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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة األربعون

  ٢٠١٤يونيه / حزيران١٥-٤، بون
  من جدول األعمال) ب(٣البند 

لالتفاقية  البالغات املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول       
   هذه البالغاتواستعراُض

املبادئ التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية الواردة من       "تنقيح  
مبادئ : يف املرفق األول لالتفاقية، اجلزء الثاين      األطراف املدرجة 

بـشأن تغـري املنـاخ       توجيهية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية    
  "يتعلق بتقدمي البالغات الوطنية فيما

ة إلعداد البالغات الوطنيـة الـواردة مـن         املبادئ التوجيهي "تنقيح      
مبـادئ  : األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، اجلـزء الثـاين         

توجيهية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ فيما يتعلـق           
  "بتقدمي البالغات الوطنية

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس    
املبادئ التوجيهية إلعداد   "تنقيح  النظر يف   ) اهليئة الفرعية (ذ   اهليئة الفرعية للتنفي   بدأت  -١

مبادئ : البالغات الوطنية الواردة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، اجلزء الثاين           
" توجيهية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ فيما يتعلق بتقدمي البالغات الوطنية            

  ).بادئ التوجيهية إلعداد البالغات الوطنيةا فيما يلي باملاملشار إليه(
األطراف املدرجة يف املرفـق األول      باآلراء اليت قدمتها    اً   علم اهليئة الفرعية وأحاطت    -٢

اكتسبته مـن جتـارب يف إعـداد          ما  بشأن )١()املدرجة يف املرفق األول    األطراف( لالتفاقية
__________ 
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بة للدعوة اليت وجهها إليها مؤمتر األطراف يف دورتـه          استجا تقاريرها األوىل لفترة السنتني،   
  .)٢(السابعة عشرة

وأقرت اهليئة الفرعية بأنه يف اآلراء املقدمة حىت اآلن، حددت األطراف اختالفـات               -٣
املبادئ التوجيهية لالتفاقية فيمـا يتعلـق       "بني املبادئ التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية و      

يتعني حتديثه يف     ما  وأشارت إىل  )٣("قدمة من البلدان املتقدمة األطراف    بتقارير فترة السنتني امل   
  .املبادئ التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية

 أعاله، دعـت    ٢ويف معرض إشارهتا إىل دعوة مؤمتر األطراف املذكورة يف الفقرة             -٤
اكتسبته من   ماها بشأنتتقدم بعد بآرائ  مل اليت املدرجة يف املرفق األول    األطرافاهليئة الفرعية   

 / آب ٢٠جتارب يف إعداد تقاريرها األوىل لفترة السنتني إىل األمانة، أن تفعل ذلك حبلـول               
، وأقرت بأنه ستكون هناك حاجة إىل مزيد من املعلومات الستكمال تنقيح            ٢٠١٤أغسطس  

  .املبادئ التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية
اهليئة الفرعية بأنه بسبب نطاق الدعوة إىل تقدمي اآلراء املـشار إليهـا يف              وسلمت    -٥

تغطي بالضرورة مجيع أنواع املعلومات املقدمة يف         ال  أعاله، فإن اآلراء املقدمة    ٣ و ٢الفقرتني  
  .البالغات الوطنية

لتنقيح املبادئ التوجيهيـة     ولتقدمي مزيد من املعلومات لألطراف يف سياق التحضري         -٦
عداد البالغات الوطنية، دعت اهليئة الفرعية األطراف إىل تقدمي آرائها بشأن هذه املبـادئ              إل

  .٢٠١٤أغسطس / آب٢٠إىل األمانة حبلول 
 بأن تعمل على    )٤(وأشارت اهليئة الفرعية إىل الطلب الذي وردها من مؤمتر األطراف           -٧

د مـؤمتر األطـراف املبـادئ       تنقيح املبادئ التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية، كي يعتم       
  ).٢٠١٤ديسمرب /كانون األول(التوجيهية املنقحة يف دورته العشرين 

يتعدى موعـد   اً  إضافياً  وأشارت اهليئة الفرعية إىل أنه يف حال طلبت األطراف وقت           -٨
الستكمال العمل املشار إليه    ) ٢٠١٤ديسمرب  /كانون األول (انعقاد الدورة احلادية واألربعني     

 أعاله، ستنظر اهليئة خالل تلك الدورة يف تنظيم فعاليات ملواصلته، مـن قبيـل               ٧رة  يف الفق 
  .حلقات العمل

 ٢٠الورقة التقنية املشار إليها يف الفقـرة   وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تضمِّن      -٩
نبغي أن  وي.  أعاله ٦ و ٤آلراء األطراف املشار إليها يف الفقرتني       اً   توليف ١٧-م أ /٢املقرر  من  

 خـالل   املبادئ التوجيهية إلعداد البالغـات الوطنيـة      تسهل الورقة التقنية النظر يف تنقيح       

__________ 

  .١٧قرة ، الف١٧-م أ/٢املقرر  )٢(
  .املرفق األول، ١٧-م أ/٢املقرر  )٣(
  .١٨، الفقرة ١٧-م أ/٢املقرر  )٤(
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ينبغي أن تسلط الضوء على املسائل املشار إليها          كما احلادية واألربعني للهيئة الفرعية،    الدورة
  . أعاله٣يف الفقرة 

قرر نشطة امل على األ ة يف امليزانية     املترتب  التقديرية اآلثاروأحاطت اهليئة الفرعية علماً ب      -١٠
إلجراءات يكون تنفيذ األمانة ل   طلبت أن   و . أعاله ٩ يف الفقرة    ااملشار إليه واألمانة  أن تنفذها   

  . بتوافر املوارد املاليةهذه االستنتاجات رهناًدعت إليها اليت 

        
  


