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 بشأن تغري املناخ
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 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
 الدورة السادسة عشرة

 2002يونيه / حزيران14-5بون، 
 من جدول األعمال ) ه(4البند 

 القضايا املنهجية

 وضع التعاريـف: استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة
 وجب املادةوالطرائق الالزمة إلدراج أنشطة التحريج وإعادة التحريج مب

  من بروتوكول كيوتو12

 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

أحاطت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية علماً مع التقدير بالتقرير الصادر عن حلقة العمل               -1
نمية بشـأن حتديد االختصاصات وجدول األعمال ذات الصلة بأنشطة التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية الت               

وأعرب عن تقديره حلكومة إيطاليا ملا قدمته من دعم         . (FCCC/SBSTA/2002/4)النظيفة يف فترة االلتزام األوىل      
 .باستضافة حلقة العمل وحلكومة اململكة املتحدة ملا قدمته من أموال ملشاركة اخلرباء

جدول األعمال كما ورد يف     ووافقت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية على االختصاصات و         -2
لوضع التعاريف والطرائق الالزمة إلدراج أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية      ×× املرفق  

النظـيفة يف فـترة االلتزام األوىل، مع مراعاة املسائل املتعلقة بعدم الدوام واإلضافة والتسرب وأوجه عدم اليقني                  
 االقتصادية والبيئية، مبا يف ذلك التأثريات على التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية            - والـتأثريات االجتماعية  

استخدام األراضي وتغيري استخدام  (1-م أإ/الطبيعية، ومع االسترشاد باملبادئ الواردة يف ديباجة مشروع املقرر ـ
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الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف، على أن  دف اعتماد مقرر بشأن هذه التعاريف والطرائق يف         ) األراضي واحلراجة 
 .)1(تقدم إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته األوىل

وبـدأت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية مناقشة التعاريف والطرائق الالزمة إلدراج أنشطة           -3
يف إطار آلية التنمية النظيفة يف فترة االلتزام األوىل، واتفقت على مواصلة عملها مشاريع التحريج وإعادة التحريج 

 .يف هذه املسائل يف دورا السابعة عشرة

 



FCCC/SBSTA/2002/L.8 
Page 3 

 املرفق

 مشروع االختصاصات وجدول األعمال لوضع التعاريف والطرائق الالزمة إلدراج
  األوىل يف فترة االلتزام12أنشطة التحريج وإعادة التحريج مبوجب املادة 

 اهلدف

 ستقوم اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية مع االسترشاد باملبادئ          7-م أ /17وفقـاً للمقرر     -1
 :مبا يلي) استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة (1-م أإ/--الواردة يف ديباجة املقرر 

ريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية       وضع التعاريف والطرائق الالزمة إلدراج أنشطة مشا       )أ( 
 :التنمية النظيفة يف فترة االلتزام األوىل، ومع مراعاة املسائل التالية

 عدم الدوام؛ `1` 

 اإلضافة؛ `2` 

 التسرب؛ `3` 

 أوجه عدم التيقن؛ `4` 

لبيولوجي والنظم   االقتصادية والبيئية، مبا يف ذلك التأثريات على التنوع ا         -التأثريات االجتماعية    `5`
 اإليكولوجية الطبيعية؛

 يف دورته التاسعة مبشروع مقرر بشأن التعاريف والطرائق يف شكل           )2(توصـية مؤمتر األطراف    )ب( 
مـرفق بشـأن الطرائق واإلجراءات اخلاصة بأنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج آللية التنمية النظيفة حبيث             

 ؛7-م أ/17مرفق املقرر تعكس، مع إجراء التغيري الالزم، 

أن تـأخذ يف االعتبار عند وضع املرفق املشار إليه جوانب احملاسبة واإلبالغ واالستعراض ذات الصلة                 )ج( 
ــررات ( ) 7-م أ/23، 7-م أ/22، 7-م أ/21، 7-م أ/20، 7-م أ/19، 7-م أ/17، 7-م أ/15، 7-م أ/11املق

 .بقدر انطباقها

 املدخالت

 : سوف تستخدم املعلومات التالية الواردة يفلتحقيق اهلدف املنشود -2

 :الوثائق املوجودة وهي )أ( 
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ــررات  `1`  ،7-م أ/21، و7-م أ/20، و7-م أ/19، و7-م أ/17، و7-م أ/15، و7-م أ/11املقـ
 ؛)7-م أ/23، و7-م أ/22و

 استخدام التقرير اخلاص للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ بشأن استخدام األراضي وتغيري `2`
 األراضي واحلراجة؛

 ؛FCCC/SBSTA/2002/MISC.1املذكرات املقدمة من األطراف الواردة يف الوثيقة  `3` 

 :)3(معلومات إضافية يزمع جتميعها )ب( 

مذكـرات مقدمة من األطراف وغريها من املنظمات عن آرائها بشأن الطرائق الالزمة إلدراج               `1`
 تحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة يف فترة االلتزام األوىل؛أنشطة مشاريع التحريج وإعادة ال

مذكرات مقدمة من األطراف بشأن مشروع النص املقدم إلدراج أنشطة مشاريع التحريج وإعادة  `2`
 التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة يف فترة االلتزام األوىل؛

 دم الدوام؛ورقة خيارات عن الطرائق اخلاصة بتناول مسألة ع `3`

 ورقة خيارات عن الطرائق اخلاصة بتناول املسائل املتعلقة خبطوط األساس واإلضافة والتسرب؛ `4`

 االقتصادية والبيئية، مبا يف ذلك -ورقة خيارات عن الطرائق اخلاصة بتناول التأثريات االجتماعية  `5`
 التأثريات على التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية الطبيعية؛

مذكـرة عامة وورقة جتميع من إعداد األمانة مسترشدة برئيس اهليئة الفرعية للمشورة العلمية               `6`
 7-م أ /19 و 7-م أ /17 و 7-م أ /15 و 7-م أ /11والتكنولوجـية بشـأن عالقة املقررات       

) ج(و) أ(1 باملسـائل احملددة يف الفقرة       7-م أ /23 و 7-م أ /22 و 7-م أ /21 و 7-م أ /20و
 أعاله؛

 :ت أخرى ذات صلةمعلوما )ج( 

بشأن التعاريف ذات الصلة    ) الفاو(الـتقارير اليت أعدا منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة           `1`
 بالغابات؛

التقارير اليت أعدا اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية التابعة التفاقية التنوع             `2`
اء التقين املخصص املعين بالتنوع البيولوجي وتغري املناخ البـيولوجي باالعـتماد على فريق اخلرب     

 التابع التفاقية التنوع البيولوجي؛
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الـتقارير الـيت أعدهـا الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، مبا يف ذلك إرشادات عن                  `3`
م املمارسـات اجلـيدة وإدارة أوجـه عدم اليقني فيما خيص استخدام األراضي وتغيري استخدا              

 األراضي واحلراجة والتقرير التقين بشأن أوجه الترابط بني التنوع البيولوجي وتغري املناخ؛

 .التقارير العلمية والتقنية ذات الصلة األخرى والنتائج اليت خلصت إليها حلقات عمل ذات صلة `4`

 اإلجراءات

شأن أنشطة مشاريع التحريج    ينـبغي للهيـئة الفرعية أن تنشئ يف دورا السادسة عشرة فريق اتصال ب              -3
وإعـادة الـتحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة وأن تعتمد استنتاجات فيما خيص التعاريف ذات الصلة بأنشطة                  

 .مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة يف فترة االلتزام األوىل

ة عشرة يف الطرائق اخلاصة بإدراج أنشطة مشاريع التحريج ينبغي للهيئة الفرعية أن تنظر يف دورا السابع -4
 أعاله 2وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة يف فترة االلتزام األوىل مع مراعاة املدخالت احملددة يف الفقرة 

 .املتاحة يف ذلك الوقت

ية شريطة توافر متويل إضايف يف فترة     تعتزم األمانة تنظيم حلقة عمل قبل الدورة الثامنة عشرة للهيئة الفرع           -5
السنتني احلالية، بغرض تيسري تبادل اآلراء حول الطرائق الالزمة إلدراج أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج               

 .يف إطار آلية التنمية النظيفة يف فترة االلتزام األوىل

 نص موحد للمرفق املشار إليه يف الفقرة ينبغي للهيئة الفرعية أن تنظر يف الدورة الثامنة عشرة يف مشروع -6
أعـاله، تعـده األمانـة بارشاد رئيس اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، مع مراعاة تقارير                ) ب(1

 .األطراف، وأن تضع مشروع نص للتفاوض

 متويل إضايف   جيري رئيس اهليئة الفرعية حسب االقتضاء مشاورات يف الفترة بني الدورتني، شريطة توافر             -7
يف فـترة السـنتني احلالية، قبل انعقاد الدورة التاسعة عشرة للهيئة الفرعية دف زيادة حبث املسائل الواردة يف                   

 .أعاله) ب(1مشروع نص املرفق املشار إليه يف الفقرة 

أعاله ) ب(1فقرة ينبغي للهيئة الفرعية يف دورا التاسعة عشرة أن تنظر يف مشروع املرفق املشار إليه يف ال -8
 )4(أعاله كي يقوم مؤمتر األطراف    ) ب(1وينـبغي هلا التوصية مبشروع مقرر يتضمن املرفق املشار إليه يف الفقرة             

بالـنظر فـيه واعـتماده يف دورته التاسعة دف اعتماد مشروع مقرر يقدم إىل مؤمتر األطراف العامل باعتباره        
 .ته األوىلاجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دور

وينبغي للهيئة الفرعية لدى اضطالعها ذه األعمال أن تضع يف اعتبارها األعمال ذات الصلة اليت قام ا                  -9
 .الس التنفيذي آللية التنمية النظيفة

 .ويرد اجلدول الزمين لألعمال يف التذييل -10
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 التذييل

 اجلدول الزمين لألعمال

 التاريخ احلدث النشاط

 2002فرباير / شباط1 التاريخ احملدد لتقدمي املذكرات لواردة من األطراف املرسلة إىل األمانةاملذكرات ا

وثـيقة مـتفرقات حتـتوي على املذكرات اليت قدمتها          
 األطراف

 2002فرباير / شباط15 وثيقة متفرقات متاحة لألطراف

التوصـية باختصاصـات وجدول أعمال بغرض إدراج        
ادة التحريج يف إطار آلية     أنشـطة مشاريع التحريج وإع    

 التنمية النظيفة يف فترة االلتزام األوىل

 2002أبريل / نيسان9-7 حلقة عمل

وافقت اهليئة الفرعية على االختصاصات وجدول األعمال 
 وأعدت استنتاجات بشأن التعاريف

الـدورة السادسـة عشـرة للهيئة الفرعية        
 للمشورة العلمية والتكنولوجية

2002ه يوني/ حزيران5-14

 7-م أ/11تقوم األمانة بإعـداد وثيقة تربط بني املقررات 
 7-م أ /23 و 7-م أ /22 و 7-م أ /19 و 7-م أ /17و

 من االختصاصات) ج(و) أ(1باملسائل املدرجة يف الفقرة 

 2002يوليه / متوز1 مذكرة عامة من إعداد األمانة

املوعد النهائي لتقدمي األطراف واملنظمات األخرى آلرائها 
 شان الطرائق ب

الـتاريخ احملـدد لتقدمي مذكرات من جانب      
 األطراف واملنظمات األخرى

 2002أغسطس / آب20

الدورة السابعة عشرة للهيئة الفرعية للمشورة  النظر يف املسائل املتعلقة بالطرائق
 العلمية والتكنولوجية

 -أكتوبر  / تشـرين األول   23
ــثاين1 ــرب / تشــرين ال نوفم

2002 

حتت إرشاد رئيس اهليئة الفرعية للمشورة      تعـد األمانـة     
العلمية والتكنولوجية ورقات اخليارات هذه واالستعراض      
العام وورقات التجميع استناداً إىل املذكرات املقدمة من        

 األطراف وأي استنتاجات ختلص إليها اهليئة الفرعية

`3`)ب(2األوراق املشـار إليها يف الفقرة       
 `6` و`5` و`4`و

 2002ديسمرب /كانون األول

 2003فرباير /أوائل شباط حلقة عمل تيسري تبادل اآلراء بشأن املسائل املتعلقة بالطرائق

 2003مارس / آذار15 آخر موعد لتقدمي املذكرات مذكرات األطراف بشأن مشروع النص عن الطرائق

تقوم األمانة، بإرشاد رئيس اهليئة الفرعية للمشورة العلمية 
عداد مشروع نص موحد للمرفق، مبينة      والتكنولوجية، بإ 
 منشأ االقتراحات

أبريل / نيسان -مـارس   /آذار مشروع نص موحد للمرفق
2003 

الـنظر يف مشروع النص املوحد للمرفق ووضع مشروع         
 نص للتفاوض

الدورة الثامنة عشرة للهيئة الفرعية للمشورة      
 العلمية والتكنولوجية

2003يونيه / حزيران9-20
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 التاريخ ثاحلد النشاط

زيـادة حبـث املسائل الواردة يف مشروع نص التفاوض          
 للمرفق

/ موعد حيدد فيما بني حزيران     املشاورات بني الدورات حسب االقتضاء
نوفمرب /يونـيه وتشرين الثاين   

2003 

توصي اهليئة الفرعية مبشروع مقرر حيتوي على مرفق كي         
 تعتمده الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف

اسعة عشرة للهيئة الفرعية للمشورة الدورة الت
 العلمية والتكنولوجية

ديسمرب / كانون األول  1-12
2003 

الـنظر يف مشروع املقرر دف اعتماد مشروع مقرر يف          
الـدورة التاسعة ملؤمتر األطراف يقدم إىل مؤمتر األطراف         
العـامل باعتباره اجتماعاً ألطراف بروتوكول كيوتو يف        

 )5(دورته األوىل

ديسمرب / كانون األول  12-1 ة التاسعة ملؤمتر األطرافالدور
2003 

 احلواشي

إذا كان بروتوكول كيوتو قد بدأ سريانه ميكن أن حيول مشروع املقرر مباشرة من اهليئة الفرعية      )1( 
 .للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل مؤمتر األطراف

 .1انظر احلاشية  )2( 

رائق إلدراج أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية          بالنسبة لوضع التعاريف والط    )3( 
5` و`4` و`3`)ب(2التنمية النظيفة لفترة االلتزام األوىل ينبغي أن تأخذ ورقات اخليارات املشار إليها يف الفقرة 

 . يف اعتبارها جوانب أوجه عدم اليقني واحملاسبة املرتبطة واإلبالغ واالستعراض عند انطباقها`

 .1انظر احلاشية  )4( 

 .1انظر احلاشية  )5( 

- - - - - 


