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  الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف
  املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو

  الدورة اخلامسة عشرة
   ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٠ - نوفمرب/ تشرين الثاين٢٩كانكون، 

   من جدول األعمال٣البند 
  النظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول 

  مبوجب بروتوكول كيوتو

النظر يف االلتزامات اإلضافية لألطـراف املدرجـة يف املرفـق األول                
  مبوجب بروتوكول كيوتو

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس    

  إضافة    

توصية الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطـراف             
  املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو

قرر الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفـق              
 مؤمتر األطراف العامـل      أن يوصي  ، يف دورته اخلامسة عشرة،    األول مبوجب بروتوكول كيوتو   

  :بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو باعتماد مشروع املقرر التايل يف دورته السادسة

 FCCC/KP/AWG/2010/L.8/Add.2  األمم املتحدة 

    Distr.: Limited 
10 December 2010 
Arabic 
Original: English 



FCCC/KP/AWG/2010/L.8/Add.2 

GE.10-70905 2 

  ]٦-م أإ/-[مشروع املقرر     

  استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة    
  إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،  
 أن تنفيذ أنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضـي واحلراجـة            دإذ يؤك   

 أحكام بروتوكول كيوتو ينبغي أن يكون متسقاً مع أهـداف ومبـادئ             املنصوص عليها يف  
  االتفاقية وبروتوكول كيوتو امللحق هبا ومع أي مقررات ُتّتخذ مبوجبهما،

 ال تزال حتكم    ١-م أإ /١٦ر   من املقر  ١ أن املبادئ الواردة يف الفقرة       يؤكد  -١  
  معاجلة أنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة؛

 على أن تظل تعاريف الغابة والتحريج وإعادة التحريج وإزالة الغابات           يوافق  -٢  
وجتديد الغطاء النبايت وإدارة الغابات وإدارة األراضي الزراعية وإدارة املراعي كما كانت عليه           

  رة االلتزام األوىل مبوجب بروتوكول كيوتو؛يف فت
 إىل الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطـراف          يطلب  -٣  

دراج النتيجة  إلاملدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو أن ينظر، يف وقت مناسب             
، فيما إذا كان ينبغي تطبيق      يف فترة االلتزام الثانية لربوتوكول كيوتو، حبسب االقتضاء       احملتمل  

من إدارة الغابات ويف كيفية معاجلة احلوادث       الناجتة  النبعاثات وعمليات اإلزالة    لحد أقصى   
اليت خترج شدهتا عن سيطرة طرف من األطراف        ") القوة القاهرة "املعروفة باسم   (غري العادية   
   هذا الطرف مادياً؛هاوال يؤثر في
اف املدرجة يف املرفق األول أن يقـدم إىل          إىل كل طرف من األطر     يطلب  -٤  

إلدارة  )١(، معلومات عن املستوى املرجعي    ٢٠١١فرباير  /شباط ٢٨األمانة، يف موعد أقصاه     
__________ 

 : بشفافية، مع مراعاة ما يلي،املقيدة يف التذييلإلدارة الغابات، ُحدِّدت املستويات املرجعية  )١(
 قوائم جرد غـازات الدفيئـة       املبينة يف وعمليات اإلزالة أو االنبعاثات الناجتة من إدارة الغابات           )أ(  

  والبيانات التارخيية ذات الصلة؛
  هيكل الفئات العمرية؛  )ب(  
  أنشطة إدارة الغابات اليت ُشرِع فيها فعالً؛  )ج(  
  أنشطة إدارة الغابات املتوقعة يف ظل سيناريو بقاء األمور على حاهلا؛  )د(  
  م األوىل؛االستمرار يف معاجلة إدارة الغابات يف فترة االلتزا  )ه(  
  .١-م أإ/١٦ من املقرر ١احلاجة إىل استبعاد عمليات اإلزالة من احلساب وفقاً للفقرة   )و(  
وروعيت يف حتديد املستويات املرجعيـة      . أعاله حيثما كان ذلك مناسباً    ) ه(و) د(و) ج(وطُبِّقت النقاط     

ينبغي توفري املستويات املرجعيـة الـيت   و. إلدارة الغابات أيضاً احلاجة إىل االتساق مع إدراج جممعات الكربون 
 ".القوة القاهرة"تشمل وتستبعد 
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ذا املقرر، مبا يف ذلك أي حتديث حيل حمل القيمة، وفقاً            املقّيد يف تذييل املرفق األول هل      الغابات
   املرفق الثاين هلذا املقرر؛للمبادئ التوجيهية املبينة يف اجلزء األول من

 ٤شار إليها يف الفقرة     املعلومات  امل أن خيضع ما يقدمه كل طرف من         يقرر  -٥  
أعاله لتقييم تقين جيريه فريق استعراض وفقاً للمبادئ التوجيهية املبينة يف اجلزء الثاين من املرفق   

 األطراف يف بروتوكـول     الثاين هلذا املقرر، وأن ينظر مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع         
  ؛القادمةكيوتو يف نتائج التقييم التقين يف دورته 

الـتقين  التقيـيم    إىل األمانة، رهناً بتوافر األموال، أن تنظم عمليات          يطلب  -٦  
   أعاله؛٥املشار إليها يف الفقرة 

ـ     إىل   يطلب كذلك   -٧    اإلضـافية   اتالفريق العامل املخصص املعين بااللتزام
ة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو أن يواصل النظر يف التعـاريف             لألطراف املدرج 

والطرائق والقواعد واملبادئ التوجيهية املتعلقة بأنشطة استخدام األراضي وتغـيري اسـتخدام            
  .األراضي واحلراجة مبوجب بروتوكول كيوتو لتطبيقها يف فترة االلتزام الثانية
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  املرفق األول

 املدرجـة يف    ة املقدمة من أطراف بروتوكول كيوتو     املستويات املرجعي     
  املرفق األول

 املدرجـة يف    بروتوكـول كيوتـو     أطـراف  املستويات املرجعية املقدمة مـن        
  األول املرفق

 الطرف
املكافئ من ثاين أكسيد الكربون(املستوى املرجعي   
  )بالطن املتري سنوياً

 )أ(٢٨٣,٢٠-  )٢٧(االحتاد األورويب 

 ٨٩,١٠-  سياالحتاد الرو

 ٤١,٥٣-  إسبانيا

 ٩,١٦-  أستراليا

 ١,٩٧-  إستونيا

 ٢,٠٧-  أملانيا

 -  أوكرانيا

 ٠,٠٧-  آيرلندا

 -  آيسلندا

 ١٥,٦١-  إيطاليا

 ٠,٩٢-  الربتغال

 ٣,٤٠-  بلجيكا

 ١٠,٠٨-  بلغاريا

 ٣٤,٦٧-  بولندا

 ٢٤,٩٣-  بيالروس

 ٣,٨٦-  اجلمهورية التشيكية

 ٠,١٨  الدامنرك

 ٢٩,٤٣-  رومانيا

 ٠,٥١-  سلوفاكيا

 ٢,٧٣-  سلوفينيا

 ٢١,٨٤-  السويد

 ٠,٤٨  سويسرا

 ٦٦,٩٨-  فرنسا
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 الطرف
املكافئ من ثاين أكسيد الكربون(املستوى املرجعي   
  )بالطن املتري سنوياً

 ١٣,٧٠-  فنلندا

 ٠,١٦-  )أ(قربص

  -  كرواتيا
 ١٠٥,٤٠-  كندا

 ١٢,٩٣-  التفيا

 ٠,٢٦-  لكسمربغ

 ١١,٤٨-  ليتوانيا

 -  ليختنشتاين

 ٠,٠٥-  )أ(مالطة

 ٣,٤٤-  اململكة املتحدة

 -  موناكو

 ١٤,٢٠-  النرويج

 ٢,١٢-  النمسا

 ١٧,٠٥  نيوزيلندا

 ٠,٥٠-  هنغاريا

 ١,٦٩-  هولندا

 ٠,٠٠  اليابان

 ١,٣٨-  اليونان

 وضعت األطراف افتراضات خمتلفة يف حساب املستويات املرجعية املقترحة يف التـذييل           :مالحظة  
وترد هذه االفتراضات يف املعلومـات املقدمـة مـن األطـراف بـالعنوان الـشبكي                . أعاله

<http://unfccc.int/meetings/ad_hoc_working_groups/kp/items/4907.php>.  

قربص ومالطة عضوان مـن أعـضاء       و. يشمل جمموع االحتاد األورويب قربص ومالطة       )أ(  
االحتاد األورويب لكنهما ليسا من أطراف االتفاقية اليت هي أيضاً أطراف يف بروتوكـول كيوتـو      

  .باء لربوتوكول كيوتووعليها التزام مقيد يف املرفق 
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  املرفق الثاين

املبادئ التوجيهية لتقدمي واستعراض املعلومات املتعلقـة باملـستويات             
  خطوط األساس إلدارة الغابات/املرجعية

يف املعلومات اليت يقـدمها      يف املرفق األول     ةدرجمن األطراف امل  كل طرف   يدرج    -١
 ودقيقة على النحو املطلوب مبوجب اجلـزء        معلومات شفافة وكاملة ومتسقة وقابلة للمقارنة     

األول من هذه املبادئ التوجيهية إلتاحة إجراء تقييم تقين، كما هو حمدد يف اجلـزء الثـاين،                 
للبيانات واملنهجيات واإلجراءات املستخدمة يف حساب املستويات املرجعية احملددة يف املرفق           

  .ارة الغاباتاألول أعاله لتيسري النظر يف املستوى املرجعي إلد

  توجيهية لتقدمي املعلومات املتعلقة باملستويات املرجعية إلدارة الغاباتالبادئ امل: اجلزء األول

  األهداف    
  : هيأهداف تقدمي املعلومات  -٢

تقدمي معلومات وفقاً ملبادئ اإلبالغ العامة املبينة يف اتفاقية األمم املتحـدة              )أ(  
بـشأن   )٢( اهليئة احلكومة الدولية املعنية بتغري املنـاخ       طورهتااإلطارية بشأن تغري املناخ واليت      

 من هذا املقرر عنـد  ٤لفقرة ل ١كيفية أخذ األطراف يف االعتبار العناصر الواردة يف احلاشية      
  حساب املستويات املرجعية إلدارة الغابات، وتقدمي أي معلومات إضافية ذات صلة؛

ألطراف يف حساب املستويات املرجعيـة      توثيق املعلومات اليت استخدمتها ا      )ب(  
  إلدارة الغابات توثيقاً شامالً وشفافاً؛

تقدمي املعلومات املنهجية الشفافة والكاملة واملتـسقة والقابلـة للمقارنـة             )ج(  
  .والدقيقة املستخدمة عند حساب املستويات املرجعية إلدارة الغابات

  :يهية التاليةتقدم األطراف املعلومات وفقاً للمبادئ التوجو  -٣

  وصف عام    
 ١تقدمي وصف عام حلساب املستويات املرجعية إلدارة الغابات وفقـاً للحاشـية               -٤

  . من هذا املقرر٤ للفقرة

__________ 

ملمارسـات اجليـدة    ادليل  ،  املبادئ التوجيهية إلعداد بالغات األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية          )٢(
اهليئـة احلكوميـة    ، الصادر عن    يتعلق بأنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة        فيما

 .الدولية املعنية بتغري املناخ
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 من  ٤ للفقرة   ١العناصر الواردة يف احلاشية     كل عنصر من    تقدمي وصف لكيفية أخذ       -٥
  .باتهذا املقرر يف االعتبار عند حساب املستوى املرجعي إلدارة الغا

  اجملمعات والغازات    
 أسباب استبعاد وتوضيححتديد اجملمعات والغازات اليت أُدرجت يف املستوى املرجعي         -٦

  .جممع من حساب املستوى املرجعي
  . االتساق بني اجملمعات املدرجة يف املستوى املرجعيتوضيح  -٧

  النهج والطرق والنماذج املستخدمة    
ماذج، مبا يف ذلـك االفتراضـات املـستخدمة يف       والن ج والطرق تقدمي وصف للنه    -٨

، إىل أحدث تقريـر     حبسب االقتضاء حساب املستوى املرجعي إلدارة الغابات، مع اإلشارة،        
  .وطين مقدم عن قوائم اجلرد

  وصف حساب املستويات املرجعية    
أو معاجلتـه عنـد   يف االعتبار  كل عنصر من العناصر التالية    أخذتقدمي وصف لكيفية      -٩

  ، ١-م أإ/١٦اب املستوى املرجعي إلدارة الغابات، مع مراعاة املبادئ الواردة يف املقرر حس
  املساحة اخلاضعة إلدارة الغابات؛  )أ(  
االنبعاثات وعمليات اإلزالة الناجتة من إدارة الغابات والعالقـة بـني إدارة              )ب(  

ا تبينه قوائم جـرد غـازات       وفقاً مل الغابات وأراضي الغابات اليت ما زالت من أراضي الغابات          
 من املادة   ٣الدفيئة والبيانات التارخيية ذات الصلة، مبا يف ذلك املعلومات املقدمة مبوجب الفقرة             

بروتوكـول  مـن    املتعلقة بإدارة الغابات     ٣ من املادة    ٤لفقرة  وحبسب االقتضاء، مبوجب ا   ،  ٣
  ات مبوجب االتفاقية؛ الغابات اليت ما زالت من أراضي الغابيف إطار أراضي كيوتو و
ات العمريـة، والنمـو، وطـول       خصائص الغابات مبا يف ذلك هيكل الفئ        )ج(  
، وغريها من املعلومات ذات الصلة، مبا يف ذلك املعلومات املتعلقـة بأنـشطة إدارة               الدورة

  ؛"بقاء األمور على حاهلا"الغابات وفقاً لسيناريو 
  األشجار؛املعدالت التارخيية واملُفتَرضة لقطع   )د(  
  منتجات اخلشب املقطوع؛  )ه(  
  يف سياق القوة القاهرة؛االضطرابات   )و(  
  .١-م أإ/١٦من املقرر ‘ ٢‘)ح(١و‘ ١‘)ح(١االستبعاد وفقاً للفقرات   )ز(  
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تقدمي وصف ألي عناصر أخرى ذات صلة تؤخذ يف االعتبار أو ُتعاجل يف حـساب                 -١٠
 ١ أي معلومات إضـافية تتـصل باحلاشـية          املستوى املرجعي إلدارة الغابات، مبا يف ذلك      

  .  من هذا املقرر٤ للفقرة

  السياسات املشمولة    
 أقـصاه كـانون     حـىت تـاريخ   تقدمي وصف للسياسات احمللية املُعتَمدة واملنفَّذة         -١١

اليت أُخذت يف االعتبار عند حـساب املـستوى املرجعـي إلدارة          و،  ٢٠٠٩ديسمرب  /األول
  .كيفية أخذ هذه السياسات يف االعتبار عند حساب املستوى املرجعيوتوضيح الغابات 

تقدمي تأكيد بأن حساب املستوى املرجعي إلدارة الغابات ال يشمل افتراضات بشأن              -١٢
، وال يشمل   ٢٠٠٩ديسمرب  /التغيريات يف السياسات احمللية املُعتَمدة واملُنفَّذة بعد كانون األول        

  .السياسات احمللية اجلديدة

توجيهية الستعراض املعلومات املقدمة بـشأن املـستويات املرجعيـة          البادئ  امل: اجلزء الثاين 
  الغابات إلدارة

  أهداف االستعراض    
  : أهداف االستعراض هي  -١٣

 ما إذا كانت األطراف قد قدمت معلومات شفافة وكاملة ومتـسقة            حتديد  )أ(  
 من هذا املقرر    ٤ للفقرة   ١ردة يف احلاشية    وقابلة للمقارنة ودقيقة عن كيفية أخذ العناصر الوا       

  يف االعتبار عند حساب املستويات املرجعية إلدارة الغابات؛
التحقق مما إذا كان حساب املستوى املرجعي إلدارة الغابات يتـسق مـع               )ب(  

  املعلومات واألوصاف اليت استخدمها الطرف؛
لطـرف املُـدرج يف      بتقدمي توصـيات تقنيـة إىل ا       ، عند االقتضاء  ،القيام  )ج(  
  األول؛ املرفق

يف النظـر،   اجتماع األطـراف    /مؤمتر األطراف ملساعدة  تقدمي تقييم تقين      )د(  
ينبغي استخدامه من مستويات مرجعية إلدارة الغابات يف فترة االلتزام        دورته السابعة، فيما     يف

  الثانية لربوتوكول كيوتو؛
ات منهجية شفافة وكاملـة     ما إذا كانت األطراف قد قدمت معلوم      حتديد    )ه(  

  .  استعراض االتساق املنهجيبلة للمقارنة ودقيقة لتيسري عملياتومتسقة وقا
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  نطاق االستعراض    
إجراء تقييم تقين للبيانات واملنهجيات واالفتراضات واإلجـراءات املـستخَدمة يف             -١٤

ول لتحديد ما إذا    حساب املستويات املرجعية إلدارة الغابات لألطراف املُدرجة يف املرفق األ         
  .كانت متسقة مع املبادئ التوجيهية الواردة يف اجلزء األول من هذا املرفق

  :يقوم فريق االستعراض بتقييم املسائل التالية  -١٥
مسألة ما إذا كان الطرف قد حدد اجملمَّعات والغازات املُدرجة يف املستوى              )أ(  

مَّع أو غاز من املستوى املرجعـي إلدارة        املرجعي إلدارة الغابات وأوضح أسباب استبعاد جم      
  الغابات وما إذا كانت تغطية اجملمَّعات يف املستوى املرجعي إلدارة الغابات متسقة؛

  وصف الُنهج والطرق والنماذج املستخَدمة يف حساب املستويات املرجعية؛  )ب(  
  من اجلـزء   ١٠ و ٩كيفية أخذ كل عنصر من العناصر الواردة يف الفقرتني            )ج(  
  عدم أخذ عنصر بعينه يف االعتبار؛ مبا يف ذلك بيان أسباب ،االعتباراألول يف 
مسألة ما إذا كان املستوى املرجعي إلدارة الغابات متسقاً مع املعلومـات              )د(  

  واألوصاف اليت قدمها الطرف؛
  ؛كان الطرف قدم املعلومات بشفافيةمسألة ما إذا   )ه(  
 ١١وفقاً لألحكام الواردة يف الفقرة       ،قُدموصف  مسألة ما إذا كان هناك        )و(  

واملستخَدمة يف حساب املستوى املرجعي وكيفية فيما يتعلق بالسياسات احمللية املدرجة  ،أعاله
  استخدام هذه السياسات يف حساب املستوى املرجعي؛

مسألة ما إذا كان قُدم تأكيد بأن حساب املستوى املرجعي إلدارة الغابات              )ز(  
  . أعاله١٢الفتراضات املتعلقة بالتغيريات يف السياسات احمللية وفقاً للفقرة ال يشمل ا

ويف إطار التقييم التقين، جيوز أن تقدم عملية االستعراض توصيات تقنية إىل الطرف               -١٦
وجيوز أن يشمل ذلك    . املُدرج يف املرفق األول بشأن حساب املستوى املرجعي إلدارة غاباته         

  .عة تقنية للعناصر املستخَدمة يف حسابهالتوصية بإجراء مراج
ومتتنع أفرقة االستعراض عن إصدار أي حكم بشأن السياسات احمللية اليت أُخذت يف               -١٧

  .احلسبان عند حساب املستوى املرجعي

  إجراءات االستعراض    

  اإلجراءات العامة    
املعلومات جتتمع أفرقة االستعراض يف مكان واحد إلجراء استعراض مركزي جلميع             -١٨

  .املقدمة بشأن املستويات املرجعية إلدارة الغابات
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فريق استعراض مسؤول عن أداء االسـتعراض الـتقين    لكل ورقة معلومات    وتعطي    -١٩
  .وفقاً لإلجراءات واُألطر الزمنية املُحددة يف هذه املبادئ التوجيهية

املقدمة بشأن املـستوى    ُيقدم كل فريق استعراض تقييماً دقيقاً وشامالً للمعلومات         و  -٢٠
  .املرجعي إلدارة الغابات وُيعد تقريراً يكون مسؤوالً عنه مسؤولية مجاعية

وتتألف أفرقة االسـتعراض مـن خـرباء        . تنسيق عملية االستعراض  وتتوىل األمانة     -٢١
استعراض يف جمال استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة ُيختارون من قائمة            

ويعمل اخلرباء املشاركون يف هذه األفرقة بصفتهم الشخصية وال يكون اخلبري مواطناً            . اخلرباء
  .االستعراض وال مموَّالً من ذلك الطرفموضوع من مواطين الطرف 

 من مرفق   ١٠ و ٩وتعمل أفرقة االستعراض مبوجب القواعد ذاهتا الواردة يف الفقرتني            -٢٢
  .١-م أإ/٢٢املقرر 

  اضتكوين أفرقة االستعر    
ينبغي أن تتألف أفرقة االستعراض من عدد ال يقل عن ثالثة خرباء يف جمال أنـشطة                  -٢٣

فريق من  كل  وتضمن األمانة أن يضم     . استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة     
أفرقة االستعراض خبري استعراض رئيسياً مشاركاً من طرف ُمدرج يف املرفق األول وخـبري              

وختتار األمانة أعضاء فريق    .  مشاركاً من طرف غري ُمدرج يف املرفق األول        استعراض رئيسياً 
اخلرباء االستعراض مراعية يف ذلك التوازن بني اخلرباء من األطراف املُدرجة يف املرفق األول و             

  .من األطراف غري املُدرجة يف هذا املرفق

  التوقيت    
 يف موعـد    ،لألمانةمن األطراف    تيسرياً ألعمال األمانة، ينبغي أن يؤكد كل طرف         -٢٤

يف جمال استخدام األراضي وتغـيري      النشطني   أمساء خربائه    ،٢٠١١فرباير  /أقصاه هناية شباط  
 الذين ميكنهم املشاركة يف     ، واملُدرجة أمساؤهم يف قائمة اخلرباء     ،استخدام األراضي واحلراجة  

  .٢٠١١استعراض املستويات املرجعية إلدارة الغابات يف عام 
وينبغي أن ُتحيل األمانة مجيع املعلومات ذات الصلة إىل أفرقة االستعراض قبل بـدء                -٢٥

  . بوقت كاٍفاالستعراض
وقبل الشروع يف االستعراض، ينبغي أن ُتحدد أفرقة االستعراض أي أسـئلة أوليـة                -٢٦

  .تتطلب توضيحات من الطرف، حبسب االقتضاء
وفقاً ينظم   وأن   ٢٠١١مايو  / هناية أيار  االستعراض يف موعد أقصاه    ىأن جير وينبغي    -٢٧

وجيـوز للطـرف موضـوع      .  أدناه ٣٢ إىل   ٢٨ من   دي املبيَّن يف الفقرات   اإلرشاللتوقيت  
للـرد  املعلومات اليت قدمها،    االستعراض أن يتفاعل مع فريق االستعراض يف أثناء استعراض          
  .راضعلى األسئلة وتقدمي املعلومات اإلضافية اليت تطلبها أفرقة االستع
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 من الطرف يف موعـد أقـصاه         إضايف وجيوز ألفرقة االستعراض طلب أي توضيح       -٢٨
وجيوز أن يشمل ذلك تقدمي توصيات تقنية إىل الطرف بـشأن  . االستعراضهناية أسبوع بعد  

وينبغي أن يقدم الطـرف أي توضـيحات مطلوبـة إىل فريـق             . حساب مستواه املرجعي  
ع بعد تلقي الطلب وجيوز له أيضاً أن يقدم مـستوى  االستعراض يف موعد أقصاه مخسة أسابي 

  .مرجعياً منقحاً بناًء على التوصيات التقنية لفريق االستعراض
وُيعد فريق االستعراض مشروع تقرير ويتيحه للطرف يف موعد أقصاه مثانية أسابيع              -٢٩

  .وينبغي أن يتضمن التقرير موجزاً قصرياً. االستعراضبعد هناية 
  .طرف مهلة ثالثة أسابيع للرد على مشروع تقرير فريق االستعراضوُيمنح ال  -٣٠
وإذا مل يوافق الطرف على االستنتاجات الواردة يف مشروع التقرير، يطلب فريـق               -٣١

ـ االستعراض، يف رده على تعليقات الطرف، املشورة من فريق صـغري             رباء اسـتعراض   خل
  . لمقارنة بني األطرافالقابلية لتقوم األمانة بدعوهتم للنظر يف متمرسني 

وُيعد فريق االستعراض تقريراً هنائياً يف غضون األسابيع الثالثـة التاليـة لتلقـي رد          -٣٢
ويتـضمن التقريـر    . الطرف وُيرسل التقرير إىل األمانة لنشره على املوقع الشبكي لالتفاقية         

اف ومشورة الفريق   النهائي التقييم التقين والتوصيات التقنية، حبسب االقتضاء، وردود األطر        
  .الذين دعتهم األمانة، يف حال تقدمي هذه املشورةاملتمرسني الصغري خلرباء االستعراض 

  الرئيسية لعمليـة اسـتعراض املـستويات       وُتعد األمانة تقريراً توليفياً لالستنتاجات      -٣٣
اجتماع /ف مؤمتر األطرا  ، لينظر فيه  تعليقات األطراف مبا فيها ذلك     إلدارة الغابات،    ةاملرجعي

  .التقرير التوليفي وُينشر يف املوقع الشبكي لالتفاقيةيعمم و. األطراف يف دورته السابعة

        


