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 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
 السابعة واألربعون الدورة
 ٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب  ١٥-٦بون، 
 من جدول األعمال)أ( ١٠البند 

  القضااي املنهجية مبوجب االتفاقية
ئاااة املقاااا يمل املو ااادة كسااااا اكاااافي  اااا ا  الدفي

  اثين أكسيد الكربون ان

 املقا يمل املو دة كساا اكافي  ا ا  الدفيئة ان اثين أكسيد الكربون  
  استنتاجا  اقرتح ان الرئيمل اشروع  

واصلل ا ائة للف الةرعةللف ل مشللوية الل مةللف وال)هنولوجةللف ) ة للف ا شللوية( ن ر للا   ا  للاية   ١-
شللحب ببلل  ريف ا نا وحللدة ابللاا مهللافك يين ألبللةد الهربللون زنبلللايي ةللاباي الدفة للف البشلل

ذللليف   و وحللدة(  للاية  ا ا صللا ي وعم ةللاي اةبالللف بوابلللف البوالةللل )ا شللاي للةابللا فةمللا ي لل    
وا لللاي   ا  للاية  تةاقةللف وألللدي مللن جديللد اعجافابللا بوجا للفازلطللاي ا بللاملن ا نابمبةللف  وجلل  

 ا وحدة   بةاق البةابف اللامف ل)غ  ا ناخ.
وزح للا ائة للف الةرعةللف أن الةريلل  اللامللن ا تصلل  ا لللف  تةللاق  ييلل  )فريلل  اتةللاق  -٢

 ملللا ي)صلللن بوالللل ليعلللا اي ملللن أجلللن حبلللاا  ييللل (  علللر عم لللق بشلللحبن ا  لللاية  ا وحلللدة  
لةن ر فةابلا ملر ر األطلراف اللاملن بوصلةق اج)ملاا األطلراف    مبامهاي األطراف احملد ة وطنةا  

اتةلللاق  ييللل  )مر ر/اج)ملللاا أطلللراف  ييللل (، اللللر، يقلللمن،     لللف أملللوي، ت لللد  األطلللراف 
ل منابمبةللاي وا  للاية  ا وحللدة   للا  مل ومللاي عللن ازنبلللايي البشللريف ا نشللحب وعم ةللاي لبال)ابللا وف

ا  رية من قبن ائة ف ااهومةف الدولةف ا لنةلف ب)غل  ا نلاخ ) ة لف ا نلاخ(، واللا أقر لا مر ر/اج)ملاا 
 .(١)أطراف  يي 

__________ 

 )أ(.3١، الة رة ٢١-م أ/١ا  ري  (١)
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وع لللللللدي ائة لللللللف الةرعةلللللللف مناقشلللللللاي موالللللللوعةف بشلللللللحبن  لللللللر  ا بلللللللحبلف،  لللللللا   ذلللللللليف  -3
  ت رير لللا ال) ةةمللل  اولللام ، واعجفلللا بقلللروية  بللل)ن)اجاي اللللا ل صلللا للةابلللا  ة لللف ا نلللاخاز

 لملان الةري  اللامن الن ر   ا  اية  ا وحدة.
واتة ا ائة ف الةرعةف ع ى مواص ف الن لر   ا  لاية  ا وحلدة    ويالا اللا بل)ل د    -4

بشلحبن حىت ت)مهن من مراعاة ا داوزي اللا جلري   لطلاي الةريل  اللاملن  ٢٠١٩حزيران/يونةق 
 أعال  واب)ن)اجاي  ة ف ا ناخ   ت رير ا ال) ةةم  اوام . ٢اةيعا اي ا شاي للةابا   الة رة 

    


