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(A)     GE.08-70756    130608    130608 

                       اهليئة الفرعية للتنفيذ
                         الدورة الثامنة والعشرون

      ٢٠٠٨      يونيه  /        حزيران  ١٣-  ٤     بون، 
  

                من جدول األعمال  )  ج ( ٣      البند 
             األطراف غري                         البالغات الوطنية املقدمة من

                                    املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية
                        تقدمي الدعم املايل والتقين

  تقدمي الدعم املايل والتقين
  مشروع استنتاجات اقترحه الرئيس

                                                                                                               نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف املعلومات املقدمة من مرفق البيئة العاملية عن الدعم املايل املقدم إلعـداد                   -  ١
    َّ                                          وتبيَّن للهيئة الفرعية للتنفيـذ أن هـذه          .  )١ (                                                   من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية                        البالغات الوطنية 

   .                 املعلومات غري كاملة

                                                                                                            ودعت اهليئة الفرعية للتنفيذ مرفق البيئة العاملية إىل مواصلة تقدمي املعلومات مع ضمان أن تكون مفصلة                  -  ٢
                                                          غري املدرجة يف املرفق األول لبالغاهتا الوطنية، مبا يف ذلك املعلومات                                          وكاملة، عن أنشطته املتعلقة بإعداد األطراف  

                                                                                                       عن مواعيد املوافقة على التمويل وصرف األموال، كي تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا التاسعة والعشرين 
    ).    ٢٠٠٨      ديسمرب  /          كانون األول (

                                                 املرفق األول اليت سبق هلا احلصول على متويـل                                                               وشجعت اهليئة الفرعية للتنفيذ األطراف غري املدرجة يف         -  ٣
                                                                                               ً          إلعداد بالغاهتا الوطنية الثانية، أو الثالثة حسب االقتضاء، على بذل كل اجلهود لتقدمي هـذه البالغـات وفقـاً      

    .                           ً                                    ولألطراف من أقل البلدان منواً أن تقدم بالغاهتا الوطنية حبسب تقديرها  .   ١١-    م أ / ٨           من املقرر  ٣       للفقرة 
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                بأن يعمل مرفق   ١٣-     م أ  / ٧                                                                          اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل الطلب املقدم من مؤمتر األطراف يف املقرر                   وأشارت  -  ٤
                                                                                                                           البيئة العاملية على مواصلة ضمان توفري املوارد املالية لتغطية التكاليف الكاملة املتفق عليها اليت تتحملها البلـدان                 

    .              من االتفاقية  ١٢        ن املادة    م ١                     ً                        النامية األطراف امتثاالً اللتزاماهتا مبوجب الفقرة 

                                 ً                                                               وأشارت اهليئة الفرعية للتنفيذ أيضاً إىل طلب مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة املوجه إىل مرفق البيئة   -  ٥
                                                             أعاله يف استعراض منتصف املدة الذي يعتـزم إجـراءه يف           ٤                                                        العاملية أن يضع يف اعتباره الطلب الوارد يف الفقرة          

   .    ٢٠٠٨    عام 

                                                                                                وأعربت اهليئة الفرعية للتنفيذ عن رغبتها يف احلصول على معلومات يف تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل   -  ٦
                                       بشأن اخلطوات احملددة اليت اختذها املرفق        )     ٢٠٠٨       ديسمرب   /           كانون األول  (                                       مؤمتر األطراف يف دورته الرابعة عشرة       

       أعاله  ٥                                   وخاصة بشأن الطلب الوارد يف الفقرة   ١٣-    م أ / ٧    قرر        من امل ٢   و ١                                   لتنفيذ التوجيهات الواردة يف الفقرتني 
   .                                                                                عن تقدمي توجيه إضايف يتصل بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول

                                                                                                  وأعربت اهليئة الفرعية للتنفيذ عن رغبتها يف أن يوفر تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف يف   -  ٧
                                                                                                    دورته الرابعة عشرة معلومات بشأن إجراءاته التشغيلية لضمان صرف األموال يف الوقت املناسب للوفاء بالتكاليف 
                                                                                                             الكاملة املتفق عليها اليت يتحملها كل طرف من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول يود تقدمي طلب باحلصول                  

                           ً                           غ الوطين اجلاري إعداده، ضماناً لالستمرارية يف عملية                                                              على متويل إلعداد بالغه الوطين الالحق قبل إكمال البال        
    .                             ً                              إعداد البالغات الوطنية وتالفياً لعدم االستمرار يف متويل املشاريع

                                                                                                           وأشارت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل الدعوة اليت وجهها مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة إىل مرفـق                   -  ٨
                                                                   لومات عن متويل املشاريع اليت حددهتا البالغات الوطنية لألطراف غري املدرجة يف                                  البيئة العاملية بأن يواصل تقدمي املع

   .                                              ً  من االتفاقية واليت مت تقدميها واملوافقة عليها الحقاً  ١٢           من املادة  ٤               ً         املرفق األول وفقاً للفقرة 

 -  -  -  -  -  


