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  اإلطارية بشأناالتفاقية
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة التاسعة والثالثون

  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين١٦-١١وارسو، 
  من جدول األعمال ) ج(٤البند 

  جة يف املرفق األول لالتفاقيةالبالغات الوطنية املقدَّمة من األطراف غري املدر
  تقدمي الدعم املايل والتقين

  تقدمي الدعم املايل والتقين    

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

 املدرجـة يف املرفـق األول لالتفاقيـة         بشأن الدعم املايل املقدم من املرفق إىل األطراف غري        
من أجل إعداد البالغات الوطنية والتقارير احملدثـة        ) األطراف غري املدرجة يف املرفق األول     (

  .)١(لفترة السنتني
ودعت اهليئة الفرعية للتنفيذ مرفق البيئة العاملية إىل مواصلة تقدمي معلومات مفـصلة               -٢

نشطته املتعلقة بإعداد البالغات الوطنية لألطراف غـري       ودقيقة ومناسبة التوقيت وكاملة عن أ     
املدرجة يف املرفق األول، مبا يف ذلك تقدمي معلومات عن تاريخ املوافقة على تقدمي التمويـل                

كما دعت مرفق البيئة العاملية إىل مواصلة تقدمي معلومات عن التاريخ التقرييب         . وصرف املبالغ 
طنية، والتاريخ التقرييب لتقدميها إىل األمانة، لكي تنظر فيها         لالنتهاء من مشاريع البالغات الو    

  ).٢٠١٤ديسمرب /كانون األول(اهليئة الفرعية يف دورهتا احلادية واألربعني 
ودعت اهليئة الفرعية للتنفيذ مرفق البيئة العاملية إىل مواصلة تقدمي معلومات مفـصلة               -٣

تعلقة بإعداد التقارير احملدثة لفترة السنتني، مبا       ودقيقة ومناسبة التوقيت وكاملة عن أنشطته امل      
يف ذلك تقدمي معلومات عن تاريخ طلب احلصول على التمويل وتاريخ املوافقة على تقـدمي               

__________ 

)١( FCCC/SBI/2013/INF.7 ،FCCC/SBI/2013/INF.8و ،FCCC/CP/2013/3/Add.2. 
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عن إعطاء التاريخ التقرييب لتقدمي هذه التقارير إىل األمانة، لكي  التمويل وصرف املبالغ، فضالً
  ). ٢٠١٤يونيه /حزيران(ربعني تنظر فيها اهليئة الفرعية يف دورهتا األ

 تشرين ١١ طلبا، حىت  ٣٠والحظت اهليئة الفرعية أن أمانة مرفق البيئة العاملية تلقت            -٤
ومـع اإلشـارة إىل     . ، بشأن دعم إعداد التقارير احملدثة لفترة السنتني       ٢٠١٣نوفمرب  /الثاين
املدرجة يف املرفق األول    ، حتث اهليئة الفرعية الدول غري       ١٧-م أ /٢من املقرر   ) د(٤١ الفقرة

اليت ال يزال يتعني عليها تقدمي طلباهتا إىل مرفق البيئة العاملية، حسب االقتضاء، مـن أجـل                 
احلصول على دعم إلعداد تقاريرها احملدثة لفترة الـسنتني، أن تفعـل ذلـك يف الوقـت                 

ريع مرفق البيئـة    وباإلضافة إىل ذلك، حتث اهليئة الفرعية الوكاالت املنفذة ملشا        . )٢(املناسب
العاملية على مواصلة تيسري إعداد وتقدمي مقترحات مشاريع األطراف غري املدرجة يف املرفـق              

  . األول بشأن إعداد تقاريرها احملدثة لفترة السنتني
شجعت مرفق البيئة العاملية فقد ، ١٨-م أ/٩ إىل املقرر  للتنفيذشري اهليئة الفرعية  تإذ  و  -٥
الالحـق مـن    إعـداد   من أجـل    راف غري املدرجة يف املرفق األول       الدعم لألط تقدمي  لى  ع

 مـن   )  ه(و) أ(٤١لفقرة  مراعاة تامة ل  ، مع   طلوبيف الوقت امل  احملدثة لفترة السنتني     تقاريرها
أن تكفل البلدان املتقدمة األطراف وغريها من األطراف املدرجة  اليت قررت ١٧-أ م/٢املقرر 

تقدمي املوارد، وفقاً   بدعم إعداد التقارير املُحدَّثة لفترة السنتني       تعزيز  يف املرفق الثاين لالتفاقية     
 . من االتفاقية وعلى أساس تغطية كامل التكاليف املتفق عليها٤ من املادة ٣للفقرة 

بالتقدم الذي أحرزه مرفق البيئة العاملية يف وضع الصيغة          علماًاهليئة الفرعية   أحاطت  و  -٦
 بشكل مشترك برنامج األمـم املتحـدة   هريديم العاملي، وهو مشروع سالنهائية لربنامج الدع  

ألطـراف غـري    املقدم إىل ا  اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، وذلك هبدف تعزيز الدعم          
 ت وأشـار .ا الوطنية وتقاريرها احملدثة لفترة السنتني يف إعداد بالغاهت    األول املدرجة يف املرفق  

ع هو مساعدة األطراف غري املدرجة يف املرفـق األول يف إعـداد             إىل أن اهلدف من املشرو    
 .طلوبالوقت املا الوطنية وتقاريرها احملدثة لفترة السنتني وتقدميها يف بالغاهت

ربجمية احملسنة لنسخة  لل ،)٣(قررامل يف املوعد إطالق األمانة،   برحبت اهليئة الفرعية    كما    -٧
 .)٤(النسبة لألطراف غـري املدرجـة يف املرفـق األول         غازات الدفيئة ب  ل الوطنية    اجلرد قوائم

ية احملـسنة   يف استخدام الربجم  شروع  لعلى ا وشجعت األطراف غري املدرجة يف املرفق األول        
هود اليت بذلتـها    ورحبت كذلك باجل  .  اخلاصة هبا   الوطنية لغازات الدفيئة   إلعداد قوائم اجلرد  

 من األطراف غري املدرجـة يف املرفـق األول          للخرباء الوطنيني مناسب  تدريب  األمانة لتوفري   
لـضمان  ها  دوجهقصارى  وشجعت األمانة على بذل     . الربجميةاستخدام  كفاءة  يسري  هبدف ت 
 . جلميع األطراف غري املدرجة يف املرفق األولاملناسبالتدريب إتاحة 

__________ 

)٢( FCCC/SBI/2012/15 ٥٣، الفقرة. 
)٣( FCCC/SBI/2011/17 ٤٣، الفقرة. 
 .<http://unfccc.int/7627.php>: احة يف العنوان التايلالربجمية احملسنة لقوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة مت )٤(
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قرر نشطة امل األعلى   املترتبة يف امليزانية      التقديرية اآلثاربعلماً    الفرعية وأحاطت اهليئة   -٨
 . أعاله٧األمانة على النحو املشار إليه يف الفقرة أن تنفذها 

هـذه  إىل تنفيـذها يف  األمانـة  دعـت  اإلجراءات الـيت   يكون تنفيذ   طلبت أن   و  -٩
 .االستنتاجات رهنا بتوافر املوارد املالية

، كان  ٢٠١٣نوفمرب  /تشرين الثاين  ١١، حبلول   أنهإىل  تقدير  باهليئة الفرعية   أشارت  و  -١٠
وبالغ وطين رابع    ةثالثأربع بالغات وطنية    و اً ثاني اً بالغ ٩٤و أوالً  وطنياً بالغاً ١٤٥ قد قدم 

 أيضاًأشارت  و. راف غري املدرجة يف املرفق األول     األط خامس واحد من     وطينواحد وبالغ   
 اً ثاني اً وطني  بالغاً ٢٢و  واحد بالغ وطين أول    ميتوقع تقد ي ،٢٠١٣ حبلول هناية عام     ،أنهإىل  

  .ثالثة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األولبالغات وطنية وثالث 

        


