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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

األطراف  مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع
  يف بروتوكول كيوتو

  الدورة التاسعة
  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٢-١١وارسو، 

  من جدول األعمال) أ(٣البند 
  لفرعيتنيتقارير اهليئتني ا

 تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

 ٨-م أإ /١، واملقرر   ٧-م أإ /٤ إىل   ٧-م أإ /٢آثار تنفيذ املقررات من         
على املقررات السابقة املتعلقة بالقضايا املنهجية املرتبطة بربوتوكـول         

   من بروتوكول كيوتو٨ و٧ و٥كيوتو، مبا فيها تلك املتصلة باملواد 

 قترح من الرئيسم    

 مؤمتر(واصل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو  -١
 ٧-م أإ/٤ إىل ٧-م أإ/٢ بآثار تنفيذ املقررات من ةتعلقاملأعماله ) اجتماع األطراف/األطراف
 كيوتو،  على املقررات السابقة املتعلقة بالقضايا املنهجية املرتبطة بربوتوكول٨-م أإ/١واملقرر 

 ٥، مبا فيها اآلثار املرتبطة باملواد ٨-م أإ/٢املقرر لت يف فُصِّ و٧-م أإ/١املقرر اسُتهلَّت يف اليت 
 ة من بروتوكول كيوتو، واتفق على اعتماد مقرر بشأن اإلبالغ عن املعلومات املتعلق٨ و٧و

اسطة البواليع الناشئة عن بانبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ من املصادر وعمليات اإلزالة بو
 ٣  من املادة٤ و٣أنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة املشمولة بالفقرتني 

 ).FCCC/KP/CMP/2013/L.11/Add.1لالطالع على نص املقرر، انظر (من بروتوكول كيوتو 

أعماله   من االنتهاءتعذر عليه لكن اً  تقدماجتماع األطراف/ األطرافمؤمترأحرز و -٢
 ٧-م أإ/٤ إىل ٧-م أإ/٢قررات من بشأن القضايا املنهجية األخرى املتعلقة بآثار تنفيذ امل

 على املقررات السابقة املتعلقة بالقضايا املنهجية املرتبطة بربوتوكول كيوتو، ٨-م أإ/١ واملقرر
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اجتماع / األطرافوطلب مؤمتر.  من بروتوكول كيوتو٨ و٧ و٥فيها تلك املتصلة باملواد  مبا
األطراف إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تواصل نظرها يف هذا البند من 

إىل مشروع النص املتاح اً استناد) ٢٠١٤يونيه /حزيران(دورهتا األربعني يف عمال األجدول 
  .)١(على موقع االتفاقية الشبكي

ء اهليئة احلكومية الدولية املعنيـة بـتغري        اجتماع األطراف بانتها  / األطراف ورحب مؤمتر  -٣
باألساليب التكميلية وإرشادات املمارسـة اجليـدة       املناخ يف الوقت املناسب من عملها املتعلق        

 يف دورهتا    ووافقت عليها  اليت اعتمدهتا اهليئة  و،   املنبثقة عن بروتوكول كيوتو    ٢٠١٣لعام املنقحة  
   / تـشرين األول   ١٨ إىل   ١٤ورجيا، يف الفتـرة مـن       السابعة والثالثني املعقودة يف باتومي، جب     

  .٢٠١٣أكتوبر 
 اهليئة الفرعيـة للمـشورة      ما خلصت إليه  اجتماع األطراف إىل    / األطراف وأشار مؤمتر  -٤

 يف التأثريات املترتبة علـى      ،)٢(تواصل النظر، يف دورهتا األربعني    ا س أهنمن  العلمية والتكنولوجية   
باعتبارها من أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحـريج آلليـة          التنقيح املمكن ألهلية األراضي     

   .التنمية النظيفة، خالل فترة االلتزام الثانية لربوتوكول كيوتو

       
  

__________ 

)١( <http://unfccc.int/national_reports/accounting_reporting_and_review_under_ 
the_kyoto_protocol/items/7969.php>.   

)٢( /SBSTA/2013/3FCCC ،١٥٢ة قرالف. 


