
 

 توصیة معتمدة من الهیئة الفرعیة للتنفیذ

: لتیسیر مشاركة األطراف في عملیة االتفاقیة
مكانیات مشاركة القطاع الخاص ٕ  تخصیص الموارد وا

BZ  ومستوى مشاركة البلدان النامیة في اجتماعات

آثار على عملیات  تنطوي علىأن االتجاهات الحالیة في مستوى التمویل والمشاركة یمكن أن 

  :بأن یعتمد مؤتمر األطراف في اجتماعه الرابع عشر مقررًا على غرار ما یلي

التي هي في وضع یسمح لها القیام األطراف وغیرها من 
من  BZزیادة مساهماتها في الصندوق االستئماني 

والدول الجزریة  ، وال سیما أقل البلدان نمواً البلدان النامیة
 بمرحلة انتقالیة؛

تخصیص  لدى، ة أن تواصلالتنفیذی ةاألمین یطلب إلى
 ؛لتمویل أقل البلدان نموًا والدول الجزریة الصغیرة النامیة

 ؛منظومة األمم المتحدة معالقطاع الخاص  شراكالمبادئ التوجیهیة القائمة إل
 األخرى التابعة عملیاتالتفاقیات و اال خبرةبقي قید االستعراض 
اقتصاداتها النامیة واألطراف التي تمر  بلدانفیما یتعلق بتمویل مشاركة األطراف المؤهلة من ال
مشاركة المندوبین من البلدان المكرسة ل صنادیقفي إشراك القطاع الخاص للمساهمة في ال

 .في هذا الصدد بالتطورات األخرى المستجدة
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  الهیئة الفرعیة للتنفیذ
  الثاني
  2018 تموز/یولیه 13- 9مونتلایر، كندا، 

  من جدول األعمال

توصیة معتمدة من الهیئة الفرعیة للتنفیذ
لتیسیر مشاركة األطراف في عملیة االتفاقیةالصندوق االستئماني   2/20

مكانیات مشاركة القطاع الخاص ٕ تخصیص الموارد وا
  إن الهیئة الفرعیة للتنفیذ،

BZتحلیل المساهمات في الصندوق االستئماني  تالحظ -
 ؛یهااالتفاقیة وبروتوكول

أن االتجاهات الحالیة في مستوى التمویل والمشاركة یمكن أن أیضا  الحظت -
 ؛یهاوشرعیة االتفاقیة وبروتوكول

بأن یعتمد مؤتمر األطراف في اجتماعه الرابع عشر مقررًا على غرار ما یلي توصي -
  إن مؤتمر األطرف،

وغیرها من البلدان المتقدمة األطراف من  یدعو -1
زیادة مساهماتها في الصندوق االستئماني إلى بذلك، بما في ذلك في سیاق التعاون فیما بین بلدان الجنوب، 

البلدان النامیةاألطراف من المشاركة الكاملة والفعالة لممثلي  أجل تمكین
بمرحلة انتقالیة؛اقتصاداتها التي تمر  بلدان، وكذلك الالنامیةالصغیرة 

یطلب إلى، و9/34من المقرر  31الفقرة إلى  ریشی -2
لتمویل أقل البلدان نموًا والدول الجزریة الصغیرة النامیة األولىولویة األ منح، BZالتمویل من الصندوق االستئماني 

المبادئ التوجیهیة القائمة إلمختلف ب یحیط علماً  -3
ُ أن  ةالتنفیذی ةاألمین یطلب إلى -4 بقي قید االستعراض ت

فیما یتعلق بتمویل مشاركة األطراف المؤهلة من ال) أ(مم المتحدة أل
في إشراك القطاع الخاص للمساهمة في ال) ب(بمرحلة انتقالیة، 

بالتطورات األخرى المستجدة األطرافإبالغ مكتب مؤتمر ) ج(النامیة في اجتماعاتها، و

_________  

  

  

الهیئة الفرعیة للتنفیذ
الثاني االجتماع

مونتلایر، كندا، 
من جدول األعمال 17البند 

  

إن الهیئة الفرعیة للتنفیذ،
1-

االتفاقیة وبروتوكول
2-

وشرعیة االتفاقیة وبروتوكول
3-

بذلك، بما في ذلك في سیاق التعاون فیما بین بلدان الجنوب، 
أجل تمكین

الصغیرة 

التمویل من الصندوق االستئماني 

ألل
بمرحلة انتقالیة، 

النامیة في اجتماعاتها، و
 


