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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
  الدورة الرابعة والثالثون

  ٢٠١١يونيه / حزيران١٦-٦بون، 
   من جدول األعمال ٤ البند

فض االنبعاثات الناجتة عـن     إرشادات منهجية من أجل األنشطة املتصلة خب      
إزالة الغابات وتردي الغابات، ودور حفظ الغابـات وإدارهتـا بـصورة            

  مستدامة وزيادة خمزونات الكربون يف الغابات يف البلدان النامية

إرشادات منهجية من أجل األنشطة املتصلة خبفض االنبعاثات الناجتة عن              
بات وإدارهتـا بـصورة     إزالة الغابات وتردي الغابات، ودور حفظ الغا      

  مستدامة وزيادة خمزونات الكربون يف الغابات يف البلدان النامية

   الرئيسمقترح مناستنتاجات مشروع     
إرشـادات   يف اآلراء املتعلقـة ب     اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية    نظرت    -١

 الغابات وتردي الغابات،    منهجية من أجل األنشطة املتصلة خبفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة         
ودور حفظ الغابات وإدارهتا بصورة مستدامة وزيادة خمزونات الكربون يف الغابات يف البلدان 

  . واملسائل ذات الصلة١٦-م أ/١  املسائل احملددة يف التذييل الثاين من املقررة مع مراعاةالنامي
 أعاله، حددت األطـراف     ١ وعند النظر يف القضايا املنهجية املشار إليها يف الفقرة          -٢

جمموعة من القضايا، مبا فيها إرشادات بشأن نظم إتاحة معلومـات عـن كيفيـة معاجلـة       
حتديـد  طرائـق   و واحترامها،   ١٦-م أ /١ الضمانات املشار إليها يف التذييل األول من املقرر       
طرائـق القيـاس    ، و لغاباتلمرجعية   ياتمستويات مرجعية لالنبعاثات من الغابات ومستو     

 .١٦-م أ/١  املشار إليها يف التذييل الثاين من املقرروالتبليغ والتحقق
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 ١املشار إليها يف الفقرة      نهجيةاملرشادات  اإلمواصلة نظرها يف    اهليئة الفرعية   وقررت    -٣
أعاله، مع مراعاة العناصر املشار إليها يف املرفق، هبدف استكمال عملها بشأن هذه املـسائل         

    والثالثني وإبالغ مؤمتر األطراف بالتقدم احملرز يف دورته السابعة عـشرة،          يف دورهتا اخلامسة    
 . توصيات مبشاريع مقررات بشأن هذه املسألةأي مبا يف ذلك 

 ١٩ األطراف واملراقبني املعتمدين إىل موافاة األمانـة، حبلـول    اهليئة الفرعية   ودعت    -٤
.  أعـاله  ٣ و ٢ و ١ليها يف الفقـرات     ، بآرائهم بشأن القضايا املشار إ     ٢٠١١سبتمرب  /أيلول

جتّمع الورقات املقدمة من األطراف يف وثيقة متفرقـات         اهليئة الفرعية إىل األمانة أن      وطلبت  
وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن      . كي تنظر فيها اهليئة الفرعية يف دورهتا اخلامسة والثالثني        

للخرباء التقنيني تتناول املسائل املشار إليها      اجتماعات  عقد  بتقوم، رهناً بتوفر متويل تكميلي،      
 .  أعاله، مبا يف ذلك عقد اجتماع قبل دورهتا اخلامسة والثالثني٢ و١يف الفقرتني 

تيسري تنسيق األنـشطة    استكشاف سبل   وطلبت اهليئة الفرعية إىل رئيسها مواصلة         -٥
ر إىل اهليئة الفرعيـة يف  ، وتقدمي تقري١٦-م أ/١ و١٥-م أ /٤ و ١٣-م أ /٢املتعلقة باملقررات   
 .الدورات املقبلة

 بالتقرير املرحلي الذي أعدته األمانة بشأن تنفيذ األنشطة         وأحاطت اهليئة الفرعية علماً     -٦
، وخباصة إنشاء حمفل للنقاش التفاعلي      FCCC/SBSTA/2010/6 من الوثيقة    ٤٠احملددة يف الفقرة    

اهليئة الفرعية مجيـع األطـراف وخربائهـا املختـصني،          وشّجعت  . )١(إلكترونيةصفحة  على  
 . واملنظمات واجلهات املعنية املختصة على املشاركة بنشاط يف حمفل النقاش التفاعلي

     وشّجعت اهليئة الفرعية األطراف علـى دعـم األنـشطة األخـرى احملـددة يف                 -٧
الـواردة يف  سـتنتاجات  اال ويف )٢(االستنتاجات اليت توصلت إليها يف دورهتا الثانية والثالثني  

وذكّرت اهليئة الفرعية األطراف واملنظمات     . ١٦-م أ /١ و ١٥-م أ /٤ و ١٣-م أ /٢املقررات  
واجلهات املعنية املختصة مبواصلة تبادل املعلومات واخلربات بِشأن هذه األنشطة عن طريـق             

  .  على موقع االتفاقيةإلكترونيةصفحة 

__________ 

)١( <http://unfccc.int/methods_science/redd/items/4531.php>. 
)٢( FCCC/SBSTA/2010/6 ٤٠، الفقرة. 
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Annex 

[English only] 

General guidance for submissions and future work regarding: guidance 
on systems for providing information on how safeguards referred to in 
appendix I to decision 1/CP.16 are addressed and respected; modalities 
relating to forest reference emission levels and forest reference levels; 
and modalities for measuring, reporting and verifying as referred to in 
appendix II to decision 1/CP.16 

1. Guidance on systems for providing information on how safeguards are addressed 
and respected: 

 (a) Characteristics; 

 (b) Design; 

 (c) Provision of information; 

 (d) Potential barriers, including barriers, if any, to providing information, on 
addressing and respecting safeguards; 

 (e) Other relevant issues. 

2. Guidance for modalities relating to forest reference levels and forest reference 
emission levels: 

 (a) Scope and/or purpose; 

 (b) Characteristics, including elements listed in paragraph 1 of appendix I to 
decision 1/CP.16; 

 (c) Guidance for the construction; 

 (d) Process for communication; 

 (e) Other relevant issues. 

3. Guidance on  modalities for measuring, reporting and verifying, as referred to in 
appendix II to decision 1/CP.16: 

 (a) Characteristics, including elements listed  in paragraph 1 of appendix I to 
decision 1/CP.16; 

 (b) Elements;  

 (c) Process for reporting; 

 (d) Other relevant issues. 

    


