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 اهليئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة العشرون

 ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٥-١٦بون، 

 من جدول األعمال) ب(٤البند 
 البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

 عمل فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة 
 يف املرفق األول لالتفاقية    من األطراف غري املدرجة 

 مشروع استنتاجات من اقتراح الرئيس
 من جدول األعمال) ب(٤بشأن البند 

أحاطـت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً بتقرير فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من                -١
وأعربت عن  ) FCCC/SBI/2004/INF.5(امن  األطـراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية عن اجتماعه الث          

 .امتناهنا حلكومة الفلبني الستضافتها ذلك االجتماع

ورحبت اهليئة الفرعية للتنفيذ باجلهود اليت بذهلا فريق اخلرباء االستشاري، يف ترتيب أولويات أنشطته يف                -٢
ملقدمة من األطراف غري املدرجة يف   حـدود برنامج عمله املتعدد السنوات، لدعم عملية إعداد البالغات الوطنية ا           

، ودعت أطراف املرفق الثاين وسائر األطراف اليت        )األطراف غري املدرجة يف املرفق األول     (املرفق األول لالتفاقية    
 .ميكنها توفري املوارد املالية والدعم التقين هلذه األنشطة إىل أن تفعل ذلك
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ود اليت بذهلا فريق اخلرباء االستشاري للتعاون مع فريق اخلرباء ورحبـت اهليئة الفرعية للتنفيذ أيضاً باجله      -٣
املعـين بأقل البلدان منواً وفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا يف املسائل املتعلقة بتكييف ونقل التكنولوجيا، كل           

 .منهما فيما خيصه

ني فريق اخلرباء االستشاري وبرنامج     وأكدت اهليئة الفرعية للتنفيذ من جديد احلاجة إىل توطيد التعاون ب           -٤
برنامج األمم املتحدة للبيئة ومرفق البيئة العاملية،       /دعـم الـبالغات الوطنية التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي         

ويف هذا الصدد دعت اهليئة الفرعية للتنفيذ، . والفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ وسائر املنظمات املختصة 
امج دعم البالغات الوطنية إىل تبادل املعلومات املتعلقة ببناء القدرات وتنسيق أنشطته التدريبية بصورة منتظمة برن

 .مع فريق اخلرباء االستشاري لتجنب ازدواج اجلهود، وطلبت إىل األمانة تيسري هذا التعاون

ب العملي األوىل اليت سينظمها ورحبـت اهليئة الفرعية للتنفيذ بعرض حكومة بنما استضافة حلقة التدري        -٥
 .فريق اخلرباء االستشاري بشأن قوائم جرد غازات الدفيئة

_ _ _ _ _ 

 


