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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
   والثالثونالسادسةالدورة 

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

  االتفاقية مبوجبالقضايا املنهجية 
 العمل بشأن تنقيح املبادئ التوجيهيـة السـتعراض       برنامج  

 تقارير فترة السنتني والبالغات الوطنية، مبا يف ذلك عمليات        
   للبلدان املتقدمة األطرافقوائم اجلرد الوطنيةاستعراض 

برنامج العمل بشأن تنقيح املبادئ التوجيهية الستعراض تقارير فتـرة              
 عمليات اسـتعراض قـوائم      السنتني والبالغات الوطنية، مبا يف ذلك     
  اجلرد الوطنية للبلدان املتقدمة األطراف

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس    
نظرها يف برنامج   ) اهليئة الفرعية (اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية      بدأت    -١

وطنية، مبا يف العمل بشأن تنقيح املبادئ التوجيهية الستعراض تقارير فترة السنتني والبالغات ال 
يشار إليها فيما يلـي     (طراف  ذلك عمليات استعراض قوائم اجلرد الوطنية للبلدان املتقدمة األ        

، هبدف إمتام هذا العمل حبلول الدورة التاسعة عشرة ملؤمتر          ")املبادئ التوجيهية لالستعراض  "  ب
  .األطراف

األطراف لتقـدمي تقاريرهـا     وأقرت اهليئة الفرعية بأن املوعد احملدد للبلدان املتقدمة           -٢
، وأن اجلولة األوىل    ٢٠١٤يناير  / كانون الثاين  ١، هو   ١٧-م أ /٢لفترة السنتني، وفقاً للمقرر     

من التقييم واالستعراض الدوليني ينبغي أن تبدأ بعد شهرين من تقدمي الدفعة األوىل من تقارير               
 .فترة السنتني
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األطراف (درجة يف املرفق األول لالتفاقية       بأن األطراف امل   وأقرت اهليئة الفرعية أيضاً     -٣
 / كانون الثـاين   ١أن تقدم بالغاهتا الوطنية السادسة حبلول       ُمطالبة ب ) املدرجة يف املرفق األول   

 اجلـرد الوطنيـة الـسنوية       قوائَم ٢٠١٥ن تقاريرها السنوية لعام     ضمُِّت، وأن   ٢٠١٤يناير  
طراف املدرجة  الغات الوطنية اليت تقدمها األ    إلعداد الب املنقحة  املبادئ التوجيهية   "باستخدام  

املبادئ التوجيهية التفاقية األمم املتحـدة اإلطاريـة        : التفاقية، اجلزء األول  ليف املرفق األول    
  .)١("بشأن تغري املناخ فيما يتعلق باإلبالغ عن قوائم اجلرد السنوية

بـادئ التوجيهيـة    واتفقت اهليئة الفرعية على أن تراعي األطراف، لدى تنقـيح امل            -٤
 عن املعلومات مبوجـب االتفاقيـة واستعراِضـها،         لالستعراض، اخلربة املكتسبة يف اإلبالغِ    

واحلاجةَ إىل إجراء استعراضي عملي يتسم بالكفاءة والفعالية من حيث التكلفة وال يلقي عبئاً              
  .مفرطاً على األطراف أو األمانة

وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن ُتعّد ورقة تقنية تلخص عملية االستعراض احلالية               -٥
مبوجب االتفاقية وخربة األمانة يف تنسيق عمليات استعراض البالغات الوطنية وقوائم اجلـرد             
السنوية لغازات الدفيئة اليت تقدمها األطراف املدرجة يف املرفق األول، لكـي تنظـر اهليئـة           

  .ة يف تلك الورقة أثناء دورهتا السابعة والثالثنيالفرعي
، ٢٠١٢ سـبتمرب / أيلول ١٥ودعت اهليئة الفرعية األطراف إىل أن تقدم آراءها، حبلول            -٦

 أعاله، وبشأن اإلطـار الـزمين احملـدد         ١بشأن عناصر برنامج العمل املشار إليه يف الفقرة         
السـتعراض   تنقيح املبادئ التوجيهية     سية يف لألنشطة املقترحة، وكذلك بشأن العناصر الرئي     

تقارير فترة السنتني اليت تقدمها البلدان املتقدمة األطراف والبالغات الوطنية، مبـا يف ذلـك               
قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة، املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول، مع مراعاة              

  .اليةاخلربة املكتسبة من املمارسات االستعراضية احل
وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن ُتعّد ورقة توليفية لتقارير األطراف تكون مبثابـة               -٧

  .إسهام يف املناقشة اليت ستجريها اهليئة الفرعية يف دورهتا السابعة والثالثني
وملا كانت هناك حاجة إىل أن يكمل مؤمتر األطراف العمل يف دورته التاسعة عشرة،     -٨

ة الفرعية على أن تواصل النظر، أثناء دورهتا السابعة والثالثني، يف برنامج العمـل            اتفقت اهليئ 
  .تنظيم حلقات عمل تقنيةيشمل بشأن تنقيح املبادئ التوجيهية لالستعراض، مبا 

على تنفيذ اإلجـراءات املطلوبـة يف       بتقدير ملا يترتب     وأحاطت اهليئة الفرعية علماً     -٩
  .، حسب ما أوردته األمانةيزانية من أثر يف امل٧ و٥الفقرتني 

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

        
__________ 
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