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 اهليئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة الثالثة والعشرون

 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٦ -نوفمرب / تشرين الثاين٢٨مونتريال، 
 

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

 جتميع وتوليف البالغات الوطنية األولية

 جتميع وتوليف البالغات الوطنية األولية

 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

للبالغات الوطنية املقدمة   والتوليفي السادس   علماً بالتقرير التجميعي    ) اهليئة(أحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ      -١
 .Add.1-6 وFCCC/SBI/2005/18من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية والوارد يف الوثيقة 

والحظت اهليئة، استناداً إىل املعلومات الواردة يف الوثيقة اآلنفة الذكر، أن األطراف غري املدرجة يف املرفق األول                  -٢
 . من االتفاقية١٢ من املادة ١ والفقرة ٤ من املادة ١قية تواصل الوفاء بالتزاماهتا مبوجب الفقرة لالتفا

، آراءها بشأن الوثيقة    ٢٠٠٦فرباير  / شباط ١٣ودعـت اهليـئة األطـراف إىل أن تقـدم لألمانـة، حبلـول                -٣
FCCC/SBI/2005/18و Add.1-6لتجميعها يف وثيقة متنوعة . 

للبالغات الوطنية املقدمة من األطراف     التقرير التجميعي والتوليفي السادس     أهنا ستنظر يف    وخلصت اهليئة إىل     -٤
، مع )٢٠٠٦مايو /أيار(غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية ويف الوثيقة املتنوعة اآلنفة الذكر يف دورهتا الرابعة والعشرين               

نوفمرب /تشرين الثاين (ر األطراف يف دورته الثانية عشرة       احـتمال إعـداد مشروع مقرر يف هذا الشأن لكي يعتمده مؤمت           
٢٠٠٦.( 
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فريق اخلرباء االستشاري من جدول األعمال إىل ) أ(٤وأشارت اهليئة إىل الطلب الذي وجهته مبوجب البند  -٥
ظر الفريق يف   املعـين بالـبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، وهو طلب يتصل بن                 

 ويف  Add.1-6 و FCCC/SBI/2005/18البالغات الوطنية األولية، ومؤداه أن ينظر الفريق يف املعلومات الواردة يف الوثيقة             
 .٣الوثيقة املتنوعة املشار إليهما يف الفقرة 

د بالغاهتا الوطنية،   ورحبـت اهليئة بالتقدم الذي أحرزته األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية يف إعدا               -٦
 طرفاً من األطراف غري ١٢٩، والحظت بعني الرضى أن Add.1-6 وFCCC/SBI/2005/18عـلى النحو املبني يف الوثيقة     

وشجعت اهليئة األطراف اليت مل تقدم بعد       . املدرجـة يف املـرفق األول لالتفاقية قدمت حىت اآلن بالغاهتا الوطنية األولية            
 .ة على أن تفعل ذلك يف أقرب وقت ممكنبالغاهتا الوطنية األولي

- - - - - 


