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 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
 الدورة التاسعة عشرة

 ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٩-١ميالنو، 
 من جدول األعمال) د(٤البند 

 القضايا املنهجية

 إرشادات املمارسات اجليدة وغريها من املعلومات بشأن استخدام
 األراضي والتغري يف استخدام األراضي واحلراجة

 نتاجات مقترح من الرئيسمشروع است

رحبـت اهليـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بتقرير الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ املعنون                 -١
وُيشار إليه فيما يلي    " (إرشادات املمارسات اجليدة فيما يتعلق باستخدام األراضي والتغري يف استخدام األراضي واحلراجة           "
، الذي أُعد استجابةً ") فريق تغري املناخ خبصوص املمارسات اجليدة فيما يتعلق باستخدام األراضي واحلراجة      إرشـادات "ب    

والقصد من هذه اإلرشادات هو مساعدة األطراف يف إعداد قوائم          . ٧-م أ /١١لطلب من مؤمتر األطراف ورد يف مقرره        
كما ترمي اإلرشادات إىل    . م التيقن إىل أدىن حد ممكن عملياً      جرد لغازات الدفيئة تكون أعلى جودة فُتقلّل فيها أوجه عد         

 .دعم وضع قوائم جرد تكون متسمة بالشفافية واالتساق والكمال والقابلية للمقارنة والدقة

وأحاطـت اهليـئـة الفرعـيـة للمشـورة العلميـة والتكنولوجيـة علماً باملعلومـات الواردة يف الوثيقة               -٢
FCCC/SBSTA/2003/INF.11              املـتعلقة مبشروع منوذج إبالغ موحد فيما يتعلق باستخدام األراضي والتغري يف استخدام 

 .األراضي واحلراجة
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إرشادات فريق  "وقـررت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن توصي مبشروع مقرر بشأن استخدام               -٣
يف إعداد قوائم اجلرد الوطنية لغازات    " األراضي واحلراجة تغـري املـناخ خبصوص املمارسات اجليدة فيما يتعلق باستخدام           

 . كيما يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة(FCCC/SBSTA/2003/L.22/Add.1)الدفيئة مبوجب االتفاقية 

وقـررت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تنظر، يف دورهتا العشرين، يف جداول منوذج                -٤
د من أجل اإلبالغ عن قوائم جرد غازات الدفيئة فيما يتعلق باستخدام األراضي والتغري يف استخدام         إبـالغ موح  

إرشادات "األراضي واحلراجة، وذلك يف إطار بروتوكول كيوتو وما يتصل بذلك من متطلبات إبالغ، تستند إىل                
، بقصد التوصية مبشروع    "واحلراجةفـريق تغري املناخ خبصوص املمارسات اجليدة فيما يتعلق باستخدام األراضي            

 .مقرر بشأن هذه اإلرشادات يف إطار بروتوكول كيوتو كيما يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة

فرباير / شباط ١٥ودعـت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة حبلول                -٥
 منوذج اإلبالغ املوحد املتعلق بأنشطة استخدام األراضي والتغري يف استخدام            آراءهـا بشـأن مشـاريع جداول       ٢٠٠٤

 وبشأن  FCCC/SBSTA/2003/INF.11األراضـي واحلراجة يف إطار بروتوكول كيوتو، وهي اجلداول الواردة يف الوثيقة             
ستخدام األراضي والتغري يف متطلـبات اإلبالغ عما تتضمنه قوائم اجلرد السنوية لغازات الدفيئة من معلومات عن أنشطة ا         

وطلبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل األمانة        . اسـتخدام األراضي واحلراجة يف إطار بروتوكول كيوتو       
القيام بتحديث مشاريع جداول منوذج اإلبالغ املوحد املتعلق باألنشطة املذكورة يف إطار بروتوكول كيوتو على أن تأخذ                 

 . اآلراء املقدمة من األطراف، بغية تيسري مواالة نظر هذه اهليئة الفرعية يف هذا املوضوع يف دورهتا العشرينيف احلسبان

التعاريف "ورحبـت هـذه اهليئة الفرعية بتقرير فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ املعنون                 -٦
 قوائم اجلرد والناشئة عما يتسبب فيه اإلنسان مباشرة من واخلـيارات املنهجية فيما يتعلق باالنبعاثات املدرجة يف     

وقررت مواالة النظر يف املعلومات الواردة يف       ". تـردي األحراج وزوال الغطاء النبايت ألنواع أخرى من النباتات         
 .٧-م أ/١١من املقرر ) أ(٢هذا التقرير يف دورهتا العشرين وفقاً للفقرة 

 ١٥العلمية والتكنولوجية األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة، حبلول          ودعـت اهليـئة الفرعـية للمشورة         -٧
 أعاله، مبا يف ذلك آراؤها بشأن التعاريف ٦، آراءها األولية بشأن التقرير املشار إليه يف الفقرة ٢٠٠٤مارس /آذار

رة من أنشطة التردي    املمكنة حلساب انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ النامجة عما يتسبب فيه اإلنسان مباش            
 .وزوال الغطاء النبايت، وهي التعاريف اليت ميكن استخدامها يف سياق بروتوكول كيوتو

 التابع لفريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين       -وأحاطـت هذه اهليئة الفرعية علماً بتقرير اجتماع اخلرباء           -٨
 تؤثر على خمزونات الكربون األرضية والتأثريات البشرية  املتعلق بالفهم العلمي الراهن للعمليات اليت-بتغري املناخ 
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علـيها، وهـو التقرير الذي كان فريق اخلرباء احلكومي الدويل املذكور قد قدمه إىل هذه اهليئة الفرعية استجابة                   
 .٧-م أ/١١من املقرر ) د(٣للدعوة الواردة يف الفقرة 

 وجية إىل هدف يتمثل يف تناول القضايا املشار إليها يف الفقرة          وأشـارت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنول       -٩
واحلاجة إىل مناقشة   ) واستخدام األراضي والتغري يف استخدام األراضي واحلراجة       (١-م ج أ  /-من مشروع املقرر    ) ح(١

 .٧-م أ/١١من املقرر ) د(٣القضايا املشار إليها يف الفقرة 

، آراءها بشأن   ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ١٥إىل أن تقدم إىل األمانة، حبلول       ودعـت هـذه اهليئة الفرعية األطراف         -١٠
 أعاله، وبشأن القضايا األخرى املتصلة باستخدام األراضي والتغري يف استخدام األراضي ٩القضـايا املشار إليها يف الفقرة   

 .واحلراجة

 أعاله، واآلراء املقدمة ٩ر إليها يف الفقرة وقـررت هذه اهليئة الفرعية أن تناقش يف دورهتا العشرين القضايا املشا        -١١
 . أعاله وغريها من املعلومات ذات الصلة، وأن تنظر يف اخلطوات القادمة على النحو املناسب١٠املشار إليها يف الفقرة 

 ـ ـ ـ ـ ـ
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