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(A)     GE.07-70942    091207    091207 

 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
 الدورة السابعة والعشرون

 ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١١-٣بايل، 
 من جدول األعمال) أ(٨البند 

  االتفاقيةالقضايا املنهجية مبوجب
 التقرير السنوي عن االستعراض التقين لقوائم جرد غازات الدفيئة

    املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

 التقرير السنوي عن االستعراض التقين لقوائم جرد غازات الدفيئة
 املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

 اقترحه الرئيسمشروع استنتاجات 

رحبـت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بالتقرير الذي أعدته األمانة عن األنشطة املتعلقة               -١
 .)١(باالستعراض التقين لقوائم جرد غازات الدفيئة املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

ض اليت تشمل استعراضات القوائم الفردية وبرنامج التدريب        والحظت اهليئة الفرعية أن أنشطة االستعرا      -٢
خلـرباء االستعراض، وكذلك نظام معلومات غازات الدفيئة، وخاصة برنامج تبليغ منوذج اإلبالغ املوحد الذي               
 أعدته األمانة ال تزال تسهم يف حتسني فعالية وكفاءة عملية االستعراض وخرباء االستعراض وجودة قوائم اجلرد اليت

 .تقدمها األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، وموثوقية املعلومات املتاحة ملؤمتر األطراف

وأعادت اهليئة الفرعية تأكيد أمهية اجتماعات قادة االستعراضات، وطلبت إىل األمانة أن تسهم يف تنظيم           -٣
 .املناسب هلذا النشاط على أن تفعل ذلكوشجعت اهليئة األطراف اليت بوسعها تأمني التمويل . هذه االجتماعات
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وأقرت اهليئة الفرعية باجلهد املشكور الذي تبذله األطراف ويبذله اخلرباء، بدعم من األمانة، والذي مكّن  -٤
 استعراضاً داخل األقطار، ونشر تقارير استعراضها يف املواعيد         ٣٦، منها   ٢٠٠٧ استعراضاً يف عام     ٤٠من إجراء   

أن اهليئة الفرعية الحظت أن عملية االستعراض حباجة إىل مزيد من التعزيز، وال سيما عن طريق                ، غري   )٢(احملـددة 
مشاركة عدد أكرب من خرباء االستعراض املدربني تدريباً حسناً، وعن طريق زيادة واستمرار دعم األمانة بإجراءات 

 .)٢(االستعراض اليت أرستها املبائ التوجيهية الستعراض االتفاقية

 أعاله، وخاصة ببعض التأخريات ١وسلمت اهليئة الفرعية باملشاكل املبينة يف التقرير املشار إليه يف الفقرة  -٥
يف إعداد التقارير النهائية، وبنقص اخلرباء املتاحني الذي أدى إىل اضطرار آحاد اخلرباء إىل املشاركة يف استعراضات 

 .ريب خرباء االستعراض اجلددمتعددة، ونقص التمويل الالزم ملواصلة وحتسني تد

والحظـت اهليئة الفرعية أن عدة أطراف مل ترشح خرباء قائمة اخلرباء، وأن عدداً من اخلرباء املرشحني                  -٦
وشجعت اهليئة الفرعية   .  أعاله ٥مما أسهم يف املشاكل احملددة يف الفقرة         )٣(للقائمة مل يشاركوا يف االستعراضات    

خرباء للقائمة، ولتحقيق هذه الغاية شجعت األطراف على حتديث قائمة اخلرباء، هذه األطراف بشدة على ترشيح 
كذلك . مرة كل عام على األقل، بترشيح خرباء جدد كلما دعت الضرورة، وشطب غري املتاحني من قائمة اخلرباء

التدريب؛ وبشرط  شجعت اهليئة الفرعية األطراف على ضمان مشاركة اخلرباء املرشحني لقائمة اخلرباء يف برنامج              
 .النجاح يف التدريب اإللزامي، يتوافرون للمشاركة يف عملية االستعراض

كذلك الحظت اهليئة الفرعية أمهية برنامج التدريب للخرباء اجلدد من أجل استعراض قوائم جرد غازات               -٧
التدريب كي يراعي وطلبت اهليئة الفرعية من األمانة أن تضطلع بتحديث برنامج       . الدفيـئة مبوجـب االتفاقـية     

الـتطورات املنهجية يف قوائم جرد غازات الدفيئة واخلربة املكتسبة من عملية االستعراض، وأن تواصل بأسرع ما       
وشجعت اهليئة الفرعية بشدة . ميكـن تدريـب خـرباء االستعراض املرشحني لقائمة اخلرباء، رهناً بتوافر املوارد           

 .لربنامج التدريب على املبادرة إىل ذلكاألطراف اليت يسعها تقدمي الدعم الالزم 

وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تواصل تطوير وصيانة األدوات الرباجمية لإلبالغ واستعراض معلومات  -٨
 ملستخدمي منوذج اإلبالغ ٢٠٠٨غازات الدفيئة، مبا يف ذلك تبلّغ منوذج اإلبالغ املوحد، وتنظيم اجتماع يف عام            

وشجعت اهليئة الفرعية . ديد أولويات زيادة تطويره ملراعاة خربات املستخدمني، رهناً باملوارد املتاحةاملوحد بغية حت
 .األطراف اليت تستطيع تأمني التمويل املناسب هلذه األنشطة، على املبادرة إىل ذلك

                                                      

املبادئ التوجيهية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ املتعلقة باالستعراض التقين لقوائم             " )٢(
 ".ق األول لالتفاقيةجرد غازات الدفيئة الواردة من األطراف املدرجة يف املرف

 لالطالع على قائمة األطراف اليت وفرت خرباء        FCCC/SBSTA/2007/INF.4 يف   ١انظـر اجلـدول      )٣(
 .٢٠٠٧لالستعراضات اليت أجريت يف عام 
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 ٩-م أ /١٢ املقرر   وأعادت اهليئة الفرعية تأكيد ضرورة استمرار حتليل فعالية عملية االستعراض يف تنفيذ            -٩
 .)٤(واستنتاجات اهليئة الفرعية يف دورهتا الرابعة والعشرين

 املتعلق باستعراضات البالغات الوطنية،     ٢٠٠٨كما الحظت اهليئة مع القلق زيادة حجم العمل يف عام            -١٠
ت عن قوائم    للبالغا ٢٠٠٨وإعـادة جدولة االستعراضات للبالغات عن قوائم اجلرد واالستعراضات املقبلة لعام            

 .ولسوف ُيلقي هذا مبزيد من الضغط والطلب على املوارد على األطراف وخرباء االستعراض واألمانة. اجلرد

كذلك الحظت اهليئة الفرعية أنه وفقاً الستنتاجات مؤمتر األطراف يف دورته الثانية عشرة، تدعو احلاجة                -١١
، وأنه بالنسبة لألطراف اليت ٢٠٠٧راض لبالغات اجلرد لعام إىل استمرار التحلي باملرونة يف توقيت أنشطة االستع 

 ينبغي إجراء استعراض هلا مقرن باستعراض قوائم        ٢٠٠٦ استعراض داخل األقطار لعام      ٢٠٠٧أجري هلا يف عام     
وطلبت اهليئة الفرعية من قادة االستعراضات النظر يف هذه . ، مع التركيز على أحدث البالغات٢٠٠٨اجلرد لعام 

 .ألة يف اجتماعهم املقبل وتقدمي توصيات بشأن كيفية تنفيذ هذه املرونةاملس

_ _ _ _ _ 

 

                                                      

 .٩٥، الفقرة FCCC/SBSTA/2006/5انظر الوثيقة  )٤(


