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*1521365*  

 الفرعية للتنفيذ الهيئة
 واألربعون الثالثةالدورة 

  2015كانون األول/ديسمرب  4-1، باريس
 من جدول األعمال )ب( 10البند 

 ونقلها وتنفيذ آلية التكنولوجيا تطوير التكنولوجيا
    برنامج بوزنان االستراتيجي المتعلق بنقل التكنولوجيا

 برنامج بوزنان االستراتيجي المتعلق بنقل التكنولوجيا  
 

 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس  
 
رحبــا ائة ــف الة عةــف ل تنةةــ  )ائة ــف الة عةــف( بتب يــ  م ملــ  البة ــف الراملةــف عــن التبــد  ا ــ      -1

             الــــــواردة   التب يــــــ ، وباملر ومــــــا  تنةةــــــ  ب نــــــامرت بو نــــــان اقلــــــواتةيا املتر ــــــ  بنبــــــ  الت نولوجةــــــا
 .(1)ملةما خيص تراون امل مل  املتواص  مع م كز وشب ف ت نولوجةا املناخ

ل ينــف التنةة يــف املرنةــف بالت نولوجةــا عــن تبةــةم  النهــا ابــالتب ي  أيضــا   رحبــا ائة ــف الة عةــفو  -2
 . نولوجةاال ي أجنز هبدف ترزيز ملرالةف آلةف الت (2)ب نامرت بو نان اقلواتةيا

ودعا ائة ف الة عةـف ال ينـف التنةة يـف املرنةـف بالت نولوجةـا واال ـس اقلترـاري مل كـز وشـب ف  -3
ت نولوجةــا املنــاخ را م اعــاة التيــارب امل تســبف والـــدرويت املســتةادة الــ  وتــي ع ةهــا تب يــ  التبةـــةم 

 أعاله عند رعداد خطط عم هما املبب ف. 2املرار رلةه   الةب ة 
وال ةانـــا   وم كـــز وشـــب ف ت نولوجةـــا املنـــاخاألطـــ اف،  ائة ـــف الة عةـــف ل تنةةـــ  أيضـــا  ودعـــا  -4

التوصـــةا  الـــواردة   الرمـــ  بتطـــوي  الت نولوجةـــا ونب هـــا را الرام ـــف    ـــال األخـــ ا  ا  ال ـــ ف 
خــ ا  ا  املالةــف األ وال ةانــا أعــاله وشــيرا م ملــ  البة ــف الراملةــف  2التب يــ  املرــار رلةــه   الةبــ ة 

 لنظ  ملةها.ع ى اال  ف 
__________ 

 (1) FCCC/CP/2015/4 وAdd.1. 
 (2) FCCC/SBI/2015/16. 
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الــ  منت ــي املــدة  ا تبةةمــع ــى تبالــم م ملــ  البة ــف الراملةــف  أيضــا  شــيرا ائة ــف الة عةــف و  -5
 التيمـــةمول مرـــاريع النمو جةــف لةـــوة  أج يــا مل اكـــز ب نـــامرت بو نــان لنبـــ  ت نولوجةـــا املنــاخ و وي هـــا

 .ال ابرف مع ال ينف التنةة يف مبي د تومل ها
حتديث تب ي  التبةـةم، باقعتمـاد ال ينف التنةة يف املرنةف بالت نولوجةا را ودعا ائة ف الة عةف  -6

أعـــاله، و لـــ   5رـــار رلةهـــا   الةبـــ ة امل امل تســـبف والـــدرويت املســـتةادة مـــن األنرـــطف التيـــاربع ـــى 
ـــــف  ـــــف آلة ـــــز ملرالة ـــــا،هبـــــدف ترزي ـــــ تؤ   األطـــــ افملـــــ يتســـــىحـــــ   الت نولوجة                موعـــــد  النظـــــ    التب ي

 (، من خالل ائة ف الة عةف ل تنةة .2017نوملمرب تر ين الثاين/ق يتياو  دورته الثالثف والرر ين )
 


