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(A)     GE.06-70545    121106    121106 

                                           اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
                       الدورة اخلامسة والعشرون

     ٢٠٠٦      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ١٤- ٦      نريويب، 

               من جدول األعمال  )  ب ( ٨      البند 
                         هجية مبوجب بروتوكول كيوتو           القضايا املن

                                        القضايا املتصلة بقوائم جرد غازات الدفيئة

 القضايا املتصلة بقوائم جرد غازات الدفيئة

 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

 إضافة

 توصية اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

                                 اخلامسة والعشرين أن توصي مؤمتر                                                                           قـررت اهليـئة الفرعـية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا             
                  مشروع االستنتاجات                                                                                            األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو بأن يعتمد يف دورته الثانية              

  :     التايل

 القضايا املتصلة بقوائم جرد غازات الدفيئةمشروع استنتاجات بشأن 

                                          اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو أن                                  مؤمتر األطراف العامل بوصفه           ، الحظ    ١-  أإ /  ٢٢    ً          وفقاً للمقرر    - ١
                                                                        من بروتوكول كيوتو ينبغي أن يبدأ يف السنة املوالية لتقدمي التقرير          ٨                                          االستعراض السنوي املنصوص عليه يف املادة       

   ١                                                                                                          األويل لألطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اليت بدأت اإلبالغ عن املعلومات املنصوص عليها يف الفقرة                 
  . ٧           من املادة  ٣                                                                 من بروتوكول كيوتو على أساس طوعي قبل الفترة املطلوبة مبوجب الفقرة  ٧    ادة      من امل
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                                                                                                والحظ مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو بقلق ارتفاع حجم العمل               - ٢
                          ات املتزامنة لقوائم جرد                                                                     فيما يتعلق باالستعراضات اجلارية للبالغات الوطنية، واالستعراض           ٢٠٠٧              االستعراضي يف   

                                                                             والتقارير األولية املقدمة مبوجب بروتوكول كيوتو، واالستعراضات املقبلة لقوائم جرد     ٢٠٠٦                   غازات الدفيئة لعام 
      ويشكل   .                   ، على أساس طوعي    ٧              من املادة     ١                                         واملعلومات املبلغ عنها مبوجب الفقرة           ٢٠٠٧                        غـازات الدفيئة لعام     

                        والحظ مؤمتر األطراف العامل   .                                        وارد من األطراف، وأفرقة االستعراض واألمانة              ً           ً      ذلك ضغطا شديداً وطلبا كبرياً للم
                                                                                                         بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو احلاجة إىل املرونة يف توقيت أنشطة االستعراض بالنسبة لألطراف               

                    التقارير األولية                        ً                      ، على أساس طوعي، نظراً ملتطلبات استعراض       ٧              من املادة     ١                                    املبلغة عن املعلومات مبوجب الفقرة      
  .    ٢٠٠٨            ورمبا لعام     ٢٠٠٧     لعام 

                                                                                       وطلب مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو إىل األمانة أن تواصل حتليها   - ٣
   ١-     م أإ  /  ٢٢                                                                            ً                        بقـدر معني من املرونة فيما يتعلق بتوقيت االستعراض عند تنظيم أنشطة االستعراض، وفقاً للمقرر                

  ،  ٧           من املادة  ١                                   عن املعلومات املنصوص عليها يف الفقرة    ٢٠٠٧                            ، بالنسبة لألطراف اليت تبلغ يف  ١-    م أإ /  ٢٦       واملقرر 
  .             على أساس طوعي

_ _ _ _ _ 

 


