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(A)     GE.04-70520    250604    250604 

                                           اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
               الدورة العشرون

     ٢٠٠٤      يونيه  /        حزيران  ٢٥-  ١٦     بون، 
 

               من جدول األعمال  )  أ ( ٣      البند 
                القضايا املنهجية

                                                              إرشـادات املمارسـات اجلـيدة يف ما يتعلق بأنشطة استخدام           
                                        ً                  األراضـي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة وفقاً لربوتوكول        

                                        اخلشب املقطوع، وغري ذلك من القضايا                          كـيوتو، ومنـتجات   
                                                    املتصلة باستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة

 مشروع استنتاجات اقترحه الرئيسان املشاركان لفريق االتصال املعين
 من جدول األعمال) أ(٣بالبند 

          ي واحلراجة                                                                 إرشادات املمارسات اجليدة بشأن استخدام األراضي والتغري يف استخدام األراض

                                                     ً                                                    أحاطـت اهليـئة الفرعـية للمشـورة العلمـية والتكنولوجـية علماً باملعلومات الواردة يف الوثيقتني                  - ١
FCCC/SBSTA/2004/INF.1 و    FCCC/SBSTA/2004/MISC.1       بشأن منوذج اإلبالغ املوحد وبشأن متطلبات                                            

                               أنشطة استخدام األراضي والتغيري يف                                                                         اإلبـالغ عما تتضمنه قوائم اجلرد السنوية لغازات الدفيئة من معلومات عن       
  .                                            استخدام األراضي واحلراجة يف إطار بروتوكول كيوتو

                         ً                                                                            وأحاطـت اهليـئة الفرعية علماً باإلرشادات املنهجية لتقدير وقياس ورصد األنشطة املتعلقة باستخدام               - ٢
                        تو الواردة يف إرشادات                                                                                       األراضـي والتغري يف استخدام األراضي واحلراجة واإلبالغ عنها يف إطار بروتوكول كيو            

                                                                                                             الفـريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ خبصوص املمارسات اجليدة يف ما يتعلق باستخدام األراضي والتغري يف                 
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                                                                           ويشار إليها يف ما يلي بوصفها إرشادات الفريق املعين بتغري املناخ خبصوص             (                                اسـتخدام األراضـي واحلـراجة       
   ).                   خدام األراضي واحلراجة                              املمارسات اجليدة يف ما يتعلق باست

                                                                                        وأعدت اهليئة الفرعية جداول لنموذج إبالغ موحد من أجل اإلبالغ عن قوائم جرد غازات الدفيئة يف ما  - ٣
                من بروتوكول    ٣              من املادة     ٤    و  ٣                                                                           يتعلق بأنشطة استخدام األراضي والتغري يف استخدام األراضي مبوجب الفقرتني           

                                                 إرشادات املمارسات اجليدة يف ما يتعلق باستخدام          (  ١٠-    م أ  /-            روع املقرر                                          كيوتو الواردة يف املرفق الثاين من مش      
  )                    من بروتوكول كيوتو ٣           من املادة  ٤   و ٣                                                        األراضي والتغيـر يف استخدام األراضي واحلراجـة مبوجب الفقـرتني 

) FCCC/SBSTA/2004/L.15/Add.1.(   

                                    وية الواردة يف جداول منوذج اإلبالغ                                                                       ومل تسـتكمل اهليئة الفرعية نظرها يف كيف ميكن لرموز حتديد اهل            - ٤
     من  ٦                                                                                           املوحد أن تشري إىل املشاريع املتعلقة باستخدام األراضي والتغري يف استخدام األراضي واحلراجة مبوجب املادة 

    ١٠-   م أ /-                                     الوارد يف املرفق األول من مشروع املقرر  ٣- ٣- ٣                                               بروتوكول كيوتو كما مل تستكمل نظرها يف البند      
                                                                                 رسات اجليدة يف ما يتعلق بأنشطة استخدام األراضي والتغري يف استخدام األراضي واحلراجة مبوجب             إرشادات املما (

                  وسوف تنظر اهليئة      ). FCCC/SBSTA/2004/L.15/Add.1   ) (                      من بروتوكول كيوتو    ٣              من املادة     ٤    و  ٣         الفقرتني  
  .                                               الفرعية يف هاتني املسألتني يف الدورة احلادية والعشرين

                                                                 رعية أن تنظـر كذلك يف دورتـها احلاديـة والعشـريـن فـي مشـروع مقـرر                 وقـررت اهليئة الف - ٥
) FCCC/SBSTA/2004/L.15/Add.1 (              هبـدف التوصـية مبشروع مقرر بشأن إرشادات الفريق املعين بتغري املناخ                                                                        

  .      لعاشرة                                                                                      خبصوص املمارسات اجليدة يف ما يتعلق باستخدام األراضي واحلراجة كي يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته ا

                                      ً  ، إىل األمانة أن تعد مذكرة تتضمن اقتراحاً  ٧-   م أ /  ٢١             من املقرر    ٤                                            وطلبـت اهليئة الفرعية، مشرية إىل الفقرة         - ٦
                                      من بروتوكول كيوتو خبصوص تقديرات       ٥              من املادة     ٢                                                               بإسداء املشورة التقنية بشأن منهجيات التعديل مبوجب الفقرة         

                                                                  النامجة عن استخدام األراضي والتغري يف استخدام األراضي واحلراجة يف إطار                                       االنبعاثات وعمليات اإلزالة البشرية املنشأ
      من   ٢                                                                                             وينبغي أن تستند هذه املذكرة إىل اإلرشادات التقنية بشأن منهجيات التعديل مبوجب الفقرة                .                بروتوكول كيوتو 

                          ن منهجيات التعديل مبوجب                              م أإ إرشادات تقنية بشأ     /-                                                     من بروتوكول كيوتو املعتمدة مبوجب مشروع املقرر          ٥       املادة  
             َ                          واخلربات املكتَسبة يف تطبيق هذه اإلرشادات  ٩-   م أ /  ٢٠              امللحقة باملقرر   )                       من بروتوكول كيوتو    ٥              من املادة     ٢          الفقـرة   
  . ٩-   م أ /  ٢٠                       للطلب الوارد يف املقرر        استجابة

              توصية يف دورهتا              أعاله هبدف ال ٦                                                                       ووافقـت اهليـئة الفرعية على النظر يف املذكرة املشار إليها يف الفقرة          - ٧
                                                                                                                الثانـية والعشرين مبقرر بشأن التعديالت كي يعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة املقرر إحالته إىل                 

  .                                                                               مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو العتماده يف دورته التالية
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                                          ، أن تناقش يف دورهتا الثانية والعشرين        ٧-    م أ  /  ٢٢     قرر           من امل   ٢                                          وقررت اهليئة الفرعية، مشرية إىل الفقرة        - ٨
                                                                                                 املعايري املتعلقة باحلكم على حاالت اإلخفاق يف تقدمي املعلومات ذات الصلة بتقدير انبعاثات غازات الدفيئة حبسب 

  ك      وذل ٣           من املادة  ٤   و ٣                                                                                      مصـادرها وعملـيات إزالتها بواسطة البواليع الناشئة عن األنشطة احملددة يف الفقرتني           
                                                                                                             هبـدف التوصـية يف أقرب وقت ممكن من الناحية العملية مبقرر بشأن هذا املوضوع كي يعتمده مؤمتر األطراف                   

  .                                                           العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته التالية

                                                                         الحظت اهليئة الفرعية أن هناك تكاليف تقترن بتنفيذ هذه االستنتاجات وأن     ٩-    م أ  /  ١٦     ً            ووفقـاً للمقرر     - ٩
  .                                              تنفيذها يعتمد على توافر اعتمادات مالية تكميلية

                   منتجات اخلشب املقطوع

   Corr.1   وFCCC/TP/2003/7                        ً                                            أحاطــت اهليــئة الفرعــية عــلماً باملعلومــات الــواردة يف الوثــائق  -  ١٠
  .                         بشأن منتجات اخلشب املقطوعAdd.1   وFCCC/SBSTA/2004/MISC.9 و

                                                          لقة العمل املتعلقة مبنتجات اخلشب املقطوع املزمع تنظيمها                                                    وقررت اهليئة الفرعية أن يكون اهلدف من ح        -  ١١
                وينبغي أن تضع     .                                                                                             قـبل الدورة احلادية والعشرين هو إذكاء الوعي باملسائل ذات الصلة مبنتجات اخلشب املقطوع             

    شأن                            أعاله وكذلك املعلومات ب      ١٠                                                                                   حلقـة العمل يف االعتبار املعلومات الواردة يف الوثائق املشار إليها يف الفقرة              
                                          اليت وضعها الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري     ١٩٩٦                                                   منتجات اخلشب املقطوع الواردة يف املبادئ التوجيهية لعام 

  .                                                                                                           املناخ وإرشادات الفريق املعين بتغري املناخ خبصوص املمارسات اجليدة يف ما يتعلق باستخدام األراضي واحلراجة              
                                 وينبغي أن تشمل املواضيع احملددة       .                           مال مجاعية ومناقشات عامة                                                     وينـبغي أن تشتمل حلقة العمل على بيانات وأع        

  :                     املزمع مناقشتها ما يلي

                                         املقطوع واإلبالغ عنها وحساهبا، مبا يف ذلك حدود                                       الـتعاريف ونطاق تقديرات منتجات اخلشب     ) أ ( 
  .                  ي النفايات والطاقة                                                                               النظم والتغريات يف خمزونات وانبعاثات الكربون يف ما يتصل مبنتجات األخشاب وعالقتها بقطاع

                                                                                            الـنهج املتبعة حلساب منتجات اخلشب املقطوع واآلثار املترتبة على خمتلف النهج، مبا يف ذلك                 ) ب ( 
                                                                                             االقتصادية والبيئية، واآلثار املترتبة على خمزونات الكربون وانبعاثات غازات الدفيئة يف            �                      اآلثـار االجتماعـية     

                                    واألطراف غري املدرجة يف املرفق األول        )                       األطراف يف املرفق األول    (      اقية                                          األطراف املدرجة يف املرفق األول من االتف      
                                                           ، واآلثار على إدارة الغابات واستخدام الكتلة األحيائية         )                                  األطراف غري املدرجة يف املرفق األول      (                  مـن االتفاقـية     

                  ة يف املرفق األول                                                                                               بصـورة مسـتدامة، وكذلك اآلثار املترتبة على األطراف املدرجة يف املرفق األول وغري املدرج              
  .                       ِّ                                             واآلثار على البلدان املصدِّرة واملستوردة لألخشاب وكذلك آثارها على التجارة
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                                                                                         أساليب وضع التقديرات املتعلقة مبنتجات األخشاب واإلبالغ عنها، مبا يف ذلك أساليب اجلرد               ) ج ( 
                  م اليقني ودراسات                                                                                        ووضـع االفتراضـات وتوافر البيانات وأصناف منتجات األخشاب ومدى دقتها وأوجه عد            

  .               اجلدوى والتكاليف

ّ                                           ً                                                               ورّحبت اهليئة الفرعية باألعمال اليت يقوم هبا حالياً الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ ذات الصلة                 -  ١٢   
      نوفمرب  /                                                ، مبا يف ذلك عقد اجتماع يف شهر تشرين الثاين             ٢٠٠٦                                                   بوضـع املـبادئ التوجيهية للفريق املذكور لعام         

                                                                            لة منتجات اخلشب املقطوع، ودعت الفريق إىل أن يضع يف حسبانه أي إرشادات إضافية ميكن             لتناول مسأ    ٢٠٠٤
  .      أعاله  ١١                                                                                             أن تقدمها اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية على إثر حلقة العمل املشار إليها يف الفقرة 

           ضي واحلراجة                                                               غري ذلك من القضايا املتصلة باستخدام األراضي والتغيري يف استخدام األرا

        بشأن  FCCC/SBSTA/2004/MISC.5                        ً                                           أحاطـت اهليـئة الفرعـية علماً باملعلومات الواردة يف الوثيقة             -  ١٣
  .                                                                                           التعاريف واخليارات املنهجية ذات الصلة بتردي األحراج وزوال الغطاء النبايت ألنواع أخرى من النباتات

                                            يق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ                                                                    ونظـرت اهليـئة الفرعية يف املعلومات الواردة يف تقرير فر           -  ١٤
                                                                                                         التعاريف واخليارات املنهجية يف ما يتعلق باالنبعاثات املدرجة يف قوائم اجلرد والناشئة عما يتسبب فيه                "          املعـنون   

                    واعترفت بأمهية هذه     "                                                                                         اإلنسـان مباشـرة مـن تردي األحراج وزوال الغطاء النبايت ألنواع أخرى من النباتات              
  .                                                                             ات لألعمال اليت تضطلع هبا اهليئة الفرعية وقررت أن تنظر يف هذه القضايا يف دورة مقبلة      املعلوم

  Add.1    و FCCC/SBSTA/2004/MISC.8                         ً                                       وأحاطـت اهليئة الفرعية علماً باملعلومات الواردة يف الوثيقة           -  ١٥
    يف FCCC/SBSTA/2003/15           من الوثيقة   )  ك   (�  )  ز (  ٢٤                                                     وقـررت مواصلة النظر يف البنود املشار إليها يف الفقرة    

  .                     دورهتا احلادية والعشرين

- - - - - 


