
 

(A)   GE.10-70714    061210    061210 

 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 املقدمة البالغات 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              

 يف بروتوكول   ر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف     مؤمتللنظر فيه واعتماده من جانب      
  :كيوتو يف دورته السادسة
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  ٦-م أإ/-مشروع املقرر     

املعلومات التكميلية الواردة يف البالغات الوطنية املقدمــة عمـالً              
   من بروتوكول كيوتو٧ من املادة ٢بالفقرة 
  ، إن مؤمتر األطراف  
 ٥واردة يف بروتوكول كيوتو، وخباصـة املـادة          إىل األحكام ذات الصلة ال     إذ يشري   

  ،١١ واملادة ١٠ واملادة ٧ من املادة ٣ و٢والفقرتني 
  ، ٣-م أإ/٨، ١-م أإ/٢٢، ١-م أإ/١٥، ٧-م أ/١٤ إىل املقررات وإذ يشري أيضاً  
 أن البالغات الوطنية وقوائم اجلرد السنوية لغازات الدفيئة املقدمـة مـن             وإذ يؤكد   

يف املرفق األول لالتفاقية اليت هي أطراف أيضاً يف بروتوكـول كيوتـو،             األطراف املدرجة   
تشكل املصدر الرئيسي للمعلومات الستعراض تنفيذ هذه األطراف لالتفاقية وبروتوكـول            
كيوتو امللحق هبا، وأن التقارير املتعلقة باالستعراضات املتعمقة هلذه البالغات الوطنية تـوفر             

  الغرض، معلومات إضافية هامة هلذا 
من األمانة إعداد جتميع وتوليف للمعلومات التكميلية الـواردة يف          يطلب    -١  

 من بروتوكول كيوتو، للنظر     ٧ من املادة    ٢البالغات الوطنية اخلامسة املقدمة عمالً بالفقرة       
 يف بروتوكـول كيوتـو يف       مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف     فيها من جانب    
  دورته السابعة؛ 

 إىل أن استعراض املعلومات التكميلية الواردة يف البالغات الوطنيـة           خيلص  -٢  
 من بروتوكول كيوتو والنظر يف نتائجه قد أثبت جدواه          ٧ من املادة    ٢املقدمة عمالً بالفقرة    

  ؛١-م أإ/٢٢وينبغي أن يتواصل عمالً باملقرر 
ية اخلامـسة    من األمانة تنظيم استعراضات مركزية للبالغات الوطن       يطلب  -٣  

 مليون طن من مكافئ ثـاين       ٥٠اليت يقل جمموع انبعاثاهتا من غازات الدفيئة عن         لألطراف  
حسب ) دون اعتبار استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة       (أكسيد الكربون   

البيانات الواردة يف أحدث قوائم اجلرد املقدمة من تلك األطراف خبصوص انبعاثاهتـا مـن               
، باستثناء األطراف املدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقية اليت ستنظم هلـا األمانـة              الدفيئةغازات  

  ؛ )١(استعراضات قطرية متعمقة

__________ 

عمالً هبذا احلكم، ميكن أن تنظم األمانة استعراضات مركزية للبالغات الوطنية اخلامسة للبلدان األطـراف                )١(
 .، سلوفاكيا، سلوفينيا، كرواتيا، التفيا، ليتوانيا، ليختنشتاين، موناكوستونياإ: التالية
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 أن جتري األمانة استعراضات قطرية متعمقة للبالغات الوطنية         يطلب أيضاً   -٤  
  ن هذا القبيل؛  أعاله؛ اليت تطلب إجراء استعراض م٣اخلامسة لألطراف املشار إليها يف الفقرة 

 إىل األطراف املدرجة يف املرفق األول اليت هي أطراف أيضاً يف            يطلب أيضاً   -٥  
 )٢(١٦-م أ /-بروتوكول كيوتو أن تضّمن تقريرها الوطين اخلامس املقدم عمـالً بـاملقرر             

املعلومات التكميلية الالزمة املطلوبة مبوجب املبادئ التوجيهية املتعلقـة بتقـدمي املعلومـات       
  . )٣( من بروتوكول كيوتو٧ من املادة ٢لتكميلية عمالً بالفقرة ا

        

__________ 

  . من جدول أعمال اهليئة الفرعية للتنفيذ) ج(و) ب(٣ اقُترِح العتماده مبوجب البند مشروع مقرر )٢(
  . ، املرفق١-م أإ/١٥املقرر  )٣(


