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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
   والثالثونالثامنةالدورة 

  ٢٠١٣يونيه /حزيران ١٤-٣بون، 
   من جدول األعمال٤البند 

ة خبفض االنبعاثات الناجتـة     إرشادات منهجية بشأن األنشطة املتعلق    
عن إزالة الغابات وتدهور الغابات، ودور احلفاظ علـى الغابـات           
وإدارهتا بصورة مستدامة وتعزيز خمزونات كربـون الغابـات يف           

  البلدان النامية

إرشادات منهجية بشأن األنشطة املتعلقة خبفض االنبعاثات الناجتة عن             
حلفاظ على الغابات وإدارهتـا     إزالة الغابات وتدهور الغابات، ودور ا     

  بصورة مستدامة وتعزيز خمزونات كربون الغابات يف البلدان النامية

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس    

  إضافة    

  توصية من اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية    
الـثالثني،   و الثامنة اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف دورهتا         أوصت  

  : عشرةالتاسعةمؤمتر األطراف يف دورته  كي يعتمده شروع املقرر التايلمب
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  ١٩-م أ/-مشروع املقرر     

   الوطنية لرصد الغاباتنظمالطرائق     
  إن مؤمتر األطراف،  
      ، ١٧-م أ/٢ و،١٦-م أ/١ و١٥-م أ/٤ و١٣-م أ/٢املقـــررات  إىل إذ يـــشري  

  ،١٧-م أ/١٢و
، أن األنشطة املشار إليها يف      ١٦-م أ /١ من املقرر    ٧١قرة   للف ، وفقاً يؤكد  -١  

يف سياق تقدمي الدعم املالئم الذي ميكن التنبؤ به، مبا يف ذلك املـوارد              هذا املقرر ُيضطلع هبا     
   إىل البلدان األطراف النامية؛املالية والدعم التقين والتكنولوجي

ت من أجـل رصـد       فيما خيص عملية وضع نظم وطنية لرصد الغابا        يقرر  -٢  
، مـع   ١٦-م أ /١ من املقرر    ٧٠، على النحو املشار إليه يف الفقرة        )١(عنها األنشطة واإلبالغ 

الرصد واإلبالغ على الصعيد دون الوطين كتدبري مؤقت حسب االقتضاء، أن تراعي هـذه              
أحدث اإلرشادات واملبادئ   ، وأن تسترشد ب   ١٥-م أ /٤العملية اإلرشادات املقدمة يف املقرر      

اعتمدها أو شـجعها    كما  اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ،       اليت وضعتها   لتوجيهية  ا
البشرية املنـشأة   مؤمتر األطراف، حسب االقتضاء، كأساس لتقدير انبعاثات غازات الدفيئة          

يف كربـون   الوعمليات إزالتها بواسطة البواليع، وخمزونـات       مصادرها  املتصلة بالغابات من    
  وتغّير خمزون الكربون يف الغابات وتغّير املناطق الغابوية؛ت، الغابا

 أن تقدم النظم الوطنية القوية لرصد الغابات بيانات ومعلومات          يقرر أيضاً   -٣  
 والتحقـق املتعلقـة     واإلبالغلقياس  شفافة، متسقة، على مدى فترة زمنية ومالئمة ألنشطة ا        

، البواليـع باالنبعاثات البشرية املنشأ ذات الصلة بالغابات حبسب املصدر وإزالتها بواسـطة            
 وتغّير خمزون الكربون يف الغابات وتغّير املنـاطق الغابويـة          ، الكربون يف الغابات   اتوخمزون

راعـاة   مـع م   ،١٦-م أ /١  مـن املقـرر    ٧٠بسبب تنفيذ األنشطة املشار إليها يف الفقرة        
 بقياس إجراءات التخفيف املالئمـة      اإلرشادات املتعلقة  مبا يتسق مع     ،)ج(و) ب(٧١ الفقرة

 ملا اتفق عليـه      عنها والتحقق منها وفقاً    واإلبالغوطنياً اليت تتخذها البلدان األطراف النامية       
  ؛١٥-م أ/٤ملنهجية عمالً باملقرر  ااإلرشاداتمؤمتر األطراف، مع مراعاة 

 أن تقوم النظم الوطنية لرصد الغابات، مع الرصد واإلبـالغ           لكيقرر كذ   -٤  
حسب االقتضاء، كتدبري مؤقت على النحـو املـشار إليـه يف             على الصعيد دون الوطين،   

  : مبا يلي١٥-م أ/٤من املقرر ) د(١، والفقرة ١٦-م أ/١من املقرر ) ج(٧١ الفقرة
__________ 

 مناسباً ووفقـاً    يراه كل طرف  حسبما  ، تضطلع األطراف باألنشطة     ١٦-م أ /١ من املقرر    ٧٠ للفقرة   وفقاً )١(
أو األنـشطة الكـبرية ال ينبغـي        /، مع اإلشارة إىل أن اجملمعات و       الوطنية هاوظروف األطراف   إلمكانيات
 .استبعادها



FCCC/SBSTA/2013/L.12/Add.1 

3 GE.13-70262 

  البناء على الُنظم احلالية، حسب االقتضاء؛  )أ(  
التمكني من تقييم خمتلف أنواع الغابة يف البلد، مبا فيها الغابة الطبيعية، على               )ب(  

  حنو الذي ُيعرفها الطرف؛
  االتسام باملرونة والسماح بالتحسن؛  )ج(  
جتسيد النهج املرحلي، حسب االقتضاء، علـى النحـو املـشار إليـه يف                )د(  
  ؛١٦-م أ/١ من املقرر ٧٤ و٧٣ الفقرتني

ظم الوطنية اليت تضعها األطراف لرصد الغابات قد تقدم، حسب       بأن النُ ُيقر    -٥  
االقتضاء، معلومات ذات صلة لفائدة النظم الوطنية لتقدمي املعلومات املتعلقة بكيفية تنـاول             

  . واحترام هذه الضمانات١٦-م أ/١الضمانات الواردة يف التذييل األول من املقرر 

        


