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 اهليئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة العشرون

 ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٥-١٦بون، 

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

 عرض البالغات الوطنية الثانية، وكذلك الثالثة حسب االقتضاء

 )أ(٤يق االتصال بشأن البند مشروع استنتاجات اقترحه رئيس فر
 من جدول األعمال

 توصية اهليئة الفرعية للتنفيذ

قررت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا العشرين، أن تواصل يف دورهتا التالية النظر يف هذا البند من جدول  
 .د مقرر يف هذا الشأناألعمال استناداً إىل النص التايل هبدف توصية مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة باعتما

 ١٠-م أ/-مشروع املقرر 

 عرض البالغات الوطنية الثانية، وكذلك الثالثة حسب االقتضاء

 إن مؤمتر األطراف،

من املادة ) أ(٢ من االتفاقية، والفقرة ٤ من املادة ٧ و٣ و١، على وجه اخلصوص، إىل الفقرات إذ يشري[ 
 ا، منه١٢ من املادة ٧ و٥ و١ منها، والفقرات ١٠
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 إىل مقرراته بشأن البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، وإذ يشري أيضاً 
 ، ٨-م أ/١٧ و٧-م أ/٣٢ و٧-م أ/٣١ و٥-م أ/٨ و٤-م أ/١٢ و٤-م أ/٢ و٢-م أ/١٠ال سيما مقرراته 

، تقوم البلدان املتقدمة األطراف وغريها من        من االتفاقية  ٤ من املادة    ٣ أنه وفقاً للفقرة     وإذ يؤكد جمدداً   
األطراف املتقدمة املدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقية بتوفري موارد مالية جديدة وإضافية ملواجهة التكاليف الكاملة               

 التفاقية، من ا١٢ من املادة ١املتفق عليها اليت تتحملها البلدان النامية األطراف يف وفائها بالتزاماهتا مبوجب الفقرة 

  أن مؤمتر األطراف قد اعتمد يف دورته الثامنة املبادئ التوجيهية املتعلقة بإعداد البالغات الوطنية،وإذ يالحظ 

، ينبغي لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية أن ٨-م أ/١٧ أنه، وفقاً للمقرر وإذ يالحظ أيضاً 
 املقرر املذكور، إىل جانب اإلرشادات املقدمة إىل كيان يتوىل تشغيل           تستخدم املبادئ التوجيهية الواردة يف مرفق     

، من أجل إعداد البالغات الوطنية الثانية، وكذلك الثالثة         ٨-م أ /٦اآللـية املالـية على حنو ما ينص عليه املقرر           
 عملية  حسـب االقتضاء، والبالغات الوطنية األولية، حسب االقتضاء، إال حيثما كانت األطراف قد شرعت يف              

إعداد البالغات الوطنية الثانية وتلقت متويالً مبوجب اإلجراءات املعجلة أو على أساس التكلفة الكاملة املتفق عليها 
 قبل إقرار املبادئ التوجيهية،

  بأن إعداد البالغات الوطنية هو عملية متواصلة، وإذ ُيسلّم 

ية بالغة بالنسبة لألطراف من أجل تفهم قضايا تغري          مبا لتقدمي البالغات الوطنية من أمه      وإذ ُيسـلّم أيضاً    
 املناخ تفهماً أفضل،

 مبا صادفته األطراف غري املدرجة يف املرفق األول من مصاعب يف إعداد بالغاهتا الوطنية وإذ ُيسلّم كذلك 
ة الواردة من   األولـية وبضـرورة بـناء القدرة على استخدام املبادئ التوجيهية اجلديدة إلعداد البالغات الوطني              

األطـراف غري املدرجة يف املرفق األول، اليت اعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة، وبضرورة ختصيص وقت                 
 كاٍف لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول إلعداد بالغاهتا الوطنية،

لالتفاقية، قد وافق على متويل      بأن مرفق البيئة العاملية، بوصفه كياناً يتوىل تشغيل اآللية املالية            وإذ ُيقـرّ   
عملـية إعـداد الـبالغات الوطنية وأقر االعتمادات املخصصة لذلك، ووافق على اإلجراءات التشغيلية اخلاصة                

 بالتمويل املعجل للبالغات الوطنية من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول،

يف املرفق األول ما زالت ُتصادف       بـأن عـدداً ال ُيستهان به من األطراف غري املدرجة             ُيقـرّ [ -١ 
 :صعوبات يف إعداد وتقدمي بالغاهتا الوطنية األولية، نظراً جلملة أمور، منها
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 قلّة الدراية الفنية؛ )أ( 

 عدم كفاية القدرة الفنية واملالية؛ )ب( 

 صعوبات لوجستية؛ )ج( 

 ،٨-م أ/١٧تعقيد املبادئ التوجيهية اجلديدة الواردة يف مرفق املقرر  )د( 

 إىل األمانة أن تنظم اجتماعاً ألفرقة اخلرباء ُيعقد قبل انعقاد الدورة احلادية عشرة ملؤمتر               يطلـب  -٢ 
األطـراف، ُيساهم فيه فريق اخلرباء االستشاري وجيري بالتنسيق مع مرفق البيئة العاملية والوكاالت املنفذة التابعة     

رفق األول من صعوبات يف إعداد وتقدمي بالغاهتا الوطنية؛ مبا لـه، لدراسة ما تواجهه األطراف غري املدرجة يف امل  
يف ذلك الصعوبات املدرجة يف الفقرة أعاله، هبدف توصية مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة باعتماد مقرر                 

 ]بشأن ما يتعني اختاذه من إجراءات إضافية؛

رغب يف أن تقدم كل سنتني قوائم جرد  األطراف غري املدرجة يف املرفق األول اليت قد ت       يدعـو [ -٣ 
وطنية لالنبعاثات البشرية املنشأ جلميع غازات الدفيئة، حبسب مصادرها وعمليات إزالتها بواسطة املصارف، اليت              
ال حيكمها بروتوكول مونتريال، إىل أن تفعل ذلك، بقدر ما تسمح به إمكانياهتا، شريطة إتاحة كامل التكاليف                 

 ] من االتفاقية؛٣-٤لقوائم عمالً باملادة املتفق عليها هلذه ا

 :١اخليار  

 األطراف غري املدرجة يف املرفق األول اليت مل تقم بإعداد مقترح مشروع لتمويل البالغات يدعو[ -٤ 
الوطنـية الثانـية، وكذلك البالغات الوطنية الثالثة حسب االقتضاء، إىل أن تفعل ذلك، حىت قبل أن ُتنجز متاماً                 

 ]ملمولة سابقاً، تفادياً لعدم االستمرارية يف متويل املشاريع؛األنشطة ا

 :٢اخليار  

 إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول أن ُتقّدم مقترحات مشاريع لتمويل البالغات              يطلب[ -٥ 
ز متاماً  الوطنـية الثانـية، وكذلك البالغات الوطنية الثالثة حسب االقتضاء، بالسرعة املمكنة، حىت قبل أن ُتنج               

بالغاهتـا الوطنـية السـابقة، ولكـن يف موعد ال يتجاوز سنة من تقدمي بالغاهتا الوطنية السابقة، تفادياً لعدم                    
 ]االستمرارية يف عملية إعداد البالغات الوطنية؛
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 أن تقدم األطراف غري املدرجة يف املرفق األول بالغاهتا الوطنية الثانية، وكذلك الثالثة              ُيقـرر [ -٦ 
سنوات من الصرف األويل للموارد املالية املخصصة لإلعداد        ] ست] [أربع] [ثالث[القتضاء، يف غضون    حسب ا 

 من االتفاقية، مبوجب اإلجراءات املعجلة أو اإلجراءات        ٤ من املادة    ٣الفعـلي للـبالغات الوطنية، وفقاً للفقرة        
ألطراف من أقل البلدان منواً أن ُتقّدم بالغاهتا        وجيوز ل . االعتيادية املعتمدة، على أساس كامل الكلفة املتفق عليها       

 ]الوطنية الثانية حسبما تراه مناسباً؛

، استعراضاً للبالغات الوطنية الالحقة املقدمة من األطراف        ٢٠٠٨ أن جيري، حبلول عام      ُيقرر[ -٧ 
 ]غري املدرجة يف املرفق األول؛

 تشغيلياً لآللية املالية لالتفاقية، بتضمني تقريره إىل مؤمتر          أن يقوم مرفق البيئة العاملية، بوصفه كياناً       ُيقرر[ -٨ 
األطراف، يف دورته احلادية عشرة، معلومات عن املشروع اجلامع املشترك بني برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم  

 على متويل عملية إعداد البالغات الوطنية       املتحدة للبيئة ومرفق البيئة العاملية، فيما يتعلق بطرائق التشغيل وإجراءات املوافقة          
 .]]الثانية، وكذلك الثالثة حسب االقتضاء، من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول

----- 

 

 


