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  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة السابعة والعشرون

  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١١- ٣بايل، 

  من جدول األعمال) ب(٥البند 
  تفاقيةاآللية املالية لال

تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مـؤمتر األطـراف          
  واإلرشادات املوجهة إىل مرفق البيئة العاملية

  إرشادات إضافية إىل مرفق البيئة العاملية
  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

  توصية اهليئة الفرعية للتنفيذ
عشرين، أن توصي مؤمتر األطراف باعتماد مـشروع        قررت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا السابعة وال         

  :املقرر التايل يف دورته الثالثة عشرة

  ١٣- م أ/- مشروع املقرر 

  إرشادات إضافية إىل مرفق البيئة العاملية

  إن مؤمتر األطراف،

، والفقرات  ١١، واملادة   ٤ من املادة    ٩ و ٨ و ٧ و ٥ و ٤ و ٣ و ١، والفقرات   ٣ إىل املادة    إذ يشري   
   من االتفاقية، ١٢ املادة  من٧ و٤ و٣

  ،٣-م أ /١٢، و ٢-م أ /١٢، و ٢-م أ /١١ و ٢-م أ /١٠، و ١-م أ /١٣ إىل مقرراتـه     وإذ يشري أيـضاً     
، ٨-م أ/٦، و٨-م أ/٥، و٧-م أ/٧، و٧-م أ/٦، و٧-م أ/٣، و٧-م أ/٢، و٥-م أ/٨، و٤-م أ/٢ و٤-م أ/١و
  ،١٢-م أ/٣، و١١-م أ/٥، و١٠-م أ/٨، و٩-م أ/٩، و٩-م أ/٤، و٩-م أ/٣و ،٨-م أ/٧و
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  ،)١( بتقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطرافوإذ حييط علماً  

  :إىل مرفق البيئة العاملية، بوصفه كياناً تشغيلياً لآللية املالية لالتفاقيةيطلب   - ١  

أن يواصل اختاذ اخلطوات الالزمة لتحسني حواره مع البلدان، مبـا يف ذلـك ضـمان                  )أ(  
شفافية وحسن التوقيت يف مراسالته مع األطراف بشأن التغيريات املضطلع هبا يف إطار برنامج الوضوح وال

  إصالح مرفق البيئة العاملية؛

وكاالته املنفذة بأحكام االتفاقية ذات الصلة ومبقررات       /أن يبلغ وكاالته املشرفة على التنفيذ       )ب(  
ئة العاملية، وأن يشجعها على االستعانة، على سبيل األولوية         مؤمتر األطراف يف أداء التزاماهتا اخلاصة مبرفق البي       

  اخلرباء االستشاريني الوطنيني يف مجيع جوانب إعداد املشاريع وتنفيذها؛/وكلما أمكن، باخلرباء الفنيني

أن يواصل تبسيط وترشيد تطبيق مبدإ التكلفة اإلضافية، مستفيداً من إصالحاته األخرية         )ج(  
   الدروس املستفادة بشأن املعوقات اليت تواجهها البلدان النامية يف حشد املوارد؛وآخذاً يف اعتباره

أن يأخذ يف اعتباره الكامل الدروس املستفادة يف األولوية االسـتراتيجية املتمثلـة يف                )د(  
ات ، مبا يف ذلك تطبيق مبدإ التكلفة اإلضافية، لإلسهام يف تقدمي معلوم"جتريب هنج تشغيلي إزاء التكيف"

  عن أفضل طريقة يستطيع هبا مرفق البيئة العاملية دعم أنشطة التكيف مع تغري املناخ؛

الدراسة "أن يواصل حتسني سبل احلصول على أموال مرفق البيئة العاملية، كما جرى بيانه يف                 ) ه(  
  ثار الضارة لتغري املناخ؛، بالنسبة للبلدان املعرضة بوجه خاص لآل)٢("الثالثة لألداء العام ملرفق البيئة العاملية

لألطراف يف ضمن إطار زمين يتيح أن يقدم تقرير مرفق البيئة العاملية إىل مؤمتر األطراف   )و(  
  قبل بدء دورات مؤمتر األطراف؛بتأٍن التقرير تدرس االتفاقية أن 

 تتحملها أن يواصل ضمان توفري املوارد املالية للوفاء بالتكاليف الكاملة املتفق عليها اليت  )ز(  
   من االتفاقية؛١٢ من املادة ١مبوجب الفقرة القائمة البلدان النامية األطراف يف االمتثال اللتزاماهتا 

أعاله يف استعراض منتصف املدة الذي ) ز(١أن يضع يف اعتباره الطلب الوارد يف الفقرة   )ح(  
  ؛٢٠٠٨يعتزم إجراءه يف عام 

أن يعمل مع وكاالته املشرفة على التنفيذ على مواصلة تبسيط إجراءاته وحتـسني فعاليـة                 )ط(  
متويالً مـن أجـل الوفـاء    مبوجبها  التفاقيةلاملرفق األول  يفغري املدرجة  ألطرافوكفاءة العملية اليت تتلقى ا

                                                      

)١( FCCC/CP/2007/3و Corr.1.  
Environmental Results Progressing Toward - :ية ملرفق البيئة العاملالعامالدراسة الثالثة لألداء " )٢(

2005June , GEF, "Executive Version, Third Overall Performance Study of the Global Environment Facility.  
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 صرف األموال يف الوقت املناسب  من االتفاقية، هبدف ضمان١٢ من املادة ١بالتزاماهتا القائمة مبوجب الفقرة 
  لتغطية التكاليف الكاملة املتفق عليها اليت تتحملها البلدان النامية األطراف يف امتثاهلا لتلك االلتزامات؛

أن حيسن، حسب االقتضاء، إجراءاته التشغيلية لضمان صـرف األمـوال يف الوقـت                )ي(  
 تتحملها األطراف غري املدرجة يف املرفق األول واليت         املناسب للوفاء بالتكاليف الكاملة املتفق عليها اليت      

تقوم بإعداد بالغاها الوطنية الثالثة، وعند االقتضاء، بالغاهتا الوطنية الرابعة، يف ضوء الفقرات الفرعيـة               
   أعاله؛١من الفقرة ) ط (- ) ز(

تفاقية يف  ألطراف غري املدرجة يف املرفق األول لال      أن يقوم، حسب االقتضاء، مبساعدة ا       )ك(  
 مـن   ١٢ من املادة    ٤ مقترحات املشاريع احملددة يف بالغاهتا الوطنية املقدمة وفقاً للفقرة           وإعدادصياغة  
  ؛١١- م أ/٥ من املقرر ٢ والفقرة االتفاقية

أن يكفل، باالشتراك مع وكاالته املشرفة على التنفيذ، متاشي حتليل مقترحات املشاريع              )ل(  
املبادئ التوجيهية إلعداد البالغات الوطنيـة املقدمـة مـن           الثانية والتالية مع     لتمويل البالغات الوطنية  

  ؛)٣(األطراف غري املدرجـة فـي املرفق األول لالتفاقية

  : مرفق البيئة العاملية إىل القيام مبا يلييدعو  - ٢  

دمة من  أن يواصل تقدمي املعلومات عن متويل املشاريع احملددة يف البالغات الوطنية املق             )أ(  
 من االتفاقية، واليت    ١٢ من املادة    ٤وفقاً للفقرة    )٤(األطراف غري املدرجـة فـي املرفق األول لالتفاقية      

  تقدميها واملوافقة عليها الحقاً؛جيري 

، بشأن جتارهبا احلالية مع مرفـق البيئـة   ويف أية شواغل قد تبديها أن ينظر يف آراء األطراف،        )ب(  
رفة على التنفيذ فيما يتعلق بتقدمي الدعم املايل إلعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطراف              العاملية ووكاالته املش  

  ؛Add.1 وFCCC/SBI/2007/Misc.13غري املدرجة يف املرفق األول، كما وردت يف الوثيقتني 

 أن يدرج، يف تقريره العادي الـذي يقدمـه إىل مـؤمتر             البيئة العاملية ق  مرف إىل   يطلب  - ٣  
   أعاله؛٢ و١راف، معلومات عن اخلطوات احملددة اليت اختذها لتنفيذ اإلرشادات الواردة يف الفقرتني األط

 إىل مرفق البيئة العاملية أن يواصل، حسب االقتضاء، تقدمي املوارد املالية للبلدان             يطلب  - ٤  
م /٦ و١-م أ/١١ وفقاً للمقررات األطراف، وال سيما أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية،النامية 

 من االتفاقية وأن يقدم إىل ٦ لدعم تنفيذ برنامج عمل نيودهلي بشأن املادة ،١٠- م أ/٧ و٩- م أ /٤ و ٧- أ
  .عن األنشطة اليت يدعمهابانتظام تقارير مؤمتر األطراف 

 - - - - - 

                                                      

  .٨- م أ/١٧املبادئ التوجيهية احلالية يتضمنها املقرر  )٣(
  .٢، الفقرة ١١- م أ/٥املقرر  )٤(


