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 بشأن املبادئ التوجيهية لالستعراض التقين لقوائم جرد غازات         5-م أ /6 إىل مقرره    وإذ يشـري كذلك    
 الدفيئة الواردة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية،

لقوائم جرد غازات الدفيئة الواردة من أطراف املرفق        أن املبادئ التوجيهية لالستعراض التقين       وإذ يالحظ  
 يف حاجة إىل مراجعة لتحسني االتساق يف استعراض قوائم اجلرد           5-م أ /6األول لالتفاقية اليت اعتمدت يف املقرر       

السـنوية، ولضمان أن تسمح عملية االستعراض بتقييم تقين دقيق وشامل لقوائم اجلرد السنوية ألطراف امللحق                
 لالتفاقية،األول 

  يف توصيات اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية ذات الصلة،وإذ نظر 

 املـبادئ التوجيهـية املنقحة لالستعراض التقين لقوائم جرد غازات الدفيئة الواردة من          يعـتمد  -1 
 األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية والواردة يف ملحق هذا املقرر؛

بـيق املبادئ التوجيهية سالفة الذكر على االستعراضات التقنية لقوائم غازات الدفيئة             تط يقـرر  -2 
، مع مراعاة أن املبادئ التوجيهية إلعداد البالغات عن قوائم اجلرد           5-م أ /6 وفقاً للمقرر    2003ابتداء من عام    

 ستكون هي القواعد اليت     2003السـنوية الـيت تستخدمها األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية يف عام              
 ؛5-م أ/3اعتمدت يف املقرر 

 حسب توفر املوارد، بأن تنسق 2006 إىل األمانة أن جتري استعراضات مفردة حىت اية يطلب -3 
 :بشكل حمدد بني

 استعراض مثانية قوائم جرد داخل البلد سنوياً؛ )أ( 

وينبغي لألمانة . تعراضات مركزية ومكتبيةاستعراض بقية قوائم اجلرد املقدمة سنوياً من خالل اس )ب( 
يف إجـرائها هلذه االستعراضات أن تعطي األولوية لالستعراضات املركزية وأن تكفل عدم إجراء االستعراضات               

 املكتبية إال خالل العامني التاليني إلجراء استعراض داخل البلد؛

التوجيهية على أن يكون من بني ما        إىل األمانـة إعداد تقرير لتقييم تنفيذ هذه املبادئ           يطلـب  -4 
تراعـيه اخلربة اليت اكتسبتها األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية واألمانة وخرباء االستعراض لكي تنظره                

 .2006اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف أول دورة هلا يف عام 
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 رفقامل

 الدفيئةغازات وائم جرد لالستعراض التقين لقجيهية توال بادئامل
 الواردة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

 اهلدف -ألف 

 السنوية الدفيئةجرد غازات  وائميتمثل اهلدف من هذه املبادئ التوجيهية يف تعزيز االتساق يف استعراض ق -1
، ويف إرساء عملية تفضي إىل تقييم       )ألولأطراف املرفق ا  (املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية         

 .تقين مستفيض وشامل لقوائم اجلرد

 الدفيئةجرد غازات أغراض االستعراض التقين لقوائم  -باء 

 : املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول هوالدفيئةجرد غازات  قوائمإن الغرض من االستعراض التقين ل -2

ف على معلومات كافية ومعول عليها عن قوائم اجلرد السنوية   تـأمني حصـول مؤمتـر األطرا       )أ( 
واجتاهـات االنـبعاثات البشـرية املنشأ من غازات الدفيئة اليت ال ينظمها بروتوكول مونتريال حبسب مصدرها               

 وعمليات إزالتها بواسطة املصارف؛ 

ن املعلومات الكمية  بتقييم تقين موضوعي ومتسق وشفاف ودقيق وشامل بشأاألطراف مؤمترتـزويد   )ب( 
والنوعـية املقدمـة مـن األطراف املدرجة يف املرفق األول عن قوائم اجلرد السنوية وكذلك بتقييم تقين لتنفيذ التزامات                    

  من االتفاقية؛12من املادة ) أ(1 والفقرة 4من املادة ) أ(1األطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب الفقرة 

ة ومفتوحة، بدراسة املعلومات املبلغ عنها يف قوائم اجلرد وذلك من أجل            القـيام، بطـريقة تيسريي     )ج( 
إلعداد البالغات الوطنية الواردة من األطراف املدرجة يف املرفق         التوجيهية   املبادئالتحقق من توافق تلك املعلومات مع       

ية بشأن تغري املناخ فيما يتعلق باإلبالغ عن التفاقية األمم املتحدة اإلطارالتوجيهية  املبادئ: األول لالتفاقية، اجلزء األول
 فيما يتعلق   1996 واملبادئ التوجيهية املنقحة للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ لعام            )1(قوائـم اجلرد السنوية   

ـ    املناخ املعنون   على النحو املبني يف تقرير الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري            )2(الدفيئةغازات  الوطنية ل رد  بقوائـم اجل
 ؛)3("إرشادات بشأن املمارسات اجليدة وأوجه عدم اليقني يف إدارة القوائم الوطنية جلرد غازات الدفيئة"

 .مساعدة األطراف املدرجة يف املرفق األول على حتسني نوعية قوائمها اخلاصة جبرد غازات الدفيئة )د( 
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 النهج العام -جيم 

ئة الواردة من مجيع األطراف املدرجة يف املرفق األول الستعراض تقين    ستخضـع قوائم جرد غازات الدفي      -3
، على النحو املبني يف هذه املبادئ التوجيهية، الدفيئةجرد غازات  قوائموتتضمن عملية االستعراض التقين ل. سنوي

فة أعاله، يف ثـالث مراحل تنظر يف جوانب خمتلفة من قوائم اجلرد بشكل يؤدي إىل حتقيق مجيع األغراض املوصو      
 :واملراحل الثالث هي. اية العملية

 الفحص األويل لقوائم اجلرد السنوية؛ )أ( 

 توليف وتقييم قوائم اجلرد السنوية؛ )ب( 

 .استعراض فرادى قوائم اجلرد السنوية )ج( 

رف وتكون مراحل عملية االستعراض التقين مكملة لبعضها البعض حبيث يتم بشكل عام وبالنسبة لكل ط -4
 .من األطراف املدرجة يف املرفق األول، اختتام مرحلة من املراحل قبل أن تبدأ املرحلة التالية

ويف مجيع مراحل عملية استعراض قوائم اجلرد، تتاح لفرادى األطراف املدرجة يف املرفق األول قيد االستعراض  -5
ىل هذه األطراف مشروع التقرير عن حالة كل       وترسل األمانة إ  . فرصـة لتوضـيح املسائل أو لتقدمي معلومات إضافية        

وسيبذل . منها، وتقرير التوليف والتقييم، وحتليل أويل لقائمة جرد الطرف املعين وتقرير استعراض قائمة جرده املفردة              
ويف حالة تعذر اتفاق طرف ما وفريق       . كـل جهد للتوصل إىل اتفاق مع كل طرف حول مضمون تقريره قبل نشره             

 .سألة من املسائل، جيوز للطرف املعين أن يقدم نصاً تفسريياً يدرج يف فرع مستقل من التقريراخلرباء على م

 الفحص األويل لقوائم اجلرد السنوية -دال 

 النطاق - 1

 السنوية الواردة من األطراف املدرجة يف املرفق األول الدفيئةجرد غازات  قوائمتقوم األمانة سنوياً بفحص أويل ل -6
 .سرعة يف ما إذا كانت املعلومات املقدمة كاملة وبالشكل الصحيح ولتيسري تنفيذ مراحل االستعراض الالحقةلكي تبت ب

يشمل الفحص األويل ما يقدم من قوائم جرد وطنية، ال سيما البيانات املقدمة إلكترونياً باستخدام منوذج  -7
 :اإلبالغ املوحد وحيدد ما يلي

التوجيهية  املبادئ عن مجيع املصادر واملصارف والغازات املدرجة يف         مـا إذا كان قد مت اإلبالغ       )أ( 
 للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، على النحو املفصل يف إرشادات املمارسة اجليدة اليت وضعها الفريق؛
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ثغرات يف ما إذا كان قد مت ملء مجيع جداول منوذج اإلبالغ املوحد وما إذا كان قد مت تفسري أية  )ب( 
 وما إذا كانت هذه الرموز      )C()4، و IE، و NO، و NA، و NEمثل  (منـوذج اإلبالغ املوحد باستخدام رموز دالة        

 الدالة تستخدم على حنو متواتر؛

مـا إذا كانت تقديرات جممل ااميع وفرادى فئات املصادر قد قدمت بوحدات كتلية ومبعادل               )ج( 
مكانية االحترار العاملي احملددة من قبل الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري           ثاين أكسيد الكربون، باستخدام قيم إ     

 ؛األطراف مؤمتراملناخ وفقاً للقرارات ذات الصلة الصادرة عن 

أي (ما إذا كانت تقديرات االنبعاثات قد قدمت عن كل األعوام املطلوب تقدمي التقديرات عنها  )د( 
 ؛)5() يف التقرير احلايلمن سنة األساس وحىت آخر سنة مشمولة

 ما إذا كانت املنهجيات مبينة باستخدام شروح يف منوذج اإلبالغ املوحد؛  )ه( 

ما إذا كان قد مت اإلبالغ عن تقديرات انبعاثات ثاين أكسيد الكربون الناشئة عن احتراق الوقود  )و( 
التقديرات املستمدة باستخدام   األحفـوري، باسـتخدام الـنهج املرجعي للفريق احلكومي الدويل، وكذلك عن             

 األساليب الوطنية؛

مـا إذا كـان قـد مت اإلبـالغ عـن تقديـرات االنـبعاثات الفعلية واحملتملة من مركبات                     )ز( 
 اهليدروفلوروكربون واهليدروكربون املشبع بالفلور وسداسي فلوريد الكربيت، حبسب فرادى األنواع الكيميائية؛

 عن أية عمليات إعادة حساب لكامل السالسل الزمنية وإدراج          مـا إذا كـان قـد مت اإلبالغ         )ح( 
 معلومات إيضاحية تتعلق بعمليات إعادة احلساب هذه يف منوذج اإلبالغ املوحد؛

مـا إذا كـان قد مت اإلبالغ عن مجيع االنبعاثات دون إجراء تعديالت تتعلق مثالً بالتفاوتات                  )ط( 
 املناخية أو بتجارة الكهرباء؛

ا كان قد مت اإلبالغ عن انبعاثات الوقود املستخدم يف النقل الدويل، بصورة منفصلة عن               مـا إذ   )ي( 
 .ااميع الوطنية

 ما إذا كانت املصادر الرمسية قد أبلغت يف منوذج اإلبالغ العام وفقاً للمبادئ التوجيهية لإلبالغ؛ )ك( 

 دئ التوجيهية لإلبالغ؛ما إذا كانت جداول أوجه عدم اليقني قد أبلغت وفقاً للمبا )ل( 

 .ما إذا كان تقرير وطين عن قوائم اجلرد قد قُدم )م( 
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 تقارير احلاالت - 2

تنشـر نتائج الفحص األويل اخلاص بكل طرف من األطراف املدرجة يف املرفق األول، على موقع اتفاقية    -8
كتقرير عن احلالة، وذلك يف     ") الويب("األمـم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ على شبكة االتصاالت العاملية            

 :ويتضمن تقرير احلالة مجلة أمور منها ما يلي. شكل جمدول أساساً

 بيان تاريخ ورود التقرير إىل األمانة؛ )أ( 

 بيان ما إذا كان قد مت تقدمي التقرير الوطين عن قوائم اجلرد ومنوذج اإلبالغ املوحد؛ )ب( 

 معلومات اجلرد بالشكل الصحيح ووفقاً ملتطلبات املبادئ        حتديـد مـا إذا كـان قد مت تقدمي          )ج( 
 التوجيهية لإلبالغ؛

حتديـد مـا إذا كانت املعلومات املقدمة كاملة وحتديد أية ثغرات يف البيانات املبلغ عنها واليت              )د( 
 . أعاله7تشمل العناصر املدرجة يف الفقرة 

 التوقيت -3

ومات اليت يقدمها كل طرف من األطراف املدرجة يف املرفق          ينـبغي االنـتهاء من الفحص األويل للمعل        -9
، يف "الويب"األول، وينبغي نشر تقرير احلالة على موقع اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ على شبكة 

مين وبوجه عام، ينبغي أن يتمشى اإلطار الز      . غضـون سـبعة أسابيع من تاريخ تلقي األمانة للمعلومات املقدمة          
 :للفحص األويل مع ما يلي

ينبغي أن تقوم األمانة بالفحص األويل وأن تعد مشروع تقرير احلالة يف غضون ثالثة أسابيع وأن  )أ( 
 ترسله إىل الطرف املعين لكي يبدي تعليقاته؛

 .ينبغي أن يقدم كل طرف تعليقاته على مشروع تقرير احلالة يف غضون ثالثة أسابيع )ب( 

 تقييم قوائم اجلرد السنويةتوليف و -هاء 

 النطاق -1

تقـوم األمانـة، مبساعدة اخلرباء الذين يتم اختيارهم، بإجراء عملية توليف وتقييم لقوائم جرد غازات                 -10
الدفيئة املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول دف تيسري النظر يف بيانات قوائم اجلرد واملعلومات األخرى 

 . ف األطراف، وحتديد القضايا اليت يلزم متابعة النظر فيها أثناء استعراض فرادى قوائم اجلرداملقدمة من خمتل



FCCC/SBSTA/2002/L.5/Add.2 
Page 7 

تشمل عملية التوليف والتقييم قوائم اجلرد الوطنية احلالية والسابقة، حيثما يكون ذلك مناسباً، وتتضمن               -11
 :جمموعة موحدة من املقارنات بني البيانات تشمل ما يلي

نبعاثات الضمنية، وأية بيانات جرد أخرى تشمل خمتلف األطراف املدرجة يف املرفق            عوامـل اال   ) أ( 
 األول لتحديد ما إذا كانت هناك أية أوجه شذوذ أو عدم اتساق؛

مقارنة تقديرات االنبعاثات أو عمليات اإلزالة، وبيانات األنشطة، وعوامل االنبعاثات الضمنية            )ب( 
مستمدة من معلومات سبق تقدميها لكي يتم حتديد ما إذا كانت هناك أية             وأي عملـيات إعادة حساب ببيانات       

 أوجه شذوذ أو عدم اتساق؛

مقارنة بيانات أنشطة كل طرف مدرج يف املرفق األول مبصادر خارجية مناسبة ذات حجية، إذا        )ج( 
 .كان ذلك ممكناً، لتحديد احلاالت اليت تنطوي على اختالفات ذات شأن

ـ    -12 يل بيانات قوائم اجلرد، تقوم األمانة، بالنسبة لفرادى األطراف املدرجة يف املرفق األول،             ولتيسـري حتل
 سواء من حيث مستوى انبعاثاا املطلق أو من حيث املصادر الرئيسيةبتحديد ودراسة تلك املصادر اليت يعترب أا    
ت املمارسات اجليدة اليت وصفها الفريق       على النحو املبني يف إرشادا     1تقيـيم اجتاهاـا، بتطبيق تقييم املستوى        

أي انبعاثات من الوقود (وفضال عن ذلك، تنظر األمانة أيضاً يف مصادر أخرى . احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ
) )6(املسـتخدم يف النقل الدويل، واالنبعاثات وعمليات اإلزالة الناشئة عن تغيري استخدام األراضي واحلراجة، إخل              

 غـري الرئيسية اليت يتم بشأا تعيني أوجه شذوذ أو عدم اتساق، باالستناد إىل مدى أمهيتها بالنسبة                  واملصـادر 
 .لقطاعات معينة أو بالنسبة مل عملية جرد قوائم غازات الدفيئة

 تقرير التوليف والتقييم -2

 15 و 14ن تصفهما الفقرتان    اجلزء األول واجلزء الثاين اللذي    : يتألف تقرير التوليف والتقييم من جزأين      -13
فيما يلي، وتنشر نتائج اجلزء األول على موقع اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ على شبكة الويب،                  
أما اجلزء الثاين الذي يتضمن حتليالً أولياً لقوائم اجلرد املفردة املقدمة من الدول األطراف يف املرفق األول فريسل                  

وتقدم نتائج اجلزء الثاين مع تعليقات الطرف املعين إىل فريق خرباء االستطالع            . عين للتعليق عليه  إىل الطـرف امل   
 .املعنيني كإسهام يف االستعراض الفردي
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 :اجلزء األول

يتضمن اجلزء األول من تقرير التوليف والتقييم معلومات تسمح بإجراء مقارنات بني األطراف املدرجة يف  -14
وجيمع هذا التقرير معلومات مقدمة من خمتلف األطراف ويقارن         . ويصف القضايا املنهجية املشتركة   املرفق األول   

 :بينها يف شكل جداول، وكذلك عند االقتضاء، يف شكل رسوم بيانية، تتضمن ما يلي

 : ارة، باالستناد إىل النهج الذي تتبعه األمانة، وغريها من املصادر املختللمصادر الرئيسيةبالنسبة  )أ( 

 املنهجيات املستخدمة يف إعداد قوائم اجلرد؛ ‘1‘ 

عوامـل االنبعاثات الضمنية، والقيم االفتراضية والنطاقات الواردة يف املبادئ التوجيهية للفريق             ‘2‘
احلكومـي الـدويل املعين بتغري املناخ، على النحو املفصل يف إرشادات املمارسات اجليدة اليت               

 وضعها الفريق؛

 ات األنشطة املبلَّغ عنها والبيانات املستمدة من مصادر خارجية ذات حجية، إن أمكن؛بيان ‘3‘ 

 معلومات أخرى ترد يف خمتلف جداول منوذج اإلبالغ املوحد؛ ‘4‘ 

تقديـرات انبعاثات ثاين أكسيد الكربون الناشئة عن احتراق الوقود باستخدام النهج املرجعي              )ب( 
بتغري املناخ، ومقارنتها بتقديرات انبعاثات ثاين أكسيد الكربون الناشئة عن من           للفـريق احلكومي الدويل املعين      

 ؛)قطاعي(احتراق الوقود باستخدام ج وطين 

تقديـرات االنبعاثات الفعلية واحملتملة من مركبات اهليدروفلوروكربون واهليدروكربون املشبع           )ج( 
 ثات الفعلية واالنبعاثات احملتملة؛بالفلور وسداسي فلوريد الكربيت والنسبة بني االنبعا

 . إعادة حساب قوائم اجلرد )د( 

 :اجلزء الثاين

إىل املعلومات  ) اجلزء الثاين (يستند التحليل األويل لقوائم اجلرد املفردة لألطراف املدرجة يف املرفق األول             -15
 : يلياملدرجة يف تقرير التوليف والتحليل، ويتضمن بالنسبة لفرادى قوائم اجلرد ما

حتديـد تلـك املسـائل، ضمن فئات املصادر أو املصارف، اليت تتطلب مزيدا من الدراسة أو                  )أ( 
 اإليضاح أثناء مرحلة استعراض فرادى التقارير؛
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 حتديد أية مشاكل تتكرر يف عملية اإلبالغ؛ )ب( 

 فحص عمليات إعادة حساب قوائم اجلرد ومدى اتساق السالسل الزمنية؛ )ج( 

 : مدى توافر الوثائق بشأنتقييم )د( 

 إجراءات التحقق الذايت الوطين أو االستعراض املستقل يف إطار عملية االستعراض التقين؛ ‘1‘ 

تطبيق إرشادات املمارسات اجليدة اليت وصفها الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، مبا يف               ‘2‘
 ذلك تقديرات أوجه عدم اليقني؛

ق املعلومات عن املنهجيات وعوامل االنبعاثات الواردة يف منوذج اإلبالغ املوحد تقييم مدى اتسا )ه( 
 .مع املعلومات ذات الصلة الواردة يف تقرير اجلرد الوطين

 التوقيت - 3

 :جتري عملية التوليف والتقييم على أساس سنوي وينبغي بشكل عام أن تتوافق مع اجلدول الزمين التايل -16

الذي حيوي العناصر املشار    ) اجلزء األول (مانة أن تستكمل تقرير التوليف والتقييم       يتعني على األ   )أ( 
؛ وتدرج األمانة كل    )7( أعاله، يف غضون عشرة أسابيع من تاريخ استحقاق تقدمي املعلومات          14إليها يف الفقرة    

 تلقيه خالل ستة أسابيع من      تبلـيغ أو إعادة تبليغ من األطراف املدرجة يف املرفق األول رداً على تقرير احلالة مت               
وينبغي أن تقدم األطراف التعليقات يف غضون ثالثة أسابيع من تلقي مشروع            . تاريخ استحقاق تقدمي املعلومات   

وتقوم األمانة، إن أمكن، باستكمال توليف وتقييم لقوائم جرد غازات الدفيئة املقدمة بعد . تقرير التوليف والتقييم
شريطة أال يؤدي ذلك إىل ) إضافة لتقرير التوليف والتقييم(ذه التقييمات كوثائق مستقلة هذا التاريخ، وأن تنشر ه

 تأخري عملية االستعراض بالنسبة لألطراف األخرى املدرجة يف املرفق األول؛

اجلزء الثاين من   (يسـتكمل التحليل األويل لقوائم اجلرد املفردة للدول األطراف يف املرفق األول              )ب( 
 أعاله قبل أربع أسابيع على األكثر من املوعد         15والذي حيوي العناصر املشار إليها يف الفقرة        ) التقييمالتوليف و 

وترسل األمانة مشروع التحليل األويل إىل الطرف قبل سبعة أسابيع على . احملدد لالستعراض الفردي للطرف املعين
ويرسل التحليل  . عليقاته يف غضون ثالثة أسابيع    ويقدم الطرف ت  . األكـثر من التاريخ احملدد لالستعراض الفردي      

 .األويل وتعليقات الطرف إىل فريق خرباء االستعراض ملزيد من النظر
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 استعراض فرادى قوائم اجلرد السنوية -واو

 النطاق -1

تقـوم، بالتنسيق مع األمانة، أفرقة من خرباء االستعراض بإجراء استعراضات لفرادى قوائم جرد غازات          -17
فيئة بغية تقييم ما إذا كانت لدى مؤمتر األطراف معلومات كافية وموثوقة بشأن القوائم السنوية جلرد انبعاثات الد

وتتيح استعراضات فرادى قوائم اجلرد إجراء فحص مفصل لتقديرات قوائم اجلرد، واإلجراءات            . غـازات الدفيئة  
 بشأن قوائم اجلرد الوطنية لكل طرف مدرج يف         واملنهجـيات املستخدمة يف إعدادها، وتشمل املعلومات املقدمة       

املرفق األول، واملعلومات اإلضافية اليت تقدمها األطراف وكذلك، عند االقتضاء، معلومات سبق تقدميها عن قوائم 
 . وتبلغ األطراف بنتائج هذه املرحلة من عملية االستعراض. اجلرد

إجراء استعراضات  : من االستعراض التقين، وهي   وقـد تسـتخدم ثالثة نهج عملية خالل هذه املرحلة            -18
وخالل عملية االستعراض   . مكتبـية، واستعراضـات مركزية واستعراضات داخل البلدان، بافتراض توفر املوارد          

املكتيب، ترسل املعلومات املتعلقة بقوائم اجلرد اخلاصة باألطراف املدرجة يف املرفق األول إىل اخلرباء، الذين يقومون 
وخالل االستعراض املركزي، جيتمع اخلرباء يف مكان واحد الستعراض املعلومات . االستعراض يف بلدام  بعملـية   

وخالل عملية االستعراض داخل البلد، يقوم      . املـتعلقة بقوائـم اجلرد اخلاصة باألطراف املدرجة يف املرفق األول          
 . ض معلومات قوائم اجلرد اخلاصة ذا الطرفاخلرباء بزيارة طرف من األطراف املدرجة يف املرفق األول الستعرا

وجيرى استعراض معظم قوائم اجلرد اخلاصة بفرادى األطراف املدرجة يف املرفق األول على أساس سنوي                -19
وفضالً عن ذلك، ختضع قوائم جرد غازات الدفيئة اخلاصة بكل          . يف شكل استعراض مكتيب أو استعراض مركزي      

ويف . لزيارة إىل البلد جيريها فريق من أفرقة خرباء االستعراض، مرة كل مخس سنواتطرف مدرج يف املرفق األول 
السنة اليت يكون من املقرر فيها إجراء االستعراض داخل البلد، ال جيرى استعراض مكتيب أو مركزي لقوائم جرد                  

القيام ا مبوافقة الطرف    وتتم جدولة الزيارات القطرية والتخطيط هلا و      . غـازات الدفيئة اخلاصة بالطرف املعين     
وبوجه عام، ينبغي أثناء فترة االستعراض املركزي استعراض ما         . اخلاضع لعملية االستعراض وبالتنسيق الوثيق معه     

ال يقل عن مثان قوائم جرد لغازات الدفيئة؛ وينبغي، أثناء فترة االستعراض املكتيب، استعراض ما ال يقل عن مخس                  
 . قوائم جرد لغازات الدفيئة

وينـبغي ألفرقة خرباء االستعراض أن تويل اهتماماً خاصاً االت اجلرد اليت حددت فيها إشكاالت يف                 -20
وال ينبغي . عمليات استعراض سابقة أو يف مراحل منها، أو يف ااالت اليت أبلغ فيها الطرف عن حدوث تغيريات

 .االت اليت مل يقدم فيها تقرير استعراض وطينألفرقة خرباء االستعراض أن تقوم بإجراء استعراض يف احل

 :ويقوم كل فريق من أفرقة خرباء االستعراض مبا يلي -21
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فحـص تطبيق متطلبات املبادئ التوجيهية لإلبالغ واملبادئ التوجيهية للفريق احلكومي الدويل             )أ( 
ليت وضعها هذا الفريق، وحتديد أية حالة       املعـين بتغري املناخ، على النحو املفصل يف إرشادات املمارسات اجليدة ا           

 خروج عن هذه املتطلبات؛

فحص ما إذا كانت إرشادات املمارسات اجليدة اليت وضعها الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ                )ب( 
  وحتديدمطـبقة وموثقـة، وال سيما مالحظة حتديد فئات املصدر الرئيسي، واختيار واستخدام املنهجيات واالفتراضات،             

واختـيار عوامل االنبعاث، ومجع واختيار بيانات النشاط، واإلبالغ عن عمليات إعادة احلساب والسالل الزمنية             
املتسقة، واإلبالغ عن أوجه عدم التيقن املتعلقة بتقديرات قوائم اجلرد، واملنهجيات املستخدمة لتقدير أوجه عدم               

  وحتديد أية أوجه من عدم اتساق؛التيقن هذه وإجراءات تأمني اجلودة ومراقبتها،

مقارنة تقديرات االنبعاث أو اإلزالة وبيانات األنشطة وعوامل االنبعاث املتضمنة وما قد يتم من           )ج( 
عمليات إعادة حساب، مع البيانات الواردة يف التقارير اليت سبق أن قدمها الطرف املدرج يف املرفق األول، بغية                  

 ذوذ أو عدم اتساق؛حتديد ما قد يوجد من أوجه ش

حتديـد أيـة مصادر غري مدرجة والتحقق مما إذا كان قد مت تقدمي أية معلومات لتفسري سبب                   )د( 
 استبعادها عن قوائم جرد غازات الدفيئة؛

حتديـد سـبب وجـود أي اختالفات بني ما تقرره الدولة الطرف وما تقرره األمانة كمصدر                   )ه( 
 رئيسي؛

 علومات الواردة يف منوذج اإلبالغ املوحد مع تقارير قوائم اجلرد الوطنية؛ تقييم مدى اتساق امل )و( 

تقيـيم مدى معاجلة وحل القضايا املثارة يف تقرير التوليف والتقييم والقضايا واملسائل املثارة يف                )ز( 
 تقارير سابقة ألفرقة خرباء االستعراض؛

ائم اجلرد وبيان السبل املمكنة لتحسني      حتديـد اـاالت إلدخال مزيد من التحسينات على قو          )ح( 
 . عملية تقدير معلومات قوائم اجلرد واإلبالغ عنها

 أعاله، تنظر أفرقة خرباء االستعراض، عند إجراء 21وباإلضـافة إىل املهـام املشـار إلـيها يف الفقرة           -22
ات وحىت اإلبالغ عن تقديرات     لقوائم اجلرد بدءاً من مجع البيان     " التتبع الورقي "استعراضـات داخل البلدان، يف      

االنبعاثات وتنظر يف اإلجراءات والترتيبات املؤسسية لوضع وإدارة قوائم اجلرد، مبا يف ذلك مراقبة اجلودة والتحقق 
وأثناء االستعراضات املكتبية أو املركزية الالحقة، تقوم أفرقة خرباء         . مـنها وإجراءات حفظ السجالت والوثائق     
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ة تغيريات ميكن أن تكون قد حدثت يف هذه اإلجراءات والترتيبات املؤسسية، باالستناد إىل            االستعراض بتحديد أي  
 . املعلومات املقدمة يف تقارير قوائم اجلرد الوطنية لألطراف املدرجة يف املرفق األول

 وميكـن لفريق خرباء االستعراض، عند قيامه باالستعراض، أن يستخدم معلومات تقنية ذات صلة، مثل               -23
 . املعلومات اليت ترد من منظمات دولية

 أفرقة خرباء االستعراض -2

 إجراءات عامة

خيصـص لكل تقرير من تقارير قوائم جرد غازات الدفيئة فريق واحد من أفرقة خرباء االستعراض يكون        -24
وال يستعرض  . هيةمسـؤوالً عن إجراء االستعراض وفقاً لإلجراءات واألطر الزمنية احملددة يف هذه املبادئ التوجي             

تقريـر جـرد مقدم من أحد األطراف املدرجة يف املرفق األول من قبل فريق خرباء االستعراض نفسه يف سنتني                    
 . متتاليتني

يقدم كل فريق من أفرقة خرباء االستعراض تقييماً تقنياً دقيقاً وشامالً للمعلومات املقدمة عن جرد غازات  -25
 . ليته اجلماعية، إعداد تقرير استعراضي وفقاً ألحكام هذه املبادئ التوجيهيةالدفيئة ويتوىل، على أساس مسؤو

تقـوم األمانة بتنسيق عمل أفرقة خرباء االستعراض، وتقدم هلا الدعم اإلداري وكذلك، عند االقتضاء،                -26
ة اإلطارية بشأن تغري    املسـاعدة التقنـية واملنهجية واملساعدة يف استخدام املبادئ التوجيهية التفاقية األمم املتحد            

 . املناخ

تتألف أفرقة خرباء االستعراض من خرباء يتم اختيارهم على أساس خمصص، من قائمة خرباء اتفاقية األمم  -27
وتقوم األطراف يف االتفاقية،    . املـتحدة اإلطاريـة بشـأن تغري املناخ ويكون من بينهم قادة ألفرقة االستعراض             

ت احلكومية الدولية، بتسمية اخلرباء إلدراجهم يف قائمة اخلرباء، وفقاً للتوجيهات           وكذلك، عند االقتضاء، املنظما   
وال جيوز  . ويعمل اخلرباء املشتركون يف االستعراض بصفتهم الشخصية      . الصادرة عن مؤمتر األطراف هلذا الغرض     

ة قد قامت بتسميتهم أو أن يكون اخلرباء من مواطين الدولة الطرف اليت ختضع لالستعراض أو أن تكون هذه الدول
 . متويلهم

وأثـناء عملـية االسـتعراض، تلتزم أفرقة خرباء االستعراض ذه املبادئ التوجيهية وتعمل على أساس                 -28
اإلجراءات املقررة واملنشورة، مبا يف ذلك األحكام املتعلقة بتأمني ومراقبة اجلودة وضمان السرية وفقاً ملا اعتمده                

 . ررات ذات الصلةمؤمتر األطراف من املق
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ختطـر األمانـة األطراف املدرجة يف املرفق األول باالستعراضات املكتبية واملركزية املقبلة، وتطلب من                -29
وينبغي أن تتم االتصاالت    . األطراف تعيني الشخص أو األشخاص الذين ميكن االتصال م لتوجيه االستفسارات          

يت ختضع لالستعراض من خالل قادة أفرقة االستعراض والشخص أو بني أفرقة خرباء االستعراض والدولة الطرف ال
وال جيوز لألعضاء اآلخرين يف أفرقة خرباء االستعراض        . األشخاص الذين تعينهم الدولة الطرف كقنوات لالتصال      

. الطرفاالتصـال مباشرة باخلرباء الوطنيني املعنيني بإعداد قوائم جرد غازات الدفيئة إال يف حالة موافقة الدولة                 
 . وينبغي إتاحة املعلومات اليت يحصل عليها على هذا النحو لألعضاء اآلخرين يف فريق خرباء االستعراض

واألطراف املدرجة يف (يـتم متويـل مشاركة اخلرباء من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية                -30
 انتقالية، وفقاً لإلجراءات القائمة املتعلقة باملشاركة يف أنشطة املرفق األول من بني البلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة

أما اخلرباء من األطراف اآلخرين املدرجة يف املرفق األول         . اتفاقـية األمـم املـتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ         
 . لالتفاقية، فتمول مشاركتهم من قبل حكومام

 تكوين أفرقة خرباء االستعراض

أو يف  / خرباء االستعراض من ذوي اخلربة يف جمال قوائم جرد غازات الدفيئة بوجه عام و              ينبغي أن يكون   -31
الطاقة، والعمليات الصناعية، واستخدام املواد املذيبة وغريها من املنتجات، والزراعة، وتغري           (قطاعـات حمـددة     

 ).استخدام األراضي واحلراجة، والنفايات

 من حيث حجمها وتكوينها، حبسب الظروف الوطنية للدولة الطرف وقد تتفاوت أفرقة خرباء االستعراض -32
وبوجه عام، ينبغي أن يكون احلجم العادي ألفرقة خرباء         . اخلاضعة لالستعراض وخمتلف االحتياجات من اخلربات     

 : االستعراض كما يلي

 )8(دخبري واحد لكل قطاع من قطاعات قوائم اجلر       (سـتة خـرباء إلجراء زيارات داخل البلد          )أ( 
 ؛))9(باإلضافة إىل خبري واحد غري متخصصني

خبريان لكل قطاع من قطاعات قوائم      (اثـنا عشر خبرياً إلجراء استعراضات مكتبية ومركزية          )ب( 
 ).)9( باإلضافة إىل خبريين غري متخصصني)8(اجلرد

اته اجلماعية، مبعاجلة   تقوم األمانة باختيار أعضاء أفرقة االستعراض بشكل يكفل قيام الفريق، بفضل مهار            -33
 أعاله وحبيث تتوفر لدى معظم اخلرباء األعضاء يف أفرقة خرباء االستعراض            32اـاالت املشار إليها يف الفقرة       

وتقوم األمانة باختيار اخلرباء يف قوائم اجلرد الوطنية ممن تتوفر لديهم خربات            . اخلـربة الالزمة لعملية االستعراض    
م أية خربات يف عملية االستعراض، وتدعو واحداً من هؤالء اخلرباء للمشاركة يف كل              حمـدودة أو ال تتوفر لديه     
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ويعمل . اسـتعراض جيري داخل البلد، وتدعو عدداً ال يتجاوز مخسة خرباء للمشاركة يف كل استعراض مركزي               
حمدد من القطاعات اخلرباء الذين ميلكون خربات حمدودة أو ال ميلكون أية خربات يف عملية االستعراض، يف قطاع            

وال . اليت يتناوهلا الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، إىل جانب خبري واحد متمرس يف عملية االستعراض               
 . جيري االستعراضات املكتبية إالّ اخلرباء املتمرسني

طراف املدرجة يف   ختـتار األمانة أعضاء أفرقة خرباء االستعراض دف حتقيق التوازن بني اخلرباء من األ              -34
املـرفق األول واألطـراف غري املدرجة يف املرفق األول، يف جممل تكوين عضوية أفرقة خرباء االستعراض، دون                  

وتبذل األمانة كل ما يف وسعها لضمان التوازن        .  أعاله 32اإلخـالل مبعـايري االختـيار املشار إليها يف الفقرة           
ارهم من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول وبني اخلرباء الذين يتم    اجلغـرايف فـيما بني اخلرباء الذين يتم اختي        

 .اختيارهم من األطراف املدرجة يف املرفق األول

 أعاله، ينبغي أن يتم تكوين أفرقة خرباء   35 إىل   32ودون اإلخالل باملعايري املشار إليها يف الفقرات من          -35
ون عضو واحد، على األقل ضليعاً بلغة الدولة الطرف قيد          االسـتعراض، حبيـث يكفل بقدر املستطاع، أن يك        

 .االستعراض

 قادة أفرقة خرباء االستعراض

يضـم كـل فـريق من أفرقة خرباء االستعراض، خبريين اثنني يف جمال قوائم اجلرد هلما خربة واسعة يف       -36
دمها من طرف غري مدرج يف      على أن يكون أح   . استعراض قوائم اجلرد ليعمال كقائدين لفريق خرباء االستعراض       

 .املرفق األول واآلخر من طرف مدرج يف املرفق األول

وينـبغي أن يكفل قادة أفرقة خرباء االستعراض إجراء االستعراض الذين يشتركون فيه وفقاً هلذه املبادئ        -37
. اء االستعراضالتوجيهـية، وأن يتم بصورة متسقة تشمل مجيع األطراف قيد االستعراض من قبل أفرقة فريق خرب   

 .كما ينبغي أن يكفلوا جودة وموضوعية التقييمات التقنية يف عمليات االستعراض

 :ويقوم قادة أفرقة خرباء االستعراض، بدعم من األمانة مبا يلي -38

 إعداد خطة عمل موجزة لنشاط االستعراض؛ )أ( 

  األمانة قبل بدء نشاط االستعراض؛التحقق من تزويد اخلرباء جبميع املعلومات الالزمة اليت تقدمها )ب( 

 رصد التقدم احملرز يف نشاط االستعراض؛ )ج( 
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 ضمان وجود اتصاالت جيدة ضمن أفرقة خرباء االستعراض؛ )د( 

تنسـيق االستفسـارات اليت توجهها أفرقة خرباء االستعراض إىل الدولة الطرف وتنسيق إدراج          )ه( 
 الردود يف تقارير االستعراض؛

  املشورة التقنية إىل اخلرباء املخصصني يف كل حالة، عند احلاجة؛إسداء )و( 

 ضمان إجراء االستعراض وإعداد تقرير االستعراض وفقاً هلذه املبادئ التوجيهية؛ )ز( 

ضمان أن تويل أفرقة االستعراض األولوية لفرادى فئات املصادر الستعراضها وفقاً هلذه املبادئ              )ح( 
 .التوجيهية

 الستعراضات الفرديةتقارير ا -3

يصدر فريق خرباء االستعراض، على مسؤوليته اجلماعية، تقريراً عن استعراض فرادى قوائم اجلرد وينشره  -39
 22باالستناد إىل نتائج أداء املهام املدرجة يف الفقرة        " ويب"يف شـكل إلكتروين على موقع االتفاقية على شبكة          

راض تقييماً موضوعياً ملدى االمتثال يف تقدمي معلومات قوائم اجلرد          وينـبغي أن تتضمن تقارير االستع     . أعـاله 
للمبادئ التوجيهية اخلاصة باإلبالغ وألحكام املقررات ذات الصلة الصادرة عن مؤمتر األطراف وينبغي أال تتضمن 

 .أية أحكام سياسية

 صفحة 30 - 25 البلدان وينبغي أال يتجاوز حجم كل تقرير من تقارير االستعراضات اليت جترى داخل -40
وبالنسبة لالستعراضات املكتبية واملركزية، ينبغي أال يتجاوز       .  صفحات 3 و 2مبـا يف ذلك ملخص يتراوح بني        

 صفحات وينبغي أن يركز على أوجه معينة من مواطن القوة واملشكالت احملددة، وكذلك على         10حجم التقرير   
رد واجتاهات االنبعاثات وعوامل االنبعاثات الفعلية وبيانات النشاط،        تقييم إمجايل لنوعية ومدى موثوقية قوائم اجل      

وعـلى درجـة االمتـثال للمبادئ التوجيهية اخلاصة باإلبالغ وإرشادات املمارسات اجليدة اليت وضعها الفريق                
ة، كلما  وينبغي أن يتضمن كال النوعني من تقارير االستعراض جداول موحد         . احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ    

 . كان ذلك ممكناً، لزيادة كفاءة اإلبالغ

 التوقيت -4

ينبغي أن ترسل األمانة مجيع املعلومات ذات الصلة إىل أعضاء أفرقة خرباء االستعراض قبل شهر من بدء                  -41
 أسبوعاً، على   22 أسبوعاً و  20وينبغي إجناز كل استعراض مكتيب أو مركزي يف غضون          . أنشـطة االستعراض  
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وبوجه عام، ينبغي للجدول الزمين .  أسبوعا14ً وينـبغي إجناز كل استعراض داخل البلدان يف غضون   الـتوايل، 
 :ألنشطة استعراض فرادى قوائم اجلرد، بافتراض توفر املوارد، أن يتمشى مع ما يلي

 يقوم كل فريق من أفرقة خرباء االستعراض بإجراء استعراضات فردية وإعداد: االستعراض املكتيب )أ( 
ثالثة أسابيع لالستعراضات الفردية وأربعة أسابيع إلعداد     (مشـاريع تقاريـر استعراضية يف غضون سبعة أسابيع          

وتقوم األمانة بتحرير وتصميم التقارير وإرساهلا إىل الطرف املعين املدرج يف املرفق األول إلبداء تعليقاته ). التقارير
وتقوم أفرقة خرباء االستعراض بإدراج تعليقات األطراف يف . يعوترسل األطراف ردودها خالل أربعة أساب. عليها

وتنشر التقارير النهائية على موقع اتفاقية      . التقارير خالل أربعة أسابيع وترسل النسخ املنقحة للتقارير إىل األمانة         
 .خالل أسبوعني" الويب"األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ على شبكة 

 جبري كل فريق من أفرقة خرباء االستعراض استعراضات فردية ويقوم           :ركـزي االسـتعراض امل   )ب( 
ما ال يزيد عن مثانية أيام عمل لالستعراضات الفردية         (بإعداد مشاريع تقارير االستعراض يف غضون عشرة أسابيع         

ملعين املدرج يف املرفق وتقوم األمانة بتحرير وتصميم التقارير وترسلها إىل الطرف ا). وتسعة أسابيع إلعداد التقارير
وتدرج أفرقة خرباء االستعراض    . وترسل األطراف ردودها خالل أربعة أسابيع     . األول إلبـداء تعلـيقاته عليها     

ويتم نشر التقارير   . تعلـيقات األطراف يف التقرير خالل ستة أسابيع، وترسل النسخ املنقحة للتقارير إىل األمانة             
 .، خالل أسبوعني"الويب"املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ على شبكة النهائية على موقع اتفاقية األمم 

 جيري كل فريق من أفرقة خرباء االستعراض عملية االستعراض الفردي           :االستعراض داخل البلد   )ج( 
وتقوم األمانة بتحرير وتصميم    . خالل أسبوع واحد ويقوم بإعداد مشروع تقرير االستعراض خالل ثالثة أسابيع          

وترسل الدولة الطرف ردودها خالل أربعة . رير وترسله إىل الطرف املدرج يف املرفق املعين إلبداء تعليقاته عليهالتق
وتدرج أفرقة خرباء االستعراض تعليقات األطراف يف التقرير، خالل ثالثة أسابيع، وترسل النسخ املنقحة              . أسابيع

 .، خالل أسبوع واحد"الويب"وقع االتفاقية على شبكة وينشر التقرير النهائي على م. للتقارير إىل األمانة

 التقرير السنوي عن انبعاثات واجتاهات غازات الدفيئة -زاي

تقـوم األمانـة أيضاً، كجزء من االستعراض التقين لقوائم اجلرد السنوية الوطنية لغازات الدفيئة، جبمع                 -42
ازات الدفيئة حبسب مصادرها وعمليات إزالتها بواسطة       وجدولة جممل املعلومات واالجتاهات املتعلقة بانبعاثات غ      

املصارف، وأية معلومات أخرى تتعلق بقوائم اجلرد، وذلك يف وثيقة منفصلة لنشرها إلكترونياً على موقع االتفاقية 
وتستمد هذه الوثيقة املعلومات من آخر ما هو متوفر من املعلومات املقدمة بشأن قوائم جرد               . على شبكة الويب  

زات الدفيئة جلميع األطراف املدرجة يف املرفق األول وتستخدم لتوفري معلومات جمملة إىل مؤمتر األطراف بشأن  غا
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انـبعاثات غازات الدفيئة حبسب مصادرها وعمليات إزالتها بواسطة املصارف واجتاهاا بالنسبة جلميع األطراف              
 .اً كمدخل يف املرحلة الثالثة لعملية االستعراض التقينوميكن استخدام هذه الوثيقة أيض. املدرجة يف املرفق األول

 أعاله يف شكل مطبوع وشكل إلكتروين لكي ينظر فيها 43ويصدر موجز للوثيقة املشار إليها يف الفقرة    -43
ويتضمن هذا املوجز اجتاهات انبعاثات غازات الدفيئة حبسب مصادرها         . )10(مؤمتـر األطراف اهليئتان الفرعيتان    

 إزالـتها بواسطة املصارف وتقييم ملدى توافق املعلومات املبلغ عنها املتعلقة بقوائم اجلرد مع املبادئ                وعملـيات 
التوجيهية لإلبالغ، وكذلك مع أحكام مقررات مؤمتر األطراف ذات الصلة، كما يتضمن يف مجلة أمور، معلومات 

 .عن أية تأخريات يف تقدمي معلومات قوائم اجلرد السنوية

 احلواشي

يف هـذه املـبادئ التوجيهية، يشار إىل املبادئ التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية الواردة من                )1( 
مبادئ توجيهية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري : األطرف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، اجلزء األول
 .اسم املبادئ التوجيهية لإلبالغاملناخ فيما يتعلق باإلبالغ عن قوائم اجلرد السنوية، ب

 اليت وضعها الفريق    1996يف هذه املبادئ التوجيهية، يشار إىل املبادئ التوجيهية املنقحة لعام            )2( 
احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ فيما يتعلق بقوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة، باسم املبادئ التوجيهية للفريق 

 .عين بتغري املناخاحلكومي الدويل امل

يف هـذه املبادئ التوجيهية، يشار إىل تقرير الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، املعنون                )3( 
باسم ارشادات  إرشادات بشأن املمارسات اجليدة وإدارة أوجه عدم التيقن يف قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة               

 .كومي الدويل املعين بتغري املناخاملمارسات اجليدة اليت وضعها الفريق احل

 )4( NE =    غري مقـدرة؛NA =    ال تنطبق؛NO =    ال حتـدث؛IE =     مدرجـة يف مكـان آخر؛
C = سرية. 

وفقا للمبادئ التوجيهية لإلبالغ، إذا مل حتدث أية تغيريات يف قوائم اجلرد املقدمة سابقاً، ينبغي                )5( 
 .حالة إىل معلومات اجلرد حيثما تشكل السنوات األخرى سلسلة زمنيةأن يتضمن تقرير قوائم اجلرد الوطنية إ

مل يـتم حىت اآلن وضع إرشادات بشأن املمارسات اجليدة بالنسبة للتغيري يف استخدام األراضي                )6( 
 .واحلراجة
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 )تابع(احلواشي 

خلاصة باألطراف  ، يكون املوعد احملدد لتقدمي قوائم جرد غازات الدفيئة ا         5-م أ /3وفقاً للمقرر    )7( 
 .أبريل من كل عام/ نيسان25املدرجة يف املرفق األول هو 

ينبغي أن يكون اخلبري أو اخلرباء الذين يعنون بقطاع العمليات الصناعية مسؤولني أيضاً عن قطاع  )8( 
 .ت الدفيئةاستخدام املواد املذيبة وغريها من املنتجات اليت ال تشكل، بوجه عام، مصدراً هاماً النبعاثات غازا

يف هذه املبادئ التوجيهية يف حالة اخلرباء الذين تتوفر لديهم          " غري متخصص "يستخدم مصطلح    )9( 
 .معرفة عامة يف مجيع جماالت عملية استعراض قوائم اجلرد

بغـية ضمان جودة املعلومات الواردة يف هذا املوجز وحسن توقيتها، ستعد األمانة هذا التقرير                )10( 
 .ه هيئات االتفاقية خالل الفترة الثانية لعقد الدورات املقررة لكل سنةلكي تنظر في

 ـ ـ ـ ـ ـ

 


