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(A)     GE.09-70273    090609    090609 

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
  الدورة الثالثون

  ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٠- ١بون، 

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

  ة منـة املقدمـازات الدفيئـرد غـات املتعلقة بقوائم جـض املعلوماستعرا
   املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية واحتياجات التدريب املتصلة هبا  األطراف  

   ة منـازات الدفيئة املقدمـرد غـات املتعلقة بقوائم جـاستعراض املعلوم
  ت التدريب املتصلة هبااملدرجة يف املرفق األول لالتفاقية واحتياجا األطراف

  مشروع استنتاجات مقدمة من الرئيس

  علمـاً باملعلومـات الـواردة يف       ) اهليئة الفرعية (أحاطت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية         - ١
 ويف املرفق امللحق هبا بشأن األنشطة ذات الصلة باسـتعراض املعلومـات             FCCC/SBSTA/2009/INF.2الوثيقة  
بقوائم جرد غازات الدفيئة املقدمة، مبوجب االتفاقية، من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيـة،               املتعلقة  

  وتشمل معلومات عن األنشطة اليت جرى ختطيطها ومنحها األولوية فيما يتعلق بإدارة عملييت اإلبالغ واالستعراض 
  . ٢٠١١- ٢٠١٠للفترة 

حلاجة املاسة إىل تعزيز قدرة األمانة على إدارة عملـييت اإلبـالغ            وكررت اهليئة الفرعية التشديد على ا       - ٢
مبا يف ذلك تدريب خرباء استعراض قوائم جرد غازات الدفيئة، وختطيط االستعراضات وتنفيـذها،   (واالستعراض  

 وحتديد أولويات ) وتنظيم اجتماعات خرباء االستعراض الرئيسيني ومواصلة تطوير نظام معلومات غازات الدفيئة          
  .هذه األنشطة األساسية

Distr. 
LIMITED 

FCCC/SBSTA/2009/L.7 
9 June 2009 

ARABIC 
Original: ENGLISH 



FCCC/SBSTA/2009/L.7 
Page 2 

 

  إىل األمانة أن تواصل دعم عملييت اإلبـالغ واالسـتعراض عـن طريـق تنفيـذ             اهليئة الفرعية   وطلبت    - ٣
  : األنشطة التالية

  تيسري عمل خرباء االستعراض الرئيسيني، مبا يف ذلك عن طريق تنظيم اجتماعاهتم السنوية؛  )أ(

 أدناه، مبا يف    ١٠ث مبوجب االتفاقية املشار إليه يف الفقرة        تطوير وتنفيذ برنامج التدريب املُحدّ      )ب(
  ذلك عن طريق تنظيم حلقة دراسية تدريبية سنوية؛ 

إدارة عملييت اإلبالغ واالستعراض، مبا يف ذلك عن طريق تزويد أفرقة خرباء االستعراض بتقارير                )ج(
 إىل التعليقات الواردة من أفرقـة اخلـرباء         اداًالبيانات وأدوات االستعراض، وحتسني هذه التقارير واألدوات استن       

  .وخرباء االستعراض الرئيسيني

  : إىل األمانة أن تنفذ، رهناً بتوافر املوارد، األنشطة اإلضافية التاليةاهليئة الفرعية وطلبت   - ٤

تعزيز أنشطة التدريب، مبا يف ذلك عن طريق تنظيم حلقات دراسية تدريبية إقليميـة وتطـوير                  )أ(
عن   ت وحلقات دراسية تدريبية إلكترونية جديدة خلرباء استعراض قوائم اجلرد املؤهلني يف هذا اجملال، فضالً              دورا

  عن أنشطة التدريب؛     استحداث وظيفة إضافية من الفئة الفنية يشغلها موظف يكون مسؤوالً

خدمات الـسكرتارية   تعزيز قدرهتا على إدارة وحتسني عملية االستعراض، ويشمل ذلك تعزيز             )ب(
عـن    املقدمة لدعم أنشطة االستعراض واستحداث وظيفة إضافية من الفئة الفنية يشغلها موظف يكون مسؤوالً             

  ضمان جودة أنشطة االستعراض؛ 

إعداد مسامهات معززة تتمثل يف تقدمي مواد حتليلية للقضايا املنهجية وذات الـصلة باملبـادئ                 )ج(
  الستعراض األساسيني؛ التوجيهية الجتماعات خرباء ا

تيسري املشاورات واالتصاالت فيما بني خرباء االستعراض الرئيسيني بشأن القضايا املعقدة، وذلك   )د(
إىل تيـسري املـشاورات     اً   تؤدي أيـض   "غرفة اجتماعات افتراضية  "باستخدام عدة وسائل منها ختطيط وتطوير       

  .اء سري عملية االستعراضواالتصاالت فيما بني خرباء استعراض قوائم اجلرد أثن

 أعـاله،  ٤إىل األمانة إعطاء األولوية، عند تنفيذ األنشطة املشار إليها يف الفقـرة             اهليئة الفرعية   وطلبت    - ٥
  . لتعزيز أنشطة التدريب وضمان جودة أنشطة االستعراض

 أعاله من جانـب     ٤ة  إىل تقدمي التمويل اإلضايف الالزم لألنشطة الواردة يف الفقر        اهليئة الفرعية   ودعت    - ٦
  .األطراف املدرجة يف املرفق األول اليت تستطيع أن تفعل ذلك

 القائمة مرة وكررت اهليئة الفرعية طلبها إىل األطراف بتسمية خرباء إلدراجهم يف قائمة اخلرباء، وحتديث  - ٧
 خرباء اسـتعراض    كما حثّت األطراف على تزويد عملية االستعراض بأكرب عدد ممكن من           .يف السنة على األقل   

  .قوائم اجلرد
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وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة إضافة صفحة يف موقعها على شبكة الويب ُتخصص للمعلومات املتعلقة                 - ٨
بتدريب خرباء استعراض قوائم اجلرد مبوجب االتفاقية، وتشمل إجراءات تسمية اخلرباء الذين ُتدرج أمساؤهم يف               

  . حانات املقررةقائمة اخلرباء، والدورات واالمت

يف ضرورة تقدمي املزيد ، يف اجتماعهم القادم، النظروطلبت اهليئة الفرعية إىل خرباء االستعراض الرئيسيني   - ٩
من التوجيهات خلرباء استعراض قوائم اجلرد اجلدد بشأن ُنُهج إجراء االستعراضات، ويشمل ذلك تباين مستوى               

  .توضيح سبل تقدمي هذه التوجيهات إىل خرباء االستعراض اجلددالتفاصيل بني خمتلف أنواع االستعراضات، و

وقررت اهليئة الفرعية تقدمي مشروع مقرر بشأن برنامج لتدريب خرباء استعراض قوائم اجلرد على إجراء                - ١٠
مسة استعراض تقين لقوائم اجلرد اخلاصة باألطراف املدرجة يف املرفق األول، ليعتمده مؤمتر األطراف يف دورته اخلا  

  .)FCCC/SBSTA/2009/L.7/Add.1لالطالع على نص هذا املقرر، انظر الوثيقة (عشرة 

 -  -  -  -  -  

  

 


