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(A)     GE.08-71425    111208    111208 

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة التاسعة والعشرون

  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٠- ١بوزنان، 
  

  من جدول األعمال) ب(٥البند 
   لالتفاقيةاآللية املالية

  تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف 
  واإلرشادات املوجهة إىل مرفق البيئة العاملية   

  تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف 
  املوجهة إىل مرفق البيئة العامليةواإلرشادات 

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

  رعية للتنفيذتوصية اهليئة الف
قررت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا التاسعة والعشرين، أن توصي مبشروع املقرَّر التايل كي ينظر فيه                  

  :مؤمتر األطراف يف دورته الرابعة عشرة

  ]١٤- م أ/- [مشروع املقرَّر 
  إىل مرفق البيئة العامليةمقدمة إرشادات إضافية 

  إن مؤمتر األطراف،  

 ٧ و٤ و٣، والفقرات ١١، واملادة ٤ من املادة ٩ و٨ و٧ و٥ و٤ و٣ و١، والفقرات ٣ملادة  إىل اإذ يشري  
   من االتفاقية، ١٢من املادة 

Distr. 
LIMITED 

FCCC/SBI/2008/L.30 
10 December 2008 

ARABIC 
Original: ENGLISH 



FCCC/SBI/2008/L.30 
Page 2 

 

 ٤- م أ /١ و 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 أيضاً    
 ٩- م أ /٣ و ٨- م أ /٧ و ٨- م أ /٦ و ٨- م أ /٥ و ٧- م أ /٧ و ٧- م أ /٦ و ٧- م أ /٣ و ٧- م أ /٢ و ٥- م أ /٨ و ٤- م أ /٢و
  ،١٣- م أ/٧ و١٢- م أ/٣ و١١- م أ/٥ و١٠- م أ/٨ و٩- م أ/ ٩ و٩- م أ/٤و

   ،)١( بتقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطرافوإذ حييط علماً  

علقة  خالل مناقشاهتا املت    إىل القيام،   األطراف اليت تقدم مسامهات مالية ملرفق البيئة العاملي        يدعو[  - ١  
   :، مبا يليبتجديد املوارد

إيالء اهتمام خاص ملرفق مذكرة التفاهم املعقودة بني مؤمتر األطراف وجملـس مرفـق البيئـة                  )أ(  
، وخباصة للحكم الذي ينص على قيـام مـؤمتر          ٣- م أ /١٢، وهي املذكرة اليت اعتمدت مبوجب املقرر        )٢(العاملية

  تحديد املتطلبات الكلية لتمويل مرفق البيئة العاملية ألغراض االتفاقية؛ ب معاًاألطراف وجملس مرفق البيئة العاملية

والشواغل [اليت تثريها البلدان النامية إزاء تنفيذ إطار ختصيص املوارد،          ] اجلدية[معاجلة الشواغل     )ب(  
  ؛] األموالإمكانية احلصول علىيف اإلجرائية املؤثرة 

  : مبا يلي من مرفق البيئة العاملية القياميطلب  - ٢  

التمويل املشترك املقدم للمشاريع املمولة من مرفـق البيئـة العامليـة            ] وهدف[ تقدمي معلومات عن طبيعة       )أ(  
مما يضيف إىل عبء الديون امللقى على كاهل البلدان         [أجل حتديد ما إذا كانت موارد التمويل املشترك هذه تشكل قروضاً             من[

، ]الذي ُتطلَب من أجله إتاحة الوصول إىل موارد مرفق البيئـة العامليـة            [يق هدف االتفاقية    وما إذا كانت تسهم يف حتق     ] النامية
  ؛]مراعاة مبدأ التكلفة اإلضافية مع

] مـن آثـار تغـري املنـاخ       [التخفيف  ] التكيف مع تغري املناخ و    [تعزيز إجراءات   ] مواصلة[  )ب(  
الوصول [، و]حسب االقتضاء[نقل التكنولوجيا ] ويلوتيسري ومت[األطراف من البلدان النامية، وكذلك تشجيع   يف

  ؛]إىل التكنولوجيات السليمة بيئياً

حتسني وصول مجيع البلدان النامية، وخباصة أقل البلدان منواً، والدول اجلزرية الصغرية           ] مواصلة[  )ج(  
  والبلدان الواقعة يف أفريقيا، إىل موارد مرفق البيئة العاملية؛النامية 

تشجيع وكاالته املشرفة على التنفيذ ووكاالته املنِفذة على أداء وظائفهـا بكفـاءة،             ] ةمواصل[  )د(  
وفقاً إلرشادات مؤمتر األطراف وعلى ضوء عملية إصالح مرفق البيئة العاملية والدور الذي يؤديه مرفق بيئة عاملية [

لشفافية بغية تلبية احتياجات البلدان املتلقية، مبا معزَّز بوصفه كياناً لتشغيل اآللية املالية لالتفاقية، وبقدرٍ أكرب من ا
  ؛]يكفل العمل الفعال املوجه قطرياً

                                                      

)١( FCCC/CP/2008/2/Rev.1. 

)٢( FCCC/CP/1996/9،املرفق . 
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تستجيب إلرشادات مـؤمتر    [ الذي يقدم إىل مؤمتر األطراف، معلومات        ،تضمني تقريره العادي  ] مواصلة[  )ه(  
  ]] أعاله؛٢ و١ يف الفقرتني بشأن اخلطوات احملددة اليت اختذها لتنفيذ اإلرشادات الواردة[؛ ]األطراف

أن يضمن، كمسألة ذات أولوية عالية، توفري موارد مالية كافية لتغطية التكاليف الكاملة املتفق                )و(  
 من االتفاقية، ١٢ من املادة ١ األطراف من البلدان النامية يف االمتثال اللتزاماهتا مبوجب الفقرة تتحملهاعليها اليت 

 عدداً من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية تعتزم الشروع يف إعداد بالغاهتا مع التنويه والترحيب بأن
  الوطنية الثالثة أو الرابعة حبلول هناية عملية التجديد الرابعة ملوارد مرفق البيئة العاملية؛

توجيهيـة إلعـداد    مرفق البيئة العاملية إىل إبالغ وكاالته املشرفة على التنفيذ باملبـادئ ال  يدعو  - ٣  
البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، وباألحكام ذات الصلة لالتفاقيـة،                

 منها بشأن توفري موارد مالية جديدة وإضافية لتغطية التكاليف الكاملة املتفق عليها             ٤ من املادة    ٣وخباصٍة الفقرة   
  . من االتفاقية١٢ من املادة ١لدان النامية يف االمتثال اللتزاماهتا مبوجب الفقرة  األطراف من الباليت تتحملها

توجيه الطلبات التالية اليت كان مؤمتر األطراف قد وجهها إىل مرفق البيئة العامليـة يف دورتـه             يكرر    - ٤  
  :الثالثة عشرة

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

 حسب االقتضاء، إجراءاته التشغيلية لضمان صرف األموال يف الوقت املناسب للوفاء ،أن ُيحسِّن  )ب(  
لها األطراف غري املدرجة يف املرفق األول واليت تقوم بإعـداد بالغاهتـا     بالتكاليف الكاملة املتفق عليها اليت تتحم     

  ، عند االقتضاء، بالغاهتا الوطنية الرابعة؛ وكذلكالوطنية الثالثة
أن يقوم، حسب االقتضاء، مبساعدة األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية يف صـياغة                )ج(  

 ٢ من االتفاقية والفقرة ١٢ من املادة ٤بالغاهتا الوطنية املقدمة وفقاً للفقرة وإعداد مقترحات املشاريع احملددة يف    
  ؛١١- م أ/٥املقرر   من

أن يدعو مرفق البيئة العاملية إىل مواصلة تقدمي املعلومات عن متويل املشاريع احملدَّدة يف البالغات                 )د(  
 من االتفاقية واليت ١٢ من املادة ٤فاقية وفقاً للفقرة الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالت   

  جيري تقدميها واملوافقة عليها الحقاً؛
أن يعمل مع وكاالته على مواصلة تبسيط إجراءاهتا وحتسني فعالية وكفاءة العمليـة الـيت تتلقـى                   )ه(  

 مـن   ١ بالتزاماهتا القائمة مبوجب الفقرة      األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية مبوجبها متويالً من أجل الوفاء           
 من االتفاقية، هبدف ضمان صرف األموال يف الوقت املناسب لتغطية التكاليف الكاملة املتفق عليهـا الـيت                  ١٢املادة  

  تتحملها البلدان النامية األطراف يف امتثاهلا لتلك االلتزامات؛
ية بأن يبذُلَ جهوداً متواصلةً لتوفري موارد ماليـة          طلبه املوجه إىل مرفق البيئة العامل      ُيكرِّر كذلك   - ٥  

  .٧- م أ/٢كافية لدعم تنفيذ أنشطة بناء القدرات وفقاً للمقرر 

 - - - - -  


