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(A)     GE.09-70382    100609    110609 

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
  الدورة الثالثون

   ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٠- ١بون، 

  من جدول األعمال) د(٧البند 
  هجية يف إطار االتفاقيةالقضايا املن

  املبادئ التوجيهية للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ 
     املتعلقة بالقوائم الوطنية جلرد غازات الدفيئة

  املبادئ التوجيهية للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ 
  املتعلقة بالقوائم الوطنية جلرد غازات الدفيئة

  ترح من الرئيسةمشروع استنتاجات مق

إىل أن الفريق احلكومي الدويل املعين ) اهليئة الفرعية(أشارت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية   - ١
املبادئ التوجيهية للفريـق احلكـومي     الرابعة والعشرين    اقد أتاح يف دورهت   ) الفريق احلكومي الدويل  (بتغري املناخ   

املشار إليها فيما يلي باملبادئ      (٢٠٠٦غازات الدفيئة لعام    الوطنية ل جلرد  اقوائم  بتعلقة  الدويل املعين بتغري املناخ امل    
  . ، بناًء على طلب اهليئة الفرعية يف دورهتا السابعة عشرة)١()٢٠٠٦التوجيهية للفريق احلكومي الدويل لعام 

ر يف املبادئ التوجيهية للفريق     واتفقت اهليئة الفرعية، يف دورهتا السادسة والعشرين، على أن تواصل النظ            - ٢
 يف دورهتا الثالثني وشجعت األطراف اليت تستطيع اكتساب خربة فيما يتعلق هبـذه         ٢٠٠٦احلكومي الدويل لعام    

ورحبت اهليئة الفرعية بالورقات اليت وردت فيما بعد من األطراف بشأن . )٢(املبادئ التوجيهية على أن تفعل ذلك
وتتضمن هذه الورقات أيضاً معلومات عن االعتبارات اإلضافية املتـصلة          .  التوجيهية خربهتا يف استخدام املبادئ   

املبادئ التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطـراف املدرجـة يف املرفـق األول               "ل املقبل  بالتنقيح  

                                                      

)١( <http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/index.htm>. 

)٢( FCCC/SBSTA/2007/4 ٥٦ و٥٥، الفقرتان. 
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أن تغري املناخ فيما يتعلق باإلبالغ عن املبادئ التوجيهية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بش: لالتفاقية، اجلزء األول
املشار إليها فيما يلي باملبادئ التوجيهية لإلبالغ من ِقبل األطراف املُدرجة يف املرفق األول              " (قوائم اجلرد السنوية  

، وقـد مت جتميـع هـذه        ٢٠٠٦واالعتبارات املتصلة باملبادئ التوجيهية للفريق احلكومي الدويل لعام         ) لالتفاقية
  .FCCC/SBSTA/2009/Misc.3ت يف الوثيقة الورقا

 تتـضمن أحـدث    ٢٠٠٦وأقرت اهليئة الفرعية بأن املبادئ التوجيهية للفريق احلكومي الـدويل لعـام               - ٣
املنهجيات العلمية املتاحة لتقدير انبعاثات غازات الدفيئة اليت ال ختضع لربوتوكول مونتريال من املصادر وعمليات 

 واعترفت بأن األطراف قد اكتسبت خربة فيما يتعلق باستخدام املبادئ التوجيهية للفريق بواسطة املصارف،اإلزالة 
كما أقرت اهليئة الفرعية بأن املعلومات الواردة يف املبـادئ التوجيهيـة للفريـق              . ٢٠٠٦احلكومي الدويل لعام    
.  جبرد غـازات الدفيئـة      متكّن األطراف من مواصلة حتسني نوعية قوائمها اخلاصة        ٢٠٠٦احلكومي الدويل لعام    

  وأقرت كذلك باحلاجة إىل معاجلة القضايا املنهجية الناشئة من املبادئ التوجيهيـة للفريـق احلكـومي الـدويل             
، وتشمل هذه القضايا فيما تشمل القضايا املُدرجة يف املرفق، واملتصلة باإلبالغ عن االنبعاثات البشرية ٢٠٠٦لعام 

  .دفيئة مبوجب االتفاقيةاملنشأ وعمليات إزالة غازات ال

األطراف املدرجة  (األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية       قيام  واتفقت اهليئة الفرعية على أن عملية         - ٤
 ينبغي أن تتم عن طريق تنقيح       ٢٠٠٦استخدام املبادئ التوجيهية للفريق احلكومي الدويل لعام        ب) يف املرفق األول  

 ِقبل األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، مبا يف ذلك جداول منوذج اإلبالغ              املبادئ التوجيهية لإلبالغ من   
  . أعاله يف احلسبان٣املوحَّد، مع أخذ القضايا املنهجية املشار إليها يف الفقرة 

ة والحظت اهليئة الفرعية أيضاً أنه عند إجراء تنقيح للمبادئ التوجيهية لإلبالغ من ِقبل األطراف املدرج                - ٥
  .يف إطار االتفاقيةاملستمرة يف املرفق األول لالتفاقية، ينبغي أن تؤخذ يف احلسبان االعتبارات 

 لتنقيح املبادئ التوجيهية لإلبالغ من ِقبـل        ٢٠١٠واتفقت اهليئة الفرعية على بدء برنامج عمل يف عام            - ٦
 اإلبالغ املوحَّد، بغية التوصـية مببـادئ        األطراف املُدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، مبا يف ذلك جداول منوذج          

توجيهية منقحة لإلبالغ مبوجب االتفاقية لكي يعتمدها مؤمتر األطراف، على أن يبدأ استخدامها استخداماً منتظماً 
  .٢٠١٥يف عام 

واتفقت اهليئة الفرعية بشأن نطاق برنامج العمل، الذي يشمل تنقيح املبادئ التوجيهية لإلبالغ من ِقبل                 - ٧
األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية ومعاجلة القضايا املنهجية املتصلة باإلبالغ عنـد اسـتخدام املبـادئ                 

  .، على حنو ما يرد يف املرفق٢٠٠٦التوجيهية للفريق احلكومي الدويل لعام 

، آراءها ٢٠١٠ر فرباي/ شباط١٥ودعت اهليئة الفرعية األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة، يف موعد أقصاه        - ٨
  :بشأن القضايا التالية لتجميعها يف وثيقة متفرقات

   أعاله واألطر الزمنية لتنفيذ هذا الربنامج؛٦عملية تنفيذ برنامج العمل املشار إليه يف الفقرة   )أ(  
  تفاقية؛القضايا املتصلة بتنقيح املبادئ التوجيهية لإلبالغ من ِقبل األطراف املدرجة يف املرفق األول لال  )ب(  
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  القضايا املنهجية املتصلة باإلبالغ عند استخدام املبـادئ التوجيهيـة للفريـق احلكـومي الـدويل                  )ج(  
  ؛٢٠٠٦لعام 

أعمال تنفيذ  أن تنظر فيها اهليئة الفرعية يف دعوة الفريق احلكومي الدويل إىل            جيوز  اجملاالت اليت     )د(  
  .إضافية واملسامهة يف برنامج العمل

ئة الفرعية إىل األمانة إعداد تقرير توليفي هلذه الورقات لكي تنظر فيه اهليئة الفرعية يف دورهتا              وطلبت اهلي   - ٩
  .الثانية والثالثني

وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تنظِّم، رهناً بتوافر املوارد، حلقيت عمل بشأن برنامج العمل هذا يف                   - ١٠
وينبغي أن تعاجل حلقة العمل األوىل      . م، واألخرى يف النصف الثاين    إحداها يف النصف األول من العا     : ٢٠١٠عام  

ول لالتفاقية وأن القضايا الرئيسية املتعلقة بتنقيح املبادئ التوجيهية لإلبالغ من ِقبل األطراف املُدرجة يف املرفق األ        
تعاجل حلقة العمل الثانية القضايا املنهجية املتعلقة باإلبالغ عند استخدام املبادئ التوجيهية للفريق احلكومي الدويل 

 أعـاله   ٨وينبغي أن تغطي احللقتان كلتامها القضايا املُدرجة يف الورقات املشار إليها يف الفقـرة               . ٢٠٠٦لعام  
  .FCCC/SBSTA/2009/Misc.3ردة يف الوثيقة باإلضافة إىل القضايا الوا

ودعت اهليئة الفرعية األطراف املُدرجة يف املرفق األول اليت بوسعها تقدمي دعم مايل حللقيت العمل هاتني                  - ١١
  .إىل أن تفعل ذلك

 والحظت اهليئة الفرعية احلاجة إىل بناء القدرات لتيسري استخدام املبادئ التوجيهية للفريـق احلكـومي                - ١٢
والحظت اهليئة الفرعية أيضاً أعمال الفريق احلكومي الدويل اليت         .  من جانب مجيع األطراف    ٢٠٠٦الدويل لعام   

، مبا يف ذلك جهوده من أجـل        ٢٠٠٦تساعد يف تيسري استخدام املبادئ التوجيهية للفريق احلكومي الدويل لعام           
ودعت الفريـق احلكـومي الـدويل       . )٣(نبعاثاتعوامل اال اخلاصة ب بيانات  الوضع برجميات لقوائم اجلرد وقاعدة      

واملنظمات املعنية األخرى إىل تعزيز جهودها يف هذا اجملال، مبا يف ذلك جهودها املتصلة بعناصر برنامج العمـل                  
  .الواردة يف املرفق

                                                      

)٣( <http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/EFDB/main.php>. 
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  املرفق

املبـادئ التوجيهيـة إلعـداد      "عناصر برنامج العمل اخلاص بتنقيح      
األطـراف املُدرجـة يف املرفـق األول        البالغات الوطنية املقدمة من     

  املبادئ التوجيهية التفاقيـة األمـم املتحـدة        : لالتفاقية، اجلزء األول  
  "اإلطارية بشأن تغري املناخ فيما يتعلق باإلبالغ عن قوائم اجلرد السنوية  

الغات الوطنية املقدمة املبادئ التوجيهية إلعداد الب"حددت اهليئة الفرعية جمموعة من القضايا املتصلة بتنقيح       - ١
املبادئ التوجيهية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن      : من األطراف املُدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، اجلزء األول        

املشار إليها فيما يلي باملبادئ التوجيهية لإلبالغ من ِقبـل   " (تغري املناخ فيما يتعلق باإلبالغ عن قوائم اجلرد السنوية        
املبادئ التوجيهية للفريق والقضايا املنهجية املتصلة باإلبالغ عند استخدام ) اف املُدرجة يف املرفق األول لالتفاقيةاألطر

املشار إليها فيما يلـي     ( ٢٠٠٦لعام   احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ املتعلقة بقوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة          
  . من هذه الوثيقة٢، على النحو املبيَّن يف الفقرة )٢٠٠٦ي الدويل لعام باملبادئ التوجيهية للفريق احلكوم

وينبغي أن يشمل تنقيح املبادئ التوجيهية لإلبالغ من ِقبل األطراف املُدرجة يف املرفق األول لالتفاقيـة،                  - ٢
  :ضمن مجلة مسائل، ما يلي

ملنهجيات الـواردة يف املبـادئ      اتساق السالسل الزمنية وإعادة احلسابات فيما يتعلق بتطبيق ا          )أ(  
  ؛٢٠٠٦التوجيهية للفريق احلكومي الدويل لعام 

  متطلبات اإلبالغ اإللزامية وغري اإللزامية؛  )ب(  
  ؛)االنبعاثات غري املباشرة والغازات اإلضافية(اإلبالغ هبا نطاق الغازات اليت ينبغي لألطراف   )ج(  
  املصارف؛/القطاعات وفئات املصادر  )د(  

  ض اجملاميع الوطنية؛عر  )ه(  
  تنقيح جداول منوذج اإلبالغ املوحَّد؛  )و(  
  الروابط بني اإلبالغ بقوائم اجلرد والنظام الوطين لقوائم اجلرد؛  )ز(  

 واملبادئ التوجيهية الـسابقة     ٢٠٠٦العالقة بني املبادئ التوجيهية للفريق احلكومي الدويل لعام           )ح(  
  ؛)١( املناخللفريق احلكومي الدويل املعين بتغري

                                                      

 للفريق احلكومي الدويل واملتعلقة بقوائم اجلـرد الوطنيـة          ١٩٩٦املبادئ التوجيهية املنقحة لعام     مثل   )١(
 اجليدة وإدارة حاالت عدم التيقّن يف قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة ودليـل  اتت الدفيئة، وإرشادات املمارس   لغازا

 .املمارسات اجليدة فيما يتعلق بأنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة
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الفترة االنتقالية بني املبادئ التوجيهية احلالية لإلبالغ من جانب األطراف املُدرجة يف املرفق األول   )ط(  
قية اليت متر التفاطراف املُدرجة يف املرفق األول للالتفاقية واملبادئ التوجيهية املنقحة ويشمل ذلك املرونة املتاحة لأل

   من االتفاقية؛٤ من املادة ٦السوق وفقاً للفقرة  اقتصاد بعملية انتقالية حنو

  .وعناصر هذه التقاريراملتعلقة بقوائم اجلرد الوطنية اإلطار العام للتقارير   )ي(  

وينبغي أن تشمل القضايا املنهجية املتصلة باإلبالغ عند استخدام املبادئ التوجيهية للفريـق احلكـومي                 - ٣
  :ما يليمجلة مسائل، ضمن ، ٢٠٠٦الدويل لعام 

قضايا الزراعة واحلراجة وغريها من قضايا استخدام األراضي املتصلة باإلبالغ عن االنبعاثـات               )أ(  
معاجلة االنبعاثات وعمليات اإلزالة الناجتة من االضطرابات الطبيعية؛ والتباين : البشرية املنشأ وعمليات اإلزالة مثل

ودليل املمارسات اجليدة فيما يتعلـق      ،  ٢٠٠٦ومي الدويل لعام    ِعرب السنوات بني املبادئ التوجيهية للفريق احلك      
 للفريـق   ١٩٩٦بأنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة، واملبادئ التوجيهية املنقَّحة لعام            

  ة؛؛ واملؤشر غري املباشر لألراضي املستغلَّاملتعلقة بقوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئةواحلكومي الدويل 
  احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه؛  )ب(  

  خيارات لتحديث أو إضافة بارامترات إرشادية؛  )ج(  
  االنبعاثات غري املباشرة من ثاين أكسيد الكربون واالنبعاثات غري املباشرة من أكسيد النتروز؛  )د(  
  . واإلبالغ هبا٣ستخدام هنوج الطبقة الصياغة إرشادات للممارسات اجليدة   )ه(  

 -  -  -  -  - 


