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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الثانية والثالثونالدورة 

  ٢٠١٠يونيه /حزيران ٩ -مايو /أيار ٣١بون، 
   من جدول األعمال٨البند 

  تطوير التكنولوجيا ونقلها

  تطوير التكنولوجيا ونقلها    

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس    
اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بانتخاب      و  اهليئة الفرعية للتنفيذ   رحَّبت  -١

 ،)فريق اخلرباء (رئيساً لفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا       ) أستراليا (بروس ويلسون السيد  
، وبترشـيح األطـراف     ٢٠١٠ئيس لعام   نائباً للر ) السودان (جنم الدين قطيب احلسن   والسيد  

 .)١(٢٠١٠ خرباء لعضوية الفريق يف عام

الـشفوي   وأحاطتا علماً بـالتقرير      )٢( فريق اخلرباء  بتقريرورحبت اهليئتان الفرعيتان      -٢
 يف  ستراليا بأ سيديننتائج االجتماعات اليت عقدها الفريق يف       املتعلق ب لنائب رئيس فريق اخلرباء     

      / أيـار ٢٨إىل  ٢٧  بون بأملانيا يف الفترة من ويف٢٠١٠فرباير / شباط٢٣ إىل ٢٢من  الفترة  
  . ٢٠١٠مايو 
              لفريـق اخلـرباء لفتـرة      احملـّدث وأقرت اهليئتان الفرعيتـان برنـامج العمـل           -٣

وطلبت اهليئتان الفرعيتان إىل فريق اخلرباء أن يقوم، أثناء أدائـه           . )٣(٢٠١١-٢٠١٠السنتني  
 من برنامج العمل احملّدث، بـالتركيز  ٤-٤ و٣-٤اص باألنشطة الواردة يف البندين   لعمله اخل 

ـ على اجملاالت اليت حتظى بدرجة عالية من التقارب بني األطراف يف مداوالهتا بشأن               سائل امل
__________ 

)١( FCCC/SB/2010/INF.1املرفق الثاين ،. 
)٢( FCCC/SB/2010/INF.1. 
)٣( FCCC/SB/2010/INF.1املرفق األول ،. 
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العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجـل         الفريقبالتكنولوجيا يف إطار    املتصلة  
، أثناء   فريق اخلرباء أن يتناول بالتفصيل     وطلبت اهليئتان الفرعيتان أيضاً إىل    . اقيةمبوجب االتف 

  :  خيارات الطرائق العملية ملا يلياضطالعه هبذه األنشطة،
اللجنة التنفيذية املقترحة املعنية بالتكنولوجيا على أساس املهام الـواردة يف             )أ(  
  ؛)ط(و) ز(و) د-أ (٧ الفقرة املرفق الثالث،، FCCC/AWGLCA/2010/6 الوثيقة

مركز تكنولوجيا املناخ وشبكة تكنولوجيا املناخ املقترحني علـى أسـاس             )ب(  
) د(و) ج-أ(١٠، املرفق الثالث، الفقـرة      FCCC/AWGLCA/2010/6املهام الواردة يف الوثيقة     

)‘٥‘-‘١‘.(  
ـ          -٤ ة والـثالثني   وأشارت اهليئتان الفرعيتان إىل استنتاجات دورتيهما الثالثني واحلادي

إلجياد وسيلة فعالة إلشراك القطاع اخلاص يف هذه العملية على وجه           املتمثلة يف إيالء االعتبار     
ورحبت اهليئتان الفرعيتان باستمرار احلوار بني فريق اخلرباء وأوسـاط األعمـال            . )٤(أكمل

خلرباء علـى   االجتماعات اليت عقدها الفريق، وشجعت اهليئتان الفرعيتان فريق ا        بالتزامن مع   
حتقيق توازن يف متثيل أوساط األعمال بني البلـدان املتقدمـة           ضمان  مواصلة هذا احلوار، و   

ودعت اهليئتان الفرعيتان فريق اخلرباء إىل النظر يف خيارات حتسني العمل مع            . والبلدان النامية 
ـ        . األوساط األكادميية واجملتمع املدين    الـشبكة  ا  وأشارتا إىل تعزيز األنشطة اليت تـضطلع هب
  .ملبادرة تكنولوجيا املناخالتابعة  االستشارية املعنية بالتمويل اخلاص

اليت أعربت عنها األطراف واملنظمـات       )٥(وأشارت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل اآلراء       -٥
 مبجاالت التركيز احملددة يف اجلزء الرابع من االختصاصات املشار إليها           فيما يتعلق ذات الصلة   

لتلك اآلراء الذي أعدته األمانة لتنظر فيـه اهليئـة           )٦( والتقرير التوليفي  ١٤-م أ /٢يف املقرر   
أخرى قـدمها    )٧(وأشارت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل ورقة     . الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثالثني    

التقرير التـوليفي   إىل   رداً على دعوة اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثالثني و          أحد األطراف 
  .الذي أعدته األمانة )٨(احملّدث لتلك اآلراء

سـتعراض   با فيما يتعلـق  ورحبت اهليئة الفرعية للتنفيذ بالتقرير الذي أعدته األمانة           -٦
 وأشـارت إىل    .)٩(ن االتفاقيـة   م ٤املادة    من ٥و) ج(١وتقييم مدى فعالية تنفيذ الفقرتني      

 ذات  األخـرى  اخلطوات اليت اختذهتا األطراف واملنظمات    بشأن  املعلومات املقدمة يف التقرير     
__________ 

)٤( FCCC/SBSTA/2009/3   ٢٢، الفقرة  ،FCCC/SBI/2009/8   ٦٦، الفقرة  ،FCCC/SBSTA/2009/8  الفقرة ،
٢٣ ،FCCC/SBI/2009/15 ٦٤، الفقرة. 

)٥( FCCC/SBI/2009/Misc.4. 

)٦( FCCC/SBI/2009/INF.1. 

)٧( FCCC/SBI/2010/Misc.3. 

)٨( FCCC/SBI/2010/INF.6. 

)٩( FCCC/SBI/2010/INF.4. 
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وأكـدت اهليئـة    .  إطار االتفاقية  ضمن وخارج الصلة يف عملية تطوير التكنولوجيا ونقلها       
يز العمل على تنفيذ تطوير     الفرعية للتنفيذ فائدة النتائج واالستنتاجات الواردة يف التقرير لتعز        

والحظت اهليئة الفرعية للتنفيـذ أيـضاً       . التكنولوجيا ونقلها، مبا يف ذلك عملية االستعراض      
  . البيانات ومجعها لدعم االستعراض والتقييمإتاحةالتحديات املطروحة يف جمايل 

ـ وأشارت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل تقرير مرفق البيئة العاملية       -٧ دم احملـرز يف  بشأن التق
وتتطلع اهليئة الفرعية للتنفيذ    . )١٠(نقل التكنولوجيا املتعلق ب برنامج بوزنان االستراتيجي    تنفيذ  

التقدم احملرز يف تنفيذ هذا الربنامج يف دورهتا الثالثة والثالثني لتقييم مدى            عن  إىل تلقي التقرير    
االحتياجات الالزمة لتنفيذ  يف تقدمه واجتاهه يف املستقبل لكي تستنري به األطراف لدى نظرها     

ودعت اهليئة الفرعية للتنفيذ    . ١٤-م أ /٢الربنامج االستراتيجي على املدى البعيد وفقاً للمقرر        
مرفق البيئة العاملية إىل تقدمي تقارير مرحلية نصف سنوية بشأن تنفيذ األنشطة الـيت حتظـى                

ميكن وضعها على   واليت  التكنولوجيا   بالدعم يف إطار برنامج بوزنان االستراتيجي املتعلق بنقل       
  ). TT:CLEAR (مركز تبادل املعلومات املتعلقة بالتكنولوجياموقع 

        

__________ 

)١٠( FCCC/SBI/2010/4. 


