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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
  الدورة الرابعة والثالثون

  ٢٠١١يونيه / حزيران١٦-٦بون، 
   من جدول األعمال٥البند 

  تطوير التكنولوجيات ونقلها

  وجيات ونقلهاتطوير التكنول    

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس    
علمـاً حبلقـة    ) اهليئة الفرعية (أحاطت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية         -١

العمل املتعلقة بعمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية، اليت نظمتها األمانة بالتعاون مع مرفق            
ة اإلمنائي، وبرنامج األمـم املتحـدة للبيئـة، ومبـادرة           البيئة العاملية، وبرنامج األمم املتحد    

  . يف بون بأملانيا٢٠١١يونيه / حزيران٢ و١تكنولوجيا املناخ يومي 
والحظت اهليئة الفرعية بتقدير املشاركة الفعالة خلرباء وممارسني من القطاعني العام             -٢

ائج حلقة العمل هـذه     والحظت أيضاً أن التقرير الكتايب بشأن نت      . واخلاص يف حلقة العمل   
  .سيتاح للهيئة الفرعية للنظر فيه يف دورهتا اخلامسة والثالثني

والحظت اهليئة الفرعية أيضاً أن تعزيز إمكانية تنفيذ املشاريع احملددة يف عملية تقييم               -٣
االحتياجات التكنولوجية يف األجل القريب يستلزم أن تقدَّم املشاريع على أوسع نطاق ممكن،          

ل الوسائل املوجودة واحملسنة، إىل مصادر التمويل احملتملة من القطاعني العام واخلاص            من خال 
ومن أمثلة مصادر التمويل العامـة واخلاصـة وأدوات تيـسري           . وإىل هيئات التعاون الدويل   

املشاريع واملنظمات ذات الصلة، اليت تناولتها املناقشات يف حلقة العمل املتعلقـة بعمليـات              
 أعاله، الصندوُق العاملي لكفاءة الطاقة      ١ياجات التكنولوجية، املذكورة يف الفقرة      تقييم االحت 

، (KfW)والطاقة املتجددة، ومصرف التنمية األسيوي، واملؤسسة االئتمانية إلعادة الـتعمري           
وشراكة الطاقة املتجددة والكفاءة يف استخدام الطاقة، وجملس األعمال التجارية العاملي املعين            

ية املستدامة، والشبكة االستشارية للتمويل اخلاص التابعة ملبادرة تكنولوجيا املناخ، وهي           بالتنم
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والحظت اهليئة  . مصادر ُتيسر احلصول على التمويل الالزم لتنفيذ املشاريع يف البلدان النامية          
أن تـوفر لألطـراف     الفرعية أيضاً أن عمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية من شـأهنا           

معلومات مفيدة عن األنشطة املنفذة يف إطار اآللية املعنية بالتكنولوجيا، اليت أُنشئت مبوجب             
 من  ١٢٨ وفقاً للفقرة    ٢٠١٢ واليت من املقرر أن تعمل بشكل تام يف عام           ١٦-م أ /١املقرر  
  .١٦-م أ/١املقرر 

م يف إطار االتفاقية اإلطارية     ورحبت اهليئة الفرعية مبجموعة أنشطة التدريب اليت تقدَّ         -٤
يف جمال إعداد برامج نقل التكنولوجيا من أجل متويلها، واليت نتجت عن الربنامج التـدرييب               
املتعلق بإعداد املشاريع الذي نفذته األمانة بالتعاون مع املنظمات واملبادرات الدوليـة تلبيـةً              

  .)١(لطلب مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة
ارت اهليئة الفرعية إىل استنتاجات دورهتا الثالثة والثالثني اليت طلبت فيهـا إىل             وأش  -٥

األمانة أن تنظم، رهناً بتوافر املوارد، حلقيت عمل تدريبيتني باللغتني اإلسبانية والفرنسية، على             
 التوايل، يف جمال إعداد برامج نقل التكنولوجيا من أجل متويلها لفائدة األطراف غري املدرجة             

 منوذجيـة يف املرفق األول لالتفاقية، وأن تقدم تقريراً عن التقدم احملرز يف تنفيذ دورة تدريبية               
على شبكة اإلنترنت يف نفس املوضوع كي تنظر فيه اهليئة الفرعيـة يف دورهتـا اخلامـسة                 

ايل ودعت اهليئة الفرعية األطراف واملنظمات املعنية اليت تستطيع تقدمي الدعم امل          . )٢(والثالثني
إىل أن تفعل ذلك، مبا يضمن تنظيم هذه األنشطة يف الوقت املناسـب وبـصورة فعالـة،                 
ومساعدة األطراف غري املدرجة يف املرفق األول يف تنفيذ نتائج عمليات تقييم االحتياجـات              

  .التكنولوجية

        

__________ 
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