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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
   والثالثونالثالثةالدورة 

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

  ة وبيانات جرد غازات الدفيئة املقدمةالبالغات الوطني
  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 

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

  مشروع استنتاجات مقترحة من الرئيس    

  إضافة    

  توصية مقدمة من اهليئة الفرعية للتنفيذ    
قررت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا الثالثة والثالثني، التوصية مبشروع املقرر التايل              

  : دورته السادسة عشرةالعتماده من جانب مؤمتر األطراف يف
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  ١٦-م أ/-مشروع املقرر     

  البالغات الوطنية للبلدان املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية    
  ، إن مؤمتر األطراف  
 وغريمها من األحكـام     ١٢ وإىل املادة    ٤من املادة   ) ب(و) أ(٢ إىل الفقرة    إذ يشري   

  ذات الصلة الواردة يف االتفاقية، 
، ٥-م أ /٤،  ٤-م أ /١١،  ٣-م أ /٦،  ١-م أ /٣،  ١-م أ /٢املقـررات    إىل   وإذ يشري أيضاً    

  ،١٣-م أ/١٠، ١١-م أ/٧، ٩-م أ/١، ٨-م أ/٤، ٧-م أ/٣٣، ٧-م أ/٢٦
 أن البالغات الوطنية وقوائم اجلرد السنوية لغازات الدفيئة املقدمـة مـن             وإذ يؤكد   

ومات الستعراض تنفيذ   األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية هي املصدر الرئيسي للمعل         
االتفاقية من جانب هذه الدول األطراف، وأن التقارير املتعلقة باالستعراضات املتعمقة هلـذه             

  البالغات الوطنية توفر معلومات إضافية هامة هلذا الغرض، 
 توقيت تقدمي التقارير الوطنية لألطراف       بالتحسن الكبري الذي طرأ على     يقر  -١  

 من  ١٦، حيث قدمت    )األطراف املدرجة يف املرفق األول    (املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية      
، مع  ١٣-م أ /١٠الدول األطراف تقريرهـا الوطين اخلامس قبل التاريخ احملدد عمالً باملقرر           

ت تقاريرها بعد ذلك التاريخ، وأن       من الدول األطراف املدرجة يف املرفق األول قدم        ٢٣أن  
  اثنتني من الدول األطراف املدرجة يف املرفق األول مل تقدما تقريرمها اخلامس؛ 

 األطراف املدرجة يف املرفق األول اليت مل تقدم تقريرها الوطين عمـالً             حيث  -٢  
   أن تفعل ذلك بصورة عاجلة؛ ١٣-م أ/١٠باملقرر 

 وتوليف للبالغات الوطنية اخلامسة لينظر فيه        من األمانة إعداد جتميع    يطلب  -٣  
  مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرة؛ 

 إىل أن استعراض البالغات الوطنية والنظر يف نتائجه قد أثبت جدواه            خيلص  -٤  
  ؛٤-م أ/١١، ٣-م أ/٦، ١-م أ/٢وينبغي أن يتواصل عمالً باملقررات 

 ١ول أن تقدم إىل األمانة، حبلول        إىل األطراف املدرجة يف املرفق األ      يطلب  -٥  
 مـن   ١٢ من املادة    ٢ و ١، بالغاً وطنياً سادساً، عمالً بالفقرتني       ٢٠١٤يناير  /كانون الثاين 

  .االتفاقية، على أن يقدم البالغ الوطين السابع بعد ذلك التاريخ بأربع سنوات

        


