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 ٢٠٠٠يونيه / حزيران١٦ - ١٢بون، 
 من جدول األعمال) ب (٨البند 

 القضايا املنهجية

  من بروتوكول كيوتو٨ و٧ و٥املبادئ التوجيهية مبوجب املواد 

 مشروع استنتاجات الرئيس

لمية والتكنولوجية على املبادئ التوجيهية اخلاصة بالنظم الوطنية املنشأة وافقت اهليئة الفرعية للمشورة الع -١
لــتقدير االنــبعاثات البشــرية املصــدر حبســب مصــادرها ) انظــر املــرفق( مــن بــروتوكول كيوتــو ١-٥مبوجــب املــادة 

عد يف دورا وقررت أن ت. وعمليات إزالة مجيع غازات الدفيئة غري اخلاضعة لربوتوكول مونتريال بواسطة البواليع    
 .الثالثة عشرة مشروع مقرر بشأن هذه املسألة ليوصى مؤمتر األطراف باعتماده يف دورته السادسة

 من بروتوكول كيوتو، اليت   ١-٥وذكـرت اهليـئة الفـرعية للمشـورة العـلمية والتكـنولوجية بأحكـام املادة                 -٢
اً قبل بدء فترة التزامها األويل بسنة واحدة تنص على أن تضع كل دولة طرف مدرجة يف املرفق األول نظاماً وطني          

وأشارت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية على اهليئة الفرعية للتنفيذ بتشجيع األطراف املدرجة            . عـلى األقل  
يف املـرفق األول عـلى القيـام يف أقـرب وقـت ممكـن بإنشـاء نظم وطنية طبقاً للمبادئ التوجيهية املنصوص عليها يف         

وميكن للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تنظر يف .  كي تكتسب مبكراً جتربة يف تنفيذها١-٥ادة امل
 من هذه املبادئ التوجيهية مع أخذ جتربة ١٨إمكانية تنقيح هذه املبادئ التوجيهية يف املستقبل طبقاً ألحكام الفقرة 

 .األطراف ذات الصلة يف االعتبار
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يـئة الفـرعية للمشـورة العـلمية والتكـنولوجية عـلى أن تـبحث يف دورـا الثالـثة عشـرة املبادئ           ووافقـت اهل   -٣
 من بروتوكول كيوتو، آخذة يف اعتبارها املعلومات الواردة     ٧الـتوجيهية إلعـداد املعلومات املطلوبة مبوجب املادة         

ية مؤمتـر األطراف باعتماد     وآراء األطـراف، وذلـك ـدف توصـ         FCCC/SBSTA/2000/INF.5/Add.2يف الوثيقـة    
وأقرت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بأنه سيتم زيادة        . هـذه املـبادئ الـتوجيهية يف دورتـه السادسة         

 .توضيح بعض عناصر هذه املبادئ يف مرحلة الحقة

ئ توجيهية لعملية   وطلـبت اهليـئة الفـرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية من األمانة أن تعد مشروع مباد               -٤
 مـن بـروتوكول كيوتـو لتـنظر فيـه يف دورا الثالثة عشرة، وأن تأخذ يف                ٨االسـتعراض املنصـوص عـليها يف املـادة          

 من بروتوكول كيوتو ٨ و٧ و٥اعتبارها عند القيام بذلك تقرير حلقة العمل بشأن القضايا املنهجية املتصلة باملواد 
 وFCCC/SBSTA/2000/INF.5، الــوارد فــي الوثيقـة   ٢٠٠٠مـارس  /ار آذ١٦ إىل  ١٤الـيت عقـدت يف بـون مـن          

Add.2            ا خالل الدورة الثانية عشرة للهيئة الفرعية للمشورةوالعـروض الـيت قدمـتها األطراف واملسائل اليت أثار ،
يئة الفرعية وقدمت اهل. العلمية والتكنولوجية، مبا يف ذلك عناصر مشروع املبادئ التوجيهية اليت وضعتها األطراف   

ــلية           ــتوجيهية لعم ــبادئ ال ــتماد امل ــراف باع ــر األط ــذا الطــلب كــي توصــي مؤمت ــلمية والتكــنولوجية ه للمشــورة الع
وأقرت هذه اهليئة بأنه سيتم زيادة بلورة .  من بروتوكول كيوتو يف دورته السادسة     ٨االستعراض اليت تنص عليها     

 .بعض عناصر هذه املبادئ التوجيهية يف مرحلة الحقة

ــثة عشــرة يف       -٥ ــنظر خــالل دورــا الثال ــئة الفــرعية للمشــورة العــلمية والتكــنولوجية عــلى أن ت ووافقــت اهلي
ــواردة يف الوثيقــة     ــتعديل ال  وآراء FCCC/SBSTA/2000/INF.5/Add.2املعــلومات املتعــلقة مبــنهجيات عمــليات ال

 فيما خيص هذه املنهجيات يف دورته األطـراف، ـدف توصـية مؤمتـر األطراف باعتماد مقرر بشأن اإلرشاد األويل           
واألطراف مدعوة إىل النظر يف ما . السادسـة والشـروع يف عمـلية زيـادة توضـيح هـذه املنهجيات يف مرحلة الحقة             

ينـبغي القيـام بـه مـن أعمـال منهجية أخرى ويف كيفية بدء هذه األعمال، مبا يف ذلك حتديد ما إذا كان على اهليئة         
ة والتكنولوجية أن تدعو برنامج قوائم جرد غازات الدفيئة الوطنية التابع للفريق احلكومي           الفرعية للمشورة العلمي  

 .الدويل املعين بتغري املناخ إىل وضع طرائق لعمليات التعديل

ودعـت اهليـئة الفـرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية األطراف إىل النظر، خالل دورا الثالثة عشرة، يف              -٦
نبغي أن يتم فيه زيادة بلورة وجتميع املبادئ التوجيهية واإلرشادات اليت سيعتمدها مؤمتر األطراف املوعـد الذي سي   

ويرجى من الدول األطراف أن تأخذ يف اعتبارها عند القيام .  أعاله٥ و٣يف دورته السادسة كما ذكر يف الفقرتني 
وجب بروتوكول كيوتو، واالمتثال، واستخدام بذلـك النـتائج املـتوقعة ملناقشـات األطراف بشأن اآلليات املنشأة مب           

األراضـي، والـتغيري يف استخدام األراضي واحلراجة، ونتائج الفترة التجريبية لالستعراض التقين لقوائم جرد غازات     
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، وما قد يقدمه الفريق احلكومي الدويل ٥-م أ/٦الدفيئة الواردة من األطراف املدرجة يف املرفق األول طبقاً للمقرر 
 . أعاله٥عين بتغري املناخ من مسامهات طبقاً ملا ذكر يف الفقرة امل

وأحاطت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية علماً باملعلومات عن بعض اجلوانب املتصلة بطرائق  -٧
، ودعـت األطراف إىل القيام، خالل  FCCC/SBSTA/2000/INF.7حسـاب الكميـات املسـندة الـواردة يف الوثيقـة       

دورا الثالثة عشرة، ببحث القضايا املثارة يف هذه الوثيقة، مبا يف ذلك استعراض قوائم جرد السنة األساس وما إذا 
كذلك دعت اهليئة األطراف إىل . كان ينبغي ملؤمتر األطراف أن يعتمد مقرراً بشأن هذه املسألة يف دورته السادسة

 .دة يف دورا الثالثة عشرةحبث اجلوانب األخرى لطرائق حساب الكميات املسن

، وخاصة املسائل املذكورة ٨ و٧ و٥ودعت اهليئة األطراف إىل تقدمي تعليقاا على املسائل املتصلة باملواد  -٨
وطلـبت من األمانة أن جتمع هذه اآلراء يف وثيقة  . ٢٠٠٠أغسـطس  / آب١ أعـاله، قـبل   ٧ إىل ٣يف الفقـرات مـن    
 .معلومات متنوعة
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 املرفق

 )١-٥( من بروتوكول كيوتو ٨ و٧ و٥ بشأن القضايا املتصلة باملواد مشاورات

 املشروع الثاين للمبادئ التوجيهية اخلاصة بالنظم الوطنية
 لتقديـر انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ حبسـب
 مصادرها وعمليات إزالتها بواسطة البواليع مبوجب املادة

 )١( من بروتوكول كيوتو١-٥

 النطباق ا-أوالً 

وقد يتفاوت تنفيذ . يكون انطباق هذه األحكام إلزامياً، باستثناء تلك األحكام املعرب عنها بلغة غري إلزامية -١
األطـراف ملتطلـبات الـنظم الوطـنية حبسـب الظـروف الوطـنية، ولكـنه جيـب أن يشـتمل على العناصر املبينة يف هذه                   

ــتوجيهية  ــبادئ ال ــة اخــتالفات  . امل ــؤدي أي ــبادئ    وجيــب أال ت ــنة يف هــذه امل ــة أداء الوظــائف املبي ــنفيذ إىل إعاق  يف الت
 .التوجيهية

  التعاريف-ثانياً 

 تعريف النظام الوطين -ألف 

يشـتمل الـنظام الوطـين عـلى مجيـع الترتيـبات املؤسسـية والقانونيـة واإلجـرائية الـيت تتخذ ضمن طرف من                         -٢
 االنبعاثات البشرية املنشأ، حبسب مصادرها وعمليات إزالتها  األطـراف املدرجـة يف املـرفق األول باالتفاقيـة لتقدير          

بواســطة الــبواليع، مــن مجيــع غــازات الدفيــئة الــيت ال يــنظمها بــروتوكول مونــتريال، ولإلبــالغ عــن بيانــات اجلــرد    
 .وحفظها

 تعاريف أخرى -باء

ــنظم الو     -٣ ــتوجيهية اخلاصــة بال ــبادئ ال ــواردة يف هــذه امل ــتالية ال  نفــس معــىن  )٢(طــنيةيكــون للمصــطلحات ال
املصـطلحـات الـواردة يف ثـبت مصـطلحات اهليـئة احلكوميـة الدوليـة املعـنية بـتغري املـناخ بشـأن إرشـادات املمارسة                          

 :)٤( اليت أقرا اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ يف جلستها العامة السادسة عشرة)٣(اجليدة
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من اإلجراءات ترمي إىل ضمان أن تكون قوائم جرد غازات         تتمـثل يف جمموعـة       املمارسـة اجليـدة    )أ( 
الدفيـئة دقيقـة حبيـث تكـون تقديـراا، بصـورة منـتظمة وبقدر ما ميكن احلكم عليها، تقديرات غري مبالغ فيها وال                  

ة وتشتمل املمارسة اجليدة على اختيار طرائق التقدير املتالئم. ناقصة، وحبيث ختفض أوجه عدم التيقن قدر اإلمكان
مـع الظروف الوطنية وعلى ضمان اجلودة ومراقبتها على املستوى الوطين، وحتديد أوجه عدم التيقن حتديداً كمياً،     

 وحفظ البيانات واإلبالغ عنها من أجل تعزيز الشفافية؛

 تتمـثل يف نظـام مـن األنشـطة التقـنية االعـتيادية اليت ترمي إىل قياس ومراقبة نوعية          مراقـبة اجلـودة    )ب( 
 :ويهدف نظام مراقبة اجلودة إىل ما يلي. ة اجلرد أثناء إجرائهاعملي

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

 حتديد ومعاجلة أية أخطاء وحاالت سهو؛ ��٢

 .توثيق وحفظ مواد اجلرد وتسجيل مجيع أنشطة مراقبة اجلودة ��٣

أنشـطة مراقـبة اجلـودة عـلى طـرائق عامـة مـن قبيل عمليات فحص البيانات للتحقق من دقتها فيما يتعلق            وتشـتمل   
ــبعاثات،         ــيما يتصــل بعمــليات حســاب االن ــتمدة ف ــبيانات وحســاباا، واســتخدام إجــراءات موحــدة مع ــازة ال حبي

شـطة مراقـبة اجلـودة على    كمـا أن أن   . والقياسـات، وتقديـر أوجـه عـدم الـتيقن، وحفـظ املعـلومات واإلبـالغ عـنها                 
املسـتوى األعـلى تشـتمل عـلى إجـراء عمليات استعراض تقين لفئات مصادر االنبعاثات، وبيانات وأساليب تقدير                   

 عوامل النشاط واالنبعاثات؛

 تشتمل أنشطة ضمان اجلودة على نظام خمطط إلجراءات االستعراض يتوىل تنفيذه          ضـمان اجلودة   )ج( 
بصورة مباشرة يف عملية تطوير جتميع قوائم اجلرد، من أجل التثبت من حتقيق أهداف موظفون من غري املشاركني    

جـودة الـبيانات، وضـمان أن تشكل بيانات اجلرد أفضل تقدير ممكن لالنبعاثات وعمليات إزالتها بواسطة البواليع     
 رنامج مراقبة اجلودة؛وذلك بالنظر إىل احلالة الراهنة للمعارف العلمية والبيانات املتاحة، ودعم فعالية ب

ــئة املصــادر الرئيســية  )د(  ــنظر إىل أن    ف ــة يف عمــليات اجلــرد الوطــنية بال  هــي تــلك الفــئة ذات األولوي
لـتقديراا تأثرياً هاماً على جممل عملية جرد انبعاثات غازات الدفيئة املباشرة للبلد املعين من حيث املستوى املطلق     

 كليهما؛لالنبعاثات أو اجتاه االنبعاثات أو 

 هو خمطط بياين يصف اخلطوات اليت يلزم اتباعها، مدرجة حبسب ترتيب خمطط تسلسل القرارات )ه ( 
 .حمدد، من أجل إعداد قائمة جرد أو عنصر من عناصر عملية اجلرد وفقاً ملبادئ املمارسة اجليدة
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 عن قوائم اجلرد السنوية وفقاً    الـيت تـتـم وفقـاً للمـبادئ الـتوجيهيـة لـتقدمي الـتقارير              عمـلية إعـادة احلسـاب      -٤
، وهــي متـثـل إجـراًء إلعـادة تقديـر انـبعاثات غازات الدفيئة           )٥(التفاقيـة األمـم املـتحدة اإلطاريـة بشـأن تغـري املـناخ             

، حبسب مصادرها وعمليات إزالتها بواسطـة البواليـع، فيما يتعلق ببيانات قوائم اجلرد اليت يكون              )٦(البشرية املنشأ 
، وذلـك نتـيجـة لــحدوث تغيـريات يف املـنهجيـات، وتغيـريات يف طـريقة احلصـول على بيانات         )٧(هـا قـد سـبق تقدمي    

 .عوامل االنبعاثات وبيانات األنشطة واستخدامها، أو نتيجة إلدراج فئات جديدة من املصادر والبواليع

  األهداف-ثالثاً 

االنبعاثات البشرية املنشأ، حبسب مصادرها  لتقدير ١-٥إن أهـداف النظم الوطنية املعتمدة مبوجب املادة      -٥
وعمليات إزالتها بواسطة البواليع، من مجيع غازات الدفيئة اليت ال ينظمها بروتوكول مونتريال واملشار إليها أدناه         

 :كنظم وطنية هي

ب متكني األطراف املدرجة يف املرفق األول من تقدير انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ حبس              )أ( 
، واإلبــالغ عــن هــذه االنــبعاثات حبســب ٥مصــادرها وعمــليات إزالــتها بواســطة الــبواليع، حســبما تقتضــيه املــادة  

 والقــرارت ذات الصــلة املعــتمدة مــن قــبل مؤمتــر ١-٧مصــادرها وعمــليات إزالــتها بواســطة الــبواليع وفقــاً لــلمادة 
 وتوكول كيوتو؛أو مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بر/األطراف و

 ؛٧ و٣مساعدة األطراف املدرجة يف املرفق األول يف الوفاء بالتزاماا مبوجب املادتني  )ب( 

 من قبل األطراف املدرجة يف املرفق األول،      ٧تيسـري اسـتعراض املعـلومات املقدمـة مبوجـب املادة             )ج( 
 ؛٨حسبما تقتضيه املادة 

ألول على ضمان وحتسني نوعية بيانات قوائم اجلرد اخلاصة مساعـدة األطراف املدرجة يف املرفق ا )د( 
 .ا

  اخلصائص-رابعاً 

ينـبغي تصـميم وتطـبيق الـنظم الوطـنية مـن أجـل ضـمان شـفافية قوائـم اجلـرد واتساقها وقابليتها للمقارنة                     -٦
ل األطراف املدرجة يف واكتماهلا ودقتها على النحو املعرف يف املبادئ التوجيهية اخلاصة بإعداد قوائم اجلرد من قب           

أو مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع /املرفق األول، وفقاً للقرارات ذات الصلة اليت يعتمدها مؤمتر األطراف و  
 .األطراف يف بروتوكول كيوتو
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ينبغي تصميم وتطبيق النظم الوطنية من أجل ضمان جودة بيانات قوائم اجلرد من خالل التخطيط ألنشطة  -٧
وتشتمل أنشطة اجلرد على جتميع بيانات األنشطة، واختيار الطرائق وعوامل االنبعاثات . عدادهـا وإدارا اجلـرد وإ  

عـلى الـنحو املناسـب، وتقديـر انـبعاثات غـازات الدفيـئة البشرية املنشأ حبسب مصادرها وعمليات إزالتها بواسطة           
مراقبة اجلودة، وتنفيذ إجراءات للتحقق من /ةالـبواليع، واالضطالع بأنشطة تقدير أوجه عدم التيقن وضمان اجلود        

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

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

وينبغي تصميم وتطبيق النظم الوطنية من أجل متكني األطراف املدرجة يف املرفق األول من إجراء تقديرات  -٩
التها بواسطة مجيع البواليع متسقة النبعاثات مجيع غازات الدفيئة البشرية املنشأ حبسب مجيع مصادرها وعمليات إز

عـلى الـنحو الـذي تشـمله املبادئ التوجيهية املنقحة اليت اعتمدا اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ يف عام                  
 بالنسـبة لقوائـم اجلـرد الوطـنية النـبعاثات غـازات الدفيـئة، وإرشـادات اهليـئة احلكومية الدولية املعنية بتغري                   ١٩٩٦

أو مؤمتر األطراف /ا يتعـلق باملمارسة اجليدة، وفقاً للقرارات ذات الصلة اليت يعتمدها مؤمتر األطراف و             املـناخ فـيم   
 .العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

  الوظائف العامة- خامساً

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

ت املؤسســية والوطــنية واإلجــرائية الالزمــة ألداء الوظــائف احملــددة يف هــذه املــبادئ وضــع الترتيــبا )أ( 
الـتوجيهية للـنظم الوطـنية، حسـب االقتضـاء، بـني الوكاالت احلكومية والكيانات األخرى املسؤولة عن أداء مجيع               

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

 القـدرة الكافيـة ألداء الوظـائف احملـددة يف هـذه املبادئ التوجيهية للنظم الوطنية يف الوقت          تـأمني  )ب( 
املناسـب، مبــا يف ذلــك مجــع الــبيانات الالزمـة لــتقدير االنــبعاثات مــن مجيــع غـازات الدفيــئة البشــرية املنشــأ حبســب    

الفنية للموظفني املشاركني يف عملية مصادرها وعمليات إزالتها بواسطة البواليع، ووضع ترتيبات لضمان الكفاءة         
 إعداد قوائم اجلرد؛

 تعيني كيان وطين وحيد يتوىل جممل املسؤولية عن إعداد قوائم اجلرد الوطنية؛ )ج( 
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٧ و٥إعداد قوائم اجلرد الوطنية السنوية واملعلومـات التكميليـة فـي الوقت املناسب عمالً باملواد  )د( 
أو مؤمتــر األطــراف العــامل بوصــفه اجــتماع األطــراف يف    / ملؤمتــر األطــراف و  واملقــررات ذات الصــلة ٢-٧ و١-

 بروتوكول كيوتو؛

 ٧توفـري املعـلومات الالزمـة لتلـبية متطلـبات اإلبـالغ احملـددة يف املـبادئ الـتوجيهية مبوجب املادة                       )ه ( 
اع األطراف يف بروتوكول أو مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتم/عمـالً باملقـررات ذات الصـلة ملؤمتـر األطـراف و       

 .كيوتو

  الوظائف احملددة-سادساً

يقـوم كـل طرف مدرج يف املرفق األول، من أجل حتقيق األهداف وأداء الوظائف العامة املوصوفة أعاله،         -١١
 .)٨(بالوظائف احملددة املتعلقة بتخطيط قوائم اجلرد، وإعدادها، وإدارا

 ختطيط قوائم اجلرد -ألف

 :ف مدرج يف املرفق األول، كجزء من ختطيطه لقوائم اجلرد، مبا يلييقوم كل طر -١٢

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

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

مـلية وضـع قوائـم اجلـرد، مبا يف ذلك املسؤوليات املتعلقة         حتديـد وتوزيـع مسـؤوليات حمـددة يف ع          )ج( 
باخـتيار األسـاليب، ومجـع الـبيانات، وخباصـة الـبيانات املتعـلقة بالنشاط وعوامل االنبعاثات، من هيئات اخلدمات                    

 وحيدد هذا التعريف أدوار الوكاالت. اإلحصائية وغريها من الكيانات، وجتهيزها، وحفظها، ومراقبة ضمان اجلودة
احلكوميـة والكيانات األخرى املشاركة يف إعداد قوائم اجلرد، فضالً عن الترتيبات املؤسسية والقانونية واإلجرائية                

 املتخذة إلعداد هذه القوائم، والتعاون بني هذه الوكاالت والكيانات؛

اذها مراقـبة جـودة قوائم اجلرد تصف اإلجراءات احملددة اليت يلزم اخت        /وضـع خطـة لضـمان جـودة        )د( 
لضـمان اجلودة أثناء عملية وضع قوائم اجلرد، وتيسري اإلجراءات الشاملة اليت ينبغي اختاذها لضمان اجلودة، بقدر                 

 اإلمكان، فيما يتعلق بقوائم اجلرد بأكملها، وحتديد أهداف اجلودة؛

 ينــبغي وضــع إجــراءات للــنظر رمسيــاً يف قوائــم اجلــرد واملوافقــة عــليها، مبــا يف ذلــك أي حســابات )ه ( 
 .٨إجراؤها من جديد، قبل تقدميها والرد على أي قضايا تثار يف إطار عملية استعراض قوائم اجلرد مبوجب املادة 
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وينـبغي أن يقـوم كـل طـرف مـدرج يف املـرفق األول، كجـزء مـن عمـلية ختطيطه لقوائم اجلرد، بالنظر يف                       -١٣
نبعاثات، واألساليب، وغري ذلك من العناصر الفنية  الوسـائل الكفيـلة بتحسـني نوعيـة بيانـات النشـاط، وعوامل اال             

وينـبغي الـنظر يف املعـلومات الـيت يـتم احلصـول عـليها مـن خـالل تـنفيذ بـرنامج ضمان              . ذات الصـلة بقوائـم اجلـرد      
أو تنقيح خطة /، واالستعراضات األخرى، عند وضع و٨مراقبة اجلودة، وعملية االستعراض مبوجب املادة     /اجلـودة 
 . اجلودة وأهداف اجلودةمراقبة/ضمان

 إعداد قوائم اجلرد -باء

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

حتديد فئات املصادر الرئيسية وفقاً لألساليب املوصوفة يف اإلرشادات املتعلقة باملمارسات اجليدة         )أ( 
 ؛)٢-٧، الفرع ٧الفصل (ملعنية بتغري املناخ اليت وضعتها اهليئة احلكومية الدولية ا

ــئة         )ب(  ــيت وضــعتها اهلي ــنقحة ال ــتوجيهية امل ــبادئ ال ــاً لألســاليب املوصــوفة يف امل ــرات وفق إعــداد تقدي
 فــيما يتصـل بقوائــم اجلــرد الوطـنية لغــازات الدفيــئة، واملبيــنة   ١٩٩٦احلكوميـة الدوليــة املعــنية بـتغري املــناخ يف عــام   

ادات املتعلقة باملمارسات اجليدة اليت وضعتها اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ، وضمان بالتفصيل يف اإلرش
 استخدام أساليب مناسبة لتقدير االنبعاثات من فئات املصادر الرئيسية؛

مجـع بيانـات كافيـة عـن النشاط، وجتهيز املعلومات وعن عوامل االنبعاثات، حسبما يلزم، لدعم                )ج( 
ليب املخـتارة لـتقدير االنـبعاثات مـن مجيـع غـازات الدفيـئة البشرية املنشأ حبسب مصادرها وعمليات إزالتها           األسـا 

 بواسطة البواليع؛

إجـراء تقديـر كمـي ألوجه عدم اليقني يف قوائم اجلرد بالنسبة لكل فئة من فئات املصادر ومل                 )د( 
 جليدة اليت وضعتها اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ؛قائمة اجلرد، وفقاً لإلرشادات املتعلقة باملمارسات ا

ضـمان أن جتـري عمـلية إعـادة حسـاب الـتقديرات املقدمــة مـن قـبل بشـأن االنـبعاثات مـن مجيــع             )ه ( 
غـازات الدفيـئة البشـرية املنشـأ حبسـب مصـادرها وعمـليات إزالتها بالبواليع وفقاً لإلرشادات املتعلقة باملمارسات                   

أو مؤمتر  /يـدة الـيت وضـعتها اهليـئة احلكوميـة الدوليـة املعـنية بتغري املناخ واملقررات ذات الصلة ملؤمتر األطراف و                     اجل
 األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو؛

أو مؤمتر / واملقررات ذات الصلة ملؤمتر األطراف و١-٧جتميـع قوائـم اجلـرد الوطـنية وفقاً للمادة            )و( 
 األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو؛
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مراقبة /وفقاً خلطة ضمان اجلودة   ) ١املستوى  (تـنفيذ اإلجـراءات العامـة ملراقبة جودة قوائم اجلرد            )ز( 
 .ناخاجلودة على أساس اإلرشادات املتعلقة باملمارسات اجليدة اليت وضعتها اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري امل

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

على فئات املصادر   ) ٢املستوى  (تطـبيق إجـراءات ملراقـبة اجلـودة خاصـة بفـئات املصـادر احملـددة                  )أ( 
ــنهجيات و        ــراجعة كــبرية للم ــليات م ــا عم ــت فيه ــيت حدث ــردية ال ــئات املصــدر الف ــاً  /الرئيســية وف ــبيانات وفق أو ال
 لإلرشادات املتعلقة باملمارسات اجليدة اليت وضعتها اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ؛

إتاحـة إجراء استعراض أساسي لقوائم اجلرد يقوم به موظفون مل يشاركوا يف وضع قوائم اجلرد،        )ب( 
 اجلرد، وفقاً لإلجراءات املقررة لضمان اجلودة ومـن األفضـل أن يقـوم بـه طـرف ثـالث مسـتقل، قـبل تقـدمي قوائـم                   

 أعاله؛) د(١٢املشار إليها يف الفقرة 

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

، والتقييمات الداخلية، الدورية    )ج(١٥و) ب(١٥ت املوصوفة يف الفقرتني     بناء على االستعراضا   )د( 
لعمـلية إعـداد قوائـم اجلرد، إعادة تقييم عملية التخطيط لقوائم اجلرد من أجل حتقيق أهداف اجلودة املقررة املشار         

 ).د(١٢إليها يف الفقرة 

 إدارة قوائم اجلرد -جيم

 :كجزء من عملية إدارته لقوائم اجلرد، مبا يلييقوم كل طرف مدرج يف املرفق األول،  -١٦

حفـــظ املعـــلومات عـــن قوائـــم اجلـــرد بالنســـبة لكـــل ســـنة وفقـــاً لـــلمقررات ذات الصـــلة ملؤمتـــر    )أ( 
وينبغي أن تشمل هذه املعلومات . مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو  /األطـراف 

النبعاثات وبيانات النشاط، والوثائق اليت تبني كيفية إعداد وجتميع هذه العوامل مجيع البيانات املفصلة عن عوامل ا
وينبغي أيضاً أن تشمل هذه املعلومات املستندات الداخلية بشأن إجراءات          . والـبيانات من أجل إعداد قوائم اجلرد      

صـادر الرئيسية السنوية  مراقـبة اجلـودة، واالستعراضـات اخلارجيـة والداخـلية، ومسـتندات بشـان امل            /ضـمان اجلـودة   
 وحتديد املصادر الرئيسية، والتحسينات املقررة لقوائم اجلرد؛
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 من الوصول إىل مجيع املعلومات احملفوظة اليت   ٨متكـني األفرقة االستعراضية املنشأة مبوجب املادة         )ب( 
ر األطراف العامل بوصفه    مؤمت/يستخدمها الطرف إلعداد قوائم اجلرد، وفقاً للمقررات ذات الصلة ملؤمتر األطراف          

 اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو؛

الرد يف الوقت املناسب على طلبات توضيح املعلومات الواردة يف قوائم اجلرد والناجتة من املراحل  )ج( 
  ٨املختلفة لعملية استعراض معلومات قوائم اجلرد، واملعلومات عن النظام الوطين، وفقاً للمادة 

رف مــدرج يف املــرفق األول، كجــزء مــن عمــلية إدارتــه لقوائــم اجلــرد، بإتاحــة الوصــول إىل  يقــوم كــل طــ -١٧
 .املعلومات احملفوظة من خالل إعدادها وجتميعها يف مكان واحد

  اعتماد املبادئ التوجيهية وحتديثها-سابعاً

قاً للمقررات ذات الصلة تعتمد هذه املبادئ التوجيهية للنظم الوطنية وتراجع وتنقح، حسب االقتضاء، وف -١٨
مؤمتـر األطـراف العـامل بوصـفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، مع مراعاة أي مقرر ذي            /ملؤمتـر األطـراف   

 .صلة ملؤمتر األطراف

 احلواشي

إن مجيـع املـواد املشـار إليهـا يف هـذه املـبادئ الـتوجيهية هـي املواد املنصوص عليها يف بروتوكول           )١( 
 . لالجياز، ال يشار إىل بروتوكول كيوتو حتديداً بعد كل مادة من املوادوتوخياً. كيوتو

للداللة على املبادئ " املـبادئ الـتوجيهية اخلاصة بالنظم الوطنية  "تسـتخدم يف هـذه الوثيقـة عـبارة         )٢( 
ليات إزالتها الـتوجيهية اخلاصة بالنظم الوطنية لتقدير انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ حبسب مصادرها وعم    

 . من بروتوكول كيوتو١-٥بواسطة البواليع مبوجب املادة 

إرشادات اهليئة احلكومية الدولية "يف هذه املبادئ التوجيهية اخلاصة بالنظم الوطنية، يشار بعبارة        )٣( 
ن يف قوائم اجلرد    إرشادات املمارسة اجليدة وإدارة أوجه عدم التيق      "إىل  " املعـنية بـتغري املـناخ بشأن املمارسة اجليدة        

 .املعتمدة من قبل اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ" الوطنية النبعاثات غازات الدفيئة

 .٢٠٠٠مايو / أيار٨-١مونتريال،  )٤( 

 )٥( FCCC/CP/1999/7. 

 



FCCC/SBSTA/2000/L.2 
Page 12 

 

 )تابع(احلواشي 

إىل غازات الدفيئة يدل    إن مـا يـرد يف هذه املبادئ التوجيهية اخلاصة بالنظم الوطنية من إشارات                )٦( 
 .على غازات الدفيئة اليت ال ينظمها بروتوكول مونتريال

 ".قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة"إىل " قوائم اجلرد"توخياً لالجياز، يشار بعبارة  )٧( 

ألغـراض هـذه املـبادئ الـتوجيهية للـنظم الوطنية، تشتمل عملية وضع قوائم اجلرد على التخطيط             )٨( 
واملقصود بإدراج هذه اخلطوات املتعلقة بعملية وضع قوائم اجلرد يف هذه املبادئ التوجيهية هو . اد قوائم اجلردإلعد

 ١٧ إىل ١٢فقـط الـتحديد الواضـح لـلوظائف الـيت ينـبغي أن تؤديهـا الـنظم الوطـنية عـلى النحو املبني يف الفقرات               
 .أدناه

- - - - - 

 

 


