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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

 اهليئة الفرعية للتنفيذ
  والثالثونلثالثةالدورة ا

 ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٤ -نوفمرب / تشرين الثاين٣٠كانكون، 
 من جدول األعمال) أ(٥البند 

 قيةاآللية املالية لالتفا
 االستعراض الرابع لآللية املالية

 االستعراض الرابع لآللية املالية    

 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس    

 إضافة    

 توصية اهليئة الفرعية للتنفيذ    

قررت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا الثالثة والثالثني، أن توصي مبشروع املقـرر               
 :يف دورته السادسة عشرةالتايل لكي يعتمده مؤمتر األطراف 

 ١٦-م أ/-مشروع املقرر     

 االستعراض الرابع لآللية املالية: اآللية املالية لالتفاقية    

 ،إن مؤمتر األطراف  

  من االتفاقية، ٩، وإىل املادة ٤ من املادة ٨ و٥ و٤ و٣ إىل الفقرات إذ يشري  

  منها،١ الفقرة  من االتفاقية وال سيما١١ بالكامل أحكام املادة وإذ يراعي  
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 ١٣-م أ /٦ و ٧-م أ /٧ و ٤-م أ /٣ و ٢-م أ /١٢ و ١-م أ /١١ إىل مقرراته    ًوإذ يشري أيضا    
 ،١٤-م أ/٣و

  من االتفاقية،٧من املادة ) ح(٢ بأحكام الفقرة وعمالً  

 أن الوكاالت املتعددة األطراف والثنائية قد زادت من مواردها املاليـة            وإذ يالحظ   
 ة،املتعلقة بتنفيذ االتفاقي

  التقرير السنوي ملرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتـر األطراف،وإذ يالحظ أيضاً  

 بإكمال التجديد اخلامس ملرفق البيئة العاملية الذي جرى يف بونتا ديل            وإذ حييط علماً    
 ،٢٠١٠مايو / أيار٢٨ إىل ٢٤إيسيت يف الفترة من 

ـ  ـسة األداء الشامل الرابع    املتعلق بدرا  )١( كذلك بالتقرير  وإذ حييط علماً     ق ـة ملرف
 البيئة العاملية،

 بنتائج دراسة األداء الشامل الرابعة، اليت أجنزت قبل التجديـد           حييط علماً   -١  
 :اخلامس، وهي كما يلي

 ال يزال دعم مرفق البيئة العاملية متمشيا مع توجيهات مؤمتر األطراف؛  )أ(  

 جديداً وإضـافياً إىل البلـدان       ت متويالً رغم أن البلدان املتقدمة املاحنة قدم       )ب(  
النامية لالستفادة من مزايا بيئية عاملية، فإن ذلك غري كاف لتغطية جدول األعمال املتزايـد               

 ملرفق البيئية العاملية على النحو املتفق عليه يف االتفاقيات؛

غـري  يعد دعم مرفق البيئة العاملية حامساً لتمكني البلدان من إدراج قضايا ت             )ج(  
 املناخ ضمن خططها اإلمنائية الوطنية؛

ساعد دعم مرفق البيئة العاملية البلدان النامية يف وضع سياسات من أجـل               )د(  
  ؛التصدي لتغري املناخ وختفيض انبعاثات غازات الدفيئة وجتنبها

حال إطار ختصيص املوارد دون وصول جمموعة من البلدان إىل مرفق البيئة              )ه(  
سيما فيما خيص تغري املناخ، مما قد يفسر امتعاض بعض األوساط املعنية بتغري املناخ العاملية، ال 

 من مرفق البيئة العاملية؛ 

عموماً، مت الوفاء مبتطلبات التقارير اليت يقدمها مرفق البيئـة العامليـة إىل               )و(  
 االتفاقيات، وإن كانت هناك جوانب يتعني حتسينها؛

__________ 

. حنو تقييم األثـر   : دراسة األداء الشامل الرابعة ملرفق البيئة العاملية      . ٢٠٠٩. مكتب تقييم مرفق البيئة العاملية     )١(
 .تقرير كامل
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ة العاملية إىل الربجمة على الصعيد القطري إىل زيـادة          أدى انتقال مرفق البيئ     )ز(  
ـ          القدرة اإلشرافية للبلدان على املشاريع نوعاً      ة ـ ما، لكن يـتعني حتـسني الطرائـق احلالي

 لتخصيص املوارد؛ 

مثة جمال ملواصلة حتسني وتبسيط إجراءات مرفق البيئة العامليـة، ال سـيما               )ح(  
 م املواعيد طيلة دورة املشروع؛مرحلة حتديد املشاريع، وحتسني احترا

حيتاج مرفق البيئة العاملية إىل استراتيجية إلدارة املعارف من أجل حتـسني              )ط(  
 التعلم وتقاسم أفضل املمارسات؛

م يف جمال زيادة املوارد للتـصدي إىل  ـدور مهـيقوم مرفق البيئة العاملية ب   )ي(  
 تغري املناخ؛

 بنجاح املفاوضات املتعلقة بالتجديد اخلامس ملوارد مرفـق البيئـة           يرحب  -٢  
العاملية ويالحظ أن هذه العملية هي أكرب زيادة يف جمال التركيز على تغري املناخ منذ إنـشاء                 
مرفق البيئة العاملية، مالحظاً االحتياجات املتزايدة للبلدان النامية يف جمال التخفيف والتكيـف     

 ا يف سياق مرفق البيئة العاملية؛اليت يتعني مراعاهت

 أن مرفق البيئة العاملية قدم الدعم إىل البلدان النامية وينبغـي لـه أن               يقرر  -٣  
 :يواصله يف اجملاالت التالية

 الوفاء بالتزامات هذه البلدان مبوجب االتفاقية؛  )أ(  

 تعزيز بناء القدرات الوطنية؛  )ب(  

 ارسات والعمليات من أجل التخفيف؛تطبيق ونشر التكنولوجيات، واملم  )ج(  

إىل مرفق البيئة العاملية أن يواصل حتسني طرائقه حىت يزداد دعمـه            يطلب    -٤  
 : قدرةً على االستجابة، وفعالية وكفاءة، مبا يف ذلك يف اجملاالت التالية

 العمل بالتوجيهات اجلديدة من مؤمتر األطراف؛  )أ(  

ر األطراف تقييماً حامساً لتجربته فيما خيص       تضمني تقاريره املقدمة إىل مؤمت      )ب(  
ع، وكذا جتربته يف دمج توجيهات مؤمتر األطـراف ضـمن اسـتراتيجياته             ـتنفيذ املشاري 

 وأولوياته الربناجمية؛

 حتسني الطرائق اليت تعزز القدرة اإلشرافية للبلدان وحتسن عملية ختصيص املوارد؛  )ج(  

رفق، ال سـيما اإلجـراءات املتعلقـة        مواصلة تبسيط وحتسني إجراءات امل      )د(  
 بتحديد األنشطة وإعدادها واملوافقة عليها؛

 احلرص على أن يكون الوصول إىل املوارد سريعا ويف الوقت املناسب؛  )ه(  

 متكني الربجمة على الصعيد القطري، حسب االقتضاء؛  )و(  
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 ضمان االتساق والتكامل مع األنشطة التمويلية األخرى؛  )ز(  

يع التمويل واالستثمار من القطاع اخلاص هبدف تنـاول األنـشطة           تشج  )ح(  
 املتعلقة بتغري املناخ؛

 تعزيز هنج املرفق يف إدارة املعارف إزاء اقتسام أفضل املمارسات؛  )ط(  

 أن يواصل مرفق البيئة العاملية تقدمي الدعم وحتسينه لتنفيـذ أنـشطة             يقرر  -٥  
الوطنية للتكيف، عرب الصندوق اخلاص بأقل البلدان       التكيف، مبا يف ذلك تنفيذ برامج العمل        

 منواً والصندوق اخلاص لتغري املناخ؛

 إىل مرفق البيئة العاملية أن يدرج، يف تقريره العادي املقدم إىل مـؤمتر        يطلب  -٦  
 ٤ و ٣األطراف، معلومات عن اخلطوات اليت اختذها لتنفيذ التوجيهات الواردة يف الفقـرتني             

  أعاله؛٥و

 أسابيع  ١٠ األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة سنوياً، ويف أجل أقصاه            دعوي  -٧  
قبل عقد الدورة الالحقة ملؤمتر األطراف، آراءها وتوصياهتا كتابةً بشأن العناصر اليت يـتعني              

 مراعاهتا يف وضع التوجيهات ملرفق البيئة العاملية؛

ستعراض اخلـامس لآلليـة    إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تبدأ اال    يطلب أيضاً   -٨  
 للمعايري الواردة يف املبادئ التوجيهية املرفقة بـاملقرر         املالية يف دورهتا السابعة والثالثني وفقاً     

، أو حسب التعديالت اليت قد جتـرى علـى هـذه املبـادئ       ١٣-م أ /٦ واملقرر   ٤-م أ /٣
ألطـراف يف دورتـه     ن نتائج االستعراض إىل مؤمتر ا     ـالتوجيهية الحقاً، وأن تقدم تقريراً ع     

 .التاسعة عشرة

       
  


