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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
  الدورة التاسعة والثالثون

  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين١٦-١١وارسو، 
  من جدول األعمال) ه(و) أ(١٢البندان 
  كيوتو بروتوكول مبوجب  املنهجيةالقضايا
 ٨-م أإ /١، واملقرر   ٧-م أإ /٤ إىل   ٧-م أإ /٢ تنفيذ املقررات من     آثار

على املقررات السابقة املتعلقة بالقضايا املنهجية املرتبطة بربوتوكـول         
   من بروتوكول كيوتو٨ و٧ و٥كيوتو، مبا فيها تلك املتصلة باملواد 

)  مكرراً ثانيـاً ٧الفقرة ، ٣املادة ( النص الوارد يف الفرع زاي     إيضاح
من تعديل الدوحة لربوتوكول كيوتو، ال سيما فيما يتصل باملعلومات          

متوسط االنبعاثات الـسنوية للـسنوات      "املقرر استخدامها لتحديد    
  "الثالث األوىل من فترة االلتزام السابقة

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

   من بروتوكول كيوتو٨ و٧ و٥كيوتو، مبا فيها تلك املتصلة باملواد 

   استنتاجات مقدم من الرئيسمشروع    
ألطراف يف بروتوكول كيوتـو     ا تلبيةً لطلب مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع        -١
، واصلت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية       )١()رافاجتماع األط /مؤمتر األطراف (

  على ٨-م أإ /١، واملقرر   ٧-م أإ /٤ إىل   ٧-م أإ /٢عملها املتعلق بتقييم آثار تنفيذ املقررات من        
 السابقة املتعلقة بالقضايا املنهجية املرتبطة بربوتوكول كيوتو، مبا فيها تلك املتـصلة             تاملقررا
  . بروتوكول كيوتو من٨ و٧ و٥باملواد 
__________ 

 .٦، الفقرة ٨-م أإ/٢املقرر  )١(
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يف النظر يف القضايا املتعلقة     اً  وتلبية لطلب آخر من اجلهة نفسها، شرعت اهليئة أيض          -٢
من تعـديل الدوحـة     )  مكرراً ثانياً  ٧، الفقرة   ٣املادة  (بإيضاح النص الوارد يف الفرع زاي       

سـط  متو"لربوتوكول كيوتو، ال سيما فيما يتصل باملعلومات املقرر استخدامها لتحديـد            
  ". للسنوات الثالث األوىل من فترة االلتزام السابقةويةاالنبعاثات السن

عن حلقة العمل اليت تناولت اآلثار املـشار إليهـا يف           املقدم   )٢(ورحبت اهليئة بالتقرير    -٣
 ،٢٠١٣أكتوبر  / تشرين األول  ٢٣-٢١ أعاله واليت عقدت يف بون، بأملانيا، يف الفترة          ١الفقرة  

  .)٣(اجتماع األطراف/مانة استجابة لطلب مؤمتر األطرافواليت نظمتها األ
ورحبت اهليئة بانتهاء الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ يف الوقت املناسـب               -٤

من عمله على املنهجيات اإلضافية لتقدير انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ من املصادر             
وعمليات إزالتها بواسطة البواليع الناجتة عن أنشطة استخدام األراضـي وتغـيري اسـتخدام              

 من بروتوكول كيوتو، علـى      ٣ من املادة    ٤ و ٣احلراجة مبوجب أحكام الفقرتني      و ياألراض
دليل املمارسات اجليدة فيما يتعلـق      "أساس مجلة أمور منها الفصل الرابع من املنشور املعنون          

 الذي اعتمده الفريـق يف      )٤("بأنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة      
       / تشرين األول  ١٨-١٤ اليت عقدت يف باتومي، جبورجيا، يف الفترة         ثنيثالدورته السابعة وال  

  .)٥(٢٠١٣أكتوبر 
 أعاله، ٢ و ١ يف أعماهلا املرتبطة باآلثار املشار إليها يف الفقرتني          وحققت اهليئة تقدماً    -٥

اجتمـاع  / من مؤمتر األطراف   ٩ووافقت على دعوة الدورة     . لكنها مل تستطع االنتهاء منها    
راف إىل النظر يف مشروع نص يتضمن عناصر مشروع املقرر الوارد يف املرفـق حلـل                األط

  . والنظر يف اختاذ واعتماد مقرر أو مقررات يف تلك الدورةقةاملشكالت املعل

__________ 

)٢( FCCC/SBSTA/2013/INF.15. 
 ).ج(١٠، الفقرة ٨-م أإ/٢املقرر  )٣(
 . املنبثقة عن بروتوكول كيوتو٢٠١٣املنهجيات التكميلية ودليل املمارسات اجليدة املنقحة لعام  )٤(
 .٨، الفقرة ٨-م أإ/٢املقرر  )٥(
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  املرفق

   اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيةتوصية    
 دورهتا التاسعة والـثالثني،      اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف      أوصت  

مبشروع النص التايل الذي يشتمل على عناصر مقرر يقضي بالنظر يف مقـرر أو مقـررات                
  :اجتماع األطراف ويعتمدها يف دورته التاسعة/يتخذها مؤمتر األطراف

  )١(]مشروع نص يتضمن عناصر مشروع مقرر[

        

__________ 

: ميكن االطالع على مشروع املقررات يف موقع اتفاقية األمم املتحـدة اإلطاريـة بـشأن تغـري املنـاخ                   )١(
http://unfccc.int/meetings/warsaw_nov_2013/in-session/items/7870.php. 


