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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

   اهليئة الفرعية للتنفيذ
   الدورة السادسة والثالثون 
   ٢٠١٢مايو / أيار٢٥-١٤بون،  
  من جدول األعمال) د(٤البند  
    األول لالتفاقيةالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق 

   تقدمي الدعم املايل والتقين

   تقدمي الدعم املايل والتقين    

   قترح من الرئيسمشروع استنتاجات م     
علماً باملعلومات اليت قدمتها أمانة مرفق      ) اهليئة الفرعية (أحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ       -١

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

باملبادئ التوجيهية لسياسات مرفق البيئة العاملية      "  أيضاً وأحاطت اهليئة الفرعية علماً     -٢
ري املدرجة يف املرفق األول التفاقية األمم       بشأن متويل التقارير احملّدثة لفترة السنتني لألطراف غ       

 فيما يتعلق بإعداد التقارير احملّدثة األوىل لفترة الـسنتني          )٢("املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ    
   .املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول

، ١٧-م أ /٢مـن املقـرر     ) د(٤١وحثّت اهليئة الفرعية، وهي تستحضر الفقـرة          -٣
ألطراف غري املدرجة يف املرفق األول على أن تقدم، حسب االقتضاء، طلب احلصول علـى            ا

  .دعم إلعداد تقاريرها احملدثة األوىل لفترة السنتني إىل مرفق البيئة العاملية يف الوقت املناسب

__________ 

)١( FCCC/SBI/2012/INF.7. 
 ميكن االطالع عليها يف العنوان التايل )٢(

<http://www.thegef.org/gef/guideline/biennial_update_reports_parties_UNFCCC>. 
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وأوصت اهليئة الفرعية بأن يطلب مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة إىل مرفـق                -٤
عاملية أن يتيح الدعم لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول من أجل إعداد تقاريرهـا               البيئة ال 

 مـن   )ه(و) أ(٤١احملّدثة الالحقة لفترة السنتني، مبراعاة كاملة ألحكام الفقرتني الفـرعيتني           
  .١٧-م أ/٢املقرر 

 مـن   ٤٤وكررت اهليئة الفرعية الطلب الذي وجهه مؤمتر األطـراف يف الفقـرة               -٥
 ٢٠١٢ إىل مرفق البيئة العاملية بأن يتيح يف أقرب وقت ممكن مـن عـام                ١٧-م أ /٢ همقرر

الدعم لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول اليت ُتعّد تقاريرها احملّدثة لفترة السنتني، وذلـك           
  .على أساس تغطية كامل التكاليف املتفق عليها

مواصلة تقدمي معلومات مفصلة ودقيقـة      ودعت اهليئة الفرعية مرفق البيئة العاملية إىل          -٦
ومناسبة التوقيت وكاملة عن أنشطته املتعلقة بإعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطـراف             

، مبا يف ذلك تقـدمي      ٢-م أ /١٠من املقرر   ) ب(١غري املدرجة يف املرفق األول، وفقاً للفقرة        
ودعت اهليئة الفرعية أيـضاً        .الغمعلومات عن تاريخ املوافقة على تقدمي التمويل وصرف املب        

وعد التقرييب إلجناز مشاريع البالغـات      مرفق البيئة العاملية إىل مواصلة تقدمي املعلومات عن امل        
الوطنية وعن املوعد التقرييب لتقدمي البالغات الوطنية إىل األمانة، كي تنظر فيها اهليئة الفرعية              

   .يف دورهتا السابعة والثالثني
 مرفق البيئة العاملية إىل أن يقدم، يف تقريـره إىل مـؤمتر             يئة الفرعية أيضاً  ودعت اهل   -٧

ناسبة التوقيت وكاملـة عـن      األطراف يف دورته الثامنة عشرة، معلومات مفصلة ودقيقة وم        
أنشطته املتعلقة بإعداد التقارير الوطنية احملّدثة لفترة السنتني، مبا يشمل معلومات عن تـاريخ              

   .الطلب واملوافقة على التمويل وصرف املبالغ
 يف املرفق األول بتقـدمي      وأشارت اهليئة الفرعية إىل قيام أحد األطراف غري املدرجة           -٨

صيل التكاليف اليت تكبدها، مبا يف ذلك املسامهات العينية، من أجل إعداد      عن تفا  )٣(معلومات
آخر بالغ وطين له، وبشأن املوارد املالية اليت تلقاها عن طريق مرفق البيئة تلبيةً لطلب اهليئـة              

ة سائر األطراف غري املدرجـة يف  ودعت اهليئة الفرعي  .)٤(الفرعية يف دورهتا اخلامسة والثالثني  
 ١٧األول اليت مل تقدم ما لديها من آراء بشأن هذه املسألة إىل أن تفعل ذلك حبلـول                  املرفق  
وطلبت من األمانة جتميع تلك املعلومات يف وثيقة متفرقات كي تنظر            . ٢٠١٢سبتمرب  /أيلول

   .فيها اهليئة الفرعية يف دورهتا السابعة والثالثني
، علـى أن    ١٤-م أ /٤ وفقـاً للمقـرر      وشّجعت اهليئة الفرعية مرفق البيئة العاملية،       -٩

يواصل، كأولوية قصوى، كفالة إتاحة ما يكفي من املوارد املالية لتغطية إمجـايل التكـاليف    

__________ 

)٣( FCCC/SBI/2012/MISC.7. 
)٤( FCCC/SBI/2011/17 ٣٩، الفقرة. 
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 مـن   ١املتفق عليها اليت تتكبدها البلدان النامية األطراف يف امتثاهلا اللتزاماهتا مبوجب الفقرة             
  . من االتفاقية١٢املادة 
أن يطلب مؤمتر األطراف، يف دورته الثامنة عشرة، إىل مرفـق           وأوصت اهليئة الفرعية ب     -١٠

البيئة العاملية أن يقدم األموال للدعم التقين من أجل إعداد التقارير احملّدثة لفترة السنتني املقدمـة                
من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول، على غرار األموال الـيت يقـدمها برنـامج دعـم       

راك أن تكاليف هذا الدعم التقين ال ُتخصم من األموال املقدمـة إىل             البالغات الوطنية، مع إد   
وطلبت إىل مرفق   . األطراف غري املدرجة يف املرفق األول إلعداد تقاريرها احملّدثة لفترة السنتني          

  .البيئة العاملية أن يبلغ عن هذه املسألة يف تقريره إىل مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عشرة
، ٢٠١٢مـايو   / أيـار  ٢٤ة بتقدير أنه قد ورد، حـىت        ـة الفرعي ـهليئوالحظت ا   -١١
 بالغاً وطنياً ثانياً، وثالثة بالغات وطنيـة ثالثـة،          ٧٣ بالغاً وطنياً أولياً، و    ١٤٢جمموعه   ما

والحظت اهليئة الفرعيـة  . وبالغ وطين رابع واحد من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول  
 من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول بالغاهتا الوطنيـة           ٤٤م  أيضاً أن من املتوقع أن يقد     

  .٢٠١٢الثانية بنهاية عام 

        


