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            مؤمتر األطراف
               الدورة العاشرة
     ٢٠٠٤      ديسمرب  /            كانون األول  ١٧- ٦            بوينس آيرس، 

               من جدول األعمال  )  أ ( ٤      البند 
                                                   استعراض تنفيذ االلتزامات واألحكام األخرى املنصوص عليها

                                       يف االتفاقية اآللية املالية لالتفاقية

 *تقرير مرفق البيئة العاملية إىل مؤمتر األطراف

 رعية للتنفيذتوصية اهليئة الف

                                                                                                      قـررت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا احلادية والعشرين، أن توصي مؤمتر األطراف باعتماد مشروع                
  .                                االستنتاجات التايل يف دورته العاشرة

 مشروع استنتاجات بشأن تقرير مرفق البيئة العاملية إىل مؤمتر األطراف

                                                  الذي يتضمن معلومات عن أنشطته الرئيسية من         ) ١ (   ملية                                                   نظـر مؤمتـر األطراف يف تقرير مرفق البيئة العا          - ١
                                     ومعلومات إضافية مقدمة من مرفق          ٢٠٠٤       يونيه   /         حزيران   ٣٠       إىل       ٢٠٠٣       يوليه   /      متوز  ١                           املضطلع هبا يف الفترة من      

  يف                           ُ                                                      ُ                       البيئة العاملية، والحظ أنه أُبديت عدة تعليقات على القضايا اليت يشملها التقرير واليت سُتعاجل مبزيد من التفصيل 
                                                    والحظ مؤمتر األطراف أن مرفق البيئة العاملية واصل مراعاة   .                                             إطار بنود أخرى من جدول أعمال اهليئتني الفرعيتني

  .                                                                             اإلرشادات املقدمة من مؤمتر األطراف يف أداء دوره ككيان لتشغيل اآللية املالية لالتفاقية

            ـــــــــــ
                                         كما اعتمدهتا اهليئة الفرعية للتنفيذ      FCCC/SBI/2004/L.20                                            هذه الوثيقة هي نسخة معدلة من الوثيقة          * 

  .           يف جلسة عامة
 ) ١ (  FCCC/CP/2004/6.  
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                         ً                                                                  كما أحاط مؤمتر األطراف علماً باملعلومات املقدمة عن املستوى احلايل لتمويل املشاريع الكاملة واملتوسطة  - ٢
                          والحظ مع االرتياح التقدم      .     اريع                                                                            احلجم، وأنشطة برنامج املنح الصغرية، واألنشطة التمكينية وأنشطة إعداد املش         

                             وكفاءة الطاقة وحفظ الطاقة      )  ٦                   الربنامج التشغيلي    (                                                              اهلام احملرز يف دعم تنفيذ املشاريع يف جماالت الطاقة املتجددة           
                                                                                     بـيد أنه الحظ أنه تلزم جهود إضافية لتحقيق تقدم مماثل يف جماالت النقل املستدمي                  ).  ٥                       الـربنامج التشـغيلي      (
   ).  ٧                   الربنامج التشغيلي    (                                                               وتكنولوجيات الطاقة املتسمة باخنفاض انبعاثات غازات الدفيئة          )   ١١    لي                 الربنامج التشغي  (

                                                                                                                     كمـا حث مؤمتر األطراف مرفق البيئة العاملية على القيام، يف تقاريره املقبلة إىل مؤمتر األطراف، بزيادة التشديد                  
  .                                       ير واملعلومات احلالية ملرفق البيئة العاملية                              َّ                          على نتائج وآثار املشاريع اليت موَّهلا، مع االعتماد على التقار

                      ً                                                                                    وأحاط مؤمتر األطراف علماً كذلك بقيام مرفق البيئة العاملية بوضع برنامج دعم تقين ملساعدة البلدان يف                 - ٣
                                                       كما رحب بإنشاء جلنة استشارية وجلنة لتنفيذ املشاريع          .                                                        تذلـيل الصـعوبات املصادفة يف إعداد بالغاهتا الوطنية        

                                                                                                   القضـايا التنسيقية والتقنية، على التوايل، بغية ضمان إجناز العمل بفعالية، وتنفيذ املشروع العاملي لدعم            ملعاجلـة   
                                                  ولتفادي ازدواج اجلهود، دعا مؤمتر األطراف مرفق البيئة   .                           ً                     إعداد البالغات الوطنية وفقاً إلرشادات مؤمتر األطراف
                                                  وثيق مع فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية                                                    العاملـية إىل ضمان عمل برنامج الدعم التقين على حنو     

                                                     كما طلب إىل مرفق البيئة العاملية مواصلة موافاته          .                                                            املقدمـة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية         
  .                                                                              مبعلومات عن دعمه لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية يف إعداد بالغاهتا الوطنية

                      ً                                                                     وأحاط مؤمتر األطراف علماً باملعلومات املقدمة من مرفق البيئة العاملية عن عمله اجلاري يف جماالت الرصد  - ٤
                                 ودعا مؤمتر األطراف مرفق البيئة       .                                                                                والتقيـيم، والتخطيط االستراتيجي، وتبسيط دورة مشاريع مرفق البيئة العاملية         

                                                          عة حصول البلدان النامية على موارد مرفق البيئة العاملية،                                                              العاملـية إىل زيادة تبسيط عملياته وإجراءاته لضمان سر        
      تشرين  (                                                                                                       وإدراج معلومات عن التقدم احملرز يف هذه اجملاالت يف تقريره إىل مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة                  

    على                                                                                   وشجع مؤمتر األطراف مرفق البيئة العاملية على البحث باستمرار عن طرق لإلبقاء                ).     ٢٠٠٥       نوفمرب   /       الـثاين 
  .                                                                                 اخنفاض التكاليف اإلدارية بغية زيادة املوارد املتاحة ملساعدة البلدان النامية إىل أقصى حد

                                                     ً                                      ورحب مؤمتر األطراف كذلك بالدعم املقدم إىل أقل البلدان منواً يف إعداد برامج عملها الوطنية للتكيف،  - ٥
                ُ                والحظ بقلق أنه مل ُيستكمل حىت        .           ذه الربامج                                                                      وكذلك بالتحضريات اليت قام هبا مرفق البيئة العاملية لدعم تنفيذ ه          

                                                                                                   اآلن سوى برنامج واحد من هذه الربامج، ودعا مؤمتر األطراف إىل توثيق العمل بني مرفق البيئة العاملية، ووكاالته 
                                     والحظ كذلك أنه سيجري تعبئة موارد        .   ُ                     ً                                                    املُنفذة وأقل البلدان منواً للتعجيل بإعداد برامج العمل الوطنية للتكيف         

                                              ً                                                                    فية لتجديد موارد الصندوق اخلاص بأقل البلدان منواً ودعا مرفق البيئة العاملية إىل ضمان اتساق توفري املوارد                    إضا
  .                                                   املالية لدعم تنفيذ هذه الربامج مع إرشادات مؤمتر األطراف

  ري                                                                                             ورحـب مؤمتر األطراف بنتائج اجتماع املاحنني احملتملني األول إلعالن التربعات للصندوق اخلاص لتغ              - ٦
                ، والحظ أنه مت        ٢٠٠٤       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ١٦                                                               املـناخ، املعقـود يف واشنطن بالواليات املتحدة األمريكية، يف           

                            وحث مؤمتر األطراف مرفق البيئة   .                                                   مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة هلذا الصندوق     ٣٤,٦           اإلعالن عن   
                                                   لدعم تنفيذ أنشطة املشاريع املؤهلة يف إطار الصندوق، مع                                                    العاملية على مواصلة جهوده يف سبيل تعبئة موارد إضافية 

ُ                          مواصلة ضمان الفصل املايل بني هذا الصندوق والصناديق األخرى اليت ُعهد هبا إىل الكيان التشغيلي           ً  وأحاط علماً   .                                                           
   .                                                                                         بقلق بعض األطراف إزاء األساس التناسيب التدرجيي للتمويل املشترك يف إطار الصندوق اخلاص لتغري املناخ
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                                                                                                          كما رحب مؤمتر األطراف جبهود مرفق البيئة العاملية لبدء تنفيذ هنجه االستراتيجي لتعزيز بناء القدرات،                - ٧
                                                                                                                      ودعـا مؤمتر األطراف مرفق البيئة العاملية إىل مضاعفة جهوده اهلادفة إىل تنفيذ عناصر هنجه الرئيسية لتعزيز بناء                  

                                                          ً        ل، وخاصة برامج بناء القدرات القطرية من أجل أقل البلدان منواً                                                    القدرات يف األطراف غري املدرجة يف املرفق األو       
  .                            والدول النامية اجلزرية الصغرية

                      ً                                                                      وأحاط مؤمتر األطراف علماً باملعلومات املقدمة من مرفق البيئة العاملية استجابة إلرشادات مؤمتر األطراف  - ٨
                                             ول لدعم األنشطة املتعلقة بتقييم االحتياجات                                                                       بشـأن تقـدمي الدعم املايل إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق األ            

                                                                                                                 التكنولوجية، وأكد ضرورة تعجيل مرفق البيئة العاملية باإلجراءات يف تقدمي دعم إىل األطراف اليت مل تضطلع بعد                 
                            ً      ً                                                            كما شجع األطراف اليت تلقت دعماً مالياً، ولكنها مل تستكمل ومل تقدم التقييم، إىل القيام                 .                    بتقيـيم احتياجاهتا  

  .                                                        لك بأسرع وقت ممكن، كي يتسىن تقاسم املعلومات مع األطراف األخرى  بذ

                                                                                                        ورحـب مؤمتر األطراف باملعلومات املقدمة من مرفق البيئة العاملية عن دعمه لألنشطة املتعلقة بالتثقيف                - ٩
          ى مواصلة                                                                من االتفاقية، وحث مؤمتر األطراف مرفق البيئة العاملية عل          ٦                                       والتدريب وتوعية اجلمهور مبوجب املادة      

                                                                                                              عمله يف استقصاء مزيد من الفرص لدعم جهود األطراف غري املدرجة يف املرفق األول الرامية إىل تنفيذ األنشطة                  
  .                                                                           من االتفاقية وتقدمي تقرير عن التقدم احملرز إىل مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة ٦               املتعلقة باملادة 

                                                        من االتفاقية وملا ورد يف مذكرة التفاهم املربمة بني            ١١           ام املادة                                ً          وأشار مؤمتر األطراف إىل أنه وفقاً ألحك       -  ١٠
                                             ، ستعمل اآللية املالية لالتفاقية حتت إشراف        ٢-    م أ  /  ١٢                                                            مؤمتر األطراف وجملس مرفق البيئة العاملية، املرفقة باملقرر         

                      ية ومعايريها املتعلقة                                                                                         مؤمتر األطراف وستكون مسؤولة أمامه، وسيقرر مؤمتر األطراف سياساهتا وأولوياهتا الربناجم          
  .                      باألهلية ألغراض االتفاقية

                      ً                                                                      وأحاط مؤمتر األطراف علماً باملعلومات املقدمة من مرفق البيئة العاملية عن التقدم احملرز حىت اآلن يف وضع  -  ١١
       من   ١١                                                                                                          إطـاره لتوزيع املوارد، وشجع مؤمتر األطراف مرفق البيئة العاملية على ضمان االتساق مع أحكام املادة                 

                                                                                                                  االتفاقية ومذكرة التفاهم املربمة بني مؤمتر األطراف وجملس مرفق البيئة العاملية، ومع اإلرشادات املقدمة من مؤمتر                
  .                             األطراف إىل مرفق البيئة العاملية

                                                                                                              كما دعا مؤمتر األطراف مرفق البيئة العاملية إىل ضمان ختصيص موارد كافية يف إطار الصندوق االستئماين ملرفق                  -  ١٢
  .                                                                                         ئة العاملية لدعم تنفيذ أنشطة التكيف، مبا يتسق مع إرشادات مؤمتر األطراف إىل مرفق البيئة العاملية    البي

- - - - - 


