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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
   والثالثونالثامنةالدورة 

  ٢٠١٣يونيه /حزيران ١٤-٣بون، 
   من جدول األعمال٤البند 

ة خبفض االنبعاثات الناجتة عـن  إرشادات منهجية بشأن األنشطة املتعلق  
إزالة الغابات وتدهور الغابات، ودور احلفاظ على الغابات وإدارهتـا          

  بصورة مستدامة وتعزيز خمزونات كربون الغابات يف البلدان النامية

إرشادات منهجية بشأن األنشطة املتعلقة خبفض االنبعاثات الناجتة عن             
حلفاظ على الغابات وإدارهتـا     إزالة الغابات وتدهور الغابات، ودور ا     

  بصورة مستدامة وتعزيز خمزونات كربون الغابات يف البلدان النامية

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس    

  إضافة    

  توصية من اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية    
الـثالثني،   و الثامنة اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف دورهتا         أوصت  

  : عشرةالتاسعةمؤمتر األطراف يف دورته  كي يعتمده شروع املقرر التايلمب
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  ١٩-م أ/-مشروع املقرر     

مجيـع الـضمانات    تناول  علومات املتعلقة بكيفية    املموجز  وتواتر تقدمي   توقيت      
   واحترامها١٦-م أ/١ لمقررلاملشار إليها يف التذييل األول 

  إن مؤمتر األطراف،  
  ،١٧-م أ/١٢، و١٧-م أ/٢ و،١٦-م أ/١ و،٨-م أ/١٧املقررات  إىل إذ يشري  
  ،١٧-م أ/١٢ من املقرر ٥ بشكل خاص، إىل الفقرة اً،وإذ يشري أيض  
ينبغي للبلدان األطـراف    ،  ١٧-م أ /١٢ من املقرر    ٣ للفقرة    أنه وفقاً  يكرر  -١  

، أن تقدم موجز ١٦-م أ/١ من املقرر ٧٠النامية اليت تضطلع باألنشطة املشار إليها يف الفقرة      
 ١٦-م أ /١لمقرر  ل مجيع الضمانات املشار إليها يف التذييل األول         تناولمعلومات عن كيفية    

  واحترامها طوال تنفيذ األنشطة؛
موجز ، ينبغي تقدمي    ١٧-م أ /١٢ من املقرر    ٤للفقرة  اً  أنه وفق اً  يكرر أيض   -٢  

درج يف البالغـات الوطنيـة،       أعاله بصورة دورية وأن يُ     ١املعلومات املشار إليه يف الفقرة      
  ؛وافق عليها مؤمتر األطرافيقنوات االتصال اليت ُيحال عرب  أو

 أعاله، ميكن تقدميه    ١ على أن موجز املعلومات املشار إليه يف الفقرة          يوافق  -٣  
  ؛)١(التفاقية على أساس طوعي، عرب املنصة اإللكترونية املتاحة على املوقع الشبكي لاً،أيض

 أن تبدأ البلدان النامية األطراف يف تقدمي موجز املعلومات املشار إليه            يقرر  -٤  
يف بالغاهتا الوطنية أو عرب قنوات اتصاهلا، مبـا يف ذلـك عـرب املنـصة                أعاله   ١يف الفقرة   

 املشار   أعاله، بعد البدء يف تنفيذ األنشطة      ٣اإللكترونية لالتفاقية اإلطارية، مع مراعاة الفقرة       
  ؛١٦-م أ/١ من املقرر ٧٠إليها يف الفقرة 

أن يكون تواتر العروض الالحقة ملوجز املعلومات على النحـو          اً  يقرر أيض   -٥  
مع أحكام تقدمي البالغات الوطنية املقدمة من األطراف        اً   أعاله متسق  ٢املشار إليه يف الفقرة     

روض، على أساس طوعي، عرب املنـصة       غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، وأن تقدم الع        
  .اإللكترونية املتاحة على املوقع الشبكي لالتفاقية
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