        

                                     ينبغي أن تستخدم فقط لدعم مشاركة       "   َّ                            وبيَّن طرف آخر أن اشتراكاته         ".                                            أسـهمت هبـا بلداهنم يف الصندوق االستئماين       
   أن  "                    كما طلب طرف آخر        ".     ملناخ                              ً                                                             ممثلي األطراف من أقل البلدان منواً يف عملية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري ا              

                                                                                                                   تسـتهدف االشـتراكات الـيت يسددها للصندوق االستئماين للمشاركة تلك البلدان اليت سددت اشتراكاهتا يف امليزانية                 
                                     توجه االشتراكات اليت يسهم هبا يف الصندوق  "    وأن   "                                  ً                            األساسية ألمانة االتفاقية، وذلك متشياً مع املمارسة السابقة يف األمانة

                                                                                                                 اركة مندويب األطراف اليت مل يتجاوز عدد أعضاء الوفود اليت مثلتها يف أي من الدورات السابقة لالتفاقية مخسة                          لدعم مش 
                                             ً                                                             وإذا استمرت هذه القيود، فإن األموال املتاحة فعالً لن تكفي سوى لتمويل عدد ضئيل من أطراف خمتارة،                    ".        أشـخاص 

   .             األطراف األخرى                            ً     ً            وهو ما من شأنه أن يؤثر تأثرياً خطرياً على مشاركة 

- - - - - 


