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 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
 الدورة السادسة والعشرون

 ٢٠٠٧مايو / أيار١٨-٧بون، 

  من جدول األعمال املؤقت٥البند 
 لغابات يف البلدان الناميةالناجتة عن إزالة اخفض االنبعاثات 

 تقرير عن حلقة العمل الثانية بشأن خفض االنبعاثات الناجتة
 عن إزالة الغابات يف البلدان النامية 

 ٭مذكرة من إعداد األمانة

 ملخص
هليئة نظمت األمانة حلقة عمل ثانية بشأن خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية، بناء على طلب ا                   

 ٧وعقدت حلقة العمل يف كرينس، أستراليا، يف الفترة من          . الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا اخلامسة والعشرين       
 .٢٠٠٧مارس / آذار٩إىل 

وركـزت املناقشات اليت دارت يف حلقة العمل هذه على هنج السياسات واحلوافز اإلجيابية احلالية واحملتملة، واملتطلبات                  
التقنية واملنهجية ذات الصلة بتنفيذها؛ وتقييم النتائج ومدى موثوقيتها؛ وحتسني فهم خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف                  

وتبادلوا . واستمع املشاركون إىل التقارير التقنية واالقتراحات احملدثة بشأن هنج السياسات واحلوافز اإلجيابية احملتملة            . البلدان النامية 
راء وناقشـوا بالتفصـيل قضايا تتعلق باملتطلبات التقنية واملنهجية، وإنشاء خطوط األساس، والدوام، والتسرب، والتعاريف،                اآل

كما ناقشوا عدة خيارات متويل لدعم احلوافز اإلجيابية، مبا يف ذلك اآلليات القائمة    . واالنـبعاثات الناجتة عن تدهور حالة الغابات      
وتوصل املشاركون إىل اتفاق بشأن جماالت عديدة كاحلاجة إىل بناء القدرات    . الية غري القائمة على السوق    على السوق واملوارد امل   

واقترحت اخلطوات التالية اليت ميكن اختاذها للمضي قدماً        . واألنشطة النموذجية وحددوا أيضا عدة قضايا تتطلب زيادة النظر فيها         
 .تكنولوجية ومؤمتر األطراف بشأن هذه القضيةبعمل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية وال

وقد تود اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية النظر يف املعلومات الواردة يف هذا التقرير وتقدمي توجيهات بشأن                  
 .اإلجراءات القادمة

                                                      

 .تأخر تقدمي هذه الوثيقة بسبب موعد عقد حلقة العمل ٭
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  مقدمة-أوالً

  الوالية-ألف 

، إىل األمانة أن تقوم،     )١(ينطلبـت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف دورهتا اخلامسة والعشر           -١
رهناً بتوفر متويل تكميلي، بعقد حلقة عمل ثانية بشأن خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية قبل            

 .بشأن حلقة العمل هذه كي تنظر فيه اهليئة الفرعية يف تلك الدورة دورهتا السادسة والعشرين، وأن تعد تقريراً

يئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف دورهتا اخلامسة والعشرين، أن تواصل مناقشة            وقررت اهل  -٢
 ٣، مبا يف ذلك املسامهات املشار إليها يف الفقرة )٢(جمموعـة املواضيع اليت جرى النظر فيها يف حلقة العمل األوىل         
 :أدناه، وأن تركز مناقشاهتا يف حلقة العمل الثانية على ما يلي

ُنُهـج السياسات واحلوافز اإلجيابية احلالية واحملتملة، واملتطلبات التقنية واملنهجية ذات الصلة بتنفيذها؛              )أ( 
 وتقييم النتائج ومدى موثوقيتها؛

 .حتسني فهم خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية )ب( 

 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف دورهتا ومـن أجـل تيسـري املناقشات يف حلقة العمل، دعت           -٣
، بآرائهم بشأن   ٢٠٠٧فرباير  / شباط ٢٣اخلامسـة والعشـرين، األطراف واملراقبني املعتمدين إىل موافاة األمانة، حبلول            

، Add.1 وFCCC/SBSTA/2007/Misc.2وترد مسامهات األطراف يف الوثيقة .  أعاله٢املواضـيع املشار إليها يف الفقرة       
 .)٣(FCCC/SBSTA/2007/Misc.3ومسامهات املنظمات احلكومية الدولية يف الوثيقة 

وقامـت اهليـئة الفرعـية، يف دورهتا اخلامسة والعشرين، بدعوة األطراف غري املدرجة يف املرفق األول                  -٤
 إىل أن تقدم إىل األمانة، على       ، اليت يف وضع ميكِّنها من ذلك،      )األطراف غري املدرجة يف املرفق األول     (لالتفاقـية   

، أي معلومات حمدثة وبيانات إضافية لتلك املقدَّمة يف آخر بالغاهتا ٢٠٠٧فرباير / شباط٢٣أساس طوعي، وحبلول 
، بشأن االنبعاثات واالجتاهات يف     )٤(املعدة حللقة العمل األوىل    الوطنـية وجتمـيعها يف ورقة املعلومات األساسية       

، واالحتياجات من البيانات، والسياسات والربامج املطبقة أو اجلاري النظر فيها للتصدي            جمـاالت إزالة الغابات   

                                                      

)١( FCCC/SBSTA/2006/11 ٩٢-٨٦، الفقرات. 

 ١أغسطس إىل   / آب ٣٠عقدت حلقة العمل األوىل بشأن هذه املسألة يف روما، إيطاليا، يف الفترة من               )٢(
 .FCCC/SBSTA/2006/10ويرد التقرير عن حلقة العمل هذه يف الوثيقة . ٢٠٠٦سبتمرب /أيلول

: املســامهات املقدمــة مــن املــنظمات غــري احلكومــية املعــتمدة مــتاحة يف املوقــع الــتايل  )٣(
<http://unfccc.int/parties_and_observers/ngo/items/3689.php>. 

 :ورقـة املعلومـات األساسـية الـيت أعــدت حللقـة العمـل األوىل مـتاحة يف املوقـع الــتايل         )٤(
<http://unfccc.int/methods_and_science/lulucf/items/3757.php>. 
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واستجابة لطلب اهليئة الفرعية، أتاحت األمانة املعلومات اليت حصلت         . ملشـكلة إزالة الغابات وأسباهبا اجلذرية     
 .)٥(عليها وقدمت عرضاً خمتصراً يف حلقة العمل

  نطاق املذكرة-باء 

 اًملخصذه الوثيقة مداوالت حلقة العمل اليت عقدت استجابة للوالية الوارد ذكرها، وتتضمن             تصـف ه   -٥
لدى و . أعاله ٢ بشأن املواضيع املشار إليها يف الفقرة     للمناقشـات اليت دارت فيها، مبا يف ذلك النتائج الرئيسية،           

بذلت األمانة قصارى جهدها الستعمال  ، املناقشاتاخلصت إليهالنتائج الرئيسية اليت    وبيانات  إعداد ملخصات ال  
وتغطي املذكرة أيضاً املسائل املتعلقة باخلطوات التالية       . )٦( املتحدثون واملشاركون  تناوهلااليت  احملددة  املصطلحات  

اليت ميكن اختاذها للمضي قدما بالعملية، واليت أثريت أثناء املناقشات اليت دارت يف حلقة العمل، فضالً عن اقتراح   
ه رئيس اهليئة الفرعية بشأن إمكانية القيام بعملية للنظر يف هذه القضية قبل انعقاد الدورة السابعة والعشرين                 قدم

 .للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

  اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية-جيم 

ة العلمية والتكنولوجية مدعوة إىل النظر يف املعلومات الواردة يف هذه الوثيقة            إن اهليـئة الفرعية للمشور     -٦
 الستكمال الوالية اليت أسندها إليها مؤمتر        أخرى  من إجراءات  ما يلزم اختاذه  بشأن  وإىل تقدمي توجيهات إضافية     

 .)٧(األطراف يف دورته احلادية عشرة

  املداوالت-ثانياً 
 واشتركت يف ٢٠٠٧مارس / آذار٩ إىل ٧نس، أستراليا، يف الفترة من  عقـدت حلقـة العمـل يف كري        -٧

 .استضافتها حكومتا أستراليا ونيوزيلندا ودعمتها مالياً حكومات أستراليا ونيوزيلندا والنرويج

وشارك فيها تسعة وأربعون ممثالً .  منظمة١٨ طرفاً و٥٩وحضر حلقة العمل مائة وستة وثالثون ممثالً عن  -٨
 طرفاً غري   ٣٩ ممثالً عن    ٦٥و) األطراف املدرجة يف املرفق األول    (فاً مدرجاً يف املرفق األول لالتفاقية        طر ٢٠عن  

 .مدرج يف املرفق األول

وطلبت اهليئة الفرعية، يف دورهتا اخلامسة والعشرين، إىل األمانة أن تتأكد من أن املراقني املعتمدين املعنيني  -٩
واستجابة هلذا الطلب، دعي ممثلون عن عشر منظمات حكومية دولية وعن مثاين            . )٨(واخلرباء مدعوون إىل احللقة   

                                                      

 :املسامهات املقدمة من األطراف والعروض متاحة يف املوقع التايل )٥(
<http://unfccc.int/methods_and_science/lulucf/items/3896.php>. 

على أنه مل يتسن القيام بذلك باستمرار ألنه كان يلزم تلخيص املناقشات اليت دارت يف حلقة العمل                  )٦(
 .اليت كانت على األرجح مناقشات معقدةو

)٧( FCCC/CP/2005/5 ٨٣، الفقرة. 

)٨( FCCC/SBSTA/2006/11 ٨٧، الفقرة. 
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وكان من بني املنظمات احلكومية الدولية املمثلة       . مـنظمات غـري حكومية وحضروا حلقة العمل بصفة مراقب         
ة للبيئة واملركز    ومنتدى األمم املتحدة املعين بالغابات، وبرنامج األمم املتحد         اتفاقـية التنوع البيولوجي    أمانـات 

، والفريق احلكومي الدويل املعين بتغري )الفاو(العاملي لرصد حفظ الطبيعة، ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة 
املنظمة الدولية لألخشاب االستوائية، وأمانة اتفاقية      املـناخ، والبنك الدويل، ومركز البحوث احلرجية الدولية، و        

 . وباإلضافة إىل ذلك، قدم أربعة خرباء خربة تقنية.ة، واالحتاد العاملي حلفظ الطبيعةرامسار بشأن األراضي الرطب

وعـند افتـتاح حلقة العمل، رحب السيد ست فور مايل، وهو صاحب أرض من السكان األصليني،                  -١٠
رد ورحب السيد هاو  . والسـيد كـيفني برين، عمدة مدينة كرينس، باملشاركني يف أستراليا ويف مدينة كرينس             

وقام األونرابل وليم دوما، وزير     . بامسي، نائب وزير البيئة واملوارد املائية باملشاركني نيابة عن حكومة أستراليا          
البيـئة وحفظ الطبيعة يف بابوا غينيا اجلديدة، بإلقاء بيان نيابة عن فخامة السري مايكل سومار،رئيس وزراء بابوا                  

ة للمشورة العلمية والتكنولوجية، السيد كيشان كومارسينغ، الذي رأس         وألقى رئيس اهليئة الفرعي   . غينيا اجلديدة 
حلقة العمل، كلمة أمام املشاركني وشكر حكومة أستراليا على استضافة حلقة العمل وأعرب عن تقديره جلميع                

 تغري املناخ   وأدىل ممثل عن أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن        . احلكومـات اليت قدمت دعماً مالياً لعقدها      
 .ببيان نيابة عن أمينها التنفيذي، السيد إيفو دي بوير

ـ  -١١  اليت  قائوثالاالتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ والية حلقة العمل وهدفها ونطاقها و          ت أمانـة    وعرض
اً عاماً للبيانات   ووفقاً للوالية اليت أسندهتا إليها اهليئة الفرعية، قدمت أمانة االتفاقية اإلطارية استعراض           . أعـدت 

واملعلومات احملدثة بشأن االنبعاثات واالجتاهات يف جماالت إزالة الغابات، واالحتياجات من البيانات، والسياسات 
والربامج للتصدي ملشكلة إزالة الغابات، اليت وردت يف املسامهات الطوعية اليت قدمتها األطراف غري املدرجة يف                

 .املرفق األول

 :مني األولني من حلقة العمل، ركزت املناقشات على موضوعني رئيسيني مهاوخالل اليو -١٢

 حتسني فهم مسألة خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية؛ )أ( 

 هنـج السياسـات واحلوافز اإلجيابية احلالية واحملتملة، واملتطلبات التقنية واملنهجية ذات الصلة              )ب( 
 .قييم النتائج ومدى موثوقيتهابتنفيذها؛ وت

وخالل اليوم الثالث من    .  اليت تلتها مناقشات عامة    )٩(وافتـتح كل موضوع بتقدمي جمموعة من العروض        -١٣
حلقـة العمل، أتيحت للمشاركني فرصة إلجراء تبادل صريح لآلراء مع ممثلي مجيع املنظمات احلكومية الدولية                

 بشأن أنشطة هذه املنظمات فيما يتعلق خبفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة   احلاضرين يف حلقة العمل وتوجيه أسئلة     
وبعد اختتام . واختتمت حلقة العمل بعقد جلسة لتقارع األفكار بشأن اخلطوات املقبلة. الغابات يف البلدان النامية

                                                      

 :مجيع البيانات اليت قدمت متاحة يف املوقع التايل )٩(
<http://unfccc.int/methods_and_science/lulucf/items/3896.php>. 



FCCC/SBSTA/2007/3 
Page 6 

 

) ب(١٢الفقرة  (لعمل  حلقـة العمل، قدم الرئيس إىل املشاركني ملخصاً أولياًً للمناقشات اليت دارت يف حلقة ا              
 .وترد ملخصات العروض واملناقشات يف الفصول الثالث والرابع واخلامس من هذه املذكرة). أعاله

حتسـني فهـم مسألة خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة           -ثالثاً 
 الغابات يف البلدان النامية

فض االنبعاثات الناجتة عن    قـدم عشرة مشاركني وخرباء معلومات للمساعدة على حتسني فهم مسألة خ            -١٤
 .إزالة الغابات يف البلدان النامية

وقـدم ممـثل عن الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ منهجيات وتوجيهات لتقدير التغيريات اليت                 -١٥
املبادئ طـرأت عـلى خمزونات الكربون وانبعاثات غازات الدفيئة، وقد وردت هذه املنهجيات والتوجيهات يف                

 بشأن قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة، ٢٠٠٦جيهية املنقحة للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ لعام التو
وإرشادات الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ بشأن املمارسة اجليدة فيما يتعلق باستخدام األراضي وتغيري               

ا بعد باسم إرشادات الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ بشأن املشار إليها فيم (استخدام األراضي واحلراجة
 املبادئ التوجيهية للفريق    و) املمارسـة اجليدة فيما يتعلق باستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة          

املشار إليها فيما بعد  ( بشأن قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة      ٢٠٠٦احلكومـي الدويل املعين بتغري املناخ لعام        
ومت شرح الفئات ذات الصلة     ). ٢٠٠٦باسـم املبادئ التوجيهية للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ لعام            

باستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة وجممعات الكربون وغازات الدفيئة اليت جرى النظر فيها يف 
 . املنهجيات املرتبطة هباكل فئة من هذه الفئات إىل جانب

وقـدم ممـثل عـن وزارة البيئة واملوارد املائية يف أستراليا بياناًً عن نظام احملاسبة الوطنية للكربون يف أستراليا              -١٦
من حيث ما يتعلق باألراضي،     (واهلدف من نظام احملاسبة الوطنية للكربون هو تأمني احملاسبة الكاملة           . وتنفيذه وفوائده 

والتنبؤ باملصادر واملصارف البشرية املنشأ الناجتة عن النظم الربية على مستوى ) لكربون، والغازات واألنشطةوجممعات ا
يتيح رصد احليز ) منوذج(وهو يتألف من نظام متكامل . إدارة املواقـع الطبيعـية واملستوى القطري ومستوى املشاريع      

وملا كانت مساحة   . ساس االستشعار عن بعد املتسلسل زمنياً     على أ ") من اجلدار إىل اجلدار   ("الوطـين رصـداً صرحياً      
 . األراضي شاسعة، فإن االستشعار عن بعد ميثل حالً فعاالً من حيث التكاليف يف أستراليا

بياناً عن جتارب الفاو يف عمليات تقدير املوارد احلرجية ) الفاو(وقدمت ممثلة عن منظمة األغذية والزراعة  -١٧
، ٢٠٠٥أتاحت معلومات عن عملية تقييم املوارد احلرجية اليت انتهت يف اآلونة األخرية عام  ف. ١٩٤٦مـنذ عام    

وبينت أيضاً بوضوح الطرق اليت ميكن هبا       . ٢٠١٠وعـن عملية تقدير املوارد احلرجية املقرر االضطالع هبا عام           
يف لالضطالع بعملية تقدير     واألنشطة اليت صدر هبا تكل     ٢٠٠٥لعملـية تقديـر املوارد احلرجية اليت جرت عام          

 دعم العمل الذي يتم إجنازه مبوجب االتفاقية اإلطارية خلفض االنبعاثات الناجتة عن ٢٠١٠املوارد احلرجية يف عام 
وأحيط املشاركون علماً أيضاً بالعمل الذي تنفذه الفاو يف الوقت احلاضر بشأن            . إزالة الغابات يف البلدان النامية    

 .٢٠١٠، يف سياق اجلهود املبذولة لتنفيذ عملية تقدير املوارد احلرجية يف عام تدهور حالة الغابات
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وقدم خبري من مركز يونيداد فيالهرموزا يف املكسيك دراسة حالة عن خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة                 -١٨
 بسبب عوامل   وعينت الدراسة مناطق حرجية كانت عرضة إلزالة الغابات       . الغابات يف مدينة شياباس باملكسيك    

وأشار بوضوح إىل أنه ينبغي حتديد املناطق ذات        .  االقتصادية -الوصـول إلـيها أو بسبب الضغوط االجتماعية         
 .األولوية حلفظ الغابات على أساس عدة عوامل منها اخلطر وكمية الكربون اليت ستفقد واألمهية االجتماعية

 بعض الدروس املستخلصة من املشاريع الثنائية واملتعددة        وقـدم ممثل عن الوكالة األملانية للتعاون التقين        -١٩
واستندت . فوق الوطين/األطراف املتعلقة بتجنب إزالة الغابات على مستوى املشاريع والربامج واملستوى اإلقليمي       

هذه الدروس إىل التجارب املستمدة من مشروع نويل كمف للعمل املناخي يف بوليفيا، وبرنامج مناطق األمازون                
 .حملمية يف الربازيل، وإدارة حالة الغابات يف وسط أفريقيا من جانب جلنة الغابات يف وسط أفريقياا

، وهي شركة يف كويرتالند بأستراليا، تعمل مع The Carbon Pool Pty Ltdوقـدم ممـثل عن شركة    -٢٠
وتسعى .  إزالة الغاباتأصـحاب األراضي حلماية األراضي من الزوال، حالة لتحديد مقياس عاملي ملشاريع جتنب    

املشاريع إىل مراعاة تعاريف الغابات الواردة يف بروتوكول كيوتو، والتصدي لعامل اإلضافة، والتسرب والدوام،              
 .وتطبيق أساليب دقيقة وشفافة حلساب الكربون

، على وقدم ممثل غابون، نيابة عن بلدان حوض الكونغو، استعراضاً عاماً عن حالة غابات حوض الكونغو -٢١
ويقدم التقرير معلومات .  عن غابات املنطقة، قامت بتبويبه شراكة غابات حوض الكونغو٢٠٠٦أساس تقرير عام 

عن أنواع الغابات واستخدام األراضي يف املنطقة، واآلثار اليت خيلفها اإلنسان عليها، واالستغالل الصناعي للموارد 
وحدد التقرير عدة جماالت هلا األولوية .  واجلهود املبذولة حلفظهااحلرجية، والضغوط على استخدام املوارد احلرجية

يف األجلني القصري والطويل، مثل وقف الصيد، ومنع استغالل املوارد بشكل غري قانوين وغري مستدام، والتخطيط                
. املستداموالتقسـيم إىل مناطق، والتنسيق وتشريع اإلنفاذ، وبناء القدرات، والبحث والتطوير، وتأمني التمويل              

 .وألقى العرض أيضاً الضوء على ضرورة حتسني االتصاالت وتبادل املعلومات بني القطاعات االقتصادية املختلفة

وعرض خبري من جامعة النرويج لعلوم احلياة التجارب العملية لسياسات وحوافز احلد من إزالة الغابات                -٢٢
النتقايل للغابات باعتباره أساساً لفهم مراحل إزالة الغابات        وقدم اخلطوط العريضة لإلطار ا    . يف الـبلدان النامية   

وأبرز الصعوبات املرتبطة بتحديد ما . وخيار السياسات بإعطاء أربعة أمثلة على آثار السياسات على إزالة الغابات
 .للسياسات واحلوافز من أثر عام أو نوعي على إزالة الغابات لشدة اتسامها بطابع قطري

 من املركز العاملي للحراجة الزراعية بعض التجارب املستمدة من سياسات وحوافز احلد من            وعرض خبري  -٢٣
وخلض عدة سياسات لالقتصاد الكلي من أجل تنمية الزراعة يف أفريقيا جنوب الصحراء    . إزالة الغابات يف أفريقيا   
الة الغابات بالتشديد على وألقـى الضوء أيضاً على ما هلذه السياسات من آثار على إز     . وفوائدهـا ومسـاوئها   

 .السياسات اليت نفذت لتشجيع مشاركة اجملتمعات احمللية يف جمال احلراجة

وتـناول ممثل عن البنك الدويل جوانب التمويل وحتديات تقدمي املدفوعات خلفض االنبعاثات الناجتة عن               -٢٤
 يف  ٢٠ و ١٠غابات بنسبة تتراوح بني     وقدر البنك الدويل أن ختفيض معدالت إزالة ال       . إزالـة الغابات وتدهورها   

وألقي الضوء  .  مليار دوالر من دوالرات الواليات املتحدة يف السنة        ٢٥املائة يتطلب متويالً يتراوح بني مليارين و      
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عـلى حتديـات عديدة إلنشاء نظام خلفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات وتدهورها من وجهة نظر البائع                  
ملمثل اقتراح البنك الدويل بشأن إنشاء مرفق شراكة لكربون الغابات يشمل أنشطة بناء             كما شرح ا  . واملشـتري 

 .القدرات وأنشطة منوذجية خلفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات

هنـج السياسـات واحلوافـز اإلجيابية احلالية واحملتملة،          -رابعاً 
يم واملتطلبات التقنية واملنهجية ذات الصلة بتنفيذها وتقي      

 النتائج ومدى موثوقيتها

 موجز العروض -ألف 

أو اقتراحات بشأن هنج السياسات     /قدم تسعة مشاركني، نيابة عن بلداهنم أو جمموعات البلدان، آراء و           -٢٥
واحلوافز اإلجيابية احلالية واحملتملة، مبا يف ذلك معلومات عن املتطلبات التقنية واملنهجية الرئيسية ذات الصلة بتنفيذ 

وميكن االطالع على مزيد من املعلومات      . ويرد أدناه موجز هذه العروض    . نهج وتقييم النتائج ومدى موثوقيتها    ال
ويف املسامهات  ) املتاحة يف موقع اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ على الشبكة           (يف العروض الفعلية    

 .Add.1 وFCCC/SBSTA/2007/Misc.2املقدمة من األطراف والواردة يف الوثيقة 

وتقوم فانواتا . )١٠(وأوجز ممثل فانواتو جتارب خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات وتدهورها هناك -٢٦
ومن أهداف املشروع حتليل فعالية ثالثة حوافز إجيابية خمتلفة         . حالـياً بتنفيذ مشروع عن أرصدة كربون فانواتو       

هنج خط األساس لتحديد أرصدة     "و" هنج ختزين الكربون  "ة الغابات، أال وهي     خلفـض االنبعاثات الناجتة عن إزال     
وترى فانواتو بشكل عام أن أية آلية للحوافز جيب أن تكون شاملة، وقابلة             ". هنج املقايضة املباشرة  "و" القطاعات

ن تشمل تدهور   للتكـيف مـع البلدان الصغرية والكبرية على السواء، وأن تشجع التعاون فيما بني البلدان، وأ               
 .الغابات، وأن تتيح مشاركة البلدان ذات معدالت إزالة الغابات املنخفضة تارخيياً

 وضع على أساس    )١١(واقترح ممثل توفالو هنجاً جديداً للسياسات امسه خمطط حوافز اإلبقاء على الغابات            -٢٧
إنشاء حساب استئماين لإلبقاء على : ططوهناك ثالثة عناصر رئيسية يف إطار املخ. مشاريع نفذها اجملتمعات احمللية

غابـات اجملـتمعات احمللـية لالحتفاظ بأرصدة للمشاريع؛ إصدار شهادات اإلبقاء على الغابات نتيجة اخنفاض                
االنـبعاثات الناجتة عن املشاريع؛ وإنشاء صندوق دويل لإلبقاء على الغابات يف إطار االتفاقية اإلطارية السترداد                

 .وألقي الضوء أيضاً على فوائد ومساوئ شهادات اإلبقاء على الغابات.  الغاباتشهادات اإلبقاء على

 باعتباره هنجاً لسياسات احلد من إزالة       )١٢(وقـدم ممثل اهلند اقتراحاً جديداً بشأن مفهوم احلفظ املكافئ          -٢٨
ا، ومن مث عن خمزوناهتا ويستند هذا االقتراح إىل تعويض البلدان عن احلفاظ على غاباهتا وزيادة مساحته         . الغابات

                                                      

 .FCCC/SBSTA/2007/Misc.2 الواردة يف ١٩انظر أيضاً الورقة رقم  )١٠(
 .FCCC/SBSTA/2007/Misc.2/Add.1 الواردة يف ٣انظر أيضاً الورقة رقم  )١١(

 .FCCC/SBSTA/2007/MISC.2 الواردة يف ١١انظر أيضاً الورقة رقم  )١٢(
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. ويلزم دعم هذا النهج بنظام رصد ميكن التحقق منه        . مـن الكربون نتيجة سياسات وتدابري فعالة حلفظ الغابات        
ولوضـع هذا النهج موضع التنفيذ، ال بد من إنشاء آلية مالية جديدة وربطها بزيادة خمزون الكربون الذي ميكن                   

 .النظيفةالتحقق منه وفصلها عن آلية التنمية 

، معلومات حمدثة   )١٣(وقـدم ممـثل مجهوريـة أفريقيا الوسطى، نيابة عن جمموعة بلدان حوض الكونغو              -٢٩
وأيدت اجملموعة  . ٢٠٠٦ الذي قدمته يف حلقة العمل األوىل اليت عقدت يف روما عام             )١٤(ومفصـلة عن االقتراح   

 إلتاحة حوافز إجيابية لدعم هنج السياسات       إنشـاء آلـية خلفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات وتدهورها          
واقترحت إنشاء صندوق للحفاظ على . الطوعـية يف سبيل خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات وتدهورها      

االستقرار لدعم البلدان النامية اليت تنخفض فيها معدالت إزالة الغابات واليت تريد احلفاظ على الغابات املوجودة                
افة إىل ذلك، أيدت جمموعة البلدان هذه استخدام صندوق متكيين لتنمية القدرات الوطنية للمشاركة         وباإلض. فيها

 .أو لتثبيت خمزونات غاباهتا وتنفيذ أنشطة منوذجية/يف آلية خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات وتدهورها و

عضاء فيها، استعراضاً عاماً لوجهات نظر االحتاد وقدم ممثل أملانيا، نيابة عن اجلماعة األوروبية والدول األ -٣٠
واقترح االحتاد األورويب وضع خمطط حتضريي .  بشـأن خفـض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات       )١٥(األورويب

وميكن أن  .  الستكشاف النهج اليت جتمع بني اإلجراءات الوطنية والدعم الدويل         ٢٠١٢للفـترة املمتدة حىت عام      
. خطط أيضاً أنشطة حتسن قدرات الرصد واإلبالغ وحتدد خطوط األساس أو السيناريوهات املرجعيةيشمل هذا امل

، ستعتمد السياسات واإلجراءات امللموسة اليت سيتم وضعها خلفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة             ٢٠١٢وبعد عام   
وألقي الضوء على ضرورة تآزر     . ٢٠١٢الغابات على املفاوضات اليت ستتناول نظام تغري املناخ بأكمله بعد عام            

 .اتفاق يربم مبوجب هذه العملية مع عمليات دولية ووطنية أخرى

وقـدم ممـثل الواليات املتحدة األمريكية عرضاً أوجز فيه عدة مشاريع جاري تنفيذها للحد من إزالة                  -٣١
رة املناطق احملمية يف حممية الغالف وعرضت أنشطة ونتائج مشروعني ثنائيني مها إدا   . الغابات مبساعدة إمنائية ثنائية   

وألقي الضوء على األدوات    . احلـيوي يف مايا بغواتيماال، ومراقبة قطع األشجار بطريقة غري قانونية يف إندونيسيا            
واألنشطة املتعلقة باالحتياجات من البيانات لوضع قوائم جرد غازات الدفيئة، مبا يف ذلك قطاع استخدام األراضي 

 .م األراضي واحلراجة، وحساب فوائد الكربون ملنع إزالة الغاباتوتغيري استخدا

 لتوفري حوافز إجيابية خلفض )١٦(وقدمـت ممـثلة الربازيل معلومات مفصلة وحمدثة عن االقتراح الربازيلي          -٣٢
ام االنـبعاثات الـناجتة عن إزالة الغابات، الذي طرح للمرة األوىل يف حلقة العمل األوىل اليت عقدت يف روما ع                   

                                                      

من بلدان حوض الكونغو اليت دعمت هذا االقتراح مجهورية أفريقيا الوسطى، مجهورية الكونغو الدميقراطية              )١٣(
 .توائية، الكامريون، الكونغوالشعبية، غابون، غينيا االس

، FCCC/SBSTA/2006/10؛ ويف   FCCC/SBSTA/2007/Misc.2 الواردة يف    ٩انظر أيضاً الورقة رقم      )١٤(
 .٣٦الفقرة 

 .FCCC/SBSTA/2007/Misc.2 الواردة يف ١٠انظر أيضاً الورقة رقم  )١٥(

 .٤٨، الفقرة FCCC/SBSTA/2006/10؛ ويف FCCC/SBSTA/Misc.2 الواردة يف ٤انظر أيضاً الورقة رقم  )١٦(
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وكـررت بعـض املبادئ السابقة وربطت االقتراح مببادئ إضافية من بينها املتانة والكمال والشمول               . ٢٠٠٦
وأشارت إىل أن أي نظام للحوافز اإلجيابية جيب أن يتيح مشاركة البلدان اليت على              . والشـفافية وقابلية التحقق   

كما قدمت عملية تنفذ  .  ونقل التكنولوجيا إليها   اسـتعداد لـبدء تنفيذه بسرعة والبلدان اليت جيب تعزيز قدراهتا          
 .بالتدريج وردت يف االقتراح الربازيلي حلساب كمية احلوافز املالية اإلجيابية سنوياً

وكرر أن أية آلية خلفض . )١٧(وعـرض ممثل كوستا ريكا آراء واقتراحات جمموعة بلدان أمريكا الالتينية    -٣٣
ت جيب أن توضع على أساس سلة حوافز وأن أية آلية مالية لدعمها جيب أن               االنـبعاثات الناجتة عن إزالة الغابا     

توفري إئتمانات الختاذ   "ودعت هذه البلدان إىل     . تشمل أدوات غري قائمة على السوق وأدوات قائمة على السوق         
بعد عام  واقترحت أن أي خفض لالنبعاثات حتققه البلدان النامية املشاركة جيب أن يقيد هلا              " إجـراءات مبكرة  

واقترحت إنشاء صندوق للكربون لتجنب إزالة الغابات لتغطية أنشطة حمددة ختفض مباشرة االنبعاثات             . ٢٠١٢
كما أهنا . الناجتة عن إزالة الغابات وحتافظ على غطاء الغابات يف البلدان اليت تنخفض فيها معدالت إزالة الغابات       

 .لقدرات وتنفيذ أنشطة منوذجيةدعمت إنشاء صندوق متكيين يتيح اعتمادات لبناء ا

وعـرض ممـثل بـابوا غينيا اجلديدة، نيابة عن جمموعة البلدان اليت تنتمي إىل ائتالف أمم الغابات املطرية، آراء                    -٣٤
 ألغراض التمويل ووضع منهجيات، اليت قدمت للمرة األوىل يف حلقة العمل األوىل اليت عقدت               )١٨(واقـتراحات اجملموعة  

اليت ستحتاج إىل أدوات    (وأعاد تأكيد أمهية النظر يف سلة أدوات تشمل املوارد املالية املستدامة            . ٢٠٠٦يف رومـا عـام      
؛ وتوسيع نطاق اجلهود القائمة ببناء القدرات وتنفيذ مشاريع منوذجية وطنية؛ وإتاحة إئتمانات الختاذ إجراءات               )سـوقية 
 الناجتة عن إزالة الغابات وتدهورها وصندوقني مها الصندوق         كما اقترحت اجملموعة إنشاء آلية خلفض االنبعاثات      . مبكرة

ويف إطار آلية خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات وتدهورها، اقترح أن تكون             . التمكـيين والصـندوق التثبـييت     
 .يناألرصدة النامجة عن خفض االنبعاثات قابلة لالستبدال بالكامل وضرورة قياسها على أساس تصور مرجعي وط

  النتائج الرئيسية للمناقشات-باء 

 أعاله، ويتمشى ١٣يتناول هذا الفـرع مبزيد من التفصيل امللخص األويل للرئيس، املشار إليه يف الفقرة           -٣٥
. وال يتكرر فيه ذكر املسائل اليت ناقشها املشاركون يف حلقة العمل األوىل واتفقوا عليها من حيث املبدأ                . معـه 

 من تقرير   ٦٧ و ٦٥، و ٥٩، و ٥٧، و ٥٢، و ٥٠، و ٣٠، و ٢٧ إىل   ٢٤ حتديداً على الفقرات     وينطـبق هذا األمر   
 ).FCCC/SBSTA/2006/10(حلقة العمل األوىل 

وتـتعلق النتائج الرئيسية املدرجة يف هذا الفرع من املذكرة جبميع هنج السياسات واحلوافز اإلجيابية اليت عرضها                  -٣٦
 . احلاالت اليت تكون فيها املسائل خاصة ببعض هنج السياسات أو احلوافز اإلجيابيةويشار إىل ذلك بوضوح يف. املشاركون

                                                      

ودعمت هذه الورقة إكوادور، . FCCC/SBSTA/2007/Misc.2 الواردة يف ٧انظـر أيضاً الورقة رقم     )١٧(
 .باراغواي، بنما، بريو، اجلمهورية الدومينيكية، غواتيماال، كوستا ريكا، املكسيك وهندوراس

لورقة بابوا غينيا   ودعمت هذه ا  . FCCC/SBSTA/2007/Misc.2 الواردة يف    ٣انظر أيضاً الورقة رقم      )١٨(
اجلديدة، بنما، بوليفيا، جزر سليمان، مجهورية أفريقيا الوسطى، اجلمهورية الدومينيكية، مجهورية الكونغو الدميقراطية             

 .الشعبية، ساموا، غانا، غواتيماال، فانواتو، فيجي، كوستاريكا، كينيا، مدغشقر، نيكاراغوا، هندوراس
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 اجملاالت الرئيسية اليت حظيت باالتفاق العام -١

اتفـق املشاركون على أن هناك حاجة ملحة إىل اختاذ إجراءات جمدية خلفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة    -٣٧
وسيساهم هذا اإلجراء، الذي    .  نزاهة الترتيبات الدولية املتعلقة بتغري املناخ      الغابات يف البلدان النامية، مع ضمان     

ينبغي أن يتوافق مع اإلدارة املستدامة للغابات، يف خفض انبعاثات غازات الدفيئة من مصدر رئيسي، وسيعزز عدة 
ل أهداف عمليات   ، وسيكمِّ )ختفيف وطأة الفقر، وحفظ التنوع البيولوجي، وما إىل ذلك        (مـنافع إضافية مهمة     

وباإلضافـة إىل ذلك، ينبغـي النظر يف أسباب إزالة الغابات، . أخرى متعددة األطراف ويعزز أوجه التآزر معها    
 .ال سيما وأن هذه الظاهرة قد تتأثر بسياسات وتدابري وطنية

الدفيئة اخلاصة  مثالً إلعداد قوائم جرد غازات      (ومـن الـالزم بناء القدرات وتعزيز املؤسسات املناسبة           -٣٨
لتكون البلدان النامية يف وضع يتيح هلا املشاركة يف أي ترتيب دويل متعلق خبفض االنبعاثات               ) بقطـاع الغابات  

وجيب على األطراف أن تستفيد من اخلربات املكتسبة حىت اآلن، مبا يف . الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية
اتفاقية األمم املتحدة   والنموذجية، وأي عمل ذي صلة يندرج يف إطار عملية          ذلـك من خالل املشاريع التجريبية       

، والتعاون الثنائي، واألنشطة اليت تقوم هبا منظمات دولية أخرى مثل منظمة األغذية             اإلطاريـة بشأن تغري املناخ    
 .والزراعة والبنك الدويل، والشراكات بني القطاعني العام واخلاص

 مبا يف ذلك أنشطة تتيح -راءات مبكرة خلفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات        وال بـد من اختاذ إج      -٣٩
 وستلزم موارد -اإلمكانـيات، مـثل بناء القدرات، وتنفيذ إجراءات على أرض الواقع مثل املشاريع النموذجية            

نظمة األغذية  مثل م (وبإمكان احلكومات أن تعمل من خالل املنظمات الدولية         . إضـافية لتحقـيق هذا الغرض     
من أجل تنفيذ األنشطة املتصلة باإلجراءات املبكرة بغية تيسري عملية خفض االنبعاثات            ) والزراعة والبنك الدويل  

وأُشري إىل أن مؤمتر األطراف قد يود أن يتخذ يف دورته الثالثة . الـناجتة عـن إزالة الغابات يف أقرب وقت ممكن       
 .نشطة اليت ميكن الشروع فيها على الفورعشرة مقرراً بشأن جمموعة واسعة من األ

وساد بني املشاركني تفاهم على أال يكون مثة أي جمال للوصول إىل سوق أرصدة الكربون املنصوص عليه  -٤٠
يف بـروتوكول كـيوتو لتنفيذ أنشطة خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات خالل فترة االلتزام األوىل من                  

أو الصناديق  /يعتمد التمويل الالزم للشروع يف تنفيذها مبكراً على صناديق التربعات و          وينبغي أن   . الـربوتوكول 
 .القائمة ال على آليات السوق

وجيـب أن تراعي هنج السياسات واحلوافز اإلجيابية خلفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات الظروف                -٤١
ن دويل مستقبلي لتنفيذ إجراءات طويلة األجل بشأن تغري         الوطنـية للبلدان املختلفة وميكن مزاوجتها مع أي تعاو        

ومثة حاجة إىل حتديد مصدر متويل إضايف ميكن التنبؤ به ويكون مستداماً لدعم إجراءات خفض االنبعاثات . املناخ
فز ويف هذا الصدد، ينبغي ضمان إشراك القطاع اخلاص بنشاط، مبا يف ذلك بتوفري احلوا             . الناجتة عن إزالة الغابات   

 .أو وسائل أخرى

ويلزم إنشاء نظام متني لإلبالغ عن . وتوجد منهجيات وأدوات لتقدير االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات -٤٢
 .مستويات اخنفاض االنبعاثات ورصدها والتحقق منها
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 املبادئ

لدان النامية ينبغي أن    مت التسـليم بأن أي إجراء يتعلق خبفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف الب               -٤٣
 )١٩(وميكن أن تشمل هذه املبادئ، كما تقترح األطراف يف تقاريرها. يسترشد باملبادئ املتفق عليها اتفاقاً مشتركاً

وينبغي . اليت قدمتها حىت اآلن، املتانة؛ والكمال من حيث احليز والوقت ونوع الغابة؛ والفعالية والكفاءة واملالءمة
االً من حيث التكلفة وأن حيقق منافع حقيقية للنظام املناخي ويعزز التنمية املستدامة وحيسِّن أن يكون أي إجراء فع

 .خدمات النظام اإليكولوجي للغابات باعتبارها مورداً رئيسياً

إن معاجلة مسألة إزالة الغابات يف إطار عملية تغري املناخ ينبغي أن تتسم بالبساطة وأن تكون منسجمة مع  -٤٤
وينبغي أن يأخذ أي إجراء . استخدام األراضي وتغري استخدام األراضي واحلراجة    املسائل األخرى املتصلة ب   معاجلة  

واحترام سيادة الدول ومسؤولية    " امللوِّث يدفع "يف االعتـبار املسـؤوليات املشتركة واملتمايزة لألطراف ومبدأ          
وعالوة على ذلك، ينبغي العمل بسرعة مع       . دلاألطـراف املشتركة بني األجيال، فضالً عن مبدأي املساواة والع         

 .محاية سالمة اآلليات القائمة مبوجب االتفاقية وبروتوكول كيوتو امللحق هبا

 القضايا الرئيسية اليت تتطلب مزيداً من الدراسة -٢

ق مت اإلعـراب عن آراء متنوعة بشأن عدة مسائل ينبغي معاجلتها يف سياق النظر يف خيارات حمددة تتعل                  -٤٥
. بنهج السياسات واحلوافز اإلجيابية، ورمبا يف إطار املفاوضات املتعلقة بالتعاون الدويل املستقبلي يف جمال تغري املناخ

وتتمثل املسائل الرئيسية   . ٨٦ إىل   ٧٣وترتبط هذه املسائل أساساً خبيارات التمويل اليت ترد مناقشتها يف الفقرات            
 :على وجه اخلصوص يف ما يلي

إذا أمكن استعمال األرصدة احملصلة من خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات من قبل              مـا    )أ( 
 األطراف املدرجة يف املرفق األول للوفاء بالتزاماهتا خبفض االنبعاثات؛

كاآلليات (ما إذا كان ينبغي استخدام اآلليات القائمة على أساس السوق لتقدمي احلوافز اإلجيابية  )ب( 
وما إذا كان بإمكاهنا أن تكفل التمويل      ) أو بالـترابط مع املوارد املالية غري القائمة على أساس السوق          املسـتقلة   

 احلقيقي واملستدام لإلجراءات الرامية إىل خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية؛

نبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات ما إذا كان ينبغي ألي ترتيب يتخذ يف املستقبل بشأن خفض اال )ج( 
يف البلدان النامية أن يكافئ أيضاً البلدان اليت بذلت جهوداً من أجل احلفاظ على غاباهتا وخمزوناهتا من الكربون                  

 وجعلها مستقرة؛

ما إذا كان ميكن استعمال أي مدخرات من الكربون كنتيجة ملشاريع اإلجراءات املبكرة يف إطار  )د( 
 .آلجلة أو آلية أخرى ذات صلةالصفقات ا

                                                      

)١٩( FCCC/SBSTA/2007/Misc.2 وAdd.1. 
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 :وتشمل املسائل األخرى اليت ميكن القيام بعمل إضايف بشأهنا ما يلي -٤٦

 إىل  ٤٧الفقرات  (منهجيات لتقدير االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات ورصدها والتحقق منها            )أ( 
 ؛)٦٥ إىل ٦٣ و٥٠

فض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات      مسألة ما إذا كان ينبغي أن يشمل أي ترتيب متعلق خب           )ب( 
 ؛)٥٢ و٥١الفقرتان (يف البلدان النامية إمجايل االنبعاثات أم صافيها 

مسـألة ما إذا كان ينبغي تغطية غازات الدفيئة غري ثاين أكسيد الكربون يف أي ترتيب متعلق                  )ج( 
 ؛)٥٣الفقرة (خبفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية 

 ؛)٥٧ إىل ٥٤الفقرات (حتديد خط أساس مرجعي  )د( 

 ؛)٦١ إىل ٥٨الفقرات (نطاق التنفيذ   )ه( 

 ؛)٦٢الفقرة (املسائل املتصلة بالتعاريف  )و( 

 ؛)٧٠ إىل ٦٦الفقرات (االنبعاثات الناجتة عن تدهور الغابات  )ز( 

 ).٧٢ و٧١الفقرتان (الدوام والتسرب  )ح( 

 التقنية واملنهجيةاملتطلبات  -٣

 منهجيات تقدير االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات

يتطلب تنفيذ هنج السياسات واحلوافز اإلجيابية طرائق متينة وموثوقاً هبا لتقدير االنبعاثات الناجتة عن إزالة    -٤٧
إزالة الغابات؛ وحتديد ويستلزم هذا األمر، ضمن مجلة أمور، وضع قوائم جرد الغابات؛ وحتديد معدالت . الغابات

املساحة املغطاة بالغابات أو الغطاء احلرجي، مبا يف ذلك معدالت تغريها؛ وتقدير خمزونات الكربون حسب نوع                
وينبغي تطبيق هذه الطرائق باستمرار     . الغابة أو موطن العناصر اإلحيائية، فضالً عن التغريات يف تلك املخزونات          

ك، جيب حتسني مدى توافر البيانات لزيادة فهم معدالت اإلزالة الفعلية للغابات            وباإلضافة إىل ذل  . على مر الزمن  
 .على الصعيدين الوطين والعاملي

وكمـا كان الشأن خالل حلقة العمل األوىل، اتفق املشاركون بصفة عامة على أن الطرائق واألدوات                 -٤٨
الفريق وتوفر إرشادات   . غابات بقدر مقبول من اليقني    املتاحة متينة مبا يكفي لتقدير االنبعاثات الناجتة عن إزالة ال         

استخدام األراضي وتغري استخدام األراضي      بشأن املمارسة اجليدة فيما يتعلق ب      احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ    
 انبعاثات  أساساً معقوالً لتقدير٢٠٠٦ واملبادئ التوجيهية للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ لعام واحلراجة

غـازات الدفيئة الناجتة عن إزالة الغابات ومستويات اخنفاضها على الصعيد الوطين وعلى أساس سنوي، وينبغي                
وسيتيح ذلك جلميع األطراف الشروع فوراً يف إعداد التقديرات         . بالـتايل اعتمادها كأساس منهجي هلذا الغرض      

 .الالزمة لالنبعاثات
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خ تضم مستويات تتفاوت من حيث التعقيد       ومي الدويل املعين بتغري املنا    الفريق احلك غـري أن منهجيات      -٤٩
ويعطي املستويان األعليان نتائج أكثر دقة ولكنهما يتطلبان        ). املستوى األول واملستوى الثاين واملستوى الثالث     (

 املستوى الثاين، ألن ولوحظ أنه حيبَّذ، كحد أدىن،  اعتماد هنج قائم على. قـدراً أكرب من البيانات اخلاصة بالبلد      
ومع . ذلك من شأنه أن يتيح تقييم مستويات خفض االنبعاثات بناًء على البيانات الوطنية بدل البيانات االفتراضية

وقد أبرز بعض املشاركني أن عدم توافر البيانات        . ذلـك، ينبغي إيالء مزيد من العناية ملسألة اختيار املستويات         
أو لتقدير خمزونات الكربون يف مجيع اجملمعات ينبغي أالّ يشكل عائقاً أمام أي بلد يود            العتماد املستويني األعليني    

املشاركة يف أي ترتيب متعلق خبفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية، طاملا كانت تقديرات                 
ثري من تلك اليت يتطلبها النهج القائم على ورغم أن البيانات اليت يتطلبها النهج احلذر أقل بك". حذرة"االنبعاثات  

 .الدقة العالية، فإنه ُيتوقع أن ُتبذَل جهود لتحسني دقة التقديرات مبرور الوقت

 أساس الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ     وشـدد أحد املشاركني على أنه، إذا شكلت منهجيات           -٥٠
يف سياق أي ترتيب متعلق خبفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات           تقدير االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات،       

 .يف البلدان النامية، فال بد من إيالء مزيد من العناية للتصنيف احلايل لألراضي املدارة وغري املدارة

 إمجايل االنبعاثات أو صافيها

هو ) ٤٩ و٤٨انظر الفقرتني (ه اقترح بعض املشاركني أن ما جيب أن يكفله أي هنج منهجي جيري اختيار -٥١
أن اخلسائر الوحيدة الواجب أخذها يف االعتبار يف تقدير االنبعاثات هي خسائر الكربون الناجتة عن إزالة الغابات 
ولـيس أي مكاسـب حمتملة من الكربون تنتج عن االستخدامات الالحقة لألراضي، كما هو احلال يف املبادئ                  

 املتعلقة بفئات حتويل األراضي، اليت تركز على        ٢٠٠٦ لعام   يل املعين بتغري املناخ   لفريق احلكومي الدو  التوجيهية ل 
 .التغريات يف خمزونات الكربون

كمـا أُشري إىل أنه ينبغي، حسب النهج اإلمجايل املتبع يف أي ترتيب متعلق خبفض االنبعاثات الناجتة عن                   -٥٢
إعادة /دوج حمتمل للكربون احملتبس كنتيجة ملشاريع التحريج      إزالة الغابات يف البلدان النامية، تاليف أي حساب مز        

 .التحريج اليت تندرج يف إطار آلية التنمية النظيفة

 تغطية غازات الدفيئة

تسـتند معظم النهج املقترحة إىل تقدير مجيع غازات الدفيئة لتغطية االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات                 -٥٣
وال ). األراضي اخلثية ن من   امليثامثل انبعاثات غاز    (بعاثات اليت قد تكون هامة      تغطية شاملة ال تغفل مصادر االن     

تغطي النهج األخرى سوى مستويات اخنفاض انبعاثات ثاين أكسيد الكربون ما دام أن اخنفاض الغازات غري ثاين                 
اضي اجلديدة بعد   أكسيد الكربون ميكن أن يتحقـق كذلك مبجرد تغيري املمارسات يف جمال إدارة استخدام األر             

 .إزالة الغابات
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 )٢٠(حتديد خط أساس مرجعي

وميكن . مثـة هنـج خمتلفة لتحديد خط أساس مرجعي تقاس على أساسه مستويات اخنفاض االنبعاثات               -٥٤
 :تصنيفها بصفة عامة على النحو التايل

ميكن إرساء  . تخطوط أساس مرجعية قائمة على املعدالت املسجلة تارخيياً يف جمال إزالة الغابا            )أ( 
ُيختار منها عدد معني من السنوات النموذجية       )  سنوات ١٠مثالً  (هـذه اخلطوط على أساس فترة تارخيية معينة         

وكبديل، ميكن إرساء معدل مرجعي على أساس فترة مرجعية تارخيية خيتار هلا عدد من              . لـتحديد معدل مرجعي   
ل هذه النهج عدم إرساء خطوط األساس على وستكف). مـثالً مخس سنوات (السـنوات يشـكل احلـد األدىن       

على أن خطوط األساس هذه تطرح بعض التحديات أيضاً، منها مثالً أهنا            . افتراضـات نظرية أو تطورات مقبلة     
تسـتند حصـراً إىل دوافـع إزالة الغابات يف املاضي وال تأخذ يف االعتبار أي اخنفاض حمتمل يف االنبعاثات يف                     

أو اليت ستجري يف املستقبل للحفاظ على الغابات، وغري ذلك من تدابري            /جلهود اجلارية و  املستقبل، مبا يف ذلك ا    
احلـد من إزالة الغابات اليت ستحدث أيضاً دون أي ترتيب يتعلق خبفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف                   

الت تارخيية صرفة يف جمال     هذا عالوة على أن خطوط األساس اليت يتم وضعها على أساس معد           . الـبلدان النامية  
 .إزالة الغابات قد تصعِّب مشاركة البلدان اليت سجلت تارخيياً معدالت متدنية يف ذلك اجملال

ستأخذ هذه اخلطوط يف االعتبار االجتاهات احملتملة . خطوط أساس مرجعية قائمة على إسقاطات )ب( 
وستستفيد خطوط األساس اليت يتم وضعها      . ستقبليف املستقبل، مبا يف ذلك أي سياسات قد جيري تنفيذها يف امل           

عـلى هـذا األساس من حتسُّن املعارف املتعلقة بدوافع إزالة الغابات وحتسُّن القدرات على القيام بتنبؤات، وقد                  
وستتيح خطوط األساس . تسمح كذلك بأخذ األساليب احلالية واملستقبلية ملواجهة دوافع إزالة الغابات يف االعتبار

طة أيضاً إمكانيات أفضل لألطراف اليت لديها معدالت متدنية يف جمال إزالة الغابات للمشاركة يف أي ترتيب املسق
غري أنه مت اإلعراب عن خماوف بشأن الطابع        . متعلق خبفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية         

 ".تضخيمها"النظري هلذه اخلطوط املسقطة وخطر 

.  مت حتديد خيارات أخرى لوضع خطوط األساس املرجعية، وتتطلب هذه اخليارات مزيداً من الدراسةكما -٥٥
وميكـن أن تشمل اجلمع بني املعدالت املسجلة تارخيياً يف جمال إزالة الغابات واإلسقاطات، أو خطوط األساس                 

 .املوحدة، أو خطوط األساس يف سياق هنج ختزين الكربون

يف إطار حتديد خط األساس املرجعي ملراعاة " عامل التكيف مع التنمية"شاركني استعمال واقترح بعض امل -٥٦
 .وسيشكل تعريف هذا العامل حمور البحث يف املستقبل. الظروف الوطنية ومبدأ املسؤوليات املشتركة واملتمايزة

                                                      

ـ  )٢٠( ، "خطوط األساس "ُتعِملت مصـطلحات خمـتلفة مـن قـبل املشاركني يف هذا السياق، مثل               اس
خط "ومن باب التلخيص، ُيستعَمل هنا مصطلح . ، وما إىل ذلك"معدالت مرجعية لالنبعاثات"، "سيناريوهات مرجعية"و

 أي ترتيب يف املستقبل يتعلق      وال يشكل هذا حكماً مسبقاً على املصطلحات اليت قد ُتختار يف سياق           ". األساس املرجعي 
 .خبفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية
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أي جهود بذلتها   وتشـمل املسـائل األخـرى املتعلقة بتحديد خطوط األساس املرجعية كيفية مراعاة               -٥٧
يف خط األساس املرجعي؛ ") اإلجراءات املبكرة("األطـراف مؤخـراً خلفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات           

وكيفـية التميـيز بني هناية خط األساس وبدء اإلجراءات املبكرة؛ وكيفية معاملة األطراف اليت سجلت تارخيياً                 
ثل، قد يلزم تنقيح خط األساس املرجعي مىت مت وضع ترتيب متعلق            وبامل. معـدالت متدنية يف جمال إزالة الغابات      

خبفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية، ألخذ أي اخنفاضات حصلت كنتيجة هلذا الترتيب يف 
 ).على غرار ما حدث مع األحكام املنصوص عليها يف آلية التنمية النظيفة(االعتبار 

 نطاق التنفيذ

ميكن تنفيذ إجراءات خلفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات وتقدير االنبعاثات واإلبالغ عنها وحتديد  -٥٨
وقد ارتأى بعض املشاركني أن اعتماد      . خطوط األساس املرجعية إما على الصعيد الوطين أو على صعيد املشروع          

كما أُفيد . يحد من إمكانية وقوع تسرب داخل البلدهنج على الصعيد الوطين سيكفل التغطية الكاملة والشاملة وس
بـأن اعـتماد هنج وطين سيسمح مع ذلك بتنفيذ األنشطة على صعيد املشاريع، على أن ُتحَتسب على الصعيد                   

 ".هنج جتميعي"الوطين، أي باستخدام 

 كأساس، لدواعي ورأى مشاركون آخرون أن هناك مزايا يف استخدام هنج يتخذ املشروع أو اجملتمع احمللي -٥٩
وقد يتيح ذلك أيضاً التغلب العوائق . املرونة وألن من األسهل التحقق من النتائج احملصلة على هذا األساس وتعقبها

الـيت قد تعترض املشاركة يف أي ترتيب متعلق خبفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية، وال                   
اجه صعوبات يف إعداد قوائمها الوطنية جلرد غازات الدفيئة وفقاً للمبادئ التوجيهية            سيما بالنسبة للبلدان اليت تو    

 ).وخباصة إذا كان املستويان األعليان مطلوبني(خ لفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املنال

اك وأفـاد بعـض املشاركني أن اعتماد هنج يتخذ املشروع كأساس من شأنه أيضاً أن يزيد إمكانية إشر                  -٦٠
القطاع اخلاص ويتيح قدراً أكرب من مشاركة اجملتمعات احمللية اليت تود القيام بأنشطة خلفض االنبعاثات الناجتة عن          

وميكـن هلذا النهج أن يتفادى التحديات احملتملة املرتبطة بتنفيذ اإلجراءات الرامية إىل تقليص              . إزالـة الغابـات   
غري أن النهج   . لصعيد الوطين يف البلدان اليت لديها هياكل حكم ضعيفة        االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات على ا      

 .الذي يتخذ املشروع كأساس سيتطلب التوسع أكثر يف كيفية معاجلة مسألة التسرب على الصعيد الوطين

واقترح . ونـاقش املشاركون أيضاً مسألة وترية حساب االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات أو تقييمها              -٦١
 .بعض حساهبا سنوياً، بينما اقترح آخرون القيام بذلك بوترية أقلال

 املسائل املتصلة بالتعاريف

ومن شأن استخدام . ناقش املشاركون مسألة ما إذا كان ينبغي وضع تعاريف مشتركة أم خاصة بالبلدان -٦٢
 استخدام تعاريف وطنية خاصة     كما اقُتِرح . الـتعاريف املشـتركة أن يعزز التناسق وقابلية املقارنة بني البلدان          

يف الصيغة اليت أُبِلغت إىل   (بالغابات وإزالة الغابات وفقاً للممارسات احلالية والسابقة إلعداد قوائم اجلرد الوطنية            
ألن هذا األمر سيمكِّن    ) أو منظمة األغذية والزراعة   /هيـئات اتفاقـية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ و          
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دراج أو استبعاد عناصر خمتلفة من هنجها لتقدير اخنفاض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات مثل    األطـراف من إ   
 .تدهور الغابات والغازات غري ثاين أكسيد الكربون، اعتماداً، حسب االقتضاء، على النهج املتبعة سابقاً

 الرصد والتحقق

زالة الغابات يف البلدان النامية إجراءات صارمة       سيتطلب أي ترتيب دويل خلفض االنبعاثات الناجتة عن إ         -٦٣
ومتينة وموثوق هبا للرصد والتحقق إذا أريد تقييم النتائج اليت حتققها اجلهود الرامية إىل خفض االنبعاثات الناجتة                 

وقد أشار بعض املشاركني إىل أن هذه اإلجراءات ينبغي أن تكون شفافة ودقيقة قدر اإلمكان               . عن إزالة الغابات  
 .وأن تتيح إمكانية تكرار النتائج وحتقيق التناسق يف عملية الرصد

ِبر االستشعار عن بعد طريقة مهمة ميكن التحقق منها لرصد مساحة الغابات والغطاء احلرجي                -٦٤ وبينما اعُت
 ومـا يطرأ عليهما من تغريات، شدد بعض املشاركني على أن االستشعار عن بعد ال ميكن أن يوفر بيانات بشأن                   

من البيانات على أرض امليدان     عملية التحقق   خمـزونات الكربون وأشاروا إىل ضرورة مزاوجة هذه الطريقة مع           
من البيانات على أرض عملية التحقق وفيما يتعلق على وجه اخلصوص ب. وقوائم جرد خمزونات الكربون املوثوق هبا

 .ذ العيناتامليدان، أشري إىل التكاليف املرتفعة اليت تتطلبها عملية أخ

وخبصوص التحقق، اقترح بعض املشاركني إجراء استعراضات دورية مستقلة تنسقها أمانة اتفاقية األمم              -٦٥
وستشمل هذه االستعراضات اخنفاضات االنبعاثات     . املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ أو عمليات تفتيش مستقلة        

املشاركني أيضاً إجراء استعراض وتنقيح دوريني خلط األساس واقترح بعض . املُبلَغ عنها خالل فترات زمنية حمددة
 ).مثالً كل ثالث سنوات(املرجعي 

 االنبعاثات الناجتة عن تدهور الغابات

حىت يف البلدان اليت تتدىن فيها      (مثـة إدراك مشـترك ألمهية تدهور الغابات ولقيمة معدالت ذلك التدهور              -٦٦
لغابات، ميكن أن يؤدي إىل إحداث كميات هائلة من االنبعاثات بالرغم من       ولكون تدهور ا  ) معدالت إزالة الغابات  

لذلك، ُسلِّم عموما بضرورة النظر يف مسألة تدهور الغابات إىل جانب           . أنـه ال يشكل تغرياً يف استخدام األراضي       
 يشكل دائماً عامالً وأشار أحد املشاركني إىل أن تدهور الغابات قد يؤدي إىل إزالتها، ولكنه قد ال        . قضـية إزالتها  

 .منذراً هلا

وأبرز بعض املشاركني أمهية النظر يف مسألة تدهور الغابات يف أي ترتيب متعلق خبفض االنبعاثات الناجتة  -٦٧
عـن إزالة الغابات يف البلدان النامية ألن هذا األمر سيساهم يف كمال الترتيب ومشوليته وسييسر مشاركة أوسع                  

وباإلضافة إىل ذلك،   . ، مبا يف ذلك تلك اليت لديها معدالت متدنية يف جمال إزالة الغابات            نطاقاً من قبل األطراف   
سيكون النظر يف مسألة تدهور الغابات يف أي ترتيب متعلق خبفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان            

 .ارعالنامية ذا صلة مبعاجلة قضية حتويل غابة رئيسية إىل غابة ثانوية أو مز

كمـا مت التشـديد على أمهية النظر يف مسألة تدهور الغابات حىت ال يؤدي أي ترتيب إىل خلق حوافز منحرفة                      -٦٨
 .تسمح بتدهور الغابات إىل ما دون عتبة اإلزالة، وبالتايل متكني األطراف من االستفادة من منافع عدم إزالة الغابات
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 االنبعاثات الناجتة عن تدهور الغابات والتحقق منها أمر         غـري أن بعض املشاركني حذروا من أن تقدير         -٦٩
يتسم بالتعقيد ويطرح حتديات عديدة، مثالً من حيث التعاريف واملنهجيات والرصد، ويف تقدير املعدالت املرجعية 

كومي الفريق احلوأُعِرب عن ضرورة النظر يف املسائل املتصلة بالتعاريف؛ وميكن التماس املساعدة من    . التارخيـية 
ومتت اإلشارة يف نفس الوقت إىل أن النظر يف املسائل املتصلة بالتعاريف            .  يف هذا الصدد   الدويل املعين بتغري املناخ   

فعلى سبيل املثال، قد ال تعتمد النهج املنهجية اليت         . قـد ال يكون مطلوباً، توقفاً على النهج املنهجية املستخدمة         
نطاق مساحة معينة من األراضي عرب الزمن، واليت تقدر مباشرة ارتفاعات تركز على تقدير خمزونات الكربون على 

 .أو اخنفاضات خمزونات الكربون عرب الزمن، على تعاريف دقيقة

ويف ضوء التحديات اليت جرى حتديدها، ارتأى املشاركون ضرورة استكشاف اجلوانب التقنية واملنهجية              -٧٠
كما . لفعالية من حيث التكلفة، ومواصلة تطوير تكنولوجيات الرصد     لرصـد تدهور الغابات، مبا يف ذلك تقييم ا        

 للقيام بعمل منهجي إضايف وتقدمي مبادئ توجيهية الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخاقترحوا إمكانية دعوة 
 .بشأن رصد االنبعاثات وتقديرها

 الدوام والتسرب

ذلك أن لنهج   . والتسرب ملزيد من البحث والتناول    ) ٨٤انظر أيضاً الفقرة    (حتـتاج مسـألتا الـدوام        -٧١
 .السياسات واحلوافز اإلجيابية املختلفة آثاراً خمتلفة فيما يتعلق بإمكانيات التسرب والدوام

وأشار بعض املشاركني إىل إمكانية تقليل التسرب إىل أدىن درجة من خالل النهج اليت تركز على املستوى  -٧٢
، ومن خالل التغطية الواسعة للمناطق احلرجية واملشاركة        ) النهج اليت تتخذ املشاريع كأساس     باملقارنة مع (الوطين  

وباإلضافة إىل ذلك، قد تقل أمهية التسرب يف أي         . الواسـعة لألطراف وتعريف أوسع نطاقاً ملسألة إزالة الغابات        
 .ية ال يرتبط بسوق الكربونترتيب متعلق خبفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النام

 خيارات متويل دعم احلوافز اإلجيابية -٤

اقترح املشاركون إنشاء صناديق أو آليات مالية جديدة ملساعدة البلدان النامية يف خفض االنبعاثات الناجتة  -٧٣
ات الناجتة عن   وتوجد عدة مصادر خمتلفة وحمتملة لتمويل األنشطة الرامية إىل خفض االنبعاث          . عـن إزالة الغابات   

اآلليات القائمة على السوق واملوارد املالية غري القائمة : وميكن بشكل عام مجعها يف فئتني رئيسيتني. إزالة الغابات
 .على السوق

 :وميكن أن تشمل اآلليات القائمة على السوق ما يلي -٧٤

 املتاجرة بأرصدة الكربون؛ )أ( 

 عية تتخذ املشاريع كأساس؛أو قطا/آلية تنمية نظيفة برناجمية و )ب( 

شيء مماثل لنهج السوق القائمة ولكن ميكن األداء عن األرصدة مبقابل غري نقدي، مثل (املقايضة  )ج( 
 ؛)إلغاء الديون ومنح فرص للتجارة والتوظيف وما إىل ذلك
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 دفع مقابل عن خدمات النظام اإليكولوجي؛ )د( 

ادرة أو وحدات الكميات احملددة املتاجرة أوالً يف        رسـوم على وحدات اخنفاض االنبعاثات الص        )ه( 
 .وقد مت إبراز طابع التعقيد الذي تتسم به مناقشة هذه الرسوم واالتفاق عليها. سوق الكربون

 :وميكن أن تشمل املوارد املالية غري القائمة على منطق السوق ما يلي -٧٥

 املساعدة اإلمنائية اخلارجية؛ )أ( 

 كومات واملنظمات غري احلكومية؛التربعات من احل )ب( 

 ِمنح من القطاع اخلاص؛/رعاية )ج( 

 موارد مالية جديدة وإضافية حمتملة يف إطار االتفاقية؛ )د( 

الصندوق اخلاص لتغري   مثل  (الصـناديق املنشأة مبوجب االتفاقية وبروتوكول كيوتو امللحق هبا            )ه( 
 ؛رفق البيئة العامليةتابع ملوالصندوق االستئماين ال) خ وصندوق التكيفاملنا

وقد مت إبراز طابع التعقيد     . ضـرائب على السلع واخلدمات اليت يستخدم فيها الكربون بكثافة          )و( 
 .الذي تتسم به مناقشة هذه الضرائب واالتفاق عليها

باته يف  واتفـق املشاركون على أنه ينبغي تقدمي التمويل خلفض االنبعاثات خفضاً فعلياً وخفضاً ميكن إث               -٧٦
وميكن أن  . أو مشاريع حمددة حسب اختيار النهج املتبع يف جمال السياسات         /الغابات املوجودة على أساس وطين و     

 .تشمل األنشطة األخرى املمولة بناء القدرات ونقل التكنولوجيا واألنشطة النموذجية

 باستثناء تلك اليت وردت اإلشارة وساد اتفاق عام بشأن استخدام املوارد املالية غري القائمة على السوق،        -٧٧
غري أن املشاركني حذروا من أن التمويل من املصادر اليت ال تعتمد على السوق سيكون               ). و (٧٥إليها يف الفقرة    

، أفاد بعض    ))ه (٧٥الفقرة  (وفيما يتعلق بالصندوق االستئماين التابع ملرفق البيئة العاملية         . حمـدوداً بوجـه عام    
كما مت التشديد على أمهية فهم ما املقصود بنهج غري قائم           . يلزم توفري إرشادات إضافية للمرفق    املشاركني بأنه س  

وقد قدم املشاركون آراء    . وكيفية استخدام آليات السوق   . عـلى السوق وهنج قائم على السوق بشكل واضح        
 .بشأن امليزات والعيوب النسبية لكل خيار من خيارات التمويل

 الداعمون لفكرة وضع هنج قائمة على السوق تستخدم خالهلا األرصدة احملصلة من      وأفـاد املشـاركون    -٧٨
خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية للوفاء بالتزامات األطراف املدرجة يف املرفق األول يف 

 :إطار نظام جيري وضعه يف املستقبل، مبا يلي

ليدية مل تكن متاحة على نطاق كاف، فمن الضروري كفالة استدامة           مبا أن مصادر التمويل التق     )أ( 
 املوارد املالية ملعاجلة مسألة خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات على املدى الطويل؛
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) مثل التربعات والصناديق االستئمانية   (ال تـتوافر خلـيارات التمويل غري القائمة على السوق            )ب( 
وقد ال حيصل أي صندوق ممول من التربعات      .  األسواق، مما جيعلها غري جذابة للمستثمرين      إمكانيات الوصول إىل  

 على املوارد الالزمة بسبب أولويات احلكومة األخرى املنافسة؛

ميكـن أن تيسـر النهج القائمة على السوق إشراك القطاع اخلاص وضمان مشاركته يف النهج                 )ج( 
 اريع كأساس؛اإلقليمية والوطنية اليت تتخذ املش

وإذا مت وضع هذه النظم،     . ستتطلب اخليارات القائمة على السوق نظماً متينة حلساب الكربون         )د( 
 .فمن املرجح أن تزداد مصداقية اخنفاض االنبعاثات وتؤدي إىل رفع قيمة األرصدة الناجتة عن ذلك

ن خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة وأشـار املشـاركون الذيـن مل يدعموا فكرة استعمال األرصدة احملصلة م             -٧٩
 :الغابات يف البلدان النامية للوفاء بالتزامات األطراف املدرجة يف املرفق األول إىل أن النهج غري القائمة على السوق

 ال ختفض سعر الكربون املوجود القابل لالجتار به؛ )أ( 

اليت تشكل  ) الطاقة والنقل ( غازات الدفيئة    ال حتول املوارد املالية عن املصادر الرئيسية النبعاثات        )ب( 
املصادر الرئيسية النبعاثات غازات الدفيئة واليت ينبغي خفضها لتحقيق األهداف الطويلة األجل املنصوص عليها يف 

 االتفاقية؛

 ال تعيد فتح املناقشات بشأن اتفاقات مراكش؛ )ج( 

ختفف الضغط على األطراف املدرجة يف املرفق األول        مبا أهنا ال ترتبط بآلية التنمية النظيفة، فإهنا          )د( 
لزيادة أهدافها بقدر هام على أساس التخفيضات التعويضية مقابل األرصدة احملصلة من خفض االنبعاثات الناجتة               

 .عن إزالة الغابات

حلفاظ على وتفاوتت اآلراء خبصوص ما إذا كان ينبغي أن يشمل التمويل صيانة املناطق احلرجية القائمة وا -٨٠
اسـتقرارها عـلى أسـاس وطين وصيانة خمزونات كربون الغابات اليت تشكل خط األساس وزيادهتا من خالل                  

 .سياسات وأنشطة للمحافظة عليها

وأشـار املشاركون الذين اقترحوا أالّ تشمل هنج السياسات واحلوافز اإلجيابية سوى خفض االنبعاثات               -٨١
 التعويض عن جهود احملافظة ال يشكل جزءاً من والية مناقشة هنج السياسات             الـناجتة عـن إزالة الغابات إىل أن       

واحلوافـز اإلجيابـية خلفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات، وقد حيول املوارد عن املسألة احلقيقية، أال وهي           
جيابية خلفض االنبعاثات الناجتة    وأفادوا أيضاً بأن والية النظر يف احلوافز اإل       . خفض انبعاثات غازات الدفيئة احلالية    

أو ) من خالل صندوق للحفاظ على االستقرار     (عن إزالة الغابات ال تشمل احلفاظ على استقرار تلك االنبعاثات           
؛ بل تقوم على خفض االنبعاثات الناجتة عن )املغطاة يف إطار آلية التنمية النظيفة(أنشطة التحريج وإعادة التحريج    

 .فعالإزالة الغابات بشكل 
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وأشار املشاركون الذين اقترحوا أن تعوض احلوافز اإلجيابية كذلك عن احلفاظ على استقرار املخزونات               -٨٢
القائمـة وعن احملافظة على الغطاء احلرجي وزيادته باعتبار ذلك وسيلة خلفض االنبعاثات إىل أن هنجاً يركز على         

فهذا . فز فقط للبلدان اليت ترتفع فيها معدالت إزالة الغاباتخفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يقدم احلوا    
ويف هذا  . الـنهج لن يأخذ يف احلسبان البلدان اليت بذلت جهوداً لزيادة غطائها احلرجي وخمزوناهتا من الكربون               

حافز الصدد، سيكون التعويض عن احلفاظ على استقرار املخزونات القائمة واحملافظة عليها مبثابة تأمني ضد أي                
وارتأى هؤالء املشاركون أن إبطاء معدالت      . مـنحرف للحصول على منافع خبفض الغابات وخمزونات الكربون        

ولذلك . إزالة الغابات معادل إلرجاء خفض االنبعاثات إىل وقت الحق، دون أي اخنفاض حقيقي يف االنبعاثات              
أن حتصل كذلك على التعويض املالئم ملا قامت به         ارتأوا أيضاً أن البلدان اليت نفذت تدابري قوية للمحافظة ينبغي           

 .من مبادرات للمحافظة على خمزونات الكربون

وسـاد تفاهم على أن باعتماد هنج أسواق الكربون لتقدمي احلوافز اإلجيابية خلفض االنبعاثات الناجتة عن                 -٨٣
طلب جديد بزيادة التزامات    وميكن إنشاء   . إزالـة الغابـات، حيـتم تلبية العرض اجلديد لألرصدة بطلب جديد           

وقال بعض املشاركني إنه سيكون من املنصف، حبكم مبدأ         . األطراف املدرجة يف املرفق األول خبفض االنبعاثات      
التناسـب أن ختصص السياسات الدولية للتخفيف من آثار تغري املناخ حصة من العائدات املتاحة ملعاجلة مصدر                 

 .نبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف االنبعاثات العامليةاالنبعاثات هذا مبا يتناسب وحصة اال

وترتـبط تفاصيل آلية التمويل يف إطار أي ترتيب متعلق خبفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان           -٨٤
بينها اهلياكل  وقد اقُتِرحت يف هذا الصدد عدة طرق ملعاجلة مسألة الدوام من            . النامـية أيضـاً بكيفـية كفالة الدوام       

مثل مشاريع التحريج   (االسـتئمانية؛ واالسـتفادة من اخلربات املكتسبة من تنفيذ املشاريع مبوجب بروتوكول كيوتو              
 .؛ واآلليات املصرفية؛ وترحيل الفترة املرجعية؛ واألرصدة املؤقتة)وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة

خ، والذي أفاد بأن حفض     اقتصاديات تغري املنا  ض سترين املتعلق ب   وأشـار عـدة مشـاركني إىل استعرا        -٨٥
االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات ميكن أن يشكل خياراً رخيصاً جداً بل إنه قد يوفر أمواالً باملقارنة مع خيارات 

 إزالة الغابات   غري أن أحد املشاركني أشار إىل أن خفض االنبعاثات الناجتة عن          . )٢١(أخرى خلفض غازات الدفيئة   
وباإلضافة إىل ذلك، شدد على أنه من املهم أالّ حتوِّل املناقشات           . قد ال يكون أرخص اخليارات املتاحة وأسهلها      

بشـأن هـذه املسـألة التركـيز عـن املناقشات املتعلقة بالقطاعات والسياسات األخرى، مثل الطاقة واعتماد            
 .ثات بشكل دائمتكنولوجيات الطاقة النظيفة اليت ختفض االنبعا

مثل منظمة التجارة   (وفيما يتعلق بأحكام االتفاقيات األخرى وعمل املنظمات األخرى املتعددة األطراف            -٨٦
دفع "، أعربت إحدى املشاركات عن آراء بلدها بشأن ضرورة أخذ االختالف املفاهيمي بني مصطلحي               )العاملية

 ".مات البيئيةدفع مقابل اخلد"و" مقابل خدمات النظام اإليكولوجي

                                                      

 .<http://www.hm-treasury.gov.uk/media/8F1/6C/ch9.pdf>ميكن االطالع عليها يف  )٢١(
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  اخلطوات املقبلة اليت ميكن اختاذها للمضي قدماً بالعملية-خامسا 

  املسائل ذات الصلة-ألف 

 :حصل اتفاق عام بشأن املسائل التالية -٨٧

ينبغي للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن حترز تقدماً هائالً يف عملها خالل دورهتا  )أ( 
ويف هذا الصدد، رئي أن من املهم عدم تقدمي أي عناصر رئيسية جديدة للنظر فيها أثناء أو                 . السادسة والعشرين 

بعد انعقاد الدورة السادسة والعشرين للهيئة وذلك بغية أدائها للوالية اليت أسندها إليها مؤمتر األطراف يف دورته                 
 احلادية عشرة؛

زالة الغابات يف البلدان النامية يف سياق عملية        ميكن تعزيز مسألة خفض االنبعاثات الناجتة عن إ        )ب( 
اتفاقـية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ من خالل هنج السياسات واحلوافز اإلجيابية، ومن خالل إشراك                 

وأثناء ذلك، ينبغي إيالء االهتمام لضرورة كفالة       . جمموعـة واسعة من أصحاب املصلحة داخل وخارج العملية        
 ة ممكنة للبلدان النامية مع اإلقرار بالظروف الوطنية املتنوعة هلذه البلدان؛أوسع مشارك

سيقتضـي األمـر الشـروع مبكراً يف تنفيذ أنشطة بناء القدرات واملشاريع النموذجية لتيسري                )ج( 
طارية بشأن تغري اإلجراءات الرامية إىل خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف إطار اتفاقية األمم املتحدة اإل

 ). خيارات(املناخ لتنفيذ ما قد تتفق عليه األطراف من خيار 

العملـية املمكـنة للـنظر يف املسائل قبل الدورة السابعة          -باء 
 والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

سادسة والعشرين مشروع مقرر    ميكن للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تعد يف دورهتا ال           -٨٨
 :وميكن أن يشمل هذا املقرر العناصر التالية. ُيحال إىل مؤمتر األطراف ليعتمده يف دورته الثالثة عشرة

الشـروع يف األنشـطة املنمية للقدرات املتعلقة خبفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات لفترة                )أ( 
وتشمل ). االقتضاء بناًء على أي مقرر آخر يتخذه مؤمتر األطراف        ُتعدل حسب   (تتراوح بني ثالث ومخس سنوات      

األنشطة واملشاريع النموذجية الرامية إىل مساعدة البلدان النامية يف بناء القدرات الالزمة ويف اكتساب اخلربة بتنفيذ                
األنشطة اجلارية اليت   وينبغي أن تفيد هذه األنشطة من       . مشـاريع تتعلق خبفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات        

تضطلع هبا منظمات دولية، مثل منظمة األغذية والزراعة والبنك الدويل، وكذلك من املبادرات ذات الصلة املتمخضة 
وجيب أن تدعم هذه األنشطة قدر اإلمكان التنفيذ احملتمل جملموعة واسعة من            . عن التعاون الثنائي واملتعدد األطراف    

وميكن أن تقدم األمانة، بتوجيه من رئيس اهليئة الفرعية . جيابية اليت اقترحها األطرافهنـج السياسـات واحلوافز اإل    
للمشورة العلمية والتكنولوجية، تقارير منتظمة إىل اهليئتني الفرعيتني وإىل مؤمتر األطراف بشأن التقدم احملرز يف تنفيذ 

وينبغي تشجيع . األطراف واملنظمات ذات الصلة هـذه األنشطة بناًء، حسب االقتضاء، على املعلومات اليت تقدمها           
 التعاون الثنائي واملتعدد األطراف مبشاركة األطراف وجمموعة وساعة من املنظمات لتنفيذ هذه األنشطة؛
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اختـاذ قـرار بالعودة إىل املسألة يف دورة مقبلة للنظر يف جمموعة من هنج السياسات واحلوافز                   )ب( 
وسيحتاج .  التمويل املمكنة واألدوات التقنية واملنهجيات املتاحة والالزمة لتنفيذها        اإلجيابية، مبا يف ذلك خيارات    

مؤمتر األطراف أيضا إىل النظر يف كيفية معاجلة هذه املسائل يف سياق أي مناقشات تتناول التعاون الدويل املقبل                  
 بشأن تغري املناخ؛

 لتكنولوجية مبزيد من العمل التقين واملنهجي؛ التوصية بقيام اهليئة الفرعية للمشورة العلمية وا )ج( 

تقدمي طلب إىل الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ بإجناز أعمال تتعلق مبنهجيات لتقدير               )د( 
االنـبعاثات الـناجتة عن إزالة الغابات وتدهور الغابات يف البلدان الناميـة وتقدميها إىل اهليئة الفرعية يف إحدى           

 .قبلةدوراهتا امل

- - - - - 

 


