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لجنة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بإعداد 
 صك عالمي ملزم قانوناً بشأن الزئبق

 الدورة السابعة
 6106 ار/مارسآذ 05-01األردن، ، البحر ادليت

 *)ب( من جدول األعمال ادلؤقت 3البند 
العمل للتحضير لبدء نفاذ اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق 

: في االتفاقية ولالجتماع األول لمؤتمر األطراف
مسائل تقتضي االتفاقية من مؤتمر األطراف أن يبت 

 فيها في اجتماعه األول

، التفاقات البيئية المتعددة األطراف األخرىبموجب ااإلبالغ تجميع معلومات بشأن تواتر 
تقديم واستكهولم، إلى جانب البيانات الُمتاحة بشأن  ،بازل، وروتردام اتاقيفبما في ذلك ات

 االتفاقات األخرىفي بالغ معدالت اإل

 مذكرة األمانة 
يف اجتماعو رطراؼ ت مؤدتر األب  من اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق على أن يػ   60من ادلادة  3تنص الفقرة  -0

بشأن توقيت وشكل اإلبالغ الذي جيب أن تتبعو األرطراؼ، مع مراعاة استصواب تنسيق اإلبالغ مع األول 
 االتفاقيات األخرى ذات الصلة ادلتعلقة بادلواد الكيميائية والنفايات. 

، ادلرفق UNEP(DTIE)/Hg/CONF/4من قراره بشأن الًتتيبات أثناء الفًتة االنتقالية ) 6الفقرة عماًل بو  -6
ادلسائل اليت تتطلبها تلك رطلب مؤدتر ادلفوضني إىل جلنة التفاوض احلكومية الدولية تركيز جهودىا على األول(، 

ت فيها مؤدتر األرطراؼ أثناء اجتماعو األول، مبا يف ذلك، وبصفة خاصة، توقيت وشكل اللجنة لكي يب  
 اإلبالغ، إىل جانب أمور أخرى. 

                                                      
*  UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/1. 
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. 60ض احلكومية الدولية، أثناء دورهتا السادسة مسألة اإلبالغ اليت تقتضيها ادلادة حبثت جلنة التفاو  -3
التفاقات البيئية ادلتعددة يف اإعداد جتميع للمعلومات بشأن تواتر اإلبالغ برطلبت اللجنة أن تقوم األمانة و 

ن التحكم يف نقل النفايات لكي تبحثها أثناء دورهتا السابعة، مبا يف ذلك اتفاقية بازل بشأ ،األرطراؼ األخرى
تطبيق إجراء ادلوافقة ادلسبقة عن علم على مواد  ادلتعلقة باخلطرة والتخلص منها عرب احلدود، واتفاقية روتردام 

كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف التجارة الدولية، واتفاقية استكهومل بشأن ادللوثات العضوية 
 ، إذا توافرت، بشأن تقدمي التقارير مبوجب مثل ىذه االتفاقات األخرى.الثابتة، إىل جانب البيانات

ونزواًل على ىذا الطلب، يتم تقدمي ادلعلومات بشأن تواتر اإلبالغ مبوجب اتفاقيات بازل واستكهومل،  -4
وكذلك ادلعلومات بشأن تواتر اإلبالغ مبوجب عدد آخر من االتفاقات البيئية ادلتعددة األرطراؼ،  وذلك يف 

(0)مرفق ىذه ادلذكرة.
 

قد ترغب اللجنة يف أن تبحث ىذه ادلعلومات عندما تواصل حبث اإلبالغ أثناء دورهتا السابعة. وقد و  -5
 UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/10ترغب اللجنة أيضًا يف أن تبحث مشروع استمارة اإلبالغ الواردة يف الوثيقة 

ن جانب مؤدتر األرطراؼ أثناء اجتماعو األول. أن ت بحث وت عتمد معلى  ،هبدؼ اعتمادىا على أساس مؤقت
يف مواصلة البحث واالتفاؽ بشأن تواتر اإلبالغ. إن اعتماد استمارة اإلبالغ واالتفاؽ كذلك وقد ترغب اللجنة  

على تواتر اإلبالغ على أساس مؤقت من شأنو أن يساعد األرطراؼ يف اإلعداد لدورة اإلبالغ األوىل، ويسمح 
مجع ادلعلومات خالل الفًتة ما بني دخول االتفاقية حيز السريان وبني االجتماع األول دلؤدتر ذلا بوضع إجراءات 

 األرطراؼ. 

 

                                                      
ال تفرض اتفاقية روتردام على األرطراؼ فيها أي التزامات باإلبالغ. ولذلك ال يتضمن ىذا ادلرفق أي معلومات عن اإلبالغ مبوجب (  0)

 تلك االتفاقية.
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 المرفق
 البيئية المتعددة األطراف األخرىتجميع المعلومات بشأن تواتر اإلبالغ لدى االتفاقات 

 إلبالغ بشأن ااالمتثال  غ توقيت وتواتر اإلبال ادلبلغة ادلعلومات االتفاؽ البيئي ادلتعدد األرطراؼ 
اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات 

 اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود

وتشمل التقارير الورطنية، إىل جانب  - التقارير الورطنية
أمور أخرى، معلومات بشأن نقل النفايات اخلطرة عرب 

ومعلومات بشأن التدابري ادلتخذة لتنفيذ  ،احلدود
ومعلومات بشأن اإلحصاءات ادلتعلقة االتفاقية، 

بتأثريات النفايات اخلطرة، ومعلومات بشأن احلوادث، 
، الفقرة 03ومعلومات بشأن خيارات التخلص )ادلادة 

3). 

كانون األول/ديسمرب   30ادلوعد النهائي  - سنوياً 
 .إىل جانب معلومات عن العام السابق

ق دمت  6106التقارير الورطنية عن عام 
األرطراؼ من رلموع  :47بنسبة 

(. التقارير الورطنية عن عام 86/078)
( 68/081) :38ق دمت بنسبة  6103

 .(0)ؼاألرطرامن رلموع 

 

وتشمل التقارير الورطنية، إىل جانب  - التقارير الورطنية اتفاقية استكهومل بشأن ادللوثات العضوية الثابتة 
تخذة لتنفيذ ػ  أمور أخرى، معلومات بشأن التدابري ادل

االتفاقية، وبيانات إحصائية عن كميات ادلواد 
درجة يف ادلرفق ألف وادلرفق باء واليت ت نتج ػ  الكيميائية ادل

ادلمكن عملياً، إىل الدول اليت بالقدر وت ستورد وت صدر، 
استوردت منها وص درت إليها ادلواد الكيميائية )ادلادة 

05.) 

-وذلك مبوجب ادلقرر أس - كل أربع سنوات
وادلوعد النهائي لتقدمي التقرير الورطين الثاين . 0/66

، وادلوعد 6100دتوز/يوليو  30قد مت دتديده إىل 
 آب/ 30النهائي للتقرير الورطين الثالث ىو 

 . 6104أغسطس 

 :54ق دم التقرير الورطين الثاين بنسبة 
 (6)األرطراؼ، رلموع( من 95/076)

 :39والتقرير الثالث ق دم بنسبة 
(69/079)(3). 

 التفاقية ادلتعلقة بالتنوع البيولوجي ا
 

تشمل التقارير الورطنية استكماالت  - التقارير الورطنية
للحالة واالجتاىات والتهديدات والتأثريات على رفاه 

كان من ادلقرر أن يصدر التقرير   - كل أربع سنوات
 .6104آذار/مارس  30يوم اخلامس الورطين 

 :84ق دم التقرير الورطين اخلامس بنسبة 
 .(4)األرطراؼرلموع ( من 064/096)

                                                      
(0)  http://www.basel.int/Countries/NationalReporting/StatusCompilations/GraphicalStatus/tabid/1604/Default.aspx.  6105تشرين الثاين/نوفمرب  31يف مت الدخول على ىذا العنوان. 

(6)  http://chm.pops.int/Countries/NationalReports/SecondRoundofPartyReports/tabid/1315/Default.aspx.  6105تشرين الثاين/نوفمرب  31يف مت الدخول على ىذا العنوان. 

(3)  http://chm.pops.int/Countries/NationalReports/ThirdRoundPartyReports/tabid/4470/Default.aspx.  6105تشرين الثاين/نوفمرب  31يف مت الدخول على ىذا العنوان. 

(4)  https://www.cbd.int/reports/.  6105كانون األول/ديسمرب  3يف مت الدخول على ىذا العنوان. 

http://www.basel.int/Countries/NationalReporting/StatusCompilations/GraphicalStatus/tabid/1604/Default.aspx
http://chm.pops.int/Countries/NationalReports/SecondRoundofPartyReports/tabid/1315/Default.aspx
http://chm.pops.int/Countries/NationalReports/ThirdRoundPartyReports/tabid/4470/Default.aspx
https://www.cbd.int/reports/
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 إلبالغ بشأن ااالمتثال  غ توقيت وتواتر اإلبال ادلبلغة ادلعلومات االتفاؽ البيئي ادلتعدد األرطراؼ 
واسًتاتيجيات التنوع البيولوجي الورطنية اإلنسان؛ 

وخطط عملها، مبا يف ذلك تنفيذىا وتقدمي معلومات 
جي؛ ومعلومات بشأن التقدم بشأن إدراج التنوع البيولو 

 (.01/01حنو التنوع البيولوجي )ادلقرر 

االتفاقية ادلتعلقة باالجتار الدويل بأنواع 
 عرضة لالنقراضػ  احليوانات والنباتات الربية ادل

وتشمل التقارير سجالت  - تقارير بشأن التجارة
م درجة يف التذييالت األول، ػالتجارة يف العينات ال

والثاين، والثالث لالتفاقية، كما تشمل تفاصيل بشأن 
صدرين وادلستوردين، وكذلك معلومات تفصيلية ػ  ادل

، الثامنة)ادلادة بالقائمة درجة ػ  ادل بشأن االجتار يف األنواع
 )أ(( 7الفقرة 

 30جيب أن ت قدم التقارير يف موعد غايتو  - سنوياً 
 ت إليو.تشرين األول/أكتوبر عقب العام الذي دت   

بنسبة  6103ق دم التقرير بشأن االجتار يف 
األرطراؼ رلموع ( من 016/080) :59

 :65بنسبة  6104وق دم التقرير لعام 
(45/080.)(5)

 

- التنظيمية واإلداريةالتشريعية و التقارير بشأن التدابري 
 7الفقرة  الثامنة،م تخذة إلنفاذ االتفاقية )ادلادة ػال

 )ب((

-00ومع ذلك، وعقب قرار ادلؤدتر  - كل سنتني
07 (Rev. CoP16)  على  ع  ، فإن األرطراؼ ت شج

تقدمي تقاريرىا بشأن التدابري التشريعية والتنظيمية 
ألجل إنفاذ االتفاقية، وذلك رطبقاً تخذة ػ  ادلإلدارية وا

كل أى قبل انعقاد   ،)ب( 7، الفقرة الثامنةللمادة 
مؤدتر األرطراؼ بعام. وت عقد اجتماع من اجتماعات 

 .ىذه االجتماعات مرة كل ثالث سنوات تقريباً 

التقرير الذي يصدر كل سنتني ق دم 
( 30/080) :07بنسبة  6103-6104

(6)األرطراؼرلموع من 
 

بشأن ادلواد ادلستنفدة لطبقة بروتوكول مونًتيال 
 األوزون 

 

بإبالغ األرطراؼ تقوم  - اد ادلستنفدة لألوزونو ادلتقارير 
بيانات بشأن إنتاج، وتدمري، واستخدام ادلواد ال

 ،واالجتار فيها ،ادلستنفدة لألوزون كمواد وسيطة
ء، درجة يف ادلرفقات ألف، وباء، وجيم، وىاػ  وادل

واستخدام ادلواد ادلستنفدة لألوزون يف احلجر الصحي 

يع األرطراؼ إبالغ إىل مج 7تطلب ادلادة  - سنوي
مجيع البيانات عن السنة خالل تسعة أشهر بعد 

 هناية ذلك العام.

ق دمت تقارير بيانات ادلواد ادلستنفدة 
رلموع من  6103لألوزون عن عام 

قد  6104األرطراؼ. وتكاد تكون بيانات 
 اكتملت.

                                                      
(5)  https://cites.org/sites/default/files/annual_reports.pdf.  6105تشرين الثاين/نوفمرب  31يف مت الدخول على ىذا العنوان. 

(6)  https://www.cites.org/eng/resources/reports/biennial.php.   6105اين/نوفمرب تشرين الث 31يف مت الدخول على ىذا العنوان. 

https://cites.org/sites/default/files/annual_reports.pdf
https://www.cites.org/eng/resources/reports/biennial.php
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 إلبالغ بشأن ااالمتثال  غ توقيت وتواتر اإلبال ادلبلغة ادلعلومات االتفاؽ البيئي ادلتعدد األرطراؼ 
درجة يف ادلرفق ىاء، ػ  واستخدامات ما قبل الشحن، وادل

م درجة يف ػعاد تدويرىا الػ  وواردات وصادرات ادلواد ادل
اجملموعة الثانية من ادلرفق ألف واجملموعة األوىل من 

 (.7ادلرفق جيم )ادلادة 

 

ت بلغ األرطراؼ عن األنشطة  - التقارير بشأن األنشطة
 ،والوعي العام ،البحوث، والتنميةاليت ت تخذ إلجراء 

وتبادل ادلعلومات ذات الصلة بربوتوكول مونًتيال )ادلادة 
 (.3، الفقرة 9

م التقارير خالل عامني عقب ت قد   - كل سنتني
وكل سنتني ، دخول بروتوكول مونًتيال حيز السريان

 بعد ذلك.

 6118وردت التقارير بشأن األنشطة للفًتة 
( من 65/097) :03من  6119 أو

( من 67/097) :34األرطراؼ، و رلموع
اليت ت بلغ دومًا مبوجب  األرطراؼرلموع 

(7).مطلب اإلبالغ ىذا
 

اتفاقية األراضي الررطبة ذات األمهية الدولية 
اتفاقية )وخاصة بوصفها موئالً للطيور ادلائية 

  (رامسار

وتشمل التقارير الورطنية، إىل جانب  - التقارير الورطنية
معلومات بشأن األراضي الورطنية الررطبة  أمور أخرى،

(، مبا يف ذلك التغريات 6ذات األمهية الدولية )ادلادة 
نتيجة للتطورات  ،رطابعها اإليكولوجياليت رطرأت على 

 .(3التكنولوجية، والتلوث أو تدخل بشري آخر )ادلادة 

ت قدم التقارير الورطنية إىل أمانة  - كل ثالث سنوات
نعقاد كل اجتماع دلؤدتر اتفاقية رامسار قبل ا

. وت عقد مثل ىذه االجتماعات  األرطراؼ ادلتعاقدة
 كل ثالث سنوات. 

رلموع من  :91وردت التقارير الورطنية من 
األرطراؼ ألجل االجتماع العاشر دلؤدتر 

من رلموع  :90من و  ،األرطراؼ ادلتعاقدة
جل االجتماع احلادي أاألرطراؼ من 

 من رلموع األرطراؼ :87ومن  (8)عشر
(9)لالجتماع الثاين عشر.

 

دلناخ ااإلرطارية بشأن تغري األمم ادلتحدة اتفاقية 
 وبروتوكول كيوتو 

وتشمل  -الورطنية )أرطراؼ ادلرفق األول(البالغات 
الواردة من األرطراؼ يف ادلرفق األول معلومات البالغات 

بشأن االنبعاثات الورطنية لغازات الدفيئة، والسياسات 
والتدابري ادلتعلقة بو، واإلسقارطات  ،ذات الصلة بادلناخ

مؤدتر األرطراؼ يف كل  ت  ب  يػ   - سنوات 5أو  4كل 
وكان الورطنية. البالغات موعد هنائي بشأن تقدمي 

  0من ادلقرر وصول البالغات الورطنية السادسة يوم 
، والبالغات الورطنية 6104كانون الثاين/يناير 

 .6108كانون الثاين/يناير   0السابعة يوم 

ق دمت من البالغات الورطنية السادسة 
(01)األرطراؼ يف ادلرفق األول.رلموع 

 

                                                      
(7)  http://ozone.unep.org/en/node/5721.  6105تشرين الثاين/نوفمرب  31يف مت الدخول على ىذا العنوان. 

(8)  http://ramsar.rgis.ch/cda/en/ramsar-documents-natl-rpts/main/ramsar/1-31-121_4000_0__  6105تشرين الثاين/نوفمرب  31يف مت الدخول على ىذا العنوان. 

(9)  http://www.ramsar.org/library/field_document_type/national-reports-532/field_tag_body_event/conference-of-contracting-parties-366/field_tag_body_event/cop12-punta-del-este-2015-

509?sort=search_api_aggregation_1&order=asc.  6105تشرين الثاين/نوفمرب  31يف مت الدخول على ىذا العنوان. 

(01  )http://unfccc.int/national_reports/annex_i_natcom/submitted_natcom/items/7742.php.  6105كانون األول/ديسمرب  3يف مت الدخول على ىذا العنوان. 

http://ozone.unep.org/en/node/5721
http://ramsar.rgis.ch/cda/en/ramsar-documents-natl-rpts/main/ramsar/1-31-121_4000_0__
http://www.ramsar.org/library/field_document_type/national-reports-532/field_tag_body_event/conference-of-contracting-parties-366/field_tag_body_event/cop12-punta-del-este-2015-509?sort=search_api_aggregation_1&order=asc
http://www.ramsar.org/library/field_document_type/national-reports-532/field_tag_body_event/conference-of-contracting-parties-366/field_tag_body_event/cop12-punta-del-este-2015-509?sort=search_api_aggregation_1&order=asc
http://www.ramsar.org/library/field_document_type/national-reports-532/field_tag_body_event/conference-of-contracting-parties-366/field_tag_body_event/cop12-punta-del-este-2015-509?sort=search_api_aggregation_1&order=asc
http://unfccc.int/national_reports/annex_i_natcom/submitted_natcom/items/7742.php
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 إلبالغ بشأن ااالمتثال  غ توقيت وتواتر اإلبال ادلبلغة ادلعلومات االتفاؽ البيئي ادلتعدد األرطراؼ 
 ،اخلاصة بغازات االحًتار العادلي، والتعرض للخطر

وادلساعدة ادلالية، ونقل ، تغري ادلناخوالتكيف مع 
األرطراؼ يف ادلرفق األول والتدابري غري التكنولوجيا إىل 

 تغري ادلناخاليت ت تخذ لتعميق الوعي اجلماىريي بشأن 
 (.06وادلادة ، 0، الفقرة 4)ادلادة 

 -ادلرفق األول(أرطراؼ القوائم الورطنية لغازات الدفيئة )
وتشمل ىذه القوائم معلومات بشأن انبعاثات غازات 
الدفيئة، مبا يف ذلك بيانات النشاط، وعوامل 

وادلنهجيات ادلستخدمة لتقدير االنبعاثات  ،االنبعاثات
 (.06، وادلادة 0، الفقرة 4)ادلادة 

نيسان/أبريل من العام  05ادلوعد النهائي  - سنوياً 
 ادلعين.

بنسبة  6105يف عام ق دمت قوائم اجلرد 
يف رطراؼ األرلموع ( من 40/43) :95

(00)ادلرفق األول.
 

وتشتمل  -ل()األرطراؼ يف ادلرفق األو كل سنتني تقارير  
على معلومات بشأن التقدم يف لكل سنتني التقارير 

وتقدمي الدعم إىل األرطراؼ غري  ،تقليل االنبعاثات
 (CP.16/1األعضاء يف ادلرفق األول )ادلقرر 

ير كل كان من ادلقرر صدور تقر   - كل سنتني
وتقرير ثان  ،6104يناير كانون الثاين/  0سنتني يوم 

  .6106ثاين/ يناير كانون ال  0لكل سنتني يوم 

ق دم التقرير الثاين لفًتة السنتني من جانب 
( من رلموع األرطراؼ يف 46/43) :97

(06)ادلرفق األول.
 

البالغات الورطنية )األرطراؼ غري األعضاء يف ادلرفق 
ينبغي أن تشتمل البالغات الورطنية الواردة  - األول(

ستة من األرطراؼ غري األعضاء بادلرفق األول على 
ادلالبسات الورطنية ونات مواضيعية، تشمل مك

والًتتيبات ادلؤسسية، وقوائم اجلرد الورطنية لغازات 
الدفيئة، وبرامج ادلعلومات بشأن التكيف، ومعلومات 

ومعلومات  ،بشأن برامج التقليل من حدة تغري ادلناخ

ق دمت البالغات الورطنية ادلبدئية من جانب  - كل أربع سنوات
األرطراؼ  رلموع( من 047/053) :96

والبالغات  ،غري األعضاء يف ادلرفق األول
( 006/053) :73الورطنية الثانية بنسبة 

األرطراؼ غري األعضاء يف ادلرفق رلموع من 
(03)األول.

 

                                                      
(00)  http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_inventories_submissions/items/8812.php.  6105كانون األول/ديسمرب  3يف مت الدخول على ىذا العنوان. 

(06)  http://unfccc.int/national_reports/biennial_reports_and_iar/submitted_biennial_reports/items/7550.php.  6105كانون األول/ديسمرب  3يف مت الدخول على ىذا العنوان. 

(03)  http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/submitted_natcom/items/653.php.  6105كانون األول/ديسمرب  3يف مت الدخول على ىذا العنوان. 

http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_inventories_submissions/items/8812.php
http://unfccc.int/national_reports/biennial_reports_and_iar/submitted_biennial_reports/items/7550.php
http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/submitted_natcom/items/653.php
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 إلبالغ بشأن ااالمتثال  غ توقيت وتواتر اإلبال ادلبلغة ادلعلومات االتفاؽ البيئي ادلتعدد األرطراؼ 
بشأن القيود والثغرات واالحتياجات ذات الصلة 

ناء القدرات )ادلقرر دلعونة ادلالية، والتقنية، وببا
17/CP.8.) 

ث كل سنتني )األرطراؼ غري األعضاء يف تقارير التحدي
تشمل تقارير التحديث من األرطراؼ و  - ادلرفق األول(

غري األعضاء يف ادلرفق األول معلومات بشأن القوائم 
، مبا يف ذلك، تقرير االحتباس احلراريالورطنية لغازات 

الورطنية ومعلومات بشأن تدابري ختفيف اجلرد قوائم عن 
قدم الدعم ادلو االحتياجات  وبشأن، آثار تغري ادلناخ

  (.CP.16/1)ادلقرر 

ق دم تقرير التحديث األول لفًتة السنتني من  - كل سنتني
ع و مرلمن  (06/053) :01جانب 

  (04)األرطراؼ غري األعضاء يف ادلرفق األول.

  تلوث اذلواء بعيد ادلدى العابر للحدوداتفاقية 
 

وتشتمل تقارير جرد  - تقارير جرد االنبعاثات
االنبعاثات على معلومات عن مجيع السنوات منذ 

حىت األلفية الثانية بالنسبة جلميع ادللوثات  0999
 .(ECE/EB.AIR/125)وبيانات النشارطات 

 31شباط/فرباير، و 05ادلوعد النهائي  - سنوي
  أبريل بالنسبة لالحتاد األورويب./نيسان

 :86من  6105وردت التقارير عن 
(05)( من األرطراؼ.44/50)

 

وتشمل تقارير اجلرد ادلعلوماتية  - تقارير جرد معلوماتية
نوعية للتنقيحات وادلنهجيات، والتفسريات  موجزات

إبراز االنقطاعات يف السالسل الجتاىات االنبعاثات، و 
وذلك من أجل حتسني وشرح اخلالفات  ،ولوياتواأل

 التقارير األخرىيف عاِدلة ػ  ادلبيانات مع ال

(ECE/EB.AIR/125)  

 31آذار/مارس، و 05ادلوعد النهائي  - سنوي
 أيار/مايو بالنسبة لالحتاد األورويب.

( 38/50) :75من  6105وردت تقارير 
(06)من األرطراؼ.

 

                                                      
(04)  http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/reporting_on_climate_change/items/8722.php.  6105كانون األول/ديسمرب  3يف مت الدخول على ىذا العنوان. 

(05)  http://www.ceip.at/ms/ceip_home1/ceip_home/status_reporting/2015_submissions/  6105تشرين الثاين/نوفمرب  31مت الدخول على ىذا العنوان يف. 

 .السابق ادلرجع  (06)

http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/reporting_on_climate_change/items/8722.php
http://www.ceip.at/ms/ceip_home1/ceip_home/status_reporting/2015_submissions/
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 إلبالغ بشأن ااالمتثال  غ توقيت وتواتر اإلبال ادلبلغة ادلعلومات االتفاؽ البيئي ادلتعدد األرطراؼ 
تشمل  استمارات اإلخطار  - استمارات اإلخطار

 م بلغ عنهاػمواجيز بشأن بيانات االنبعاثات ال

(ECE/EB.AIR/125)  

( 38/50) :75من  6105وردت تقارير  فرباير.شباط/ 05ادلوعد النهائي  - سنوى
(07)من األرطراؼ.

 

وتشمل اإلسقارطات بيانات لعام  - اإلسقارطات
، وإذا توافرت لعام 6131و ،6165و، 6161
ادلركبات و أكاسيد النيًتوجني، بشأن  6151و 6141

غري ادليثانية، وأكاسيد الكربيت،  ادلتطايرةالعضوية 
 .(ECE/EB.AIR/125)وم واألمونيا، ومركب الرب 

رطرفًا عن  60رطرفاً، أبلغ  50ومن بني  آذار/مارس. 05ادلوعد النهائي  - كل أربع سنوات
رطرفًا يف  09، و6106إسقارطات يف 

 66، و6104رطرفًا يف  60، و6103
 .6105رطرفاً يف 

وتشمل تقارير البيانات  - البيانات ادلرتبة يف مصفوفات
بلغة حبسب ادلوقع م رتبة يف مصفوفات البياػال

 
نات ادل

احمللي والقطاع. وت بلغ البيانات من جانب البلدان 
 يبو داخل النطاؽ اجلغرايف لربنامج الرصد والتقييم األور 

(ECE/EB.AIR/125)  

 - فصاعداً  6107كل أربع سنوات اعتباراً من 
حزيران/يونيو  05أيار/مايو، و 0ادلوعد النهائي ىو 

 .بالنسبة لالحتاد األورويب

رتبة يف ػ  رطرفاً أ بلغت البيانات ادل 50ومن بني 
، 6106رطرفاً يف  67مصفوفات من جانب 

أرطراؼ يف  9، و6103رطرفًا يف  00و
 6105أرطراؼ يف  3، و6104

ي بلغ األرطراؼ  - ادلعلومات بشأن ادلصادر الثابتة الكبرية
البيانات بشأن االنبعاثات من ادلصادر الثابتة الكبرية 

ع والقطاع. وتتوىل البلدان تبليغ البيانات حبسب ادلوق
  داخل النطاؽ اجلغرايف لربنامج الرصد والتقييم األورويب

(ECE/EB.AIR/125) 

 - فصاعداً  6107كل أربع سنوات اعتبارًا من 
حزيران/يونيو  05أيار/مايو، و 0ادلوعد النهائي ىو 

 بالنسبة لالحتاد األورويب.

ت ادلصادر رطرفًا أ بلغت بيانا 50ومن بني 
رطرفًا يف  66الثابتة الكبرية من جانب 

 6، و6103أرطراؼ يف  8، و6106
 .6105و 6104أرطراؼ يف 

 

ي بلغ األرطراؼ تعديالت  - م عتمدةػالتعديالت ال
سلسلة زمنية بالنسبة للبيانات بشأن االنبعاثات 

 . (ECE/EB.AIR/125)الكلية

ت بلغ أي تعديالت حبسب ادلقتضى، على  - سنوي
 اس سنوي.أس

 

___________________ 

                                                      
 .السابق ادلرجع  (07)


