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 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
 الدورة السادسة عشرة

 2002يونيه / حزيران14-5بون، 
 من جدول األعمال) ب(4البند 

 القضايا املنهجية

  من بروتوكول كيوتو8 و7 و5املبادئ التوجيهية مبقتضى املواد 

 مشروع استنتاجات مقترحة من قبل الرئيس

لمشورة العلمية والتكنولوجية أن حتيل إىل مؤمتر األطراف، يف دورته الثامنة، قـررت اهليـئة الفرعـية ل      -1
مشـروع مقـرر فيما يتعلق بالكيفية اليت ينبغي ا عرض وتقييم املعلومات عن التقدم الذي ميكن إثباته مبقتضى       

 .(FCCC/SBSTA/2002/L.6/Add.1) من بروتوكول كيوتو 3 من املادة 2الفقرة 

هليـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية على مشروع مقرر بشأن اإلجراء املعجل  وقـد اتفقـت ا    -2
، وقررت أن حتيله إىل دورا السابعة       ...)انظر املرفق   (لالسـتعراض املتعلق بإعادة إقرار أهلية استخدام اآلليات         

 من مرفق مشروع    11 و 10 و 9ت  عشرة دف التوصل إىل الصيغة النهائية للجدول الزمين املشار إليه يف الفقرا           
 .املقرر املذكور، وإحالة مشروع مقرر بشأن هذه املسألة إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة من أجل اعتماده

واتفقت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية على أن تواصل النظر، يف دورا السابعة عشرة، يف  -3
 من  8 و 7 بشـأن األجزاء املعلقة من املبادئ التوجيهية مبقتضى املادتني           FCCC/SBSTA/2002/INF.3الوثـيقة   

بـروتوكول كيوتو فيما يتصل باإلبالغ عن املعلومات بشأن الكميات املخصصة والسجالت الوطنية واستعراض              
 .هذه املعلومات، بغية التوصية مبقرر بشأن هذه املسألة يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة
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) ب(10وقد أحاطت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية علماً بعملها املتواصل مبقتضى الفقرة     -4
، واتفقت على أنه قد يكون من الضروري النظر يف اآلثار املترتبة، إن وجدت، على املقرر                7-م أ /17من املقرر   

دورته التاسعة بالنسبة لنتائج العمل املشار إليه يف الذي من املنتظر أن يعتمده مؤمتر األطراف بشأن هذه املسألة يف 
 . أعاله3الفقرة 

وقد دعت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية األطراف إىل تقدمي آرائها بشأن األجزاء املعلقة               -5
ه وذلك يف موعد  أعال3 من بروتوكول كيوتو املشار إليها يف الفقرة 8 و7من املبادئ التوجيهية مبقتضى املادتني     

 .2002أغسطس / آب1أقصاه 

وأحاطت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية علماً بتقرير حلقة العمل األوىل بشأن التعديالت              -6
، مبا يف ذلك مشروع  (FCCC/SBSTA/2002/INF.5) من بروتوكول كيوتو     5 مـن املادة     2مبقتضـى الفقـرة     

 من بروتوكول كيوتو، الواردة يف مرفق       5 من املادة    2 التعديل مبقتضى الفقرة     اإلرشادات التقنية بشأن منهجيات   
 .ذلك التقرير

كمـا الحظـت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن نتائج حلقة العمل تشكل إجنازاً كبرياً                 -7
وطلبت من األمانة أن تعد     .  من بروتوكول كيوتو   5 من املادة    2للعمل املنهجي بشأن التعديالت مبقتضى الفقرة       

اقـتراحاً، كي تنظر فيه خالل دورا السابعة عشرة، فيما يتصل بإجراء دراسات حاالت إفرادية حملاكاة حساب                
وينبغي إرسال .  أعاله6التعديالت باستخدام الطرائق الواردة يف مشروع اإلرشادات التقنية املشار إليها يف الفقرة 

 .2003فرباير / شباط15فرادية هذه إىل األطراف يف موعد أقصاه نتائج دراسات احلاالت اإل

ودعت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية األطراف إىل تقدمي آرائها بشأن مشروع اإلرشادات       -8
نتائج  من بروتوكول كيوتو، آخذة يف اعتبارها       5 من املادة    2التقنية املتعلقة مبنهجيات التعديالت مبقتضى الفقرة       

 .2003مارس / آذار15 أعاله وذلك يف موعد أقصاه 6دراسات احلاالت اإلفرادية املشار إليها يف الفقرة 

وشجعت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية األطراف على العمل بشأن منهجيات التعديالت             -9
تبارهـا توصيـات حلقـة العمـل  مـن بروتوكـول كيوتـو، آخـذة يف اع5 من املـادة 2مبقتضى الفقرة 

(FCCC/SBSTA/2002/INF.5)              وعلى تقاسم حمصلة أي عمل من هذا القبيل مع األطراف األخرى ومع األمانة 
 .2003مارس / آذار15وذلك يف موعد أقصاه 

  حلقة 2003أبريل  /وطلبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية من األمانة أن تنظم يف نيسان            -10
وسيكون اهلدف من حلقة العمل الثانية هو تقييم . 7-م أ/21 وفقاً للوالية املنصوص عليها يف املقرر )1(عمل ثانية

نـتائج دراسـات احلاالت اإلفرادية، على أن تؤخذ يف االعتبار أية معلومات تقدمها األطراف وفقاً ملا ورد يف                   
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 أعاله بغية ضمان    6ات التقنية املشار إليها يف الفقرة        أعاله، وأن تقوم بتنقيح مشروع اإلرشاد      9 و 8الفقـرتني   
 .التطبيق املتسق للتعديالت من قبل خمتلف أفرقة خرباء االستعراض

وقـررت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تسعى إىل استكمال اإلرشادات التقنية بشأن               -11
من بروتوكول كيوتو يف دورا الثامنة عشرة وأن حتيلها إىل           5 من املادة    2منهجيات التعديالت مبقتضى الفقرة     

 .7-م أ/21مؤمتر األطراف كي ينظر فيها خالل دورته التاسعة وفقاً للمقرر 

وقد أحاطت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية علماً بالورقة التقنية اليت أعدا األمانة بشأن               -12
 .(FCCC/TP/2002/2)ة من قبل اهليئات التعاهدية الدولية واملنظمات الدولية التعامل مع املعلومات السري

، 7-م أ /23وذكَّرت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية األطراف بأا مدعوة، وفقاً للمقرر             -13
أو أية وسائل أخرى /إىل تقدمي آرائها بشأن خصائص التدريب املناسب، والتقييم الالحق إلجناز عملية التدريب، و

 8الزمة لضمان توفر الكفاءة الضرورية لدى اخلرباء ألغراض املشاركة يف أفرقة خرباء االستعراض مبقتضى املادة                
وشجعت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية األطراف على تقدمي آرائها بشأن . مـن بروتوكول كيوتو  

 من أجل تيسري النظر يف هذه املسألة يف دورا السابعة           2002 أغسطس/ آب 1هـذه املسـألة يف موعد أقصاه        
 .عشرة

وقـد أحاطـت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية علماً بتقرير عملية املشاورات اجلارية بني                -14
، مبا يف ذلك طرائق     FCCC/SBSTA/2002/INF.2الـدورات بشـأن السجالت، وهو التقرير الوارد يف الوثيقة           

. واصـلة العمل بشأن املعايري التقنية اخلاصة بالسجالت الوطنية، وسجل آلية التنمية النظيفة، وسجل املعامالت              م
والحظت أنه مت حتت إشراف رئيس اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إعداد ورقة بشأن املعايري التقنية                

حظت أن األمانة ستقوم، على أساس هذه التعليقات ومبساعدة كما ال. احملتملة لكي تبدي األطراف تعليقاا عليها
 اليت ستجرى قبل انعقاد الدورة السابعة       )1(مـن اخلـرباء التقنيني، بإعداد ورقة تناقَش خالل املشاورات األخرى          

يئة عشـرة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية من أجل إعداد مشروع معايري تقنية لكي تنظر فيها اهل                
 .الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف تلك الدورة
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 مرفق

 8-م أ/-مشروع املقرر 

 اإلجراء املعجل لالستعراض اخلاص بإعادة إقرار أهلية استخدام اآلليات
 ) من بروتوكول كيوتو8ستدرج فروع إضافية يف املبادئ التوجيهية مبقتضى املادة (

 ،إن مؤمتر األطراف 

 ،7-م أ/23إىل مقرره  إذ يشري 

  منه،8 األحكام ذات الصلة املنصوص عليها يف بروتوكول كيوتو، وخباصة املادة وإذ يالحظ 

 من بروتوكول كيوتو الفرع     8 أن يدرج يف املبادئ التوجيهية لالستعراض مبقتضى املادة          يقـرر  -1 
، كما يرد يف مرفق هذا      "ستخدام اآلليات اإلجراء املعجل لالستعـراض اخلـاص بإعادة إقرار أهلية ا       "املـتعلق ب      

 ؛)2(املقرر

 مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، يف دورته األوىل،             يوصي -2 
 .7-م أ/23املرفق باملقرر ) 8املادة  (1-م أإ/-بأن يعتمد مرفق هذا املقرر مقترناً مبشروع املقرر 
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 مرفق

  من بروتوكول كيوتو8يهية لالستعراض مبوجب املادة املبادئ التوج

 اإلجراء املعجل الستعراض إعادة إقرار أهلية استخدام اآلليات -4

 جيـوز ألي طرف مدرج يف املرفق األول تكون أهلية استخدامه لآلليات قد علِّقت أن يقدم إىل                  - مكـرراً  19
ة اليت أدت إىل تعليق أهليته، ليستعرضها فريق خرباء         األمانـة، يف أي وقـت بعد التعليق، معلومات بشأن املسأل          

وتستعرض هذه املعلومات على وجه السرعة وفقاً لألحكام املنصوص عليها يف اجلزء الثامن من              . )3(االسـتعراض 
 .هذه املبادئ التوجيهية

 اإلجراء املعجل الستعراض إعادة إقرار أهلية استخدام اآلليات: اجلزء الثامن

 الغرض -ألف 

إن الغـرض مـن استعراض املعلومات ذات الصلة بطلب مقدم من طرف مدرج يف املرفق األول إلعادة         -1
 من اإلجراءات واآلليات    2-، عمالً بالفقرة عاشراً   17 و 12 و 6أهليته الستخدام اآلليات املنشأة مبوجب املواد       

 :ذات الصلة باالمتثال، هو

امل للمعلومات املقدمة من طرف ما بشأن       إجـراء تقيـيم تقين موضوعي وشفاف ودقيق وش         )أ( 
  من االتفاقية اليت أدت إىل تعليق أهلية استخدام اآلليات؛ 7 و5املسائل املتعلقة باملادتني 

وضع ترتيبات لتنفيذ إجراء االستعراض املعجل إلعادة أهلية استخدام اآلليات لطرف مدرج يف              )ب( 
إثبات أنه مل يعد مقصراً يف استيفاء شروط األهلية املنصوص عليها يف            املرفق األول من االتفاقية يكون قادراً على        

 ؛17 و12 و6املواد 

التأكد من أن لدى فرع االمتثال التابع للجنة االمتثال معلومات موثوقة متكنه من النظر يف طلب  )ج( 
 . طرف ما إلعادة أهليته الستخدام اآلليات

 اإلجراء العام -باء 
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دة األهلية الستخدام اآلليات إجراءاً معجالً يقتصر على استعراض املسألة أو املسائل            يكون استعراض إعا   -2
إال أن هذا الطابع املعجل إلجراء االستعراض جيب أال ينتقص من دقة ومشولية نظر              . الـيت أدت إىل تعليق األهلية     

 .فريق خرباء االستعراض يف مسألة إعادة األهلية

رفق األول تكون أهلية استخدامه لآلليات قد علَّقت أن يقدم إىل األمانة،            وجيوز ألي طرف مدرج يف امل      -3
ولتمكني فريق خرباء   . يف أي وقـت بعـد التعلـيق، معلومات عن املسألة أو املسائل اليت أدت إىل تعليق أهليته                 

قدميها قبل أو أثناء االستعراض من أداء وظائفه، تكون املعلومات املقدمة من الطرف املعين إضافية لتلك اليت سبق ت
ومع ذلك، جيوز أيضاً أن تدرج يف طلب إعادة األهلية املعلومات اليت            . االسـتعراض الذي أدى إىل تعليق األهلية      

وتستعرض املعلومات املقدمة من الطرف على وجه السرعة وفقا         . سـبق أن قدمها الطرف، إذا كانت ذات صلة        
 .هلذه املبادئ التوجيهية

االستعراض بأسرع طريقة ممكنة وفقاً لإلجراءات احملددة يف هذه املبادئ التوجيهية ومع            وتـنظم األمانة     -4
وتدعو األمانة فريقاً من خرباء االستعراض      . مراعاة أنشطة االستعراض املخطط هلا يف دورة االستعراضات العادية        

التوجيهية وفقا لألحكام ذات الصلة     إىل االنعقاد لالضطالع بإجراءات االستعراض املعجلة احملددة يف هذه املبادئ           
 أعاله 3الواردة يف الفرع هاء من اجلزء األول من هذه املبادئ التوجيهية، وترسل املعلومات املشار إليها يف الفقرة 

 .إىل فريق خرباء االستعراض هذا

وقادة ومـن أجـل ضمان املوضوعية، ال يتألف فريق خرباء استعراض إعادة األهلية من نفس األعضاء                  -5
االستعراض الذين كانوا يشكلون جزءاً من فريق خرباء االستعراض الذي أجرى االستعراض املؤدي إىل تعليق أهلية 
الطرف املعين، ويتألف هذا الفريق من أعضاء تتوفر لديهم اخلربة الالزمة ملعاجلة املسألة أو املسائل الواردة يف طلب 

 . الطرف

تعليق األهلية للمشاركة يف اآلليات، يتم االستعراض بوصفه استعراضاً         وحبسـب املسـألة اليت أدت إىل         -6
مركزياً أو استعراضاً داخلياً يف البلد على حنو ما هو منصوص عليه يف األجزاء الثاين والثالث والرابع واخلامس من 

 . )4(هذه املبادئ التوجيهية، حسبما يكون ذلك مناسباً يف رأي األمانة

 راضنطاق االستع -جيم 

وجيوز لفريق خرباء االستعراض أيضاً النظر يف أية        . يشـمل االسـتعراض املعلومات املقدمة من الطرف        -7
معلومات أخرى، مبا يف ذلك املعلومات اليت سبق تقدميها وأية معلومات ذات صلة بقائمة اجلرد الالحقة اليت قدمها 

ويقوم فريق خرباء االستعراض، وفقاً     . از مهمته الطـرف والـيت يعترب فريق خرباء االستعراض أا ضرورية إلجن          



FCCC/SBSTA/2002/L.6 
Page 7 

لألحكـام الواجبة التطبيق يف األجزاء الثاين والثالث والرابع أو اخلامس من هذه املبادئ التوجيهية، بتقدير ما إذا              
 .كان قد مت معاجلة أو تسوية مسألة أو مسائل التنفيذ اليت أدت إىل تعليق األهلية

 إلعادة األهلية يتعلق بتقدمي تقدير منقح جلزء من قائمة اجلرد الذي طبق التعديل وإذا كان اإلجراء املعجل -8
علـيه قبل ذلك، يقدر فريق خرباء االستعراض ما إذا كان التقدير املنقح قد أعد وفقاً للمبادئ التوجيهية للفريق                  

دة اليت وضعها الفريق احلكومي احلكومـي الدويل املعين بتغري املناخ كما هي مفصلة يف إرشادات املمارسات اجلي            
 .   الدويل املعين بتغري املناخ، أو ما إذا كانت املعلومات اجلديدة تؤكد تقدير االنبعاث األصلي الذي قدمه الطرف

 )5(التوقيت -دال 

 إىل األمانة بشأن املسألة     3ينبغي ألي طرف مدرج يف املرفق األول ينوي تقدمي معلومات مبوجب الفقرة              -9
 أسابيع على األقل باملوعد الذي ينوي فيه تقدمي هذه [X1]سائل اليت أدت إىل تعليق أهليته إخطار األمانة قبل أو امل

وينبغي لألمانة، عند تسلم هذا اإلخطار، القيام باألعمال التحضريية الالزمة اليت تكفل انعقاد فريق              . املعلومـات 
 أسابيع من تسلم املعلومات املقدمة من       [X2]مات يف غضون    خلـرباء االستعراض واستعداده لبدء النظر يف املعلو       

 .3الطرف املعين مبوجب الفقرة 

وفيما يتعلق باإلجراء املعجل الستعراض إعادة األهلية، تطبق األطر الزمنية التالية اعتباراً من تاريخ تسلم                -10
 :املعلومات

 [X2+Y1] معجل يف غضون     يقـوم فـريق خرباء االستعراض بإعداد مشروع تقرير استعراض          )أ( 
 أسابيع من تسلم املعلومات من الطرف املعين؛

 أسابيع إلبداء تعليقاته على مشروع تقرير       [Y2]يتاح للطرف املعين عدد من األسابيع يصل إىل          )ب( 
وي وإذا أخطر الطرف املعين فريق خرباء االستعراض، يف غضون هذه الفترة الزمنية، بأنه ال ين. االستعراض املعجل

إبداء أية تعليقات، يصبح مشروع تقرير االستعراض املعجل حينذاك التقرير النهائي لالستعراض املعجل عند تسلم 
وإذا مل يقـدم الطرف املعين أية تعليقات يف غضون هذه الفترة الزمنية، يصبح مشروع تقرير                . هـذا اإلخطـار   

 االستعراض املعجل التقرير النهائي لالستعراض املعجل؛

إذا وردت تعلـيقات مـن الطرف يف غضون اإلطار الزمين املشار إليه أعاله، يقوم فريق خرباء                  )ج( 
 أسابيع من تسلم التعليقات على مشروع  [Y3]االسـتعراض بـإعداد تقرير ائي لالستعراض املعجل يف غضون           

 .التقرير
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 أعاله فترات زمنية  10الفقرة  من  ) ج(إىل  ) أ(تعتـرب الفـترات الزمنـية املذكورة يف الفقرات الفرعية            -11
. وينبغي لفريق خرباء االستعراض والطرف املعين العمل على استكمال االستعراض يف أقصر مدة مكنة             . قصـوى 

ومـع ذلـك، جيوز لفريق خرباء االستعراض، باالتفاق مع الطرف، متديد الفترات الزمنية املذكورة يف الفقرات                 
 . أسابيع إضافية[Z1]اله إلجراء االستعراض املعجل ملدة  أع10من الفقرة ) ج(إىل ) أ(الفرعية 

 

ويف احلاالت اليت يؤجل فيها بدء نظر فريق خرباء االستعراض يف املعلومات ألن مدة اإلخطار اليت أعطاها  -12
رة ، جيوز لفريق خرباء االستعراض أن ميدد الفترة املذكورة يف الفق9الطرف كانت أقل من تلك الواردة يف الفقرة     

 9 على أال يتجاوز هذا التمديد الفارق الزمين بني فترة اإلخطار الواردة يف الفقرة   10مـن الفقرة    ) أ(الفرعـية   
 .واإلخطار الفعلي املقدم من الطرف

 اإلبالغ -هاء 

يقوم فريق خرباء االستعراض، مبوجب مسؤوليته اجلماعية، بإعداد تقرير استعراض ائي عن إعادة األهلية  -13
 من هذه املبادئ التوجيهية ووفقاً لألحكام ذات الصلة         48ا لألحكام ذات الصلة املنصوص عليها يف الفقرة         وفق

بـإعداد تقارير االستعراض الواردة يف األجزاء الثاين والثالث والرابع أو اخلامس من هذه املبادئ التوجيهية وفقاً                 
 .للسبب احملدد لتعليق األهلية

ء االستعراض التقرير بياناً يفيد مبا إذا كان قد نظر بدقة يف مجيع مسائل التنفيذ اليت                ويضـمن فريق خربا    -14
أدت إىل تعليق األهلية يف الوقت املتاح إلجراء إعادة األهلية ويشري إىل ما إذا كانت هناك أو ما إذا مل تعد هناك                      

 .17 و12 و6ب املواد مسألة تنفيذ بصدد أهلية الطرف املعين الستخدام اآلليات املنشأة مبوج

 احلواشي

 .رهناً بتوافر املوارد )1( 

اإلجراء املعجل لالستعراض اخلاص بإعادة إقرار أهلية       : اجلزء الثامن "سيدرج هذا الفرع بوصفه      )2( 
 بشأن املبادئ التوجيهية لالستعراض     1-م أإ /-، مرفق مشروع املقرر     7-م أ /23املقرر  " (اسـتخدام اآللـيات   

 .(FCCC/CP/2001/13/Add.3))  من بروتوكول كيوتو8مبقتضى املادة 

 من اإلجراءات واآلليات ذات الصلة باالمتثال، جيوز للطرف أن يقدم طلباً 2-وفقاً للفقرة عاشراً )3(
 .إلعادة أهليته، إما من خالل فريق خلرباء االستعراض أو مباشرة إىل فرع اإلنفاذ
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 نظام وطين لتقدير االنبعاثات البشرية املصدر هو الذي         عـلى سبيل املثال، إذا كان االفتقار إىل        )4(
أدى إىل فقدان األهلية ومل يسبق استعراض هذا النظام، يستعرض النظام الوطين وفقا للجزء الرابع من هذه املبادئ 

 .التوجيهية، على أن يشمل هذا االستعراض زيارة داخل البلد

 X1 :4-6:  التالية هلذا الفرع من املبادئ التوجيهية  خالل املفاوضات، اقترحت الفترات الزمنية     )5(
 4أسبوعـان إىل   : Y3 أسابيع،   4أسبوعان إىل   : Y2 أسابيع،   4أسبوعان إىل   : Y1أسـبوعان،   : X2أسـابيع،   
 . أسابيعZ1 :4أسابيع و

 ـ ـ ـ ـ ـ


