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 مؤتمر األطراف
 الدورة الثانية والعشرون

 2016تشرين الثاين/نوفمرب  18-7مراكش، 
 ب( من جدول األعمال)8البند 

 تطوير التكنولوجيات ونقلها
 الروابط بين آلية التكنولوجيا واآللية المالية لالتفاقية

 الروابط بين آلية التكنولوجيا واآللية المالية لالتفاقية  
 اقتراح مقدم من الرئيس  
 22-/م أ-مشروع المقرر   

 بين آلية التكنولوجيا واآللية المالية لالتفاقيةالروابط   
 إن مؤمتر األطراف، 
 ،21-/م أ13، وإىل املقرر 18-/م أ1من املقرر  62إىل الفقرة  إذ يشري 
احددا الدددورة اللونولوج ددو، لددا يف ذلدد  يف يف مج د  مر  علددأ أة ددو املددوار  املال ددويشدد   وإذ 

 ،اللخف ف واللو فيف جمايل من أجا متوني األطراف من تعزيز إجراءاهتا  املراحا املبورة،
ومركدز  اللنف ذيو املعن دو باللونولوج دا اللجنوباللقدم الذي أحرزته  بلقدير   رحبي -1 

الددروابب بددني  ل ددو حتسددني وشددبوو تونولوج ددا املندداي والو انددال اللشددة ل و لةل ددو املال ددو يف موا ددلو 
 ؛(1) و املال و، بإجراءال تشما عقد حلقو عما أثناء الدورةاللونولوج ا واآلل

بقددرار جملددص القددندور األمندددر للمندداي عقددد اجلماعددال  ددنويو بدددني  يرحددب -2 
لا يف ذلد  اللجندو اللنف ذيدو املعن دو  اهل ئال املنشأة لوجب االتفاق و،القندور األمنر للمناي و 

__________ 

 .Add.1و FCCC/CP/2016/7/Rev.1والوث قو  FCCC/SB/2016/1انظر املرفق األول للوث قو  (1)
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 رئ سدده تدداتني اهل ئلددنيإىل  بالدددعوة الدده وج  دداو   ددا املندداي،باللونولوج ددا ومركددز وشددبوو تونولوج
 حلنور اجلماعه الراب  عشر؛

اللجندو  علدأ أن يوا دا  عدوة رئ سدهجملص القندور األمنر للمنداي  يشج  -3 
 هاجلماعاتددكددز وشددبوو تونولوج ددا املندداي إىل اللنف ذيددو املعن ددو باللونولوج ددا واسلددص اال لشدداري ملر 

 ؛الروابب بني  ل و اللونولوج ا واآلل و املال و ذال االتلمام املشرتك بة و متلني املقبلو بشأن القنايا
القددددندور األمنددددر للمندددداي ومركددددز وشددددبوو تونولوج ددددا  بزيددددا ة تعدددداون يرحددددب -4 

ال   ما ف ما يلعلق باال دلفا ة مدن برندامال اال دلعدا  و عدم األنشدحو اللحندرييو ومرفدق و املناي، 
مشرياً إىل ما ينحوي عل ه تذا اللعاون من إموان و  عدم البلددان  ،لقندورإعدا  املشاري  اللاب  ل

 النام و األطراف يف بناء قدراهتا علأ تنف ذ مشاري  وبرامال اللونولوج ا؛
ا ددددلجابًو القددددندور األمنددددر للمندددداي اللقدددددم الددددذي أحددددرز   الحددددق بلقدددددير  ي -5 

و ددددول إىل تونولوج ددددال ا اللقدددددد الدددددعم مدددن أجددددا تسدددد  ف مددددا يلعلددددق ب 21-/م أ13 للمقدددرر
اللعداون يف البحدو واللحدوير للمودني البلددان مدن أجدا  ل مو ب ئ اً يف البلدان النام دو األطدراف، و 

 ؛(2)النام و األطراف من تعزيز ما تلخذ  من إجراءال يف جمايل اللخف ف واللو ف
السددددلحال الوطن ددددو املع تنددددو وج ددددال اللنسدددد ق املخلقددددو بالقددددندور األمنددددر  يدددددعو -6 

للمناي إىل ا دلخدام الددعم امللداا هلدا يف إطدار برندامال اال دلعدا  و عدم األنشدحو اللحندرييو لال دحال  
 جبملو أمور تشما إجراء تق  مال االحل اجال اللونولوج و وو   محب العما امللعلقو باللونولوج ا؛

 امللقدلو باللونولوج دا،شاري  البلدان النام و األطراف إىل أن تُعدت امل أيناً  يدعو -7 
املقدمدو املساعدة اللقن دو عن و  ونولوج واالحل اجال الل املشاري  الناجتو عن تق  ماللا يف ذل  

للشدددة ل و لةل دددو املال دددو مدددن أجدددا إىل الو اندددال اوتُقددددتم ا  مدددن مركدددز وشدددبوو تونولوج دددا املنددداي،
 ؛كا من الس ا ال وعمل ال   فقاً ذل  و و   ذتا،تنف

اللجندددو اللنف ذيدددو املعن دددو باللونولوج دددا ومركدددز وشدددبوو تونولوج دددا املنددداي  يشدددج  -8 
 دددحاب املقدددلحو والو اندددال اللشدددة ل و لةل دددو املال دددو علدددأ زيدددا ة إشدددراك ا  دددال املعن دددو مدددن أ

 لوج ا واآلل و املال و؛تنحل  به من إجراءال للملني الروابب بني  ل و اللونو  ماف 
اللجندددو اللنف ذيدددو املعن دددو باللونولوج دددا ومركدددز وشدددبوو تونولوج دددا املنددداي  يددددعو -9 

والو اندددددال اللشدددددة ل و لةل دددددو املال دددددو إىل أن تقددددددم، يف تقاريرتدددددا السدددددنويو إىل مدددددؤمتر األطدددددراف، 
 دو املال دو، كده ُّددتتا معلومال عما تلخذ  من إجراءال للملني الروابب بني  ل و اللونولوج دا واآلل

 بإرشا ال بشأن مزيد من اإلجراءال عند االقلناء؛
علدددأ موا دددلو نظدددر  يف تدددذ  املسدددألو يف  ورتددده الرابعدددو والعشدددرين )تشدددرين  يلفدددق -10 

 (.2018الثاين/نوفمرب 
__________ 

. ملاا يف الرابب اللايل: B.14/02مقرر جملص القندور األمنر للمناي  (2)
<http://www.greenclimate.fund/boardroom/board-meetings/documents>. 


