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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة الرابعة والثالثون

  ٢٠١١يونيه / حزيران١٦-٦بون، 
  من جدول األعمال) د(٤البند 

  البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف
  ل لالتفاقيةاملرفق األو

  تقدمي الدعم املايل والتقين

  تقدمي الدعم املايل والتقين    

  مشروع استنتاجات اقترحه الرئيس    
أحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً باملعلومات اليت قدمتها أمانة مرفق البيئة العامليـة               -١

دمة من األطراف غري    عن الدعم املايل الذي يقدمه املرفق من أجل إعداد البالغات الوطنية املق           
  .)١()األطراف غري املدرجة يف املرفق األول(املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية 

لة ودعت اهليئة الفرعية للتنفيذ مرفق البيئة العاملية إىل مواصلة تقدمي معلومات مفـصّ              -٢
ألطـراف  الوطنية ل   البالغات  املتعلقة بإعداد  األنشطة بشأن   كاملةودقيقة ومناسبة التوقيت و   

 مبا يف ذلك معلومات     ٢-م أ /١٠من املقرر   ) ب(١غري املدرجة يف املرفق األول وفقاً للفقرة        
ودعت اهليئة الفرعية للتنفيذ مرفـق البيئـة        . عن مواعيد املوافقة على التمويل ودفع األموال      

، ت الوطنية ع البالغا إلجناز مشاري   تقدمي معلومات عن املوعد التقرييب     العاملية أيضاً إىل مواصلة   
 فيها اهليئة الفرعية للتنفيـذ  وعن املوعد التقرييب لتقدمي البالغات الوطنية إىل األمانة لكي تنظر  

  .يف دورهتا اخلامسة والثالثني
املعلومات اليت قدمها مرفق البيئـة      بتقدير  الت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً مع       وأحاط  -٣

اهليئة الفرعيـة للتنفيـذ بـشأن االحتمـاالت         إىل   الذي قدمه    )٢( الشفوي هالعاملية يف تقرير  
__________ 
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واخليارات الواسعة املتاحة لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول للحصول على املوارد مـن              
بشأن هـذه    إىل احلصول على معلومات       اهليئة الفرعية للتنفيذ   وتتطلع،  أجل بالغاهتا الوطنية  

  .إىل مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرةيف تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم املسألة 
األطـراف  بعـض   والحظت اهليئة الفرعية للتنفيذ دواعي القلق اليت أعرب عنـها             -٤

ومفادها أن التمويل املقدم إىل البالغات الوطنية عن طريق اإلجراءات املعّجلة قد ال يكـون               
نـشطة الـيت يـتعني عليهـا        مالئماً لبعض األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لتنفيذ األ         

  . كجزء من عملية إعداد بالغاهتا الوطنيةاالضطالع هبا
 تقدمي بيانات ودعت اهليئة الفرعية للتنفيذ األطراف غري املدرجة يف املرفق األول إىل              -٥

 عن التكاليف املفصلة اليت تتكبدها األطراف غري املدرجة يف         ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ١٩حبلول  
 وعن املوارد   ، بالغاهتا الوطنية  آخر مبا يف ذلك املسامهات العينية من أجل إعداد          ،املرفق األول 
وطلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل األمانة مجـع        .  عن طريق مرفق البيئة العاملية     تلقتهااملالية اليت   

  .ني فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا اخلامسة والثالثلكي تنظر يف وثيقة البياناتهذه 
 إىل مؤمتر األطراف يف دورته السادسة       التوصية اليت قدمتها   اهليئة الفرعية للتنفيذ     وكررت  -٦

عشرة بأن يطلب إىل مرفق البيئة العاملية مواصلة تقدمي األموال من أجل الدعم التقين الالزم إلعداد                
دعـم  قدمها برنامج   يكتلك األموال اليت    البالغات الوطنية لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول         

 ُتخصم من األمـوال املقدمـة إىل         ال  بأن تكاليف هذا الدعم التقين     البالغات الوطنية مع اإلقرار   
  .األطراف غري املدرجة يف املرفق األول إلعداد بالغاهتا الوطنية

ياً  بالغاً وطنياً ثان   ٤٤ بالغاً وطنياً أولياً و    ١٤٠هليئة الفرعية للتنفيذ بتقدير أن      والحظت ا   -٧
أي الثلثني والربع من البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفـق األول قـد                 

والحظت اهليئة الفرعية للتنفيذ أيضاً أن من املتوقع أن يقـدم            .٢٠١١مايو  / أيار ١٥قدمت حىت   
  .٢٠١١اية عام  بلداً من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول بالغاهتا الوطنية الثانية يف هن٥٩

        

__________ 

 : عرض ممثل مرفق البيئة العاملية يف تقريره الشفوي اخليارات التالية )٢(

هـو احلـال يف    كان  كما  تابعة ملرفق البيئة العاملية     ميكن للبلدان أن تعمل مع وكالة من اختيارها         : ١اخليار  
  البالغات الوطنية السابقة؛

 يف إطار برنـامج األمـم       من أجل البالغات الوطنية   رك يف مشروع جامع      تشا ميكن للبلدان أن  : ٢اخليار  
  ؛املتحدة للبيئة 

 دوالر أمريكي   ٥٠٠ ٠٠٠تصل إىل   من أجل بالغاهتا الوطنية     ميكن للبلدان أن حتصل على موارد       : ٣اخليار  
   املباشر إىل أمانة مرفق البيئة العاملية ؛نفاذهاعن طريق 

 دوالر أمريكـي إلعـداد بالغاهتـا    ٥٠٠ ٠٠٠بلدان إىل موارد إضافية تزيد عن إذا احتاجت ال : ٤اخليار  
 . لديها يف ختصيص املوارد نظام التخصيص الشفاف للموارد املتاحيمكنها أن تستخدمفالوطنية 


