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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
  الدورة الثالثة والثالثون

  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٤ -نوفمرب / تشرين الثاين٣٠كانكون، 
   من جدول األعمال)ج(٦البند 
  ايا املنهجية يف إطار بروتوكول كيوتوالقض

  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               
   املرفق األول لالتفاقيةالسنوية لألطراف املدرجة يف اجلرد

  مشروع استنتاجات مقَترح من الرئيس    
) اهليئـة الفرعيـة للمـشورة     ( اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية       رحبت  -١

إلعـداد  املبادئ التوجيهية   "املقدم عن حلقة العمل الثانية من برنامج العمل بشأن           )١(بالتقرير
املبادئ : ، اجلزء األول   املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية     ألطرافالبالغات الوطنية من جانب ا    
ُيشار إليها فيما يلـي     " ( اإلبالغ عن قوائم اجلرد السنوية     بشأنالتوجيهية لالتفاقية اإلطارية    

، وُعقدت  )يف املرفق األول لالتفاقية    األطراف املدرجة    جانبالتوجيهية لإلبالغ من    باملبادئ  
، ٢٠١٠نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٤ إىل   ٣ن، أملانيا، يف الفترة من      حلقة العمل املذكورة يف بو    

  .)٢(حيث نظمتها األمانة بطلب من اهليئة الفرعية للمشورة يف دورهتا الثالثني
وأشارت اهليئة الفرعية للمشورة مع التقدير إىل اجتماع اخلرباء الذي نظمه الفريـق               -٢

وأكسيد ات اخلشب املقطوع واألراضي الرطبة      احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ بشأن منتج      

__________ 

)١( FCCC/SBSTA/2010/INF.10. 
)٢( FCCC/SBSTA/2009/3 ١٠٥، الفقرة. 
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املنبعثة من التربة، وذلك استجابة لطلب من اهليئة الفرعية للمشورة يف دورهتا            ) N2O (النيتروز
  . )٣(الثانية والثالثني

ورحبت اهليئة الفرعية للمشورة مبسامهة الفريق احلكومي الدويل يف حلقـة العمـل               -٣
قيامه بعرض ما توصل إليه اجتماع اخلرباء من نتـائج بـشأن              أعاله و  ١املذكورة يف الفقرة    

  : املواضيع التالية
إعادة النظر يف استخدام املؤشر غري املباشر لألراضـي املـستغلة لتقـدير               )أ(  

  ؛عمليات إزالتها على الصعيد الوطيناالنبعاثات البشرية املنشأ و
  ئة؛ استخدام مناذج وقياسات يف قوائم جرد غازات الدفي  )ب(  
) N2O (وأكـسيد النيتـروز   منتجات اخلشب املقطوع، واألراضي الرطبة        )ج(  

  .املنبعثة من التربة
وأحاطت اهليئة الفرعية للمشورة علماً باملوجز املقدم مـن الرؤسـاء املـشاركني               -٤

الجتماع خرباء الفريق احلكومي الدويل بشأن منتجات اخلشب املقطوع واألراضي الرطبـة            
ومع اإلشارة إىل ما شهده العلم من تطـور يف          . )٤(املنبعثة من التربة  ) N2O (وزوأكسيد النيتر 

بعض اجملاالت املتعلقة باألراضي الرطبة، دعت اهليئة الفرعية الفريق احلكـومي الـدويل إىل              
االضطالع باملزيد من األعمال املنهجية املتعلقة باألراضي الرطبة، مع التركيز علـى إعـادة              

 املبادئ التوجيهية  بغية سد الثغرات يف هذا اجملال اليت شابت          راضي اخلثية األترطيب وإصالح   
 بشأن قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئـة       ٢٠٠٦عام  لفريق احلكومي الدويل    الصادرة عن ا  

واستكمال هـذا   ") ٢٠٠٦املبادئ التوجيهية للفريق احلكومي لعام      "    بُيشار إليها فيما يلي     (
  . التاسعة والثالثني للهيئة الفرعية للمشورةالعمل حبلول الدورة 

وأحاطت اهليئة الفرعية للمشورة علماً مبا قدمته األطراف من آراء إضافية تـرد يف                -٥
 بشأن تنقيح املبادئ التوجيهية لإلبالغ مـن        Add.1-3 و FCCC/SBSTA/2010/Misc.7الوثيقة  

  .ِقَبل األطراف املدرجة يف املرفق األول
إىل أن املبادئ التوجيهية للفريق احلكومي الـدويل        اهليئة الفرعية للمشورة    وأشارت    -٦

ري يم األراضي وتغ  استخدا قد دجمت التوجيهات املنهجية للقطاع الزراعي وقطاع         ٢٠٠٦لعام  
الزراعـة  :  يف توجيهات منهجية جديدة لقطاع جديـد هـو          واحلراجة استخدام األراضي 

علـى أن   اهليئة الفرعية للمشورة    ووافقت  .  األراضي واحلراجة وغريمها من أشكال استخدام    
يبقى الفصل بني قطاع الزراعة وقطاع استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة            

املدرجة يف املرفق األول،    إعداد بالغات األطراف    يف املبادئ التوجيهية املنقحة لالتفاقية بشأن       
يف املرفـق    األطراف املدرجة    جانب لإلبالغ من    الية احل التوجيهيةكما هو احلال يف املبادئ      

__________ 

)٣( FCCC/SBSTA/2010/6 ٦٩، الفقرة. 

)٤( <http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/meeting/pdfiles/1010_CoChairsSummary_Geneva.pdf>. 
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كما وافقت اهليئة الفرعية على أن اإلبالغ املستقل فيما يتعلـق بالزراعـة             . األول لالتفاقية 
واستخدام األراضي واحلراجة يتطلب حتديد فئات الزراعة واحلراجة وغريمها مـن أشـكال             

 عن الفريق احلكومي الـدويل      ٢٠٠٦ام  استخدام األراضي، يف املبادئ التوجيهية الصادرة ع      
املتصلة بقطاعي الزراعة واستخدام األراضي واحلراجة بغية ضمان اكتماهلا وجتنب االزدواجية           

ووافقت اهليئة الفرعية للمشورة    . أو الفئات الفرعية  /يف اإلبالغ عن كل واحدة من الفئات و       
  احلاليـة  التوجيهيـة  املبـادئ     على أن ذلك قد يشمل إعادة النظر يف حتديد الفئات يف           أيضاً

  .  يف املرفق األول لالتفاقيةلإلبالغ من ِقَبل األطراف املدرجة 
 على أنه ينبغي لألطراف املدرجـة يف املرفـق          أيضاًاهليئة الفرعية للمشورة    ووافقت    -٧

  .   السالئـفاألول لالتفاقية مواصلة اإلبالغ عن غازات
 األمانة أن تنظم، رهناً بتوافر املوارد، حلقة عمل          إىل اهليئة الفرعية للمشورة  وطلبت    -٨

ووافقت على أن تتناول حلقـة العمـل        . ٢٠١١ثالثة يف إطار برنامج العمل يف مطلع عام         
يف املرفق   األطراف املدرجة    جانبلإلبالغ من    املنقحة   التوجيهيةاملسودة املشروحة للمبادئ    

 الفرعية يف دورهتا الرابعة والثالثني يف التقرير        كما وافقت على أن تنظر اهليئة     . األول لالتفاقية 
  . املتعلق حبلقة العمل

 أن تنظم األمانة، رهناً بتوافر املوارد، حلقة عمل أيضاًاهليئة الفرعية للمشورة وطلبت    -٩
  .٢٠١١رابعة يف إطار برنامج العمل، ُتعقد يف النصف الثاين من عام 

أن تشرع األمانة، رهناً بتـوافر      فرعية للمشورة   اهليئة ال وباإلضافة إىل ذلك، طلبت       -١٠
           املوارد، يف العمل التحضريي املتعلق بتطوير الربنامج احلاسويب لنمـوذج اإلبـالغ احلـايل             

)CRF Reporter (وذلك رهناً ٢٠١٢أكتوبر /بغية استكمال هذا العمل حبلول تشرين األول ،
  . ابعة عشرة بشأن جداول النموذجبصدور قرار من مؤمتر األطراف يف دورته الس

        


