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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة التاسعة والثالثون

  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين١٦-١١وارسو، 
  من جدول األعمال) أ(٣البند 

ة املقدمة من األطراف    البالغات الوطنية وبيانات جرد غازات الدفيئ     
  املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

البالغات الوطنية السادسة املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفـق          
  األول لالتفاقية

البالغات الوطنية السادسة املقدمة من األطراف املدرجـة يف املرفـق               
  األول لالتفاقية

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس    

  إضافة    

  توصية اهليئة الفرعية للتنفيذ    
أوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا التاسعة والثالثني، مؤمتر األطراف بالنظر يف              

  :مشروع املقرر التايل واعتماده يف دورته التاسعة عشرة

  ١٩-م أ/-مشروع املقرر     

البالغات الوطنية السادسة املقدمة من األطراف املدرجـة يف املرفـق               
  ول لالتفاقيةاأل

  إن مؤمتر األطراف،  
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 ٤مـن املـادة     ) ب(و) أ(٢ والفقـرة    ٣ من املادة    ١ والفقرة   ٢ إىل املادة    إذ يشري   
   وغريها من األحكام ذات الصلة من االتفاقية،١٢ واملادة

ــضاً   ــشري أي ــررات وإذ ي        ٤-م أ/١١ و٣-م أ/٦ و١-م أ/٣ و١-م أ/٢ إىل املق
 ١٦-م أ /٩ و ١٣-م أ /١٠ و ١١-م أ /٧ و ٩-م أ /١ و ٨-م أ /٤ و ٧-م أ /٣٣ و ٥-م أ /٤و
  ،١٨-م أ/١٩ و١٧-م أ/٢و

 على أن البالغات الوطنية وبيانات جرد غازات الدفيئة السنوية املقدمة من     وإذ يشدد   
هي مـصدر   ) األطراف املدرجة يف املرفق األول    (األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية       

راض تنفيذ هذه األطراف لالتفاقية، وأن التقارير الناشئة عن         املعلومات الرئيسي من أجل استع    
  االستعراضات املعمقة هلذه البالغات الوطنية توفر معلومات إضافية هامة هلذا الغرض،

 ٤-م أ /١١ و ٣-م أ /٦ و ١-م أ /٢ إىل أن األمانة تعد، وفقاً للمقـررات         وإذ يشري   
، تقريراً جتميعياً وتوليفياً عن املعلومات الواردة يف كل بالغ مـن            ١٦-م أ /٩ و ٧-م أ /٣٣و

البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لينظر فيـه مـؤمتر األطـراف                
  ويعتمده،
، أن  ١٧-م أ /٢ إىل أن مؤمتر األطراف طلب إىل األمانة، يف املقـرر            وإذ يشري أيضاً    

توليفياً عن املعلومات اليت أوردهتا البلدان األطراف املتقدمة يف تقاريرهـا          تعد تقريراً جتميعياً و   
) ٢٠١٤ديـسمرب   /كانون األول (لفترة السنتني لينظر فيه مؤمتر األطراف يف دورته العشرين          

   من االتفاقية،٧من املادة ) ز(٢ودوراته الالحقة، وفقاً للفقرة 
 ،١٧-م أ/٢ و١٦-م أ/٩ ألحكام املقررين  إىل أن املوعد احملدد، وفقاًوإذ يشري كذلك  

لتقدمي البالغات الوطنية السادسة املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفـق األول والتقـارير              
 ٢٠١٤ينـاير   / كانون الثاين  ١األوىل لفترة السنتني املقدمة من البلدان األطراف املتقدمة هو          

ا لفترة السنتني كمرفق لبالغاهتا الوطنيـة  وأن على البلدان األطراف املتقدمة أن تقدم تقاريره      
  .أو كتقرير مستقل

 األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية أن تقدم بالغاهتا الوطنيـة       يدعو  -١  
  ؛١٧-م أ/٢ و١٦-م أ/٩السادسة وفقاً للمقررين 

  إىل األمانة أن تعد تقريراً جتميعياً وتوليفياً عن املعلومات اليت أوردهتا           يطلب  -٢  
األطراف املدرجة يف املرفق األول يف بالغاهتا الوطنية السادسة لينظر فيه مؤمتر األطـراف يف               

  . من االتفاقية٧من املادة ) ز(٢دورته العشرين وفقاً للفقرة 

        


