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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  
  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

   والثالثونالسادسةالدورة 
  ٢٠١٢مايو / أيار٢٥- ١٤بون، 
   من جدول األعمال)ج(١١البند 

  القضايا املنهجية يف إطار بروتوكول كيوتو
  لفقرتنياستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة مبوجب ا
   من بروتوكول كيوتو ومبوجب آلية التنمية النظيفة٣ من املادة ٤ و٣

          استخدام األراضي وتغيري اسـتخدام األراضـي واحلراجـة مبوجـب               
  من بروتوكول كيوتو ومبوجب آلية التنمية      ٣ من املادة    ٤ و ٣الفقرتني  
  النظيفة

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس    
نظرها يف القضايا   ) اهليئة الفرعية (بدأت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية         -١

 ٧ و٦ و٥لفقـرات  ل وفقـاً املتصلة باستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة،   
قدم احملرز إىل مؤمتر األطراف العامـل       ، هبدف تقدمي تقرير عن الت     ٧-م أإ /٢ من املقرر    ١٠و

  .بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته الثامنة
وبدأت اهليئة الفرعية نظرها يف القضايا املتصلة بطرائق وإجراءات النـهج البديلـة               -٢

     مـن   ٧ للفقـرة     يف إطار آلية التنمية النظيفة، وفقـاً       االستمراريةملعاجلة مسألة خطر عدم     
، ودعت األطراف واملنظمات املعتمدة بصفة مراقب إىل أن تقدم إىل األمانة،          ٧-م أإ /٢املقرر  
، آراءها بشأن هذه القضايا لكي جتمعها األمانة يف وثيقـة           ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ١٠حبلول  

  .متفرقات لتنظر فيها اهليئة الفرعية يف دورهتا السابعة والثالثني
نظرها يف القضايا املتصلة بطرائق وإجراءات أنـشطة إضـافية          وبدأت اهليئة الفرعية      -٣

 ،ممكنة الستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة يف إطار آلية التنمية النظيفـة            
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، ودعت األطراف واملنظمات املعتمدة بصفة مراقب إىل        ٧-م أإ /٢  من املقرر  ٦ للفقرة   وفقاً
، آراءها بشأن هذه القـضايا لكـي        ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ١٠أن تقدم إىل األمانة، حبلول      

  .جتمعها األمانة يف وثيقة متفرقات لتنظر فيها اهليئة الفرعية يف دورهتا السابعة والثالثني
 حساب أمشلَ لالنبعاثات البـشرية      بلبُسوبدأت اهليئة الفرعية نظرها يف القضايا املتصلة          -٤

لبواليع الناجتة عن استخدام األراضي وتغيري استخدام       اإلزالة بواسطة ا  املنشأ من املصادر وعمليات     
 على األراضي يتسمان    قائم على األنشطة أو هنج      قائماألراضي واحلراجة، بوسائل منها اتباع هنج       

، ودعـت األطـراف واملنظمـات       ٧-م أإ /٢ من املقرر    ٥لفقرة  ل وفقاًبقدر أكرب من الشمول،     
، آراءها بـشأن    ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ١٧مانة، حبلول   املعتمدة بصفة مراقب إىل أن تقدم إىل األ       

      هذه القضايا لكي جتمعها األمانة يف وثيقة متفرقات لتنظـر فيهـا اهليئـة الفرعيـة يف دورهتـا                   
  .السابعة والثالثني

        


