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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة الثالثة والثالثون

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

  قيةاآللية املالية لالتفا
  تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف 

  واإلرشادات املوجهة إىل مرفق البيئة العاملية

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

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس    
  إضافة    

  الفرعية للتنفيذتوصية اهليئة     
قررت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا الثالثة والثالثني، أن توصي مؤمتر األطـراف               

  : بأن يعتمد، يف دورته السادسة عشرة، مشروع املقرر التايل

  ١٦-م أ/-مشروع املقرر     

 مرفق البيئة العامليـة املقـدم إىل مـؤمتر          تقرير: اآللية املالية لالتفاقية      
   واإلرشادات املوجهة إىل مرفق البيئة العامليةاألطراف

  ،إن مؤمتر األطراف  
   ،)١( تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطرافإذ يالحظ  

__________ 
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  ،٢-م أ/١٢ باملقرر وإذ يذكّر  
 اإلصالح الذي جيري تنفيذه على مرفق البيئة العامليـة بقـصد            وإذ يالحظ كذلك    

إىل زيادة استجابة الدعم املقدم إىل مجيع البلدان النامية وفعاليتـه           حتسني طرائق عمله الرامية     
  وكفايته، مبا يف ذلك نظام التخصيص الشفاف للموارد،

 مرفق البيئة العاملية إىل استكمال اإلصالحات اليت جيريها يف أقرب وقـت             يدعو  -١  
  ؛ ناجحاًعاملية تنفيذاًممكن من أجل تسهيل تنفيذ الدورة اخلامسة لتجديد موارد مرفق البيئة ال

من مرفق البيئة العاملية أن يقدم إىل البلدان، يف معرض تنفيـذ هـذا           يطلب    -٢  
اإلصالح، مجيع املعلومات الالزمة، وال سيما تلك املتعلقة بانعكاسات هذه اإلصالحات على         

  األنشطة اليت يضطلع هبا مرفق البيئة العاملية؛
 فه الكيان التشغيلي لآللية املالية يف إطار االتفاقيـة،         مرفق البيئة العاملية، بوص    حيث  -٣  

   من االتفاقية؛٦على زيادة فرص احلصول على التمويل لألنشطة اليت تنفذ يف إطار املادة 
  : من مرفق البيئة العاملية ما يلييطلب  -٤  
إىل األطراف غـري املدرجـة يف       مواصلة تقدمي التمويل للدعم التقين املقدم         )أ(  

املرفق األول لالتفاقية إلعداد بالغاهتا الوطنية، من قبيل التمويل الذي يقدمه برنـامج دعـم               
البالغات الوطنية، مع اإلقرار بأن تكاليف هذا الدعم التقين ال ختصم من األمـوال املقدمـة                

  ؛لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول إلعداد بالغاهتا الوطنية
التأكد من أن عملية التعجيل اجلارية يف إطار اإلجراءات التشغيلية ترمي إىل              )ب(  

إتاحة صرف األموال يف الوقت املناسب لألطراف غري املدرجـة يف املرفـق األول إلعـداد         
  بالغاهتا الوطنية؛

العمل مع وكاالته املشرفة على التنفيذ من أجل مواصلة تبسيط إجراءاتـه              )ج(  
لية وكفاية العملية اليت تتلقى من خالهلا األطراف غري املدرجة يف املرفـق األول              وحتسني فعا 

 من االتفاقية، حرصاً على دفع     ١٢ من املادة    ١التمويل الالزم للوفاء بالتزاماهتا مبوجب الفقرة       
 األموال يف الوقت املناسب لتغطية التكاليف الكاملة املتفق عليها اليت تتحملها البلدان الناميـة    
 األطراف يف االمتثال هلذه االلتزامات، وجتنب الثغرات بني أنشطة التمكني الـواردة يف البالغـات              
  الوطنية احلالية والالحقة، مع اإلقرار بأن عملية إعداد البالغات الوطنية هي عملية مستمرة؛

ت املناسـب   ـإهناء أي إجراءات تشغيلية عالقة لضمان صرف األموال يف الوق           )د(  
  طراف اليت تقرر طلب احلصول، بالطريقة املباشرة، على األموال إلعداد بالغاهتا الوطنية؛لتلك األ

تقدمي معلومات مفصلة عن متويل املشاريع احملددة يف البالغـات الوطنيـة              )ه(  
 من االتفاقيـة،  ١٢ من املادة ٤املقدمة من األطراف غري ملدرجة يف املرفق األول وفقاً للفقرة      

  .ظيت باملوافقة عليها الحقاًواليت قدمت وح
       


