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(A)     GE.04-70457    250604    250604 

                                           اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
               الدورة العشرون

     ٢٠٠٤      يونيه  /        حزيران  ٢٥-  ١٦     بون، 

               من جدول األعمال    )  ه ( ٣      البند 
                القضايا املنهجية

                    من بروتوكول كيوتو ٨   و ٧                        القضايا املتصلة باملادتني

 مشاريع استنتاجات اقترحها رئيسا فريق االتصال بشأن
 مالمن جدول األع ) ه(٣البند 

 إضافة

 توصية اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

                                                                                                      قـررت اهليـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف دورهتا العشرين، أن توصي مؤمتر األطراف                
  .                                         باعتماد مشروع املقرر التايل يف دورته العاشرة

 ١٠-م أ/--مشروع مقرر 

 ـرد غازات الدفيئةقضايا تتصل باالستعراض التقين لقوائم ج
 ٨لألطراف املدرجة يف املرفق األول من االتفاقية وبتنفيذ املادة 

 من بروتوكول كيوتو

                إن مؤمتر األطراف، 

  ،  ٩-   م أ /  ١٢   ، و ٨-   م أ /  ١٩   ، و ٧-   م أ /  ٢٣                              من االتفاقية وإىل املقررات       ١٢              من املادة     ٩                     إذ يشري إىل الفقرة      
  ، ٩-   م أ /  ٢١ و
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                                                     قدمتها اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية،                          يف التوصيات ذات الصلة اليت       وقد نظر 

    اليت   )                           األطراف املدرجة يف املرفق األول (                                          إىل األطراف املدرجة يف املرفق األول من االتفاقية      يطلب  - ١ 
                          ُ                                                                                      تتضـمن قوائم جردها معلومات ُنعتت بالسرية أن تقدم هذه املعلومات أثناء االستعراضني املركزي واحمللي، بناء                

                                                                                               طلب فريق خلرباء االستعراض، وفقا ملدونة قواعد املمارسة املتعلقة مبعاجلة املعلومات السرية واملعتمدة مبوجب    على
  ؛ ٩-   م أ /  ١٢      املقرر 

                     ّ                                                                         إىل األمانـة أن تيسـر اطّالع أفرقة خرباء االستعراض على املعلومات يف وقت مناسب أثناء                       تطلـب  - ٢ 
  ؛  ١٢-   م أ /  ١٢                                  ُ                مارسة ملعاجلة املعلومات السرية اليت اعُتمدت مبوجب املقرر                          ً               عمليات االستعراض هذه، وفقاً ملدونة قواعد امل

                                                                                        أنه جيوز لطرف من األطراف املدرجة يف املرفق األول، إذا استنسب ذلك وبالتعاون مع                     تقـرر  - ٣ 
      اخلرباء                                                                                                               األمانة، أن يتيح معلومات سرية عن قوائم اجلرد ألفرقة خرباء االستعراض أثناء الفترات اليت ال يكون فيها                  

                                                                                                     موجوديـن يف البلد اخلاضع لالستعراض وال يف مكاتب األمانة، عن طريق اإلجراءات املناسبة، شريطة أال تترتب          
                                             وال يتعارض قرار طرف من األطراف عدم تقدمي          .                                                               عـلى هـذه اإلجراءات تكاليف مالية إضافية بالنسبة لألمانة         

                                               بقوائم جرد غازات الدفيئة لألطراف املدرجة يف املرفق                                                 معلومات سرية يف تلك الفترات مع شروط اإلبالغ املتصلة 
      األول؛

                                                                                        إىل األمانة أن تتالىف تنظيم مزيد من االستعراضات النظرية لألطراف املدرجة يف املرفق                    تطلـب  - ٤ 
                   ً                                                                                             األول إذا كـان معلوماً أن فريق خرباء االستعراض لن يتمكن من االطالع على املعلومات السرية املطلوبة أثناء                  

                  ُ                                                                      عراض النظري، وأن ُتخضع تلك األطراف الستعراضات مركزية أو حملية، بالقدر الذي تسمح به املوارد؛    االست

                                                                            بأن يعتمد مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته     توصي - ٥ 
       أدناه؛  )    وتو                من بروتوكول كي ٨                            القضايا املتصلة بتنفيذ املادة    ( ١-    م أإ /-                 األوىل مشروع املقرر 
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 ١-م أ/-مشروع مقرر 

  من بروتوكول كيوتو٨القضايا املتصلة بتنفيذ املادة 

  ،                                                          إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو 

                  املبادئ التوجيهية   (       م أإ    /-                     من مرفق املشروع      ٩                    ، وخباصـة الفقرة      ٧-    م أ  /  ٢٣                  إىل املقـررات              إذ يشـري   
  ، ٩-   م أ /  ٢١   و ٩-   م أ /  ١٢                   املرفق بذلك املقرر، و  )                    من بروتوكول كيوتو ٨    ادة                 لالستعراض مبوجب امل

  ،  ١٠-   م أ /-          يف املقرر        وقد نظر 

                                       املتصلة بإتاحة إمكانية االطالع على        ١٠-    م أ  /-              من املقرر     ٤       إىل    ١                       أن مضمون الفقرات         يقرر - ١ 
                         ائم جرد غازات الدفيئة                                                                                         معلومـات سـرية ألفـرقة خرباء استعراض قوائم اجلرد من أجل االستعراض التقين لقو              

ٍ                                                                      لألطـراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية، هو ساٍر ونافذ كامل النفاذ فيما يتعلق باستعراضات قوائم اجلرد                                                             
                     من بروتوكول كيوتو؛ ٨           مبوجب املادة 

                                                                                          أن يدرج فريق خرباء االستعراض يف التقرير االستعراضي ما يطلبه فريق خرباء االستعراض                  يقرر - ٢ 
                                                                                       ومات ذات صلة يقرر الطرف املدرج يف املرفق األول أهنا سرية ومل تتح للفريق إمكانية االطالع عليها؛      من معل

                                                          من اإلرشادات التقنية بشأن منهجيات التسويات املرفقة          ١٠                                      يقـرر أنـه، كاستثناء من الفقرة          ) ٣ ( 
      من   ٥              من املادة     ٢                 مبوجب الفقرة                                                           اإلرشادات التقنية املتعلقة مبنهجيات التعديالت اليت جترى         ( ١-     م أإ  /-          باملقـرر   

                                                             ، جيوز لفريق خرباء االستعراض، بناء على استعراض املعلومات          ٩-    م أ  /  ٢٠                املرفقة باملقرر     )                    بـروتوكول كـيوتو   
                                                                                                                 املتعلقة بقوائم اجلرد لطرف ما من األطراف املدرجة يف املرفق األول يقرر هذا الطرف أهنا سرية، أن يوصي بأن                   

                                                                         سنوات ذات الصلة من فترة االلتزام، اليت مل تتح فيها فرص لفريق االستعراض لالطالع ُ                         ُتطبق، بأثر رجعي تسوية لل
                                                                                على املعلومات السرية موضع البحث، على النحو املشار إليه يف تقارير االستعراض السابقة؛

  ة                                  أعاله، عدم انطباق شروط األهلي     ٣                                            ً                    ، فـيما يتعلق بأية تعديالت تطبق بأثر رجعي وفقاً للفقرة                  يقـرر  - ٤ 
                                                         املبادئ التوجيهية إلعداد املعلومات املطلوبة مبوجب املادة          ( ١-     م أإ  /-                  من مشروع املقرر        )  ه ( ٣                          املنصوص عليها يف الفقرة     

                                                                إال على التعديل املطبق بالنسبة لسنة اجلرد الراهنة موضع االستعراض؛ ٧-   م أ /  ٢٢             املرفق باملقرر   )                    من بروتوكول كيوتو ٧

                                                          ة اجلرد املقدمة عن السنة األخرية من فترة االلتزام، ختضع مجيع                                    أنـه، فـيما يتعلق بقائم            يقـرر  - ٥ 
  .                                                                       األطراف املدرجة يف املرفق األول الستعراضات جتري داخل البلد أو الستعراضات مركزية
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