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  الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
 الرابعة واألربعون الدورة
  2016أيار/مايو  26-16 بون،
 )أ( من جدول األعمال9البند 

  كيوتو بروتوكول بموجب المنهجية القضايا
 3استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة بموجب الفقررتي  

 م  بروتوكول كيوتو وبموجب آلية التنمية النظيفة 3م  المادة  4و

اسرررررتخدام األراضررررري وتغييرررررر اسرررررتخدام األراضررررري والحراجرررررة بموجرررررب   
مرررر  بروتوكررررول كيوتررررو وبموجررررب آليررررة  3مرررر  المررررادة  4و 3الفقرررررتي  

 النظيفة التنمية
 مشروع استنتاجات مقترح م  الرئيس  

واصلللاهل اة الللع الللع لللع لامملللورل الوام لللع وال انولوج لللع )  الللع ا ملللورل(   ل لللا   بللللام   -1
 .7-م أإ/2 من ا قلر 10و 7و 6و 5الومل ا مار إل ها   اللقلات 

وأحاطهل   اع ا مورل عاماً مع ال قلديل الا رار بلأل األطللا  ملن  بلارل ثرا  ململل  ل ل  -2
وللد الللدورل عللن أ مللدع لديللد البدللا  النبللاا، وطابللهل إ  األما للع أن    حاقللع الومللل ا وقللورل أ نللا  

 (.2016عن حاقع الومل كي  ن ل ف ه   رورهتا اخلامسع واألربوأل ) ملين اللاين/ وفمرب   قليلاً 
وا لقلللهل   الللع ا ملللورل عاللل  أن  واصلللل   رورهتلللا اخلامسلللع واألربولللأل الن لللل   بل لللام   -3

بب للع  قللدر مملللو  مقلللر نللىلا الملل ن إ   7-م أإ/2مللن ا قلللر  6للقلللل الومللل ا مللار إل لله   ا
اج ملللا  /مللل ال األطللللا  الواملللل بوصلللله اج ملللا  األطللللا    بلو وكلللول ك و لللو )مللل ال األطللللا 
(، 2016األطلللا ( و وصلل  ه بللالن ل ف لله واع مللارا   رور لله اللا  للع عملللل ) ملللين اللللاين/ وفمرب 

 .FCCC/SBSTA/2016/CRP.1   قععا  النحو الوارر   الو 

 FCCC/SBSTA/2016/L.15 األمم ا  حدل 

 
االتفاقية اإلطارية بشأن 
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 5عا  مواصاع الن ل   بلام  الومل ا ملار إل هلا   اللقللات  وا لقهل   اع ا مورل أيضاً  -4
بب للللع موافللللال ملللل ال األطلا /اج مللللا  األطلللللا  املللللو  مقلللللر  7-م أإ/2مللللن ا قلللللر  10و 7و
   رور ه اللا  ع عملل.  قليل عن الن ائ ، حسب االق ضا ، و وص  ه بالن ل ف ه واع مارا أو

    


