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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة التاسعة والثالثون

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

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

البالغات الوطنية السادسة املقدمـة مـن األطـراف         
  املدرجة يف املرفق 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 العامـل              

  :بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو بالنظر يف مشروع املقرر التايل واعتماده
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  ٩-م أإ/-مشروع املقرر     

السادسة املقدمة وفقـاً    معلومات تكميلية مدرجة يف البالغات الوطنية           
   من بروتوكول كيوتو٧ من املادة ٢للفقرة 
  إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،  
 ٣ و ٢ إىل األحكام ذات الصلة من بروتوكول كيوتو، وال سيما الفقرتـان             إذ يشري   
  ، ١١ و١٠املادتان  و٧من املادة 
 ١-م أإ /١٥ و ١٨-م أ /١٩ و ١٧-م أ /٢ و ١٦-م أ /٩ات   إىل املقـرر   وإذ يشري أيضاً    

  ،٨-م أإ/٧ و٦-م أإ/١٠ و٣-م أإ/٨ و١-م أإ/٢٢و
 أن البالغات الوطنية وبيانات جرد غازات الدفيئة السنوية املقدمـة مـن             وإذ يشدد   

اليت هي أيضاً أطراف يف بروتوكول كيوتو هـي          األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية     
مات الرئيسي من أجل استعراض تنفيذ هذه األطراف لالتفاقيـة وبروتوكـول            مصدر املعلو 

كيوتو امللحق هبا، وأن التقارير الناشئة عن االستعراضات املعمقة هلذه البالغات الوطنية توفر             
  معلومات إضافية هامة هلذا الغرض، 

ن تعـد   ، أ ١٧-م أ /٢ إىل أن مؤمتر األطراف طلب إىل األمانة، يف املقرر           وإذ يشري   
تقريراً جتميعياً وتوليفياً عن املعلومات اليت أوردهتا البلدان األطراف املتقدمة يف تقاريرها لفترة             

ودوراته ) ٢٠١٤ديسمرب  /كانون األول (السنتني لينظر فيه مؤمتر األطراف يف دورته العشرين         
   من االتفاقية،٧من املادة ) ز(٢الالحقة، وفقاً للفقرة 

 إىل األمانة أن تعد تقريراً جتميعياً وتوليفياً عن املعلومات التكميليـة            يطلب  -١  
 مـن بروتوكـول     ٧ من املادة    ٢املدرجة يف البالغات الوطنية السادسة املقدمة وفقاً للفقرة         

كيوتو لينظر فيه مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتـو يف              
  ؛)٢٠١٤ديسمرب /ولكانون األ(اشرة دورته الع
 مـن   ٧ من املادة    ٢ أن املعلومات التكميلية املنصوص عليها يف الفقرة         يستنتج  -٢  

  ؛١-م أإ/٢٢بروتوكول كيوتو واملدرجة يف البالغات الوطنية السادسة سُتستعرض وفقاً للمقرر 
 إىل األمانة أن تنظم استعراضات مركزية للبالغات الوطنية السادسة          يطلب  -٣  

 مليون طن من مكـافئ ثـاين   ٥٠اليت يقل إمجايل انبعاثاهتا من غازات الدفيئة عن        لألطراف  
وفقـاً  ) باستثناء استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضـي واحلراجـة  (أكسيد الكربون   
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ألحدث جرد قدمته لغازات الدفيئة، باستثناء األطراف املدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقية، اليت             
  ؛)١(انة استعراضات قطرية معمقةستنظم هلا األم

 إىل األمانة أن جتري استعراضات قطرية معمقـة للبالغـات الوطنيـة             يطلب أيضاً   -٤
  . أعاله اليت تطلب ذلك٣السادسة لألطراف املشار إليها يف الفقرة 

        

__________ 

: ان التاليـة  ميكن، وفقاً هلذا احلكم، أن تنظم األمانة استعراضات مركزية للبالغات الوطنية السادسة للبلـد              )١(
 .إستونيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وقربص وكرواتيا والتفيا وليتوانيا وليختنشتاين ومالطة وموناكو


