
 

(A)   GE.14-05192    170614    170614 

 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
   األربعونالدورة 

  ٢٠١٤يونيه / حزيران١٥-٤، بون
   من جدول األعمال٥البند 

ـ        الناجتـة   اتإرشادات منهجية بشأن األنشطة املتعلقة خبفض االنبعاث
إزالة الغابات وتدهور الغابات، ودور احلفاظ على الغابات وإدارهتا          عن

  بصورة مستدامة وتعزيز خمزونات كربون الغابات يف البلدان النامية

إرشادات منهجية بشأن األنشطة املتعلقة خبفض االنبعاثـات الناجتـة              
ات وإدارهتا  إزالة الغابات وتدهور الغابات، ودور احلفاظ على الغاب        عن

  بصورة مستدامة وتعزيز خمزونات كربون الغابات يف البلدان النامية

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس     

   الّنهج غري القائمة على السوق    
 مبا قدمته   علماً) اهليئة الفرعية (للمشورة العلمية والتكنولوجية    اهليئة الفرعية   أحاطت    -١

 من آراء بشأن اإلرشادات املنهجية املتعلقـة        )٢( بصفة مراقب  املعتمدة واملنظمات   )١(األطراف
  .)٣( لطلب اهليئة الفرعية يف دورهتا الثامنة والثالثنيبالّنهج غري القائمة على السوق وفقاً

وأحاطت اهليئة الفرعية بنتائج اجتماع اخلرباء املعقود أثناء الدورة يف بون، أملانيـا،               -٢
، وطلبـت  )٤( لطلب اهليئة الفرعية يف دورهتا الثامنة والثالثني  وفقاً ٢٠١٤يونيه  / حزيران ٦ يف

__________ 

)١( FCCC/SBSTA/2014/MISC.3 and Add.1–3. 
: تتاح اإلسهامات املقدمة من املنظمات املعتمـدة بـصفة مراقـب علـى الـرابط اإللكتـروين التـايل                   )٢(

>http://unfccc.int/7478<. 
)٣( FCCC/SBSTA/2013/3 ٤٠، الفقرة . 
)٤( FCCC/SBSTA/2013/3 ٤١، الفقرة . 
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 عن االجتماع لكي تنظر فيه اهليئة الفرعيـة يف دورهتـا احلاديـة              إىل األمانة أن تعّد تقريراً    
   .)٢٠١٤ديسمرب /كانون األول(واألربعني 

يف وضـع   واتفقت اهليئة الفرعية على أن تواصل يف دورهتا احلادية واألربعني النظر              -٣
  .)٥(إرشادات منهجية بشأن الّنهج غري القائمة على السوق

  املنافع غري املرتبطة بالكربون    
 ١٩-م أ /٩مقرره   من   ٢٢ذكرت اهليئة الفرعية أن مؤمتر األطراف أقّر مبوجب الفقرة            -٤

ـ               شطة بأمهية حتفيز املنافع غري املرتبطة بالكربون من أجل االستدامة الطويلة األجل لتنفيـذ األن
  .١٦-م أ/١ من املقّرر ٧٠املشار إليها يف الفقرة 

 واملنظمـات املعتمـدة بـصفة       )٦( مبا قّدمه األطراف   وأحاطت اهليئة الفرعية علماً     -٥
  . ١٨-م أ/١ر املقّر من ٤٠ من آراء بشأن املسائل املشار إليها يف الفقرة )٧(مراقب

سائل املنهجية املتصلة باملنافع غري     واّتفقت اهليئة الفرعية على أن تواصل نظرها يف امل          -٦
  ). ٢٠١٥يونيه /حزيران(املرتبطة بالكربون يف دورهتا الثانية واألربعني 

       

__________ 

 . ٨، الفقرة ١٩-م أ/٩، واملقرر ٤٢-٣٨، الفقرات FCCC/SBSTA/2013/3باإلشارة إىل الوثيقة  )٥(
)٦( FCCC/SBSTA/2014/MISC.4 and Add.1. 
 . أعاله٢انظر احلاشية  )٧(


