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(A)     GE.06-70221    240506    240506 

 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
 الدورة الرابعة والعشرون

 ٢٠٠٦مايو / أيار٢٦-١٨بون، 
 من جدول األعمال) ب(٧و) أ(٧البند 

 قيةالقضايا املنهجية مبوجب االتفا
 املبادئ التوجيهية املتعلقة بقوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة

    واليت وضعها الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ
 منتجات اخلشب املقطوع

املـبادئ التوجيهية املتعلقة بقوائم اجلرد الوطنية لغازات        
 الدفيـئة واليت وضعها الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري         

      املناخ، واملسائل املتصلة مبنتجات اخلشب املقطوع

 مشروع استنتاجات اقترحه الرئيس

 املبادئ التوجيهية اليت وضعها الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ

 قد إىل أهنا، يف دورهتا السابعة عشرة،) اهليئة الفرعية(أشارت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية  -١
املبادئ التوجيهية  إىل إعادة النظر يف     ) الفريق احلكومي الدويل  (دعـت الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ         

 يف موعد أقصاه مطلع      للفريق احلكومي الدويل واملتعلقة بقوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة         ١٩٩٦املنقحة لعام   
 )).و(١٤، الفقرة (FCCC/SBSTA/2002/13 ٢٠٠٦عام 

املبادئ ورحبـت اهليئة الفرعية بالعمل الذي أجنزه الفريق احلكومي الدويل يف الوقت املناسب يف إعداد                 -٢
 للفريق  ٢٠٠٦املبادئ التوجيهية لعام     ( املـتعلقة بقوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة       ٢٠٠٦التوجيهـية لعـام     
 ٢٧ دورته اخلامسة والعشرين يف موريشيوس يف        ، الـيت قبـلها الفريق احلكومي الدويل يف        )احلكومـي الـدويل   

 .٢٠٠٦أبريل /نيسان
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 للفريق احلكومي الدويل قد أُتيحت يف الدورة        ٢٠٠٦وأقـرت اهليئة الفرعية بأن املبادئ التوجيهية لعام          -٣
 .الرابعة والعشرين للهيئة الفرعية على النحو املطلوب، وأنه سيلزم األطراَف وقت إضايف لتحليلها

 أعاله، فقررت مواصلة النظر يف هذه املسألة يف دورهتا          ٣ و ٢ و ١رت اهليئة الفرعية إىل الفقرات      وأشـا  -٤
 ).٢٠٠٧مايو /أيار(السادسة والعشرين 

 قضايا اإلبالغ

 :(FCCC/SBSTA/2005/10)نظرت اهليئة الفرعية يف القضايا التالية املَرحَّلة من دورهتا الثالثة والعشرين  -٥

النبعاثات وعمليات اإلزالة، املندرجة حالياً يف قطاع استخدام األراضي وتغيري          كيفـية عرض ا    )أ( 
 استخدام األراضي واحلراجة وقطاع الزراعة، يف اجملاميع الوطنية؛

القضـايا املـتعلقة بقوائم اجلرد املرتبطة حبرق الكتلة احليوية واالضطرابات الطبيعية، من حيث               )ب( 
 اقية؛اتصاهلا باإلبالغ مبوجب االتف

مـا لـتحول امليثان وأول أكسيد الكربون واملَركَّبات العضوية املتطايرة غري امليثان، املنبعثة إثر                )ج( 
 .التغريات يف خمزون الكربون، إىل ثاين أكسيد الكربون يف اجلو، من آثار يف اإلبالغ

ق نظرها يف املبادئ    وقـررت اهليـئة الفرعـية حبث هذه القضايا يف دورهتا السادسة والعشرين يف سيا               -٦
 . أعاله٤ للفريق احلكومي الدويل، املشار إليها يف الفقرة ٢٠٠٦التوجيهية لعام 

 منتجات اخلشب املقطوع

دعت اهليئة الفرعية األطراف اليت بإمكاهنا اإلبالغ طوعاً عن منتجات اخلشب املقطوع يف قوائم جردها                -٧
 .الية لالتفاقية اإلطارية فيما يتعلق باإلبالغ، إىل أن تفعل ذلكالوطنية على حنو يتفق مع املبادئ التوجيهية احل

وقـررت اهليـئة الفرعية مناقشة اإلبالغ عن منتجات اخلشب املقطوع يف دورهتا السادسة والعشرين يف           -٨
 . للفريق احلكومي الدويل٢٠٠٦سياق نظرها يف املبادئ التوجيهية لعام 

يا أخرى متصلة مبنتجات اخلشب املقطوع يلزمها النظر فيها يف دورهتا           وأقرت اهليئة الفرعية بأن مثة قضا      -٩
 .السادسة والعشرين

 ـ ـ ـ ـ ـ

 


