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(A)     GE.08-71328    101208    101208 

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة التاسعة والعشرون

  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٠- ١ بوزنان،

  من جدول األعمال ) ج(٤البند 
  ملدرجة يف املرفق األول لالتفاقيةالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري ا

  تقدمي الدعم املايل والتقين

  تقدمي الدعم املايل والتقين
  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

أحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً باملعلومات اليت قدمتها أمانة مرفق البيئة العاملية عن الدعم املايل املقدم إلعداد   -١
  .)١()األطراف غري املدرجة يف املرفق األول(قدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية البالغات الوطنية امل

ودعت اهليئة الفرعية للتنفيذ مرفق البيئة العاملية إىل مواصلة تقدمي معلومـات، يضمن أن تكون مفصلة وكاملة،   -٢
رفق األول لبالغاهتـا الوطنيـة، مبا فـي ذلك معلومـات عن عـن أنشطته املتعلقة بإعداد األطراف غري املدرجة يف امل

  .مواعيد املوافقة على التمويـل ودفع األمـوال، كي تنظـر فيها اهليئـة الفرعية للتنفيـذ يف دورهتـا الثالثني

د بالغاهتا وشجعت اهليئة الفرعية للتنفيذ األطراف غري املدرجة يف املرفق األول اليت تلقت فعالً التمويل إلعدا  -٣
   من ٣ بالغاهتا الوطنية الثالثة إىل بذل قصاراها لتقدمي بالغاهتا الوطنية وفقاً للفقرة ،عند االقتضاء  أو،الوطنية الثانية

  .ولألطراف اليت هي من أقل البلدان منواً أن تقدم بالغاهتا الوطنية يف الوقت الذي تراه مناسباً. ١١-م أ/٨املقرر 

 إىل مرفق البيئة )٢(يف دورته الثالثة عشرةرعية للتنفيذ الطلب الذي وجهه مؤمتر األطراف وكررت اهليئة الف  - ٤
لها البلدان النامية لتغطية التكاليف الكاملة املتفق عليها اليت تتحم ضمان تقدمي املوارد املالية بأن يواصلالعاملية 

  . من االتفاقية ١٢ من املادة ١تزاماهتا مبوجب الفقرة لالاألطراف يف امتثاهلا 

                                                      

)١( FCCC/CP/2008/2 وFCCC/SBI/2008/INF.10. 

)٢( FCCC/SBI/2007/34 ٣٥، الفقرة)أ.( 
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وأوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ مؤمتر األطراف بأن يطلب يف دورته الرابعة عشرة إىل مرفق البيئة العاملية أن   - ٥
يكفل، على سبيل األولوية العليا، توفري موارد مالية كافية لتغطية التكاليف الكاملة املتفق عليها اليت تتحملها 

 من االتفاقية، مالِحظةً مع الترحيب أن ١٢ من املادة ١ثاهلا اللتزاماهتا مبوجب الفقرة البلدان النامية األطراف يف امت
عدداً من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول تعتزم بدء اإلعداد لبالغاهتا الوطنية الثالثة أو الرابعة حبلول هناية 

  .فترة التجديد الرابعة ملرفق البيئة العاملية

 إىل مرفق البيئة )٣(يف دورته الثالثة عشرةلفرعية للتنفيذ الطلب الذي وجهه مؤمتر األطراف وكررت اهليئة ا  - ٦
التكاليف ، حسب االقتضاء، بتنقيح اإلجراءات التنفيذية لضمان دفع األموال يف موعدها لتغطية بأن يقومالعاملية 

الكاملة املتفق عليها اليت تتحملها األطراف غري املدرجة يف املرفق األول اليت هي بصدد إعداد بالغاهتا الوطنية 
  . الوطنية الرابعةبالغاهتا ،عند االقتضاءالثالثة، و

 إىل مرفق البيئة )٤(وكررت اهليئة الفرعية للتنفيذ أيضاً الطلب الذي وجهه مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة  -٧
صياغة وتطوير مقترحات املشاريع  يقوم، حسب االقتضاء، مبساعدة األطراف غري املدرجة يف املرفق األول يف العاملية بأن

  .١١-م أ/٥ من املقرر ٢والفقرة  من االتفاقية، ١٢ من املادة ٤احملددة يف بالغاهتا الوطنية املقدمة وفقاً للفقرة 

 إىل )٥(يف دورته الثالثة عشرةعية للتنفيذ كذلك الطلب الذي وجهه مؤمتر األطراف وكررت اهليئة الفر  - ٨
 يف البالغات الوطنية لألطراف اليت ُحددتواصل تقدمي املعلومات املتعلقة بتمويل املشاريع  يبأنمرفق البيئة العاملية 

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

 إىل مرفق البيئة )٦(يف دورته الثالثة عشرةوكررت اهليئة الفرعية للتنفيذ الطلب الذي وجهه مؤمتر األطراف   - ٩
العملية كفاءة  وحتسني فعالية وامواصلة تبسيط إجراءاهتعمل مع وكاالته املشرفة على التنفيذ من أجل  يبأنالعاملية 

 من ١الفقرة   تتلقى من خالهلا األطراف غري املدرجة يف املرفق األول التمويل الالزم للوفاء بالتزاماهتا مبوجباليت
 من االتفاقية، حرصاً على دفع األموال يف الوقت املناسب لتغطية التكاليف الكاملة املتفق عليها اليت ١٢املادة 

  .ذه االلتزاماتتتحملها البلدان النامية األطراف يف االمتثال هل

وأوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ مؤمتر األطراف بأن يدعو يف دورته الرابعة عشرة مرفق البيئة العاملية إىل   - ١٠
إعالم وكاالته املشرفة على التنفيذ باملبادئ التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف 

 منها، بشأن توفري موارد مالية ٤ من املادة ٣الصلة من االتفاقية، وخباصة الفقرة املرفق األول وباألحكام ذات 
جديدة وإضافية لتغطية التكاليف الكاملة املتفق عليها اليت تتحملها البلدان النامية األطراف يف االمتثال اللتزاماهتا 

  . من االتفاقية١٢ من املادة ١مبوجب الفقرة 

_ _ _ _ _  
                                                      

)٣( FCCC/SBI/2007/34 ٣٥، الفقرة)د.( 

)٤( FCCC/SBI/2007/34 ٣٥، الفقرة)ه.( 

)٥( FCCC/SBI/2007/34 ٣٦، الفقرة)أ.( 

)٦( FCCC/SBI/2007/34 ٣٥، الفقرة)ج.( 


