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                      اهليئة الفرعية للتنفيذ
                       الدورة احلادية والعشرون

     ٢٠٠٤      ديسمرب  /            كانون األول  ١٤- ٦            بوينس آيرس، 

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

                                                       تقدمي البالغات الوطنية الثانية وكذلك الثالثة حسب االقتضاء

 لبالغات الوطنية الثانية وكذلك الثالثة، حسب االقتضاء،تقدمي ا
 من قبل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية

 مشروع استنتاجات اقترحته الرئيسة

 توصية اهليئة الفرعية للتنفيذ

            ه إىل رئيس                                                                                                  قررت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا احلادية والعشرين، أن حتيل مشروع النص الوارد أدنا              
  :                            مؤمتر األطراف ملتابعة النظر فيه

 ١٠-م أ/-مشروع املقرر 

 تقدمي البالغات الوطنية الثانية وكذلك الثالثة، حسب االقتضاء، من قبل
 األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية

                إن مؤمتر األطراف، 

  ١           ، والفقرات   ١٠         من املادة   )  أ ( ٢     فقرة      ، وال ٤           من املادة  ٧   و ٣   و ١                         ، بصفة خاصة، إىل الفقرات           إذ يشـري   
               ، من االتفاقية،  ١٢           من املادة  ٧   و ٥ و
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ّ                                         إىل مقرراته بشأن البالغات الوطنية املقّدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول               ً       وإذ يشـري أيضـاً                                          
  ، ٧-    م أ  /  ٣٢    ، و  ٧-    م أ  /  ٣١    ، و  ٥-    م أ  / ٨    ، و  ٤-    م أ  /  ١٢    ، و  ٤-    م أ  / ٢    ، و  ٢-    م أ  /  ١٠                                باالتفاقـية، ال سيما مقرراته      

  ، ٨-   م أ /  ١٧ و

                                                                من االتفاقية، تقوم األطراف من البلدان املتقدمة وغريها من           ٤              من املادة     ٣         ً             أنه وفقاً للفقرة                  ً     وإذ يؤكـد جمدداً    
                                                                                                                   األطـراف املتقدمة املدرجة يف املرفق الثاين باالتفاقية بتوفري موارد مالية جديدة وإضافية لتغطية التكاليف الكاملة املتفق       

               من االتفاقية،  ١٢           من املادة  ١                                                        طراف من البلدان النامية يف وفائها بالتزاماهتا مبوجب الفقرة                     عليها اليت تتحملها األ

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

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

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

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

                              غات الوطنية هو عملية متواصلة،                بأن إعداد البال    ُ   ِّ   وإذ ُيسلِّم 

                                                                                               مبا يتسم به تقدمي البالغات الوطنية من أمهية بالغة بالنسبة لألطراف من أجل فهم قضايا                    ُ   ِّ      ً     وإذ ُيسلِّم أيضاً   
   ّ             ً        تغّير املناخ فهماً أفضل،

   ية                                                                         مبا واجهته األطراف غري املدرجة يف املرفق األول من صعوبات يف إعداد بالغاهتا الوطن    ُ   ِّ        وإذ ُيسلِّم كذلك 
                                                                                                                   األولـية وبضـرورة بـناء القدرة على استخدام املبادئ التوجيهية اجلديدة إلعداد البالغات الوطنية الواردة من                 
ٍ                                                   األطـراف غـري املدرجة يف املرفق األول، وبضرورة ختصيص وقت كاٍف لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول                                                                     

                      إلعداد بالغاهتا الوطنية،

                                                                   االنبعاثات البشرية املنشأ، حبسب مصادرها وعمليات إزالتها بواسطة                                بأمهـية قوائم جرد          ُ   ِّ     وإذ ُيسـلِّم   [ 
                                                                                                                  املصـارف، فـيما يتعلق جبميع غازات الدفيئة اليت ال ينظمها بروتوكول مونتريال، وبالتدابري الرامية إىل تيسري                 

ُ   َّ             ارير ُمحدَّثة تتضمن       ّ                                                                                           التكـّيف املالئم مع تغري املناخ وإمكانية قيام األطراف غري املدرجة يف املرفق األول بتقدمي تق                     
  ]                    ُ                              املعلومات ذات الصلة وُتدرج كإضافات لبالغاهتا الوطنية،

                                                                                             بأنـه على الرغم من كون أغلبية األطراف غري املدرجة يف املرفق األول قد قدمت بالغاهتا                     ُ   ِّ     وإذ ُيسـلِّم   
ّ       ً                                       ً                الوطنية األولية وأن البعض منها قد قّدم أيضاً البالغات الوطنية الثانية، فإن هناك عدداً                                       من األطراف غري املدرجة                                      

                                                                                                                 يف املرفق األول ال تزال تواجه صعوبات يف إعداد وتقدمي بالغاهتا الوطنية األولية وذلك بسبب قيود تقنية وقيود                  
                تتعلق باملوارد، 
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                                     ً                                                                    بأن مرفق البيئة العاملية، بوصفه كياناً يتوىل تشغيل اآللية املالية لالتفاقية، قد وافق على متويل                    ُ      وإذ ُيقـر   
                                                                                             إعداد البالغات الوطنية وأقر االعتمادات املخصصة لذلك ووافق على اإلجراءات التشغيلية اخلاصة بالتمويل       عملية 

ّ                                                            املعّجل للبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول،     

      شاريع                                                                                   األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية واليت مل تقم بإعداد مقترحات م                   يدعـو  - ١ 
                                                                                    ُ         ً                       لـتمويل الـبالغات الوطنية الثانية، وكذلك الثالثة حسب االقتضاء، إىل أن تفعل ذلك حىت قبل أن ُتنجز جزءاً                   

       ً                                                    ً                                أساسياً من عملية إعداد البالغات الوطنية السابقة، وذلك تفادياً لعدم االستمرار يف متويل املشاريع؛

ّ                                  ل واليت قّدمت بالغاهتا الوطنية أن تقدم                                                         أنـه ينبغي لألطراف غري املدرجة يف املرفق األو         ُ      ُيقـرر  - ٢          
                                                                                                         طلبات لتمويل بالغاهتا الوطنية الالحقة وذلك يف أي وقت يف غضون فترة تتراوح بني ثالث ومخس سنوات من                  
                                                                                                             تـاريخ الصرف األويل للموارد املالية املخصصة لإلعداد الفعلي لبالغاهتا الوطنية السابقة، باستثناء تلك األطراف           

ُ            اليت ُصرفت هلا                                                                                                     املوارد األولية اخلاصة بإعداد البالغ الوطين السابق قبل أكثر من مخس سنوات، حيث ينبغي هلذه                   
                                                                      ؛ وهذا ينطبق على متويل البالغات الوطنية الثانية، وكذلك الثالثة              ٢٠٠٦                                       األطـراف أن تتقدم بطلبات قبل عام        

             حسب االقتضاء؛

                                          بالغاهتا الوطنية الثانية، وكذلك الثالثة                                                        أن تقـدم األطراف غري املدرجة يف املرفق األول           ُ      ُيقـرر  - ٣ 
                                                                       سنوات من تاريخ الصرف األويل للموارد املالية املخصصة لإلعداد الفعلي            ]     أربع [                          حسـب االقتضاء، يف غضون      
ّ                                     من االتفاقية، يف إطار اإلجراءات املعّجلة أو اإلجراءات االعتيادية           ٤              من املادة     ٣                     ً            للبالغات الوطنية، وفقاً للفقرة                                       

ّ                            عـلى أساس كامل التكلفة املتفق عليها، ولكنه جيوز لألطراف من أقل البلدان منواً أن تقّدم بالغاهتا                             املعـتمدة،          ً                                                                      
                                  ً  الوطنية الثانية حسبما تراه مناسباً؛

  .           ملؤمتر األطراف  ]             الرابعة عشرة [           يف الدورة   ١٢           من املادة  ٥     ُ                                أن ُيناقش مسألة متابعة تنفيذ الفقرة ُ    ُيقرر - ٤ 

----- 


