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(A)     GE.06-70173    240506    240506 

 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
 الدورة الرابعة والعشرون

 ٢٠٠٦مايو / أيار٢٦-١٨بون، 
 

  من جدول األعمال٦البند 
 ثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان الناميةخفض االنبعا

 خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية

 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

شرعت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف النظر يف املعلومات املقدمة من األطراف والواردة  -١
، ويف املعلومات املقدمة من املراِقبني املعتمدين واملدرجة على Add.1 وFCCC/SBSTA/2006/MISC.5يف الوثيقة 

وقد الحظت األطراف ضرورة معاجلة مسألة      . املوقع اإللكتروين التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر املناخ        
 كجزء من جهود ختفيف آثار تغيُّر املناخ، من         خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية وذلك         

 .أجل حتقيق اهلدف النهائي لالتفاقية

تشرين (وقـررت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تواصل يف دورهتا اخلامسة والعشرين               -٢
املعلومات واخلربات ذات النظر يف القضايا العلمية والتقنية واملنهجية ذات الصلة، وتبادل       ) ٢٠٠٦نوفمرب  /الـثاين 

 اليت طلب مؤمتر )١(الصلة، مبا يف ذلك ُنُهج السياسة العامة واحلوافز اإلجيابية، آخذة يف اعتبارها نتائج حلقة العمل
 ١األطـراف يف دورتـه احلادية عشرة أن يتم تنظيمها، واملعلومات املقدمة من األطراف واملشار إليها يف الفقرة             

 .أعاله

                                                      

سبتمرب / أيلول ١أغسطس إىل   / آب ٣٠سـوف ُتعقد حلقة العمل هذه يف روما بإيطاليا يف الفترة من              )١(
٢٠٠٦. 
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ـ    -٣  أعاله ٢ئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بأن حلقة العمل املشار إليها يف الفقرة وقـررت اهلي
ينبغي أن تتيح فرصة لألطراف لتقاسم اخلربات والنظر يف اجلوانب ذات الصلة خبفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة                 

 : ستناقَش يف حلقة العمل ما يليوسوف يكون من بني املواضيع احملدَّدة اليت. الغابات يف البلدان النامية

 االقتصادية والتقنية واملنهجية، مبا يف ذلك دور الغابات، وخباصة          -القضايا العلمية واالجتماعية     )أ( 
الغابات االستوائية، يف دورة الكربون العاملية، وقضايا التعاريف، مبا فيها تلك املتعلقة بالصالت بني إزالة الغابات           

توافر البيانات ونوعيتها؛ ونطاقات ومعدالت ودوافع إزالة الغابات؛ وتقدير التغيُّرات يف خمزون            وتدهور البيئة؛ و  
 الكربون والغطاء احلرجي؛ وأوجه عدم التيقن ذات الصلة؛

ُنُهـج السياسـة العامة واحلوافز اإلجيابية خلفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان                )ب( 
لك األسباب؛ والفعالية القصرية والطويلة األجل فيما يتعلق بعمليات خفض االنبعاثات؛ وانتقال            النامية، مبا يف ذ   

االنـبعاثات؛ والتعاون الثنائي واملتعدد األطراف؛ وأنشطة اهليئات الدولية األخرى ذات الصلة؛ وحتسني اإلدارة              
 على أن ُتجرى املناقشات على أساس -ى املسـتدامة للغابـات؛ وبناء القدرات؛ واآلليات املالية والبدائل األخر    

 اخلربات والدروس املستفادة؛

 االقتصادية والتقنية واملنهجية ذات     -حتديـد الصالت املمكنة بني القضايا العلمية واالجتماعية          )ج( 
تني الفرعيتني الصلة وُنُهج السياسة العامة واحلوافز اإلجيابية اليت قد تنشأ عن النظر يف املواضيع املندرجة ضمن الفقر

 .أعاله) ب(و) أ(

وطلبـت اهليـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية من األمانة أن تكفل دعوة ممثلني عن املنظمات                 -٤
كما طلبت من األمانة أن تدعو إىل حلقة العمل ممثلني . احلكومـية الدولية ذات الصلة للمشاركة يف حلقة العمل     

 .الصلة باإلضافة إىل خرباء خمتصنيعن املنظمات غري احلكومية ذات 

وطلبـت اهليـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية من األمانة أن ُتعد حللقة العمل ورقة معلومات                 -٥
، مع إجراء توليف للمعلومات ذات الصلة الواردة يف         )ب(و) أ(٣أساسـية بشـأن املواضيع املندرجة يف الفقرة         

 . أعاله١ملقدمة من األطراف واملشار إليها يف الفقرة البالغات الوطنية واملعلومات ا

وطلبـت اهليئة الفرعية للمشورة العملية والتكنولوجية من األمانة أن ختطِّط لعقد حلقة عمل ثانية بشأن                 -٦
املسـائل املتصـلة هبـذا البند من جدول األعمال، على أن ُتعقد حلقة العمل هذه قبل انعقاد دورهتا السادسة                    

، رهناً بتوفُّر متويل إضايف، وبانتظار االستنتاجات اليت ستخلص إليها اهليئة الفرعية يف )٢٠٠٧مايو /أيار (والعشرين
 .دورهتا اخلامسة والعشرين

- - - - - 


