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 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
 الدورة الرابعة والعشرون

 ٢٠٠٦مايو / أيار٢٦-١٨بون، 
 

 من جدول األعمال ) ه(٧البند 
  املنهجية مبوجب االتفاقيةالقضايا

 التجربة املتعلقة باإلبالغ واالستعراض وبتدريب اخلرباء

 التجربة املتعلقة باإلبالغ واالستعراض وبتدريب اخلرباء

 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

 اليت طُلب   FCCC/SBSTA/2006/2نظـرت اهليـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف الوثيقة            -١
 واليت تتضمن معلومات عن التجربة املتعلقة باإلبالغ عن قوائم جرد   ٨-م أ /١٩ و ٨-م أ /١٨عدادها يف املقررين    إ

 .غازات الدفيئة واستعراضها مبوجب االتفاقية، وبالربنامج التدرييب ألعضاء أفرقة خرباء االستعراض

املبادئ التوجيهية املتعلقة "ثُبت أن وقـد الحظـت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أنه قد             -٢
املبادئ التوجيهية  : بإعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية، اجلزء األول            

ة املبادئ التوجيهية املتعلق  "و" التفاقـية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر املناخ لإلبالغ عن قوائم اجلرد السنوية            
تشكِّل " باالسـتعراض التقين لقوائم جرد غازات الدفيئة املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية              

 .أدوات قّيمة يف حتسني اتساق وُحسن توقيت واكتمال قوائم جرد غازات الدفيئة وقابليتها للمقارنة وشفافيتها

لوجية إىل أنه ليس من الضروري حتديث املبادئ        وخلُصـت اهليـئة الفرعـية للمشورة العلمية والتكنو         -٣
 .التوجيهية املذكورة أعاله يف دورهتا الرابعة والعشرين

كما الحظت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن خرباء اجلرد من األطراف املدرجة يف املرفق  -٤
يف املرفق األول باالتفاقية الذين يشاركون يف       واألطراف غري املدرجة    ) أطـراف املرفق األول   (األول باالتفاقـية    
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التدريـب املتعلق باالستعراض ويف استعراض قوائم جرد غازات الدفيئة املقدَّمة من أطراف املرفق األول حيصلون                
 .على فوائد إضافية من حيث بناء القدرات

رباء إضافيني إلدراجهم   وشـجعت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية األطراف على تسمية خ           -٥
 .على قائمة اخلرباء، وعلى اختاذ اخلطوات الضرورية لضمان توافر اخلرباء للمشاركة يف عملية االستعراض

 خبري قد تلقوا تدريباً     ١٠٠ورحبـت اهليـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بكون ما يزيد عن              -٦
وطلبت اهليئة . ٢٠٠٥-٢٠٠٣فرقة خرباء االستعراض يف الفترة   قامـت األمانة بتنظيمه مث شاركوا بعد ذلك يف أ         

الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية من األمانة أن تواصل تنفيذ برناجمها التدرييب خلرباء استعراض قوائم اجلرد               
 جمال  الذين تتم تسميتهم إلدراجهم على قائمة اخلرباء، وشجعت األطراف على دعم أنشطة الربنامج التدرييب يف              

 .االستعراض

وطلبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية من خرباء االستعراض الرئيسيني أن يدرجوا ضمن              -٧
اخلربة املكتسبة والدروس املستفادة فيما يتعلق بسرية       : املناقشـة اليت ستجري يف اجتماعهم املقبل القضايا التالية        

 األفرقة، واتساق عمليات االستعراض، والكيفية اليت ُتسهم هبا التوصيات          املعلومات، واخلالفات فيما بني أعضاء    
 .اليت تضعها أفرقة خرباء االستعراض يف حتسني عملية اإلبالغ من ِقَبل األطراف

وطلبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية من األمانة أن تواصل إعداد تقارير سنوية عن أنشطة  -٨
، كي تنظر فيها اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، وأن ٩-م أ/١٢ اجلرد، عمالً باملقرر استعراض قوائم

 .تضمِّن تقاريرها هذه معلومات عن التقدم احملرز يف حتديث قائمة اخلرباء

- - - - - 


