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 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
 الدورة اخلامسة والعشرون

 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٤-٦نريويب، 

  من جدول األعمال٥البند 
 ة عن إزالة الغابات يف البلدان الناميةخفض االنبعاثات الناجت

 خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية

 مشروع استنتاجات اقترحه الرئيس

 اليت  FCCC/SBSTA/2006/10أحاطـت اهليـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية علماً بالوثيقة            -١
 خبفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية، واملعقودة يف تتضمن التقرير بشأن حلقة العمل املعنية

وقد أعربت عن تقديرها حلكومة     . ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ١أغسطس إىل   / آب ٣٠رومـا، إيطاليا، يف الفترة من       
راليا، وفنلندا،  الستضافة حلقة العمل، وحلكومات أست    ) الفاو(إيطالـيا وملنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة        

 .وإيطاليا، وهولندا، ونيوزيلندا، والسويد، والفاو، على دعمها املايل حللقة العمل

وطلبـت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تقوم، رهناً بتوفر متويل تكميلي، بعقد حلقة عمل ثانية بشأن هذا                   -٢
بشأن حلقة العمل تلك للنظر فيه  )١(تقريراً، وأن تعد )٢٠٠٧مايو /أيار(املوضوع قبل دورهتا السادسة والعشرين 
 .من جانب اهليئة الفرعية يف تلك الدورة

وطلبـت اهليئة إىل األمانة أن تتأكد من أن املمثلني من املراقبني املعتمدين املعنيني واخلرباء مدعوون إىل                  -٣
 .)٢(حلقة العمل

                                                      

 .بناًء على توقيت حلقة العمل، فإن تقريرها قد ال يصبح متاحاً قبل املوعد النهائي للوثيقة )١(

اء، ممثلني من رجال األعمال والصناعة، والبيئة، والسكان        وهـذا ينـبغي أن يتضمن، حسب االقتض        )٢(
 .احملليني، والبحوث، واملنظمات املستقلة، واحلكومة احمللية، واهليئات البلدية
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 ١ يف حلقة العمل األوىل، املشار إليها يف الفقرة          وقـررت اهليئة أن تواصل مناقشة جمموعة املواضيع اليت ُنظرت          -٤
:  أدناه، وذلك يف حلقة العمل الثانية، واليت سوف تركز على ما يلي            ٥، مبا فيها املواضيع املشار إليها يف الفقرة         )٣(أعـاله 

ية واملنهجية املتعلقة بتنفيذها؛    املناقشـات املتعلقة بنهج السياسة العامة واحلوافز اإلجيابية احلالية واحملتملة، واملتطلبات التقن           
 .وتقييم النتائج ومدى موثوقيتها؛ وحتسني تفهم خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية

ومن أجل تيسري املناقشات يف حلقة العمل الثانية، قامت اهليئة الفرعية بدعوة األطراف واملراقبني املعتمدين  -٥
.  أعاله ٤، آراءهم بشأن املواضيع املشار إليها يف الفقرة         ٢٠٠٧فرباير  / شباط ٢٣ألمانة، حبلول   لكي يقدموا إىل ا   

وطلبـت اهليـئة الفرعـية إىل األمانة أن تتيح هذه املعلومات للمناقشة يف حلقة العمل، وأن تقوم بتجميع هذه                    
 .ناملعلومات للنظر فيها من جانب اهليئة الفرعية يف دورهتا السادسة والعشري

 أعاله، إىل النظر، ٥وقامت اهليئة الفرعية بدعوة األطراف، يف معرض تقدمي بياناهتم املشار إليها يف الفقرة  -٦
حسب االقتضاء، يف أحكام االتفاقيات األخرى ذات الصلة، مبا يف ذلك االتفاقية بشأن التنوع البيولوجي، واتفاقية 

اضي الرطبة ذات األمهية الدولية وال سيما بوصفها موئالً للطيور          األمـم املتحدة ملكافحة التصحر، واتفاقية األر      
، وأيضاً عمل املنظمات متعددة األطراف، مبا فيها حمفل األمم املتحدة املعين بالغابات،       )اتفاقـية رامسار  (املائـية   

 .واملنظمة الدولية لألخشاب االستوائية، ومنظمة التجارة العاملية

عوة األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، واليت هي يف وضع ميكنها من وقامت اهليئة الفرعية بد -٧
، أي معلومات حمدثة وبيانات     ٢٠٠٧فرباير  / شباط ٢٣ذلـك، وعلى أساس طوعي، أن تقدم إىل األمانة، حبلول           

املعدة حللقة العمل، واملشار  )٤(إضافية لتلك املقدَّمة يف آخر بالغاهتا الوطنية وجتميعها يف ورقة املعلومات األساسية
 أعاله، بشأن االنبعاثات واالجتاهات يف التصحر، واحتياجات البيانات، والسياسات والربامج           ١إلـيها يف الفقرة     

وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن جتّمع وأن        . املطـبقة أو اليت جيري النظر فيها ملعاجلة التصحر وأسبابه اجلذرية          
 . حلقة العمل الثانية، وأن تقدم عرضاً خمتصراً يف حلقة العملتتيح املعلومات يف

ووافقت اهليئة الفرعية على بدء النظر، يف دورهتا السادسة والعشرين، يف تقارير حلقيت العمل املشار إليها  -٨
ة والعشرين  أعاله، وكذلك العناصر ذات الصلة اليت ميكن إدراجها يف تقريرها يف دورهتا السابع٢ و١يف الفقرتني 

بشأن هذا البند من بنود جدول األعمال، مبا يف ذلك أي توصيات إىل مؤمتر              ) ٢٠٠٧ديسـمرب   /كـانون األول  (
كما وافقت اهليئة الفرعية على أن تنظر، يف دورهتا السادسة والعشرين، يف            . )٥(األطرا ف يف دورته الثالثة عشرة     

 احملتملة لورقات معلومات أساسية، وحلقة عمل ثالثة، واجتماعات ُسبل املضي يف العملية قُدماً، مبا يف ذلك احلاجة
 .أو مشاورات غري رمسية، حبيث تبدأ قبل دورهتا السابعة والعشرين/خرباء و

- - - - - 

                                                      

)٣( FCCC/SBSTA/2006/5 ٥٢، الفقرة)ج(إىل ) أ.( 

 ١، اإلضافة )٢٠٠٦) (ج(١انظر الورقة رقم  )٤(
<http:/unfcc.int/files/smethods_and_science/lulucf/application/pdf/addendum_I_ncs.pdf>. 

)٥( FCCC/CP/2005/5 ٨٣، الفقرة. 


