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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة الثانية والثالثون

  ٢٠١٠يونيه / حزيران٩مايو إىل / أيار٣١بون، 
  من جدول األعمال) أ(٤البند 

  البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة
  يف املرفق األول لالتفاقية

   املقدمةالوطنية رباء االستشاري املعين بالبالغاتل فريق اخلعم
  غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية من األطراف

املقدمة مـن    ين بالبالغات الوطنية  ـعمل فريق اخلرباء االستشاري املع        
  غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية األطراف

  ستنتاجات اقترحها الرئيسمشروع ا    
فريق اخلـرباء االستـشاري املعــين       للتنفيذ بإعادة تشكيل    اهليئة الفرعية   رحبت    -١

 ووجهت التهنئة   املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية         بالبالغات الوطنية 
 املـشورة   وأبرزت أمهية عمل الفريق وشددت على ضرورة تقدمي       . إىل أعضاء الفريق اجلدد   

والدعم التقنيني لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، مبا يف ذلك األطراف اليت مل               
  . تستكمل بعد بالغاهتا الوطنية األولية، هبدف حتسني عملية وإعداد البالغات الوطنية

 خـالل   وأشادت اهليئة الفرعية للتنفيذ بالعمل الذي اضطلع به فريق اخلرباء االستـشاري             -٢
، ورحبت بالتقرير املرحلي    ٢٠١٠مارس  / األول الذي ُعقد يف بون، بأملانيا، يف آذار        اجتماعه

 ٢٠١٢-٢٠١٠وأحاطت اهليئة علماً ورحبت بربنامج عمل الفريق للفتـرة          . )١(الذي قدمه الفريق  
  .املدرج يف التقرير املرحلي
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األطراف املدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقية، واألطـراف  للتنفيذ وحثت اهليئة الفرعية     -٣
املسامهة مبوارد مالية وتقدمي أي نوع مـن الـدعم           علىاألخرى اليت ميكنها أن تفعل ذلك،       

  . التقين املطلوب يف هذا اجملال من أجل متكني فريق اخلرباء االستشاري من تنفيذ برنامج عمله
ق اخلرباء االستشاري إىل أن يضع يف االعتبار، عند         ودعت اهليئة الفرعية للتنفيذ فري      -٤

تنفيذ برنامج عمله، االحتياجات الراهنة واملستقبلية لألطراف غري املدرجة يف املرفـق األول             
لالتفاقية، ومراعاة األحكام الواردة يف االتفاقية ويف املقررات ذات الصلة الـصـادرة عـن              

  . مؤمتر األطراف
ة للتنفيذ علماً بأن فريق اخلرباء االستـشاري يعتـزم إجـراء           وأحاطت اهليئة الفرعي    -٥

مـن  ) ج(-)أ(٢دراستني استقصائيتني يف إطار برنامج عمله، وفقاً ملـا تقتـضيه الفقـرة              
، ودعت األطراف غري املدرجة يف املرفق األول ١٥-م أ/٥اختصاصاته الواردة يف مرفق املقرر 

وشددت علـى أن    . مات املطلوبة يف الوقت املناسب    لالتفاقية إىل تزويد فريق اخلرباء باملعلو     
يركز الفريق، عند تنظيم حلقات العمل الواردة يف برنامج عمله، على األعمال املدرجـة يف                

  .)٢()أ(٢من اختصاصاته، مع التركيز قدر املستطاع على تنفيذ الفقرة ) ج(٢الفقرة 

        

__________ 

 .، املرفق١٥-م أ/٥املقرر  )٢(


