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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
   والثالثوناخلامسةالدورة 
  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣ -نوفمرب / تشرين الثاين٢٨، ديربان
  من جدول األعمال املؤقت) 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

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

تقدمي معلومات مفصلة ودقيقـة     مواصلة  ودعت اهليئة الفرعية مرفق البيئة العاملية إىل          -٢
البالغات الوطنيـة املقدمـة مـن       إعداد  فيما يتصل ب  أنشطتها  ن  ومناسبة التوقيت وكاملة ع   

، مبا يف ذلك ٢-م أ/١٠من املقرر ) ب(١لفقرة األطراف غري املدرجة يف املرفق األول، وفقاً ل       
ودعت اهليئة الفرعيـة    . تقدمي معلومات عن تاريخ املوافقة على تقدمي التمويل وصرف املبالغ         

علومات عن املوعد التقرييب إلجنـاز مـشاريع   املتقدمي مواصلة أيضاً مرفق البيئة العاملية إىل      
 كي تنظر فيهـا  ،البالغات الوطنية وعن املوعد التقرييب لتقدمي البالغات الوطنية إىل األمانة   

   . والثالثنيالسادسةاهليئة الفرعية يف دورهتا 
األول بتقـدمي   وأشارت اهليئة الفرعية إىل قيام أحد األطراف غري املدرجة يف املرفق              -٣

معلومات عن تفاصيل التكاليف اليت تكبدها، مبا يف ذلك املسامهات العينية، من أجل إعـداد       
آخر بالغ وطين له، وبشأن املوارد املالية اليت تلقاها عن طريق مرفق البيئة تلبية لطلب اهليئـة              

__________ 
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اف غري املدرجـة يف     ودعت اهليئة الفرعية سائر األطر    . )٢(الفرعية يف دورهتا الرابعة والثالثني    
 ٥املرفق األول اليت مل تقدم ما لديها من آراء بشأن هذه املسألة إىل أن تفعل ذلـك حبلـول           

وطلبت من األمانة جتميع تلك املعلومات يف وثيقة متنوعات كي تنظـر     . ٢٠١٢مارس  /آذار
  .فيها اهليئة الفرعية يف دورهتا السادسة والثالثني

طراف غري املدرجة يف املرفق األول على تقدمي مقترحات         وشجعت اهليئة الفرعية األ     - ٤
مشاريع من أجل احلصول على متويل لبالغاهتا الوطنية الالحقة قبل اسـتكمال البالغـات              

  .الوطنية الراهنة، وذلك لتجنب عدم استمرارية متويل املشاريع
 دورتـه   بأن يطلب مؤمتر األطـراف، يف      )٣(للتنفيذ توصيتها اهليئة الفرعية   كررت  و  -٥

السادسة عشرة، إىل مرفق البيئة العاملية أن يواصل تقدمي األموال للدعم التقين من أجل إعداد               
ا البالغات الوطنية لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول، على غرار األموال الـيت يقـدمه              

برنامج دعم البالغات الوطنية، مع إدراك أن تكاليف هذا الدعم التقين ال ُتخصم من األموال               
وطلبت من مرفق   . املقدمة إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول إلعداد بالغاهتا الوطنية          

   .البيئة عرض هذه املسألة يف تقريره إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة
 عشرة، إىل   السابعةت اهليئة الفرعية أيضاً بأن يطلب مؤمتر األطراف، يف دورته           وأوص  -٦

مرفق البيئة العاملية أن يعمل مع وكاالته املشرفة على التنفيذ على مواصـلة تبـسيط إجراءاتـه      
األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية       إىل   تقدمي التمويل وحتسني فعالية وكفاءة عملية     

 ضـمان  دفبه من االتفاقية، ١٢ من املادة  ١ املنصوص عليها يف الفقرة      اتهل الوفاء بالتزاما  من أج 
صرف األموال يف الوقت املناسب لتغطية إمجايل التكاليف املتفق عليها اليت تتحملها البلدان النامية              

بالغات الوطنية  األطراف يف امتثاهلا هلذه االلتزامات، وجتنب نشوء ثغرات بني األنشطة التمكينية لل           
  .دورة متواصلةهي احلالية والالحقة، مع إدراك أن عملية إعداد البالغات الوطنية 

بفائدة برجمية القوائم الوطنية جلرد غازات الدفيئـة بالنـسبة           اهليئة الفرعية    وسلّمت  -٧
ذه لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول، وطلبت من األمانة حتديث هذه الربجمية وإتاحتها هل             

وأحاطت اهليئة الفرعية علماً بالتكلفـة      . ٢٠١٣يونيه  /البلدان األطراف حبلول شهر حزيران    
املالية املتصلة بتلبية هذا الطلب وفقاً لألمانة، وطلبت باختاذ اإلجراءات من جانب األمانة رهناً 

  . بتوافر املوارد املالية
 بالغاً وطنيـاً    ٦٠نياً أولياً، و   بالغاً وط  ١٤١والحظت اهليئة الفرعية مع التقدير أن         -٨

ثانياً، أي الثلثني والربع من البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجـة يف املرفـق                
والحظت اهليئة الفرعية أيضاً أن من      . ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٢األول قد قُدمت حىت     

بالغاهتا الوطنية الثانية حبلـول   من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول         ٦٦املتوقع أن يقدم    
  .٢٠١٢هناية عام 

        
__________ 

)٢( FCCC/SBI/2011/7 ٤٨، الفقرة. 
)٣( FCCC/SBI/2010/27 ٤٩، الفقرة. 


