
 

(A)   GE.10-70700    061210    061210 

 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
   والثالثونالثالثةالدورة 

  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٤ -نوفمرب / تشرين الثاين٣٠كانكون، 
  من جدول األعمال )  د-ب (٣البند 

  ات جرد غازات الدفيئة املقدمةالبالغات الوطنية وبيان
  من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

  حالة تقدمي واستعراض البالغات الوطنية اخلامسة
  تاريخ تقدمي البالغات الوطنية السادسة

   من االتفاقية١٢ من املادة ٥متابعة تنفيذ الفقرة 

 من األطـراف    البالغات الوطنية وبيانات جرد غازات الدفيئة املقدمة          
  املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس    
أحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً حبالة تقدمي واستعراض البالغات الوطنية الرابعة،             -١

  .)٢(، وحبالة تقدمي واستعراض البالغات الوطنية اخلامسة)١(وبالتقارير اليت تتناول التقدم احملرز
 من األطراف املدرجـة يف املرفـق األول         ١٦وأشارت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل أن         -٢

 مـن   ٢٣، وأن   ١٣-م أ /١٠قدمت تقريرها الوطين اخلامس قبل املوعد احملدد وفقاً للمقرر          
 قدمت تقاريرها بعد املوعد احملدد، وأن اثنتني من الدول األطـراف مل تقـدما               )٣(األطراف

  . تقريريهما بعد

__________ 

)١( FCCC/SBI/2009/INF.9. 

)٢( FCCC/SBI/2010/INF.8. 
 تقريرها الوطين اخلامس يف غضون ستة أسابيع بعد انتـهاء املوعـد             ٢٣ ل من الدول األطراف ا    ١٤قدمت   )٣(

  .  أطراف تقاريرها بعد فترة جتاوزت ستة أسابيع بعد انتهاء املوعد احملدد٩احملدد، بينما قدمت 
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 مـن   ١٢ من املادة    ٥وشرعت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف النظر يف متابعة تنفيذ الفقرة             -٣
  . االتفاقية ووافقت على مواصلة النظر يف هذه املسألة يف دورهتا الرابعة والثالثني

وقررت اهليئة الفرعية للتنفيذ التوصية مبشروع مقرر بشأن البالغات الوطنيـة لألطـراف               -٤
 يف املرفق األول لالتفاقية بغية النظر فيه واعتماده من جانب مؤمتر األطراف يف دورته               املدرجة

، )FCCC/SBI/2010/L.36/Add.1لالطالع على نص مشروع املقرر، انظر الوثيقة        (السادسة عشرة   
والتوصية مبشروع مقرر بشأن املعلومات اإلضافية املدرجة يف البالغات الوطنية املقدمة عمالً            

مؤمتر األطراف   من بروتوكول كيوتو، للنظر فيه واعتماده من جانب          ٧ من املادة    ٢قرة  بالف
لالطالع على نص   ( يف بروتوكول كيوتو يف دورته السادسة        العامل بوصفه اجتماع األطراف   

  ).FCCC/SBI/2010/L.36/Add.2املقرر، انظر الوثيقة 

        


