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 اهليئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة احلادية والعشرون

 ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٤-٦بوينس آيرس، 
 

 من جدول األعمال) أ(٥البند 
 اآللية املالية لالتفاقية

 الصندوق اخلاص لتغري املناخ

  املناخلتغريالصندوق اخلاص 

 ةمشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

 ذتوصية اهليئة الفرعية للتنفي

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

 ١٠-م أ/-مشروع املقرر 

  ُيعهد إليه بتشغيل اآللية املالية لالتفاقية، الذيلكيانلتوجيهات إضافية 
 ناخمن أجل تشغيل الصندوق اخلاص لتغري امل

 إن مؤمتر األطراف،

 ١٠، و ٩، و ٨، و ٧، و ٥، و ٤، و ٣، و ١ إىل األحكام ذات الصلة اليت وردت خباصة يف الفقرات           إذ يشري  
  منها،١١ من االتفاقية، ويف املادة ٤من املادة 

 ،٩-م أ/٥، و٨-م أ/٧، و٧-م أ/٧ و٧-م أ/٥، و٧-م أ/٤ إىل مقرراته وإذ يشري أيضاً 
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 ٢ بشأن األنشطة والربامج والتدابري املنفذة يف اجملاالت املبينة يف الفقرتني الفرعيتني              آراء األطراف  وإذ يالحـظ   
 ،٧-م أ/٧من املقرر ) د(و) ج(

 ُيعقد للماحنني احملتملني للصندوق اخلاص لتغري املناخ، وإذ يالحظ أنه جرى            تعهُّد بنتائج أول اجتماع     وإذ يرحب  
  من دوالرات الواليات املتحدة هلذا الصندوق، مليون دوالر٣٤,٦التعهد بالتربع مببلغ 

 بضـرورة مواصـلة مرفق البيئة العاملية جلهوده الرامية إىل حشد موارد إضافية لدعم تنفيذ أنشطة                 وإذ يعـترف  
 ،الصندوق اخلاص لتغري املناخ املشاريع املؤهلة يف إطار

 ،)١(خلاص لتغري املناخ بأعمال مرفق البيئة العاملية يف جمال تشغيل الصندوق اوإذ يعترف 

 دواعـي القلق اليت أعرب عنها معظم األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية فيما يتعلق                 وإذ يالحـظ   
مبعايري التشغيل والسياسات اليت يتعني اتباعها يف متويل األنشطة اليت تنفَّذ يف إطار الصندوق اخلاص لتغري املناخ خالل فترة                   

 ،٢٠٠٤نوفمرب /جملس مرفق البيئة العاملية يف تشرين الثاين نوات، كما وافق على ذلكأولية من مخس س

 ، االنفصال بني إدارة وأنشطة مرفق البيئة العاملية والصندوق اخلاص لتغري املناخوإذ يالحظ أيضاً 

ن تضع يف اعتبارها م هلا الدعم من خالل الصندوق اخلاص لتغري املناخ جيب أ           أن األنشـطة اليت يقدَّ     الحـظ يوإذ  [ 
 ،]لطلبلقدم املالبالغات الوطنية أو برامج العمل الوطنية للتكيف، وغري ذلك من املعلومات ذات الصلة اليت يقدمها الطرف 

 على أنه ينبغي أن يكون الصندوق اخلاص لتغري املناخ مبثابة حفاز لزيادة املوارد اإلضافية من                وإذ يعـيد التأكيد    
 ادر أخرى متعددة األطراف،مصادر ثنائية ومن مص

 عـلى أنـه ينبغي أن تكون األنشطة فعالة من حيث التكاليف، وعنصراً مكمالً               وإذ يعـيد التأكـيد أيضـاً       
 حدة الفقر،من تخفيف للوطنية للتنمية املستدامة والالستراتيجيات ل

 جيب  ندوق اخلاص لتغري املناخ    على أن تقدمي الدعم لتنفيذ األنشطة املؤهلة يف إطار الص          وإذ يعيد التأكيد كذلك    
  مع التوجيهات اليت قدمها مؤمتر األطراف،يتفق أن

متويل األنشطة والربامج والتدابري املتصلة بتغري املناخ يف   يف   اسـتخدام الصـندوق اخلاص لتغري املناخ         يقـرر  -١ 
مليدان العمل لة لتلك املمولة مبوارد خمصصة ، وهي األنشطة والربامج املكمِّ ٧-م أ /٧من املقرر   ) ج(٢اجملـاالت احملددة يف الفقرة      

 :يف اجملاالت التالية) ال سيما( تغري املناخ يف مرفق البيئة العاملية واملمولة بتمويل ثنائي ومتعدد األطراف سياق يف الرئيسي

 ــــــــــــ

رة للصندوق اخلاص برنامج تنفيذ اإلرشادات الصاد"املعنونة  GEF/C.24/12  يف الوثيقةمذكوركما هو  )١( 
 ."لتغري املناخ اليت اعتمدها مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ يف دورته التاسعة
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تكنولوجيات الوقود  و،  ]الطاقة املتجددة ] [التحّول يف استخدام الوقود،   [فعالـية الطاقة، وتوفري الطاقة       )أ( 
 ]غازات الدفيئةقليلة من  انبعاثات اليت تصدر[األحفوري املتقدمة 

 ]لصناعةاالبحث والتطوير فيما يتصل بالنقل و[ )ب( 

 ]ختفيض الصادر من الكربون عن قطاعي النقل والصناعة[ )ب مكرراً     (

 منها أساليب الزراعة التقليديةوضارة باملناخ، المارسات غري املتكنولوجيات وال )ج( 

 واستخدام األراضي احلديةالتحريج وإعادة التحريج  )د( 

 فايات الصلبة والسائلة من أجل استعادة امليثان؛نإدارة ال  )ه( 

 استخدام الصندوق اخلاص لتغري املناخ يف متويل األنشطة والربامج والتدابري املتصلة بتغري املناخ يف               يقرر -٢ 
 يف  مليدان العمل الرئيسي  مولة مبوارد خمصصة    ، اليت تكمل تلك امل    ٧-م أ /٧من املقرر   ) د(٢اجملـاالت احملـددة يف الفقرة       

 :يف اجملاالت التالية ] وال سيما[ تغري املناخ يف مرفق البيئة العاملية واملمولة بتمويل ثنائي ومتعدد األطراف سياق

 ، استخدام الصندوق اخلاص لتغري املناخ     ٧-م أ /٧من املقرر   ) د(٢يقرر أيضاً، كمتابعة للفقرة     [ - مكررا٢ً      
 تغري املناخ سياق يف مليدان العمل الرئيسييف دعم املساعدة التقنية لألنشطة اليت تكمل تلك املمولة مبوارد خمصصة 

 :]يف مرفق البيئة العاملية واملمولة بتمويل ثنائي ومتعدد األطراف يف اجملاالت التالية 

 ]لطاقةا الاستخداماته يف جم للوقود األحفوري غري  أخرىاستحداث استخدامات[ )أ(

هتيـئة الظـروف املواتـية لالسـتثمار يف القطاعات اليت ميكن أن يسهم فيها االستثمار يف التنوع                  [ )ب( 
 ]االقتصادي

 ] من آثار تدابري االستجابةحتدتنفيذ خيارات تكنولوجية [ )ج( 

ت قليلة من غازات    تقدمي الدعم لنشر ونقل تكنولوجيات الوقود األحفوري املتقدمة اليت تصدر انبعاثا          [ )د( 
 ]الدفيئة

 ]حتسني كفاءة األنشطة املتعلقة بالوقود األحفوري، السابقة على املعاجلة والالحقة هلا[  )ه( 

 ]تقدمي الدعم للبحث والتنمية على الصعيد الوطين يف جمال تكنولوجيات الوقود األحفوري املتقدمة[ )و( 

 :الت التاليةبناء القدرات على الصعيد الوطين يف اجملا[ )ز( 

 التنوع االقتصادي `١`
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كفاءة الطاقة يف البلدان اليت تعتمد كثرياً على استهالك الوقود األحفوري واملنتجات املرتبطة به               `٢`
 ]اليت تستهلك الطاقة بكثافة

دعـم وتعزيـز االستثمارات يف مصادر الطاقة اليت تصدر انبعاثات قليلة من غازات الدفيئة والسليمة                [ )ح( 
 ؛]ياً، مبا فيها الغاز الطبيعي، وفقاً للظروف الوطنية لألطرافبيئ

 أال تطبق مبادئ ومعايري تشغيل الصندوق اخلاص لتغري املناخ وطريقة تنفيذها يف تشغيل الصندوق               يقرر -٣ 
 اخلاص لتغري املناخ إال على أنشطة مرفق البيئة العاملية املمولة يف إطار الصندوق اخلاص لتغري املناخ؛

 اخلاص لتغري املناخ مواصلة االلتزام الصارم مبقررات        الكيان الذي يعهد إليه بتشغيل الصندوق      إىل   يطلب -٤ 
 مؤمتر األطراف يف تشغيل الصندوق اخلاص لتغري املناخ؛

 اخلاص لتغري املناخ مواصلة جهوده الرامية إىل حشد الكيان الذي يعهد إليه بتشغيل الصندوق  إىل   يطلب -٥ 
لدعم متويل أنشطة املشاريع الؤهلة يف إطار الصندوق اخلاص لتغري املناخ، باإلضافة إىل تلك              ] إضافية] [افـية ك[مـوارد   

 املتعهد هبا بالفعل؛

احلادية  أعاله أن يدرج يف تقريره إىل مؤمتر األطراف يف دورته   ٥ إىل الكيان املشار إليه يف الفقرة        يطلب -٦ 
 . لتنفيذ هذا املقرر اخلطوات احملددة اليت اختذهاعشرة

- - - - - 

 


