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  مقدمة-أوالً 

 الوالية -ألف 

املتعلقة نشطة  األ عن   اً سنوي اًتقريرأن تعد   ،  ٩-م أ /١٢مقرره  يف   األمانة   إىلطلـب مؤمتـر األطـراف        -١
ني يف  املشارك أي توصية تنبثق عن اجتماعات خرباء االستعراض الرئيسيني          ، مبا يف ذلك   اسـتعراض قوائم اجلرد   ب

األطراف (االتفاقية من لقوائم جرد غازات الدفيئة املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول االستعراض التقين 
أيضاً طلب مؤمتر األطراف    و. كي تنظر فيه اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية       ) املدرجة يف املرفق األول   

 استعراض قوائم اجلرد، وخباصة عنيف جمال ات عن برنامج التدريب األمانـة أن تـدرج يف تقريـرها معلوم       إىل  
 .واختيار املتدربني واملدربنيإجراءات االختبار 

  نطاق املذكرة-باء 

تعـرض هذه الوثيقة معلومات عن األنشطة اليت اضطلعت هبا األمانة فيما يتصل باستعراض قوائم جرد                 -٢
واألنشطة املزمع االضطالع هبا     ٢٠٠٥يوليه  / إىل متوز  ٢٠٠٤مارس  /ارة من آذ  غازات الدفيئة خالل الفترة املمتد    

 األمانة من أجل حتسني فعالية وكفاءة ا اضطلعت هباألعمال اليتوهي تشمل . ٢٠٠٥خالل الفترة املتبقية من عام 
وثوقية واتسـاق عملـية االستعراض وفقاً للمبادئ التوجيهية لعملية االستعراض، وبالتايل املساعدة يف ضمان م              

 .املعلومات املقدمة إىل مؤمتر األطراف وهيئتيه الفرعيتني بشأن انبعاثات غازات الدفيئة واجتاهاهتا

  أنشطة االستعراض-ثانياً 
عملية االستعراض التقين للقوائم الوطنية جلرد غازات الدفيئة املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق بدأت  -٣

وعقب انتهاء الفترة التجريبية احملددة يف ذلك املقرر، أصبح . ٥-م أ/٣ وفقاً للمقرر ٢٠٠٠األول باالتفاقية يف عام 
االستعراض السنوي لقوائم اجلرد اخلاصة بكل طرف من األطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية إلزامياً يف عام 

 اجلرد، وهي املبادئ اليت اعتمدت يف       واملبادئ التوجيهية لالتفاقية اإلطارية فيما يتصل باستعراض قوائم       . ٢٠٠٣
 ضمان إجراء عمليات    تساعد على ،  )٨-م أ /١٩املقرر   (٢٠٠٢ونقحت يف عام    ) ٥-م أ /٣املقرر   (١٩٩٩عام  

 .االستعراض بطريقة متسقة وسليمة من الناحية التقنية

أنشطة جيري دعم ساسية، وباإلضافة إىل أنشطة استعراض قوائم جرد غازات الدفيئة املموَّلة من امليزانية األ -٤
أو الدعم العيين /والتربعات السخية به األمانة، بصفة خاصة، وتنوِّ. خالل التربعات للصناديق التكميليةمن  أخرى  

وكندا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية       وفنلندا  أستراليا وسويسرا   الـيت قدمـتها إسـبانيا و      
األنشطة اليت تتناوهلا هذه     مما ساعد على دعم      ندا والواليات املتحدة األمريكية واليابان    والنرويج ونيوزيلندا وهول  

املذكرة، وال سيما تلك األنشطة املتصلة بتطوير نظام املعلومات عن غازات الدفيئة، وتدريب خرباء االستعراض،               
 . اجتماعات خرباء االستعراض الرئيسينيوتنظيم
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 ردي لقوائم اجلردعمليات االستعراض الف -ألف 

، تقوم األمانة بتنسيق عمليات استعراض القوائم الوطنية جلرد غازات الدفيئة           ٨-م أ /١٩وفقـاً للمقرر     -٥
، نظمت األمانة عملية استعراض خاصة      ٢٠٠٤ويف عام   . املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية       

يف غضون فترة ستة ) تقرير جرد وطينومنوذج اإلبالغ املوحد    تتضمن  ي أهنا   أ(تامة  وثيقة جرد   قدم  بكـل بلـد     
كما متكنت األمانة من تنظيم عمليات استعراض خاصة ببضعة بلدان تأخرت يف . أسابيع من املوعد احملدد لتقدميها
 .تقدمي قوائم اجلرد اخلاصة هبا

ويل، ومرحلة التوليف   مرحلة الفحص األ  : وجتـري عملية استعراض قوائم اجلرد على ثالث مراحل هي          -٦
وتتيح مرحلة الفحص األويل القيام فوراً بعملية فحص لضمان جودة          . والتقيـيم، ومـرحلة االستعراض الفردي     

ويتم يف إطار اجلزء األول     . املعلومات املقدمة من أجل التحقق من أن تقرير اجلرد كامل ومقدم بالشكل الصحيح            
معلومات اجلرد األساسية، مثل اجتاهات االنبعاثات وبيانات األنشطة        من مرحلة التوليف والتقييم جتميع ومقارنة       

وعوامل االنبعاثات الضمنية فيما يتصل مبختلف األطراف وعلى مدى فترات زمنية خمتلفة؛ ويشتمل اجلزء الثاين من 
جلزء حتديد  لقائمة اجلرد اخلاصة بكل طرف من األطراف، كما يتم يف إطار هذا ا            " تقييم أويل "هذه املرحلة على    

 .أي مشاكل جرد حمتملة ليتم حبثها بعد ذلك خالل مرحلة االستعراض الفردي

وخالل عملية االستعراض الفردي، يقوم فريق دويل من اخلرباء الذين تسميهم األطراف باستعراض تقين               -٧
 طرفاً من   ٣٦، جرى استعراض قوائم اجلرد الفردية يف ما خيص          ٢٠٠٤ويف عام   . لكـل قائمـة من قوائم اجلرد      

 :األطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية، وذلك على النحو التايل

 كرواتيا و سويسرا و سلوفينيا والربتغال و  آيسلندا و أملانيا :عملـيات االسـتعراض داخل البلد      •
 يونان والهولنداو

عة أستراليا وإستونيا وأوكرانيا وإيطاليا وبيالروس واجلما      :عملـيات االسـتعراض املركـزي      •
األوروبـية والدامنـرك وسلوفاكيا والسويد وفرنسا وفنلندا والتفيا وليتوانيا واململكة املتحدة            

 وموناكو والنرويج والنمسا ونيوزيلندا وهنغاريا والواليات املتحدة

إسبانيا وآيرلندا وبلجيكا وبلغاريا واجلمهورية التشيكية ورومانيا        :عمليات االستعراض املكتيب   •
 .نوكندا واليابا

 ألن هذه   ٢٠٠٤ يف عام    بولندا ولكسمربغ وليختنشتاين  ومل يتم استعراض قوائم اجلرد الوطنية لكل من          -٨
ومل يقدم االحتاد الروسي وتركيا     . األطراف مل تقدم تقرير جرد وطين؛ فقد اكتفت بتقدمي منوذج اإلبالغ املوحد           

 .٢٠٠٤قائمة جرد سنوي يف عام 

 تقريراً يف الوقت احملدد، أو يف غضون ٣٦اض قوائم اجلرد البالغ عددها واسـتكملت مجيع تقارير استعر     -٩
 .أسبوع من املوعد النهائي احملدد يف املبادئ التوجيهية اخلاصة باستعراض قوائم اجلرد
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  أفرقة خرباء االستعراض-باء 

 قوائم اجلرد   خـالل عملـيات االستعراض الفردي لقوائم اجلرد، تقوم أفرقة دولية من خرباء استعراض              -١٠
األعضاء وختتار األمانة اخلرباء    . بفحص البيانات واملنهجيات واإلجراءات املستخدمة يف إعداد قوائم اجلرد الوطنية         
وترسل إىل مركز التنسيق الوطين . يف هذه األفرقة من بني مرشحي األطراف الذين تدرج أمساؤهم يف قائمة اخلرباء

 .ضشاركة يف عمليات االستعرانسخ من الدعوات املوجهة من أجل امل

ُيعىن بقضايا اجلرد الشاملة لقطاعات     ` اختصاص عام `وبصـورة عامـة، يتألف كل فريق من خبري ذي            -١١
 الطاقة، والعمليات الصناعية،    -مـتعددة، وخـبري واحد أو خبريين لكل قطاع من القطاعات املشمولة باجلرد              

إال أنه فيما يتعلق بعمليات     . ري يف استخدام األراضي واحلراجة    والـزراعة، والنفايات، واستخدام األراضي والتغ     
 .االستعراض اخلاصة باألطراف األصغر، قد ُيطلب من اخلرباء أن يتناولوا قطاعني من القطاعات

ولدى اختيار أعضاء أفرقة االستعراض، تسعى األمانة إىل ضمان حتقيق توازن إمجايل يف عدد اخلرباء من                 -١٢
ممن يشاركون يف عمليات االستعراض، وحتقيق باالتفاقية جة واألطراف غري املدرجة يف املرفق األول األطراف املدر

 فرد ١١٤، عمل ما جمموعه   ٢٠٠٤ويف عام   . توازن جغرايف فيما بني اخلرباء ضمن هاتني اجملموعتني من األطراف         
خبرياً من األطراف  ١٩رباء، كان هناك ومن بني هؤالء اخل.  كخرباء جرد يف أفرقة االستعراضخمتلفاطرفاً  ٦٠من 

خبرياً من األطراف األخرى املدرجة      ٥١املدرجة يف املرفق األول من البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، و           
وقد شارك ثالثة خرباء من األطراف غري (. خبرياً من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول  ٤٤يف املرفق األول، و   

وباإلضافة إىل ذلك، . )مبرحلة انتقالية يف استعراضنياهتا ر اقتصادوثالثة خرباء من بلدان متجة يف املرفق األول املدر
األمانة وفَّرت  ووفقاً لقواعد األمم املتحدة،     . شـارك خـبري واحد من منظمة دولية هي الوكالة الدولية للطاقة           

قامة اليومي للخرباء من األطراف غري املدرجة يف املرفق          لتغطية تكاليف السفر وتكاليف بدل اإل       الالزم الـتمويل 
 تفاصيل عن مشاركة اخلرباء حسب ١ ويقدم اجلدول .الـبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية    بعـض   األول و 

 .٢٠٠٤الطرف املسمي يف عام 

 إطار الفترة   ، عـندما أجريت ألول مرة عمليات استعراض قوائم اجلرد الفردية يف           ٢٠٠٠ومـنذ عـام      -١٣
 طرفا من األطراف املدرجة يف املرفق   ٣٥( طرفاً خمتلفاً    ٧٨ خبريا من    ١٧١، شارك   ٢٠٠٤التجريبـية وحىت عام     

وبعد . يف أنشطة استعراض قوائم جرد غازات الدفيئة)  طرفاً من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول٤٣األول و
 طرفاً خمتلفاً         ٨٢ خبرياً من    ١٩٠رتفع العدد إىل ما يربو على       ، من املتوقع أن ي    ٢٠٠٥دورة االسـتعراض لعـام      

 ). من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول٤٥ من األطراف املدرجة يف املرفق األول و٣٧(

من اخلرباء اجلدد الذين مل يسبق هلم أن شاركوا          خبريا   ٢٠، وجهت األمانة الدعوة إىل      ٢٠٠٤ويف عام    -١٤
 للمشاركة كأعضاء يف    ،وأجروا االختبار تعراض قوائم اجلرد والذين استفادوا من الدورة التدريبية         يف عمليات اس  

، ستسعى األمانة مرة أخرى إىل تأمني مشاركة خرباء من األطراف ممن مل ٢٠٠٥ويف عام . أفرقة خرباء االستعراض
افية يف عدد اخلرباء من األطراف غري يسبق هلم أن شاركوا يف عمليات االستعراض وذلك من أجل حتقيق زيادة إض

املدرجـة يف املـرفق األول وحتسني التمثيل اجلغرايف للخرباء من هذه األطراف يف عمليات استعراض قوائم اجلرد         
 ).بشأن التدريب يف جمال استعراض قوائم اجلردأدناه انظر الفصل الثالث (
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 الطرف املسمي حسب ٢٠٠٤خرباء استعراض قوائم اجلرد يف عام : ١اجلدول 

 األطراف غري املدرجة يف املرفق األول

األطراف املدرجة يف 
 اليت متر املرفق األول

  اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية
األطراف املدرجة يف 

 املرفق األول
 أستراليا سويسرا بيالروس اجلزائر املغرب
 النمسا  تركيا بلغاريا )أ(األرجنتني النيجر
 كندا ملكة املتحدةامل كرواتيا بنن نيجرييا

 اجلماعة األوروبية الواليات املتحدة )أ(اجلمهورية التشيكية بوليفيا باراغواي
 فنلندا  التفيا الربازيل بريو

 أملانيا  ليتوانيا )أ(شيلي الفلبني
 اليونان  رومانيا الصني السودان

 آيرلندا  )أ(االحتاد الروسي كوبا طاجيكستان
 غانا تايلند

 إيطاليا  )أ(كياسلوفا )أ(
 اليابان  سلوفينيا اهلند توغو

 هولندا  أوكرانيا إندونيسيا مجهورية ترتانيا املتحدة
 نيوزيلندا   زاخستاناك أوروغواي

 النرويج   كوريا زامبيا
 الربتغال   املكسيك 
 إسبانيا   )أ(مجهورية مولدوفا 
 السويد   منغوليا 

 .٢٠٠٤و أكثر من خربائها يف األفرقة يف عام األطراف اليت عمل خبريان أ )أ( 

  اإلجراءات األخرى الستعراض قوائم اجلرد-جيم 

مدونة قواعد املمارسة ملعاجلة املعلومات     لتنفيذ  ، وضعت األمانة إجراءات     ٩-م أ /١٢وفقـاً لـلمقرر      -١٥
 أي طرف يصفها معلومات ياألمانة ألتقدمي وتشمل هذه اإلجراءات .  خالل عملية استعراض قوائم اجلردالسرية

 ولقد  .، وإتاحة وصول خرباء االستعراض إليها     تهاعاجلقيامها مب  سرية، و  بأهنامن األطراف املدرجة يف املرفق األول       
 .اختذت اآلن مجيع اإلجراءات؛ غري أن األمانة مل تتلقَّ من أي طرف بعد أي معلومات سرية فيما خيص قوائم اجلرد

بشأن  اتفاق  على أن يوقع مجيع أعضاء أفرقة خرباء االستعراض      كذلك   ٩-م أ /١٢يقتضـي املقـرر     و -١٦
 احملددةحيدد مسؤوليات أعضاء أفرقة خرباء االستعراض والتزامهم بالتقيد باملواعيد           خدمـات خرباء االستعراض   

رباء املشاركون يف وقد وقَّع مجيع اخل.  الالئق، وخباصة فيما يتعلق حبماية املعلومات السرية املتصلة باجلرد         السلوكو
كما أن األمانة ستلِزم مجيع اخلرباء اجلدد الذين        .  على هذا االتفاق   ٢٠٠٤عملـيات استعراض قوائم اجلرد لعام       
 . بتوقيعه٢٠٠٥سيشاركون يف عملية االستعراض لعام 
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  اجتماع اخلرباء الرئيسيني الستعراض قوائم اجلرد-دال 

ألمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ فيما يتعلق باستعراض قوائم          وفقـاً للمبادئ التوجيهية التفاقية ا      -١٧
، يترأس كل فريق من أفرقة خرباء استعراض قوائم جرد غازات الدفيئة خبريان من              )FCCC/CP/2002/8(اجلـرد   

ض خرباء االستعرا أحد رئيسي كل فريق من      جيب أن يكون    و. ذوي اخلربة الواسعة يف جمال استعراض قوائم اجلرد       
ويضطلع خرباء .  املرفق األولمن أحد األطراف املدرجة يف واآلخر من أحد األطراف غري املدرجة يف املرفق األول

االستعراض الرئيسيون هؤالء بدور خاص يف توجيه أفرقة االستعراض من أجل ضمان جودة عمليات االستعراض               
ذا الدور اخلاص خلرباء االستعراض     راكا منه هل   إد  األمانة إىلطلب مؤمتر األطراف    وقد  . تها وموضوعي هاواتسـاق 

 هنج موحد فيما يتصل     على اتباع اجتماعات من أجل تشجيع أفرقة خرباء االستعراض        تنظم هلم   الرئيسـيني، أن    
تقدمي توصيات إىل األمانة على باملسائل املنهجية واإلجرائية اليت تواَجه يف سياق عمليات استعراض قوائم اجلرد، و 

 .حتسني فعالية وكفاءة عمليات استعراض قوائم اجلرداملضي يف الكفيلة بحول السبل 

 ١٣وُعِقد االجتماع الثالث للخرباء الرئيسيني يف جمال استعراض قوائم اجلرد يف بون بأملانيا، يف الفترة من  -١٨
ملدرجة واألطراف  ودعي إليه ستة وثالثون خبريا موزَّعون بالتساوي بني األطراف ا         . ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ١٥إىل  

وباإلضافة إىل ذلك، حضره ممثالن .  خبريا٣٥غـري املدرجة يف املرفق األول، ولكنه مل يتمكن من احلضور سوى    
 . بوصفهما مراقبنيلفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخلوحدة الدعم التقين لقوائم جرد غازات الدفيئة التابعة ل

جرائية وكذلك التقنية املتصلة بعملية االستعراض السنوي لقوائم جرد غازات وتناول االجتماع املسائل اإل -١٩
الدفيـئة املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية، مبا يف ذلك اخلربات املكتسبة يف جمال استعراض                  

ضعته من خطط لعمليات    كما قدمت األمانة معلومات أولية عما و      . قائمـة اجلرد املقدمة من اجلماعة األوروبية      
 .االستعراض األولية مبوجب بروتوكول كيوتو

 وأحدث املعلومات   ٢٠٠٥وأثناء االجتماع، عرضت األمانة خططها اخلاصة بعمليات االستعراض لعام           -٢٠
 ونسخ  أداة الكشف عن احلاالت غري العادية     عـن األدوات الـيت مت تطويرها لتيسري عمليات االستعراض، مثل            

 وحظيـت هذه التطورات بترحيب خرباء االستعراض الرئيسيني الذين أعربوا عن دعمهم ملواصلة              .االسـتعراض 
كما قدمت األمانة تقريرا عن حالة تطوير برجميات اإلبالغ اجلديدة   . استخدام هذه األدوات يف عملية االستعراض     

 ).فصل الرابع أدناهانظر أيضا ال(، ونشرها املزمع CRF Reporterاخلاصة بنموذج اإلبالغ املوحد، 

كما نظر خرباء االستعراض الرئيسيون يف الطريقة املالئمة اليت ينبغي أن تعاجل هبا أفرقة خرباء االستعراض                 -٢١
وأوصوا بأن حتث األمانة األطراف على تقدمي تعليقاهتا بطريقة أكثر تنظيماً           . التعلـيقات الـواردة من األطراف     

اض الرئيسيون على أن تنظر أفرقة خرباء االستعراض يف مجيع التعليقات الواردة           كما اتفق خرباء االستعر   . وتركيزاً
 .من األطراف وأن تقدم رداً خطياً مقتضباً إىل الطرف املعين بشأن الكيفية اليت متت هبا معاجلتها

ت كمـا ناقش خرباء االستعراض الرئيسيون املسائل التقنية اليت نشأت لدى استعراض قوائم جرد غازا               -٢٢
الدفيـئة، مبـا يف ذلك استعراض قوائم جرد غازات الدفيئة اليت مت جتميعها من قوائم جرد وطنية خمتلفة، وتقييم                    

وخلص خرباء االستعراض   . اختـيار األسـاليب املستخدمة يف إعداد اإلحصاءات التقديرية املتعلقة بقوائم اجلرد           
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إرشادات املمارسات اجليدة وإدارة أوجه عدم التيقن يف        خروجاً عن   الرئيسيون إىل أن هذه املسائل ينبغي أال تعد         
 اليت حددها الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، شريطة أن           قوائـم اجلرد الوطنية النبعاثات غازات الدفيئة      

 .تطبَّق مبادئ إرشادات املمارسات اجليدة هذه تطبيقاً صحيحاً وأن تكون متوافقة مع الظروف الوطنية

والتغري يف  ي  استخدام األراض أَوىل خـرباء االستعراض الرئيسيون عناية خاصة لعملية استعراض قطاع           و -٢٣
استخدام ونظراً لالعتماد احلديث العهد ملتطلبات جديدة لإلبالغ فيما يتعلق بقطاع           . استخدام األراضي واحلراجة  

بع هذه املبادئ التوجيهية يف اإلبالغ ألول        وألن األطراف ستت   )١(األراضي والتغري يف استخدام األراضي واحلراجة     
ولتيسري . ٢٠٠٥، فمن املتوقع أن يطرح هذا القطاع حتديات خاصة لعملية االستعراض يف عام ٢٠٠٥مرة يف عام 

اتباع هنج موحد يف عمليات االستعراض، أوصى خرباء االستعراض الرئيسيون بأن تضع األمانة دليل االستعراض               
 .كي تستخدمه أفرقة خرباء االستعراضاخلاص هبذا القطاع ل

كمـا نظر خرباء االستعراض الرئيسيون يف النتائج املنبثقة عن عمليات االستعراض اليت أجريت يف عام                 -٢٤
. ٩-م أ /٢٠ مـن أجل اكتساب اخلربة يف جمال حساب التعديالت، واليت ورد طلب بإجرائها يف املقرر                 ٢٠٠٤

 مبوافقة األطراف   ٢٠٠٥وينبغي مواصلتها خالل عمليات االستعراض لعام       واتفقـوا على أن هذه العملية مفيدة        
وأوصوا بأن يشارك فيها، قدر اإلمكان، مجيع أفرقة خرباء االستعراض وبأن تركز عملية التعديل على السنة . املعنية

سترشاد هبا أثناء   كما قدم خرباء االستعراض الرئيسيون إرشادات إضافية إىل أفرقة خرباء االستعراض لال           . األساس
 .٢٠٠٥عملية حساب التعديالت يف عام 

التفاقية األمم والنص الكامل الستنتاجات اجتماع خرباء االستعراض الرئيسيني متاح يف املوقع اإللكتروين  -٢٥
 .)٢(املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

  التدريب يف جمال استعراض قوائم اجلرد-ثالثاً 

 األمانة إىل وضع برنامج لتدريب األعضاء اجلدد يف أفرقة خرباء االستعراض يشمل    ٩-أم  /١٢دعا املقرر    -٢٦
، ال ميكن إال ملن اجتاز بنجاح اختبار برنامج         ٢٠٠٤واعتبارا من عام    . دورات تقنـية ودورات لبـناء املهارات      

د الدورة األساسية اليت     إعدا ٢٠٠٤وقد استكمل يف عام     . التدريب من اخلرباء املشاركة يف استعراض قوائم اجلرد       
استخدام األراضي تغطي املسائل العامة والشاملة للقطاعات ومجيع القطاعات املشمولة بقوائم اجلرد باستثناء قطاع 

، ومت عقد حلقة    ٢٠٠٤وُنظِّمت هذه الدورة إلكترونيا ألول مرة يف عام         . والتغري يف استخدام األراضي واحلراجة    
 دعوة إىل مراكز التنسيق الوطنية لترشيح خرباء يف         ٤١ووجهت األمانة   . يونيه/يراندراسية ختامية يف بون يف حز     

 خبريا شاركوا يف الدورة، اجتاز              ٢٥ومن أصل   . جمـال اسـتعراض قوائـم اجلـرد للمشاركة يف هذا التدريب           

                                                      

 .FCCC/CP/2003/6/Add.1 الوارد يف الوثيقة ٩-م أ/١٣انظر املقرر  )١(

)٢( <http://unfccc.int/files/national_reports/annex_i_ghg_inventories/review_process/ 

application/pdf/final_conclusions_and_recommendations.pdf>. 
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أو / و ٢٠٠٤ يف عام    وقد مت بنجاح إدماج مجيع هؤالء اخلرباء يف أفرقة خرباء االستعراض          .  بـنجاح االختبار   ٢٣
 .٢٠٠٥دورة عمليات االستعراض لعام 

، ومت بدعم من احلكومة اليابانية استضافة       ٢٠٠٥وُنظِّمت الدورة التدريبية األساسية مرة أخرى يف عام          -٢٧
كما وفَّرت احلكومة . ٢٠٠٥مارس / آذار١٦ إىل ١٤حلقـة دراسية ختامية يف تسوكوبا، اليابان، يف الفترة من       

ة الـتمويل الالزم للخرباء املنتمني إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية والبلدان اليت متر                  اليابانـي 
 دعوة إىل مراكز التنسيق الوطنية لترشيح خرباء يف جمال استعراض           ٣٩ووجهت األمانة   . اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية  

 ٢٠٠٥ يف عام )٣( بنجاح االختبار٢٠قة الدراسية، اجتاز  خبريا حضروا الدورة واحلل  ٢٥ومن أصل   . قوائم اجلرد 
 .ومتت دعوهتم للمشاركة يف عملية استعراض لقوائم اجلرد

استخدام األراضي وباإلضـافة إىل ذلـك، أمتت األمانة إعداد الدورة التدريبية املتعلقة باستعراض قطاع        -٢٨
وبدعم من احلكومة . ٢٠٠٥اً لصاحل اخلرباء يف مطلع عام  ونظَّمتها إلكترونيوالتغري يف استخدام األراضي واحلراجة

وشارك يف الدورة عشرة من خرباء االستعراض . اإلسبانية، مت عقد حلقة دراسية ختامية للدورة يف بلينسيا، إسبانيا
 خبريا متمرسا من    ١٨ خرباء استعراض جدد و    ٨وقد اجتاز   .  من املتمرسني وحضروا احللقة الدراسية     ١٩اجلدد و 

 .استخدام األراضي والتغري يف استخدام األراضي واحلراجة هؤالء االختبار املتعلق بقطاع بني

وباإلضـافة إىل الـدورة الرمسـية، تتـيح األمانة دورات تدريب يف جمال استعراض قوائم اجلرد خلرباء                   -٢٩
وقد أمت أربعة   .  األطراف االستعراض على مدار السنة وجتعلها يف متناول املتدربني اجلدد بناء على طلب من أحد             

واختار العديد من اخلرباء متابعة الدورات هبذه الطريقة، والقيام         . خـرباء جـدد دورات إلكترونية بدون مدرب       
 خبريا من نيوزيلندا ١٧وكمثال جدير باملالحظة، تابع . بترتيبات منفصلة إلجراء االختبارات حتت إشراف األمانة

وقد . ب يف جمال استعراض قوائم اجلرد، وأجروا االختبار يف ويلينغنت بنيوزيلندا          والـيابان إلكترونيا دورة التدري    
 .تكفلت حكومة نيوزيلندا جبميع التكاليف اليت تكبدهتا األمانة يف هذا الترتيب

وال تـزال األمانة، لدى توجيه الدعوة للخرباء اجلدد حلضور الدورات التدريبية، متنح األولوية للخرباء                -٣٠
نتمون لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية وحترص، بشكل خاص، على دعوة خرباء من البلدان الذين ي

آيسلندا وجنوب  ونتيجة لذلك، من املتوقِّع أن يشارك خرباء من         . اليت مل يسبق هلا املشاركة يف عملية االستعراض       
بنن وتركيا  يضاف إليهم خرباء من     . ٢٠٠٥ام  ر يف عملية استعراض قوائم اجلرد يف ع       أفريقـيا والدامنـرك ومص    

 ممن شاركوا يف    سودان وطاجيكستان والنيجر  الواجلزائـر ومجهورية ترتانيا املتحدة ومجهورية كوريا وسلوفينيا و        
 .٢٠٠٤أفرقة االستعراض ألول مرة يف عام 

                                                      

 على أن   ٩-م أ /١٢وينص املقرر   . اختار اثنان من اخلرباء الذين مل جيتازوا االختبار إجراءه مرة أخرى           )٣(
وتبعا . املشاركني هلم احلق يف فرصة واحدة إلجراء االختبار مرة أخرى، شريطة أال تتكبد األمانة أي تكاليف جراء ذلك

لذلك، مسحت األمانة للمشاركني بإجراء االختبار مرة ثانية يف مكاتب األمانة أو فـي أي حلقـة عمـل أو اجتمـاع 
 .حتضره األمانة
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افق اآلراء ضمن أفرقة خرباء حتسني االتصال وبناء تو"وتتاح أيضاً إلكترونياً دورة تدريبية منفصلة بعنوان  -٣١
وتوفر هذه الدورة   .  جلميع خرباء استعراض قوائم اجلرد     تشـمل التواصل الثقايف وجتنب اخلالفات     " ضاالسـتعرا 

 .بروح الفريقالتدريبية أدوات لتحسني عمل أفرقة خرباء االستعراض وتيسري العمل اجلماعي 

وبدالً من ذلك، ستوجه    . ات محاية املعلومات السرية   ومل يتم إعداد أي دورة تدريبية منفصلة عن إجراء         -٣٢
 .األمانة تعليمات مباشرة إىل أفرقة خرباء االستعراض بشأن هذه اإلجراءات

وميكـن االطـالع على معلومات إضافية عن أنشطة التدريب يف جمال استعراض قوائم اجلرد يف املوقع                  -٣٣
 .)٤( تغري املناخالتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأناإللكتروين 

بشأن النظم الوطنية لتقدير انبعاثات      من األمانة إعداد دورات تدريبية       ٩-م أ /١٢كمـا طلـب املقرر       -٣٤
 من  ٢غازات الدفيئة اخلاصة باألطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية وبشأن عمليات التعديل مبوجب الفقرة               

 من ٧ من املادة ٤مبوجب الفقرة املخصصة اسبة املتعلقة بالكميات طرائق احملو وبشأن  من بروتوكول كيوت٥املادة 
، تعتزم  )٥(ورهناً بتوافر املوارد  . ومجيع هذه الدورات الثالث قيد اإلعداد يف الوقت الراهن        . بـروتوكول كـيوتو   

 .٢٠٠٦األمانة إتاحتها إلكترونيا يف النصف األول من عام 

  عن قوائم جرد غازات الدفيئة تزويد مؤمتر األطراف مبعلومات-رابعاً 

تقوم عملية استعراض قوائم جرد غازات الدفيئة مبقتضى االتفاقية اإلطارية على أساس نظام املعلومات عن  -٣٥
انبعاثات غازات الدفيئة الذي يشتمل على قاعدة بيانات وما يتصل بذلك من أدوات الربجميات اليت طورهتا األمانة 

ومراقبة نوعيتها ومعاجلتها وختزينها وحتليلها قوائم جرد غازات الدفيئة عن  معلومات ما تقدمه األطراف منجللب 
هذا النظام حيوياً لتزويد مؤمتر األطراف مبعلومات موثوقة عن انبعاثات غازات ويعد . رهانشاستعراضها و وتيسري  

 ويف الوقت املناسب  حيث التكلفةالدفيـئة وضمان معاجلة العدد الكبري من قوائم اجلرد السنوية بطريقة فّعالة من      
واملصدر . ضخمة) بشرية ومالية (وتطوير هذا النظام وصيانته والنهوض مبستواه يتطلب موارد         . وبشـكل جدي  

الرئيسـي للـتمويل هو امليزانية األساسية لالتفاقية، غري أن التربعات السخية اليت قدمتها األطراف إىل الصندوق        
 .ة كان هلا أمهية بالغة إلجناز القسط األكرب من هذه األعمالاالستئماين لألنشطة التكميلي

 يف تطوير ٢٠٠٥ و٢٠٠٤ومتثلت املهمة الرئيسية فيما يتعلق بنظام املعلومات عن غازات الدفيئة يف عامي  -٣٦
، يف ٨-م أ/١٨وقد شرعت األمانة فـي تطوير هـذه الربجميات، كما طلب يف املقرر . CRF Reporterبرجميات 

 أول نسخة   ٢٠٠٤ديسمرب  /ونشر يف كانون األول   .  عندما توافرت أموال تكميلية    ٢٠٠٣صف الثاين من عام     الن
وقدمت أربعة  . قطاع استخدام األراضي والتغري يف استخدام األراضي واحلراجة       من هذه الربجميات مل تكن تشمل       

                                                      

)٤( <http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/inventory_review_ 

training/items/2763.ph>. 

 كيوتو من تربعات خاصة تقدمها األطراف هلذا        يـأيت متويـل الدورات التدريبية املتعلقة بربوتوكول        )٥(
 .الغرض وسيتم فصلها عن التربعات املقدمة للتدريب مبوجب االتفاقية
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يات، ولكن معظم األطراف استمرت يف       مستخدمةً هذه الربجم   ٢٠٠٤أطراف قائمة اجلرد الوطنية اخلاصة هبا لعام        
 .استخدام الربجميات اليت تستخدم لوحات اجلدولة بسبب التأخر يف توفري الربجميات اخلاصة بنموذج اإلبالغ املوحد

وعقب االختبار املكثف والتعليقات الواردة من األطراف يف هذا الشأن، أدخل املزيد من التحسينات على  -٣٧
قطاع استخدام األراضي والتغري يف استخدام األراضي        نسخة أخرى منها تشمل أيضا       هـذه الربجميات وأتيحت   

 كي تستخدمها األطراف املدرجة يف املرفق األول من االتفاقية يف إعداد قوائم             ٢٠٠٥أغسطس  / يف آب  واحلراجة
ول للربجميات اخلاصة ولتيسري استخدام مجيع األطراف املدرجة يف املرفق األ. ٢٠٠٦اجلرد املطلوب تقدميها يف عام 

، تقوم األمانة وعدة أطراف يف املرفق األول بتنظيم حلقات عمل تدريبية يف ٢٠٠٦بنموذج اإلبالغ املوحد يف عام 
 .٢٠٠٥أكتوبر /سبتمرب وتشرين األول/أيلول

واهلـدف مـن استخدام الربجميات اخلاصة بنموذج اإلبالغ املوحد هو القضاء على ما تتضمنه برجميات                 -٣٨
اإلبـالغ احلالية اليت تعتمد على تطبيقات لوائح اجلدولة من حاالت عدم االتساق والتكرار والصعوبات يف جمال                 

ويشكل ضمان موثوقية البيانات املتعلقة بقوائم اجلرد اليت جيري         . إبالغ املعلومات املتعلقة بقوائم اجلرد ومعاجلتها     
 من بروتوكول كيوتو أولوية     ٨التفاقية ومبوجب املادة    اسـتخدامها يف عملـية استعراض تلك القوائم مبوجب ا         

واستخدام مجيع األطراف املدرجة يف املرفق األول من االتفاقية للربجميات اخلاصة بنموذج اإلبالغ املوحد              . قصوى
بقدر  يف إعداد قوائم اجلرد اليت ستقدمها يف املستقبل من شأنه أن ييسر معاجلة األمانة للبيانات ويعزز ٢٠٠٦لعام 

 .كبري موثوقية املعلومات املتعلقة بانبعاثات غازات الدفيئة

 ـ ـ ـ ـ ـ


