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(A)     GE.05-70331    250505    250505                                    BNJ.05-135 

                      اهليئة الفرعية للتنفيذ
                        الدورة الثانية والعشرون

     ٢٠٠٥     مايو  /      أيار  ٢٧-  ٢٠     بون، 

               من جدول األعمال  )  أ ( ٣      البند 
                                                                  البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية

                                                        تقدمي البالغات الوطنية الثانية وكذلك الثالثة، حسب االقتضاء

 ة الثانية وكذلك الثالثة، حسب االقتضاءتقدمي البالغات الوطني

 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

 توصية اهليئة الفرعية للتنفيذ

                                                                                                           قررت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا الثانية والعشرين، أن توصي مؤمتر األطراف بأن يعتمد يف دورته                 
  :                             احلادية عشرة مشروع املقرر التايل

 ١١-م أ/-مشروع املقرر 

 دمي البالغات الوطنية الثانية وكذلك الثالثة، حسب االقتضاء، من قبلتق
 األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية

                إن مؤمتر األطراف،

  ١           ، والفقرات   ١٠         من املادة   )  أ ( ٢          ، والفقرة  ٤           من املادة  ٧   و ٣   و ١                         ، بصفة خاصة، إىل الفقرات           إذ يشـري   
               ، من االتفاقية،  ١٢           من املادة  ٧   و ٥ و
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ّ                                         إىل مقرراته بشأن البالغات الوطنية املقّدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول               ً       وإذ يشـري أيضـاً                                          
  ، ٧-    م أ  /  ٣٢    ، و  ٧-    م أ  /  ٣١    ، و  ٥-    م أ  / ٨    ، و  ٤-    م أ  /  ١٢    ، و  ٤-    م أ  / ٢    ، و  ٢-    م أ  /  ١٠                                باالتفاقـية، ال سيما مقرراته      

  ، ٨-   م أ /  ١٧ و

                                                     اقية، تقوم األطراف من البلدان املتقدمة وغريها من                   من االتف   ٤              من املادة     ٣         ً             أنه وفقاً للفقرة                  ً     وإذ يؤكـد جمدداً    
                                                                                                                           األطراف املتقدمة املدرجة يف املرفق الثاين باالتفاقية بتقدمي موارد مالية جديدة وإضافية لتغطية التكاليف الكاملة املتفق                

               من االتفاقية،  ١٢   دة         من املا ١                                                                            عليها اليت تتحملها األطراف من البلدان النامية يف وفائها بالتزاماهتا مبوجب الفقرة 

                                                                                           أن مؤمتر األطراف قد اعتمد يف دورته الثامنة املبادئ التوجيهية املتعلقة بإعداد البالغات الوطنية،        وإذ يالحظ 

                                                   ، ينبغي لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية أن  ٨-   م أ /  ١٧          ً          أنه، وفقاً للمقرر              ً وإذ يالحظ أيضاً 
ّ                                    ردة يف مرفق املقرر املذكور، إىل جانب اإلرشادات املقّدمة إىل كيان يتوىل تشغيل                                            تستخدم املبادئ التوجيهية الوا                                                 

                                                              ، من أجل إعداد البالغات الوطنية الثانية، وكذلك الثالثة          ٨-    م أ  / ٦                                                  اآللـية املالـية على حنو ما ينص عليه املقرر           
                       اف قد شرعت يف عملية                                                                                      حسـب االقتضاء، والبالغات الوطنية األولية، حسب االقتضاء، إال حيثما تكون األطر           

ّ                                              إعداد البالغات الوطنية الثانية وتلقت متويالً مبوجب اإلجراءات املعّجلة أو على أساس التكلفة الكاملة املتفق عليها                    ً                                        
                            قبل إقرار املبادئ التوجيهية،

                                          أن إعداد البالغات الوطنية عملية متواصلة،        وإذ يدرك 

                                                            طنية من أمهية بالغة بالنسبة لألطراف من أجل فهم قضايا                                             ما يتسم به تقدمي البالغات الو                   ً   وإذ يدرك أيضاً   
   ّ             ً        تغّير املناخ فهماً أفضل،

                                                                           ما واجهته األطراف غري املدرجة يف املرفق األول من صعوبات يف إعداد بالغاهتا الوطنية              وإذ يدرك كذلك 
                        الوطنية الواردة من                                                                                                األولـية وبضـرورة بـناء القدرة على استخدام املبادئ التوجيهية اجلديدة إلعداد البالغات             

ٍ                                                   األطـراف غـري املدرجة يف املرفق األول، وبضرورة ختصيص وقت كاٍف لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول                                                                     
                      إلعداد بالغاهتا الوطنية،

                                                                                             بأمهـية حتديث قوائم اجلرد الوطنية لالنبعاثات البشرية املنشأ حبسب مصادرها وإزالة مجيع                  ُ   ِّ     وإذ ُيسـلِّم   
                                                                              ّ                 ال ينظمها بروتوكول مونتريال بواسطة املصارف، وبأمهية التدابري الرامية إىل تيسري التكّيف                                  غـازات الدفيئة اليت   
                    املالئم مع تغري املناخ،

                                                                                             بأنـه على الرغم من كون أغلبية األطراف غري املدرجة يف املرفق األول قد قدمت بالغاهتا                     ُ   ِّ     وإذ ُيسـلِّم   
ّ       ً                الوطنـية األولية وأن البعض منها قد قّدم أيضاً البال                                       ً                                غات الوطنية الثانية، فإن عدداً من األطراف غري املدرجة يف                                            

                                                                                                               املرفق األول ال يزال يواجه صعوبات يف إعداد وتقدمي البالغات الوطنية األولية وذلك بسبب قيود تقنية وأخرى                 
                 متعلقة باملوارد، 
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                             تفاقية، قد وافق على متويل                                          ً                                       بأن مرفق البيئة العاملية، بوصفه كياناً يتوىل تشغيل اآللية املالية لال               ُ      وإذ ُيقـر   
                                                                                                   عملية إعداد البالغات الوطنية وأقر االعتمادات املخصصة لذلك ووافق على اإلجراءات التشغيلية اخلاصة بالتمويل 

ّ                                                            املعّجل للبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول،     

                                           قية واليت مل تقم بإعداد مقترحات مشاريع                                                    األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفا             يدعـو  - ١ 
                                                                                    ُ         ً                       لـتمويل الـبالغات الوطنية الثانية وكذلك الثالثة، حسب االقتضاء، إىل أن تفعل ذلك حىت قبل أن ُتنجز جزءاً                   

       ً                                                    ً                                أساسياً من عملية إعداد البالغات الوطنية السابقة، وذلك تفادياً لعدم االستمرار يف متويل املشاريع؛

ّ                                             طراف غري املدرجة يف املرفق األول واليت قّدمت بالغاهتا الوطنية أن تقدم طلبات                                أنـه ينبغي لأل          يقـرر  - ٢                                    
                                                                                                      لـتمويل بالغاهتا الوطنية الالحقة وذلك يف أي وقت يف غضون فترة تتراوح بني ثالث ومخس سنوات من تاريخ الصرف        

ُ                     ثناء تلك األطراف اليت ُصرفت هلا املوارد                                                                                        األويل لـلموارد املالية املخصصة لإلعداد الفعلي لبالغاهتا الوطنية السابقة، باست                               
                                                                                                                        األولية اخلاصة بإعداد البالغ الوطين السابق قبل أكثر من مخس سنوات، حيث ينبغي هلذه األطراف أن تتقدم بطلبات قبل                   

                                                                          ؛ وينطبق هذا على متويل البالغات الوطنية الثانية، وكذلك الثالثة حسب االقتضاء؛    ٢٠٠٦    عام 

                                                                     اف غري املدرجة يف املرفق األول قصارى جهودها من أجل تقدمي بالغاهتا                             أن تبذل األطر         يقـرر  - ٣ 
                                                                                                                الوطنية الثانية، وكذلك الثالثة حسب االقتضاء، يف غضون أربع سنوات من تاريخ الصرف األويل للموارد املالية                

ّ          إلجراءات املعّجلة أو                               من االتفاقية، يف إطار ا      ٤              من املادة     ٣                                      ً               املخصصة لإلعداد الفعلي للبالغ الوطين، وفقاً للفقرة                    
                                                               اإلجراءات االعتيادية املعتمدة، على أساس كامل التكلفة املتفق عليها؛

                                                                                     أن لألطراف أن تستفيد من متديد سنة واحدة لتقدمي البالغ، إذا اقتضى األمر ذلك                       ً    يقـرر أيضاً   - ٤ 
                                                 وحسب ظروفها الوطنية، وذلك بعد إبالغ األمانة باألمر؛

          ً                                                      تعين ضمنياً احلصول على موارد مالية إضافية من مرفق البيئة العاملية؛                 أن أي متديدات ال     يقرر - ٥ 

                                      ً                                        أن لألطراف املنتمية إىل أقل البلدان منواً أن تقدم بالغها الوطين الثاين حسبما تراه؛    يقرر - ٦ 

                                         من االتفاقية يف الدورة اخلامسة عشرة         ١٢              من املادة     ٥                                         مناقشة مسألة متابعة تنفيذ الفقرة           يقرر - ٧ 
   ).    ٢٠٠٩      ديسمرب  /          كانون األول (         ر األطراف    ملؤمت

- - - - - 


