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(A)     GE.06-70538    121106    131106 

                                           اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
                       الدورة اخلامسة والعشرون

     ٢٠٠٦      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ١٤- ٦      نريويب، 

         األعمال       من جدول  )  ب ( ٨      البند 
                                    القضايا املنهجية مبوجب بروتوكول كيوتو
                                        القضايا املتصلة بقوائم جرد غازات الدفيئة

 القضايا املتصلة بقوائم جرد غازات الدفيئة

 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

       اليت  FCCC/SBSTA/2006/INF.7                                                                       أحاطت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية علما بالوثيقة          - ١
                                                                                                  تضـمن معلومات عن الربنامج التدرييب ألعضاء أفرقة خرباء االستعراض املشاركني يف أنشطة االستعراض األويل           ت

  .                   من بروتوكول كيوتو ٨           مبوجب املادة 

                                                                                                        والحظـت اهليـئة الفرعية مع التقدير أن الربنامج التدرييب أصبح وسيلة مهمة وناجحة يف إعداد خرباء                  - ٢
     ً                                           خبرياً شاركوا يف الدورة واجتازوا االمتحانات          ١٦٤          ً       والحظت أيضاً أن      .     عراض                            االستعراض إلجراء عملية االست   

  .         املتصلة هبا

                                                                    ً                           وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تواصل عرض الربنامج التدرييب إلكترونياً، وأن تتيح املدربني للربنامج  - ٣
                         ويف هذا الصدد، شجعت اهليئة   .           جود املوارد                                                           ً    التدرييب اإللتكروين، وأن تنظم حلقة دراسية متصلة بالربنامج، رهناً بو

  .                                                                  الفرعية األطراف ذات االستطاعة على دعم األنشطة املتصلة بالربنامج التدرييب

                        ً                                                                          والحظـت اهليـئة الفرعـية أيضاً ازدياد احلاجة إىل االستعراضات مبوجب بروتوكول كيوتو، ال سيما                 - ٤
                                                 اجة إىل اخلرباء وشجعت األطراف على ترشيح خرباء أكفاء                            والحظت اهليئة الفرعية احل     .                          استعراض التقارير األولية  

                                                                                                  إلدراجهم ضمن قائمة اخلرباء اليت تنص عليها اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ وعلى دعم املشاركة 
  .                                   اإلجيابية هلؤالء اخلرباء يف عملية االستعراض
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                                                  بوجود موارد، بإعداد دورة تدريبية الستعراض املعلومات                                            ً  وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تقوم، رهناً  - ٥
  .  ٣              من املادة     ٤    و  ٣                                               ، املتصلة باألنشطة املنصوص عليها يف الفقرتني         ٧              من املادة     ١                               املـبلغ عـنها مبوجب الفقرة       

  ى                                                                                                   وشجعت اهليئة الفرعية األطراف اليت هي يف وضع يسمح هلا بتقدمي الدعم املايل إلعداد هذه الدورة التدريبية عل    
  .           أن تفعل ذلك

. مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتووقررت اهليئة الفرعية أن توصي  -٦
لالطالع على نص االستنتاجات، انظر الوثيقة (بأن يعتمد يف دورته الثانية مشروع استنتاجات بشأن هذه املسألة 
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