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 للتنفيذ الفرعية الهيئة
 واألربعون الرابعة الدورة
 2016 مايو/أيار 26-16 بون،

 من جدول األعمال 11البند 
 ما يتعلق بدعم تنفيذ اتفاق باريسنطاق وطرائق التقييم الدوري آللية التكنولوجيا في

نطاق وطرائقق التقيقيم القدوري آلليقة التكنولوجيقا فيمقا يتعلقق بقدعم تنفيقذ   
 اتفاق باريس

 من الرئيسمشروع استنتاجات مقترح   
رحبت اهليئة  الرععية  لنفنريةه ئةيئة  الفنريةهت بةالف عيعين اللةروي  لةعني  النفنة  الفنريهية   -1

لنفكنولوجيةةةا ومةةةديع معكةةةك ولةةةبك  نكنولوجيةةةا اانةةةار عةةةن أنلةةةتفعما اا ةةةعر  الةةة   كةةةن أن نةةةدع  
 نراقت األطعاف يف جعودةا العامي  إىل ننريه انراق باري  ئاالار إليه فيما بعد باال

والحظةةةةت ةيئةةةة  الفنريةةةةه أن نتةةةةاق الف يةةةةي  الةةةةدور  لليةةةة  الفكنولوجيةةةةا االةةةةار إليةةةةه يف  -2
، ئاالةةار إليةةه أدنةةا  باقةة  الف يةةي  الةةدور ت قةةيكون يف قةةياق 21-/م أ 1مةةن اا ةةعر  69 الر ةةع 
 من االنراق، وقريكك عنى ما يني:  10اااد  

االنرةةاق بلةةملن اا ةةانل اافطةةن  بفتةةويع فعاليةة  يليةة  الفكنولوجيةةا يف دعةة  ننريةةه  ئأت 
 الفكنولوجيا ون نعا؛

كراي  الدع  اا دم إىل يلي  الفكنولوجيا يف دع  ننريةه االنرةاق بلةملن اا ةانل  ئبت 
 اافطن  بفتويع الفكنولوجيا ون نعا 

وقنمت ةيئ  الفنريه بضعور  النظع يف وضع نتةاق وطعانةا الف يةي  الةدور ، وااعنومةا   -3
 يف إطار االنراقي ، يف مجن  أمور منعا: ث   عن العمنيا  ااضتنع هبا حاليا  اانب
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مةن  20اقفععاض معكك ولبك  نكنولوجيا اانار كما ةةو ملةار إليةه يف الر ةع   ئأت 
 ؛ ت1ئ17-/م أ2ااعفا ال ابع باا عر 

 14  وضةةع التعانةةا اافعن ةة  باقةةفلة  اعطةةين  العاايةة  االةةار إليعةةا يف ااةةاد ئبت 
 ؛ت2ئمن االنراق

األعمةةةةال اافعن ةةةة  بلةةةةرافي  اعجةةةةعالا  والةةةةدع  عنةةةةى النحةةةةو االةةةةار إليةةةةه يف  ئجت 
 من االنراق؛ 13 اااد 

 من االنراق  10من اااد   4وضع إطار الفكنولوجيا اانلمل مبوجب الر ع   ئدت 
نتةةاق وطعانةةا  ودعةةت ةيئةة  الفنريةةه األطةةعاف واانظمةةا  ااعاقبةة  إىل ن ةةد  يرانعةةا بلةةملن -4

   وطنبت إىل األمانة  أن نعةد يميعةا  ون عيةعا  ت3ئ2017كانون الثاين/ينايع   25الف يي  الدور  قبل 
 ت 2017هليئ  الفنريه ئأيار/مايو  46نوليريا  لفنك الرال لننظع فيعما يف الدور  

    

__________ 

  21-/م أ1من اا عر  70وف ا  لنر ع   ت1ئ

  أعة  1انظع اعالي   ت2ئ

ينبغةةةةةةةةةةي لقطةةةةةةةةةةعاف أن ن ةةةةةةةةةةدم يرالةةةةةةةةةةةا عةةةةةةةةةةن طعيةةةةةةةةةةا بوابةةةةةةةةةة  اا ةةةةةةةةةةا ا  عنةةةةةةةةةةى الةةةةةةةةةةعاب  اللةةةةةةةةةةبكي الفةةةةةةةةةةا :  ت3ئ
<http://www.unfccc.int/5900>  وينبغةةةةي لنمنظمةةةةةا  ااعفمةةةةةد  بطةةةةةر  معاقةةةةب أن نعقةةةةةل م ةةةةةا ا ا بال يةةةةةد 

  <secretariat@unfccc.int> اعلكرتوين إىل العنوان الفا :


