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 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
 الدورة احلادية والعشرون

 ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٤-٦بوينس آيرس، 

 من جدول األعمال) أ(٥البند 
 القضايا املنهجية

 إرشادات املمارسات اجليدة فيما يتعلق بأنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي 
 توكول كيوتو، ومنتجات اخلشب املقطوع، وغري ذلك من القضايا         واحلراجة وفقاً لربو  

 املتصلة باستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة

 إرشادات املمارسات اجليدة وغري ذلك من القضايا املتصلة 
 باستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة

 مشروع استنتاجات اقترحه الرئيس

 ملمارسات اجليدة فيما يتعلق باستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجةإرشادات ا

أحاطـت اهليـئة الفرعـية للمشـورة العلمـية والتكنولوجـية عـلماً باملعلومات الواردة يف الوثيقة                   -١
FCCC/SBSTA/2004/INF.16            بشـأن القضـايا املتصلة مبشاريع استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي 

 . من بروتوكول كيوتو٦واحلراجة يف إطار املادة 

وقررت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن توصي مبشروع مقرر بشأن إرشادات املمارسات  -٢
 من  ٤-٣ و ٣-٣اجليدة فيما يتعلق بأنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة يف إطار املادة              

، مبا يف ذلك مشروع مقرر حيال إىل مؤمتر األطراف          )FCCC/SBSTA/2004/L.26/Add.1(بـروتوكول كيوتو    
يف دورته األوىل، لكي    ) اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف (العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو        

 .يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة
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عية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن هناك تكاليف تقترن ، الحظت اهليئة الفر٩-م أ/١٦ووفقاً للمقرر  -٣
 . أعاله، وأن تنفيذ هذه املهمة رهن بتوافر األموال التكميلية٢بتنفيذ مشروع املقرر املذكور يف الفقرة 

 منتجات اخلشب املقطوع

 اليت  FCCC/SBSTA/2004/INF.11أحاطت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية علماً بالوثيقة          -٤
 ٣٠تتضـمن تقريـر حلقة العمل بشأن منتجات اخلشب املقطوع اليت ُعقدت يف ليلّهامري بالنرويج يف الفترة من        

أعربت اهليئة الفرعية عن تقديرها حلكومة النرويج لقيامها باستضافة         . ٢٠٠٤سبتمرب  / أيلول ١أغسطس إىل   /آب
 . يلندا ملا قدمته من دعم مايل لعقد حلقة العملحلقة العمل وحلكومات سويسرا وكندا والنرويج ونيوز

وأحاطـت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية علماً بعمل الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري               -٥
املبادئ التوجيهية  املناخ فيما يتصل بوضع طرائق تقدير وقياس منتجات اخلشب املقطوع واإلبالغ عنها يف سياق               

، وبأن   فيما يتعلق بقوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة       ٢٠٠٦كومـي الدويل املعين بتغري املناخ لعام        للفـريق احل  
الفـريق احلكومـي الدويل يعتزم القيام، ألغراض جتميع قوائم جرد غازات الدفيئة مبوجب اتفاقية األمم املتحدة                 

ق بُنهج احملاسبة احملتملة فيما يتصل مبنتجات اخلشب اإلطارية بشأن تغري املناخ، بوضع طرائق تكون حمايدة فيما يتعل
ودعت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ إىل القيام، . املقطوع

 .على أساس منتظم، بتقدمي تقارير عن التقدم احملرز يف هذا الشأن

 االقتصادية  �العلمية والتكنولوجية احلاجة إىل متابعة حتليل اآلثار االجتماعية         والحظـت اهليئة الفرعية للمشورة       -٦
والبيئية، واآلثار على خمزونات الغابات من الكربون واالنبعاثات يف األطراف املدرجة واألطراف غري املدرجة يف               

لة األحيائية، واآلثار يف البلدان     املـرفق األول باالتفاقـية، واآلثار على اإلدارة املستدامة للغابات واستخدام الكت           
املستوردة واملصدرة لألخشاب، واآلثار على التجارة، املترتبة على اإلبالغ عن انبعاثات غازات الدفيئة الناشئة عن 
إنتاج منتجات اخلشب املقطوع واستخدامها والتخلص منها، مبا فيها تلك الناشئة عن تطبيق ُنهج احملاسبة اليت متت 

وقررت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تواصل النظر يف هذه املسألة يف .  حلقة العملمناقشتها يف
 ).٢٠٠٥نوفمرب /تشرين الثاين(دورهتا الثالثة والعشرين 

ودعت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية األطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية واليت مل               -٧
 بالبيانات واملعلومات   ٢٠٠٥أغسطس  / آب ١ ذلك بعد إىل موافاة األمانة، بطريقة شفافة، يف موعد أقصاه            تفعل

كما . املتاحة بشأن التغريات يف خمزونات الكربون وانبعاثات غازات الدفيئة الناشئة عن منتجات اخلشب املقطوع             
 بيانات ومعلومات   ٢٠٠٥أغسطس  / آب ١ه  دعت األطراف املدرجة يف املرفق األول إىل أن تقدم يف موعد أقصا           

املبادئ التوجيهية للفريق احلكومي مسـتوفاة بشأن منتجات اخلشب املقطوع وبشأن التجارب املتعلقة باستخدام           
 فيما يتعلق بقوائم جرد غازات الدفيئة، وإرشادات املمارسات اجليدة اليت           ١٩٩٦الـدويل املعين بتغري املناخ لعام       

 مي الدويل املعين بتغري املناخ فيما يتعلق باستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجةوضعها الفريق احلكو
 .من أجل توفري مثل هذه البيانات واملعلومات
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وطلبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية من األمانة أن تقوم بتجميع هذه املعلومات املقدمة،          -٨
نتجات اخلشب املقطوع والواردة يف تقارير سابقة مقدمة من األطراف فيما يتعلق حتديداً مبنتجات              واملعلومـات املتعلقة مب   

 .اخلشب املقطوع، ويف التقارير الوطنية جلرد غازات الدفيئة، كي تنظر فيها خالل دورهتا الثالثة والعشرين

 قضايا أخرى تتعلق باستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة

) ك (�) ح(٢٤مل ختتـتم اهليـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية النظر يف البنود املشار إليها يف الفقرة                  -٩
 .واتفقت على مواصلة النظر يف هذه البنود يف دورة مقبلة. FCCC/SBSTA/2003/15الواردة يف الوثيقة 

ت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية   واسـتجابة لتكلـيف مـن مؤمتـر األطراف يف دورته السابعة، ناقش             -١٠
والتكنولوجية التطبيق احملتمل لتعاريف األحراج بالنسبة لكل منطقة أحيائية فيما خيص فترة االلتزام الثانية وفترات االلتزام                

 .لةوالحظت أنه ال يلزم اختاذ مقرر بشأن هذا املوضوع يف هذه املرحلة وقررت النظر يف املسألة يف دورة مقب. الالحقة

- - - - - 


