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  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة التاسعة والعشرون

  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٠- ١بوزنان، 
  

   من جدول األعمال١٠البند 
  علومات املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق إبالغ واستعراض امل

       األول لالتفاقية واليت هي أطراف أيضاً يف بروتوكول كيوتو

  إبالغ واستعراض املعلومات املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق
  األول لالتفاقية واليت هي أطراف أيضاً يف بروتوكول كيوتو

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

بالتقرير الذي يتضمن معلومات عن حالة تقدمي واستعراض        ) اهليئة الفرعية (رّحبت اهليئة الفرعية للتنفيذ       - ١
التقارير األولية اليت قدمتها األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية واليت هي أطراف أيـضاً يف بروتوكـول                  

لفرعية علماً مع التقدير بإسهام أفرقة خرباء االستعراض     كما أحاطت اهليئة ا   . )١(١- م أإ /١٣كيوتو، عمالً باملقرر    
  .واألمانة يف عملية االستعراض

 والدروس الـيت    عملية االستعراض جتارهبا يف   وأحاطت اهليئة الفرعية علماً باآلراء اليت قدمتها األطراف خبصوص            -٢
  .)٣(اً الستنتاجاهتا يف دورهتا الثامنة والعشرينوفق ،)٢(، مبا يف ذلك التوصيات الرامية إىل إدخال حتسيناتاستفادهتا منها

وأحاطت اهليئة الفرعية علماً مبشروع االستنتاجات بشأن التقرير السنوي عن االستعراض التقين لقـوائم        - ٣
من جـدول  ) أ(٧جرد غازات الدفيئة املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول، واليت سُتعتمد يف إطار البند              

والحظت اهليئة الفرعية للتنفيذ    . يئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا التاسعة والعشرين        أعمال اهل 
                                                      

)١( FCCC/SBI/2008/INF.8و Corr.1. 

)٢( FCCC/SBI/2008/Misc.7. 

)٣( FCCC/SBI/2008/8 ، ٩٤- ٨٩الفقرات. 
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أبدت قلقها إزاء مسائل االتساق يف عملية االستعراض، وقيود املوارد، وقلّـة             )٤(كذلك أن اجللسة العامة للجنة االمتثال     
  .بالنسبة لتنفيذ بروتوكول كيوتواخلرباء، وأن التصدي هلذه املسائل حاسم األمهية 

  .٢٠٠٩وطلبت اهليئة الفرعية من األمانة تنظيم اجتماع خلرباء االستعراض الرئيسيني يف النصف األول من عام   -٤

والحظت اهليئة الفرعية أن املسائل ذات الصلة باستعراض منهجيات املـستوى األعلـى واّتـساق عمليـات                   -٥
يت أثريت يف استنتاجات اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية املشار إليها يف الفقرة             االستعراض مبوجب االتفاقية، ال   

وبالتايل طلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ مـن       .  أعاله، قد تنطبق أيضاً على عمليات االستعراض مبوجب بروتوكول كيوتو          ٣
 ميف اجتماعه اليت سيجروهنا   وكول كيوتو يف املناقشة     خرباء االستعراض الرئيسيني إدراج حبث هذه املسائل يف سياق بروت         

  .املقبل، حسب االقتضاء

وسلّمت اهليئة الفرعية بأمهية برنامج تدريب خرباء استعراض قوائم اجلرد يف إطار بروتوكول كيوتو، الذي يستند    -٦
والحظت اهليئة الفرعية أن األمانة بـصدد حتـديث   . إىل برنامج تدريب خرباء استعراض غازات الدفيئة يف إطار االتفاقية       

ومع أن األطراف قد وفّرت املزيد من التمويل خالل النصف الثاين من            . تووإمتام برنامج التدريب يف إطار بروتوكول كيو      
 تشجع اهليئة الفرعية األطراف املدرجة يف املرفق األول، اليت هي يف وضع يسمح هلا بذلك، على توفري التمويل                   ،هذا العام 

  .٢٠٠٩الالزم لربامج التدريب يف عام 

والتخطيط استعراض قوائم اجلرد    الستعراض، مبا يف ذلك تدريب خرباء       وسلّمت اهليئة الفرعية بأن إدارة عملية ا        -٧
وإجراء عمليات االستعراض وتنظيم اجتماعات خرباء االستعراض الرئيسيني، تفرض طلباً متزايداً على األمانة وتتطلـب               

 األنشطة األساسـية، وال سـيما   كما سلّمت اهليئة الفرعية باحلاجة امللحة إىل إعطاء األولوية هلذه   . قدراً كبرياً من املوارد   
و، وبـشأن    من بروتوكول كيوت   ٣ من املادة    ٤ و ٣إكمال الدورات التدريبية بشأن استعراض األنشطة مبوجب الفقرتني         

، وبشكل خاص السجل الوطين والـشكل اإللكتـروين   ٧ من املادة ٤ة مبوجب الفقرة طرائق حساب الكميات املخصص   
تيهما  استنتاجات اهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دور           النموذجي وفقاً ملا هو مبّين يف     

كما الحظت اهليئة الفرعية للتنفيذ أمهية إجناز األمانة يف الوقت احملدد لوحدة الربنامج احلاسـويب               . )٦)(٥(السابعة والعشرين 
   مـن بروتوكـول كيوتـو، رهنـاً         ٣ من املادة    ٤ و ٣طار الفقرتني   لنموذج اإلبالغ املوّحد جلداول أنشطة اإلبالغ يف إ       

  .بتوافر املوارد

ت األنشطة املشار إليها يف  وطلبت اهليئة الفرعية من األمانة إعداد مذكرة تصف فيها كيفية ختطيط وحتديد أولويا              -٨
ع ذلك، لكي تنظر فيها يف دورهتـا  ، وحتدد فيها االحتياجات من املوارد املتناسبة م٢٠١١-٢٠١٠ أعاله للفترة   ٧ة  الفقر

كما طلبت اهليئة الفرعية أن تنظر األطراف، يف دورة اهليئة الفرعية الثالثني، يف السبل الواجب استخدامها لتعزيز                 . الثالثني
اء  أعاله، مع مراعاة نتائج اجتماع خـرب       ٦تطوير وتنفيذ برامج التدريب املشار إليها يف الفقرة         مواصلة  قدرة األمانة على    

  .االستعراض الرئيسيني
 -  -  -  -  -  

                                                      

)٤( FCCC/KP/CMP/2008/5 ٢٢، الفقرة. 

)٥( FCCC/SBI/2007/34 ١٠٥- ٩٨، الفقرات. 

)٦( FCCC/SBSTA/2007/16 ٦٧- ٥٧، الفقرات. 


