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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة الرابعة والثالثون

  ٢٠١١يونيه / حزيران١٦- ٦بون، 
   من جدول األعمال١٢البند 

  تطوير التكنولوجيات ونقلها

  تطوير التكنولوجيات ونقلها    

  ستنتاجات يقترحه الرئيسمشروع ا    
أحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً بالتقرير الشفوي ملرفق البيئة العاملية وأعربت عن              -١

 ملـا تقديرها للمرفق ووكالتيه، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئـة،             
  .)١(التكنولوجياأُحرز من تقدم يف تنفيذ برنامج بوزنان االستراتيجي بشأن نقل 

 ٣٦ورحبت اهليئة الفرعية للتنفيذ بالتقدم احملرز يف تقدمي الدعم التقين واملايل ملساعدة   -٢
طرفاً غري مدرجة يف املرفق األول باالتفاقية يف تطوير وحتديث عمليات تقيـيم احتياجاهتـا               

ملدرجة يف املرفـق    والحظت اهليئة الفرعية للتنفيذ أن العديد من األطراف غري ا         . للتكنولوجيا
. حتياجاهتا للتكنولوجيـا  الاألول قد أعربت عن اهتمامها بإجراء أو حتديث عمليات تقييم           

وأوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ بأن يدعو مؤمتر األطراف، يف دورته السابعة عشرة، مرفق البيئة             
ى غري مدرجة   العاملية إىل مواصلة تقدمي الدعم املايل، حسب مقتضى احلال، إىل أطراف أخر           

يف املرفق األول باالتفاقية من أجل إجراء أو حتديث عمليات تقييم احتياجاهتا للتكنولوجيـا،              
إجراء عمليات تقييم االحتياجات للتكنولوجيا يف جمال  املعنون املُحدَّثمشرية إىل توفر الدليل     

  .)٢(تغري املناخ

__________ 

)١( FCCC/SBI/2008/16. 

)٢( <http://unfccc.int/ttclear/pdf/TNA%20HANDBOOK%2020101115.pdf>. 
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ة العاملية يف تقدمي الدعم     رفق البيئ ورحبت اهليئة الفرعية للتنفيذ بالتقدم الذي أحرزه م         -٣
ـ            لتجريب . تراتيجي مشاريع التكنولوجيا ذات األولوية كجزء من برنـامج بوزنـان االس

والحظت اهليئة الفرعية أن مقترحات املشاريع التجريبية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف             
تشمل سوى مشروع    املرفق األول باالتفاقية واليت حتصل على دعم من مرفق البيئة العاملية ال           

ملتعلقـة  والحظت اهليئة الفرعية أيضاً أمهية املـشاريع ا       . واحد يتعلق بتكنولوجيات التكّيف   
يتعلق منها بتطوير وتعزيز املعارف احمللية، ودعت مرفق   التكّيف، مبا يف ذلك ما   بتكنولوجيات

البيئة العاملية واألطراف واملنظمات ذات الصلة إىل تقدمي الدعم املايل، إن أمكنـها ذلـك،               
 برنـامج   ملقترحات املشاريع، مبا فيها مقترحات املشاريع التجريبية من األنواع اليت يدعمها          

  .بوزنان االستراتيجي فيما يتصل بتكنولوجيات التكّيف
وذكّرت اهليئة الفرعية للتنفيذ باالستنتاجات اليت خلُصت إليها يف دورهتـا الثانيـة               -٤

والثالثني حيث دعت مرفق البيئة العاملية إىل تقدمي تقارير مرحلية نصف سنوية بشأن تنفيـذ               
ودعت اهليئة الفرعية مرفق    . )٣(برنامج بوزنان االستراتيجي  األنشطة اليت تتلقى دعماً يف إطار       

البيئة العاملية إىل تقدمي تقارير عن التقدم احملرز يف تنفيذ األنشطة يف إطار برنـامج بوزنـان                 
االستراتيجي، مبا يف ذلك تنفيذه على املدى الطويل، كي تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيـذ يف                

  . والدورات الالحقة، طوال مدة تنفيذ برنامج بوزنان االستراتيجيدورهتا اخلامسة والثالثني

        

__________ 

)٣( FCCC/SBI/2010/10،  ١٠٢الفقرة. 


