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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
  الدورة الثامنة والثالثون

  ٢٠١٣يونيه /حزيران ١٤-٣بون، 
   من جدول األعمال ٤البند 

قة خبفض االنبعاثات الناجتة عن     إرشادات منهجية بشأن األنشطة املتعل    
وتدهور الغابات، ودور احلفاظ على الغابات وإدارهتا        إزالة الغابات 

  بصورة مستدامة وتعزيز خمزونات كربون الغابات يف البلدان النامية

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

  كربون الغابات يف البلدان النامية بصورة مستدامة وتعزيز خمزونات

   من الرئيسمقترحمشروع استنتاجات     

  إضافة    

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيةتوصيات     
لـثالثني،  ، يف دورهتا الثامنة وا    اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية    أوصت    

  :  مبشروع املقرر التايل لكي يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عشرة

  ١٩-م أ/-مشروع املقرر     
  سباب إزالة الغابات وتدهور الغاباتالتصدي أل    

  إن مؤمتر األطراف،   
  ، ١٧-م أ/٢ و١٦-م أ/١ و١٣-م أ/٢إىل املقررات إذ يشري   
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روف الوطنية املختلفة واألسباب املتعددة إلزالة      تعقيد هذه املشكلة، والظ   وإذ يالحظ     
  الغابات وتدهور الغابات، 

إىل أن أسباب كسب العيش قد تكون مرتبطة بأنشطة ذات صلة بأسباب            وإذ يشري     
إزالة الغابات وتدهور الغابات، وأن التصدي هلذه األسباب قد ينطوي على تكلفة اقتصادية             

  وتأثريات على املوارد احمللية، 
 أمهية التصدي ألسباب إزالة الغابات وتدهور الغابات يف         يؤكد من جديد    -١  

سياق قيام الدول األطراف النامية بوضع وتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية، على            
  ؛ ١٦-م أ/١ من املقرر ٧٦ و٧٢النحو املشار إليه يف الفقرتني 

ت، وبأن للبلدان إجراءات    بتعدد أسباب إزالة الغابات وتدهور الغابا     يسلّم    -٢  
 فريدة للتصدي هلذه األسباب، وفقاً لظروفها الوطنية وقدراهتا وإمكانياهتا؛ 

 واملنظمات والقطاع اخلاص على اختاذ إجراءات للحد مـن           األطراف حيث  -٣  
 أسباب إزالة الغابات وتدهور الغابات؛   

 واجلهـات  والقطاع اخلاص  واملنظمات ذات الصلة     مجيع األطراف  شجعي  -٤  
مواصلة عملها املتعلق بالتصدي ألسباب إزالة الغابات وتدهور         صاحبة املصلحة على     األخرى

نتائج عملها بشأن هذه املسألة، مبا يف ذلك عرب البوابة اإللكترونيـة علـى              تبادل  الغابات، و 
 ؛ )١(املوقع الشبكي لالتفاقية اإلطارية

يط علماً باملعلومات املقدمـة يف      على أن حت   البلدان األطراف النامية     يشجع  -٥  
سياق العمل املستمر والقائم الذي تضطلع به البلدان واملنظمات واجلهات صاحبة املـصلحة             

 .ذات الصلة من أجل التصدي ألسباب إزالة الغابات وتدهور الغابات

        

__________ 

)١( <http://unfccc.int/redd>. 


