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 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
 الدورة الحادية واألربعون

 4112كانون األول/ديسمرب   6-1ليما، 
 ن جدول األعمال م )ج(11البند 

اسااتاداا األرا اا   القضااايا المنهةيااة بموجااو بروكووااو  ويوكااو 
من  4و 3بموجو الفقركين  وكغيير استاداا األرا   والحراجة

 من بروكووو  ويوكو وبموجو آلية التنمية النظيفة 3المادة 

 3 استاداا األرا   وكغيير استاداا األرا   والحراجة بموجو الفقركين  
 النظيفة من بروكووو  ويوكو وبموجو آلية التنمية 3مادة من ال 4و

 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس  
 إ افة  

 كوصية من الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية  
أوصت اهليئة الفرعية للمشووة  الللميوة والنونولوجيوة و دوةاوا اةاديوة واألةشلوع  شورو   

ر فيووم موواألر األ وورام اللامووا شوصووفم اجنمووا  األ وورام و شرو وكووول كيو ووو املقوورة النوواي، كوو  ين وو
 ويلنمده و دوة م اللاشر :

 01-/ا أإ-مشروع المقرر   

نتااااائن برنااااامن العماااار المتعلاااات بألرائاااات وإجاااارا ات األنشااااألة ا  ااااافية   
الممكنااااة دسااااتاداا األرا ااااا  وكغيياااار اساااااتاداا األرا اااا  والحراجاااااة 

 لنظيفةبموجو آلية التنمية ا
 إن ماألر األ رام اللاما شوصفم اجنما  األ رام و شرو وكول كيو و، 
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أن  نفيذ أنشطة اسنخدام األةاض  و غيري اسونخدام األةاضو  واةراجوة املدةجوة إذ ياكد  
ضووومن أمووووام شرو وكوووول كيو وووو ينبغووو  أن يووونم علوووب دوووو ينسووو  مووو  أ ووودام ومبووواد  ا  فا يوووة 

 ملنخذ   وجب كا منهما،وشرو وكول كيو و واملقرةات ا
 ،1-/م أإ16، و1-/م أإ6، و1-/م أإ5املقرةات  إىلوإذ يشري  
 ،7-/م أإ4و املقرة و د ن ر  
إىل اجمللس الننفيذي آللية الننمية الن يفة، و سياق شرنوام  اللموا املشواة يطلب  -1 

رائ  واإلجورااات الوواةد  و ، أن جيري  قييماً ملدى انطباق الط7-/م أإ4من املقرة  6إليم و الفقر  
، علوووب أنشوووطة املشووواةي  الوووجت  نطووووي علوووب ،ديووود الغطووواا النبوووا ، 1-/م أإ6و 1-/م أإ5املقووورةين 
املنووا   الووجت   ووا يشووما، 1-/م أإ16)ه( موون مرفوو  املقوورة 1إىل النلريووا الووواةد و الفقوور   اسوونناداً 

واة  فيهووا   يمورجح  أن يبلوول الغطوواا النبوا  القووائم عنبووات  مووااةراجوة الرةاعيووة واةراجووة الرعويوة مي  ألم
 ؛1-/م أإ5من مرف  املقرة  8الطرم املضيا  وجب الفقر   الجت خيناة االغطاا اةرج  

إىل اجمللوووس الننفيوووذي آلليوووة الننميوووة الن يفوووة أن يقووودم  قريوووراً إىل مووواألر يطلوووب  -4 
 ووو، و دوة ووم اةاديووة عشوور  ) شوورين األ وورام اللامووا شوصووفم اجنمووا  األ وورام و شرو وكووول كيو 

أعوهه،  1( عن ننائ  النقييم املشواة إليوم و الفقور  4115كانون األول/ديسمرب   -ال اين/نوفمرب 
 ا يشما اإلشاة  إىل فقرات الطرائ  واإلجرااات الجت ينلع إدخوال  لوديهت عليهوا فيموا ين وا 

 أعهه؛ 1إليها و الفقر  شأنشطة املشاةي  املشاة 
إىل اهليئووة الفرعيوة للمشوووة  الللميوة والنونولوجيووة، و سوياق اللمووا املشوواة يطلوب  -3 

أدنووواه، أن  ن ووور و  قريووور اجمللوووس الننفيوووذي آلليوووة الننميوووة الن يفوووة املشووواة إليوووم و  2إليوووم و الفقووور  
 (؛4115رب كانون األول/ديسم  -أعهه و دوةاا ال ال ة واألةشلع ) شرين ال اين/نوفمرب  4 الفقر 

إىل اهليئوووة الفرعيوووة للمشووووة  الللميووة والنونولوجيوووة أن  واصوووا، و إ ووواة يطلووب  -2 
األنشوووطة اإلضووافية املمونوووة  سووونخدام أعووهه، الن ووور و  1شرنووام  اللموووا املشوواة إليوووم و الفقووور  

ة ، و دوةاووووا الراشلوووواألةاضوووو  و غيووووري اسوووونخدام األةاضوووو  واةراجووووة  وجووووب  ليووووة الننميووووة الن يفووووة
(، شغية النوصية  شرو  مقرة ششأن  ذه املسألة ك  ين ر فيوم مواألر 4116واألةشلع )أياة/مايو 

األ وورام اللامووا شوصووفم اجنموووا  األ وورام و شرو وكووول كيو ووو ويلنموووده و دوة ووم ال انيووة عشووور  
 (.4116كانون األول/ديسمرب   -) شرين ال اين/نوفمرب 

    


