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(A)     GE.08-71307    111208    111208 

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
  الدورة التاسعة والعشرون

  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٠- ١، بوزنان

  عمال من جدول األ٥البند 
  :يف البلدان الناميةلغابات عن إزالة ااجتة عاثات النبخفض االن

  فز العملحل  ُنهج   

  :البلدان النامية  يفالغابات عن إزالة الناجتةخفض االنبعاثات 
  فز العملحلُنهج 

  مشروع استنتاجات اقترحته الرئيسة

قرير املتعلق حبلقة العمل بشأن القـضايا       أحاطت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية علماً بالت         - ١
، املعقـودة يف    )١( وتردي الغابات يف البلدان الناميـة      الغاباتعن إزالة   جتة  املنهجية املتصلة خبفض االنبعاثات النا    

  .٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٧ إىل ٢٥طوكيو، اليابان، يف الفترة من 

كما أعربت عن تقـديرها     . ستضافتها حلقة العمل  وأعربت اهليئة الفرعية عن تقديرها حلكومة اليابان ال         - ٢
  .حلكومات كندا وفرنسا واليابان وإسبانيا لتقدميها الدعم املايل حللقة العمل

اجتماع اخلرباء غري الرمسـي     عن  كما أحاطت اهليئة الفرعية علماً بالتقرير الشفوي الذي قدمته الرئيسة             - ٣
عن تردي الغابات يف البلدان النامية، املعقـود يف بـون،         جتة  ات النا بشأن القضايا املنهجية املتصلة خبفض االنبعاث     

  .)٢(٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢١ و٢٠أملانيا، يومي 

                                                      

)١( FCCC/SBSTA/2008/11. 

)٢( <http://unfccc.int/methods_science/redd/items/4579.php>. 
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رشادات املنهجية الواردة يف املرفق، دون اإلخالل بأي قرار يتخذه مؤمتر الاعتماد وأوصت اهليئة الفرعية با  - ٤
وتردي الغابات يف البلدان    لغابات  عن إزالة ا  جتة  خبفض االنبعاثات النا  األطراف يف املستقبل بشأن القضايا املتصلة       

خمزونات الكربون يف الغابات يف البلدان النامية، على النحو  الغابات وإدارهتا املستدامة وزيادة النامية، ودور حفظ
 اليت حـددهتا اهليئـة       الذي يأخذ يف االعتبار القضايا املنهجية      ١٣- م أ /٢ من املقرر    ١١الذي ينعكس يف الفقرة     

  . )٣(الفرعية يف دورهتا الثامنة والعشرين

وقررت اهليئة الفرعية أن تواصل يف دورهتا الثالثني برنامج عملها املتعلق بالقضايا املنهجية، كما يرد يف                  - ٥
ثني وتقدمي ، هبدف إجناز عملها حبلول موعد انعقاد دورهتا احلادية والثال١٣- م أ/٢ من املقرر  ١١و) أ(٧فقرتني  ال

التقدم احملرز، مبا يف ذلك أي توصيات بشأن ما تبقى مـن  عن تقرير إىل مؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة عشرة       
  . )٤(القضايا املنهجية املعلقة، على النحو الوارد يف املرفق الثالث بالتقرير املتعلق بدورهتا الثامنة والعشرين

 فطلبـت إىل    )٥(اجات اليت خلصت إليها يف دورهتا الثامنة والعـشرين        وأشارت اهليئة الفرعية إىل االستنت      - ٦
، رهناً بتوافر متويل تكميلي، وذلك قبـل موعـد    )٦(رئيستها أن تقوم، بدعم من األمانة، بتنظيم اجتماع للخرباء        

ركـز  وينبغـي أن ي   . نظر فيه خالل تلك الـدورة     ُيانعقاد دورهتا الثالثني، وإعداد تقرير عن هذا االجتماع كي          
  :االجتماع على القضايا املنهجية املتصلة مبا يلي

  ؛لغاباتعن إزالة اجتة املستويات املرجعية لالنبعاثات النا  )أ(  
  عن تردي الغابات؛جتة املستويات املرجعية لالنبعاثات النا  )ب(  
ن بـذلك  يقتروالتغيريات يف الغطاء احلرجي وما  الغابات وإدارهتا املستدامة     دور ومسامهة حفظ    )ج(  

خمزونات الكربون وانبعاثات غازات الدفيئة وتعزيز خمزونات الكربون يف الغابات لتـدعيم العمـل املتعلـق                من  
  بالتخفيف من آثار تغري املناخ، والنظر يف املستويات املرجعية؛

  .العالقة بني املستويات املرجعية لالنبعاثات واملستويات املرجعية ذات الصلة  )د(  
ئة الفرعية من األمانة أن تقوم، رهناً بتوفر متويل تكميلي، بإعداد وإتاحة ورقة تقنية بـشأن                وطلبت اهلي   - ٧

وتردي الغابات، وتقدير لغابات عن إزالة اجتة تكلفة تنفيذ املنهجيات ونظم الرصد املتصلة بتقديرات االنبعاثات النا
، جي، وتعزيز خمزونات الكربون   يف الغطاء احلر  خمزونات الكربون وانبعاثات غازات الدفيئة الناشئة عن التغيريات         

  . كي تنظر فيها خالل دورهتا الثالثني

                                                      

)٣( FCCC/SBSTA/2008/6 ،املرفق الثالث. 

)٤( FCCC/SBSTA/2008/6. 

)٥( FCCC/SBSTA/2008/6 ٩٦، الفقرة . 

قبني املعتمدين عموماً وذلك من أجل دعوة ممثلني عـن          ينبغي استخدام الترتيبات اخلاصة بدعوة املرا      )٦(
 .السكان األصليني ومنظماهتم وجمتمعاهتم احمللية
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مت بأمهيـة  لّ، فـس ١٣- م أ/٢ من املقرر  ١١ و ٩ و ٥ و ٤ و ٣ و ٢ و ١رت اهليئة الفرعية بالفقرات     كّوذ  - ٨
، املعنيـة كومية  التنسيق فيما بني األطراف واملنظمات املتعددة األطراف والثنائية ذات الصلة، واملنظمات غري احل            

  .١٣- م أ/٢لدى دعم تنفيذ األنشطة املتصلة باملقرر 

 ٨وطلبت اهليئة الفرعية من رئيستها أن تستكشف سبل تيسري تنسيق األنشطة املشار إليهـا يف الفقـرة              - ٩
يم بوجود  مع التسل،١٠- م أ/٢ و٧- م أ/٢أعاله، وفقاً إلطار بناء القدرات يف البلدان النامية كما يرد يف املقررين 
  .وأمهية األنشطة املنفذة من قبل البلدان النامية باستخدام مواردها اخلاصة

 مبعلومات عن   ٢٠٠٩فرباير  / شباط ١٥ودعت اهليئة الفرعية األطراف إىل موافاة األمانة يف موعد أقصاه             - ١٠
 القـدرات التقنيـة     جتارهبا وآرائها، وتقدمي معلومات خاصة بكل بلد، حيثما أمكن، بشأن االحتياجات لبنـاء            

يقتـرن  تغريات يف الغطاء احلرجي وما      الواملؤسسية والتعاون يف مجلة جماالت منها تنفيذ منهجيات تقدير ورصد           
بذلك من خمزونات الكربون وانبعاثات غازات الدفيئة، والتغيريات الدولية الناشئة عن اإلدارة املستدامة للغابات،              

الرصد واإلبالغ الوطنيـة ودون الوطنيـة،       ظم  وتردي الغابات، ون  لغابات  اعن إزالة   جتة  وخفض االنبعاثات النا  
وطلبت اهليئة الفرعية من    . من ُبعد   واالستشعار األرضيةمنهجيات إعداد قوائم جرد الغابات، وُنهج االستشعار        و

  . ع هذه املعلومات كي تنظر فيها خالل دورهتا الثالثنيّمجُتاألمانة أن 

ودعت اهليئة الفرعية األطراف واملراقبني املعتمدين إىل القيام، إذا كان ذلك مناسباً، مبوافاة األمانـة يف                  - ١١
 بآرائها بشأن القضايا املتصلة بالسكان األصليني واجملتمعات احمللية فيمـا           ٢٠٠٩فرباير  / شباط ١٥موعد أقصاه   

  . يتعلق بوضع املنهجيات وتطبيقها

. )٧(موقع االتفاقية على شبكة الويب    منصة إلكترونية يف    الفرعية أن األمانة قد قامت بتدشني       والحظت اهليئة     - ١٢
وشجعت اهليئة الفرعية األطراف واملنظمات ذات الصلة وغريها من اجلهـات           . ١٣- م أ /٢ من املقرر    ١٠وفقاً للفقرة   

ه  عن طريق هـذ    ١٣- م أ /٢ املقرر    من ١١ و ٩ و ٧ و ٥ و ٣صاحبة املصلحة على تقاسم املعلومات املتصلة بالفقرات        
  .)٨(املنصة اإللكترونية

وخلصت اهليئة الفرعية إىل استنتاج مفاده أنه باإلضافة إىل العمل احملدد يف هذه االستنتاجات، من شأن                  - ١٣
 االرشادات املقدمة من الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية، فيما يتصل              

 مـن   ١١ أن ييسر إحراز املزيد من التقدم بشأن القضايا املنهجية املتصلة بالفقرة             ،من املقرر ‘ ٣‘)ب(١بالفقرة  
  .١٣- م أ/٢املقرر 

وطلبت اهليئة الفرعية من رئيستها أن ُتبلغ الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل                 - ١٤
 بنتائج املشاورات والتقدم احملرز خالل دورهتا الثالثني ويف اجتماع اخلرباء           مبوجب االتفاقية، يف دورته السادسة،    

  . أعاله٦املشار إليه يف الفقرة 

                                                      

)٧( http://unfccc.int/methods_science/redd/items/4531.php><. 

املصلحة إىل إرسال املعلومات ذات الصلة علـى        صاحبة  اجلهات  واملعنية  تدعى األطراف واملنظمات     )٨(
 .<redd_webplatform@unfccc.int>: عنوان الربيد اإللكتروين التايل
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 مرفق
  اإلرشادات املنهجية املقدمة من اهليئة الفرعية

  للمشورة العلمية والتكنولوجية
ية فيما يتصل بربنامج عملها الذي الحظت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أمهية العناصر التال  - ١

  :١٣- م أ/٢اسُتهل مبوجب املقرر 
 ٨، مع مراعاة ما ورد يف الفقـرة  ١٣- م أ/٢تشجيع استعداد البلدان النامية فيما يتصل باملقرر       )أ(  

  من هذه االستنتاجات؛
إلجراءات  لتوسيع نطاق ا   ١٣- م أ /٢ من املقرر    ٥ و ٤زيادة تعبئة املوارد فيما يتصل بالفقرتني         )ب(  

  ذات الصلة؛
االعتراف باحلاجة إىل تعزيز املشاركة الكاملة والفعالة للسكان األصليني واجملتمعات احمللية، مع              )ج(  

  مراعاة الظروف الوطنية واالتفاقات الدولية ذات الصلة؛
  ؛١٣-أم /٢استكشاف الفوائد املشتركة اليت تتحقق يف سياق تطوير املنهجيات ذات الصلة باملقرر   )د(  
 أدنـاه   ٢تقاسم الدروس املستفادة والتجارب لدى تطبيق االرشادات املشار إليها يف الفقـرة               )ه(  

  .١٣- م أ/٢ يف مرفق املقرر  الواردوالتوجيه اإلرشادي
وتوصي اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، باالستناد إىل العمل املضطلع به بـشأن القـضايا            - ٢

  :، مبراعاة االرشادات التالية١٣- م أ/٢نة يف املقرر املنهجية املبي
 ١٩٩٦ الصادرة يف عـام      احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ    للفريق  املبادئ التوجيهية   استخدام    )أ(  

األراضـي  السـتخدام   إرشادات املمارسات اجليدة     وتشجيع استخدام    القوائم الوطنية جلرد غازات الدفيئة    بشأن  
حسب مقتضى احلال، كأساس لتقدير االنبعاثات البشرية املنشأ ذات الصلة ، )١(ألراضي واحلراجةري استخدام ايوتغ

  بالغابات حبسب مصادرها وعمليات إزالتها بواسطة املصارف؛

                                                      

 .مع اإلحاطة علماً بعمل الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، عند االقتضاء )١(
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  النظر يف متطلباهتا؛ بعد )٢(احلاجة إىل إنشاء نظم وطنية فعالة وشفافة لرصد الغابات  )ب(  
، بعـد   )٣(ء، بوضع نظم دون وطنية فعالة وشفافة لرصد الغابات         االقتضا حسبضرورة القيام،     )ج(  

 النظر يف متطلباهتا؛

  تشجيع إنشاء النظم الوطنية لرصد الغابات اليت تتيح إجراء استعراض شفاف ومستقل لنتائجها؛  )د(  
  .النظر يف الظروف الوطنية ويف قدرات وطاقات خمتلف البلدان  )ه(

 -  -  -  -  -  

                                                      

إرشـادات  ألراضـي يف    بيانـات ا  املتـسق ل  عرض  مع اإلحاطة علماً، عند االقتضاء، باإلرشادات املتعلقة بال        )٢(
ـ                    ري اسـتخدام  ياملمارسات اجليدة اليت وضعها الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ فيما يتعلق باسـتخدام األراضـي وتغ

 .األراضي واحلراجة

ت ألراضـي يف إرشـادا    بيانات ا املتسق ل عرض  بال عند االقتضاء، باإلرشادات املتعلقة    ،مع اإلحاطة علماً   )٣(
ـ                    ري اسـتخدام  ياملمارسات اجليدة اليت وضعها الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ فيما يتعلق باسـتخدام األراضـي وتغ

 .األراضي واحلراجة


