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  الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
 الدورة الرابعة واألربعون

  2016أيار/مايو  26-16بون، 
 )ب( من جدول األعمال11البند 

 من اتفاق باريس 6مسائل تتعلق بالمادة 
القواعددد والارائددق واءجددراماع المتعلقددة بانليددة المنشدد ة 

 من اتفاق باريس 6من المادة  4بموجب الفقرة 

 4بانليدة المنشد ة بموجدب الفقدرة القواعد والارائق واءجراماع المتعلقة   
 من اتفاق باريس 6من المادة 

 مشروع استنتاجاع مقترح من الرئيس  
، شالالالالال عئ االفالالالال  ال  علالالالالال  ل م الالالالالور  21-/م أ1مالالالالن ا  الالالالال ر  38و 37عمالالالالال بالالالالالال       -1

  الال  والط ائالالو وارجالال ااات ا نعالع ملالال  والنونولوجلالال  )االفالال  ال  علالال ( ة العم لالال  ااادالال  بال واعالالد 
 .من ا  اق باريس 6من ا اد   4باآللل  ا ن أ  مبوجب ال     

والحظالالئ االفالال  ال  علالال  أن األجالال ال أجالال ت ع الالد مالالدب دالال أ الالالدور   بالالادالل أوللالالال م مالال ال  -2
مالالن  38و 37مالالن ا  الالاق بالالاريس، وال  الال     6مالالن ا الالاد   7و 6و 5و 4لالالاراا ب الالأن ال  الال ات 

 كالالع ع الد ار الاا مشالك م الالدو ة الالدور  ااامعال  واألربعالال  ، وا   الئ ع الد أن  21-/م أ1ا  ال ر 
والط ائالالالالالالالو بال واعالالالالالالالد  ( ل معالالالالالالالائل لات ال الالالالالالال  2016ال  علالالالالالالال  )  الالالالالالال ين ال الالالالالالالا / ومم   ل شلفالالالالالالال 

 .من ا  اق باريس 6من ا اد   4وارج ااات ا نع    باآللل  ا ن أ  مبوجب ال     
 30 مد  ب    م اقالب ا  أن   الدم، و الولودعئ االف  ال  عل  األج ال وا نظمات ا عن -3

ا  الالار اللشالالا  والط ائالالو وارجالال ااات ا نع  الال  باآلللالال ، آراادالالا ب الالأن ال واعالالد 2016أي ول/ الالبنم  
 .(1)أعاأ 1ة ال     

__________ 

: ينبغالالالالالالالالالالن لقجالالالالالالالالالال ال أن   الالالالالالالالالالدم آراادالالالالالالالالالالا عالالالالالالالالالالن ج يالالالالالالالالالالو بوابالالالالالالالالالال  الورقالالالالالالالالالالات ع الالالالالالالالالالد دالالالالالالالالالال ا العنالالالالالالالالالالوان ارلوالالالالالالالالالالدو  (1)
<http://www.unfccc.int/5900> . ب الالالالالال   م اقالالالالالالب أن    الالالالالالل ورقا الالالالالالا بال يالالالالالالد ا عنمالالالالالالد  وينبغالالالالالالن ل منظمالالالالالالات

 .<secretariat@unfccc.int> ارلودو  ا  د ا العنوان:

 FCCC/SBSTA/2016/L.12 األمك ا نحد  
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