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(A)     GE.09-70375    100609    100609 

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الثالثونالدورة 

  ٢٠٠٩يونيه /حزيران ١٠- ١ ن،بو

  من جدول األعمال ) ج(٤البند 
  ل لالتفاقيةالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األو

  تقدمي الدعم املايل والتقين

  تقدمي الدعم املايل والتقين
  الرئيسة أعدتهمشروع استنتاجات 

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(درجة يف املرفق األول لالتفاقية البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري امل

دقيقـة  ودعت اهليئة الفرعية للتنفيذ مرفق البيئة العاملية إىل مواصلة تقدمي معلومـات، يضمن أن تكون مفصلة و                 -٢
ـ        ومقدمة يف الوقت املناسب و     ة يف املرفـق األول لبالغاهتــا       كاملة، عـن أنشطته املتعلقة بإعداد األطراف غري املدرج

الوطنيـة، مبا فـي ذلك معلومـات عن مواعيد املوافقة على التمويـل ودفع األمـوال، كي تنظـر فيهـا اهليئــة                  
  .الثالثنياحلادية والفرعية للتنفيـذ يف دورهتـا 

األطراف غـري املدرجـة يف    من مع التقدير تقدمي البالغات الوطنية الثانية لعشرة       اهليئة الفرعية للتنفيذ     والحظت  -٣
 من األطراف األخرى غري املدرجة يف املرفق األول ملشاريع بالغاهتا الوطنية بنهاية عام              ٦٧، وتوقُع استكمال    املرفق األول 

   من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول أن مشاريع بالغاهتـا الوطنيـة سـتكتمل بنهايـة     ٣٧، يف حني ذكر   ٢٠٠٩
  . ٢٠١٠عام 
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وشجعت اهليئة الفرعية للتنفيذ األطراف غري املدرجة يف املرفق األول اليت تلقت فعالً التمويل إلعـداد بالغاهتـا        - ٤
   من  ٣ لتقدمي بالغاهتا الوطنية وفقاً للفقرة       ا الوطنية الثالثة إىل بذل قصارى جهدها       بالغاهت ،عند االقتضاء   أو ،الوطنية الثانية 

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

إىل مرفق   ١٤-م أ /٤ و ١٣-م أ /٧مقرريه  وكررت اهليئة الفرعية للتنفيذ الطلب الذي وجهه مؤمتر األطراف يف             - ٥
صـياغة وتطـوير مقترحـات       االقتضاء، مبساعدة األطراف غري املدرجة يف املرفق األول يف           عند يقوم،   البيئة العاملية بأن  

 .١١-م أ /٥ من املقـرر     ٢والفقرة   من االتفاقية،    ١٢ من املادة    ٤املشاريع احملددة يف بالغاهتا الوطنية املقدمة وفقاً للفقرة         
ة عشرة ملؤمتر األطراف معلومات عن مقترحات املـشاريع  ودعت مرفق البيئة العاملية إىل تضمني تقريره إىل الدورة اخلامس 

  . اليت قُدمت أو متت املوافقة عليها

باالقتراح املقدم من أمانة مرفق البيئة العاملية بشأن حتويل أموال من           اً   اهليئة الفرعية للتنفيذ علم    وأحاطت  - ٦
، على أن يكفل،    ١٤- م أ /٤يئة، عمالً باملقرر    وحثّت اهليئة الفرعية مرفق الب    . الفترة الرابعة لتجديد موارد املرفق    

كأولوية قصوى، توفر ما يكفي من املوارد املالية ملواجهة مجيع التكاليف اليت تكبدهتا البلدان النامية األطراف يف                 
وترحب بـأن   اً   من االتفاقية، وتأخذ اهليئة الفرعية علم      ١٢ من املادة    ١سبيل االمتثال اللتزاماهتا مبوجب الفقرة      

من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول ختطط للشروع يف إعداد بالغاهتا الوطنية الثالثة أو الرابعة بنهاية                 اً  ددع
  .الفترة الرابعة لتجديد موارد مرفق البيئة العاملية

ـ             اهليئة الفرعية للتنفيذ   وشجعت  -٧ ل  األطراف غري املدرجة يف املرفق األول على تقدمي مقترحات مشاريع مـن أج
  احلصول على متويل لبالغاهتا الوطنية الالحقة قبل استكمال البالغات الوطنية الراهنة، وذلك لتجنب عـدم اسـتمرارية                 

  . متويل املشاريع

والحظت اهليئة الفرعية للتنفيذ دواعي القلق اليت أعرب عنها العديد من األطراف ومفادها أن التمويـل                  - ٨
لبعض األطراف غري املدرجة يف املرفق      اً  إلجراءات املعجلة قد ال يكون مالئم     املقدم للبالغات الوطنية عن طريق ا     

  .األول لتنفيذ األنشطة اليت يتعني عليها اجنازها كجزء من عملية إعداد بالغاهتا الوطنية

 -  -  -  -  -  

 


