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 للتنفيذ الفرعية الهيئة
 واألربعون الخامسة الدورة
 2016 نوفمرب/تشرين الثاين 14-7 ،مراكش

 من جدول األعمال )ج(12البند 
 تطوير التكنولوجيا ونقلها

 زنان االستراتيجي لنقل التكنولوجيابرنامج بو

 زنان االستراتيجي لنقل التكنولوجيابرنامج بو  
 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس  

عن التقدم احملرر     ( بتقرير مرفق البيئة العامليةتنفيذيئة الهرحبت اهليئة الفرعية للتنفيذ ) -1
، (1))برنررراما بو نررراج ااملرررقاتيقل( تنفيرررذ برنررراما بو نررراج ااملرررقاتيقل املتعلرررق بنقررر  الت نولوجيرررا

املرررتقابةت لتوترررياا اللقنرررة التنفيذيرررة  مرفرررق البيئرررة العامليرررة  ذلرررإل ااجررررايتاا الررر  ا رررذها  مبرررا
 .(2)للت نولوجيا

 أعرر. . وعررقعت 1ورحبررت هيئررة التنفيررذ باهلي رر  اقديررد للتقريررر املشررار  ليرر    الفقررر   -2

   طررار تقررارير  املرحليررة املقبلررة، يرر  التئرردياا القا مرررة  علررأ أج يواترر ، مرفررق البيئررة العامليررة
 .برناما بو ناج ااملقاتيقلوالدروس املستفاد    تنفيذ 

مشرروعات تتمرمن أهردافات  31علرأ  مرفق البيئة العامليرةورحبت هيئة التنفيذ مبوافقة جملس  -3
مشرراريت تتعلرق بررالت ي   10تتعلرق بنقر  الت نولوجيررا مرن أجر  التنفيرر  مرن حررد  ت ر  املنرا  و

. ورحبرت كرذلإل بالتقردم احملرر    ةمرفرق البيئرة العامليرمت ت   املنا  خ.ل الفق  املشمولة بتقريرر 
 تنفيذ املشاريت النموذجية لنق  الت نولوجيا ال  تدخ    نطاق برناما بو ناج ااملقاتيقل.

__________ 

(1) FCCC/CP/2016/6 5-، املرفق، اقزيت ثالثات. 

برنراما بو نراج ااملرقاتيقل. ان رر التوترياا كمرا تررد   التقريرر الن را ل للقنرة التنفيذيرة للت نولوجيرا عرن تقيري   (2)
 .97، الفقر  FCCC/SBI/2015/16الوثيقة 
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واملراكررررز  مركررررز وعررررب ة ت نولوجيررررا املنررررا  ورحبررررت هيئررررة التنفيررررذ بالتعرررراوج اقررررار  بررررن -4
   طرررار برنررراما بو نررراج  ة العامليرررةااقليميرررة لنقررر  الت نولوجيرررا والتمويررر  املدعومرررة مرررن مرفرررق البيئررر

ااملرررقاتيقل، مبرررا   ذلرررإل التعررراوج مرررن أجررر  ااملرررتقابة للطلبررراا الررر  تقررردم ا البلرررداج الناميرررة 
علررأ  عررب ة ت نولوجيررا املنررا مركررز و و  مرفررق البيئررة العامليررةالتماملررات للمسرراعد  التقنيررة. وعررقعت 

التعاوج بن ج اا التنسيق التابعة  مواتلة تعزيز تعاوهنما. وعقعت كذلإل األطراف علأ تعزيز
 من أج  تطوير الت نولوجيا ونقل ا. الوطنية املعينة اكياناهتهلا   مرفق البيئة العاملية و 

وأعررررررارا هيئررررررة التنفيررررررذ  ئ أايررررررة تنفيررررررذ النتررررررا ا الرررررر  يفر هررررررا تقيرررررري  ااحتياجرررررراا  -5
الر  ك رن أج   را هلرا  املروارد الت نولوجية، وعقعت األطراف علرأ الن رر   ملرب  املرتندام

النتررررا ا الرررر  يفر هررررا تقيرررري   مررررن أجرررر  يريرررر  تنفيررررذ وفقررررات لن ررررام التن رررريا الشررررفاف للمرررروارد
 ااحتياجاا الت نولوجية.

وتتطلررت هيئررة التنفيررذ  ئ ااطرر.ت علررأ التقريررر املسررت مي  للقنررة التنفيذيررة للت نولوجيررا  -6
 .FCCC/SBI/2015/22من الوثيقة  79ااملقاتيقل، وفقات للفقر   عن تقيي  برناما بو ناج
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