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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 
عن إزالة الغابام و دهور الغاباام  وتور الففااع علال الغاباام وإتار هاا 

 دان الناهيةبصورة هستداهة و عزيز هثزونام كربون الغابام في الجل

إرشاااتام هنهةيااة بشااشن األنشاالة المتعلاااة بثفااا اانجعا ااام النا ةااة   
عن إزالة الغابام و دهور الغابام  وتور الففاع علل الغاباام وإتار هاا 

 بصورة هستداهة و عزيز هثزونام كربون الغابام في الجلدان الناهية
 هشروع استنتاجام هاترح هن الرئيس  
 إضافة  

 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية وصية هن   
، مبشررو  الثانية واألربعنيأوصت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف دورهتا  

 :احلادية والعشرينيعتمده يف دورته و  مؤمتر األطرافينظر فيه املقرر التايل كي 
 21-/م أ-مارر الهشروع   

هاج التثفياو والتكياو المشاتركة ةتارة هثا  ن  هج السياسام الجديلاة  ن    
 الغابام إتارًة هتكاهلة وهستداهة

 األطراف، مؤمتر إن 

 ،18 -/م أ1من املقرر  39وبالفقرة  17-/م أ2من املقرر  67بالفقرة  إذ يذّكر 
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قررررد تناولررررت ا وانرررر   19-/م أ15إىل  19-/م أ9بررررملن املقررررررا   حيرررريم علمررررا   -1 
 ؛18-/م أ1من املقرر  39هج غري القائمة على السوق املشار إليها يف الفقرة املنهجية املتعلقة بالن  

رررررر باإلشررررررارا  إىل  حيرررررريم علمررررررا  أي ررررررا   -2  رررررر السياسررررررا  البديلررررررة، مثرررررر  ج ن  ج ن 
والتكيف املشرككة إلدارة الاابرا  إدارة  متكاملرة ومسرتدامة، علرى النحرو املشرار إليره  التخفيف
 توضيح تلك النُّهج وفقا  هلذا املقرر؛ ، وإىل ضرورة19-/م أ9يف املقرر 
رررج التخفيرررف والتكيرررف املشرررككة  يسرررّلم -3  رررج السياسرررا  البديلرررة، مثررر  ن  برررملن ن 

مرررن  1إلدارة الاابرررا  إدارة  متكاملرررة ومسرررتدامة، د رررمل لجرشرررادا  املنهجيرررة الرررواردة يف الفقررررة 
م إتاحرررة معلومرررا  عرررن ، كمرررا د رررمل لجرشرررادا  املتعلقرررة بال رررمانا  وبرررن ظ15-/م أ4املقررررر 

الكيفية اليت يتم هبرا تنراول ال رمانا  واحكامهرا أ نراجل معا رة املسرائ  املتعلقرة عفرا ا نبعا را  
الناجتة عن إزالرة الاابرا  وترد ور الاابرا ، ودور احلفرا  علرى الاابرا  وإدارهترا بدرورة مسرتدامة 

 وتعزيز خمزونا  كربون الاابا ؛
ج السياسا  يقرُّ  -4  رج التخفيرف والتكيرف املشرككة إلدارة  بملن ن  البديلرة، مثر  ن 

الاابا  إدارة  متكاملة ومستدامة، من البدائ  عن الدفمل القائم علرى النترائج، علرى النحرو املشرار 
، الررريت  كرررن أن تسرررا م يف اسرررتدامة تنفيرررذ األنشررر ة املشرررار إليهرررا يف 19-/م أ9إليررره يف املقررررر 

 لى املدى البعيد؛ع 16-/م أ1من املقرر  70الفقرة 
أن بإمكان البلردان الناميرة األطرراف الريت ترغر  يف تلقدري الردعم ألغررا   يقرر -5 

رج التخفيرف والتكيرف املشرككة إلدارة الاابرا  إدارة   ج السياسا  البديلة، مث  ن  وضمل وتنفيذ ن 
 متكاملة ومستدامة، أن تنظر يف ا وان  التالية:

م عم  وطنية ألغرا  تنفيذ األنش ة املشار إليهرا وضمل اسكاتيجيا  أو خ  أ( ) 
 باية دعم إدارة الاابا  إدارة  متكاملة ومستدامة؛ 16-/م أ1من املقرر  70يف الفقرة 
حتديد قردر ا حتياجرا  مرن الردعم، مبرا فيهرا ا حتياجرا  مرن الردعم براملوارد  ب( ) 

 املالية والدعم التقين والتكنولوجي؛
رررررج وضرررررمل مقكحرررررا  تبررررر ج( )  رررررج السياسرررررا  البديلرررررة، مثررررر  ن  نّي كيرررررف تسرررررا م ن 

التخفيررف والتكيررف املشررككة إلدارة الاابررا  إدارة  متكاملررة ومسررتدامة، يف تنفيررذ األنشرر ة املشررار 
 ؛16-/م أ1من املقرر  70إليها يف الفقرة 

حبث النتائج وجمرا   التحسرني حسر  الظرروف الوطنيرة عرن طريرا اسرتخدام  د( ) 
 لُّم القادرين على التكيف، حس  ا قت اجل؛اإلدارة والتع
 19-/م أ9مررن املقرررر  5بررملن الكيانررا  املمولررة املشررار إليهررا يف الفقرررة  حيرريم علمررا   -6 

تْلَقررى التشررجيمل علررى مواصررلة ترروفري املرروارد املاليررة مررن خررمل األنرروا  املتعررددة مررن املدررادر املشررار 
رج التخفيرف  ، ألغرا 17-/م أ2من املقرر  65إليها يف الفقرة  ج السياسا  البديلرة، مثر  ن  ن 

 والتكيف املشككة إلدارة الاابا  إدارة  متكاملة ومستدامة؛
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ررررج  يرررردعو -7  ررررج السياسررررا  البديلررررة، مثرررر  ن  األطررررراف الرررريت ترغرررر  يف تنفيررررذ ن 
التخفيررف والتكيررف املشررككة إلدارة الاابررا  إدارة  متكاملررة ومسررتدامة، إىل دعررم تنفيررذ األنشرر ة 

، وإىل جعرر  املعلومررا  الرريت لررديها متاحررة عرر  16-/م أ1مررن املقرررر  70املشررار إليهررا يف الفقرررة 
 ؛ (1)املوقمل اإللككوين اخلاص باتفاقية تاري املناخاملندة اإللككونية على 

رج التخفيرف والتكيرف  يقرّر -8  رج السياسرا  البديلرة، مثر  ن  أن خيتتم النظر يف ن 
 .18-/م أ1من املقرر  39املشككة إلدارة الاابا  إدارة  متكاملة ومستدامة، يف سياق الفقرة 

    

__________ 

 (1) <http://unfccc.int/4531>. 


