
 

(A)   GE.14-05150    180614    180614 

 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  للمشورة العلمية والتكنولوجيةاهليئة الفرعية 
  الدورة األربعون

 ٢٠١٤يونيه / حزيران١٥- ٤بون، 
  من جدول األعمال  )ج(١٢البند 

  القضايا املنهجية مبوجب بروتوكول كيوتو
 ٣ األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة مبوجب الفقرتني      استخدام  

   من بروتوكول كيوتو ومبوجب آلية التنمية النظيفة٣ من املادة ٤و

 ٣استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة مبوجب الفقرتني             
   من بروتوكول كيوتو ومبوجب آلية التنمية النظيفة٣ من املادة ٤و

  مقترح من الرئيس تنتاجاتمشروع اس    
، ٧-م أإ /٢ مـن املقـرر      ١٠ و ٧ و ٦ و ٥استجابةً للطلبات اليت تضمنتها الفقرات        -١

نظرها يف القضايا املتصلة ) اهليئة الفرعية(واصلت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية   
  .باستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة

 واملنظمـات املعتمـدة     )١( باآلراء اليت قدمتها األطراف    اًالفرعية علم وأحاطت اهليئة     -٢
، )٣( استجابة للدعوة الصادرة عن الدورة التاسعة والثالثني للهيئـة الفرعيـة           )٢(بصفة مراقب 

 اليت أعدهتا األمانة استجابة لطلب اهليئـة الفرعيـة يف           )٤(بالورقة التقنية اً  أيضاً  وأحاطت علم 
  .)٥(الثنيدورهتا التاسعة والث

__________ 
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ووافقت اهليئة الفرعية على أن تواصل نظرها يف طرائق وإجراءات تنفيذ أنشطة إضافية               -٣
ممكنة الستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة يف إطار آلية التنمية النظيفة بغيـة              

راف يف  إحالة مشروع مقرر بشأن هذه املسألة إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األط            
  .كي يعتمده يف دورته العاشرة) اجتماع األطراف/مؤمتر األطراف(بروتوكول كيوتو 

األنشطة اإلضافية املمكنة الستخدام األراضـي وتغـيري        وأشارت اهليئة الفرعية إىل       -٤
 أعـاله   ٢استخدام األراضي واحلراجة اليت ُحددت يف الورقة التقنية املـذكورة يف الفقـرة              

ما يلي من فئـات      يف سياق ممارسات التخفيف    حث على سبيل األولوية   تب ووافقت على أن  
احملـصورة  األنشطة اإلضافية املمكنة الستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة          

  :يف تغيريات يف خمزونات الكربون
يشمل ممارسات احلراجة الزراعية واحلراجة الرعوية       جتديد الغطاء النبايت، مبا     )أ(  

ا ال ُيرجَّح أن يبلغ الغطاء النبايت القائم عتبات الغطاء احلرجي املختارة مـن الطـرف                حيثم
  ؛٨، املرفق، الفقرة ١-م أإ/٥املستضيف مبوجب املقرر 

  إدارة األراضي الزراعية وإدارة املراعي؛  )ب(  
  .جتفيف األراضي الرطبة وإعادة الترطيب  )ج(  

طرائق وإجراءات النُّهج البديلـة     لة نظرها يف    على مواص اً  ووافقت اهليئة الفرعية أيض     -٥
للتصدي خلطر عدم الدوام يف أنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجـة          

 /يف إطار آلية التنمية النظيفة، بغية إحالة مشروع مقرر بشأن هذه املسألة إىل مؤمتر األطراف              
  .اجتماع األطراف كي يعتمده يف دورته العاشرة

وذكّرت اهليئة الفرعية بطلبها إىل األمانة تنظيم حلقة عمل لتيـسري وضـع الطرائـق                 -٦
واإلجراءات لتنفيذ أنشطة إضافية ممكنة الستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة           

 خلطر عدم الدوام يف إطار آلية التنمية        ولتحديد ُنهج بديلة للتصدي    يف إطار آلية التنمية النظيفة    
  :املسائل التالية ووافقت على أن تركز حلقة العمل على تبادل املعلومات عن. )٦(نظيفةال

نشطة اإلضافية املمكنة الستخدام األراضـي وتغـيري اسـتخدام          نطاق األ   )أ(  
 أعاله، مبا فيها    ٤ املذكورة يف الفقرة     األراضي واحلراجة اليت ينبغي النظر فيها يف إطار الفئات        

  القضايا املتعلقة بأهلية األراضي؛
 ١-م أإ /٥مدى انطباق عناصر الطرائق واإلجراءات الواردة يف مرفق املقرر            )ب(  

على األنشطة اإلضافية املمكنة الستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة، ومنها           
  :حلصرما يلي على سبيل املثال ال ا

  ُنهج خط األساس؛ '١'
__________ 

)٦( FCCC/SBSTA/2013/5 ١٠٩، الفقرة. 
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  اإلضافية؛ '٢'
  فترة املستحقات؛ '٣'
  الرصد؛ '٤'
  ُنهج التصدي للتسرب؛ '٥'
  االقتصادية؛ - اآلثار البيئية واالجتماعية '٦'
  ُنهج التصدي خلطر عدم الدوام؛ '٧'
الُنهج البديلة املمكنة للتصدي خلطر عدم الـدوام يف أنـشطة اسـتخدام               )ج(  

  .إطار آلية التنمية النظيفةاألراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة يف 
وشجعت اهليئة الفرعية األطراف، القادرة، على توفري التمويل الكايف حللقة العمـل              -٧

  . أعاله٦املشار إليها يف الفقرة 
واملنظمات املعتمدة بصفة مراقـب علـى أن تواصـل،          األطراف  اً  وشجعت أيض   -٨

 ٦املشار إليها يف الفقـرة      تقدمي وجهات نظرها يف املسائل       ،٢٠١٤أغسطس  / آب ٢٥ حىت
 واملقـرر  - )٧( مستعينة يف ذلك ببوابة اتفاقية تغري املناخ اخلاصة بتقدمي البالغـات    -السابقة  

  ).٢٠١٤ديسمرب /كانون األول(للهيئة الفرعية  النظر فيها أثناء الدورة احلادية واألربعني
 /حزيـران (ألربعـني   وافقت اهليئة الفرعية على أن تواصل، يف دورهتا الثانيـة وا          و  -٩

، حبث املسائل املتصلة بطرق حساب أمشلَ لالنبعاثات البـشرية املنـشأ مـن         )٢٠١٥ يونيه
املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع الناجتة عن استخدام األراضي وتغـيري اسـتخدام             

ـ     ي األراضي واحلراجة، بوسائل منها اتباع هنج قائم على األنشطة أو هنج قائم علـى األراض
اجتماع /يتسمان بقدر أكرب من الشمول، كي تقدم تقريراً عن نتائج حبثها إىل مؤمتر األطراف             

  .األطراف يف دورته احلادية عشرة
على أن تواصل، يف دورهتا الثانية واألربعني، حبث املسائل         اً  ووافقت اهليئة الفرعية أيض     -١٠

حالة مشروع مقرر بشأن هذه املسألة      املتصلة بطرائق وإجراءات تطبيق مفهوم اإلضافية، هبدف إ       
  .اجتماع األطراف كي ينظر فيه ويعتمده يف دورته احلادية عشرة/إىل مؤمتر األطراف

وأحاطت اهليئة الفرعية علماً باآلثار املقدرة املترتبة يف امليزانية على األنـشطة الـيت                -١١
أن تـضطلع األمانـة     وطلبـت   . ٦ستضطلع هبا األمانة على النحو املشار إليه يف الفقـرة           

  .باإلجراءات الواردة يف هذه االستنتاجات رهناً بتوفر املوارد املالية

        

__________ 

)٧( <https://unfccc.int/documentation/submissions_from_parties/items/5900.php>. 


