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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
  الدورة الثانية والثالثون

  ٢٠١٠يونيه / حزيران٩ -مايو / أيار٣١بون، 
  من جدول األعمال) ب(٧البند 

  تفاقيةالقضايا املنهجية يف إطار اال
  تنقيح املبادئ التوجيهية لالتفاقية اإلطارية بشأن اإلبالغ عن قوائم اجلرد

  السنوية لألطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

تنقيح املبادئ التوجيهية لالتفاقية اإلطارية بشأن اإلبالغ عـن قـوائم               
  السنوية لألطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اجلرد

  روع استنتاجات مقَترح من الرئيسمش    
       إىل) اهليئة الفرعية للمـشورة   (أشارت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية         -١

 مـن أجـل تنقـيح    ٢٠١٠يف دورهتا الثالثني من إطالق برنامج عمل يف عام اُتفق عليه ما  
املدرجـة يف املرفـق األول      املبادئ التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية من جانب األطراف         "

املبادئ التوجيهية لالتفاقية فيما يتعلق باإلبالغ عـن قـوائم اجلـرد            : لالتفاقية، اجلزء األول  
إلعداد بالغات األطراف املدرجة يف      املبادئ التوجيهية ‘املشار إليها فيما يلي باسم      " (السنوية

الغ املوّحد، بقصد التوصية مببادئ     مبا يف ذلك جداول منوذج اإلب      )١(،)‘املرفق األول لالتفاقية  
توجيهية منقحة بشأن اإلبالغ يف إطار االتفاقية كيما يعتمـدها مـؤمتر األطـراف، بغيـة                

  .٢٠١٥استخدامها بصورة منتظمة ابتداًء من عام 
والواردة  )٢(وأحاطت اهليئة الفرعية للمشورة علماً بتوليفة اآلراء املقّدمة من األطراف           -٢

  : بشأن ما يليFCCC/SBSTA/2010/4يف الوثيقة 
__________ 

 .١٠١، الفقرة FCCC/SBSTA/2009/3الوثيقة  )١(
 .FCCC/SBSTA/2010/Misc.1ترد آراء األطراف هذه يف الوثيقة  )٢(
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  عملية تنفيذ برنامج العمل واإلطار الزمين هلذا التنفيذ؛  )أ(  
القضايا املتعلقة بتنقيح املبادئ التوجيهية لإلبالغ من جانـب األطـراف             )ب(  

  املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية؛
جيهيـة للهيئـة    القضايا املنهجية املتعلقة باإلبالغ عند استخدام املبادئ التو         )ج(  

احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ بشأن قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة 
            املبادئ التوجيهية للهيئـة احلكوميـة الدوليـة       ‘    ب: املشار إليها فيما يلي   (

  ؛)‘٢٠٠٦لعام 
 احلكومية  اجملاالت اليت قد تنظر بشأهنا اهليئة الفرعية للمشورة يف دعوة اهليئة            )د(  

  . يف برنامج العملواإلسهامالدولية إىل القيام بأعمال إضافية 
املتعلق حبلقة العمل األوىل املعنية بتنقـيح        )٣(ورحبت اهليئة الفرعية للمشورة بالتقرير      -٣

قدت املبادئ التوجيهية لإلبالغ من جانب األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، اليت عُ            
األمانة  واليت تولت يف سياق برنامج العمل، ٢٠١٠مايو / أيار٢٨ و٢٧يا، يومي  يف بون بأملان  

  .)٤( وفقاً الستنتاجات اهليئة الفرعية للمشورة يف دورهتا الثالثنياتنظيمه
 أعاله  ١واتفقت اهليئة الفرعية للمشورة على أن برنامج العمل املشار إليه يف الفقرة               -٤

واتفقت أيـضاً علـى أن   . طار الزمين احملّددين يف املرفق األولينبغي تنفيذه وفقاً للعملية واإل    
عملية تنقيح املبادئ التوجيهية لإلبالغ من جانب األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية             

وأشارت أيضا اهليئة . جيب أن تكون متواصلة ومرنة، على أن يوضع اإلطار الزمين يف االعتبار
جة إىل أن تؤخذ يف احلسبان، عند تنقيح هذه املبادئ التوجيهيـة،            الفرعية للمشورة إىل احلا   

  .االعتبارات املستمرة يف إطار االتفاقية
فر التمويل، القيام بتنظيم حلقة     اوطلبت اهليئة الفرعية للمشورة إىل األمانة، رهناً بتو         -٥

واتفقـت  . ٢٠١٠أكتوبر  /العمل الثانية يف إطار برنامج العمل واليت ستعقد يف تشرين األول          
على أن يتناول املشاركون يف حلقة العمل القضايا املنهجية املتصلة باإلبالغ عند اسـتخدام              

  . والواردة يف املرفق الثاين٢٠٠٦املبادئ التوجيهية للهيئة احلكومية الدولية لعام 
ة وأشارت اهليئة الفرعية للمشورة إىل األعمال اليت تضطلع هبا اهليئة احلكومية الدولي             -٦

ورحبت خبطط هذه اهليئة الرامية     ،  )٥( أعاله ١فيما يتصل بربنامج العمل املشار إليه يف الفقرة         
__________ 

)٣( FCCC/SBSTA/2010/INF.5. 
 .١٠٥، الفقرة FCCC/SBSTA/2009/3الوثيقة  )٤(
لهيئـة احلكوميـة الدولية املعنية بتغري املنـاخ، مبــا يف ذلـك اجتماعاهتـا املتعلقـة     التابعة لرباء اخلاجتماعات   )٥(

، "National Forest GHG Inventories - a Stock Takingو، "FAO Data for AFOLU//LULUCF": عمبواضـي 
ــع ، "Uncertainty and Validation of Emission Inventories"و ــى املوقـ ــة علـ : واملتاحـ

<http://www.ipcc.ch/calendar_of_meetings/calendar_of meetings.htm>. 
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          ، ٣املـستوى   اّتباع ُنُهـج    " مبوضوع   ُيعَنى ٢٠١٠أغسطس  /إىل عقد اجتماع خرباء يف آب     
 اهليئة  ودعت". عمليات القياس املباشر، يف قوائم جرد غازات الدفيئة       أو   ،النماذج املعقدة أو  

الفرعية للمشورة اهليئة احلكومية الدولية إىل موافاة املشاركني بالتقريرين التاليني كمعلومات           
  :امج العملنعن حلقة العمل الثانية لرب

إعـادة النظـر يف     "التقرير النهائي املتعلق باجتماع اخلرباء املعقود بـشأن           )أ(  
دير االنبعاثات البـشرية    استخدام املؤشر غري املباشر لألراضي املستغلة لتق      

، املؤشر غري املباشر لألراضي     "املنشأ وعمليات إزالتها على الصعيد الوطين     
  ؛٢٠٠٩مايو /املستغلة، املعقود يف الربازيل يف أيار

أو ،  ٣املـستوى   اّتباع ُنُهج   "التقرير املتعلق باجتماع اخلرباء املعقود بشأن         )ب(  
  ".باشر، يف قوائم جرد غازات الدفيئةعمليات القياس املأو النماذج املعقدة 

ودعت اهليئة الفرعية للمشورة اهليئة احلكومية الدولية إىل تنظيم اجتمـاع خـرباء               -٧
لبحث مدى احلاجة إىل توضيح القضايا املنهجية املتصلة باإلبالغ عن منتجات األخـشاب             

ربة، على النحو احملدد يف     املقطوعة واألراضي الرطبة وانبعاثات أكسيد النيتروز املنبعثة من الت        
كذلك فإن اهليئة الفرعية للمشورة قد دعت اهليئة احلكومية الدولية إىل تقدمي            . املرفق الثالث 

معلومات عن توصيات اجتماع اخلرباء هذا من أجل حلقة العمل الثانية املعقـودة يف إطـار                
ئة الفرعيـة للمـشورة يف      برنامج العمل، وإىل تقدمي تقرير اجتماع اخلرباء لكي تنظر فيه اهلي          

ضرورة دورهتا الثالثة والثالثني، بغية قيام هذه اهليئة الفرعية بالنظر يف دورهتا الثالثني يف مدى               
  . اجملاالتة الدولية للقيام مبزيد من العمل يف هذهيتوجيه دعوة إىل اهليئة احلكومونطاق 

 اإلبالغ عن قوائم اجلـرد      وأشارت اهليئة الفرعية للمشورة إىل أمهية االستمرارية يف         -٨
واتفقت على أن يكون تنقيح املبادئ التوجيهية لإلبالغ من جانـب           . الوطنية لغازات الدفيئة  

األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، مبا يف ذلك جداول منوذج اإلبـالغ املوّحـد،               
     درجـة يف املرفـق   مرتكزاً على املبادئ التوجيهية احلالية لإلبالغ من جانـب األطـراف امل    

  .لالتفاقيةاألول 
 ١٥، حبلـول    ودعت اهليئة الفرعية للمشورة األطراف إىل أن يقّدموا إىل األمانـة            -٩

راًء إضافية بشأن تنقيح هذه املبادئ التوجيهية، مبا يف ذلك جـداول            ، آ ٢٠١٠سبتمرب  /أيلول
بدأ العمل بشأن هذه اجلـداول،      منوذج اإلبالغ املوّحد، واجملاالت اليت ميكن فيها لألمانة أن ت         

يف وثيقة متفرقات لكي تنظر فيها اهليئة الفرعيـة للمـشورة يف            هذه اآلراء   سيجري جتميع   و
  .دورهتا الثالثة والثالثني

وطلبت اهليئة الفرعية للمشورة إىل األمانة القيام، وهي تـضع يف احلـسبان مجيـع          -١٠
 أعـاله وأي    ٩اف واملشار إليهـا يف الفقـرة         املقّدمة من األطر   اآلراءاخليارات املدرجة يف    

مـشروع  توجيهات الحقة تقدمها اهليئة الفرعية للمشورة يف دورهتا الثالثة والثالثني، بإعداد            
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لمبادئ التوجيهية لإلبالغ من جانب األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيـة            ل مشروح
لثالثة املعقودة يف إطار برنامج العمـل       لكي يناقشه املشاركون مناقشة أولية يف حلقة العمل ا        

 أدناه، ولكي تنظر فيها األطراف يف الدورة الرابعة والثالثني للهيئـة            ١١املذكورة يف الفقرة    
  .الفرعية للمشورة

ىل األمانة أن تنظم، رهناً بتوافر املوارد، حلقة        إوطلبت اهليئة الفرعية للمشورة أيضاً        -١١
 لتناول القضايا املتصلة مبشروع املبادئ التوجيهية      ٢٠١١عام  عمل ثالثة يف النصف األول من       

املنقحة لإلبالغ من جانب األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، مبا يف ذلك جـداول               
 استعمال املبادئ التوجيهية للهيئة     خبصوصمنوذج اإلبالغ املوحد، وأي قضايا منهجية معلقة        

  . عن تنفيذ برنامج العمل تنشأ٢٠٠٦احلكومية الدولية لعام 
 اهليئة الفرعية للمشورة أن بنداً حاسم األمهية يف اإلطار الزمين املشار إليه             والحظت  -١٢

وطلبت اهليئة الفرعيـة إىل     .  أعاله هو حتديث الربنامج احلاسويب احلايل لإلبالغ       ٤يف الفقرة   
قييم تقين حتضريي للتحـديث     إجراء ت يف  توافر املوارد،   ب، رهناً   ٢٠١٠األمانة أن تبدأ يف عام      

اخلاص بالربنامج احلاسويب لإلبالغ والذي أصبح ضرورياً بفعل تنقيح املبـادئ التوجيهيـة             
  .لإلبالغ يف إطار االتفاقية

ودعت اهليئة الفرعية للمشورة األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية إىل تقدمي              -١٣
 إذا كانت يف وضع ميكنها من ذلك، مبا يف ذلـك            الدعم املايل من أجل تنفيذ برنامج العمل،      

  : ما يليتقدمي هذا الدعم من أجل
   أعاله؛١١ و٥تنظيم حلقيت العمل املشار إليهما يف الفقرتني   )أ(  
 أعاله، وما يليه من     ١٢إجراء التقييم التقين التحضريي املشار إليه يف الفقرة           )ب(  

  .غعمل مطلوب لتحديث الربنامج احلاسويب لإلبال
وأشارت اهليئة الفرعية للمشورة إىل احلاجة إىل بناء القدرات لتيسري قيـام مجيـع                -١٤

ورحبت اهليئـة   . ٢٠٠٦األطراف باستخدام املبادئ التوجيهية للهيئة احلكومية الدولية لعام         
 مباالفرعية بأعمال اهليئة احلكومية الدولية الرامية إىل تيسري استخدام هذه املبادئ التوجيهية،              

املتعلقة بقوائم اجلرد وقاعدة بيانـات عوامـل        الربجميات  وير  يف ذلك جهودها الرامية إىل تط     
ودعت اهليئة الفرعية أيضاً اهليئة احلكومية الدولية واملنظمات األخـرى ذات            .)٦(االنبعاثات

  .الصلة إىل تعزيز جهودها يف هذا اجملال

__________ 

 .<http://www.ipcc.nggip.iges.or.jp/EFDB/main.php>: متاحة على املوقع )٦(
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  املرفق األول

املبادئ التوجيهية إلعـداد    "بتنقيح  العملية واجلدول الزمين اخلاصان         
البالغات الوطنية املقدمة من األطـراف املدرجـة يف املرفـق األول            

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

٢٠١٠  
  : املشاركون مبا يلييقوم  األوىلحلقة العمل 

املبادئ التوجيهية إلعداد البالغات "بتنقيح القضايا املتعلقة  تتناول  •
التفاقيـة،  لالوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول  

املبادئ التوجيهية التفاقية األمم املتحدة اإلطاريـة       : اجلزء األول 
" ئم اجلرد الـسنوية   بشأن تغري املناخ فيما يتعلق باإلبالغ عن قوا       

باملبادئ التوجيهية لإلبالغ مـن     ‘باسم  فيما يلي    املشار إليها   (
والقـضايا  ) ‘ األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية      جانب

 ٢٠٠٦املبادئ التوجيهية املنقحة لعام     املنهجية املتعلقة باستخدام    
إلعـداد  اليت وضعتها اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ         

  باسـم املشار إليها فيما يلي (قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة 
  ؛)‘٢٠٠٦لعام لهيئة احلكومية الدولية لاملبادئ التوجيهية ‘

اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتـا        توصي    •
الثانية والثالثني بعملية وإطار زمين لربنامج العمل اخلاص بالتنقيح 

كور أعاله وبقائمة القضايا املنهجية اليت سيجري النظر فيها         املذ
  .يف حلقة العمل الثانية

 للهيئـة   ٣٢الدورة  
الفرعية للمـشورة   
  العلمية والتكنولوجية

تقوم اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا الثانيـة          
  :والثالثني مبا يلي

  ربنامج العمل؛اخلاصني بتوافق على العملية واإلطار الزمين   •
سبتمرب / أيلول ١٥تدعو األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة حبلول           •

 آراء إضافية بشأن تنقيح املبادئ التوجيهية لإلبالغ مـن          ٢٠١٠
جانب األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، مبا يف ذلـك           

يهـا  جداول منوذج اإلبالغ املوحد واجملاالت اليت ميكن أن تبدأ ف     
   ل؛اجلداواألمانة العمل بشأن هذه 



FCCC/SBSTA/2010/L.12 

GE.10-70250 6 

توافق على قائمة بالقضايا املنهجية املتصلة باإلبالغ عند استخدام           •
 لكـي   ٢٠٠٦املبادئ التوجيهية للهيئة احلكومية الدولية لعـام        

   العمل الثانية؛حلقةيناقشها املشاركون يف 
لقيام بعمـل   تدعو اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ إىل ا          •

إضايف بشأن القضايا املنهجية اليت أثارهتا األطراف فيما يتـصل          
باإلبالغ عند استخدام املبادئ التوجيهية للهيئة احلكومية الدولية        

، مع قيام املشاركني يف حلقة العمل الثالثة مبناقـشة          ٢٠٠٦لعام  
  أي نتائج يسفر عنها هذا العمل؛

إطـار برنـامج العمـل يف      توافق على عقد حلقة عمل ثالثة يف          •
 وتطلب إىل األمانة تنظيم هـذه       ٢٠١١النصف األول من عام     

  احللقة، رهناً بتوافر التمويل؛
تطلب من األمانة إعداد مشروع مشروح للمبـادئ التوجيهيـة            •

املنقحة لإلبالغ من جانب األطراف املدرجة يف املرفـق األول          
 اجلديدة لنموذج   لالتفاقية، مبا يف ذلك املشروع األول للجداول      

اإلبالغ املوحد، لكي جيري املشاركون مناقشة أولية بشأهنما يف         
حلقة العمل الثالثة ولكي تنظر فيها األطراف يف الدورة الرابعـة           

  .والثالثني للهيئة الفرعية للمشورة
اهليئة احلكومية الدولية   

  املعنية بتغري املناخ
، أو  " املـستوى الثالـث    اّتباع ُنهج "اجتماع اخلرباء املعين مبوضوع     

النماذج املعقدة، أو عمليات القياس املباشر، يف قوائم جرد غـازات           
  .الدفيئة

  :يقوم املشاركون مبا يلي  الثانيةحلقة العمل 
 أي قضايا منهجية متصلة باإلبالغ عند اسـتخدام املبـادئ           يتناولون  •

تنتاجات  مبا يتفق مع اس    ٢٠٠٦التوجيهية للهيئة احلكومية الدولية لعام      
 أي نتائج   ويتناولوناهليئة الفرعية للمشورة يف دورهتا الثالثة والثالثني،        

  خترج هبا اجتماعات اخلرباء التابعة للهيئة احلكومية الدولية؛
يوصون اهليئة الفرعية للمشورة بأن تدرج يف املبادئ التوجيهية املنقحة            •

 من جانب األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية         باإلبالغاملتعلقة  
أي توصيات واستنتاجات تنشأ إما عن اجتماعات اخلرباء التابعة للهيئة          
احلكومية الدولية وتناقَش يف حلقة العمل هذه، بشأن أي قضية تتعلق           
باإلبالغ عند استخدام املنهجيات الواردة يف املبادئ التوجيهية للهيئـة          

اليت يشار إليها فيمـا يلـي باسـم          (٢٠٠٦لدولية لعام   احلكومية ا 
  ).‘املعلومات اإلضافية املتعلقة باملنهجيات‘
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 للهيئـة   ٣٣الدورة  
 ورةـالفرعية للمش 

  العلمية والتكنولوجية

  : يف دورهتا الثالثة والثالثني مبا يلي الفرعيةتقوم اهليئة
 ١٥تنظر يف اآلراء اإلضافية املقدمـة مـن األطـراف حبلـول               •

 ويف املعلومات اإلضافية عن املنهجيات اليت       ٢٠١٠سبتمرب  /أيلول
أوصى املشاركون يف حلقة العمل الثانية بإدراجها يف املـشروع          
املشروح للمبادئ التوجيهية املنقحة لإلبالغ من جانب األطراف        
املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، وتقدم مزيداً من اإلرشـادات          

علق بإعداد املشروع املشروح هلـذه املبـادئ        إىل األمانة فيما يت   
  التوجيهية املنقحة؛

، اآلراء  ٢٠١١أبريـل   /تطلب من األمانة أن تدرِج، حبلول نيـسان         •
واملعلومات اإلضافية املتعلقة باملنـهجيات، املـذكورة أعـاله، يف          
املشروع املنقح هلذه املبادئ التوجيهية باالسـتناد إىل اإلرشـادات          

  ؛ه ولكي يناقشها املشاركون يف حلقة العمل الثالثةاملشار إليها أعال
تطلب من األمانة أن تبدأ، رهناً بتوافر التمويـل، يف األعمـال              •

التحضريية املتعلقة بتحديث الربنامج احلاسويب لنموذج اإلبـالغ        
أكتـوبر  /املوحد بغية االنتهاء من هذا العمل حبلول تشرين األول        

ل يتخذه مؤمتر األطـراف يف      ، رهناً بقرار بشأن اجلداو    ٢٠١٢
  دورته السابعة عشرة؛

تستعرض التقدم احملرز يف برنامج العمل وتوافق، إذا كان ذلـك             •
مطلوباً ورهناً بتوافر التمويل، على عقد حلقات عمل إضـافية          
ملناقشة أي قضايا معلقة وحتديد أي عمل إضايف قد تدعو اهليئـة        

ة إىل اإلسهام به يف برنامج الفرعية للمشورة اهليئة احلكومية الدولي
  .العمل، على النحو الذي أوصت به األطراف

٢٠١١  
ــة  ــة احلكومي اهليئ
ــة   ــة املعني الدولي

  املناخ بتغري

، اجتماعات أخـرى للخـرباء بـشأن        ُدعيت إىل ذلك  إذا  تعقد،  
  املنهجية القضايا

  :يقوم املشاركون مبا يلي  الثالثةحلقة العمل  
لقة باملشروع املشروح واملبادئ التوجيهيـة      يتناولون القضايا املتع    •

املنقحة لإلبالغ من جانب األطراف املدرجة يف املرفـق األول          
لالتفاقية، مبا يف ذلك جداول منوذج اإلبالغ املوحد، مع التركيز          

  على القضايا التقنية واملنهجية؛
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يقّدمون توصيات بشأن املشروع املشروح هلذه املبادئ التوجيهية          •  
حة بغية تيسري النظر فيها من جانب اهليئة الفرعية للمـشورة           املنق

  .يف دورهتا الرابعة والثالثني
 للهيئـة   ٣٤الدورة   

ورة ـالفرعية للمش 
  العلمية والتكنولوجية

  : يف دورهتا الرابعة والثالثني مبا يلي الفرعيةتقوم اهليئة
غ من  تنظر يف املشروع املشروح للمبادئ التوجيهية املنقحة لإلبال         •

جانب األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، مبا يف ذلـك           
  :جداول منوذج اإلبالغ املوحد وذلك بقصد

االتفاق على اجلداول املنقحة لنموذج اإلبالغ املوحـد، أو           •
على جمموعة فرعية من هذه اجلداول املنقحة، ومواصلة النظر         

  اء منها بعد؛يف اجلداول من هذا النوع اليت مل يتم االنته
التوصية بتضمني الربنامج احلاسويب لنموذج اإلبالغ املوحـد       •

  جداول منوذج اإلبالغ املوحد املنقحة املوافق عليها؛
تستعرض التقدم احملرز يف برنامج العمل وتوافق، رهنـاً بتـوافر             •

التمويل، على عقد حلقات عمل إضافية ملناقشة أي قضايا معلقة          
 قد تدعو اهليئة الفرعية للمشورة اهليئـة        وحتديد أي عمل إضايف   

احلكومية الدولية إىل اإلسهام به يف برنامج العمل، على النحـو           
  .الذي أوصت به األطراف

 للهيئـة   ٣٥الدورة  
ورة ـالفرعية للمش 

  العلمية والتكنولوجية

تواصل اهليئة الفرعية للمشورة، يف دورهتا اخلامسة والثالثني، النظـر          
ئ التوجيهية املنقحة لإلبالغ من جانب األطراف يف        يف مشروع املباد  

املرفق األول لالتفاقية، مبا يف ذلك جداول منوذج اإلبالغ املوحـد،           
بقصد إعداد مشروع مقرر لكي يعتمده مؤمتر األطراف يف دورتـه           

حـة جتربـة    السابعة عشرة، بشأن جتربة هذه املبادئ التوجيهية املنقّ       
ديدة لنموذج اإلبالغ املوحد، ابتداًء     طوعية، مبا يف ذلك اجلداول اجل     

  .٢٠١٢من عام 
 ملـؤمتر   ١٧الدورة  
  األطراف

 يعتمد مؤمتر األطراف، يف دورته السابعة عشرة، مقـرراً يـشتمل          
  :على ما يلي

يعتمد املبادئ التوجيهية املنقحة لإلبالغ من جانب األطراف يف           •
ـ         دة لنمـوذج   املرفق األول لالتفاقية، مبا يف ذلك اجلداول اجلدي

اإلبالغ املوحد، من أجل جتربتها طوعياً من جانب األطـراف          
ابتـداًء  ) أطراف املرفق األول  (املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية      

  ؛٢٠١٢أكتوبر /من تشرين األول
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 /يطلب إىل األمانـة أن ُتطلـق، اعتبـاراً مـن تـشرين األول        •
ث لنمـوذج اإلبـالغ     ، الربنامج احلاسويب احملدَّ   ٢٠١٢أكتوبر  

  املوحد جلداول أنشطة اإلبالغ، رهناً بتوافر املوارد؛
 يدعو أطراف املرفق األول إىل أن تقـدم إىل األمانـة، حبلـول              •

، معلومات عن خرباهتـا يف جتربـة        ٢٠١٣مايو  /أيار] س س [
املبادئ التوجيهية املنقحة لإلبالغ من جانب األطراف املدرجـة         

ول لالتفاقية، مبا يف ذلك الربنامج احلاسويب احملـدَّث        يف املرفق األ  
  .لنموذج اإلبالغ املوحد املذكور

 ٢٠١٢  
 للهيئـة   ٣٦الدورة  

ورة ـالفرعية للمش 
  العلمية والتكنولوجية

  

، النسخة  ٢٠١٢أكتوبر  /تشرين األول ] س س [ُتطلق األمانة، حبلول       
ملوحد باالسـتناد إىل    احملدَّثة من الربنامج احلاسويب لنموذج اإلبالغ ا      

املبادئ التوجيهية املنقحة لإلبالغ من جانب األطراف املدرجـة يف          
 املرفق األول لالتفاقية، مبا يف ذلك اجلـداول اجلديـدة لنمـوذج           

  .اإلبالغ املوحد
تكتسب أطراف املرفق األول اخلربة، علـى أسـاس طـوعي، يف              

رة، مبا يف ذلك اجلـداول      استخدام املبادئ التوجيهية املنقحة املذكو    
اجلديدة لنموذج اإلبالغ املوحد، والنسخة احملدَّثـة مـن الربنـامج           

  .احلاسويب لنموذج اإلبالغ املوحد
 للهيئـة   ٣٧الدورة  

ورة ـالفرعية للمش 
  العلمية والتكنولوجية

  

٢٠١٣  
  :تقوم أطراف املرفق األول مبا يلي  

لتوجيهية املنقحـة    اكتساب اخلربة يف استخدام املبادئ ا      تواصل  •
لإلبالغ من جانب األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية،         
هي والنسخة احملدَّثة من الربنامج احلاسويب لنمـوذج اإلبـالغ          

  املوحد جلداول أنشطة اإلبالغ؛
، معلومـات   ٢٠١٣مايو  /أيار] س س [تقدم إىل األمانة، حبلول       •

جيهية املنقحة والنسخة   عن خرباهتا يف استخدام هذه املبادئ التو      
  .احملدَّثة من الربنامج احلاسويب املذكور آنفاً
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 للهيئـة   ٣٨الدورة  
ورة ـالفرعية للمش 

  العلمية والتكنولوجية

  :يف دورهتا الثامنة والثالثني مبا يليالفرعية تقوم اهليئة 
تنظر يف املعلومات املقدمة من أطراف املرفق األول عن خرباهتا يف             •

بادئ التوجيهية املنقحة لإلبالغ من جانب األطراف       استخدام امل 
املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية والنسخة احملّدثة من الربنـامج          

  املوحد؛ احلاسويب لنموذج اإلبالغ
  :تطلب من األمانة إعداد ما يلي  •

النسخة النهائية من املبادئ التوجيهية املنقحة املذكورة آنفاً،          •
اجلديدة لنموذج اإلبالغ املوحد، حبلول     مبا يف ذلك اجلداول     

  ؛٢٠١٣أكتوبر /تشرين األول] س س[
ث لنموذج اإلبـالغ    النسخة النهائية من الربنامج احلاسويب احملدَّ       •

املوحد، والذي ينبغي أن يعكس هذه املبادئ التوجيهية املنقحة،         
  .٢٠١٤يونيه /وذلك من أجل إصدار هذه النسخة يف حزيران

ئـة   للهي ٣٩الدورة  
ورة ـالفرعية للمش 

  العلمية والتكنولوجية

تقوم اهليئة الفرعية للمشورة، يف دورهتا التاسعة والـثالثني، بإعـداد            
مشروع مقرر كي يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عـشرة           
بشأن استخدام املبادئ التوجيهية املنقحة لإلبالغ من جانب األطراف         

اقية، مبا يف ذلـك اجلـداول اجلديـدة         املدرجة يف املرفق األول لالتف    
  .٢٠١٥لنموذج اإلبالغ املوحد، استخداماً إلزامياً ابتداء من عام 

 ملـؤمتر   ١٩الدورة   
  األطراف

يعتمد املبادئ التوجيهية املنقحة املذكورة، مبا يف ذلـك اجلـداول           
  .اجلديدة يف منوذج اإلبالغ املوحد

٢٠١٤  
، النسخة النهائية من  ٢٠١٤ونيه  ي/حزيران] س س [تطلق األمانة، يف       

الربنامج احلاسويب احملدَّث لنموذج اإلبالغ املوحـد باالسـتناد إىل          
املبادئ التوجيهية املنقحة لإلبالغ من جانب األطراف املدرجـة يف          

  .املرفق األول لالتفاقية
٢٠١٥  

تبدأ أطراف املرفق األول يف اإلبالغ، على أسـاس إلزامـي، عـن               
نبعاثات غازات الدفيئة باستخدام املبادئ التوجيهيـة       قوائمها جلرد ا  

املنقحة املذكورة، مبا يف ذلك اجلداول اجلديدة لنمـوذج اإلبـالغ           
  .املوحد املذكور
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  املرفق الثاين

املبـادئ التوجيهيـة    القضايا املنهجية املتصلة باإلبالغ عند استخدام           
 فيمـا يتعلـق     ٢٠٠٦ للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ لعام      

  قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئةإعداد ب
املبادئ التوجيهية للهيئة احلكوميـة     القضايا املنهجية املتصلة باإلبالغ عند استخدام         

املشار إليها فيمـا   (قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئةبإعداد  فيما يتعلق ٢٠٠٦الدولية لعام   
، واليت حددهتا األطراف    )‘٢٠٠٦ة للهيئة احلكومية الدولية لعام      املبادئ التوجيهي ‘يلي باسم   

يف الدورة الثانية والثالثني للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، لكي جيري تناوهلا يف     
  :حلقة العمل الثانية لربنامج العمل، هي كما يلي

ضـي املتـصلة    قضايا الزراعة واحلراجة وغريها من قضايا اسـتخدام األرا          )أ(  
معاجلـة  : باإلبالغ عن االنبعاثات البشرية املنشأ وعمليات إزالتـها مثـل         

االنبعاثات الناجتة عن االضطرابات الطبيعية وعمليات إزالتها، والتغري مـن          
سنة إىل أخرى ضمن املبادئ التوجيهية للهيئة احلكوميـة الدوليـة لعـام             

يما يتـصل باسـتخدام     واإلرشادات املتعلقة باملمارسات اجليدة ف     ،٢٠٠٦
األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة، واملبادئ التوجيهية املنقحـة         

 اليت وضعتها اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ إلعداد          ١٩٩٦لعام  
           واملؤشـر غـري املباشـر لألراضـي        قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة،    

  غري املستغلة؛
  ات األخشاب املقطوعة؛منتج  )ب(  
  افتراضية؛بارامترات اخليارات املتعلقة بتحديث أو إضافة   )ج(  
  آثار استخدام أساليب من مستوى أعلى؛  )د(  
  إعادة حساب السالسل الزمنية؛واتساق   )ه(  
  األراضي الرطبة؛  )و(  
  انبعاثات أكسيد النيتروز من التربة؛  )ز(  
عات الزراعة واستخدام األراضـي وتغـيري   اآلثار املنهجية لإلبالغ عن قطا     )ح(  

  .استخدام األراضي واحلراجة، كلٍ على حدة
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  املرفق الثالث

الدعوات املوجهة إىل اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ لتنظيم              
اجتماع خرباء بشأن العامل املنهجي املتصل باإلبالغ عند اسـتخدام          

 فيمـا يتعلـق     ٢٠٠٦ية الدولية لعام    املبادئ التوجيهية للهيئة احلكوم   
  بإعداد قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة

 من هذه الوثيقة أن يبحـث مـدى         ٧ينبغي الجتماع اخلرباء املشار إليه يف الفقرة          
ثة، على النحو املناسب، فيما يتصل يف       ضرورة وطرق توضيح وحتسني وتقدمي املعلومات احملدَّ      

  : مجلة أمور مبا يلي
املعلومات الواردة يف الفصل السابع عـن األراضـي الرطبـة، وخاصـة               )أ(  

اإلرشادات املنهجية يف اجملاالت اليت ُحدد فيها وجود ثغـرات وذلـك يف             
 من الفصل السابع والثغرات املتصلة بـبعض اسـتعماالت          ١-٧اجلدول  

 األراضي الرطبة غري املتناولة بالكامل حالياً، مثالً صرف املياه من األراضي          
 الرطبة، أو إعادة ترطيب األراضي الرطبة اجملففـة سـابقاً، أو اسـتعادة             

  األراضي الرطبة؛
املعلومات الواردة يف الفصل الثاين عـشر بـشأن منتجـات األخـشاب               )ب(  

، واالتساق، واحتماالت ازدواج احلساب مع      التعاريفاملقطوعة، وخاصة   
 هنج جديـد    قطاعات أخرى، واستخدام أساليب من مستوى أعلى، وأي       

  رح؛يكون قد اقُت
املعلومات الواردة يف الفصل احلادي عشر فيما يتصل باالنبعاثات املباشـرة             )ج(  

  .وغري املباشرة ألكسيد النيتروز من التربة

        


