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 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
 الدورة الثانية واألربعون 

 2015حزيران/يونيه  11-1بون، 
 من جدول األعمال 4البند 

إرشاااتام هنهةيااة بشااشن األنشاالة المتعلاااة بثفااا اانجعا ااام النا ةااة 
وتور الحفاظ علا  الغاباام وإتار هاا  إزالة الغابام و دهور الغابام، عن

 بصورة هستداهة و عزيز هثزونام كربون الغابام في الجلدان الناهية

إرشاااتام هنهةيااة بشااشن األنشاالة المتعلاااة بثفااا اانجعا ااام النا ةااة   
إزالة الغابام و دهور الغابام، وتور الحفاظ عل  الغاباام وإتار هاا  عن

 بون الغابام في الجلدان الناهيةبصورة هستداهة و عزيز هثزونام كر 
 هشروع استنتاجام هاترح هن الرئيس   

 الضمانات  
فرغت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية )اهليئة الفرعيةة  مةن نهر ةا حل اةاجةة  -1

إىل مزيد من اإلرشادات لكفالة الشفافية واالتساق والشمولية والفعالية عند تقدمي معلومات عةن  
 والتقيد هبا. 16-/م أ1ول للمقرر ية تناول مجيع الضمانات املشار إليها حل التذييل األكيف
، اسةةتبابة   1)وأحاطةةت اهليئةةة الفرعيةةة علمةةا  بةةادراه الةةل اةةدمتها البلةةدان الناميةةة األطةةرا  -2

تفادة بشةة ن ااة ات والةدروس املسةة  2)لثامنةة والثثنيةةل للهيئةة الفرعيةةللةدعوة الاةادرة عةةن الةدورة ا
من تطوير ا لُنهم تقدمي املعلومات عن كيفية تناول مجيع الضمانات والتقيةد هبةا والتيةديات الةل 

   اعرتضتها حل سبيل تطوير تلك النُهم.

__________ 

(1  FCCC/SBSTA/2014/MISC.6 وAdd.1. 

(2  FCCC/SBSTA/2013/3 29، الفقرة. 
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واملنهمةات املعتمةدة   3)وأحاطت اهليئة الفرعيةة علمةا  أيضةا  بةادراه الةل اةدمتها األطةرا  -3
، بشة ن نةوا املعلومةات  5)عةن دوراةا الثامنةة والثثنيةل، بناه  على الطلب الاةادر  4)بافة مرااب

املفيدة والل تستطيع البلدان النامية األطرا  تقدميها استنادا  إىل نهم تقدمي معلومات عةن كيفيةة 
 تناول مجيع الضمانات والتقيد هبا.

اه ولةةةدظ نهر ةةةا حل  ةةةذ  املسةةة لة، أشةةةارت اهليئةةةة الفرعيةةةة أيضةةةا  إىل نتةةةا   اجتمةةةاا ااةةة   -4
بشةة ن اإلرشةةادات املتعلقةةة بةةنهم إتاحةةة املعلومةةات عةةن كيفيةةة تنةةاول ضةةمانات األنشةةطة اإلضةةافية 

 .  7)والتقيد هبذ  الضمانات  6)افض االنبعانيات النامجة عن إزالة الغابات وتد ور ا
وترحب اهليئة الفرعية مبلخاات املعلومةات الةل تقةدمها البلةدان الناميةة األطةرا  بشة ن   -5

 70تنةةاول مجيةةع الضةةمانات والتقيةةد هبةةا مةةن نةةثل تنفيةةذ األنشةةطة املشةةار إليهةةا حل الفقةةرة كيفيةةة 
 .16-/م أ1من املقرر 

واتفقةةت اهليئةةة الفرعيةةة علةةى التوعةةية مبشةةروا مقةةرر بشةة ن مزيةةد مةةن اإلرشةةادات لكفالةةة  -6
لضةةمانات الشةةفافية واالتسةةاق والشةةمولية والفعاليةةة عنةةد تقةةدمي معلومةةات عةةن كيفيةةة تنةةاول مجيةةع ا

والتقيد هبا، لينهةر فيةه مة ار األطةرا  ويعتمةد   16-/م أ1املشار إليها حل التذييل األول للمقرر 
حل دورتةةةةةةةةةةه اةاديةةةةةةةةةةة والعشةةةةةةةةةةرين )لثطةةةةةةةةةةثا علةةةةةةةةةةى نةةةةةةةةةة  مشةةةةةةةةةةروا املقةةةةةةةةةةرر، انهةةةةةةةةةةر الونييقةةةةةةةةةةة 

FCCC/SBSTA/2015/L.5/Add.1.  
 النه  غري القا مة على السوق  

مسةةة لة وضةةةع إرشةةةادات منهبيةةةة بشةةة ن الةةةن ه  غةةةري ا حل فرغةةةت اهليئةةةة الفرعيةةةة مةةةن نهر ةةة -7
دارة السةةةةةليمة الةةةةةنه  املشةةةةةرتكة للتخفيةةةةةل والتكيةةةةةل مةةةةةن أجةةةةةل اإلالقا مةةةةةة علةةةةةى السةةةةةوق، مثةةةةةل 

 وأحاطةةت علمةةا  بةةالتقرير املتعلةةع باجتمةةاا ااةة اه الةةذد عقةةد أنينةةاه الةةدورة . 8)واملسةةتدامة للغابةةات
 .  9)املنهبية املتعلقة بالنه  غري القا مة على السوقاألربعل للهيئة الفرعية لتناول اإلرشادات 

__________ 

(3  FCCC/SBSTA/2014/MISC.7 وAdd.1.  

  تتاح اإلسهامات املقدمة من املنهمات املعتمدة بافة مرااب على الرابط اإللكرتوين التايل:  4)
<http://unfccc.int/7482>. 

(5  FCCC/SBSTA/2013/3 30، الفقرة. 

، البلدان النامية األطرا  على املسةاةة حل إجةراهات 16-/م أ1من املقرر  70شبع م ار األطرا ، حل الفقرة   6)
ونفةض التخفيل حل اطاا الغابات باالضطثا باألنشطة التالية: نفض االنبعانيات النامجة عن إزالة الغابةات  

االنبعانيات النامجة عن تةد ور الغابةات  وافافهةة علةى  ةزون الكربةون حل الغابةات  واإلدارة املسةتدامة للغابةات  
 .وتعزيز  زون الكربون حل الغابات

 .FCCC/SBSTA/2014/INF.13لثطثا على التقرير املتعلع باالجتماا، انهر الونييقة   7)

 .39، الفقرة 18-/م أ1املقرر   8)

 .FCCC/SBSTA/2014/INF.13لثطثا على التقرير املتعلع باالجتماا، انهر الونييقة   9)
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مثةةل هنةة  السياسةةات البديلةةة، واتفقةةت اهليئةةة الفرعيةةة علةةى التوعةةية مبشةةروا مقةةرر بشةة ن  -8
لينهر فيه مة ار رة السليمة واملستدامة للغابات، النه  املشرتكة للتخفيل والتكيل من أجل اإلدا

األطةةرا  ويعتمةةد  حل دورتةةه اةاديةةة والعشةةرين )لثطةةثا علةةى نةة  مشةةروا املقةةرر، انهةةر الونييقةةة 
FCCC/SBSTA/2015/L.5/Add.2.  

 املنافع غري املرتبطة بالكربون  
 املسا ل املنهبية املتالة باملنةافع غةري املرتبطةة بةالكربونفرغت اهليئة الفرعية من نهر ا حل  -9

 . 10)16-/م أ1من املقرر  70جتة عن تنفيذ األنشطة املشار إليها حل الفقرة النا
واتفقةت اهليئةة الفرعيةةة علةى التوعةية مبشةةروا مقةرر بشة ن املسةةا ل املنهبيةة املتاةلة باملنةةافع  -10

، 16-/م أ1مةن املقةرر  70الناجتةة عةن تنفيةذ األنشةطة املشةار إليهةا حل الفقةرة  غري املرتبطة بالكربون
هر فيه مة ار األطةرا  ويعتمةد  حل دورتةه اةاديةة والعشةرين )لثطةثا علةى نة  مشةروا املقةرر، لين

 . FCCC/SBSTA/2015/L.5/Add.3انهر الونييقة 

    

__________ 

 .40، الفقرة 18-/م أ1انهر املقرر   10)


