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(A)     GE.04-70541    250604    250604 

                                           اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
               الدورة العشرون

     ٢٠٠٤      يونيه  /        حزيران  ٢٥-  ١٦     بون، 

               من جدول األعمال  )  أ ( ٣      البند 
                القضايا املنهجية

                                                        إرشـادات املمارسة اجليدة فيما يتعلق بأنشطة استخدام        
                                         ً       األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة وفقـاً      

               خلشـب املقطـوع،                              لربوتوكول كيوتو، ومنتجات ا   
                                              وغـري ذلك من القضايا املتصلة باستخدام األراضي    

                             وتغيري استخدام األراضي واحلراجة

 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيسني املشاركني لفريق االتصال
 من جدول األعمال) أ(٣بشأن البند 

 إضافـة

 توصية اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

                                         ، يف دورهتا احلادية والعشرين، أن توصي        )     اهليئة (                                       فرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية                      قـررت اهليئة ال    [ 
   :]                                                     مؤمتر األطراف باعتماد مشروع املقرر التايل يف دورته العاشرة

 ١٠-م أ/-مشروع املقرر 

إرشادات املمارسة اجليدة فيما يتعلق بأنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي [
 ] من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٤ و٣ملضطلع هبا يف إطار الفقرتني واحلراجة ا

                إن مؤمتر األطراف، 

  ، ٩-   م أ /  ١٣   و ٧-   م أ /  ٢٢   و ٧-   م أ /  ٢١   و ٧-   م أ /  ١٩   و ٧-   م أ /  ١١           إىل املقررات        إذ يشري  
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                                                                                   مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو باعتماد مشروع                  يوصـي  - ١ [ 
                                                                                        إرشـادات املمارسة اجليدة فيما يتعلق بأنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي             (   ١-     م أإ  /-         املقـرر   

  ؛ ]       أدناه )                   من بروتوكول كيوتو ٣           من املادة  ٤   و ٣                       واحلراجة يف إطار الفقرتني 

                                                                                            األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اليت صدقت على بروتوكول كيوتو على أن تقدم،                  يشجع - ٢ 
                                                                                               ي، تقديرات النبعاثات غازات الدفيئة حبسب مصادرها وعمليات إزالتها بواسطة املصارف، النامجة                            عـلى أساس طوع   

                                                     من بروتوكول كيوتو يف عروضها املطلوب تقدميها يف          ٣              من املادة     ٤    و  ٣                                            عـن األنشطة املضطلع هبا يف إطار الفقرتني         
   ٣                                         لألنشطة املضطلع هبا يف إطار الفقرتني         ) ١ (                                            ، وذلك باستخدام جداول منوذج اإلبالغ املوحد          ٢٠٠٧       أبريل   /        نيسان   ١٥
                                                                                                        من بروتوكول كيوتو، وهي اجلداول الواردة يف املرفق الثاين هلذا املقرر، وأن تقدم معلومات إضافية                 ٣                مـن املادة      ٤ و

                                                                                       تدرجها يف مرفق بالتقرير الوطين لقوائم اجلرد، وهي املعلومات الواردة يف املرفق األول هلذا املقرر؛

                     ، آراءها بشأن اجلداول     ٢٠٠٧      يونيه  /        حزيران  ٣٠                                طراف إىل أن تقدم إىل األمانة، حبلول   األ     يدعو  - ٣ 
                              أعاله وجتارهبا بشأن استخدامها؛ ٢                     املشار إليها يف الفقرة 

                                                                                            إىل األمانـة تولـيف آراء األطـراف لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية للمشورة العلمية                      يطلـب  - ٤ 
    ين؛                                   والتكنولوجية يف دورهتا السابعة والعشر

                                                                                     إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تقوم، بعد النظر يف التجارب املكتسبة     يطلب - ٥ 
                                                             أعاله، بتحديث هذه اجلداول وإدراجها يف مرفق املقرر املشار إليه يف  ٢                                      يف استخدام اجلداول املشار إليها يف الفقرة 

        أعاله؛ ١       الفقرة 

   ً                                                              هناً بتوافر التمويل اإلضايف، بوضع وحدة منوذجية مؤقتة للجداول                                    إىل األمانة أن تقوم، ر         يطلب - ٦ 
  .    ٢٠٠٧      أبريل  /       نيسان  ١٥                                        أعاله، بغية تيسري تقدمي العروض املطلوبة يف  ٢                     املشار إليها يف الفقرة 

 

 

 

 

                   ــــــــــــــــــ

     يرات                                                                                  منـوذج اإلبالغ املوحد هو صيغة موحدة تستخدمها األطراف يف اإلبالغ اإللكتروين لتقد              ) ١ ( 
                                 وألسباب فنية، ال ميكن يف هذه الوثيقة   .                                                                 انبعاثات غازات الدفيئة وعمليات إزالتها وأية معلومات أخرى ذات صلة

                                                                                                       توحيد شكل الصيغة املطبوعة جلداول منوذج اإلبالغ املوحد ألنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي              
   ).                            ً حجم اجلداول وأنواع األحرف، مثالً (        واحلراجة 
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 رفق األولامل

                                                              إرشـادات بشـأن إبـالغ املعلومات اإلضافية املتعلقة بأنشطة          
                                                         استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة املضطلع       

                     إلدراجها يف مرفق     ٣              من املادة     ٤    و  ٣                          هبـا يف إطـار الفقرتني       
                                                                    للتقرير الوطين لقوائم اجلرد

                                                                    ن إبالغ املعلومات اإلضافية املتعلقة بأنشطة استخدام األراضي وتغيري                                           يقـدم هـذا املرفق إرشادات بشأ       - ١
                                      إلدراجها يف التقرير الوطين لقوائم       ٣              من املادة     ٤    و  ٣                                                        استخدام األراضي واحلراجة املضطلع هبا يف إطار الفقرتني         

              هي تستند، عند    و ٧-    م أ  /  ٢٢ ُ                                                                     وُتقدم هذه اإلرشادات ملساعدة األطراف على الوفاء باشتراطات املقرر            .  ) ٢ (      اجلـرد 
                                                                                              االقتضاء، إىل إرشادات املمارسات اجليدة بشأن استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة اليت وضعها 

                                                        إرشادات الفريق احلكومي الدويل بشأن املمارسات اجليدة الستخدام  (                                        الفـريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ    
                                                           ً  وميكن إدراج معلومات إضافية يف التقرير الوطين لقوائم اجلرد، تبعاً    ).     راجة                               األراضي وتغيري استخدام األراضي واحل

                                                                                                                  للنهج الوطين الذي يتبعه كل طرف يف تقدير انبعاثات غازات الدفيئة وعمليات إزالتها، وهي االنبعاثات النامجة                
   .                                                                           عن أنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة يف إطار بروتوكول كيوتو

  :     ً                 َّ                          ُ              ومتشياً مع اإلرشادات املبيَّنة أدناه، ينبغي لألطراف أن ُتبلغ ما يلي - ٢

             معلومات عامة  ) أ ( 

                       معلومات متصلة باألراضي   ) ب ( 

                              معلومات عن كل نشاط من األنشطة   ) ج ( 

             معلومات أخرى  ) د ( 

  . ٦                     معلومات متصلة باملادة     ) ه ( 

       وعن   ٣              من املادة     ٣                                اط يضطلع به يف إطار الفقرة                                                          وينبغي إبالغ املعلومات املتصلة باألنشطة عن كل نش        - ٣
                                                        وملا كانت أنشطة التحريج وإعادة التحريج خاضعة لنفس          .  ٣              من املادة     ٣                                         كل نشاط يتم اختياره يف إطار الفقرة        

  ،  )                                                استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة      (   ١-     م أإ    /�           َّ                                األحكـام املبيَّـنة يف مرفق مشروع املقرر         
  .                              ً ، فإنه ميكن إبالغ هذه األنشطة معاً ٧-   م أ /  ١١    قرر          امللحق بامل

             معلومات عامة - ١

                وأية معايري أخرى   )                               من التقرير الوطين لقوائم اجلرد ١- ١                كما ورد يف اجلدول  (       احلرج      تعريف  ١- ١
  )              مثل العرض األدىن (

                 ــــــــــــــــ
  . ٩-   م أ /  ١٣     َّ            املعدَّلة باملقرر         ، بصيغته ٨-   م أ /  ١٨ُ                                   ً          ُيقدم التقرير الوطين لقوائم اجلرد وفقاً للمقرر   ) ٢ ( 
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  )                              من التقرير الوطين لقوائم اجلرد ١            كما يف اجلدول    ( ٣           من املادة  ٤                             األنشطة املختارة يف إطار الفقرة   ٢- ١

             من املادة    ٣                                                                              وصف كيفية تطبيق تعاريف كل نشاط من األنشطة املضطلع هبا يف إطار الفقرة                ٣- ١
  ٣      املادة      من  ٤                                     وكل نشاط يتم اختياره يف إطار الفقرة  ٣

           من املادة  ٤                                                أو الترتيب اهلرمي لألنشطة املضطلع هبا يف إطار الفقرة  /                  وصف شروط األسبقية و  ٤- ١
  .                                                      ، وكيفية تطبيقها بصورة متسقة يف حتديد كيفية تصنيف األراضي ٣

                      معلومات متصلة باألراضي - ٢

      من   ٣      فقرة                                                                          وحدة التقدير املساحي املستخدمة يف حتديد مساحة وحدات األراضي مبوجب ال            ١- ٢
                       استخدام األراضي وتغيري      ( ١-     م أإ    /-                           من مرفق مشروع املقرر       ٣    ً            وفقـاً للفقرة       ( ٣         املـادة   

   )  ٧-   م أ /  ١١               ، امللحق باملقرر  )                      استخدام األراضي واحلراجة

                               من التقرير الوطين لقوائم اجلرد ٢                                                  املنهجية املستخدمة يف وضع مصفوفة حتويل األراضي يف اجلدول   ٢- ٢

                                                                           ة بيانات لتحديد املواقع اجلغرافية، ونظام رموز حتديد املواقع اجلغرافية،                  أو قاعد  /          خـرائط و    ٣- ٢
  .                                   ً ومجيعها معلومات ميكن تقدميها إلكترونياً

                      معلومات خاصة بكل نشاط - ٣

                                                                           طرائق تقدير التغري يف خمزونات الكربون وانبعاثات غازات الدفيئة وعمليات إزالتها  ١- ٣

             سية املستخدمة                            وصف املنهجيات واالفتراضات األسا  ١- ١- ٣

                                                  عمليات إزالة جملمعات الكربون أو غازات الدفيئة        /                                     تقدمي مربرات عند إغفال أي انبعاثات       ٢- ١- ٣
                             واألنشطة املختارة يف إطار      ٣              من املادة     ٣                                                 النامجة عن األنشطة املضطلع هبا يف إطار الفقرة         

            ً     اجلرد مشفوعاً                                من التقرير الوطين لقوائم     ١                        ينبغي أن يكون اجلدول        ( ٣              من املادة     ٤        الفقرة  
  )                             ُ                    هبذه املعلومات يف مجيع احلاالت اليت ُيقدم فيها تقرير وطين

                         ُ                                                                  معلومـات عما إذا كانت قد أُخذت يف احلسبان أم ال أية انبعاثات غري مباشرة وطبيعية                  ٣- ١- ٣
                               لغازات الدفيئة وعمليات إزالتها

      انظر،    ) (               إعادة احلساب        عمليات (                                                          التغريات يف البيانات والطرائق منذ تقدمي العرض السابق           ٤- ١- ٣
                                                      من إرشادات الفريق احلكومي الدويل بشأن املمارسات         ١- ٤- ٢- ٤                      يف مجلة أمور، الفرع     

  )                                                 اجليدة الستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة

                                 من إرشادات الفريق احلكومي الدويل  ٢- ٥                         انظر، يف مجلة أمور، الفرع   (                 تقديرات الاليقني     ٥- ١- ٣
                                                    اجليدة الستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة             بشأن املمارسات
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                                                        مثل الفترات اليت تتخلل عمليات القياس، والتغريات بني         (                                      معلومات عن القضايا املنهجية األخرى        ٦- ١- ٣
                                            من إرشادات الفريق احلكومي الدويل بشأن        ٣- ٢- ٤                             انظر، يف مجلة أمور، الفرع         ) (         السـنوات 

  )                                     األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة                      املمارسات اجليدة الستخدام

        استخدام    ( ١-     م أإ  /-                           من مرفق مشروع املقرر        ١٨                                   ألغـراض احلساب املطلوب يف الفقرة         ٧- ١- ٣
                  ، يشار إىل سنة بدء  ٧-   م أ /  ١١             امللحق باملقرر   )                                    األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة

  .    ٢٠٠٨                           النشاط إذا كان ذلك بعد سنة 

  ٣    ادة        من امل ٣       الفقرة   ٢- ٣

   ١                 بدأت بتاريخ     ٣              من املادة     ٣                                                           معلومـات تـبني أن األنشطة املضطلع هبا يف إطار الفقرة              ١- ٢- ٣
                وأهنا ذات منشأ     ٢٠١٢      ديسمرب  /            كانون األول  ٣١               أو بعده وقبل     ١٩٩٠      يناير  /           كانون الثاين
           بشري مباشر

              املخلة باألحراج                                                                 معلومات عن كيفية التمييز بني إزالة األحراج وأنشطة احلصاد أو األنشطة   ٢- ٢- ٣
                              اليت يعقبها إعادة زراعة األحراج

                                                                            معلومات عن املساحة واملوقع اجلغرايف للمناطق احلرجية اليت فقدت غطاءها احلرجي ولكنها   ٣- ٢- ٣
  .  ُ                                         مل ُتصنف بعد على أهنا مناطق أزيلت منها األحراج

  ٣           من املادة  ٤         الفقرة - ٣- ٣

        كانون  ١           حدثت منذ  ٣           من املادة  ٤          جب الفقرة                                   معلومات تبني أن األنشطة املضطلع هبا مبو  ١- ٣- ٣
                   وأهنا بشرية املنشأ    ١٩٩٠      يناير  /     الثاين

                                                                                           معلومـات عن إدارة األراضي الزراعية وإدارة املراعي وجتديد الغطاء النبايت، إذا اختريت               ٢- ٣- ٣
                      هذه األنشطة لسنة األساس

  :                       معلومات عن إدارة األحراج [  ٣- ٣- ٣

   ١- ١                 ً                                 هذه الفئة مطابقاً للتعريف الوارد يف البند                                       أن يكـون تعريف احلرج ألغراض       ) أ (  
     أعاله

                                                                           أن تكـون إدارة األحراج عبارة عن نظام من ممارسات اإلشراف على أراضي               ) ب (  
  )                              مبا يف ذلك التنوع البيولوجي     (                                                      األحـراج واستخدامها هبدف أداء الوظائف اإليكولوجية        

         من مرفق    )  و ( ١        الفقرة   (     امة                                                            واالقتصـادية واالجتماعية ذات الصلة لألحراج بطريقة مستد       
         ، امللحق   )                                                استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة        ( ١-     م أإ  /-              مشروع املقرر   

    ).] ٧-   م أ /  ١١       باملقرر 



FCCC/SBSTA/2004/L.15/Add.1 
Page 6 

 

             معلومات أخرى - ٤

                    وأية أنشطة يتم     ٣              من املادة     ٣                                                             حتليل الفئات الرئيسية لألنشطة املضطلع هبا يف إطار الفقرة            ١- ٤
             من التقرير  ٣                             كما ورد، يف مجلة أمور، يف اجلدول    ( ٣           من املادة  ٤                       اختيارها يف إطار الفقرة 

                                                      من إرشادات الفريق احلكومي الدويل بشأن املمارسات         ٤- ٥                             الوطين لقوائم اجلرد، الفرع     
   ).                                                 اجليدة الستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة

  ٦                     معلومات متصلة باملادة  - ٥

 A.1.2(KP-I)5    و A.1.1(KP-I)5                          تحديد الوارد يف اجلداول                                    ينـبغي أن يتضـمن رمـز ال        [  : ١      اخليار 
                                                             إشارة حمددة لبيان ما إذا  كانت األراضي خاضعة ملشروع           B.4(KP-I)5    و B.3(KP-I)5    و B.1(KP-I)5 و

   .]                   من بروتوكول كيوتو ٦           مبوجب املادة 

          غرايف تشمل                                                                      ينبغي أن يتضمن رمز التحديد إشارة حمددة لبيان ما إذا كانت حدود املوقع اجل [  : ٢      اخليار 
   .]                   من بروتوكول كيوتو ٦                               األراضي اخلاضعة ملشروع مبوجب املادة 
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 ١-م أإ/-مشروع املقرر 

                                                                                    إرشـادات املمارسـة اجلـيدة فيما يتعلق بأنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام              [
  ]                   من بروتوكول كيوتو ٣           من املادة  ٤   و ٣                                      األراضي واحلراجة املضطلع هبا مبوجب الفقرتني 

                                                    األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،        إن مؤمتر 

     من  ١             ، وإىل الفقرة  ٥           من املادة  ٢              ، وإىل الفقرة   ٣              من املادة     ٤    و  ٣                            ، بوجه خاص، إىل الفقرتني               إذ يشـري   
                     من بروتوكول كيوتو، ٧      املادة 

  ، ٩-   م أ /  ١٣   و ٧-   م أ /  ٢٢   و ٧-   م أ /  ٢١   و ٧-   م أ /  ١٩   و ٧-   م أ /  ١١             إىل املقررات             ً وإذ يشري أيضاً 

                                                                                        أن انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ حبسب مصادرها وعمليات إزالتها بواسطة                                     وإذ يؤكـد مـن جديـد       
                                                                                                          املصارف، غري املشمولة بربوتوكول مونتريال، ينبغي اإلبالغ عنها بطريقة شفافة ومتسقة وقابلة للمقارنة وكاملة ودقيقة،

                            مشورة العلمية والتكنولوجية،                                        يف التوصيات ذات الصلة للهيئة الفرعية لل       وقد نظر 

                                                                                               أن تقوم األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اليت صدقت على بروتوكول كيوتو بتطبيق                   يقرر - ١ [ 
                                                                                                              إرشادات املمارسة اجليدة الستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة، اليت وضعها الفريق احلكومي الدويل              

                                                                                          عداد قوائم جرد غازات الدفيئة ألنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة                                      املعـين بتغري املناخ، يف إ     
  ] ؛ ٧-   م أ /  ١١                        ً          من بروتوكول كيوتو، وفقاً للمقرر  ٣           من املادة  ٤   و ٣                       املضطلع هبا مبوجب الفقرتني 

          الدفيئة                                                                         أن يستخدم، ألغراض إبالغ املعلومات املكملة ملعومات قوائم اجلرد السنوية لغازات    يقرر - ٢ 
  ،  ) ٧       املادة     ( ١-     م أإ  /-                     من مرفق املشروع      ٩- ٥                                                                   يف فترة االلتزام األوىل، وباإلضافة إىل العناصر احملددة يف الفقرات           

                                                                              ، معلومات إضافية تدرج يف مرفق بالتقرير الوطين لقوائم اجلرد، وهي املعلومات الواردة  ٧-   م أ /  ٢٢             امللحق باملقرر 
                                         عن األنشطة املضطلع هبا مبوجب الفقرتني        ) ١ (                             عن جداول منوذج اإلبالغ املوحد                               ً       يف املرفق األول هلذا املقرر، فضالً       

                                                                 من بروتوكول كيوتو، وهي اجلداول الواردة يف املرفق الثاين هلذا املقرر؛ ٣           من املادة  ٤   و ٣

  .      أعاله ٢                           ً        ً                                     إىل األمانة أن تستحدث برناجماً حاسوبياً إلبالغ اجلداول املشار إليها يف الفقرة     يطلب - ٣ 

 رفقاتامل

 ]١٠-م أ/- من املقرر ٥         ً        توضع وفقا  للفقرة [

----- 
              ـــــــــــــ

                                                                                      منـوذج اإلبالغ املوحد هو صيغة موحدة تستخدمها األطراف يف اإلبالغ اإللكتروين لتقديرات               ) ١ ( 
  ة                                وألسباب فنية، ال ميكن يف هذه الوثيق  .                                                                 انبعاثات غازات الدفيئة وعمليات إزالتها وأية معلومات أخرى ذات صلة

                                                                                                       توحيد شكل الصيغة املطبوعة جلداول منوذج اإلبالغ املوحد ألنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي              
   ).                            ً حجم اجلداول وأنواع األحرف، مثالً (        واحلراجة 


