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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة السادسة والثالثون

   ٢٠١٢مايو / أيار٢٥-١٤بون،  
  من جدول األعمال) ب( و)أ(٣البند 

  فق األول لالتفاقيةالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املر
حالة تقدمي واستعراض البالغات الوطنية اخلامسة املقدَّمة من األطـراف          

   املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية
جتميع وتوليف البالغات الوطنية اخلامسة املقدَّمة من األطراف املدرجـة          

   املرفق األول لالتفاقية يف

امسة املقدَّمة من األطراف    حالة تقدمي واستعراض البالغات الوطنية اخل         
   املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

جتميع وتوليف البالغات الوطنية اخلامسة املقدَّمة من األطـراف املدرجـة يف                
   املرفق األول لالتفاقية

  إضافة    

  توصية اهليئة الفرعية للتنفيذ    
ن توصي مؤمتر األطراف    قررت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا السادسة والثالثني، أ          

  :باعتماد مشروع املقرر التايل يف دورته الثامنة عشرة
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  ١٨-م أ/-مشروع املقرر     

حالة تقدمي واستعراض البالغات الوطنية اخلامسة املقدَّمة من األطراف املدرجة              
 وجتميع وتوليف البالغات الوطنية اخلامسة املقدَّمة من         يف املرفق األول لالتفاقية   

   راف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيةاألط
  إن مؤمتر األطراف،  
، ٤مـن املـادة    ) ب(و) أ(٢، والفقرة   ٣ من املادة    ١، والفقرة   ٢ املادة   إىلإذ يشري     

   وغريها من األحكام ذات الصلة من االتفاقية،١٢واملادة 
، ٤-م أ /١١، و ٣-م أ /٦، و ١-م أ /٣، و ١-م أ /٢ إىل مقرراتـه     وإذ يشري كذلك    

 ،١٣-م أ/١٠ و،١١-م أ/٧، و٩-م أ/١، و٨-م أ/٤، و٧-م أ /٣٣، و ٧-م أ /٢٦، و ٥-م أ /٤و
  ، ١٧-م أ/٢ و،١٦-م أ/٩و

مة من   أن البالغات الوطنية وقوائم جرد غازات الدفيئة السنوية املقدَّ         علىوإذ يؤكد     
هي املـصدر   ) األطراف املدرجة يف املرفق األول    (األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية       

الرئيسي للمعلومات املستخدمة الستعراض تنفيذ هذه األطراف لالتفاقية، وأن التقارير الناشئة     
  عن االستعراض املعمق هلذه البالغات الوطنية توفر معلومات إضافية هامة هلذا الغرض،

 مبا اضطلعت به األمانة من عمل يف إعداد التقرير التجميعي والتـوليفي             وإذ يرحب   
  ،)١(لق بالبالغات الوطنية اخلامسةاملتع

 بالتحسن الكبري الذي طرأ على وقت تقدمي البالغات الوطنية من األطراف  وإذ يسلم   
 طرفاً من األطراف املدرجـة يف املرفـق األول          ١٦املدرجة يف املرفق األول وإذ يالحظ أن        

 طرفاً ٢٤، مع أن ١٣-أم /١٠قدمت بالغاهتا الوطنية اخلامسة قبل املوعد احملدد وفقاً للمقرر  
من األطراف املدرجة يف املرفق األول قدمت بالغاهتا بعد ذلك املوعد، وأن طرفـاً واحـداً                

  يقدم بعد بالغه اخلامس، مل
الذي ) الطرف املدرج يف املرفق األول    ( الطرف املدرج يف املرفق األول لالتفاقية        حيث  -١

   على القيام بذلك على سبيل األولوية؛١٣-م أ/١٠مل يقدم بعد بالغه الوطين وفقاً للمقرر 
 إىل األطراف املدرجة يف املرفق األول أن تقدم إىل األمانة بالغاهتا الوطنية املقبلة، يطلب  -٢

 ١٦-م أ/٩ من االتفاقية يف الوقت املناسب وفقاً للمقـررين  ١٢ من املادة ٢ و١وفقاً للفقرتني  
  .١٧-م أ/٢و

        
__________ 
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