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(A)     GE.05-71128    051205    051205 
   YMQ.05-327 

                      اهليئة الفرعية للتنفيذ
                        الدورة الثالثة والعشرون

     ٢٠٠٥      ديسمرب  /            كانون األول ٦  -     نوفمرب /             تشرين الثاين  ٢٨          مونتريال، 

       األعمال        من جدول   )  أ   ( ٣      البند 
                                                              البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

                       خيارات لعملية االستعراض

  فيما يتعلق باألطراف املدرجة ٢٠٠٧-٢٠٠٦عمليات االستعراض خالل الفترة 
 يف املرفق األول لالتفاقية 

 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

 ذتوصية اهليئة الفرعية للتنفي

                                                                                                           قـررت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثالثة والعشرين أن توصي مؤمتر األطراف بأن يعتمد يف دورته                  
  .                             احلادية عشرة مشروع املقرر التايل

 ١١-م أ/-مشروع املقرر

  فيما يتعلق باألطراف املدرجة ٢٠٠٧-٢٠٠٦عمليات االستعراض خالل الفترة 
 يف املرفق األول لالتفاقية

          ر األطراف،      إن مؤمت 

  ، ٨-   م أ /  ٢٥   و ٨-   م أ /  ١٩   و ٨-   م أ / ٤   و ٧-   م أ /  ٢٣   و ٧-   م أ /  ٢٢   و ١-   م أ / ٢           إىل مقرراته        إذ يشري  

                                                                                      بأن األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اكتسبت خربة كبرية يف وضع التقارير                       وإذ يسلم  
                                                   واستعراض البالغات الوطنية وقوائم جرد غازات الدفيئة،
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                                                      حلفاظ على نزاهة عملية االستعراض ودقتها يف إطار االتفاقية،         بأمهية ا             ً وإذ يسلم أيضاً 

         لضمان      ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                                                  بضرورة تبسيط إجراءات االستعراض خالل الفترة                         وإذ يسـلم كذلك    
                                                                                                    االسـتخدام الفعال للموارد الالزمة للوفاء باحتياجات االستعراض اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق             

                بروتوكول كيوتو،                ً          األول اليت هي أيضاً أطراف يف 

                           ً       ً                                                إىل األمانة أن تنظم استعراضاً مركزياً للبالغات الوطنية الرابعة، يكفل حتقيق                  يطلـب  - ١ 
                                                                                          التوازن يف اختيار أعضاء أفرقة خرباء االستعراض بني اخلرباء املنتمني إىل األطراف املدرجة واألطراف غري    

        املعتمدة    )١ (                             ه يف املبادئ التوجيهية لالستعراض                                                     املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، على النحو املنصوص علي   
  ؛ ٨-   م أ /  ١٩           مبوجب املقرر 

                          ً      ً       ً                                                إىل األمانة أن جتري استعراضاً قطرياً متعمقاً للبالغات الوطنية الرابعة يف البلدان                 يطلب - ٢ 
                     األطراف اليت تطلب ذلك؛

    رية                                                                              إىل األمانـة أن تعد تقارير فردية عن عمليات االستعراض املركزية والقط                  يطلـب  - ٣ 
                                             ً                     ً              أعاله، على أن ترسلها إىل األطراف املعنية التماساً لتعليقاهتا، وذلك وفقاً             ٢    و  ١                       املذكـورة يف الفقرتني     

                         إلجراءات االستعراض املقررة؛

                                                                                      إىل األمانة أن تعد التقرير التجميعي والتوليفي بشأن البالغات الوطنية الرابعة                  يطلـب  - ٤ 
  ؛ )    ٢٠٠٧      ديسمرب  /          كانون األول (         لثة عشرة                                      لكي ينظر فيه مؤمتر األطراف يف دورته الثا

                                    أنه ميكن إعادة جدولة استعراض قوائم     ٢٠٠٦                                فيما خيص تقدمي قوائم اجلرد يف عام     يقرر - ٥ 
                                                       ً                                             اجلـرد السـنوية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول تيسرياً للتنسيق مع عمليات االستعراض                

       األخرى؛

                                           الربنامج احلاسويب لنموذج اإلبالغ املوحد سوف                                       أن قيام األمانة بوضع ونشر             يالحـظ  - ٦ 
                                                             يسهل تقدمي معلومات قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة وإدارهتا؛

                                                                            أن تستخدم األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية الربنامج احلاسويب لنموذج               يقرر   - ٧ 
      أبريل  /                  ً             قرر تقدميها اعتباراً من نيسان                                                                         اإلبـالغ املوحـد يف إعداد قوائم اجلرد السنوية لغازات الدفيئة امل           

ُ              ملساعدة األمانة يف تنظيم عمليات االستعراض تنظيماً يتسم بالكفاءة وُحسن التوقيت    ٢٠٠٦                 ً                                             .  

_ _ _ _ _ 

                                                      

) ١ (  FCCC/CP/2002/8.  


