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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  للتنفيذاهليئة الفرعية 
   والثالثونالثالثةالدورة 
  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٤ -نوفمرب / تشرين الثاين٣٠، كانكون

   املؤقت من جدول األعمال)د(٤البند 
  قدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية البالغات الوطنية امل

  تقدمي الدعم املايل والتقين

  تقدمي الدعم املايل والتقين    

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس    
 علماً باملعلومات اليت قدمتها أمانة مرفق       )اهليئة الفرعية  (أحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ     -١

عم املايل املقدم إلعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة           البيئة العاملية عن الد   
  .)١()األطراف غري املدرجة يف املرفق األول(يف املرفق األول لالتفاقية 

 البيئة العاملية، وأحاطـت     إمتام مرحلة التجديد اخلامس ملرفق    ورحبت اهليئة الفرعية ب     -٢
تعلق بتمويل عملية إعداد البالغات الوطنية املقدمة مـن         علماً بالتغيريات اليت أجريت فيما ي     
  .األطراف غري املدرجة يف املرفق األول

ودعت اهليئة الفرعية مرفق البيئة العاملية إىل تقدمي معلومات مفصلة ودقيقة ومناسبة              -٣
فيما يتصل بالبالغات الوطنيـة املقدمـة مـن          ملرفقعقده ا  جملسالتوقيت وكاملة عن آخر     

 معلومات عن وال سيما من االتفاقية، ١١ف غري املدرجة يف املرفق األول، وفقاً للمادة       األطرا
 مرفق البيئة العاملية لضمان إتاحة املوارد املالية بكفـاءة ويف           وضعهاالطرائق واإلجراءات اليت    

 افالوقت املناسب للوفاء بإمجايل التكاليف املتفق عليها اليت تتكبدها البلدان الناميـة األطـر   
  . من االتفاقية١٢ من املادة ١ يف امتثاهلا اللتزاماهتا مبوجب الفقرة مجيعها

__________ 
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 حيرص فيهاودعت اهليئة الفرعية مرفق البيئة العاملية إىل مواصلة تقدمي معلومـات،        - ٤
أن تكون مفصلة ودقيقة ومناسبة التوقيت وكاملة، عـن أنشطته املتعلقة بإعداد األطراف            

، مبا فـي ذلك معلومـات عن مواعيد )٢(فق األول بالغاهتـا الوطنيـةغري املدرجة يف املر
ودعت اهليئة الفرعية أيضاً مرفق البيئة العامليـة        .  األمـوال  وصرف املوافقة على التمويـل  

إىل تقدمي معلومات عن املوعد التقرييب إلجناز مشاريع البالغات الوطنيـة وعـن املوعـد               
 كي تنظـر فيها اهليئـة الفرعية يف دورهتـا        ،ية إىل األمانة  التقرييب لتقدمي البالغات الوطن   

  . والثالثنيالرابعة
 ١٣-م أ/٧ وأشارت اهليئة الفرعية إىل الطلب الذي وجهه مؤمتر األطراف يف مقرريه   -٥
 إىل مرفق البيئة العاملية بأن يقوم، حسب االقتضاء، مبساعدة األطـراف غـري              ١٤-م أ /٤و

 مقترحات املشاريع احملددة يف بالغاهتا الوطنية وفقاً        وإعدادصياغة   يف   املدرجة يف املرفق األول   
  .١١-م أ/٥ من املقرر ٢وللفقرة  من االتفاقية، ١٢ من املادة ٤للفقرة 

وشجعت اهليئة الفرعية األطراف غري املدرجة يف املرفق األول على تقدمي مقترحات              -٦
طنية الالحقة قبل اسـتكمال البالغـات       مشاريع من أجل احلصول على متويل لبالغاهتا الو       

  .الوطنية الراهنة، وذلك لتجنب عدم استمرارية متويل املشاريع
 من األطراف ومفادها أن     عددوالحظت اهليئة الفرعية دواعي القلق اليت أعرب عنها           -٧

 لـبعض   كافيـاً التمويل املقدم للبالغات الوطنية عن طريق اإلجراءات املعجلة قد ال يكون            
اف غري املدرجة يف املرفق األول فيما يتعلق بتنفيذ األنشطة اليت يتعني عليهـا إجنازهـا                األطر

  .كجزء من عملية إعداد بالغاهتا الوطنية
 ، على أن يواصل ١٤-م أ /٤ للمقرر   وشجعت اهليئة الفرعية مرفق البيئة العاملية، وفقاً        -٨

كفالة إتاحة ما يكفي من املوارد املالية للوفاء بإمجايل التكاليف املتفق عليها الـيت تتكبـدها                
 من االتفاقيـة،    ١٢ من املادة    ١البلدان النامية األطراف يف امتثاهلا اللتزاماهتا مبوجب الفقرة         

  . الوطنية الثالثة والالحقة، حسب االقتضاءبالغاهتاويف إعداد 
لفرعية بأن يطلب مؤمتر األطراف، يف دورته السادسة عـشرة، إىل           وأوصت اهليئة ا    -٩

مرفق البيئة العاملية أن يواصل تقدمي األموال للدعم التقين من أجل إعداد البالغات الوطنيـة               
لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول، على غرار األموال اليت يقدمها برنامج دعم البالغات              

يف هذا الدعم التقين ال ُتخصم من األموال املقدمة إىل األطـراف  الوطنية، مع إدراك أن تكال   
  .غري املدرجة يف املرفق األول إلعداد بالغاهتا الوطنية

وأوصت اهليئة الفرعية أيضاً بأن يطلب مؤمتر األطراف، يف دورته السادسة عـشرة،     -١٠
عجلة يف إطار اإلجراءات إىل مرفق البيئة العاملية أن حيرص على أن يكون الغرض من العملية امل  

__________ 

 ).ب(١، الفقرة ٢-م أ/١٠املقرر  )٢(
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التشغيلية هو مواصلة صرف األموال يف الوقت املناسب إىل األطراف غري املدرجة يف املرفـق              
  .األول إلعداد بالغاهتا الوطنية

 بأن يطلب مؤمتر األطراف، يف دورته السادسة عـشرة،  وأوصت اهليئة الفرعية أيضاً   -١١
ته املشرفة على التنفيذ على مواصلة تبسيط إجراءاته        أن يعمل مع وكاال   إىل مرفق البيئة العاملية     

اليت تتلقى األطراف غري املدرجة يف املرفـق األول لالتفاقيـة            وحتسني فعالية وكفاءة العملية   
 مـن   ١٢ مـن املـادة      ١  الفقرة املنصوص عليها يف   اته متويالً من أجل الوفاء بالتزاما     عربها

 التكـاليف املتفـق      إمجايل قت املناسب لتغطية   ضمان صرف األموال يف الو     دفبهاالتفاقية،  
، وجتنب نشوء ثغـرات   االلتزاماتهلذه البلدان النامية األطراف يف امتثاهلا   تتحملها عليها اليت 

بني األنشطة التمكينية للبالغات الوطنية احلالية والالحقة، مـع إدراك أن عمليـة إعـداد               
  .البالغات الوطنية دورة متواصلة

 بأن يطلب مؤمتر األطراف، يف دورته السادسة عشرة، إىل          ئة الفرعية أيضاً  وأوصت اهلي   -١٢
مرفق البيئة العاملية أن يفرغ من أي إجراءات تشغيلية متبقية لضمان صرف األموال يف الوقـت                

  .املناسب لألطراف اليت تقرر احلصول على املوارد إلعداد بالغاهتا الوطنية عرب احلصول املباشر
 بأن يطلب مؤمتر األطراف، يف دورته السادسة عـشرة،  ئة الفرعية أيضاًوأوصت اهلي   -١٣

إىل مرفق البيئة العاملية بأن يقدم معلومات مفصلة عن متويل املشاريع اليت ُحددت يف البالغات      
 مـن االتفاقيـة،   ١٢ من املادة    ٤الوطنية لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول وفقاً للفقرة          

  .واملوافقة عليها الحقاًواليت مت تقدميها 
  وطنيـاً   بالغاً ٣٦، و  أولياً  بالغاً وطنياً  ١٣٩ والحظت اهليئة الفرعية مع التقدير أن       -١٤

درجـة يف املرفـق     املطراف غري   ثانياً، أي الثلثني والربع من البالغات الوطنية املقدمة من األ         
 أن من   لفرعية أيضاً والحظت اهليئة ا  . ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٤ قد قُدمت حىت     األول

حبلـول   الوطنية الثانيةبالغاهتا  من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول         ٣٩املتوقع أن يقدم    
  .٢٠١١ام ـهناية ع

        


