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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  والتكنولوجية العلمية للمشورة الفرعيةاهليئة 
  والثالثون الثالثةالدورة 

  ٢٠١٠ ديسمرب/األول كانون ٤ - نوفمرب/الثاين تشرين ٣٠كانكون، 
  األعمال جدول من ٤البند 

  ونقلها لتكنولوجياتاتطوير 

  ونقلها التكنولوجياتتطوير   

  الفرعية اهليئة رئيس من مقترح استنتاجات مشروع   
تقريـر  برحبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ           -١

العـادي   هفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا عن نتائج أعمال الفريق، مبا يف ذلك اجتماع            
وأحاطتا  ،)١( يف بون، أملانيا   ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٠ إىل   ١٩السادس الذي ُعقد من     

. ق اخلرباء عن نتـائج أعمـال الفريـق        علماً بالتقرير الشفوي الذي قدمه نائب رئيس فري       
والحظت اهليئتان الفرعيتان أن فريق اخلرباء أحرز تقدماً ملموساً يف تنفيذ برنـامج عملـه               

كما أعربتا عن تقديرمها لرئيس فريق اخلرباء، السيد بروس         . ٢٠١١-٢٠١٠ بالفترة   اخلاص
الفريق ، لقيادهتما   )السودان(طيب احلسن   ، ونائب الرئيس، السيد جنم الدين ق      )أستراليا(ويلسن  

  . ٢٠١١-٢٠١٠ربنامج عمله اخلاص بالفترة ب يف املضي قدماً
 إجراء تقييم لالحتياجات مـن      ث املعنون ورحبت اهليئات الفرعيتان بالدليل احملدّ     -٢

، الذي شـارك يف     )املشار إليه فيما يلي بعبارة دليل التقييم       (التكنولوجيا يف جمال تغري املناخ    
إعداده برنامج األمم املتحدة اإلمنائي واألمانة بالتعاون مع فريق اخلرباء ومبادرة التكنولوجيـا             

اف غري املدرجة يف املرفق األول مـن االتفاقيـة           الفرعيتان األطر  تانشجعت اهليئ و .املناخية
حتياجاهتـا مـن    ال، اليت جتري حالياً عمليات تقييم       )األطراف غري املدرجة يف املرفق األول     (

  .، على استخدام دليل التقييم احملدثالتقييم االتكنولوجيا أو تقوم بتحديث هذ
__________ 

)١( FCCC/SB/2010/INF.4. 
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لتقرير الذي قدمـه فريـق   ورحبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية با       -٣
الحظت أن   و .)٢(اخلرباء عن خيارات تيسري البحث والتطوير التعاونيني يف جمال التكنولوجيا         

التقرير يتضمن كرتاً من املعلومات وجمموعة من النتائج اليت ميكن أن تستفيد منها األطـراف               
طريقة حتفيـز األعمـال     لمسائل املتصلة بتطوير التكنولوجيا ونقلها، مبا فيها        ليف مناقشاهتا   

   .التعاونية بشأن البحث والتطوير يف جمال التكنولوجيا سواء يف إطار االتفاقية أو خارجها
والحظت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن األمانة نظمت، مبساعدة           -٤

آلسـيوي،  حكومة سنغافورة وبالتعاون مع برنامج األمم املتحدة للبيئة، ومصرف التنميـة ا           
ومبادرة التكنولوجيا املناخية حلقة العمل اإلقليمية آلسيا واحمليط اهلادئ بشأن إعداد مشاريع            

 تـشرين   ٢٨ إىل   ٢٦نقل التكنولوجيا من أجل متويلها، اليت ُعقـدت يف سـنغافورة مـن              
وأعربت اهليئة الفرعية عن تقديرها للمساعدة اليت قدمتها حكومـة          . ٢٠١٠أكتوبر  /األول
  .استضافة حلقة العمل املذكورةبرة سنغافو

ورحبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بالتقرير الذي أعدته األمانـة          -٥
 يف أفريقيا، وآسيا، واحمليط     ُعقدالذي   ،)٣(عن برنامج التدريب اإلقليمي بشأن إعداد املشاريع      

 يف  الـواردة وأحاطت علماً باملعلومـات      .اهلادئ، وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب     
النتائج اليت أسفر عنها تنظيم حلقات العمل هذه واخلربات والدروس املستفادة           شأن  التقرير ب 

واعترفت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية باحلاجة إىل تنظيم مزيـد مـن              .منها
بأن أي إجـراءات ممكنـة للمتابعـة        حلقات العمل التدريبية باللغتني الفرنسية واإلسبانية و      

  . االستفادة من هذه اخلربات والدروس املستفادةستقتضي
وأحاطت اهليئة الفرعية علماً باملعلومات اليت قدمتها شفوياً مبـادرة التكنولوجيـا             -٦

املناخية بشأن استمرار توسيع نطاق الشبكة االستشارية للتمويل اخلـاص التابعـة ملبـادرة              
اخ يف تعزيز قدرات مطوري املشاريع وغريهم من مقترحي املشاريع للحصول           تكنولوجيا املن 

طاقة ال الطاقة النظيفة، مبا فيها ال      يف جم  واقعيةعلى رأس املال اخلاص من أجل متويل مشاريع         
املتجددة، كما شجعت مبادرات أخرى متعددة األطراف على تقدمي املعلومـات املتعلقـة             

  . وتسريع تطوير التكنولوجيا ونقلها إىل البلدان الناميةباألنشطة اليت أدت إىل تعزيز
 مطلـع والحظت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن األمانة ستنظم يف            -٧

 حلقة عمل بشأن املمارسات اجليدة يف إجراء عمليات تقييم االحتياجـات مـن              ٢٠١١عام  
 ٢٠١١-٢٠١٠ّدث لفريق اخلـرباء للفتـرة   التكنولوجيا على النحو املبني يف برنامج العمل احمل 

   .وأعربت عن تطلعها إىل تلقي التقرير املتعلق بنتائج حلقة العمل هذه يف دورهتا الرابعة والثالثني
  :وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تقوم، رهناً بتوافر املوارد، مبا يلي -٨

__________ 

)٢( FCCC/SBSTA/2010/INF.11. 

)٣( FCCC/SBSTA/2010/INF.6. 
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إلسـبانية بـشأن إعـداد      تنظيم حلقات عمل تدريبية باللغتني الفرنسية وا       )أ( 
مشاريع نقل التكنولوجيا من أجل متويلها لفائدة األطراف غري املدرجـة يف املرفـق األول،               

  ؛املعنيةبالتعاون مع املنظمات الدولية واملبادرات 
، بتنظيم دورة تدريبيـة     املعنيةالقيام، مبشاركة املنظمات الدولية واملبادرات       )ب( 

 اإلنترنت والتدريب وجهاً لوجه على إعداد مـشاريع نقـل         منوذجية جتمع بني التدريب عرب    
التكنولوجيا من أجل متويلها، والبناء على اخلربات والدروس املستفادة من برنامج التـدريب             

 أعاله، وتقدمي تقرير عن التقدم احملـرز     ٥ يف الفقرة    ااإلقليمي على إعداد املشاريع املشار إليه     
   .خلامسة والثالثنيإىل اهليئة الفرعية يف دورهتا ا

 تقدمي الدعم املـايل     اليت تستطيع ودعت اهليئة الفرعية األطراف واملنظمات املعنية        -٩
  . أن تفعل ذلك أعاله٨لألنشطة املشار إليها يف الفقرة 

    
  


