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وعمليات االستعراض  . املرفق األول مبوجب اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ ومبوجب بروتوكول كيوتو            
املطلـوب إجنازهـا هي استعراضات متعمقة للبالغات الوطنية الرابعة، واستعراضات تقنية سنوية لقوائم اجلرد الوطنية                

 للتقارير اليت تبني التقدم احملرز يف الوفاء بااللتزامات مبوجب بروتوكول كيوتو، واستعراضات             لغـازات الدفيئة، وتقييم   
 .للتقارير هبدف تيسري حساب الكمية املخصصة وبيان القدرة على حساب انبعاثات الطرف والكمية املخصصة لـه
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، ليعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف ٢٠٠٧-٢٠٠٦ة الفتر

 .يف بروتوكول كيوتو يف دورته األوىل
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  مقدمة-أوالً 
  الوالية-ألف 

 إجراء عدة ٢٠٠٧-٢٠٠٦ذكَّرت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا احلادية والعشرين، بأنه جيب يف الفترة  -١
األطراف املدرجة يف املرفق   (قية  عمليات استعراض للمعلومات املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفا          

، واألطراف يف بروتوكول كيوتو عمالً      )االتفاقية(عمالً باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ         ) األول
وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تعد مذكرة كي تنظر فيها اهليئة خالل      ). الربوتوكول(بـربوتوكول كـيوتو     

العشرين، حول اخليارات املتاحة لتبسيط عمليات االستعراض هذه بغية تفادي أي ازدواجية حمتملة دورهتا الثالثة و
 . )١(يف اجلهود املبذولة وضمان االستخدام الكفؤ للموارد املتاحة

  نطاق املذكرة-باء 

الل الفترة تسلط هذه املذكرة الضوء على التحديات القائمة واملتوقعة يف عمليات اإلبالغ واالستعراض خ -٢
، وتقـترح بعـض األسـاليب اليت ميكن لألطراف واألمانة اتباعها لتنفيذ الواليات بأقصى قدر                      ٢٠٠٧-٢٠٠٦

 . من الكفاءة

  اإلجراء الذي ميكن أن تتخذه اهليئة الفرعية للتنفيذ-جيم 

وجب االتفاقية ومبوجب ستدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف أساليب لتبسيط عمليات االستعراض مب -٣
 كما ستدعى إىل إعداد مشاريع مقررات هلذا الغرض كي يعتمدها           ٢٠٠٧-٢٠٠٦بـروتوكول كيوتو يف الفترة      

مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف                
 . دورته األوىل

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦طلوب إجراؤها يف الفترة  عمليات االستعراض امل-ثانياً 
ساعدت عمليات استعراض البالغات الوطنية وقوائم اجلرد على تقييم مدى تنفيذ االتفاقية وحتسني نوعية  -٤

 من ٨وستكون عمليات االستعراض املقررة مبوجب املادة   . الـتقارير وشـفافيتها على مدى عدة سنوات مضت        
ولكن عمليات . قييم مدى امتثال األطراف املدرجة يف املرفق األول ألحكامهبروتوكول كيوتو حامسة فيما يتعلق بت

االستعراض تستغرق وقتاً طويالً وتتطلب موارد كثرية من األطراف ومن األمانة على حد سواء، وستكون الفترة                
.  فـترة عمل مكثف بصفة خاصة، وال سيما بسبب تأخر دخول بروتوكول كيوتو حيز النفاذ               ٢٠٠٧-٢٠٠٦

وقد تتأثر أهلية   . ذلـك فقـد مت حتديـد آجال قصرية إلجراء عمليات االستعراض مبوجب بروتوكول كيوتو              ول
 . األطراف للمشاركة يف آليات املرونة إن مل تراع تلك اآلجال

-٢٠٠٦وينبغي، مبوجب الواليات احلالية، إجراء عمليات االستعراض التالية يف أوقات خمتلفة خالل الفترة   -٥
٢٠٠٧: 

                                                      

)١( FCCC/SBI/2004/19 ١٧-١٥، الفقرات. 



FCCC/SBI/2005/16 
Page 4 

 

 

  لكافة األطراف املدرجة يف املرفق األول؛-استعراض متعمق للبالغات الوطنية الرابعة  )أ( 

  لكافة األطراف املدرجة يف املرفق األول؛-استعراض تقين سنوي لقوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة  )ب( 

 لألطراف -وتوكول كيوتو تقييم التقارير اليت تبني التقدم احملرز يف الوفاء بااللتزامات مبوجب بر )ج( 
 املدرجة يف املرفق األول اليت هي أطراف يف بروتوكول كيوتو أيضاً؛

استعراض التقارير لتيسري حساب الكمية املخصصة وبيان القدرة على حساب انبعاثات الطرف             )د( 
فق األول اليت هي  لألطراف املدرجة يف املر-مبوجب بروتوكول كيوتو " التقرير األويل "-والكمية املخصصة له  

 .أطراف يف بروتوكول كيوتو أيضاً

 اإلطار الزمين احملدد إلجراء عمليات االستعراض خالل هذه الفترة كما يبني كيف تتداخل              ١ويبني الشكل    -٦
 . ويف النص أدناه معلومات إضافية بشأن كل نوع من أنواع االستعراض١وترد يف اجلدول . هذه العمليات

لزمين احملدد لتقدمي التقارير وإجراء عمليات اإلطار ا -١الشكل 
 االستعراض وفقاً للواليات القائمة

 

 

 

 

٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ 
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تقدمي البالغات
الوطنية الرابعة

تقدمي التقارير اليت 
 تبني التقدم احملرز

تقدمي قوائم اجلرد 
 ٢٠٠٦لعام 

تقدمي التقارير األولية مبوجب 
 بروتوكول كيوتو

تقدمي قوائم اجلرد 
 ٢٠٠٧لعام 

م اجلرد لعام تقدمي قوائ
٢٠٠٨ 

خلربا
ة ا
فرق
أ

ء
انة
ألم
 وا

 
تقرير توليفي لبيان
 التقدم احملرز

تقرير عن بيانات قوائم اجلرد

اجلردعمليات االستعراض السنوي لقوائم

 تقرير عن بيانات قوائم اجلرد

عمليات االستعراض السنوي لقوائم اجلرد
التقرير التجميعي

 والتوليفي

 عمليات استعراض التقارير األولية

 ت الوطنية الرابعة، تقييم التقارير اليت تبّين التقدم احملرزعمليات استعراض البالغا
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 ٢٠٠٧-٢٠٠٦ ملخص لعمليات االستعراض املطلوب إجراؤها يف الفترة -١اجلدول 

 أسلوب االستعراض
اإلطار الزمين احملدد إلجراء 

 غرض االستعراض ريخ التقدميتا االستعراض

أو /و(جيـرى استعراض مكتيب      !
اســتعراض مركــزي مبوجــب 

تليه زيارة  ) بـروتوكول كيوتو  
 قطرية

ّد تقرير استعراضي متعمق عن      ! َع ُي
 كل طرف مستعرض 

يعد تقرير جتميعي وتوليفي بشأن      !
 كافة البالغات الوطنية 

حيـدده مؤمتر األطراف مبوجب      !
 االتفاقية

ن سنتني من تاريخ تقدمي     يف غضو  !
بـالغ وطين مبوجب بروتوكول     

 )٧-م أ/٢٣املقرر (كيوتو 

 ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين١
 )٨-م أ/٤املقرر (

 -البالغ الوطين الرابع    
لكافة األطراف املدرجة   

 يف املرفق األول

املقرر " (يقـيم مـع البالغ الوطين     "
 )٨-م أ/٢٥

ارير تعد األمانة تقريراً توليفياً عن التق
الوطنـية املقدمة بشأن التقدم احملرز      
لـيعرض عـلى الدورة األوىل اليت       
ستعقدها اهليئة الفرعية للتنفيـذ يف     

 ٢٠٠٦عام 
 )٨-م أ/٢٥املقرر ) (٢٠٠٦مايو /أيار(

 ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين١
 )٧-م أ/٢٢املقرر (

تقرير لبيان التقدم الذي    
ــراف   ــرزته األط أح
املدرجة يف املرفق األول،    
األطراف يف بروتوكول   

 كيوتو أيضاً 

تشكل الزيارة القطرية جزءاً من      !
) ٧-م أ/٢٣املقرر (االستعراض 

َعـّد تقرير استعراضي عن كل       ! ُي
 طرف مستعرض

ينشـر تقرير التجميع واحملاسبة      !
املقرر (السنوي بعد االستعراض    

 )٧-م أ/١٩

 شـهراً من تاريخ     ١٢يف غضـون    
 )٧-م أ/٢٣املقرر (استالم التقرير 

يناير / كـانون الثاين   ١قـبل   
 أو بعـد سنة واحدة      ٢٠٠٧

من دخول بروتوكول كيوتو    
ــنفاذ بالنســبة إىل  حــيز ال

املقرر (الطـرف، أيهما أبعد     
 )٧-م أ/١٩

 لألطراف  -التقرير األويل   
املدرجة يف املرفق األول،    
األطـراف يف بروتوكول    

 كيوتو أيضاً

جيـرى االسـتعراض على عدة       !
): ٨-م أ/١٩قــرر امل(مــراحل 

التدقيق األويل؛ التوليف والتقييم؛ 
 استعراض قوائم اجلرد فرادى

َعـّد تقريـر عـن كل طرف         ! ُي
 مستعرض 

َعّد تقرير سنوي يلخص البيانات  ! ُي
املتصـلة بغازات الدفيئة يف مجيع   
  األطراف املدرجة يف املرفق األول

يشـرع يف التدقيقات األولية      !
توليفية ويف وإعداد التقارير ال   

أبريل / نيسان١٥والتقييمة يوم 
 من كل عام 

ُتجرى، يف النصف الثاين من      !
العـام، عمليات االستعراض    
الفـردية لقوائم اجلرد الوطنية     
لغـازات الدفيـئة لألطراف     

 املدرجة يف املرفق األول

 ؛٢٠٠٦أبريل / نيسان١٥
 ٢٠٠٧أبريل / نيسان١٥

 )٢-م أ/٩ و١-م أ/٣املقرران (

ــيانات امل ــة يف الب قدم
 ٢٠٠٧-٢٠٠٦الفتـرة 

عن قوائم اجلرد السنوية    
 جلميع  -لغازات الدفيئة   

األطـراف املدرجة يف    
 املرفق األول 

، دقيقة للغاية فيما يتعلق بالنواتج والتقيد باآلجال ١ واجلدول ١والواليات احلالية، كما يتبني من الشكل  -٧
ولقد كان من املفترض، يف األصل، أن ينجز العمل         .  كبرياً للمناورة  احملددة، مما ال يترك لألطراف أو لألمانة جماالً       

، على مدى عدة سنوات،     ٢٠٠٨التمهيدي الالزم ملباشرة فترة االلتزام األوىل مبوجب بروتوكول كيوتو يف عام            
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رة ولكن بسبب دخول هذا الصك حيز النفاذ يف وقت متأخر فسيتعني إجناز هذا العمل يف أقل من سنتني يف الفت                   
. ولذلك تقدم األمانة، يف هذه املذكرة وبعد النظر يف مدى االستعداد، اقتراحات وليس خيارات. ٢٠٠٧-٢٠٠٦

وهذه االقتراحات مترابطة ترابطاً قوياً، على الرغم من أهنا تعرض أدناه حتت عناوين مستقلة، وجيب النظر إليها                  
 . متماسكة" كمجموعة"

 ت الوطنيـة الرابعـة  االستعراض املتعمق للبالغـا   -ألف 
 )مجيع األطراف املدرجة يف املرفق األول(

، جيب على األطراف املدرجة يف املرفق األول أن تقدم بالغاهتا الوطنية الرابعة             ٨-م أ /٤عمـالً باملقرر     -٨
مبادئ وتغطي هذه التقارير مجيع اجلوانب املتصلة بتنفيذ االتفاقية وفقاً لل         . ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاين  ١حبلـول   

إلعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق          )٢(٥-م أ /٤التوجيهـية املعتمدة مبوجب املقرر      
، الستعراض متعمق يشمل،    ٨-م أ /٤ و ٤-م أ /١١ و ٣-م أ /٦وختضـع هذه البالغات، عمالً باملقررات       . األول

 .كقاعدة عامة، القيام بزيارة قطرية

، جيب على األطراف املدرجة يف املرفق األول اليت صدقت على بروتوكول كيوتو أن              وباإلضافة إىل ذلك   -٩
ُتضمِّن بالغاهتا الوطنية الرابعة معلومات عن تنفيذ بروتوكول كيوتو على النحو املبني يف مبادئ اإلبالغ التوجيهية 

 ومبا أن األطراف ستكون يف      .٧-م أ /٢٢امللحق باملقرر   ) ٧املادة   (١-م أإ /-الـواردة يف مرفق مشروع املقرر       
وسُتستعرض املعلومات اإلضافية   . املـراحل األوىل لتنفيذ الربوتوكول، من املتوقع أن تكون هذه املعلومات أولية           

 .  امللحق به١-م أإ/- وتذييالته ويف مشروع املقرر ٧-م أ/٢٣وفقاً لألحكام ذات الصلة املنصوص عليها يف املقرر 

مبا (، كما يف املاضي     ٢٠٠٧-٢٠٠٦الغات الوطنية مبوجب االتفاقية يف الفترة       وسـيؤدي استعراض الب    -١٠
انظر الفرعني (، واستعراض التقارير األولية مبوجب بروتوكول كيوتو يف نفس الوقت )يشمل الزيارات إىل كل بلد

تخدام موارد إىل حدوث تداخل وإىل إلقاء عبء إضايف على كاهل األطراف كما سيؤدي إىل اس) جيم ودال أدناه
 .األمانة بصورة غري فعالة

 بتنظيم استعراض سريع للبالغات الوطنية الرابعة يشترك        ٢٠٠٧-٢٠٠٦تقوم األمانة يف الفترة     . اقتراح -١١
ِعّد تقريراً جتميعياً وتوليفياً            ويكون هذا التقرير جاهزاً يف     . فيه عدد حمدود من اخلرباء الذين تعيِّنهم احلكومات، وُت

ناسب لكي تنظر فيه اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا السابعة والعشرين، ومؤمتر األطراف يف دورته الثالثة الوقت امل
كانون (عشـرة، وكذلـك مؤمتـر األطـراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف الربوتوكول يف دورته الثالثة          

ات الوطنية املقدمة من األطراف     ، ويشـمل التقرير معلومات مستمدة من كافة البالغ        )٢٠٠٧ديسـمرب   /األول
 .املدرجة يف املرفق األول

                                                      

)٢( FCCC/CP/1999/7. 
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 )األطراف يف بروتوكول كيوتو فقط( تقييم التقارير اليت تبني التقدم احملرز -باء 

، تقدمي تقارير تبني التقدم الذي أحرزته األطراف املدرجة يف املرفق   ٧-م أ /٢٢طُلـب، مبوجـب املقرر       -١٢
، باإلضافة إىل ذلك، على أن      ٨-م أ /٢٥وقد نص املقرر    .  مبوجب بروتوكول كيوتو   األول يف الوفـاء بالتزاماهتا    

تشـمل الـتقارير وصفاً للتدابري احمللية املتخذة للتخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة، والربامج املوضوعة ألجل                
ت الدفيئة؛ وتقييماً لكيفية    االمتثال والتنفيذ على الصعيد احمللي؛ واالجتاهات واإلسقاطات املتصلة بانبعاثات غازا         

 من بروتوكول كيوتو؛ ووصفاً     ٣إسـهام التدابري احمللية يف مساعدة الطرف على الوفاء بااللتزاماته مبوجب املادة             
وجيب .  من بروتوكول كيوتو   ١١ و ١٠لألنشطة واإلجراءات والربامج املنفذة للوفاء بااللتزامات مبوجب املادتني         

 . وافقة مع املعلومات املقدمة يف البالغات الوطنية الرابعةأن تكون هذه املعلومات مت

وطُلـب، يف نفـس املقرر، تقييم التقارير اليت ُتبني التقدم احملرز باإلضافة إىل البالغات الوطنية املقدمة                  -١٣
كي تنظر فيها   مبوجب بروتوكول كيوتو، كما طُلب إىل األمانة أن ُتعّد تقريراً توليفياً عن التقارير اآلنفة الذكر ل               

 .٢٠٠٦اهليئة الفرعية للتنفيذ يف أول دورة هلا يف عام 

وللـتمكن من إعداد هذا التقرير التوليفي، ُيفترض أن أغلبية األطراف املدرجة يف املرفق األول اليت هي                  -١٤
 ١حبلول  (أطراف يف بروتوكول كيوتو أيضاً ستكون قد قدمت تقاريرها عن التقدم احملرز يف الوقت احملدد لذلك                 

جيب أن (وبسبب شروط النشر . ؛ وإالَّ فلن يكون للتقرير التوليفي سوى أمهية حمدودة)٢٠٠٦يناير  /كانون الثاين 
، لن تتوافر لألمانة    )٢٠٠٦مارس  /تكون الوثائق جاهزة قبل بداية الدورة بعشرة أسابيع، أي يف مطلع شهر آذار            

 .ال تكون هذه املهلة كافية لوضع تقرير جيدإال بضعة أسابيع إلعداد التقرير التوليفي، وقد 

؛ وبالتايل النظر فيه خالل     ٢٠٠٦إرجاء إعداد هذا التقرير التوليفي إىل النصف الثاين من عام           . االقتراح -١٥
الدورة اخلامسة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ، ويف الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف، والدورة الثانية ملؤمتر               

وسيكون لذلك  ). ٢٠٠٦ديسمرب  /كانون األول (طراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو         األ
 من بروتوكول كيوتو خالل     ٩مـيزة إضـافية تتمثل يف توفري مدخالت للمناقشات املزمع إجراؤها حول املادة              

 . الدورة الثانية ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف الربوتوكول

اسـتعراض الـتقارير األولية مبوجب بروتوكول كيوتو         -جيم 
 )األطراف يف بروتوكول كيوتو فقط(

 والذي سيعتمده مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع )٣(٧-م أ/١٩يقتضي مشروع املقرر املرفق باملقرر  -١٦
التقرير "ر إليه يف ما يلي ب         يشا(األطـراف يف الـربوتوكول، أن يقدم كل طرف مدرج يف املرفق األول تقريراً               

لبيان وجود مؤسسات ونظم حلساب انبعاثات غازات الدفيئة، وتقدر الكمية املخصصة واحتياطي فترة             ") األويل
وجيب أن .  من بروتوكول كيوتو٤-٣ و٣-٣االلتزام، وتوفري معلومات تتصل باألنشطة املضطلع هبا مبوجب املادة 

 أو بعد مضي سنة واحدة على دخول بروتوكول كيوتو حيز ٢٠٠٧يناير / الثاين كانون١يقدم هذا التقرير حبلول 
                                                      

 .FCCC/KP/CMP/2005/3/Add.3يف الوثيقة " سني"انظر النص  )٣(
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وُيتوقع أن تكون أغلبية التقارير قد قدمت حبلول شهر كانون          . الـنفاذ بالنسـبة إىل الطـرف، أيهمـا أبعـد          
 .، ولكن ذلك هو جمرد افتراض٢٠٠٦ديسمرب /األول

 ات الصلة املنصوص عليها يف مشروع املقرر      وسيخضـع كل تقرير أويل لالستعراض مبوجب األحكام ذ         -١٧
 شهراً من ١٢وسـُينجز االستعراض، وفقاً ملا ورد يف مشروع ذاك املقرر، يف غضون          . )٤()٨املـادة    (١-م أإ /-

 .تاريخ تقدمي التقرير ويشمل القيام بزيارة قطرية

الئمة وفقاً لربوتوكول كيوتو وُيعترب هذا االستعراض بالغ األمهية لضمان عمل املؤسسات والنظم بصورة م -١٨
وسيشكل االستعراض الدقيق لقائمة جرد غازات الدفيئة ولنظام اجلرد         . وكذلـك لرصد مدى االمتثال ألحكامه     

الوطين للطرف املعين عنصراً رئيسياً من عناصر االستعراض، وسيفيد كأساس حلساب الكمية املخصصة لكل طرف 
أما حتديد الكمية املخصصة فهو شرط أساسي لالشتراك يف آليات    ). اهانظر الفرع دال أدن    (٧-٣مبوجـب املادة    

 . من الربوتوكول١٧ و١٢ و٦املرونة عمالً باملواد 

اعتبار هذا االستعراض كأولوية بالنسبة إىل األطراف يف بروتوكول كيوتو وبالنسبة إىل األمانة،             . اقتراح -١٩
 .على النحو املبني يف الفرع ألف أعالهدون املساس باستعراض البالغات الوطنية الرابعة، 

االستعراض التقين السنوي لقوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة         -دال 
 )مجيع األطراف املدرجة يف املرفق األول(

 ١٥جيـب عـلى األطـراف املدرجة يف املرفق األول أن تقدم قائمة جرد وطنية لغازات الدفيئة حبلول                    -٢٠
ويغطي . ٨-م أ/١٩ وختضع كل قائمة جرد مقدمة الستعراض تقين سنوي عمالً باملقرر .أبريل من كل عام/نيسان

 .هذا االستعراض املنهجيات والبيانات املستخدمة إلعداد قائمة اجلرد

أمـا الشـروط الـيت ينـبغي لألطراف املدرجة يف املرفق األول تلبيتها لدى وضع قوائم اجلرد مبوجب                    -٢١
      ٣-٣باستثناء ما يتعلق باألنشطة املبينة يف املادة        ( للشروط املنصوص عليها يف االتفاقية       كـيوتو فهي مماثلة   بـروتوكول   

وبالتايل، قد جتد األطراف يف بروتوكول كيوتو نفسها يف وضع يتعني عليها فيه، وفقاً              ).  من الربوتوكول  ٤-٣و
قائمة جرد كاملة مع التقرير األويل املشار إليه للواليات احلالية، تقدمي قائمة اجلرد نفسها مرتني، إذ عليها أن تقدم 

وُيتوقع أن تستخدم أغلبية األطراف املدرجة يف املرفق األول قائمة اجلرد املوضوعة يف عام . )٥(يف الفرع جيم أعاله
 وهذا يؤدي، بالنسبة. إلعداد التقرير األويل) ٢٠٠٤اليت تغطي الفترة اعتباراً من سنة األساس وحىت عام  (٢٠٠٦

                                                      

 .FCCC/KP/CMP/2005/3/Add.2يف الوثيقة " واو"انظر النص  )٤(
جيب على األطراف املدرجة يف املرفق األول أن تقدم، مبوجب بروتوكول كيوتو، معلومات إضافية مع  )٥(

. وستخضع هذه املعلومات الستعراض سنوي أيضاً     . ١٤-٣وية، تتعلق بالكمية املخصصة وبتنفيذ املادة       قائمة اجلرد السن  
، وبالتايل لن ٢٠٠٨إال أنه ال ُيطلب من تلك األطراف أن تقدم املعلومات اإلضافية قبل بداية فترة االلتزام األوىل يف عام 

 .٢٠٠٧-٢٠٠٦ة يترتب على ذلك أثر يف األنشطة املضطلع هبا خالل الفتر
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، وهو أمر ال يبدو     ٢٠٠٧-٢٠٠٦لألطراف يف بروتوكول كيوتو، إجراء استعراضني لنفس قائمة اجلرد يف الفترة            
 . أنه متوخى أو ضروري

 إال  ٢٠٠٦بالنسبة إىل األطراف يف بروتوكول كيوتو، ال تستعرض قائمة اجلرد املقدمة يف عام              . اقتراح -٢٢
 مبوجب بروتوكول كيوتو؛ وال ختضع تلك القوائم الستعراض تقين      باالقتران مع االستعراض األويل الذي سيجرى     

ويتوقف توقيت االستعراض وكافة    . ، باستثناء ما يلزم لقيام األمانة بإعداد التقارير املرحلية        ٢٠٠٦إضايف يف عام    
جراء وسيفيد هذا النهج يف تفادي إ     . الـتقارير ذات الصـلة عـلى تاريخ تقدمي تلك األطراف لتقاريرها األولية            

استعراضني متتالني لنفس قائمة اجلرد بالنسبة لألطراف يف بروتوكول كيوتو، ومتكني األطراف من تكريس املوارد 
 . إلعداد التقرير األويل

  اعتبارات إضافية-ثالثاً 

واكتسبت األطراف واألمانة خالل هذه الفترة      .  أعوام ١٠لقد دخلت االتفاقية حيز النفاذ منذ أكثر من          -٢٣
ونتيجة لتلك اخلربة،   . ة كـبرية يف وضع التقارير واستعراض البالغات الوطنية وقوائم جرد غازات الدفيئة            خـرب 

وضع : وأدخلت حتسينات بأساليب شىت من بينها     . حتسـنت كثرياً جودة وشفافية التقارير املقدمة من األطراف        
لكبار خرباء االستعراض؛ وتوحيد الوثائق شروط أدق لإلبالغ؛ وتوفري التدريب للخرباء الوطنيني وعقد اجتماعات 

ولكن نظراًَ إىل أن تلك     . املسـتخدمة يف عمليات االستعراض؛ ووضع برامج اإلبالغ احملوسبة وحتسينها باستمرار          
الـتطورات اإلجيابـية حتققت بصورة سريعة مل يتوفر الوقت الكايف لألطراف ولألمانة إلدماج كافة التحسينات                

 .اهتا اليومية إدماجاً كامالًوالتعديالت يف ممارس

وتتوقف جودة عمليات االستعراض وقدرة األطراف على رصد التقدم احملرز يف تنفيذ االتفاقية والتحقق               -٢٤
مـن مـدى االمتثال ألحكام بروتوكول كيوتو، على توافر معلومات كاملة وموثوقة، وتوافر اهلياكل األساسية                

وسيتم، حتقيقاً لذاك الغرض، توحيد كافة األنشطة       .  املؤمتتة لتجهيز املعلومات   املالئمة يف األمانة، مبا يشمل النظم     
املضـطلع هبا لتدعيم عمليات االستعراض وما يتصل هبا من إدارة وجتهيز للمعلومات، يف برنامج واحد يف إطار                  

ومثة عنصر . ٢٠٠٧-٢٠٠٦ني هيكل األمانة اجلديد الذي أقرته األطراف يف امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنت
أساسـي لعمـل هـذا الربنامج، أال وهو ضمان استجابة نظم إدارة البيانات، مبا فيها برامج اإلبالغ احملوسبة،                   

ومثة مهام أخرى متصلة بتدعيم     . الحتـياجات األطـراف يف االتفاقـية ويف بروتوكول كيوتو، استجابة مالئمة           
يوتو تشمل تطوير وتشغيل قاعدة بيانات التجميع واحملاسبة اليت ينبغي          األنشطة املضطلع هبا يف إطار بروتوكول ك      

أن تشـمل بيانات قوائم جرد غازات الدفيئة، ومعلومات تتصل بالكميات املخصصة، وضمان إيصال معلومات               
 . دقيقة يف الوقت املناسب إىل سجل املعامالت الدويل وجلنة االمتثال

 املدرجة يف املرفق األول إىل استخدام برنامج حاسويب جديد لإلبالغ           ويف الوقت احلاضر، تتجه األطراف     -٢٥
وهو برنامج وضعته األمانة لتيسري تقدمي البيانات املتصلة بقوائم جرد غازات ) منوذج اإلبالغ املوحد(بقوائم اجلرد 

 ونشرها وتدريب اخلرباء ويستغرق إعداد النسخ اجلديدة. الدفيئة وفقاً للمبادئ التوجيهية والشروط املعتمدة سابقاً
ولقد مت، بسبب التغيريات اليت أُدخلت مؤخراً على املبادئ         . الوطنـيني عـلى استخدامها وقتاً طويالً من الزمن        

التوجيهـية لإلبالغ بقوائم اجلرد املخصصة لقطاع استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة، إصدار     
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وقد حيتاج برنامج اإلبالغ إىل إدخال تنقيحات       . ٢٠٠٥سبتمرب  /هر أيلول نسخة جديدة من الربنامج يف مطلع ش      
إضـافية عقب مناقشات الدورة الثالثة والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية اليت ستدور حول   

يتطلب ذلك جداول منوذج اإلبالغ املوحد فيما خيص استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة؛ وقد    
وُيحتاج إىل الوقت لوضع هذه . إصدار نسخة منقحة لتقدمي قوائم اجلرد يف التقرير األويل عمالً بربوتوكول كيوتو

 .النسخة واختبارها وحتديث نظم إدارة البيانات، مما قد يؤدي إىل التأخر يف إتاحة الربنامج لألطراف

تقليل إىل أقصى حد ممكن من التداخل واالزدواجية بني         والغرض من النهج املقترح يف هذه املذكرة هو ال         -٢٦
عملـيات اإلبـالغ واالستعراض، وإتاحة الوقت الكايف لألطراف ولألمانة لالستعداد كما ينبغي للوفاء بشروط               
اإلبالغ واالستعراض الصارمة، باإلضافة إىل إدارة البيانات وجتهيزها والتحقق منها، وهو ما يلزم حتقيقه يف العقد                

ثاين لالتفاقية ويف فترة االلتزام األوىل لربوتوكول كيوتو، وذلك دون املساس جبودة املعلومات املبلغ هبا أو بدقة                 ال
وستظل األطراف املدرجة يف املرفق األول اليت هي أطراف يف بروتوكول كيوتو أيضاً . االستعراض الذي ُيجرى هلا

اصة جبرد غازات الدفيئة، وسياساهتا املنفذة أو املزمع تنفيذها ختضع الستعراض دقيق لنظمها الوطنية، وقوائمها اخل
ويؤمل يف أن يؤدي النهج املقترح إىل زيادة كفاءة االستعراض وجودته مع حتميل األطراف              . لـبلوغ أهدافهـا   

 .واألمانة أقل قدر من األعباء

 ـ ـ ـ ـ ـ


