
 االتفاقية اإلطارية
 بشأن تغري املناخ

             األمم املتحدة    
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

(A)     GE.07-70353    180507    180507 

                                           اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
                        الدورة السادسة والعشرون

     ٢٠٠٧     مايو  /      أيار  ١٨- ٧     بون، 
                 من جدول األعمال ٥      البند 

                                              ثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية          خفض االنبعا

 خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية

 مشروع استنتاجات اقترحه الرئيس

                                                                                                    ً             أعربت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن تقديرها حلكوميت أستراليا ونيوزيلندا الستضافتهما معاً              - ١
                                                                                                           بشأن خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية، واليت عقدت يف كرينز، أستراليا،                 ) ١ (          الثانية            حلقة العمل 

                                                                          وأعربت اهليئة الفرعية عن تقديرها أيضا حلكومات أستراليا، ونيوزيلندا،           .     ٢٠٠٧      مارس   /       آذار  ٩       إىل    ٧                   يف الفـترة مـن      
  .                                   والنرويج، على دعمها املايل حللقة العمل

   FCCC/SBSTA/2006/10 (                         ً                                                        وأحاطـت اهليـئة الفرعـية عـلماً بـتقريري حلقيت العمل بشأن هذه املسألة                 - ٢
   ).FCCC/SBSTA/2007/3 و

      ديسمرب  /           كانون األول  (                                                                                            ووافقت اهليئة الفرعية على مواصلة عملها بشأن هذه املسألة يف دورهتا السابعة والعشرين               - ٣
  .                                    ، على أساس مشروع النص الوارد يف املرفق )    ٢٠٠٧

             ، آراءها يف       ٢٠٠٧       أغسطس   /     آب   ١٥                                                                           ودعـت اهليئة الفرعية األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة، يف موعد أقصاه               - ٤
                                                                                                                        القضايا املتصلة باخلطوات األخرى املتخذة مبوجب االتفاقية يف جمال خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان                 

                                ُ                                                  اهليئة الفرعية أيضا إىل األمانة أن ُتجمع هذه اآلراء لكي تنظر فيها يف دورهتا                     وطلبت    .                          النهج املتبعة حلفز العمل     :          النامـية 
  .                السابعة والعشرين

             ــــــــــــ

                                                                                                   عقدت حلقة العمل األوىل بشأن خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية يف روما، إيطاليا،   ) ١ ( 
  .    ٢٠٠٦    تمرب   سب /       أيلول ١         أغسطس إىل  /    آب  ٣٠            يف الفترة من 
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 املرفق

 مشروع نص ملقرر بشأن خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية

 ]١٣-م أ/-[مشروع املقرر 

 خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية

                 إن مؤمتر األطراف، 

            ، والفقرات   ٣              من املادة     ٤    و  ٣    و  ١             ، والفقرات    ٢     ادة                                                              إذ يشري إىل األحكام ذات الصلة من االتفاقية، وال سيما امل           
  ، ٤           من املادة  ٧   و ٥   و ٣   ، و ) د ( و  )  ج ( و  )  ب ( و  )  أ ( ١

                                                                                             بشأن مسامهة االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف االنبعاثات العاملية لغازات الدفيئة ذات                            وإذ يسـاوره القلق    [ 
  ]             املصدر البشري،

                                                                نبعاثات، ويتعني معاجلته عند خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة                                  ً              أن تردي األراضي يؤدي أيضاً إىل اال                 وإذ يقـر   
         الغابات؛

                                                                                                      أن اجلهود واإلجراءات الرامية إىل احلد من إزالة الغابات، واحلفاظ على خمزونات الكربون املوجودة                        وإذ يدرك  [ 
  ]                                               ً يف غابات البلدان النامية واحلفاظ عليها، جارية فعالً،

  : ١      اخليار  [ 

                                                                                                إىل وضع هنج سياساتية حمددة ملعاجلة خمتلف الظروف الوطنية والدوافع املتعددة إلزالة الغابات                      احلاجة          وإذ يدرك  
                                                                                              من أجل زيادة فعالية اجلهود الرامية إىل خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية،

  : ٢      اخليار  

                                                 طنية وتعدد الدوافع إلزالة الغابات أمر ينبغي                                                              الطبـيعة املعقدة للمشكلة، وأن اختالف الظروف الو                   وإذ يـدرك   
  ]                                                                                                        معاجلته بغية زيادة األثر الشامل للجهود الرامية إىل خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية،

      نامية                                                                                                     الدور احملتمل إلجراءات أخرى ترمي إىل خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان ال                        وإذ يدرك  
  ]                                         من أجل املساعدة يف حتقيق اهلدف األمسى لالتفاقية،

                                                                                                        احلاجة امللحة إىل اختاذ إجراءات هادفة أخرى من أجل خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف                          وإذ يؤكد  [ 
  ]                البلدان النامية،

                               امية أمر يستلزم وجود موارد                                                                                أن استدامة خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان الن                       وإذا يالحـظ   [ 
  ]                    ثابتة وقابلة للتنبؤ،
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                                                                                             أن خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية قد يشجع على حتقيق مزايا أخرى ومن         وإذ يدرك 
                                                                 شأنه أن يكمل مقاصد وأهدافا التفاقيات واتفاقات دولية أخرى ذات صلة،

                                                                  عم اجلهود اجلارية الرامية إىل خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة                                          األطراف إىل مواصلة تعزيز ود           يدعـو  - ١ 
                       الغابات على أساس طوعي؛

                                                                                                مجيع األطراف، ذات االستطاعة، على دعم بناء القدرات وتقدمي املساعدة التقنية، وتيسري نقل                   يشجع - ٢ 
                                         ن إزالة الغابات، والرصد واإلبالغ، ومن                                                                                       التكنولوجيا، لتحسني مجلة أمور منها مجع البيانات، وتقدير االنبعاثات الناجتة ع          

                                                                                                              أجل تلبية االحتياجات املؤسسية للبلدان النامية يف جمال تقدير االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات وخفض هذه االنبعاثات؛

                                                                                 األطراف على استكشاف طائفة من اإلجراءات، وحتديد اخليارات، وبذل اجلهود، مبا                      يشجع كذلك  [ - ٣ 
                                                                                                             م بأنشطة جتريبية للتصدي لدوافع إزالة الغابات اليت تعد ذات صلة بظروفها الوطنية هبدف خفض االنبعاثات                             يف ذلك القيا  

  ]                        الناجتة عن إزالة الغابات؛

                                                                                                 األطراف، ال سيما األطراف املدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقية، إىل تعبئة املوارد من أجل دعم                      يدعـو  [ - ٤ 
  ]                                        خفض االنبعاثات الناجتة من إزالة الغابات؛                              بناء القدرات واجلهود الرامية إىل

      ً                               أساساً لإلبالغ عن انبعاثات غازات                       إلعداد البالغات   )١ (                 املبادئ التوجيهية                        على استخدام أحدث         يشجع - ٥ 
              على تطبيق                                       غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية             األطراف                                      ً     ً                     الدفيـئة الـناجتة عـن إزالة الغابات، مالحظاً أيضاً تشجيع            

  ؛ )٢ (                                                             ت املمارسة اجليدة اليت وضعها الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ      إرشادا

  ٦                     بالنسبة إىل الفقرة ١      اخليار 

                                                                                                         إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تقوم مبزيد من العمل املنهجي املتعلق بطائفة                   يطلب [ - ٦ 
                                                                          فعالية اإلجراءات املتعلقة بالنهج السياساتية واحلوافز اإلجيابية، من أجل                                                              مـن اإلجراءات مبا فيها اجلهود الرامية إىل تقييم          

             اآلراء املعرب    ]                ً          حميطة يف ذلك علماً ب         [   ،   ]              مراعية يف ذلك   [                                                                    خفـض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية،           
  :                  هذا العمل ما يلي              وينبغي أن يشمل   ].            عند االقتضاء [  ،  ) ١       احلاشية  (                         عنها يف الوثائق ذات الصلة 

                                     بشأن احللول املقترحة للقضايا املنهجية     ٢٠٠٨     مارس  /      آذار  ٢١                                      الـبالغات الواردة من األطراف حبلول         ) أ ( 
  ]              وفوق الوطنية    ] [       الوطنية [                                                                               ، مبا يف ذلك، من مجلة أمور، القضايا املرتبطة مبستويات االنبعاثات املرجعية              ) ٢        احلاشية   (        املعلقة  

        أعاله؛ ٣   و ٢   و ١                                                                ، إضافة إىل املعلومات اجملمعة والتجارب املستخلصة فيما يتعلق بالفقرات                        الناجتة عن إزالة الغابات

                                           ً                                                        توجـيه طلـب إىل األمانة لكي تنظم حلقة عمل، رهناً بوجود متويل تكميلي، بشأن احللول احملتملة                   ) ب ( 
  ]                  التاسعة والعشرين  [            قبل دورهتا             أعاله،    ٣    و  ٢    و  ١                                                                         للقضـايا املنهجـية املعلقة والتجارب املستخلصة فيما يتعلق بالفقرات           

     َّ       ً                                                                  وتعدَّ تقريراً تنظر فيه اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف تلك الدورة؛  )     ٢٠٠٨      ديسمرب  /          كانون األول (

                                                      

   غري    ف                                          إلعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطرا                                                                  حىت وقت اختاذ هذا املقرر، توجد املبادئ التوجيهية احلالية            ) ١ (
  . ٨-   م أ /  ١٧          يف املقرر                             املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

  . ٩-   م أ /  ١٣      املقرر   ) ٢ (
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  : ١       احلاشية  •

  FCCC/SBSTA/2007/Misc.2و   Add.1؛ و   FCCC/SBSTA/2007/3 ،  ]  ٨٦     إىل   ٢٥           الفقرات من  [  

  : ٢       احلاشية  • 

                                                    ً       ً               ً  يف هذه املنهجيات مسألة ما إذا كان خفض االنبعاثات حقيقياً، وقابالً لإلثبات، وشفافاً،                قد يشمل النظر  
َ                              وقابالً للتحقق، وقائماً على النتائج، ومستعَرضا من قبل األقران بصورة مستقلة                    ً               ً     [.   

  ٦                    بالنسبة إىل الفقرة  ٢      اخليار 

                                           مبزيد من العمل املنهجي املتعلق بطائفة                                                                   إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تقوم             يطلب   [ - ٦ 
                             وينبغي أن يشمل هذا العمل      .                                                                                               مـن اإلجـراءات الرامية إىل خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية              

  :      ما يلي

                                     بشأن احللول املقترحة للقضايا املنهجية     ٢٠٠٨     مارس  /      آذار  ٢١                                      الـبالغات الواردة من األطراف حبلول         ) أ ( 
                                                                                                            لقة مبا يف ذلك اجلهود الرامية إىل تقييم فعالية اإلجراءات، إضافة إىل املعلومات اجملمعة والتجارب املستخلصة فيما يتعلق      املع

        أعاله؛ ٣   و ٢   و ١         بالفقرات 

                                                                                                   توجـيه طلـب إىل األمانة لكي تنظم حلقة عمل، رهنا بوجود متويل تكميلي، بشأن احللول احملتملة                   ) ب ( 
  ]                  التاسعة والعشرين  [                      أعاله، قبل دورهتا      ٣    و  ٢    و  ١                                              والتجارب املستخلصة فيما يتعلق بالفقرات                                   للقضـايا املنهجـية املعلقة    

  ]    َّ       ً                                                                  وتعدَّ تقريراً تنظر فيه اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف تلك الدورة؛  )     ٢٠٠٨      ديسمرب  /          كانون األول (

                               بأي مقرر يتخذه مؤمتر األطراف                                                               اجلهات املعنية من منظمات وأصحاب مصلحة، دون اإلخالل              يدعو [ - ٧ 
                                                                                                                        مسـتقبال بشـأن خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية، إىل املشاركة يف تنفيذ األنشطة الرامية إىل             

                                               أو دعم هذه األنشطة، ومشاطرة اهليئة الفرعية        /                                                                              خفـض االنـبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات املشار إليها يف هذا املقرر و             
َ                                                                                     للمشـورة العلمـية والتكنولوجية نتائَج هذه اجلهود من خالل تقدمي املعلومات املطابقة إىل األمانة، يف موعد أقصاه                                                      ...    

                                                                                                     ، لتجميعها يف وثائق مالئمة قبل عقد الدورة التاسعة والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية                  ٢٠٠٨         سـبتمرب    /       أيلـول 
  ]             والتكنولوجية؛

   ). ٨ و  )  ب ( ٦                             وعد للنتيجة النهائية للفقرتني             خيضع توقيت امل  :      مالحظة (

                                                                                             أن يتناول، يف دورة مقبلة، ويف أقرب وقت ممكن، طائفة النهج السياساتية واحلوافز اإلجيابية على           يقرر [ - ٨ 
  ج                                                                                          بشأن القضايا املتعلقة خبفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية وأن يدر        )٣ (                         حنـو ما اقترحته األطراف    

                                                                                   ً        ً                                أيضـا النظر يف هذه املسألة يف سياق أي مناقشات بشأن التعاون الدويل يف جمال تغري املناخ مستقبالً، مراعياً يف ذلك أي                      
   .]                            عمل آخر ذي صلة مبوجب االتفاقية

- - - - - 

                                                      

) ٣ (  FCCC/SBSTA/2007/Misc.2و   Add.1؛ و   FCCC/SBSTA/2007/3 ،  ]  ٨٦     إىل   ٢٥           الفقرات من  .[   


