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*1521449*  

 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
 الدورة الثالثة واألربعون

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

 القضايا المنهجية بموجب بروتوكول كيوتو 
الخاصبة بباألطراا المدرجبة ابم المرابل األول متطلبات المحاسببة واإلبب و واالسبتعرا  

   ل تفاقية من دون التزام كمم بتحديد االنبعاثات وخفضها ام اترة االلتزام الثانية
متطلبات المحاسبة واإلب و واالستعرا  الخاصة بباألطراا المدرجبة ابم   

المراببل األول ل تفاقيببة مببن دون التببزام كمببم بتحديببد االنبعاثببات وخفضببها 
 ترة االلتزام الثانيةام ا

 
 مشروع استنتاجات منقح مقترح من الرئيس  

 
واصـــاهل اة اـــع الللع ـــع لاممـــورة الوام ـــع والت نولوج ـــع )اة اـــع الللع ـــع( ن ل ـــا   مت ابـــا   -1

احملاســبع واالبــاال وارســتولاة اااصــع بــاألةلا  املدرجــع   امللاــة األول لاالاز ــع مــن دون التــ ا   
ارنبواثـا  وفلهـ ا   اـاة ارلتـ ا  الةان ـع لربواوكـول ك واـو، عاـا فـو مـا االـة عا ـ  كمـ  بتحديـد 

 .  (1)  الدورة احلاديع واألربوني لا  اع الللع ع
 (2)11-/  أإ-وإذ امــا اة اــع الللع ــع إل انــاول  ــبص املســاية ب ــورة كاا ــع   إةــار امل ــلرين  -2
 إةار  با البند من جدول األعمال زد اسُت مة.، ا   الى أن عما ا   (3)11-/  أإ-و
 

__________ 

 (1) FCCC/SBSTA/2014/5 ، 83الل لة  . 

عاا امل لرا  الساب ع املتوا ع بال هايا املن ج ع  8-/  أإ1و 7-/  أإ4إل  7-/  أإ2مملوع امل لر "آثار انل ب امل لرا   (2) 
 من بلواوكول ك واو، اجل ء األول: اآلثـار املتوا ـع باحملاسـبع 8و 7و 5امللاب ع بربواوكول ك واو، مبا ا  ا ااك املت اع باملواد 

 )أ( من جدول أعمال اة اع الللع ع.11واالباال واملساية األفلى ذا  ال اع، امل اح اعتمادص حتهل البند 

عاـا امل ـلرا  السـاب ع املتوا ـع بال هـايا  8-/  أإ1و 7-/  أإ4إل  7-/  أإ2مملوع امل لر "آثار انل ب امل لرا   (3) 
من بلواوكـول ك واـو، اجلـ ء الةـاآل: اآلثـار  8و 7و 5املت اع باملواد املن ج ع امللاب ع بربواوكول ك واو، مبا ا  ا ااك 

)أ( مــن جــدول 11املتوا ــع بارســتولاة والتوــديا  واملســاية األفــلى ذا  ال ــاع"، امل ــاح اعتمــادص حتــهل البنــد 
  أعمال اة اع الللع ع.


