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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة اخلامسة والثالثون

  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣نوفمرب إىل / تشرين الثاين٢٨ديربان، 
  من جدول األعمال) أ(٤البند 

  تفاقيةلالقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول البالغات الوطنية امل
عمل فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف       

  غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

عمل فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمـة مـن               
  فق األول لالتفاقيةاألطراف غري املدرجة يف املر

  مشروع استنتاجات مقترحة من الرئيس    

  إضافة    

  توصية اهليئة الفرعية للتنفيذ    
قررت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا اخلامسة والثالثني، توصية مؤمتر األطـراف              

  :اعتماد مشروع املقرر التايل يف دورته السابعة عشرةب
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  ١٧-م أ/-مشروع املقرر     

يق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري          عمل فر     
  املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

  إن مؤمتر األطراف،  
 ١ االتفاقية، وال سيما منها الفقـرات        يف إىل األحكام ذات الصلة      إذ يشري   

  ، ١٢ من املادة ٧ و٥ و٤ و١، والفقرات ٤ من املادة ٧ و٣و
ــشري أ   ــضاًوإذ ي ــررات ي           ٨-م أ/١٧ و٨-م أ/٣ و٥-م أ/٨ إىل املق

  ، ١٥-م أ/٥ و١١-م أ/٨و
 بأن فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من          وإذ يسلِّم   

يف حتـسني   ساهم مسامهة كبرية    األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية قد         
املقدمة من األطراف غري املدرجـة يف املرفـق األول          إعداد البالغات الوطنية    عملية  

قـدرة هـذه    وبالتايل تعزيـز    ،  والدعم التقنيني شورة  امللالتفاقية، عن طريق تقدمي     
  األطراف على إعداد بالغاهتا الوطنية، 

لعمليـة إعـداد    املناسـبني    نيالتقنيوالدعم  املشورة  تقدمي   أمهية   يؤكدوإذ    
يف  ألطراف غري املدرجـة   تتبادل فيه ا  البالغات الوطنية، فضالً عن أمهية توفري حمفل        

  هذه العملية،جتارب املرفق األول 
  إعداد البالغات الوطنية عملية متواصلة،يدرك أن وإذ   
واحلاجة إىل  وواليته  فريق اخلرباء االستشاري    استعراض مدة    أن   وإذ يالحظ   
، قد بدأ يف هذه الدورة      ١٥-م أ /٥ من املقرر    ٦ طلبت ذلك الفقرة     ، كما هاستمرار
  ،ُيستكمللكنه مل 
فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنيـة       استمرار   تقرر  -١  

املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية يف إطار واليته احلاليـة              
        ، وذلـك حـىت هنايـة       )١(وبرنامج العمل ،  ١٥-م أ /٥كما وردت يف مرفق املقرر      

  ؛٢٠١٢عام 

__________ 

)١( FCCC/SBI/2010/INF.2. 
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مـارس            / آذار ٥موعد أقصاه   يف   األطراف إىل مد األمانة،      يدعو  -٢  
  ؛استمرار الفريق، واحلاجة إىل وواليته فريق اخلرباء االستشاري مدة، بآرائهم حول ٢٠١٢

لكي تنظـر  ت متفرقا إىل األمانة جتميع هذه اآلراء يف وثيقة    يطلب  -٣  
فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا السادسة والثالثني، بغية التوصية مبشروع مقرر            

 أعاله لكي يعتمده مؤمتر األطراف يف دورتـه         ٢املسألة املشار إليها يف الفقرة      بشأن  
  .الثامنة عشرة

        


