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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
  الدورة الثانية عشرة

  ٢٠١٠ يونيه/ حزيران٩ -مايو / أيار٣١بون، 
  من جدول األعمال املؤقت) ب(٧البند 

  التفاقيةالقضايا املنهجية يف إطار ا
  بالغ عن قوائم اجلرداإلملبادئ التوجيهية لالتفاقية اإلطارية بشأن اتنقيح 
  لالتفاقية لألطراف املدرجة يف املرفق األول السنوية

توليف لآلراء املقدَّمة حول القضايا املتصلة باملبادئ التوجيهيـة الـيت               
 ٢٠٠٦م  وضعتها اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املنـاخ يف عـا          

وتنقيح املبادئ التوجيهية لإلبالغ من ِقَبل األطراف املدرجة يف املرفق          
  األول لالتفاقية

  *مذكرة مقدمة من األمانة    

  موجز    
لآلراء اليت قدمتها األطراف، مبا يف ذلك مقترحـات         وليفاً  تتضمن هذه املذكرة ت     

وضعته اهليئة الفرعية للمشورة    الذي  واجلدول الزمين املتعلقني بربنامج العمل      بشأن العملية   
املبادئ التوجيهيـة إلعـداد البالغـات    "لتنقيح العلمية والتكنولوجية، يف دورهتا الثالثني     

املبـادئ  : الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، اجلـزء األول           
" ما يتعلق بقوائم اجلرد السنويةالتوجيهية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ في

وقـد  ).  لالتفاقيـة  املبادئ التوجيهية لإلبالغ من ِقَبل األطراف املدرجة يف املرفق األول         (
، يف عمليـة    الثانية والـثالثني  دورهتا  أثناء  أعدت هذه املذكرة لتسهيل نظر اهليئة الفرعية،        

  . لالتفاقية يف املرفق األولاملبادئ التوجيهية لإلبالغ من ِقَبل األطراف املدرجةتنقيح 
  

__________ 

  .الصلة ذات املسامهات مجيع تضمينها من األمانة لتمكنياحملدد  املوعد بعد الوثيقة هذه قُدمت  *  
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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٣  ٧-١  ..................................................................مقدمـة  - أوالً  
  ٣  ٤-١  ........................................ألساسية والواليةاملعلومات ا  - ألف     
  ٤  ٥  .....................................................نطاق املذكرة  -  باء     
  ٤  ٧-٦  ..اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية  - جيم     

  ف لآلراء اليت أعربت عنها األطراف بشأن تنقيح املبادئ التوجيهية لإلبالغ من ِقَبل            تولي  - ثانياً  
  ٥    ٤٣-٨  ............................................األطراف املُدرجة يف املرفق األول     
  ٥  ١٤-٨  ......................عملية تنفيذ برنامج العمل واإلطار الزمين لتنفيذه  - ألف     
  ٨  ٣٧-١٥  ....فق األولاملبادئ التوجيهية لإلبالغ من ِقَبل األطراف املدرجة يف املر  -  باء     
  ١٦  ٤٠-٣٨  ...................................................القضايا املنهجية  - جيم     
  ١٧  ٤٣-٤١  ...............العمل اإلضايف للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ  - دال     

  ١٩  ٤٤  ........................................القضايا اليت تتطلب مزيداً من الدراسة  - ثالثاً  
  املرفقات
عداد البالغات الوطنية املقدمة من     املبادئ التوجيهية إل  " العمل اخلاص بتنقيح     برنامجعناصر    - األول  

املبادئ التوجيهية التفاقية األمـم      :األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، اجلزء األول       
  ٢٠  ............"املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ فيما يتعلق باإلبالغ عن قوائم اجلرد السنوية

املبادئ التوجيهية إلعـداد البالغـات   "قيح مثال عن جدول زمين لربنامج العمل اخلاص بتن   - الثاين  
املبـادئ  : الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيـة، اجلـزء األول            

التوجيهية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ فيما يتعلق باإلبالغ عن قـوائم              
  ٢٢  .........................................................................."اجلرد السنوية
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  مقدمة  - أوالً

  لومات األساسية والواليةاملع  - ألف  
اتفقت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف دورهتا الثالثني، علـى أن              -١

) أطـراف املرفـق األول    (ألطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية       استخدام ا عملية  تكون  
 ٢٠٠٦ملنـاخ يف عـام       املعنية بتغري ا   هليئة احلكومية الدولية  اليت وضعتها ا  لمبادئ التوجيهية   ل

املبادئ التوجيهية للهيئة   باسم  املشار إليها فيما يلي      (بشأن قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة     
املبادئ التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية     "تنقيح  من خالل   ) ٢٠٠٦احلكومية الدولية لعام    

املبـادئ التوجيهيـة    : األولاملقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، اجلـزء           
املشار إليها " (التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ فيما يتعلق بقوائم اجلرد السنوية

كما . )١()املبادئ التوجيهية لإلبالغ من ِقَبل األطراف املدرجة يف املرفق األول         باسم  فيما يلي   
 دعما هلذا التنقيح هبدف توصـية       ٢٠١٠م  اتفقت اهليئة الفرعية على بدء برنامج عمل يف عا        

األطراف املدرجة يف املرفق    لإلبالغ من ِقَبل    املنقحة  مؤمتر األطراف باعتماد املبادئ التوجيهية      
واتفقت اهليئة الفرعية أيضا على نطـاق       . ٢٠١٥يف عام   املنتظم  ، كي يبدأ استخدامها     األول

من ِقبل األطراف   لإلبالغ  املبادئ التوجيهية   برنامج العمل الذي يغطي القضايا املتعلقة بتنقيح        
املُدرجة يف املرفق األول والقضايا املنهجية املتصلة باإلبالغ عند استخدام املبادئ التوجيهيـة             

  .)٢(٢٠٠٦للهيئة احلكومية الدولية لعام 
   ، دعت اهليئة الفرعية األطراف إىل موافـاة األمانـة، يف موعـد            ويف الدورة نفسها    -٢

  : بشأن القضايا التالية ائه، بآرا٢٠١٠فرباير / شباط١٥أقصاه 
                اإلطـار  أعـاله و   ١عملية تنفيذ برنامج العمل املشار إليـه يف الفقـرة             )أ(  

  ؛هالزمين لتنفيذ
األطراف املدرجة  القضايا املتصلة بتنقيح املبادئ التوجيهية لإلبالغ من قبل           )ب(  

  ؛يف املرفق األول
املنهجية املتصلة باإلبالغ عند استخدام املبادئ التوجيهيـة للهيئـة          القضايا    )ج(  

  ؛ ٢٠٠٦احلكومية الدولية لعام 

__________ 

)١( FCCC/SBSTA/2009/3 ٩٩، الفقرة. 
 مـن   ٣ و ٢نطاق برنامج العمل، على النحو املذكور يف الفقرتني          يف املرفق األول هلذه املذكرة     يرد )٢(

 .FCCC/SBSTA/2009/3املرفق الثاين للوثيقة 
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للمـشورة العلميـة    اجملاالت اليت ميكن أن تنظر فيهـا اهليئـة الفرعيـة              )د(  
يف دعوة اهليئة احلكومية الدولية إىل االضطالع بعمل إضـايف  والتكنولوجية  

  .واملسامهة يف برنامج العمل
ـ    لتلك اآلراء توليفة  وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة إعداد         -٣ خـالل   ا لكي تنظر فيه

  .دورهتا الثانية والثالثني
ويف الدورة نفسها، طلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تنظم، رهنا بتوافر التمويـل،                -٤

  : بشأن برنامج العمل للنظر فيما يلي٢٠١٠حلقيت عمل يف عام 
األطراف املدرجة  ا املتعلقة بتنقيح املبادئ التوجيهية لإلبالغ من قبل         القضاي  )أ(  

  ؛)٣(يف املرفق األول
هيئة احلكومية الدولية   استخدام املبادئ التوجيهية لل   بالقضايا املنهجية املتعلقة      )ب(  

  .٢٠٠٦لعام 

  نطاق املذكرة  -باء   
ين ورقـات قدمتـها      لآلراء اليت أُعـرب عنـها يف مثـا         ةتقدم هذه املذكرة توليف     -٥

وقد وردت الورقات من االحتاد      . طرفا ٣٨وهي ورقات متثل يف جمموعها آراء        ،)٤(األطراف
الروسي، وإسبانيا نيابة عن االحتاد األورويب وعن الدول األعضاء فيه، بدعم مـن كرواتيـا               

ة ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة واجلبل األسود وصـربيا، وأسـتراليا وسـنغافور           
  .)٥( واليابانوكازاخستان واهلند والواليات املتحدة األمريكية

  اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية  - جيم  
أُعدت هذه املذكرة تيسريا لنظر اهليئة الفرعية، يف دورهتا الثانية والثالثني، يف عملية               -٦

 ٢الزمين لتنفيذه، وغري ذلك من االعتبارات املذكورة يف الفقرة          تنفيذ برنامج العمل واإلطار     
ربنـامج  فيما يتعلق ب  التوجيهات الالزمة إىل األطراف واألمانة      الفرعية  أعاله، كي تقدم اهليئة     

الستكمال تنقيح املبادئ التوجيهية لإلبالغ من ِقَبل       لتنفيذه،  العمل، مبا يف ذلك اإلطار الزمين       
__________ 

 الثانية والـثالثني ، قبل انعقاد الدورة ٢٠١٠مايو /أيار ٢٨-٢٧ العمل هذه يف بون، أملانيا، يف  سُتعقد حلقة  )٣(
 .لهيئة الفرعيةل

 .FCCC/SBSTA/2010/Misc.1املقدمة من األطراف يف الوثيقة لورقات امعت ُج )٤(

ــن اال ) ٥( ــدى    ميك ــن إح ــة م ــة وردت إىل األمان ــى ورق ــالع عل ــري ط ــات غ                          املنظم
ــى   ــة علـ ــايل يف  احلكوميـ ــوان التـ ــة العنـ ــروين لالتفاقيـ ــع اإللكتـ  :املوقـ

http://unfccc.int/files/national_reports/annex_i_ghg_inventories/reporting_requirements/application/ 
pdf/ipcc_ghg_guidelines_ccsa_position_paper.pdf>. 
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             املرفق األول، واستخدام املبادئ التوجيهية للهيئة احلكوميـة الدوليـة          األطراف املدرجة يف  
، ٢٠١٥على أسـاس إلزامـي يف عـام         ، من أجل متكني األطراف من البدء        ٢٠٠٦لعام  

  .باستخدام املبادئ التوجيهية املنقحة لإلبالغ من ِقَبل األطراف املُدرجة يف املرفق األول
فرعية إعداد العناصر الالزمة كي يتخذ مؤمتر األطراف قـرارا يف           ورمبا تود اهليئة ال     -٧

دورته السادسة عشرة بشأن مسائل اإلبالغ، مبا يف ذلك توسيع نطـاق تغطيـة املبـادئ                
التوجيهية املنقحة لإلبالغ من ِقَبل األطراف املُدرجة يف املرفق األول من حيث القطاعـات              

  .  جداول منوذج اإلبالغوالفئات والغازات، فضال عن مواصلة تطوير

األطـراف بـشأن تنقـيح املبـادئ        عربت عنها   توليف لآلراء اليت أ     - ثانياً  
   األولالتوجيهية لإلبالغ من ِقَبل األطراف املُدرجة يف املرفق

   الزمين لتنفيذهواإلطارعملية تنفيذ برنامج العمل   - ألف  
غ املختلفة لكـل طـرف مـن        متثل احلاجة إىل تعزيز االتساق بني التزامات اإلبال         -٨

اليت حـددهتا   القضايا الرئيسية   إحدى  األطراف مبوجب االتفاقية ومبوجب بروتوكول كيوتو       
بتنقيح املبادئ التوجيهية لإلبـالغ مـن ِقَبـل          فيما يتعلق    األطراف يف الورقات اليت قدمتها    
وجيهية لإلبـالغ   وجيب أن تكون عملية تنقيح املبادئ الت      . األطراف املُدرجة يف املرفق األول    

 من املـسائل  عدداًهناك من ِقَبل األطراف املُدرجة يف املرفق األول مرنة ومتواصلة، نظرا ألن        
إطار عمليات أخرى تندرج يف إطار االتفاقية، مبا يف         ضمن  فيها  اليت جيري النظر    ذات الصلة   

، والزراعـة   ذلك املسائل املتعلقة باستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضـي واحلراجـة          
واحلراجة وغريمها من أوجه استخدام األراضي، وإمكانات االحتـرار العـاملي، والغـازات             

ووضع معظم األطراف جدوال زمنيا وخمططا لعملية استكمال تنقيح          .وسنة األساس املشمولة  
 على  ٢٠١٢املبادئ التوجيهية لإلبالغ من ِقَبل األطراف املدرجة يف املرفق األول حبلول عام             

خربة يف استخدام املبـادئ التوجيهيـة        ٢٠١٣يف عام   بعد تقدير، كي تكتسب األطراف      أ
بالتـايل البـدء    يصبح بإمكاهنا   املنقحة لإلبالغ من قبل األطراف املدرجة يف املرفق األول و         

وحتقيقا هلـذه الغايـة،     . ٢٠١٥على أساس إلزامي يف عام      التوجيهية  باستخدام هذه املبادئ    
طراف املسار احلرج لربنامج العمل، وهو مسار يتألف من سلـسلة مـن      حدد العديد من األ   

مؤمتر (األنشطة واجلداول الزمنية املرتبطة هبا، وحيدد أدوار أطراف االتفاقية وأمانتها وهيئاهتا            
ويتضمن املرفق الثاين   . يف كل نشاط  )  للمشورة العلمية والتكنولوجية   األطراف واهليئة الفرعية  

  . على جدول زمين لربنامج العملهلذه املذكرة مثاال
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  العملية  -١  
 األطراف خمطط عملية لتنقيح املبادئ التوجيهية لإلبـالغ مـن ِقَبـل             وقد وضعت   -٩

، واألهم من ذلك أهنا      الرئيسية  األنشطة واملراحل   فيه األطراف املُدرجة يف املرفق األول حتدد     
أقرت األطـراف  و . إطار اجلدول الزمينحتدد القيود واملواعيد النهائية لتنفيذ هذه األنشطة يف       

بأن عملية تنقيح املبادئ التوجيهية لإلبالغ من ِقَبل األطراف املُدرجة يف املرفق األول جيب أن       
مجيع جوانب املبادئ التوجيهية احلالية لإلبالغ، وبأن هذا التنقيح يعتمد، يف جزء منه،              تراعي
  واملـشار إليهـا يف    يف إطار االتفاقية    املنفذة   لعمليات األخرى املتفاوض عليها ل  نتائج  العلى  

وال ينبغي أن يتعثر تقدم برنامج العمل بسبب غياب هذه النتائج املتفـاوض              . أعاله ٨الفقرة  
 ، بل ميكن النظر إىل هذه النتائج يف سياق برنامج العمل وإدراجها يف املبادئ التوجيهية              عليها
جة يف املرفق األول عندما تصبح هذه النتائج متاحـة          األطراف املُدر   لإلبالغ من ِقَبل   املنقحة

  .وقبل أن تضع اهليئة الفرعية اللمسات األخرية عليها
وترى األطراف أن عملية تنقيح املبادئ التوجيهية لإلبالغ من ِقَبل األطراف املدرجة              -١٠

 ٢٠١٠يف املرفق األول سوف حتتاج إىل النظر يف عقد حلقات عمـل إضـافية يف عـامي                  
ألطراف الكتساب اخلربة الالزمة يف استخدام هـذه        لالوقت الكايف   إتاحة   لضمان   ٢٠١١و

وأشارت األطراف إىل أن    . ٢٠١٥اإللزامي يف عام    استخدامها  املبادئ التوجيهية قبل أن يبدأ      
حلقات العمل هذه ميكن أن تغطي مسائل من قبيل النظر يف اجلـداول اجلديـدة لنمـوذج                 

ية واملنقحة من املبادئ التوجيهية لإلبالغ من ِقَبل األطراف املدرجة يف           اإلبالغ والنسخة النهائ  
  .املرفق األول

وأعربت األطراف عن رأي مفاده أن متثيل بعض املنهجيات الـواردة يف املبـادئ                -١١
لهيئة وأنه ميكن ل أو توضيحه،   /، ميكن حتسينه و   ٢٠٠٦التوجيهية للهيئة احلكومية الدولية لعام      

وباإلضافة  .اهليئة احلكومية الدولية لالضطالع بأعمال إضافية يف هذا الصدد        دعو  أن ت الفرعية  
ات معلومات إضافية عـن املنـهجي     إعداد  إىل ذلك، ميكن دعوة اهليئة احلكومية الدولية إىل         

الزراعة واحلراجة وغريمهـا    ، ال سيما يف قطاع      ) أدناه ٤٢ انظر الفقرة (قضايا حمددة   املتصلة ب 
  .ميكن النظر فيها يف سياق برنامج العملوهي معلومات م األراضي، من أوجه استخدا

وجيب أن يكون هناك عملية متفق عليها تتلقى اهليئة الفرعية مـن خالهلـا نتـائج                  -١٢
اجتماعات خرباء اهليئة احلكومية الدولية املتصلة بأي قضية منهجية بشأن استخدام املبـادئ             

وسـوف  .  وتنظر فيها يف سياق برنامج العمل  ٢٠٠٦عام  التوجيهية للهيئة احلكومية الدولية ل    
 أي عمل إضـايف مقتـرح للهيئـة         ‘توقيت‘ و ‘كيفية‘، و ‘ماهية‘حتتاج األطراف إىل حتديد     

لتمكني اهليئة الفرعية من النظر يف هذه املعلومات يف دورهتا الثانيـة            وذلك  احلكومية الدولية   
 إال أنـه   . إىل االضطالع هبذا العمل اإلضـايف      والثالثني، هبدف دعوة اهليئة احلكومية الدولية     

   األعمال اليت اضطلعت هبا اهليئة احلكومية الدوليـة مـؤخراً         املتعلقة ب تقارير  الينبغي النظر يف    
 باملنهجيات وتقييم هذه التقارير يف سياق برنامج العمل قبل دعوة اهليئة احلكومية             يتصلفيما  
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املسامهة يف برنامج العمل؛ وال ينبغـي ألي دعـوة          الدولية إىل االضطالع بأعمال إضافية و     
توجهها اهليئة الفرعية إىل اهليئة احلكومية الدولية لالضطالع بأعمال إضـافية أن تـؤدي إىل           

  .االزدواجية مع أي نشاط مقترح أو قائم فعال من أنشطة اهليئة احلكومية الدولية

   الزميناإلطار  -٢  
 مؤمتر األطراف ينبغي أن يـسعى إىل اعتمـاد          أعربت األطراف عن رأي مفاده أن       -١٣

        املبادئ التوجيهية لإلبالغ من ِقَبل األطراف املدرجة يف املرفـق األول يف دورتـه الـسابعة                
                  يكـون اعتمادهـا يف موعـد ال يتجـاوز دورتـه الثامنـة               ، علـى أن   )٢٠١١(عشرة  
، يف موعد ال يتجـاوز       مؤمتر األطراف  تمديعوعالوة على ذلك، ينبغي أن       ).٢٠١٢(عشرة  

بالغ إعداد جداول منوذج اإلاألمانة من  موعد انعقاد دورته السادسة عشرة، مقرراً يطلب فيه
الربنامج احلاسويب لنموذج اإلبالغ املوحد الذي حيتوي على املبادئ التوجيهية املنقحة           ووضع  

  .)٦(لإلبالغ من ِقَبل األطراف املدرجة يف املرفق األول
وباإلضافة إىل ذلك، حددت األطراف بشكل عام اإلطار الزمين لتسلسل األنـشطة              -١٤

ُحدد على أنه عام اكتـساب      قد   ٢٠١٣أن عام   يف األمر    واملهم .الرئيسية يف برنامج العمل   
اخلربة يف استخدام املبادئ التوجيهية املنقحة لإلبالغ من قبل األطراف املدرجـة يف املرفـق               

يف ذلك استخدام الربنامج احلاسويب املطور لنموذج اإلبالغ املوحد الذي من املقرر     األول، مبا   
أن حيتوي اجلداول اجلديدة لنموذج اإلبالغ املوحد، على أساس املبادئ التوجيهيـة للهيئـة              

وتستند هذه القيود إىل فرضية ضمان أن يكون لدى األطراف  .٢٠٠٦احلكومية الدولية لعام    
 الكتساب اخلربة الالزمة يف استخدام املبادئ التوجيهية        ٢٠١٥ قبل عام    ما يكفي من الوقت   

مـع  ) نظمها(املنقحة لإلبالغ من قبل األطراف املدرجة يف املرفق األول، ولتكييف نظامها            
هذه املبادئ التوجيهية ومع اجلداول اجلديدة لنموذج اإلبالغ الواردة يف الربنامج احلاسـويب             

كما سيتيح هذا النهج لألمانة معاجلة أي قضية حمددة تتعلق باملبادئ            .لنموذج اإلبالغ املوحد  
أو تنفيذ هذه املبادئ    /التوجيهية املنقحة لإلبالغ من قبل األطراف املدرجة يف املرفق األول و          

أي (التوجيهية يف الربنامج احلاسويب إلبالغ البيانات باستخدام منـوذج اإلبـالغ املوحـد              
  ).  اإلبالغاجلداول اجلديدة لنموذج

__________ 

لنمـوذج  مطور  برنامج حاسويب   يف إصدار    يف جداول منوذج اإلبالغ و      إىل اخلربة يف إدارة التغيريات     استناداً )٦(
، ومثانيـة عـشر   ةستة أشهر إلعداد مناذج جلداول منوذج اإلبالغ اجلديد     إىل  مانة  حتتاج األ ،  اإلبالغ املوحد 
إذا كانـت  و.  منوذج اإلبالغ اجلديد هذهتضمن جداول يي  ذمنوذج اإلبالغ املوحد ال   إلصدار  شهرا أخرى   

املبادئ التوجيهية املنقحة لإلبالغ من ِقَبل األطراف املدرجة         اكتساب اخلربة يف استخدام      حتتاج إىل  األطراف
جداول إعداد  العمل على   فإن  ،  ٢٠١٣من عام   اعتباراً  ، مبا يف ذلك منوذج اإلبالغ املوحد،        يف املرفق األول  

ما جيب أن يعتمد مؤمتر األطراف،      ك،  ٢٠١٠أن يبدأ يف النصف الثاين من عام        جيب  منوذج اإلبالغ اجلديد    
رهنا بتـوافر  أن تقوم،   ال يتجاوز موعد انعقاد دورته السادسة عشرة، مقرراً يطلب فيه من األمانة   ديف موع 

 .اإلبالغ املوحد إعداد منوذجبالتمويل، 
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  ملبادئ التوجيهية لإلبالغ من ِقَبل األطراف املدرجة يف املرفق األولا  - باء  
يتضمن النظر يف املبادئ التوجيهية لإلبالغ من قبل األطراف املدرجة يف املرفق األول         -١٥

  :يف سياق برنامج العمل عنصرين اثنني
  واالتساق دقة واالكتمال متطلبات اإلبالغ واملبادئ األساسية للشفافية وال       )أ(  

اليت ستستخدم يف غيـاب     الرموز االصطالحية   لمقارنة، وحتديد   لقابلية  الو
  وما إىل ذلك؛ اجلرد بيانات االنبعاثات، وخمطط التقرير الوطين عن قوائم

  .جداول منوذج اإلبالغ املوحد  )ب(  
تنقـيح   حول جمموعة من القضايا املتعلقـة ب       نظرهاوأعربت األطراف عن وجهات       -١٦

وهي وجهـات نظـر     املبادئ التوجيهية لإلبالغ من ِقبل األطراف املُدرجة يف املرفق األول،           
استندت، يف بعض احلاالت، إىل اآلراء اليت أُعرب عنها يف ورقات سابقة قُدمت حول هـذا              

وهي تشمل وجهات نظر    . )٧( للمشورة العلمية والتكنولوجية   املوضوع يف إطار اهليئة الفرعية    
اإلبالغ، ودور املبادئ التوجيهية السابقة للهيئـة       ومشولية  ضايا عامة بشأن اإلبالغ،     حول ق 

احلكومية الدولية يف املبادئ التوجيهية املنقحة لإلبالغ من ِقَبل األطراف املدرجة يف املرفـق              
األول، وقوائم اجلرد الوطنية وجداول منوذج اإلبالغ املوحد، مع التركيز علـى أن املبـادئ          

  :ينبغي أنيهية املنقحة لإلبالغ من قبل األطراف املدرجة يف املرفق األول التوج
لمقارنة يف عمليـة    لقابلية  اللشفافية والدقة واالكتمال واالتساق و    ا تدعم   )أ(  

أحدث املعلومات عـن    على حنو يعكس    اجلرد السنوية   قوائم  اإلبالغ عن   
  والبيانات والعلوم؛  املنهجيات

األطراف باإلبالغ لضمان قابلية املقارنة بني       التزامات   تضفي الوضوح على    )ب(  
ختلف األطراف، مبا يف ذلك اإلبالغ اإللزامي    اخلاصة مب تقديرات االنبعاثات   

  عن االنبعاثات؛ ) الطوعي(وغري اإللزامي 
بشأن دور املبادئ التوجيهية السابقة للهيئة احلكومية الدولية        تقدم إرشادات     )ج(  

األطراف املدرجة يف املرفـق     عنها من ِقَبل     رد واإلبالغ إعداد قوائم اجل  يف  
 ١٩٩٦للهيئة احلكومية الدولية لعـام      املبادئ التوجيهية املنقحة    أي  ،  األول

املشار إليها فيمـا يلـي      (،  فيما يتعلق بقوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة      
) ١٩٩٦باملبادئ التوجيهية املنقحـة للهيئـة احلكوميـة الدوليـة لعـام            

 املتعلقة باملمارسات اجليدة وإدارة أوجه عدم التيقن يف القوائم          واإلرشادات
__________ 

األطـراف إىل   ، يف دورهتا السادسة والعشرين،       للمشورة العلمية والتكنولوجية   اهليئة الفرعية  دعت )٧(
 ،٢٠٠٦املبادئ التوجيهية للهيئة احلكومية الدولية لعام       تقدمي آرائها إىل األمانة عن جتارهبا يف استخدام         

املبادئ التوجيهية املنقحة لإلبالغ من قبل األطراف املدرجة يف املرفق          باملتعلقة  خرى  األعتبارات  عن اال و
 .FCCC/SBSTA/2009/Misc.3جتميع املعلومات املقدمة من األطراف يف الوثيقة مت و. األول
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املـشار  (، الصادرة عن اهليئة احلكومية الدولية       الوطنية جلرد غازات الدفيئة   
) املتعلقة باملمارسات اجليدة  بإرشادات اهليئة احلكومية الدولية     إليها فيما يلي    

م األراضي وتغـيري اسـتخدام      وإرشادات املمارسات اجليدة بشأن استخدا    
املشار إليها فيمـا  ( اليت وضعتها اهليئة احلكومية الدولية   ،األراضي واحلراجة 

املمارسات اجليـدة بـشأن     املتعلقة ب يلي بإرشادات اهليئة احلكومية الدولية      
  ).وتغيري استخدام األراضي واحلراجةاستخدام األراضي 

  قضايا عامة تتعلق باإلبالغ  -١  
 عدد من املسائل الشاملة اليت أثارهتا األطراف فيما يتعلـق بتنقـيح املبـادئ               يتعلق  -١٧

  :األطراف املُدرجة يف املرفق األول مبا يلي التوجيهية لإلبالغ من ِقَبل
أوجه عدم االتـساق والغمـوض يف املبـادئ         وإزالة  القدرة على حتديد      )أ(  

ال، مبا إذا كان اإلبالغ     التوجيهية احلالية لإلبالغ فيما يتعلق، على سبيل املث       
  أو غري إلزامي؛ إلزاميا

بـالغ  اإلتقدمي توضيحات وإرشادات لألطراف بشأن مشولية       القدرة على     )ب(  
االنبعاثات الصافية بـالنظر    جمموع  ، وحتديد   )الفئات والغازات والسنوات  (

قطاع استخدام األراضي وتغيري اسـتخدام األراضـي      بني  مع  اجلإىل أنه مت    
الزراعة واحلراجة وغريمها من    الزراعة ضمن مسّمى قطاع     قطاع  وواحلراجة  

             استخدام األراضي يف املبادئ التوجيهية للهيئة احلكوميـة الدوليـة         وجه  أ
  ؛٢٠٠٦لعام 

 املتعلقة بكيفية ضمان اتساق السالسل      اإلرشاداتالقدرة على الوصول إىل       )ج(  
املبـادئ  أدرجت يف   املنقحة اليت   الزمنية عند تطبيق املنهجيات اجلديدة أو       

، وال سيما يف احلاالت اليت      ٢٠٠٦التوجيهية للهيئة احلكومية الدولية لعام      
لتقـدير االنبعاثـات    الالزمة  ال تكون فيها لدى الطرف بيانات األنشطة        

باستخدام هذه املنهجيات فيما يتعلق بالسنوات السابقة للسلسلة الزمنيـة          
  .اخلاصة بقوائم اجلرد

           ُسلِّم بأن التغيريات اليت أدخلتها املبادئ التوجيهية للهيئة احلكوميـة الدوليـة            قد  و  -١٨
أن حتدد املبادئ التوجيهية لإلبالغ من ِقَبل األطراف املدرجة يف املرفق           ستقتضي   ٢٠٠٦لعام  

 لإلبـالغ  وتشري املبادئ التوجيهية احلالية   . إزالتها  االنبعاثات الصافية وعمليات   جمموعاألول  
مـع اسـتخدام    "إزالتها حمسوباً إمـا      االنبعاثات الصافية وعمليات     اإلبالغ عن جمموع  إىل  

دون استخدام األراضي وتغيري اسـتخدام      "و  أ" األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة    
وعالوة على ذلك، أعرب بعض األطراف عن رأي مفاده أن املبـادئ             ".األراضي واحلراجة 

ينبغـي أن تـسمح     األطراف املُدرجة يف املرفـق األول        ملنقحة لإلبالغ من ِقَبل   التوجيهية ا 
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الزراعة واالنبعاثـات  من قطاع   عن االنبعاثات    ،على حنو منفصل  ،  واصلة اإلبالغ مبلألطراف  
  .وتغيري استخدام األراضي واحلراجةوعمليات اإلزالة يف قطاع استخدام األراضي 

بيانات تشمل   ٢٠٠٦وجيهية للهيئة احلكومية الدولية لعام      كما ُسلِّم بأن املبادئ الت      -١٩
ويف من التقرير التقييمي الثالث للهيئة احلكومية الدوليـة،          املستقاة   إمكانات االحترار العاملي  

ضمَّنت تقريرها التقييمي الرابع إمكانات االحترار العاملي       قد  اهليئة احلكومية الدولية    حني أن   
ازات املشمولة يف املبادئ التوجيهية لإلبالغ من ِقبل األطراف املُدرجة          املنقحة فيما يتعلق بالغ   

وباإلضافة إىل ذلك،    .يف املرفق األول وإمكانات االحترار العاملي فيما يتعلق بغازات جديدة         
حتتاج األطراف إىل أن حتدد يف برنامج العمل عملية للنظر يف النتـائج املتفـاوض بـشأهنا                 

الغازات و االحترار العاملي، بإمكاناتأخرى يف إطار االتفاقية تتعلق     واملستخلصة من عمليات    
وغريها من القضايا ذات الصلة وإدماجها الحقا يف املبادئ التوجيهية لإلبالغ مـن             املشمولة  

  .ِقَبل األطراف املدرجة يف املرفق األول
قحة لإلبـالغ   وأُثريت مسائل حمددة تتعلق بضرورة أن تتضمن املبادئ التوجيهية املن           -٢٠

،  االصـطالحية  من ِقبل األطراف املُدرجة يف املرفق األول إرشادات إضافية بشأن الرمـوز           
صفرية، وعدد األرقام اهلامة اليت سُتستخدم يف اإلبالغ عـن بيانـات            القيم ال واإلبالغ عن   

وأعرب عدد من األطراف عن رأي مفاده أن تعاريف          .االنبعاثات يف جداول منوذج اإلبالغ    
ىل مزيد من التوضيح، إالواردة يف املبادئ التوجيهية احلالية لإلبالغ حتتاج     االصطالحية  موز  الر

مبا يف ذلك عن طريق تقدمي أمثلة لضمان استخدامها بشكل مناسب مـن ِقَبـل األطـراف                
الربنامج احلاسويب لنموذج اإلبالغ فإن على سبيل املثال،    ف. وبصورة متسقة فيما بني األطراف    

صفرية، مما يسبب مشاكل لألطـراف      القيم ال اإلبالغ عن   بلألطراف   يسمح حالياً    الاملوحد  
يف خمزون الكربون يف قطاع اسـتخدام األراضـي وتغـيري           حينما يكون هناك تغيري صاٍف      

              استخدام األراضي واحلراجة ال ميكـن اإلبـالغ عنـه يف جـداول بيانـات املعلومـات                
  . األساسية القطاعية

   اإلبالغوليةمش  -٢  
 قطاعـات وفئـات     ٢٠٠٦تدرج املبادئ التوجيهية للهيئة احلكومية الدولية لعـام           -٢١

املنهجيات باملقارنة مع املبادئ التوجيهية السابقة      تعرض التفاوتات يف    جديدة، كما    وغازات
ـ          .للهيئة احلكومية الدولية   ة وقد اعترفت األطراف بضرورة أن يتناول تنقيح املبادئ التوجيهي

 أعرب بعض بينمالإلبالغ من ِقبل األطراف املُدرجة يف املرفق األول هذه التطورات اجلديدة،         
األطراف عن رأي مفاده أن إدراج هذه التطورات يف املبادئ التوجيهية املنقحة لإلبالغ مـن        

األطـراف يف   مـن ِقَبـل     اتفاق  وِقبل األطراف املُدرجة يف املرفق األول حيتاج إىل مناقشة          
وأعربت األطراف أيضا عـن رأي مفـاده أن          .مليات األخرى املنفذة يف إطار االتفاقية     الع

ها املبادئ التوجيهية للهيئة احلكومية الدولية      تالتغيريات أو الفئات والغازات اجلديدة اليت أدخل      
 جيب أن ُتدار يف سياق جداول منوذج اإلبالغ اجلديدة والربنـامج احلاسـويب              ٢٠٠٦لعام  
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إتاحـة  حنو  على املسار احلرج    قد أصبح   بالغ املوحد، مشرية إىل أن هذا النشاط        لنموذج اإل 
الفرصة أمام األطراف الكتساب اخلربة يف استخدام املبادئ التوجيهية املنقحة لإلبالغ من ِقبل       

وتشمل القضايا األخرى الـيت حـددهتا       . ٢٠١٣يف عام    األطراف املُدرجة يف املرفق األول    
 إدراج الغـازات  ٢٠٠٦ق باملبادئ التوجيهية للهيئة احلكومية الدولية لعام       األطراف فيما يتعل  

، واالفتقار إىل الوضوح بشأن اإلبالغ اإللزامي وغري اإللزامي      ضمن الغازات املشمولة  املفلورة  
            داخـل القطاعـات    املـشمولة   االنبعاثـات   بعن بعض الفئات، والقضايا املنهجية املتعلقة       

ا، والتغيريات يف املنهجيات اليت طرحت يف املبادئ التوجيهية للهيئـة احلكوميـة             وفيما بينه 
  . ٢٠٠٦الدولية لعام 

 فئات جديدة، وتقدم    ٢٠٠٦وتدرج املبادئ التوجيهية للهيئة احلكومية الدولية لعام          -٢٢
كذلك منهجيات حمدثة كي تستخدمها األطراف يف إعداد تقديرات االنبعاثات املتعلقة جبميع           

واقترح بعض األطراف ضرورة أن تـوفر املبـادئ          .سنوات السالسل الزمنية لقوائم اجلرد    
التوجيه لألطراف بشأن    التوجيهية املنقحة لإلبالغ من ِقبل األطراف املُدرجة يف املرفق األول         

احلاجة إىل إعادة حـساب تقـديرات       ب فيما يتعلق أو إدارة قضايا البيانات     /كيفية معاجلة و  
حتقيـق  ديدة من أجـل    اجلساليب  األع إىل سنة األساس وذلك باستخدام        بالرجو االنبعاثات

  .االتساق بني السالسل الزمنية
             السنوات يف اإلبـالغ عـن الـسالسل الزمنيـة          مشوليةوال بد من النظر جمددا يف         -٢٣

ما بعد   وإىل اإلبالغ عن سنوات اجلرد اعتبارا من سنة األساس          يفرضوسوف   .لقوائم اجلرد 
               عبئا على احلدود املادية للربنامج احلاسويب احلايل لنمـوذج اإلبـالغ املوحـد             ٢٠١٢عام  

  .فيما يتعلق حبجم البيانات اليت يتعني توليدها وإدارهتا بواسطة هذا الربنامج
      ومـن .  الغازات املفلورة واإلبالغ عنـها     بإدراجوقد أثارت األطراف قضايا تتعلق        -٢٤

  :هذه القضايا
الغازات املفلورة املشمولة يف املبادئ التوجيهية للهيئـة احلكوميـة          حتديد    )أ(  

ينبغي أن تدرج يف املبادئ التوجيهيـة املنقحـة         اليت   ٢٠٠٦الدولية لعام   
  لإلبالغ من ِقبل األطراف املُدرجة يف املرفق األول؛

يف املبـادئ   ملـشمولة   انطاق تغطية الغازات املفلورة     استعراض  احلاجة إىل     )ب(  
التوجيهية احلالية لإلبالغ من قبل األطراف املدرجة يف املرفق األول للتأكد           

  أو ُتستخَدم؛/مما إذا كانت ال تزال ُتنَتج و
  ؛ة املفلوراتسنة األساس لإلبالغ عن انبعاثات الغاز  )ج(  
  .ورةضرورة االستمرار يف اإلبالغ عن االنبعاثات احملتملة للغازات املفل  )د(  

أن املبادئ التوجيهية املنقحة لإلبالغ مـن ِقبـل         مفاده  وأعربت األطراف عن رأي       -٢٥
         ما إذا كان اإلبالغ عن االنبعاثات مـن        ينبغي أن توضح    األطراف املُدرجة يف املرفق األول      
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             وقد ترغب األطـراف يف توضـيح األمثلـة التاليـة الـيت     . فئة معينة إلزاميا أو غري إلزامي   
  :ذكرهتا األطراف

االنبعاثات غري املباشرة من ثاين أكسيد الكربون وما إذا كان اإلبالغ عـن        )أ(  
  هذه االنبعاثات إلزاميا أم ال؛

انبعاثات أكسيد النيتروز من الترسب اجلوي ألكسيد النيتروجني واألمونيا           )ب(  
   النيتروز هذه؛وتوضيح املكان الذي سيتم فيه اإلبالغ عن انبعاثات أكسيد

 وجـه الزراعة واحلراجة وغريمهـا مـن أ      قطاع  يف سياق اإلبالغ يف إطار        )ج(  
استخدام األراضي، توضيح ما إذا كان حساب االنبعاثات من فئة الزراعة،           

يف إطار إرشادات اهليئة احلكومية الدولية املتعلقـة باملمارسـات          اإللزامي  
لوب اإلبالغ عنه يف إطار قطـاع       اجليدة، يظل إلزامياً عندما يكون من املط      

الزراعة واحلراجة وغريمها من أوجه استخدام األراضي ويف نـشاط غـري            
  استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة؛يف قطاع إلزامي 

             املنهجيات اخلاصـة هبـا    ال ُتقّدم   اإلبالغ عن االنبعاثات اليت     ما إذا كان      )د(  
 ٢٠٠٦املبادئ التوجيهية للهيئة احلكومية الدوليـة لعـام         تذييالت  يف   إال

  .إلزامياً أم ال
 اإلبالغ، أُثريت قضايا منهجية حمددة فيما يتعلق بقطاعات الطاقة،          مشوليةويف سياق     -٢٦

وفيما يتعلـق بـإدراج      . استخدام األراضي  أوجهوالنفايات، والزراعة واحلراجة وغريمها من      
 عن النفايات املستخدمة ألغراض الطاقة واالنبعاثات النامجة عـن          االنبعاثات النامجة بيانات  

 على أساس جتنب    ،قطاع الطاقة حسابات   ضمن   ،احتراق النفايات املرتبط باسترجاع الطاقة    
، أعرب أحد األطراف عن رأي مفاده أن ذلك قد ال يساعد           االنبعاثات نفسها مرتني  حساب  

 أوجـه ق بقطاع الزراعة واحلراجة وغريمها من       وفيما يتعل  .ازدواجية احلساب احلد من   على  
اإلبالغ عن االنبعاثات غري البشرية املنـشأ       ب تتعلقاستخدام األراضي، ذُكرت قضية منهجية      

وأُعرب عن   .واملؤشر غري املباشر لألراضي املستغلة    )  املناخ وتقلبمن االضطرابات الطبيعية    (
  املرفـق األول    من قبل األطراف املدرجة يف     رأي مفاده أن املبادئ التوجيهية املنقحة لإلبالغ      

االنبعاثات الناجتة عن االضـطرابات الطبيعيـة       باستبعاد  تفاقية ينبغي أن تسمح لألطراف      لال
 املناخ على أساس أن االنبعاثات البشرية املنشأ املبلغ عنها الناجتة عـن الـتغريات يف                وتقلب

  .يف تقديرات االنبعاثاتاألنشطة والسياسات واإلدارة هي اليت جيب حتديدها 

ـ            -٣    ادور املبادئ التوجيهية السابقة للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ وقاعدة بياناهت
  اخلاصة بعوامل االنبعاثات

رأت األطراف أن تنقيح املبادئ التوجيهية لإلبالغ من قبل األطـراف املدرجـة يف            -٢٧
للهيئـة  عند االقتضاء، دور املبادئ التوجيهية املنقحة        أن يوضح أو حيدد،      ينبغياملرفق األول   
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املمارسات اجليدة،  املتعلقة ب  وإرشادات اهليئة احلكومية الدولية      ،١٩٩٦لعام  احلكومية الدولية   
 استخدام األراضـي    يف قطاع املمارسات اجليدة   املتعلقة ب  اهليئة احلكومية الدولية     وإرشادات

 يف إعداد قوائم اجلرد، والعالقة بني املبادئ التوجيهيـة          ،وتغيري استخدام األراضي واحلراجة   
 واملبادئ التوجيهية لإلبالغ من قبل األطراف املدرجة يف         ٢٠٠٦لعام  لهيئة احلكومية الدولية    ل

وباإلضافة إىل ذلك، اقترح عدد من األطراف أن حيدد برنامج العمـل، عنـد               .املرفق األول 
حلكومية الدولية اخلاصة بعوامل االنبعاثـات يف املبـادئ        االقتضاء، دور قاعدة بيانات اهليئة ا     

  .التوجيهية املنقحة لإلبالغ من قبل األطراف املدرجة يف املرفق األول
التفاوتات يف   ٢٠٠٦لهيئة احلكومية الدولية لعام     ل املبادئ التوجيهية املنقحة     وتعرض  -٢٨
اعُتـرف  بينما  و .ة احلكومية الدولية  ملنهجيات عند مقارنتها باملبادئ التوجيهية السابقة للهيئ      ا

تتضمن آخر املعلومـات بـشأن       ٢٠٠٦لعام  لهيئة احلكومية الدولية    لبأن املبادئ التوجيهية    
دت احلاجـة إىل أن تقـدم املبـادئ          بعض األطراف حدّ   فإناملنهجيات والبيانات والعلم،    

 إرشادات إىل األطراف    التوجيهية املنقحة لإلبالغ من قبل األطراف املدرجة يف املرفق األول         
لهيئة احلكوميـة الدوليـة     ل يف املبادئ التوجيهية     اليت ُعرضت  يف املنهجيات    التفاوتاتبشأن  
 استخدام األراضي ومعاجلة    أوجه الزراعة واحلراجة وغريمها من       يف قطاع  مثالً (٢٠٠٦ لعام

  ).التغري من سنة إىل أخرى

  تقرير اجلرد الوطين  -٤  
عنصر رئيسي يف اإلبالغ من قبل األطـراف مبوجـب          هو  وطين  تقرير اجلرد ال  إن    -٢٩

خمططاً املبادئ التوجيهية لإلبالغ من قبل األطراف املدرجة يف املرفق األول           تعرض  و .االتفاقية
احملـددة  صائص  اخلعاماً إلبالغ املعلومات يف تقرير اجلرد الوطين كما تقدم إرشادات بشأن            

م أفرقة خرباء االستعراض تقرير اجلرد الوطين لتأكيـد         وتستخد .لمعلومات املطلوب إبالغها  ل
ـ لل تـها شفافية قوائم اجلرد اليت يقدمها طرف ما ودقتها واكتماهلا واتساقها وقابلي           ة، مقارن

 للعملية اليت جيريها خرباء االستعراض مبوجب       اً حموري اًعنصر  تقرير اجلرد الوطين   وبذلك يكون 
 عاماً لتقرير اجلرد الوطين املشروح إلبـالغ     خمططاًنة  ، أعدت األما  ٢٠٠٩ويف عام    .االتفاقية

 من بروتوكول كيوتو، مبا يف ذلك       ٧ من املادة    ١ الفقرة   مبوجباملعلومات التكميلية املطلوبة    
  .إبالغ املعلومات املتعلقة بالنظام الوطين

 بتقريـر اجلـرد الـوطين     فيما يتـصل  ومن القضايا الرئيسية اليت حددهتا األطراف         -٣٠
مبوجـب بروتوكـول    املطلوبة  رد  اجل قوائماالعتراف بأن النظام الوطين ليس عنصراً إلعداد        

وأعربـت   .مبوجب االتفاقيـة املطلوبة كيوتو فحسب، بل إنه أيضاً مهم إلعداد قوائم اجلرد   
املدرجـة يف   من قبل األطراف بادئ التوجيهية املنقحة لإلبالغاألطراف عن رأي مفاده أن امل    

 مبوجـب املرفق األول لالتفاقية ينبغي أن تراعي أحكام اإلبالغ املتعلقـة بـالنظم الوطنيـة        
  . بنفس العنصرفيما يتعلقبروتوكول كيوتو، وذلك هبدف كفالة االتساق بني التيارين 



FCCC/SBSTA/2010/4 

GE.10-60706 14 

بشأن حتسني فائدة تقرير اجلرد الـوطين مـع         عديدة  وقدمت األطراف اقتراحات      -٣١
  : العامططهخمالتركيز على 

 العام لتقرير اجلرد الوطين ملراعاة الـتغريات الـيت أُجريـت           املخططتنقيح    )أ(  
 كأسـاس   ٢٠٠٦لهيئة احلكومية الدولية لعام     لباستخدام املبادئ التوجيهية    

  ع قوائم اجلرد، مبا يف ذلك الفئات اجلديدة؛يمجتإلعداد و
إذ ُيعترب أن ذلـك يقيـد        العام،   املخططاحلد من عدد العناوين الفرعية يف         )ب(  

  تقرير اجلرد الوطين مع الظروف الوطنية؛على تكييف قدرة ال
مراقبة النوعية  /اجلودةمن الفرع املتعلق بضمان     " معاجلة قضايا السرية  "نقل    )ج(  

  ؛"الطرائق والبيانات"إىل فرع 
  .املرفقاتتنقيح ترتيب   )د(  

 اليت سبق التطرق موز االصطالحيةالروأعربت األطراف أيضاً عن آراء بشأن تعريف          -٣٢
  ). أعاله٢٠انظر الفقرة (إليها يف هذه املذكرة 

  جداول منوذج اإلبالغ  -٥  
اكتسبت األطراف املدرجة يف املرفق األول خربة يف استخدام جداول منوذج اإلبالغ              -٣٣

 املرفـق  املوحد الواردة يف املبادئ التوجيهية احلالية لإلبالغ من قبل األطـراف املدرجـة يف      
، أُدجمت هذه اجلداول يف الربنامج احلاسويب لنموذج اإلبالغ املوحد          ٢٠٠٤ويف عام    .األول

وُنقّحت جداول منوذج    .لتسهيل متطلبات اإلبالغ املتزايدة لألطراف املدرجة يف املرفق األول        
 لتعكس التغريات اليت اتفقت عليها األطـراف يف اإلبـالغ           ٢٠٠٦اإلبالغ املوحد يف عام     

وجب االتفاقية فيما يتعلق بقطاع استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجـة،            مب
 فيما خيص متطلبات اإلبالغ اإلضـافية املتعلقـة باملعلومـات           ٢٠٠٨يف عام   كما ُنقّحت   

 ٤ و ٣ الفقـرتني    املضطلع هبا يف إطار   األنشطة  (التكميلية املطلوبة مبوجب بروتوكول كيوتو      
  ).بروتوكول كيوتو من ٣من املادة 

وقد اكتسبت األمانة كثرياً من اخلربة يف إدارة التغيري فيما يتعلق جبـداول منـوذج                 -٣٤
وإذا كانـت    .اإلبالغ املوحد وإدماجها الحقاً يف الربنامج احلاسويب لنموذج اإلبالغ املوحد         

ملنقحـة   القدرة على اكتساب اخلربة يف استخدام املبـادئ التوجيهيـة ا           حتتاج إىل األطراف  
املُحـسَّن  ، مبا يف ذلك الربنامج احلاسويب       األطراف املدرجة يف املرفق األول    لإلبالغ من قبل    

، فإن العمل املتعلق جبداول منوذج اإلبـالغ        ٢٠١٣لنموذج اإلبالغ املوحد، اعتباراً من عام       
 العملبدأ  تقدير، وينبغي أن يأبعد، على ٢٠١٠اجلديدة ينبغي أن يبدأ يف اجلزء الثاين من عام  

  .٢٠١١املتعلق بالربنامج احلاسويب احملسن لنموذج اإلبالغ املوحد يف عام 
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 قالب جدول منوذج اإلبالغ املوحـد احلـايل     مفاده أن وأعربت األطراف عن رأي       -٣٥
ينبغـي أن    هذا النـشاط     وأنأساساً لوضع جداول منوذج اإلبالغ اجلديدة،       ينبغي أن ُيتَّخذ    

  :ما يلييشمل 
 تحـسينات الراض جلداول منوذج اإلبالغ املوحد احلاليـة لتحديـد          استع  )أ(  

  ؛حتديد جدواهاذه النماذج وهل، إن ُوجدت، املطلوبة
         لهيئة احلكوميـة الدوليـة     لتقييم التغيريات اليت أدخلتها املبادئ التوجيهية         )ب(  

 وأثرها على جداول منوذج اإلبالغ املوحد، مبا يف ذلك حتليل           ٢٠٠٦لعام  
  ).خلإمن حيث األبعاد واملنطق التجاري، (األثر 

وتشمل اجملاالت اليت حددهتا األطراف للنظر فيها يف سياق وضع جداول جديـدة               -٣٦
  :لنموذج اإلبالغ ما يلي

 املعلومات اإلضافية وما إذا كانت هناك       جدوى إعداد جداول  تقييم فائدة     )أ(  
  ج اإلبالغ الرئيسية؛أي قيمة مضافة يف مواصلة إرفاقها جبداول منوذ

استعراض قيمة وفائدة عوامل االنبعاث الضمنية الواردة يف جداول البيانات            )ب(  
  األساسية القطاعية لبعض الفئات؛

حتديد التحسينات يف قوالب جداول منوذج اإلبالغ املوحد احلالية اليت ميكن           )ج(  
توجيهيـة  تطبيقها على قالب جديد لنموذج اإلبالغ على أساس املبادئ ال         

  ؛٢٠٠٦لعام لهيئة احلكومية الدولية ل
  شملها تقارير اجلرد؛ت الزمنية لقوائم اجلرد اليت جيب أن السالسلسنوات   )د(  
) الكربـون وختزينـه    نقل ثاين أكـسيد      مثل(اجلديدة  ينبغي تقييم الفئات      ) ه(  

 التنفـيس واحلـرق،     مثـل (، والتغريات   )غازات املفلورة  ال مثل(والغازات  
لهيئـة احلكوميـة    لاليت أدخلتها املبادئ التوجيهية     ) ق املواد األولية  واحترا

 من أجل حتديد املنطق التجاري لألثر علـى جـداول           ٢٠٠٦لعام  الدولية  
  منوذج اإلبالغ املوحد احلالية ووضع خرائطه وحتليله يف وقت الحق؛

لكل مـن قطـاع     مواصلة استخدام جداول منوذج إبالغ موحد منفصلة          )و(  
استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة، مع       قطاع  عة و لزراا

لتقرير القطاعي اإلمجايل لقطاع    خاص با جدول منوذج إبالغ موحد     إدراج  
 تتصلوهذه القضية    . استخدام األراضي  أوجهالزراعة واحلراجة وغريمها من     

دة إعـا جداول (أيضاً جبداول منوذج اإلبالغ املوحد الشاملة لعدة قطاعات      
  ؛)احلسابات واجلداول التلخيصية وجداول االجتاهات
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لهيئة احلكومية  ل ورقات بيانات اإلبالغ املرفقة باملبادئ التوجيهية        تشملال    )ز(  
 طريقـة   باسـتخدام  إال اإلبالغ عن البيانات املستقاة       ٢٠٠٦الدولية لعام   

 طاعقباالنبعاثات وعمليات إزالتها يف     فيما يتعلق   فقدان الكربون    - كسب
 جداول تشمل استخدام األراضي، بينما أوجهالزراعة واحلراجة وغريمها من   

منوذج اإلبالغ املوحد احلالية اإلبالغ عن بيانات االنبعاثـات وعمليـات           
  . طريقة تغري خمزون الكربونباستخدامإزالتها املستقاة 

ـ     تطوير أن إعداد و   مفادهأعربت األطراف عن رأي     قد  و  -٣٧ الغ  جداول منـوذج اإلب
جلدول الزمين لألنشطة اخلاصـة بتنقـيح املبـادئ         لتنفيذ ا املسار احلرج   قد أصبحا   اجلديدة  

وقـد ترغـب األطـراف يف        .التوجيهية لإلبالغ من قبل األطراف املدرجة يف املرفق األول        
استكشاف هذا النشاط الرئيسي بغية االتفاق على الوقت الذي جيب أن يبدأ فيـه العمـل                

بالغ اجلديدة، وعلى األدوار واملسؤوليات، ولتقرير ما إذا كانـت          اإلوذج  املتعلق جبداول من  
وسـيتعني  .  هذه النماذج  حلقات عمل إضافية لتيسري التقدم يف وضع      عقد  هناك حاجة إىل    

على األطراف أن تضع يف اعتبارها أن الربنامج احلاسويب لنموذج اإلبالغ املوحد سيحتاج إىل 
 التوجيهية املنقحة لإلبالغ من قبـل األطـراف املدرجـة يف            حتسني من أجل تنفيذ املبادئ    

  .األول املرفق

  القضايا املنهجية  - جيم  
              انظـر " ( اإلبـالغ  مشوليـة "سبق أن أُثريت جزئياً يف هذه الورقـة، يف سـياق              -٣٨

 لهيئـة ل، القضايا املنهجية املتعلقة باستخدام املبـادئ التوجيهيـة          ) أعاله ٢٦-٢١الفقرات  
  :، مبا يف ذلك٢٠٠٦لعام احلكومية الدولية 

املؤشر غري املباشر لألراضي املستغلة كأساس لتقييم االنبعاثات وعمليـات            )أ(  
 أوجـه  أنـشطة الزراعـة واحلراجـة وغريمهـا مـن            فيما خيص إزالتها  
  األراضي؛ استخدام

يـات  استبعاد االنبعاثات غري البشرية املنشأ من تقديرات االنبعاثات وعمل          )ب(  
   استخدام األراضي؛أوجهإزالتها يف قطاع الزراعة واحلراجة وغريمها من 

معاجلة التغري من سنة إىل أخرى يف قطاع الزراعة واحلراجة وغريمها مـن               )ج(  
   استخدام األراضي؛أوجه

  أثر استخدام طريقة أعلى مستوى يف تقدير االنبعاثات؛  )د(  
مبا فيها العمل اإلضايف للهيئة      ، أدناه ٤٣-٤١ الفقرات    تتناوهلا قضايا أخرى   ) ه(  

  .احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ
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، عقدت اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ اجتماع خـرباء           ٢٠٠٩ويف عام     -٣٩
 االنبعاثات البشرية   لتقديربشأن إعادة النظر يف استخدام املؤشر غري املباشر لألراضي املستغلة           

متاحاً ليس   هذا االجتماع    والتقرير الصادر عن   .وعمليات إزالتها على الصعيد الوطين    املنشأ  
 يف  أخذه يف االعتبـار   بعد على موقع اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ، ولكن ينبغي            

وتتمثل إحدى القضايا ذات الصلة يف االنبعاثات من  .سياق برنامج العمل عندما يصبح متاحاً
االنبعاثات النامجة  تقديرات  ر غري بشرية وما إذا كان ينبغي استبعاد هذه االنبعاثات من            مصاد

قد و . استخدام األراضي  أوجهعن األراضي املستغلة يف قطاع الزراعة واحلراجة وغريمها من          
 مـن   يتطلـب  احلكم الـذي     ٢٠٠٦لهيئة احلكومية الدولية لعام     لألغت املبادئ التوجيهية    

ف أثر التغري من سنة إىل أخرى على تقديرات االنبعاثات وعمليات إزالتـها          األطراف أن ختف  
أوثـق صـلة   أمـر  وهذا   . استخدام األراضي  أوجهمن قطاع الزراعة واحلراجة وغريمها من       

الزراعـة واحلراجـة    قطاع  تقدير االنبعاثات وعمليات إزالتها من      للطرائق األعلى مستوى    با
  .وينبغي أن تكون هذه القضايا مشمولة بربنامج العمل . استخدام األراضيأوجهوغريمها من 

قضية أُثـريت يف سـياق      هو  أثر استخدام طرائق أعلى مستوى يف التقديرات        مث إن     -٤٠
إذا كانـت   إال أن مسألة ما      .قابلية تقديرات االنبعاثات للمقارنة بني األطراف     تناول مسألة   

 من قبل األطراف املدرجة يف املرفق األول  هذه القضية تدخل ضمن املبادئ التوجيهية لإلبالغ      
يف سياق برنامج العمل، ذلك ألن اختيار طرف ما للمـستوى           هي مسألة ينبغي النظر فيها      

رد باسـتخدام طريقـة     اجل قوائمعلى ظروفه الوطنية وقدرته على إعداد       إمنا يتوقف   املنهجي  
  .مستوى أعلى

  املعنية بتغري املناخالعمل اإلضايف للهيئة احلكومية الدولية   - دال  
 من جماالت برنامج العمل اليت ميكن فيهـا دعـوة اهليئـة             العديددت األطراف   حّد  -٤١

احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ إىل االضطالع مبزيد من العمل وتقدمي إرشادات إضـافية              
حديد لتجديدة  أو حتسني املنهجيات واستكشاف منهجيات      /بشأن مجلة أمور منها إيضاح و     

لهيئـة احلكوميـة    لالبواليع اليت ليست متاحة حالياً يف املبادئ التوجيهية         /مصادر االنبعاثات 
 ٤٢ يف الفقرة    اشار إليه من البنود امل  وميكن لألطراف أن تقيم كل بند        .٢٠٠٦الدولية لعام   

ق أدناه من أجل تأكيد جدوى زيادة البحث يف املسالة، وأن تتفق على أمهية املسألة يف سـيا           
 األطراف لقوائم اجلرد باستخدام املبادئ التوجيهية املنقحة لإلبالغ من قبل األطـراف             تقدمي

  .املدرجة يف املرفق األول
بعمـل  فيهـا   واجملاالت اليت حددهتا األطراف للهيئة احلكومية الدولية لكي تضطلع            -٤٢

  :ما يليتشمل معلومات منهجية إضافية وتعّد إضايف 
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 استخدام الـسواتل واالستـشعار      مثل(جيا رصد األرض    استخدام تكنولو   )أ(  
يف تقدير االنبعاثات وعمليات إزالتها من قطاع الزراعة واحلراجة         ) بعد عن

   استخدام األراضي؛أوجهوغريمها من 
  واإلبالغ عنها؛يف وضع التقديرات استخدام طرائق أعلى مستوى   )ب(  
شرية يف قطاع الزراعة واحلراجة  عن مصادر غري بالناشئةاستبعاد االنبعاثات   )ج(  

   استخدام األراضي؛أوجهوغريمها من 
 علـى   غري مدرج االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات، إذ إن هذا النشاط            )د(  

  ؛٢٠٠٦لهيئة احلكومية الدولية لعام لحدة يف املبادئ التوجيهية 
إزالـة هـذه    ت  تقدير انبعاثات الكربون املخزن يف التربة الزراعية وعمليا         ) ه(  

   واإلبالغ عنها؛ االنبعاثات
  .تقدير االنبعاثات النامجة عن منتجات اخلشب املقطوع واإلبالغ عنها  )و(  

وتشمل اجملاالت اليت حددهتا األطراف للهيئة احلكومية الدولية لكي تضطلع فيهـا              -٤٣
  :بعمل إضايف بشأن املنهجيات ما يلي

نبعاثـات غـري املباشـرة مـن ثـاين        إيضاح املنهجيات واإلبالغ عن اال      )أ(  
  ؛الكربون أكسيد

استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجـة       املتعلقة ب نهجيات  امل  )ب(  
لهيئة احلكومية الدوليـة    لال تتضمن املبادئ التوجيهية     (لفترة االلتزام املقبلة    

  اهليئة احلكومية الدوليـة    إرشادات من   ٤ فصالً يقابل الفصل     ٢٠٠٦لعام  
 استخدام األراضي وتغـيري اسـتخدام       يف قطاع ملمارسات اجليدة   املتعلقة با 

، مع التركيز على منتجات اخلشب املقطوع واسـتبعاد         )األراضي واحلراجة 
  االنبعاثات الناجتة عن اضطرابات طبيعية؛

وضع طرائق حساب لتقدير االنبعاثات النامجة عن إدارة األراضي الرطبـة             )ج(  
  واألراضي اخلثية؛

  ؛)استخدام آخر لألراضي(عن احمليطات الناشئة االنبعاثات   )د(  
  .املكلورة التخلص من املعدات احملتوية على الكربونات  ) ه(  
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  القضايا اليت تتطلب مزيداً من الدراسة  -ثالثاً   
يتضح من املعلومات الواردة يف هذه املذكرة أن هناك جوانب كثرية جيب أن يغطيها                -٤٤

 األطـراف،   الحظت، كما    أنه  إىل ذلك  يضافو . إطار زمين ضيق جداً    ضمنل  برنامج العم 
 عمليات  يف بالنظر يف النتائج املتفاوض عليها       حبيث يسمح جيب أن يكون برنامج العمل مرناً       

ويف هذا السياق، قد تود األطراف       .أخرى يف إطار االتفاقية عندما تصبح هذه النتائج متاحة        
  :النظر يف ما يلي

ـ ية والتكنولوجية، يف دورهتـا الثا     افقة اهليئة الفرعية للمشورة العلم    مو  )أ(   ة ني
  :والثالثني، على ما يلي

العملية واإلطار الزمين لربنامج العمل من أجل وضع الصيغة النهائية           '١'
 املدرجـة يف    األطرافللمبادئ التوجيهية املنقحة لإلبالغ من قبل       

  ؛٢٠١٢املرفق األول، وذلك حبلول هناية عام 
 املتعلقةمسار حيدد ويرتب بوضوح األنشطة واألدوار واملسؤوليات         '٢'

  ؛ املراحل الرئيسيةهبذه األنشطة والقيود ومعامل
القضايا املنهجية الرئيسية اليت جيب أن تنظر فيها األطراف، مبا فيها            '٣'

لهيئة احلكومية الدولية   لالقضايا املتعلقة باستخدام املبادئ التوجيهية      
  ؛٢٠٠٦لعام 

 اإلضايف للهيئة احلكومية الدولية لإلسهام يف برنامج العمل يف          العمل '٤'
  ؛٢٠١١ وأوائل عام ٢٠١٠عام 

 حلقات عمل إضافية يف إطار برنامج        لعقد ما إذا كانت هناك حاجة     '٥'
  ؛٢٠١١يف عام  العمل

خرى على اإلطار الزمين الالزم الستكمال برنامج العمـل         األقيود  الحتديد    )ب(  
  ؛٢٠١١حبلول هناية عام 

جيب أن تكون قائمـة لتيـسري اكتـساب    اليت عمليات العملية أو  الحتديد    )ج(  
األطراف للخربة يف استخدام املبادئ التوجيهية املنقحة لإلبالغ مـن قبـل       

  ؛٢٠١٣ املدرجة يف املرفق األول يف عام األطراف
برنامج العمل مـن    يف إطار   نظر فيها   الحتديد فرص بناء القدرات اليت ميكن         )د(  

جل تيسري استخدام األطراف املدرجة يف املرفق األول للمبادئ التوجيهية          أ
، واستخدام مجيع األطراف للمبادئ     األطرافهذه  املنقحة لإلبالغ من قبل     

  .٢٠٠٦ لهيئة احلكومية الدولية لعاملالتوجيهية 
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  املرفق األول

املبـادئ التوجيهيـة إلعـداد      " العمل اخلاص بتنقيح     برنامجعناصر      
غات الوطنية املقدمة من األطـراف املدرجـة يف املرفـق األول            البال

املبادئ التوجيهية التفاقيـة األمـم املتحـدة         :لالتفاقية، اجلزء األول  
  "اإلطارية بشأن تغري املناخ فيما يتعلق باإلبالغ عن قوائم اجلرد السنوية

ـ      -١ ضايا املتـصلة  حددت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية جمموعة من الق
املبادئ التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفـق            "بتنقيح  

املبادئ التوجيهية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغـري          :األول لالتفاقية، اجلزء األول   
يما يلي باملبادئ التوجيهية    املشار إليها ف  " (املناخ فيما يتعلق باإلبالغ عن قوائم اجلرد السنوية       

والقـضايا املنهجيـة املتـصلة      ) لإلبالغ من قبل األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية        
املبادئ التوجيهية املتعلقة بقوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئـة الـيت           باإلبالغ عند استخدام    

املشار إليها فيمـا يلـي      ( ٢٠٠٦ام  يف ع وضعتها اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ        
 من  ٢، حسبما يرد وصفه يف الفقرة       )٢٠٠٦لهيئة احلكومية الدولية لعام     لباملبادئ التوجيهية   

  .هذه الوثيقة
  :وينبغي أن يشمل تنقيح املبادئ التوجيهية مجلة أمور منها ما يلي  -٢

ملنـهجيات   الزمنية وإعادة احلسابات فيما يتعلق بتطبيـق ا    السالسلاتساق    )أ(  
  ؛٢٠٠٦لهيئة احلكومية الدولية لعام لالواردة يف املبادئ التوجيهية 

  ؛ وغري اإللزاميمتطلبات اإلبالغ اإللزامي  )ب(  
االنبعاثات غري املباشرة (اليت ينبغي لألطراف اإلبالغ عنها   املشمولة  الغازات    )ج(  

  ؛)والغازات اإلضافية
  البواليع؛/القطاعات وفئات املصادر  )د(  
  عرض اجملاميع الوطنية؛  ) ه(  
  تنقيح جداول منوذج اإلبالغ املوحَّد؛  )و(  
  الوطين؛ الروابط بني اإلبالغ عن قوائم اجلرد ونظام اجلرد  )ز(  
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واملبادئ  ٢٠٠٦لهيئة احلكومية الدولية لعام     لالعالقة بني املبادئ التوجيهية       )ح(  
  ؛ )١(التوجيهية السابقة للهيئة احلكومية الدولية

الفترة االنتقالية بني املبادئ التوجيهية احلالية واملبادئ التوجيهيـة املنقحـة             )ط(  
ذلـك  مبا يف    ،درجة يف املرفق األول لالتفاقية    لإلبالغ من قبل األطراف املُ    

املرونة املتاحة لألطراف املُدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اليت متر بعمليـة            
   من االتفاقية؛٤ من املادة ٦فقرة انتقالية حنو اقتصاد السوق وفقاً لل

  . العام للتقارير املتعلقة بقوائم اجلرد الوطنية وعناصر هذه التقاريراملخطط  )ي(  
وينبغي أن يشمل النظر يف القضايا املنهجية املتصلة باإلبالغ عند استخدام املبـادئ               -٣

  :ي مجلة أمور منها ما يل٢٠٠٦لعام لهيئة احلكومية الدولية لالتوجيهية 
قضايا الزراعة واحلراجة وغريها من قضايا اسـتخدام األراضـي املتـصلة              )أ(  

معاجلـة   :باإلبالغ عن االنبعاثات البشرية املنشأ وعمليات إزالتـها مثـل         
االنبعاثات الناجتة عن االضطرابات الطبيعية وعمليات إزالتها، والتغري مـن          

 ٢٠٠٦لعـام  ة الدولية لهيئة احلكوميلسنة إىل أخرى بني املبادئ التوجيهية      
 باسـتخدام األراضـي     يتصلاملمارسات اجليدة فيما    ب واإلرشادات املتعلقة 

 ١٩٩٦وتغيري استخدام األراضي واحلراجة، واملبادئ التوجيهية املنقَّحة لعام         
اليت وضعتها اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ إلعداد قوائم اجلـرد            

   واملؤشر غري املباشر لألراضي املستغلَّة؛؛الوطنية لغازات الدفيئة
  احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه؛  )ب(  
  فتراضية؛االبارامترات الخيارات لتحديث أو إضافة   )ج(  
االنبعاثات غري املباشرة من ثاين أكسيد الكربون واالنبعاثات غري املباشـرة             )د(  

  من أكسيد النتروز؛
 ٣ارسات اجليدة الستخدام ُنهـج املـستوى        ملمإرشادات بشأن ا  صياغة    ) ه(  

  .واإلبالغ عنها

__________ 

                     بتغري املنـاخ إلعـداد                                             اليت وضعتها اهليئة احلكومية الدولية املعنية    ١٩٩٦                             املبادئ التوجيهية املنقحة لعام مثل  )١(
                                             املمارسات اجليدة وإدارة حاالت عدم التـيقن يف               املتعلقة ب         رشادات  ، واإل                                      قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة    

                     بأنشطة اسـتخدام        يتصل                       املمارسات اجليدة فيما                             ة، واإلرشادات املتعلقة ب         الدفيئ                              قوائم اجلرد الوطنية لغازات   
  . ة      واحلراج                            األراضي وتغيري استخدام األراضي
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  املرفق الثاين

املبادئ التوجيهية  "مثال عن جدول زمين لربنامج العمل اخلاص بتنقيح             
إلعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول          

 املتحـدة   املبادئ التوجيهية التفاقيـة األمـم     : لالتفاقية، اجلزء األول  
  "اإلطارية بشأن تغري املناخ فيما يتعلق باإلبالغ عن قوائم اجلرد السنوية

٢٠١٠  
املبـادئ التوجيهيـة إلعـداد      "تعاجل األطراف قضايا تتصل بتنقيح        ١حلقة العمل 

البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجـة يف املرفـق األول           
ة التفاقية األمـم املتحـدة      املبادئ التوجيهي : التفاقية، اجلزء األول  ل

اإلطارية بشأن تغري املناخ فيما يتعلق باإلبالغ عـن قـوائم اجلـرد         
املشار إليها فيما يلي باملبادئ التوجيهية لإلبالغ من قبـل          " (السنوية

والقضايا املنهجية املتعلقة   ) األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية     
 اليت وضعتها اهليئـة   ٢٠٠٦ لعام   املبادئ التوجيهية املنقحة  باستخدام  

احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ إلعداد قوائم اجلـرد الوطنيـة           
لهيئـة  لاملشار إليها فيما يلي باملبادئ التوجيهيـة         (لغازات الدفيئة 

  ).٢٠٠٦لعام احلكومية الدولية 
وتوصي األطراف بعملية وإطار زمين لربنـامج العمـل وجـدول           

  .لألنشطة زمين
 للهيئـة   ٣٢لدورة  ا

الفرعية للمـشورة   
  العلمية والتكنولوجية

تقوم اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا الثانيـة          
  :والثالثني مبا يلي

توافق على العملية واإلطار الزمين لربنامج العمـل واجلـدول            •
الزمين لألنشطة، مبا يف ذلك عملية إلدماج النتائج املتفـاوض          

 عمليات أخرى يف إطار االتفاقيـة يف املبـادئ          ضمنها  علي
التوجيهية املنقحة لإلبالغ من قبل األطراف املدرجة يف املرفق         
األول لالتفاقية، عندما توافق األطراف على هـذه النتـائج          

  ؛) اإلبالغ، والقطاعات، والفئات، والغازاتمشولية مثالً(
سبتمرب / أيلول ١ل  تدعو األطراف إىل تقدمي آراء إضافية، حبلو        •

، بشأن تنقيح املبادئ التوجيهية لإلبالغ مـن قبـل           ٢٠١٠
  لالتفاقية؛ األطراف املدرجة يف املرفق األول
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أكتـوبر  / تشرين األول  ]xx[تطلب إىل األمانة أن تعد، حبلول         •  
، املشروع األول للمبادئ التوجيهية املنقحة لإلبـالغ        ٢٠١٠

األول لالتفاقية لتنظر فيـه  من قبل األطراف املدرجة يف املرفق     
  ؛ الفرعيةاألطراف يف الدورة الثالثة والثالثني للهيئة

تدعو اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ إىل االضطالع           •
لتنظر فيه األطراف يف حلقة العمـل       [...] بعمل إضايف بشأن    

  ؛٣أو / و٢
إلبـالغ  تدعو األمانة إىل إعداد مشروع أول جلداول منوذج ا          •

  ].٣يف حلقة العمل [لتنظر فيه األطراف 
ــة  ــة احلكومي اهليئ
ــة   ــة املعني الدولي

  املناخ بتغري

  .اجتماع اخلرباء بشأن زيادة التفاصيل يف قوائم اجلرد

تعاجل األطراف القضايا املنهجية احملددة من قبل األطراف يف حلقـة             ٢حلقة العمل 
اء اهليئـة احلكوميـة      وتنظر يف أي نتائج الجتماعات خرب      ١العمل  

  .الدولية املعنية بتغري املناخ
 املبادئ التوجيهية املنقحة لإلبالغ من قبل       بتضمنيتوصي األطراف   

األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية أي توصيات واستنتاجات       
صادرة إما عن اجتماعات خرباء اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري          

أو اإلبالغ  /راف بشأن أي قضية تتعلق باستخدام و      املناخ أو عن األط   
لهيئـة  لعن استخدام املنهجيات الـواردة يف املبـادئ التوجيهيـة           

يلـي باملعلومـات     املشار إليها فيما  ( ٢٠٠٦لعام  الدولية   احلكومية
  ).املنهجية اإلضافية

 للهيئـة   ٣٣الدورة  
الفرعية للمـشورة   
  العلمية والتكنولوجية

  : يف دورهتا الثالثة والثالثني مبا يلية الفرعيتقوم اهليئة
فيما يتعلق  تنظر يف املبادئ التوجيهية املنقحة اليت تعدها األمانة           •

 من قبل األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية،         باإلبالغ
من العمل اجلـاري    مستقاة  وختصص مكاناً إلدراج معلومات     

غ اليت مل تتفق عليها     عناصر املبادئ التوجيهية لإلبال    [...]بشأن  
العمليـات  ضـمن   مثالً النتائج املتفاوض عليها     (األطراف بعد   

  ؛)األخرى يف إطار االتفاقية وجداول منوذج اإلبالغ اجلديدة
 لإلبالغ   املنقحة توافق على إدراج أحكام يف املبادئ التوجيهية        •

من قبل األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية لـتعكس          
علومات املنهجية اإلضافية اليت توصي هبا األطراف يف        مجيع امل 

  ؛ تلك املعلومات أو جزءاً من٢حلقة العمل 



FCCC/SBSTA/2010/4 

GE.10-60706 24 

 املبـادئ التوجيهيـة      تبعاً لذلك  تطلب إىل األمانة أن حتدث      •  
درجـة يف املرفـق     املنقحة لإلبالغ من قبـل األطـراف امل       

  ؛لالتفاقية األول
ويف موعـد  لتمويـل،  ، رهناً بتوافر ا أن تعّدتطلب إىل األمانة   •

، برناجماً حاسـوبياً    ٢٠١٢أكتوبر  /تشرين األول ] xx [أقصاه
حمسناً لنموذج اإلبالغ املوحد على أساس املبادئ التوجيهيـة         
املنقحة لإلبالغ من قبل األطراف املدرجـة يف املرفـق األول           
لالتفاقية للسماح لألطراف باكتساب اخلربة يف استخدام هذه        

  ؛٢٠١٣إلبالغ يف عام املبادئ التوجيهية ل
تستعرض التقدم احملرز يف برنـامج العمـل وتوافـق، عنـد              •

االقتضاء، ورهناً بتوافر التمويل، على تنظيم حلقـات عمـل          
  .إضافية توصي هبا األطراف

٢٠١١  
ــة  ــة احلكومي اهليئ
ــة   ــة املعني الدولي

  املناخ بتغري

، اجتماعات أخـرى للخـرباء بـشأن        ُدعيت إىل ذلك  إذا  تعقد،  
  املنهجية ضاياالق

تنظر األطراف يف جداول منوذج اإلبالغ اجلديدة اليت تعدها األمانة،            ٣حلقة العمل  
اسـتخدام املبـادئ    ب فيما يتعلـق  وتعاجل أي قضايا منهجية عالقة      

عند االقتضاء، تنظر و. ٢٠٠٦لعام  لهيئة احلكومية الدولية    لالتوجيهية  
  املدرجة  من قبل األطراف   يف سياق املبادئ التوجيهية املنقحة لإلبالغ     

 عمليـات   يفيف املرفق األول لالتفاقية، يف النتائج املتفاوض عليهـا          
  .أخرى يف إطار االتفاقية
  :وتوصي األطراف مبا يلي

 يف الربنامج احلاسـويب     ُتدمججداول جديدة لنموذج اإلبالغ       •
احملسن لنموذج اإلبالغ املوحد الذي ميكن أن يتضمن أماكن         

لعناصر املتفاوض عليها يف عمليات أخـرى       ا  إلدراج خمصصة
  ؛) االحترار العاملي إمكاناتمثل(يف إطار االتفاقية 

 املبادئ التوجيهية املنقحة لإلبالغ من قبل األطـراف         تضمني  •
املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية معلومات منهجية إضـافية         

أو /اسـتخدام و  ب فيما يتعلـق  عالقة  ] قضايا[بشأن أي قضية    
بالغ عن استخدام املنهجيات الواردة يف املبادئ التوجيهية        اإل
  ؛٢٠٠٦لعام لهيئة احلكومية الدولية ل
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 عمليات أخـرى يف إطـار       يفتفاوض عليها   املنتائج  الإدراج    •  
االتفاقية يف املبادئ التوجيهية املنقحة لإلبالغ من قبل األطراف  

جلداول اجلديدة  مبا يف ذلك ا   (املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية      
  .)لنموذج اإلبالغ

 للهيئـة   ٣٤الدورة   
الفرعية للمـشورة   
  العلمية والتكنولوجية

  : يف دورهتا الرابعة والثالثني مبا يلي الفرعيةتقوم اهليئة
  توافق على اجلداول اجلديدة لنموذج اإلبالغ؛  •
توافق على إدراج مجيع املعلومات املنهجية اإلضافية اليت توصي     •

أو جزءاً منها يف املبـادئ      ]] ٣[يف حلقة العمل    [طراف  هبا األ 
 لإلبالغ من قبل األطراف املدرجة يف املرفق         املنقحة التوجيهية

  األول لالتفاقية؛
 عمليات أخرى يف   يفتوافق على إدراج النتائج املتفاوض عليها         •

إطار االتفاقية يف املبادئ التوجيهية املنقحة لإلبالغ من قبـل          
مبـا يف ذلـك     (درجة يف املرفق األول لالتفاقيـة       األطراف امل 

  ).اجلداول اجلديدة لنموذج اإلبالغ
مـايو  /أيـار ] xx[تدعو األطراف إىل موافاة األمانة، حبلول         •

، مبعلومات عن خرباهتا يف استخدام املبادئ التوجيهية        ٢٠١٣
املنقحة لإلبالغ من قبل األطراف املدرجـة يف املرفـق األول           

 يف ذلك الربنامج احلاسـويب احملـسن لنمـوذج          لالتفاقية، مبا 
   .اإلبالغ املوحد

 للهيئـة   ٣٥الدورة  
الفرعية للمـشورة   
  العلمية والتكنولوجية

يف دورهتا اخلامسة والثالثني التقدم احملرز يف       الفرعية  تستعرض اهليئة   
برنامج العمل وتوافق، عند االقتضاء، ورهناً بتوافر التمويل، علـى          

  . إضافية توصي هبا األطرافتنظيم حلقات عمل
 ٢٠١٢  

 للهيئـة   ٣٦الدورة  
الفرعية للمـشورة   
  العلمية والتكنولوجية

 برناجماً حاسوبياً   ٢٠١٢أكتوبر  /تشرين األول ] xx[تصدر األمانة يف    
حمسناً لنموذج اإلبالغ املوحد على أساس املبادئ التوجيهية املنقحة         

   .األول لالتفاقيةلإلبالغ من قبل األطراف املدرجة يف املرفق 
 يف استخدام املبـادئ التوجيهيـة املنقحـة      خربةًتكتسب األطراف     

   .لإلبالغ من قبل األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية
 للهيئـة   ٣٧الدورة  

الفرعية للمـشورة   
  العلمية والتكنولوجية
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٢٠١٣  
 تواصل األطراف اكتساب اخلربة يف استخدام املبـادئ التوجيهيـة           

  .املنقحة لإلبالغ من قبل األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية
، مبعلومات عن   ٢٠١٣مايو  /أيار] xx[توايف األطراف األمانة، حبلول     

خرباهتا يف استخدام املبادئ التوجيهية املنقحة لإلبـالغ مـن قبـل            
  .األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

 للهيئـة   ٣٨الدورة  
ة للمـشورة   الفرعي

  العلمية والتكنولوجية

  :يف دورهتا الثامنة والثالثني مبا يليالفرعية تقوم اهليئة 
تنظر يف خربات األطراف يف استخدام املبـادئ التوجيهيـة            •

املنقحة لإلبالغ من قبـل األطـراف املدرجـة يف املرفـق            
  .لالتفاقية األول

أكتـوبر  /تشرين األول ] xx[تطلب إىل األمانة أن تعد، حبلول         •
، الصيغة النهائية للمبادئ التوجيهية املنقحة لإلبالغ من ٢٠١٣

  .قبل األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية
 للهيئـة   ٣٩الدورة  

الفرعية للمـشورة   
  العلمية والتكنولوجية

يف دورهتا التاسعة والثالثني مشروع مقرر ليعتمده       الفرعية  تعد اهليئة    
ته التاسعة عشرة بشأن اسـتخدام املبـادئ        مؤمتر األطراف يف دور   

التوجيهية املنقحة لإلبالغ من قبل األطراف املدرجة يف املرفق األول          
  .٢٠١٥لالتفاقية على أساس إلزامي اعتباراً من عام 

الدورة التاسعة عشرة    
  ملؤمتر األطراف

تعتمد املبادئ التوجيهية املنقحة لإلبالغ من قبل األطراف املدرجة يف       
  .رفق األول لالتفاقيةامل

٢٠١٤  
، نسخة هنائية للربنامج    ٢٠١٤أغسطس  /آب] xx[تصدر األمانة، يف       

احلاسويب احملسن لنموذج اإلبالغ املوحد علـى أسـاس املبـادئ           
التوجيهية املنقحة لإلبالغ من قبل األطراف املدرجة يف املرفق األول          

  .لالتفاقية
٢٠١٥  

اس إلزامي، عن قوائم جرد غـازات        على أس  ، اإلبالغ تبدأ األطراف   
الدفيئة باستخدام املبادئ التوجيهية املنقحة لإلبالغ من قبل األطراف         

  .املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

        
 


