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 الفرعية للتنفيذاهليئة 
 الدورة العشرون

 ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٥-١٦بون، 

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

 تقدمي الدعم املايل والتقين

 مشروع استنتاجات من اقتراح الرئيس بشأن
 عمالمن جدول األ) ج(٤البند 

 طرفاً من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية بتقدمي           ١١٥رّحبت اهليئة الفرعية للتنفيذ بقيام       -١
بالغاهتـا الوطنية األولية، كما رحبت بقيام ثالثة من هذه األطراف بتقدمي بالغاهتا الوطنية الثانية أيضاً إىل مؤمتر                 

وقد حثّت . ٨-م أ/١٧لثالثة املبادئ التوجيهية الواردة يف مرفق املقرر       وقد اتبع أحد هذه األطراف ا     . األطـراف 
اهليـئة الفرعية للتنفيذ تلك األطراف اليت مل تقدم بعد بالغاهتا الوطنية األولية على أن تفعل ذلك يف أقرب وقت                    

 . الوقت الذي تراه مناسباًوجيوز لألطراف اليت هي من أقل البلدان منواً أن تقدم بالغاهتا الوطنية األولية يف. ممكن

وقـد نّوهـت اهليـئة الفرعية للتنفيذ بالدعم التمويلي املقدم من حكومات إسبانيا وسويسرا والفلبني                 -٢
والواليات املتحدة األمريكية، ومن شبكة منطقة آسيا واحمليط اهلادئ للبحوث املتعلقة باملناخ العاملي، لعقد حلقة               

غري املناخ فيما يتعلق بإعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف             عمل االتفاقية اإلطارية بشأن ت    
 .وقد أعربت اهليئة الفرعية للتنفيذ عن امتناهنا حلكومة الفلبني الستضافتها حلقة العمل هذه. املرفق األول
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ة يف املرفق األول فيما     وأحاطـت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً باحتياجات وشواغل األطراف غري املدرج           -٣
يتصل ببناء القدرات والتدريب يف جمال استخدام وتطبيق األدوات واألساليب والنماذج اخلاصة بإعداد قوائم جرد 
انبعاثات غازات الدفيئة وإجراء عمليات تقييم ملدى القابلية للتأثر بتغري املناخ والتكيف معه وختفيف آثاره، على                

مل اليت ُعقدت يف مانيال بالفلبني بشأن إعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري              النحو احملدد يف حلقة الع    
 ).FCCC/SBI/2004/INF.6(املدرجة يف املرفق األول 

وأعـادت اهليـئة الفرعـية للتنفيذ تأكيد احلاجة إىل تدعيم املؤسسات الوطنية واملراكز اإلقليمية ودون                 -٤
اخ ومراكز االمتياز، وخباصة يف أقل البلدان منواً والبلدان النامية اجلزرية الصغرية، وال سيما اإلقليمية املعنية بتغري املن

 .فيما يتعلق بتقدمي الدعم واملشورة التقنيني

ورّحبت اهليئة الفرعية للتنفيذ باملعلومات اليت أتاحتها األمانة بشأن الدعم الذي يقدمه مرفق البيئة العاملية    -٥
وطلبت من األمانة   . اد البالغات الوطنية األولية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول           فيما يتصل بإعد  

أن تتـيح هلـا، يف كل دورة من دوراهتا، تفاصيل عن الدعم املايل املقدم من مرفق البيئة العاملية ألغراض إعداد                     
 .البالغات الوطنية األولية والالحقة

- - - - - 


