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 الهيئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة الحادية واألربعون

  4112كانون األول/ديسمرب   8-1ليما، 
 )ب( من جدول األعمال 14البند 

 ولوجيات ونقلها وتنفيذ آلية التكنولوجياتطوير التكن
 االستراتيجي المتعلق بنقل التكنولوجيابرنامج بوزنان 

 االستراتيجي المتعلق بنقل التكنولوجيابرنامج بوزنان   
 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس  

الن ةد  ارةر  رحبت اهليئة الفرعيةة لتننفية) )اهليئةة الفرعيةة( ين ريةر مربةئ البيئةة النا يةة عةن  -1
 .(1)يف تنفي) يرنامج يو نان االسرتاتيجي ا ننتئ ين ل النكنولوجيا

وأشةةةةاري اهليئةةةةة الفرعيةةةةة رف ماةةةةاوراي مربةةةةئ البيئةةةةة النا يةةةةة وا تةةةة  االسناةةةةار   ركةةةة   -4
وشةةةةةبكة تكنولوجيةةةةةا ا نةةةةةاا والحيفةةةةةت الن ةةةةةد  ارةةةةةر  يف موا مةةةةةة تنفيةةةةة) عن ةةةةةر يرنةةةةةامج يو نةةةةةان 

ل يةةدعم مراكةة  لنكنولوجيةةا ا نةةاا وشةةبكة لنكنولوجيةةا ا نةةاا مةة  عمتيةةة تفنيةةل االسةةرتاتيجي ا ن ةة
مرك  وشبكة تكنولوجيا ا ناا وأناطنهما، وهةو مةا اُةط ت  يةت اسةنجاية لةدعوة عةادرة عةن اهليئةة 

يةني مراكة  ن ةل  (3)رف جمةاالي الننةاون . وأشاري اهليئة الفرعية أيضةا  (4)الفرعية يف دورهتا األرينني
الةةةةع يةةةةدعمها مربةةةةئ البيئةةةةة النا يةةةةة يف ر ةةةةار يرنةةةةامج يو نةةةةان  -يةةةةا والنمويةةةةل ا  تيميةةةةة النكنولوج

 ومركةة  وشةةبكة تكنولوجيةةا ا نةةاا، ودعةةت مربةةئ البيئةةة النا يةةة رف أن ي ةةد  ت ريةةرا   - االسةةرتاتيجي
 .عن ه)ا النناون كج   من ت اريره ا رحتية ا  بتة

__________ 
 (1) FCCC/CP/2014/2و2 -، ا ربئ، اجل   الثاين ،FCCC/CP/2014/2/Add.1 . 
 (4) FCCC/SBI/2014/8 121، الف رة . 
 (3) FCCC/CP/2014/2/Add.1 12، ا ربئ، الف رة . 
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وأشاري اهليئة الفرعية رف أن التجنة الننفي)ية ا ننية يالنكنولوجيةا  ةد شةرعت، اسةنجاية  -3
، يف ت يةةةيم يرنةةةامج يو نةةةان االسةةةرتاتيجي، (2)لةةةدعوة عةةةادرة عةةةن اهليئةةةة الفرعيةةةة يف دورهتةةةا األرينةةةني

ويةةةةةةدأي مةةةةةةداوالهتا ياةةةةةةتن هةةةةةة)ه ا سةةةةةةتلة يف اجنماعهةةةةةةا الناسةةةةةة  ا ن ةةةةةةود يف يةةةةةةون، أ انيةةةةةةا، يف 
رف أن التجنةةةةةةةة الننفي)يةةةةةةةة ا ننيةةةةةةةة  . وأشةةةةةةةاري اهليئةةةةةةةة الفرعيةةةةةةةة أيضةةةةةةةا  (5)4112أغسةةةةةةةط  آب/

، مسرتشةةدة يف كلةة  4115يالنكنولوجيةةا سنضةةطت  ين يةةيم يرنةةامج يو نةةان االسةةرتاتيجي يف عةةا  
ياالخن اعةةاي الةةع سةةنحددها بر ةةة النمةةل ا ننيةةة وةة)ه ا سةةتلة. ودعةةت التجنةةة  الننفي)يةةة ا ننيةةة 

ا رف ت ةةدت ت ريةةر مرحتةةي عةةن اسةةننناجاهتا األوليةةة رف اهليئةةة الفرعيةةة يف دورهتةةا الثانيةةة يالنكنولوجيةة
(، وت ريةةر ئةةاىلي رف مةةطرر األ ةةراق عةةن  ريةةئ اهليئةةة الفرعيةةة يف 4115واألرينةةني )ح يران/يونيةةت 

 (.4115كانون األول/ديسمرب  - دورهتا الثالثة واألرينني )تارين الثاين/نوبمرب

    

__________ 
 (2) FCCC/SBI/2014/8 124، الف رة . 
 (5) FCCC/SB/2014/3 51، الف رة . 


