
 

(A)   GE.13-70985    191113    191113 

 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
   والثالثونالتاسعةالدورة 
  ٢٠١٣ نوفمرب/تشرين الثاين ١٦-١١، وارسو
  من جدول األعمال) أ(١١البند 

  االتفاقيةالقضايا املنهجية مبوجب 
 برنامج العمل بشأن تنقيح املبادئ التوجيهيـة السـتعراض        
 تقارير فترة السنتني والبالغات الوطنية، مبا يف ذلك استعراض

  قوائم اجلرد الوطنية، املقدمة من البلدان املتقدمة األطراف

برنامج العمل بشأن تنقيح املبادئ التوجيهية الستعراض تقارير فتـرة              
ات الوطنية، مبا يف ذلك اسـتعراض قـوائم اجلـرد           السنتني والبالغ 

  الوطنية، املقدمة من البلدان املتقدمة األطراف

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس    
مناقشاهتا بشأن  ) اهليئة الفرعية (واصلت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية         -١

تني والبالغات الوطنية، مبـا يف ذلـك        تنقيح املبادئ التوجيهية الستعراض تقارير فترة السن      
يشار إليها فيمـا يلـي   (استعراض قوائم اجلرد الوطنية، املقدمة من البلدان املتقدمة األطراف       

 تنقيح املبادئ التوجيهية   وذلك يف إطار برنامج العمل ل      ،)باسم املبادئ التوجيهية لالستعراض   
  .)١()يشار إليه فيما يلي بربنامج العمل( السابعة والثالثني هتادوريف   املتفق عليهاالستعراضل
ونظرت اهليئة الفرعية يف اآلراء املقدمة من األطراف تلبية للدعوة اليت وجهتـها يف                -٢

ة عن   الذي أعدته األمان   )٣( لربنامج العمل، ويف التقرير التوليفي      وفقاً )٢(دورهتا الثامنة والثالثني  
  .اآلراء املقدمة من األطراف

__________ 

)١( FCCC/SBSTA/2012/5املرفق األول ،.  
)٢( FCCC/SBSTA/2013/3 ٩٦، الفقرة.  
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املبـادئ  بإعـداد    حلقة العمل التقنية األوىل املتعلقة       )٤(بتقريرالفرعية  ئة  ورحبت اهلي   -٣
اليت عقدت يف بـون بأملانيـا       تقارير فترة السنتني والبالغات الوطنية،       التوجيهية الستعراض 

توجيه من رئـيس    ، ونظمتها األمانة ب   ٢٠١٣أكتوبر  / تشرين األول  ٩ إىل   ٧خالل الفترة من    
  .اهليئة الفرعية

 تقارير فترة   شروع مقرر بشأن املبادئ التوجيهية الستعراض     مبصت اهليئة الفرعية    وأو  -٤
كي ينظر فيه مؤمتر األطراف ويعتمده يف دورته التاسعة عـشرة            السنتني والبالغات الوطنية  

  ).FCCC/SBSTA/2013/L.32/Add.1 لالطالع على نص املقرر انظر الوثيقة(
 قدمته األمانة عن وضع إجراءات ومواد تدريبية        ورحبت اهليئة الفرعية بالعرض الذي      -٥

واعترفـت  .  باملواد التدريبيـة   ، وأحاطت علماً  )٥(بناء على طلبها يف دورهتا الثامنة والثالثني      
بأمهية تنفيذ تدريب خرباء االستعراض قبل استعراض البالغات الوطنية املقبلة وقبل تقدمي أوىل           

هذه املـواد   إتاحة  وطلبت إىل األمانة    . ٢٠١٤ عام   تقارير فترة السنتني يف النصف األول من      
، ٢٠١٤بالوسائل اإللكترونية خلرباء االستعراض املشاركني يف عمليات االستعراض يف عـام    

 /حزيران(نظر فيه خالل انعقاد الدورة األربعني للهيئة الفرعية         لُيرمسي  وإعداد برنامج تدرييب    
  ).٢٠١٤ يونيه
 إىل أن تقـدم إىل األمانـة،        ،ية األطراف، وفقاً لربنامج العمـل     ودعت اهليئة الفرع    -٦

قوائم ستعراض توجيهية ال البادئ   امل هيكل بشأن   مفصلة، آراء   ٢٠١٤ فرباير/شباط ١٩ حبلول
خمططها بشأن   و  الواردة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية،        جرد غازات الدفيئة  
وطلبت إىل  .  من االستعراض ونطاقه والتوقيت واإلبالغ      الغرض مبا يشمل وعناصرها الرئيسية   

، ومـشروعاً   راءتلـك اآل  ، تقريراً توليفيـاً ل    ٢٠١٤ مارس/آذار ٢٦األمانة أن ُتعّد، حبلول     
 إىل تلك املعلومـات     استناداًلمبادئ التوجيهية املنقحة الستعراض قوائم جرد غازات الدفيئة         ل

يف إطار ) ٢٠١٤ بريلأ/نيساناملقرر عقدها يف  ()٦(ثانية التقنية اليف حلقة العملللمسامهة هبما 
  .برنامج العمل

املبـادئ  تنقـيح    يف   ما تنظـر   على أنه ينبغي لألطراف، عند      الفرعية واتفقت اهليئة   -٧
ستعراض قوائم جرد غازات الدفيئة الواردة من األطراف املدرجة يف املرفق األول            الالتوجيهية  
ان اخلربة املكتسبة يف استعراض املعلومات املقدمة من األطراف          يف احلسب    أن تأخذ  ،لالتفاقية

 تتسم بالكفاءة والفعالية من     ستعراض عملية ا   واحلاجة إىل  ،تفاقيةلالاملدرجة يف املرفق األول     
طراف أو اخلـرباء أو     لأل بالنسبةمفرط   ءعبتنطوي على   وال  والطابع العملي   حيث التكلفة   

  .األمانة
__________ 

)٣( FCCC/SBSTA/2013/INF.5.  
)٤( FCCC/SBSTA/2013/INF.14  
)٥( FCCC/SBSTA/2013/3 ٩٧، الفقرة.  
)٦( FCCC/SBSTA/2012/5املرفق األول ،. 
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وطلبت إىل األمانة أن      على ضرورة تعديل برنامج العمل     رعية أيضاً واتفقت اهليئة الف    -٨
  .٢٠١٤يف النصف الثاين من عام إضافية تقنية حلقات عمل تنظم 

اضطالع األمانة  على   آلثار املترتبة يف امليزانية   بتقديرات ا علماً  وأحاطت اهليئة الفرعية      -٩
  .أعاله ٨ و٦ و٥الفقرات  يف اإليهاملشار األنشطة ب

وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانـة أن تـضطلع بـاإلجراءات املطلوبـة يف هـذه                  -١٠
  .االستنتاجات رهناً بتوافر املوارد املالية

        


