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(A)     GE.05-71135    051205    051205 
 YMQ.05-288 

                      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 املدرجة٢٠٠٧-٢٠٠٦عمليات االستعراض خالل الفترة 
                                   ً                       يف املرفق األول لالتفاقية واليت هي أيضا  أطراف يف بروتوكول كيوتو

 من الرئيسمشروع استنتاجات مقترح 

 توصية اهليئة الفرعية للتنفيذ

                                                                                              قررت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا الثالثة والعشرين، أن توصي مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع  
  :                                                                األطراف يف بروتوكول كيوتو بأن يعتمد يف دورته األوىل مشروع املقرر التايل

 ١-م أإ/-مشروع املقرر 

  فيما يتعلق باألطراف املدرجة٢٠٠٧-٢٠٠٦الفترة عمليات االستعراض خالل 
                                   ً                       يف املرفق األول لالتفاقية واليت هي أيضا  أطراف يف بروتوكول كيوتو

                                                            إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، 

  ،  ٨- أ   م   /  ٢٥    ، و  ٨-    م أ  /  ١٩    ، و  ٨-    م أ  / ٤    ، و  ٧-    م أ  /  ٢٣    ، و  ٧-    م أ  /  ٢٢    ، و  ٧-    م أ  /  ١٩                إىل املقررات           إذ يشري  
                                          فيما يتعلق باألطراف املدرجة يف املرفق           ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                               عمليات االستعراض خالل الفترة      (    ١١-    م أ  /- و

  ، )             األول لالتفاقية
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                                                                     ً               بأن حتديد الكمية املخصصة لألطراف املدرجة يف املرفق باء لربوتوكول كيوتو، عمالً                    ّ   وإذ يسلّم  
                          ية لنجاح تنفيذ الربوتوكول،                             من بروتوكول كيوتو، حاسم األمه ٣           من املادة  ٨   و ٧         بالفقرتني 

                                                    ً                                  أن األطـراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية واليت هي أيضاً أطراف يف بروتوكول                          وإذ يالحـظ   
   ١-     م أإ  /-                                                                            ً                      كيوتو ستخضع لزيارة قطرية يف إطار استعراض تقاريرها األولية املقدمة لكي يسهل، عمالً باملقرر               

        حساب   )                      من بروتوكول كيوتو    ٧              من املادة     ٤                 مبوجب الفقرة                                              طـرائق احملاسبة املتعلقة بالكميات املخصصة      (
                      من بروتوكول كيوتو،  ٣           من املادة  ٨   و ٧                  ً          كميتها املخصصة وفقاً للفقرتني 

                        ً                                                            إىل األمانة أن تنظم، وفقاً للمبادئ التوجيهية ذات الصلة، االستعراضات األولية                يطلب - ١ 
                                              ض قوائم جرد غازات الدفيئة املقدمة يف عام                                                     من بروتوكول كيوتو، بالتزامن مع استعرا       ٨             مبوجب املادة   

                                                                                     ، مع ممارسة قدر من املرونة يف تطبيق اجلداول الزمنية املتفق عليها، بشرط استكمال كل استعراض     ٢٠٠٦
                                                                                           أويل خـالل فـترة أقصاها سنة واحدة من تاريخ تقدمي التقرير األويل ومنح األطراف مهلة للتعليق على    

                     من بروتوكول كيوتو؛ ٨                                       ا تنص عليه املبادئ التوجيهية مبوجب املادة                          ً   مشروع تقرير االستعراض وفقاً مل

                                                                                إىل األمانـة أن تعد جتميع وتوليف املعلومات التكميلية املدرجة يف البالغات                   يطلـب  - ٢ 
                                                                          ً                               الوطنـية الـرابعة املقدمـة مـن األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية واليت هي أيضاً أطراف يف                   

                                                           من بروتوكول كيوتو، للنظر فيه أثناء دورته الثالثة          ٧              من املادة     ٢ ً           الً بالفقرة                           بـروتوكول كـيوتو، عم    
   ).    ٢٠٠٧      ديسمرب  /          كانون األول (

----- 


