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(A)     GE.04-70415    240604    240604 

                                           اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
               الدورة العشرون

     ٢٠٠٤      يونيه  /        حزيران  ٢٥-  ١٦     بون، 
 

               من جدول األعمال  )  د ( ٣      البند 
                القضايا املنهجية

                                        القضايا املتصلة بقوائم جرد غازات الدفيئة

 مشاريع استنتاجات اقترحها رئيسا فريق االتصال
 من جدول األعمال) د(٣بشأن البند 

                                                                                                               بـت اهليـئة الفرعـية للمشـورة العلمية والتكنولوجية بالتقرير الذي أعدته األمانة عن األنشطة املتعلقة                   رح - ١
                  األطراف املدرجة يف    (                                                                                               باالسـتعراض التقين لقوائم جرد غازات الدفيئة لألطراف املدرجة يف املرفق األول من االتفاقية               

                                                   الحظـت اهليئة الفرعية أن هذه األنشطة، مبا فيها          و  . FCCC/SBSTA/2004/3                         الـواردة يف الوثـيقة        )              املـرفق األول  
                                                                                                    اجتماعات خرباء االستعراض الرئيسيني لقوائم اجلرد والربنامج التدرييب الذي نظم لفائدة خرباء االستعراض، قد سامهت 

      لومات                                                                                                             يف فعالـية وكفاءة عملية االستعراض، ويف جودة قوائم اجلرد لألطراف املدرجة يف املرفق األول، وموثوقية املع                
  .                                                                       وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تواصل هذه األنشطة، إذا وجدت املوارد لذلك  .                   املتاحة ملؤمتر األطراف

                                                                                                          وطلبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل األمانة أن تواصل حتسني التقرير السنوي املقدم               - ٢
                                                     عاثات غازات الدفيئة واالجتاهات السائدة يف األطراف املدرجة                        إىل مؤمتر األطراف عن انب ٨-   م أ /  ١٩           مبوجب املقرر 

  .                                                                                             يف املرفق األول، بتقدمي معلومات عن التحسينات اليت متت يف إعداد قوائم جرد غازات الدفيئة ويف اإلبالغ عنها

       م جرد                                                                                                       وطلبـت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أيضا إىل األمانة أال تدرج بيانات من قوائ               - ٣
                                                  أعاله إال إذا كانت تلك القوائم قد وردت يف غضون ستة  ٢                                                        السـنة احلالـية ضمن التقرير املشار إليه يف الفقرة          
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                                                                                                                أسابيع من األجل احملدد للتقدمي وبالتايل ورودها يف الوقت احملدد لكي ختضع إلجراءات األمانة فيما يتعلق مبراقبة                 
                                                             يف موعد الحق، شريطة أن تكون هذه القوائم قد خضعت أيضا                                                ولألمانة أن تدرج قوائم جرد وردت         .          النوعـية 

  .            هلذه اإلجراءات

                                                                                       ودعت اهليئة الفرعية أيضا األطراف املدرجة يف املرفق األول إىل استخدام براجميات منوذج اإلبالغ املوحد  - ٤
             وطلبت اهليئة    .  ٥   ٢٠٠                                                                                             اجلديـد الـذي أعدته األمانة لتقدمي التقارير عن قوائم اجلرد اليت حدد موعد تقدميها يف                 

                                                                                           تلك األطراف أن تقدم معلومات عن قوائم اجلرد يف قطاع استخدام األراضي، وتغيري استخدام                                   الفرعـية أيضا إىل     
                                                                   باستخدام اجلداول اإللكترونية املؤقتة اليت أعدهتا األمانة لتقدمي             ٢٠٠٥                                              األراضـي واحلـراجة للفترة التجريبية لعام        

  . ٩-   م أ /  ١٣                                                         استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة، وفقا للمقرر                             جداول منوذج اإلبالغ املوحد بشأن 

                                                                                                       وطلبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل األمانة أن تدمج جداول منوذج اإلبالغ املوحد               - ٥
  ،     ٢٠٠٥     غسطس  أ /                                                                           بشأن استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي ضمن تقرير منوذج اإلبالغ املوحد حبلول آب

                                                                                                          إذا وجدت املوارد لذلك، هبدف متكني األطراف املدرجة يف املرفق األول من تقدمي معلومات عن قوائم اجلرد يف                  
  .                            باستخدام الرباجميات املتكاملة    ٢٠٠٦

                                                                                                   وأيـدت اهليـئة الفرعـية االتفاق بشأن خدمات خرباء االستعراض الوارد يف مرفق هذه الوثيقة، املقرر             - ٦
                                                                               ، والحظت أن استخدام هذا االتفاق سيزيد من التشجيع على املهنية واملوضوعية                ٢٠٠٤         لع عام                  استخدامه يف مط  

                             وطلبت اهليئة إىل األمانة أن       .                                                                                 لالسـتعراض الـتقين لقوائم جرد غازات الدفيئة لألطراف املدرجة يف املرفق األول            
                                    ناول املعلومات السرية املتعلقة بقوائم                                                                   تدرج معلومات عن التجربة املكتسبة يف جمال تنفيذ مدونة قواعد املمارسة لت

                                                                                                  اجلرد، ويف استخدام اتفاق خدمات خرباء االستعراض، ضمن تقريرها املتعلق بتنفيذ املبادئ التوجيهية لالستعراض   
      ، لكي  ٨-   م أ /  ١٩                                                                                التقين لقوائم جرد غازات الدفيئة لألطراف املدرجة يف املرفق األول اليت اعتمدت مبوجب املقرر 

  .    ٢٠٠٦                                      الفرعية يف هذه املعلومات يف دورهتا األوىل يف            تنظر اهليئة 

  FCCC/SBSTA/2004/INF.2                                                 للمشـورة العلمية والتكنولوجية من النظر يف الوثائق                       ومل تنته اهليئة الفرعية  - ٧
ــتأخر FCCC/SBSTA/2004/INF.7   وFCCC/SBSTA/2004/INF.4   وFCCC/SBSTA/2004/INF.3 و ــراً ل       ً            ، نظ

                ورأت بعض األطراف   .                                                           عشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بوقت كاف                        وجودها قبل عقد الدورة ال
                                                                                                                    أن يف هذه الوثائق معلومات أساسية مفيدة بشأن عمل الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ فيما يتعلق بوضع                  

  .                                         ن قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة           بشأ     ٢٠٠٦                                                                   املبادئ التوجيهية للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ لعام          
                                         ووافقت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية       .                                                                          وذكرت أطراف أخرى أهنا يف حاجة إىل املزيد من الوقت للنظر يف الوثائق            

  .                                                                                            والتكنولوجية على تأجيل إجراءاهتا بشأن هذه الوثائق ومواصلة النظر فيها حىت دورهتا احلادية والعشرين
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 املرفق

 شأن خدمات خرباء االستعراضاتفاق ب

                                                                  ً                                   دعتكم أمانة االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ إىل املشاركة بصفتكم خبرياً يف االستعراض التقين لقوائم           
  )                               األطراف املدرجة يف املرفق األول     (                                                                           جـرد غـازات الدفيـئة لألطـراف املدرجة يف املرفق األول من االتفاقية               

    ً                                                         خبرياً يف االستعراض مطلوبة على أساس خربتكم يف جمال قوائم جرد غازات                وخدمتكم بصفتكم     ").         االستعراض  ("
     وجتري   .                                                                                                        الدفيـئة، وستساعد على أن تكون ملؤمتر األطراف معلومات دقيقة وموثوقة عن انبعاثات غازات الدفيئة              
           اإلطارية                                                                                                     عملـيات االستعراض حتت سلطة اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية وبإشراف من االتفاقية            

                                            ، ووفقا للمبادئ التوجيهية الستعراض قوائم جرد  ١-   م أ / ٢                                                 بشأن تغري املناخ، على النحو املنصوص عليه يف املقرر    
   ).FCCC/CP/2002/8   ( ٨-   م أ /  ١٩                                 غازات الدفيئة املعتمدة مبوجب املقرر 

                   إىل مجيع أعضاء أفرقة         سيطلب     ٢٠٠٤           ً         أنه اعتباراً من عام                          ملؤمتر األطراف، قرر املؤمتر  ٩-   م أ /  ١٢         ويف املقرر  
                                                                                                                 خـرباء االستعراض املشاركني يف االستعراض التقين لقوائم جرد غازات الدفيئة املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق                 
                                                                                                                     األول التوقـيع على هذا االتفاق بشأن خدمات خرباء االستعراض، املعد على أساس العناصر الواردة يف املرفق الثالث                  

  .                                                        لذا فإن مشاركتكم خاضعة للبنود والشروط املنصوص عليها أدناه   ). FCCC/CP/2003/6/Add.1 (           لذلك املقرر 

                       النهج املتبع يف االستعراض

                                                                                                          يسـتخدم اخلبري املبادئ التوجيهية لالتفاقية اإلطارية فيما يتعلق باإلبالغ عن قوائم اجلرد السنوية، اليت                - ١
                                                    قحة للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ لعام                                  ، واملبادئ التوجيهية املن    ٨-    م أ  /  ١٨                       اعـتمدت مبوجب املقرر     

                                                                    ً                                 وإرشادات الفريق احلكومي الدويل بشأن املمارسات اجليدة لكي تكون لـه أساساً يف االستعراض التقين                   ١٩٩٦
   اض                                                                                                 لقوائم اجلرد، وفقا لإلجراءات املتبعة واآلجال احملددة لكل مرحلة على النحو املبني يف املبادئ التوجيهية الستعر

  .                                   قوائم اجلرد، حتت إدارة أمانة االتفاقية

                                                                                            وعـند إجراء أنشطة االستعراض، على اخلبري أن يقوم بواجباته مبوضوعية وحياد وروح مهنية وأن يعمل      - ٢
                                                                وعلى اخلبري أن يبلغ األمانة بأي تضارب للمصاحل قد يعلم به فيما يتعلق   .                                       عـلى خدمـة املصلحة العليا لالتفاقية     

ُ                        دد ُدعي اخلبري إىل املشاركة فيه                بنشاط استعراضي حم    .  

                                                                                               يعمل كل خبري بالتعاون مع غريه من أعضاء فريق االستعراض، وخباصة مع خرباء االستعراض الرئيسيني             و - ٣
                                                                                                                  وغريهم من اخلرباء العاملني يف القطاع الفرعي نفسه، من أجل التوصل إىل توافق يف اآلراء عند اختاذ القرارات يف                   

                                                                              وإذا تعذر، لظروف استثنائية، التوصل إىل توافق يف اآلراء داخل فريق خرباء              .        ه اخلبري                             الفـريق الـذي ينتمي إلي     
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                                                                                                            االستعراض، يقوم خرباء استعراض رئيسيون من أفرقة خرباء استعراض أخرى بالتعاون مع الفريق ملساعدته على               
  .                       التوصل إىل توافق يف اآلراء

                                                 ة النهائية لعملية االستعراض، ويبذل كل خبري كل ما يف                                           ويتم إبالغ كل خبري باملقتضيات واملواعيد الزمني - ٤
                       ً                                                       وإذا مل يستطع اخلبري، نظراً لظروف طارئة، القيام مبهامه املتعلقة باالستعراض             .                                     وسعه للتقيد هبذه املواعيد النهائية    

      تعراض                                                                                                       خـالل املهلـة الزمنية احملددة لـه، يسارع يف أقرب وقت ممكن إىل تبليغ ذلك إىل األمانة وخرباء االس                  
  .                                           الرئيسيني يف فريق اخلرباء وغريهم من أعضاء الفريق

                             املعلومات املقدمة خالل االستعراض

                                                                                               تقدم املعلومات اليت تتيحها األطراف اخلاضعة قوائمها لالستعراض وكذلك املعلومات اليت تتيحها األمانة        - ٥
                               عراض استخدامها يف أغراض أخرى غري                                                             لغرض استعراض قوائم اجلرد فقط، وال جيوز لألعضاء يف أفرقة خرباء االست

ُ                                         ويف هذا الصدد، ال جيوز للخبري إفشاء أي معلومات ُحصل عليها خالل االستعراض قبل                .                     استعراض قوائم اجلرد                                              
ُ                    استكمال التقرير املتعلق باستعراض قوائم اجلرد وإصداره، وال جيوز لـه إفشاء أي معلومات غري منشورة ُحصل                                                                                                           

                            وعالوة على ذلك، ال جيوز للخبري،   .                                          موافقة صرحية من الطرف املعين ومن األمانة                                  علـيها خالل االستعراض دون      
                                                                                                           أثـناء إجـراء االسـتعراض، أن يفشي أي معلومات بشأن االستعراض، مبا يف ذلك أي استنتاجات، أو وضع                   

       رئيسيني                                                                                      اإلجراءات الداخلية، ألي شخص عدا الطرف املعين واألمانة وأعضاء فريق االستعراض وخلرباء استعراض  
  .                  آخرين، عند االقتضاء

                                               ُ                                                          عـلى كل خبري واجب االلتزام حبماية أي معلومات سرية قُدمت خالل االستعراض أثناء مدة واليته وبعدها                  - ٦
                   ً                                                                                   وإذا كان اخلبري مصرحاً لـه على وجه التحديد بتناول املعلومات السرية املتعلقة بقوائم اجلرد، وجب                 .              عـلى السواء  

        ويف هذه    .                                                         بتناول املعلومات السرية، على حنو ما أمرت به األمانة                                      املتفق عليها فيما يتعلق                                علـيه االلتزام باإلجراءات   
                                                        ً                                                     احلالة، تبلغ األمانة اخلبري باحتمال وقوع املسؤولية عليه شخصياً وتبلغه بالعواقب احملتملة، مبا فيها العواقب القانونية، 

                                                              اخلبري أن يبلغ األمانة بأي تضارب يف املصاحل قد يعلم به                وعلى  .                                                    اليت قد تترتب على إفشاء اخلبري للمعلومات السرية       
                                                        رج يف املرفق األول واخلاضع لالستعراض، وذلك قبل االطالع                                                               فـيما يتعلق مبعلومات سرية حمددة يقدمها الطرف املد        

  .                على هذه املعلومات

        العواقب

  .    عراض                                                             قد يؤدي عدم االمتثال لشروط هذا االتفاق إىل عزل اخلبري من مهمة االست - ٧

        التقدير

                                                                                             تقدم األمانة إىل اخلرباء الذين شاركوا يف االستعراض وفقا لبنود هذا االتفاق وشروطه، رسالة تقدير، بناء  - ٨
   .                                                                                                   على طلبهم، عرفانا منها باخلدمات اليت قدموها، مع توجيه نسخة من الرسالة إىل املركز الوطين لتبادل املعلومات
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       اإلقرار

                                                                      لى البنود والشروط املتعلقة مبشاركتكم يف عملية االستعراض بالتوقيع على نسخة                        الرجاء إقرار موافقتكم ع 
  .                                                                       من هذا االتفاق، وتأرخيها وإعادهتا إىل أمانة االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ

                                         عن أمانة االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ

               ــــــــــــــ  :    االسم

               ــــــــــــــ  :       التوقيع

                 ________________ _  :       التاريخ

  :                 أقر به واتفق عليه

               ــــــــــــــ  :    االسم

               ــــــــــــــ  :       التوقيع

               ــــــــــــــ  :       التاريخ

_ _ _ _ _ 


