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(A)     GE.05-70226    250505    25050          BNJ.05-051

 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
 الدورة الثانية والعشرون

 ٢٠٠٥مايو / أيار٢٧-٢٠بون، 
 

 من جدول األعمال املؤقت) ج(٥البند 
 القضايا املنهجية

 استكمال اإلرشادات التقنية املتعلقة مبنهجيات
    التعديل مبوجب بروتوكول كيوتو

 ات التعديل مبوجباإلرشادات التقنية املتعلقة مبنهجي
  من بروتوكول كيوتو٥ من املادة ٢الفقرة 

 مشروع استنتاجات اقترحه الرئيس

نظــرت اهليــئة الفرعــية للمشــورة العلمــية والتكنولوجــية يف املعلومــات الــواردة يف الوثــيقة  -١
FCCC/SBSTA/2005/2من املادة ٢فقرة ، مبا فيها مقترح اإلرشادات التقنية املتعلقة مبنهجيات التعديل مبوجب ال 

 من بروتوكول كيوتو، الذي يشمل إرشادات بشأن تعديل تقديرات االنبعاثات البشرية املنشأ وعمليات إزالتها ٥
وقررت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية     . الـناجتة عـن اسـتخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة          

 بشأن القضايا املتعلقة بالتعديالت     (FCCC/SBSTA/2005/L.2/Add.1)والتكنولوجـية التوصية مبشروع مقرر      
 من بروتوكول كيوتو، مبا يف ذلك مشروع مقرر يعتمده مؤمتر األطراف العامل بوصفه              ٥ من املادة    ٢مبوجـب الفقـرة     

 .اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته األوىل، لكي يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة
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طلبـت اهليـئة الفرعـية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل األمانة إنشاء عملية تسمح ألفرقة خرباء                و -٢
االسـتعراض باكتسـاب خربة يف طرق تعديل تقديرات االنبعاثات من غازات الدفيئة حبسب املصادر وعمليات                

 من بروتوكول كيوتو خالل ٣ملادة  من ا٤ و٣اإلزالة حبسب املصارف الناجتة من األنشطة املنفذة مبوجب الفقرتني 
 باستخدام بيانات اجلرد احلقيقية اليت تقدمها األطراف على ٢٠٠٨-٢٠٠٧عملية استعراض قوائم اجلرد يف الفترة 

 .، رهناً بقبول الطرف املعين١٠-م أ/١٥أساس طوعي وفقاً ألحكام اإلبالغ الواردة يف املقرر 

ة والتكنولوجية إىل األمانة أن تتخذ الترتيبات، يف الدورة الرابعة          وطلبـت اهليئة الفرعية للمشورة العلمي      -٣
، لعقد اجتماع إعالمي مع خرباء االستعراض الرئيسيني،        )٢٠٠٦مايو  /أيار(والعشرين لكل من اهليئتني الفرعيتني      

الفرعية إىل  كما طلبت اهليئة    . وغريهـم من خرباء االستعراض واألطراف، لتبادل اخلربات املتعلقة بطرق التعديل          
األمانـة أن تـتخذ الترتيـبات لعقـد اجـتماع مماثل، يف الدورة الثامنة والعشرين لكل من اهليئتني الفرعيتني                    

، بشأن اخلربات املتعلقة بطرق تعديل تقديرات االنبعاثات من غازات الدفيئة حبسب            )٢٠٠٨يونـيه   /حزيـران (
 من ٣ من املادة    ٤ و ٣نشطة املنفذة مبوجب الفقرتني     املصـادر وعملـيات اإلزالة حبسب املصارف الناجتة من األ         

 .بروتوكول كيوتو

وقررت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تباشر، يف دورهتا الثالثة والعشرين، عمالً يهدف  -٤
سب املصادر إىل وضـع معـايري حلاالت عدم تقدمي املعلومات املتعلقة بتقديرات االنبعاثات من غازات الدفيئة حب       

 من بروتوكول   ٣ من املادة    ٤ و ٣وعمليات اإلزالة حبسب املصارف الناجتة من األنشطة املنفذة مبوجب الفقرتني           
، بغية التوصية   ٧-م أ /٢٢ من مشروع املقرر املرفق باملقرر       ٣كيوتو، على غرار املعايري الوارد شرحها يف الفقرة         

ألطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف         مبقـرر بشأن هذه املسألة لكي يعتمده مؤمتر ا        
 ١٩ودعت اهليئة الفرعية األطراف إىل تقدمي مقترحات بشأن هذه املعايري إىل األمانة يف موعد أقصاه . دورته األوىل

 .، وطلبت إىل األمانة جتميع هذه املقترحات يف وثيقة متفرقات٢٠٠٥أغسطس /آب
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