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*1521450*  

 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
 الدورة الثالثة واألربعون

  2015 ديسمرب/األول كانون 4-1 باريس، 
 )أ( من جدول األعمال11البند 

 القضايا المنهجية بموجب بروتوكول كيوتو
 8-/م أإ1والمقااارر  7-/م أإ4إلاا   7-/م أإ2انعكاسااات تنفياااق المقااررات  ااا  

علاا  المقااررات الةااابقة المتعلقااة بالقضااايا المنهجيااة المرتل ااة بلروتوكااول كيوتااو  
       بروتوكول كيوتو 8و 7و 5بما فيها تلك المتصلة بالمواد 

والمقاااارر  7-/م أإ4إلاااا   7-م أإ/2انعكاسااااات تنفيااااق المقااااررات  اااا    
بالقضايا المنهجياة المرتل اة عل  المقررات الةابقة المتعلقة  8-أإ /م1

 اااا   8و 7و 5لمواد بلروتوكااااول كيوتااااو  بمااااا فيهااااا تلااااك المتصاااالة بااااا
 بروتوكول كيوتو

 
  شروع استنتاجات  قد ة    الرئيس  

 
 (1)بنـــال عطـــم متطـــط مـــلعا األمتـــااا الاامـــر بويفـــوت اجتمـــاو األمتـــااا   باو وكـــول ك و ـــو -1

)مـــلعا األمتـــااا اجتمـــاو األمتـــااا(، وايفـــط  ام وـــا الواع ـــا لطموـــورة الاطم ـــا والت نولوج ـــا )ام وـــا 
 7-/م أإ4إىل  7-/م أإ2الواع ـــا( عمطاـــا املتاطـــو بتجل ـــ م ومااتـــا انا ااـــا   نو ـــ  املجلـــارا  مـــن 

 وكـــول ك و ـــو،  ـــا عطـــم املجلـــارا  الســـابجلا املتاطجلـــا بالجل ـــايا املنا  ـــا املا ب ـــا بربو  8-/م أإ1واملجلـــار 
 من باو وكول ك و و. 8و 7و 5ف اا  طك املتصطا باملواد 

أعــ، ، ووافجلــ   1وفاغــ  ام وــا الواع ــا مــن أعمامــا بوــشن املســا ر املوــار إل اــا   الوجلــاة  -2
عطــم أن ل ــر إىل مــلعا األمتــااا اجتمــاو األمتــااا نصــوا موــارية املجلــارا  املتاطجلــا بانا ااــا  

عطـــــم املجلـــــارا  الســـــابجلا املتاطجلـــــا  8-/م أإ1واملجلـــــار  7-/م أإ4إىل  7-/م أإ2مـــــن  نو ـــــ  املجلـــــارا  
__________ 

 (1) FCCC/KP/CMP/2014/9 34، الوجلاة.   
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مــن باو وكــول   8و 7و 5بالجل ــايا املنا  ــا املا ب ــا بربو وكــول ك و ــو،  ــا ف اــا  طــك املتصــطا بــاملواد 
ك و ـــو، لطنفـــا ف اـــا واعتماد ـــا مـــن  بـــر مـــلعا األمتـــااا اجتمـــاو األمتـــااا   دور ـــت ا اديـــا عوـــاة 

 (.Add.2و FCCC/SBSTA/2015/L.27/Add.1،و عطم نصوا املجلارا ، انفا الوث جلا )ل،مت
ووافجلــ  ام وــا الواع ــا   دوراــا الألان ــا واألرباــ  عطــم أن ل ــر إىل مــلعا األمتــااا اجتمــاو  -3

ــــدرير ألع ــــال أفا ــــا  ــــربال ا اــــتااا  املوــــارك     ــــامة الت األمتــــااا موــــاوو مجلــــار بوــــشن الربن
مـــن باو وكـــول ك و ـــو، لطنفـــا ف ـــت واعتمـــاد  مـــن  بـــر مـــلعا  8  الســـنويا  وجـــط املـــادة ا اتاااضـــا

األمتــــااا اجتمــــاو األمتــــااا   دور ــــت ا اديــــا عوــــاة  )ل،متــــ،و عطــــم نــــ  املجلــــار، انفــــا الوث جلــــا 
FCCC/SBSTA/2015/2/Add.2.) 

 


