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(A)     GE.08-71432    101208    111208 

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة التاسعة والعشرون

   ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٠- ١بوزنان، 

  من جدول األعمال) أ(٥البند 
  اآللية املالية لالتفاقية
   لآللية املاليةاالستعراض الرابع

  اآللية املالية لالتفاقية
  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

  توصية اهليئة الفرعية للتنفيذ
 هقررت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا التاسعة والعشرين، أن توصي مبشروع املقرر التايل لكي يعتمـد      

  : مؤمتر األطراف يف دورته الرابعة عشرة

  ]١٤- أم /- [مشروع املقرر 

  االستعراض الرابع لآللية املالية: اآللية املالية لالتفاقية
  إن مؤمتر األطراف،

 من االتفاقية ويأخذ يف اعتباره بالكامل املادة ٤ من املادة ٩ و٨ و٥ و٤ و٣إىل الفقرات إذ يشري   
   من االتفاقية،١١

  ،١٣- م أ/٦ و٤- م أ/٣، و٢- م أ/١٢، و١- م أ/١١ إىل املقررات وإذ يشري  
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 إىل مرفق مذكرة التفاهم املربمة بني مؤمتر األطراف وجملس مرفق البيئة العامليـة              وإذ يشري أيضاً    
  ،)١(بشأن حتديد التمويل الالزم واملتوفر لتنفيذ االتفاقية

 أن االستعراض الرابع لآللية املالية ميكن أن يستفيد من العمليات األخرى اجلاريـة              وإذ يالحظ   
  قدم إليها إسهامات قيمة،مبوجب االتفاقية وأن ي

 )٢( حتديث الورقة املتعلقة باالستثمار والتدفقات املالية للتصدي لتغري املنـاخ          وإذ يالحظ كذلك    
  وغريها من الورقات والتقارير التقنية ذات الصلة اليت أعدهتا األمانة،

 يف االعتبـار يف     )٣( التمويل الالزم لتنفيذ االتفاقية    رأن يؤخذ التقرير املتعلق بتقدي    يقرر    - ١  
  مفاوضات التجديد اخلامس ملوارد الصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية؛

 إىل البلدان األطراف املتقدمة ويدعو األطراف األخرى اليت تقدم مسامهات مالية            يطلب  - ٢  
ة وأن تكفل املراعاة    إىل مرفق البيئة العاملية إىل أن تضمن جتديداً خامساً ناجحاً ملوارد مرفق البيئة العاملي             

  التامة لنتائج استعراض منتصف املدة إلطار ختصيص املوارد؛

 جملس مرفق البيئة العاملية على املساعدة يف ضمان إتاحة التمويل الكايف والـذي              حيث  - ٣  
   من االتفاقية؛٤ من املادة ٣ميكن التنبؤ به لتنفيذ االلتزامات املنصوص عليها يف الفقرة 

 إىل املبادئ التوجيهية الواردة يف      اًون االستعراض الرابع لآللية املالية مستند      أن يك  يقرر  - ٤  
  ؛٤- م أ/٣ ويف مرفق املقرر ١٣- م أ/٦مرفق املقرر 

، مبشروع مقرر بشأن ١٢- م أ/٢ إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن توصي، وفقاً للمقر يطلب  - ٥
  . عشرةاالستعراض لكي يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة

 _ _ _ _ _  

                                                      

)١( FCCC/CP/1996/9املرفق ،. 

)٢( FCCC/TP/2008/7. 

)٣( FCCC/SBI/2007/21. 


