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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
  الدورة التاسعة والثالثون

  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين١٦-١١وارسو، 
  من جدول األعمال  ٥البند 

األنشطة املتعلقة خبفـض    إرشادات منهجية بشأن    
االنبعاثات الناجتة عن إزالـة الغابـات وتـدهور         
الغابات، ودور احلفاظ على الغابـات وإدارهتـا        
بصورة مستدامة وتعزيز خمزونات كربون الغابات      

   يف البلدان النامية

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

  بصورة مستدامة وتعزيز خمزونات كربون الغابات يف البلدان النامية

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس    

  إضافة    

  توصية اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية    
ا التاسـعة والـثالثني     أوصت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهت         

  .مبشروع املقرر التايل كي ينظر فيه مؤمتر األطراف ويعتمده يف دورته التاسعة عشرة
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  ١٩-م أ/-مشروع املقرر     
  طرائق القياس واإلبالغ والتحقق    

  إن مؤمتر األطراف،[  
  ،١٧-م أ/١٢ و١٧-م أ/٢ و١٦-م أ/١ و١٥-م أ/٤ و١٣-م أ/٢ إىل مقرراته إذ يشري  
   املتعلقة بدعم اإلبالغ،١٧-م أ/٢ و٨-م أ/١٧إىل أحكام املقررين اً  أيضوإذ يشري  
أن تكون أنشطة القياس واإلبالغ والتحقق املتعلقة باالنبعاثات املتصلة          يقرر  -١  

بالغابات والبشرية املنشأ من املصادر وعمليات إزالتها بواسطة البواليع، وخمزونات الكربـون           
كربون يف الغابات وتغري املناطق احلرجية نتيجة لتنفيذ األنـشطة          يف الغابات، وتغري خمزون ال    

من ذلك  ) ج(و) ب(٧١، مع مراعاة الفقرة     ١٦-م أ /١ من املقرر    ٧٠املشار إليها يف الفقرة     
 وأي إرشـادات بـشأن      ١٥-م أ /٤املقرر، متسقة مع اإلرشادات املنهجية املقدمة يف املقرر         

لقة مبا تتخذه البلدان األطراف النامية مـن إجـراءات          أعمال القياس واإلبالغ والتحقق املتع    
ألي مقررات ذات صلة اً  على حنو ما اتفق عليه مؤمتر األطراف ووفقاً،التخفيف املالئمة وطني 

   ؛يعتمدها مؤمتر األطراف مستقبالً
بضرورة تنمية القدرات لالضطالع بأعمال القياس واإلبالغ والتحقق        يقر    -٢  

ت املتصلة بالغابات والبشرية املنشأ من املصادر وعمليات إزالتها بواسـطة           املتعلقة باالنبعاثا 
البواليع، وخمزونات الكربون يف الغابات، وتغري خمزون الكربون يف الغابات وتغـري املنـاطق              

  ؛١٦-م أ/١ من املقرر ٧٠احلرجية نتيجة لتنفيذ األنشطة املشار إليها يف الفقرة 
مات اليت تستخدمها األطراف لتقييم االنبعاثـات       أن البيانات واملعلو  يقرر    -٣  

املتصلة بالغابات والبشرية املنشأ من املصادر وعمليات إزالتها بواسطة البواليع، وخمزونـات            
الكربون يف الغابات، وتغري خمزون الكربون يف الغابات وتغري املناطق احلرجية، حسبما تقتضيه      

، ينبغي أن تكون شفافة ومتسقة مع       ١٦-م أ /١قرر   من امل  ٧٠األنشطة املشار إليها يف الفقرة      
أو املـستويات   /املستويات املرجعية لالنبعاثات من الغابات و     مرور الوقت ومع ما ُحّدد من       

 والفـصل الثـاين مـن       ١٦-م أ /١من املقرر   ) ج(و) ب(٧١للفقرة  اً   وفق للغابات املرجعية
  ؛١٧-م أ/١٢ املقرر

، على أن ُتقـوَّم نتـائج       ١٧-م أ /١٢املقرر   من   ٧مع الفقرة   اً  ، متشي يوافق  -٤  
، الـيت تقـاس     ١٦-م أ /١ من املقرر    ٧٠ املشار إليها يف الفقرة      )١(تنفيذ األطراف لألنشطة  

 أو املستويات املرجعية/املستويات املرجعية لالنبعاثات من الغابات و    باالستناد إىل ما ُحّدد من      
  لسنة؛، بأطنان مكافئ ثاين أكسيد الكربون يف اللغابات
__________ 

 الـيت تراهـا مناسـبة، وفقـاً     على أن تضطلع األطراف باألنشطة     ١٦-م أ /١ من املقرر    ٧٠تنص الفقرة    )١(
  .أو األنشطة املهمة/ أنه ينبغي عدم استبعاد اجملمعات ولإلمكانيات والظروف الوطنية لكل منها، علماً
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األطراف على حتسني البيانات واملنهجيات املستخدمة مبرور الزمن،        يشجع    -٥  
وعلى احلفاظ يف اآلن ذاته على اتساقها مع ما ُحّدد أو ما ُحّدث، حسب مقتضى احلال، من                 

ـ للغابـات  أو املـستويات املرجعيـة  /املستويات املرجعية لالنبعاثات من الغابـات و      اً  وفق
  ؛١٦-م أ/١ن املقرر م) ج(و) ب(٧١ للفقرة

مع اً   أعاله، متشي  ٣أن تقدَّم البيانات واملعلومات املشار إليها يف الفقرة         يقرر    -٦  
، بواسطة التقارير التحديثيـة الـيت       ١٧-م أ /٢ واملرفق الثالث من املقرر      ١٦-م أ /١املقرر  

ـ     اً دان منـو تقدمها األطراف كل سنتني، مع مراعاة املرونة اإلضافية يف التعامل مع أقـل البل
  والدول النامية اجلزرية الصغرية؛ 

إىل البلدان األطراف النامية الساعية إىل احلصول علـى مـدفوعات      يطلب    -٧  
اإلجراءات القائمة على النتائج وتلقيها، أن تدرج، وهي تقدم البيانات واملعلومات املـشار             

ـ        ٣إليها يف الفقرة     ـ   أعاله مرة كل سنتني بواسطة التقارير التحديثي ـ اً  ة، مرفق ـ اً  تقني اً وفق
  ؛١٧-م أ/٢ من املرفق الثالث من املقرر ١٩ للفقرة

 أعـاله طـوعي     ٧على أن تقدمي املرفق التقين املشار إليه يف الفقرة          يشدد    -٨  
  ويندرج يف سياق املدفوعات القائمة على النتائج؛

ـ         يقرر كذلك     -٩   شار أن تكون البيانات واملعلومات املقدمة يف املرفق التقين امل
 ومتمشية مع املبـادئ     ١٧-م أ /١٢ و ١٥-م أ /٤ أعاله متسقة مع املقررين      ٧إليه يف الفقرة    

  التوجيهية الواردة يف املرفق؛
خـبريين يف   ،  يتضمن األعضاء املختارون لفريق اخلرباء التقين     أن  اً  يقرر أيض   -١٠  

جمال استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة من قائمة خرباء االتفاقية، أحدمها            
بناء على طلب البلد الطرف النامي الـساعي  من بلد طرف نام والثاين من بلد طرف متقدم،   

  ؛إىل احلصول على مدفوعات اإلجراءات القائمة على النتائج وتلقيها
يضطلع فريق اخلرباء التقين، كجزء من التحليل التقين املشار أن  يقرر كذلك     -١١  

  :دىمل ، حتليال١٧ً-م أ/٢املقرر ب من املرفق الرابع ٤إليه يف الفقرة 
االتساق بني املستوى املرجعي املقيم ونتائج تنفيذ األنشطة املشار إليهـا يف              )أ(  

والـشمولية واملعلومـات     من حيث املنهجيات والتعاريف      ١٦-م أ /١ من املقرر    ٧٠الفقرة  
  املقدمة؛

 )٢(شفافية البيانات واملعلومات املقدمة يف املرفق التقين واتساقها واكتماهلـا           )ب(  
  ودقتها؛

__________ 

  .علومات تتيح إعادة بناء النتائجيقصد باالكتمال هنا تقدمي م )٢(
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اتساق البيانات واملعلومات املقدمة يف املرفق التقين مع املبادئ التوجيهيـة             )ج(  
   أعاله؛٩املشار إليها يف الفقرة 

  كان؛دقة هذه النتائج، قدر اإلم  )د(  
أنه جيوز للطرف الذي قدم املرفق التقين أن يتفاعل مع فريق اخلـرباء             يقرر    -١٢  

التقين أثناء حتليل املرفق التقين هبدف تقدمي توضيحات ومعلومات إضافية لتيسري التحليل الذي     
  يضطلع به فريق اخلرباء التقين؛

تغيري اسـتخدام   أنه جيوز للخبريين يف جمال استخدام األراضي و       اً  يقرر أيض   -١٣  
 أن يلتمسا توضيحات بشأن املرفـق       ، أعاله ١٠ املشار إليهما يف الفقرة      ،األراضي واحلراجة 

اً  أعاله وأنه ينبغي للطرف تقدمي توضيحات قدر املستطاع، وفق         ٧التقين املشار إليه يف الفقرة      
  للظروف الوطنية ومع مراعاة القدرات الوطنية؛

ء يف جمال استخدام األراضي وتغـيري اسـتخدام         على أن يعّد اخلربا   يوافق    -١٤  
اً تقنياً   أعاله، على مسؤوليتهم اجلماعية، تقرير     ١٠األراضي واحلراجة املشار إليهم يف الفقرة       

  : ويتضمن ما يلي)٣(تنشره األمانة عرب املنصة الشبكية على املوقع الشبكي لالتفاقية
  ه؛ أعال٧املرفق التقين املشار إليه يف الفقرة   )أ(  
   أعاله؛٧حتليل املرفق التقين املشار إليه يف الفقرة   )ب(  
 أعاله، حسب مقتضى    ٥مع الفقرة   اً  جماالت التحسني التقين احملددة، متشي      )ج(  
  احلال؛

أو أجوبة من األطراف املعنية، مبا يـشمل اجملـاالت الـيت        /أي تعليقات و    )د(  
 من بناء القدرات، إن كان الطـرف        إدخال املزيد من التحسينات فيها واالحتياجات     تتطلب  

  املعين قد ذكرها، حسب مقتضى احلال؛
على أن اإلجراءات اليت تقوم على النتائج واليت ميكن أن تكون مؤهلة            يوافق    -١٥  

ـ                اً لالستفادة من النهج املناسبة القائمة على السوق اليت قد يضعها مـؤمتر األطـراف، وفق
مـع  اً  أن ختضع ألي طرائق حتقق حمددة أخرى متشي       ، جيوز   ١٧-م أ /٢ من املقرر    ٦٦ للفقرة

  .أي مقرر ذي صلة يعتمده مؤمتر األطراف

__________ 

)٣( <http://unfccc.int/redd>. 
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  املرفق

مبادئ توجيهية بشأن العناصر الواجب إدراجها يف املرفق التقين املشار              
  ١٩-م أ/- من املقرر ٧إليه يف الفقرة 

مقـّيم  معلومات موجزة مستمدة من التقرير النهائي بشأن كل مستوى مرجعـي              -١
  :أو مستوى مرجعي مقّيم للغابات، مبا يشمل التايل/لالنبعاثات من الغابات و

أو املستوى املرجعي املقّيم    /املستوى املرجعي املقّيم لالنبعاثات من الغابات و        )أ(  
  للغابات بأطنان مكافئ ثاين أكسيد الكربون يف السنة؛

 ١٦-م أ /١مـن املقـرر      ٧٠النشاط أو األنشطة املشار إليها يف الفقـرة           )ب(  
  أو املستوى املرجعي للغابات؛/واملدرجة يف املستوى املرجعي لالنبعاثات من الغابات و

  مساحة األراضي املغطاة بالغابات؛  )ج(  
أو املـستوى   /تقدمي املستوى املرجعي لالنبعاثات مـن الغابـات و         تاريخ  )د(  

  املرجعي للغابات وتاريخ تقرير التقييم التقين النهائي؛
أو /املستوى املرجعي املقّيم لالنبعاثـات مـن الغابـات و         ) سنوات(فترة    ) ه(  

  املستوى املرجعي املقّيم للغابات؛
مع املستوى املرجعـي    اً  النتائج بأطنان مكافئ ثاين أكسيد الكربون يف السنة، متشي          -٢

  أو املستوى املرجعي املقّيم للغابات؛ /املقّيم لالنبعاثات من الغابات و
 أعـاله   ٢يان أن املنهجيات املستخدمة للحصول على النتائج املذكورة يف العنصر           ب  -٣

أو /متسقة مع تلك املستخدمة لتحديد املستوى املرجعي املقّيم لالنبعاثات مـن الغابـات و             
  املستوى املرجعي املقّيم للغابات؛

 جمـاالت   وصف النظم الوطنية ملراقبة األحراج واألدوار واملسؤوليات املؤسسية يف          -٤
  قياس النتائج واإلبالغ عنها والتحقق منها؛

  املعلومات الالزمة إلعادة بناء النتائج؛  -٥
من ) د(و) ج(١وصف للكيفية اليت أخذت هبا يف االعتبار العناصر الواردة يف الفقرة              -٦

  .]١٥-م أ/٤املقرر 

        


