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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
  الدورة احلادية والثالثون

  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٢-٨كوبنهاغن، 
   من جدول األعمال٥البند 

  ة عن إزالة الغابات يف خفض االنبعاثات الناجت
  ُنُهج حلفز العمل: البلدان النامية

ُنُهـج  : ةـخفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامي            
  حلفز العمل 

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيسة    

  إضافة    

  توصية اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية    
لمشورة العلمية والتكنولوجية، يف دورهتا احلادية والثالثني، أن        قررت اهليئة الفرعية ل     

  :توصي مبشروع املقرر التايل لكي يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة عشرة

  ]٥-إم أ/-[مشروع مقرر 
إرشادات منهجية بشأن األنشطة املتصلة خبفض االنبعاثات الناجتة عـن إزالـة            

غابات وإدارهتا بـصورة مـستدامة وزيـادة        الغابات وتردي الغابات، ودور ال    
  خمزونات الكربون يف الغابات يف البلدان النامية

  إن مؤمتر األطراف،  
  ،١٣-م أ/٢ و١٣-م أ/١ين  إىل املقررإذ يشري  
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 بأمهية خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات وتردي الغابـات           وإذ يقر   
يادة خمزونــات الكربـون يف      وبدور حفظ الغابات وإدارهتا بصورة مستدامة وز      

  البلدان النامية،
 التقدم الذي أحرزتـه اهليئـة الفرعيـة للمـشورة العلميـة             وإذ يالحظ   

والتكنولوجية يف برنامج عملها املتعلق بالقضايا املنهجية املتصلة مبجموعة من ُنُهـج            
  السياسات واحلوافز اإلجيابية، 

ضطلع هبـا   د التعاونية اليت ت    مدى األنشطة اجلارية واجلهو    وإذ يالحظ أيضاً    
  ،١٣-م أ/٢ من املقرر ٥ و٣ و٢و١األطراف واملنظمات الدولية وفقاً للفقرات 

 باحلاجة إىل املشاركة الكاملة والفعالة للشعوب األصلية واجملتمعات         وإذ يقر   
، ١٣-م أ /١من املقـرر    ‘ ٣‘)ب(١الرصد واإلبالغ املتصلة بالفقرة     أنشطة  احمللية يف   
  ، األنشطةسهامها مبا لديها من معارف يف تلك وإمكانية إ
 أمهية تعزيز اإلدارة املستدامة للغابات وحتقيق مزايا مشتركة منها،         وإذ يدرك   

مبا فيها التنوع البيولوجي، من شأهنا أن تكمل األهداف والغايات احملددة يف الربامج             
  ،الوطنية للغابات ويف االتفاقيات واالتفاقات الدولية ذات الصلة

 مـن األنـشطة اجلاريـة       خلصةالتجارب والدروس املست  بخذ علماً   أيوإذ    
هـج الرصـد،    واجلهود املبذولة يف جمال بناء القدرات، ومنهجيات االختبـار، ونُ         

وجمموعة هنج السياسات واحلوافز اإلجيابية، مبا يف ذلـك تلـك الـيت تـسترشد               
  ،١٣-م أ/٢ اإلرشادية الواردة يف مرفق املقرر توجيهاتبال

 األطراف من البلدان النامية، استناداً إىل العمل املضطلع         يطلب إىل   -١  
، أن تراعي ١٣-م أ/٢ من املقرر ١١ و٧ يف الفقرتني    بينةبه بشأن القضايا املنهجية امل    

، دون استباق احلكم ١٣-م أ/٢اإلرشادات التالية فيما خيص األنشطة املتصلة باملقرر  
ـ    ـمؤمتر األطراف، ال سيم   على أي مقررات ذات صلة يتخذها        ة ـا تلـك املتعلق

  :بالقياس واإلبالغ
إزالة الغابات وتردي الغابات اليت تؤدي إىل انبعاثـات،         حتديد دوافع     )أ(

  وكذلك وسيلة معاجلتها؛
حتديد األنشطة داخل البلد اليت تؤدي إىل خفض االنبعاثات وزيـادة             )ب(

  ت هذه املخزونات؛عمليات إزالة خمزونات الكربون يف الغابات وتثبي
اليت اعتمـدها الفريـق     استخدام آخر اإلرشادات واملبادئ التوجيهية        )ج(

حسب أو شجعها مؤمتر األطراف،      املعين بتغري املناخ،     احلكومي الدويل 
 كأساس لتقدير انبعاثات غازات الدفيئـة البـشرية املنـشأ     ،االقتضاء
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من املصادر وعمليات اإلزالة بواسـطة املـصارف،        املتصلة بالغابات   
  وخمزونات الكربون يف الغابات والتغريات يف مساحات الغابات؛

قوية وشـفافة وفقـاً للظـروف        )١(طنية للغابات وإنشاء نظم رصد      )د(
واإلمكانات الوطنية، وعند االقتضاء، إنشاء نظم وطنية فرعية، كجزء         

  : الغابات اليتمن نظم الرصد الوطنية اليت نظم رصد
تستخدم مزجياً جيمع بني هنجني جلرد الكربون يف الغابات، أحـدمها            '١'

القيام، حسب االقتضاء،    من أجل    ،باالستشعار عن بعد واآلخر أرضي    
 مـن   املتصلة بالغابات تقدير انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ،       ي

ـ        ون يف  املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة املصارف، وخمزونات الكرب
  الغابات والتغريات يف مساحات الغابات؛

 من شأهنا خفض    ، ودقيقة قدر اإلمكان   ،توفر تقديرات شفافة ومتسقة    '٢'
  حاالت عدم التيقن، مع مراعاة اإلمكانات والقدرات الوطنية؛

تكون شفافة ونتائجها متاحة ومناسبة لالستعراض على النحو الـذي           '٣'
  عليه مؤمتر األطراف؛يتفق 

الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ       قد يتعني على     أنه ب يسلم  -٢  
  مؤمتر األطراف؛يتخذها وفقاً ألي مقررات ذات صلة االضطالع مبزيد من العمل 

 االقتضاء، على وضع إرشادات من أجل املشاركة        حسب،  يشجع  -٣  
  الفعالة للشعوب األصلية واجملتمعات احمللية يف عمليات الرصد واإلبالغ؛

 مجيع األطراف، اليت ميكنها القيام بذلك، على دعم قدرات          شجعي  -٤  
البلدان النامية وتعزيزها من أجل مجع البيانات والوصول إليها وحتليلها وتفسريها يف            

  سبيل وضع التقديرات؛
 األطراف اليت، ميكنها القيام بذلك، واملنظمات الدولية ذات         يدعو  -٥  

يتصل باستخدام اإلرشادات واملبادئ التوجيهيـة      الصلة إىل تعزيز بناء القدرات فيما       
أعاله، مع مراعاة عمل فريق اخلرباء االستشاري املعـين  ) ج(١املشار إليها يف الفقرة     

  بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية؛
 األنشطة  من األمانة، رهناً بتوفر متويل تكميلي، زيادة تنسيقيطلب  -٦  

   أعاله، يف سياق املبادرات القائمة؛٥املشار إليها يف الفقرة 
__________ 

دليل املمارسات اجليدة فيما    سق لألراضي يف    مع اإلحاطة علماً، عند االقتضاء، باإلرشادات املتعلقة بالتمثيل املت           )١(
الذي وضعه الفريق احلكومي الدويل املعـين  يتعلق بأنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة  

 .بتغري املناخ



FCCC/SBSTA/2009/L.19/Add.1 

GE.09-71174 4 

 بأنه ينبغي لألطراف من البلـدان الناميـة، عنـدما تـضع      يسلّم  -٧  
مستويات مرجعية النبعاثات الغابات ومستويات مرجعية للغابات، أن تضعها بصورة 

وطنية، وفقاً للمقررات   شفافة، مراعية البيانات التارخيية، وأن تتكيف مع الظروف ال        
  ذات الصلة الصادرة عن مؤمتر األطراف؛

 والتجارب املكتسبة   خلصةاألطراف إىل تبادل الدروس املست    يدعو    -٨  
 عن  ١٣-م أ /٢ أعاله ويف مرفق املقرر      ١يف تطبيق اإلرشادات املشار إليها يف الفقرة        

  طريق الربنامج الشبكي يف موقع االتفاقية على اإلنترنت؛
 املنظمات الدولية واملنظمات غري احلكوميـة ذات الـصلة          ثحي  -٩  

واجلهات صاحبة املصلحة على توحيد وتنسيق جهودها الرامية إىل تـاليف االزدواج            
 .١٣-م أ/٢وتعزيز التآزر فيما يتعلق باألنشطة املتصلة باملقرر 

        


