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 القضايا املنهجية
 اإلرشادات بشأن املمارسات اجليدة وإدارة حاالت عدم التيقن يف قوائم

 اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة

  الرئيسمشروع استنتاجات من إعداد

 اهليـئة الفـرعية للمشـورة العلمية والتكنولوجية على اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ لقيامها         ثينتـ  -١
إرشـادات بشـأن املمارسات اجليدة وإدارة حاالت عدم التيقن يف قوائم اجلرد الوطنية              بـإعداد تقريـرها املعـنون       

ب اهليئة رة إرشادات املمارسات اجليدة، وهو التقرير الذي أعد بناء على طل، املشار إليها أدناه بعبالغازات الدفيئة
ومن شأن إرشادات املمارسات اجليدة أن تساعد مجيع . الفـرعية للمشـورة العـلمية والتكنولوجية يف دورا الثامنة      

ت عدم التيقن إىل  األطراف يف إعداد قوائم جرد لغازات الدفيئة تتسم مبستوى أعلى من اجلودة وختفض فيها حاال              
كمـا أن مـن شأن إرشادات املمارسات اجليدة أن تدعم إعداد قوائم جرد      . أقصـى حـد ممكـن مـن الـناحية العمـلية           

 .تكون شفافة ومتسقة وكاملة ودقيقة وقابلة للمقارنة
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املبادئ  باعتبارها تفصل    وتقـر اهليـئة الفـرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إرشادات املمارسات اجليدة            -٢
 فيما يتعلق بقوائم  ١٩٩٦الـتوجيهية املـنقحة الـيت وضـعتها اهليـئة احلكوميـة الدولية املعنية بتغري املناخ يف عام                   

 .، وتوصي باستخدامها يف إعداد قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئةاجلرد الوطنية لغازات الدفيئة

لعـلمية والتكـنولوجية إىل استنتاج مفاده أن األطراف املدرجة يف املرفق         وختـلص اهليـئة الفـرعية للمشـورة ا         -٣
 ٢٠٠١األول ينبغي أن تطبق، قدر اإلمكان، إرشادات املمارسات اجليدة يف إعداد قوائم اجلرد املستحقة يف عامي 

وميكن . ده وما بع  ٢٠٠٣، وأن هـذه اإلرشادات ينبغي أن تستخدم إلعداد قوائم اجلرد املستحقة يف عام               ٢٠٠٢و
لألطـراف املدرجة يف املرفق األول من بني االقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية أن تبدأ تدرجييا باستخدام إرشادات        

 .املمارسات اجليدة بعد سنة من بدء استخدامها من ِقبل األطراف األخرى املدرجة يف املرفق األول

لوجية األطراف غري املدرجة يف املرفق األول على تطبيق         وتشـجع اهليـئة الفـرعية للمشـورة العلمية والتكنو          -٤
وتسلم اهليئة . إرشـادات املمارسـات اجليـدة، حسـب االقتضاء وقدر اإلمكان، يف إعداد قوائم جرد غازات الدفيئة             

الفـرعية للمشـورة العلمية والتكنولوجية بأن من شأن تطبيق إرشادات املمارسات اجليدة أن يساعد هذه األطراف            
 .عداد قوائم جرد تعكس ظروفها الوطنية على حنو أفضليف إ

وتدعو اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية األطراف املدرجة يف املرفق األول إىل تقدمي معلومات  -٥
 اليت جيب تقدميها ٢٠٠١عـن جتارـا فيما يتعلق باستخدام إرشادات املمارسات اجليدة يف إعداد قوائم اجلرد لعام     

 واليت ستنظر فيها اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورا اخلامسة ٢٠٠١أغسطس / آب١٥حبلول 
 .عشرة

وتطلب اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية من األمانة أن تنظر، يف تقريرها الذي ستقدمه إليها           -٦
لـتقدمي الـتقارير عن قوائم اجلرد السنوية مبقتضى اتفاقية األمم   يف دورـا اخلامسـة عشـرة بشـأن املـبادئ الـتوجيهية           

املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، فيما إذا كان يلزم إدخال أية تعديالت على هذه املبادئ التوجيهية لكي تعكس 
 .إرشادات املمارسات اجليدة

أن تــنظر، يف تقريــرها بشــأن الفــترة  وتطــلب اهليــئة الفــرعية للمشــورة العــلمية والتكــنولوجية مــن األمانــة    -٧
ــلمقرر     ــا ل ــنية وفق ــبية لالستعراضــات التق ــتعراض    ٥ -م أ /٦التجري ــلق باس ــيما يتع ، يف جتــارب وآراء األطــراف ف
 .املعلومات املتصلة بإرشادات املمارسات اجليدة

 تشتمل على وتالحـظ اهليـئة الفـرعية للمشـورة العـلمية والتكـنولوجية أن إرشـادات املمارسـات اجليـدة ال              -٨
وتدعـو اهليـئة الفرعية للمشورة العلمية    . إرشـادات حمـددة بالنسـبة لقطـاع الـتغيري يف اسـتخدام األراضـي واحلـراجة                

والتكـنولوجية اهليـئة احلكوميـة الدوليـة املعـنية بـتغري املـناخ إىل إدراج إرشـادات املمارسات اجليدة بشأن التغيري يف                   
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مـلها الـيت ستضعها وفقا للدعوة املوجهة إليها من اهليئة الفرعية للمشورة   اسـتخدام األراضـي واحلـراجة يف خطـة ع     
 .العلمية والتكنولوجية يف دورا العاشرة

وتطـلب اهليـئة الفـرعية للمشـورة العـلمية والتكنولوجية من األمانة أن تعمد، بالتشاور مع اهليئة احلكومية          -٩
نظمات األخرى من أجل تشجيع ترمجة إرشادات املمارسات اجليدة  الدوليـة املعـنية بـتغري املـناخ، إىل العمـل مـع امل             

ونشرها على نطاق واسع باستخدام الوسائل املالئمة، وخباصة فيما بني األطراف املدرجة يف املرفق األول واليت متر 
ــرفق األول     ــتقالية واألطــراف غــري املدرجــة يف امل ــرعية للمشــورة  . اقتصــاداا مبرحــلة ان ــئة الف ــلمية وتوصــي اهلي  الع

والتكـنولوجية بأن يتم إدراج إرشادات املمارسات اجليدة كعنصر يف األنشطة ذات الصلة ببناء القدرات، وخباصة           
 .أنشطة منظمات األمم املتحدة
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