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(A)     GE.08-71245    091208    101208 

  للمشورة العلمية والتكنولوجيةاهليئة الفرعية 
  الدورة التاسعة والعشرون

  ٢٠٠٨ ديسمرب/ كانون األول١٠- ١ بوزنان،
  

   من جدول األعمال)أ(٧البند 
  القضايا املنهجية يف إطار االتفاقية

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

  

  التقرير السنوي عن االستعراض التقين لقوائم جرد غازات الدفيئة
  ن األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيةالواردة م

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيسة

اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بالتقرير الذي أعدته األمانة عن األنشطة املتعلقـة             رحبت    - ١
  .)١( األول لالتفاقيةباالستعراض التقين لقوائم جرد غازات الدفيئة الواردة من األطراف املدرجة يف املرفق

والحظت اهليئة الفرعية أن هذه األنشطة، اليت تشمل استعراضات قوائم اجلرد الفردية، وبرنامج التدريب           - ٢
خلرباء االستعراض، واجتماع خرباء االستعراض الرئيسيني، ومواصلة تطوير األمانة ألدوات االستعراض، ما زالت             

اءة عملية االستعراض وجودة قوائم اجلرد لألطراف املدرجة يف املرفـق    تسهم يف إجراء حتسينات على فعالية وكف      
  .األول لالتفاقية والعول على املعلومات املتاحة ملؤمتر األطراف
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يف تنظـيم استعراضـات   وأحاطت اهليئة الفرعية علماً مع القلق بالصعوبات اليت ما زالت تواجه األمانة          - ٣
 تكتمل الفرق، دعت األمانة بعض اخلرباء من األطراف غـري املدرجـة             ولكي. بأفرقة كاملة خلرباء االستعراض   

  .٢٠٠٨واألطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية على السواء لالشتراك يف أكثر من استعراض واحد يف عام 

 وكررت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية طلبها إىل األطراف بتسمية خرباء إلدراجهـم يف               - ٤
قائمة اخلرباء، وحتديث القائمة مرة يف السنة على األقل، وبذل اجلهود لضمان متكني اخلرباء املدعوين من الطرف                 

وفضالً عن ذلك، طلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن توفر، يف التقرير السنوي املعين              . لالشتراك يف االستعراضات  
 اخلرباء يف قائمة اخلرباء، وعدد اخلرباء الذين اجتازوا اختبارات باالستعراض التقين، معلومات إىل األطراف عن عدد

  .التدريب وعدد اخلرباء املشتركني يف عملية االستعراض

والحظت اهليئة الفرعية أمهية تدريب خرباء استعراض قوائم اجلرد وأشارت إىل برنامج التدريب الوارد يف   - ٥
وينبغي . ٢٠١٤مانة حتديث هذا الربنامج للفترة املمتدة حىت عام         ، وطلبت إىل األ   ٩- م أ /١٢املرفق األول للمقرر    

أن يشمل برنامج التدريب احملدث دورات تدريبية وحلقات دراسية خلرباء االستعراض اجلدد ووحدات تدريبيـة               
جديدة حمتملة تعىن مثالً باستعراض أساليب ومناذج أعلى طبقة فضالً عن أنشطة تناسب االحتياجات التدريبيـة                

وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تعد مشروعاً للربنامج التدرييب          . رباء حمنكني يف جمال استعراض قوائم اجلرد      خل
  .احملدث لكي تنظر فيه يف دورهتا الثالثني

والحظت اهليئة الفرعية التحديات اليت تطرحها عمليات استعراض قوائم اجلرد لبعض القطاعات نظـراً                - ٦
السائدة يف بعض البلدان وملنهجيات املستوى األعلى، وال سيما أثناء عمليات االستعراض الـيت    للظروف الوطنية   

ن أفرقة خرباء االستعراض، وطلبت إىل       بشأن تكوي  ٨- م أ /١٩وأشارت إىل أحكام املقرر     . ُتجرى داخل البلدان  
األمانة أن تضع هذه التحديات يف اعتبارها لدى تنظيمها أفرقة خرباء االستعراض، وأن تقوم، حسب االقتـضاء،    

وطلبت اهليئة الفرعية أيضاً . بإدراج خرباء إضافيني يف القطاع احملدد، رهناً بتوافر عدد كاف من خرباء االستعراض
عراض الرئيسيني أن يناقشوا، يف اجتماعهم القادم، جتارهبم يف جمال استعراض منهجيات املستوى             إىل خرباء االست  

  .األعلى واخليارات املتاحة للمساعدة يف استعراض هذه املنهجيات وحتسينه

والحظت اهليئة الفرعية احلاجة إىل حتسني اتساق عمليات االستعراض، استناداً إىل فهم خرباء االستعراض   - ٧
وسلّمت مبسامهة خـرباء    . لتطبيق املناسب واملتسق ملبادئ االستعراض التوجيهية لالتفاقية وأدوات االستعراض        وا

االستعراض الرئيسيني وجدوى التوصيات الصادرة عن اجتماعاهتم يف حتسني اتساق عمليات االستعراض وجودهتا           
 حتري السبل الكفيلة بتحسني اتساق عمليـات        وطلبت اهليئة الفرعية إىل خرباء االستعراض الرئيسيني      . بوجه عام 

االستعراض بناء على جتربة أفرقة خرباء االستعراض واألطراف واألمانة يف عملية االسـتعراض والـدروس الـيت              
وطلبت اهليئة الفرعية أيضاً إىل األمانة أن تدرج النظر يف هذه املسائل كبند دائم علـى جـدول                  . استفادهتا منها 

  .رباء االستعراض الرئيسيني، كما طلبت إليها أن تعد املواد الالزمة لتيسري هذه املناقشةأعمال اجتماعات خ

 والحظت أن خرباء االستعراض الرئيسيني ميكنهم التشاور        ٩- م أ /١٢وأشارت اهليئة الفرعية إىل املقرر        - ٨
 أن تطرأ أثناء عملية استعراض      مع غريهم من خرباء االستعراض الرئيسيني بشأن األمور واملسائل املعقدة اليت ميكن           

وينبغي لألمانة أن تيسر هذه املشاورات بتحديد خرباء االستعراض الرئيسيني الذين تتوافر لديهم اخلربات              . جارية
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وينبغي إدراج أية مشاورات من هذا . وينبغي إعالم الطرف اخلاضع لالستعراض هبذه املشاورات اإلضافية. املناسبة
  .تعراضالقبيل يف تقرير االس

وسلمت اهليئة الفرعية بأن إدارة عملييت اإلبالغ واالستعراض، مبا يف ذلك تـدريب اخلـرباء وختطـيط                   - ٩
عمليات االستعراض وإجراؤها وتنظيم اجتماعات خرباء االستعراض الرئيسيني، فضالً عن مواصلة تطوير نظـام              

إلبالغ املوحد، تفرض طلباً هائالً على األمانـة  معلومات غازات الدفيئة، مبا يف ذلك الربنامج احلاسويب لنموذج ا      
وكررت اهليئة الفرعية احلاجة امللحة إىل إعطاء األولوية هلذه األنشطة األساسـية     . وتتطلب قدراً كبرياً من املوارد    

ودعت األطراف املدرجة يف املرفق األول إىل النظر يف دعم هذه األنشطة            . والتخطيط لألنشطة املقبلة ذات الصلة    
وطلبت اهليئة الفرعيـة إىل     . ألساسية عن طريق تقدمي متويل ثابت وكاف وإىل تعزيز قدرة األمانة على التنسيق            ا

، ٢٠١١- ٢٠١٠األمانة أن تعد مذكرة تصف فيها كيفية ختطيط األنشطة املشار إليها أعاله وحتديد أولوياهتا للفترة           
ورغم تقدمي األطـراف    . كي تنظر فيها يف دورهتا الثالثني     وحتدد فيها االحتياجات من املوارد املتناسبة مع ذلك، ل        

املزيد من التمويل مؤخراً، شجعت اهليئة الفرعية األطراف املدرجة يف املرفق األول، اليت هي يف وضع يسمح هلـا          
  .٢٠٠٩بذلك، على توفري التمويل الالزم لربنامج التدريب يف عام 

_ _ _ _ _  


