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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة اخلامسة والثالثون

  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣ -نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ديربان، 
   من جدول األعمال١١البند 

  تطوير التكنولوجيات ونقلها

  طوير التكنولوجيات ونقلهات    

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس    
أحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً بتقرير مرفق البيئة العاملية عن التقـدم احملـرز يف                 -١

، مبا يف ذلك تنفيذه يف األجـل        )١(تنفيذ برنامج بوزنان االستراتيجي املتعلق بنقل التكنولوجيا      
  .إليه اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الرابعة والثالثنيالطويل، على حنو ما دعت 

وأقرت اهليئة الفرعية للتنفيذ بالدعم املقدم من مرفق البيئة العاملية لتنفيـذ مـشاريع                -٢
وأقـرت كـذلك    . رائدة لنقل التكنولوجيا وإجراء عمليات تقييم لالحتياجات التكنولوجية       

وباإلضافة إىل ذلـك،    . يل األجل بشأن نقل التكنولوجيا    احملرز يف تنفيذ الربنامج الطو     بالتقدم
البيئة العاملية واألطراف على اإلسراع بعملية التنفيذ املبكر للمـشاريع املقدمـة             حثت مرفق 

  .٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٣٠ قبل
وشجعت اهليئة الفرعية للتنفيذ األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية على              -٣

مرفق البيئـة   إىل  مبشاريع، وخباصة مشاريع تكنولوجيات التكيف، وتقدميها       وضع اقتراحات   
 يف وصـفه العاملية وفقاً لعناصر الربنامج الطويل األجل بشأن نقل التكنولوجيا الـذي يـرد            

ودعت اهليئة الفرعية للتنفيذ مرفق البيئة      . FCCC/SBI/2011/14 من الوثيقة    ٤٧ و ٤٦ الفقرتني
  .الربنامج الطويل األجل بشأن نقل التكنولوجياالعاملية إىل التوعية ب

__________ 

)١(  FCCC/SBI/2011/14. 
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ورحبت اهليئة الفرعية للتنفيذ بنتائج عمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية الـيت             -٤
. وزنان االستراتيجي بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة للبيئة       بجيري إعدادها يف إطار برنامج      

ات املقدمة شفوياً من الشبكة االستشارية للتمويل وأحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً باملعلوم
اخلاص التابعة ملبادرة تكنولوجيا املناخ بشأن تعاوهنا مع برنامج األمم املتحدة للبيئة لتقييم أي              
مشاريع حتدد يف إطار عمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية لتحديـد مـدى مالءمتـها              

  .فيذالستثمار القطاع اخلاص بغية اإلسراع بالتن
دعم تـشغيل مركـز وشـبكة       ودعت اهليئة الفرعية للتنفيذ مرفق البيئة العاملية إىل           -٥

  .تكنولوجيا املناخ وأنشطتها دون حكم مسبق على أي اختيار للبلد املضيف
نظرت اهليئة الفرعية للتنفيـذ واهليئـة       ،  ١٦-م أ /١ من املقرر    ١٢٦وعمالً بالفقرة     -٦

نولوجية يف التقرير املتعلق بأنشطة اللجنـة التنفيذيـة املعنيـة           الفرعية للمشورة العلمية والتك   
 واتفقتا على التوصية بعناصر ملشروع مقرر بـشأن هـذه           ٢٠١١ائها لعام   دبالتكنولوجيا وآ 

وترد يف املرفـق عناصـر      . املسألة ينظر فيه مؤمتر األطراف ويعتمده يف دورته السابعة عشرة         
  .مشروع املقرر



FCCC/SBI/2011/L.34 

3 GE.11-71254 

  املرفق

   مقرر بشأن تطوير التكنولوجيات ونقلهاعناصر مشروع    
  إن مؤمتر األطراف،  
 ٨ و ٧ و ٥ و ٣ و ١إىل األحكام ذات الصلة من االتفاقية، وخباصة الفقرات         إذ يشري     

  ،٤ من املادة ٩و
إىل أن اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا ستقدم، علـى أسـاس           وإذ يشري أيضاً      

ن طريق اهليئتني الفرعيتني، تقريـراً عـن أنـشطتها وعـن            مؤقت، إىل مؤمتر األطراف، ع    
  وظائفها، أداء

 وبانتخاب  )١( باألعضاء املنتخبني للجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا      يرحب  -١  
نائباً لرئيس اللجنـة    ) أملانيا(رئيساً والسيد أنطونيو فلوغر     ) األرجنتني(السيد غابرييل بالنكو    

تـشاركا يف    ويقر بأن السيد بالنكو والسيد فلوغر        ٢٠١٢ولوجيا لعام   التنفيذية املعنية بالتكن  
  ؛٢٠١١رئاسة االجتماع األول للجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا يف عام 

 بتقرير اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا عن أنشطتها        يرحب مع التقدير    -٢  
الجتماع األول للفريق وتقـدمي تقريـره   ، مبا يف ذلك ما خيص نتائج ا)٢(٢٠١١وأدائها لعام  

 يف الوقت املناسب لينظر فيه مؤمتر األطراف يف دورته السابعة           )٣(املتعلق بالطرائق واإلجراءات  
  ؛١٦-م أ/١عشرة، مبوجب املقرر 

  بالتعيني املتأخر ألعضاء اللجنة التنفيذية املعنيـة بالتكنولوجيـا         حييط علماً   -٣  
ثنائية ودون إرساء سابقة، على أن انتهاء مدة والية األعضاء           ويوافق، بصفة است   ٢٠١١ لعام

احلاليني للجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا قبل االجتماع األول الذي ستعقده اللجنة التنفيذية     
 مباشرة فيما يتعلق باألعضاء الذين تبلغ مـدة واليتـهم           ٢٠١٤املعنية بالتكنولوجيا يف عام     
ول الذي ستعقده اللجنـة التنفيذيـة املعنيـة بالتكنولوجيـا يف            عامني وقبل االجتماع األ   

 مباشرة فيما يتعلق باألعضاء الذين تبلغ مدة واليتهم ثالثة أعوام، على حنو مـا               ٢٠١٥ عام
  ؛)٤(أوصت به اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا يف اجتماعها األول

__________ 

)١( FCCC/SB/2011/2, annex. 
)٢( FCCC/SB/2011/2. 
)٣( FCCC/CP/2011/8. 
)٤( FCCC/CP/2011/8 ١٣، الفقرة. 
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نية بالتكنولوجيا وضع برنـامج      بتوقع اللجنة التنفيذية املع    حييط علماً أيضاً    -٤  
 / يف أثناء اجتماعها األول الذي سـيعقد يف شـباط          ٢٠١٣-٢٠١٢عملها املتجدد للفترة    

 ويطلب إليها أن تتيح برنامج العمل هذا يف تقريرها إىل اهليئة الفرعية للمشورة              ٢٠١٢ فرباير
   السادسة والثالثني؛، كل منهما يف دورته)٥(العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ

 األطراف واملنظمات ذات الصلة اليت ميكنها تكملة املـوارد املاليـة            يشجع  -٥  
املتاحة عن طريق امليزانية األساسية لالتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ لتنفيذ أنشطة اللجنـة              

  .التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا على أن تنفذ ذلك

        

__________ 

 .١٦-م أ/١ من املقرر ١٢٦وفقاً للفقرة  )٥(


