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(A)     GE.07-70212    150507    150507 

 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
 الدورة السادسة والعشرون

 ٢٠٠٧مايو / أيار١٨-٧بون، 

 من جدول األعمال) أ(٧البند 
 القضايا املنهجية مبوجب االتفاقية

 ادئ التوجيهية اليت وضعها الفريق احلكومي الدويل املعيناملب
    بتغري املناخ لقوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة

 املبادئ التوجيهية اليت وضعها الفريق احلكومي الدويل املعين
 بتغري املناخ لقوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة

 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

 لقوائم  ٢٠٠٦حتديداً باملبادئ التوجيهية اليت وضعها الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ يف             قضـايا تتصل    
 اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة

أحاطت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية علماً بأمهية التحسني املستمر لقوائم جرد غازات              -١
 . من االتفاقية٤من املادة ) أ(١ الفقرة الدفيئة يف تلبية االلتزامات مبوجب

وذكَّـرت اهليـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بأهنا دعت، يف دورهتا السابعة عشرة، الفريق                -٢
املبادئ التوجيهية املنقحة اليت وضعها الفريق احلكومي الدويل املعين "احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، إىل تنقيح 

، ورحبت باملبادئ التوجيهية اليت وضعها الفريق يف     " لقوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة     ١٩٩٦ملناخ يف   بـتغري ا  
واليت أعدها  )١() التوجيهية للفريق احلكومي الدويل   ٢٠٠٦مبادئ  ( لقوائـم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة        ٢٠٠٦

 .استجابة لدعوة اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

                                                      

 لقوائم اجلرد الوطنية ٢٠٠٦املبادئ التوجيهية اليت وضعها الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ يف  )١(
وخصص هلذه املبادئ التوجيهية    . <http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/index.htm>: لغـازات الدفيئة  

 .١فصل أورد استعراضاً عاماً هلا يف اجمللد 
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 التوجيهية للفريق احلكومي الدويل يف      ٢٠٠٦والحظت اهليئة الفرعية احلاجة إىل النظر املستمر يف مبادئ           -٣
سـياق تنقـيح املبادئ التوجيهية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ فيما يتعلق باإلبالغ من ِقَبل                  

 .)٢(األطراف املدرجة يف املرفق األول

 أعاله، ودون اإلخالل باملبادئ التوجيهية القائمة فيما يتعلق باإلبالغ، شجعت           ٢ و ١ إىل الفقرتني    وباإلشـارة  -٤
 التوجيهية ٢٠٠٦اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية األطراف اليت يسمح هلا وضعها باكتساب اخلربة من مبادئ  

فرباير / شباط١٥ىل أن تقدم إىل األمانة، يف موعد أقصاه ودعت األطراف إ. للفـريق احلكومي الدويل على أن تفعل ذلك  
، معلومات عن خرباهتا، وعن االعتبارات اإلضافية املتصلة بالتنقيح املقبل للمبادئ التوجيهية التفاقية األمم املتحدة               ٢٠٠٩

واالعتبارات املتصلة مببادئ   اإلطاريـة بشـأن تغري املناخ فيما يتعلق باإلبالغ من ِقَبل األطراف املدرجة يف املرفق األول،                 
ووافقت اهليئة الفرعية على أن تواصل      .  التوجيهـية للفريق احلكومي الدويل لتجميعها يف وثيقة معلومات متنوعة          ٢٠٠٦

 ).٢٠٠٩يونيه / حزيران-مايو /أيار( التوجيهية للفريق احلكومي الدويل يف دورهتا الثالثني ٢٠٠٦نظرها يف مبادئ 

 التوجيهية للفريق احلكومي الدويل ينبغي      ٢٠٠٦رعية بوجود قضايا إبالغ تتصل مببادئ       وأقرت اهليئة الف   -٥
مناقشتها أثناء النظر يف املبادئ التوجيهية وتنقيح املبادئ التوجيهية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ 

عت اهليئة الفرعية األطراف إىل النظر يف هذه ود. فـيما يتعلق باإلبالغ من قبل األطراف املدرجة يف املرفق األول          
 . أعاله٤القضايا كجزء من البالغات املشار إليها يف الفقرة 

 التوجيهية  ٢٠٠٦وأحاطـت اهليئة الفرعية علماً باحلاجة إىل بناء القدرات لكي يتيسر استخدام مبادئ               -٦
ودعت اهليئة . ملدرجة يف املرفق األول لالتفاقيةللفريق احلكومي الدويل من ِقبل األطراف، وال سيما األطراف غري ا

 .الفرعية الفريق احلكومي الدويل واملنظمات األخرى املختصة إىل مواصلة وتدعيم جهودها يف هذا امليدان

 قضايا تتصل حتديداً مبنتجات اخلشب املقطوع

 الرابعة والعشرين، األطراف    ذكّرت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بأهنا دعت، يف دورهتا          -٧
الـيت يسمح هلا وضعها باإلبالغ طواعية عن منتجات اخلشب املقطوع يف قوائم جردها الوطنية بطريقة تتسق مع          

 .املبادئ التوجيهية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ فيما يتعلق باإلبالغ إىل أن تفعل ذلك

 ٢٠٠٦قشة اإلبالغ عن منتجات اخلشب املقطوع يف سياق نظرها يف مبادئ            وقـررت اهليئة الفرعية منا     -٨
 .التوجيهية للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ

ووافقت اهليئة الفرعية على مواصلة النظر يف قضايا أخرى تتصل مبنتجات اخلشب املقطوع يف سياق النظر  -٩
 . استخدام األراضي واحلراجة يف دورات مقبلةيف قضايا أرحب تتصل باستخدام األراضي وتغيري

 ـ ـ ـ ـ ـ

                                                      

املـبادئ التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية،               )٢(
املـبادئ التوجيهية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ فيما يتعلق باإلبالغ عن قوائم اجلرد            : اجلـزء األول  

 .(FCCC/SBSTA/2006/9)سنوية ال


