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(A)     GE.08-71402    101208    101208 

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة التاسعة والعشرون

  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٠- ١بوزنان، 
  

   من جدول األعمال٧البند 
  ولوجيات ونقلهاتطوير التكن

  تطوير التكنولوجيات ونقلها
  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

  إضافة

  توصية اهليئة الفرعية للتنفيذ
قررت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا التاسعة والعشرين، أن توصي مؤمتر األطراف باعتماد مـشروع                 

  :املقرر التايل يف دورته الرابعة عشرة

  ]١٤- م أ/- [مشروع مقرر 
  تطوير التكنولوجيات ونقلها

  إن مؤمتر األطراف،

 واألحكام ذات الصلة من برنامج مواصلة       ٢١ من جدول أعمال القرن      ٣٤ إىل الفصل    إذ يشري   
 بشأن نقل التكنولوجيات السليمة بيئياً الذي اعتمدته اجلمعية العامة لألمم ٢١تنفيذ جدول أعمال القرن 
   التاسعة عشرة،املتحدة يف دورهتا االستثنائية

 ٩ و٨ و ٧ و ٥ و ٣ و ١ إىل األحكام ذات الصلة من االتفاقية، وال سيما الفقرات           وإذ يشري أيضاً    
  ،١٢ من املادة ٤ و٣ والفقرتني ١١ من املادة ٥ و١، والفقرتني ٩من املادة ) ج(٢، والفقرة ٤من املادة 
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، ١٢-م أ /٣، و ١١-م أ /٦و،  ١٠-م أ /٦، و ٧-م أ /٤، و ٣-م أ /١٣ إىل املقـررات     وإذ يشري كذلك    
  ، ١٣- م أ/٤، و١٣- م أ/٣و

باعتباره خطوة حنو رفع مـستوى       )١(بالربنامج االستراتيجي ملرفق البيئة العاملية    يرحب    - ١  
االستثمار يف نقل التكنولوجيا ملساعدة البلدان النامية على التصدي الحتياجاهتا مـن التكنولوجيـات               

قدمه هذا الربنامج االستراتيجي من إسهام يف النهوض بأنـشطة نقـل            السليمة بيئياًَ، ويقر مبا ميكن أن ي      
  التكنولوجيا مبوجب االتفاقية؛

  : إىل مرفق البيئة العامليةيطلب  - ٢  

 فوراً يف إعداد مشاريع للموافقة عليها وتنفيذها مبوجب الربنامج االستراتيجي أن يشرع  )أ(  
 أعاله وأن ييسِّر عملية إعدادها بسرعة ملساعدة البلدان النامية علـى التـصدي              ١املشار إليه يف الفقرة     

  الحتياجاهتا من التكنولوجيات السليمة بيئياً؛

فيذ لتقدمي الدعم التقين للبلدان النامية يف إعداد        أن يتعاون مع وكاالته املشرفة على التن        )ب(  
عمليات تقييم احتياجاهتا من التكنولوجيا أو حتديثها، حسب االقتضاء، باستخدام الدليل احملدَّث إلجراء             
عمليات تقييم االحتياجات من التكنولوجيا يف جمال تغري املناخ الصادر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، 

 بالتعاون مع فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا، وأمانة اتفاقية األمم املتحدة ٢٠٠٩أوائل عام لُيتاح يف 
  اإلطارية بشأن تغري املناخ واملبادرة املتعلقة بتكنولوجيا املناخ؛

عالج الثغـرات  : أن ينظر يف تنفيذ الربنامج االستراتيجي على املدى الطويل، مبا يشمل   )ج(  
 بيئياً؛ السليمةمليات اجلارية ملرفق البيئة العاملية واليت تتصل باالستثمار يف نقل التكنولوجيات احملددة يف الع

  والتأثري على استثمار القطاع اخلاص؛ وتشجيع األنشطة املبَتكَرة لتنمية املشاريع؛

أعاله ) ج- أ(٢أن يقدم تقريراً عن التقدم املُحَرز يف تنفيذ األنشطة املشار إليها يف الفقرة   )د(  
إىل مؤمتر األطراف يف دورته السادسة عشرة، إضافة إىل تقدمي تقارير مؤقتة إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ يف                 
دورتيها الثالثني واحلادية والثالثني، بغية تقييم تقدمه وتوجُّهه مستقبالً ملساعدة األطراف يف نظرهـا يف               

  .اتيجياالحتياجات الطويلة األجل لتنفيذ الربنامج االستر

 -  -  -  -  -  

                                                      

)١( FCCC/SBI/2008/16. 


