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(A)     GE.07-71187    091207    091207 

                      اهليئة الفرعية للتنفيذ
                        الدورة السابعة والعشرون

     ٢٠٠٧      ديسمرب  /            كانون األول  ١١- ٣     بايل، 

               من جدول األعمال  )  ب ( ٩      البند 
                                             علومات املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق                          إبـالغ واستعراض امل   

                                   ً                   األول لالتفاقية واليت هي أطراف أيضاً يف بروتوكول كيوتو
                                                                اسـتعراض الـتقارير األولية واملعلومات التكميلية الواردة يف        

      من  ٧              من املادة     ٢                              ً                   الـبالغات الوطنـية الرابعة وفقاً للفقرة        
                   بروتوكول كيوتو

  واملعلومات التكميلية الواردة يف البالغاتاستعراض التقارير األولية
  من بروتوكول كيوتو٧ من املادة ٢                    ً        الوطنية الرابعة وفقا  للفقرة 

 مشروع استنتاجات مقدم من الرئيس

                                                             بالتقرير اخلاص باألنشطة املتعلقة باستعراض التقارير األولية         )               اهليئة الفرعية  (                               رحبت اهليئة الفرعية للتنفيذ      - ١
  . )١ ( ١-    م أإ /  ١٣     مقرر           ً    املقدم وفقاً لل

                                                                                                       واعترفـت اهليئة الفرعية باجلهد املشكور الذي بذلته األطراف واخلرباء، بدعم من األمانة، والذي أتاح                - ٢
                                                     ، باالقتران مع استعراضات املعلومات املقدمة عن جرد غازات     ٢٠٠٧         ً                         استعراضاً للتقارير األولية يف عام   ٣٦      إجراء 

                         غري أهنا الحظت أن عملية       .                                                   و نشر التقارير املقابلة يف املهل الزمنية احملددة                            مبوجب االتفاقية، أ       ٢٠٠٦               الدفيئة لعام   
                                                                                                    االسـتعراض حباجـة إىل املـزيد من التعزيز، خاصة عن طريق مشاركة عدد متزايد من خرباء االستعراض ذوي           

       املبادئ  "    هتا                                                                                                   التدريـب اجليد، وتقدمي املزيد من الدعم من جانب األمانة، ملواصلة إجراءات االستعراض اليت حدد              
   ".                   من بروتوكول كيوتو ٨                              التوجيهية لالستعراض مبوجب املادة 
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                       وطلبت اهليئة الفرعية من   .                          ً                                            وأحاطت اهليئة الفرعية علماً بأمهية برنامج التدريب يف إطار بروتوكول كيوتو - ٣
   ، ٣              من املادة     ٤    و  ٣                                                                         ً                         األمانـة حتديـث واستكمال برنامج التدريب، خاصة فيما يتعلق باستعراض األنشطة وفقاً للفقرتني               

                                                                                                      واستعراض السجالت الوطنية، واستعراض املعلومات عن الكميات املسندة، وخاصة جداول النموذج اإللكتروين            
  .                                                              وشجعت اهليئة الفرعية األطراف القادرة على توفري التمويل هلذه األنشطة  .      املوحد

                              دات التقنية عن التعديالت يف                              ً     ً                                           وأحاطـت اهليـئة الفرعـية عـلماً أيضاً بضرورة التنفيذ املتسق لإلرشا             - ٤
                               وطلبت اهليئة الفرعية من القائمني   .                                                                   استعراضـات املعلومـات املقدمـة عـن اجلـرد مبوجب بروتوكول كيوتو        

  .                                                       باالستعراض الرئيسيني النظر يف هذه املسألة يف اجتماعهم القادم

                            ة يف املرفق األول لالتفاقية                          ، جيوز لألطراف املدرج    ١-     م أإ  /  ٢٢                               ً              واعترفت اهليئة الفرعية بأنه وفقاً للمقرر        - ٥
                                          مع تقدمي اجلرد املستحق مبوجب االتفاقية        ٧              من املادة     ١                                      ً                  الـبدء بتقدمي معلومات على أساس طوعي وفقاً للفقرة          

                   للمبادئ التوجيهية   "       ً                                                                     ً                      اعتـباراً مـن العـام الـتايل لتقدمي التقرير األويل، وأن يتم استعراض هذه املعلومات وفقاً                  
   ".                   من بروتوكول كيوتو ٨                    لالستعراض مبوجب املادة 

                                واملتعلق باستعراضات البالغات        ٢٠٠٨                                                                  والحظـت اهليـئة الفرعية مع القلق ارتفاع حجم العمل يف عام              - ٦
                                       ، واالستعراضات القادمة ملعلومات اجلرد        ٢٠٠٧                                                                 الوطنـية، وإعـادة جدولـة استعراضـات معلومات اجلرد لعام            

  .                على أساس طوعي ٧           من املادة  ١                    ً          لتكميلية املقدمة وفقاً للفقرة                                                ، مبا يف ذلك االستعراض السنوي للمعلومات ا           ٢٠٠٨      لعام  
  .                  ً     ً                                                                    وهذا سوف يفرض ضغطاً كبرياً على األطراف وخرباء االستعراض واألمانة، ويزيد الطلب على املوارد من جانبها

                          ً          ً                                                                والحظت اهليئة الفرعية أيضاً أنه، وفقاً الستنتاجات مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف              - ٧
                                                                        ، يلزم أن تكون هناك مرونة يف توقيت أنشطة استعراض معلومات اجلرد            )٢   (                                    بـروتوكول كيوتو يف دورته الثانية     

                                  ، باالقتران مع استعراض معلومات         ٢٠٠٧                                                            ، وأنه ينبغي إجراء أنشطة استعراض معلومات اجلرد لعام              ٢٠٠٧      لعام  
                                             الفرعية من القائمني باالستعراض الرئيسيني                  وطلبت اهليئة   .                                    ، مع التركيز على أحدث املعلومات         ٢٠٠٨            اجلرد لعام   

  .                                                                           النظر يف هذه املسألة يف اجتماعهم القادم، وتقدمي توصيات عن كيفية حتقيق هذه املرونة

                         ً                                                                          وأحاطت اهليئة الفرعية علماً كذلك مبسائل حمددة لفرق استعراض اخلرباء اليت جتري استعراضات لقوائم               - ٨
                   ، وكمية املعلومات    ٨                                     ً                 يوتو مبا يف ذلك املهل الزمنية احملددة وفقاً للمادة                            من بروتوكول ك    ٨                     اجلـرد مبوجب املادة     

  .                                                                                                      املـراد استعراضها، وتصحيح املشاكل اليت ظهرت أثناء االستعراضات وحساب أي تعديالت أثناء االستعراض             
  .               هذه املسائل                                                                                                  واعترفـت باحلاجة إىل التقييم املستمر هلذه املسائل يف املستقبل، بغية حتديد اخليارات للتصرف يف              

              عند تنفيذ   ٨                                                                                                   وأكـدت اهليـئة الفرعـية احلاجة إىل إجراء حتليل مستمر لفعالية عملية االستعراض مبوجب املادة                 
  . ١-  أإ /  ٢٢   و ٩-  أإ /  ١٢        املقررين 

- - - - - 
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