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(A)     GE.08-70635    110608    110608 

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة الثامنة والعشرون

  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٣- ٤بون، 
  

   من جدول األعمال٩البند 
   يفن األطراف املدرجـة     ـة م ـمات املقد ـإبالغ واستعراض املعلوم  

   يف بروتوكول كيوتواملرفق األول لالتفاقية واليت هي أطراف أيضاً    

  إبالغ واستعراض املعلومـات املقدمـة مـن األطراف املدرجة يف
   يف بروتوكول كيوتواملرفق األول لالتفاقية واليت هي أطراف أيضاً

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

 اليت أعدهتا األمانة، FCCC/SBI/2008/INF.2علماً بالوثيقة ) اهليئة الفرعية(هليئة الفرعية للتنفيذ أحاطت ا  - ١
، ١- م أإ /١٣وهي تتضمن معلومات عن حالة تقدمي واستعراض التقارير األولية اليت قدمتـها، عمـالً بـاملقرر                 

  .  بروتوكول كيوتو يفاملرفق األول لالتفاقية واليت هي أطراف أيضاً األطراف املدرجة يف

واألمانة اليت مكّنت من القيام بنجاح ويف       أفرقة خرباء االستعراض    والحظت اهليئة الفرعية بتقدير أعمال        - ٢
  . ٢٠٠٧ و٢٠٠٦الوقت املناسب باستكمال استعراضات التقارير األولية املقدمة يف عامي 

دورهتا السابعة والعشرين وقررت فيها،       الستنتاجات اليت خلصت إليها يف    وكررت اهليئة الفرعية تأكيد ا      - ٣
عن املعلومات ، على أساس طوعي، يف اإلبالغ، أن تبدأ األطراف املدرجة يف املرفق األول ١- م أإ/٢٢وفقاً للمقرر 

 من بروتوكول كيوتو مع تقدمي تقارير اجلرد املطلوب تقـدميها مبوجـب             ٧ من املادة    ١املطلوبة مبوجب الفقرة    
املبادئ " لاليت تلي تقدمي التقرير األويل، على أن ختضع هذه املعلومات لالستعراض وفقاً  السنة اً مناعتباراالتفاقية 

؛ وسـيتزامن هـذا االسـتعراض مـع     " من بروتوكول كيوتو٨التوجيهية لالستعراض املنصوص عليها يف املادة      
  .  االتفاقيةقوائم جرد غازات الدفيئة مبوجباالستعراض السنوي ل
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 من االستنتاجات اليت خلصت إليها يف دورهتـا         ١٠٠ و ٩٩ت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل الفقرتني       وأشار  - ٤
الفرعية للمشورة العلمية    من االستنتاجات اليت خلصت إليها اهليئة        ٦٣ و ٦٢ وإىل الفقرتني    )١(السابعة والعشرين 

ة تعزيز عملية االستعراض، وال سيما      ، وكررت تأكيد ضرورة زياد    )٢( يف دورهتا السابعة والعشرين    والتكنولوجية
؛ وشّجعت اهليئة الفرعية للتنفيذ األطراف  جيداًعن طريق مشاركة عدد أكرب من خرباء االستعراض املدربني تدريباً

وشجعت األطراف  . على مواصلة ترشيح خرباء جدد إلدراجهم يف قائمة اخلرباء والعمل على حتديث هذه القائمة             
مشاركة هؤالء اخلرباء يف برامج التدريب مبوجب االتفاقية وبروتوكول كيوتو امللحق هبـا،             على مواصلة كفالة    

اهليئـة الفرعيـة للمـشورة العلميـة        وأشارت إىل طلب    . وإتاحة الفرصة هلم للمشاركة يف عملية االستعراض      
يد طلبها إىل األمانـة      إىل األمانة املتعلق بتحديث برنامج التدريب مبوجب االتفاقية، وكررت تأك          والتكنولوجية

اليت هي يف وضع يسمح هلا      شجعت األطراف،   وبتحديث واستكمال برنامج التدريب مبوجب بروتوكول كيوتو،        
  . الالزمة لربنامج التدريببذلك، على توفري املوارد املالية 

راض مبوجـب   وحثت اهليئة الفرعية للتنفيذ األطراف على مواصلة كفالة فعالية التبليغ وعمليات االستع             - ٥
وشددت على األمهية احلامسة لتحسني هاتني العمليتني ودعت األطراف إىل . االتفاقية وبروتوكول كيوتو امللحق هبا
، معلومات عن جتارهبا املتعلقة بعملية االستعراض       ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ١٩أن تقّدم إىل األمانة، يف موعد أقصاه        

 وإتاحتها  مجعها يف وثيقة متفرقات    تقدمي توصيات لتحسينها، بغية      والدروس املستفادة منها، على أن يشمل ذلك      
  ).٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول(للهيئة الفرعية يف دورهتا التاسعة والعشرين 

ووافقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على مواصلة نظرها يف هذا البند من جدول األعمال يف دورهتا التاسـعة                   - ٦
لقوائم جرد غازات الدفيئة املقدمة من      التقرير السنوي املتعلق باالستعراض التقين      "والعشرين، واضعة يف االعتبار     

 يف  اهليئة الفرعية للمشورة العلميـة والتكنولوجيـة       الذي ستنظر فيه     " لالتفاقية األطراف املدرجة يف املرفق األول    
ـ    ، فضالً )٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول (دورهتا التاسعة والعشرين     اجتمـاع خـرباء    يات   عن استنتاجات وتوص

  .االستعراض الرئيسيني

 -  -  -  -  - 

                                                      

)١( FCCC/SBI/2007/34. 

)٢( FCCC/SBSTA/2007/16.  


