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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة الثالثة والثالثون

  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٤ - نوفمرب / تشرين الثاين٣٠كانكون، 
   من جدول األعمال٨البند 

  تطوير التكنولوجيات ونقلها

  وير التكنولوجيات ونقلهاتط    

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

، مبا يف ذلك اجتماعـه العـادي         الفريق فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا عن نتائج عمل       
ـ  )١( بأملانيا ، يف بون  ٢٠١٠نوفمرب  /ن الثاين  تشري ٢٠ و ١٩يومي  السادس املعقود     ا، وأحاطت

وأشارت . ر الشفوي الذي قدمه نائب رئيس فريق اخلرباء عن نتائج عمل الفريق           ي بالتقر علماً
            قد أحرز تقـدما كـبريا يف تنفيـذ برنـامج عملـه            اخلرباء  اهليئتان الفرعيتان إىل أن فريق      

ن الفرعيتان عن تقديرمها للسيد بـروس ويلـسون         وأعربت اهليئتا . ٢٠١١-٢٠١٠للفترة  
، نائب الرئيس، علـى     )السودان(، رئيس الفريق، والسيد جنم الدين قطيب احلسن         )أستراليا(

  .٢٠١١-٢٠١٠قيادهتما الفريق يف املضي يف برنامج عمله للفترة 
إجـراء تقييمـات    "ورحبت اهليئتان الفرعيتان بالطبعة احملدثـة للـدليل املعنـون             -٢
الـيت  ) يشار إليه فيما يلي بدليل التقيـيم     ( "الحتياجات من التكنولوجيا يف جمال تغيُّر املناخ      ل

شارك يف إعدادها برنامج األمم املتحدة اإلمنائي واألمانة، بتعاون مع فريق اخلرباء املعين بنقل              
درجة يف  وشجعت اهليئتان الفرعيتان األطراف غري امل     . التكنولوجيا ومبادرة تكنولوجيا املناخ   

املرفق األول لالتفاقية اليت تعكف حاليا على إجراء أو حتديث تقييماهتا لالحتياجـات مـن               
  . التكنولوجيا على استخدام الطبعة احملدثة من الدليل

__________ 
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وأحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ بتقرير مرفق البيئة العاملية بشأن التقدم احملرز يف تنفيذ               -٣
 بالتقدم احملـرز     أيضاً وأحاطت علماً  .)٢(التكنولوجيابرنامج بوزنان االستراتيجي املتعلق بنقل      

أو /ير و يف توفري الدعم التقين واملايل ملساعدة األطراف غري املدرجة يف املرفق األول على تطو             
وأحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً كـذلك       . حتديث تقييماهتا لالحتياجات من التكنولوجيا    

بالتقدم احملرز يف توفري الدعم املايل للمشاريع التجريبية لنقل التكنولوجيا اليت تـدعم تطـوير       
تجريبية املقترحة  وأشارت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل أن املشاريع ال       . التكنولوجيا ونشرها ونقلها  

أو اليت جيري تنفيذها يف إطار برنامج بوزنان االستراتيجي بشأن نقل التكنولوجيا تتعلـق              /و
أساساً بالتخفيف؛ ولذلك رحبت بوضع برنامج لنقل التكنولوجيا يف جمال التكيف مع املناخ             

ـ           امج بوزنـان  كما أعلن عنه مرفق البيئة العاملية يف تقريره عن التقدم احملـرز يف تنفيـذ برن
  .)٣(التكنولوجيااالستراتيجي بشأن نقل 

ويف ضوء املناقشات املستمرة اليت جتري يف إطار االتفاقية بـشأن هيكلـة اآلليـة                 -٤
التكنولوجية، الحظت اهليئة الفرعية للتنفيذ أن كل األنشطة املقترحة من مرفق البيئة العامليـة               

فاوضات اجلارية يف إطـار الفريـق العامـل         ال ينبغي أن تشكل حكماً مسبقاً على نتائج امل        
وأشارت اهليئـة الفرعيـة     . املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية       

للتنفيذ، على وجه اخلصوص، إىل أنه ينبغي ملرفق البيئة العاملية أن يوائم برناجمه الطويل األجل               
  .بشأن نقل التكنولوجيا تَبعاً لنتائج املفاوضات

        

__________ 
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