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 اهليئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة الرابعة والعشرون

 ٢٠٠٦مايو / أيار٢٦-١٨بون، 

 من جدول األعمال) ج(٤البند 
 طرافن األـة مـالبالغات الوطنية املقدم

  غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية  
 تقدمي الدعم املايل والتقين

 تقدمي الدعم املايل والتقين

 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

 ورحبت باملعلومات اليت    FCCC/SBI/2006/INF.1علماً بالوثيقة   ) اهليئة(أحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ      -١
األطراف (ية بشأن الدعم املايل املقدم إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية              قدمها مرفق البيئة العامل   

ودعت اهليئة مرفق البيئة إىل . من أجل إعداد البالغات الوطنية األولية والالحقة ) غـري املدرجـة يف املرفق األول      
ملرفق األول فيما يتعلق حبالة إعداد بالغاهتا       مواصـلة تقدمي املعلومات املتعلقة بأنشطة األطراف غري املدرجة يف ا          

وتطلعـت اهليئة أيضاً إىل أن تتلقى، إضافة إىل مواعيد املوافقة، معلومات بشأن مواعيد دفع األموال،                . الوطنـية 
وطلبت إىل األمانة أن تبلغ هـذه املعلومات إلـى اهليئـة الفرعيـة للتنفيـذ فـي دورهتا اخلامسـة والعشرين 

 ).٢٠٠٦نوفمرب /لثاينتشرين ا(

وأعربت اهليئة الفرعية للتنفيذ عن تقديرها للمساعدة التقنية اليت يقدمها برنامج مرفق البيئة العاملية لدعم                -٢
برنامج األمم املتحدة للبيئة، ووكاالت ثنائية ومتعددة       /الـبالغات الوطنـية التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي        

وكررت اهليئة طلبها إىل .  املدرجة يف املرفق األول من أجل إعداد البالغات الوطنية      األطـراف، إىل األطراف غري    
، معلومات عن   ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٤األطـراف واملـنظمات الدولية ذات الصلة بأن تقدم إىل األمانة، حبلول             

اهليئة الفرعية يف دورهتا    أنشطتها فيما يتعلق بإعداد البالغات الوطنية، بغية جتميعها يف وثيقة متنوعات تنظر فيها              
 .اخلامسة والعشرين

Distr. 
LIMITED 

FCCC/SBI/2006/L.7 
24 May 2006 

ARABIC 
Original: ENGLISH 



FCCC/SBI/2006/L.7 
Page 2 

 

نوفمرب /تشرين الثاين (وأوصـت اهليئة الفرعية للتنفيذ مؤمتر األطراف بأن يقوم، يف دورته الثانية عشرة               -٣
، بدعـوة مـرفق البيئة العاملية إىل مواصلة تبسيط إجراءاته وحتسني فعالية العملية اليت تتلقى من خالهلا                  )٢٠٠٦

 ١٢ من املادة ١ املدرجة يف املرفق األول األموالَ من أجل الوفاء بالتزاماهتا املنصوص عليها يف الفقرة األطراف غري
من االتفاقية، حرصاً على دفع األموال يف الوقت املناسب للوفاء بكامل التكاليف املتفق عليها اليت تتحملها البلدان 

 .النامية األطراف يف االمتثال هلذه االلتزامات

وخلصـت اهليـئة الفرعـية للتنفيذ إىل أنه، نظراً للعقبات واملشاكل التقنية اليت تعرقل إعداد البالغات                  -٤
الوطنية، مثة حاجة إىل موارد مالية وتقنية لصون وتعزيز القدرات الوطنية لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول من 

 .أجل إعداد البالغات الوطنية

تنفيذ األطراف واملنظمات الثنائية ومتعددة األطراف والدولية على مراعاة         وحثـت اهليـئة الفرعـية لل       -٥
 املتعلقة بتقدمي الدعم املايل والتقين إىل األطراف غري املدرجة يف FCCC/SBI/2006/4التوصيات الواردة يف الوثيقة 

 .املرفق األول

 ـ ـ ـ ـ ـ


