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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  للمشورة العلمية والتكنولوجيةاهليئة الفرعية 
   الدورة السادسة والثالثون 
   ٢٠١٢مايو / أيار٢٥-١٤بون،  

  من جدول األعمال) د(١١البند 
   والقضايا املنهجية مبوجب بروتوكول كيوت

 على املقررات السابقة    ٧-م أإ /٥ إىل   ٧-م أإ /٢آثار تنفيذ املقررات    
بشأن القضايا املنهجية املرتبطة بربوتوكول كيوتو، مبا فيهـا تلـك           

   من بروتوكول كيوتو٨ و٧ و٥املتصلة باملواد 

 على املقررات الـسابقة    ٧-م أإ /٥ إىل   ٧-م أإ /٢آثار تنفيذ املقررات        
املرتبطة بربوتوكول كيوتو، مبا فيها تلك املتصلة       بشأن القضايا املنهجية    

    من بروتوكول كيوتو٨ و٧ و٥باملواد 

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس    
استجابة لطلب من مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكـول              -١

ة العلميـة   بدأت اهليئـة الفرعيـة للمـشور      ،  )١()اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف (كيوتو  
العمل من أجل تقييم ومواجهة مـا ينطـوي عليـه تنفيـذ             ) اهليئة الفرعية (والتكنولوجية  

 من آثار على املقررات السابقة بشأن القـضايا املنهجيـة      ٧-م أإ /٥ إىل   ٧-م أإ /٢ املقررات
اجتماع األطراف، مبا فيهـا تلـك       /املرتبطة بربوتوكول كيوتو اليت اعتمدها مؤمتر األطراف      

  .  من بروتوكول كيوتو٨ و٧ و٥ة باملواد املتصل
وسلمت اهليئة الفرعية بأمهية العمل التقين يف إطار هذا البند الفرعي مـن جـدول                 -٢

والحظت أن التقيـيم األويل     . األعمال لتنفيذ فترة االلتزام الثانية مبوجب بروتوكول كيوتو       

__________ 

 .٩، الفقرة ٧-م أإ/١املقرر  )١(
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أن عدة مقررات تتعلق بالقضايا     أشار إىل أن هناك قدراً كبرياً من العمل الذي جيب إجنازه بش           
  .املنهجية اليت ينبغي معاجلتها يف إطار بروتوكول كيوتو

، ٢٠١٢ولتيسري مزيد من التقدم بشأن هذا البند الفرعي من جدول األعمال يف عام       -٣
  :قامت اهليئة الفرعية مبا يلي

 طلبت إىل األمانة أن تعد ورقة تقنيـة تـشمل حتديـداً شـامالً آلثـار                 )أ(  
اجتماع األطـراف  / على املقررات السابقة ملؤمتر األطراف    ٧-م أإ /٥ إىل   ٧-م أإ /٢ قرراتامل

، ٨ و ٧ و ٥بشأن القضايا املنهجية املتصلة بربوتوكول كيوتو، مبا فيها تلك املتصلة بـاملواد             
باالستناد إىل العروض املقدمة من األمانة إىل اهليئة الفرعية يف دورهتا الـسادسة والـثالثني                

قشات األطراف يف تلك الدورة، وأن تشري إىل القضايا التقنية ذات الصلة لتنفيذ هـذه               ومنا
وينبغي أن تشمل الورقة التقنية خيارات ملعاجلـة املقـررات    . املقررات يف فترة االلتزام الثانية    

املنهجية ذات الصلة، مع شروح تفسر األساس املنطقي هلذه اخليـارات املقترحـة وعالقـة               
وسيشمل ذلـك حتديـد الفقـرات    . ٧-م أإ/٥ إىل  ٧-م أإ /٢قترحة باملقررات   اخليارات امل 

وعنـد  . الواردة يف املقررات املنهجية اليت تستوجب مزيداً من اإلرشادات مـن األطـراف            
االقتضاء، ينبغي أن جتمع اآلثار احملددة ضمن فئات عامة هبدف ضمان هنج متسق يف مجيـع                

تعاجل القضايا املنهجية الناشئة عن تنفيذ مقـررات مـؤمتر          وميكن لألمانة أيضاً أن     . املقررات
. اجتماع األطراف السابقة بشأن القضايا املنهجية احملددة يف فترة االلتـزام األوىل           /األطراف

وستوفر الورقة التقنية األساس ملناقشات املشاركني يف حلقة العمـل التقنيـة املـذكورة يف               
نظر فيها األطراف يف الدورة السابعة والـثالثني للهيئـة          وسُتتاح أيضاً لت  . أدناه) د(٣ الفقرة
  ؛٢٠١٢سبتمرب / أيلول١وينبغي أن ُتتاح الورقة التقنية حبلول . الفرعية

، ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ٢١دعت األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة، حبلول           )ب(  
متر  علـى مقـررات مـؤ      ٧-م أإ /٥ إىل   ٧-م أإ /٢آراءها بشأن آثـار تنفيـذ املقـررات         

اجتماع األطراف السابقة بشأن القضايا املنهجية املرتبطة بربوتوكـول كيوتـو،           /األطراف
ينبغـي أن    من بروتوكول كيوتو، وعن الطريقة الـيت         ٨ و ٧ و ٥فيها تلك املتصلة باملواد      مبا

  ُتعاجل هبا هذه اآلثار؛
طلبت إىل األمانة أن تتيح هذه البيانات على املوقـع الـشبكي لالتفاقيـة               )ج(  

  أدناه؛) د(٣وجتمعها يف وثيقة متفرقات قبل انعقاد حلقة العمل املشار إليها يف الفقرة 
طلبت كذلك إىل األمانة أن تنظم حلقة عمل تقنية، ُتعقد قبـل الـدورة                )د(  

يسري التقدم يف حبث هذا البند الفرعي من جـدول          السابعة والثالثني للهيئة الفرعية، هبدف ت     
أعـاله  ) أ(٣األعمال يف تلك الدورة من أجل مناقشة الورقة التقنية املشار إليها يف الفقـرة               

وطلبت إىل األمانـة أن تعـد       . أعاله) ب(٣والنظر يف آراء األطراف املشار إليها يف الفقرة         
  .ثالثني للهيئة الفرعيةتقريراً عن حلقة العمل قبل الدورة السابعة وال
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واتفقت اهليئة الفرعية على أن تواصل، يف دورهتا السابعة والثالثني، النظر يف هذا البند                -٤
أعـاله،  ) أ(٣الفرعي من جدول األعمال، مراعية يف ذلك الورقة التقنية املشار إليها يف الفقرة              

عاله، والتقرير الصادر عن حلقـة  أ) ب(٣والبيانات املقدمة من األطراف املشار إليها يف الفقرة      
أعاله، بغية إعداد مشاريع مقررات لينظـر فيهـا مـؤمتر           ) د(٣العمل املشار إليها يف الفقرة      

واتفقت أيضاً على أن تقوم، حـسب       . اجتماع األطراف ويعتمدها يف دورته الثامنة     /األطراف
، ٢٠١٣ُتنفّذ يف عـام     االقتضاء، بوضع عناصر إضافية هلذا البند الفرعي من جدول األعمال ل          

 األطـراف   اجتماع/وذلك هبدف إعداد مزيد من مشاريع املقررات لينظر فيها مؤمتر األطراف          
  .ويعتمدها يف دورته التاسعة

والحظت اهليئة الفرعية مع التقدير اجتماع حتديد النطاق الـذي عقدتـه اهليئـة                -٥
 ٤ إىل   ١ يف جنيف، سويـسرا، مـن        )اهليئة احلكومية (احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ      

 بشأن عمل اهليئة احلكوميـة      ٧-م أإ /٢ استجابة للدعوة الواردة يف املقرر       ٢٠١٢مايو  /أيار
لتستعرض وحتّدث، عند االقتضاء، منهجيات إضافية لتقدير انبعاثات غازات الدفيئة البشرية           

نشطة اسـتخدام األراضـي     املنشأ من املصادر وعمليات إزالتها بواسطة البواليع الناجتة عن أ         
 من بروتوكول ٣ من املادة ٤ و٣وتغيري استخدام األراضي واحلراجة مبوجب أحكام الفقرتني 
إرشادات املمارسـات اجليـدة     كيوتو املقرر، على أساس مجلة أمور منها الفصل الرابع من           

  .يتعلق بأنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة فيما
 إلجناز عمل اهليئـة     ٧-م أإ /٢ت اهليئة الفرعية يف اخلط الزمين احملدد يف املقرر          ونظر  -٦

 أعاله ونظر اهليئة الفرعية فيه يف وقت الحق هبدف إرسال           ٥احلكومية املشار إليه يف الفقرة      
والحظـت  . اجتماع األطراف يف دورته العاشرة/مقرر بشأن هذه املسالة إىل مؤمتر األطراف      

ا اخلط الزمين لن يسمح باعتماد اإلرشادات املنهجية يف الوقـت املناسـب             مع القلق أن هذ   
، وهو املوعد احملدد لتقدمي بيانات      ٢٠١٥أبريل  / نيسان ١٥لتقدمي بيانات قوائم اجلرد حبلول      

لذلك، دعت اهليئـة الفرعيـة اهليئـة        . قوائم اجلرد للسنة األوىل يف إطار فترة االلتزام الثانية        
ر يف إمكانية إجناز العمل املتعلق باإلرشادات املنهجية ضمن إطـار زمـين             احلكومية إىل النظ  

اجتمـاع األطـراف    /، للسماح ملؤمتر األطراف   ٢٠١٣أكتوبر  /منقح، حبلول تشرين األول   
  .باعتماد مقرر بشأن هذه املسألة يف دورته التاسعة

هـا يف  وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تـضطلع بـاإلجراءات املنـصوص علي         -٧
  .أعاله رهناً بتوفر املوارد املالية) د(٣ الفقرة

        


