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                      اهليئة الفرعية للتنفيذ
                       الدورة احلادية والعشرون

     ٢٠٠٤      ديسمرب  /            كانون األول  ١٤- ٦            بوينس آيرس، 

               من جدول األعمال  )  ج ( ٥      البند 
  ٨-   م أ / ٥                            املسائل املتعلقة بتنفيذ املقرر 

 ٨-م أ/٥املسائل املتعلقة بتنفيذ املقرر 

 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيسة

 توصية اهليئة الفرعية للتنفيذ

                                                                                                                  قررت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا احلادية والعشرين، توصية مؤمتر األطراف باعتماد مشروع املقرر التايل يف                 
   :              دورته العاشرة

 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    شري     إذ ي  

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

    ، ) ٢ (                               األطراف وجملس مرفق البيئة العاملية

                                                                                 بأن التقرير الذي أعدته األمانة ينطوي على معلومات مفيدة يتعني إبالغها إىل                       ً     ً        وإذ حيـيط عـلماً أيضاً       
                     مرفق البيئة العاملية،

                     ً                                        يقدم معلومات عامة جداً عن احتياجات البلدان النامية من           ]          رغم كونه  [             أن التقرير                      وإذ يالحـظ أيضا       
                 من استنتاجات    ٣                                                    ً                  فإنه مل يقيم مقدار التمويل الالزم لتنفيذ االتفاقية وفقاً للفقرة            [                                حيث التمويل والتمويل املتاح،     

  ]                                      اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا العشرين،

                                                                                         أنه على الرغم من أن عمليات جتديد املوارد السابقة قد كانت ناجحة إال أن مؤمتر                       ظ كذلك          وإذا يالح   
ّ                                  األطراف مل جير تقييماً رمسياً ومل يقدم بالغاً رمسياً مبقدار األموال ألغراض التحديد املشترك، ّمما هو الزم ملساعدة                                                       ً     ً             ً     ً                  

                                      رة التفاهم بني مؤمتر األطراف ومرفق                                                                                الـبلدان النامـية كمـا هـو مـبني يف اإلجراءات احملددة يف مرفق مذك               
                البيئة العاملية،

   قد   ]                                       يف رأي األطراف املدرجة يف املرفق األول       [                                      أن عمليات جتديد املوارد السابقة                     ً     وإذا يالحـظ أيضاً    [  
                                                                                                              جتاوبـت مع توجيهات مؤمتر األطراف مما أفضى إىل التعبئة الناجحة لقدر كبري من املوارد لالستجابة للطلب يف                  

  ]         غري املناخ،     جمال ت

        ً                                                                                  أنه وفقاً ملذكرة التفاهم ومرفق مذكرة التفاهم، يتعني على مؤمتر األطراف ومرفق البيئة                               وإذ يعيد تأكيد      
                                                                                             العاملية أن حيددا باالشتراك بينهما احتياجات التمويل اإلمجالية ملرفق البيئة العاملية ألغراض االتفاقية،

                                                      تفاع يف عدد مصادر التمويل املتاحة لألنشطة املتصلة                                           أنـه سجل يف األعوام األخرية ار                  وإذ يالحـظ    
             بتغري املناخ، 

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

                     ملرفق البيئة العاملية؛

 

                 ــــــــــــــــ
 ) ١ (  FCCC/SBI/2004/18.  
 ) ٢ (  FCCC/CP/1996/15/Add.1.  
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                                                                                     جملس مرفق البيئة العاملية على تأمني توافر التمويل الكايف لتمكني البلدان النامية من الوفاء    حيث  - ٢  
             اللتني تنصان   [                 من االتفاقية      ١١              من املادة     ٥            والفقرة    ٤   ة             من املاد   ٧                                                 بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية، مع مراعاة الفقرة       

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

                                                                                            من األمانة القيام، باالستناد إىل التقرير، بتقدير تكلفة التنفيذ اإلضافية اليت ستكون                   يطلـب  [ - ٣  
                                                                                                                            الزمـة لفـترة جتديد املوارد املقبلة قصد تنفيذ االتفاقية وتقدمي التقرير إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثانية                   

  ]         والعشرين؛

                                             تكاليف األهداف ذات الصلة باملناخ احملددة يف                                                       يطلـب مـن األمانـة القيام بعملية تقدير ل          [ - ٤  
                                                                                                            األهـداف اإلمنائـية لأللفـية ويف خطة جوهانسربغ للتنفيذ قصد حتليل املوارد اليت ستكون الزمة لتحقيق تلك                  
                            ُ                                                                                      األهداف؛ وهذا التقرير ميكن أن ُيستخدم ملساعدة البلدان النامية يف تقدير احتياجاهتا من التمويل من أجل متكني                 

                                                                                   ً                      يئة العاملية من أخذها بعني االعتبار ألغراض عملية جتديد املوارد الرابعة، وجيب أن يكون متاحاً يف الدورة                      مرفق الب 
  ]                                        الثانية والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ؛

                                                                                             من األمانة باالستناد إىل تقريرها عن تقييم التمويل الالزم ملساعدة البلدان النامية يف                    يطلـب  [ - ٥  
                                                                                                   ا مبوجب االتفاقية والقيام على أساسه مبزيد النظر عن كثب يف الطريقة اليت ميكن هبا لالستثمارات                                 الوفاء بالتزاماهت 

                                                                                                                      اخلاصة، وال سيما االستثمار األجنيب املباشر من البلدان املدرجة يف املرفق الثاين، مساعدة البلدان النامية يف الوفاء                 
   .]       ً                                                ر متاحاً يف الدورة احلادية والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ                                                بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية، على أن يكون هذا التقري

- - - - - 

 
 
 
 
 
 
 


