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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  للمشورة العلمية والتكنولوجيةاهليئة الفرعية 
  الدورة السابعة والثالثون

  ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول١نوفمرب إىل / تشرين الثاين٢٦الدوحة، من 
  لمن جدول األعما) ب(١٢البند 

  القضايا املنهجية مبوجب بروتوكول كيوتو
   ٣ من املادة ٤ و٣مبوجب الفقرتني  استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة
   من بروتوكول كيوتو ويف إطار آلية التنمية النظيفة

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

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس    
نظرهـا يف   ) اهليئة الفرعيـة  (واصلت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية         -١

املسائل املتصلة باستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة، بناء على الطلبـات            
  .٧-م أإ/٢ من املقرر ١٠ و٧ و٦ و٥رات الواردة يف الفق

 واملنظمـات املعتمـدة     )١(األطرافباآلراء اليت قدمتها    اً  وأحاطت اهليئة الفرعية علم     -٢
 مـن  ١١٨ إىل ١١٦بصفة مراقب بنـاء علـى الـدعوات الـواردة يف الفقـرات مـن           

دة اإلطارية  تفاقية األمم املتح  الشبكي ال وقع  امل، واملتاحة على    FCCC/SBSTA/2012/2 الوثيقة
  .)٢(بشأن تغري املناخ

__________ 

، Add.1و FCCC/SBSTA/2012/MISC.18و ،FCCC/SBSTA/2012/MISC.16 الوثائق )١(
 .Add.1 وFCCC/SBSTA/2012/MISC.19و

   :  العنوان التايلآراء األطراف متاحة على )٢(
<http://unfccc.int/documentation/submissions_from_parties/items/5901.php>    
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ووافقت اهليئة الفرعية على أن تواصل، يف دورهتا الثامنة والثالثني، حبـث طـرق                -٣
حساب أمشلَ لالنبعاثات البشرية املنشأ من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع الناجتـة             

منها اتباع هنج قائم على     عن استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة، بوسائل         
، كي تقـدم إىل مـؤمتر       األنشطة أو هنج قائم على األراضي يتسمان بقدر أكرب من الشمول          

اجتمـاع  /مؤمتر األطراف ( بروتوكول كيوتو    األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف     
  .عن نتائج حبثهااً يف دورته التاسعة تقرير) األطراف

على أن تواصل، يف دورهتا الثامنة والثالثني، نظرهـا يف          اً  ووافقت اهليئة الفرعية أيض     -٤
أنشطة إضافية ممكنة الستخدام األراضي وتغيري اسـتخدام األراضـي          طرائق وإجراءات   

عدم للتصدي خلطر النهج البديلة وطرائق وإجراءات واحلراجة يف إطار آلية التنمية النظيفة، 
مؤمتر إىل  ، بغية إحالة مشاريع مقررات بشأن هذه املسائل         يف إطار آلية التنمية النظيفة    الدوام  

  .ويعتمدها يف دورته التاسعةكي ينظر فيها األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف 
 األطراف واملنظمات املعتمدة بـصفة مراقـب إىل      )٣(وذكّرت اهليئة الفرعية بدعوهتا     -٥

ام األراضي وتغيري اسـتخدام األراضـي       ستخدموافاة األمانة بآرائها يف املسائل املتصلة با      
  .٢٠١٣مارس / آذار٢٥حىت ، وشجعتها على مواصلة تقدمي تلك اآلراء واحلراجة

وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة جتميع اآلراء املقدمة من األطراف يف وثيقة متفرقات               -٦
إتاحـة اآلراء   اً  انة أيـض  وطلبت إىل األم  . تنظر فيها اهليئة الفرعية يف دورهتا الثامنة والثالثني       
تفاقيـة األمـم املتحـدة      الشبكي ال وقع  املاملقدمة من املنظمات املعتمدة بصفة مراقب على        

  .اإلطارية بشأن تغري املناخ

        

__________ 

    : وآراء املنظمات احلكومية الدولية متاحة على العنوان التايل
<http://unfccc.int/parties_observers/igo/submissions/items/3714.php>     

    : احة على العنوان التايلوآراء املنظمات غري احلكومية مت
<http://unfccc.int/parties_osbservers/ngo/submissions/items/3689.php>. 

 .١١٨-١١٦، الفقرات FCCC/SBSTA/2012/2الوثيقة  )٣(


