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 الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية الهيئة
 واألربعون ثالثةالدورة ال
 ٢٠15 كانون األول/ديسمرب 4-1، باريس
 ( من جدول األعمال ب)13 البند

 تقارير األنشطة األخرى
التقرير السنوي عن االستعراض التقني لقوائم جرد غاااا  الدييئاة 

    المقدمة من األطراف المدرجة يي المريق األول لالتفاقية
التقرير السنوي عن االستعراض التقني لقوائم جرد غاااا  الدييئاة المقدماة   

 من األطراف المدرجة يي المريق األول لالتفاقية
 

 مشروع استنتاجا  مقترح من الرئيس  
 

 إضاية  
 

 والتكنولوجيةالهيئة الفرعية للمشورة العلمية توصية   
 

ــــف(وصــــ  أ  ــــف الة عي ــــف )اهليئ ــــف والتانولوجي ــــف للملــــورة الولمي ــــف الة عي ــــف اهليئ ، يف دورهتــــا الةالة
   مبل وع املق ر التايل لاي ينظ  فيه مؤمت  األط اف يف دورته احلاديف والول ين ويوتمده: واألربوني،

  
 21-/م أ-مشروع المقرر   

 
لقااوائم جاارد غااااا  الدييئااة المقدمااة ماان  2016عااام االسااتعراض التقنااي ل  

   األطراف المدرجة يي المريق األول لالتفاقية
 

   ؤمت  األط اف،إن م 
 ، ٢٠-/م أ13و 19-/م أ٢4و 9-/م أ1٢إىل املق رات  إذ يلري 
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ؤمت  األطـــ اف مولومـــات كافيـــف ومواومـــف عـــن مـــوا م ملـــأمهيـــف الت كـــد مـــن أن علـــ  وإذ يلـــدد  
الدفيئـــف املقدمـــف مـــن األطـــ اف املدرجـــف يف امل فـــأل األول ل تةاميـــف )األطـــ اف غـــا ات ل د الســـنويف الـــ

   املدرجف يف امل فأل األول(،
 إتاحــف بسـب  التـ  ري يفمل تـتمان ييواــا، طـ اف املدرجــف يف امل فـأل األول األبـ ن  وإذ يقـ  

الدفيئـــــف تقـــــدئ مــــوا م جـــــ د  ــــا ات مــــن  ،يف حالـــــف جالليــــف للومـــــ  ب جميــــف  ــــوذا احبـــــ   املوحــــد
   ،٢٠15عام  استو اض موا م ال د تلكبدء عمليف يسمح بيف وم   ٢٠15 لوام

ألطــــ اف املدرجــــف يف امل فــــأل األول الــــ  مل ةا ــــدة اإىل األمانــــف أن تــــنظم، ل يطلــــ  -1 
هلــ ه  ا  ، استو اضــ٢٠15يف عـام  الــ  مـدمتاا ل ســتو اض غـا ات الدفيئــفلالســنويف مــوا م الـ د ختضـ  

نظم يـــــضــــمان أن مــــ  ، ٢٠16 لوـــــام جـــــ د  ــــا ات الدفيئــــفمــــوا م قــــوا م بــــالتلامن مـــــ  اســــتو اض ال
   ؛٢٠-م أ/13للمق ر  وفقا   ناالستو اضا
تطابقــف مــ ة واحــدة فقــ   املولومــات امل ــرباء االســتو اض  فف مــتســتو ض أأن يقــ ر  -٢ 

لاــن و كــ  ســنف، عــن  و منةصــ  لاــ  طــ ف و كامــ  اســتو اض   ــرباء االســتو اض تق يــ   فف مــأم دقــتو 
ولومــات متطابقــف يف ســتو اض املتولقــني مبيف كــ  تق يــ   االاالســتو اض نةســه تاــ ر نــ  مياــن أن 

   ؛موا م ج د كلتا السنتني
أعــ ه  1التــدابري االســتةنا يف املتمبــ ة مبوجــ  الةقــ ة  نــه ال زــو  اعتبــارأ يقــ ر أيضــا   -3 

 ٢٠16و ٢٠15وـــامي يف امل فـــأل األول لالســـتو اض مـــوا م جـــ د  ـــا ات الدفيئـــف ل طـــ اف املدرجـــف 
   ؛سابقف للوم  يف املستقب 

املســتقبليف إجــ اء االستو اضــات لتســاي  مــا يف وســواا إىل األمانــف بــ ل كــ  يطلــ   -4 
   ت الحقف ذات صلف، دون استةناء؛اق ر موأ   ٢٠-م أ/13للمق ر  وفقا  

ب جميــــف  ــــوذا  جالليــــفمواصــــلف إد ــــال لســــينات علــــ   أيضــــا  إىل األمانــــف يطلــــ   -5 
مـــ  لف باللـــةافيف والدمـــف، صـــ  القضـــايا الوالقـــف املتحلـــاألولويـــف  يوطـــحبيـــ  ت، للومـــ  احبـــ   املوحـــد

   ن وم  بلا  كام  حىت اآلتال احشارة إىل أن الربجميف 
 


