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*1521931*  

 مؤتمر األطراف
 الدورة الحادية والعشرون

 2015كانون األول/ديسمرب   11 -تشرين الثاين/نوفمرب  30باريس، 
 )ب( من جدول األعمال 9البند 

   تطوير التكنولوجيا ونقلها وتنفيذ آلية التكنولوجيا
 لالتفاقية الروابط بين آلية التكنولوجيا واآللية المالية

   
 الروابط بين آلية التكنولوجيا واآللية المالية لالتفاقية  

 
 مقترح مقدم من الرئيس  

 
 21-/م أ-مشروع المقرر   

  
 الروابط بين آلية التكنولوجيا واآللية المالية لالتفاقية  

 
 إن مؤمتر األطراف، 
 ،17-/م أ3املقرر من  17والفقرة  18-/م أ1من املقرر  62ىل الفقرة إ إذ يشري 
بتوصــتاا النةنــت التنفتايــت املانتــت بالت نولوجتــا بشــ ن الـــرواب   يرحــم مــت التقــدير -1 

 ؛ (1)بني آلتت الت نولوجتا واآللتت املالتت، كما وردا يف تقرير النةنت عن هاه املس لت
بـــاروار املســـتمر واني ـــاد بـــني اللـــندو  األف ـــر لنمنـــا ، ومرفـــ  اً يرحـــم أي ـــ -2 

 البتئت الااملتت، والنةنت التنفتايت املانتت بالت نولوجتا، ومركز وشب ت ت نولوجتا املنا ؛
مبسامهت مرف  البتئـت الااملتـت يف أنشـمت مركـز وشـب ت ت نولوجتـا املنـا   يرحم كالك -3 

 ويتمنت إىل تااون مستمر بني هاين ال تانني؛

__________ 

 (1) FCCC/CP/2014/6. 
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 62لنفقــرة اً قــدت توصـتاتو، وفقــجمنــس إدارة اللــندو  األف ـر لنمنــا  إىل ت يـدعو -4 
    ، لتنظـــــر فتمتـــــا مـــــؤمتر األطـــــراف يف دورتـــــو الثانتـــــت والاشـــــرين )تشـــــرين الثـــــاين/18-/م أ1مـــــن املقـــــرر 

 (؛2016نوفمرب 
وضــــرورة إ امــــت روابــــ   ــــددة ذاا نفــــت متبــــادل وو تفتــــت بــــني آلتــــت  ب مهتــــت يســــنم -5 

تنتني، مرفـــ  البتئـــت الااملتــت واللـــندو  األف ـــر الت نولوجتــا واآللتـــت املالتـــت، مــن فـــتل كتانتمتـــا التشــ 
 لنمنا ؛
بــ ن افــدف مــن لديــد الــرواب  وتمويرهــا بــني آلتــت الت نولوجتــا واآللتــت اً يســنم أي ــ -6 

 املالتت هو ضمان املوارد املالتت التزمت لتموير الت نولوجتا ونقنمتا وتازيز انيجراءاا املتانقت بالك؛
ةنــــــت التنفتايــــــت املانتــــــت بالت نولوجتــــــا، ومركــــــز وشــــــب ت ضــــــرورة أن تقــــــوم النيؤكــــــد  -7 

ت نولوجتـا املنــا ، وال تانــان التشـ تنتان لمللتــت املالتــت بتازيـز التاــاون الــدف تازيـز اضــمت  كــ  منمتــا 
 من االتفا تت؛ 12من املادة  4لنفقرة ًا بواليتو وتنفتاها عنى حنو فاال، وفق

لت نولوجتــا، ومركــز وشــب ت ت نولوجتــا املنــا ، إىل النةنــت التنفتايــت املانتــت بايمنــم  -8 
وال تـانني التشــ تنتني لمللتــت املالتــت مواصـنت التشــاور بشــ ن الــرواب  بـني آلتــت الت نولوجتــا واآللتــت املالتــت 
وامل ــيف يف تمويرهــا، بســب  منمتــا عقــد حنقــت عمــ  أرنــاء الــدورة الراباــت واألرباــني لنمتتئتــني الفــرعتتني 

 (؛2016)أيار/مايو 
إىل النةنــــــت التنفتايــــــت املانتــــــت بالت نولوجتــــــا أن تــــــدر ، يف تقريرهــــــا  اً يمنــــــم أي ــــــ -9 

أعــته كــيف ينظــر فتمتــا مــؤمتر  8الســنو ، االنــتنتاجاا الناشــئت عــن األنشــمت املشــار إلتمتــا يف الفقــرة 
 أعته؛ 4يف االعتبار التوصتاا املشار إلتمتا يف الفقرة اً األطراف يف دورتو الثانتت والاشرين، آفا

مـــن صـــك  38مـــت الفقـــرة اً جمنـــس إدارة اللـــندو  األف ـــر لنمنـــا ، متاشـــت يـــدعو -10 
لمرائــ  اللــندو  األف ــر اً إدارة اللــندو  األف ــر لنمنــا ، إىل النظــر يف نــب  تقــدت الــدعم، وفقــ

يف البنــدان النامتــت، والتاــاون يف اً لنمنــا ، مــن أجــ  تســمتت  الوصــول إىل الت نولوجتــاا الســنتمت بتئتــ
والتمــوير لتم ــني البنــدان النامتــت، وذلــك مــن أجــ  تازيــز مــا تتاــاه مــن إجــراءاا يف جمــا   البحــ 

 التافتف والت تف.
 


