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 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
 ة واألربعونثالثالدورة ال
   2015كانون األول/ديسمرب   4-1، باريس
   من جدول األعمال 5البند 

تطوووير التكنولوجيووا وا لهووا وتنفيوول كليووة التكنولوجيووا   
المعنيوووة  الت ريووور اليووونوت المشوووترل للينوووة التنفيليوووة

  بالتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ

 الهيئة الفرعية للتنفيل
 ة واألربعونثالثالدورة ال
 2015كانون األول/ديسمرب   4-1، باريس
 من جدول األعمال )أ(10البند 

تطوووير التكنولوجيووا وا لهووا وتنفيوول كليووة التكنولوجيووا  
معنيوووة ت ريووور اليووونوت المشوووترل للينوووة التنفيليوووة الال

    بالتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ
 ومركووووز الت ريوووور اليوووونوت المشووووترل للينووووة التنفيليووووة المعنيووووة بالتكنولوجيووووا   

  المناخ تكنولوجيا وشبكة
 

 ين المشترِكينمشروع استنتاجات م ترح من الرئيي  
 

 العلمية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيلتوصية الهيئة الفرعية للمشورة   
 

 تــ دور اهليئــا العيعيــا لرم ــورة الورميــا والت نولوجيــا واهليئــا العيعيــا لرتنعيــ     ى كــم مــنأوصـ 
ــــا وع املقــــير التــــاه ويوتمــــد    دورتــــ    م ــــي مــــاألي األ ــــيا  أن ينظــــي بــــ ،ا واألربوــــنثالثــــال احلادي
 الو يين.و 
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 21-/م أ-مشروع الم رر   
 

 تعزيز تطوير تكنولوجيا المناخ وا لها بواسطة كلية التكنولوجيا  
 

 إن ماألي األ يا ، 
 18-/م أ13و 18-/م أ1و 17-/م أ4و 17-/م أ2و 16-/م أ1إىل مقيراتـــــــــــــــــ   ي ــــــــــــــــرإذ  

 ،3، والسيما العقية 20-/م أ17و 20-/م أ16و ،19-/م أ25و 18-/م أ14و
الســـنومل امل ـــنة لرتنـــا التنعي يـــا املونيـــا بالت نولوجيـــا بـــالتقييي ب مـــل التقـــديي ييح ـــ -1 

الـ مل يتمـمن مورومـان عـن أن ـ ا كـم مننمـا وعـن  (1)2015يك  وبب ا ت نولوجيا املنا  لوـام ملو 
 ؛أداء كم مننما وظائَع 

ميكــ  وبــب ا واجملرــس االست ـارمل لــد   لرتنــا التنعي يــا املونيـا بالت نولوجيــاا يـدعو -2 
مـــن أجـــم إعـــداد العمـــم امل ـــنة مـــن تقييي ـــا الســـنومل  (2)إىل حتـــديإل ااجـــياءانت نولوجيـــا املنـــا  

 امل نة؛
األ يا  ومجيـل ال يانـان ذان المـرا الوامرـا عرـى ت ـويي الت نولوجيـا يدعو أيماً  -3 

 أعال ؛ 1اليسائم البالغا األ يا الواردة   التقييي امل ار إلي    العقية ونقرنا إىل النظي   
عـن ااربـادان املتورقـا بالتقييي املاقـ  لرتنـا التنعي يـا املونيـا بالت نولوجيـا ح ب يي  -4 

مالحظـــاً أنــ  ينبغـــ  اعتبـــار التقييـــي نتـــائم عمريـــان تقيــيم االحتياجـــان الت نولوجيـــا، بالتنعيــ  املوـــ   ل
 ؛(3)هنائياً 

 ــــو  أنــــ  يتوــــن  عرـــى الرتنــــا التنعي يــــا املونيـــا بالت نولوجيــــا أن تمــــل اخيالحـــ   -5 
الوييما اربادان خاصا بإعداد خ ـ  عمـم الت نولوجيـا، الـواردة   املياـت بـالتقييي امل ـار إليـ    

لربرـــــدان الناميـــــا كـــــ  تتبونـــــا   عمريـــــا تقيـــــيم  2016أعـــــال ، وإتاحتنـــــا   م رـــــل عـــــام  4العقـــــية 
 ؛االحتياجان من الت نولوجيا

 5ربــــادان املــــ كورة   العقــــية ميكــــ  وبــــب ا ت نولوجيــــا املنــــا  أن تت بــــل اايــــدعو  -6 
أعــــال  عنــــدما ت ــــون بمــــدد ااجابــــا عرــــى ال ربــــان ا تيــــا مــــن البرــــدان الناميــــا  مــــو  تقــــد  

 املساعدة حىت يتسىن تنعي  نتائم تقييمان احتياجاهتا من الت نولوجيا.
 

__________ 

 .FCCC/SB/2015/1الوثيقا  (1) 
 .FCCC/SB/2013/1من الوثيقا  3انظي العقية  (2) 
 .FCCC/SB/2015/INF.3الوثيقا  (3) 


