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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
  الدورة السادسة والثالثون

  ٢٠١٢مايو / أيار٢٥-١٤بون، 
  من جدول األعمال )أ(١٠البند 

  القضايا املنهجية مبوجب االتفاقية
املبـادئ  "العمل بشأن منوذج إبالغ موحد باالستناد إىل        برنامج  

التوجيهية لالتفاقية فيما يتعلق بتقارير فترة السنتني املقدمة مـن          
  "البلدان املتقدمة األطراف

املبـادئ  "برنامج العمل بشأن منوذج إبالغ موحـد باالسـتناد إىل                
دمة من البلدان   التوجيهية لالتفاقية فيما يتعلق بتقارير فترة السنتني املق       

  "املتقدمة األطراف

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس    
يف النظـر يف   ) اهليئة الفرعيـة  (اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية      شرعت    -١

املـشار إليـه    (برنامج العمل املتعلق بتهيئة شكل جدويل موحد لتقدمي املعلومات إلكترونياً           
املبادئ التوجيهية لالتفاقية فيما يتعلق بتقـارير       "وفقاً لـ   ) املوحديلي بالشكل اجلدويل     فيما

على النحـو الـوارد يف املرفـق األول         " فترة السنتني املقدمة من البلدان املتقدمة األطراف      
كي يعتمـد مـؤمتر     ) املشار إليها فيما يلي باملبادئ التوجيهية لإلبالغ       (١٧-م أ /٢ للمقرر

  . الثامنة عشرةاألطراف هذا الشكل يف دورته
 على البلـدان األطـراف      ،١٧-م أ /٢ وفقاً للمقرر    هوأقرت اهليئة الفرعية أيضاً بأن      -٢

 يف إعداد أول تقاريرها لفترة السنتني، علـى         املتقدمة أن تستخدم املبادئ التوجيهية لإلبالغ،     
 إىل األمانة   أن تأخذ ظروفها الوطنية يف احلسبان، وعليها أن تقدم أول تقاريرها لفترة السنتني            

  .٢٠١٤يناير /كانون الثاين ١حبلول 
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واتفقت اهليئة الفرعية على أن الشكل اجلدويل املوحد سيشمل جداول للمعلومات              -٣
 من املبادئ التوجيهية    ٢٣ و ٢٢ و ١٨ و ١٧ و ١١ و ١٠ و ٩ و ٦ و ٥ و ٢احملددة يف الفقرات    

 ١٣ الفقرات بينها الفقرات     ورمبا يشمل أيضاً جداول باملعلومات احملددة يف عدد من        . لإلبالغ
  .  من املبادئ التوجيهية لإلبالغ٢٤ و١٩و
على أن برنامج العمل بشأن هتيئة شكل جدويل موحد،         أيضاً  اتفقت اهليئة الفرعية    و  -٤

 ينبغي أن يشمل تقـدمي آراء األطـراف الـيت           ،١٧-م أ /٢يف املقرر   الذي صدر تكليف له     
سُتجمع يف وثيقة متفرقات، وإعداد تقرير توليفي هلذه اآلراء، وتنظيم حلقة عمل، وإعـداد              

  .تقرير عن حلقة العمل
ها،  آراء٢٠١٢أغسطس /آب ١٣أن تقدم حبلول ودعت اهليئة الفرعية األطراف إىل   -٥

 ٣بشأن الشكل اجلدويل املوحد املشار إليه يف الفقرة         ،   إىل املبادئ التوجيهية لإلبالغ    استناداً
  .أعاله
وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة جتميع آراء األطراف يف وثيقة متفرقات، وإعـداد               -٦

  . أدناه٧حلقة العمل املشار إليها يف الفقرة مبثابة مسامهة يف تقرير توليفي آلراء األطراف 
شكل جـدويل موحـد يف      عن  انة تنظيم حلقة عمل     وطلبت اهليئة الفرعية إىل األم      -٧

، وإعداد تقرير عن حلقة العمل، كي تنظر فيه اهليئة الفرعية يف            ٢٠١٢أكتوبر  /تشرين األول 
  .دورهتا السابعة والثالثني

واتفقت اهليئة الفرعية على أن تواصل، يف دورهتا السابعة والثالثني، النظر يف الشكل               -٨
 ٥ار إليها يف الفقـرة      اآلراء املقدمة من األطراف واملش     اعتبارها   واضعة يف اجلدويل املوحد،   

 أعاله، وتقرير حلقة العمل املشار      ٦التقرير التوليفي هلذه اآلراء املشار إليه يف الفقرة         أعاله، و 
  . أعاله٧إليه يف الفقرة 

يذ اإلجراءات  تنفعلى  يف امليزانية،   املترتبة  وأحاطت اهليئة الفرعية علماً باآلثار املقدرة         -٩
  . بالصيغة اليت عرضتها األمانة أعاله٧ و٦املطلوبة يف الفقرتني 

وطلبت اهليئة الفرعية أن تضطلع األمانة باإلجراءات املطلوبة يف هذه االسـتنتاجات              -١٠
  .رهناً بتوافر املوارد املالية

        


