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 )تابع( احملتويات

       الصفحة      املقرر
      من   ٥              من املادة     ٢                                                              إرشـادات املمارسة اجليدة والتعديالت اليت جترى مبوجب الفقرة            ١-    م أإ /  ٢٠

   ٢٣ ....................................................................              بروتوكول كيوتو

   ٥٢ .....                   من بروتوكول كيوتو ٥           من املادة  ٢           وجب الفقرة                            القضايا املتعلقة بالتعديالت مب  ١-    م أإ /  ٢١

   ٥٣ ................                   من بروتوكول كيوتو ٨                                     املبادئ التوجيهية لالستعراض مبوجب املادة   ١-    م أإ /  ٢٢

   ٩٤ ...........................................                                شروط خدمة خرباء االستعراض الرئيسيني  ١-    م أإ /  ٢٣

   ٩٥ ........................... ١  -                    من بروتوكول كيوتو  ٨                            القضايا املتصلة بتنفيذ املادة   ١-    م أإ /  ٢٤

    ١٠٠ ........................... ٢  -                    من بروتوكول كيوتو  ٨                      ا املتصلة بتنفيذ املادة       القضاي  ١-    م أإ /  ٢٥

                                   فيما يتعلق باألطراف املدرجة يف          ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                               عمليات االستعراض خالل الفترة       ١-    م أإ /  ٢٦
    ١٠١ ....................                               ً                        املرفق األول لالتفاقية اليت هي أيضاً أطراف يف بروتوكول كيوتو

    ١٠٢ .....................            وتوكول كيوتو                                          اإلجراءات واآلليات املتعلقة باالمتثال مبقتضى بر  ١-    م أإ /  ٢٧
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 ١-م أإ/١٦املقرر 

 استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة

                                                     إن مؤمتر األطراف بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،

                                                                                           أن تنفيذ األنشطة املتصلة باستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة املدرجة يف                       إذ يؤكـد   
                  ً                                                                  جيب أن يكون متوافقاً مع أهداف ومبادئ اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري                                       أحكـام بروتوكول كيوتو     

                                                           املناخ وبروتوكول كيوتو امللحق هبا ومع أي مقررات تتخذ مبوجبهما،

                                           الذي اعتمده مؤمتر األطراف يف دورته السابعة، ٧-   م أ /  ١١          يف املقرر        وقد نظر 

                                           ة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي                                                     أن املـبادئ التالـية تـنظم تناول أنشط               يؤكـد  - ١ 
  :       واحلراجة

                                                أن يرتكز تناول هذه األنشطة على معرفة علمية سليمة  ) أ ( 

    ُ                                                                 أن ُتستخدم على مر الزمن منهجيات متسقة يف تقدير هذه األنشطة واإلبالغ عنها  ) ب ( 

                     راضي واحلراجة إىل تغيري   ّ                                                            أالّ تؤدي احملاسبة املتعلقة بأنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األ  ) ج ( 
                    من بروتوكول كيوتو ٣           من املادة  ١                          اهلدف املنصوص عليه يف الفقرة 

    ُ                                               أن ُيستبعد من احملاسبة ما هو موجود من خمزونات الكربون  ) د ( 

                                                                                           أن يسـهم تنفيذ أنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة يف حفظ التنوع                  ) ه ( 
                           املستدام للموارد الطبيعية                     البيولوجي ويف االستخدام

  ّ                                                                                          أالّ تـنطوي احملاسـبة املتعلقة باستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة على نقل                ) و ( 
                                 االلتزامات إىل فترة التزامات مقبلة

                                                                                              أن حيسـب يف الوقت املناسب إلغاء أي عملية إزالة ينجم عن أنشطة استخدام األراضي وتغيري                  ) ز ( 
          واحلراجة              استخدام األراضي

                                     ارتفاع تركيز ثاين أكسيد الكربون إىل ما   �  ١ �   ُ                                           أن ُتستبعد من احملاسبة عمليات اإلزالة الناشئة عن   ) ح ( 
                                          اآلثار الدينامية للهيكل العمري الناشئة       �  ٣ �                                  ترسبات النيتروجني غري املباشرة؛ و      �  ٢ �                             فوق مستواه قبل الصناعة؛ و    

         املرجعية؛                                        عن األنشطة واملمارسات املضطلع هبا قبل السنة 

                                                                                    أن تطـبق األطراف اإلرشادات املتعلقة باملمارسات اجليدة وطرائق تقدير وقياس ورصد                يقـرر  - ٢ 
                                                                                                     التغريات الطارئة على خمزونات الكربون وانبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ حبسب مصادرها وعمليات إزالتها 
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                                        استخدام األراضي واحلراجة واإلبالغ عنها، كما                                                           بواسـطة املصارف النامجة عن أنشطة استخدام األراضي وتغيري       
                                                            ً                                                    وضعها الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، إذا تقرر ذلك طبقاً للمقررات ذات الصلة الصادرة عن مؤمتر                 

                                                                    األطراف وعن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو؛

                                                            الدفيئة البشرية املنشأ، حبسب مصادرها وعمليات إزالتها                                         أن يتم حساب انبعاثات غازات         يقرر - ٣ 
                   ً                                                             ً                         بواسـطة املصارف، وفقاً ملرفق هذا املقرر واإلبالغ عنها يف قوائم جرد سنوية واستعراضها وفقاً للمقررات ذات          

    دويل                                               للمبادئ التوجيهية املنقحة للفريق احلكومي ال                              ً       من بروتوكول كيوتو، ووفقاً       ٨    و  ٧    و  ٥                        الصلة املتعلقة باملواد    
َ                     ، وأي تفاصيل أخرى ُتدَخل يف املستقبل           ١٩٩٦                                                                      املعين بتغري املناخ بشأن قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة لعام              ُ                  

                                                                                                                   عـلى هذه املبادئ التوجيهية، أو على أجزاء منها، وأية إرشادات تتعلق باملمارسات اجليدة بشأن تغيري استخدام                 
                                                     ؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف بوصفه اجتماع األطراف يف                           ً                               األراضـي واحلـراجة وفقاً للمقررات ذات الصلة مل        

                بروتوكول كيوتو؛

                                                                                           ما يتضمنه املرفق من تعاريف وطرائق وقواعد ومبادئ توجيهية متعلقة بأنشطة استخدام                  يعتمد - ٤ 
             كيوتو كي    ل              من بروتوكو    ١٢    و  ٦    و  ٣                                                                    األراضـي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة املضطلع هبا مبوجب املواد           

  .                     يف فترة االلتزام األوىل    تطبق
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 املرفق

 التعاريف والطرائق والقواعد واملبادئ التوجيهية املتعلقة بأنشطة استخدام األراضي
 وتغيري استخدام األراضي واحلراجة املضطلع هبا مبوجب بروتوكول كيوتو

  التعاريف-ألف 

   ٣                               جة املضطلع هبا مبوجب الفقرتني                                                                       ينطبق على أنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلرا         - ١
  :                  التعاريف التالية )١ ( ٣           من املادة  ٤ و

                                   من اهلكتار وهكتار واحد وتكون          ٠,٠٥                                            هو بقعة أرض تتراوح مساحتها الدنيا بني          "       احلـرج  "  ) أ ( 
                           يف املائة وميكن أن تبلغ فيه   ٣٠-  ١٠         يزيد على   )                                    أو ما يعادل من مستوى كثافة النباتات (                   ذات غطاء تاجي شجري 

                           وقد يكون احلرج عبارة عن       .                               أمتار عند النضج يف املوقع      ٥            ً                                      شـجار ارتفاعـاً يتراوح حده األدىن بني مترين و           األ
                                                                                              تشكيالت حرجية كثيفة تغطي فيها األشجار املختلفة من حيث االرتفاع والنبت نسبة كبرية من األراضي أو غابة 

                                             ناشئة وكذلك مجيع املزارع اليت مل تبلغ بعد                                                             وتندرج يف تعريف احلرج الشجراء احلرجية الطبيعية ال         .            غـري كثيفة  
                                 أمتار شأهنا شأن املناطق اليت       ٥                   ً      ً                            يف املائة أو ارتفاعاً شجرياً يتراوح بني مترين و           ٣٠    و   ١٠                          كثافة تاجية تتراوح بني     

              ً                                        ً                                                       تشـكل عادة جزءاً من املنطقة احلرجية واليت هي غري مشجرة مؤقتاً نتيجة لتدخل بشري مثل قطع األشجار أو                   
                                   يعية، ولكن يتوقع أن تتحول إىل أحراج        ألسباب طب

ٍ                           ً               هو عملية يقوم هبا اإلنسان مباشرة لتحويل أراٍض مل يتم تشجريها ملدة مخسني عاماً                "        التحريج "  ) ب (                                           
ٍ                                    على األقل إىل أراٍض حرجية عن طريق الغرس وزرع البذور و                                              أو تدخل اإلنسان يف تعزيز مصادر البذور الطبيعية /               

ٍ             لية يقوم هبا اإلنسان مباشرة لتحويل أراٍض غري حرجية إىل أراٍض                 هي عم   "                   إعـادة الـتحريج    "  ) ج (                   ٍ                                     
ٍ   أو تدخل اإلنسان يف تعزيز مصادر البذور الطبيعية وذلك يف أراٍض  /                                           حرجـية عـن طريق الغرس وزرع البذور و                                                                

ٍ           كانت حرجية لكنها حولت إىل أراٍض غري حرجية                                                      وتكون أنشطة إعادة التحريج يف فترة االلتزام األوىل مقصورة   .                             
     ١٩٨٩      ديسمرب  /            كانون األول  ٣١                                                  على إعادة حتريج األراضي اليت مل يكن يوجد فيها أحراج يف 

ٍ          هي عملية يقوم هبا اإلنسان مباشرة لتحويل أراٍض حرجية إىل أراٍض غري حرجية  "             إزالة األحراج "  ) د (                ٍ                                           

                        ون يف املواقع عن طريق            ٌ                                                  هو نشاطٌ يقوم به اإلنسان مباشرة لزيادة خمزونات الكرب          "                     جتديد الغطاء النبايت   "    ) ه ( 
                                                                  هكتار وال ينطبق عليها تعريفا التحريج وإعادة التحريج الواردان هنا    ٠,٠٥                               زرع نباتات تغطي مساحة ال تقل عن 

                                                                    هـي جمموعـة املمارسات لإلشراف على األحراج واستخدامها هبدف أداء             "                إدارة األحـراج   "  ) و ( 
                                                   واالقتصادية واالجتماعية ذات الصلة لألحراج بطريقة        )                              مبا يف ذلك التنوع البيولوجي     (                         الوظـائف اإليكولوجـية     

        مستدامة

                                                      

  .                                                مواد بروتوكول كيوتو، ما مل يرد ما يدل على خالف ذلك                       يف هذا املرفق إىل مادة من   "      املادة "         تشري كلمة   ) ١ (
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                                                            هي جمموعة املمارسات يف األراضي اليت تنبت فيها احملاصيل الزراعية أو   "                      إدارة األراضي الزراعية "  ) ز ( 
                                          ً              األراضي املتروكة بائرة أو غري املستخدمة مؤقتاً إلنتاج احملاصيل

                                                      ت يف األراضي املستخدمة إلنتاج املاشية هبدف التحكم يف                           هي جمموعة املمارسا    "              إدارة املراعي  "  ) ح ( 
  .                                         مقدار ونوع ما يتم إنتاجه من نباتات وماشية

 ٣ من املادة ٣ الفقرة -باء 

          أو إزالة   /                                                               ، تكون األنشطة املؤهلة هي أنشطة التحريج وإعادة التحريج و          ٣              من املادة     ٣                 ألغـراض الفقرة     - ٢
         كانون   ١                                                               واليت تفي باملتطلبات املبينة يف هذا املرفق واليت بدأت يف                                                        األحـراج الـيت يقـوم هبا اإلنسان مباشرة،        

  .                               ديسمرب من آخر عام يف فترة االلتزام /            كانون األول  ٣١                          أو بعد هذا التاريخ وقبل     ١٩٩٠      يناير  /     الثاين

  ،  ٣              من املادة     ٣                                                                                       ولتحديد املساحة املزالة أحراجها واليت تدخل يف نظام احلساب املنصوص عليه يف الفقرة               - ٣
                                                                                            حيدد كل طرف مساحة احلرج باستخدام نفس وحدة التقييم املكاين املستخدمة لتحديد املساحة اخلاضعة للتحريج 

  .                                             وإعادة التحريج على أال يتجاوز ذلك هكتارا واحدا

         ة لعملية                                                  الناجم عن قطع األشجار يف فترة االلتزام األوىل التالي )٢ (                                         يف فترة االلتزام األوىل، ال يتجاوز احلساب املدين - ٤
  .                                            الذي يتم حسابه بالنسبة لتلك الوحدة من األراضي   )٣ (                احلساب الدائن    ١٩٩٠                               التحريج وإعادة التحريج منذ عام 

                                                     ، تقريرا عن الطريقة اليت مييز هبا بني عملية قطع           ٧                                                   يقدم كل طرف مدرج يف املرفق األول، عمال باملادة           - ٥
     وسوف   .                                                  قبه إعادة حتريج غابة وبني عملية إزالة األحراج                                                           أشـجار األحراج أو اإلخالل بالنظام احلرجي الذي تع        

  . ٨                                     ختضع هذه املعلومات الستعراض وفقا للمادة 

 ٣ من املادة ٤ الفقرة -جيم 

                                                                                                   جيـوز لطـرف مدرج يف املرفق األول أن خيتار حساب انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ حبسب                  - ٦
                                                         مجة عن أي من األنشطة التالية اليت يتسبب فيها اإلنسان أو عنها                                               مصادرها وعمليات إزالتها بواسطة املصارف النا    

  :                          ، يف فترة االلتزام األوىل     ٣              من املادة     ٤                                                                        مجـيعها، غري التحريج وإعادة التحريج، وإزالة األحراج، مبوجب الفقرة           
  .                                                                        جتديد الغطاء النبايت، وإدارة األحراج، وإدارة األراضي الزراعية، وإدارة املراعي

           من املادة  ٤                                                                     طرف مدرج يف املرفق األول يرغب يف حساب األنشطة املضطلع هبا مبوجب الفقرة                حيدد أي    - ٧
                                                اليت خيتار إدراجها يف حسابه املتعلق بفترة االلتزام  ٣           من املادة  ٤                                         ، يف تقريره، األنشطة املنصوص عليها يف الفقرة  ٣

                     وبعد االختيار، يتخذ     .  ٣              من املادة     ٨    و  ٧                                                  ً                  األوىل وذلك للتمكني من حتديد الكمية املخصصة لـه عمالً بالفقرتني         
  .                                     الطرف قرارا فيما خيص فترة االلتزام األوىل

                                                      

  .                                                       عندما تكون االنبعاثات أكرب من عمليات اإلزالة يف وحدة األراضي  :            احلساب املدين  ) ٢ (
  .                                                       عندما تكون عمليات اإلزالة أكرب من االنبعاثات يف وحدة األراضي  :             احلساب الدائن  ) ٣ (
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                          ّ                                                                            وخـالل فترة االلتزام األوىل، يبّين كل طرف مدرج يف املرفق األول خيتار أحد أو كل األنشطة الوارد                   - ٨
                    وال جيوز أن يقوم أي  .                  وأن مصدرها البشر    ١٩٩٠                                     أعاله أن هذه األنشطة قد حدثت منذ عام  ٦               ذكرها يف الفقرة 

                                                                                                       طرف مدرج يف املرفق األول حبساب االنبعاثات حبسب مصادرها وعمليات إزالتها بواسطة املصارف النامجة عن               
   .  ٣           من املادة  ٣                                   ، إذا كان قد سبق حساهبا مبوجب الفقرة  ٣           من املادة  ٤                             األنشطة املنصوص عليها يف الفقرة 

                                                                       انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ والقابلة للحساب حبسب مصادرها                                              وفيما خيص فترة االلتزام األوىل، تكون        - ٩
                                                                                                             وعمليات إزالتها بواسطة املصارف والنامجة عن إدارة األراضي الزراعية وإدارة املراعي وجتديد الغطاء النبايت مبوجب الفقرة 

                                       وعمليات إزالتها بواسطة املصارف يف                                                                       ، مساوية النبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ حبسب مصادرها         ٣                مـن املادة      ٤
                   ً                                                                                                         فـترة االلـتزام، ناقصاً ما مقداره مخسة أمثال انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ حبسب مصادرها وعمليات إزالتها                  

  .                               الطرف مع تفادي احملاسبة املزدوجة                                                           بواسطة املصارف، النامجة عن تلك األنشطة املؤهلة يف سنة األساس لذلك

                                                            ً      ً                        ص فترة االلتزام األوىل، جيوز لطرف مدرج يف املرفق األول، يتكبد مصدراً صافياً لالنبعاثات                        وفـيما خي   -  ١٠
                                                                  أن حيسب انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ حبسب مصادرها وعمليات  ٣           من املادة  ٣                  مبوجب أحكام الفقرة 

                   وذلك حىت مستوى     ٣              من املادة     ٤   ة                                                                          إزالـتها بواسطة املصارف يف املناطق اخلاضعة إلدارة األحراج مبوجب الفقر          
              ميغاطن من      ٩,٠                    ، على أال يتجاوز      ٣              من املادة     ٣                                                                     يعـادل املصـدر الصايف لالنبعاثات املنصوص عليها يف أحكام الفقرة            

              ً                                                                                                          الكربون مضروباً خبمسة أمثال، إذا كان إمجايل انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ حبسب مصادرها وعمليات إزالتها                
                                                                يساوي أو يزيد عن املصدر الصايف لالنبعاثات اليت مت تكبدها               ١٩٩٠                                     صـارف يف األحراج املدارة منذ عام                    بواسـطة امل  

  . ٣           من املادة  ٣            مبوجب الفقرة 

                   والكميات املطروحة -                                                                            وفيما خيص فترة االلتزام األوىل وحدها، ال جيوز أن تتجاوز الكميات املضافة إىل          -  ١١
      ، بعد  ٣           من املادة  ٤                                     النامجة عن إدارة األحراج مبوجب الفقرة  )٤ (  اف                                 الكمـية املخصصة لطرف من األطر    -      مـن   

                 ، القيمة احملددة يف  ٦                                                                 أعاله والنامجة عن أنشطة مشاريع إدارة األحراج املضطلع هبا مبوجب املادة   ١٠             تطبيق الفقرة 
  .                                 الوارد أدناه، مضروبة خبمسة أمثال )٥ (       التذييل

    ١٠                                                    اف إعادة النظر يف قيمه الرقمية كما هي واردة يف الفقرة                                 وجيوز ألي طرف أن يطلب إىل مؤمتر األطر -  ١٢
                                                                                       ، وذلك بغية قيام مؤمتر األطراف بالتوصية مبقرر يعتمده مؤمتر األطراف بوصفه اجتماع               ١١                       ويف التذيـيل للفقرة     

      ر تلك                وتتم إعادة النظ  .                                                                                         األطـراف يف بروتوكول كيوتو، يف أجل ال يتعدى السنتني قبل بداية فترة االلتزام األوىل              
           وتقدم هذه    .   ١١           للفقرة    ٥                يف احلاشية رقم                                                                           باالسـتناد لبـيانات قطرية حمددة وعناصر اإلرشاد واالعتبار الواردة         

        للمبادئ                         ً       من بروتوكول كيوتو ووفقاً       ٨    و  ٧    و  ٥                              ً                                   البـيانات والعناصـر وتستعرض وفقاً للمقررات املتصلة باملواد          
  ،     ١٩٩٦                    لغازات الدفيئة لعام                                 املناخ بشأن قوائم اجلرد الوطنية                              للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري                 التوجيهية املنقحة 

                                                      

   ).                         طرائق حساب الكميات املخصصة   ( ١-    م أإ /  ١٣    ً         وفقاً للمقرر   ) ٤ (
          يف املائة   ٨٥                                                                                          عند التوصل إىل القيم الواردة يف التذييل أدناه، استرشد مؤمتر األطراف بتطبيق عامل خصم بنسبه       ) ٥ (

                                يف املائة على إدارة األحراج       ٣                       وعامل غطاء نسبته      ١-     م أإ  /  ١٦           من املقرر     )  ح ( ١                                              حلسـاب عملـيات اإلزالـة احملددة يف الفقرة          
                           وأويل اعتبار أيضا للظروف      .                                                   ها األطراف ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة                                                   باسـتخدام جمموعـة من املعلومات اليت أتاحت       

               وال يفسر إطار      ).                                                                                                           مبـا يف ذلك مقدار اجلهد الالزم بذله للوفاء بالتزامات كيوتو وتنفيذ التدابري املتعلقة بإدارة األحراج                (           الوطنـية   
  .                                       االلتزام الثانية وفترات االلتزام الالحقة                                                      احملاسبة املقرر يف هذه الفقرة على أنه ينشئ أية سابقة لفترة
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                                                                                                              وأيـة تفاصـيل مقبلة هلذه املبادئ التوجيهية أو ألجزاء منها، وأية إرشادات بشأن املمارسات اجليدة خبصوص                 
  .                                                ً                                           استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة طبقاً للمقررات ذات الصلة الصادرة عن مؤمتر األطراف

 ١٢ املادة -دال 

      على   ١٢                                                                                تقتصر أهلية أنشطة مشاريع استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة مبوجب املادة  -  ١٣
  .                            أنشطة التحريج وإعادة التحريج

                                                                                       ويف فترة االلتزام األوىل، ال يتجاوز جمموع الكميات املضافة إىل الكمية املخصصة ألحد األطراف والنامجة  -  ١٤
     ما   ١٢                                                                                         املشاريع املؤهلة فيما خيص استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة مبوجب املادة                       عن أنشطة   

  .                                                ً        يف املائة من انبعاثات سنة األساس لذلك الطرف مضروباً يف مخسة ١      نسبته 

      يف   ١٢                                                                                            يتقرر تناول أنشطة مشاريع استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة مبوجب املادة              -  ١٥
  .                                                              فترات االلتزام املقبلة كجزء من املفاوضات حول فترة االلتزام الثانية

  أحكام عامة-هاء 

      أعاله،   )  أ ( ١                   الوارد يف الفقرة      "     احلرج "                                                             يقـوم كل طرف مدرج يف املرفق األول، ألغراض تطبيق تعريف             -  ١٦
                               نيا مفردة لبقعة أرض تتراوح                          يف املائة وقيمة د      ٣٠    و   ١٠                                                           بانتقاء قيمة دنيا مفردة لغطاء تاجي شجري تتراوح بني          

  .         أمتار  ٥                                                                                     من اهلكتار وهكتار واحد وقيمة دنيا مفردة الرتفاع األشجار تتراوح بني مترين و                 ٠,٠٥             مساحتها بني   
                                                       وتدرج القيم املختارة يف تقريره بوصفها جزءا ال يتجزأ         .                                                          وحتدد القيم اليت خيتارها الطرف ملدة فترة االلتزام األوىل        

        ، وتشمل  ٧-   م أ /  ١٩               وطبقا للمقرر  ٣           من املادة  ٨   و ٧                                د الكمية املخصصة له عمال بالفقرتني                  منه للتمكني من حتدي
                  ويثبت كل طرف يف      .                                                                                         القـيم اخلاصة بالغطاء التاجي الشجري وارتفاع األشجار واملساحة الدنيا لبقعة األراضي           

                               دة لألغذية والزراعة أو غريها                                                                                        تقريره توافق هذه القيم مع املعلومات اليت قدمت يف املاضي إىل منظمة األمم املتح             
  .                                                                   من اهليئات الدولية ويوضح يف حالة وجود اختالف بينها سبب وطريقة اختيارها

                                 ً                                                                    وفيما خيص فترة االلتزام األوىل، ورهناً باألحكام األخرى الواردة يف هذا املرفق، تكون الكميات املضافة              -  ١٧
          ، مساوية   ٣              من املادة     ٨    و  ٧               مبوجب الفقرتني                               الكمية املخصصة ألي طرف      -                              والكمـيات املطـروحة من       -    إىل  

                                                                                                               النـبعاثات غـازات الدفيئة البشرية املنشأ حبسب مصادرها وعمليات إزالتها بواسطة املصارف اليت يتم قياسها                
                                                                                                              بوصفها تغريات ميكن التحقق منها يف خمزونات الكربون، وانبعاثات غازات الدفيئة من غري ثاين أكسيد الكربون                

                              الناجتة عن أنشطة التحريج         ٢٠١٢       ديسمرب   /              كانون األول    ٣١       حىت       ٢٠٠٨       يناير   /               كانون الثاين   ١                 خالل الفترة من    
  ،  ٣              من املادة     ٤                                 ، وإدارة األحراج مبوجب الفقرة       ٣              من املادة     ٣                                                وإعادة التحريج وإزالة األحراج، مبوجب الفقرة       

  ً      ً                    فاً صافياً لغازات الدفيئة،                                        وحيثما تكون نتيجة هذا احلساب مصر       .     ١٩٩٠       يناير   /               كانون الثاين   ١                اليت حصلت منذ    
                                 ً      ً            وحيثما تكون نتيجة هذا احلساب مصدراً صافياً النبعاثات   .                                            تضاف هذه القيمة إىل الكمية املخصصة لذلك الطرف

  .                                                          غازات الدفيئة، تطرح هذه القيمة من الكمية املخصصة لذلك الطرف
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                             مليات إزالتها بواسطة املصارف،                                                               يبدأ حساب انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ، حبسب مصادرها وع -  ١٨
  ،  ٣              من املادة     ٤    و  ٣                                                                                      الـنامجة عن أنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة مبوجب الفقرتني             

  .       ً                                                 اعتباراً من بدء النشاط أو بداية فترة االلتزام، أيهما أبعد

                       حساب مجيع انبعاثات           ، يتعني  ٣              من املادة     ٤    و  ٣                                                    مـا أن يـتم حساب بقعة األراضي مبوجب الفقرتني            -  ١٩
                                                                                                           غازات الدفيئة البشرية املنشأ حبسب مصادرها وعمليات إزالتها بواسطة املصارف على هذه األراضي على مدى               

  .                                         فترات االلتزام الالحقة والفترة القريبة منها

     اضعة                                إمكانية حتديد مساحات األراضي اخل ٥           من املادة  ١                                         وتكفل نظم قوائم اجلرد الوطنية مبوجب الفقرة  -  ٢٠
               ، وينبغي لكل    ٣              من املادة     ٤    و  ٣                                                                        ألنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة مبوجب الفقرتني          

  .  ٧                                                                                ً                      طـرف مـدرج يف املرفق األول أن يقدم معلومات عن هذه املساحات يف قوائمه الوطنية للجرد وفقاً للمادة            
  . ٨                                ً         وسيجري استعراض هذه املعلومات وفقاً للمادة 

ـ    -  ٢١                     الكتلة األحيائية فوق   :                                                                     ل طـرف مدرج يف املرفق األول مجيع التغريات يف جممعات الكربون التالية                  حيسـب ك
                         وجيوز للطرف أن خيتار عدم     .                                                                                     األراضـي والكـتلة األحيائـية حتت األراضي والركام واحلطب، وكربون التربة العضوي            

  .                               منها تثبت أن هذا اجملمع ليس مصدرا                                                               حساب جممع بعينه يف فترة التزام إذا قدم معلومات شفافة وميكن التحقق 
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 التذييل

  ) أ (     الطرف    سنة /                 ميغاطن من الكربون

         أستراليا     ٠,٠٠
       النمسا     ٠,٦٣

        بيـالروس 
       بلجيكا     ٠,٠٣
        بلغاريا     ٠,٣٧
     كندا      ١٢,٠٠
        كرواتيا    ) ب (     ٠,٢٦٥

                  اجلمهورية التشيكية     ٠,٣٢
        الدامنرك     ٠,٠٥
        إستونيا     ٠,١٠
       فنلندا     ٠,١٦
      فرنسا     ٠,٨٨
       أملانيا     ١,٢٤
        اليونان     ٠,٠٩
        هنغاريا     ٠,٢٩
        آيسلندا     ٠,٠٠
        آيرلندا     ٠,٠٥
        إيطاليا     ٠,١٨
        اليابان      ١٣,٠٠
      التفيا     ٠,٣٤
           ليختنشتاين     ٠,٠١
         ليتوانيا     ٠,٢٨
       لكسمربغ     ٠,٠١
       موناكو     ٠,٠٠
       هولندا     ٠,٠١
          نيوزيلندا     ٠,٢٠
        النرويج     ٠,٤٠
       بولندا     ٠,٨٢
        الربتغال     ٠,٢٢
        رومانيا     ١,١٠
             االحتاد الروسي  ) ج ( ٠    ٣٣,٠
         سلوفاكيا     ٠,٥٠
         سلوفينيا     ٠,٣٦
        إسبانيا     ٠,٦٧
       السويد     ٠,٥٨
       سويسرا     ٠,٥٠
         أوكرانيا     ١,١١
                                                اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية     ٠,٣٧

_______________                
                           وذلك نتيجة للمشاورات اليت  ٦-   م أ / ٥                                                              ختتلف قائمة البلدان الواردة يف هذا اجلدول عن تلك الواردة يف املقرر   ) أ ( 

  .                  أجريت أثناء الدورة
  . ٩-   م أ /  ٢٢                          أضيف هذا الرقم مبوجب املقرر   ) ب ( 
  . ٧-   م أ /  ١٢             مبوجب املقرر      ١٧,٦٣    ً      بدالً من      ٣٣,٠٠                   مت تغيري الرقم ليصبح   ) ج ( 

                     اجللسة العامة التاسعة 
     ٢٠٠٥      ديسمرب  /            كانون األول  ١٠- ٩ 
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 ١-م أإ/١٧املقرر 

 ة فيما يتعلق بأنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضيإرشادات املمارسات اجليد
  من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٤ و٣واحلراجة املضطلع هبا يف إطار الفقرتني 

                                                     إن مؤمتر األطراف بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،

     من  ١             ، وإىل الفقرة  ٥        املادة     من ٢              ، وإىل الفقرة   ٣              من املادة     ٤    و  ٣                            ، بوجه خاص، إىل الفقرتني               إذ يشـري   
                     من بروتوكول كيوتو، ٧      املادة 

  ، ٩-   م أ /  ١٣   و ٧-   م أ /  ٢٢   و ٧-   م أ /  ٢١   و ٧-   م أ /  ١٩   و ٧-   م أ /  ١١             إىل املقررات             ً وإذ يشري أيضاً 

                                                                                        أن انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ، غري املشمولة بربوتوكول مونتريال، حبسب                                   وإذ يؤكـد مـن جديد      
                                                                                     بواسطة املصارف، ينبغي اإلبالغ عنها بطريقة شفافة ومتسقة وقابلة للمقارنة وكاملة ودقيقة،                       مصادرها وعمليات إزالتها

                                                                    يف التوصيات ذات الصلة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية،       وقد نظر 

        ليت صدقت                                                                                      ، بالنسبة لفترة االلتزام األوىل، أن تقوم األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية وا             يقرر - ١ 
                                                                                                      على بروتوكول كيوتو بتطبيق إرشادات املمارسات اجليدة الستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة، اليت     
                                                                                                                    وضعها الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، على أن يكون ذلك التطبيق بطريقة منسجمة مع بروتوكول كيوتو،                 

                                                           ، وذلك لغرض تقدمي معلومات عن انبعاثات غازات الدفيئة          )١ (        ا املقرر            ومرفقات هذ    ،   ١-     م أإ  /  ١٦                   ومشـروع املقـرر     
                                                                                                           البشـرية املنشـأ، حبسـب مصادرها وعمليات إزالتها بواسطة املصارف النامجة عن أنشطة استخدام األراضي وتغيري           

             جدت، املضطلع                                 ، وعن األنشطة املختارة، إن و      ٣              من املادة     ٣                                                       استخدام األراضي واحلراجة املضطلع هبا يف إطار الفقرة         
                     من بروتوكول كيوتو؛ ٥           من املادة  ٢       ً         ، ووفقاً للفقرة  ٣           من املادة  ٤                 هبا يف إطار الفقرة 

                                                                                                   أن يستخدم، ألغراض إبالغ املعلومات املكملة للمعلومات الواردة يف قوائم اجلرد السنوية لغازات                    يقـرر  - ٢ 
           ، معلومات   ١-     م أإ  /  ١٥                    من مرفق املقرر      ٩- ٥            يف الفقرات                                                                       الدفيـئة يف فـترة االلتزام األوىل، وباإلضافة إىل العناصر احملددة            

                                                                                                ً                        تكميلـية تدرج يف مرفق بالتقرير الوطين لقوائم اجلرد، وهي املعلومات الواردة يف املرفق األول هلذا املقرر، فضالً عن جداول              
                       كيوتو، وهي اجلداول                   من بروتوكول   ٣              من املادة     ٤    و  ٣                                          عن األنشطة املضطلع هبا مبوجب الفقرتني         )٢ (                  منوذج اإلبالغ املوحد  

                                 الواردة يف املرفق الثاين هلذا املقرر؛

  .      أعاله ٢                                                                      إىل األمانة أن تستحدث برنامج حاسوب لإلبالغ للجداول املشار إليها يف الفقرة     يطلب - ٣ 

                                                      

                                         إرشادات املمارسات اجليدة فيما يتعلق بأنشطة  "     من  ٤                                      مع مالحظة أن طرق اإلبالغ الواردة يف الفصل   ) ١ (
                                                             ، اليت وضعها الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، ينبغي هلا أن  "                                     األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة       استخدام

                                                                                                   إمكانـية حتديد مساحات األراضي اليت ختضع ألنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة                      تضـمن   
  . ٣           من املادة  ٤   و ٣                       املضطلع هبا مبوجب الفقرتني 

                                                                   تستخدمها األطراف يف اإلبالغ اإللكتروين لتقديرات انبعاثات غازات              موحدة         صيغة     هو                      منـوذج اإلبالغ املوحد       ) ٢ (
                  ، ال ميكن يف هذه      )        ً                             منها مثالً حجم اجلداول وأشكال األحرف      (              وألسباب فنية     .                                    لتها وأية معلومات أخرى ذات صلة                          الدفيئة وعمليات إزا  

  .                                                                                                         الوثيقة توحيد شكل الصيغة املطبوعة جلداول منوذج اإلبالغ املوحد ألنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة
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 املرفقات

 ∗]١٠-م أ/١٥ من املقرر ٥         ً        تدرج وفقا  للفقرة [

                     اجللسة العامة الثانية 
     ٢٠٠٥      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٣٠ 

                                                      

                                              معلومات تكميلية تدرج يف مرفق بالتقرير الوطين عن   )  أ (      تخدام                        من مشروع املقرر هذا اس ٢            تقرر الفقرة  ∗
   ٣           من املادة  ٤   و ٣                                                                                اجلداول الواردة يف منوذج اإلبالغ املوحد عن األنشطة املضطلع هبا يف إطار الفقرتني              )  ب (               قوائم اجلرد؛ و  

                       وقد أحيل هذا املقرر لكي   .      الثاين                                                                               من بروتوكول كيوتو، وهي املعلومات واجلداول اليت ترد على التوايل، يف املرفقني األول و    
                                                                                                                  يعتمده مؤمتر األطراف بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، مع إدراج مالحظة يف القسم الذي يتضمن املرفقني                 

   ٥          ويف الفقرة    ). FCCC/CP/2004/10/Add.2   (  ١٠-   م أ /  ١٥           من املقرر  ٥                                  ً         مفادها أن هذين املرفقني سيدرجان وفقاً للفقرة 
                                                                                                   ، يطلب مؤمتر األطراف من اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تقوم بتحديث جداول                ١٠-    م أ  /  ١٥           من املقرر   

                                                                                                        منوذج اإلبالغ املوحد الواردة يف املرفق الثاين بذلك املقرر، وإعداد مشروع مقرر كي يعتمده مؤمتر األطراف بوصفه اجتماع 
ّ                                احملّدثة يف مرفق مبشروع املقرر هذا                                                         األطراف يف بروتوكول كيوتو من أجل إدماج اجلداول                                       وينبغي أن جتري عملية حتديث       .   

                                                                                                                       اجلـداول هـذه بعـد النظر يف اخلربات املكتسبة يف استخدام جداول منوذج اإلبالغ املوحد الوارد يف املرفق الثاين باملقرر                  
                               التكنولوجية يف دورهتا السابعة                                                                                        وعـلى أساس آراء األطراف اليت ستنظر فيها اهليئة الفرعية للمشورة العلمية و               ١٠-    م أ  /  ١٥

  .  ٦٨-  ٥١          الصفحات FCCC/CP/2004/10/Add.2                                      وترد جداول منوذج اإلبالغ املوحد يف الوثيقة   .         والعشرين
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 ١-م أإ/١٨ملقرر ا

                                                            املعايري املتعلقة حباالت التخلف عن تقدمي املعلومات املتصلة بتقديرات 
                                                                  انبعاثات غازات الدفيئة، حبسب مصادرها وعمليات إزالتها بواسطة        

  ٣           من املادة  ٤   و ٣                                          املصارف، الناشئة عن األنشطة احملددة يف الفقرتني 
                  من بروتوكول كيوتو 

                           ع األطراف يف بروتوكول كيوتو،                          إن مؤمتر األطراف بوصفه اجتما

  ، ٧-   م أ /  ٢٢   ، و ٧-   م أ /  ١٩   ، و ٧-   م أ /  ١١            يف املقررات        وقد نظر 

     ُ             ُ                                                    ً                    أال ُيصـدر الطـرف املُدرج يف املرفق األول باالتفاقية وحدات إزالة لالنبعاثات عمالً                     يقـرر  - ١ 
                  أو نشاط خمتار     ، ٣              من املادة     ٣                                         فيما يتصل بنشاط حمدد مبوجب الفقرة         ١-     م أإ  /  ١٣                    من مرفق املقرر       ٢٦         بالفقرة  

                                                                ، يرتبط بسنة من سنوات فترة االلتزام، إذا كان مقدار التعديالت لذلك  ٣           من املادة  ٤                        حمـدد مبوجـب الفقـرة      
                      يف املائة لتلك السنة؛ ٩                      َّ                                 النشاط، على النحو املعرَّف يف مرفق هذا املقرر، يتجاوز نسبة 

                   ، أو بنشاط خمتار     ٣              من املادة     ٣   ة                                                               ، فـيما يتعلق بأية تعديالت تتصل بنشاط حمدد مبوجب الفقر                يقـرر  - ٢ 
      من   ٨                                                                                    ، يرتبط بسنة من سنوات فترة االلتزام، أن تشمل تقارير االستعراض مبوجب املادة               ٣              من املادة     ٤                مبوجـب الفقرة    

  .                                                                                ً               بروتوكول كيوتو مقدار التعديالت لذلك النشاط باعتباره ميثل النسبة املئوية احملسوبة وفقاً للفقرة السابقة
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 مرفق

    ُ                                                 ً                    اليت ُتجرى على نشاط ما لسنة من سنوات فترة االلتزام، معرباً عنه كنسبة مئوية،   ) M (         التعديالت       مقدار  - ١
                  َّ                    ً                       َّ          التقدير الصايف املعدَّل لذلك النشاط مطروحاً منه التقدير الصايف املقدَّم لذلك  "ُ                                    ُيقاس باعتباره ميثل القيمة املطلقة ل  

  . )١ (    ٠,١٨                               ً     كونات املقدمة لذلك النشاط مضروباً ب          ً                               ، مقسوماً على جمموع القيم املطلقة جلميع امل "      النشاط

  :                ُ   َّ                                   وبطريقة رياضية، ُيعبَّر عن ذلك باستخدام املعادلة التالية - ٢

   M(%) = 
∑

−

j
submitted

submittedadjusted

j
COMP

NetNet
 x 0.18 x 100 

  :    حيـث

NetAdjusted =     عمليات اإلزالة اخلاصة بالنشاط بعد تطبيق أية تعديالت، ُمعبَّراً عن          /                    تقديـر االنـبعاثات              ً  َّ   ُ   ه                                                  
ِ                      باألطنان من ُمعاِدل ثاين أكسيد الكربون     ُ             

Netsubmitted =  عمليات اإلزالة اخلاصة بالنشاط كما قدمه الطرف، ُمعبَّراً عنه باألطنان من /               تقدير االنبعاثات                  ً  َّ   ُ                                              
ِ                      ُمعاِدل ثاين أكسيد الكربون     ُ 

COMPsubmitted j =       تقديـر لـلمكوِّن         ِّ           � J �       سبما أبلغ عنه      ، ح  ٣              من املادة     ٤    و  ٣                           لنشاط حمدد مبوجب الفقرتني                
                             َّ                                                   الطرف يف جداول منوذج اإلبالغ املوحَّد اخلاص بالبيانات التكميلية املتعلقة بأنشطة استخدام  
                   وأية أنشطة خمتارة  ٣           من املادة  ٣                                                األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة مبوجب الفقرة  
             ُ         ن الكربون يف فُرادى                                   ُّ             ، وهو ميثل إما تقديرات كلية لتغيُّر خمزو        ٣              من املادة     ٤              مبوجب الفقرة    
ُ   َّ  ً                                   جممعـات الكـربون أو تقديرات كلية لالنبعاثات من فئة فردية، ُمعبَّراً عنها باألطنان من                                                                       
ِ                      ُمعاِدل ثاين أكسيد الكربون    :                وعلى وجه التحديد  . ُ   

   ُ         ِّ                                       ُّ             ، ُتمثل املكوِّنات اجملاميع الكلية لكل عمود من أعمدة تغيُّر          )KP-I ( ٥                  بالنسبة للجداول     � 
                                               ِّ             يتصل بالنشاط؛ وينبغي اعتبار املكاسب واخلسائر مكوِّنات                                 خمـزون الكـربون فـيما      
                             ً منفصلة، حيثما كان ذلك منطبقاً 

     ِّ      ِّ                                               ، متثِّل املكوِّنات االنبعاثات الكلية للنشاط الناشئة عن        )KP-II ( ٥                      بالنسـبة لـلجداول       � 
                                                        واجنـراف التربة، واالضطراب املرتبط بتحويل استخدام         )N (                        التسـميد بالنـتروجني      
  .                                  خدام اجلري، أو إحراق الكتلة األحيائية            األراضي، واست 

                     اجللسة العامة التاسعة 
     ٢٠٠٥      ديسمرب  /            كانون األول  ١٠- ٩ 

                                                      

                                                                      كمؤشر على متوسط حصة االنبعاثات النامجة عن استخدام األراضي وتغيري                                      مت اختـيار هـذه القيمة         ) ١ (
  .                                                    ىل جمموع انبعاثات األطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية                           وعمليات إزالتها بالنسبة إ                      استخدام األراضي واحلراجة
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 ١-م أإ/١٩املقرر 

 ١املبادئ التوجيهية للنظم الوطنية مبوجب الفقرة 
  من بروتوكول كيوتو٥من املادة 

  ،                                                   إن مؤمتر األطراف بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

                                                                          من بروتوكول كيوتو التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ،            ٥              من املادة     ١      فقرة        بال       ّ   إذ يذكّر  
                                                                                                           وخاصة احلكم الذي نصت عليه ومفاده أن ينشئ كل طرف مدرج يف املرفق األول، يف موعد أقصاه سنة واحدة                   

                                أ حبسب مصادرها وعمليات إزالتها                                   ً      ً                                            قـبل بـدء فترة االلتزام األوىل، نظاماً وطنياً لتقدير االنبعاثات البشرية املنش            
                                                                 بواسطة املصارف، من مجيع غازات الدفيئة غري اخلاضعة لربوتوكول مونتريال،

                                                                           بأمهية هذه النظم الوطنية لتنفيذ األحكام األخرى املنصوص عليها يف بروتوكول كيوتو،       ّ   وإذ يسلّم  

        لسابعة،                                   الذي اعتمده مؤمتر األطراف يف دورته ا ٧-   م أ /  ٢٠          يف املقرر        وقد نظر 

                من بروتوكول    ٥              من املادة     ١                                                             املبادئ التوجيهية للنظم الوطنية املوضوعة مبوجب الفقرة                يعـتمد  - ١ 
                                     كيوتو كما هي واردة يف مرفق هذا املقرر؛

  .                                                                          األطراف املدرجة يف املرفق األول على تنفيذ هذه املبادئ التوجيهية يف أقرب وقت ممكن  حيث - ٢ 
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 املرفق

                                               اصة بالنظم الوطنية لتقدير انبعاثات غـازات                           املبادئ التوجيهية اخل  
                                                              الدفيـئة البشرية املنشأ حسب مصادرها وعمليات إزالتها بواسطة    

  )١ (                   من بروتوكول كيوتو ٥           من املادة  ١                           املصارف مبوجب الفقرة 

  االنطباق-   ً أوال  

     ً      طرفاً يف                                                                          ً                    تنطـبق أحكـام هـذه املبادئ التوجيهية على كل طرف مدرج يف املرفق األول يكون أيضاً                 - ١
                                                                                        وقد خيتلف تنفيذ األطراف ملتطلبات النظم الوطنية حبسب الظروف الوطنية، ولكنه جيب أن               .                  بـروتوكول كيوتو  

                                                      وجيب أال تؤدي أية اختالفات يف التنفيذ إىل إعاقة أداء املهام   .                                                يشتمل على العناصر املبينة يف هذه املبادئ التوجيهية
  .                             املبينة يف هذه املبادئ التوجيهية

  التعاريف-   ً نيا  ثا

  تعريف النظام الوطين-ألف 

                                                                                                       يشـتمل الـنظام الوطين على مجيع الترتيبات املؤسسية والقانونية واإلجرائية اليت تتخذ ضمن طرف من                 - ٢
                                                                                                             األطـراف املدرجة يف املرفق األول لتقدير االنبعاثات البشرية املنشأ، حبسب مصادرها وعمليات إزالتها بواسطة               

  .                                                                      ازات الدفيئة غري اخلاضعة لربوتوكول مونتريال، ولإلبالغ عن بيانات اجلرد وحفظها                املصارف، من مجيع غ

  تعاريف أخرى-باء 

            نفس معىن    )٢ (                                                                                          يكـون للمصـطلحات التالـية الواردة يف هذه املبادئ التوجيهية اخلاصة بالنظم الوطنية              - ٣
                                  غري املناخ بشأن إرشادات املمارسة                                                                                املصـطلحات الـواردة يف ثبت مصطلحات اهليئة احلكومية الدولية املعنية بت           

  : )٤ (                                                                        اليت أقرهتا اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ يف دورهتا السادسة عشرة )٣ (     اجليدة

                                                                             تعين املمارسة اجليدة جمموعة من اإلجراءات ترمي إىل ضمان أن تكون قوائم              :              املمارسة اجليدة   ) أ ( 
                                                             راهتا، بصورة منتظمة وبقدر ما ميكن احلكم عليها، تقديرات غري مبالغ                                      جرد غازات الدفيئة دقيقة حبيث تكون تقدي

                                                      

  .                                                                       يف هذه املبادئ التوجيهية إىل مادة من مواد بروتوكول كيوتو، ما مل يرد خالف ذلك  "     مادة "         تشري كلمة   ) ١ (
                             للداللة على املبادئ التوجيهية  "                                      املبادئ التوجيهية اخلاصة بالنظم الوطنية "                           تستخدم يف هذه الوثيقة عبارة   ) ٢ (

                                                                                                           اخلاصة بالنظم الوطنية لتقدير انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ حبسب مصادرها وعمليات إزالتها بواسطة املصارف 
  .                   من بروتوكول كيوتو ٥           من املادة  ١            مبوجب الفقرة 

   ية                                   إرشادات اهليئة احلكومية الدولية املعن "                                                         يف هذه املبادئ التوجيهية اخلاصة بالنظم الوطنية، يشار بعبارة   ) ٣ (
                                                                       إرشادات املمارسة اجليدة وإدارة أوجه عدم التيقن يف قوائم اجلرد الوطنية       "    إىل    "                                        بـتغري املـناخ بشـأن املمارسة اجليدة       

  .                                                      املعتمدة من قبل اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ  "                       النبعاثات غازات الدفيئة
  .    ٢٠٠٠     مايو  /      أيار ٨- ١          مونتريال،   ) ٤ (
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                                      وتشتمل املمارسة اجليدة على اختيار طرائق   .                     ً       ُ   َّ                               فيها زيادة أو نقصاناً، وحبيث ُتخفَّض أوجه عدم التيقن قدر اإلمكان
               ديد أوجه عدم                                                                                                   الـتقدير املـتالئمة مع الظروف الوطنية وعلى ضمان اجلودة ومراقبتها على املستوى الوطين، وحت              

             ً     ً                                                    التيقن حتديداً كمياً، وحفظ البيانات واإلبالغ عنها من أجل تعزيز الشفافية؛

                                                                                         مراقبة اجلودة هي نظام من األنشطة التقنية الروتينية اليت ترمي إىل قياس ومراقبة               :             مراقبة اجلودة   ) ب ( 
  :                                 ويهدف نظام مراقبة اجلودة إىل ما يلي  .                               نوعية عملية اجلرد أثناء إجرائها

                                                                                    إتاحة إجراء عمليات فحص ومراقبة روتينية ومتسقة لضمـان سالمة البيانات وصحتها واكتماهلا؛ ̀  ١̀ 

                                 حتديد ومعاجلة أية أخطاء وحاالت سهو؛ ̀  ٢̀ 

  .                                                  توثيق وحفظ مواد اجلرد وتسجيل مجيع أنشطة مراقبة اجلودة ̀  ٣̀ 

                                  ت للتحقق من دقتها فيما يتعلق                                                                                      وتشـتمل أنشطة مراقبة اجلودة على طرائق عامة من قبيل عمليات فحص البيانا            
                                                                                                  حبـيازة البـيانات وحسـاباهتا، واسـتخدام إجراءات موحدة معتمدة فيما يتصل بعمليات حساب االنبعاثات،      

                                   كما أن أنشطة مراقبة اجلودة على        .                                                                         والقياسـات، وتقديـر أوجه عدم التيقن، وحفظ املعلومات واإلبالغ عنها          
                                                               ستعراض تقين لفئات مصادر االنبعاثات، وبيانات وأساليب تقدير                                                     املسـتوى األعلى تشتمل على إجراء عمليات ا       

                         عوامل النشاط واالنبعاثات؛

                                                                          يشتمل ضمان اجلودة يف أنشطته على نظام خمطط إلجراءات االستعراض يتوىل             :           ضمان اجلودة   ) ج ( 
               تثبت من حتقيق                                                                                                   تنفيذه موظفون من غري املشاركني بصورة مباشرة يف عملية تطوير جتميع قوائم اجلرد، من أجل ال               

                                                                                                             أهداف جودة البيانات، وضمان أن تشكل بيانات اجلرد أفضل تقدير ممكن لالنبعاثات وعمليات إزالتها بواسطة               
                                                                                                       املصارف وذلك بالنظر إىل احلالة الراهنة للمعارف العلمية والبيانات املتاحة، ودعم فعالية برنامج مراقبة اجلودة؛

                                                              الفئة ذات األولوية يف عمليات اجلرد الوطنية بالنظر إىل أن                       تعين تلك     :                       فـئة املصادر الرئيسية     ) د ( 
               ً     ً                                                                                                 لتقديراهتا تأثرياً هاماً على جممل عملية جرد انبعاثات غازات الدفيئة املباشرة للبلد املعين من حيث املستوى املطلق                 

                                       لالنبعاثات أو اجتاه االنبعاثات أو كليهما؛

                                                يصف اخلطوات اليت يلزم اتباعها، مدرجة حبسب                 ً       ً     يعين خمططاً بيانياً    :                    خمطط تسلسل القرارات      ) ه ( 
  .                                                                  ً                     ترتيب حمدد، من أجل إعداد قائمة جرد أو عنصر من عناصر عملية اجلرد وفقاً ملبادئ املمارسة اجليدة

                     ً                                                           تتم هذه العملية وفقاً للمبادئ التوجيهيـة لتقدمي التقارير عن قوائم اجلرد السنوية  :                 عملية إعادة احلساب - ٤
                                               ً                                         ألمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، وهي متثل إجراًء إلعادة تقدير انبعاثات غازات الدفيئة        ً                وفقـاً التفاقـية ا    

                                                                                    ، حبسب مصادرها وعمليات إزالتها بواسطة املصارف، فيما يتعلق ببيانات قوائم اجلرد اليت يكون  )٥ (             البشرية املنشأ

                                                      

                                                                           لتوجيهية اخلاصة بالنظم الوطنية من إشارات إىل غازات الدفيئة يدل على                                         إن ما يرد يف هذه املبادئ ا        ) ٥ (
  .                                         غازات الدفيئة غري اخلاضعة لربوتوكول مونتريال
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                                        و تغيريات يف طريقة احلصول على بيانات عوامل                                       ، وذلك نتيجة حلدوث تغيريات يف املنهجيات، أ )٦ (             قد سبق تقدميها
  .                                                                                  االنبعاثات وبيانات األنشطة واستخدامها، أو نتيجة إلدراج فئات جديدة من املصادر والبواليع

  األهداف-     ً ثالثا  

                                           لتقدير االنبعاثات البشرية املنشأ، حبسب       ٥              من املادة     ١                                                  إن أهداف النظم الوطنية املعتمدة مبوجب الفقرة         - ٥
                                                                                                      وعمليات إزالتها بواسطة املصارف، من مجيع غازات الدفيئة غري اخلاضعة لربوتوكول مونتريال واملشار                     مصادرها

  :                         إليها أدناه كنظم وطنية هي

                                                                                              متكني األطراف املدرجة يف املرفق األول من تقدير انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ حبسب                ) أ ( 
                                   ، واإلبالغ عن هذه االنبعاثات حبسب       ٥                      حسبما تقتضيه املادة                                                    مصـادرها وعملـيات إزالتها بواسطة املصارف،        

                                          واملقررات ذات الصلة املعتمدة من قبل        ٧              من املادة     ١                                          ً               مصادرها وعمليات إزالتها بواسطة املصارف وفقاً للفقرة        
                                                     أو مؤمتر األطراف بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو؛ /             مؤمتر األطراف و

  ؛ ٧   و ٣                                                 ة يف املرفق األول على الوفاء بالتزاماهتا مبوجب املادتني                    مساعدة األطراف املدرج  ) ب ( 

                                            من قبل األطراف املدرجة يف املرفق األول،         ٧                                                تيسـري استعراض املعلومات املقدمة مبوجب املادة          ) ج ( 
  ؛ ٨                   حسبما تقتضيه املادة 

  .             اجلرد اخلاصة هبا                                                                   مساعدة األطراف املدرجة يف املرفق األول على ضمان وحتسني نوعية بيانات قوائم   ) د ( 

  اخلصائص-     ً رابعا  

                                                                                                            ينـبغي تصـميم وتطبيق النظم الوطنية من أجل ضمان شفافية قوائم اجلرد واتساقها وقابليتها للمقارنة                 - ٦
                                                                                                             واكتماهلا ودقتها على النحو املعرف يف املبادئ التوجيهية اخلاصة بإعداد قوائم اجلرد من قبل األطراف املدرجة يف            

                                أو مؤمتر األطراف بوصفه اجتماع      /                                                          للمقررات ذات الصلة املعتمدة من قبل مؤمتر األطراف و                         ً     املـرفق األول، وفقاً   
  .                       األطراف يف بروتوكول كيوتو

                                                                                         ينبغي تصميم وتطبيق النظم الوطنية من أجل ضمان جودة بيانات قوائم اجلرد من خالل التخطيط ألنشطة  - ٧
                                                        ع بيانات األنشطة، واختيار الطرائق وعوامل االنبعاثات                                    وتشتمل أنشطة اجلرد على جتمي      .                        اجلرد وإعدادها وإدارهتا  

                                                                                                                عـلى النحو املناسب، وتقدير انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ حبسب مصادرها وعمليات إزالتها بواسطة               
                                       مراقبة اجلودة، وتنفيذ إجراءات للتحقق من  /                                                        املصارف، واالضطالع بأنشطة تقدير أوجه عدم التيقن وضمان اجلودة

  .                                                                                     نات اجلرد على املستوى الوطين، على النحو املبني يف هذه املبادئ التوجيهية اخلاصة بالنظم الوطنية   بيا

                                                                                              وينبغي تصميم وتطبيق النظم الوطنية من أجل دعم االمتثال لاللتزامات الناشئة عن بروتوكول كيوتو فيما  - ٨
  .                               وعمليات إزالتها بواسطة املصارف                                                            يتصل بتقدير انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ حبسب مصادرها

                                                      

   ".                                 قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة "   إىل   "           قوائم اجلرد "     ً                     توخياً لإلجياز، يشار بعبارة   ) ٦ (
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                                                                                         وينبغي تصميم وتطبيق النظم الوطنية من أجل متكني األطراف املدرجة يف املرفق األول من إجراء تقديرات  - ٩
                                                                                                             متسـقة النـبعاثات مجـيع غازات الدفيئة البشرية املنشأ حبسب مجيع مصادرها وعمليات إزالتها بواسطة مجيع                 

                                                                            املبادئ التوجيهية املنقحة اليت اعتمدهتا اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ                              املصارف على النحو الذي تشمله
                                        ، وإرشادات اهليئة احلكومية الدولية املعنية                                                         بالنسبة لقوائم اجلرد الوطنية النبعاثات غازات الدفيئة        ١٩٩٦          يف عـام    

         أو مؤمتر   /                                      صلة املعتمدة من قبل مؤمتر األطراف و                                                ً                         بتغري املناخ فيما يتعلق باملمارسة اجليدة، وفقاً للمقررات ذات ال         
  .                                           األطراف بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

  املهام العامة-     ً خامسا  

  :                                                            يقوم كل طرف مدرج يف املرفق األول، عند تنفيذ نظامه الوطين، مبا يلي -  ١٠

                         م احملددة يف هذه املبادئ                                                                             وضـع الترتيـبات املؤسسـية والقانونية واإلجرائية الالزمة ألداء املها            ) أ ( 
                                                                                                            التوجيهـية للنظم الوطنية، حسب االقتضاء، بني الوكاالت احلكومية والكيانات األخرى املسؤولة عن أداء مجيع               

                                                               املهام احملددة يف هذه املبادئ التوجيهية، واحملافظة على هذه الترتيبات؛

                                        التوجيهية للنظم الوطنية يف الوقت احملدد،                                                  تأمني القدرة الكافية ألداء املهام احملددة يف هذه املبادئ  ) ب ( 
                                                                                                     مبـا يف ذلك مجع البيانات الالزمة لتقدير االنبعاثات من غازات الدفيئة البشرية املنشأ حبسب مصادرها وعمليات     
                                                                                                   إزالتها بواسطة املصارف، ووضع ترتيبات لضمان الكفاءة الفنية للموظفني املشاركني يف عملية إعداد قوائم اجلرد؛

                                                            سمية كيان وطين وحيد يتوىل جممل املسؤولية عن قوائم اجلرد الوطنية؛ ت  ) ج ( 

   ٥                                                                      ً                          إعـداد قوائـم اجلـرد الوطنية السنوية واملعلومات التكميلية يف الوقت احملدد وفقاً للمادة                  ) د ( 
  ف                                  أو مؤمتر األطراف بوصفه اجتماع األطرا /                                  واملقررات ذات الصلة ملؤمتر األطراف و ٧           من املادة  ٢   و ١         والفقرتني 

                  يف بروتوكول كيوتو؛

     ً   وفقاً  ٧                                                                              توفري املعلومات الالزمة لتلبية متطلبات اإلبالغ احملددة يف املبادئ التوجيهية مبوجب املادة     ) ه ( 
  .                                                   أو مؤمتر األطراف بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو /                                للمقررات ذات الصلة ملؤمتر األطراف و

  املهام احملددة-     ً سادسا  

                                                                              مدرج يف املرفق األول، من أجل حتقيق األهداف وأداء املهام العامة املوصوفة أعاله،                       يقـوم كـل طرف     -  ١١
  . )٧ (                                                         باملهام احملددة املتعلقة بتخطيط قوائم اجلرد، وإعدادها، وإدارهتا

                                                      

                                 قوائم اجلرد على ختطيط عملية                                                                         ألغـراض هذه املبادئ التوجيهية للنظم الوطنية، تشتمل عملية وضع           ) ٧ (
                                                                      واملقصود بإدراج هذه اخلطوات املتعلقة بعملية وضع قوائم اجلرد يف هذه املبادئ    .                                       اجلـرد وإدارهتـا وإعداد قوائم اجلرد      

    ١٧     إىل   ١٢                                                                                                  التوجيهية هو فقط التحديد الواضح للمهام اليت ينبغي أن تؤديها النظم الوطنية على النحو املبني يف الفقرات 
  .                  ه املبادئ التوجيهية     من هذ
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  التخطيط لقوائم اجلرد-ألف 

  :                                                                يقوم كل طرف مدرج يف املرفق األول، كجزء من ختطيطه لقوائم اجلرد، مبا يلي -  ١٢

                                                             تسمية كيان وطين وحيد يتوىل جممل املسؤولية عن قوائم اجلرد الوطنية؛  ) أ ( 

                                                                      إتاحة العناوين الربيدية واإللكترونية للكيان الوطين املسؤول عن قوائم اجلرد؛  ) ب ( 

                                                                                            حتديـد وتوزيع مسؤوليات حمددة يف عملية وضع قوائم اجلرد، مبا يف ذلك املسؤوليات املتعلقة                 ) ج ( 
                                                                                       ع البيانات، وخباصة البيانات املتعلقة بالنشاط وعوامل االنبعاثات، من هيئات اخلدمات                                  باختـيار األساليب، ومج   

                          وحيدد هذا التعريف أدوار      .                                                                               اإلحصـائية وغريهـا مـن الكيانات، وجتهيزها، وحفظها، ومراقبة وضمان اجلودة           
                          يبات املؤسسية والقانونية                                                                  ً                    الوكاالت احلكومية والكيانات األخرى املشاركة يف إعداد قوائم اجلرد، فضالً عن الترت           

                                                                       واإلجرائية املتخذة إلعداد هذه القوائم، والتعاون بني هذه الوكاالت والكيانات؛

                                                                   مراقبة جودة قوائم اجلرد تصف اإلجراءات احملددة اليت يلزم اختاذها           /                       وضع خطة من أجل ضمان      ) د ( 
                                            لة اليت ينبغي اختاذها لضمان اجلودة، بقدر                                                                             ملراقبة اجلودة أثناء عملية وضع قوائم اجلرد، وتيسري اإلجراءات الشام         
                                                           اإلمكان، فيما يتعلق بقوائم اجلرد بأكملها، وحتديد أهداف اجلودة؛

                                                  ً                                              وضـع إجـراءات للنظر يف قوائم اجلرد واملوافقة عليها رمسياً، مبا يف ذلك أي حسابات ينبغي                     ) ه ( 
  . ٨                                   ملية استعراض قوائم اجلرد مبوجب املادة                                                             إجراؤها من جديد، قبل تقدميها والرد على أي قضايا تثار يف إطار ع

                                                                                                      وينـبغي أن يقوم كل طرف مدرج يف املرفق األول، كجزء من عملية ختطيطه لقوائم اجلرد، بالنظر يف                    -  ١٣
                                                                                                                الوسـائل الكفيلة بتحسني نوعية بيانات النشاط، وعوامل االنبعاثات، واألساليب، وغري ذلك من العناصر الفنية               

       مراقبة  /                                                                    وينبغي النظر يف املعلومات اليت يتم احلصول عليها من خالل تنفيذ برنامج ضمان  .  د                    ذات الصلة بقوائم اجلر
       مراقبة  /                    أو تنقيح خطة ضمان    /                                   ، واالستعراضات األخرى، عند وضع و      ٨                                       اجلودة، وعملية االستعراض مبوجب املادة      

  .                  اجلودة وأهداف اجلودة

  إعداد قوائم اجلرد-باء 

  :                                          ق األول، كجزء من إعداده لقوائم اجلرد، مبا يلي                       يقوم كل طرف مدرج يف املرف -  ١٤

                              ً                                                             حتديـد فئات املصادر الرئيسية وفقاً لألساليب املوصوفة يف اإلرشادات املتعلقة باملمارسة اجليدة            ) أ ( 
  ؛ ) ٢- ٧        ، الفرع  ٧      الفصل  (                                                   اليت وضعتها اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ 

                                                          املوصوفة يف املبادئ التوجيهية املنقحة اليت وضعتها اهليئة                          ً                   إعـداد تقديـرات وفقـاً لألساليب          ) ب ( 
                                                                فيما يتصل بقوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة، واملبينة             ١٩٩٦                                                   احلكومـية الدولـية املعنية بتغري املناخ يف عام          

                  وضمان استخدام                                                                                                   بالتفصيل يف إرشادات املمارسة اجليدة اليت وضعتها اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ،            
                                                        أساليب مناسبة لتقدير االنبعاثات من فئات املصادر الرئيسية؛
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                                                                                            مجع بيانات كافية عن النشاط، وجتهيز املعلومات وعن عوامل االنبعاثات، حسبما يلزم، لدعم               ) ج ( 
           ها بواسطة                                                                                                       األساليب املختارة لتقدير االنبعاثات من غازات الدفيئة البشرية املنشأ حبسب مصادرها وعمليات إزالت            

        املصارف؛

                                                                                                إجراء تقدير كمي ألوجه عدم التيقن يف قوائم اجلرد بالنسبة لكل فئة من فئات املصادر وجململ                  ) د ( 
                 ً                                                                           قائمة اجلرد، وفقاً إلرشادات املمارسة اجليدة اليت وضعتها اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ؛

                                                ات املقدمة من قبل بشأن االنبعاثات من غازات                                                    ضـمان أن جتري عملية إعادة حساب التقدير           ) ه ( 
                                                              ً                                               الدفيئة البشرية املنشأ حبسب مصادرها وعمليات إزالتها باملصارف وفقاً إلرشادات املمارسة اجليدة اليت وضعتها              

   فه                          أو مؤمتر األطراف العامل بوص /                                                                        اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ واملقررات ذات الصلة ملؤمتر األطراف و
                                اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو؛

   أو  /                                  واملقررات ذات الصلة ملؤمتر األطراف و ٧           من املادة  ١                            ً         جتميع قوائم اجلرد الوطنية وفقاً للفقرة   ) و ( 
                                                  مؤمتر األطراف بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو؛

       مراقبة  /  ً                  قاً خلطة ضمان اجلودة     وف  )  ١        املستوى   (                                                    تنفيذ اإلجراءات العامة ملراقبة جودة قوائم اجلرد          ) ز ( 
  .                                                                                       اجلودة على أساس إرشادات املمارسة اجليدة اليت وضعتها اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ

  :                                                                        يقوم كل طرف مدرج يف املرفق األول، كجزء من إعداد قوائم اجلرد اخلاصة به، مبا يلي -  ١٥

                            على فئات املصادر الرئيسية      )  ٢        املستوى   (          احملددة                                               تطبيق إجراءات مراقبة اجلودة لفئات املصادر       ) أ ( 
                ً          أو البيانات وفقاً إلرشادات  /                                                                             وعـلى فئات املصادر الفردية اليت حدثت فيها عمليات مراجعة كبرية للمنهجيات و       

                                                                  املمارسة اجليدة اليت وضعتها اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ؛

                                                             ئم اجلرد يقوم به موظفون مل يشاركوا يف وضع قوائم اجلرد،                                             إتاحة إجراء استعراض أساسي لقوا      ) ب ( 
                                                              ً                                              ومـن األفضـل أن يقوم به طرف ثالث مستقل، قبل تقدمي قوائم اجلرد، وفقاً لإلجراءات املقررة لضمان اجلودة                

      أعاله؛  )  د (  ١٢                     املشار إليها يف الفقرة 

            ً            الرئيسية فضالً عن فئات                            ً                                               إجـراء اسـتعراض أوسع نطاقاً لقوائم اجلرد املتعلقة بفئات املصادر              ) ج ( 
                                                        املصادر اليت حدثت فيها تغيريات كبرية يف األساليب أو البيانات؛

                                                                                         إعـادة تقييم عملية التخطيط لقوائم اجلرد من أجل حتقيق أهداف اجلودة املقررة املشار إليها يف        ) د ( 
               ه، والتقييمات     أعال  )  ج (  ١٥ و  )  ب (  ١٥                                                         ، وذلـك بـناء على االستعراضات املوصوفة يف الفقرتني            ) د (  ١٢          الفقـرة   

  .                                        الداخلية الدورية لعملية إعداد قوائم اجلرد

  إدارة قوائم اجلرد-جيم 

  :                                                                       يقوم كل طرف مدرج يف املرفق األول، كجزء من عملية إدارته لقوائم اجلرد، مبا يلي -  ١٦
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                                               ً                                               حفـظ املعلومات عن قوائم اجلرد بالنسبة لكل سنة وفقاً للمقررات ذات الصلة ملؤمتر األطراف                 ) أ ( 
                                     وينبغي أن تشمل هذه املعلومات مجيع        .                                                                أو مؤمتـر األطـراف بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو           / و

                                                                                                                    البـيانات املفصـلة عن عوامل االنبعاثات وبيانات النشاط، والوثائق اليت تبني كيفية إعداد وجتميع هذه العوامل                 
                                           ملعلومات املستندات الداخلية بشأن إجراءات                ً                   وينبغي أيضاً أن تشمل هذه ا       .                                       والبيانات من أجل إعداد قوائم اجلرد     

                                                                                                   مراقبة اجلودة، واالستعراضات اخلارجية والداخلية، ومستندات بشأن املصادر الرئيسية السنوية وحتديد            /      ضـمان 
                                                املصادر الرئيسية، والتحسينات املقررة لقوائم اجلرد؛

                              ىل مجيع املعلومات احملفوظة اليت                     من الوصول إ    ٨                                              متكني األفرقة االستعراضية املنشأة مبوجب املادة         ) ب ( 
                        أو مؤمتر األطراف بوصفه     /                                     ً                                            يستخدمها الطرف إلعداد قوائم اجلرد، وفقاً للمقررات ذات الصلة ملؤمتر األطراف و           

                                اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو؛

  د                                                       ، على طلبات توضيح املعلومات الواردة يف قوائم اجلر         ٨                       ً                الـرد يف الوقت احملدد، وفقاً للمادة          ) ج ( 
  .                                                                                      والناجتة من املراحل املختلفة لعملية استعراض معلومات قوائم اجلرد، واملعلومات عن النظام الوطين

                                                                                                        ينبغي أن يقوم كل طرف مدرج يف املرفق األول، كجزء من عملية إدارته لقوائم اجلرد، بإتاحة الوصول                  -  ١٧
  .                                                     إىل املعلومات احملفوظة من خالل إعدادها وجتميعها يف مكان واحد

  حتديث املبادئ التوجيهية-   ً بعا  سا

ُ                             ُ                       ً                                              ُتسـتعرض هـذه املـبادئ التوجيهـية وُتـنقح، حسب االقتضاء، وفقاً للمقررات ذات الصلة ملؤمتر                  -  ١٨
                                                                                                مؤمتر األطراف بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، مع مراعاة املقررات ذات الصلة ملؤمتر               /        األطـراف 
  .      األطراف

                     اجللسة العامة الثانية 
     ٢٠٠٥      نوفمرب  /        ين الثاين     تشر  ٣٠ 
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 ١-م أإ/٢٠املقرر 

 ٢إرشادات املمارسة اجليدة والتعديالت اليت جترى مبوجب الفقرة 
  من بروتوكول كيوتو٥من املادة 

                                                     إن مؤمتر األطراف بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،

                             تحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ،                                   من بروتوكول كيوتو التفاقية األمم امل ٥           من املادة  ٢          بالفقرة       ِّ  إذ يذكِّر 

  ، ٦-   م أ / ٥   و ٤-   م أ / ٨   و ٤-   م أ / ١   و ٣-   م أ / ٢   و ٣-   م أ / ١                     مبقررات مؤمتر األطراف        ِّ       وإذ يذكِّر كذلك 

                                           الذي اعتمده مؤمتر األطراف يف دورته السابعة، ٧-   م أ /  ٢١          يف املقرر        وقد نظر 

                              شادات املمارسة اجليدة وإدارة      إر                                                            تقرير الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ املعنون               يعتمد - ١ 
                                                           ، وهو التقرير الذي اعتمده الفريق احلكومي الدويل املعين                       ّ                                              أوجه عدم التيقّن يف قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة        

     يشار    (    ٢٠٠٠      مايو   /       أيار  ٨       إىل    ١                                                                                  بتغري املناخ يف دورته السادسة عشرة املعقودة يف مونتريال بكندا يف الفترة من              
                                      املبادئ التوجيهية املنقحة اليت وضعها      "             كتوضيح ل       )                                            باسم إرشادات الفريق بشأن املمارسة اجليدة                 ً     إلـيه اختصاراً    

  ؛ "                                    لقوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة    ١٩٩٦                          الفريق احلكومي الدويل يف عام 

        إرشادات   )                   أطراف املرفق األول   (                                                         أن تستخدم األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية                يقـرر  - ٢ 
                                                      ً            أعاله يف إعدادها قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة وفقاً           ١                                                   يق بشأن املمارسة اجليدة املشار إليها يف الفقرة             الفر

                لربوتوكول كيوتو؛

                                     من بروتوكول كيوتو ال تنطبق إال        ٥              من املادة     ٢                                            أن الـتعديالت املشار إليها يف الفقرة               يقـرر  - ٣ 
              ً                 أو معدة إعداداً ال ينسجم مع       /                                ملرفق األول بيانات غري كاملة و                                                      عـندما تكون بيانات اجلرد املقدمة من أطراف ا        

                                 لقوائم اجلرد الوطنية لغازات         ١٩٩٦                                                                          املـبادئ التوجيهـية املنقحة اليت وضعها الفريق احلكومي الدويل يف عام              "
  ر                                                                                                     عـلى الـنحو املبني يف إرشادات الفريق بشأن املمارسة اجليدة أو يف أي ممارسة جيدة يعتمدها مؤمت                   "          الدفيـئة 

                                             األطراف بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو؛

                                                                                        أال يـبدأ حساب التعديالت إال بعد إعطاء الطرف يف املرفق األول الفرص لتصويب أي                      يقـرر  - ٤ 
  ؛ ٨               ً                                                                                جوانب قصور وفقاً لإلطار الزمين واإلجراءات املبينني يف املبادئ التوجيهية الستعراض قوائم اجلرد مبوجب املادة 

                                                               ُ   َّ                     إجراء التعديل يؤدي إىل تقديرات متحفظة للطرف املعين وذلك لضمان أال ُيقلَّل من                   أن       يقـرر  - ٥ 
بالَغ يف تقدير ما ُيزال منها بواسطة املصارف ويف تقدير االنبعاثات البشرية                                                    ُ    َ             ُ                                                                      تقدير االنبعاثات البشرية املنشأ وأال ُي

                   املنشأ يف سنة األساس؛

 ً                                            اً ألطراف املرفق األول على تقدمي قوائم جرد                                                   أن القصد من التعديالت هو جعلها حافز             يؤكـد  - ٦ 
                                                              للمبادئ التوجيهية املنقحة اليت وضعها الفريق احلكومي الدويل         "                                            ً        سنوية كاملة ودقيقة لغازات الدفيئة ومعدة وفقاً        
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                                                         املوضحة يف إرشادات الفريق بشأن املمارسة اجليدة ويف أي           "                                          لقوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة         ١٩٩٦        يف عام   
      ويقصد   .                                                                                            دات بشأن املمارسة اجليدة يعتمدها مؤمتر األطراف بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو                إرشا

                                                                                                    بالـتعديالت التصـويب حلل مشاكل اجلرد خدمة ألغراض حساب قوائم جرد االنبعاثات والكميات املخصصة               
                                   املرفق األول بتقدير قوائم جرد                                                             وال يقصد بالتعديالت االستعاضة هبا عن التزام الطرف يف          .                   ألطراف املرفق األول  

      ١٩٩٦                                                             للمبادئ التوجيهية املنقحة اليت وضعها الفريق احلكومي الدويل يف عام  "                              ً  غازات الدفيئة واإلبالغ عنها وفقاً 
                                                               اليت توضحها إرشادات الفريق بشأن املمارسات اجليدة وأي إرشادات بشأن   "                                   لقوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة

                                                          يعتمدها مؤمتر األطراف بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو؛              املمارسة اجليدة 

                      َّ       ً                                                               أن حتسب التقديرات املعدَّلة وفقاً لإلرشادات التقنية بشأن منهجيات التعديل الواردة يف                   يقـرر  - ٧ 
  ة                                                                                      وهذه اإلرشادات التقنية تضمن االتساق وإمكان املقارنة، واستخدام أساليب متشاهبة يف معاجل        .                 مرفق هذا املقرر  

                        ً  ، بقدر ما يكون ذلك ممكناً؛ ٨                                                  مشاكل متشاهبة يف مجيع قوائم اجلرد املستعرضة مبوجب املادة 

    ُ                                                                                    أن ُتستخدم أي تعديالت لتقديرات قائمة اجلرد لسنة األساس لطرف يف املرفق األول يف                     يقـرر  - ٨ 
                الكمية املخصصة       ً            ووفقاً لصيغ حساب ٣           من املادة  ٨   و ٧                                 ً           حساب الكمية املخصصة لذلك الطرف عمالً بالفقرتني 

                                                                                ، وال يستعاض عن تلك التعديالت بتقدير منقح بعد حتديد الكمية املخصصة لذلك              ٧              من املادة     ٤    ً            وفقـاً للفقرة    
  ؛ ٣           من املادة  ٨   و ٧         ً           الطرف عمالً بالفقرتني 

    ُ                                                                                       أن ُتسـتخدم أي تعديالت لقائمة اجلرد لسنة التزام الطرف يف املرفق األول يف التجميع                      يقـرر  - ٩ 
                                         يني لقوائم جرد االنبعاثات والكميات املخصصة؛            واحلساب السنو

                                                                      ُ       أن يف حالة نشوء خالف بني الدولة الطرف وفريق خرباء االستعراض بشأن التعديل، ُتحال     يقرر -  ١٠ 
                        املسألة على جلنة االمتثال؛

                                     ً      ً                                                   أن للطـرف يف املرفق األول أن يقدم تقديراً منقحاً جلزء من قائمة جرده لسنة من فترة                        يقـرر  -  ١١ 
         ُ                                                                                     زام اليت أُدخل فيها تعديل يف وقت سابق، وذلك شريطة أن يقدم التقدير املنقح يف موعد يطابق، كأقصى حد،     االلت

                                     وبقبول فريق خرباء االستعراض بالتقدير  ٨     ً                            ورهناً بإجراء استعراض مبوجب املادة    .     ٢٠١٢                         موعد قائمة اجلرد لعام     
                                                ة نشوء خالف بني طرف املرفق األول وفريق خرباء                ويف حال   .                                        َّ              املـنقح، حيـل الـتقدير املنقح حمل التقدير املعدَّل         

              واخليار املتاح    .           ُ                                            ً                                      االسـتعراض، ُتحال املسألة على جلنة االمتثال اليت حتل اخلالف وفقاً إلجراءات وآليات االمتثال             
                                         ً      ً                                                     للطرف املدرج يف املرفق األول أن يقدم تقديراً منقحاً جلزء من قائمة اجلرد اخلاصة به سبق أن طبق عليه تعديل ال

                                                                                                           ينبغي أن مينع األطراف املدرجة يف املرفق األول من بذل قصارى جهدها ملعاجلة املشكلة يف الوقت الذي حددت                  
  . ٨                 ً                                                                         فيه ألول مرة ووفقاً لإلطار الزمين املبني يف املبادئ التوجيهية املتعلقة بإجراء االستعراض مبوجب املادة 



FCCC/KP/CMP/2005/8/Add.3 
Page 25 

 املرفق

 ٢ الفقرة إرشادات تقنية بشأن منهجيات التعديالت مبوجب
  من بروتوكول كيوتو٥من املادة 

  اهلدف-   ً أوال  

     من  ٥           من املادة  ٢                                                                           فيما يلي اهلدف من هذه اإلرشادات التقنية املتعلقة مبنهجيات التعديالت مبوجب الفقرة  - ١
  . )١ (              بروتوكول كيوتو

  ؛ ١-    م أإ /-  ٢٠                              ً      ً              وضع تقديرات معدلة تستويف استيفاًء كامالً شروط املقرر   ) أ ( 

       ً                ً                                 ، وقابالً للمقارنة وشفافاً، على أن تؤخذ يف االعتبار          )٢ (                   ً      ً    بيق التعديالت تطبيقاً متسقاً             ضـمان تط    ) ب ( 
ُ                                                                              اُألطـر الزمنـية املنصوص عليها يف املبادئ التوجيهية لالستعراض مبوجب املادة                                            ، وضمان القيام قدر اإلمكان      ٨ 
  . ٨                      للتعديالت مبوجب املادة                                                               باستخدام طرق متشاهبة يف املشاكل املتشاهبة يف مجيع عمليات اجلرد اليت ختضع

  النهج العام-     ً ثانيا  

                                      ً                                                              تضع هذه اإلرشادات التقنية إجراءات وطرقاً عامة وحمددة الستخدامها من قبل أفرقة خرباء االستعراض               - ٢
 ُ                                                                                      وُتستكمل هذه اإلجراءات والطرق مبوارد استعراض قوائم اجلرد املدرجة يف التذييل األول              .                  يف حساب التعديالت  

  .                ُ         ً                                                    دات التقنية، مما ُييسر أيضاً االتساق يف حساب التعديالت من قبل أفرقة خرباء االستعراض         هلذه اإلرشا

  اإلجراءات-ألف 

  . ١-    م أإ /-  ٢٠           من املقرر   ١١     إىل  ٣ُ                                        ُتتبع يف حساب وتطبيق التعديالت الفقرات من  - ٣

     ُ                     ندما ُتعترب بيانات اجلرد                                باء أدناه، وذلك فقط ع     -ُ                    ً                          ً          ُتطبق التعديالت تطبيقاً يضع يف االعتبار الفرع ثانياً          - ٤
                               مبا يف ذلك بيانات اجلرد التكميلية   ،  )                 أطراف املرفق األول  (                                                       املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية         

       ، اليت      ١٩٩٦                                  واملبادئ التوجيهية املنقحة لعام                                أو معدة بطريقة ال تتفق       /           ، ناقصة و   ٣              من املادة     ٤ و ٣               بشأن الفقرتني 
                     املشار إليها فيما بعد  (                                                                    كومي الدويل املعين بتغري املناخ إلعداد قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة               وضعها الفريق احل

                      املمارسات اجليدة وإدارة                                    كما جاءت يف تقريري الفريق املعنونني     )                                              باملـبادئ التوجيهـية للفريق احلكومي الدويل      
                                         رشادات املمارسات اجليدة الستخدام األراضي       وإ                                                                حـاالت عـدم اليقني يف قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة          

                                                      

                    والتعديالت اليت جترى     .                                                                               مجيع املواد املشار إليها يف هذه اإلرشادات التقنية هي مواد بروتوكول كيوتو             ) ١ (
  .                               يشار إليها فيما يلي بالتعديالت ٥           من املادة  ٢            مبوجب الفقرة 

                ألطراف ومن قبل                                                                                  يف هذا السياق، تعين كلمة االتساق وجوب االتساق يف تطبيق التعديالت بني كل ا               ) ٢ (
   .                        مجيع أفرقة خرباء االستعراض
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                                                                 املشار إليها أدناه بشكل مجاعي بإرشادات الفريق احلكومي الدويل          (   )٣ (                                      والتغـيري يف استخدام األراضي واحلراجة     
                                                           ، وما قد يعتمده مؤمتر األطراف بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول  )                                   املعين بتغري املناخ بشأن املمارسات اجليدة

  .                             إرشادات بشأن املمارسات اجليدة        كيوتو من

                                                                                        ً               تقوم أفرقة خرباء االستعراض يف إطار مسؤوليتها اجلماعية، حبساب وتوثيق التعديالت والتوصية هبا وفقاً               - ٥
                             وترد يف التذييل الثاين هلذه       .                           وهذه اإلرشادات التقنية    ٨                                                       ألحكـام اسـتعراض قوائم اجلرد السنوية مبوجب املادة          

  .                                                                    عة األحكام املتصلة بتوقيت التعديالت واإلبالغ عنها من هذه املبادئ التوجيهية                    اإلرشادات التقنية جممو

                                       ً                                                                   ينـبغي لفريق خرباء االستعراض أن يقرر مجاعياً منهجية حساب أي تعديل، مبا يف ذلك العناصر ذات الصلة من               - ٦
   ).        املستخدمة   )٥ (     يانات             ، وجمموعات الب )٤ (                                       مثل مصادر البيانات، والعوامل غري املباشرة (                    عناصر طريقة التعديل 

                  ، بطريقة بسيطة،    ١                                                                                     ينبغي ألفرقة خرباء االستعراض أن تطبق طريقة التعديل املناسبة املختارة من اجلدول              - ٧
    ً                                        ً                                                                   نظراً إىل الوقت احملدود املتاح حلساب التعديالت وفقاً ألحكام استعراض قوائم اجلرد السنوية الواردة يف املبادئ                

   ).                 يف التذييل الثاين ٣            انظر الفقرة    ( ٨    ادة                           التوجيهية لالستعراض مبوجب امل

                                                             ً      ً                                      ينبغي ألفرقة خرباء االستعراض أن تطبق هذه اإلرشادات التقنية تطبيقاً متسقاً وبطريقة متكن من املقارنة                - ٨
                                                                                                              وأن تقـوم قدر اإلمكان باستخدام طرق متشاهبة يف املشاكل املتشاهبة يف مجيع قوائم اجلرد اليت جيري استعراضها                  

                                                                                                ، على أن توضع يف االعتبار األحكام املتعلقة باحلصول على تقديرات متحفظة على النحو الوارد                ٨    دة           مبوجب املا 
  .       أدناه  ٥٢   و  ٥١               وصفه يف الفقرتني 

                                                                                                       وبغـية تعزيز االتساق يف تطبيق التعديالت ألي طرف بعينه، ينبغي كلما أمكن استخدام طريقة التعديل                - ٩
ُ       نفسها املستخدمة يف احلاالت اليت ُعدلت هب    ً                                 مثالً لسنة األساس أو لسنة سابقة لفترة  (                         ا مشكلة اجلرد يف سنة سابقة                            

                                             ، وعلى العناصر األساسية املستخدمة يف حساب        )٦ (                                                 وينطـبق هذا النص على طريقة التعديل األساسية          ).          االلـتزام 
              ، وأي بارامتر                                                                                           التعديل، حبسب االقتضاء، مثل مصدر البيانات الدولية، والعوامل غري املباشرة، وجمموعات البيانات    

  .                              آخر من بارامترات اجلرد املستخدمة

                                                      

     َّ                                       ، تطبَّق إرشادات املمارسات اجليدة الستخدام        ١٠-    م أ  /  ١٥                           ً              يف سياق بروتوكول كيوتو ووفقاً للمقرر         ) ٣ (
  .                                                                   األراضي والتغيري يف استخدام األراضي واحلراجة، بالنسبة لفترة االلتزام األويل

                                   إىل البيانات اإلرشادية خالف بيانات      "                   عوامل غري املباشرة    ال "                                       ألغـراض هذه اإلرشادات التقنية، تشري         ) ٤ (
                                                                                                        النشاط أو بارامترات اجلرد األخرى املستخدمة يف حساب تقديرات االنبعاثات أو عمليات اإلزالة املرتبطة باالنبعاثات أو 

                    فورة، ومتوسط نصيب                                                                                                  عملـيات اإلزالة مثل الناتج احمللي اإلمجايل، والسكان، وبيانات اإلنتاج ذات الصلة، واآلبار احمل             
  .                                                معايري اختيار العوامل غري املباشرة ألغراض التعديالت  ٤٠              وترد يف الفقرة   .                           الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل

                                   إىل البيانات املتصلة بقوائم اجلرد       "                           جمموعات البيانات املستخدمة   "                                         ألغـراض هـذه اإلرشادات التقنية، تشري          ) ٥ (
  .  ٣٩                            ألغراض التعديالت ترد يف الفقرة   "                         جمموعات البيانات املستخدمة "              ومعايري اختيار   .                            الواردة من جمموعة من البلدان

                                                                                                  ألغـراض هـذه اإلرشادات التقنية، تعترب طرق التعديل األساسية تلك الطرق اليت تؤدي إىل تقدير                  ) ٦ (
  .    دناه       دال أ-                                                                          ً  لالنبعاثات أو عمليات اإلزالة قبل تطبيق عامل التحفظ الوارد وصفه يف الفرع ثالثاً 
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                                                                                                  ال تطـبق أيـة تعديالت لتقديرات االنبعاثات وعمليات اإلزالة ألغراض حتديد الكمية املسندة مبوجب                -  ١٠
  . ٨                                  إال خالل االستعراض األويل مبوجب املادة  ٣           من املادة  ٨   و ٧        الفقرتني 

                          أو السنة األخرية يف فترة                    ً             فردها، وحتديداً سنة األساس            ُ                                        ينـبغي أال ُتطـبق التعديالت إال لسنوات جرد مب          -  ١١
                                                                                                               االلتزام قيد االستعراض، وينبغي أال تطبق على سلسلة زمنية كاملة أو على جمموعة من السنوات إال يف احلاالت                  

  .       أدناه  ١٣          من الفقرة   )  ج ( و  )  ب (                      ويف الفقرتني الفرعيتني   ١٢                      الوارد وصفها يف الفقرة 

                                                                       عديالت بأثر رجعي على أي سنة سابقة لسنة اجلرد قيد االستعراض إال يف حاالت قيام          ُ           ينبغي أال ُتطبق الت   -  ١٢
       أدناه،   )  ج (  ١٣                        أو احلاالت املتصلة بالفقرة  /                                                                الطرف بتقدمي التقديرات املعاد حساهبا لسنوات فترة االلتزام السابقة، و

                                   أعيد حساهبا لسنوات فترة االلتزام                            وعندما تقدم تقديرات      .                                                    إضافة إىل معلومات اجلرد لسنة اجلرد قيد االستعراض       
                                                                                                             السـابقة لسنة اجلرد اليت ختضع لالستعراض، جيوز تطبيق التعديالت بأثر رجعي على التقديرات اليت مل تستعرض                 

  .                                    أعاله على هذه التقديرات املعاد حساهبا ٤                            بعد إذا انطبقت أحكام الفقرة 

  ،  ٣              من املادة     ٤    و  ٣                                ة عن أنشطة يف إطار الفقرتني                                                             بالنسـبة لتقديرات االنبعاثات وعمليات اإلزالة النامج       -  ١٣
  :                                                                  جيوز تطبيق التعديالت لسنة معينة أو جملموعة من السنوات، على النحو التايل

                                          ً    ّ                                    بالنسبة لألنشطة اليت اختار الطرف حساهبا سنوياً، تطّبق أية تعديالت خالل االستعراض السنوي   ) أ ( 
                              بالنسبة آلخر قائمة جرد مقدمة؛ 

                                                                                         لألنشطة اليت اختار الطرف حساهبا لفترة االلتزام بأكملها، يتم حبث وتطبيق أية تعديالت                        بالنسـبة     ) ب ( 
                                                                                                                  لسنة معينة أو جملموعة من سنوات فترة االلتزام عند احلاجة، وذلك فقط خالل االستعراض السنوي للسنة األخرية من                  

                                        بل استعراض السنة األخرية من فترة االلتزام؛    ُ                   َّ                         وال ُتبحث التعديالت وال تطبَّق خالل أي استعراض سنوي ق  .             فترة االلتزام

      من   ٤                                                                                          بالنسـبة إلدارة األراضي الزراعية وإدارة املراعي وجتديد الغطاء النبايت مبوجـب الفقرة               ) ج ( 
  ُ      ُ                                                                                              ، ُتبحث وُتطبق أية تعديالت لالنبعاثات أو عمليات اإلزالة يف سنة األساس النامجة عن هذه األنشطة،                 ٣         املـادة   

   ً                                     مثالً على أساس سنوي أو يف هناية فترة         (                                                 فيما يتصل بالتواتر الدوري حلساب هذه األنشطة                            حبسب اختيار الطرف    
ّ                                       ويف احلالة اليت يكون فيها الطرف قد اختار حساب هذه األنشطة سنوياً فقّدم تقديرات أعيد حساهبا،                   ).        االلتزام    ً                                                           

                            التقديرات املعاد حساهبا قد                                                                                       جيـوز تطبـيق التعديالت بأثر رجعي بالنسبة لسنة األساس، شريطة أال تكون هذه               
  .                                    أعاله على هذه التقديرات املعاد حساهبا ٤                                          خضعت من قبل لالستعراض، وتنطبق أحكام الفقرة 

                                                                                               ويف عملية اختيار البيانات وغريها من العناصر املطلوبة لطريقة تعديل ينبغي أن توضع يف االعتبار السلسلة  -  ١٤
   .                             الزمنية ألي عنصر من هذا النوع

                                    ً                                                         إذا مل تشمل هذه اإلرشادات التقنية كلياً بعض جوانب حالة حمددة، يلتزم اخلرباء الذين حيسبون                   وحـىت    -  ١٥
                                                  ، كما يلتزمون إىل أقصى حد ممكن هبذه اإلرشادات          ١-     م أإ  /  ٢٠              من املقرر      ١١       إىل    ٣                           الـتعديل بالفقـرات من      

  .       التقنية
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  انطباق التعديالت-باء 

                                  ُ                            ي ألفرقة خرباء االستعراض أن تتمسك بالُنهج املوحدة الستعراض                                                 عند النظر يف احلاجة إىل التعديل، ينبغ       -  ١٦
  .                        ً       ً                             قوائم اجلرد اليت تشمل أيضاً تقييماً للسلسلة الزمنية لتقدير معني

                                     ً      ً                                                         وإذا وجـد فـريق خرباء االستعراض أن تقديراً مقدماً من طرف من األطراف يؤدي إىل تقدير ناقص                   -  ١٧
                                                ُ                د لالنبعاثات يف سنة من سنوات فترة االلتزام، وجب أال ُيطبق                                                            لالنـبعاثات يف سـنة األساس، أو إىل تقدير زائ         

                                                                         أدناه إذا أدى هذا احلساب إىل تقدير معدل تزيد قيمته لسنة األساس عن التقدير   ٥٤                  ً         التعديل احملسوب وفقاً للفقرة 
  .                                                                             األصلي املقدم من الطرف أو تقل قيمته لسنة من سنوات فترة االلتزام عن التقدير األصلي

                                        ً      ً                                              ثل، إذا رأى فريق خرباء االستعراض أن تقديراً مقدماً من طرف من األطراف يؤدي إىل تقدير ناقص            وبامل -  ١٨
     من  ٤                                 ، أو عن أي نشاط خمتار مبوجب الفقرة  ٣           من املادة  ٣                                             لعمليات اإلزالة النامجة عن أي نشاط مبوجب الفقرة 

                                         يات اإلزالة يف سنة األساس عن أي نشاط                                                                          ، يف إحدى سنوات فترة االلتزام، أو يؤدي إىل تقدير زائد لعمل            ٣       املادة  
       ّ   ّ       ، جيب أالّ يطّبق     )                                                      إدارة األراضي املزروعة واملراعي وجتديد الغطاء النبايت         ( ٣              من املادة     ٤                        خمـتار مبوجـب الفقرة      

ّ                ً    أدناه إذا كان من شأن هذا احلساب أن يؤدي إىل تقدير معّدل يكون أقل حتفظاً   ٥٤                  ً         التعديل احملسوب وفقاً للفقرة                                                     
  .                           األصلي املقدم من الطرف املعين          من التقدير

                                                                                                       ينـبغي الشروع بإجراء التعديل إذا مل تكن املعلومات املقدمة من الطرف شفافة مبا فيه الكفاية، على أن            -  ١٩
  .      أعاله ٤                            تؤخذ يف االعتبار أحكام الفقرة 

               ملعين بتغري املناخ                                 ً                                            إذا وجد فريق خرباء االستعراض خروجاً على املبادئ التوجيهية للفريق احلكومي الدويل ا -  ٢٠
                                                                       ً                                          كما أوضحها هذا الفريق يف إرشادات املمارسة اجليدة وإذا كان هذا االحنراف ناشئاً عن إسناد تقديرات إىل فئة                  

    ُ                            ، ال ُتطبق التعديالت يف احلاالت       ٣              من املادة     ٤       أو    ٣                                                      غـري صـحيحة أو إىل نشاط غري صحيح مبوجب الفقرتني            
  : )٧ (       التالية

                                                                   د إىل فئة املصدر الصحيحة ال تؤثر يف إمجايل االنبعاثات من مصادر                                       إذا كانـت إعـادة اإلسنا       ) أ ( 
                                 مدرجة يف املرفق ألف لربوتوكول كيوتو

                                      أو يف عمليات اإلزالة النامجة عن أي        /                                                        إذا كانت إعادة اإلسناد ال تؤثر يف حساب االنبعاثات و           ) ب ( 
  . ٣           من املادة  ٤     فقرة                          ، أو أي نشاط خمتار مبوجب ال ٣           من املادة  ٣                       نشاط مبفرده مبوجب الفقرة 

     ، أو  ٣           من املادة  ٣                            َّ           َّ                                  إذا اختار طرف ما عدم حساب جممَّع كربون معيَّن، فيما يتعلق بنشاط مبوجب الفقرة  -  ٢١
       ّ    َّ                                                  ، جيب أالّ يطبَّق تعديل هلذا املخزون بسبب النقصان طاملا أثبت الطرف  ٣           من املادة  ٤                       بنشاط خمتار مبوجب الفقرة 

ْ    ً   ، أن اجملمع املعين ليس َمْصدراً ١-    م أإ /  ١٦      املقرر           من مرفق   ٢١          ً         املعين، وفقاً للفقرة   َ                    .  

                                                      

  . ٨                                                                                    يف هذه احلاالت، يوصى بإجراء إعادة اإلسناد كجزء من استعراض قوائم اجلرد السنوية مبوجب املادة   ) ٧ (
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  الطرق والتحفظ يف التقدير-     ً ثالثا  

                                                                 ُ                             على وجه العموم، حتسب أفرقة خرباء االستعراض كل تعديل على املستوى الذي ُتحدد عنده املشكلة، مثل        -  ٢٢
ُ            وإذا ُحصرت املشكلة   .        االهتمام                ُ                                                      مستوى الفئة اليت ُيحددها الفريق احلكومي الدويل، أو حتسب للعنصر احملدد موضوع       

                         ُ                              ُ   َّ                                                              بفـئة واحـدة من الفئات اليت ُيحددها الفريق احلكومي الدويل، ال ُيعدَّل إال التقدير املتعلق بذلك املصدر أو بتلك                   
                         مثل عدم اتساق أو عدم      (                                                     ً                      وعلى غرار ذلك، إذا كان عنصر واحد فقط يف تقدير معني مثرياً للمشاكل                .         املصـارف 

                     ، يكتفي فريق خرباء     )                                                                    غري ذلك من بارامترات اجلرد أو بيانات األنشطة أو إساءة تطبيقها                                   صحة عوامل االنبعاث أو     
                                          وفيما يتعلق بتقديرات استخدام األراضي وتغيري   .                                                              االستعراض باالستعاضة عن ذلك العنصر يف حساب التقدير املعدل        

  .                              عند االقتضاء وحيثما ينطبق ذلك                                                                  ً  استخدام األراضي واحلراجة، ينبغي إيالء االعتبار لتقسيم التقديرات مكانياً،

                                                                              ُ                                إذا مل يـتوافر املدخل الالزم من البيانات أو البارامترات على مستوى فئة املصادر الذي ُيحدده الفريق                  -  ٢٣
                                                                                                احلكومي الدويل للمشكلة، أو إذا انطوت املشكلة على أكثر من عنصر واحد من عناصر طريقة تقدير االنبعاث أو 

                                                                            مها الطرف أو إذا كان الطابع املعقد للمنهجية املستخدمة ال يسمح باالستعاضة فقط عن                       عملية اإلزالة اليت يستخد
                            غري أنه ينبغي ألفرقة خرباء       .                                                                                  العنصر املثري للمشاكل، وجب استخدام مزيد من البيانات اإلمجالية كأساس للتعديل          

               ً        ها املشاكل تالفياً جلعل                                                                                       االسـتعراض أن تـبذل كل جهد ممكن إلجراء التعديل على املستويات اليت حددت عند              
  .                                        بيانات ال تستدعي التعديل عرضة هلذا التعديل

  اختيار الطرق-ألف 

                                          ، وجب على فريق خرباء االستعراض اختيار        )٨ (                                                            إذا كان تقدير االنبعاث أو عملية اإلزالة حباجة إىل تعديل          -  ٢٤
  .                   تقدير ألغراض التعديل                                                                 واحدة من طرق التعديل األساسية الواردة يف هذه اإلرشادات التقنية حلساب 

                                                                                                         ولـدى اختيار طريقة التعديل األساسية واملدخل من البيانات املناسبة حلالة تعديل حمددة، ينبغي ألفرقة                -  ٢٥
                    ُ       وحسب االقتضاء، ما مل ُيذكر  ١                                                                 خرباء االستعراض بوجه عام أن تتبع الطرق املذكورة حبسب األولوية يف اجلدول 

                        وإذا مل تتوفر شروط طريقة   .                                            عات بعينها من العناصر املدرجة يف الفصل الرابع                              خالف ذلك يف العناصر املتعلقة بقطا
  .                                                                        التعديل ذات األولوية العليا حبسب اجلدول، وجب استخدام ثاين أفضل طريقة للتعديل

                                                     ً                                         وإذا توافرت سلسلة زمنية متسقة من التقديرات املعدة وفقاً إلرشادات املمارسة اجليدة اليت وضعها الفريق  -  ٢٦
                                                                                                               كومي الدويل، ومل ينقص إال تقديرات فترة ال تزيد على السنتني، كان االستقراء البسيط للسلسلة الزمنية هذه                   احل

  .                        هو الطريقة األنسب للتعديل

                                                      

                                              ، وإذا مل تكن طريقة التقدير اليت يستخدمها الطرف                 أو لعملية اإلزالة   ً                            مثالً، إذا مل يوجد تقدير لالنبعاث   ) ٨ (
           ُّ                                                       يل املعين بتغيُّر املناخ كما تشرحها إرشادات املمارسة اجليدة اليت                                                                 طـريقة تتفق واملبادئ التوجيهية للفريق احلكومي الدو       

   من   )                                                    عامل االنبعاث أو بيانات النشاط أو بارامتر آخر        (                                                               وضعها الفريق نفسه، أو إذا وجدت مشكلة يف عنصر أو أكثر            
  .                                         عناصر طريقة التقدير املستخدمة من قبل الطرف
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                                                                                                          وإذا كـان مبعـث الـتعديل هـو نقص الشفافية وكان نقص الشفافية هذا حيول دون قيام فريق خرباء                     -  ٢٧
                                                                     ت التقدير الزائد أو التقدير الناقص أو حيول دون قيام فريق اخلرباء بتقدير                                    االستعراض بتقييم احلاالت املمكنة من حاال

                                                                                                                سـبب اخلروج احملتمل على املبادئ التوجيهية للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ كما أوضحها هذا الفريق                 
  ،  )                          اث أو الطرق غري املناسبة                                          مثل بيانات النشاط أو معامالت االنبع      (                                             احلكومـي الدويل يف إرشادات املمارسة اجليدة        

  . ١                                        ً                                                  وجب على أفرقة خرباء االستعراض أن تطبق أيضاً طرق التعديل األساسية حبسب األولوية الواردة يف اجلدول 

          مناسبة   ١                                                                                                    يف احلالـة االستثنائية اليت ال تكون فيها أي طريقة من طرق التعديل األساسية املدرجة يف اجلدول                   -  ٢٨
                                وإذا طبقت طرق تعديل غري تلك        .                                                   فرقة خرباء االستعراض أن تستخدم طرق تعديل أخرى                                    حلالـة تعديل معينة، جيوز أل     

                                                                                                                 املدرجة يف هذه اإلرشادات التقنية، وجب على أفرقة خرباء االستعراض ذكر سبب عدم استخدام أي من طرق التعديل                 
  .                         ملختارة هي الطريقة املناسبة                                                                          األساسية الواردة يف هذه اإلرشادات التقنية، ووجب عليها تربير اعتبارها الطريقة ا

 )مرتبة حبسب األولوية(عملية اإلزالة / طرق التعديل األساسية للحصول على تقدير لالنبعاث-١اجلدول 

                      طريقة التعديل األساسية االنطباق/الشروط
                                                            احلصول على بيانات النشاط وعوامل االنبعاث وغري ذلك من بارامترات 

        أدناه  ٣٤   و  ٣٣               املبني يف الفقرتني             ً                 التقدير وفقاً لترتيب األولويات 
                 اخلرباء احلكومي           لفريق  ١        املستوى        منـوذج    - ١

                      الدويل املعين بتغري املناخ

                                وجود تقدير غري مناسب للسنة موضوع  /                         فقط يف حالة عدم وجود تقدير
                                                                  الدراسـة إذا توافرت سلسلة زمنية متسقة لتقديرات االنبعاث أو عملية   

       اإلزالة

                و عمليات اإلزالة   أ        النبعاثات ا         استقراء - ٢

                                وجود تقدير غري مناسب للسنة موضوع  /                         فقط يف حالة عدم وجود تقدير
                                                                    الدراسـة إذا توافـرت سلسلة زمنيـة متسقة لتقديرات االنبعاث أو         

                                  عملية اإلزالة وعامل غري مباشر مقابل

                                    استيفاء االنبعاثات أو عمليات اإلزالة   /       استقراء - ٣
                          باالستناد إىل عامل غري مباشر

                املصارف املرتبطة   /           فئة املصادر  /                                        ير االنبعاثات أو عمليات اإلزالة للغاز        تقد
                                            ً باالنبعاثات أو عمليات اإلزالة اليت تتطلب تعديالً

            بني فئات                     أو عمليات اإلزالة                االنبعاثات      ربط - ٤
    جرد      قائمة              أو الغازات يف        املصارف  /      املصادر

          إلزالة لكل                                                     عامل غري مباشر للبلد موضوع الدراسة ومعدل االنبعاث أو ا
                                 عامل غري مباشر يف جمموعة من البلدان

           أو عمليات      ات                         متوسـط معـدالت االنبعاث     - ٥
     عامل                        ً           من جمموعة بلدان استناداً إىل               اإلزالـة 
         غري مباشر

                                                  ً                                                             الطـرق الواردة يف هذا اجلدول هي الطرق اليت توفر تقديراً لالنبعاثات أو عمليات اإلزالة قبل تطبيق عامل                    :     مالحظة
                                        جيم أدناه مزيد من التفاصيل بشأن       -                  ً     ويرد يف الباب ثالثاً       .              دال أدناه  -                    ً      د وصفه يف الباب ثالثاً                   التحفظ الوار 

  .                   طرق التعديل األساسية
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  اختيار البيانات وغري ذلك من العناصر-باء 

                                                                                       لدى اختيار أية مدخالت من البيانات حلساب تعديل ما، ينبغي أن تعطي أفرقة خرباء االستعراض، حسب  -  ٢٩
                                                                                                                 ضـاء، األولويـة للبـيانات الوطنـية املتاحة يف قائمة اجلرد املقدمة من الطرف أو اليت يتيحها الطرف قبل                        االقت

  .                                                                 االستعراض أو أثناءه، شريطة أال تكون هذه البيانات هي السبب يف التعديل

            نية اليت مل                                                            ً     ً                              وينبغي أال تقوم أفرقة خرباء االستعراض بعمليات حبث تستغرق وقتاً طويالً عن البيانات الوط              -  ٣٠
  .                                                                           يوفرها الطرف لفريق االستعراض، أو إجياد بيانات جديدة خاصة بالبلد موضوع الدراسة

                                          أعاله، أو مل تعترب مناسبة حلالة التعديل       ٢٩                                                                    وإذا مل تـتوافر البيانات الوطنية، وفق ما هو مبني يف الفقرة              -  ٣١
                                                  مصادر البيانات الدولية املوصى هبا املدرجة يف                                                                          اخلاصـة هبا، ينبغي أن ختتار أفرقة خرباء االستعراض البيانات من          

  .                                               موارد استعراض قوائم اجلرد املذكورة يف التذييل األول

                                                                                                   ومصـادر البيانات الدولية اليت جيب إدراجها يف موارد استعراض قوائم اجلرد املذكورة يف التذييل األول           -  ٣٢
  :                             جيب أن تفي مبعظم املعايري التالية

                  مثل األمم املتحدة    (                                          ً           املوفرة للبيانات منظمات حكومية دولية معترفاً هبا                               أن تكـون املـنظمات        ) أ ( 
  )                       والوكالة الدولية للطاقة  )      الفاو (                                   ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة 

    ُ                                  أن ُتستوىف البيانات وحتفظ وتنشر بانتظام  ) ب ( 

  )                اإلحصاءات الوطنية (                    ً                         أن تكون البيانات أصالً من إعداد البلدان نفسها   ) ج ( 

                                                                     أن تكون البيانات منطبقة على نطاق واسع على األطراف املدرجة يف املرفق األول  ) د ( 

   ً                         مثالً من خالل شبكة اإلنترنت أو  (                                                      أن تكون البيانات يف متناول األمانة وأفرقة خرباء االستعراض     ) ه ( 
                                ، يف الوقت املناسب وبتكلفة معقولة )                    عن طريق األقراص املدجمة

                                                                         لكافية متاحة لتقييم إمكانية تطبيق البيانات املتعلقة بالنشاط أو العوامل غري                   أن تكون املعلومات ا  ) و ( 
                                          مثل وصف كيفية مجع البيانات، والتعاريف       (                                                                      املباشـرة أو عوامـل االنبعاث أو غري ذلك من بارامترات التقدير             

   ).                           املستخدمة، والتغطية اجلغرافية

 اختيار البيانات املتعلقة بالنشاط -١

                                                           ً                                 اب التعديل استخدام أو استبدال البيانات املتعلقة بالنشاط، مثالً إما كمدخل يف املنهجية                          إذا تطلب حس   -  ٣٣
                                                                                 للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، أو ألن البيانات املتعلقة بالنشاط هي السبب يف  ١                  النموذجية للمستوى 

                                        أفرقة خرباء االستعراض، ما يلي حسب                                                                                 الـتعديل، وإذا مل تكن هناك أية بيانات وطنية متاحة، جيب أن تستخدم            
  :             ترتيب األفضلية
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                                                                                         مصادر البيانات الدولية املوصى هبا كما ترد يف موارد استعراض قوائم اجلرد املدرجة يف التذييل األول  ) أ ( 

                                                                  ما مل توفر مصادر البيانات الدولية البيانات عن السنة موضوع            )         االستيفاء (                   طـرق االسـتقراء       ) ب ( 
   ):                 حبسب ترتيب األفضلية (                                                              ه احلالة جيب احلصول على البيانات املتعلقة بالنشاط على النحو التايل               الدراسة، ويف هذ

                                                                               البيانات الوطنية املتعلقة بالنشاط، إذا كانت هذه البيانات متاحة كما هو             )        استيفاء (           اسـتقراء    ̀  ١̀ 
             ضعها الفريق                     ً                                       أعاله، ومت مجعها وفقاً إلرشادات املمارسات اجليدة اليت و           ٢٩                  مطلوب يف الفقرة    

                             احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ

                                                                             البيانات من مصادر البيانات الدولية املوصى هبا املدرجة يف موارد استعراض             )        استيفاء (         استقراء   ̀  ٢̀ 
                                  قوائم اجلرد الواردة يف التذييل األول

               موارد استعراض                                                             باستخدام العوامل غري املباشرة أو البيانات البديلة من           )         االستيفاء (            االسـتقراء    ̀  ٣̀ 
                                  قوائم اجلرد الواردة يف التذييل األول

  )                        مثل بيانات النشاط للفرد (                                                                        البيانات املتعلقة بالنشاط واليت تستند إىل عوامل غري مباشرة مناسبة             ) ج ( 
  .       أدناه  ٣٨     إىل   ٣٥                   ً                   من جمموعة بلدان تبعاً ألحكام الفقرات من 

 اختيار عوامل االنبعاث أو بارامترات اجلرد األخرى -٢

                                                                                                       إذا تطلب حساب تعديل ما استخدام أو استبدال عامل انبعاث أو أحد بارامترات اجلرد األخرى، وذلك                 -  ٣٤
                                                       أو ألن عامل االنبعاث أو غريه من بارامترات اجلرد هو السبب  ١   ً                                       مثالً إما كمدخل للمنهجية النموذجية للمستوى 

  :              ألفضلية، ما يلي                                                       يف التعديل، جيب أن يستخدم فريق خرباء االستعراض، حبسب ترتيب ا

                                                                                     القيم النموذجية للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ املستمدة من إرشادات املمارسة اجليدة   ) أ ( 
                                                        ، أو غري ذلك من مصادر البيانات الدولية املوصى هبا والواردة     ١٩٩٦                                            هلذا الفريق، أو مبادئه التوجيهية املنقحة لعام 

              وإذا استخدمت    .                           ً                                 درجة يف التذييل األول، ومتشياً مع إرشادات املمارسة اجليدة                                          يف موارد استعراض قوائم اجلرد امل     
                                                                                                              عوامل انبعاث أو بارامترات جرد أخرى من مصادر بيانات دولية أخرى، يتعني على فريق خرباء االستعراض أن                 

         ِّ                                   يربر ويوثِّق، يف تقرير االستعراض، سبب استخدامها

                                                  لوطين أو عامل االنبعاث الضمين أو متوسط عامل تغري خمزون               عامل االنبعاث ا  )        استيفاء (        استقراء   ) ب ( 
                                                                                                       الكربون أو غري ذلك من بارامترات اجلرد من األعوام السابقة، املشار إليها يف منوذج اإلبالغ املوحد، أو يف تقرير      

              يل املعين بتغري                                      ُ  َّ     ً                                                          اجلـرد الوطين، إذا كان هذا العامل قد أُعدَّ وفقاً إلرشادات املمارسة اجليدة للفريق احلكومي الدو               
      املناخ

                                                                               متوسط عامل االنبعاث الضمين أو متوسط عامل تغري خمزون الكربون أو غري ذلك من بارامترات   ) ج ( 
  .       أدناه  ٣٨     إىل   ٣٥                                                                               اجلرد اخلاصة مبجموعة من البلدان واليت يتم احلصول عليها وفق ما يرد وصفه يف الفقرات من 
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 القطريةاختيار العوامل غري املباشرة واجملموعات  -٣

                                                                                      إذا تطلب حساب تعديل ما استخدام عوامل غري مباشرة، يتعني على فريق خرباء االستعراض أن يستخدم  -  ٣٥
  .                                                                          العوامل املوصى هبا والواردة يف موارد استعراض قوائم اجلرد املدرجة يف التذييل األول

                        االستعراض أن تتبع املناهج       ُ                                                                     إذا اسـُتخدم بارامتر جرد متوسط من جمموعة بلدان، كان على أفرقة خرباء           -  ٣٦
                                                                                                                واألدوات املوصـى هبا لتجميع بيانات اجلرد كما هي مدرجة يف موارد استعراض قوائم اجلرد الواردة يف التذييل                  

                                                                                                          وإدراج العوامـل غري املباشرة والنهوج واألدوات املتعلقة بتجميع بيانات اجلرد يف موارد استعراض قوائم                 .     األول
  .                                                 ً                    األول جيب أن خيضع لتوصية خرباء االستعراض الرئيسيني وفقاً ألحكام التذييل األول                       اجلرد الواردة يف التذييل 

                                                                                                  وجيب أن تبني أفرقة خرباء االستعراض سبب استخدام العوامل غري املباشرة واجملموعات القطرية وتثبت               -  ٣٧
                         وجيب شرح وتربير استخدام      .                                                                  أو الربط بني العامل غري املباشر واالنبعاثات أو عمليات اإلزالة          /                 مالءمة التجميع و  

                                                                                                               عوامـل غري مباشرة أو هنوج وأدوات لتجميع بيانات اجلرد غري تلك املوصى هبا يف موارد استعراض قوائم اجلرد                   
  .                   املدرجة يف املرفق األول

                                                                                                           وعـند اسـتخدام بارامتر متوسط للجرد من جمموعة من البلدان، جيب توثيق االفتراضات اليت استند إليها                  -  ٣٨
                                                                                              موعة، كما جيب توثيق مدى تطابق بارامتر اجلرد املتوسط هذا مع البارامتر النموذجي أو النطاق النموذجي          اختيار اجمل

              وباملثل، عندما   .                                                                                         الوارد يف إرشادات املمارسة اجليدة للفريق احلكومي الدويل أو مبادئه التوجيهية، حيثما كانت متاحة
   من   )                                                ل انبعاث أو إزالة متوسط يعتمد على عامل غري مباشر         تطبيق معد (                                        يـتعلق التجميع باستخدام عامل غري مباشر   

  .                                                                                            جمموعة من البلدان، جيب توثيق االفتراضات اليت استند إليها التجميع والعالقة احملددة بالعامل غري املباشر

       ية، مع                                                ً                يف عملية التعديل جيب اختيارها، قدر املستطاع، وفقاً للمعايري التال )٩ (                        واجملموعات املراد استخدامها -  ٣٩
  :                مراعاة رأي اخلرباء

  ُ                                                      ُ                                  ال ُتدرج إال أطراف املرفق األول اليت خضعت الستعراض فردي واليت اعُتربت البيانات اخلاصة                ) أ ( 
                                      ُ                                                                                هبا دقيقة أثناء عملية االستعراض، واليت مل ُيجر بشأهنا تعديل ألي بارامتر من بارامترات جرد الغازات أو الفئات                  

                                         انات اجلرد الواردة من الطرف اخلاضع للتعديل ُ                     وُتستبعد من التجميع بي  .       املعنية

                      ً                                                                         ال يغطـي التجمـيع إال عدداً أدىن من البلدان، كما هو حمدد يف النهوج واألدوات املوصى هبا                    ) ب ( 
                   لتجميع بيانات اجلرد

        وميكن أن   .                                                                        جتميع البلدان يف جمموعات جيب أن يراعي فيه، قدر اإلمكان، تشابه الظروف الوطنية  ) ج ( 
                                                                                                      ف الوطنية، يف مجلة أمور، بالظروف املناخية والتنمية االقتصادية واملمارسات التشغيلية أو اإلدارية،                         تتعلق الظرو 

                                                                                                            وأنـواع النشـاط يف جمـايل النفط والغاز، وعمر املعدات أو املنشآت وخصائصها التقنية، وخصائص الغابات                 
  .                             ً                                 واستخدام األراضي والتربة، تبعاً لفئة املصدر أو املصرف موضوع البحث

                                                      

                                               ً             ق استعراضها من بلدان أخرى، لن يكون التجميع ممكناً إال                                                    بالنظر إىل احلاجة إىل استخدام بيانات سب        ) ٩ (
  .              ً                                             وهذا يعين ضمنياً أنه ينبغي أن يقترن التجميع بتقنيات االستقراء  .                                 لسنة واحدة قبل السنة موضوع البحث
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  :      ُ                                                             ً                             جيب أن ُتختار العوامل غري املباشرة املراد استخدامها يف عملية التعديل وفقاً للمعايري التالية، قدر املستطاع -  ٤٠

                                                                       جيب أن يكون للعامل ارتباط كاف باالنبعاثات أو عمليات اإلزالة موضوع الدراسة  ) أ ( 

                              ستخدم وبني االنبعاثات أو عمليات                                                      هناك حاجة إىل إثبات أمهية العالقة بني العامل غري املباشر امل  ) ب ( 
  .                                       اإلزالة احملسوبة، مع مراعاة الظروف الوطنية

  تفاصيل طرق التعديل األساسية وتنوع أشكاهلا-جيم 

                       ً                                                                                   يوفـر الفـرع الـتايل مزيداً من اإلرشاد بشأن تطبيق طرق التعديل األساسية الوارد وصفها يف الفرع                   -  ٤١
                                                                         ع يغطي التنوع احملتمل يف تلك الطرق فإن الترقيم والترتيب ال يتفقان                               وملا كان هذا الفر     .               ألـف أعاله   -     ً    ثالـثاً   

  . ١                         والقائمة الواردة يف اجلدول 

  للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ١طرق التعديل النموذجية من املستوى  -١

                   ارد وصفها يف املبادئ      الو ١                                                                   تشري هذه الطريقة األساسية للتعديل إىل طرق التعديل النموذجية من املستوى  -  ٤٢
                                                                                                             التوجيهـية للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ كما أوضحتها إرشادات املمارسة اجليدة للفريق احلكومي               

       ُ                                                                  وإذا اسُتخدمت طريقة التعديل هذه جيب الرجوع إىل إرشادات املمارسة اجليدة يف مجيع   .                      الدويل املعين بتغري املناخ
                                                                   وال ميكن تطبيق طريقة التعديل هذه إال عندما تكون البيانات عن             .                بادئ التوجيهية                              األحـوال قبل الرجوع إىل امل     

                                                             أعاله أو من مصادر بيانات دولية كما ورد وصفـها فـي             ٢٩                                ً                 النشـاط متاحة من مصادر وطنية وفقاً للفقرة         
                    م عامل انبعاث أو               وجيب استخدا   .        أعاله   ٣٣                                                                أعاله، أو يتم احلصول عليها على النحو الوارد يف الفقرة              ٣١        الفقرة  

  .      أعاله  ٣٤                                                                              غري ذلك من بارامترات اجلرد اليت تتطلبها الطريقة ويتم احلصول عليه كما ورد يف الفقرة 

 طرق االستقراء واالستيفاء -٢

                                                                       أو االستيفاء ينبغي أن يتبع فريق خرباء االستعراض اإلرشادات املتعلقة           /                              إذا استخدمت طرق االستقراء و     -  ٤٣
                                                                                      الجتاهات املنصوص عليها يف إرشادات املمارسات اجليدة اليت وضعها الفريق احلكومي الدويل                                 باستقراء واستيفاء ا  

                                                  إرشادات املمارسات اجليدة وإدارة عدم اليقني يف قوائم     من ٢- ٢- ٣- ٧                                          املعـين بتغري املناخ، وال سيما يف الفرع         
                               ستخدام األراضي وتغيري استخدام                                      من إرشادات املمارسات اجليدة ال      ٦- ٥                                        اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة والفرع      

  .              األراضي واحلراجة

                                            ً   يف حالة نقص تقديرات اجلرد أو عدم إعدادها وفقاً                                                يطبق استقراء تقديرات االنبعاثات أو عمليات اإلزالة -  ٤٤
                                    السلسلة الزمنية، ويف حالة توافر      )                 سنة اجلرد األخرية   (          أو هناية    / و  )           سنة األساس  (                                 إلرشادات املمارسة اجليدة لبداية     

  .                                                                             القيم اليت مت استعراضها واملتوافقة مع السلسلة الزمنية ملعظم سنوات السلسلة الزمنية

                                                باإلضافة إىل تطبيق طرق االستقراء على تقديرات          ):                          مثل البيانات عن النشاط      (                        استقراء بارامترات اجلرد   -  ٤٥
                        وى البيانات عن النشاط،                                                                                       االنـبعاثات أو عملـيات اإلزالة قد يكون من الضروري استخدام االستقراء على مست             

   ).      أعاله  ٣٤   و  ٣٣             انظر الفقرتني  (                                                 ً         وعوامل االنبعاث، أو غري ذلك من بارامترات اجلرد، تبعاً للظروف 
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                                                                                                   ميكن تطبيق استقراء االنبعاثات أو عمليات اإلزالة باستخدام بيانات العوامل غري املباشرة والبيانات البديلة -  ٤٦
  )                                        مجيع السنوات فيما عدا سنتني كحد أدىن       (                             عض سنوات السلسلة الزمنية                                             إذا كانت تقديرات اجلرد متوافرة عن ب      

   أو  /           سنة األساس و (                                       ً                                              ولكنها غري متوافرة أو مل يتم إعدادها وفقاً إلرشادات املمارسات اجليدة بالنسبة للعام املطلوب 
                    ة املعروفة واملتاحة                                                                               وينبغي ربط االنبعاثات أو عمليات اإلزالة بإحكام بسائر البيانات اإلرشادي            ).                آخـر سنة جرد   

   ).                  العوامل غري املباشرة (       بسهولة 

  .                                                                                           حلساب تعديل لسنة جرد معينة شريطة توافر القيم اليت مت استعراضها للسنوات القريبة                            ويطبق االستيفاء  -  ٤٧
                                                                                                                   ومن املرجح أال تطبق هذه الطريقة إال يف حاالت استثنائية، ولكن ميكن أن تطبق على البيانات املتعلقة بالنشاط،                  

  .                                                   ً         أو عوامل االنبعاث، أو غري ذلك من بارامترات اجلرد، رهناً بالظروف

عمليات /طرق التعديل باالستناد إىل الربط بني االنبعاثات -٣
 اإلزالة والفئات أو الغازات

                                   اليت تشملها قائمة جرد يف بعض                 الغازات      أو                                                           ميكـن الـربط بني االنبعاثات أو عمليات اإلزالة والفئات          -  ٤٨
                        وعلى سبيل املثال، ميكن أن   .                                                                  دير انبعاثات أو عمليات إزالة غاز حمدد أو االنبعاثات من فئة معينة                 احلـاالت لـتق   

ُ                                                                           ً                                        ُتحسـب انبعاثات امليثان وأكسيد النيتروز الصادرة عن أنشطة احتراق الوقود استناداً إىل انبعاثات ثاين أكسيد                
  .                       الكربون، يف حالة توافرها

 لقطريةطرق التعديل على أساس اجملموعات ا -٤

                                            هلا ظروف وطنية متشاهبة بالنسبة للقطاع                                                                   ميكـن تطبيق بارامترات جرد متوسطة من جمموعة من البلدان          -  ٤٩
                                             يتبني أنه ال يتفق مع إرشادات املمارسة اجليدة، أو   )                 مثل عامل االنبعاث (                                   املشمول باجلرد لتصحيح أي بارامتر جرد 

                                   وتوفر موارد استعراض قوائم اجلرد       .                 ملعين بتغري املناخ                             للفريق احلكومي الدويل ا     ١                             كمدخـل يف طـريقة املستوى       
                      ومىت وجب القيام بتعديل   .                                                                         الواردة يف التذييل األول النهوج واألدوات املوصى هبا لوضع بيانات اجلرد يف جمموعات

    رجح                                                  ُ                                                              بالنسـبة لبلد معني، تعني على أفرقة خرباء االستعراض أن ُتدرج هذا البلد الطرف يف جمموعة البلدان اليت ي                  
  .                  ً                انتماؤه إليها وفقاً لظروفه الوطنية

             يف حالة عدم                                                                  عمليات إزالة يستند إىل عامل غري مباشر جملموعة من البلدان            /                      تطبيق متوسط انبعاثات       ميكن   -  ٥٠
                                                           ً                                                        وجود تقدير انبعاثات أو عمليات إزالة أو عدم إعداد تقدير وفقاً إلرشادات املمارسة اجليدة اليت وضعها الفريق                 

                                                                                                      املعين بتغري املناخ، وإذا ما كانت البيانات اخلاصة بأحد البارامترات املؤثرة على االنبعاثات أو                              احلكومـي الدويل  
                     ويتم التوصل إىل تقدير   .                                                                                  عملـيات اإلزالـة من ذلك املصدر أو من تلك املصارف متاحة للبلد موضوع الدراسة          

                                     باشر مناسب جملموعة من البلدان ذات                                  عمليات اإلزالة وعامل غري م     /                                           االنـبعاثات بإجيـاد عالقـة بني االنبعاثات       
                                         وإذا كانت البيانات اخلاصة بالعامل غري        .                                                                        الظروف الوطنية املتشاهبة، وتطبيق هذه العالقة على الطرف املشار إليه         

                                                                                                                املباشر غري متاحة للسنـة موضوع الدراسة ينبغي استقراء العامـل غري املباشر بالطريقة املبينـة فـي الفقـرة               
  .      أعاله  ٤٦
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  النهج املتحفظ-ل دا

                                                                                             إن اختيار طرائق التعديل وتطبيق بارامترات اجلرد املناسبة حلساب التعديالت ينبغي أن يؤدي إىل تقديرات  -  ٥١
                                                                                                       مـتحفظة، مبعـىن عدم املغاالة يف تقدير االنبعاثات لسنة األساس، وعدم تقدير االنبعاثات لسنة من سنوات فترة         

  .                                              القيمة احلقيقية احملتملة لالنبعاثات يف الطرف املعين                                  االلتزام بأقل من حقيقتها بالنسبة إىل

                                                                                              وباملثل، فإن اختيار طرائق التعديل وتطبيق بارامترات اجلرد املناسبة حلساب التعديالت ينبغي أن يؤدي إىل  -  ٥٢
  ر                                                                                                              تقديـرات مـتحفظة، مبعىن عدم تقدير عمليات اإلزالة لسنة األساس بأقل من حقيقتها، وعدم املغاالة يف تقدي                 
  .                                                                                                     عمليات اإلزالة لسنة من سنوات فترة االلتزام بالنسبة إىل القيمة احلقيقية احملتملة لعمليات اإلزالة يف الطرف املعين

                                                                                        وللتوصل إىل تقديرات متحفظة ينبغي، من حيث املبدأ، أال ينتج عن حساب تعديل لسنة من سنوات فترة  -  ٥٣
                                                                و إىل تقدير لعمليات اإلزالة يزيد عن التقدير األصلي املقدم،                                                                االلـتزام تقديـر لالنبعاثات أقل مما قدمه الطرف أ         

                                                                                                    وينبغي أال ينتج عن تعديل أحد تقديرات سنة األساس تقدير لالنبعاثات يزيد عن التقدير األصلي املقدم، أو تقدير 
  .                                   لعمليات اإلزالة يقل عن التقدير األصلي

                                            حتفظ على العنصر احملدد لطريقـة التقدير                                                               ولضـمان التحفظ يف حساب التعديالت، ينبغي تطبيق عامل         -  ٥٤
                                                             عمليات اإلزالة الناتج عن طرق التعديل األساسية املبينة يف          /                                                  الـيت يستخدمها الطـرف أو على تقدير االنبعاثات       

  :                                               وألغراض التوضيح، ميكن التعبري عن هذا النهج كما يلي  .                              ألف من هذه اإلرشادات التقنية-           ً  الفرع ثالثاً 

        املعدل       التقدير  =     ع ت   ×   ط 

                           عمليات اإلزالة الناجم عن     /                                                                    هو عنصر طريقة تقدير استخدمها أحد األطراف، أو تقدير االنبعاثات           "  ط "       حيـث   
  .              هو عامل التحفظ  "    ع ت "                                                                طريقة من طرائق التعديل األساسية الواردة يف هذه اإلرشادات التقنية، و

                      الثالث هلذه اإلرشادات            التذييل                                                                        وينـبغي اختـيار عامل التحفظ من جداول عوامل التحفظ الواردة يف              -  ٥٥
                                   املصارف، ينبغي استخدام عامل حتفظ      /                                                                وإذا كانت اجلداول ال تتضمن عامل حتفظ لفئة معينة من املصادر            .        التقنية

  .                    لفئة ذات خصائص مماثلة

                                                                                    ويف احلاالت اليت ال يستعاض فيها سوى عن عنصر واحد من عناصر طريقة التقدير اليت استخدمها طرف  -  ٥٦
         ويف احلاالت   .       أعاله  ٢٢                                                             ً          لفريق خرباء االستعراض أن يطبق عامل التحفظ على ذلك العنصر، وفقاً للفقرة         ما ينبغي

          الناتج                عمليات اإلزالة                                                                                          األخرى، ينبغي لفريق خرباء االستعراض أن يطبق عامل التحفظ على تقدير االنبعاثات أو              
  .      أعاله  ٢٤                              ً         عن طريقة التعديل األساسية، وفقاً للفقرة 

                                                                                          أى فريق خرباء االستعراض، بصفة استثنائية، أن التقدير الناتج عن تطبيق النهج األساسي املشار إليه       وإذا ر -  ٥٧
                         ً       ، جـاز لـه أن يستـخدم هنجاً       )١٠ (                ً                                           أعاله ليس متحفظاً أو أنه مفرط يف التحفظ للطرف املعين            ٥٤             يف الفقـرة    

                                                      

                                                                                           أي إذا رأى فريق خرباء االستعراض أن القيمة احلقيقية الراجحة لالنبعاثات أو لعمليات اإلزالة من أحد   )  ١٠ (
                                                                                                                    املصارف لسنة من سنوات فترة االلتزام هي أعلى أو أدىن بكثري من التقدير املعدل الذي مت التوصل إليه، أو أن                     /   ادر   املص

                                                                                                                         القيمة احلقيقية لالنبعاثات من أحد املصادر يف سنة األساس هي أدىن أو أعلى بكثري من التقدير املعدل الذي مت التوصل                    
  .                                      ها خرباء االستعراض الرئيسيون يف هذا الشأن          ً                           إليه، آخذاً يف اعتباره أي إرشادات يقدم
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           وعلى فريق    .                          ت اليت ينطبق عليها ذلك                    أعاله يف احلاال     ٢٨    و   ٢٢    ً                    ً                       بديـالً لتطبيق التحفظ ووفقاً ألحكام الفقرتني        
                                                                                                              خـرباء االستعراض أن يربر ويوثق األسباب التقنيـة لقراره والختياره النهج البديل املستخدم وأن يدرج هـذه                

  .                         املعلومات يف تقرير االستعراض

  العناصر اخلاصة بقطاعات حمددة-     ً رابعا  

     َّ                                      أن تتَّبع أحكام الفصل الثالث، واضعة يف                                                                ينـبغي ألفـرقة خرباء االستعراض، عند حساب التعديالت،           -  ٥٨
                              وتسري أحكام هذا الفصل على       .                                                                            اعتـبارها، حسب االقتضاء، العناصر اخلاصة بالقطاعات احملددة املدرجة أدناه         

  .          دال أعاله-                                                        ً  حساب التعديالت قبل تطبيق عامل التحفظ املشروح يف الفرع ثالثاً 

  احتراق الوقود-ألف 

ّ                ين أكسيد الكربون من فئة واحدة أو عدة فئات من املصادر املفّصلة للفريق                                   عـند تعديـل انـبعاثات ثا       -  ٥٩                                                       
                                                                            ً                               احلكومي الدويل، ينبغي احلرص على أن يكون جمموع انبعاثات ثاين أكسيد الكربون متوافقاً مع جمموع استهالك                

ّ           الوقود، وهو عادة أمر معروف أكثر من استهالك الوقود يف كل من فئات املصادر املفّصلة للفريق                                                                         .  

                                                                                              وإذا ما لزم تعديل جمموع انبعاثات ثاين أكسيد الكربون من احتراق الوقود، فإن النهج املرجعي هو اخليار  -  ٦٠
ّ                                          وُيفّضل أن تؤخذ تقديرات النهج املرجعي من الطرف  .                      املفضل يف حساب تعديل ما َ              وإذا مل ُيستنَسب ذلك، ميكن   .  ُ       ُ       

  .         ية للطاقة                                                  استخدام تقديرات االنبعاثات املتاحة لدى الوكالة الدول

                                                                                                            إذا مـا لـزم االستعاضة عن عامل ما من عوامل انبعاث أكسيد النيتروز من النقل الربي، ينبغي، عند                    -  ٦١
  .                                       ِّ      ّ                                   حساب تعديل ما، مراعاة زيادة استخدام احملوِّالت احلفّازة املؤدية إىل زيادة عوامل االنبعاث

  العمليات الصناعية-باء 

   ً                                  مثالً، استخدام اجلري يف إنتاج احلديد       (                           اعي احتمال العد املزدوج                                           ينـبغي لفريق خرباء االستعراض أن ير       -  ٦٢
  .                                         وأن يتحاشى العد املزدوج عند تطبيق التعديالت  )       والصلب

                     َّ                                                                             عـند تعديـل تقديـرات مركَّبات اهليدروفلوروكربون واهليدروكربون املشبع بالفلور وسادس فلوريد              -  ٦٣
                                                         فلوريد الكربيت، ينبغي إيالء االعتبار لعدم اليقني يف                             َّ                                  الكـربيت من استهالك مركَّبات الكربون املهلجنة وسادس       

                 كتكوين املزيج يف    (                        وغريها من البارامترات      )                                                كمبيعات هذه املواد الكيميائية لصناعة اإلرغاء      (                    أرقـام املبـيعات     
  .                                                               على حنو ما يرد يف إرشادات الفريق احلكومي الدويل بشأن املمارسات اجليدة  )    ِّ    املربِّدات

  الزراعة-جيم 

              أ الواردة يف   - ١                                                                                          عـند تعديـل االنـبعاثات من التربة الزراعية، ينبغي إيالء األفضلية ألساليب املستوى                -  ٦٤
  .                                               إرشادات الفريق احلكومي الدويل بشأن املمارسات اجليدة
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                                                                                         وينبغي لفريق خرباء االستعراض أن يالحظ أنه، عند تعديل االنبعاثات من شبكات إدارة السماد العضوي  -  ٦٥
                                                                                                     لسافانا أو من اإلحراق املوقعي للمخلفات الزراعية، ال بد من استخدام بيانات األنشطة ذاهتا فيما                               أو من إحراق ا   

  .                                                    يتعلق بامليثان وفيما يتعلق بأكسيد النيتروز على السواء

                                                                                                                    وكذلك، ينبغي استخدام بيانات متساوقة بشأن املواشي فيما يتعلق بانبعاثات امليثان وأكسيد النيتروز الناجتة من                -  ٦٦
ّ                                                                                                   التخّمر املعوي وإدارة السماد العضوي، وفيما يتعلق بانبعاثات امليثان من السماد العضوي احليواين املضاف إىل التربة     .  

  استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة-دال 

          دان فيما                                                                                                     لدى استخدام بيانات من جمموعة من البلدان، ينبغي انتقاء البيانات على أساس تشابه هذه البل               -  ٦٧
  :           يتصل مبا يلي

                                                                                       األوضاع الوطنية مثل األحوال املناخية، وأنواع النبات، وأنظمة اإلدارة، والسياسات الوطنية وما   ) أ ( 
                      إىل ذلك من أوضاع أخرى؛

   )١١ (                                                              َّ                  اخلـيارات فـيما يتصل بالتعاريف، وطرق حيازة البيانات، واإلبالغ عن جممَّعات الكربون      ) ب ( 
  . ١-  أإ  م   ١٦            ً         واألنشطة وفقاً للمقرر 

                                                                                        ينبغي عدم تطبيق تعديالت يف حالة عدم قيام طرف ما باإلبالغ عن فئة واردة يف تذييالت الفصل الثالث  -  ٦٨
                      ، اليت وضعها الفريق                                                                                   إرشادات املمارسات اجليدة الستخدام األراضي والتغيري يف استخدام األراضي واحلراجة             من  

  .         ُ          ً               لفئة قد أُدرجت سابقاً يف قائمة اجلرد                                            احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، ما مل تكن تلك ا

  ّ                                                                                                 إنّ تقديرات االنبعاثات وعمليات اإلزالة يف قطاع استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة              -  ٦٩
    هلذا   .                                                                                                              ومن أنشطة هذا القطاع قد ال تستند إىل بيانات سنوية وإمنا إىل استقراء وقد يعاد حساهبا يف مرحلة الحقة                  

                                                                                                 تم تطبيق التعديل على سنة أساس إدارة األراضي املزروعة أو املراعي أو جتديد الغطاء النبايت                                 السـبب جيب أن ي    
                               ً                                                                                  عـن طريق االستقراء بعنايـة، نظراً لكون البيانات قد ال يتم تقدميها عـن السنوات ما بني سنة األساس وفترة                  

                                      ح بإمكان فريق خرباء االستعراض أن يستخدم                                                     وإذا لزم االستقراء لسنة األساس بالنسبة هلذه األنشطة، يصب  .        االلتزام
                                                                                                               كعامل غري مباشر السلسلة الزمنية لقطاع استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة الواردة يف قائمة               

  .                                 اجلرد السنوية املقدمة مبوجب االتفاقية

               فيما يتعلق    ١          ن اجلدول                                                                                   عـند قيام أفرقة خرباء االستعراض باختيار طريقة من طرق التعديل األساسية م             -  ٧٠
                                                                   ُ           ً       ً                              بقطاع استخدام األراضي والتغيري يف استخدام األراضي واحلراجة، ينبغي هلا أن ُتجري تقييماً متأنياً بشأن ما إذا                 

  .                           ً                                للفريق احلكومي الدويل هي فعالً أنسب الطرق الستخالص تقدير متحفظ ١                           كانت طرق التعديل من املستوى 

                                                      

  ،  ٣           من املادة  ٣                            َّ           َّ                                  إذا اختار طرف ما عدم حساب جممَّع كربون معيَّن، فيما يتعلق بنشاط مبوجب الفقرة   )  ١١ (
           َّ                                                            ، جيب أال يطبَّق تعديل هلذا املخزون بسبب النقصان طاملا أثبت الطرف             ٣              من املادة     ٤                                 أو بنشـاط خمتار مبوجب الفقرة       

  .                       ً  أن اجملمع املعين ليس مصدراً ١-    م أإ /  ١٦                من مرفق املقرر   ٢١   ً         فقاً للفقرة        املعين، و
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  النفايات-هاء 

                                            أو سكان املناطق احلضرية، وعن متوسط نصيب        /                                   االت استخدام بيانات عن السكان و                    ميكن يف بعض احل    -  ٧١
              وميكن استخدام    .                                                                                                 الفـرد مـن الناتج احمللي اإلمجايل، لتقدير حجم النفايات الصلبة، مع مراعاة الظروف الوطنية              

            أجل تقدير                                                                                             بـيانات سـكان املـناطق احلضـرية واستهالك الربوتني بغية احلصول على بيانات عن األنشطة من             
                                                                  كما أن بيانات اإلنتاج املتصلة بالصناعات الرئيسية يف بلد حمدد            .                                                  االنبعاثات من مناولة املياه املستعملة يف املنازل      

                                                                                                           ميكـن اسـتخدامها كعـامل غـري مباشر ممكن لتقدير كمية املياه املستعملة يف الصناعة، مع مراعاة الفروق يف              
   ).   تاج                      كاالنبعاث عن كل وحدة إن (             التكنولوجيات 

                                                                                                       وفيما يتعلق ببيانات األنشطة، ميكن استخدام جمموعة من البلدان باالستناد، بصفة رئيسية، إىل ممارسات               -  ٧٢
                                                                                                                    إدارة الـنفايات، من أجل تقدير أنواع معينة من البيانات، كمعدل توليد النفايات، ولكن ليس من أجل تقدير                  

                                                  حراقها أو كمية النفايات اليت يتم ترسيبها، ألن هذه                                                                   أنـواع أخـرى من البيانات، مثل كمية النفايات اليت يتم إ           
  .                                                                            البيانات تتوقف إىل حد كبري على السياسات البيئية الوطنية املتصلة بإدارة النفايات

  .                                                                                         عند تعديل االنبعاثات من إحراق النفايات، تكون إمكانية تطبيق العوامل غري املباشرة حمدودة للغاية -  ٧٣

                                                                        ن مواقع التخلص من النفايات الصلبة أو معاجلة املياه املستعملة، يلزم مراعاة                              عـند تعديـل االنبعاثات م      -  ٧٤
                                                  ً                                           وفيما يتعلق بالتخلص من النفايات الصلبة، ينبغي أيضاً لفريق خرباء االستعراض أن يضع يف                .                    اسـترداد امليـثان   

   ١                            الطريقة النموذجية للمستوى                                                                                اعتباره أنه، إذا كانت بيانات األنشطة ثابتة أو متزايدة واستخدم البلد يف هذه احلالة 
  .                                                                    اليت وضعها الفريق احلكومي الدويل، فإن ذلك يؤدي إىل تقدير متحفظ لالنبعاثات
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 التذييل األول

 قائمة مبوارد استعراض قوائم اجلرد املتصلة حبساب التعديالت

            ساليب وهنوج                                                                  موارد استعراض قوائم اجلرد املتصلة حبساب التعديالت باستخدام أ                 التذييل               يـورد هـذا      - ١
   .                                   التعديل املشروحة يف اإلرشادات التقنية

                                                                                                         وسـتتوىل أمانة االتفاقية حفظ املعلومات الواردة يف موارد استعراض قوائم اجلرد املدرجة هنا، وتتيحها                - ٢
                                    ً                         وستستوىف هذه املعلومات بصورة دورية عمالً بالتوصية اجلماعية          .                                            ألفرقة خرباء االستعراض بالوسائل اإللكترونية    

                                  ، مبا يف ذلك تطبيق أفرقة خرباء        )١ (                                                                       لـيت قدمها خرباء االستعراض الرئيسيون بشأن سبل حتسني عملية االستعراض           ا
  .                                ً      ً  االستعراض اإلرشادات التقنية تطبيقاً متسقاً

                                                         املوارد الالزمة لدعم عملية استعراض قوائم جرد غازات الدفيئة -    ألف 

                                                 لقوائم جرد غازات الدفيئة واتباع أفرقة خرباء                                                      التوصـيات الرامية إىل حتسني االستعراض التقين         - ١
  )                                         متخضت عنها اجتماعات خرباء االستعراض الرئيسيني (             ً                          االستعراض هنوجاً مشتركة يف عملية االستعراض 

                                                            فيما يتعلق ببيانات األنشطة والعوامل غري املباشرة وعوامل         (                                     مصادر البيانات الدولية املوصى هبا       - ٢
  )     تقدير                          االنبعاث وسائر بارامترات ال

                                                                     النهوج واألدوات املوصى هبا فيما يتعلق بتصنيف بيانات قوائم اجلرد يف جمموعات - ٣

 ُ           ً             ُ                               أُعدت استناداً إىل بيانات اسُتخلصت من مصادر بيانات         (                                     العوامـل غـري املباشرة املوصى هبا         - ٤
   ).                                          خارجية هلا صلة وافية بتقديرات غازات الدفيئة

  ت                              موارد حمددة من أجل حساب التعديال -    باء 

  .                                                              املعلومات املتعلقة حبسابات تعديالت سابقة أجرهتا أفرقة خرباء االستعراض - ١

                                                      

             ً       ُ   َّ                                                              يشمل ذلك أيضاً ما قد ُيقدَّم من إرشادات بشأن حتديد حاالت اخلروج عن إرشادات الفريق احلكومي   ) ١ (
  .                         الدويل بشأن املمارسات اجليدة
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 لثاينا التذييل

  من بروتوكول٨أحكام االستعراض مبوجب املادة 
 كيوتو واملتصلة بالتعديالت

  التوقيت-   ً أوال  

                       ً     مت حتديده من مشاكل، مبيناً                                                                                         يتوىل فريق خرباء االستعراض، يف إطار استعراض قائمة اجلرد، إعداد قائمة بكل ما               - ١
       ً                       أسبوعاً من التاريخ املقرر       ٢٥                                                                                              ما يلزم تسويته منها، ويرسل هذه القائمة إىل طرف املرفق األول يف غضون فترة ال تتجاوز                 

  .                                                                وينبغي إعداد هذه القائمة حتت املسؤولية اجلماعية لفريق خرباء االستعراض  .                         لتقدمي قائمة اجلرد السنوية

                                                                                 ق األول بتعليقاته على هذه املسائل يف غضون ستة أسابيع، وجيوز لـه أن يقدم                                   ويـديل طـرف املـرف      - ٢
  .                                               تقديرات منقحة إذا ما طلب فريق االستعراض إليه ذلك

                                                                            ً                 إذ ظلـت هـناك حاجة إىل إجراء تعديالت، يقوم فريق خرباء االستعراض حبساب التعديالت وفقاً هلذا           - ٣
                                                                     ويعد مشروع تقرير استعراض مستقل عن قائمة اجلرد، مع تضمينه،                                                       التوجيه التقين، وبالتشاور مع الطرف املعين،     

                                                                                                            حسـب االقتضـاء، التقديرات املعدلة وما يتصل بذلك من معلومات، وذلك يف غضون مثانية أسابيع من ورود                  
ِ                               التعليقات على املسائل املطروحة، ويرِسل مشروع التقرير إىل الطرف املعين                                  .  

                                                                      ربعة أسابيع للتعليق على مشروع تقرير االستعراض املستقل، مع بيان                                             وتـتاح لطرف املرفق األول فترة أ       - ٤
                               ُ                         وإذا مل يوافق الطرف املعين على ما ُيقترح من تعديل            .                                                     قبوله أو رفضه للتعديالت وأسباب ذلك حبسب االقتضاء       

  ء                                                                ً                               ، يقـوم فريق خرباء االستعراض بإرسال اإلشعار الوارد من الطرف، مشفوعاً بتوصية فريق خربا               )        تعديـالت  (
                                                                                                االستعراض، يف تقريره النهائي، إىل مؤمتر األطراف بوصفه اجتماع األطراف، وإىل جلنة االمتثال، اليت تتوىل تسوية 

  .         ً                                  اخلالف وفقاً لإلجراءات واآلليات املتصلة باالمتثال

  اإلبالغ-     ً ثانيا  

  :               تعلقة بالتعديالت                                                                      تقوم أفرقة خرباء االستعراض بتضمني تقاريرها االستعراضية املعلومات التالية امل - ٥

                           التقدير األصلي، عند االقتضاء  ) أ ( 

               املشكلة األساسية  ) ب ( 

ّ   التقدير املعّدل  ) ج (              

  )١ (                    األساس املنطقي للتعديل  ) د ( 

                                                      

  .      لتعديل                                                        يشمل ذلك إجراءات اختيار أساليب احلساب املستخدمة يف عمليات ا  ) ١ (
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                                                     االفتراضات والبيانات واملنهجية املستخدمة يف حساب التعديل    ) ه ( 

                    شرح ملدى حتفظ التعديل  ) و ( 

                                               يت تسمح لطرف املرفق األول بأن يعاجل املشكلة املطروحة                                حتديد فريق خرباء االستعراض للسبل ال  ) ز ( 

  :                                                             أمهية القيم الرقمية املتصلة باملشكلة اليت متت تسويتها، وذلك من حيث  ) ح ( 

                                                َّ                                          َ   النسبة املئوية لتجاوز انبعاثات غازات الدفيئة املعدَّلة الكلية لطرف املرفق األول االنبعاثات الكليةَ  ̀  ١̀  
                     َّ                                                   االنبعاثات الكلية املبلَّغ عنها للغازات ومن املصادر املدرجة يف املرفق ألف          َّ َ                     املبلَّغَ عنها، باعتبارها    

  )٢ (                                     بربوتوكول كيوتو، عن أية سنة من السنوات

                           أعاله عن مجيع سنوات فترة       )  ح ( ٥                                                             جممـوع القـيمة الرقمية للنسب املئوية احملسوبة يف الفقرة            ̀  ٢̀  
              ُ                   االلتزام اليت أُجري االستعراض بشأهنا

             أو أي نشاط    /    ، و  ٣              من املادة     ٣                                                رى من تعديالت متصلة بأي نشاط مبوجب الفقرة               ُ       مـا قد ُيج     ) ط ( 
                                                                  ، مع مراعاة ما قد يتخذه مؤمتر األطراف بوصفه اجتماع األطراف من قرارات  ٣           من املادة  ٤                 خمتار مبوجب الفقرة 

                                         تتصل حباالت عدم تقدمي معلومات عن هذه األنشطة

    ً                                                ابقاً حتديد املشكلة وتسويتها، والنسبة املئوية اليت                                                   عـدد عملـيات االسـتعراض اليت مت فيها س           ) ي ( 
                                                                                                         أسهمت هبا فئة املصادر األساسية يف االنبعاثات الكلية املبلغ عنها، باعتبارها االنبعاثات الكلية املبلغ عنها للغازات 

                                             ومن املصادر املدرجة يف املرفق ألف بربوتوكول كيوتو

  .                                        ن قبل طرف املرفق األول وفريق خرباء االستعراض                             ً        بيان ما إذا كان التعديل متفقاً عليه م  ) ك ( 

                                                      

  .                  سنوات فترة االلتزام  "                   أية سنة من السنوات "            يقصد بعبارة   ) ٢ (
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 لثالثا التذييل

 جدول عوامل التحفظ

                                                                                 جمموعتني من جداول عوامل التحفظ اليت يتعني استخدامها يف حساب التعديالت لضمان                     التذييل            يتضمن هذا    - ١
   ) ٢    و  ١        اجلدوالن   (                 اجملموعة األوىل         وتغطي  .                         من اإلرشادات التقنية     ٥٢    و   ٥١                       ّ        ً               التحفظ يف التقديرات املعّدلة، وفقاً للفقرتني       

  أ - ٣       اجلداول  (                     وتغطي اجملموعة الثانية   .                                                                عوامل التحفظ بالنسبة للمصادر املدرجة يف املرفق األول لربوتوكول كيوتو
                                                                                         عوامـل الـتحفظ بالنسبة لالنبعاثات أو عمليات إزالة االنبعاثات النامجة عن استخدام               )  ب- ٤    أ و - ٤    ب و - ٣ و

   :                                                      وبالنسبة للمجموعتني من اجلداول، ترد هذه العوامل يف جزأين  .                    خدام األراضي واحلراجة   است                  األراضي والتغيري يف

َ                                                       فـيما يـتعلق مبصادر املرفق األول، جزء ُيستخَدم يف حساب التعديالت لتقدير سنة األساس،                 ) أ (      ُ                                 
َ                                               واآلخر ُيستخَدم يف حساب التعديالت لسنة من سنوات فترة االلتزام     ُ       

                                                          االنبعاثات وعمليات اإلزالة من قطاع استخدام األراضي والتغيري يف                              فـيما يـتعلق بـتقديرات         ) ب ( 
َ                            اسـتخدام األراضي واحلراجة، تِرد عوامل منفصلة فيما يتعلق باالنبعاثات وعمليات اإلزالة، ُتستخَدم يف حساب                    ُ                                                      ِ                          

            اء االستعراض                                                                                      التعديالت اليت يتم إجراؤها على قطاع استخدام األراضي والتغيري يف استخدام األراضي واحلراجة أثن
َ                          ، كما ُتستخَدم يف حساب التعديالت       ) ب- ٣    أ و - ٣        اجلدوالن   (                                               األويل لغرض حتديد الكمية املسندة إىل طرف ما              ُ      

   ). ب- ٤   أ و- ٤       اجلدوالن    ( ٣           من املادة  ٤   و ٣                                      اليت يتم إجراؤها يف األنشطة مبوجب الفقرتني 

ِ                                                      يف مجـيع اجلـداول، تِرد عوامل التحفظ املتعلقة بعوامل االنبعاثات أ          - ٢                                و غري ذلك من بارامترات التقدير،                
                                                                                                                  والبـيانات املـتعلقة باألنشطة، وتقديرات االنبعاثات أو تقديرات عمليات اإلزالة عن كل فئة من فئات الفريق                 

  .                 ، والغاز املتصل هبا ٣           من املادة  ٤   و ٣                                   احلكومي الدويل، واألنشطة مبوجب الفقرتني 

                              من اإلرشادات التقنية، كما هو   ٥٥                ري أحكام الفقرة                                                ويف حالة عدم اشتمال اجلدول على فئة معينة، تس      - ٣
                                                                يف إطار العمليات الصناعية والزراعة واستخدام األراضي وتغيري استخدام   "           وسائل أخرى "                       احلال بالنسبة لفئات مثل 

   ".           فئات أخرى- ٧ "                                                     األراضي واحلراجة والنفايات ويف قطاع الفريق احلكومي الدويل 

                                       ً                            الواردة يف هذه اجلداول، حسب االقتضاء، عمالً بالتوصية اجلماعية                                        وسيجري استكمال عوامل التحفظ    - ٤
   .                                                                                                املقدمة من خرباء االستعراض الرئيسيني، على أن توافق عليها اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

                                       َ                                    تطبيق عوامل التحفظ على التقديرات املستخلَصة من قطاع استخدام األراضي           - ١
  ) ب- ٤   أ و- ٤   ب و- ٣   أ و- ٣       اجلداول  (                 األراضي واحلراجة                  والتغيري يف استخدام

                                                                            من اإلرشادات التقنية، ينبغي تطبيق تعديالت على أدىن مستوى ميكن حتديد              ٢٣    و   ٢٢    ً             وفقـاً للفقرتني     - ٥
                               كعوامل االنبعاثات أو بارامترات   (                                                   َّ              وعليه، فقد تدعو احلاجة إىل تطبيق تعديالت على عناصر معيَّنة             .             املشكلة عنده 
َ       وعلى تقديرات تغريات خمزونات الكربون من جممَّعات كربون بَعينها  )            انات األنشطة          اجلرد أو بي            َّ                                       .  
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      ً                                   َ                                                                 وضماناً ألن يكون اختيار عوامل التحفظ املستخلَصة من جداول عوامل التحفظ فيما يتعلق بقطاع استخدام                - ٦
                 من اإلرشادات،     ٥٣       لفقرة                                          ً      ً                   ً                     األراضـي وتغـيري استخدام األراضي واحلراجة عامالً مسامهاً يف تعديل متحفظ متشياً مع ا              

                              َُ  َّ                       َ                              َّ                                       ينـبغي لفريق خرباء االستعراض أن َيُبتَّ فيما إذا كان العنصر بَعينه أو تغري خمزون الكربون من اجملمَّع موضع التعديل                    
                                                               ً        ِ                                                  يـؤدي إىل زيـادة إما يف االنبعاثات أو يف عمليات اإلزالة، وأن خيتار وفقاً لذلك عاِمل التحفظ من اجلداول املتصلة                     

     وعند    ).                                                  سنة األساس أو سنة فترة االلتزام، حسب االقتضاء        (                        َّ                          يف اعتباره السنة اليت يطبَّق عليها التعديل                    ً    بذلـك، واضعاً  
   أ- ٣                                                                                                        خضوع العناصر أو خمزونات الكربون ألي تغري يسهم يف زيادة االنبعاثات، ينبغي اختيار عوامل التحفظ من اجلداول       

                                                 خمزونات الكربون ألي تغري يسهم يف زيادة عمليات                                                      ب، حسـب االقتضاء؛ وعند خضوع العناصر أو         - ٤       أ أو   - ٤    أو  
  .              ب، حسب االقتضاء- ٤     أ أو - ٤     ب أو - ٣                                            اإلزالة، ينبغي اختيار عوامل التحفظ من اجلداول 

 معلومات أساسية عن إعداد جداول عوامل التحفظ -٢

َ                                                                            ُتستَمد عوامل التحفظ من قيم وبارامترات عدم اليقني الواردة يف إرشادات الفريق احلكوم - ٧              ي الدويل بشأن ُ   
                                     ً                                                                      املمارسات اجليدة، وحتدد يف بعض احلاالت وفقاً لتقدير خرباء لغرض هذه اإلرشادات التقنية، وذلك على النحو                

  :          املبني أدناه

                                                                                           إذا كانت إرشادات الفريق احلكومي الدويل بشأن املمارسات اجليدة تنص على نطاق عدم يقني                ) أ ( 
                                    ستخدم هذا النطاق املتعلق بذلك املكون؛              ِّ            ِّ      ُ   فيما يتعلق مبكوِّن ما من املكوِّنات، ُي

                                                                                           إذا كانت إرشادات الفريق احلكومي الدويل بشأن املمارسات اجليدة تنص على نطاق عدم يقني                ) ب ( 
                                                                                                       فيما يتعلق بانبعاثات أو عمليات إزالة فئة معينة، أو إذا أمكن حساب نطاق موحد لعدم اليقني من قيم عدم اليقني 

  ُ                                              ، ُيستخدم النطاق املتولد عن تطبيق قيمة عدم        ١                               دخالت باستخدام أسلوب املستوى                                أو نطاقـات بارامترات امل     / و
                        اليقني اخلاصة بتلك الفئة؛

                                                                                          يف احلـاالت اليت ال تنص فيها إرشادات الفريق احلكومي الدويل بشأن املمارسات اجليدة على                 ) ج ( 
                                اليقني لعدم توافر املعلومات                                                 َّ                                         نطـاق عـدم يقـني فيما يتعلق بتقدير ما أو إذا تعذَّر حساب نطاق موحد لعدم                

  .          ُ                                   ً                                      الضرورية، ُيستخدم نطاق عدم يقني حيدده اخلرباء وفقاً لتقديرهم ألغراض هذه اإلرشادات التقنية

    َّ                                                                                    وتقدَّم عوامل حتفظ خمتلفة من أجل استخدامها يف تعديل تقدير عن سنة أساس وعن سنة من سنوات فترة  - ٨
                                                              ئينني اخلامس والعشرين واخلامس والسبعني من النطاق املتولد عن                                         وحتسب عوامل التحفظ باستخدام امل      .          االلـتزام 

                                                                                                             قـيمة عدم يقني للغاز والفئة، حسب االقتضاء، من أجل استخدامها يف تعديل خاص بسنة األساس أو سنة من                   
  .                                                  سنوات فترة االلتزام، مع افتراض توزيع لوغاريتمي عادي

ُ  ِّ                                               وقـد ُصـنِّفت قيم عدم اليقني يف مخس جمموعات من ن            - ٩                                                 طاقات عدم اليقني، مع عوامل التحفظ املقابلة،           
                                                                      وتتصل هذه النطاقات حباالت عدم اليقني اليت تندرج حتتها، على النحو             .                                       بتعيني قيمة عدم يقني حمددة لكل نطاق      

  :     التايل

 



FCCC/KP/CMP/2005/8/Add.3 
Page 45 

عامل التحفـظ فيما يتعلق 
باالنبعاثـات يف سنة من سنوات 

أو عمليات اإلزالة /فترة االلتزام و
 اسيف سنة األس

عوامل التحفـظ فيما يتعـلق 
أو /باالنبعاثات يف سنـة األساس و

عمليات اإلزالة يف سنة من سنوات 
 فترة االلتزام

النطاق احملدد لعدم اليقني
 )النسبة املئوية(

 جمال عدم اليقني املقدر
 )النسبة املئوية(

   ١٠                أقل من أو يساوي  ٧ ٠,٩٨ ١,٠٢
   ٣٠        يساوي             وأقل من أو  ١٠        أكثر من  ٢٠ ٠,٩٤ ١,٠٦
   ٥٠                   وأقل من أو يساوي   ٣٠        أكثر من  ٤٠ ٠,٨٩ ١,١٢
    ١٠٠                   وأقل من أو يساوي   ٥٠        أكثر من  ٧٥ ٠,٨٢ ١,٢١
    ١٠٠        أكثر من  ١٥٠ ٠,٧٣ ١,٣٧
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 )للمصادر املذكورة يف املرفق ألف بربوتوكول كيوتو(التحفظ للتعديالت يف سنة األساس عوامل   -١اجلدول 
بيانات تقديرات االنبعاثات  مل االنبعاثاتعوا

SF6  PFCs HFCs N2O CH4 CO2  األنشطة SF6  PFCs HFCs  N2O CH4 CO2  

  

         الطاقة- ١                          
  )        هنج قطاعي (                احتراق الوقود -   ألف                          

                صناعات الطاقة- ١ ٠,٩٨ ٠,٨٢ ٠,٧٣       ٠,٩٨ ٠,٩٤ ٠,٨٢ ٠,٧٣      
                                 الصناعات التحويلية والتشييد - ٢ ٠,٩٨ ٠,٨٢ ٠,٧٣       ٠,٩٤ ٠,٩٤ ٠,٧٣ ٠,٧٣      

  )                    الطريان والنقل البحري (          النقل - ٣ ٠,٩٨ ٠,٨٩ ٠,٨٢       ٠,٨٢ ٠,٨٢ ٠,٧٣ ٠,٧٣      

  )                    الربي وبالوسائط األخرى (          النقل - ٣ ٠,٩٨ ٠,٨٩ ٠,٨٢       ٠,٩٤ ٠,٩٤ ٠,٨٩ ٠,٧٣      

                 قطاعات أخرى - ٤ ٠,٩٨ ٠,٨٢ ٠,٧٣       ٠,٩٤ ٠,٩٤ ٠,٧٣ ٠,٧٣      

               مصادر أخرى- ٥ ٠,٩٨ ٠,٨٢ ٠,٧٣       ٠,٨٢ ٠,٩٤ ٠,٧٣ ٠,٧٣      
ال ينطبق ٠,٧٣ ٠,٧٣       ال ينطبق ٠,٨٢ ٠,٨٢       ٠,٨٢   )                       مجيع مصادر احتراق الوقود     (        األحيائية       الكتلة 
  )            النهج املرجعي (              احتراق الوقود  ٠,٩٨           ٠,٩٨ ٠,٩٨          

       الوقود           املتسربة من             االنبعاثات -   باء                          
               الوقود الصلب- ١ ٠,٧٣ ٠,٧٣         ٠,٩٨ ٠,٧٣ ٠,٧٣        
                       النفط والغاز الطبيعي- ٢ ٠,٧٣ ٠,٧٣ ٠,٧٣       ٠,٩٨ ٠,٧٣ ٠,٧٣ ٠,٧٣      

                    العمليات الصناعية- ٢                          
  )     األمسنت (                 منتجات التعدين -   ألف ٠,٩٤           ٠,٩٨ ٠,٩٤          

  )                مجيع املصادر األخرى (                 منتجات التعدين -   ألف ٠,٩٤           ٠,٨٢ ٠,٧٣          

                      الصناعات الكيميائية-   باء ٠,٩٨ ٠,٧٣         ٠,٩٤ ٠,٩٤ ٠,٧٣        
              ج محض النيتريك    إنتا               ٠,٨٢       ٠,٩٤     ٠,٧٣      
                 إنتاج محض األديبيك               ٠,٩٨       ٠,٩٤     ٠,٩٤      

                إنتاج الفلزات-   جيم ٠,٩٨ ٠,٨٢     ٠,٨٢ ٠,٨٢ ٠,٩٨ ٠,٩٤ ٠,٧٣     ٠,٨٢ ٠,٨٢
                  إنتاج مواد أخرى-   دال ٠,٩٤ ٠,٧٣ ٠,٨٢       ٠,٩٤ ٠,٨٩ ٠,٧٣ ٠,٧٣      

                     وسادس فلوريد  الكربيت                       مركبات الكربون املهلجنة         إنتاج -   هاء       ٠,٨٩ ٠,٨٢ ٠,٨٢ ٠,٨٢       ٠,٨٩ ٠,٨٢ ٠,٨٢
                    وسادس فلوريد الكربيت                       مركبات الكربون املهلجنة          استهالك -   واو       ٠,٨٢ ٠,٨٢ ٠,٨٢ ٠,٨٢       ٠,٨٢ ٠,٨٢ ٠,٨٢

             مصادر أخرى-    زاي                           

                                   استخدام املذيبات وغريها من املنتجات- ٣ ٠,٩٤   ٠,٩٤       ٠,٨٢ ٠,٩٤   ٠,٩٤      
          الزراعة- ٤                          
               التخمر املعوي-    ألف    ٠,٨٩         ٠,٩٨   ٠,٨٩        
                       إدارة السماد الطبيعي-    باء    ٠,٨٩ ٠,٨٢       ٠,٩٨   ٠,٨٩ ٠,٨٢      
  ز           زراعة األر-    جيم    ٠,٨٩         ٠,٩٤   ٠,٨٩        
  ) أ (                 التربة الزراعية-    دال  ٠,٨٢ ٠,٨٢ ٠,٧٣       ٠,٨٢ ٠,٧٣ ٠,٨٢ ٠,٧٣      
ال ينطبق ٠,٧٣       ال ينطبق ال ينطبق ٠,٨٢       ٠,٩٤ ال ينطبق   )              مساد ومساد طبيعي (               أكسيد النيتروز         

ال ينطبق ٠,٨٢ ٠,٨٢       ال ينطبق ٠,٩٤ ٠,٩٤       ٠,٨٢        ملراقبة                   حرق السافانا حتت ا-   هاء
ال ينطبق ٠,٨٢ ٠,٨٢       ال ينطبق ٠,٩٤ ٠,٩٤       ٠,٨٢                                حرق املخلفات الزراعية يف احلقول-   واو
             مصادر أخرى-    زاي                           

           النفايات- ٦                          
         ة يف األرض                          التخلص من النفايات الصلب-    ألف  ٠,٨٩ ٠,٨٩         ٠,٨٢ ٠,٧٣ ٠,٧٣        
                       تصريف املياه املستعملة-   باء   ٠,٨٩ ٠,٨٩       ٠,٩٨   ٠,٨٢ ٠,٨٢      
               حرق النفايات-   جيم ٠,٨٩ ٠,٨٢ ٠,٨٩       ٠,٨٢ ٠,٧٣ ٠,٧٣ ٠,٧٣      
             مصادر أخرى-   دال                          
  )           يرجى حتديدها (             مصادر أخرى - ٧                          

  .                                                                                                                    إما ألن األطراف غري مطالبة باإلبالغ عن هذا املصدر يف قوائم جرد غازات الدفيئة، وإما ألهنا غري مطالبة بإدراجه يف جمموعها الوطين :       ال ينطبق
                                 يعي ألن فئة التربة الزراعية تتضمن                                                                                                                            خيـتلف عـامل التحفظ ألكسيد النيتروز املنبعث من التربة الزراعية عن عامل التحفظ ألكسيد النيتروز املنبعث من السماد والسماد الطب      ) أ ( 

  .                                                                انبعاثات أكسيد النيتروز من املصادر غري املباشرة ومن التربة النسيجية
                        ـــــــــــــــــــــــ

CO2 :  ثاين أكسيد الكربون                  
CH4 :  امليثان       
N2O :  أكسيد النيتروز               

HFCs :  املركبات اهليدروفلوروكربونية                           
PFCs :  بالفلور                            املركبات اهليدروكربونية املشبعة          

SF6 :      سادس فلوريد الكربيت                   
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 )ربوتوكول كيوتوألف بيف املرفق املذكورة للمصادر (التحفظ للتعديالت يف فترة االلتزام   عوامل -٢اجلدول 

بيانات تقديرات االنبعاثات    عوامل االنبعاثات 
SF6  PFCs HFCs N2O CH4 CO2  األنشطة SF6  PFCs HFCs  N2O CH4 CO2   

         الطاقة- ١                          
  )        هنج قطاعي (                احتراق الوقود -   ألف                          

                صناعات الطاقة- ١ ١,٠٢ ١,٢١ ١,٣٧       ١,٠٢ ١,٠٦ ١,٢١ ١,٣٧      
                                 الصناعات التحويلية والتشييد - ٢ ١,٠٢ ١,٢١ ١,٣٧       ١,٠٦ ١,٠٦ ١,٣٧ ١,٣٧      
  )                    الطريان والنقل البحري (          النقل - ٣ ١,٠٢ ١,١٢ ١,٢١       ١,٢١ ١,٢١ ١,٣٧ ١,٣٧      
  )                    الربي وبالوسائط األخرى (          النقل - ٣ ١,٠٢ ١,١٢ ١,٢١       ١,٠٦ ١,٠٦ ١,١٢ ١,٣٧      
                 قطاعات أخرى - ٤ ١,٠٢ ١,٢١ ١,٣٧       ١,٠٦ ١,٠٦ ١,٣٧ ١,٣٧      
               مصادر أخرى- ٥ ١,٠٢ ١,٢١ ١,٣٧       ١,٢١ ١,٠٦ ١,٣٧ ١,٣٧      
ال ينطبق ١,٣٧ ١,٣٧         )                       مجيع مصادر احتراق الوقود     (        األحيائية       الكتلة  ال ينطبق ١,٢١ ١,٢١       ١,٢١
  )            النهج املرجعي (              احتراق الوقود  ١,٠٢           ١,٠٢ ١,٠٢          
       الوقود           املتسربة من             االنبعاثات -   باء                          
               الوقود الصلب- ١ ١,٣٧ ١,٣٧         ١,٠٢ ١,٣٧ ١,٣٧        
                       النفط والغاز الطبيعي- ٢ ١,٣٧ ١,٣٧ ١,٣٧       ١,٠٢ ١,٣٧ ١,٣٧ ١,٣٧      
                    العمليات الصناعية- ٢                          
  )     األمسنت (                 منتجات التعدين -   ألف ١,٠٦           ١,٠٢ ١,٠٦          
  )                مجيع املصادر األخرى (                 منتجات التعدين -   ألف ١,٠٦           ١,٢١ ١,٣٧          
                      الصناعات الكيميائية-   باء ١,٠٢ ١,٣٧         ١,٠٦ ١,٠٦ ١,٣٧        
                  إنتاج محض النيتريك     ١,٢١       ١,٠٦     ١,٣٧      
                 إنتاج محض األديبيك     ١,٠٢       ١,٠٦     ١,٠٦      

                إنتاج الفلزات-   جيم ١,٠٢ ١,٢١     ١,٢١ ١,٢١ ١,٠٢ ١,٠٦ ١,٣٧     ١,٢١ ١,٢١
                  إنتاج مواد أخرى-   دال ١,٠٦ ١,٣٧ ١,٢١       ١,٠٦ ١,١٢ ١,٣٧ ١,٣٧      

١,١٢ ١,٢١ ١,٢١ ١,٢١       ١,١٢ ١,٢١ ١,٢١       
              وسادس فلوريد                        مركبات الكربون املهلجنة              إنـتاج    -     هـاء 

       الكربيت      

١,٢١ ١,٢١ ١,٢١ ١,٢١       ١,٢١ ١,٢١ ١,٢١       
            وسادس فلوريد                         مركبات الكربون املهلجنة            اسـتهالك  �     واو  
       الكربيت      

             مصادر أخرى-    زاي                           
                                   استخدام املذيبات وغريها من املنتجات- ٣ ١,٠٦   ١,٠٦       ١,٢١ ١,٠٦   ١,٠٦      
          الزراعة- ٤                          
               التخمر املعوي-    ألف    ١,١٢         ١,٠٢   ١,١٢        
                       إدارة السماد الطبيعي-    باء    ١,١٢ ١,٢١       ١,٠٢   ١,١٢ ١,٢١      
             زراعة األرز-    جيم    ١,١٢         ١,٠٦   ١,١٢        
  ) أ (                 التربة الزراعية-    دال  ١,٢١ ١,٢١ ١,٣٧       ١,٢١ ١,٣٧ ١,٢١ ١,٣٧      
ينطبقال  ١,٣٧       ال ينطبق   )              مساد ومساد طبيعي (               أكسيد النيتروز  ال ينطبق ال ينطبق ١,٢١       ١,٠٦
ال ينطبق ١,٢١ ١,٢١                                 حرق السافانا حتت املراقبة-   هاء ال ينطبق ١,٠٦ ١,٠٦       ١,٢١
ال ينطبق ١,٢١ ١,٢١             احلقول                         حرق املخلفات الزراعية يف -   واو ال ينطبق ١,٠٦ ١,٠٦       ١,٢١
             مصادر أخرى-    زاي                           
           النفايات- ٦                          
                                   التخلص من النفايات الصلبة يف األرض-    ألف  ١,١٢ ١,١٢         ١,٢١ ١,٣٧ ١,٣٧        
                       تصريف املياه املستعملة-   باء   ١,١٢ ١,١٢       ١,٠٢   ١,٢١ ١,٢١      
               حرق النفايات-   جيم ١,١٢ ١,٢١ ١,١٢       ١,٢١ ١,٣٧ ١,٣٧ ١,٣٧      
             مصادر أخرى-   دال                          
  )           يرجى حتديدها (             مصادر أخرى - ٧                          

  .                             مطالبة بإدراجه يف جمموعها الوطين                                                                                   إما ألن األطراف غري مطالبة باإلبالغ عن هذا املصدر يف قوائم جرد غازات الدفيئة، وإما ألهنا غري   :        ال ينطبق
                                                                                                                                                            خيتلف عامل التحفظ ألكسيد النيتروز املنبعث من التربة الزراعية عن عامل التحفظ ألكسيد النيتروز املنبعث من السماد والسماد الطبيعي ألن فئة التربة                        ) أ ( 

  .               التربة النسيجية                                                                        الزراعية تتضمن انبعاثات أكسيد النيتروز املنبعثة من املصادر غري املباشرة ومن 
                      ـــــــــــــــــــــ

CO2 :  ثاين أكسيد الكربون                  
CH4 :  امليثان       
N2O :  أكسيد النيتروز               

HFCs :  املركبات اهليدروفلوروكربونية                           
PFCs :  املركبات اهليدروكربونية املشبعة بالفلور                                     
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                           خالل االستعراض األويل ألغراض                                                األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة                    قطاع استخدام    يف         عديالت     للت        التحفظ           عوامـل    - ) أ ( ٣      اجلدول 
  ٣           من املادة  ٨   و ٧                                حتديد الكمية املسندة مبوجب الفقرتني 

  ) أ (                      عوامل التحفظ لالنبعاثات
  وبارامترات التقدير األخرىاالنبعاثعوامل  بيانات األنشطة تقديرات االنبعاثات

N2O CH4 CO2   N2O CH4 CO2   
                                              استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة- ٥              
                األراضي احلرجية-   ألف              
                                   األراضي احلرجية اليت ظلت أراض حرجية- ١              

                                            التغريات يف خمزون الكربون يف الكتلة احليوية احلية       ٠,٩٨ ٠,٧٣    
       لسنوية         الزيادة ا ٠,٧٣     ٠,٩٨      
      ٠,٩٤     ٠,٩٨ 

   .)    إخل ، )     القطع (                                      اجلذور إىل الفروع، وفقدان الكتلة احليوية        ونسبة                                              كثافة الغابات، ومعامل توسع الكتلة احليوية،      (                             بارامـترات التقدير األخرى     
                                             التغريات يف خمزون الكربون يف املواد العضوية امليتة       ٠,٩٨ ٠,٧٣    

     احلطب ٠,٧٣     ٠,٩٨     
        القمامة ٠,٨٢     ٠,٩٨      
                                التغريات يف خمزون الكربون يف التربة ٠,٨٢     ٠,٩٨ ٠,٧٣    

                             األراضي احملولة إىل أراض حرجية- ٢              
                                            التغريات يف خمزون الكربون يف الكتلة احليوية احلية       ٠,٩٤ ٠,٧٣    

                الزيادة السنوية ٠,٧٣     ٠,٩٤      
      ٠,٨٢     ٠,٩٤ 

   .)    إخل ، )     القطع (                                      اجلذور إىل الفروع، وفقدان الكتلة احليوية        ونسبة                                              كثافة الغابات، ومعامل توسع الكتلة احليوية،      (                             بارامـترات التقدير األخرى     
                                             التغريات يف خمزون الكربون يف املواد العضوية امليتة       ٠,٩٤      

     احلطب ٠,٩٨     ٠,٩٤ ٠,٩٤    
        القمامة ٠,٨٢     ٠,٩٤ ٠,٧٣    
                                التغريات يف خمزون الكربون يف التربة ٠,٨٢     ٠,٩٤ ٠,٧٣    

                  األراضي الزراعية-   باء              
                                      األراضي الزراعية اليت ظلت أراض زراعية- ١              

                                            التغريات يف خمزون الكربون يف الكتلة احليوية احلية ٠,٨٢     ٠,٩٨ ٠,٨٢    
                                             التغريات يف خمزون الكربون يف املواد العضوية امليتة انظر األراضي احلرجية اليت ظلت أراض حرجية ٠,٩٨ ضي احلرجية اليت ظلت أراض حرجيةانظر األرا

                                التغريات يف خمزون الكربون يف التربة ٠,٨٢     ٠,٩٨ ٠,٨٢    
                              األراضي احملولة إىل أراض زراعية- ٢              

                                            التغريات يف خمزون الكربون يف الكتلة احليوية احلية ٠,٨٢   ٠,٩٤ ٠,٨٢   
                                             التغريات يف خمزون الكربون يف املواد العضوية امليتة انظر األراضي احلرجية اليت ظلت أراض حرجية ٠,٩٤ انظر األراضي احلرجية اليت ظلت أراض حرجية

                                التغريات يف خمزون الكربون يف التربة ٠,٨٢     ٠,٩٤ ٠,٨٢    
         املراعي-   جيم              
                      املراعي اليت ظلت مراع- ١              

                                            التغريات يف خمزون الكربون يف الكتلة احليوية احلية       ٠,٩٨ ٠,٧٣    
                       الكتلة احليوية فوق األرض ٠,٨٢     ٠,٩٨      
                     نسبة اجلذور إىل الفروع ٠,٧٣     ٠,٩٨      

                                             التغريات يف خمزون الكربون يف املواد العضوية امليتة انظر األراضي احلرجية اليت ظلت أراض حرجية ٠,٩٨ أراض حرجيةانظر األراضي احلرجية اليت ظلت 
                                التغريات يف خمزون الكربون يف التربة ٠,٨٢     ٠,٩٨ ٠,٨٢    

                       األراضي احملولة إىل مراع- ٢              
                       ن يف الكتلة احليوية احلية                     التغريات يف خمزون الكربو       ٠,٩٤ ٠,٧٣    
                       الكتلة احليوية فوق األرض ٠,٨٢     ٠,٩٤      
                     نسبة اجلذور إىل الفروع ٠,٧٣     ٠,٩٤      

                                             التغريات يف خمزون الكربون يف املواد العضوية امليتة انظر األراضي احلرجية اليت ظلت أراض حرجية ٠,٩٤ انظر األراضي احلرجية اليت ظلت أراض حرجية
                                التغريات يف خمزون الكربون يف التربة ٠,٨٢     ٠,٩٤ ٠,٨٢    

                األراضي الرطبة-   دال              
                                  األراضي الرطبة اليت ظلت أراض رطبة- ١              

    ٠,٧٣     ٠,٩٨ ٠,٧٣ 
  )         املغمورة                   استخراج اخلث واألراضي             (                                                    التغريات يف خمزون الكربون يف الكتلة احليوية احلية والتربة

                            األراضي احملولة إىل أراض رطبة- ٢              
                                            التغريات يف خمزون الكربون يف الكتلة احليوية احلية       ٠,٩٤      
            استخراج اخلث ٠,٨٢     ٠,٩٤ ٠,٨٢    
               األراضي املغمورة ٠,٨٢     ٠,٩٤ ٠,٧٣    
  )           استخراج اخلث (          التربة                          التغريات يف خمزون الكربون يف ٠,٨٢     ٠,٩٤ ٠,٨٢    

            املستوطنات-   هاء              
                             املستوطنات اليت ظلت مستوطنات- ١              

                                            التغريات يف خمزون الكربون يف الكتلة احليوية احلية       ٠,٩٨ ٠,٨٢    
                          الغطاء التاجي وعدد األشجار ٠,٩٤     ٠,٩٨      
                            لة وبارامترات التقدير األخرى           معامالت اإلزا ٠,٨٩     ٠,٩٨      

                                             التغريات يف خمزون الكربون يف املواد العضوية امليتة انظر األراضي احلرجية اليت ظلت أراض حرجية ٠,٩٨ انظر األراضي احلرجية اليت ظلت أراض حرجية
                                التغريات يف خمزون الكربون يف التربة ٠,٨٢     ٠,٩٨ ٠,٨٢    

                ولة إىل مستوطنات           األراضي احمل- ٢              
                                            التغريات يف خمزون الكربون يف الكتلة احليوية احلية ٠,٨٢     ٠,٩٤ ٠,٨٢    

                                             التغريات يف خمزون الكربون يف املواد العضوية امليتة انظر األراضي احلرجية اليت ظلت أراض حرجية ٠,٩٤ انظر األراضي احلرجية اليت ظلت أراض حرجية
                                التغريات يف خمزون الكربون يف التربة ٠,٨٢     ٠,٩٤ ٠,٨٢    

               األراضي األخرى-   واو              
                                 األراضي األخرى اليت ظلت أراض أخرى- ١              

                                            التغريات يف خمزون الكربون يف الكتلة احليوية احلية ٠,٨٢     ٠,٩٨ ٠,٧٣    
                                             التغريات يف خمزون الكربون يف املواد العضوية امليتة  احلرجية اليت ظلت أراض حرجيةانظر األراضي ٠,٩٨ انظر األراضي احلرجية اليت ظلت أراض حرجية

                                التغريات يف خمزون الكربون يف التربة ٠,٨٢     ٠,٩٨ ٠,٧٣    
                            األراضي احملولة إىل أراض أخرى- ٢              

     احلية                                       التغريات يف خمزون الكربون يف الكتلة احليوية  ٠,٨٢     ٠,٩٤ ٠,٨٢    
                                             التغريات يف خمزون الكربون يف املواد العضوية امليتة انظر األراضي احلرجية اليت ظلت أراض حرجية ٠,٩٤ انظر األراضي احلرجية اليت ظلت أراض حرجية

                                التغريات يف خمزون الكربون يف التربة ٠,٨٢     ٠,٩٤ ٠,٨٢    
               املصادر املشتركة              

              استخدام األمسدة     ٠,٧٣ ٠,٩٤     ٠,٧٣
                  واألراضي املغمورة )           استخراج اخلث (             التربة اجملففة    ٠,٧٣ ٠,٧٣ ٠,٩٤   ٠,٧٣ ٠,٧٣
  )           استخراج اخلث         باستثناء  (             التربة اجملففة   ٠,٧٣ ٠,٧٣ ٠,٨٢  ٠,٧٣ ٠,٧٣
  ) ب (                                                     االضطرابات املرتبطة بعمليات حتويل استخدام األراضي إىل مراع     ٠,٧٣/٠,٨٢ ٠,٩٤     ٠,٧٣

  )                    احلجر اجلريي والدولوميت (            استخدام اجلري  ٠,٩٨     ٠,٨٢ ٠,٨٢    
  .                                                        مبا يف ذلك لالخنفاضات يف خمزونات الكربون يف فرادى جممعات الكربون  ) أ (   ) ج (                                                 إشعال احلرائق حتت املراقبة وحرائق الغابات دون مراقبة   ٠,٨٢ ٠,٨٢ ٠,٩٤   ٠,٨٢ ٠,٨٢

  .                               ألي من بارامترات التقدير األخرى    ٠,٨٢                       ُ                       ملعامالت االنبعاث، بينما ُتستخدم القيمة البالغة     ٠,٧٣                               ُ                      د النيتروز والبارامترات األخرى، ُتستخدم القيمة البالغة                           بالنسبة ملعامالت انبعاث أكسي  ) ب ( 
                                                                               ات جممعات الكربون حتت كل فئة من فئات األراضي، ينبغي استخدام القيم املقدمة عن                                                                                                                                بالنسـبة لألطـراف الـيت ال تـدرج انبعاثات ثاين أكسيد الكربون الصادرة عن حرق الكتلة احليوية يف تقديراهتا لتغري                      ) ج ( 

  .                                       من فئات األراضي اليت حتدث فيها عمليات احلرق  "                       التغريات يف خمزون الكربون "   أو   "                        بارامترات التقدير األخرى "
                      ـــــــــــــــــــــ

CO2 :  ثاين أكسيد الكربون                  
CH4 :  امليثان       
N2O :  وز            أكسيد النيتر   
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                         خالل االستعراض األويل ألغراض                                                        قطاع استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة          يف         عديالت     للت        التحفظ         عوامل      - ) ب ( ٣         اجلـدول   
  ٣           من املادة  ٨   و ٧                                  حتديد الكمية املسندة مبوجب الفقرتني 

  ) أ (                             عوامل التحفظ لعمليات اإلزالة
بيانات األنشطة عمليات اإلزالةتقديرات    وبارامترات التقدير األخرىاالنبعاثل عوام

N2O CH4 CO2   N2O CH4 CO2   
                                              استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة- ٥              
                األراضي احلرجية-   ألف              
                                   األراضي احلرجية اليت ظلت أراض حرجية- ١              
                                  خمزون الكربون يف الكتلة احليوية احلية          التغريات يف        ١,٠٢ ١,٣٧    
                الزيادة السنوية ١,٣٧     ١,٠٢      
      ١,٠٦     ١,٠٢ 

   .)    إخل ، )     القطع (                                إىل الفروع، وفقدان الكتلة احليوية              ونسبة اجلذور                                              كثافة الغابات، ومعامل توسع الكتلة احليوية،      (                           بارامترات التقدير األخرى    
                                       يف خمزون الكربون يف املواد العضوية امليتة       التغريات       ١,٠٢ ١,٣٧    
     احلطب ١,٣٧     ١,٠٢     
        القمامة ١,٢١     ١,٠٢      
                                التغريات يف خمزون الكربون يف التربة ١,٢١     ١,٠٢ ١,٣٧    
                             األراضي احملولة إىل أراض حرجية- ٢              
                     الكتلة احليوية احلية                        التغريات يف خمزون الكربون يف       ١,٠٦ ١,٣٧    
                الزيادة السنوية ١,٣٧     ١,٠٦      
      ١,٢١     ١,٠٦ 

   .)    إخل ، )     القطع (                                إىل الفروع، وفقدان الكتلة احليوية              ونسبة اجلذور                                              كثافة الغابات، ومعامل توسع الكتلة احليوية،      (                           بارامترات التقدير األخرى    
                      املواد العضوية امليتة                        التغريات يف خمزون الكربون يف       ١,٠٦      
     احلطب ١,٠٢     ١,٠٦ ١,٠٦    
        القمامة ١,٢١     ١,٠٦ ١,٣٧    
                                التغريات يف خمزون الكربون يف التربة ١,٢١     ١,٠٦ ١,٣٧    
                  األراضي الزراعية-   باء              
                                      األراضي الزراعية اليت ظلت أراض زراعية- ١              
                                            التغريات يف خمزون الكربون يف الكتلة احليوية احلية ١,٢١     ١,٠٢ ١,٢١    

                                             التغريات يف خمزون الكربون يف املواد العضوية امليتة انظر األراضي احلرجية اليت ظلت أراض حرجية ١,٠٢ انظر األراضي احلرجية اليت ظلت أراض حرجية
                                التغريات يف خمزون الكربون يف التربة ١,٢١     ١,٠٢ ١,٢١    
                              األراضي احملولة إىل أراض زراعية- ٢              
                                            التغريات يف خمزون الكربون يف الكتلة احليوية احلية ١,٢١     ١,٠٦ ١,٢١    

      امليتة                                       التغريات يف خمزون الكربون يف املواد العضوية  انظر األراضي احلرجية اليت ظلت أراض حرجية ١,٠٦ انظر األراضي احلرجية اليت ظلت أراض حرجية
                                التغريات يف خمزون الكربون يف التربة ١,٢١     ١,٠٦ ١,٢١    
         املراعي-   جيم              
                      املراعي اليت ظلت مراع- ١              
                                            التغريات يف خمزون الكربون يف الكتلة احليوية احلية       ١,٠٢ ١,٣٧    
                       الكتلة احليوية فوق األرض ١,٢١     ١,٠٢      
                     نسبة اجلذور إىل الفروع ١,٣٧     ١,٠٢      

                                             التغريات يف خمزون الكربون يف املواد العضوية امليتة انظر األراضي احلرجية اليت ظلت أراض حرجية ١,٠٢ انظر األراضي احلرجية اليت ظلت أراض حرجية
                                التغريات يف خمزون الكربون يف التربة ١,٢١     ١,٠٢ ١,٢١    
                       األراضي احملولة إىل مراع- ٢              
                                            التغريات يف خمزون الكربون يف الكتلة احليوية احلية       ١,٠٦ ١,٣٧    
                       الكتلة احليوية فوق األرض ١,٢١     ١,٠٦      
                     نسبة اجلذور إىل الفروع ١,٣٧     ١,٠٦      

                                             التغريات يف خمزون الكربون يف املواد العضوية امليتة ليت ظلت أراض حرجيةانظر األراضي احلرجية ا ١,٠٦ انظر األراضي احلرجية اليت ظلت أراض حرجية
                                التغريات يف خمزون الكربون يف التربة ١,٢١     ١,٠٦ ١,٢١    
                األراضي الرطبة-   دال              
                                  األراضي الرطبة اليت ظلت أراض رطبة- ١              
    ١,٣٧     ١,٠٢ ١,٣٧ 

  )       املغمورة                   استخراج اخلث واألراضي (                                               ون الكربون يف الكتلة احليوية احلية والتربة                        الـتغريات يف خمز   
                            األراضي احملولة إىل أراض رطبة- ٢              
                                            التغريات يف خمزون الكربون يف الكتلة احليوية احلية       ١,٠٦      
            استخراج اخلث ١,٢١     ١,٠٦ ١,٢١    
             راضي املغمورة  األ ١,٢١     ١,٠٦ ١,٣٧    
  )           استخراج اخلث (                                 التغريات يف خمزون الكربون يف التربة   ١,٢١     ١,٠٦ ١,٢١    
            املستوطنات-   هاء              
                             املستوطنات اليت ظلت مستوطنات- ١              
                                            التغريات يف خمزون الكربون يف الكتلة احليوية احلية       ١,٠٢ ١,٢١    
                          الغطاء التاجي وعدد األشجار ١,٠٦     ١,٠٢      
                                       معامالت اإلزالة وبارامترات التقدير األخرى ١,١٢     ١,٠٢      

                                             التغريات يف خمزون الكربون يف املواد العضوية امليتة انظر األراضي احلرجية اليت ظلت أراض حرجية ١,٠٢ انظر األراضي احلرجية اليت ظلت أراض حرجية
                                التغريات يف خمزون الكربون يف التربة ١,٢١     ١,٠٢ ١,٢١    
                           األراضي احملولة إىل مستوطنات- ٢              
                                            التغريات يف خمزون الكربون يف الكتلة احليوية احلية ١,٢١     ١,٠٦ ١,٢١    

                                     خمزون الكربون يف املواد العضوية امليتة         التغريات يف انظر األراضي احلرجية اليت ظلت أراض حرجية ١,٠٦ انظر األراضي احلرجية اليت ظلت أراض حرجية
                                التغريات يف خمزون الكربون يف التربة ١,٢١     ١,٠٦ ١,٢١    
               األراضي األخرى-   واو              
                                 األراضي األخرى اليت ظلت أراض أخرى- ١              
     احلية                                       التغريات يف خمزون الكربون يف الكتلة احليوية  ١,٢١     ١,٠٢ ١,٣٧    

                                             التغريات يف خمزون الكربون يف املواد العضوية امليتة انظر األراضي احلرجية اليت ظلت أراض حرجية ١,٠٢ انظر األراضي احلرجية اليت ظلت أراض حرجية
                                التغريات يف خمزون الكربون يف التربة ١,٢١     ١,٠٢ ١,٣٧    
                            األراضي احملولة إىل أراض أخرى- ٢              
                                            التغريات يف خمزون الكربون يف الكتلة احليوية احلية ١,٢١     ١,٠٦ ١,٢١    

                                             التغريات يف خمزون الكربون يف املواد العضوية امليتة انظر األراضي احلرجية اليت ظلت أراض حرجية ١,٠٦ انظر األراضي احلرجية اليت ظلت أراض حرجية
             بون يف التربة                   التغريات يف خمزون الكر ١,٢١     ١,٠٦ ١,٢١    

  .                                                        مبا يف ذلك للزيادات يف خمزونات الكربون يف فرادى جممعات الكربون  ) أ ( 
                    ـــــــــــــــــــ

CO2 :  ثاين أكسيد الكربون                  
CH4 :  امليثان       
N2O :  أكسيد النيتروز               
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 ٣ من املادة ٤ و٣وجب الفقرتني مب استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة يف أنشطةعديالت للتالتحفظ عوامل  -)أ(٤اجلدول 
  ) ب (             يف سنة األساس ) أ (         االنبعاثات /                             يف سنة من سنوات فترة االلتزام ) أ (                            معامالت التحفظ لعمليات اإلزالة 

 
  وبارامترات التقدير األخرى االنبعاثعوامل عمليات اإلزالة/تقديرات االنبعاث

N2O CH4 CO2 
بيانات األنشطة

N2O CH4 CO2   

                                              املعلومات التكميلية املبلغة مبوجب بروتوكول كيوتو              
  ٣- ٣                  األنشطة مبوجب املادة               
                         التحريج وإعادة التحريج ١  -   ألف              
                                            تغريات خمزون الكربون يف الكتلة احليوية فوق األرض       ٠,٩٤ ٠,٧٣    
                الزيادة السنوية ٠,٧٣     ٠,٩٤      

      ٠,٨٢     ٠,٩٤ 
             ونسبة اجلذور                                              كثافة الغابات، ومعامل توسع الكتلة احليوية،      (                           بارامترات التقدير األخرى    

   .)    إخل ، )     القطع (                                إىل الفروع، وفقدان الكتلة احليوية 
                                           تغريات خمزون الكربون يف الكتلة احليوية حتت األرض       ٠,٩٤ ٠,٧٣    
                الزيادة السنوية ٠,٧٣     ٠,٩٤      

      ٠,٨٢     ٠,٩٤ 
             ونسبة اجلذور                                              كثافة الغابات، ومعامل توسع الكتلة احليوية،      (                           بارامترات التقدير األخرى    

   .)    إخل ، )     القطع (                                إىل الفروع، وفقدان الكتلة احليوية 
                             تغريات خمزون الكربون يف القمامة ٠,٨٢     ٠,٩٤ ٠,٧٣    
     احلطب                     تغريات خمزون الكربون يف  ٠,٩٨     ٠,٩٤ ٠,٩٤    
                            تغريات خمزون الكربون يف التربة ٠,٨٢     ٠,٩٤ ٠,٧٣    
                إزالة الغابات ٢  -   ألف              
                                            تغريات خمزون الكربون يف الكتلة احليوية فوق األرض ٠,٨٢     ٠,٩٤ ٠,٨٢    
                                           تغريات خمزون الكربون يف الكتلة احليوية حتت األرض ٠,٨٢     ٠,٩٤ ٠,٨٢    
                             تغريات خمزون الكربون يف القمامة ٠,٨٢     ٠,٩٤ ٠,٧٣    
     احلطب                     تغريات خمزون الكربون يف  ٠,٧٣     ٠,٩٤ ٠,٧٣    
                            تغريات خمزون الكربون يف التربة              
  ) ج ( )                                   املمارسات اإلدارية وبارامترات التقدير (               التربة املعدنية  ٠,٨٢     ٠,٩٨ ٠,٧٣    
  ة             التربة العضوي ٠,٨٢     ٠,٩٨ ٠,٨٢    
  ٤- ٣                  األنشطة مبوجب املادة               
        الغابات      إدارة    ١  -   باء              
                                            تغريات خمزون الكربون يف الكتلة احليوية فوق األرض       ٠,٩٨ ٠,٧٣    
                الزيادة السنوية ٠,٧٣     ٠,٩٨      

      ٠,٩٤     ٠,٩٨ 
             ونسبة اجلذور                   سع الكتلة احليوية،                             كثافة الغابات، ومعامل تو    (                           بارامترات التقدير األخرى    

   .)    إخل ، )     القطع (                                إىل الفروع، وفقدان الكتلة احليوية 
                                           تغريات خمزون الكربون يف الكتلة احليوية حتت األرض       ٠,٩٨ ٠,٧٣    
                الزيادة السنوية ٠,٧٣     ٠,٩٨      

      ٠,٩٤     ٠,٩٨ 
             ونسبة اجلذور                        توسع الكتلة احليوية،                          كثافة الغابات، ومعامل   (                           بارامترات التقدير األخرى    

   .)    إخل ، )     القطع (                                إىل الفروع، وفقدان الكتلة احليوية 
                             تغريات خمزون الكربون يف القمامة ٠,٨٢     ٠,٩٨ ٠,٧٣    
     احلطب                     تغريات خمزون الكربون يف  ٠,٧٣     ٠,٩٨ ٠,٧٣    
                            تغريات خمزون الكربون يف التربة ٠,٨٢     ٠,٩٨ ٠,٧٣    
                        إدارة األراضي الزراعية ٢  -   باء              
                                            تغريات خمزون الكربون يف الكتلة احليوية فوق األرض ٠,٨٢     ٠,٩٨ ٠,٨٢    
                                           تغريات خمزون الكربون يف الكتلة احليوية حتت األرض ٠,٨٢     ٠,٩٨ ٠,٨٢    
                             تغريات خمزون الكربون يف القمامة ٠,٨٢     ٠,٩٨ ٠,٧٣    
     احلطب                     تغريات خمزون الكربون يف  ٠,٧٣     ٠,٩٨ ٠,٧٣    
                            تغريات خمزون الكربون يف التربة       ٠,٩٨      
  ) ب ( )                                   املمارسات اإلدارية وبارامترات التقدير   ( ) د (              التربة املعدنية ٠,٨٢     ٠,٩٨/٠,٩٤ ٠,٧٣    
               التربة العضوية ٠,٨٢     ٠,٩٨ ٠,٨٢    
               إدارة املراعي ٣  -   باء              
                                            تغريات خمزون الكربون يف الكتلة احليوية فوق األرض ٠,٨٢     ٠,٩٨ ٠,٨٢    
                                           تغريات خمزون الكربون يف الكتلة احليوية حتت األرض ٠,٧٣     ٠,٩٨ ٠,٧٣    
                             تغريات خمزون الكربون يف القمامة ٠,٨٢     ٠,٩٨ ٠,٧٣    
     احلطب                     تغريات خمزون الكربون يف  ٠,٧٣     ٠,٩٨ ٠,٧٣    
  ) ج ( )                                   املمارسات اإلدارية وبارامترات التقدير (                            تغريات خمزون الكربون يف التربة  ٠,٨٢     ٠,٩٨ ٠,٧٣    
                          إعادة التغطية بالنباتات ٤  -   باء              
                                            تغريات خمزون الكربون يف الكتلة احليوية فوق األرض ٠,٨٢     ٠,٩٨ ٠,٨٢    
                           ون يف الكتلة احليوية حتت األرض                تغريات خمزون الكرب ٠,٨٢     ٠,٩٨ ٠,٨٢    
                             تغريات خمزون الكربون يف القمامة ٠,٨٢     ٠,٩٨ ٠,٧٣    
     احلطب                     تغريات خمزون الكربون يف  ٠,٧٣     ٠,٩٨ ٠,٧٣    
                            تغريات خمزون الكربون يف التربة ٠,٨٢     ٠,٩٨ ٠,٧٣    

               املصادر املشتركة              
       باآلزوت    ميد     التس     ٠,٧٣ ٠,٩٤     ٠,٧٣
  )             إدارة الغابات (            جتفيف التربة      ٠,٧٣ ٠,٨٢     ٠,٧٣

            استخدام اجلري ٠,٩٨     ٠,٨٢ ٠,٨٢    
  ) ه ( ) ٤- ٣                            وإدارة الغابات مبوجب املادة  ٣- ٣                  لألنشطة مبوجب املادة  (                  حرق الكتلة احليوية    ٠,٨٢ ٠,٨٢ ٠,٩٤   ٠,٨٢ ٠,٨٢

  ) ه ( )                        فيما عدا إدارة الغابات ٤- ٣                       جلميع األنشطة مبوجب املادة  (      حليوية             حرق الكتلة ا   ٠,٨٢ ٠,٨٢ ٠,٨٢   ٠,٨٢ ٠,٨٢

  ) و (                                                االضطرابات املرتبطة بتحويالت استخدام األراضي إىل مراع     ٠,٧٣/٠,٨٢ ٠,٩٤     ٠,٧٣

   ).                         ام وسنة األساس على الترتيب                    يف سنة من سنوات االلتز (                                                                   مبا يف ذلك للزيادات واالخنفاضات يف خمزونات الكربون يف فرادى جممعات الكربون   ) أ ( 
                                                                                                              التحفظ املقدمة يف هذا اجلدول إال على إدارة الغابات وإدارة املراعي وإعادة التغطية بالنباتات مبوجب الفقرة                    عوامل                                       فيما يتعلق بسنة األساس، ال تنطبق         ) ب ( 

   ).               بالدليل التقين  ١١            انظر احلاشية  (                    من بروتوكول كيوتو  ٣           من املادة  ٤
  .                                                        التحفظ املقدمة عن معامالت االنبعاث وبارامترات التقدير األخرى      عوامل   ُ        ، ُتستخدم        التقدير                                           للتعديالت املتعلقة مبمارسات اإلدارة وبارامترات         بالنسبة   ) ج ( 
  .    ١٩٩٠                        للبيانات السابقة لعام     ٠,٩٤                           ُ                       فيما يتعلق ببيانات األنشطة، ُتستخدم القيمة البالغة   ) د ( 
                                                                                                                               نبعاثات ثاين أكسيد الكربون الصادرة عن حرق الكتلة احليوية يف تقديراهتا لتغريات جممعات الكربون حتت كل نشاط من األنشطة،                                                       بالنسـبة لألطـراف اليت ال تدرج ا         ) ه ( 

  .                                  من األنشطة اليت حتدث فيها عمليات احلرق  "                       التغريات يف خمزون الكربون "   أو   "                        بارامترات التقدير األخرى "                              ينبغي استخدام القيم املقدمة عن 
ـ   ) و (        ٠,٨٢               ُ                            االنبعاث، بينما ُتستخدم القيمة البالغة              لعوامل        ٠,٧٣                                                     ُ                                 بة ملعامالت انبعاث أكسيد النيتروز، والبارامترات األخرى، ُتستخدم القيمة البالغة                  بالنس

                     ــــــــــــــــــــ  .                             ألي من بارامترات التقدير األخرى
CO2 :  ثاين أكسيد الكربون                  
CH4 :  امليثان       
N2O :  أكسيد النيتروز               
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 ٣ من املادة ٤ و٣مبوجب الفقرتني  استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة يف أنشطةعديالت للتالتحفظ عوامل   -)ب(٤اجلدول 
  ) ب (             يف سنة األساس ) أ (             عمليات اإلزالة /                             يف سنة من سنوات فترة االلتزام ) أ (                       معامالت التحفظ لالنبعاثات  

  وبارامترات التقدير األخرىاالنبعاثعوامل  عمليات اإلزالة/تقديرات االنبعاث
N2O CH4 CO2 

شطةبيانات األن  
N2O CH4 CO2   

                                              املعلومات التكميلية املبلغة مبوجب بروتوكول كيوتو              
  ٣- ٣                  األنشطة مبوجب املادة               
                         التحريج وإعادة التحريج ١  -   ألف              
                                   الكربون يف الكتلة احليوية فوق األرض          تغريات خمزون       ١,٠٦ ١,٣٧    
                الزيادة السنوية ١,٣٧     ١,٠٦      

      ١,٢١     ١,٠٦ 
                ونسبة اجلذور إىل                                              كثافة الغابات، ومعامل توسع الكتلة احليوية،      (                               بارامـترات الـتقدير األخرى      
   .)    إخل ، )     القطع (                             الفروع، وفقدان الكتلة احليوية 

                                    زون الكربون يف الكتلة احليوية حتت األرض       تغريات خم       ١,٠٦ ١,٣٧    
                الزيادة السنوية ١,٣٧     ١,٠٦      

      ١,٢١     ١,٠٦ 
                ونسبة اجلذور إىل                                              كثافة الغابات، ومعامل توسع الكتلة احليوية،      (                               بارامـترات الـتقدير األخرى      
   .)    إخل ، )     القطع (                             الفروع، وفقدان الكتلة احليوية 

                          ات خمزون الكربون يف القمامة   تغري ١,٢١     ١,٠٦ ١,٣٧    
     احلطب                     تغريات خمزون الكربون يف  ١,٠٢     ١,٠٦ ١,٠٦    
                            تغريات خمزون الكربون يف التربة ١,٢١     ١,٠٦ ١,٣٧    
                إزالة الغابات ٢  -   ألف              
                           يف الكتلة احليوية فوق األرض ن                 تغريات خمزون الكربو ١,٢١     ١,٠٦ ١,٢١    
                                           تغريات خمزون الكربون يف الكتلة احليوية حتت األرض ١,٢١     ١,٠٦ ١,٢١    
                             تغريات خمزون الكربون يف القمامة ١,٢١     ١,٠٦ ١,٣٧    
     احلطب                     تغريات خمزون الكربون يف  ١,٣٧     ١,٠٦ ١,٣٧    
                            تغريات خمزون الكربون يف التربة              
  ) ج ( )                                   املمارسات اإلدارية وبارامترات التقدير (    نية            التربة املعد ١,٢١     ١,٠٢ ١,٣٧    

               التربة العضوية ١,٢١     ١,٠٢ ١,٢١    
  ٤- ٣                  األنشطة مبوجب املادة               
        الغابات      إدارة    ١  -   باء              
                                            تغريات خمزون الكربون يف الكتلة احليوية فوق األرض       ١,٠٢ ١,٣٧    
             يادة السنوية   الز ١,٣٧     ١,٠٢      

      ١,٠٦     ١,٠٢ 
                ونسبة اجلذور إىل                                              كثافة الغابات، ومعامل توسع الكتلة احليوية،      (                               بارامـترات الـتقدير األخرى      
   .)    إخل ، )     القطع (                             الفروع، وفقدان الكتلة احليوية 

                                           تغريات خمزون الكربون يف الكتلة احليوية حتت األرض       ١,٠٢ ١,٣٧    
                الزيادة السنوية ١,٣٧     ١,٠٢      

      ١,٠٦     ١,٠٢ 
                ونسبة اجلذور إىل                                              كثافة الغابات، ومعامل توسع الكتلة احليوية،      (                               بارامـترات الـتقدير األخرى      
   .)    إخل ، )     القطع (                             الفروع، وفقدان الكتلة احليوية 

                             تغريات خمزون الكربون يف القمامة ١,٢١     ١,٠٢ ١,٣٧    
     احلطب              زون الكربون يف        تغريات خم ١,٣٧     ١,٠٢ ١,٣٧    
                            تغريات خمزون الكربون يف التربة ١,٢١     ١,٠٢ ١,٣٧    
                        إدارة األراضي الزراعية ٢  -   باء              
                           يف الكتلة احليوية فوق األرض ن                 تغريات خمزون الكربو ١,٢١     ١,٠٢ ١,٢١    
          ة حتت األرض                                 تغريات خمزون الكربون يف الكتلة احليوي ١,٢١     ١,٠٢ ١,٢١    
                             تغريات خمزون الكربون يف القمامة ١,٢١     ١,٠٢ ١,٣٧    
     احلطب                     تغريات خمزون الكربون يف  ١,٣٧     ١,٠٢ ١,٣٧    
                            تغريات خمزون الكربون يف التربة              
  ) ج ( )                                   املمارسات اإلدارية وبارامترات التقدير   ( ) د ( ة             التربة املعدني ١,٢١     ١,٠٢/١,٠٦ ١,٣٧    
               التربة العضوية ١,٢١     ١,٠٢ ١,٢١    
               إدارة املراعي ٣  -   باء              
                           يف الكتلة احليوية فوق األرض ن                 تغريات خمزون الكربو ١,٢١     ١,٠٢ ١,٢١    
                                           تغريات خمزون الكربون يف الكتلة احليوية حتت األرض ١,٣٧     ١,٠٢ ١,٣٧    
                      زون الكربون يف القمامة       تغريات خم ١,٢١     ١,٠٢ ١,٣٧    
     احلطب                     تغريات خمزون الكربون يف  ١,٣٧     ١,٠٢ ١,٣٧    
  ) ج ( )                                   املمارسات اإلدارية وبارامترات التقدير (                            تغريات خمزون الكربون يف التربة  ١,٢١     ١,٠٢ ١,٣٧    
                          إعادة التغطية بالنباتات ٤  -   باء              
                           يف الكتلة احليوية فوق األرض ن         ون الكربو        تغريات خمز ١,٢١     ١,٠٢ ١,٢١    
                                           تغريات خمزون الكربون يف الكتلة احليوية حتت األرض ١,٢١     ١,٠٢ ١,٢١    
                             تغريات خمزون الكربون يف القمامة ١,٢١     ١,٠٢ ١,٣٧    
     احلطب                     تغريات خمزون الكربون يف  ١,٣٧     ١,٠٢ ١,٣٧    
                    ون الكربون يف التربة        تغريات خمز ١,٢١     ١,٠٢ ١,٣٧    

               املصادر املشتركة              
       باألزوت        التسميد      ١,٣٧ ١,٠٦     ١,٣٧
  )             إدارة الغابات (            جتفيف التربة      ١,٣٧ ١,٢١     ١,٣٧

            استخدام اجلري ١,٠٢     ١,٢١ ١,٢١    
  ) ه ( ) ٤- ٣                            وإدارة الغابات مبوجب املادة  ٣- ٣                  لألنشطة مبوجب املادة  (                  حرق الكتلة احليوية    ١,٢١ ١,٢١ ١,٠٦   ١,٢١ ١,٢١

  ) ه ( )                        فيما عدا إدارة الغابات ٤- ٣                       جلميع األنشطة مبوجب املادة  (                  حرق الكتلة احليوية    ١,٢١ ١,٢١ ١,٢١   ١,٢١ ١,٢١

  ) و (                                                االضطرابات املرتبطة بتحويالت استخدام األراضي إىل مراع     ١,٣٧/١,٢١ ١,٠٦     ١,٣٧

   ).                                             يف سنة من سنوات االلتزام وسنة األساس على الترتيب (                                                      اضات والزيادات يف خمزونات الكربون يف فرادى جممعات الكربون              مبا يف ذلك لالخنف  ) أ ( 
   ٣           من املادة  ٤  ة                                                                                                 التحفظ املقدمة يف هذا اجلدول إال على إدارة الغابات وإدارة املراعي وإعادة التغطية بالنباتات مبوجب الفقر      عوامل                                      فـيما يـتعلق بسنة األساس، ال تنطبق       ) ب ( 

  .                 من بروتوكول كيوتو
  .                                                        التحفظ املقدمة عن معامالت االنبعاث وبارامترات التقدير األخرى      عوامل   ُ       ، ُتستخدم        التقدير                                                   بالنسبة للتعديالت املتعلقة مبمارسات اإلدارة وبارامترات   ) ج ( 
  .    ١٩٩٠       ة لعام                  للبيانات السابق    ١,٠٦                           ُ                      فيما يتعلق ببيانات األنشطة، ُتستخدم القيمة البالغة   ) د ( 
                                                                                                                                                                   بالنسـبة لألطـراف اليت ال تدرج انبعاثات ثاين أكسيد الكربون الصادرة عن حرق الكتلة احليوية يف تقديراهتا لتغريات جممعات الكربون حتت كل نشاط من األنشطة،                            ) ه ( 

  .                                 األنشطة اليت حتدث فيها عمليات احلرق  من  "                       التغريات يف خمزون الكربون "   أو   "                        بارامترات التقدير األخرى "                              ينبغي استخدام القيم املقدمة عن 
                  ألي من بارامترات     ١,٢١               ُ                      االنبعاث، بينما ُتستخدم القيمة البالغة        لعوامل       ١,٣٧                                                          ُ                                  بالنسـبة ملعامالت انبعاث أكسيد النيتروز، والبارامترات األخرى، ُتستخدم القيمة البالغة              ) و ( 

  .             التقدير األخرى
                         ــــــــــــــــــــــــ

CO2 :  الكربون         ثاين أكسيد          
CH4 :  امليثان       
N2O :  أكسيد النيتروز                
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 ١-م أإ/٢١املقرر 
  من بروتوكول كيوتو٥ من املادة ٢القضايا املتعلقة بالتعديالت مبوجب الفقرة 

                                                     إن مؤمتر األطراف بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،

  ،  ١١-   م أ /-   و ٩-   م أ /  ٢٠   و ٧-   م أ /  ٢٣   و ٧-   م أ /  ٢١          يف املقررات         وقد نظر 

      من    ٤٢       إىل     ٣٦                                      ً                                      أن يقوم خرباء االستعراض الرئيسيون، وفقاً للتعريف الوارد يف الفقرات              لب  يط - ١ 
              ً           ، بالنظر مجاعياً يف املسائل  ) ٧-   م أ /  ٢٣      املقرر  (                    من بروتوكول كيوتو  ٨                                     املبادئ التوجيهية لالستعراض مبوجب املادة 

  :                              التالية، والتقدم بتوصيات بشأهنا

                                                                 جتريه أفرقة خرباء االستعراض لإلرشادات التقنية بشأن منهجيات                                           سـبل حتسـني التطبيق املتسق الذي        ) أ ( 
ُ                                   من بروتوكول كيوتو، وال سيما ُنُهج ضمان التحفظ يف التقديرات املعدلة؛ ٥           من املادة  ٢                    التعديل مبوجب الفقرة   ُ                             

                                                                                                 توفـري املعلومات واستيفاؤها بانتظام يف موارد استعراض قوائم اجلرد املدرجة يف التذييل األول               ) ب ( 
                  لإلرشادات التقنية؛

                                     من اإلرشادات التقنية واحلد من املرونة   ٥٧                                            سبل ضمان اتباع هنج موحد يف تطبيق أحكام الفقرة   ) ج ( 
                                                               املتاحة ألفرقة خرباء االستعراض يف هذا الصدد، إذا اقتضت الضرورة ذلك؛

                       كلما استلزم األمر،                                                                                 القيام، حسب االقتضاء، قبل بدء اإلبالغ فيما يتعلق بفترة االلتزام وبعدها،            ) د ( 
                                                                                                              بتحديـث جـداول عوامل التحفظ املدرجة يف التذييل الثالث لإلرشادات التقنية، مبا يف ذلك اهليكل والعناصر                 

                                                     األساسية لنطاقات عدم اليقني املشار إليها يف تلك اجلداول؛ 
 ً            اً يف تقريرهم                                                                    إىل األمانة إدراج أية توصيات خيلص إليها خرباء االستعراض الرئيسيون مجاعي    يطلب - ٢ 

              من بروتوكول  ٨                                                     من املبادئ التوجيهية لالستعراض املنصوص عليها يف املادة    ٤٠                                   السـنوي، املشار إليه يف الفقرة       
                                                                         كيوتو، واملقدم إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية كي تنظر فيه؛

                               ظر يف التقرير املشار إليه يف                                                                        مـن اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، بعد الن               يطلـب  - ٣ 
                                  ً                                                                     أعاله، اختاذ أية إجراءات مناسبة عمالً بتوصيات خرباء االستعراض الرئيسيني املشار إليها يف الفقرتني                ٢          الفقـرة   
        أعاله؛ ١          من الفقرة   )  د ( و  )  ج (         الفرعيتني 

         باستيفاء                       ً                                                            مـن األمانة القيام، بناًء على التوصية اجلماعية خلرباء االستعراض الرئيسيني،                   يطلـب  - ٤ 
                                                                                    املعلومات الواردة يف موارد استعراض قوائم اجلرد املدرجة يف التذييل األول لإلرشادات التقنية؛

                                                                                       من األمانة حفظ وتصنيف املعلومات املتعلقة بالتعديالت الواردة يف تقارير االستعراض                  يطلـب  - ٥ 
         ض عليها؛                                                              وما يتصل هبا من معلومات، وإتاحتها وتيسري اطالع أفرقة خرباء االستعرا

                               من اإلرشادات التقنية، عدم       ١٢                                            ً                  ، فيما يتعلق بأية تعديالت تطبق بأثر رجعي وفقاً للفقرة               يقرر - ٦ 
                                    إال على التعديل املطبق بالنسبة لسنة  ١-    م أإ /  ١٥         من املقرر     )  ه ( ٣                                         انطباق شروط األهلية املنصوص عليها يف الفقرة 

  .                  اجلرد موضع االستعراض
 اجللسة العامة الثانية

 ٢٠٠٥نوفمرب /ين الثاين تشر٣٠
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 ١-م أإ/٢٢املقرر 

  من بروتوكول كيوتو٨املبادئ التوجيهية لالستعراض مبوجب املادة 

                                                     إن مؤمتر األطراف بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،

                                                                من بروتوكول كيوتو التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، ٨         باملادة       ّ  إذ يذكّر 

                                         الذي اختذه مؤمتر األطراف يف دورته السابعة، ٧-   م أ /  ٢٣        املقرر    يف       وقد نظر 

                                     لتنفيذ أحكام بروتوكول كيوتو األخرى، ٨                                  بأمهية عملية االستعراض مبوجب املادة        ّ  وإذ يسلّم 

                                              من بروتوكول كيوتو كما ترد يف مرفق هذا املقرر؛ ٨                                       املبادئ التوجيهية لالستعراض مبوجب املادة      يعتمد - ١ 

                                                                                                يبدأ االستعراض لكل طرف مدرج يف املرفق األول قبل فترة االلتزام األوىل لدى تلقي التقرير                     أن     يقرر - ٢ 
                                                                ويستكمل االستعراض السابق على فترة االلتزام لكل طرف، مبا يف            .  ١-     م أإ  /  ١٣                    من مرفق املقرر      ٦                     املذكـور يف الفقرة     

    ١٢                                           فريق خرباء االستعراض والطرف، يف غضون             ، بني  ٥              من املادة     ٢                                                 ذلك اإلجراءات املتعلقة بالتعديالت مبوجب الفقرة       
    ً                       َّ                                                                                       شـهراً من بداية االستعراض ويقدَّم تقرير عاجل إىل مؤمتر األطراف بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو وإىل                  

  ف                                                                                                      ويتاح املزيد من اخلربات واملوارد لضمان جودة االستعراض إذا اقتضى األمر إجراء استعراض لعدة أطرا                .             جلنة االمتثال 
            يف وقت واحد؛

                                                                                        أن يبدأ االستعراض الدوري لكل طرف مدرج يف املرفق األول عندما يقدم الطرف بالغه                   يقرر - ٣ 
                                الوطين األول مبوجب بروتوكول كيوتو؛

                                                                                           أن يـبدأ االستعراض السنوي لكل طرف مدرج يف املرفق األول يف السنة اليت يبدأ فيها                       يقـرر  - ٤ 
  ؛ ٧           من املادة  ١                              الطرف عملية اإلبالغ مبوجب الفقرة 

      من   ٦                                                                                          أن يبدأ االستعراض السنوي يف السنة اليت تلي تقدمي التقرير املشار إليه يف الفقرة                      يقـرر  - ٥ 
                                                                                     ، وذلك بالنسبة لألطراف املدرجة يف املرفق األول اليت تبدأ عملية اإلبالغ باملعلومات              ١-     م أإ  /  ١٣               مـرفق املقرر    
  ؛ ٧           من املادة  ٣                        املطلوب احملدد مبوجب الفقرة                     على أساس طوعي قبل  ٧           من املادة  ١            مبوجب الفقرة 

              إىل القيام       ٢٠٠٧       يناير   /                                                                        األطراف اليت ختتار تقدمي معلوماهتا ألغراض االستعراض قبل كانون الثاين              يدعو - ٦ 
  .                                           ً                                               يف أقرب وقت مناسب هلا بإبالغ األمانة بذلك تيسرياً لعملية تشكيل أفرقة خرباء استعراض يف الوقت املناسب
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 املرفق

 )١( من بروتوكول كيوتو٨ادئ التوجيهية لالستعراض مبوجب املادة املب

 املنهج العام لالستعراض: اجلزء األول

  االنطباق-ألف 

                                  ً     ً                                                       كـل طرف مدرج يف املرفق األول يكون أيضاً طرفاً يف بروتوكول كيوتو خيضع الستعراض املعلومات                 - ١
                                        وبالنسبة إىل هذه األطراف، تشمل عملية        .       وجيهية     ً                           وفقاً ألحكام هذه املبادئ الت      ٧                              املقدمـة مـنه مبوجب املادة       

  .                                                                       االستعراض املنشأة مبوجب هذه املبادئ التوجيهية أي استعراض قائم مبوجب االتفاقية

  األهداف-باء 

  :                   من بروتوكول كيوتو ٨                                   فيما يلي أهداف االستعراض مبوجب املادة  - ٢

                                  يع جوانب تنفيذ بروتوكول كيوتو                                                             إنشاء عملية إلجراء تقييم تقين موضوعي كامل وشامل جلم          ) أ ( 
                                    من جانب األطراف املدرجة يف املرفق األول؛

                                                                                            تعزيـز االهتمام باالتساق والشفافية لدى استعراض املعلومات املقدمة من األطراف املدرجة يف               ) ب ( 
                     من بروتوكول كيوتو؛ ٧                      املرفق األول مبوجب املادة 

                                           حتسني عملية إبالغها عـن املعلومات مبوجب                                                  مساعدة األطراف املدرجة يف املرفق األول على        ) ج ( 
                                   وتنفيذ التزاماهتا مبوجب الربوتوكول؛ ٧      املادة 

                                                                                            موافاة مؤمتر األطراف بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو وجلنة االمتثال بتقييم تقين               ) د ( 
  .                                                        لتنفيذ بروتوكول كيوتو من جانب األطراف املدرجة يف املرفق األول

 عام املنهج ال-جيم 

                                                                                                    تسـري أحكام هذه املبادئ التوجيهية على استعراض املعلومات املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق                - ٣
                                                                           ، واملقررات ذات الصلة الصادرة عن مؤمتر األطراف بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول  ٧                األول مبوجب املادة 

  .                               لقة باألطراف املدرجة يف املرفق األول                                                     كيوتو واملقررات ذات الصلة الصادرة عن مؤمتر األطراف واملتع

                              ً      ً     ً     ً                                                     يقـدم فريق خرباء االستعراض تقييماً تقنياً كامالً شامالً جلميع جوانب تنفيذ الطرف لربوتوكول كيوتو               - ٤
                           وجيري فريق خرباء االستعراض      .                                                                                 وحيـدد املشـاكل الـيت قد تعترض والعوامل اليت تؤثر على الوفاء بااللتزامات             

                                                      

  .                                                                       يف هذه املبادئ التوجيهية إىل مادة من مواد بروتوكول كيوتو، ما مل يرد خالف ذلك  "     مادة "         تشري كلمة   ) ١ (
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                                                                                 املعلومات على وجه السرعة ملؤمتـر األطراف بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول                                     استعراضـات تقنية لتوفري   
  .                         ً                                        كيوتو وللجنة االمتثال وفقاً لإلجراءات املبينة يف هذه املبادئ التوجيهية

                                                                                                        وجيـوز ألفرقة خرباء االستعراض، يف أي مرحلة من مراحل عملية االستعراض، أن تطرح أسئلة على األطراف                  - ٥
                                                                                                          ملـرفق األول فيما يتعلق بأية مشكلة قد تواجهها األطراف، وجيوز هلا طلب معلومات إضافية أو توضيحية                               املدرجـة يف ا   

                                                                                               وينبغي لفريق خرباء االستعراض تقدمي املشورة إىل األطراف املدرجة يف املرفق األول بشأن طرق معاجلة املشاكل اليت   .     منها
                                    ً                     وعلى فريق خرباء االستعراض أن يقدم أيضاً مشورته التقنية إىل     .  ة                    ً                               حتددها األطراف، مراعياً يف ذلك ظروف الطرف الوطني       

  .                                                                             مؤمتر األطراف بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو أو إىل جلنة االمتثال، عند الطلب

                                                                                                   وينـبغي لألطـراف املدرجـة يف املرفق األول أن تتيح لفريق خرباء االستعراض إمكانية االطالع على                  - ٦
                                                                                               ة إلثبات وتوضيح مدى تنفيذ التزاماهتا مبوجب بروتوكول كيوتو، وفقا للمبادئ التوجيهية ذات                            املعلومات الالزم 

                                                               أو مؤمتر األطراف بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو؛ وينبغي هلا  /                               الصلة اليت يعتمدها مؤمتر األطراف و
              وينبغي لألطراف   .                 جيريها فريق اخلرباء    ً                                                                     أيضـاً أن توفـر مرافق عمل مناسبة خالل الزيارات القطرية الداخلية اليت        

                                                                                                 املدرجة يف املرفق األول أن تبذل كل ما يف وسعها من جهود معقولة للرد على مجيع األسئلة والطلبات اليت يقدمها 
                                                                                                           فريق خرباء االستعراض للحصول على معلومات توضيحية إضافية فيما يتصل باملشاكل احملددة وينبغي هلا معاجلة               

  .                                          األطر الزمنية املبينة يف هذه املبادئ التوجيهية             هذه املشاكل يف 

 مسائل التنفيذ -١

                                                                                     إذا توصل فريق خرباء االستعراض إىل حتديد مشاكل حمتملة خالل عملية االستعراض، كان عليه أن يطرح  - ٧
  ة                                                                                                               عـلى الطـرف املـدرج يف املرفق األول أسئلة بشأن هذه املشاكل احملتملة وأن يقدم إليه املشورة بشأن طريق                   

                                                                                      وجيوز للطرف أن يعاجل املشاكل ولـه أن يقدم معلومات إضافية يف غضون األطر الزمنية احملددة يف هذه   .        معاجلتها
  .                                                                          وفيما بعد، يقدم مشروع كل تقرير استعراضي إىل الطرف قيد االستعراض للتعليق عليه  .                 املبادئ التوجيهية

                                             مبوجب هذه املبادئ التوجيهية وتؤثر على الوفاء                                                   إذا بقيت دون حل مشكلة تتعلق بلغة ذات طبيعة إلزامية - ٨
                                                                                              بااللتزامات بعد أن يكون الطرف املدرج يف املرفق األول قد توافرت لـه الفرصة ملعاجلة املشكلة يف غضون األطر 
                                                        ً                                          الزمنية احملددة مبوجب إجراءات االستعراض ذات الصلة، كان لزاماً يف هذه احلالة فقط أن تدرج املشكلة يف تقارير 

                                                        أما املشكلة اليت تبقى دون حل وتتعلق بلغة ال تكون ذات طبيعة   .                                              االستعراض النهائية باعتبارها من مسائل التنفيذ 
  .                                                                                                           إلزامية مبوجب هذه املبادئ التوجيهية فتدون يف التقرير النهائي لالستعراض ولكنها ال تدرج باعتبارها من مسائل التنفيذ

 السرية -٢

                                                                     ء االستعراض احلصول على بيانات أو معلومات إضافية أو االطالع على                                       اسـتجابة لطلـب فريق خربا      - ٩
                                                                                              البيانات املستخدمة يف حتضري تقارير اجلرد، جيوز للطرف املدرج يف املرفق األول أن يبني إن كانت هذه املعلومات 

                يف ذلك أية قوانني                                                                  ويف هذه احلالة، ينبغي أن يكشف الطرف عن أساس محايته هلذه املعلومات، مبا   .               والبيانات سرية
                                                                                                      ولدى تلقي الطرف تأكيدات بأن فريق خرباء االستعراض سيحافظ على سرية البيانات، يتعني عليه تقدمي                 .      وطنية

                                                                                                                 البـيانات السرية وفقا للقوانني الوطنية وبطريقة تتيح لفريق خرباء االستعراض فرصة االطالع على ما يكفي من                 
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                                                                               مع املبادئ التوجيهية املنقحة اليت وضعتها اهليئة احلكومية الدولية املعنية                                                    املعلومات والبيانات لتقييم مدى التوافق    
                 إرشادات املمارسة   "                                                                     إلعداد قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة، بصورهتا املفصلة يف               ١٩٩٦                       بـتغري املناخ يف عام      

                                وأية إرشادات بشأن املمارسة      "            ة من اهليئة                                                                                    اجليدة وإدارة حاالت عدم التقني يف قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة، املعتمد           
                                   وعلى فريق خرباء االستعراض احملافظة على   .                                                                  اجليدة يعتمدها مؤمتر األطراف بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو   

    ؤمتر                                              ً                  ً                                                       سـرية املعلومات والبيانات اليت يقدمها الطرف وفقاً هلذه الفقرة، إعماالً ألية مقررات بشأن هذه املسألة يعتمدها م                 
  .                          األطراف بوصفه اجتماع األطراف

                                                                  ً                                       يظل التزام عضو فريق خرباء االستعراض بعدم إفشاء املعلومات السرية سارياً بعد انتهاء عمل العضو يف                 -  ١٠
  .                  فريق خرباء االستعراض

  التوقيت واإلجراءات-دال 

 االستعراض األويل -١

                                   فترة االلتزام األوىل أو يف غضون سنة من                                                        خيضـع كل طرف مدرج يف املرفق األول لالستعراض قبل بدء          -  ١١
  .                                                            ً بدء نفاذ بروتوكول كيوتو بالنسبة إىل ذلك الطرف، أيهما جاء الحقاً

   ٦                                                                                                          يستعرض فريق خرباء االستعراض املعلومات التالية الواردة أو احملال إليها يف التقرير املذكور يف الفقرة                 -  ١٢
  :      األول                      لكل طرف مدرج يف املرفق ١-    م أإ /  ١٣              من مرفق املقرر 

                                                                                              قوائـم اجلـرد الكاملـة لالنبعاثات البشرية املنشأ حبسب مصادرها وعمليات إزالتها بواسطة                ) أ ( 
               ، أو من أي سنة     ١٩٩٠                                                                             املصارف لغازات الدفيئة غري اخلاضعة لربوتوكول مونتريال جلميع السنوات ابتداء من عام 

                                      ر سنة متاحة، مع التشديد على سنة األساس         ، وحىت آخ ٣           من املادة  ٥                                     أساس أو فترة أخرى معتمدة مبوجب الفقرة 
                                                                                                                   أو الفـترة، مبـا يف ذلك سنة األساس املختارة للمركبات الكربونية الفلورية اهليدروجينية، واملركبات الكربونية                

  ،  ٥              من املادة     ٢                                  ، وآخر سنة، مبا يتفق والفقرة        ٣              من املادة     ٨                                         ً                   الفلوريـة املشـبعة، وسادس فلوريد الكربيت وفقاً للفقرة          
   ً                                                          ياً مع اإلجراءات الواردة يف اجلزء الثاين من هذه املبادئ التوجيهية   ومتش

                                      ، واحتياطي فترة االلتزام، مبا يتفق       ٣              من املادة     ٨    و  ٧                       ً                  حسـاب الكمـية املسندة وفقاً للفقرتني          ) ب ( 
        اجلزء        ً                           ، متشياً مع اإلجراءات الواردة يف      ٧              من املادة     ٤                                                           وطـرائق احملاسبة املتعلقة بالكميات املسندة مبوجب الفقرة         

                               الثالث من هذه املبادئ التوجيهية

                                                     ووفقا لإلجراءات املبينة يف اجلزء الرابع من هذه          ٥              من املادة     ١                ً                 الـنظام الوطـين عمالً بالفقرة         ) ج ( 
                 املبادئ التوجيهية

      ً                                       ووفقاً لإلجراءات املبينة يف اجلزء اخلامس من هذه  ٧           من املادة  ٤               ً             السـجل الوطين عمالً بالفقرة     ) د ( 
  .       توجيهية         املبادئ ال
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                                                                                               يسـتعرض الـبالغ الوطين األول الواجب تقدميه مبوجب االتفاقية بعد بدء نفاذ الربوتوكول بالنسبة إىل          -  ١٣
  . )٢ (       أدناه  ١٩                                ً               الطرف قبل فترة االلتزام األوىل وفقاً ألحكام الفقرة 

           مدرج يف                             أعاله بالنسبة إىل كل طرف      )  د (  ١٢    إىل    )  أ (  ١٢          ً                                   تستعرض معاً العناصر احملددة يف الفقرات من         -  ١٤
  .                                            وجترى زيارة قطرية داخلية كجزء من هذا االستعراض  .           املرفق األول

 االستعراض السنوي -٢

  :                                                   خيضع كل طرف مدرج يف املرفق األول لالستعراض السنوي ملا يلي -  ١٥

      من   ٢                                                                                        اجلرد السنوي، مبا يف ذلك تقرير اجلرد الوطين ومنوذج اإلبالغ املوحد، مبا يتفق والفقرة                 ) أ ( 
       ً                                                          ، متشياً مع اإلجراءات الواردة يف اجلزء الثاين من هذه املبادئ التوجيهية ٥      املادة 

                                ً                                                                 املعلومـات التكميلية التالية، وفقاً للمبادئ التوجيهية إلعداد املعلومات املطلوبة مبوجب القسم              ) ب ( 
  : ٧              األول من املادة 

                   ري استخدام األراضي                                                                           املعلومـات املقدمة خالل فترة االلتزام عن أنشطة استخدام األراضي، وتغ           ̀  ١̀ 
                                                 ، مبا يتفق ومتطلبات املقررات ذات الصلة ملؤمتر         ٣              من املادة     ٤    و  ٣                          واحلـراجة مبوجب الفقرتني     

                                                                                األطراف بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، وفقا لإلجراءات الواردة يف اجلزء الثاين 
                        من هذه املبادئ التوجيهية

                ، ووحدات ختفيض    ٣              من املادة     ٨    و  ٧     ً             وفقاً للفقرتني                                             املعلومـات املـتعلقة بالكمـيات املسندة       ̀  ٢̀ 
                                                                                     االنـبعاثات، ووحـدات ختفيض االنبعاثات املعتمدة، ووحدات الكميات املسندة، ووحدات            

             ً                                                        اإلزالة، وفقاً لإلجراءات الواردة يف اجلزء الثالث من هذه املبادئ التوجيهية

                               الرابع من هذه املبادئ التوجيهية                        ً                          تغريات النظم الوطنية وفقاً لإلجراءات الواردة يف اجلزء  ̀  ٣̀ 

                         ً                                                       تغريات السجالت الوطنية وفقاً لإلجـراءات الـواردة يف اجلـزء اخلامس مـن هـذه املبادئ       ̀  ٤̀ 
          التوجيهية

                          ً     ، واملعلومات التكميلية وفقاً     ٣              من املادة      ١٤                                                   املعلومـات املقدمـة عن املسائل املتصلة بالفقرة          ̀  ٥̀ 
  .                      ن هذه املبادئ التوجيهية                                لإلجراءات الواردة يف اجلزء السادس م

                                                                                                 ينتهي االستعراض السنوي، مبا فيـه إجـراءات التعديـل كجزء من استعراض اجلرد السنوي أو جرد               -  ١٦
   ١                                                                                                      سنة األساس، يف غضـون سنة مـن التاريخ احملـدد لتقدمي املعلومات اليت جيب اإلبالغ عنها مبوجب الفقرة                 

  . ٧         من املادة 

                                                      

  .                                                           ستكون هذه هي احلال إذا قدم البالغ الوطين قبل فترة االلتزام األوىل  ) ٢ (
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                                              أعاله لالستعراض كجزء من االستعراض السنوي       ̀  ٤̀     و ̀  ٣̀   )  ب (  ١٥            يف الفقرتني                           ال ختضع العناصر احملددة      -  ١٧
                                                                                                                      إال إذا قـرر فـريق خرباء االستعراض وجود مشاكل أو تغريات كبرية أو إذا أبلغ الطرف املدرج يف املرفق األول عن                      

ّ              وجود تغريات كبرية يف تقرير جرده على النحو املعّرف يف الفقرتني    .           ئ التوجيهية              من هذه املباد   ١١٤   و   ١٠١                                          

                         أعاله بالنسبة إىل كل       ١٥                                                                           يتوىل فريق خرباء استعراض وحيد استعراض جمموع العناصر احملددة يف الفقرة             -  ١٨
  .                     طرف مدرج يف املرفق األول

 االستعراض الدوري -٣

                                                                                          خيضع كل بالغ وطين يقدمه طرف مدرج يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو الستعراض قطري                -  ١٩
  . )٣ (          ً                                      املوعد وفقاً للجزء السابع من هذه املبادئ التوجيهية          داخلي حمدد 

  أفرقة خرباء االستعراض والترتيبات املؤسسية-هاء 

 أفرقة خرباء االستعراض -١

                                                         إىل فريق خرباء استعراض واحد يكون مسؤوال عن إجراء           ٧                                         حتـال كـل مذكرة بيانات مبوجب املادة          -  ٢٠
                                وأي مذكرة بيانات يقدمها طرف       .                                    احملددة يف هذه املبادئ التوجيهية                                             االستعراض وفقا لإلجراءات واألطر الزمنية    

  .                                                                                           مدرج يف املرفق األول جيب أال ختضع لالستعراض من قبل فريقي خرباء استعراض بنفس التكوين يف سنتني متتاليتني

  ،  ٧          املادة                                                ً     ً     ً                                   على كل فريق خرباء استعراض أن يقدم تقييما تقنياً كامالً شامالً للمعلومات املقدمة مبوجب              -  ٢١
                                                           ّ                                           وعليه أن يقوم، حتت مسؤوليته اجلماعية، بإعداد تقرير استعراض يقّيم فيه تنفيذ التزامات الطرف املدرج يف املرفق 

                  وميتنع فريق خرباء     .                                                                                              األول وحيـدد فـيه املشـاكل الـيت قد تعترض والعوامل اليت تؤثر على الوفاء بااللتزامات                
                                                    ً          فريق خرباء االستعراض، إذا لزم األمر، حبساب التعديالت وفقاً                ويقوم    .                                    االستعراض عن إصدار أي حكم سياسي     
                                                        اليت يعتمدها مؤمتر األطراف بوصفه اجتماع األطراف يف          ٥              من املادة     ٢                                     لإلرشـادات الصـادرة مبوجب الفقرة       

  .                                      بروتوكول كيوتو، بالتشاور مع الطرف املعين

                                                      

                                                          لرابع هو البالغ الوطين األول مبوجب بروتوكول كيوتو وأن جيري ذلك                           يرجح أن يكون البالغ الوطين ا  ) ٣ (
                                                على أن يقدم كل طرف مدرج يف املرفق األول املعلومات  ٧           من املادة  ٣           تنص الفقرة   :                               االستعراض قبل فترة االلتزام األوىل

                         ضى االتفاقية بعد بدء نفاذ                                            كجزء من البالغ الوطين األول الواجب تقدميه مبقت ٧           من املادة  ٢                         املطلوبـة مبوجـب الفقرة    
               وتنص هذه املادة   .  ٧                                                                                      الربوتوكول بالنسبة إىل ذلك الطرف وبعد اعتماد املبادئ التوجيهية إلعداد املعلومات مبوجب املادة 

    ً                                                                                                                أيضاً على أن حيدد مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو تواتر تقدمي البالغات الوطنية،                 
            إىل األطراف  ٤-   م أ /  ١١            ويطلب املقرر   .                                                            اعتباره أي جدول زمين لتقدمي البالغات الوطنية يقرره مؤمتر األطراف     ً    واضعاً يف 

                              مث بالغات وطنية الحقة على          ٢٠٠١       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٣٠                                ً      ً      ً                املدرجة يف املرفق األول أن تقدم بالغاً وطنياً ثالثاً حبلول           
                                                             س سنوات، حسبما يتقرر يف دورة الحقة، ويطلب أن يكون كل                                                           أسـاس منتظم، وخالل فترات تتراوح بني ثالث ومخ        

  .                                                                  واحد من هذه البالغات الوطنية موضع استعراض متعمق تقوم األمانة بتنسيقه
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                                        ألفرقة من خرباء خيتارون على أساس خمصص                                                                  تتوىل األمانة تنسيق أفرقة خرباء االستعراض، وتتألف هذه ا         -  ٢٢
              وجيوز أن يتنوع   .                                                                                   من قائمة خرباء اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ وتشمل خرباء استعراض رئيسيني

                                                                                                   حجم وتشكيل أفرقة خرباء االستعراض املؤلفة للنهوض باملهام اليت تنفذ يف إطار أحكام هذه املبادئ التوجيهية، مع 
  .                                                                              ة الظروف الوطنية للطرف قيد االستعراض وخمتلف االحتياجات من اخلربة لكل مهمة استعراضية     مراعا

  .                                  يعمل اخلرباء املشاركون بصفتهم الشخصية -  ٢٣

                                                                           ً                      يكـون اخلـرباء املشاركون من ذوي الكفاءات املعترف هبا يف اجملاالت املطلوب استعراضها وفقاً هلذه                 -  ٢٤
          أو اتباع   /    و  )٤ (                                                                 رنامج تدريب اخلرباء وما يتبعه من تقييم بعد استكمال التدريب                        ويصمم وينفذ ب    .                  املبادئ التوجيهية 

                                                                                  ً                      أي وسـيلة ضرورية أخرى لضمان كفاءة اخلرباء الالزمة للمشاركة يف أفرقة خرباء االستعراض، وفقاً للمقررات           
  .                                                                       ذات الصلة ملؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

                                                                                      ال يكون اخلرباء املختارون للقيام بنشاط استعراضي حمدد من بني رعايا الطرف قيد االستعراض كما جيب  -  ٢٥
  .                                             أال يكونوا مرشحني من جانب ذلك الطرف أو ممولني منه

   َّ                                                                                               يسـمَّى اخلـرباء على قائمة اخلرباء من جانب أطراف االتفاقية، وحسب االقتضاء من جانب املنظمات                 -  ٢٦
  .    ً                                          وفقاً للتوجيه الذي يقدمه مؤمتر األطراف هلذا الغرض                 احلكومية الدولية، 

                                                                                             ميول اخلرباء املشاركون من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول واألطراف املدرجة يف املرفق األول اليت           -  ٢٧
            ية بشأن تغري                                 ً                                                             متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية وفقاً لإلجراءات القائمة للمشاركة يف أنشطة اتفاقية األمم املتحدة اإلطار

  .                                                                أما اخلرباء من األطراف األخرى املدرجة يف املرفق األول فيمولون من حكوماهتم  .      املناخ

                                                                                          لدى إجراء االستعراض، تلتزم أفرقة خرباء االستعراض هبذه املبادئ التوجيهية وتعمل على أساس إجراءات  -  ٢٨
                                                  نولوجية، مبا يف ذلك أحكام ضمان ومراقبة اجلودة                                                                            ثابتة منشورة توافق عليها اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتك        

  .              وأحكام والسرية

 االختصاصات -٢

                                                                                                 فيما يلي االختصاصات املطلوب توافرها لعضوية أفرقة خرباء االستعراض من أجل استعراض املعلومات              -  ٢٩
  : ٧           من املادة  ١                           السنوية املقدمة مبوجب الفقرة 

                                     الطاقة، والعمليات الصناعية، واملذيبات  (        أو حمددة  /   ة و                                    قوائم جرد غازات الدفيئة يف قطاعات عام  ) أ ( 
  ؛ )                                                                                      واستخدام منتجات أخرى، والزراعة، واستخدام األراضي وتغري استخدام األراضي واحلراجة، والنفايات

                                                      

                                                                                           على اخلرباء الذين خيتارون عدم املشاركة يف التدريب اجتياز تقييم مماثل لتمكينهم من التأهل للمشاركة   ) ٤ (
  .                     يف أفرقة خرباء االستعراض
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                                                                                              الـنظم الوطنية، والسجالت الوطنية، واملعلومات املتعلقة بالكميات املسندة واملعلومات املتصلة             ) ب ( 
  . ٣    ادة        من امل  ١٤        بالفقرة 

                                                                                               وتـتعلق االختصاصات املطلوب توافرها لعضوية أفرقة خرباء االستعراض من أجل استعراض البالغات              -  ٣٠
   من   )  ج ( و  )  ب (   ١٣٥                               باجملاالت املشار إليها يف الفقرتني  ٧           من املادة  ٢                                        الوطنية واملعلومات التكميلية مبوجب الفقرة 

  .                    هذه املبادئ التوجيهية

 ضتشكيل أفرقة خرباء االستعرا -٣

      من   ١                                                                                                       ختتار األمانة أعضاء أفرقة خرباء االستعراض من أجل استعراض املعلومات السنوية املقدمة مبوجب الفقرة              -  ٣١
              ، على حنو ييسر  ٧           من املادة  ٢                                                                      ، واستعراض البالغات الوطنية واملعلومات التكميلية املقدمة مبوجب الفقرة      ٧       املادة  

  .                  أعاله، على التوايل  ٣٠   و  ٢٩                      االت املذكورة يف الفقرتني                                         توافر مهارات الفريق اجلماعية على تناول اجمل

                                                                                       ختتار األمانة أعضاء أفرقة خرباء االستعراض هبدف حتقيق توازن بني اخلرباء من األطراف املدرجة يف املرفق  -  ٣٢
     عايري                                                                                                      األول واألطراف غري املدرجة يف املرفق األول يف التشكيلة العامة ألفرقة خرباء االستعراض، دون اإلخالل مب               

                                                              وتبذل األمانة كل ما يف وسعها لضمان التوازن اجلغرايف فيما بني اخلرباء   .       أعاله  ٣١                             االنتقاء املشار إليها يف الفقرة 
  .                                                                                               الذين خيتارون من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول واخلرباء الذين خيتارون من األطراف املدرجة يف املرفق األول

       ً                     مشاركاً من طرف مدرج يف      -                                     ً         فريق خرباء استعراض خبري استعراض رئيسياً                                 تكفل األمانة أن يضم كل     -  ٣٣
  .       ً                              مشاركاً من طرف غري مدرج يف املرفق األول-                              ً  املرفق األول وخبري استعراض رئيسياً 

                                             أعاله، ينبغي احلرص يف تشكيل أفرقة خرباء          ٣٣    و   ٣٢    و   ٣١                                                 دون اإلخالل مبعايري االختيار املذكورة يف الفقرات         -  ٣٤
  .                                                                                     ض، قدر اإلمكان، على أن يكون من بني األعضاء عضو واحد على األقل يتقن لغة الطرف قيد االستعراض       االستعرا

                                                                                                          تـتوىل األمانة إعداد تقرير سنوي يقدم إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بشأن تشكيل                -  ٣٥
                                     الستعراض الرئيسيني، والتدابري املتخذة                                                                            أفـرقة خـرباء االستعراض، مبا يف ذلك انتقاء خرباء االستعراض وخرباء ا            

  .      أعاله  ٣٢   و  ٣١                                            لضمان تطبيق معايري االختيار املذكورة يف الفقرتني 

 خرباء االستعراض الرئيسيون -٤

                          مشاركني يف أفرقة خرباء     -                                                                      يعمـل خـرباء االسـتعراض الرئيسيون بوصفهم خرباء استعراض رئيسيني             -  ٣٦
  .                                  االستعراض مبوجب هذه املبادئ التوجيهية

                                                                                    ً      ينـبغي أن حيرص خرباء االستعراض الرئيسيون على إجراء عمليات االستعراض اليت يشاركون فيها وفقاً     -  ٣٧
              ً  وينبغي هلم أيضاً   .                                                                                ملبادئ االستعراض التوجيهية وعلى إجرائها بصورة متسقة عرب األطراف على يد كل فريق خرباء

                                                  عمليات االستعراض مع كفالة استمرارية عمليات                                                                      تـأمني جودة وموضوعية التقييمات التقنية الكاملة الشاملة يف        
  .                                    االستعراض وقابليتها للمقارنة وتوقيتها
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       أعاله   ٢٤                                              ً                                 ميكن توفري تدريب إضايف خلرباء االستعراض الرئيسيني فضالً عن التدريب املشار إليه يف الفقرة  -  ٣٨
  .                      من أجل االرتقاء مبهاراهتم

  :                                               راض الرئيسيون مبا يلي لدى إجراء كل نشاط استعراضي                                     بدعم إداري من األمانة، يقوم خرباء االستع -  ٣٩

                                    إعداد خطة عمل وجيزة لنشاط االستعراض؛  ) أ ( 

                                                                                      التثبت من أن تزود األمانة خرباء االستعراض بكل ما يلزم من املعلومات قبل بدء نشاط االستعراض؛  ) ب ( 

                                 رصد التقدم احملرز يف نشاط االستعراض؛  ) ج ( 

                                                                   ء االستعراض املوجهة إىل الطرف وتنسيق إدراج اإلجابات يف تقارير االستعراض؛                    تنسيق أسئلة فريق خربا  ) د ( 

                                                 توفري املشورة التقنية للخرباء املخصصني، إذا لزم األمر؛    ) ه ( 

                                              ً                              ضمان أداء االستعراض وإعداد تقرير االستعراض وفقاً للمبادئ التوجيهية ذات الصلة؛  ) و ( 

              لفرادى فئات                                            جلرد، التثبت من أن فريق االستعراض يويل األولوية                                 بالنسبة إىل عمليات استعراض قوائم ا  ) ز ( 
  .                            ً                   املصادر املطلوب استعراضها وفقاً للمبادئ التوجيهية

  :       ً                                       ً             جيب أيضاً على خرباء االستعراض الرئيسيني العمل مجاعياً على ما يلي -  ٤٠

      ً            مشفوعاً باقتراحات                                                                                 إعـداد تقرير سنوي يقدم إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية              ) أ ( 
                           من هذه املبادئ التوجيهية؛ ٢                                           عن طريقة حتسني عملية االستعراض على ضوء الفقرة 

                                                                                       تقدمي املشورة بشأن عمليات مقارنة البيانات املوحدة ملعلومات قوائم اجلرد املشار إليها يف الفقرة   ) ب ( 
  .       أدناه  ٦٧

                                           راف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري                                              يكون من بني خرباء االستعراض الرئيسيني خرباء من األط -  ٤١
                                                                                                              املـناخ يرشـحهم األطراف ويدرجون على قائمة خرباء االتفاقية، حبيث تتوافر لديهم املهارات اجلماعية لتناول                

   ٢                                                                  وخالل فترة استعراض البالغات الوطنية واملعلومات التكميلية مبوجب الفقرة   .        أعاله   ٢٩                    املذكورة يف الفقرة             اجملـاالت   
          بوصفهم                                                                                                  ، يعمل خرباء إضافيون من أطراف االتفاقية ترشحهم األطراف ويدرجون على قائمة خرباء االتفاقية              ٧           من املادة   

  .      أعاله  ٣٠                                                                               خرباء استعراض رئيسيني تتوافر لديهم مهارات مجاعية تتصل باجملاالت املشار إليها يف الفقرة 

                                               سنتني وال تتجاوز ثالث سنوات لضمان استمرارية                                                          يعـني خرباء االستعراض الرئيسيون ملدة ال تقل عن           -  ٤٢
                                                                   ويعني يف البداية نصف عدد اخلرباء الرئيسيني ملدة سنتني ويعني النصف اآلخر ملدة   .                            عملـية االستعراض وتناسقها   

                                                               ً                    وحتدد وتنفذ شروط والية خرباء االستعراض الرئيسيني ملدد خدمة معينة وفقاً للمقررات ذات        .               ثـالث سـنوات   
  .                                                        األطراف ومؤمتر األطراف بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو           الصلة ملؤمتر 
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 خرباء االستعراض املخصصون -٥

ُ                                                                                                ُيخـتار خرباء االستعراض املخصصون من بني اخلرباء الذين ترشحهم األطراف، أو ميكن اختيارهم على                -  ٤٣
                                       ت احلكومية الدولية املشاركة يف قائمة                                                                                سبيل االستثناء وإذا مل تتوافر يف صفوف هؤالء اخلربة املطلوبة، من املنظما           

                      وينهض اخلرباء املخصصون     .                                                                                  خـرباء االتفاقية، وذلك إلجراء استعراضات سنوية أو دورية حمددة تتوالها األمانة           
  .                               ً                           مبهام استعراضية قائمة بذاهتا وفقاً للواجبات احملددة يف تعييناهتم

                                 االستعراض املكتيب يف بلداهنم األصلية                                                            يـتوىل خـرباء االسـتعراض املخصصـون، عند الضرورة، مهام           -  ٤٤
  .                                                                                     ويشاركون يف الزيارات القطرية الداخلية ويف عمليات االستعراض املركزية واالجتماعات االستعراضية

 إرشادات اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية -٦

                                             جه عام فيما يتعلق بانتقاء اخلرباء وتنسيق أفرقة                                                                تتوىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إرشاد األمانة بو -  ٤٥
                                          والقصد من التقارير املذكورة يف الفقرتني        .                                                                       خـرباء االستعراض وإرشاد أفرقة خرباء االستعراض بشأن عملية االستعراض         

  .                                                                                 أعاله هو تزويد اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية مبدخالت إلعداد هذه اإلرشادات  )  أ (  ٤٠   و  ٣٥

  اإلبالغ والنشر- واو

                                                                                                   يقـوم فـريق خرباء االستعراض، حتت مسؤوليته اجلماعية، بوضع تقارير االستعراض التالية لكل طرف                -  ٤٦
  :                 مدرج يف املرفق األول

  )  د (  ١٢    إىل    )  أ (  ١٢                                                                                  بالنسـبة إىل االستعراض األويل، تقرير عن استعراض العناصر املذكورة يف الفقرات               ) أ ( 
                                              الثالث والرابع واخلامس من هذه املبادئ التوجيهية         ً                أعاله وفقاً لألجزاء الثاين و

                                                                                   بالنسبة إىل االستعراض السنوي، تقرير مرحلي بعد التثبت األويل من اجلرد السنوي وتقرير هنائي   ) ب ( 
          ً                                             أعاله وفقاً لألجزاء الثاين والثالث والرابع واخلامس          ١٥                                                       عـن االسـتعراض السنوي للعناصر املذكورة يف الفقرة          

                   ه املبادئ التوجيهية             والسادس من هذ

                                                                 ً                             بالنسبة إىل االستعراض الدوري، تقرير عن استعراض البالغات الوطنية وفقاً للجزء السابع من               ) ج ( 
  .                    هذه املبادئ التوجيهية

                                                          ً     ً     ً                              تتبع تقارير االستعراض يف حالة كل طرف مدرج يف املرفق األول منوذجاً وشكالً عاماً مماثلني للنموذج                 -  ٤٧
                                                                             أدناه وتشمل التقارير العناصر احملددة املذكورة يف األجزاء الثاين إىل السابع من هذه   ٤٨   رة                     والشكل املبينني يف الفق

  .                املبادئ التوجيهية

                                                                                                         تشـمل مجيع تقارير االستعراض النهائية اليت يعدها فريق خرباء االستعراض، باستثناء التقارير املرحلية،               -  ٤٨
  :               العناصر التالية

            مقدمة وموجز  ) أ ( 
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                                         ً                                       م الـتقين لكـل واحد من العناصر املستعرضة وفقاً للبنود ذات الصلة بنطاق                             وصـف للتقيـي     ) ب (
  :                                                                                  االستعراض الواردة يف األجزاء الثاين إىل السابع من هذه املبادئ التوجيهية، مبا يف ذلك ما يلي

  ا                                                                                   وصف املشاكل اليت قد تعترض االلتزامات احملددة خالل االستعراض والعوامل اليت تؤثر على الوفاء هب ̀  ١̀ 

                                                     أي توصيات يقدمها فريق خرباء االستعراض حلل املشاكل احملتملة ̀  ٢̀ 

                                                                                                تقيـيم أيـة جهود يبذهلا الطرف املدرج يف املرفق األول ملعاجلة أية مشاكل حمتملة حيددها فريق خرباء            ̀  ٣̀ 
                                                                               االستعراض خالل االستعراض اجلاري أو خالل عمليات االستعراض السابقة وال تكون قد عوجلت بعد

                                                    مسائل متعلقة بتنفيذ االلتزامات مبوجب بروتوكول كيوتو  أي ̀  ٤̀ 

                                                                                         التوصـيات الـيت ميكن لفريق خرباء االستعراض تقدميها بشأن إجراء االستعراض يف السنوات                ) ج ( 
                                                            الالحقة، مع ذكر األجزاء اليت قد يلزم النظر فيها مبزيد من التعمق

                   ستعراض أهنا ذات صلة                                              معلومات عن أية بواعث قلق أخرى يرى فريق خرباء اال  ) د ( 

  .                                             مصادر املعلومات املستخدمة يف وضع التقرير النهائي    ) ه ( 

                                                                                                         عقـب استكمال كل تقارير االستعراض النهائية، تنشر األمانة مجيع هذه التقارير، مبا يف ذلك التقارير                 -  ٤٩
                          ير، مشفوعة بأي تعليقات                                                                                            املرحلية بشأن عمليات الفحص األولية لتقارير اجلرد السنوية، وحتيل األمانة هذه التقار           

                                                                                                كتابية على تقرير االستعراض النهائي يقدمها الطرف موضع التقرير، إىل مؤمتر األطراف بوصفه اجتماع األطراف 
  .                                         يف بروتوكول كيوتو وجلنة االمتثال والطرف املعين

 استعراض قوائم اجلرد السنوية: اجلزء الثاين

  الغرض-ألف 

  :                                                رد السنوية لألطراف املدرجة يف املرفق األول هو كما يلي                         الغرض من استعراض قوائم اجل -  ٥٠

                                                                                   إجراء تقييم موضوعي متسق شفاف كامل شامل لقوائم اجلرد السنوية لالنبعاثات البشرية املنشأ   ) أ ( 
                                                                                                           حبسـب مصادرها وعمليات إزالتها بواسطة املصارف، من غازات الدفيئة غري اخلاضعة لربوتوكول مونتريال، مبا               

                                                                       املعتمدة من اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ واملتعلقة              ١٩٩٦                            ئ التوجيهية املنقحة لعام             واملـباد         يـتفق   
        إرشادات                     ً                                                   على حنو ما يرد تفصيالً يف تقرير اهليئة احلكومية الدولية املعنون              )٥ (                                      بالقوائم الوطنية جلرد غازات الدفيئة    

                                                      

                            اليت اعتمدهتا اهليئة احلكومية     ١٩٩٦                                                   ه املبادئ التوجيهية إىل املبادئ التوجيهية املنقحة لعام          يشار يف هذ  ) ٥ (
                                        املبادئ التوجيهية للهيئة احلكومية الدولية  "                                                                             الدولية املعنية بتغري املناخ واملتعلقة بالقوائم الوطنية جلرد غازات الدفيئة بعبارة 

   ".                 املعنية بتغري املناخ
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                    وأية إرشادات بشأن  )٦ (                                     اجلرد الوطنية النبعاثات غازات الدفيئة                                            املمارسة اجليدة وإدارة حاالت عدم التيقن يف قوائم
                                                                                                         املمارسـة اجليدة يعتمدها مؤمتر األطراف بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، ويتفق كذلك والقسم               

  ؛ ٧                                                           األول من املبادئ التوجيهية إلعداد املعلومات املطلوبة مبوجب املادة 

                         ، وإن لزم األمر، حساب      ٥              من املادة     ٢                           راء تعديالت مبوجب الفقرة                          ً        تقييم ما إذا كان الزماً إج       ) ب ( 
             ً                                                                                             الـتعديالت وفقاً للمقررات ذات الصلة ملؤمتر األطراف بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو واملتعلقة               

                     من بروتوكول كيوتو؛ ٥           من املادة  ٢        بالفقرة 

                             وتوكول كيوتو وجلنة االمتثال                                                               ضـمان تـزويد مؤمتر األطراف بوصفه اجتماع األطراف يف بر            ) ج ( 
                                                                                                               مبعلومـات موثوق هبا عن قوائم اجلرد السنوية لالنبعاثات البشرية املنشأ حبسب مصادرها وعمليات إزالتها، من                

  .                                                                   غازات الدفيئة غري اخلاضعة لربوتوكول مونتريال لكل طرف مدرج يف املرفق األول

  اإلجراءات العامة-باء 

  :     ا يلي                        ينبغي أن يشمل االستعراض م -  ٥١

                                                       اجلرد السنوي، مبا فيه تقرير اجلرد الوطين ومنوذج اإلبالغ املوحد  ) أ ( 

                                           ، اليت تدرج يف تقرير اجلرد الوطين للطرف         ٧              من املادة     ١                                     املعلومـات التكميلية مبوجب الفقرة        ) ب ( 
                   د املعلومات املطلوبة                           من املبادئ التوجيهية إلعدا                                      املعلومات املتعلقة جبرد غازات الدفيئة،            دال،   -    ً                 وفقـاً للقسم األول     

  . ٧           مبوجب املادة 

  :                                      يتألف استعراض اجلرد السنوي من عنصرين مها -  ٥٢

                                                      التثبت األويل من جانب فريق خرباء االستعراض، مبساعدة األمانة  ) أ ( 

  .                                              استعراض اجلرد الفردي من جانب فريق خرباء االستعراض  ) ب ( 

                                            لكمية املسندة، والتغريات يف النظم الوطنية                                                                جيـري اسـتعراض اجلـرد الفردي باالقتران مع استعراض ا           -  ٥٣
  .                                                                            والتغريات يف السجالت الوطنية على النحو املبني يف اجلزء األول من هذه املبادئ التوجيهية

ّ                ُيستعرض جرد سنة األساس مرة واحدة فقط قبل فترة االلتزام ويعّدل حسب االقتضاء -  ٥٤                                                        ُ.  

               وإضافة إىل ذلك،   .                            ملية استعراض مكتيب أو مركزي                                                     ينـبغي إجـراء استعراض اجلرد السنوي باعتباره ع         -  ٥٥
                                                                                                          خيضع كل طرف مدرج يف املرفق األول ملا ال يقل عن زيارة قطرية واحدة جيريها فريق خرباء االستعراض خالل                   

  .                                                     فترة االلتزام كجزء من االستعراض السنوي الذي جيريه الفريق
                                                      

        إرشادات                                                                                ئ التوجيهية إىل تقرير اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ املعنون                               يشار يف هذه املباد     ) ٦ (
        إرشادات  "           بعبارة                                                                                                         بشـأن املمارسـة اجليدة وإدارة حاالت عدم التيقن يف قوائم اجلرد الوطنية النبعاثات غازات الدفيئة               

   ".                                                      املمارسة اجليدة للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ
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  .                                                 يذها مبوافقة الطرف املدرج يف املرفق األول قيد االستعراض                                                  ينبغي تقرير الزيارات القطرية الداخلية وختطيطها وتنف -  ٥٦

                          ً                                                                                يف السنوات اليت ال يكون مقرراً فيها إجراء زيارة قطرية داخلية، ميكن لفريق خرباء االستعراض أن يطلب                  -  ٥٧
              هذه الزيارة                                                                                              إجراء زيارة قطرية داخلية إذا توافر لديه االعتقاد، على أساس نتائج االستعراض املكتيب أو املركزي، بأن

  .                                                                ً                                 ضرورية إلجراء حتقيق أوىف ملشكلة حمتملة يتبني للفريق وجودها، وذلك رهناً مبوافقة الطرف املدرج يف املرفق األول
                                                                                                                  وحيدد فريق خرباء االستعراض األساس املنطقي إلجراء الزيارة القطرية اإلضافية ويضع قائمة باألسئلة واملسائل املراد               

                         فإذا جرت الزيارة، جاز      .                                                                  لقطرية حبيث ترسل إىل الطرف املدرج يف املرفق األول قبل الزيارة                                    معاجلتها أثناء الزيارة ا   
  .                                                                                         لفريق خرباء االستعراض أن يوصي بانتفاء احلاجة إىل القيام بزيارة قطرية داخلية كانت مقررة من قبل

                           ات واملعلومات الالزمة لتقييم                                                                 إذا مل يقدم الطرف املدرج يف املرفق األول إىل فريق خرباء االستعراض البيان -  ٥٨
                                                           ً            لهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ على حنو ما يرد تفصيالً يف إرشادات                                  مدى التوافق مع املبادئ التوجيهية ل

                                                                                                                 املمارسة اجليدة املعتمدة من اهليئة احلكومية الدولية وأية إرشادات بشأن املمارسة اجليدة يعتمدها مؤمتر األطراف               
                                                                                                   جتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، كان على فريق خرباء االستعراض أن يفترض عدم إعداد التقدير                       بوصفه ا 

  "      اهليئة                                 إرشادات املمارسة اجليدة املعتمدة من  "                                         لهيئة احلكومية الدولية على النحو الوارد يف                    للمبادئ التوجيهية ل    ً  وفقاً 
  .       كيوتو                                ف بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول                                                  وأية إرشادات بشأن املمارسة اجليدة يعتمدها مؤمتر األطرا

  عمليات التثبت األولية من قوائم اجلرد السنوية-جيم 

 نطاق االستعراض -١

                                                                                       جيري فريق خرباء االستعراض عملية تثبت أولية على سبيل االستعراض املكتيب أو املركزي للتحقق من أن  -  ٥٩
   ً     ً                                                   سقاً كامالً يف حينه، مبا يف ذلك تقرير اجلرد الوطين ومنوذج                                            ً      ً            كل طرف مدرج يف املرفق األول قدم جرداً سنوياً مت         

                                                                                                            اإلبالغ املوحد، ومن أن البيانات الواردة يف النموذج كاملة، بعد إخضاعها لتحليالت وفحوصات حموسبة، وترد               
  .                                                           يف النموذج الصحيح، إلفساح الطريق لتنفيذ مراحل االستعراض الالحقة

  :                        يكشف التثبت األويل عما يلي -  ٦٠

                            ً                                     ً                          ما إذا كان عرض البيانات كامالً وهل قدمت املعلومات بالشكل الصحيح وفقاً ملبادئ اإلبالغ                ) أ ( 
                                   التوجيهية بشأن قوائم اجلرد السنوية؛

               لهيئة احلكومية                     ملبادئ التوجيهية ل                                                               مـا إذا كانت مجيع املصادر واملصارف والغازات املدرجة يف ا            ) ب ( 
                                                                     سات جيدة يعتمدها مؤمتر األطراف بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول                                                   الدولـية املعنية بتغري املناخ وأية ممار      

                     كيوتو، قد أبلغ عنها؛

   غري     .) " م . غ (                                                                   ما إذا كانت الفجوات، إن وجدت فجوات، قد فسرت بإدراج تأشريات دالة مثل   ) ج ( 
            ً   يتكرر كثرياً؛                                                    يف منوذج اإلبالغ املوحد، وما إذا كان استعمال هذه املختصرات  "        ال تنطبق    .) " ت . ل (   أو   "      مقدرة

                                                            ما إذا كانت املنهجيات موثقة بتأشريات دالة يف منوذج اإلبالغ املوحد؛  ) د ( 



FCCC/KP/CMP/2005/8/Add.3 
Page 66 

 

                                                                                     ما إذا كانت تقديرات انبعاثات ثاين أكسيد الكربون من احتراق الوقود األحفوري قد أبلغ عنها     ) ه ( 
                                   ضافة إىل التقديرات املستمدة باستخدام                                                                       أم ال باستخدام النهج املرجعي للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ، إ

                 األساليب الوطنية؛

                                                    ملركبات الكربونية الفلورية اهليدروجينية، واملركبات             ُ                                         مـا إذا أُبلغ أم ال عن تقديرات انبعاثات ا           ) و ( 
                                                                         الكربونية الفلورية املشبعة، وسادس فلوريد الكربيت حبسب فصائل كيميائية فردية؛

                               ً      ً                          يف املرفق األول قدم أم مل يقدم جرداً سنوياً أو تقرير اجلرد الوطين أو                        ما إذا كان الطرف املدرج   ) ز ( 
                                                                     منوذج اإلبالغ املوحد يف املوعد املقرر، أو يف غضون ستة أسابيع من املوعد املقرر؛

ّ                                            ما إذا كان الطرف املدرج يف املرفق األول قّدم أم مل يقدم، ضمن أحدث قوائم اجلرد املستعرضة   ) ح (                                       
ّ                 على النحو املعّرف يف الفصل       (                        ً                  فيها تقدير املصدر، تقديراً لفئة املصدر                        للطرف اليت يرد                      إرشادات املمارسة         من    ٧             

                                          يف املائة أو أكثر من جمموع انبعاثات         ٧                    اليت تستأثر بنسبة      )                                                         اجلـيدة للهيـئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ        
                                              عاثات من املصادر الواردة يف املرفق ألف من                                                                        الطـرف، حبسـب تعريفه كإمجايل انبعاثات الغازات املقدمة واالنب         

                بروتوكول كيوتو؛

                                                                          ً                          مـا إذا كان الطرف املدرج يف املرفق األول قدم أم مل يقدم املعلومات التكميلية وفقاً للفقرات                   ) ط ( 
  . ١-    م أإ /  ١٥                من مرفق املقرر  ٩     إىل  ٥

 )٧(التوقيت -٢

   ُ                                 ل وُيستكمل مشروع تقرير مرحلي يف غضون ُ                                              ُيجرى التثبت األويل بشأن كل طرف مدرج يف املرفق األو -  ٦١
                          وال يترتب على التأخر يف       .                                                                                         أربعـة أسابيع من تاريخ تقدمي اجلرد السنوي ويرسل التقرير إىل الطرف للتعليق عليه             

      وتبلغ   .                                                                                                       إعـداد مشروع التقرير املرحلي تقصري الوقت املتاح للطرف املعين للتعليق على مشروع التقرير املرحلي              
  .                                                                       لطرف املعين بأي سهو أو مشاكل خاصة بالنموذج التقين يتم حتديدها يف التثبت األويل           ً   األمانة فوراً ا

                                                                                                  أي معلومـات، أو تصـويبات، أو معلومات أو تعليقات إضافية، على مشروع التقرير املرحلي ترد من            -  ٦٢
                    للتثبت األويل وتدرج                                                                              الطرف املدرج يف املرفق األول يف غضون ستة أسابيع من التاريخ املقرر لتقدمي التقرير ختضع

                                                                 ويترتب على التأخر يف تقدمي اجلرد السنوي تقصري الوقت املتاح للطرف املعين   .                                  ضـمن الـتقرير املرحلي النهائي     
  .                                للتعليق على مشروع التقرير املرحلي

                                                                                                         تعد الصيغة النهائية للتقرير املرحلي بشأن التثبت األويل، يف حالة كل طرف مدرج يف املرفق األول، يف                 -  ٦٣
  .                                                            أسابيع من تاريخ تقدميه املقرر لالستخدام يف استعراض اجلرد الفردي  ١٠     غضون 

                                                      

  .                                                               إىل االستعراض األويل، ميكن االستدالل باألطر الزمنية احملددة للتثبت األويل     لنسبة  با  ) ٧ (
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 اإلبالغ -٣

  :                          يشمل التقرير املرحلي ما يلي -  ٦٤

                              تاريخ استالم األمانة ملذكرة اجلرد  ) أ ( 

                                                                                  بيان ما إذا كان اجلرد السنوي قدم أم ال، مبا يف ذلك تقرير اجلرد الوطين ومنوذج اإلبالغ املوحد  ) ب ( 

                     ً                                                                                بـيان ما إذا كان ناقصاً أم ال فئة مصادر أو غاز من فئة مصادر، وإذا كان األمر كذلك، بيان                    ) ج ( 
                                                      ً                        ُ                   حجم االنبعاثات احملتملة من فئة املصادر أو الغاز هذه قياساً، إن أمكن، على آخر جرد أُجنز بشأنه االستعراض

  .    أعاله  )  ط   (  إىل  )  ز (  ٦٠                                            حتديد مشاكل اجلرد حبسب الفئات املبينة يف الفقرات   ) د ( 

  عمليات استعراض اجلرد الفردي-دال 

 نطاق االستعراض -١

  :                                            يتوىل فريق خرباء االستعراض مجلة أمور منها ما يلي -  ٦٥

                                                    للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ على النحو                                               النظر يف تطبيق متطلبات املبادئ التوجيهية         ) أ ( 
                                     متر األطراف بوصفه اجتماع األطراف يف                                 يدة للهيئة اليت يقرها مؤ                ً                                الـوارد تفصـيالً يف إرشـادات املمارسة اجل        

                                                                                                            بـروتوكول كيوتو ومبادئ اإلبالغ التوجيهية بشأن قوائم اجلرد السنوية واملقررات ذات الصلة ملؤمتر األطراف               
                                                                     بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، وحتديد أي خروج عن هذه املتطلبات؛

                                     دال من املبادئ التوجيهية إلعداد      -                                       طلبات اإلبالغ الواردة يف القسم األول                            الـنظر يف تطبيق مت      ) ب ( 
  ؛ ٧                            املعلومات املطلوبة مبوجب املادة 

                                                                       إرشادات املمارسة اجليدة للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ                                       الـنظر فـيما إذا كانـت          ) ج ( 
                                             ف بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو                                                                  وإرشـادات املمارسة اجليدة األخرى املعتمدة من مؤمتر األطرا        

                                                                                                               تطـبق وتوثـق أم ال، وال سـيما مـع مالحظـة حتديد فئات املصادر الرئيسية، وانتقاء واستخدام املنهجيات                    
                                                                                                  واالفتراضات، وتطوير وانتقاء عوامل االنبعاثات، ومجع وانتقاء بيانات األنشطة، واإلبالغ بسالسل زمنية متسقة،  

                                                                                            اليقني املتصلة بتقديرات اجلرد واملنهجيات املستخدمة لتقدير أوجه عدم اليقني هذه وحتديد                               واإلبالغ بأوجه عدم  
                    ما يوجد من تناقضات؛

                                                                                             مقارنـة تقديرات االنبعاث أو اإلزالة، وبيانات األنشطة، وعوامل االنبعاث الضمنية، وحصيلة              ) د ( 
                                               فق األول تقدميها، وذلك لتحديد ما إذا كانت                                                                        إعادة احلساب باستخدام البيانات اليت سبق للطرف املدرج يف املر         

                             هناك جتاوزات أو تناقضات أم ال؛

                                                                                              مقارنة بيانات أنشطة الطرف املدرج يف املرفق األول مع املصادر اخلارجية املعنية ذات احلجية،                  ) ه ( 
                                                   إذا أمكن، وحتديد املصادر اليت توجد فيها تباينات كبرية؛
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                                                              واردة يف منوذج اإلبالغ املوحد مع املعلومات الواردة يف تقرير                                           تقيـيم مدى اتساق املعلومات ال       ) و ( 
            اجلرد الوطين؛

                                                                                       تقييم مدى تناول وحسم املسائل واألسئلة اليت أثارهتا أفرقة خرباء االستعراض يف التقارير السابقة؛  ) ز ( 

  .                                                             التوصية بسبل ميكن اتباعها لتحسني تقدير معلومات اجلرد واإلبالغ عنها  ) ح ( 

                                                                                 ن يستخدم فريق خرباء االستعراض معلومات تقنية ذات صلة يف عملية االستعراض، مثل املعلومات      جيوز أ -  ٦٦
  .                          الواردة من املنظمات الدولية

                                                                                                  تتوىل األمانة، حتت إشراف فريق خرباء االستعراض، إجراء جمموعة مقارنات موحدة للبيانات وتطبيقها              -  ٦٧
  .                                         روين املوحد لغرض استخدامها يف عملية االستعراض                                        على البيانات املقدمة على منوذج اإلبالغ اإللكت

 حتديد املشاكل -٢

                                                                                                 يهتم استعراض اجلرد الفردي بتحديد املشاكل اليت يكون من املناسب إجراء أي تعديالت بشأهنا مبوجب              -  ٦٨
  .                                 والشروع يف إجراءات حلساب التعديالت ٥            مـن املادة  ٢       الفقرة 

    ، يف  ٥           من املادة  ٢                          املتفق عليها مبوجب الفقرة                           يف اتباع املبادئ التوجيهية                                 ً ينبغي ربط املشاكل باعتبارها إخفاقاً -  ٦٩
                                      ً                                                                              إعداد قوائم جرد غازات الدفيئة، وإخفاقاً يف اتباع القسم األول من املبادئ التوجيهية إلعداد املعلومات املطلوبة                

   ٤    و  ٣                          بالغ عنها مبوجب الفقرتني              ً                                                        ، وإخفاقاً يف اتباع املنهجيات املتفق عليها لتقدير األنشطة واإل          ٧             مبوجب املادة   
           وميكن تقسيم   .                                                                          ، على النحو املعتمد من مؤمتر األطراف بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو    ٣           من املادة   

  :               ً           هذه املشاكل أيضاً إىل ما يلي

ّ                                                                  مشاكل الشفافية، على النحو املعّرف يف املبادئ التوجيهية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأ              ) أ (    ن                              
  :                 ، مبا يف ذلك ما يلي )٨ (                                                 تغري املناخ فيما يتعلق باإلبالغ عن قوائم اجلرد السنوية

                                                                    التوثيق والوصف غري الكافيني للمنهجيات واالفتراضات وعمليات إعادة احلساب؛ ̀  ١̀ 

                                                                                           اإلخفاق يف جتزئة بيانات األنشطة الوطنية، وعوامل االنبعاثات والعوامل األخرى املستخدمة يف             ̀  ٢̀ 
                                                          ً   الوطنية، على املستوى املطلوب، ما مل يكن موضوع السرية مطروحاً؛       األساليب

                                                                                       اإلخفـاق يف توفـري تربيرات لعمليات إعادة احلساب ولإلحاالت ومصادر املعلومات للعوامل              ̀  ٣̀ 
                    والبيانات الرئيسية؛

                                                      

                                                                                              املـبادئ التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية الواردة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية،        "  ) ٨ (
                                    خ فيما يتعلق باإلبالغ عن قوائم اجلرد                                                                       املـبادئ التوجيهية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املنا           :             اجلـزء األول  

  .                                                     أو أي تنقيح الحق هلذه املبادئ التوجيهية جيريه مؤمتر األطراف  ) FCCC/CP/1999/7        الوثيقة    " (       السنوية
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ّ              مشاكل االتساق، على النحو املعّرف يف امل        ) ب (           ية بشأن                                               بادئ التوجيهية التفاقية األمم املتحدة اإلطار                                
                                                                                              ً                      تغـري املناخ فيما يتعلق باإلبالغ عن قوائم اجلرد السنوية، مبا يف ذلك الفشل يف توفري سالسل زمنية متسقة وفقاً                    

                                                                          إلرشادات املمارسة اجليدة املعتمدة من اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ؛

ّ      مشاكل القابلية للمقارنة، على النحو املعّرف يف   ) ج (                                        التوجيهية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية      بادئ   امل                                      
                                                                                                                بشـأن تغري املناخ فيما يتعلق باإلبالغ عن قوائم اجلرد السنوية، مبا يف ذلك اإلخفاق يف استخدام مناذج اإلبالغ                   

             املتفق عليها؛

ّ      مشاكل االكتمال، على النحو املعّرف يف   ) د (    ن                                               بادئ التوجيهية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأ  امل                            
  :                                                                  تغري املناخ فيما يتعلق باإلبالغ عن قوائم اجلرد السنوية، مبا يف ذلك ما يلي

                                                الفجوات يف تقديرات اجلرد لفئات املصادر أو الغازات؛ ̀  ١̀ 

                                                                                          بـيانات اجلرد اليت ال تتضمن تغطية جغرافية كاملة للمصادر واملصارف لدى طرف مدرج يف                ̀  ٢̀ 
            املرفق األول؛

                                كاملة للمصادر يف فئة مصادر ما؛                   اإلخفاق يف توفري تغطية ̀  ٣̀ 

ّ      مشاكل الدقة، على النحو املعّرف يف     ) ه (                                                      بادئ التوجيهية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري   امل                          
                                                                                                                املـناخ فيما يتعلق باإلبالغ عن قوائم اجلرد السنوية، مبا يف ذلك اإلخفاق يف توفري تقديرات ألوجه عدم اليقني                   

  .                                       ن طريق تطبيق إرشادات بشأن املمارسة اجليدة                  ومعاجلة عدم اليقني ع

  :                                   يقوم فريق خرباء االستعراض حبساب ما يلي -  ٧٠

ّ                                       النسـبة املـئوية اليت يتجاوز هبا جمموع انبعاثات غازات الدفيئة املعّدلة لطرف مدرج يف املرفق                 ) أ (                                                             
ّ                                              األول جمموع االنبعاثات املقدمة، املعّرف بوصفه جمموع انبعاثات الغازات املقدم                                          ة واالنبعاثات من املصادر احملددة                                   

                                          يف املرفق ألف لربوتوكول كيوتو، ألي سنة واحدة؛

                     أعاله جلميع سنوات فترة   )  أ (  ٧٠                                                           جممـوع القيم العددية للنسب املئوية احملسوبة يف الفقرة الفرعية     ) ب ( 
  .                              االلتزام اليت جيري بشأهنا االستعراض

ّ            مصادر رئيسية بذاهتا، على النحو املعّرف يف الفصل                                        حيدد فريق خرباء االستعراض ما إذا كانت فئة  -  ٧١      من  ٧                                 
ّ                                                 إرشادات املمارسة اجليدة للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ، قد عّدلت يف استعراضات سابقة أم ال، وإن                                                                                      

       املئوية                                                                               ً                        كان األمر كذلك، تعني على الفريق ذكر عدد االستعراضات اليت حددت املشكلة وعاجلتها سابقاً والنسبة                
ّ                                                          إلسـهام فـئة املصادر الرئيسية يف جمموع االنبعاثات املقدمة، معّرفة بوصفها جمموع انبعاثات الغازات املقدمة                                                                      

  .                                                     واالنبعاثات من املصادر احملددة يف املرفق ألف لربوتوكول كيوتو
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 التوقيت -٣

                         ن التاريخ املقرر لتقدمي                                                                                  يـنجز استعراض اجلرد الفردي، مبا يف ذلك إجراءات التعديل، يف غضون سنة م              -  ٧٢
  . ٧           من املادة  ١                                       املعلومات اليت جيب اإلبالغ عنها مبوجب الفقرة 

                                                                                        يضع فريق خرباء االستعراض قائمة جبميع املشاكل احملددة، مع بيان املشاكل اليت حتتاج إىل تعديل، وترسل  -  ٧٣
                                    لتاريخ املقرر لتقدمي اجلرد السنوي، إذا        ً       أسبوعاً من ا  ٢٥                                                 القائمة إىل الطرف املدرج يف املرفق األول يف موعد أقصاه 

  .                                                 قدم اجلرد بعد التاريخ املقرر مبا ال يقل عن ستة أسابيع

                                                                                                      يعلق الطرف املدرج يف املرفق األول على هذه األسئلة يف غضون ستة أسابيع، ولـه أن يقدم تقديرات                   -  ٧٤
  .                                         منقحة إذا طلب إليه ذلك فريق خرباء االستعراض

                                                                         ستعراض مشروع تقرير استعراض جرد فردي، يشمل، حسب االقتضاء، تقديرات                               يعـد فريق خرباء اال     -  ٧٥
                                                ، يف غضون مثانية أسابيع من تلقي التعليقات على      ٥              من املادة     ٢              ً                              مـنقحة حتسب وفقاً لإلرشادات مبوجب الفقرة        

  .                                                 األسئلة املطروحة، ويرسل مشروع التقرير إىل الطرف املعين

                                                            ل أربعة أسابيع للتعليق على مشروع تقرير استعراض اجلرد الفردي،                                    تـتاح للطرف املدرج يف املرفق األو       -  ٧٦
  .                                                             والتعليق، حسب االقتضاء، على ما إذا كان الطرف يقبل التعديل أم ال

                                                                                                       يعـد فـريق خرباء االستعراض تقرير استعراض اجلرد الفردي النهائي يف غضون أربعة أسابيع من تلقي                  -  ٧٧
  .                           التعليقات على مشروع التقرير

                                                                                                   استطاع طرف مدرج يف املرفق األول، يف أثناء اخلطوات املذكورة أعاله، تقدمي تعليقاته قبل املواعيد                    إذا   -  ٧٨
               وجيوز أن يتاح     .                                                                                                  احملـددة أعاله، جاز للطرف املعين أن يستخدم الوقت املوفر للتعليق على التقرير النهائي املنقح              

                                                  ت الرمسية لألمم املتحدة ما جمموعه أربعة أسابيع                                                                       لطرف مدرج يف املرفق األول ال تكون لغته الوطنية إحدى اللغا          
  .                          إضافية للتعليق على التقرير

 ٥ من املادة ٢إجراءات التعديالت مبوجب الفقرة  -٤

                                                     من بروتوكول كيوتو إال عندما يتضح أن بيانات         ٥              من املادة     ٢                                            ال تطبق التعديالت املشار إليها يف الفقرة         -  ٧٩
                                                          أو أعدت بطريقة ال تتسق مع املبادئ التوجيهية للهيئة         /                           ة يف املرفق األول ناقصة و                                    اجلرد املقدمة من األطراف املدرج    

                                                          ً                                                              احلكومـية الدولـية املعنـية بتغري املناخ على النحو الوارد تفصيالً يف إرشادات املمارسة اجليدة املعتمدة من اهليئة                  
  .                          اع األطراف يف بروتوكول كيوتو                                                                احلكومية وإرشادات املمارسة اجليدة املعتمدة من مؤمتر األطراف بوصفه اجتم

  :                                         يكون اإلجراء حلساب التعديالت على النحو التايل -  ٨٠
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                                                                                           خـالل استعراض اجلرد الفردي، حيدد فريق خرباء االستعراض املشاكل اليت تنطبق عليها معايري                ) أ ( 
                   الطرف املدرج يف                                 ً     ويبلغ فريق خرباء االستعراض رمسياً      .  ٥              من املادة     ٢                                       اإلرشاد إلجراء التعديالت مبوجب الفقرة      

                                        ً                                                      املرفق األول بأسباب اعتبار التعديل ضرورياً ويقدم لـه املشورة بشأن الطريقة اليت ميكن هبا عالج املشكلة؛

                                                                         ُ          ينبغي أال يبدأ إجراء التعديل إال بعد أن يكون الطرف املـدرج يف املرفق األول قد أُتيحت لـه   ) ب ( 
                                                      عراض إىل أن الطرف املدرج يف املرفق األول مل يعاجل املشكلة على                                      الفرص لعالج املشكلة وخيلص فريق خرباء االست

        أعاله؛  ٧٨     إىل   ٧٣                                   ً                                 حنو واف بتقدمي تقدير منقح مقبول، وفقاً للمهل الزمنية املبينة يف الفقرات 

      من   ٢                                          ً                                        يتوىل فريق خرباء االستعراض حساب التعديالت وفقاً لإلرشادات املقدمة مبوجب الفقرة              ) ج ( 
                                                                                عتمدها مؤمتر األطراف بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، وذلك بالتشاور مع الطرف        ، اليت ي ٥      املادة 

  ؛ )٩ (                                                        املعين ويف غضون املهلة الزمنية املبينة يف هذه املبادئ التوجيهية

  يف   )                 التعديالت احملسوبة  (                           ً                                      خيطـر فريق خرباء االستعراض رمسياً الطرف املعين بالتعديل احملسوب             ) د ( 
                                                   ويصف هذا اإلخطار االفتراضات والبيانات واملنهجيات        .                                           الزمنية املبينة يف هذه املبادئ التوجيهية                    غضـون املهلة    

  ؛ )        التعديالت (     ً                  ، فضالً عن قيمة التعديل  )        التعديالت (                      املستخدمة حلساب التعديل 

   ول                                                                                               يف غضـون املهلة الزمنية املبينة يف هذه املبادئ التوجيهية، خيطر الطرف املدرج يف املرفق األ                   ) ه ( 
                                 ً        وعدم الرد حبلول ذلك األجل يعترب قبوالً         .                 مع تعليل قراره    )         التعديالت (                                            األمانـة باعتزامه قبول أو رفض التعديل        

  :                 ، على النحو التايل )        التعديالت (        للتعديل 

                لغرض مجع وحساب     )         التعديالت (                  ، يطبق التعديل     )        التعديالت (                                  إذا قـبل الطرف املعين التعديل        ̀  ١̀ 
               لكميات املخصصة؛                      قوائم جرد االنبعاثات وا

                     ً               ، عليه أن يرسل إخطاراً بذلك إىل        )                 التعديالت املقترحة  (                                        إذا رفض الطرف املعين التعديل املقترح        ̀  ٢̀ 
                                                                                         فـريق خـرباء االسـتعراض مع تعليل الرفض، وعلى فريق خرباء االستعراض إبالغ اإلخطار،               

        طراف يف                                                                                    مشـفوعا بتوصـياته ضـمن تقريره النهائي، إىل مؤمتر األطراف بوصفه اجتماع األ             
  .                                                          ً                        بروتوكول كيوتو وجلنة االمتثال اللذين يتوليان تسوية اخلالف وفقاً إلجراءات وآليات االمتثال

                                           ً      ً                                                       جيوز للطرف املدرج يف املرفق األول أن يقدم تقديراً منقحاً جلزء من تقرير اجلرد اخلاص به عن سنة من                    -  ٨١
                                                    رط أن يقدم التقدير املنقح على أكثر تقدير وقت                                                                          سنوات فترة االلتزام يكون قد طبق عليها تعديل يف السابق، بش          

  .    ٢٠١٢                     تقدمي تقرير اجلرد لعام 

                                                                    وقبول فريق خرباء االستعراض التقدير املنقح، حيل التقدير املنقح           ٨    ً                              رهناً باستعراض جيري مبوجب املادة       -  ٨٢
ّ     حمل التقدير املعّدل                              االستعراض بشأن التقدير                                                                 ويف حالة اخلالف بني الطرف املدرج يف املرفق األول وفريق خرباء            .               

                                                      

                                                                                           قد يلزم اختاذ ترتيبات خاصة يف تكوين أفرقة خرباء االستعراض ملراعاة احلاالت اليت يتطلب فيها األمر       ) ٩ (
  .             حساب التعديالت
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                                                     واخليار املتاح لطرف مدرج يف املرفق األول بأن يقدم           .        أعاله ̀  ٢̀    ) ه (  ٨٠                                         املـنقح، يتبع اإلجراء املبني يف الفقرة        
      ً      ً                            ً                                                                          تقديراً منقحاً جلزء من جرده، طبق عليه سابقاً تعديل، هو خيار ينبغي أال مينع األطراف املدرجة يف املرفق األول                   

                                      ً                                        لعالج املشكلة وقت حتديدها يف البداية ووفقاً لإلطار الزمين احملدد يف املبادئ التوجيهية                           من بذل قصارى جهودها     
  . ٨                    لالستعراض مبوجب املادة 

 اإلبالغ -٥

  :    أعاله  )  ب ( و  )  أ (  ٤٦                                                            تدرج العناصر احملددة التالية يف التقارير املشار إليها يف الفقرتني  -  ٨٣

                                     اجتاهات االنبعاثات، واملصادر الرئيسية                                               مـلخص نـتائج اسـتعراض اجلرد، مبا يف ذلك وصف        ) أ ( 
                           واملنهجيات وتقييم عام للجرد

                                         أعاله ووصف العوامل اليت تؤثر يف الوفاء      ٦٩                    ً                                حتديد مشاكل اجلرد وفقاً للفئات املبينة يف الفقرة           ) ب ( 
                                                 بااللتزامات املتصلة باجلرد للطرف املدرج يف املرفق األول

  :                                 نطباق، تشمل، ضمن مجلة أمور، ما يلي                              معلومات عن التعديالت، يف حالة اال  ) ج ( 

                              التقدير األصلي، يف حالة االنطباق ̀  ١̀ 

               املشكلة األساسية ̀  ٢̀ 

ّ   التقدير املعّدل ̀  ٣̀              

            سبب التعديل ̀  ٤̀ 

                                                    االفتراضات والبيانات واملنهجيات املستخدمة حلساب التعديل ̀  ٥̀ 

                          وصف طابع التحفظ يف التعديل ̀  ٦̀ 

                                                            لة األساسية اليت يقترحها فريق خرباء االستعراض على الطرف                                         الطـرائق احملـتملة ملعاجلة املشك      ̀  ٧̀ 
                   املدرج يف املرفق األول

ّ                             حجم القيم العددية املتصلة مبشكلة معّدلة على النحو احملدد يف الفقرة  ̀  ٨̀         أعاله  ٧٠                                 

       أعاله  ٧١                                       تكرار التعديالت على النحو احملدد يف الفقرة  ̀  ٩̀ 

                                                 وافقة الطرف املدرج يف املرفق األول وفريق خرباء                                                        بـيان مـا إذا كـان التعديل حيظى أم ال مب            ̀   ١٠̀ 
  .        االستعراض
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                                        ً             اسـتعراض املعلومـات بشـأن الكميات املسندة عمالً           :           اجلزء الثالث
                  ، ووحـدات ختفيض     ٣                  مـن املـادة       ٨    و  ٧            بالفقـرتني   

                                                    االنـبعاثات، ووحـدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات،       
                                     ووحدات الكميات املسندة، ووحدات اإلزالة

  الغرض-ألف 

  :                        الغرض من هذا االستعراض هو -  ٨٤

َ                                                                   توفـري تقييم تقين موضوعي ومّتَسق شفاف وشامل للمعلومات السنوية املقدمة بشأن الكميات               ) أ (   ّ                        
                                                          ، ووحدات ختفيض االنبعاثات، ووحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات،  ٣           من املادة  ٨   و ٧          ً           املسندة عمالً بالفقرتني 

                                                             ات التخفيض املعتمد الطويل األجل، ووحدات الكميات املسندة،                                                 ووحـدات التخفـيض املعتمد املؤقت، ووحد      
       ، ومع   ١-     م أإ  / ٥        واملقرر     )١٠ ( ١-     م أإ  /  ١٣                                                                       ووحـدات اإلزالـة، من أجل تأمني توافقها مع أحكام مرفقات املقرر             

                                  ُ  ُ                                                                            املعـايري التقنية لتبادل البيانات بني ُنظُم السجل وأي توجيهات أخرى يعتمدها مؤمتر األطراف بوصفه اجتماع                
  ؛ ١-    م أإ /  ١٥                    هاء من مرفق املقرر -                     طراف، ومع الفرع األول   األ

                                                                                           ضمان أن تتوافر ملؤمتر األطراف بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو وللجنة االمتثال               ) ب ( 
                            ، ووحدات ختفيض االنبعاثات،     ٣              من املادة     ٨    و  ٧                                      ً                      معلومـات موثـوق هبا عن الكميات املسندة عمالً بالفقرتني           

               املعتمد الطويل                                                                       ملعتمد لالنبعاثات، ووحدات التخفيض املعتمد املؤقت، ووحدات التخفيض                             ووحـدات التخفيض ا   
  .                                                ، ووحدات اإلزالة، اخلاصة بكل طرف مدرج يف املرفق األول      املسندة                     األجل، ووحدات الكميات 

  اإلجراءات العامة-باء 

          ، ووحدات   ٣              من املادة     ٨    و  ٧                                                    ً                    يـتألف اسـتعراض املعلومات املتعلقة بالكميات املسندة عمالً بالفقرتني          -  ٨٥
       ووحدات                          التخفيض املعتمد املؤقت،                                                                         ختفـيض االنـبعاثات، ووحـدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات، ووحدات           

  :                                    ، ووحدات اإلزالة، من اإلجراءات التالية      املسندة                 ووحدات الكميات                           التخفيض املعتمد الطويل األجل

        ُ           ، حسبما ُيبلغ عنها  ٣           من املادة  ٨   و ٧       لفقرتني                                     ً    استعراض شامل حلساب الكميات املسندة عمالً با  ) أ ( 
                                                      كجزء من االستعراض األويل اخلاص بكل طرف من األطراف املدرجة  ١-    م أإ /  ١٣                من مرفق املقرر  ٦    ً         وفقاً للفقرة 

                   ُ         ً                                                       يف املرفق األول الذي ُيجرى وفقاً لإلجراءات الواردة يف اجلزء األول من هذه املبادئ التوجيهية

                                                                مات املتعلقة بوحدات ختفيض االنبعاثات، ووحدات التخفيض املعتمد                               اسـتعراض سنوي للمعلو     ) ب ( 
                                                دات التخفيض الطويل األجل، ووحدات الكميات املسندة،                                    ووحدات التخفيض املعتمد املؤقت، ووح               لالنبعاثات،  

                                                      

                                                    ، تنطبق على وحدات ختفيض االنبعاثات املؤقت والطويل األجل  ١-    م أإ / ٥                من مرفق املقرر   ٤٠      ً        وفقاً للفقرة  )  ١٠ (
  ،  ٨    و  ٧    ً                                                                                                               أيضاً كل األحكام األخرى املتعلقة بوحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات الواردة يف املبادئ التوجيهية مبوجب املادتني                

  .                              ، ما مل يرد خالف هذا يف ذلك املرفق ٧           من املادة  ٤                                                   وطرائق احملاسبة املتعلقة بالكميات املسندة مبوجب الفقـرة 
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   ١-    م أإ /  ١٥                     هاء من مرفق املقرر-                                                 َّ           ً              ووحدات اإلزالة، وللمعلومات املتعلقة بالتباينات املبلَّغ عنها وفقاً للفرع األول 
                          لكل طرف مدرج يف املرفق األول

                                                                                              استعراض مكتيب أو مركزي للمعلومات اخلاصة بكل طرف من األطراف املدرجة يف املرفق األول اليت                 ) ج ( 
   ١-     م أإ  /  ١٣                    من مرفق املقرر       ٤٩                                                                ً                           يـتعني اإلبـالغ عـنها لـدى انقضاء الفترة اإلضافية للوفاء بااللتزامات وفقاً للفقرة                

  . ١-    م أإ /  ١٥              من مرفق املقرر     ٢٠                  إليهـا يف الفقرة                واملعلومات املشار

  نطاق االستعراض-جيم 

  :                         بالنسبة لكل طرف من األطراف -  ٨٦

      على  ٣           من املادة  ٨   و ٧                                             ً                 يشـمل االستعراض األويل حساب الكمية املسندة لـه عمالً بالفقرتني        ) أ ( 
  ؛ ١-    م أإ /  ١٣                من مرفق املقرر  ٦          ِّ          ً          النحو املبلِّغ عنه وفقاً للفقرة 

  :                 ل االستعراض السنوي   يشم  ) ب ( 

       ووحدات                                                                                       املعلومـات املـتعلقة بوحدات ختفيض االنبعاثات، ووحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات،             ̀  ١̀ 
  ،       املسندة                                   الطويل األجل، ووحدات الكميات                                                        التخفـيض املعتمد املؤقت، ووحدات التخفيض املعتمد      

  ١-    م أإ /  ١٥        املقرر              هاء من مرفق-                   َّ           ً            ووحدات اإلزالة، املبلَّغ عنها وفقاً للفرع األول 

                                                                      َِِ                     سـجالت قيد املعامالت، مبا يف ذلك السجالت اخلاصة بأي تباينات حتال إىل األمانة من قَِِبل                 ̀  ٢̀ 
                             ، وأي سجالت بعدم االستبدال      ١-     م أإ  /  ١٣                    من مرفق املقرر       ٤٣               ً             سجل املعامالت عمالً بالفقرة     

               يف ذلك سجالت بأي        ، مبا    ١-     م أإ  / ٥                    من مرفق املقرر       ٥٦                 ً              سجل املعامالت وفقاً للفقرة       ا      حييـله 
                                                                                         تباينات أو عدم استبدال أحيلت إىل األمانة منذ بداية االستعراض السابق وحىت بداية االستعراض احلايل

             وهلذا الغرض،    .                                               ِّ                                   املعلومـات الواردة يف السجل الوطين اليت تؤيد أو توضِّح املعلومات املبلغ عنها             ̀  ٣̀ 
                  ً               االستعراض االطالع فعالً على سجلها                                                            تتـيح األطـراف املدرجة يف املرفق األول لفريق خرباء           

   ٩                            ً                                  وتنطبق على هذه املعلومات أيضاً األجزاء ذات الصلة من الفقرتني        .                     الوطين خالل االستعراض  
                                       من اجلزء األول من هذه املبادئ التوجيهية  ١٠ و

   دى                                                                                   يشمل االستعراض الذي جيري عند انقضاء الفترة اإلضافية للوفاء بااللتزامات التقرير املقدم ل  ) ج ( 
              من املقرر     ٥٩            والفقرة    ١-     م أإ  /  ١٣                    من مرفق املقرر       ٤٩                                            ً                 انقضـاء الفترة اإلضافية للوفاء بااللتزامات وفقاً للفقرة         

               ، ويشمل اإلشراف  ١-    م أإ /  ١٥                من مرفق املقرر   ٢٠                         َّ                    ، مبا يف ذلك املعلومـات املبلَّغ عنها مبوجب الفقرة  ١-    م أإ / ٥
  .                                تنشره األمانة فيما خيص هذا الطرف                                            على إعداد تقرير التجميع واحملاسبة النهائي الذي

 حتديد املشاكل -١

  :                      ِّ                            خالل االستعراض األويل، يقيِّم فريق خرباء االستعراض ما يلي -  ٨٧
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            من مرفق    ٨    و  ٧    و  ٦                               َّ       ً                                      ما إذا كانت املعلومات كاملة ومقدَّمة وفقاً لألحكام ذات الصلة للفقرات              ) أ ( 
                                             ، واملقررات ذات الصلة ملؤمتر األطراف بوصفه        ١-     أإ  م /  ١٥                                  ، والفرع األول من مرفق املقرر        ١-     م أإ  /  ١٣        املقـرر  

               اجتماع األطراف؛

  ،  ١-     م أإ  /  ١٣           ً                  حمسوبة وفقاً ملرفق املقرر       ٣              من املادة     ٨    و  ٧                             ً                 ما إذا كانت الكمية املسندة عمالً بالفقرتني          ) ب ( 
َ         َّ     ومتوافقة مع تقديرات قائمة اجلرد املستعَرضة واملعدَّلة؛                                      

  . ٧-   م أ /-  ١٨                من مرفق املقرر  ٦                           ً            الحتياطي فترة االلتزام متفقاً مع الفقرة                             ما إذا كان حساب املستوى الالزم  ) ج ( 

  :                         ِّ                            وخالل االستعراض السنوي، يقيِّم فريق خرباء االستعراض ما يلي -  ٨٨

   ١-     م أإ  /  ١٥                         هاء من مرفق املقرر      -                               َّ       ً                        مـا إذا كانت املعلومات كاملة ومقدَّمة وفقاً للفرع األول             ) أ ( 
                        اف بوصفه اجتماع األطراف؛                            واملقررات ذات الصلة ملؤمتر األطر

                                                                                            مـا إذا كانـت املعلومـات املتصلة بعمليات اإلصدار واإللغاء والسحب والتحويل واالقتناء                ) ب ( 
                                                                 ْ             متوافقة مع املعلومات الواردة يف السجل الوطين للطرف املعين ومع سجالت قْيد املعامالت؛ ل                 واالستبدال والترحي

                                                       ت االقتناء والتحويل بني السجالت الوطنية متوافقة مع                                                 مـا إذا كانت املعلومات املتصلة بعمليا        ) ج ( 
                                                    ْ                                                         املعلومـات الواردة يف السجل الوطين للطرف املعين ومع سجالت قْيد املعامالت، ومع املعلومات اليت تبلغ عنها                 

ِ               األطراف األخرى املشاِركة يف املعامالت؛                   

       ووحدات                     املعتمد لالنبعاثات،                                                                     ما إذا كانت املعلومات املتصلة بعمليات اقتناء وحدات التخفيض            ) د ( 
                                                من سجل آلية التنمية النظيفة متوافقة مع                                                                        التخفـيض املعتمد املؤقت، ووحدات التخفيض املعتمد الطويل األجل        

                                                     ْ                                         املعلومات الواردة يف السجل الوطين للطرف املعين ومع سجالت قْيد املعامالت ومع سجل آلية التنمية النظيفة؛

                                                           ض االنبعاثات، ووحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات، ووحدات                                      مـا إذا كانـت وحـدات ختفي           ) ه ( 
ُ  ِّ                             ، ووحدات اإلزالة، قد أُصدرت أو اقتنيت أو ُحولت أو ألغيت أو سحبت أو ُرحِّلت إىل فترة االلتزام             املسندة         الكميات                            ُ                   ُ                     

  ؛ ١-    م أإ /  ١٣                                       ً             التالية أو من فترة االلتزام السابقة وفقاً ملرفق املقرر 

                                                     ُ             خفيض املعتمد املؤقت ووحدات التخفيض املعتمد الطويل األجل أُصدرت                                    مـا إذا كانت وحدات الت       ) و ( 
ُ                               ً            واقتنيت وُحولت وألغيت وسحبت واستبدلت وفقاً ملرفق املقرر    ؛ ١-    م أإ / ٥              ومرفق املقرر  ١-    م أإ /  ١٣         

                    هاء من مرفق املقرر -              من الفرع األول    ) أ (  ١١                         َّ                     ما إذا كانت املعلومات املبلَّغ عنها مبقتضى الفقرة   ) ز ( 
                                                                                        بشأن كميات الوحدات املدرجة يف احلسابات يف بداية السنة متوافقة مع املعلومات املقدمة عن السنة  ١-    م أإ /  ١٥

ِ                                                                     السـابقة، مع مراعاة أي تصويبات تكون قد أُدِخلت على هذه املعلومات، بشأن كميات الوحدات املدرجة يف                   ُ                                       
                              احلسابات يف هناية السنة السابقة؛
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ِ       ً            حتياطي فترة االلتزام، على النحو املبلَّغ عنه، قد ُحِسب وفقاً للفقرة                          ما إذا كان املستوى الالزم ال  ) ح (   ُ           َّ                                   
  ؛ ٧-   م أ /  ١٨                من مرفق املقرر  ٦

     من  ٩                                                                 ً         ما إذا كانت الكمية املسندة حمسوبة على حنو يتجنب حدوث حساب مزدوج وفقاً للفقرة   ) ط ( 
  ؛ ١-    م أإ /  ١٦           مرفق املقرر 

                                         ن فيما يتصل باملعامالت اليت يشرع فيها                                   َّ                          مـا إذا كان سجل املعامالت قد حدَّد وجود أي تباي            ) ي ( 
  :                                                         الطرف؛ وإذا كان األمر كذلك، يقوم فريق خرباء االستعراض مبا يلي

ُ  ِّ                              يتحقق مما إذا كان هذا التباين قد حدث وُحدِّد على حنو صحيح يف سجل املعامالت؛ ̀  ١̀                                        

     طرف؛   ِّ                                                                 يقيِّم ما إذا كان نفس النوع من التباين قد حدث يف السابق فيما خيص هذا ال ̀  ٢̀ 

    ِّ                          ُ        ُ       يقيِّم ما إذا كانت املعاملة قد أُجنزت أو أُهنيت؛ ̀  ٣̀ 

                                        َّ                 َّ                                  يـدرس سـبب التباين وما إذا كان الطرف قد صحَّح أو األطراف قد صحَّحت املشكلة اليت                  ̀  ٤̀ 
    َّ                   تسبَّبت يف حدوث التباين؛

        حساب     ِّ                           َّ                                                                 يقيِّم ما إذا كانت املشكلة اليت سبَّبت التباين تتصل بقدرة السجل الوطين على ضمان الدقة يف                ̀  ٥̀ 
                        ووحدات التخفيض املعتمد                                                                      وحـدات ختفـيض االنـبعاثات ووحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات،           

                                               ، ووحدات الكميات املسندة ووحدات اإلزالة ويف                                                    املؤقت، ووحدات التخفيض املعتمد الطويل األجل     
       املعتمد                                                                                             إصـدارها وحـيازهتا وحتويلها واقتنائها وإلغائها وسحبها، وإبدال وحدات التخفيض املؤقت             

                                                                                       لالنـبعاثات ووحدات التخفيض طويل األجل املعتمد لالنبعاثات، وترحيل وحدات ختفيض االنبعاثات      
                                                              ووحدات الكميات املسندة؛ وإذا كان األمر كذلك، البدء يف           ،                                  ووحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات   

  .  ية                                   ً                                  إجراء استعراض شامل لنظام السجل وفقاً للجزء اخلامس من هذه املبادئ التوجيه

             ِّ                                                                   ما إذا كان سجِّل املعامالت قد أخطر الطرف بأي تسجيل لعدم إبدال وحدات التخفيض املعتمد   ) ك (  
                                                                                               املؤقت أو وحدات التخفيض املعتمد الطويل األجل اليت ميتلكها الطرف، وإذا كان األمر كذلك، يقوم فريق خرباء 

  :               االستعراض مبا يلي

                          املعامالت لذلك بشكل صحيح؛     سجل ف                               التحقق من وقوع عدم االستبدال وكش ̀  ١̀ 

           ً                      وقع سابقاً بالنسبة لذلك الطرف؛ د                            التأكد إن كان عدم االستبدال ق ̀  ٢̀ 

        ً   مت الحقاً؛ د                        التأكد إن كان االستبدال ق ̀  ٣̀ 

                                                        إذا كان الطرف قد صحح املشكلة اليت تسببت يف عدم االستبدال؛ ا                             النظر يف سبب عدم االستبدال وفيم ̀  ٤̀ 
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                             بقدرة السجل الوطين على ضمان  ة                                اليت تسببت يف عدم االستبدال متعلق                     التأكد إن كانت املشكلة ̀  ٥̀ 
                                                                                     الدقة يف حساب وحدات ختفيض االنبعاثات، ووحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات، ووحدات           
                                                                                       التخفيض املعتمد املؤقت ووحدات التخفيض املعتمد الطويل األجل ووحدات الكميات املسندة           

                                                             قلها واقتنائها وإلغائها وسحبها، واستبدال وحدات التخفيض                                      ووحدات اإلزالة، ويف حيازهتا ون    
                                                                                            املعـتمد املؤقـت ووحدات التخفيض املعتمد الطويل األجل، وإذا كان األمر كذلك، البدء يف               

  .                             ً                                     استعراض شامل لنظام السجل وفقاً للجزء اخلامس من هذه املبادئ التوجيهية

                                                إلضافية للوفاء بااللتزامات، يستعرض فريق خرباء                                                         وخـالل االستعراض الذي جيرى عند انقضاء الفترة ا         -  ٨٩
  :                          ، وذلك من أجل تقييم ما يلي ٧           من املادة  ١                      َّ                          االستعراض املعلومات املقدَّمة من الطرف مبقتضى الفقرة 

  ؛ ١-    م أإ /  ١٣                من مرفق املقرر   ٤٩                                  ً            ما إذا كان اإلبالغ عن املعلومات متفقاً مع الفقرة   ) أ ( 

                                                                  ة مع املعلومات الواردة يف قاعدة بيانات التجميع واحملاسبة اليت                                           مـا إذا كانت املعلومات متوافق       ) ب ( 
                                                 حتتفظ هبا األمانة ومع املعلومات الواردة يف سجل الطرف؛

        أعاله؛  ٨٨                                                                     ً        ما إذا كانت هناك أي مشاكل أو تباينات يف املعلومات اليت يقدمها الطرف وفقاً للفقرة   ) ج ( 

                                          ووحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات، ووحدات                                       ما إذا كانت كمية وحدات الكميات املسندة،  ) د ( 
                                                                                              التخفـيض املعتمد املؤقت ووحدات ختفيض االنبعاثات ووحدات اإلزالة اليت نقلت إىل حساب استبدال وحدات      

               يف حساب السحب                                                                                               التخفـيض املعـتمد املؤقـت لفترة االلتزام مساوية لكمية وحدات التخفيض املعتمد املؤقت               
                                                        فيض املعتمد املؤقت اليت انتهت صالحيتها يف هناية فترة االلتزام؛                        وحساب استبدال وحدات التخ

                                                                               ما إذا كانت كمية وحدات الكميات املسندة، ووحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات، ووحدات     ) ه ( 
                                                                                                        التخفـيض املعتمد الطويل األجل، ووحدات ختفيض االنبعاثات ووحدات اإلزالة اليت نقلت إىل حساب استبدال               

                                                                                             خفـيض املعتمد الطويل األجل خالل فترة االلتزام مساوية جملموع كمية وحدات التخفيض املعتمد                          وحـدات الت  
                                                                                         الطويـل األجـل يف حساب السحب، وكمية وحدات التخفيض املعتمد الطويل األجل يف حساب استبدال هذه    

                     لطويل األجل اليت حددها                                                                            الوحدات اليت انتهت صالحيتها يف هناية فترة االلتزام، وكمية وحدات التخفيض املعتمد ا
  .                                                                                        اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة على أهنا كميات تتطلب استبداهلا يف السجل خالل فترة االلتزام

                                                                                                   وخـالل االستعراض الذي جيرى لدى انقضاء الفترة اإلضافية للوفاء بااللتزامات، يستعرض فريق خرباء               -  ٩٠
  .      أعاله  ٨٨     ً          وفقاً للفقرة  ١-    م أإ /  ١٥              من مرفق املقرر     ٢٠   رة                       َّ       ً       االستعراض املعلومات املقدَّمة وفقاً للفق

              ّ                             َّ           أعاله وكذلك حلّ أي مشاكل تتصل باملعلومات املبلَّغ عنها،   ٨٩                                   وعقب إجناز اخلطوات املبينة يف الفقرة    -  ٩١
        م فريق                                                                                              ِّ                إن أمكن، ومع مراعاة املعلومات الواردة يف قاعدة بيانات التجميع واحملاسبة اليت حتتفـظ هبا األمانة، يقيِّ               

                                                                                                                  خـرباء االستعراض ما إذا كان جمموع االنبعاثات البشرية املصدر املعادلة لثاين أكسيد الكربون فيما يتصل بفترة                 
                ووحدات التخفيض                                                                                       االلتزام تتجاوز كميات وحدات ختفيض االنبعاثات ووحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات،           
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                                              ، ووحدات الكميات املسندة ووحدات اإلزالة يف        ل                                                        املعـتمد املؤقـت، ووحدات التخفيض املعتمد الطويل األج        
  .                                                حساب السحب من اخلدمة اخلاص بالطرف خالل فترة االلتزام

  التوقيت-دال 

                      ، كجزء من االستعراض     ٣              من املادة     ٨    و  ٧ُ                                     ً                    ُيختـتم استعراض حساب الكميات املسندة عمالً بالفقرتني          -  ٩٢
                                         ً         لتقرير من أجل تيسري حساب الكمية املسندة عمالً                                                                   األويل، يف غضـون سنة واحدة من التاريخ الواجب لتقدمي ا          

ُ           ، ويتَِّبع هذا االستعراض اُألطر      ١-     م أإ  /  ١٣                    من مرفق املقرر      ٦                           ، املشار إليه يف الفقرة       ٣              من املادة     ٨    و  ٧          بالفقرتني                    َِّ     
  .       أدناه  ٩٣                                 الزمنية واإلجراءات احملددة يف الفقرة 

                                         فيض االنبعاثات، ووحدات التخفيض املعتمد     ُ                                                       ُيختتم االستعراض السنوي للمعلومات املتعلقة بوحدات خت       -  ٩٣
                   ، ووحدات الكميات                                                                         ووحدات التخفيض املعتمد املؤقت، ووحدات التخفيض املعتمد الطويل األجل                    لالنبعاثات،  

                           يف غضون سنة واحدة من       ١-     م أإ  /  ١٥                         هاء من مرفق املقرر      -                    َّ           ً                    ، ووحدات اإلزالة املبلَّغ عنها وفقاً للفرع األول                 املسـندة 
  :                               ، ويشمل االستعراض اخلطوات التالية ٧           من املادة  ١                              ب لتقدمي املعلومات مبقتضى الفقرة              التاريخ الواج

                                                            ِّ  ً                                    يضع فريق خرباء االستعراض قائمة جبميع املشاكل اليت جرى حتديدها، مبيِّناً تلك املشاكل اليت تقتضي                 ) أ ( 
                       فيض االنبعاثات أو وحدات                                                                                        إدخـال تصـويبات عـلى عملية احملاسبة السابقة لوحدات الكميات املسندة أو وحدات خت             

     ، أو  لـ                              دات التخفيض املعتمد الطويل األجـ   وح   و أ                           دات التخفيض املعتمد املؤقت،  ـ   وح                                التخفيض املعتمد لالنبعاثات أو     
       ً                        أسبوعاً من التاريخ الواجب       ٢٥                                                                                       وحدات اإلزالة، ويرسل هذه القائمة إىل الطرف املدرج يف املرفق األول يف موعد أقصاه               

                                ُ ِّ                                                السنوية إذا كانت املعلومات قد قُدِّمت يف غضون ستة أسابيع بعد التاريخ الواجب لتقدميها                لتقدمي قائمة اجلرد

                                                                                           يعلق الطرف املـدرج يف املرفق األول على هذه املسائل يف غضون ستة أسابيع وجيوز لـه أن                  ) ب ( 
                      حدات الكميات املسندة                                                                                             يقدم، إذا ما طلب منه فريق خرباء االستعراض ذلك، تنقيحات لعملية احملاسبة املتعلقة بو             

   و أ                                وحدات التخفيض املعتمد املؤقت،                                                                            أو وحدات ختفيض االنبعاثات أو وحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات أو           
                                         ويعد فريق خرباء االستعراض مشروع تقرير        .                     ، أو وحدات اإلزالة                                             وحـدات التخفـيض املعـتمد الطويل األجل       

                             ُ                              لتعليقات على املسائل املطروحة وُيرسل مشروع التقرير إىل                                                             اسـتعراض يف غضون مثانية أسابيع من تاريخ تلقي ا         
                               الطرف املعين إلبداء تعليقاته عليه

   ِّ                                                                                          يقـدِّم الطرف املدرج يف املرفق األول تعليقاته على مشروع تقرير االستعراض يف غضون أربعة                 ) ج ( 
                      ستعراض هنائي يف غضون                                                 ويقوم فريق خرباء االستعراض بإعداد تقرير ا        .                                          أسـابيع من تاريخ تلقي مشروع التقرير      

  .                                                      أربعة أسابيع من تاريخ تلقي التعليقات على مشروع التقرير

ُ                                                                                            ً                ُيـنجز استعراض التقرير املقدم عند انقضاء الفترة اإلضافية للوفاء بااللتزامات واملعلومات املقدمة وفقاً               -  ٩٤
           ويقوم فريق   .            دمي املعلومات       ً                        أسبوعاً من التاريخ الواجب لتق  ١٤         يف غضون  ١-    م أإ /  ١٥              من مرفق املقرر     ٢٠       للفقرة 

     وجيوز   .                                                                                                     خـرباء االستعراض بإعداد مشروع تقرير يف غضون مثانية أسابيع من التاريخ الواجب لتقدمي املعلومات              
           فريق خرباء         ويقوم    .                                                                                              للطـرف املعـين أن يـبدي تعليقاته على مشروع التقرير يف غضون أربعة أسابيع من تلقيه                

  .                                                       ي يف غضون أسبوعني من تلقي تعليقات الطرف على مشروع التقرير                                 االستعراض بإعداد تقرير استعراض هنائ
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  اإلبالغ-هاء 

            ً                     أعاله تقييماً للمشاكل احملددة اليت   ٩٤   و  ٩٣                                                          يشمل تقريرا االستعراض النهائيان املشار إليهما يف الفقرتني      -  ٩٥
               من اجلزء األول   ٤٨     فقرة                                ً              أعاله ويكون شكلهما وعرضهما وفقاً ملا ورد يف ال  ٩١     إىل   ٨٧            ً          مت كشفها وفقاً للفقرات 

  .                                    من هذه املبادئ التوجيهية، حسب االقتضاء

 استعراض النظم الوطنية: اجلزء الرابع

  الغرض-ألف 

  :                                 الغرض من استعراض النظم الوطنية هو -  ٩٦

                                                                                          إجراء تقييم تقين كامل شامل لقدرة النظام الوطين وكفاية ترتيباته املؤسسية والقانونية واإلجرائية   ) أ ( 
  ؛ ٥            من املادة ٢                                                                     ً           جرد لالنبعاثات البشرية املنشأ حبسب مصادرها وعمليات إزالتها باملصارف متشيـاً مع الفقرة       إلعداد 

           ومساعدة   ٥              من املادة     ١                                                                         تقديـر مدى االلتزام باملبادئ التوجيهية للنظم الوطنية مبوجب الفقرة             ) ب ( 
  ؛ ٥           من املادة  ١     فقرة                                                         األطراف املدرجة يف املرفق األول على الوفاء بالتزاماهتا مبوجب ال

                                                                                         تـزويد مؤمتر األطراف بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو وجلنة االمتثال مبعلومات               ) ج ( 
  . ٥           من املادة  ١                                             موثوق هبا عن النظم الوطنية املنشأة مبوجب الفقرة 

  اإلجراءات العامة-باء 

  :                                    ينقسم استعراض النظم الوطنية إىل جزأين -  ٩٧

                                                                               كامل للنظام الوطين، كجزء من االستعراض السابق على فترة االلتزام والزيارة                           إجراء استعراض     ) أ ( 
                 القطرية الداخلية

                                                     ّ                                          إجـراء استعراض مكتيب أو مركزي لتغيريات النظام الوطين املبلّغ عنها منذ االستعراض الكامل                ) ب ( 
  .                                              األول، باالقتران مع االستعراض السنوي لتقارير اجلرد

                                                                             الوطنية، حسب االقتضاء، بإجراء مقابالت مع العاملني املعنيني بتخطيط وإعداد          ُ                        ُيـنفذ استعراض النظم      -  ٩٨
                                                                                                           وإدارة اجلـرد، ومـن خالل دراسة السجالت والوثائق ذات الصلة، مبا يف ذلك استخدام منوذج اإلبالغ املوحد                  

  .                             للجرد وإعداد تقرير اجلرد الوطين

                                            إضافية الستعراض مكونات النظام الوطين ذات                                                            جيوز لفريق خرباء االستعراض طلب إجراء زيارة قطرية          -  ٩٩
                                                                    ً                                 الصلة باالقتران مع إجراء استعراض قطري داخلي لتقارير اجلرد، وذلك انطالقاً مما يظهر من نتائج أثناء استعراض 
                                                                                                     تقارير اجلرد الفردي وما يظهر من نتائج تتصل بتغريات النظم الوطنية املبلغ عنها، يرى فريق خرباء االستعراض ما 

  .                                                                                 من أمهية حمتملة فيما يتعلق مبشكلة حمددة يف تقارير اجلرد اخلاصة بالطرف املدرج يف املرفق األول   هلا 
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  نطاق االستعراض-جيم 

 االستعراض القطري الداخلي -١

                                                                                                  يـتوىل فريق خرباء االستعراض إجراء استعراض كامل شامل للنظام الوطين لكل طرف مدرج يف املرفق                 -   ١٠٠
  :                               اض النظم الوطنية أن يشمل ما يلي            وينبغي الستعر  .     األول

                                                                                                 األنشطة اليت يضطلع هبا الطرف املدرج يف املرفق األول لتنفيذ وأداء املهام العامة املبينـة فـي                 ) أ ( 
                                                       ً  ، واملهام احملددة ذات الصلة بتخطيط وإعداد وإدارة اجلرد وفقاً  )١١ (                                     من املبادئ التوجيهية للنظم الوطنية    ١٠        الفقرة  

                         من تلك املبادئ التوجيهية؛    ١٧     إىل   ١٢        للفقرات 

   ١                                                       ً                                     املعلومات املتعلقة بالنظم الوطنية املبلغ عنها واحملفوظة وفقاً للمبادئ التوجيهية مبوجب الفقرة        ) ب (
                                                                                ، مبا فـي ذلك اخلطط والوثائـق الداخلية املتصلة باملهـام املذكورة فـي الفقـرة الفرعية  ٧         واملادة  ٥         من املادة 

  .    أعاله  )  أ (

 غيريات يف النظم الوطنيةاستعراض الت -٢

         ُ            ً                                                                               ينـبغي أن ُتستعرض سنوياً باالقتران مع استعراض تقارير اجلرد السنوية التغيريات الكبرية اليت تطرأ على         -   ١٠١
                       ُ                                                                                          مهام النظم الوطنية اليت ُتبلغ عنها األطراف املدرجة يف املرفق األول أو يستطيع فريق خرباء االستعراض حتديدها                 

                                                                                                لداخلية، إذا كان من احملتمل أن تؤثر هذه التغيريات على إعداد تقارير جرد غازات الدفيئة                                         أثناء الزيارة القطرية ا   
                                              ويكون نطاق هذا االستعراض على غرار النطاق         .                                      واملبادئ التوجيهية للنظم الوطنية     ٥              من املادة     ٢    ً            وفقـاً للفقرة    

  .      أعاله   ١٠٠                                 ً         احملدد لالستعراض القطري الداخلي وفقاً للفقرة 

 اكلحتديد املش -٣

   ِّ                                                                                                     يقـدِّر فـريق خرباء االستعراض ما إذا كان الطرف املدرج يف املرفق األول قد أقر وحافظ على عناصر                    -   ١٠٢
                                           ً                              من املبادئ التوجيهية للنظم الوطنية، استناداً إىل استعراض املعلومات املقدمة   ١٢                           ختطيط اجلرد احملددة ضمن الفقرة 
  .             افية ميكن مجعها                 وأية معلومات إض ٧                           عن النظام الوطين مبوجب املادة 

   ِّ                                                                                                      يقدِّر فريق خرباء االستعراض ما إذا كان الطرف املدرج يف املرفق األول قد استوىف عناصر إعداد تقارير                  -   ١٠٣
                                          ً                             من املبادئ التوجيهية للنظم الوطنية، استناداً إىل استعراض املعلومات           )  د ( و  )  أ (  ١٤                               اجلـرد الواردة ضمن الفقرتني      

  .                              وأية معلومات إضافية ميكن مجعها ٧        املادة                              املقدمة بشأن النظام الوطين مبوجب

                                                      

                                                                                                 املـبادئ التوجيهية للنظم الوطنية املتعلقة بتقدير االنبعاثات البشرية املنشأ حبسب مصادرها وعمليات         )  ١١ (
       املبادئ  "                   ُ                                        من بروتوكول كيوتو ُيشار إليها يف هذا املرفق باسم            ٥              من املادة     ١                                         إزالـتها بواسطة املصارف مبوجب الفقرة       

  . ١-    م أإ /  ١٩                                                       وميكن االطالع على النص الكامل للمبادئ التوجيهية ضمن املقرر    ".                    جيهية للنظم الوطنية    التو
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  )  ج (  ١٤   ِّ                                                                                              يقـدِّر فريق خرباء االستعراض ما إذا كانت عناصر إعداد تقارير اجلرد الواردة ضمن الفقرات                 -   ١٠٤
                                                     ً                                                    مـن املـبادئ التوجيهية للنظم الوطنية تفي بالغرض، استناداً إىل تقييم أحدث تقارير اجلرد السنوية                  )  ز ( و    )  ه ( و

   .                                                 أصول املمارسة اجليدة، وأية معلومات إضافية ميكن مجعها              ومدى متشيها مع 

   ِّ                                                                                 ً                   يقدِّر فريق خرباء االستعراض ما إذا كان الطرف املدرج يف املرفق األول قد حيفظ معلومات اجلرد وفقاً                  -   ١٠٥
     خرباء     ِّ        ويقدِّر فريق   .                                                               من املبادئ التوجيهية للنظم الوطنية كجزء من إدارته لعملية اجلرد  ١٧   و  ١٦              ألحكام الفقرتني 

  :                                                                                   االستعراض ما إذا كانت عملية احلفظ تفي بالغرض أم ال ويستند يف تقديره هذا إىل تقييم ما يلي

                                                                                            اكتمال املعلومات احملفوظة عن عينة من فئات املصادر وفق اختيارات أفرقة خرباء االستعراض،               ) أ ( 
                                       جيهية اليت وضعتها اهليئة احلكومية الدولية                                                   ً                   مبا يف ذلك فئات املصادر الرئيسية، على النحو احملدد وفقاً للمبادئ التو     
                                                                املعنية بتغري املناخ وبإرشادات املمارسة اجليدة اليت وضعتها هذه اهليئة؛

                                                           ً                                 قـدرة الطـرف املـدرج يف املرفق األول على االستجابة على حنو حمدد زمنياً لطلبات توضيح                   ) ب ( 
  .          قارير اجلرد                                                      معلومات اجلرد الناجتة عن خمتلف مراحل عملية استعراض أحدث ت

         أعاله،     ١٠٥       إىل      ١٠٢ُ                                 ً       ُ                    ً                       ُتحدد أفرقة خرباء االستعراض، استناداً إىل ما ُيجرى من تقييمات وفقاً للفقرات              -   ١٠٦
                                                                                             ً                         املشاكل اليت قد تعترض والعوامل اليت تؤثر على الوفاء بااللتزامات ذات الصلة مبهام النظم الوطنية وفقاً للفقرات                 

                                            وباإلضافة إىل ذلك، توصي أفرقة خرباء االستعراض     .                  للنظم الوطنية                            مـن املبادئ التوجيهية      ١٦    و   ١٤    و   ١٢    و   ١٠
           وتنطبق هذه   .                                    من املبادئ التوجيهية للنظم الوطنية  ١٧   و  ١٥   و  ١٣                                            بكيفية تاليف عيوب املهام املوصوفة يف الفقرات     

  .                                            ً                                       األحكام على االستعراضات القطرية الداخلية وأيضاً على استعراضات التغريات يف النظم الوطنية

  التوقيت-ل دا

                                                                   ً                                       يعـد فـريق خرباء االستعراض، أثناء عملية الزيارة القطرية الداخلية، قائمةً جبميع املشاكل اليت أمكن                 -   ١٠٧
                     ُ                                                                                              الكشف عنها، وعليه أن ُيبلغ الطرف املدرج يف املرفق األول هبذه املشاكل يف موعد أقصاه ستة أسابيع من انتهاء                   

                                                             رفق األول أن يقدم تعليقاته على هذه املشاكل يف موعد ال يتجاوز ستة                      وعلى الطرف املدرج يف امل  .                الزيارة القطرية
                                                                                                 وعـلى فريق خرباء االستعراض أن يعد مشروع تقرير االستعراض بشأن النظام الوطين يف غضون ستة                  .         أسـابيع 

  د                ُ                           وختضع لالستعراض وُتدرج يف تقرير استعراض اجلر    .                                                          أسـابيع بعد تلقي تعليقات الطرف على األسئلة املطروحة        
                                                                       ُ                                         الـنهائي أية تصحيحات أو معلومات إضافية أو تعقيبات بشأن مشروع تقرير اجلرد ُيرسل هبا الطرف املدرج يف                  

                              ً      ويعد فريق خرباء االستعراض تقريراً       .                                                                          املـرفق األول يف غضون أربعة أسابيع من إرسال التقرير إىل ذلك الطرف            
     وجيري   .                                       تلقي تعليقات الطرف على مشروع التقرير     ً                                                هنائياً عن استعراض النظام الوطين يف غضون أربعة أسابيع من

  .                                                                        االنتهاء من استعراض النظم الوطنية يف غضون سنة واحدة من تاريخ تقدمي املعلومات

                                                                                           وتسري عملية استعراض التغيريات املدخلة على النظم الوطنية وفق اجلدول الزمين ذاته الستعراضات تقارير  -   ١٠٨
      ُ                                             فإذا أُوصي يف استعراض تقارير اجلرد السنوية أو          .                                  الثاين من هذه املبادئ التوجيهية                                   اجلرد السنوية احملددة يف اجلزء      

                                                                                                                يف اسـتعراض تغريات النظم الوطنية بإجراء استعراض متعمق للنظم الوطنية وجب تنفيذ عملية استعراض تقارير                
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                             السنوية أو للبالغات الوطنية                                                                            اجلرد للنظم الوطنية وقت إجراء االستعراض القطري الداخلي التايل إما لتقارير اجلرد
  .                   الدورية، أيهما أسبق

  اإلبالغ-هاء 

  :    أعاله  )  ب ( و  )  أ (  ٤٦ُ                                                               ُتدرج العناصر احملددة التالية ضمن التقارير املشار إليها يف الفقرتني  -   ١٠٩

                                                                                                    تقييم التنظيم الشامل للنظام الوطين، مع مناقشة فعالية وموثوقية الترتيبات املؤسسية واإلجرائية              ) أ ( 
                                     انونية لتقدير انبعاثات غازات الدفيئة    والق

              من املبادئ     ١٧       إىل     ١٠                                                                         تقيـيم فين ألداء كل مهمة من مهام النظام الوطين احملددة يف الفقرات                ) ب ( 
                                                             التوجيهية للنظم الوطنية، مع تقييم أوجه القوة والضعف يف النظام

  .                      طرف املدرج يف املرفق األول                                                         أية توصيات يضعها فريق االستعراض لزيادة حتسني النظام الوطين لل  ) ج ( 

 استعراض السجالت الوطنية: اجلزء اخلامس

  الغرض-ألف 

  :                                         الغرض من استعراض السجالت الوطنية هو ما يلي -   ١١٠

                                                                                                  توفري تقييم تقين كامل وشامل لقدرة سجل وطين على تأمني احملاسبة الدقيقة لعمليات إصدار وحدات                 ) أ ( 
                                                 ووحدات التخفيض املعتمد املؤقت، ووحدات التخفيض                         ملعتمد لالنبعاثات،                                           ختفـيض االنـبعاثات، ووحدات التخفيض ا      

                                                                 ، ووحدات اإلزالة، وحيازهتا، ونقلها، واقتنائها، وإلغائها، وسحبها من       املسندة                 ، ووحدات الكميات                     املعتمد الطويل األجل  
                   ل، وعمليات ترحيل                                                                                              اخلدمـة، واسـتبدال وحـدات التخفيض املعتمد املؤقت ووحدات التخفيض املعتمد الطويل األج             

  ؛      املسندة                                                                       لوحدات ختفيض االنبعاثات، ووحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات، ووحدات الكميات 

      ويف   ١-     م أإ  / ٥                 ومرفق املقرر     )١٢ ( ١-     م أإ  /  ١٣                                                           تقييم مدى التقيد بشروط السجل الواردة يف مرفق املقرر            ) ب ( 
                                وتوكول كيوتو، ومساعدة األطراف                                                                         أي مقـررات صـادرة عن مؤمتر األطراف بوصفه اجتماع األطراف يف بر            

                                            املدرجة يف املرفق األول على الوفاء بالتزاماهتا؛ 

                                                                                      تقييم مدى مطابقة السجل الوطين للمعايري التقنية لتبادل البيانات بني نظم السجالت املعتمدة من   ) ج ( 
                                                  مؤمتر األطراف بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو؛

                                                      

                                                     ، تنطبق على وحدات ختفيض االنبعاثات املعتمد املؤقت         ١-     م أإ  / ٥                    من مرفق املقرر       ٤٠    ً            وفقـاً للفقرة      )  ١٢ (
                                     عاثات الواردة يف املبادئ التوجيهية                      ً                                                             والطويل األجل أيضاً كل األحكام األخرى املتعلقة بوحدات التخفيض املعتمد لالنب          

                   ، ما مل يرد خالف هذا  ٧           من املادة  ٤                                                     ، وطرائق احملاسبة املتعلقة بالكميات املسنـدة مبوجب الفقرة  ٨   و ٧            مبوجب املادتني 
  .           يف ذلك املرفق
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                                                                صفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو وجلنة االمتثال مبعلومات                                  تـزويد مؤمتر األطراف بو      ) د ( 
  .                          موثوق هبا عن السجالت الوطنية

  اإلجراءات العامة-باء 

  :                                     ينقسم استعراض السجالت الوطنية إىل جزأين -   ١١١

    ١٤       إىل     ١١                                                         ً                    إجراء استعراض دقيق للسجل الوطين كجزء من االستعراض األويل وفقاً للفقرات              ) أ ( 
                                     ً                         ألول من هذه املبادئ التوجيهية واقتراناً مع االستعراض الدوري لـه؛         من اجلزء ا

      زاي -                                                                                     إجراء استعراض مكتيب أو مركزي ألي تغيريات يف السجل الوطين مبلغ عنها وفقا للفرع األول          ) ب ( 
          ً                      واقتراناً مع االستعراض السنوي؛ ١-    م أإ /  ١٥              من مرفق املقرر 

            من اجلزء     ٤٨                                                         إذا أوصى تقريرا االستعراض النهائيان مبوجب الفقرة                 ً                                جيـري أيضاً استعراض دقيق للسجل الوطين       -   ١١٢
                                                                                                                      األول من هذه املبادئ التوجيهية بإجراء استعراض دقيق للسجل الوطين أو إذا أدت النتائج املتعلقة بالتغيريات املبلغ عنها يف        

  .                                      اض دقيق يف تقرير االستعراض النهائي                                                                                      السجالت الوطنية اليت نظر فيها فريق خرباء االستعراض إىل التوصية بإجراء استعر           
              أدناه هلذا      ١١٦                                                                                                      ويسـتعمل فريق خرباء االستعراض اجملموعة املوحدة من االختبارات اإللكترونية الوارد وصفها يف الفقرة               

  .                                                                                      وال حتدث زيارة داخل القطر إال إذا كانت االختبارات اإللكترونية املوحدة غري كافية لتحديد املشاكل  .      الغرض

 طاق االستعراض ن-جيم 

  .                                ً      ً      ً                                         جيري فريق خرباء االستعراض استعراضاً دقيقاً وشامالً للسجل الوطين لكل طرف مدرج يف املرفق األول -   ١١٣
                ومرفق املقرر    ١-     م أإ  /  ١٣                                                                                   ويشمل استعراض السجل الوطين مدى االلتزام بشروط السجل الواردة يف مرفق املقرر             

                                                         ني نظم السجالت املعتمدة من مؤمتر األطراف بوصفه اجتماع                                                        وباملعـايري التقنـية لتـبادل البيانات ب         ١-     م أإ  / ٥
  .                       األطراف يف بروتوكول كيوتو

 استعراض التغيريات يف السجل الوطين -١

  ،  ٧              من املادة     ١                                                                                 يستعرض فريق خرباء االستعراض املعلومات املقدمة كمعلومات تكميلية مبوجب الفقرة            -   ١١٤
                                                      عنها الطرف أو أي مشاكل حيددها فريق خرباء االستعراض لدى                                              وحيدد أي تغيريات مهمة يف السجل الوطين أبلغ       

                      ووحدات التخفيض املعتمد                                                                              اسـتعراض وحـدات ختفـيض االنبعاثات، ووحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات،            
                                               ْ    ، ووحدات الكميات املسندة، ووحدات اإلزالة، وسجالت قْيد                                         املؤقت، ووحدات التخفيض املعتمد الطويل األجل

   ١-     م أإ  / ٥                 ومرفق املقرر     ١-     م أإ  /  ١٣                                                               ميكن أن تؤثر على أداء الوظائف الواردة يف مرفق املقرر                            املعـامالت الـيت   
                                                           ً                                           وااللتزام باملعايري التقنية لتبادل البيانات بني نظم السجالت وفقاً للمقررات ذات الصلة املتخذة من مؤمتر األطراف 

              ً                        ً   ستعراض اقتراناً مع االستعراض السنوي وفقاً                    وينبغي إجراء هذا اال  .                                     بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو
  .       أدناه   ١١٧     إىل    ١١٥                                     لإلجراءات ذات الصلة الواردة يف الفقرات 
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 حتديد املشاكل -٢

  :                                                                                    يستعرض فريق خرباء االستعراض السجل الوطين، مبا يف ذلك املعلومات املقدمة بشأنه، لتقييم ما يلي -   ١١٥

                            ً                              سجل الوطين كاملة ومقدمة وفقـاً للفرع األول مـن مرفـق                                                  مـا إذا كانـت املعلومات املتعلقة بال         ) أ ( 
                                                                                       ، وللمقررات ذات الصلة الصادرة عن مؤمتر األطراف وعن مؤمتر األطراف بوصفه اجتماع األطراف يف      ١-     م أإ  /  ١٥       املقرر  

                بروتوكول كيوتو؛

          ان تبادل                         ً                                                                مـا إذا كان السجل مطابقاً للمعايري التقنية لتبادل البيانات بني نظم السجالت لضم               ) ب ( 
                                                                                  ً      ً      ً      ً  البيانات بني السجالت الوطنية وسجل التنمية النظيفة وسجل املعامالت الدولية املستقل تبادالً دقيقاً شفافاً وفعاالً؛

                                                                                                 مـا إذا كانـت إجـراءات املعـامالت، مبا يف ذلك اإلجراءات املتصلة بسجل املعامالت، تتفق مع                   ) ج ( 
        ومرفق  ١-    م أإ /  ١٣                       ، الواردة يف مرفق املقرر  ٧           من املادة  ٤         الفقرة                                    احملاسبة املتعلقة بالكميات املسندة مبوجب      طرائق 
  ؛ ١-    م أإ / ٥      املقرر 

                                                                                              مـا إذ كانت هناك إجراءات كافية لتقليل التباينات إىل أدىن حد عند إصدار وحدات ختفيض                  ) د ( 
  ض                                                ووحدات التخفيض املعتمد املؤقت، ووحدات التخفي                                                          االنـبعاثات، ووحـدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات،        

                                                                                      ، ووحدات الكميات املسندة، ووحدات اإلزالة، ونقلها، واحتيازها، وإلغائها، وسحبها،                 األجل  ل               املعـتمد الطوي  
                                                                                                 وعـند اسـتبدال وحدات التخفيض املعتمد املؤقت ووحدات التخفيض املعتمد الطويل األجل، والختاذ خطوات         

                      الة عدم إهناء املعامالت؛                                                        إلهناء املعامالت حيثما أخطر عن وجود تباين، وتدارك املشاكل يف ح

                                                                                             مـا إذا كانت هناك تدابري أمنية كافية ملنع وتسوية التالعبات غري املصرح هبا واإلقالل إىل أدىن                ) ه ( 
                 ِّ                                     حد من أخطاء املشغِّلني واختاذ إجراءات لتحديث هذه التدابري؛

  ؛ ١-    م أإ /  ١٣                                       ً             ما إذا كانت املعلومات متاحة للجمهور وفقاً ملرفق املقرر   ) و ( 

                                                                                     ما إذا كانت هناك تدابري كافية لصيانة البيانات واحلفاظ عليها واسترجاعها لضمان سالمة ختزين   ) ز ( 
  .                                                البيانات واسترجاع خدمات السجالت يف حالة حدوث كارثة

                                                                                              خـالل االسـتعراض الدقيق، يستخدم فريق خرباء االستعراض صيغة اختبار لسجل املعامالت وجمموعة               -   ١١٦
                                                                                  رونية وبيانات العينة لتقييم قدرة السجل على أداء وظائفه، مبا يف ذلك مجيع أنواع                                   موحـدة لالختـبارات اإللكت    

                                          وتقييم االلتزام باملعايري التقنية لتبادل        ١-     م أإ  / ٥                 ومرفق املقرر     ١-     م أإ  /  ١٣                                            املعـامالت، املشـار إليها يف مرفق املقرر         
    وقد   .                         طراف يف بروتوكول كيوتو                                                                              البـيانات بـني نظم السجالت املعتمدة من مؤمتر األطراف بوصفه اجتماع األ            

  .                                                                      يعتمد فريق خرباء االستعراض على نتائج أي اختبار آخر ذي صلة باستعراض السجل

                  أعاله، يقوم فريق    ١١٦   و   ١١٥                                                    ً                  عـلى أسـاس عمليات التقييم اليت يكون قد مت القيام هبا وفقاً للفقرتني        -   ١١٧
 ُ                                           ُيحتمل أن يكون هلا تأثري، عند الوفاء                                      ُ                                    خـرباء االسـتعراض بتحديد أي مشاكل ُيحتمل وجودها، وأي عوامل          
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  .                                                                                                                 بااللـتزامات املتعلقة بأداء وظائف السجل الوطين وااللتزام باملعايري التقنية لتبادل البيانات بني نظم السجالت              
  .                                                                         وباإلضافة إىل ذلك، يوصي فريق خرباء االستعراض بالطريقة اليت ميكن هبا معاجلة املشاكل

  التوقيت-دال 

                                                              َّ   ُ                         ستعراض الدقيق، يعد فريق خرباء االستعراض قائمة جبميع املشاكل اليت حتدَّد وُيخطر الطرف                      خـالل اال   -   ١١٨
                                                                                                   املدرج يف املرفق األول باملشاكل احملددة يف موعد ال يتجاوز ستة أسابيع من بدء االستعراض أو بعد القيام بالزيارة 

                                      على هذه املشاكل يف غضون ستة أسابيع من                               ويعلق الطرف املدرج يف املرفق األول  .         ُ                داخل القُطر، حبسب االقتضاء
                                                                                              ويعد فريق خرباء االستعراض مشروع تقرير عن استعراض السجل الوطين يف غضون ستة أسابيع من                 .           إخطاره هبا 

                                                                    وختضع لالستعراض وتدرج يف تقرير استعراض قائمة اجلرد النهائية أي            .                                        تلقـي التعليقات على األسئلة املطروحة     
                                                                           افية أو تعليقات على مشروع التقرير ترد من الطرف املدرج يف املرفق األول يف غضون                           تصويبات أو معلومات إض   

                              ً      ً                    ويعد فريق خرباء االستعراض تقريراً هنائياً عن استعراض السجل   .                                           أربعة أسابيع من إرسال التقرير إىل ذلك الطرف
                        ستعراض السجل الوطين يف     ُ         وُيختتم ا   .                                                                          الوطـين يف غضون أربعة أسابيع من تلقي التعليقات على مشروع التقرير           

  .                                              غضون عام واحد من التاريخ الواجب لتقدمي املعلومات

تَّبع يف استعراض التغيريات املدخلة على السجل الوطين اُألطر الزمنية واإلجراءات املتبعة يف االستعراض               -   ١١٩ ُ                                                        ُت                                               َّ  ُ
                   واحملددة يف اجلزء     ١- إ    م أ  /  ١٥                         هاء من مرفق املقرر      -                                   ً                       السـنوي لـلمعلومات الواجب تقدميها وفقاً للفرع األول          

                                                                        وإذا أوصى االستعراض السنوي أو استعراض التغيريات املدخلة على السجل            .                                     الثالـث من هذه املبادئ التوجيهية     
                                                                                                                   الوطـين بإجراء استعراض دقيق للسجل الوطين، وإذا رئي أنه يلزم القيام بزيارة داخل القطر، وجب إجراء هذا                  

                                                                                داخل القطر إما بعد إعداد قائمة اجلرد السنوية أو بعد تقدمي البالغ الوطين                                                     االستعراض الدقيق مع الزيارة التالية      
  .                  الدوري، أيهما أسبق

  اإلبالغ-هاء 

                                     ً                                          ً                      يشمل تقريرا االستعراض النهائيان تقييماً لسري عمل السجل الوطين على وجه اإلمجال وتقييماً للمشاكل               -   ١٢٠
ُ         ً                املعيَّنة اليت ُحددت وفقاً للفقرات           ٤٨                            ً                          ه، ويكون شكلهما وعرضهما وفقاً ملا ورد يف الفقرة                أعال    ١١٧       إىل      ١١٥    َّ       

  .                                    من اجلزء األول من هذه املبادئ التوجيهية

                                                    اسـتعراض املعلومات املتعلقة بالتقليل إىل أدىن حد          :           اجلزء السادس
  ٣           من املادة   ١٤                    ً         من اآلثار الضارة وفقاً للفقرة 

  الغرض-ألف 

      من    ١٤                                                رف مدرج يف املرفق األول فيما يتعلق بالفقرة                                                       فيما يلي الغرض من استعـراض معلومات كل ط        -   ١٢١
   :  ٣      املادة 

                                                                                إجراء تقييم تقين موضوعي كامل شامل للمعلومات املقدمة فيما يتعلق مبحاوالت الطرف املدرج   ) أ ( 
  ؛ ٣           من املادة   ١٤                                         يف املرفق األول تنفيذ التزاماته مبوجب الفقرة 
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                                                   يف املرفق األول تنفيذ تدابري التقليل إىل أدىن حد                                                   تقييم اجتاهات ومدى حماوالت الطرف املدرج         ) ب ( 
                                             ، مع مراعاة أية مقررات ذات صلة يتخذها         ٣              من املادة      ١٤                                        ً                  مـن اآلثار الضارة على البلدان النامية وفقاً للفقرة          

                                                               مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو؛

                                                 ق األول على حتسني عملية اإلبالغ باملعلومات، من جانبها،                                مسـاعدة األطراف املدرجة يف املرف     ) ج ( 
  ؛ ٣           من املادة   ١٤            مبوجب الفقرة 

                                                                                       ضمان توافر معلومات موثوق هبا لدى مؤمتر األطراف بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول               ) د ( 
  . ٣           من املادة   ١٤   رة                                                                             ً      كيوتو وجلنة االمتثال بشأن استعراض عملية التقليل إىل أدىن حد من اآلثار الضارة وفقاً للفق

  اإلجراءات العامة-باء 

  :         يف جزأين  ١٣           من املادة   ١٤                                                                    ً        يتم استعراض املعلومات املتعلقة بالتقليل إىل أدىن حد من اآلثار الضارة وفقاً للفقرة  -   ١٢٢

                                                                                          إجراء استعراض مكتيب أو مركزي سنوي للمعلومات اإلضافية اليت تقدمها األطراف املدرجة يف               ) أ ( 
                                           ، باالقتران مع االستعراض السنوي لتقارير اجلرد          املرفق األول

إجراء استعراض كامل شامل عن طريق الزيارات القطرية الداخلية، باالقتران مع استعراض  )ب( 
 . البالغات الوطنية

  نطاق االستعراض-جيم 

 االستعراض السنوي -١

  :                                                يعمد فريق خرباء االستعراض إىل ما يلي، ضمن أمور أخرى -   ١٢٣

ـ   ) أ (        من    ٢٥    و   ٢٣                                                              ً                       ث ما إذا كان الطرف املدرج يف املرفق األول قدم معلومات تكميلية وفقاً للفقرتني                  حب
  ؛ ٣           من املادة   ١٤                                                                      عن اإلجراءات املتصلة بالتقليل إلـى أدىن حد من اآلثار الضارة مبوجب الفقرة  ١-    م أإ /  ١٥           مرفق املقرر 

                                 دم فيها الطرف املدرج يف املرفق                                                                  إجـراء استعراض مكتيب أو مركزي، عن السنة األوىل اليت يق            ) ب ( 
                                                     أعاله، لتقييم ما إذا كان كل طرف مدرج يف املرفق األول قدم   )  أ (   ١٢٣                                        األول املعلومـات املذكـورة يف الفقرة        

                                                       والقيام، عـن السنوات التاليـة، بإجـراء استعراض مكتيب أو   .                                         معلومات متسقة كاملة مالئمة من حيث التوقيت
                                                                   طراف املدرجة يف املرفق األول قدمت معلومات عن أية تغيريات تكون قد وقعت،                                  مركزي لتقييم ما إذا كانت األ     

                                                       مع مقارنتها باملعلومات املقدمة يف آخر مذكرة بيانات للطرف؛

                                                                                       إبالغ الطرف املعين بأية أسئلة يعن للفريق توجيهها فيما يتصل باملعلومات اخلاصة بالتدابري ذات     ) ج ( 
                                 واملقررات ذات الصلة ملؤمتر األطراف  ٣           من املادة   ١٤                         اآلثار الضارة مبوجب الفقرة                             الصلة بالتقليل إىل أدىن حد من 

                                                  ومؤمتر األطرف بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو؛
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                                                                  تقييم مدى معاجلة وحسم القضايا واملسائل اليت أثارهتا التقارير السابقة؛  ) د ( 

                                         غ باملعلومات، مبا يف ذلك إمكانية تقدمي                                                          التوصـية بإمكـان اتباع بعض الطرق لتحسني اإلبال            ) ه ( 
  . ٧-   م أ / ٩                                                          توصيات إىل حلقة العمل املعنية مبنهجيات اإلبالغ املذكورة يف املقرر 

 الزيارة القطرية الداخلية -٢

                                                                                                    خيضع كل طرف مدرج يف املرفق األول إلجراء زيارة واحدة على األقل داخل بلده على يد فريق خلرباء                   -   ١٢٤
  .                                          االلتزام، باالقتران مع استعراض البالغ الوطين                  استعراض أثناء فترة

                                  ً        ً                                                          يتضـمن االسـتعراض القطـري الداخلي فحصاً تفصيلياً للمعلومات التكميلية املدرجة يف تقرير اجلرد                -   ١٢٥
                                             ، الذي تقوم األمانة على جتميعه ويشار إىل         ١-     م أإ  /  ١٥                    من مرفق املقرر       ٢٥    و   ٢٣            ً                  السـنوي، وفقـاً للفقـرتني       

   .                                           أعاله عن كل السنوات اليت تلي االستعراض األويل  ٢٤ ١                  استعراضه يف الفقرة 

                     أعاله، بتعيني املشاكل    ١٢٤   و   ١٢٣                                 ً                      ً           تقوم أفرقة خرباء االستعراض، استناداً إىل التقييم املنفذ وفقاً للفقرتني  -   ١٢٦
         الصلة                  واملقررات ذات   ٣              من املادة      ١٤       ُ                                                                      اليت قد ُتعترض والعوامل اليت تؤثر على الوفاء بااللتزامات مبوجب الفقرة            

  .                                                             ملؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

 حتديد املشاكل -٣

                                                                                     ً                       حتدد املشاكل اليت يتم الكشف عنها أثناء التقييم املتصل باملعلومات التكميلية املبلغ عنها وفقاً للفقرتني                -   ١٢٧
  :                    ، من النواحي التالية ١-    م أإ /  ١٥                من مرفق املقرر   ٢٥   و  ٢٣

 الشفافية )أ( 

 االكتمال )ب( 

 .مالءمة التوقيت )ج( 

          ً                                                                          ً                 يعتـرب مشكلةً حمتملة الوقوع، اإلخفاق يف تقدمي املعلومات التكميلية املنصوص على اإلبالغ عنها وفقاً                -   ١٢٨
  . ١-    م أإ /  ١٥                من مرفق املقرر   ٢٥   و  ٢٣        للفقرتني 

  التوقيت-دال 

                                        الزمين الستعراض البالغ الوطين للطرف املدرج يف                                             تسري عملية االستعراض القطري الداخلي وفق اجلدول  -   ١٢٩
                                          وتسري عملية االستعراض السنوي وفق اجلدول        .                                                                  املـرفق األول، احملدد يف اجلزء السابع من هذه املبادئ التوجيهية          

                      وينبغي لعملية إعداد     .                                                                                            الـزمين السـتعراض تقارير اجلرد السنوية احملدد يف اجلزء الثاين من هذه املبادئ التوجيهية              
  .                   ً     ً                      لتقارير أن تسري أيضاً وفقاً هلذين اجلدولني الزمنيني ا
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  اإلبالغ-هاء 

  :    أعاله  )  ب ( و  )  أ (  ٤٦                                                          تدرج العناصر احملددة التالية يف التقرير املشار إليه يف الفقرتني  -   ١٣٠

       أعاله   ١٢٥   و   ١٢٣                                  تقييم تقين للعناصر احملددة يف الفقرتني   ) أ ( 

       أعاله   ١٢٨   و   ١٢٧                ً          حتديد املشاكل وفقاً للفقرتني   ) ب ( 

                                                                                           أيـة توصيات يقدمها فريق االستعراض لزيادة حتسني عملية اإلبالغ من قبل الطرف املدرج يف                 ) ج ( 
  .          املرفق األول

                                                 اسـتعراض البالغـات الوطنية واملعلومات املتعلقة        :           اجلزء السابع
                                     بااللتزامات األخرى مبوجب بروتوكول كيوتو

  الغرض-ألف 

                                                               جيهية املتعلقة باستعراض البالغات الوطنية لألطراف املدرجة يف املرفق                                       فـيما يلي الغرض من املبادئ التو       -   ١٣١
  : ٧           من املادة  ٢                                               األول، مبا يف ذلك املعلومات املبلغ عنها مبوجب الفقرة 

      من   ٢                                                                                         إجـراء تقييم تقين كامل شامل للبالغات الوطنية واملعلومات املبلغ عنها مبوجب الفقرة                ) أ ( 
                     من بروتوكول كيوتو؛ ٧      املادة 

                                                                         إجراء فحص موضوعي شفاف للكشف عما إذا كانت األطراف املدرجة يف املرفق األول قدمت   ) ب ( 
      من   ٧                        ً                                                                                   معلومـات كمية ونوعية وفقاً للفرع الثاين من املبادئ التوجيهية إلعداد املعلومات املطلوبة مبوجب املادة                

                بروتوكول كيوتو؛

                                   الغات الوطنية لألطراف املدرجة يف املرفق                                                  تعزيز الشفافية لدى استعراض املعلومات الواردة يف الب  ) ج ( 
  ؛ ٧           من املادة  ٢                                               األول، مبا يف ذلك املعلومات املبلغ عنها مبوجب الفقرة 

      من   ٢                                                                                  مساعدة األطراف املدرجة يف املرفق األول على حتسني اإلبالغ باملعلومات مبوجب الفقرة               ) د ( 
                                    وتنفيذ التزاماهتا مبوجب الربوتوكول؛  ٧      املادة 

                                                                                 توافر معلومات موثوق هبا لدى مؤمتر األطراف بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول                  ضمان      ) ه ( 
  .                                                                       كيوتو بشأن تنفيذ كل طرف مدرج يف املرفق األول اللتزاماته مبوجب بروتوكول كيوتو

  اإلجراءات العامة-باء 

                   ستعرض هذه املعلومات     ، وت ٧           من املادة  ٢                                                        تدرج يف البالغات الوطنية املعلومات التكميلية مبوجب الفقرة    -   ١٣٢
                                                                    وخيضع لالستعراض الدوري املقرر إجراؤه داخل األقطار كل بالغ وطين يقدمه مبوجب   .                    لدى استعراض البالغات

  .                                    بروتوكول كيوتو طرف مدرج يف املرفق األول
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         الوطين                                                                 ً       ً          ً                  جيري فريق خرباء االستعراض، قبيل الزيارة القطرية الداخلية، استعراضاً مكتبياً أو مركزياً للبالغ             -   ١٣٣
                                                                                   وعلى فريق االستعراض أن يبلغ الطرف املعين بأية أسئلة تعن للفريق فيما يتعلق               .                             للطرف املدرج يف املرفق األول    

  .                                ُ                                    بالبالغ الوطين ومبجاالت االهتمام اليت ُيرى التركيز عليها يف الزيارة القطرية

  نطاق االستعراض-جيم 

  . ٧           من املادة  ٢                                   التكميلية املبلغ عنها مبوجب الفقرة                                       يشمل استعراض البالغ الوطين كذلك املعلومات -   ١٣٤

  :                 يعمل االستعراض على -   ١٣٥

                                                                                               إجـراء تقييم ملدى اكتمال البالغ الوطين، مبا يف ذلك املعلومات التكميلية املبلغ عنها مبوجب                 ) أ ( 
                  كان البالغ قدم يف                 ، مع بيان ما إذا ٧           من املادة  ٢      ً                            ، وفقاً ملتطلبات اإلبالغ مبوجب الفقرة  ٧             من املادة    ٢          الفقـرة   

                  املوعد املقرر أم ال؛

                                                   ً                                    إجراء فحص تفصيلي لكل عنصر من عناصر البالغ الوطين، فضالً عن اإلجراءات واملنهجيات               ) ب ( 
  :                                         املستخدمة يف إعداد املعلومات، من قبيل ما يلي

                                                              الظروف الوطنية املتصلة بانبعاثات غازات الدفيئة وعمليات اإلزالة؛ ̀  ١̀  

        لتدابري؛           السياسات وا ̀  ٢̀  

                                        اإلسقاطات واألثر الكلي للسياسات والتدابري؛ ̀  ٣̀  

                                                  تقييم مدى التأثر، وآثار تغري املناخ، وتدابري التكيف؛ ̀  ٤̀  

               املوارد املالية؛ ̀  ٥̀  

                 نقل التكنولوجيا؛ ̀  ٦̀  

  ؛ )١٣ (                   البحث والرصد املنهجي ̀  ٧̀  

                                  التعليم والتدريب والتوعية العامة؛ ̀  ٨̀  

  : ٧           من املادة  ٢                                 مات التكميلية املقدمة مبوجب الفقرة                        إعداد فحص تفصيلي للمعلو  ) ج ( 

  ؛  ١٧   و  ١٢   و ٦                      ً         اجلانب املكمل لآلليات عمالً باملواد  ̀  ١̀  

  ؛ ٢                      ً         السياسات والتدابري وفقاً للمادة  ̀  ٢̀  

                                                          أو الترتيبات التشريعية وإجراءات اإلنفاذ واإلجراءات اإلدارية؛ /                        الربامج احمللية واإلقليمية و ̀  ٣̀  

  ؛  ١٠        ب املادة             املعلومات مبوج ̀  ٤̀  

               املوارد املالية؛ ̀  ٥̀  
                                                      

  .                                        ً                                              تتضمن املعلومات املقدمة حتت هذا البند موجزاً للمعلومات املتاحة بشأن أنظمة رصد املناخ العاملي  )  ١٣ (
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                   ُ                                                                   حتديد املشاكل اليت قد ُتعترض والعوامل اليت تؤثر على الوفاء بااللتزامات املتعلقة بكل عنصر من   ) د ( 
  . ٧           من املادة  ٢                                                                عناصر البالغ الوطين وبعملية اإلبالغ باملعلومات التكميلية مبوجب الفقرة 

  .                       أعاله مقترنة أحدها باآلخر  )  ج ( و  )  ب (   ١٣٥       لفقرتني ُ                               ُتستعرض مجيع العناصر املشتركة يف ا -   ١٣٦

 حتديد املشاكل

                                                                                                         حتـدد املشاكل اليت يتم الكشف عنها يف إطار التقييم املتعلق بفرادى أجزاء البالغ الوطين، مبا يف ذلك                   -   ١٣٧
  :                    ، من النواحي التالية ٧           من املادة  ٢                                          املعلومات التكميلية املبلغ عنها مبوجب الفقرة 

         الشفافية  ) أ ( 

        االكتمال  ) ب ( 

  .             مالءمة التوقيت  ) ج ( 

   .                                                                      يعترب مشكلة حمتملة الوقوع اإلخفاق يف تقدمي جزء أو آخر من أجزاء البالغ الوطين -   ١٣٨

  التوقيت-دال 

                                                                                                        إذا توقع طرف مدرج يف املرفق األول صعوبات معينة فيما يتعلق بتوقيت تقدمي بالغه الوطين، كان عليه                  -   ١٣٩
                                                                         فإذا مل يقدم البالغ الوطين يف غضون ستة أسابيع من املوعد املقرر لزم               .                  عد املقرر للتقدمي                            أن يبلغ األمانة قبل املو    

  .                                                                                    إبالغ التأخري ملؤمتر األطراف بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو وجلنة االمتثال واإلعالن عنه

                       لوطنية يف غضون عامني من                                                                          تبذل أفرقة خرباء االستعراض كل جهد إلمتام االستعراض الفردي للبالغات ا           -   ١٤٠
   .                                           تقدمي البالغ الوطين لكل طرف مدرج يف املرفق األول

     ُ                                                                                                     إذا طُلبـت معلومات إضافية أثناء الزيارة القطرية وجب على الطرف املدرج يف املرفق األول تقدميها يف                  -   ١٤١
  .                                 غضون ستة أسابيع من انتهاء الزيارة

                                               املرفق األول، حتت مسؤوليته اجلماعية، مشروع تقرير                                       يقدم فريق خرباء االستعراض لكل طرف مدرج يف -   ١٤٢
                         ً                                                                             استعراض البالغ الوطين متبعاً يف ذلك النموذج الوارد أدناه على أن يوضع التقرير النهائي يف غضون مثانية أسابيع 

   .                          من انتهاء الزيارة القطرية

َ                                                                   يرَسل إىل الطرف املدرج يف املرفق األول اخلاضع لالستعراض مشروع كل ت            -   ١٤٣                                  قرير الستعراض البالغات الوطنية،      
   .                                                                            وتتاح للطرف املعين فرصة أربعة أسابيع من تلقي مشروع التقرير لتقدمي تعليقات عليه  .                    لكي يعلق الطرف عليه

                                                                 ً                          يصدر فريق خرباء االستعراض التقرير النهائي الستعراض البالغ الوطين، آخذاً يف اعتباره تعليقات الطرف  -   ١٤٤
   .                                               ول، وذلك يف غضون أربعة أسابيع من تلقي التعليقات                املدرج يف املرفق األ
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  اإلبالغ-هاء 

  :    أعاله  )  ج (  ٤٦                                                         تدرج العناصر احملددة التالية يف التقرير املشار إليه يف الفقرة  -   ١٤٥

     أعاله  )  ج ( و  )  ب (   ١٣٥                                      التقييم التقين للعناصر احملددة يف الفقرتني   ) أ ( 

  . ه     أعال   ١٣٨   و   ١٣٧                ً          حتديد املشاكل وفقاً للفقرتني   ) ب ( 

                 ً                                                                     ً                  تعـد األمانة تقريراً يشمل جتميع وتوليف البالغات الوطنية لكل األطراف املدرجة يف املرفق األول وفقاً                 -   ١٤٦
  .                                                       ملقررات مؤمتر األطراف بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

                                        اإلجراء املعجل الستعراض مسألة إعادة األهلية   :           اجلزء الثامن
               الستخدام اآلليات

  الغرض-ألف 

                                                                                            إن الغـرض من استعراض املعلومات املتعلقة بطلب مقدم من طرف مدرج يف املرفق األول إلعادة أهليته        -  ٤٧ ١
                                      من الفصل العاشر من اإلجراءات واآلليات  ٢    ً           عمالً بالفقرة   ١٧   و  ١٢   و ٦                                 الستخدام اآلليات املنشأة مبوجب املواد 

  :                  املتصلة باالمتثال هو

                                                     قيق وشامل للمعلومات املقدمة من طرف بشأن املسائل                                           توفري تقييم تقين موضوعي وشفاف ود       ) أ ( 
                                          اليت أدت إىل تعليق أهليته الستخدام اآلليات؛ ٧   و ٥               املتصلة باملادتني 

                                                                                                   التكفل بإجراء استعراض معجل إلعادة أهلية استخدام اآلليات لطرف مدرج يف املرفق األول لالتفاقية                ) ب ( 
  ؛  ١٧   و  ١٢   و ٦                               وط األهلية املنصوص عليها يف املواد                                           قادر على إثبات أنه مل يعد يقصر يف الوفاء بشر

                                                                  ِّ                                 ضـمان توافـر معلومات موثوق هبا لدى فرع اإلنفاذ التابع للجنة االمتثال متكِّنه من النظر يف                   ) ج ( 
  .                                              الطلب املقدم من طرف إلعادة أهليته الستخدام اآلليات

  اإلجراء العام-باء 

            ً      ً                                      اآلليات إجراًء معجالً يقتصر على استعراض املسألة أو                                                     يشكل استعراض مسألة إعادة األهلية الستخدام      -   ١٤٨
                                                                بيد أن الطابع املعجل إلجراء االستعراض هذا ال ميس دقة الفحص الذي جيريه   .                               املسائل اليت أدت إىل تعليق األهلية

   .                   فريق خرباء االستعراض

                             قدم، يف أي وقت عقب تعليق                                    ُ ِّ                                             جيـوز ألي طـرف مدرج يف املرفق األول ُعلِّقت أهليته الستخدام اآلليات أن ي               -   ١٤٩
                                  ولتمكني فريق خرباء االستعراض من أداء   .                                                                           أهليـته، معلومات إىل األمانة عن املسألة أو املسائل اليت أدت إىل تعليق األهلية    

                                                                                                                          مهامـه، جيب أن تكون املعلومات املقدمة من الطرف املعين إضافية لتلك اليت سبق تقدميها قبل أو أثناء االستعراض الذي                    
                ُ                          ً                                                  ومع ذلك، ميكن أن ُتدرج يف مذكرة البيانات أيضاً املعلومات اليت سبق للطرف تقدميها، إذا                 .                     تعلـيق األهلـية           أدى إىل 

  .                                                    ً                     وتستعرض املعلومات املقدمة من الطرف على وجه السرعة وفقاً هلذه املبادئ التوجيهية  .             كانت ذات صلة
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                                         ت احملددة يف هذه املبادئ التوجيهية ومع                                                 ً                   تـنظم األمانـة االستعراض بأسرع طريقة ممكنة وفقاً لإلجراءا          -   ١٥٠
                    ً                وتعقد األمانة اجتماعاً لفريق خرباء       .                                                                         مـراعاة أنشطة االستعراض املخطط القيام هبا يف دورة االستعراض العادية          

                                                                         ً                                    االسـتعراض لتنفـيذ إجراءات االستعراض املعجلة احملددة يف هذه املبادئ التوجيهية وفقاً لألحكام ذات الصلة                
                                                                                                   يف الفرع هاء من اجلزء األول من هذه املبادئ التوجيهية وحتيل املعلومات املشار إليها يف الفقرة                               املنصوص عليها   

  .                                أعاله إىل فريق خرباء االستعراض هذا   ١٤٩

     ً                                                                                         ضـماناً للموضـوعية، ال يتألف فريق خرباء االستعراض إلعادة األهلية من نفس األعضاء واملستعرضني             -   ١٥١
                                                                           ن فريق خرباء االستعراض الذي أجرى االستعراض الذي أدى إىل تعليق أهلية                                     ً          الرئيسـيني الذيـن كانوا جزءاً م      

  .                                                                                              الطرف املعين، وإمنا يتألف من أعضاء لديهم اخلربة الالزمة ملعاجلة املسألة أو املسائل الواردة يف مذكرة الطرف

                    كاستعراض مركزي أو       ً                                                                           تبعاً للقضية اليت أدت إىل تعليق األهلية لالشتراك يف اآلليات، جيري االستعراض              -   ١٥٢
                                                                                                    كاستعراض جيري داخل القطر كما هو منصوص عليه يف األجزاء الثاين والثالث والرابع واخلامس من هذه املبادئ       

  . )١٤ (                                    ً التوجيهية، وحبسب ما تراه األمانة مالئماً

  نطاق االستعراض-جيم 

              ً                   راض النظر أيضاً يف أي معلومات                              وجيوز لفريق خرباء االستع     .                                              يغطـي االستعراض املعلومات املقدمة من الطرف       -   ١٥٣
                                                                                                                     أخـرى، مبا يف ذلك أي معلومات سبق أن قدمها الطرف وأي معلومات تتصل بقائمة اجلرد اليت قدمها الطرف يف وقت                     

                                ً                          ويقوم فريق خرباء االستعراض، اتساقاً مع األحكام املنطبقة          .                                                        الحق، يعتربها فريق خرباء االستعراض ضرورية إلمتام مهمته       
                                                                                                             زء الثاين أو الثالث أو الرابع أو اخلامس من هذه املبادئ التوجيهية، بتقييم ما إذا كان قد متت معاجلة وتسوية                      الواردة يف اجل  

  .                                              مسألة أو مسائل التنفيذ اليت أدت إىل تعليق األهلية

                                                                                                 إذا كان االستعراض املعجل إلعادة األهلية يتعلق بتقدمي تقدير منقح جلزء من قائمة جرد طرف سبق وأن           -   ١٥٤
                                                                      ُ       ً                                      انطـبق عليه تعديل، حيدد فريق خرباء االستعراض ما إذا كان التقدير املنقح قد أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية اليت             
                                                                                                  وضعها الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ كما بلورهتا توجيهات املمارسة السليمة اليت وضعها ذلك الفريق 

  .                                  دير األصلي لالنبعاثات املقدم من الطرف                                        أو ما إذا كانت املعلومات اجلديدة تؤيد التق

  التوقيت-دال 

        أعاله     ١٤٩                                                                                          عـلى الطرف املدرج يف املرفق األول الذي ينوي تقدمي معلومات إىل األمانة مبوجب الفقرة                 -   ١٥٥
  ي                                                                                                                      بشأن املسألة أو املسائل اليت أدت إىل تعليق أهليته أن خيطر األمانة، وقبل ستة أسابيع على األقل، بالتاريخ الذ                  

                                                                     وتضطلع األمانة، عند تلقي هذا اإلخطار، باألعمال التحضريية الالزمة اليت تكفل   .                           ينوي فيه تقدمي هذه املعلومات

                                                      

                               ً                                                                      ذا كان سبب فقدان األهلية هو، مثالً، عدم وجود نظام وطين لتقدير االنبعاثات البشرية املصدر ومل                 إ  )  ١٤ (
ُ                       ً  ُ                        ً                                                             ُيستعرض هذا النظام سابقاً، ُيستعرض النظام الوطين وفقاً للجزء الرابع من هذه املبادئ التوجيهية ويشمل هذا االستعراض 

  .                        القيام بزيارة داخل القطر
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                                                                                                 انعقاد فريق خرباء االستعراض واستعداده لبدء النظر يف املعلومات يف غضون أسبوعني من استالم املعلومات املقدمة 
  .      أعاله   ١٤٩                          من الطرف املعين مبوجب الفقرة 

  :                                                                        ً                        تنطبق األطر الزمنية التالية على اإلجراء املعجل الستعراض إعادة األهلية اعتباراً من تاريخ استالم املعلومات -   ١٥٦

                                                                                                يعد فريق خرباء االستعراض مشروع تقرير استعراضي معجل يف غضون مخسة أسابيع من تاريخ استالم                 ) أ ( 
             الطرف املعين           املعلومات من

          وإذا أخطر   .                                                       اها ثالثة أسابيع للتعليق على مشروع تقرير االستعراض املعجل                           تتاح للطرف املعين مدة أقص      ) ب ( 
                                                                                                                       الطـرف املعين فريق خرباء االستعراض، يف غضون هذه املهلة الزمنية، بأنه ال ينوي تقدمي تعليقات، يصبح مشروع تقرير                   

                               وإذا مل يقدم الطرف املعين أي        .                                                                                     االستعراض املعجل حينئذ هو تقرير االستعراض املعجل النهائي لدى استالم هذا اإلخطار           
                                                                                                  تعليقات يف غضون هذه املهلة الزمنية، يصبح مشروع تقرير االستعراض املعجل هو تقرير االستعراض املعجل النهائي

                                                                                                  إذا وردت تعلـيقات الطـرف يف غضون اإلطار الزمين املشار إليه أعاله، يعد فريق خرباء االستعراض                 ) ج ( 
  .                                                       غضون ثالثة أسابيع من استالم التعليقات على مشروع التقرير   يف                  ً      ً تقرير استعراض معجالً هنائياً

                 وعلى فريق خرباء     .                         أعاله فترات زمنية قصوى     )  ج (    إىل    )  أ (   ١٥٦                                                   تعتـرب الفـترات الزمنـية الواردة يف الفقرات           -   ١٥٧
         ريق خرباء                ومع ذلك، جيوز لف  .                           ً      ً                                           االسـتعراض والطـرف السعي سعياً جهيداً إىل استكمال االستعراض يف أقصر مدة ممكنة     

                      أعاله إلجراء االستعراض     )  ج (    إىل    )  أ (   ١٥٦                                                                             االسـتعراض، باالتفاق مع الطرف، متديد الفترات الزمنية احملددة يف الفقرات            
  .                             املعجل ملدة أربعة أسابيع إضافية

                                                                                   ً      فيما لو تأخر بدء النظر يف املعلومات من جانب فريق خرباء االستعراض بسبب تقدمي الطرف إخطاراً قبل  -   ١٥٨
                                                                       أعاله، جاز لفريق خرباء االستعراض متديد املهلة الزمنية الواردة يف              ١٥٥                                  قصر من تلك الواردة يف الفقرة               مـدة أ  
  .                               واإلخطار الفعلي املقدم من الطرف   ١٥٥                                                  لتغطية الفارق الزمين بني فترة اإلخطار احملددة يف الفقرة   )  أ (   ١٥٦       الفقرة 

  اإلبالغ-هاء 

                                   ً                       ً          ؤوليته اجلماعية، تقرير استعراض هنائياً بشأن إعادة األهلية وفقاً                                             يعـد فريق خرباء االستعراض، حتت مس       -   ١٥٩
                                                                       من هذه املبادئ التوجيهية واألحكام ذات الصلة لتقارير االستعراض الواردة يف   ٤٨                          لألحكام ذات الصلة يف الفقرة 

  .             لتعليق األهلية                                                                    ً              اجلزء الثاين أو الثالث أو الرابع أو اخلامس من هذه املبادئ التوجيهية رهناً بالسبب احملدد 

                             ً                                                                               يدرج فريق خرباء االستعراض بياناً لإلفادة بأن الفريق قد نظر بدقة يف مجيع مسائل التنفيذ اليت أدت إىل                   -   ١٦٠
                                                                                                                   تعليق األهلية يف الوقت املتاح إلجراء إعادة األهلية وما إذا كانت هناك مسألة تنفيذ خبصوص أهلية الطرف املعين                  

  .                           أو مل تعد هذه املسألة قائمة  ١٧   و  ١٢   و ٦        املواد                           الستخدام اآلليات املنشأة مبوجب

                     اجللسة العامة الثانية 
     ٢٠٠٥      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٣٠ 
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 ١-م أإ/٢٣املقرر 

 شروط خدمة خرباء االستعراض الرئيسيني

                                                     إن مؤمتر األطراف بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،

                                       ية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ،                         من بروتوكول كيوتو التفاق ٨         إىل املادة        إذ يشري  

                                                             اللذين اختذمها مؤمتر األطراف يف دورتيه السابعة والثامنة          ٨-    م أ  /  ٢٣    و  ٧-    م أ  /  ٢٣               يف املقررين            وقد نظر  
            على التوايل،

      من   ٨                                                                                                أن يكون مقر خرباء االستعراض الرئيسيني املشار إليهم يف املبادئ التوجيهية يف إطار املادة                      يقـرر  
                                                                           هو بلد موطنهم أو بلد إقامتهم طوال مدة انتداهبم وأن حيضروا بانتظام              )  ١-     م أإ  /  ٢٢       املقرر   (            كول كيوتو          بـروتو 

                                                                                                    االجتماعات املقررة وأنشطة االستعراض املقرر عقدها خارج بلد موطنهم أو بلد إقامتهم ألداء املهام املبينة يف هذه 
  .                املبادئ التوجيهية

                     اجللسة العامة الثانية 
     ٢٠٠٥      نوفمرب  /    لثاين         تشرين ا  ٣٠ 
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 ١-م أإ/٢٤املقرر 

 ١- من بروتوكول كيوتو ٨القضايا املتصلة بتنفيذ املادة 

                                                     إن مؤمتر األطراف بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،

  ، ٩-   م أ /  ٢١   و ٨-   م أ /  ٢٣   و ٧-   م أ /  ٢٣            يف املقررات        وقد نظر 

                                   ربنامج التدرييب ألعضاء أفرقة خرباء                                  ً                            إىل األمانة أن تضع وتنفذ، رهناً بتوافر املوارد، ال               يطلـب  - ١ 
                             ً          من بروتوكول كيوتو، وذلك وفقاً لألحكام  ٨                                                   االستعراض املشاركني يف عمليات االستعراض األويل مبوجب املادة 

                                                                                                        الواردة يف املرفق األول هلذا املقرر، مبا فيها شروط إجراء اختبار للخرباء، وإيالء أولوية لعقد حلقة دراسية هنائية يف 
              بيق التعديالت؛       دورة تط

                                                                            األطراف املدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقية األطراف يف بروتوكول كيوتو على تقدمي دعم     يشجع - ٢ 
                           مايل لتنفيذ برنامج التدريب؛

      ٢٠٠٦                                                     ِّ                              إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تقيِّم يف دورهتا األوىل يف عام            يطلب - ٣ 
                                                                     تقدم توصيات إىل مؤمتر األطراف بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو بشأن                          نتائج برنامج التدريب وأن 

                                                                                            مواصلة تطوير وتنفيذ برنامج التدريب ألعضاء أفرقة خرباء االستعراض املشاركني يف عمليات االستعراض مبوجب 
                     من بروتوكول كيوتو؛ ٨      املادة 

                                           لقة بربنامج التدريب، وخباصة املعلومات عن                              ً                          إىل األمانة أن تعد تقريراً عن املعلومات املتع            يطلب - ٤ 
                                                                                                                  إجراءات عقد االمتحان واختيار املتدربني واملدربني وهو التقرير الذي سيقدم إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية               

        أعاله؛ ٣                                           والتكنولوجية إلجراء التقييم املذكور يف الفقرة 

                                                     املعلومات السرية كما وردت يف املرفق الثاين للمقرر                                                          تطبيق مدونة قواعد املمارسة املتعلقة مبعاملة            يقرر - ٥ 
                     من بروتوكول كيوتو؛ ٨                                                                      وإعماهلا بالكامل يف عمليات استعراض قوائم جرد غازات الدفيئة مبوجب املادة  ٩-   م أ /  ١٢

    ُ                                                                                أن ُيشترط على مجيع أعضاء أفرقة خرباء االستعراض املشاركني يف عمليات االستعراض                   يقـرر  - ٦ 
      من   ٦                                ً                                ً                   بروتوكول كيوتو أن يوقعوا اتفاقـاً بشـأن خدمات خرباء االستعراض، وفقاً للفقرة                   من    ٨             مبوجب املادة   

  ؛ ٩-   م أ /  ١٢      املقرر 

                                                                     معايري اختيار خرباء االستعراض الرئيسيني الواردة يف املرفق الثاين هلذا املقرر؛      يعتمد  - ٧ 

  :                                                      إىل األمانة أن تقوم، عند تنظيم عمليات االستعراض، مبا يلي    يطلب - ٨ 

        أعاله؛ ٧   و ٦   و ٥                                 تطبيق األحكام املترتبة على الفقرات   ) أ ( 

                                                                               ضمان عدم استعراض قائمة جرد مقدمة من طرف مدرج يف املرفق األول باالتفاقية بواسطة نفس   ) ب ( 
  .                                      خرباء االستعراض الرئيسيني يف سنتني متتاليتني
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 املرفق األول

               َّ  االستعـراض األو يلبرنامج لتدريب أعضاء أفرقة خرباء االستعراض املكلفة بإجراء
  من بروتوكول كيوتو٨     ً                                        وفقـا  للمبـادئ التوجيهية لالستعراض مبوجب املادة 

  منطلقات برنامج التدريب-   ً أوال  

ّ                                              تـتاح مجـيع الدورات، بدون مدّرب، خلرباء االستعراض على مدار السنة            - ١                          وبناء على طلب طرف من       .                          
  .                                               بعملية االستعراض شريطة أال يتطلب ذلك موارد إضافية                         ً                  األطراف، تتاح الدورات أيضاً آلخرين من املهتمني 

                                                                     وفيما يتعلق بالدورات اليت تضم حلقة دراسية هنائية يعقد االمتحان            .                                 تشتمل مجيع الدورات على امتحان     - ٢
                                                                      ويف الظروف االستثنائية، تتخذ ترتيبات أخرى لالمتحان شريطة أن جترى            .                                       بوجـه عام يف أثناء احللقة الدراسية      

  .                                                    ويف الدورات األخرى جيرى االمتحان على شبكة اإلنترنت مباشرة  .                   ات حتت إشراف األمانة       االمتحان

                                                                                                      جيـوز للخرباء الذين ال ينجحون يف امتحان دورة يف حماولتهم األوىل أن يتقدموا لالمتحان مرة إضافية                  - ٣
              ً           اء الدورة وفقاً للمواعيد                                                                                       أخـرى شـريطة أن يكون اخلبري قد اضطلع جبميع املهام اليت يكلف هبا املتدربون يف أثن              
  .                                                                             املقررة، وشريطة أال ينطوي التقدم لالمتحان مرة أخرى على تكبد األمانة تكاليف إضافية

  .                                                   ينبغي أن تكون إجراءات االمتحان موحدة وموضوعية وشفافة - ٤

    ن ال                                                وتوزع الدورات يف شكل أقراص مدجمة على املتدربني الذي  .                                  تتاح مجيع الدورات على شبكة اإلنترنت - ٥
ّ                                  يسهل عليهم الوصول إىل اإلنترنت؛ ويف هذه احلاالت ويف الدورات اليت يشرف عليها مدّرب، يتصل املتدربون                                                                                        

  .                             باملدرب عن طريق الربيد اإللكتروين

                                                                                                      جيوز عقد احللقات الدراسية النهائية للدورات باالقتران مع اجتماعات خرباء االستعراض الرئيسيني بغية              - ٦
  .             خلرباء الرئيسيني                  إكمال تدريب هؤالء ا

  .                                                           يتوقف وضع وتنفيذ دورات هذا الربنامج التدرييب على توافر املوارد - ٧

                                                                                         جيري اختيار اخلرباء ذوي اخلربة الفنية املناسبة للعمل كمدربني يف دورات برنامج التدريب على أن تغطي  - ٨
                                   زن اجلغرايف بني املدربني املشاركني يف                                     وتسعى األمانة إىل إقامة التوا      .                                          مهاراهتم املوضوعات اليت تتناوهلا كل دورة     

  .              برنامج التدريب

  دورات برنامج التدريب-     ً ثانيا  

  النظم الوطنية-ألف 

          واألجزاء  ٥           من املادة  ١                                                                        تغطي هذه الدورة املبادئ التوجيهية الستعراض النظم الوطنية مبوجب الفقرة        :        الوصـف 
                    من بروتوكول كيوتو ٨ و   ٧                                              ذات الصلة من املبادئ التوجيهية املتعلقة باملادتني 
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     ٢٠٠٥     أو     ٢٠٠٤  :       اإلعداد
     ٢٠٠٦   و    ٢٠٠٥  :        التنفيذ

     ً                                                                           خبرياً من خرباء االستعراض املتمرسني وغريهم من خرباء االستعراض الذين جنحوا يف               ٥٠  :                  اجلمهـور املستهدف  
                                                                                 إكمال الدورة األساسية الستعراض قوائم جرد غازات الدفيئة، ومن خرباء االستعراض الرئيسيني

                                                                                         تعلم إلكتروين حتت إشراف مدرب، مع عقد حلقة دراسية هنائية ميكن أن تكون مشتركة بني                 :  ة              نـوع الـدور   
                                 ً               الدورات الثالث يف هذا الربنامج رهناً بتوافر املوارد

                                                                              يطبق شرط النجاح يف االمتحان على مجيع خرباء االستعراض الذين سيستعرضون النظم الوطنية   :             شروط االمتحان
                 استعراض رئيسيني                      أو الذين سيعملون كخرباء

  تطبيق التعديالت-باء 

                                                                                       تغطي هذه الدورة ما اختذه مؤمتر األطراف من مقررات وما اعتمده من إرشادات تقنية بشأن منهجيات   :      الوصف
      من   ٨    و  ٧                                                                  واألجزاء ذات الصلة من املبادئ التوجيهية املبينة يف املادتني            ٥              من املادة     ٢                           الـتعديل مبوجـب الفقرة      

               بروتوكول كيوتو
     ٢٠٠٥     أو     ٢٠٠٤  :     عداد  اإل

     ٢٠٠٦   و    ٢٠٠٥  :        التنفيذ
      ً       ً                                                                خبرياً متمرساً يف السنة، من خرباء استعراض قوائم اجلرد ومن خرباء االستعراض الرئيسيني  ٥٠  :               اجلمهور املستهدف
                                                                                         تعلم إلكتروين حتت إشراف مدرب، مع عقد حلقة دراسية هنائية ميكن أن تكون مشتركة بني                 :                نـوع الـدورة   

                ً               ذا الربنامج رهناً بتوافر املوارد                 الدورات الثالث يف ه
                                                                                         يطبق شرط النجاح يف االمتحان على أي خبري استعراض قد يطبق التعديالت أو يعمل كخبري                 :              شروط االمتحان 
              استعراض رئيسي

 ٤-٧ طرائق احملاسبة املتعلقة بالكميات املسندة مبوجب املادة -جيم 

                                                            از األعمال املتعلقة باملعايري التقنية لتبادل البيانات بني                                                        حيدد حمتوى هذه الدورة على وجه الدقة بعد إجن          :      الوصف
  ٨-   م أ /  ٢٤                         نظم التسجيل، مبقتضى املقرر 

     ٢٠٠٥     أو     ٢٠٠٤  :       اإلعداد
     ٢٠٠٦   و    ٢٠٠٥  :        التنفيذ

                                                                                  خرباء استعراض السجالت الوطنية واملعلومات عن الكميات املسندة، وخرباء االستعراض الرئيسيون  :               اجلمهور املستهدف
ـ   :                نـوع الـدورة                                                                                          لم إلكتروين حتت إشراف مدرب مع عقد حلقة دراسية هنائية ميكن أن تكون مشتركة بني                   تع

                                 ً               الدورات الثالث يف هذا الربنامج رهناً بتوافر املوارد
                                                                      يطبق شرط النجاح يف االمتحان على أي خبري استعراض سوف يستعرض معلومات تتصل    :                  شـروط االمـتحان   

                        يعمل كخبري استعراض رئيسي                                    باحملاسبة املتعلقة بالكميات املسندة أو س

                                                                                               ميكـن االطـالع عـلى مـزيد مـن املعلومات عن اخلصائص العامة لربنامج التدريب يف الوثيقة                    :        مالحظـة 
FCCC/SBSTA/2003/3.  
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 املرفق الثاين

 معايري اختيار خرباء االستعراض الرئيسيني

  :      ما يلي                                                            يشترط يف اخلرباء الذين جيري اختيارهم للعمل كخرباء استعراض رئيسيني  - ١

                       لالنبعاثات حبسب املصادر    (                                                                     أن تكـون لديهم خربة واسعة يف إعداد قوائم جرد غازات الدفيئة               ) أ ( 
                                                                  أو تنظيم الترتيبات املؤسسية الوطنية إلعداد قوائم جرد غازات الدفيئة؛ / و  )                واإلزالة باملصارف

                  ة االستعراض، أحدمها                                                            أن يكون قد سبق هلم املشاركة يف ما ال يقل عن نشاطني خمتلفني من أنشط  ) ب ( 
  ؛ )١ (                         نشاط استعراض يف داخل البلد

                                                                                              أن يكـون لديهم إملام عام كبري مبجمل عملية وضع وجتميع قوائم اجلرد بكاملها، ويفضل أن                   ) ج ( 
                                                                                                تكون لديهم خربة فنية قوية يف ما ال يقل عن قطاع واحد من قطاعات الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ؛

ُ                                ر لديهم الكفاءة يف استخدام املبادئ التوجيهية اليت ُوضعت يف إطار االتفاقية وبروتوكول         أن تتواف  ) د (                                                 
  :                                                                                  ً كيوتو وإجراءات اإلبالغ واستعراض قوائم اجلرد واملعلومات املتعلقة بالكميات املسندة، وحتديداً

                   هية التفاقية األمم                                          من بروتوكول كيوتو واملبادئ التوجي      ٨                                          املبادئ التوجيهية لالستعراض مبوجب املادة       ̀  ١̀ 
                                                                                       املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ لالستعراض التقين لقوائم جرد غازات الدفيئة يف إطار االتفاقية؛

                                      من بروتوكول كيوتو واملبادئ التوجيهية  ٧                                                       املـبادئ التوجيهية إلعداد املعلومات املطلوبة مبوجب املادة     ̀  ٢̀ 
                                         اقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ؛                                      لإلبالغ عن قوائم اجلرد السنوية يف إطار اتف

                            ، مبا يف ذلك شروط السجالت       ٧              من املادة     ٤                                                        طرائق احملاسبة املتعلقة بالكميات املسندة مبوجب الفقرة         ̀  ٣̀ 
                                                                            الوطنية، واملعايري التقنية لتبادل البيانات بني نظم السجالت مبوجب بروتوكول كيوتو؛

                                                                 جيات واإلرشادات التقنية املتصلة بإعداد واستعراض قوائم اجلرد،                                     أن تكون لديهم معرفة باملنه        ) ه ( 
  :      ً              وحتديداً معرفة ما يلي

                                                             اليت وضعتها اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ             ١٩٩٦                                   املـبادئ التوجيهية املنقحة لعام       ̀  ١̀ 
          حاالت عدم                                                                                     إلعـداد قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة وإرشادات املمارسات اجليدة وإدارة            

              ، وأي إرشادات                                                                            التيقن يف قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة اليت وضعتها اهليئة احلكومية الدولية
                                                                                         أخرى للممارسة اجليدة يعتمدها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول            

       كيوتو؛

                                                      

  .                                                راض هذه قد جرت يف إطار االتفاقية أو بروتوكول كيوتو                       ميكن أن تكون أنشطة االستع  ) ١ (



FCCC/KP/CMP/2005/8/Add.3 
Page 99 

     من  ٥           من املادة  ٢             وجب الفقرة                                                                 اإلرشـادات التقنـية املتعلقة مبنهجيات التعديالت اليت جتري مب          ̀  ٢̀ 
                بروتوكول كيوتو؛

                                                                                        اإلرشادات التقنية األخرى ذات الصلة اليت يعتمدها مؤمتر األطراف بوصفه اجتماع األطراف يف           ̀  ٣̀ 
                بروتوكول كيوتو؛

                                                                      إجادة التعبري باإلنكليزية للتشاور مع غريهم من أعضاء الفريق وممثلي األطراف؛  ) و ( 

                          ً                                      أي امتحان ضروري بنجاح وفقاً ملا يشترطه مؤمتر األطراف بوصفه                                     إمتـام أي تدريـب حمدد و        ) ز ( 
  ؛ ١-    أإ م /  ٢٤                                          َّ                       اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، وملا هو مبيَّن يف املرفق األول للمقرر 

                       ً                                                               إمتـام أي تدريـب حمدد وفقاً ملا يشترطه مؤمتر األطراف، وملا هو مبني يف املرفق األول للمقرر        ) ح ( 
  .                                                                      مع املعلومات السرية وحتسني االتصال وتيسري توافق اآلراء يف أفرقة خرباء االستعراض             ، أي التعامل  ٩-   م أ /  ١٢

  :                                                        تشمل املعايري املستصوبة األخرى خلرباء االستعراض الرئيسيني ما يلي - ٢

                  خربة يف جمال اإلدارة؛  ) أ ( 

       تفاقية                                                                                           اإلملـام بأيـة إرشـادات تقنية أخرى وما يتصل هبا من أنشطة استعراض تنص عليها اال                  ) ب ( 
  .                                                   أو مؤمتر األطراف بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو /                                      وبروتوكول كيوتو ويعتمدها مؤمتر األطراف و

                     اجللسة العامة الثانية 
     ٢٠٠٥      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٣٠ 
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 ١-م أإ/٢٥املقرر 

 ٢- من بروتوكول كيوتو ٨القضايا املتصلة بتنفيذ املادة 

  ،                          اع األطراف يف بروتوكول كيوتو                         إن مؤمتر األطراف بوصفه اجتم

  ، ٩-   م أ /  ٢١   و ٩-   م أ /  ١٢              ، وإىل املقررين  ١-    م أإ /  ٢٢                من مرفق املقرر  ٩          ، والفقرة  ٧-   م أ /  ٢٣           إىل املقرر       إذ يشري 

   ،   ١٠-   م أ /  ١٨          يف املقرر        وقد نظر 

                                  املتصلة بإتاحة إمكانية االطالع على   ١٠-   م أ /  ١٨           من املقرر  ٤     إىل  ١                      أن مضمون الفقرات        يقرر - ١ 
                                                                                                      ت سـرية ألفـرقة خرباء استعراض قوائم اجلرد من أجل االستعراض التقين لقوائم جرد غازات الدفيئة                         معلومـا 

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

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

                                               اإلرشادات التقنية بشأن منهجيات التعديالت مبوجب     "       من     ١١                                    يقـرر أنه، كاستثناء من الفقرة        - ٣ 
                                    ، جيوز لفريق خرباء االستعراض، بناء على  ١-    م أإ /  ٢٠              املرفقة باملقرر   "                    من بروتوكول كيوتو ٥             من املادة    ٢        الفقرة  

                                                                                                 استعراض املعلومات املتعلقة بقوائم اجلرد لطرف من األطراف املدرجة يف املرفق األول يقرر هذا الطرف أهنا سرية، 
                                                  من فترة االلتزام، اليت مل تتح فيها فرص لفريق                     ُ                                                       أن يوصـي بـأن ُيطبق، بأثر رجعي تعديل للسنوات ذات الصلة             

                                                                                               االستعراض لالطالع على املعلومات السرية موضع البحث، على النحو املشار إليه يف تقارير االستعراض السابقة؛

                        أعاله، عدم انطباق شروط  ٣                                            ً                   ، فـيما يتعلق بأية تعديالت تطبق بأثر رجعي وفقاً للفقرة                 يقـرر  - ٤ 
                                                         إال على التعديل املطبق بالنسبة لسنة اجلرد الراهنة          ١-     م أإ  / ٥           من املقرر       )  ه ( ٣           يف الفقرة                            األهلـية املنصوص عليها     

               موضع االستعراض؛

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

                     اجللسة العامة الثانية 
     ٢٠٠٥      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٣٠ 
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 ١-م أإ/٢٦املقرر 

  فيما يتعلق باألطراف املدرجة٢٠٠٧-٢٠٠٦عمليات االستعراض خالل الفترة 
                                  ً                       يف املرفق األول لالتفاقية اليت هي أيضا  أطراف يف بروتوكول كيوتو

                  يف بروتوكول كيوتو،                                   إن مؤمتر األطراف بوصفه اجتماع األطراف 

  ، ٨-   م أ /  ٢٥   ، و ٨-   م أ /  ١٩   ، و ٨-   م أ / ٤   ، و ٧-   م أ /  ٢٣   ، و ٧-   م أ /  ٢٢   ، و ٧-   م أ /  ١٩              إىل املقررات         إذ يشري   
  ،  ١١-   م أ / ٧ و

   ٧                                                                     ً            بأن حتديد الكمية املسندة لألطراف املدرجة يف املرفق باء لربوتوكول كيوتو، عمالً بالفقرتني        ّ  وإذ يسلّم  
                               م األمهية لنجاح تنفيذ الربوتوكول،                        من بروتوكول كيوتو، حاس ٣           من املادة  ٨ و

                                                   ً                                       أن األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اليت هي أيضاً أطراف يف بروتوكول كيوتو                          وإذ يالحـظ    
        حساب   ١-     م أإ  /  ١٣                                                                      ً                     ستخضع لزيارة قطرية يف إطار استعراض تقاريرها األولية املقدمة لكي يسهل، عمالً باملقرر              

                      من بروتوكول كيوتو،  ٣           من املادة  ٨   و ٧                    ً         كميتها املسندة وفقاً للفقرتني

                        ً                                                                  إىل األمانة أن تنظم، وفقاً للمبادئ التوجيهية ذات الصلة، االستعراضات األولية مبوجب                 يطلب - ١  
           ، مع ممارسة     ٢٠٠٦                                                                            من بروتوكول كيوتو، مقترنة مع استعراض قوائم جرد غازات الدفيئة املقدمة يف عام  ٨      املادة 

                                                                            طبيق احلدود الزمنية املتفق عليها، بشرط استكمال كل استعراض أويل خالل فترة أقصاها                      قدر معني من املرونة يف ت
                                                                                           ً                      سـنة واحدة من تاريخ تقدمي التقرير األويل ومنح األطراف مهلة للتعليق على مشروع تقرير االستعراض وفقاً ملا                  

                     من بروتوكول كيوتو؛ ٨                                     تنص عليه املبادئ التوجيهية مبوجب املادة 

                                                                                األمانة أن تعد جتميع وتوليف املعلومات التكميلية املدرجة يف البالغات الوطنية الرابعة     إىل    يطلب - ٢  
   ٢                                                         ً                            ً           املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اليت هي أيضاً أطراف يف بروتوكول كيوتو، عمالً بالفقرة 

   ).    ٢٠٠٧      ديسمرب  /         انون األول ك (                                                   من بروتوكول كيوتو، للنظر فيه أثناء دورته الثالثة  ٧         من املادة 

                     اجللسة العامة التاسعة 
     ٢٠٠٥      ديسمرب  /          كانون األول  ١٠- ٩ 
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 ١-م أإ/٢٧املقرر 

 اإلجراءات واآلليات املتعلقة باالمتثال مبقتضى بروتوكول كيوتو

                                                      إن مؤمتر األطراف، بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،

  ً                                                    قاً بشأن اإلجراءات واآلليات املتعلقة باالمتثال مبقتضى                          الذي يتضمن مرف    ٧-    م أ  /  ٢٤              إىل املقرر           إذ يشري  
                بروتوكول كيوتو،

                     من بروتوكول كيوتو،  ٢٠   و  ١٨            إىل املادتني             ً وإذ يشري أيضاً 

                               ، واحلق الذي خيتص به مؤمتر األطراف  ٧-   م أ /  ٢٤           من املقرر  ٢                            بالتوصية الواردة يف الفقرة             ً وإذ حييط علماً 
                                                                      كيوتو يف تقرير الشكل القانوين لإلجراءات واآلليات املتعلقة باالمتثال                                               بوصـفه اجتماع األطراف يف بروتوكول       

  ،  ١٨    ً              وفقاً ألحكام املادة 

                                                                    باقتراح اململكة العربية السعودية تعديل بروتوكول كيوتو يف هذا الصدد،    كذلك              ً وإذ حييط علماً 

       لقضية،                                                            على حاجة األطراف إىل بذل كل ما يف وسعها للتوصل إىل حل مبكر هلذه ا         وإذ يؤكد  

                                                                                اإلجراءات واآلليات املتعلقة باالمتثال مبقتضى بروتوكول كيوتو كما ترد يف مرفق                      ويعتمد    يقر - ١ 
                من هذا املقرر؛ ٢                                                          هذا املقرر، دون اإلضرار بنتيجة العملية احملدد خطوطها يف الفقرة 

     ليات                                                                                    بـدء النظر يف مسألة إجراء تعديل على بروتوكول كيوتو يتصل باإلجراءات واآل                   يقـرر  - ٢ 
                                                                    ، بغية إعداد مقرر يتخذه مؤمتر األطراف بوصفه اجتماع األطراف يف             ١٨                     ً                    املـتعلقة باالمتثال وفقاً ألحكام املادة       

                                بروتوكول كيوتو يف دورته الثالثة؛

                  أعاله يف دورهتا     ٢                                                                                إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ بدء النظر يف املسألة املشار إليها يف الفقرة                    يطلـب  - ٣ 
                                                                      وتقدمي تقرير عن النتائج إىل مؤمتر األطراف بوصفه اجتماع األطراف يف             )     ٢٠٠٦      مايو   /    أيار   (                   الـرابعة والعشرين  

  ؛ )    ٢٠٠٧      ديسمرب  /          كانون األول (                               بروتوكول كيوتو يف دورته الثالثة 

           ، ويطلب إىل     ٢٠٠٦                                                           عقد االجتماع األول للجنة االمتثال يف بون بأملانيا يف أوائل عام          ً يقرر أيضاً - ٤ 
  .   ماع                 األمانة تنظيم االجت
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 املرفق

 اإلجراءات واآلليات املتعلقة باالمتثال مبقتضى بروتوكول كيوتو

                                                                                                       إىل بلوغ اهلدف النهائي التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، ويشار إليها فيما يلي                    ً   سـعياً  
        منها، ٢                َّ           ، على النحو املبيَّن يف املادة  "        االتفاقية "     باسم 

                                                                            ألمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ وبربوتوكول كيوتو امللحق هبا، ويشار                                بأحكام اتفاقية ا         ًً وتذكرياًً 
  ، "         الربوتوكول "                   إليه فيما يلي باسم 

               من االتفاقية، ٣         باملادة          واسترشادا 

                   يف دورته الرابعة، ٤-   م أ / ٨                                          بالوالية اليت اعتمدها مؤمتر األطراف يف املقرر     ً وعمالً 

  :   لية                              مت اعتماد اإلجراءات واآلليات التا 

  اهلدف-   ً أوال  

   .                                                                                     اهلدف من هذه اإلجراءات واآلليات هو تسهيل وتشجيع وإنفاذ االمتثال لاللتزامات مبوجب الربوتوكول 

  جلنة االمتثال-     ًثانيا 

   ".      اللجنة "                                                  تنشأ مبوجب هذا جلنة امتثال يشار إليها فيما يلي باسم  - ١

  .                    ع التيسري وفرع اإلنفاذ                                                  تعمل اللجنة بكامل هيئتها وعن طريق مكتب وفرعني مها فر - ٢

                          ً                                                                      تـتألف اللجـنة من عشرين عضواً ينتخبهم مؤمتر األطراف بوصفه اجتماع األطراف يف الربوتوكول،                - ٣
  .                                                                           ينتخب عشرة منهم ليكونوا أعضاء يف فرع التيسري وعشرة ليكونوا أعضاء يف فرع اإلنفاذ

                                  ويكون أحدمها من طرف مدرج يف                         ً       ً                                         ينتخـب كل فرع رئيساً ونائباً للرئيس من بني أعضائه ملدة سنتني            - ٤
      وتكون   .                                  ويشكل هؤالء األشخاص مكتب اللجنة      .                                                          املـرفق األول واآلخـر من طرف غري مدرج يف املرفق األول           

                                                                                                      رئاسـة كـل فرع بالتناوب بني األطراف املدرجة يف املرفق األول واألطراف غري املدرجة يف املرفق األول حبيث              
                                                          األطراف املدرجة يف املرفق األول واآلخر من بني األطراف غري املدرجة                                  يكون أحد الرئيسني، يف أي وقت، من بني

  .            يف املرفق األول

  .                                                                              ينتخب مؤمتر األطراف بوصفه اجتماع األطراف يف الربوتوكول عضوا مناوبا لكل عضو يف اللجنة - ٥

            د هبا فيما                                         ويكون األعضاء من ذوي الكفاءة املشهو       .                                                يعمل أعضاء اللجنة ومناوبوهم بصفتهم الشخصية      - ٦
  .                        االقتصادية أو القانونية-                                                                                   يتعلق بتغري املناخ وما يتصل به من ميادين مثل امليادين العلمية أو التقنية أو االجتماعية 
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                                                                                         يتفاعل فرع التيسري مع فرع اإلنفاذ ويتعاونان يف أداء وظائفهما وجيوز، حبسب االقتضاء وعلى أساس كل  - ٧
                                                               إىل اختيار عضو أو أكثر من أحد الفرعني للمسامهة يف عمل الفرع اآلخر                                  حالة على حدة، أن يعمد مكتب اللجنة

  .                    على أساس عدم التصويت

  .                                ً                                    يتطلب اعتماد مقررات اللجنة نصاباً ال يقل عن ثالثة أرباع األعضاء احلاضرين - ٨

   دت            وإذا استنف   .                                                                                      يبذل أعضاء اللجنة قصارى جهودهم للتوصل إىل اتفاق على أي مقررات بتوافق اآلراء             - ٩
                                            ُ                                                         مجيع اجلهود الرامية إىل التوصل إىل توافق اآلراء، ُتعتمد املقررات عندئذ كحل أخري بأغلبية ال تقل عن ثالثة أرباع 

                                                                                 وإضافة إىل ذلك، يستلزم اعتماد املقررات من جانب فرع اإلنفاذ أغلبية األعضاء              .                         األعضاء احلاضرين واملصوتني  
                                                       ين واملصوتني، فضال عن أغلبية األعضاء من األطراف غري املدرجة يف                                    من األطراف املدرجة يف املرفق األول احلاضر

                              األعضاء احلاضرين الذين يدلون      "                         األعضاء احلاضرين واملصوتني   "             وتعين عبارة     .                              املرفق األول احلاضرين واملصوتني   
  .                بصوت إجيايب أو سليب

                        مراعاة استحسان عقد                                                                                   جتـتمع اللجـنة مـا ال يقل عن مرتني يف السنة، ما مل تقرر خالف ذلك، مع                  -  ١٠
  .                                              اجتماعاهتا مع اجتماعات اهليئتني الفرعيتني لالتفاقية

                                                                                        تراعي اللجنة أي قدر من املرونة يسمح به مؤمتر األطراف بوصفه اجتماع األطراف يف الربوتوكول، وفقا  -  ١١
                   بالنسبة لألطراف                         من االتفاقية، وذلك    ٤              من املادة     ٦                                       من الربوتوكول، مع مراعاة الفقرة        ٣              من املادة     ٦          للفقـرة   

  .                                                       املدرجة يف املرفق األول اليت متر مبرحلة انتقال إىل اقتصاد السوق

  اللجنة بكامل هيئتها-     ً ثالثا  

                       ً       ً       ويكون رئيس كل فرع رئيساً مشاركاً        .                                                                 تـتألف اللجنة بكامل هيئتها من أعضاء فرعي التيسري واإلنفاذ          - ١
  .                  للجنة بكامل هيئتها

  :            تها فيما يلي                            تتمثل وظائف اللجنة بكامل هيئ - ٢

                                                                                          تقـدمي تقريـر إىل كـل دورة عادية من دورات مؤمتر األطراف بوصفه اجتماع األطراف يف                   ) أ ( 
                                                                          الربوتوكول عن مجيع أنشطتها، مبا يف ذلك وضع قائمة باملقررات اليت يتخذها الفرعان؛

                أدناه، الواردة    )  ج (                                                                                إعمال اإلرشادات املتعلقة بالسياسة العامة املشار إليها يف الفرع الثاين عشر              ) ب ( 
                                                من مؤمتر األطراف بوصفه اجتماع األطراف يف الربوتوكول؛

                                                                                            تقدمي مقترحات تتعلق باملسائل اإلدارية وبامليزانية إىل مؤمتر األطراف بوصفه اجتماع األطراف              ) ج ( 
                                               يف الربوتوكول لضمان سري أعمال اللجنة على حنو فعال؛

                                                           ام الداخلي، مبا يف ذلك املواد املتعلقة بالسرية، وتضارب                                                   وضـع املزيد مما قد يلزم من مواد النظ          ) د ( 
                                                                                                          املصـاحل، وتقـدمي املعلومـات من جانب املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية، والترمجة، لكي                

                                                                  يعتمدها بتوافق اآلراء مؤمتر األطراف بوصفه اجتماع األطراف يف الربوتوكول؛
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                                                        طلبها مؤمتر األطراف بوصفه اجتماع األطراف يف الربوتوكول                                      االضـطالع بأيـة مهام أخرى ي          ) ه ( 
  .                                 لضمان سري أعمال اللجنة على حنو فعال

  فرع التيسري-     ً رابعا  

  :                         يتألف فرع التيسري من التايل - ١

                                                                                              عضـو مـن كـل جمموعة من اجملموعات اإلقليمية اخلمس يف األمم املتحدة وعضو من الدول النامية                 ) أ ( 
                                                                            راعاة اجملموعات ذات املصلحة على حنو ما تعكسه املمارسة احلالية يف مكتب مؤمتر األطراف؛                   اجلزرية الصغرية، مع م

                                     عضوان من األطراف املدرجة يف املرفق األول؛  ) ب ( 

  .                                      عضوان من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول  ) ج ( 

                     سنتني ومخسة أعضاء                                                                             ينتخب مؤمتر األطراف بوصفه اجتماع األطراف يف الربوتوكول مخسة أعضاء ملدة           - ٢
                                                                                     ويف كل مرة بعد ذلك ينتخب مؤمتر األطراف بوصفه اجتماع األطراف يف الربوتوكول مخسة                .                 ملدة أربع سنوات  

  .                                     وال يعمل األعضاء ألكثر من واليتني متتاليتني  .           ً                أعضاء جدداً ملدة أربع سنوات

                       طراف يف الربوتوكول إىل                                                                             لـدى انتخاب أعضاء فرع التيسري، يسعى مؤمتر األطراف بوصفه اجتماع األ            - ٣
  .               ً       من الفرع ثانياً أعاله ٦                                                           مراعاة الكفاءات بشكل متوازن يف امليادين املشار إليها يف الفقرة 

                     ً                                                               يكون فرع التيسري مسؤوالً عن تقدمي املشورة والتسهيالت لألطراف يف جمال تنفيذ الربوتوكول ويف جمال  - ٤
                                                     كول، مع مراعاة مبدأ املسؤوليات املشتركة ولكن املتمايزة                                                      تعزيـز امتـثال األطـراف اللتزاماهتا مبوجب الربوتو        

                   كما يراعي الظروف     .                من االتفاقية   ٣              من املادة     ١                                                             وقدرات كل طرف من األطراف، على النحو الوارد يف الفقرة           
  .                           املتصلة باملسائل املعروضة عليه

   ٤                                 مجالية كما هي حمددة يف الفقرة                            ً                                                       يكـون فـرع التيسري مسؤوالً عن معاجلة مسائل التنفيذ، يف إطار واليته اإل              - ٥
  :                                             من الفرع اخلامس أدناه، وذلك فيما يتصل مبا يلي ٤                                                      أعاله، وخارج نطاق والية فرع اإلنفاذ كما هي حمددة يف الفقرة 

                                                                                   من الربوتوكول، مبا يف ذلك مسائل التنفيذ الناشئة عن النظر يف املعلومات عن               ٣              من املادة      ١٤        الفقرة    ) أ ( 
                من الربوتوكول؛ ٣           من املادة   ١٤                                              ى هبا الطرف املدرج يف املرفق األول إىل تنفيذ الفقرة                الكيفية اليت يسع

      من    ١٧    و   ١٢    و  ٦                                                                           توفـري املعلومـات عـن اسـتخدام الطرف املدرج يف املرفق األول للمواد                 ) ب ( 
  .  ول            من الربوتوك ٣           من املادة  ٢                                                              الربوتوكول إلكمال إجراءاته احمللية، مع مراعاة أي إبالغ مبوجب الفقرة 

     ً                                                                                                   وسعياً إىل تعزيز االمتثال وإتاحة اإلنذار املبكر حباالت عدم االمتثال احملتملة، يكون فرع التيسري مسؤوال                - ٦
  :                                     عن توفري اإلرشاد والتيسري لالمتثال ملا يلي
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                                                         من الربوتوكول، قبل بداية فترة االلتزام ذات الصلة          ٣              من املادة     ١                           االلـتزامات مبوجب الفقرة       ) أ ( 
             االلتزام هذه؛          وخالل فترة 

                                             من الربوتوكول، قبل بداية فترة االلتزام األوىل؛ ٥           من املادة  ٢   و ١                       االلتزامات مبوجب الفقرتني   ) ب ( 

  .                                           من الربوتوكول، قبل بداية فترة االلتزام األوىل ٧           من املادة  ٤   و ١                       االلتزامات مبوجب الفقرتني   ) ج ( 

  .                        يف الفرع الرابع عشر أدناه                                              يكون فرع التيسري مسؤوال عن تطبيق التبعات املبينة  - ٧

  فرع اإلنفاذ-     ً خامسا  

  :                         يتألف فرع اإلنفاذ من التايل - ١

                                                                                              عضـو مـن كـل جمموعة من اجملموعات اإلقليمية اخلمس يف األمم املتحدة وعضو من الدول النامية                 ) أ ( 
                  مكتب مؤمتر األطراف؛                                                                             اجلزرية الصغرية، مع مراعاة اجملموعات ذات املصلحة على حنو ما تعكسه املمارسة احلالية يف 

                                     عضوان من األطراف املدرجة يف املرفق األول؛  ) ب ( 

  .                                      عضوان من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول  ) ج ( 

                                                                                             ينتخب مؤمتر األطراف بوصفه اجتماع األطراف يف الربوتوكول مخسة أعضاء ملدة سنتني ومخسة أعضاء               - ٢
                                                    ر األطراف بوصفه اجتماع األطراف يف الربوتوكول مخسة                                         ويف كل مرة بعد ذلك ينتخب مؤمت        .                 ملدة أربع سنوات  

  .                                     وال يعمل األعضاء ألكثر من واليتني متتاليتني  .     ٍ                     أعضاٍء جدد ملدة أربع سنوات

  .                                                                                              لدى انتخاب أعضاء فرع اإلنفاذ يتأكد مؤمتر األطراف بوصفه اجتماع األطراف من أهنم من ذوي اخلربة القانونية - ٣

  :                                           عن حتديد ما إذا كان طرف ما مدرج يف املرفق األول                      يكون فرع اإلنفاذ مسؤوال  - ٤

             من املادة    ١                                                        ً                         ال ميتثل اللتزامه مبستويات حتديد أو ختفيض االنبعاثات احملددة كمياً مبوجب الفقرة               ) أ ( 
                من الربوتوكول؛ ٣

   ٤   و ١                ومبوجب الفقرتني  ٥           من املادة  ٢   و ١                                                ال يفي مبتطلبات املنهجية واإلبالغ مبوجب الفقرتني         ) ب ( 
                من الربوتوكول؛ ٧        ن املادة  م

  .              من الربوتوكول  ١٧   و  ١٢   و ٦                              ال يفي بشروط األهلية مبوجب املواد   ) ج ( 

  :                    ً        يقوم فرع اإلنفاذ أيضاً مبا يلي - ٥

     من  ٥             من املادة    ٢                                                                                  حتديـد مـا إذا كـان ينـبغي تطبيق تعديالت على قوائم اجلرد مبوجب الفقرة                   ) أ ( 
                            من الربوتوكول والطرف املعين؛ ٨                            ريق خرباء استعراض مبوجب املادة                                       الربوتوكول أم ال، يف حالة وجود اختالف بني ف
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                                                                                            حتديـد مـا إذا كان ينبغي إدخال تصحيح يف قاعدة بيانات التجميع واحملاسبة وذلك حلساب                  ) ب ( 
                                                       من الربوتوكول، يف حالة وجود اختالف بني فريق خرباء استعراض  ٧           من املادة  ٤                           الكميات املسندة مبوجب الفقرة 

                                                                                            من الربوتوكول والطرف املعين بشأن صحة إحدى املعامالت أو عدم قيام الطرف املعين باختاذ                ٨     ادة            مبوجـب امل  
  .               إجراءات التصحيح

                                                                                         يكون فرع اإلنفاذ مسؤوال عن تطبيق التبعات املبينة يف القسم اخلامس عشر أدناه يف حاالت عدم االمتثال  - ٦
                       من الربوتوكول من جانب  ٣           من املادة  ١                 م االمتثال للفقرة                     ويهدف تطبيق تبعات عد  .       أعاله ٤                 املذكورة يف الفقرة 

  .                                                                          فرع اإلنفاذ إىل استرجاع االمتثال لكفالة السالمة البيئية، وإىل توفري حافز لالمتثال

  مذكرات البيانات-     ً سادسا  

   ٨       املادة                                                                                                     تتلقى اللجنة، عن طريق األمانة، مسائل التنفيذ املبينة يف تقارير أفرقة خرباء االستعراض مبوجب                - ١
  :                                                                                               من الربوتوكول، إضافة إىل أية تعليقات خطية من جانب الطرف موضوع التقرير، أو مسائل التنفيذ املقدمة من

                         أي طرف فيما يتعلق بذاته؛  ) أ ( 

  .                                                 أي طرف فيما يتعلق بطرف آخر، مدعومة مبعلومات مساندة  ) ب ( 

  ،  "           الطرف املعين  "                              ويشار إليه فيما يلي باسم                      ً                                               توفر األمانة فوراً للطرف الذي أثريت بشأنه مسألة التنفيذ،           - ٢
  .      أعاله ١                                  أي مسألة تنفيذ معروضة مبوجب الفقرة 

                        ً                                     أعاله، تتلقى اللجنة أيضاً، عن طريق األمانة، التقارير          ١                                                    باإلضـافة إىل الـتقارير املشار إليها يف الفقرة           - ٣
  .                                  النهائية األخرى ألفرقة خرباء االستعراض

 يل التوزيع والبحث األو-     ً سابعا  

                                                                                 ّ                        يـوزع مكتب اللجنة مسائل التنفيذ على الفرع املناسب وفقا لوالية كل من الفرعني كما هو مبّين يف                   - ١
  .                من القسم خامسا ٦     إىل  ٤                           من القسم رابعا، والفقرات  ٧     إىل  ٤        الفقرات 

     سألة                                                   ّ                                                 جيـري الفرع املختص حبثا أوليا ملسائل التنفيذ للتحقق، إالّ يف احلاالت اليت يعرض فيها طرف ما م                  - ٢
  :                                      تتعلق بذاته، من أن املسألة املعروضة عليه

                     مؤيدة مبعلومات كافية؛  ) أ ( 

                                           ليست من السفاسف أو مبنية على أساس غري صحيح؛  ) ب ( 

  .                           مستندة إىل متطلبات الربوتوكول  ) ج ( 

  .        املسائل                                                                                       ينبغي أن ينتهي البحث األويل ملسائل التنفيذ يف غضون ثالثة أسابيع من تاريخ تلقي الفرع املعين هذه - ٣
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                                       َّ                                                                  بعد إجراء البحث األويل ملسائل التنفيذ، يزوَّد الطرف املعين، عن طريق األمانة، بإخطار كتايب بالقرار،                - ٤
                                   َّ                                                                                     ويف حالة اختاذ قرار باملضي يف العمل، يزَّود ببيان حيدد مسألة التنفيذ واملعلومات اليت تستند إليها املسألة والفرع                  

  .                   الذي سينظر يف املسألة

ـ   - ٥       من    ١٧    و   ١٢    و  ٦                                                                          ة اسـتعراض شـروط أهلية طرف ما مدرج يف املرفق األول مبقتضى املواد                       يف حال
                                                                       ً                                          الربوتوكول، يقوم فرع اإلنفاذ أيضا، عن طريق األمانة، بإخطار الطرف املعين فوراً وكتابيا بقرار عدم املضي يف                 

  .                                                                 العمل املتصل مبسائل التنفيذ ذات العالقة بشروط األهلية مبقتضى تلك املواد

   .                                                            تتيح األمانة لألطراف األخرى وللجمهور أي قرار بعدم املضي يف العمل - ٦

  .                                                                                                 تتاح للطرف املعين فرصة التعليق كتابيا على كافة املعلومات ذات الصلة مبسألة التنفيذ وبقرار املضي يف العمل - ٧

  اإلجراءات العامة-     ً ثامنا  

                                  ُ                  بينة يف هذا القسم على اللجنة، ما مل ُينص على                                                               عقب البحث األويل ملسائل التنفيذ، تطبق اإلجراءات امل        - ١
  .                              خالف ذلك يف هذه اإلجراءات واآلليات

   وال   .                          ً                                                                           حيـق للطرف املعين أن يعني شخصاً أو أكثر ليمثله أثناء النظر يف مسألة التنفيذ يف الفرع املختص                  - ٢
  .                                          يشارك هذا الطرف يف صياغة واعتماد قرار الفرع

  :                                        أي من املعلومات ذات الصلة اليت تتوافر من                         يستند كل فرع يف مداوالته إىل - ٣

                من الربوتوكول؛ ٨                                      تقارير أفرقة خرباء االستعراض مبوجب املادة   ) أ ( 

            الطرف املعين؛  ) ب ( 

                                                الطرف الذي قدم مسألة تنفيذ فيما يتعلق بطرف آخر؛  ) ج ( 

              هليئات الفرعية                                                                   تقارير مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف بوصفه اجتماع األطراف يف الربوتوكول وا  ) د (
                                 املنشأة مبوجب االتفاقية والربوتوكول؛

  .          الفرع اآلخر    ) ه ( 

                                                                                                     جيـوز للمنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية املختصة أن تقدم معلومات وقائعية وتقنية               - ٤
  .                      ذات صلة إىل الفرع املختص

  .                              ميكن لكل فرع التماس مشورة اخلرباء - ٥

                                          ويبني الفرع للطرف املعين عناصر املعلومات        .                                فيها الفرع املختص للطرف املعين                              تتاح أية معلومات ينظر      - ٦
                  ً      ً           وتتاح للجمهور أيضاً، رهناً بأية       .                                                             وتتاح للطرف املعين فرصة التعليق كتابة على تلك املعلومات          .                 الـيت نظر فيها   



FCCC/KP/CMP/2005/8/Add.3 
Page 109 

                          اته أو بناء على طلب الطرف                                                                             قواعد تتصل بالسرية، املعلومات اليت نظر فيها الفرع، ما مل يقرر الفرع، من تلقاء ذ
  .                                                                                     ً املعين، أن املعلومات اليت تقدم هبا الطرف املعين لن تكون متاحة للجمهور إىل أن يصبح قراره هنائياً

                                              ويقوم الفرع املختص فورا، عن طريق األمانة،         .                                                    يتعني أن تشتمل القرارات على االستنتاجات واألسباب       - ٧
                                  وتتيح األمانة القرارات النهائية      .                                       يف ذلك االستنتاجات واألسباب املوجبة                                            بإبالغ الطرف املعين كتابيا بقراره، مبا     

  .                    لألطراف األخرى واجلمهور

  .                                                                  تتاح للطرف املعين فرصة التعليق كتابة على أي قرار صادر عن الفرع املختص - ٨

    وجب                ً                          من القسم سادساً، وكل إخطار مقدم مب       ١                                                       تترجم كل مسألة خاصة بالتنفيذ مقدمة مبوجب الفقرة          - ٩
                                             أعاله، وأي قرار صادر عن الفرع املختص،         ٣                                                         من القسم سابعا، وأي معلومات مقدمة مبوجب الفقرة           ٤        الفقرة  

  .                                                                                          مبا يف ذلك االستنتاجات واألسباب، إىل إحدى اللغات الرمسية الست لألمم املتحدة إذا طلب الطرف املعين ذلك

  إجراءات فرع اإلنفاذ-     ً تاسعا  

                     من القسم سابعا، أن  ٤                                                 غضون عشرة أسابيع من تلقي اإلخطار مبوجب الفقرة                              جيـوز للطرف املعين، يف       - ١
  .          ً       ً                                                 يقدم بياناً كتابياً لفرع اإلنفاذ، يدحض فيه املعلومات املقدمة إىل الفرع

                                                                 ً                        يعقد فرع اإلنفاذ جلسة استماع، بناء على طلب يقدمه الطرف املعين كتابياً يف غضون عشرة أسابيع من  - ٢
 ُ            وُتعقد جلسة    .                                                                   من القسم سابعا، تتاح فيها للطرف املعين الفرصة لعرض آرائه           ٤      فقرة                          تلقـي اإلخطار مبوجب ال    

                     أعاله، أيهما جاء     ١                                                                                             االسـتماع يف غضون أربعة أسابيع من تاريخ تلقي الطلب أو البيان الكتايب مبوجب الفقرة                
                       ه اجللسة علنية ما مل              وتكون هذ   .                                                                   وجيوز للطرف املعين أن يقدم شهادة أو رأي خبري يف جلسة االستماع             .     ً   الحقـاً 

  .                                                                         ً            يقرر الفرع، من تلقاء ذاته أو بناء على طلب الطرف املعين، أن تكون مغلقة جزئياً أو بكاملها

                                                                                                              جيوز لفرع اإلنفاذ توجيه أسئلة إىل الطرف املعين أو التماس إيضاح منه إما أثناء اجللسة أو كتابة يف أي                    - ٣
  .                        غضون ستة أسابيع من ذلك                                     ً   وقت، ويتعني على الطرف املعين أن يقدم رداً يف

        أعاله،  ١                                                                                       يقوم فرع اإلنفاذ، يف غضون أربعة أسابيع من تلقي البيان الكتايب للطرف املعين مبوجب الفقرة       - ٤
                                  أعاله، أو يف غضون أربعة عشر        ٢                                                      ً                        أو يف غضـون أربعة أسابيع من تاريخ عقد أي جلسة استماع عمالً بالفقرة               

                                       ً       ً                       من القسم سابعا، إذا مل يقدم الطرف بياناً كتابياً، أيها جيئ             ٤            جب الفقرة         ً                              أسبوعاً من تاريخ اإلخطار املوجه مبو     
  :    ً         الحقاً، مبا يلي

                                                                                                 اعـتماد قرار أويل يفيد بأن الطرف املعين غري ممتثل لاللتزامات مبوجب مادة أو أكثر من مواد                   ) أ ( 
                  من القسم خامسا؛ ٤                               الربوتوكول املشار إليها يف الفقرة 

  .             يف حبث املسألة                 وإال يقرر عدم املضي  ) ب ( 

  .                                                                        يتعني أن يشمل القرار األويل أو قرار عدم املضي يف حبث املسألة االستنتاجات وأسباهبا - ٥
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                   ً                                                                            خيطر فرع اإلنفاذ فوراً، بواسطة األمانة، الطرف املعين كتابة بالقرار األويل الذي يتوصل إليه أو قرار عدم  - ٦
   .                             املضي لسائر األطراف وللجمهور                               وتقوم األمانة بإتاحة القرار بعدم  .             املضي يف البحث

                                                                             ً       ً                     جيوز للطرف املعين، يف غضون عشرة أسابيع من تلقي اإلخطار بالقرار األول، أن يقدم بياناً كتابياً آخر                  - ٧
                                                                            ً      ً                 ويف حالة عدم قيام الطرف بذلك يف غضون تلك الفترة الزمنية، يعتمد فرع اإلنفاذ فوراً قراراً                  .                إىل فرع اإلنفاذ  

  .    األويل     ً             هنائياً يؤكد قراره 

                         ً       ً                                                                              وإذا قـدم الطـرف املعين بياناً كتابياً آخر، يقوم فرع اإلنفاذ، يف غضون أربعة أسابيع من تاريخ تلقيه البيان             - ٨
  .                                                                                     ً                    اإلضايف، بالنظر يف ذلك البيان واعتماد قرار هنائي يبني فيه ما إذا كان يؤكد القرار األويل كلياً أو أي جزء منه حيدده

  .                       هائي االستنتاجات وأسباهبا                       يتعني أن يشمل القرار الن - ٩

                            وتتيح األمانة القرار النهائي   .                     ً                                   ً                 يبلغ فرع اإلنفاذ فوراً، عن طريق األمانة، الطرف املعين كتابياً بقراره النهائي -  ١٠
  .                     لسائر األطراف وللجمهور

  .  سم                                                                                    جيوز لفرع اإلنفاذ، عندما تقتضي ذلك ظروف حالة فردية، أن ميدد املهل املنصوص عليها يف هذا الق -  ١١

                                                                                                        جيوز لفرع اإلنفاذ، عندما يقتضي األمر، أن حييل يف أي وقت من األوقات مسألة تنفيذ إىل فرع التيسري                   -  ١٢
  .          لينظر فيها

  اإلجراءات املعجلة لفرع اإلنفاذ-     ً عاشرا  

                                 من الربوتوكول، تنطبق األقسام       ١٧    و   ١٢    و  ٦                                           ً                 عندما تتصل مسألة تنفيذ ما بشروط األهلية وفقاً للمواد           - ١
  :  ً         ً        عاً إىل تاسعاً، ولكن      من ساب

               ً                             من القسم سابعاً يف غضون أسبوعني من تلقي فرع  ٢                                     يكتمل البحث األويل املشار إليه يف الفقرة   ) أ ( 
                      اإلنفاذ ملسألة التنفيذ؛

                            ً       ً                                                 جيوز للطرف املعين أن يقدم بياناً كتابياً يف غضون أربعة أسابيع من تاريخ تلقي اإلخطار مبوجب   ) ب ( 
  ؛               ً  من القسم سابعاً ٤       الفقرة 

                                                  ً                               يعقد فرع اإلنفاذ، إذا طلب منه الطرف املعين ذلك كتابياً يف غضون أسبوعني من تلقي اإلخطار   ) ج ( 
               ً   ُ                      من القسم تاسعاً، وُتعقد اجللسة يف        ٢               ً                                                من القسم سابعاً، جلسة االستماع املشار إليها يف الفقرة            ٤              مبوجب الفقرة   

            أعاله، أيهما   )  ب (                            كتايب مبوجب الفقرة الفرعية                                                                       غضـون أسبوعني من تاريخ تلقي الطلب أو تاريخ تلقي البيان ال           
         ً  جاء الحقاً؛

                                                                                  يعتمد فرع اإلنفاذ قراره األويل أو قراره بعدم املضي يف البحث يف غضون ستة أسابيع من تاريخ   ) د ( 
               ً                                                             من القسم سابعاً، أو يف غضون أسبوعني من تاريخ انعقاد جلسة استماع مبوجب الفقرة  ٤                   اإلخطار مبوجب الفقرة 

          ً              قسم تاسعاً، أيهما أقصر؛       من ال ٢
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                            ً       ً                                                      جيـوز للطرف املعين أن يقدم بياناً كتابياً آخر يف غضون أربعة أسابيع من تلقي اإلخطار املشار          ) ه ( 
                ً   من القسم تاسعاً؛ ٦              إليه يف الفقرة 

ُ             يعتمد فرع اإلنفاذ قراره النهائي يف غضون أسبوعني من تلقي أي بيان كتايب الحق ُمشار إليه يف   ) و (                                                                        
               ً  من القسم تاسعاً؛   ٧       الفقرة 

                                                                                                  املهـل الزمنية املنصوص عنها يف القسم تاسعا ال تنطبق إال إذا كانت، يف رأي فرع اإلنفاذ، ال                    ) ز ( 
  .    أعاله  )  و ( و  )  د (                        ً          تعوق اعتماد املقررات وفقاً للفقرتني 

   ٦                                                                   من القسم اخلامس عشر تعليق أهلية طرف مدرج يف املرفق األول مبوجب املواد ٤                  إذا مت مبوجب الفقرة  - ٢
                                                                                                     من الربوتوكول، جاز للطرف املعين تقدمي طلب الستعادة أهليته، إما عن طريق فريق خرباء استعراض                  ١٧    و   ١٢ و

                           ً                                                           وإذا تلقى فرع اإلنفاذ تقريراً من فرقة خرباء االستعراض يشري إىل أنه مل تعد هناك                 .                              أو مباشـرة إىل فرع اإلنفاذ     
                                                           د فرع اإلنفاذ للطرف املعين أهليته ما مل يعترب فرع اإلنفاذ أنه ما                                                مسألة تنفيذ فيما يتعلق بأهلية الطرف املعين، استعا

                         ويبت فرع اإلنفاذ بأسرع      .        أعاله  ١                                                                                  زالت هناك مسألة تنفيذ، ويف هذه احلالة ينطبق اإلجراء املشار إليه يف الفقرة              
                ة تنفيذ فيما خيص                                                                                       مـا ميكن يف أي طلب مقدم إليه مباشرة من الطرف املعين؛ فإما أن يقرر أنه مل تعد هناك مسأل     

  .      أعاله ١                                                                                         أهلية ذلك الطرف، ويف هذه احلالة يعيد لـه أهليته، أو يقرر انطباق اإلجراء املشار إليه يف الفقرة 

                                                               من القسم اخلامس عشر تعليق أهلية طرف إلجراء عمليات نقل مبوجب املادة   )  ج ( ٥                  إذا مت مبوجب الفقرة  - ٣
        ً                     واستناداً إىل خطة العمل اخلاصة   .                            ع اإلنفاذ أن يعيد لـه أهليته                                       من الربوتوكول، جاز للطرف أن يطلب من فر  ١٧

                                                                     من القسم اخلامس عشر، وأي تقارير مرحلية مقدمة من الطرف مبا             ٦                              ً              باالمتثال، املقدمة من الطرف وفقاً للفقرة       
             يثبت أنه                                                                                                            فيها املعلومات عن اجتاهات االنبعاثات فيه، يعيد فرع اإلنفاذ للطرف أهليته، ما مل يقرر أن الطرف مل                

                                                                                                                  سيليب شروط حتديد كميات االنبعاثات أو االلتزام بتخفيضها يف فترة االلتزام الالحقة للفترة اليت تقرر أن الطرف                 
                   ويطبق فرع اإلنفاذ      ".                      فترة االلتزام الالحقة   "          ً                                                                  مل يكـن ممتثالً فيها، وهي الفترة اليت يشار إليها فيما بلي باعتبارها              

  .           ً                                                    أعاله مكيفاً، بقدر ما تقتضي الضرورة، ألغراض اإلجراء يف هذه الفقرة ١                            اإلجراء املشار إليه يف الفقرة

                                                               من القسم اخلامس عشر تعليق أهلية طرف إلجراء عمليات نقل مبوجب املادة   )  ج ( ٥                  إذا مت مبوجب الفقرة  - ٤
         عاثات أو                                               ً                                                  مـن الـربوتوكول، أعاد لـه فرع اإلنفاذ أهليته فوراً إذا أثبت أنه لىب شروط حتديد كميات االنب           ١٧

      من   ٨                                                                                                            االلـتزام بتخفيضـها يف فـترة االلتزام الالحقة، إما عن طريق تقرير فريق خرباء استعراض مبوجب املادة                   
  .                                                                                الربوتوكول للسنة النهائية لفترة االلتزام الالحقة أو عن طريق قرار صادر عن فرع اإلنفاذ

   ٥              من املادة     ٢                    اجلرد مبوجب الفقرة                                                                        يف حالة وجود خالف فيما إذا كان يتعني إدخال تعديل على قوائم              - ٥
                                                                                                              مـن الربوتوكول، أو ما إذا كان يتعني إدخال تصويبات على قاعدة بيانات التجميع واحملاسبة من أجل حساب                  

                                                       من الربوتوكول، يبت فرع اإلنفاذ يف املوضوع يف غضون اثين عشر  ٧           من املادة  ٤                           الكميات املسندة مبوجب الفقرة 
  .                                         وجيوز أن يلتمس فرع اإلنفاذ مشورة اخلرباء لذلك  .       ً          كتابياً هبذا اخلالف      ً                ً   أسبوعاً من تلقيه إخطاراً 
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  الطعون-حادي عشر 

                ُ                                                                                    جيـوز للطرف الذي اُتخذ بشأنه قرار هنائي أن يطعن لدى مؤمتر األطراف بوصفه اجتماع األطراف يف                  - ١
                              ا كان ذلك الطرف يعتقد أن                           من الربوتوكول، إذ    ٣              من املادة     ١                                                 الربوتوكول يف قرار فرع اإلنفاذ املتصل بالفقرة        

   .                               األصول القانونية مل تراع يف حالته

                                                          يوما من تاريخ إبالغ الطرف بالقرار الذي اختذه فرع            ٤٥                                            يـتعني تقـدمي الطعن إىل األمانة يف غضون           - ٢
                                                                                                  ويتوىل مؤمتر األطراف بوصفه اجتماع األطراف يف الربوتوكول النظر يف الطعن يف أول دورة لـه بعد                  .         اإلنفـاذ 

  .        دمي الطعن  تق

                                                                                               جيـوز ملؤمتـر األطراف بوصفه اجتماع األطراف يف الربوتوكول أن يوافق بأغلبية ثالثة أرباع األطراف            - ٣
                                                                                                احلاضرين واملصوتني يف االجتماع على إلغاء قرار اختذه فرع اإلنفاذ، ويف هذه احلالة، حييل مؤمتر األطراف بوصفه   

  .                         طعن من جديد إىل فرع اإلنفاذ                                        اجتماع األطراف يف الربوتوكول املسألة موضع ال

                  ً                          ويصبح القرار هنائياً إذا مل يطعن عليه يف          .                          ً                               يظل قرار فرع اإلنفاذ سارياً حلني الفصل يف الطعن عليه          - ٤
  .     ً  يوماً  ٤٥     غضون 

                                          العالقـة مع مؤمتر األطراف بوصفه اجتماع        -        ثاين عشر 
                    األطراف يف الربوتوكول 

  :                     اف يف الربوتوكول ما يلي                                      يتعني على مؤمتر األطراف بوصفه اجتماع األطر

      من   ٨              من املادة     ٦    و  ٥                                                ً                          القـيام، أثـناء حبـث تقاريـر أفرقة خرباء االستعراض وفقاً للفقرتني                ) أ ( 
                                                                                                                 الـربوتوكول، بـتحديد أي مشاكل عامة ينبغي التصدي هلا يف إرشادات السياسة العامة املشار إليها يف الفقرة                  

       أدناه؛  )  ج (        الفرعية 

                               بكامل هيئتها عن تقدم أعماهلا؛                     النظر يف تقارير اللجنة  ) ب (

                                                                                       توفري اإلرشاد بشأن السياسة العامة، مبا يف ذلك بشأن أي مسائل متعلقة بالتنفيذ قد تترتب عليها   ) ج ( 
                                                  تبعات يف عمل اهليئات الفرعية املنشأة مبوجب الربوتوكول؛

                                                        اختاذ قرارات بشأن مقترحات معنية مبسائل إدارية وبامليزانية؛  ) د ( 

  .                     ً                 ر والبت يف الطعون وفقاً للقسم احلادي عشر    النظ    ) ه ( 

  الفترة اإلضافية للوفاء بااللتزامات-ثالث عشر 

                                    من الربوتوكول، حىت اليوم املائة       ٣              من املادة     ١                                                        جيوز لطرف ما، لغرض الوفاء بالتزاماته مبوجب الفقرة          
                              إلجناز عملية االستعراض اليت                                 اجتماع األطراف يف الربوتوكول          بوصفه        األطراف        مؤمتر                            بعـد التاريخ الذي حيدده      
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                                                          من الربوتوكول ، أن يواصل حيازته وتلقيه ملا تنقله           ٨                                                            جيريها اخلرباء للسنة األخرية من فترة االلتزام مبوجب املادة          
                                                                                                    إلـيه أطراف أخرى، من وحدات خفض االنبعاثات، ووحدات خفض االنبعاثات املعتمدة، ووحدات الكميات              

                                                          من الربوتوكول، من فترة االلتزام السابقة، بشرط عدم           ١٧    و   ١٢    ، و  ٦           جب املواد                               املسندة، ووحدات اإلزالة، مبو   
  .                    من القسم اخلامس عشر ٤                                  تعليق أهلية ذلك الطرف مبوجب الفقرة 

  التبعات اليت يطبقها فرع التيسري-رابع عشر 

         ملسؤوليات                                                              ً                                      يبـت فـرع التيسـري يف تطبيق واحدة أو أكثر من التبعات التالية، آخذاً يف االعتبار مبدأ ا                   
  :                                     املشتركة لكن املتمايزة والقدرات املختلفة

                                                                       تقدمي املشورة وتيسري املساعدة إىل فرادى األطراف فيما يتعلق بتنفيذ الربوتوكول؛  ) أ ( 

                                                                                        تيسري تقدمي املساعدة املالية والتقنية لألطراف املعنية، مبا يف ذلك نقل التكنولوجيا وبناء القدرات   ) ب ( 
                                                  ر احملددة مبوجب االتفاقية والربوتوكول للبلدان النامية؛                  من مصادر خالف املصاد

                                                                                                    تيسـري تقدمي املساعدة املالية والتقنية، مبا يف ذلك نقل التكنولوجيا وبناء القدرات، مع مراعاة                 ) ج ( 
               من االتفاقية؛ ٤           من املادة  ٥   و ٤   و ٣              أحكام الفقرات 

  .             من االتفاقية ٤        املادة     من ٧                                            تقدمي توصيات إىل الطرف املعين، مع مراعاة الفقرة   ) د ( 

  التبعات اليت يطبقها فرع اإلنفاذ-خامس عشر 

     أو  ٥           من املادة  ٢      أو   ١                                        ً                                            يف احلـاالت الـيت يقرر فيها فرع اإلنفاذ أن طرفاً ما ال ميتثل ألي من الفقرتني                   - ١
   ً            خذاً يف اعتباره                                                               من الربوتوكول، يطبق الفرع واحدة أو أكثر من التبعات التالية، آ ٧           من املادة  ٤      أو   ١           الفقـرتني   

  :                                             سبب عدم امتثال ذلك الطرف ونوعه ودرجته وتواتره

                  إعالن عدم االمتثال؛  ) أ ( 

  .       أدناه ٣   و ٢                     وضع خطة وفقا للفقرتني   ) ب ( 

                                                                 أعاله، أن يقدم لفرع اإلنفاذ يف غضون ثالثة شهور من إثبات             ١                                             يتعني على الطرف غري املمتثل، مبوجب الفقرة         - ٢
  :                                    ً                                        رة أطول حسبما يراه فرع اإلنفاذ مناسباً، خطة الستعراضها وتقييمها حتتوي على ما يلي                         عدم امتثاله، أو يف غضون فت

                             حتليل أسباب عدم امتثال الطرف؛  ) أ ( 

                                                                      التدابري اليت يعتزم الطرف تنفيذها لتصحيح الوضع فيما يتعلق بعدم االمتثال؛  ) ب ( 

            ً      ِّ           اثين عشر شهراً مما ميكِّن من                                                                       وضـع جدول زمين لتنفيذ هذه التدابري يف غضون مدة ال تتجاوز               ) ج ( 
  .                           تقييم التقدم احملرز يف التنفيذ
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                                                              أعاله مبوافاة فرع اإلنفاذ بتقارير مرحلية عن تنفيذ اخلطة على      ١                                       يقوم الطرف غري املمتثل مبوجب الفقرة        - ٣
  .          أساس منتظم

                      ميتثل لواحد أو أكثر من                                               ً      ً                   يقوم فرع اإلنفاذ، يف احلاالت اليت يقرر فيها أن طرفاً مدرجاً يف املرفق األول ال   - ٤
                                          ًَ                             من الربوتوكول، بتعليق أهلية ذلك الطرف وفقاًَ لألحكام ذات الصلة             ١٧    و   ١٢    و  ٦                           شروط األهلية مبوجب املواد     

   ٢                                                       ً                              وميكن، بناء على طلب الطرف املعين، أن تعاد إليه األهلية وفقاً لإلجراء املنصوص عليه يف الفقرة   .            يف تلك املواد
  .               من القسم العاشر

                                                                                                  االت اليت يقرر فيها فرع اإلنفاذ أن انبعاثات طرف ما قد جتاوزت الكمية املسندة لذلك الطرف،                     يف احل  - ٥
                                                            ً                                                   حمسـوبة وفقا اللتزامات الطرف بتحديد أو خفض االنبعاثات احملددة كمياً الواردة يف املرفق باء من الربوتوكول                 

   ٧           من املادة  ٤                     املسندة مبوجب الفقرة                                                من الربوتوكول، فضال عن طرائق حساب الكميات       ٣     ً                ووفقاً ألحكام املادة    
                                                                                                      مـن الربوتوكول، على أن توضع يف االعتبار وحدات خفض االنبعاثات، ووحدات اخلفض املعتمد لالنبعاثات،               
                                                          ً                                                   ووحـدات الكميات املسندة ووحدات اإلزالة اليت احتازها الطرف وفقاً للقسم الثالث عشر، يقوم فرع اإلنفاذ                

  :                                     من الربوتوكول، ويطبق التبعات التالية ٣           من املادة  ١                        اللتزاماته مبوجب الفقرة                          بإعالن أن ذلك الطرف ال ميتثل

                                                        مرة من كمية أطنان االنبعاثات الزائدة، من الكمية املسندة    ١,٣                        خصم عدد من األطنان يساوي   ) أ ( 
                               للطرف عن فترة االلتزام الثانية؛

         أدناه؛ ٧   و ٦                         ً          وضع خطة عمل لالمتثال، وفقاً للفقرتني   ) ب ( 

                                           من الربوتوكول، إىل أن تعاد للطرف أهليته مبا   ١٧                                          تعليق أهلية القيام بعمليات نقل مبوجب املادة   ) ج ( 
  .                 من القسم العاشر ٤            أو الفقرة  ٣                يتمشى مع الفقرة 

                                                        أعاله، يف غضون ثالثة أشهر من تقرير مسألة عدم االمتثال، أو  ٥                                 يقوم الطرف غري املمتثل مبوجب الفقرة  - ٦
                                                                                              ربر فيها الظروف ذلك، أو يف غضون فترة  أطول يراها فرع اإلنفاذ مناسبة، مبوافاة فرع اإلنفاذ                           يف احلاالت اليت ت   

  :                                                   خبطة عمل بشأن االمتثال ليستعرضها ويقيمها، تشمل ما يلي

                             حتليل أسباب عدم امتثال الطرف؛  ) أ ( 

                  ً  نبعاثات احملددة كمياً                                                                         التدابري اليت يعتزم الطرف تنفيذها بغية الوفاء بالتزامات حتديد أو خفض اال      ) ب ( 
                                                                 يف فترة االلتزام الالحقة مع إيالء األولوية للسياسات والتدابري الوطنية؛

                                  ِّ                                                 وضع جدول زمين لتنفيذ هذه التدابري ميكِّن من تقييم التقدم السنوي احملرز يف تنفيذها، يف غضون   ) ج (
                       وجيوز لفرع اإلنفاذ، بناء   .              ً  أيهما حيل أوالً                                                               إطار زمين ال يتجاوز ثالث سنوات أو لغاية انتهاء فترة االلتزام الالحقة

                                                                                                        على طلب الطرف املعين، ويف احلاالت اليت تربر فيها الظروف ذلك، متديد املدة لتنفيذ هذه التدابري لفترة جيب أال          
  .                                                   تتجاوز فترة السنوات الثالث اآلنف ذكرها على أقصى تقدير
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                                                       أعاله مبوافاة فرع اإلنفاذ بتقرير مرحلي عن تنفيذ          ٥                                                    يقـوم الطرف غري املمتثل اللتزاماته مبوجب الفقرة          - ٧
  .                                  خطة عمل بشأن االمتثال على أساس سنوي

  .               أعاله مبوجب تعديل  )  أ   ( ٥                                  َّ                       ولفترات االلتزام الالحقة، يتقرر املعدَّل املشار إليه يف الفقرة  - ٨

  من الربوتوكول١٩ و١٦ العالقة باملادتني -سادس عشر 

  .              من الربوتوكول  ١٩   و  ١٦                                علقة باالمتثال دون اإلخالل باملادتني                          تعمل اإلجراءات واآلليات املت 

  األمانة-سابع عشر 

  .                                  من الربوتوكول بوصفها أمانة اللجنة  ١٤                                تعمل األمانة املشار إليها يف املادة  

                     اجللسة العامة التاسعة 
     ٢٠٠٥      ديسمرب  /          كانون األول  ١٠- ٩ 

----- 


