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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  احلادية والثالثونالدورة 

  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٢-٨كوبنهاغن، 
   من جدول األعمال٧البند 

  تطوير التكنولوجيات ونقلها

  قلهاتطوير التكنولوجيات ون    

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس    
رحبت اهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بتقريـر             -١

وأحاطـت اهليئتـان    . )١(٢٠٠٩لعـام   ) فريق اخلرباء (فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا      
اخلرباء عن نتائج االجتماع الرابـع      الفرعيتان علماً بالتقرير الشفوي الذي قدمه رئيس فريق         

.  يف بـانكوك بتايلنـد     ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٥ إىل   ٢٣للفريق، الذي ُعقد يف الفترة من       
ورحبت اهليئتان الفرعيتان باستمرار احلوار بني فريق اخلرباء وأوساط األعمال على هـامش             

تنتاجات يف دورتيهمـا    وأشارت اهليئتان الفرعيتان إىل ما خلصتا إليه من اس        . ذلك االجتماع 
الثالثني من أنه ينبغي إيالء االعتبار إلجياد وسيلة فعالة إلشراك القطاع اخلاص يف هذه العملية               

وقد تكون إحدى هذه الوسائل توفري حمفل مستمر ألعـضاء أوسـاط     . )٢ (على وجه أكمل  
الية اليت ميكن أن    األعمال والتمويل يتيح هلم اإلبالغ املنتظم عن تقييمهم ألكثر اإلجراءات فع          

وأعربـت  . تعمد إليها األطراف لتعزيز تطوير ونقل التكنولوجيات واملمارسات السليمة بيئياً         
، رئيس فريق اخلرباء، وللسيد     )جزر البهاما (اهليئتان الفرعيتان عن تقديرمها للسيد آرثر رول        

اخلرباء حنو إمتـام    ، نائب رئيس الفريق، ملسامهتهما يف توجيه فريق         )أستراليا(بروس ويلسون   
  . ٢٠٠٩-٢٠٠٨برنامج عمله للفترة 

__________ 

)١( FCCC/SB/2009/INF.6. 
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-٢٠١٠وأقرت اهليئتان الفرعيتان برنامج العمل املتجدد لفريـق اخلـرباء للفتـرة               -٢
   والحظت اهليئتان الفرعيتان أن فريق اخلرباء سيعقد اجتماعه اخلـاص يف مطلـع         . )٣(٢٠١١

 أي نتائج متفق عليهـا تتـصل         لتحديث برنامج العمل هذا، واضعاً يف اعتباره       ٢٠١٠عام  
بالتكنولوجيا ميكن أن تنشأ عن الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف، وأنه سيقدم برنـامج              

ورحبت اهليئتان الفرعيتـان  . عمله احملدث إليهما لكي تنظرا فيه يف دورتيهما الثانية والثالثني        
  .بعرض حكومة أستراليا استضافة هذا االجتماع

. )٤ (ورحبت اهليئتان الفرعيتان بالتقرير النهائي لفريق اخلرباء عن مؤشـرات األداء            -٣
والحظت اهليئة الفرعية للتنفيذ أن التقرير يتضمن جمموعة مؤشرات ميكن أن تستخدمها هي،             

 من  ٥و) ج(١قدر املستطاع، كأداة من أدوات استعراض وتقييم مدى فعالية تنفيذ الفقرتني            
االتفاقية، والقيام بصفة منتظمة برصد وتقييم مدى فعالية تنفيـذ إطـار نقـل               من   ٤املادة  

  .١٣-م أ/٤ ، على حنو ما يطلبه املقرر )٥( التكنولوجيا
 ملرفق البيئة العاملية عـن  )٦(وأحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً بالتقرير املؤقت الثاين    -٤

وتدعو اهليئـة   . )٧(يجي املتعلق بنقل التكنولوجيا   التقدم احملرز يف تنفيذ برنامج بوزنان االسترات      
الفرعية للتنفيذ مرفق البيئة العاملية إىل أن يقدم إليها يف دورهتا الثانية والثالثني تقريـراً عـن                 

التقدم احملرز يف تنفيذ هذا الربنامج، مبا يف ذلك عن اجلوانـب الطويلـة األجـل لربنـامج                      
  .بوزنان االستراتيجي

       

__________ 

)٣( FCCC/SB/2009/INF.6املرفق األول ،. 
)٤( FCCC/SB/2009/4 and Summary. 
 من االتفاقية، كمـا ورد يف       ٤ من املادة    ٥إطار اإلجراءات اهلادفة والفعالة لتعزيز تنفيذ الفقرة         )٥(

 .١٣- م أ/٣جموعة اإلجراءات املبينة يف املرفق األول للمقرر ، مكمالً مب٧- م أ/٤مرفق املقرر 
)٦( FCCC/SBI/2009/14. 
 .١٤- م أ/٢املقرر  )٧(


