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(A)     GE.07-71469    121207    121207 

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
  الدورة السابعة والعشرون

  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١١- ٣بايل، 

  ن جدول األعمال م٥البند 
  :خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية

  ُنهج حلفز العمل

  :خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية
  ُنهج حلفز العمل

  مشروع استنتاجات اقترحه الرئيس

  إضافة

  توصية اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
رت اهليئة الفرعية للمشورة العلميـة والتكنولوجيـة يف دورهتـا الـسابعة والعـشرين أن توصـي                  قر  

  :مؤمتر األطراف بأن يعتمد يف دورته الثالثة عشرة مشروع املقرر التايل

  ١٣- م أ/- مشروع املقرر 

  :خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية
  ُنهج حلفز العمل

  األطراف،إن مؤمتر 

 من املادة ٤ و٣ و١، والفقرات ٢ إىل األحكام ذات الصلة من االتفاقية، وال سيما املادة إذ يشري  
  ،٤ من املادة ٧ و٥ و٣، و)د(- )أ(١، والفقرات ٣
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 مبسامهة االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف االنبعاثات العاملية لغازات الدفيئـة ذات       وإذ يقر   
  املصدر البشري،

 أن ترّدي الغابات يؤدي أيضاً إىل االنبعاثات، ويتعني معاجلته عند خفض االنبعاثـات              إذ يقر و  
  الناجتة عن إزالة الغابات،

 أن اجلهود واإلجراءات الرامية إىل احلد من إزالة الغابات، واحلفاظ على خمزونـات              وإذ يدرك   
  رية فعالً،الكربون املوجودة يف غابات البلدان النامية واحلفاظ عليها، جا

   بتعقيد املشكلة، والظروف الوطنية املختلفة واألسباب املتعددة إلزالة الغابات وترديها،وإذ يسلّم  

الدور احملتمل إلجراءات أخرى ترمي إىل خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف  وإذ يدرك  
  البلدان النامية يف املساعدة يف حتقيق اهلدف األمسى لالتفاقية،

 احلاجة امللحة إىل اختاذ إجراءات هادفة أخرى من أجل خفض االنبعاثات الناجتة عن              وإذ يؤكد   
  إزالة الغابات يف البلدان النامية،

 أن استدامة خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية أمر يستلزم              وإذ يالحظ   
  وجود موارد ثابتة وقابلة للتنبؤ،

 خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية قد يشجع على حتقيق             أن وإذ يدرك   
  مزايا مشتركة ومن شأنه أن يكمل مقاصد وأهدافاً التفاقيات واتفاقات دولية ذات صلة،

أنه ينبغي معاجلة احتياجات اجملتمعات احمللية واألصلية عند اختاذ إجراءات ترمي           أيضاً   وإذ يدرك   
   االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات وتردي الغابات يف البلدان النامية،إىل خفض

 األطراف إىل مواصلة تعزيز ودعم اجلهود اجلارية الرامية إىل خفض االنبعاثـات             يدعو  - ١  
  الناجتة عن إزالة الغابات وترديها على أساس طوعي؛

بنـاء القـدرات وتقـدمي       مجيع األطراف، اليت ميكنها القيام بذلك، على دعم          يشجع  - ٢  
املساعدة التقنية، وتيسري نقل التكنولوجيا، لتحسني مجلة أمور منها مجع البيانات، وتقدير االنبعاثـات              
الناجتة عن إزالة الغابات وترديها، والرصد واإلبالغ، وتلبية االحتياجات املؤسسية للبلدان النامية يف جمال 

  بات وترديها وخفض هذه االنبعاثات؛تقدير االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغا

 األطراف على استكشاف طائفة من اإلجراءات وحتديد خيارات، وبذل          يشجع كذلك   - ٣  
جهود، مبا يف ذلك القيام بأنشطة جتريبية للتصدي لدوافع إزالة الغابات اليت تعد ذات صـلة بظروفهـا                  

يها وبالتايل حتسني خمزونات الكربـون      الوطنية، هبدف خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات وترد        
  املوجودة يف الغابات نتيجة لإلدارة املستدامة للغابات؛
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 دون املساس باملقررات اليت سيتخذها مؤمتر األطـراف يف املـستقبل، علـى              يشجع،  - ٤  
استخدام التوجيه اإلرشادي املقدم يف املرفق كمساعدة يف االضطالع بطائفة من األنـشطة التجريبيـة               

  ييمها؛وتق

 األطراف ال سيما، األطراف املدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقية، إىل تعبئة املوارد من يدعو  - ٥  
   أعاله؛٣- ١أجل دعم بناء القدرات واجلهود املتصلة باإلجراءات املشار إليها يف الفقرات 

غ عن   إلعداد البالغات أساساً لإلبال    )١( على استخدام أحدث املبادئ التوجيهية     يشجع  - ٦  
انبعاثات غازات الدفيئة الناجتة عن إزالة الغابات، مالحظاً أيضاً تشجيع األطراف غري املدرجة يف املرفق               
األول لالتفاقية على تطبيق إرشادات املمارسة اجليدة فيما يتعلق باستخدام األراضي وتغـيري اسـتخدام               

  ؛)٢(األراضي واحلراجة

لعلمية والتكنولوجية أن تضطلع بربنامج عمل بشأن القضايا       إىل اهليئة الفرعية للمشورة ا     يطلب  -٧  
املنهجية املتصلة بطائفة من الُنهج السياساتية واحلوافز اإلجيابية الرامية إىل خفض االنبعاثات الناجتة عـن إزالـة                 

  :يلي؛ وينبغي أن يتضمن هذا العمل ما )٣( الوثائق ذات الصلةةًالغابات وترديها يف البلدان النامية مالحظ

، بتقدمي آرائها فيما يتعلـق      ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢١ دعوة األطراف إىل القيام، حبلول      )أ(  
بطريقة معاجلة القضايا املنهجية املعلقة، مبا فيها، ضمن مجلة أمور، تقييمات التغيريات يف الغطاء احلرجي               

ية الـيت تعـود إىل اإلدارة       ة به، والتغيريات التدرجي   نوخمزونات الكربون وانبعاثات غازات الدفيئة املقتر     
املستدامة للغابات، وبيان التخفيضات يف االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات، مبا يف ذلك اإلشـارة إىل                

الناجتة عن تدهور الغابات، واآلثار املترتبة على مستويات االنبعاثات، وتقييم وبيان اخلفض يف االنبعاثات 
الُنهج الوطنية ودون الوطنية مبا يف ذلك انتقال االنبعاثات، واخليارات املطروحة لتقييم فعالية اإلجراءات              

 أعاله، واملعايري لتقييم اإلجراءات، لتجميعها يف وثيقة متنوعات كي          ٥ و ٣ و ٢ و ١فيما يتعلق بالفقرات    
  يئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا الثامنة والعشرين؛تنظر فيها اهل

أن ُيطلب من األمانة، رهناً بتوافر متويل إضايف، تنظيم حلقة عمل بشأن القضايا املنهجية   )ب(  
 أعاله، قبل انعقاد دورهتا التاسعة والعشرين، وإعداد تقرير بشأن حلقة العمل هذه     ) أ(٧احملددة يف الفقرة    

  كي تنظر فيه اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف تلك الدورة؛
                                                      

حىت وقت اختاذ هذا املقرر، توجد املبادئ التوجيهية احلالية إلعداد البالغات الوطنية املقدمـة مـن                 )١(
 .٨- م أ/١٧قية يف املقرر األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفا

 .٩- م أ/١٣املقرر  )٢(

  ،Add.1 و FCCC/SBSTA/2007/Misc.2، و FCCC/SBSTA/2007/3، و FCCC/SBSTA/2006/10الوثائق   )٣(
؛ وورقة املعلومات األساسية اليت أعدت من أجل حلقة العمل املعنيـة            Add.1-3و FCCC/SBSTA/2007/Misc14و

سبتمرب /أيلول ١أغسطس إىل   / آب ٣٠، املعقودة يف روما، إيطاليا من       خبفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات     
 .<http://unfccc.int/methods_and_science/lulucf/items/3757.php>، واملتاحة على ٢٠٠٦
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النهوض بتطوير النهج املنهجية، مع مراعاة نتائج حلقة العمل املشار إليها يف الفقـرة                )ج(  
  أعاله يف دورهتا التاسعة والعشرين؛) ب(٧

تقـدم تقريـراً إىل مـؤمتر        إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن         يطلب  - ٨  
أعاله، مبا يف ذلك أي ) ج(- )أ(٧األطراف، يف دورته الرابعة عشرة، بشأن العمل املشار إليه يف الفقرات   

  توصيات تتعلق بنهج منهجية حمتملة؛

 اجلهات املعنية من منظمات وأصحاب مصلحة، دون اإلخالل بأي مقرر يتخذه            يدعو  - ٩  
فض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات وترديها يف البلدان النامية، إىل           مؤمتر األطراف مستقبالً بشأن خ    

 أعاله ومشاطرة اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية ٥ و٣ و٢ و١دعم اجلهود املتصلة بالفقرات 
  نتائج هذه اجلهود من خالل تقدمي املعلومات إىل األمانة؛

 رهناً بتوافر أموال تكميلية، أنشطة مجيـع األطـراف،       إىل األمانة أن تدعم،    أن ُيطلب   - ١٠  
 أعاله، عن طريق إنشاء منصة إلكترونية تتاح ٩ و٧ و٥ و٣وخاصة البلدان النامية، فيما يتصل بالفقرات 

  ات الصلة من منظمات وأصحاب مصلحة؛عليها املعلومات املقدمة من األطراف، واجلهات ذ

وافز اإلجيابية املتعلقة بقضايا تتصل خبفض االنبعاثـات         أن النهج السياساتية واحل    يقرر[  - ١١  
الناجتة عن إزالة الغابات وترديها يف البلدان النامية سيجري النظر فيها يف سياق استخدام األراضـي يف                 

  ؛] أعاله٣ مع مراعاة اجلهود الوارد وصف هلا يف الفقرة )٤(١٣- ١م /×إطار املقرر 

، )٤(١٣- ١م /×دام األراضي باملعىن املقصود يف املقـرر      أن يف سياق استخ    يقرر أيضاً [  - ١٢  
  .]سُينظر يف دور احلفاظ على خمزونات الكربون وتعزيزها

                                                      

 . من جدول أعمال مؤمتر األطراف٤مشروع قرار سينظر فيه يف إطار البند  )٤(
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  املرفق
  التوجيه اإلرشادي

  ينبغي االضطالع باألنشطة التجريبية مبوافقة البلد املضيف؛  - ١  

تائج، وأن تكون قابلـة     ينبغي أن تستند تقييمات التخفيضات أو الزيادات يف االنبعاثات إىل ن            - ٢  
  لإلثبات، وشفافة، وميكن التحقق منها، وأن تقيم باستمرار؛

   من هذا املقرر كأساس لتقييم االنبعاثات ورصدها؛٦ُيشجع على استخدام املنهجيات املذكورة يف الفقرة   -٣  

اثات الوطنية  ينبغي تقييم ختفيضات االنبعاثات الناجتة عن أنشطة جتريبية وطنية على أساس االنبع             - ٤  
  الناجتة عن إزالة الغابات وترديها؛

ينبغي تقييم األنشطة التجريبية دون الوطنية داخل احلدود املستخدمة لعملية التجريب، وتقييمها              - ٥  
  بالنسبة النتقال االنبعاثات املقترن هبا؛

جـرييب إىل   ينبغي أن تستند التخفيضات أو الزيادات يف االنبعاثات الناجتـة عـن النـشاط الت                - ٦  
  االنبعاثات التارخيية، مع أخذ الظروف الوطنية يف االعتبار؛

، حيثما تطبق، خطوة صوب تطوير هنـج ومـستويات          )١(ينبغي أن تشكل الُنهج دون الوطنية       - ٧  
  مرجعية وتقييمات وطنية؛

ن مجلة ينبغي أن تكون األنشطة التجريبية متسقة مع اإلدارة املستدامة للغابات، مع مالحظة، ضم  - ٨  
أمور، األحكام ذات الصلة ملنتدى األمم املتحدة املعين بالغابات، واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر واتفاقية               

  التنوع البيولوجي؛

  ؛)٢(ينبغي اإلبالغ باخلربات يف تنفيذ األنشطة وإتاحتها عن طريق املنصة اإللكترونية  - ٩  

فعاليتها، وميكـن أن    للتجريبية على وصف هلذه األنشطة و     ينبغي أن يشتمل اإلبالغ باألنشطة ا       - ١٠  
  يتضمن معلومات أخرى؛

  .ُيشجع على إجراء استعراض خلرباء مستقلني  - ١١  

 - - - - - 

                                                      

 .أنشطة مضطلع هبا داخل احلدود الوطنية )١(

 . من هذا املقرر١٠ا األمانة كما هو مشار إليه يف الفقرة سوف تنشئه )٢(


