
 

(A)   GE.14-05265    170614    170614 

 قية اإلطارية بشأناالتفا
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
  الدورة األربعون

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

  القضايا املنهجية مبوجب بروتوكول كيوتو
           ٧-م أإ /٢املترتبـة علـى تنفيـذ املقـررات مـن           اآلثار  

 يف املقـررات الـسابقة      ٨-م أإ /١، واملقرر   ٧-م أإ /٤إىل  
      املتعلقة بالقضايا املنهجية املرتبطـة بربوتوكـول كيوتـو،         

   من بروتوكول كيوتو٨ و٧ و٥مبا فيها تلك املتصلة باملواد 

، ٧-م أإ /٤ إىل   ٧-م أإ /٢اآلثار املترتبة على تنفيذ املقـررات مـن             
 يف املقررات السابقة املتعلقـة بالقـضايا املنهجيـة          ٨-م أإ /١واملقرر  

          ٨ و ٧ و ٥املرتبطة بربوتوكول كيوتو، مبا فيها تلك املتـصلة بـاملواد           
  من بروتوكول كيوتو

  مشروع استنتاجات مقدم من الرئيس    
ماع األطـراف يف بروتوكـول      بناًء على طلب مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجت         -١

، يف دورته التاسعة، واصلت اهليئـة الفرعيـة         )١()اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف (كيوتو  
عملها املتعلق بتقييم اآلثار املترتبة على تنفيـذ        ) اهليئة الفرعية (للمشورة العلمية والتكنولوجية    

ـ ٨-م أإ/١، واملقرر  ٧-م أإ /٤ إىل   ٧-م أإ /٢املقررات من    ررات الـسابقة املتعلقـة    يف املق
 مـن   ٨ و ٧ و ٥بالقضايا املنهجية املرتبطة بربوتوكول كيوتو، مبا فيها تلك املتصلة بـاملواد            

  .بروتوكول كيوتو

__________ 

)١( FCCC/KP/CMP/2013/9 ٣٦، الفقرة . 
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اجتماع األطـراف يف    /ومن أجل استكمال هذا العمل كي ينظر فيه مؤمتر األطراف           -٢
 إىل ضرورة إحراز تقدم ، أشارت اهليئة الفرعية)٢٠١٤ديسمرب /كانون األول(دورته العاشرة 

يف جمموعتني من القضايا املتعلقة هبذا البند من جدول األعمال، أي القـضايا املـذكورة يف                
نـص  ( )in-session discussion text relating to reporting and accounting(املرفـق األول  

-note by the co(ين ويف املرفـق الثـا  ) املناقشة أثناء الدورة فيما يتعلق باإلبالغ واملـساحبة 

facilitators – elements of text relating to review and adjustments( )  مذكرة من امليـّسرين
  ).  عناصر النص املتعلقة باالستعراض والتعديالت-املتشاركني 

اجتمـاع األطـراف يف    /ولتيسري استكمال هذا العمل كي ينظر فيه مؤمتر األطراف          -٣
  : ت اهليئة الفرعية مبا يليدورته العاشرة، قام

 وتتعمق فيها   )FCCC/TP/2013/9(طلبت إىل األمانة أن حتدث الورقة التقنية          )أ(  
وإلجراء ) ٢٠١٤ديسمرب  /كانون األول (لتنظر فيها اهليئة الفرعية يف دورهتا احلادية واألربعني         

لتقنية احملدثة حالة العمل أدناه؛ وينبغي أن تعكس الورقة ا) ج(٣املناقشة املشار إليها يف الفقرة      
، وتتناول التحديث اخلاص بعوامل الـتحفظ الـواردة يف التـذييل            ٢٠١٤يونيه  /حىت حزيران 

 مبا يف ذلك أوجه عدم اليقني املبدئية يف املبادئ التوجيهيـة للهيئـة              ١-م أإ /٢٠للمقرر   الثالث
 ،٢٠٠٦بقوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة لعام       احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ فيما يتعلق        

 أية بيانات ترد من األطراف على النحو املـشار إليـه يف            كما جيب أن تعكس الورقة التقنية     
  أدناه؛) ب(٣الفقرة 

، ٢٠١٤أغسطس  / آب ٢٠ حبلول   ،دعت األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة        )ب(  
  أعاله؛ ) أ(٣ يف الفقرة ما لديها من آراء بشأن املسائل املشار إليها

طلبت إىل األمانة استكشاف سبل تيسري إجراء مناقشة تقنية فيما بني خرباء              )ج(  
األطراف املهتمة قبل انعقاد الدورة احلادية واألربعني للهيئة الفرعية، مراعية يف ذلك الورقـة              

وفقما هو مشار إليه   ف  أعاله وأية بيانات مقدمة من األطرا     ) أ(٣التقنية املشار إليها يف الفقرة      
  .أعاله) أ(٣ بغية تيسري العمل املشار إليه يف الفقرة ،أعاله) ب(٣يف الفقرة 

واتفقت اهليئة الفرعية على مواصلة نظرها يف هذا البند من جدول األعمال يف دورهتا                -٤
اجتمـاع  /احلادية واألربعني بغية استكمال مشاريع املقررات كي ينظر فيها مؤمتر األطـراف           

ويف هذا الصدد، اتفقت اهليئة الفرعية علـى مواصـلة          . األطراف يف دورته العاشرة ويعتمدها    
الواردين يف املرفقني األول    ،  نين املتشارك امليسريمذكرة  الدورة و العمل على نص املناقشة أثناء      
  . حالة العمل يف الدورة األربعني للهيئة الفرعيةعيان اروالثاين، على التوايل، واللذين ي

وأحاطت اهليئة الفرعية علماً باآلثار املقدرة املترتبة يف امليزانية على األنـشطة الـيت                -٥
تخذ األمانـة   وطلبت أن ت  . أعاله) ج(٣ستضطلع هبا األمانة على النحو املشار إليه يف الفقرة          

  .  رهناً بتوافر املوارد املالية،هذه االستنتاجاتاليت تدعو إليها اإلجراءات 
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Annex I 

[English only] 

In-session discussion text relating to reporting and accounting 

Available at <http://unfccc.int/7969.php>. 
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Annex II 

[English only] 

Note by the co-facilitators – elements of text relating to review and 
adjustments 

Available at <http://unfccc.int/8412.php>. 

        


