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(A)     GE.05-71086    291105    291105                                   YMQ.05-078

                                                        مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو
            الدورة األوىل

     ٢٠٠٥     يسمرب  د /            كانون األول ٩  �      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٨          مونتريال، 
 

                 من جدول األعمال ٣      البند 
 اعتماد املقررات اليت أحاهلا مؤمتر األطراف إىل مؤمتر األطراف

 العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته األوىل

  ٥ من املادة ٢القضايا املتعلقة بالتعديالت مبوجب الفقرة 
 من بروتوكول كيوتو

 توصية مؤمتر األطراف

                                                                                                 مؤمتر األطراف، يف دورته احلادية عشرة، أن يوصي مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف                  قرر 
  .                                                       يف بروتوكول كيوتو يف دورته األوىل باعتماد مشروع املقرر التايل

 ١-م إأ/-مشروع املقرر

  من بروتوكول كيوتو٥ من املادة ٢القضايا املتعلقة بالتعديالت مبوجب الفقرة 

                                                    األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،        إن مؤمتر  

                        القضايا املتعلقة مبنهجيات    (  ١١-   م أ /-   و ٩-   م أ /  ٢٠   و ٧-   م أ /  ٢٣   و ٧-   م أ /  ٢١            يف املقررات               وقـد نظر     
   ،  )                   من بروتوكول كيوتو ٥           من املادة  ٢                    التعديل مبوجب الفقرة 
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      إىل    ٣٦                        الوارد يف الفقرات من                                           ً                  أن يقوم خرباء االستعراض الرئيسيون، وفقاً للتعريف               يطلـب  - ١ 
              ً   ، بالنظر مجاعياً    ) ٧-    م أ  /  ٢٣       املقرر   (                        من بروتوكول كيوتو      ٨                                                 من املبادئ التوجيهية لالستعراض مبوجب املادة          ٤٢

  :                                       يف املسائل التالية، والتقدم بتوصيات بشأهنا

   أن                                                                                       سـبل حتسـني التطبيق املتسق الذي جتريه أفرقة خرباء االستعراض لإلرشادات التقنية بش               ) أ ( 
                                                  من بروتوكول كيوتو، وال سيما هنج ضمان التحفظ يف      ٥              من املادة     ٢                                      منهجـيات الـتعديل مبوجـب الفقرة        

                  التقديرات املعدلة؛

                                                                                              توفري املعلومات واستيفاؤها بانتظام يف موارد استعراض قوائم اجلرد املدرجة يف التذييل األول               ) ب ( 
                  لإلرشادات التقنية؛

                                           من اإلرشادات التقنية واحلد من املرونة         ٥٧                  ق أحكام الفقرة                                   سـبل اتباع هنج موحد يف تطبي        ) ج ( 
                                                               املتاحة ألفرقة خرباء االستعراض يف هذا الصدد، إذا اقتضت الضرورة ذلك؛

                                                                                                القـيام، حسـب االقتضاء، قبل بدء اإلبالغ فيما يتعلق بفترة االلتزام وبعدها، كلما استلزم                 ) د ( 
                                                          التذييل الثالث لإلرشادات التقنية، مبا يف ذلك اهليكل                                                             األمـر، بتحديـث جـداول عوامل التحفظ املدرجة يف         

                                                              والعناصر األساسية لنطاقات عدم اليقني املشار إليها يف تلك اجلداول؛ 

                                                                   ً                  إىل األمانـة إدراج أية توصيات خيلص إليها خرباء االستعراض الرئيسيون مجاعياً يف                    يطلـب  - ٢ 
      من   ٨                                                 ئ التوجيهية لالستعراض املنصوص عليها يف املادة                    من املباد    ٤٠                                            تقريـرهم السنوي، املشار إليه يف الفقرة        

                                                                                  بروتوكول كيوتو، واملقدم إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية كي تنظر فيه؛

                                                                                               من اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، بعد النظر يف التقرير املشار إليه يف                    يطلـب  - ٣ 
                 ً                                                       جراءات مناسبة عمالً بتوصيات خرباء االستعراض الرئيسيني املشار إليها يف الفقرتني                        أعاله، اختاذ أية إ     ٢          الفقـرة   
        أعاله؛ ١          من الفقرة   )  د ( و  )  ج (         الفرعيتني 

                      ً                                                                   من األمانة القيام، بناًء على التوصية اجلماعية خلرباء االستعراض الرئيسيني، باستيفاء                  يطلـب  - ٤ 
                                        املدرجة يف التذييل األول لإلرشادات التقنية؛                                            املعلومات الواردة يف موارد استعراض قوائم اجلرد 

                                                                                       من األمانة حفظ وتصنيف املعلومات املتعلقة بالتعديالت الواردة يف تقارير االستعراض                يطلب - ٥ 
                                                                       وما يتصل هبا من معلومات، وإتاحتها وتيسري اطالع أفرقة خرباء االستعراض عليها؛

                          من اإلرشادات التقنية،      ١٢      ً           ي وفقاً للفقرة                                                 ، فيما يتعلق بأية تعديالت تطبق بأثر رجع           يقرر - ٦ 
                 املبادئ التوجيهية    ( ١-    م أإ /-               من مشروع املقرر     )  ه ( ٣                                             عدم انطباق شروط األهلية املنصوص عليها يف الفقرة 

                    إال على التعديل     ٧-    م أ  /  ٢٢               املرفق باملقرر     )                      من برتوكول كيوتو    ٧                                       إلعداد املعلومات املطلوبة مبوجب املادة      
  .                    اجلرد موضع االستعراض                  املطبق بالنسبة لسنة
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