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(A)     GE.07-70249    160507    160507 

                        اهليئة الفرعية للتنفيذ
                        الدورة السادسة والعشرون

     ٢٠٠٧     مايو  /      أيار  ١٨- ٧     بون، 
                من جدول األعمال   )  ج ( ٤      البند 

                األول لالتفاقية                                                  البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق
                       تقدمي الدعم املايل والتقين

 تقدمي الدعم املايل والتقين
 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

                                                                                                          نظـرت اهليـئة الفرعية للتنفيذ يف املعلومات املقدمة من مرفق البيئة العاملية عن إجراءاته التشغيلية بشأن           - ١
                                             ألطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية                                                                          التعجـيل بـتمويل إعـداد الـبالغات الوطنـية املقدمـة من ا             

) FCCC/SBI/2007/INF.2 .(   وأعربت اهليئة الفرعية عن قلقها ألن تلك املعلومات كانت ناقصة وغري حمدثة                                                                 .  

                                                                                                              ودعـت اهليئة الفرعية للتنفيذ مرفق البيئة العاملية إىل تضمني تقريره إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة                  - ٢
                                                                                                           ت مفصلة وحديثة بشأن طرائق ومصادر متويل إعداد البالغات الوطنية الثانية وما يليها، وتقدمي معلومات                             عشـرة معلوما  

                                                                                                                        وتوضيحات بشأن أي تغيريات يف إجراءات املرفق فيما يتعلق بتمويل إعداد البالغات الوطنية، كي تنظر فيها اهليئة الفرعية             
   ).    ٢٠٠٧      ديسمرب  /          كانون األول (                                 للتنفيذ يف دورهتا السابعة والعشرين 

   ّ                             ً                                                                               وأكّدت اهليئة الفرعية للتنفيذ جمدداً أن األطراف غري املدرجة يف املرفق األول ميكن أن تطلب املساعدة من مرفق                   - ٣
   ٤    ً        وفقاً للفقرة   )  ٢         ، الفقرة   ١١-   م أ / ٥      املقرر  (                                                                            البيئة العاملية يف صياغة وتطوير مقترحات املشاريع احملددة يف بالغاهتا الوطنية        

  .             من االتفاقية  ١٢         من املادة 

                                                                                                                      ودعـت اهليـئة الفرعية للتنفيذ مرفق البيئة العاملية إىل تضمني تقريره إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة                    - ٤
                                    أعاله، كي تنظر فيه اهليئة الفرعية    ٣                                               ً                                     معلومـات مفصلة عن اخلطوات احملددة اليت اختذها استجابةً للطلب الوارد يف الفقرة              

  .               لسابعة والعشرين                 للتنفيذ يف دورهتا ا

      سبتمرب  /       أيلول  ٢١                                                                                       كما دعت اهليئة الفرعية للتنفيذ األطراف إىل تقدمي آرائها إىل األمانة، يف موعد أقصاه             - ٥
                                                                                                                           ، بشـأن جتارهبا احلالية مع مرفق البيئة العاملية ووكاالته املشرفة على التنفيذ فيما يتعلق بتوفري الدعم املايل إلعداد                       ٢٠٠٧

               اهليئة الفرعية                                                                                           طلبت اهليئة الفرعية من األمانة جتميع هذه املسامهات يف وثيقة متفرقات كي تنظر فيها                و  .                 البالغات الوطنية 
 _ _ _ _ _   .                                 للتنفيذ يف دورهتا السابعة والعشرين
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