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(A)     GE.06-70186    240506    240506 

 اهليئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة الرابعة والعشرون

 ٢٠٠٦مايو / أيار٢٦-١٨بون، 
 

 من جدول األعمال) أ(٥البند 
 ) لالتفاقية(اآللية املالية 

 ستعراض الثالث لآللية املاليةاال

 االستعراض الثالث لآللية املالية

 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

، ومن  (FCCC/SBI/2006/Misc.9)أحاطـت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً بالتقارير املقدمة من األطراف            -١
 الذي أعدته األمانة بشأن اآللية املالية ، وبالتقرير التوليفي(FCCC/SBI/2006/Misc.3)املنظمات احلكومية الدولية 

 .(FCCC/SBI/2006/7)لالتفاقية 

وقـد أحرزت اهليئة الفرعية للتنفيذ تقدماً يف نظرها يف االستعراض الثالث لآللية املالية وأعدت مشروع                 -٢
ة والعشرين للهيئة   نص يستند إىل جتميع لآلراء اليت أُعِرب عنها وإىل النص الذي قدمته األطراف يف الدورة الرابع               

 ).انظر املرفق(الفرعية للتنفيذ 

واّتفقـت اهليـئة الفرعية للتنفيذ على مواصلة إجراء مداوالت بشأن هذه املسألة يف دورهتا اخلامسة والعشرين                  -٣
عراض على أساس النص املشار إليه أعاله، بغية وضع الصيغة النهائية لتوصيتها بشأن االست            ) ٢٠٠٦نوفمرب  /تشرين الثاين (

 ).٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين(الثالث لآللية املالية كي ينظر فيها مؤمتر األطراف يف دورته الثانية عشرة 
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 املرفق

 استعراض اآللية املالية

 إن مؤمتر األطراف،[ 

  من االتفاقية،١١ من املادة ٤ والفقرة ٤ من املادة ٣ إىل الفقرة إذ يشري 

  ٤-م أ /٣ و ٣-م أ /١٢ و ٣-م أ /١١ و ٢-م أ /١٣ و ٢-م أ /١٢ و ٢-م أ /١١ إىل مقرراته    وإذ يشري أيضاً   
 ،١٠-م أ/٩ و٨-م أ/٥و

 التقرير الذي أعدته األمانة بشأن جتربة الصناديق الدولية واملؤسسات املالية املتعددة األطراف             وإذ يالحظ  
، (FCCC/SBI/2005/INF.7)تفاقية  االستثمارية للبلدان النامية للوفاء بالتزاماهتا مبوجب االفيما يتصل باالحتياجات

 مبا يف ذلك بشأن التدفقات املالية من مصادر القطاع اخلاص،

، وتقرير  (FCCC/SBI/2006/7) التقرير التوليفي الذي أعدته األمانة بشأن اآللية املالية          وإذ يالحظ أيضاً   
دراسة الثالثة لألداء الشامل ملرفق البيئة      مـرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة وال            

 العاملية،

 الـتقرير املتعلق بتقييم التمويل الالزم ملساعدة البلدان النامية يف الوفاء بالتزاماهتا مبوجب              وإذ يالحـظ   
ملية، االتفاقية، وهو التقرير الذي أعدته األمانة يف سياق مذكرة التفاهم بني مؤمتر األطراف وجملس مرفق البيئة العا

مبا يف ذلك بشأن املصادر األخرى للتمويل املتاح عن طريق مجلة قنوات القنوات الثنائية والقنوات األخرى املتعددة 
 ،)، الفصل اخلامسFCCC/SBI/2004/18(األطراف والتدفقات الرأمسالية اخلاصة 

ة واالجتماعات املرتبطة هبا اليت      بالنتائج اليت متخَّضت عنها اجلمعية الثالثة ملرفق البيئة العاملي         وإذ يرحـب   
 ،٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١أغسطس إىل / آب٢٧ُعِقدت يف كيب تاون جبنوب أفريقيا يف الفترة من 

  اختتام عملية التجديد الرابعة ملوارد مرفق البيئة العاملية،وإذ يالحظ مع التقدير 

 يف االتفاقية، أن التكيُّف ميثِّل شاغالً رئيسياً بالنسبة لألطراف وإذ يالحظ 

 أن التكيُّف ميثل، على ضوء املسؤوليات املشتَركة ولكن املتمايزة، الشاغل الرئيسي            وإذ يضع يف اعتباره    
 للبلدان النامية يف إطار االتفاقية،

 بأن احلصة األكرب من موارد مرفق البيئة العاملية اخلاصة بتغيُّر املناخ قد ُخصِّصت، حىت اآلن،      واقتناعاً منه  
 شاريع الطويلة األجل يف جمال التخفيف من آثار تغيُّر املناخ،للم

 بأن احلصة األكرب من موارد مرفق البيئة العاملية اخلاصة بتغيُّر املناخ قد ُخصِّصت، حىت اآلن،      واقتناعاً منه  
 ر األطراف،للمشاريع الطويلة األجل يف جمال التخفيف من آثار تغيُّر املناخ، وفقاً لالتفاقية وإلرشادات مؤمت
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 تقريـر مـرفق البيئة العاملية املقدَّم إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثانية عشرة، مبا يف ذلك                  وإذ يالحـظ   
 بشأن اإلرشادات اإلضافية للكيان ١١-م أ/٥ من املقرر ١استجابة مرفق البيئة العاملية للطلبات الواردة يف الفقرة    

 الذي يتوىل تشغيل اآللية املالية،

  أن مرفق البيئة العاملية قد أدى بفعالية دوره ككيان يتوىل تشغيل اآللية املالية لالتفاقية،يالحظ كذلكوإذ  

 :من مرفق البيئة العامليةيطلب  -١ 

 من االتفاقية، بتوفري معلومات عن طرائق إعادة النظر ١١من املادة ) ب(٣أن يقوم، وفقاً للفقرة  )أ( 
 ع اليت مل تتم املوافقة عليها وأسباب عدم املوافقة؛يف املشاريع، وعن عدد املشاري

أن يضـع يف اعتباره نتائج املناقشات السياسية الرفيعة املستوى بشأن الفرص اليت أتيحت ملرفق                )ب( 
البيئة العاملية والتحديات اليت واجهته يف أدائه لدوره ككيان يتوىل تشغيل اآللية املالية لالتفاقية وذلك يف اجلمعية                 

 ٢٧ثالـثة ملـرفق البيـئة العاملية واالجتماعات املرتبطة هبا املعقودة يف كيب تاون جبنوب أفريقيا يف الفترة من                    ال
 ؛٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١أغسطس إىل /آب

أن خيصِّـص حصة أكرب من موارد التمويل ألنشطة التكيُّف وفقاً لإلرشادات املقدمة من مؤمتر                )ج( 
 األطراف؛

ل بشأن زيادة التوعية بربامج وإجراءات مرفق البيئة العاملية من أجل مساعدة البلدان أن يعزِّز العم )د( 
 النامية يف الوصول إىل التمويل من ِقبل املرفق؛

 من مرفق البيئة العاملية أن يعترف بالتحديات اليت تواِجه الدول النامية اجلزرية             يطلـب كذلك   -٢ 
 التمويل من ِقَبل مرفق البيئة العاملية وأن يستجيب هلذه التحديات املبّينة            الصغرية وأقل البلدان منواً يف الوصول إىل      

 ؛)١٣١-١٢٦الصفحات (يف الدراسة الثالثة لألداء الشامل ملرفق البيئة العاملية 

كانون ( من مرفق البيئة العاملية أن يقدم تقريراً إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة                يطلب -٣ 
 :بشأن) ٢٠٠٧ ديسمرب/األول

 استجابته للتوصيات الواردة يف الدراسة الثالثة لألداء الشامل ملرفق البيئة العاملية؛ )أ( 

 الكيفية اليت راعى هبا توصيات االستعراض الثالث لآللية املالية؛ )ب( 

بع ملرفق استجابته الستنتاجات التقرير املتعلق بإدارة دورة املشاريع الذي أعده مكتب التقييم التا  )ج( 
 البيئة العاملية؛

 اجلهود الرامية إىل حفز استثمارات القطاع اخلاص اليت تتعلق بتغيُّر املناخ؛ )د( 

 : مرفق البيئة العاملية إىليدعو -٤ 
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اسـتعراض مدى االتساق االستراتيجي اإلمجايل لرباجمه التشغيلية يف جمال عمله الرئيسي بشأن              )أ( 
 سب االقتضاء؛املناخ وتنقيح هذه الربامج ح

 استعراض وحتسني املؤشرات الكمية والنوعية اخلاصة بأدائه يف جمال عمله الرئيسي بشأن املناخ؛ )ب( 

توضـيح الصـلة بني أنشطة مرفق البيئة العاملية ومتويل الكربون، كجزء من تطوير استراتيجيته                )ج( 
 إلشراك القطاع اخلاص؛

 :لية، لدى إجراء استعراض اآللية املايقرر -٥ 

أن حيدِّد الكيفية اليت يستجيب هبا مرفق البيئة العاملية على حنو فعال الحتياجات البلدان النامية يف  )أ( 
 جمال التكيُّف؛

أن يبحـث الكيفـية اليت ينفِّذ هبا مرفق البيئة العاملية مرفق مذكرة التفاهم بني مؤمتر األطراف                  )ب( 
 ؛)٣-م أ/١٢املقرر (حديد التمويل الالزم واملتاح من أجل تنفيذ االتفاقية وجملس مرفق البيئة العاملية فيما يتصل بت

أن ُيدرج ضمن استعراض اآللية املالية استعراضاً جلميع الوكاالت املشرفة على التنفيذ والوكاالت  )ج( 
راض حتسني وتبسيط   املـنفِّذة املشاِركة يف جمال العمل الرئيسي ملرفق البيئة العاملية؛ وينبغي أن يشمل هذا االستع              

 اإلجراءات فضالً عن الرسوم اإلدارية وغريها من الرسوم اليت تفرضها هذه الوكاالت؛

أن يبحث دور استثمارات القطاع اخلاص يف نقل التكنولوجيا وغري ذلك من األنشطة اليت تدعم  )د( 
 تنفيذ االتفاقية؛

ع للمرفق من أجل التوصل يف حينه إىل إجناز          األطراف املاحنة ملرفق البيئة العاملية على الترب       حيث -٦ 
 عملية جتديد رابعة وكبرية ملوارد املرفق، بغية ضمان توفُّر ما يلزم لتنفيذ االتفاقية من موارد كافية وميكن التنبؤ هبا؛

...  مـن اهليـئة الفرعية للتنفيذ الشروع يف االستعراض الرابع لآللية املالية يف دورهتا                يطلـب  -٧ 
 أو بالصيغة اليت قد تعدَّل هبا الحقاً، ٤-م أ/٣وفقاً للمعايري الواردة يف املبادئ التوجيهية املرفقة باملقرر   والعشرين  

 ...].واختاذ التدابري املناسبة وتقدمي تقرير عن النتائج إىل مؤمتر األطراف يف دورته ال  

- - - - - 


