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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
  الدورة السابعة والثالثون

  ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول١إىل نوفمرب / تشرين الثاين٢٦  منالدوحة،
   المن جدول األعم) ب(١١بند ال 

  القضايا املنهجية مبوجب االتفاقية
  برنامج العمل بشأن تنقيح املبادئ التوجيهية الستعراض تقارير فترة 

  السنتني والبالغات الوطنية، مبا يف ذلك عمليات استعراض قوائم 
  اجلرد الوطنية، املقدمة من البلدان املتقدمة األطراف

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

  اجلرد الوطنية، املقدمة من البلدان املتقدمة األطراف

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس    
نظرهـا يف برنـامج     ) اهليئة(واصلت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية         -١

قيح املبادئ التوجيهية الستعراض تقارير فترة السنتني والبالغات الوطنية، مبا يف بشأن تن  العمل
 يلـي  يشار إليها فيما  (ذلك عمليات استعراض قوائم اجلرد الوطنية للبلدان املتقدمة األطراف          

  .١٧-م أ/٢ من املقرر ٢٨، وفقاً للفقرة ")املبادئ التوجيهية لالستعراض"  ب
 الـيت أعـدهتا األمانـة       )١(باملعلومات الواردة يف الورقة التقنية    وأحاطت اهليئة علماً      -٢

عملية االستعراض احلالية مبوجب االتفاقية وخربة اللجنة يف تنسيق عمليات استعراض            بشأن
البالغات الوطنية وقوائم اجلرد السنوية لغازات الدفيئة اليت تقدمها األطراف املدرجة يف املرفق         

  .األول لالتفاقية

__________ 

)١( FCCC/TP/2012/8. 
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  :اطت اهليئة علماً أيضاً مبا يليوأح  -٣
املعلومات املقدمة من األطراف بشأن عناصر برنامج العمل، واخلط الزمين            )أ(  

  ؛)٢(يح املبادئ التوجيهية لالستعراضلألنشطة املقترحة، والعناصر الرئيسية لتنق
  .)٣(التقرير التوليفي عن هذه املعلومات  )ب(  

املتعلق بتنقيح املبادئ التوجيهيـة لالسـتعراض،       واتفقت اهليئة على برنامج العمل        -٤
ولكـن  . ٢٠١٤ و ٢٠١٣هي مبينة يف املرفق، مع خطوط زمنية وأنشطة حمددة لعامي            كما

ميكـن أن   اهليئة الحظت أن تنقيح املبادئ التوجيهية الستعراض قوائم جرد غازات الدفيئة ال         
 تنقـيح املبـادئ التوجيهيـة       ُيستكمل إال حبلول الدورة العشرين ملؤمتر األطراف رغـم أن         

الستعراض البالغات الوطنية وتقارير فترة السنتني سُيستكمل حبلول الدورة التاسعة عـشرة            
ورغم النظر حالياً جنباً إىل جنب يف األنشطة املتصلة بتنقـيح اسـتعراض املبـادئ         . للمؤمتر

 برنامج العمل، فـإن     التوجيهية الستعراض البالغات الوطنية وتقارير فترة السنتني الواردة يف        
اهليئة وافقت على أن برنامج العمل ينبغي أن يضمن حتديد اخلطوط الفاصلة بـني املبـادئ                

  .التوجيهية الستعراض تقارير فترة السنتني واملبادئ التوجيهية الستعراض البالغات الوطنية
نـامج  واتفقت اهليئة على أنه ينبغي لألطراف، عند نظرها يف األنشطة يف إطـار بر               -٥

العمل املتعلق بتنقيح املبادئ التوجيهية لالستعراض، أن تأخذ يف احلسبان اخلربة املكتـسبة يف              
استعراض املعلومات املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب االتفاقية، مبـا يف              

األمانة ذلك املالحظات املقدمة من األطراف، والتقارير التوليفية عن هذه املالحظات، وخربة            
يف تنسيق عمليات استعراض البالغات الوطنية وقوائم اجلـرد الـسنوية لغـازات الدفيئـة               

املدرجة يف املرفق األول، واحلاجة إىل وجود عملية اسـتعراض تتـسم بفعاليتـها             لألطراف
  .التكاليفية وكفاءهتا وجانبها العملي وال تلقي عبئاً مفرطاً على األطراف أو اخلرباء أو األمانة

، ٢٠١٣وطلبت اهليئة إىل املستعرضني الرئيسيني أن يناقشوا، أثناء اجتماعهم يف عام              -٦
خيارات حتسني الفعالية التكاليفية والكفاءة واجلانب العملي لعملية االستعراض، كما طلبت           

  .  للهيئة٣٨إىل األمانة أن جتعل نتائج مناقشاهتا متاحة كمدخالت للمناقشات أثناء الدورة 
 يف  ٢٠١٤ و ٢٠١٣بت اهليئة إىل األمانة أن تنظم حلقيت عمل تقنيتني يف عامي            وطل  -٧

إطار برنامج العمل الرامي إىل دفع األعمال إىل األمام ومعاجلة املسائل اليت حتددها األطراف              
وطلبت اهليئة أيـضاً إىل     .  أدناه ٩أعاله ويف الفقرة    ) أ(٣يف مالحظاهتا املشار إليها يف الفقرة       

أن تعد تقارير حلقات العمل لتعكس تقدم العمل املتعلق بتنقيح املبـادئ التوجيهيـة              األمانة  
وسُتنظم حلقات عمل إضـافية     . لالستعراض وتقدم مدخالت للمناقشات أثناء دورات اهليئة      

  .حسب االقتضاء
__________ 

)٢( FCCC/SBSTA/2012/MISC.17و Add.1. 
)٣( FCCC/SBSTA/2012/INF.11. 
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 ٢٠١٣واتفقت اهليئة على أن ُتعقد حلقة العمل األوىل يف اجلزء الثاين مـن سـنة                  -٨
ج العام لعملية االستعراض املتصلة بتقارير فترة السنتني، والبالغـات الوطنيـة،            ملناقشة النه 

وقوائم جرد غازات الدفيئة، وكذلك تنقيح املبادئ التوجيهية الستعراض تقارير فترة السنتني            
واتفقت اهليئة عالوة على ذلك على عقد حلقة العمل الثانية يف اجلـزء             . والبالغات الوطنية 

 ملواصلة املناقشات املتعلقة باملبادئ التوجيهية املنقحة الستعراض قوائم         ٢٠١٤األول من سنة    
  .جرد غازات الدفيئة

واتفقت اهليئة على أهنا ستدعو األطراف إىل تقدمي مالحظات وطلبت إىل األمانة أن               -٩
  .تعد تقارير توليفية عن هذه املالحظات وفقاً لربنامج العمل

أن من املمكن تعديل برنامج العمل يف دورات الحقة للهيئة         واتفقت اهليئة أيضاً على       -١٠
  . للمؤمتر٢٠وأن من املمكن أن ُتعقد حلقات عمل إضافية قبل الدورة 

مبا ُيقدَّر أن ختلفه األنشطة اليت ستضطلع هبا األمانة مبوجـب            وأحاطت اهليئة علماً    -١١
  .نية أعاله من آثار يف امليزا٩ و٧األحكام الواردة يف الفقرتني 

وطلبت اهليئة إىل األمانة أن تضطلع باإلجراءات املطلوبة يف هذه االستنتاجات رهناً              -١٢
   .بتوافر املوارد املالية
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  املرفق

مشروع برنامج العمل بشأن تنقيح املبادئ التوجيهيـة السـتعراض              
تقارير فترة السنتني والبالغات الوطنية، مبا يف ذلك عمليات استعراض          

  الوطنية، املقدمة من البلدان املتقدمة األطرافقوائم اجلرد 
  اخلط الزمين  األنشطة  

اهليئة الفرعية للمشورة   
  العلمية والتكنولوجية 

  ) للهيئة٣٧الدورة (

  :يلي أن تقوم اهليئة، يف دورهتا السابعة والثالثني، مبا
تعتمد برنامج العمل خبطوط زمنية حمددة بغيـة اعتمـاد املبـادئ       •

التوجيهية الستعراض البالغات الوطنيـة واملبـادئ التوجيهيـة         
 للمـؤمتر،  ١٩الستعراض تقارير فترة السنتني من جانب الـدورة      

وتنقيح املبادئ التوجيهية الستعراض قوائم جرد غازات الدفيئة من         
   للمؤمتر؛٢٠جانب الدورة 

طلب إىل املستعرضني الرئيسيني أن يناقشوا، يف اجتمـاعهم يف          ت  •
، خيارات حتـسني الفعاليـة التكاليفيـة لعمليـة          ٢٠١٣عام  

  االستعراض وكفاءهتا وجانبها العملي؛
تطلب إىل األمانة أن جتعل نتائج مناقشات املستعرضني الرئيسيني           •

   للهيئة؛٣٨متاحة كمدخالت للمناقشات أثناء الدورة 
  غات الوطنية وتقارير فترة السنتنيالبال

تدعو األطراف إىل تقدمي مزيد من اآلراء بشأن النهج العام وآراء             •
بشأن هيكل املبادئ التوجيهية الستعراض البالغـات الوطنيـة         
وقرارات فترة السنتني وخمططها وعناصرها الرئيـسية وحمتواهـا         

  ؛٢٠١٣يوليه / متوز١٥حبلول 
د تقريراً توليفياً ومشروع مبادئ توجيهية      تطلب إىل األمانة أن تع      •

منقحة الستعراض البالغات الوطنية ومبادئ توجيهية الستعراض       
تقارير فترة السنتني، باالستناد إىل املالحظـات املقدمـة مـن           

  ؛٢٠١٣سبتمرب / أيلول١٥األطراف حبلول 
تطلب إىل األمانة أن تنظم حلقة العمل التقنية األوىل يف تـشرين              •

  ؛٢٠١٣أكتوبر /األول
تطلب إىل األمانة أن تعد تقريراً عن حلقة العمل األوىل، يتضمن             •

مشروع املبادئ التوجيهية املنقحة الستعراض البالغات الوطنيـة        
واملبادئ التوجيهية الستعراض تقارير فترة السنتني، كمدخالت       

   للهيئة؛٣٩ملناقشات الدورة 
  قوائم جرد غازات الدفيئة

إىل تقدمي آرائها املفصلة بشأن هيكـل املبـادئ         تدعو األطراف     •
التوجيهية لالستعراض وخمططها وعناصرها الرئيـسية وحمتواهـا        

  ؛ ٢٠١٤فرباير / شباط١٥حبلول 

 /نوفمرب إىل كانون األول   /تشرين الثاين 
  ٢٠١٢ديسمرب 
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  اخلط الزمين  األنشطة  
تطلب إىل األمانة أن تعد التقرير التوليفي ومـشروع املبـادئ             •

التوجيهية املنقحة الستعراض قوائم جرد غازات الدفيئة حبلـول         
 للهيئة وحلقة   ٣٩، كمدخالت للدورة    ٢٠١٤مارس  / آذار ٣٠

  العمل التقنية الثانية؛
تطلب إىل األمانة أن تعقد حلقـة العمـل التقنيـة الثانيـة يف                •

  ؛٢٠١٤أبريل /نيسان
تطلب إىل األمانة أن تعد تقريراً عن حلقة العمل الثانية، يتضمن             •

مشروع املبادئ التوجيهية املنقحة الستعراض قوائم جرد غازات        
   للهيئة؛٤٠فيئة، كمدخالت ملناقشات الدورة الد

تدعو األطراف إىل تقدم مزيد من اآلراء بشأن املشروع احملـّدث      •
للمبادئ التوجيهية املنقحة الستعراض قوائم جرد غازات الدفيئة        

  ؛٢٠١٤يوليه / متوز١٥حبلول 
تطلب إىل األمانة أن تدرج آراء تلك األطـراف يف مـشروع              •

 املشروح الستعراض قـوائم جـرد غـازات         املبادئ التوجيهية 
، كمدخالت ملناقشات   ٢٠١٤سبتمرب  / أيلول ١٥حبلول   الدفيئة
  . للهيئة٤١ الدورة

تواصل اهليئة نظرها يف النهج العام لتبسيط عملية االستعراض، وهيكل             للهيئة٣٨الدورة 
ستعراض البالغات الوطنية وتقارير فترة الـسنتني       املبادئ التوجيهية ال  

  .وخمططها وعناصرها األساسية وحمتواها

  ٢٠١٣يونيه /حزيران

العام للمبادئ التوجيهية الستعراض البالغـات       تتناول األطراف اهليكل    ١حلقة العمل التقنية 
الوطنية وتقارير فترة السنتني وقوائم جرد غـازات الدفيئـة وهنجهـا            

وع املبادئ التوجيهية املنقح الستعراض البالغات الوطنيـة  وتناقش مشر 
واملبادئ التوجيهية الستعراض تقارير فتـرة الـسنتني، باالسـتناد إىل           
مالحظات األطراف ونتائج مناقـشات املـستعرضني الرئيـسيني يف          

  .٢٠١٣اجتماعهم يف سنة 

  ٢٠١٣أكتوبر /تشرين األول

  :تقوم اهليئة مبا يلي   للهيئة٣٩الدورة 
تستكمل نظرها يف مشروع املبادئ التوجيهية املنقحة الستعراض          •

البالغات الوطنية واملبادئ التوجيهية الستعراض تقـارير فتـرة         
السنتني، هبدف إعداد مشروع مقرر ليعتمده املـؤمتر يف دورتـه     

  التاسعة عشرة؛
تقّيم التقدم احملرز يف برنامج العمل وجتري تعـديالت حـسب             •

  .االقتضاء

  ٢٠١٣نوفمرب /ين الثاينتشر

يعتمد مؤمتر األطراف املبادئ التوجيهية املنقحة الستعراض البالغـات            للمؤمتر١٩الدورة 
  .الوطنية واملبادئ التوجيهية الستعراض تقارير فترة السنتني

  ٢٠١٣نوفمرب /تشرين الثاين

املنقحة الستعراض قوائم   تواصل األطراف مناقشاهتا بشأن املبادئ التوجيهية         ٢حلقة العمل التقنية 
جرد غازات الدفيئة ومبادئ تبسيط عملية استعراض قوائم جـرد غـازات       

  .الدفيئة

  ٢٠١٤أبريل /نيسان
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  اخلط الزمين  األنشطة  
  :تقوم اهليئة مبا يلي   للهيئة٤٠الدورة 

تواصل نظرها يف املبادئ التوجيهية املنقحة الستعراض قوائم جرد           •
روع املبادئ  غازات الدفيئة وتقدم توصيات واستنتاجات بشأن مش      

التوجيهية املنقحة الستعراض قوائم جرد غازات الدفيئة، هبـدف         
مشروع مشروح للمبادئ التوجيهية     عرض ما أحرزته من تقدم يف     

غازات الدفيئة من أجل تيسري النظر فيها مـن          املنقحة الستعراض 
   للهيئة؛٤١جانب الدورة 

دئ التوجيهيـة   تناقش التقرير التوليفي بشأن آراء األطـراف يف املبـا           •
 قوائم جرد غازات الدفيئة ومبادئ تبسيط عمليـة         الستعراضاملنقحة  

  .استعراض قوائم جرد غازات الدفيئة

  ٢٠١٤يونيه /حزيران

تستكمل اهليئة نظرها يف املشروع املشروح للمبادئ التوجيهية املنقحـة          للهيئة٤١الدورة 
ع مقـرر   الستعراض قوائم جرد غازات الدفيئة، هبدف إعداد مـشرو        

  .ليعتمده مؤمتر األطراف يف دورته العشرين

  ٢٠١٤ديسمرب /كانون األول

يعتمد مؤمتر األطراف املبادئ التوجيهية املنقحة الستعراض قوائم جرد            للمؤمتر٢٠الدورة 
  .غازات الدفيئة

  ٢٠١٤ديسمرب /كانون األول

        


