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 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
 الدورة الحادية واألربعون

 4112كانون األول/ديسمرب   6-1ليما، 
 ل األعمال )ج( من جدو 11البند 

 القضايا المنهجية بموجب بروتوكول كيوتو:
استتتتمداأل األراوتتتي وتسييتتتر استتتتمداأل األراوتتتي والحراجتتتة 

متتتت  بروتوكتتتتول   3متتتت  المتتتتادة  4و 3بموجتتتتب الفقتتتترتي  
 كيوتو وبموجب آلية التنمية النظيفة

استتتتتتمداأل األراوتتتتتي وتسييتتتتتر استتتتتتمداأل األراوتتتتتي والحراجتتتتتة بموجتتتتتب   
م  بروتوكول كيوتتو وبموجتب آليتة التنميتة  3م  المادة  4و 3الفقرتي  
 النظيفة

 مشروع استنتاجات مقترح م  الرئيس  
واصلل ا ائي لللر ال لعيلللر ل مللللووا الن ميلللر والئةنولوجيلللر )ائي لللر ال لعيلللر( عم  لللا     لللاو  -1

 .7-/م أ 4من املقلو  7و 6بلامج النمل امللاو  لي ا   ال قلتني 
واملنظملا  املنئملدا بةل ر  (1)اً باآلواء اليت قلدمئ ا األ للا وأحا ا ائي ر ال لعير ع م -4

وكلوتلا  (3)اسئجابر ل دعوا الليت وج ئ لا  لي لا ائي لر ال لعيلر   دووتلا الئاسلنر وال   لني (4)ملاقب
 . (2)  دووتا األوبنني

__________ 

 .<http://unfccc.int/5901.php>مئاحر ع ى اللابط:  (1)

 .<http://unfccc.int/7482.php>مئاحر ع ى اللابط:  (4)

 .111، ال قلا FCCC/SBSTA/2013/5الو يقر  (3)

 .153، ال قلا FCCC/SBSTA/2014/2الو يقر  (2)
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النملل  وات قا ائي ر ال لعير ع ى الئوصلير شلللوم مقللو بللملن املسلاتل املئن قلر بربنلامج -3
، كلللن ينظلللل متيلللط مللللعل األ للللا  الناملللل بوصللل ط 7-/م أ 4ملللن املقللللو  6املللللاو  لي لللا   ال قللللا 

اجئمللللام األ لللللا    بلوتوكللللول كيوتللللو )ملللللعل األ لا /اجئمللللام األ لللللا ( وينئمللللد    دووتللللط 
 (.FCCC/SBSTA/2014/L.24/Add.1الناشلا )ل   م ع ى نص مللوم املقلو انظل الو يقر 

( 4116وات قللا ائي للر ال لعيللر ع للى أن تواصللل   دووتللا اللابنللر واألوبنللني )أياو/مللايو  -2
، بغيللر 7-/م أ 4مللن املقلللو  7النظللل   املسللاتل املبينللر   بلنللامج النمللل امللللاو  لي للا   ال قلللا 

 الئوصللير شللللوم مقلللو شلل ا اللللملن كللن ينظللل متيللط ملللعل األ لا /اجئمللام األ لللا  وينئمللد   
 (.4116كانون األول/ديسمرب   -دووتط ال انير عللا )تللين ال اين/نومتمرب 

وأشاو  ائي ر ال لعير  ىل أهنا نظل    دووتا األوبنني   بلامج النمل امللاو  لي لا    -5
، ع لللللللى النحلللللللو املبلللللللني   ا سلللللللئنئاجا  اللللللللواودا   7-/م أ 4ملللللللن املقللللللللو  11و 5ال قللللللللتني 
(، وات قا ع لى FCCC/SBSTA/2014/2تقليلها عن دووتا األوبنني ) من 155و 152 ال قلتني

تملجيل مواص ر النظل   بلامج النملل املل كووا  ىل دووتلا اللابنلر واألوبنلني، بغيلر تقلد  تقليلل علن 
 النئاتج  ىل الدووا ال انير عللا مللعل األ لا /اجئمام األ لا . 

    

 


