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EZE.04-589 

            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

 يةاستعراض تنفيذ االلتزامات واألحكام األخرى املنصوص عليها يف االتفاق

 اقتراح مقدم من الرئيسة

                                                                                                                 مل تـتمكن اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا احلادية والعشرين، من التوصل إىل اتفاق بشأن نص ملشروع مقرر،                   
                                    وبعد أن عقدت رئيسة مؤمتر األطراف        .                                                 إىل رئيسة مؤمتر األطراف الختاذ اإلجراء املناسب       ∗                         وأحالـت مشـروع الـنص     

  .                                                              ترحت مشروع املقرر التايل على مؤمتر األطراف العتماده يف دورته العاشرة                           مشاورات بشأن مشروع النص، اق

 ١٠-م أ/-مشروع املقرر 

 تقييم التمويل الالزم ملساعدة البلدان النامية يف
 الوفاء بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية 

                 إن مؤمتر األطراف، 

               من االتفاقية،  ٢١         من املادة    ٣          والفقرة   ١١         ، واملادة  ٤           من املادة  ٧   و ٣           إىل الفقرتني        إذ يشري  

  ، ٨-   م أ / ٥   و ٣-   م أ /  ١٢   و ٢-   م أ /  ١٢             إىل مقرراته             ً وإذ يشري أيضاً 
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        التمويل                                                                       الذي أعدته األمانة بالتعاون مع مرفق البيئة العاملية، عن تقييم            )١ (          التقرير                        وإذا يالحظ مع التقدير    
                                             يف سياق مذكرة التفاهم بني مؤمتر األطراف                                                                                الـالزم ملساعدة البلدان النامية يف الوفاء بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية         

  ، )٢ (                        وجملس مرفق البيئة العاملية

                                                                                        أن التقرير الذي أعدته األمانة ينطوي على معلومات مفيدة يتعني إبالغها إىل مرفق                           ً     وإذ يالحـظ أيضاً    
                البيئة العاملية،

                جحة، فإن مؤمتر                                                                      أنه على الرغم من أن عمليات جتديد املوارد السابقة كانت نا                               وإذا يالحـظ كذلـك     
ّ                 األطراف مل جير تقييماً رمسياً ومل يقدم بالغاً رمسياً مبقدار األموال ألغراض التحديد املشترك، ّمما هو الزم ملساعدة                                      ً     ً             ً     ً                  
                                                                                                  الـبلدان النامـية كمـا هـو مـبني يف اإلجراءات احملددة يف مرفق مذكرة التفاهم بني مؤمتر األطراف ومرفق       

                البيئة العاملية،

        ً                                                                  أنه وفقاً ملذكرة التفاهم ومرفق مذكرة التفاهم، يتعني على مؤمتر األطراف ومرفق         على    يد                  وإذ يعيد التأك   
                            ً                                                             البيئة العاملية أن حيددا سوياً احتياجات التمويل اإلمجالية ملرفق البيئة العاملية ألغراض االتفاقية،

ُ                                                       أنه ُسجل يف األعوام األخرية ارتفاع يف عدد مصادر التمويل املتاحة         وإذ يالحظ                لألنشطة املتصلة      
            بتغري املناخ،

                                                                                                أن يشكل التقرير بشأن تقييم التمويل الالزم ملساعدة البلدان النامية يف الوفاء بالتزاماهتا                   يقرر   - ١ 
                    ً                                                                                       مبوجـب االتفاقية إسهاماً من مؤمتر األطراف يف اجلولة الرابعة من مفاوضات جتديد موارد الصندوق االستئماين                

                     ملرفق البيئة العاملية؛

                                                                                     جملس مرفق البيئة العاملية على تأمني توافر التمويل الكايف لتمكني البلدان النامية من الوفاء   ث  حي - ٢ 
       اليت    ١١              من املادة     ٥                                   من االتفاقية؛ فضال عن الفقرة        ٤              من املادة     ٧                                                 بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية، مع مراعاة الفقرة       

                                                           ري املوارد املالية ذات الصلة بتنفيذ األطراف من البلدان                             ً                                       تنص على أنه جيوز أيضاً لألطراف من البلدان املتقدمة توف         
                                                                                    النامية لالتفاقية من خالل القنوات الثنائية واإلقليمية وغريها من القنوات املتعددة األطراف؛

                                                                                        من األمانة القيام، باالستناد إىل خربة الصناديق الدولية ومؤسسات التمويل املتعددة                  يطلـب  - ٣ 
                                                                                     مات ذات الصلة لتناول احتياجات البلدان النامية من االستثمار يف املستقبل ألغراض                                    األطـراف، بتجميع املعلو   

          ً                                                                        ويطلب أيضاً من األمانة إتاحة هذا التجميع إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ كوثيقة              .                                     الوفـاء بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية    
   ).    ٢٠٠٥      نوفمرب  /           تشرين الثاين (                                 معلومات يف دورهتا الثالثة والعشرين 

----- 

                                                      

) ١ (  FCCC/SBI/2004/18.  
) ٢ (  FCCC/CP/1996/15/Add.1.  


