
 

(A)   GE.14-05277    200614    200614 

 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة األربعون

  ٢٠١٤يونيه / حزيران١٥-٤بون، 
  ج من جدول األعمال)٣(البند 

البالغات املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية         
   هذه البالغاتواستعراض

 مـن   ٨تاريخ إكمال عملية استعراض اخلرباء مبوجب املـادة         
  بروتوكول كيوتو املتعلِّقة بفترة االلتزام األوىل

 من بروتوكول   ٨تاريخ إكمال عملية استعراض اخلرباء مبوجب املادة            
  كيوتو املتعلِّقة بفترة االلتزام األوىل

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس    
اهليئة الفرعية للتنفيذ باعتماد مشروع مقرر هبذا الشأن كي ينظر فيه مـؤمتر             أوصت    

  .األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو ويعتمده يف دورته العاشرة

  توصية اهليئة الفرعية للتنفيذ    
ظر فيـه   أوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا األربعني، مبشروع املقرر التايل لين            

مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو ويعتمـده يف دورتـه              
  .العاشرة
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  ١٠-م أإ/- مشروع املقرر    

 من بروتوكول   ٨تاريخ إكمال عملية استعراض اخلرباء مبوجب املادة            
  كيوتو املتعلِّقة بفترة االلتزام األوىل

  ع األطراف يف بروتوكول كيوتو،بوصفه اجتماالعامل إن مؤمتر األطراف   
  ، املرفق، اجلزء الثالث عشر،١-م أإ/٢٧ إىل املقرر إذ يشري  
  ، ١-أإم /٢٢، و١-م أإ/١٤، و١-م أإ/١٣ إىل املقررات أيضاً وإذ يشري  
 من بروتوكول كيوتو    ٨ على أمهية عملية استعراض اخلرباء مبوجب املادة         وإذ يشدد   

ترة االلتزام، بالنظر إىل الدور املركزي هلذه العملية يف تقييم امتثال         املتعلِّقة بالسنة األخرية من ف    
   من بروتوكول كيوتو،٣ من املادة ١األطراف اللتزاماهتا مبوجب الفقرة 

 بالقلق من أن نسبة كبرية من تقارير استعراض قوائم اجلرد السنوية مل تكن شعريوإذ   
 اليت تلت تقدمي التقارير السنوية يف دورات        أبريل من السنة  / نيسان ١٥قد اسُتِكملت بعد يف     

  االستعراض السنوية األخرية، رغم التدابري احملددة لتيسري استكماهلا يف الوقت املناسب،
 قد تواجه صعوبةً إضافيةً نظراً ملا تنطوي        ٢٠١٤ بأن عملية االستعراض لعام      وإذ يقر   

ام األوىل وألن التأخري قد ينتج عـن        عليه العملية من تعقيد، ألنه آخر استعراض لفترة االلتز        
  عوامل خارجة عن سيطرة الطرف موضوع االستعراض،

 إىل أن األمانة حتتفظ بقاعدة بيانات للتجميع واحملاسبة من أجـل جتميـع              وإذ يشري   
 من الربوتوكول   ٣ من املادة    ٨ و ٧وحساب االنبعاثات والكميات املخصصة عمالً بالفقرتني       

ملخصصة وما ُيطرح منها وفقاً للفقرتني نفسهما، حلـساب تقيـيم           وما يضاف إىل الكمية ا    
االمتثال، من أجل تيسري تقييم امتثال كل طرف مدرج يف املرفق األول اللتزامـه مبوجـب                

  . من الربوتوكول٣ من املادة ١الفقرة 
 قبل  ٢٠١٤ أمهية شفافية املعلومات املتعلِّقة حبالة استعراض االمتثال لعام          وإذ يالحظ   

انعقاد الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكـول             
/  كـانون األول   ١١نـوفمرب إىل    / تـشرين الثـاين    ٣٠كيوتو، املقرر عقدها يف الفترة من       

  ،٢٠١٥ ديسمرب
 من بروتوكـول كيوتـو     ٨ملية استعراض اخلرباء مبوجب املادة       أن ع  يقرر  -١  

/  آب ١٠يتعلق بالسنة األخرية من فترة االلتزام األوىل ينبغـي أن ُتـستكمل حبلـول                فيما
 ويقرر استمرار العملية يف حالة عدم استكمال عملية اسـتعراض اخلـرباء             ٢٠١٥ أغسطس

هو تاريخ نشر آخر تقرير السـتعراض       على أن يكون تاريخ االستكمال       حبلول هذا التاريخ،  
  قوائم اجلرد فيما يتعلق بالسنة األخرية من فترة االلتزام األوىل؛
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   األمانة على تسريع عملية االستعراض من أجل االلتزام باملهلة احملددة؛حيث  -٢  
 أن التقرير الذي ُيوضع حال انتهاء الفترة اإلضافية للوفاء بااللتزامات           يقرر  -٣  
 مـن مرفـق     ٤٩ة بفترة االلتزام األوىل، والذي يشمل املعلومات املطلوبة يف الفقـرة            املتعلِّق
، باستخدام جداول النمـوذج اإللكتـروين املوحـد املتفـق عليهـا يف             ١-م أإ /١٣ املقرر
 ٤٥، ينبغي تقدميه يف أقرب وقت ممكن على أن يكون ذلك قبل انقـضاء            ١-م أإ /١٤ املقرر

ُيـشار إليهـا   (افية للوفاء بااللتزامات املتعلِّقة بفترة االلتزام األوىل يوماً من انتهاء الفترة اإلض    
  ؛)يلي بفترة التصحيح فيما

 / أيلـول  ٣٠ أن تنـتج األمانـة، يف شـكل إلكتـروين، يف             يقرر أيضاً   -٤  
 وكل أربعة أسابيع بعد ذلك، حىت شهر انتهاء فترة التـصحيح، املعلومـات            ٢٠١٥ سبتمرب

 طرف يقع عليه التزام يف املرفق باء فيما يتعلق بفترة االلتزام األوىل، مـع               التالية املتعلِّقة بكل  
  :اإلشارة بوضوح إىل مصدر هذه املعلومات

  بيانات اجلرد لكل سنة من فترة االلتزام؛  )أ(  
  جمموع االنبعاثات خالل فترة االلتزام؛  )ب(  
 اإليـداع،   الكمية اإلمجالية للوحدات اليت حيتفظ هبا الطرف يف حسابات          )ج(  

  وحسابات اإللغاء، وحساب السحب؛
 ضرورة أن تشمل هذه املعلومات الكمية اإلمجالية لألرصـدة          كذلك يقرر  -٥  

  اجملمعة يف سجل آلية التنمية النظيفة؛
 أن املعلومات املتعلِّقة بعمليات االسـتعراض الـيت ال يـزال يتعـّين              يقرر  -٦  

 أعاله، على   ٤ب املعلومات املشار إليها يف الفقرة       استكماهلا ينبغي أن تقدمها األمانة إىل جان      
أن تشمل معلومات تبني االستعراضات غري املستكملة، واملرحلة اليت وصلت إليها عمليـات             
االستعراض غري املستكملة، وتواريخ استكمال املراحل السابقة، وقدر اإلمكـان، املواعيـد            

  .املتوقعة الستكمال املراحل املتبقية

        


