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*1521375*  

 الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية الهيئة
 واألربعون الثالثةالدورة 
   2015كانون األول/ديسمرب   4-1، باريس
 ول األعمال( من جدد)11البند 

 القضايا المنهجية بموجب بروتوكول كيوتو:
استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضيي والرراجية بموجيب 

 مي  بروتوكيول كيوتيو وبموجيب  ليية 3مي  الميا ة  4و 3الفقيرتي  
    التنمية النظيفة
 3استخدام األراضي وتغيير اسيتخدام األراضيي والرراجية بموجيب الفقيرتي    

 م  بروتوكول كيوتو وبموجب  لية التنمية النظيفة 3م  الما ة  4و
 

 مشروع استنتاجات مقترح م  الرئيس  
 
امج نــواصــ ا ائة ــف الة عةــف ل ملــورة الل مةــف والتانولوجةــف )ائة ــف الة عةــف( عم  ــا     ــار ب   -1

ل نظـ      اقـو و جـ ا ان أنلـضف  ةـاكةف  انــف  7-/م أ 2مـن املقـ ر  6 ة  الةقـ   هاللمـ  امللـار  لةـ
األراةـــري واج اجـــف     ـــار ملةـــف التنمةـــف النظةةـــف والســـتحدا  ا الســـتمدام األراةـــري وستةـــ  اســـتمدام 

 .، حسب االقتضا وسقدمي سوصةف بلأهنا
بنتاقج التقةةم الذي أج اه اجمل س التنةةذي آللةـف التنمةـف النظةةـف وأحا ا ائة ف الة عةف ع ماً  -2

ملعـــداد ملـــاري   1-/م أ 6و 1-/م أ 5مـــدن انضبـــاا الض اقـــو واملجـــ ا ان املبةننـــف   املقـــ رين  بلـــأن
 ـس التنةةـذي آللةـف التنمةـف وهـري النتـاقج الـواردة   سق يـ  اجمل ،أنلضف سلتم  ع ى جتديد التضا  النبايت

 املقــدم  م مــاأل  األ ــ ام اللامــ  بوصــةه اجتمــار األ ــ ام   ب وسوكــول كةوســو 2015للــام  النظةةــف
 . (1)(األ  األ  ام/اجتمار األ  ام)م

__________ 

 (1) FCCC/KP/CMP/2015/5 123 م  121، الةق ان من. 
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  بـا  م األمانـف ، (2)ح قف عم  م   م األمانف سنظةالسابقف ا اهتذكن ن بض ب ذ الة عةف  وائة ف -3
( لتحديــد أنــوار 2016ال ابلــف واألربلــه ل  ة ــف الة عةــف )أيار/مــايو  ح قــف عمــ  أ نــا  الــدورة أن ســنظنم

ملــاري  ملةــف  األنلــضف املتل قــف بت ديــد التضــا  النبــايت الــا باــن سأهة  ــا بوصــة ا أنلــضف مــن أنلــضف
، وحتديد اجاالن 1-/م أ 6و 1-/م أ 5الض اقو واملج ا ان املبةننف   املق رين التنمةف النظةةف حسب 

لت ديــد التضــا  النبــايت ةــماناً ل ســ مف  الــا قــد ســرب  كة ــا اجاجــف  م وةــ    اقــو و جــ ا ان جديــدة
  البة ةف آللةف التنمةف النظةةف.

 ب نـــامج اللمـــ   ع ـــى أن سواصـــ    دورهتـــا ال ابلـــف واألربلـــه النظـــ  واسةقـــا ائة ـــف الة عةـــف  -4
   بتةـف التوصـةف رلـ ور مقـ ر اـذا اللـأن كـري ينظـ  كةـه مـاأل  األ ـ ام/ أعـ ه، 1  الةقـ ة  هامللار  لة

 (.2016 اجتمار األ  ام ويلتمده   دورسه الثانةف عل ة )سل ين الثاين/نوكمرب
 

__________ 

 (2) FCCC/SBSTA/2013/3 و 144، الةق ةFCCC/SBSTA/2013/5 و 109، الةق ةFCCC/SBSTA/2014/2 151، الةق ة. 


