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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
  الدورة الرابعة والثالثون

  ٢٠١١يونيه / حزيران١٦-٦بون، 
  من جدول األعمال) ب(٩البند 

  القضايا املنهجية يف إطار االتفاقية
  ح املبادئ التوجيهية لالتفاقية اإلطارية بشأن اإلبالغ عن قوائمتنقي
  السنوية لألطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اجلرد

تنقيح املبادئ التوجيهية لالتفاقية اإلطارية بشأن اإلبالغ عـن قـوائم               
  اجلرد السنوية لألطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

  ت مقَترح من الرئيسمشروع استنتاجا    
املقدم  )١(بالتقرير) اهليئة الفرعية (رحبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية         -١

املبادئ التوجيهية إلعداد البالغـات     "عن حلقة العمل الثالثة من برنامج العمل بشأن تنقيح          
املبادئ التوجيهية : األولالوطنية من جانب األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، اجلزء      

ُيشار إليها فيما يلـي باملبـادئ       " (لالتفاقية اإلطارية بشأن اإلبالغ عن قوائم اجلرد السنوية       
، وُعقدت حلقـة    )التوجيهية لإلبالغ من جانب األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية         

، حيث نظمتها   ٢٠١١رس  ما/ آذار ٢٥ إىل   ٢٤العمل املذكورة يف بون، أملانيا، يف الفترة من         
  .)٢(األمانة بطلب من اهليئة الفرعية يف دورهتا الثالثة والثالثني

وأشارت اهليئة الفرعية للمشورة مع التقدير إىل أن اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري       -٢
يـة  املناخ استجابت لدعوة اهليئة الفرعية يف دورهتا الثالثة والثالثني إىل وضع توجيهات منهج            

  . تكميلية بشأن األراضي الرطبة
__________ 
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وبدأت اهليئة الفرعية النظر يف املشروع املشروح للمبادئ التوجيهية املنقحة لإلبالغ             -٣
، لكنها مل تتمكن من استكمال النظر )٣(من جانب األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية   

لثالثة والثالثني بأن تنظم األمانـة،      وكررت اهليئة الفرعية الطلب الذي قدمته يف دورهتا ا        . فيه
        بتوافر املوارد، حلقة عمل رابعة يف إطار برنامج العمل، ُتعقد يف النصف الثـاين مـن                 رهناً
، تتناول املشروع املشروح للمبادئ التوجيهية املنقحة لإلبـالغ مـن جانـب             ٢٠١١عام  

أن تتناول حلقة العمـل     بوأوصت اهليئة الفرعية    . األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية     
الرابعة نص املبادئ التوجيهية املنقحة ومجيع جداول منوذج اإلبالغ املوحد، مع التركيز على             

  . ا من القضايا املتعلقة باستخدام األراضي وغريمهواحلراجةالزراعة 
ملشروح للمبـادئ  وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تعد صيغة جديدة للمشروع ا         -٤

 إىل التوجيهية املنقحة لإلبالغ من جانب األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اسـتناداً          
وطلبـت  . نتائج دورهتا الرابعة والثالثني، وإتاحتها يف الوقت املناسب حللقة العمل الرابعـة           

ذه هلها، الصيغة اجلديدة     إىل نتائج  كذلك إىل األمانة أن تعد، بعد حلقة العمل الرابعة واستناداً         
  . املبادئ التوجيهية كي تتاح للهيئة الفرعية يف دورهتا اخلامسة والثالثني

ووافقت اهليئة الفرعية على النظر يف التقرير املتعلق حبلقة العمل ومواصلة النظـر يف                -٥
ملرفق املشروع املشروح للمبادئ التوجيهية املنقحة لإلبالغ من جانب األطراف املدرجة يف ا           

األول لالتفاقية يف دورهتا اخلامسة والثالثني، بغية إعداد مشروع مقرر بشأن هذه املسألة كي              
الذي اتفقت عليـه     مع برنامج العمل     يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرة، متشياً       

  .اهليئة الفرعية يف دورهتا الثانية والثالثني

        

__________ 

املشروح للمبادئ التوجيهية املنقحة لإلبالغ من جانب األطراف املدرجة يف املرفـق            ميكن االطالع على املشروع      )٣(
  : املعد للدورة الرابعة والثالثني للهيئة الفرعية على العنوان التـايل يف موقـع االتفاقيـة اإلطاريـة                 األول لالتفاقية 

<http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/reporting_requirements/items/5333.php>. 


