
 

(A)   GE.11-71275    051211    061211 

 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
 الدورة اخلامسة والثالثون

 ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣ - نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ديربان، 
  من جدول األعمال٥البند 

 لتكنولوجيات ونقلهاتطوير ا

 تطوير التكنولوجيات ونقلها    

  من الرئيسمقترحمشروع استنتاجات     

 العمل  بتقرير حلقة ) اهليئة الفرعية (رحبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية         -١
 ٢٠١١يونيه  /ران حزي ٢ و ١املتعلقة بعمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية املعقودة يومي        

  .)١(ن بأملانيايف بو
 : ساحنة ملا يليوالحظت اهليئة الفرعية أن حلقة العمل أتاحت لألطراف فرصاً  -٢

تقاسم املمارسات اجليدة مع األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيـة              )أ(  
 ؛هذا الصدديف جمال عمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية وفيما يتصل بالدروس املستفادة يف 

حتديد احتياجات بعينها وإجراءات عملية من شأهنا أن تساعد األطراف يف             )ب(  
تسهل وحتقـق   ولوجية، ال سيما اإلجراءات اليت      تنفيذ نتائج عمليات تقييم االحتياجات التكن     

  لتلبية احتياجات البلدان النامية؛نقل التكنولوجيا فعلياً

جات التكنولوجية يف سـياق     مناقشة األدوار املمكنة لعمليات تقييم االحتيا       )ج(  
وحتسنيِ أنشطة تطوير التكنولوجيا ونقلها يف إطـار         )٢(لِة تنفيذ إطار نقل التكنولوجيا    مواص

  إلجراءات التخفيف والتكيف؛االتفاقية دعماً
__________ 

)١( FCCC/SBSTA/2011/INF.10. 
 ٧-م أ /٤ من االتفاقية مبوجب املقرر      ٤ من املادة    ٥اإلجراءات اهلادفة والفعالة لتعزيز تنفيذ الفقرة       اعتمد إطار    )٢(

 .١٣-م أ/٣وجرى تعزيزه مبوجب املقرر 
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مـع  حتديد وسائل لتنفيذ نتائج عمليات تقييم االحتياجات التكنولوجيـة            )د(  
  .التكيف توازن بني أنشطة التخفيف وكفالة وجود

وشجعت اهليئة الفرعية األطراف على االستعانة بنتائج حلقة العمل من أجل النظر يف      -٣
سبل لتوطيد دور عمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية يف حتـسني إجـراءات تطـوير              

 .التكنولوجيا ونقلها، ال سيما يف سياق آلية التكنولوجيا

ة والدروس املستفادة من تقييم االحتياجات      ورحبت اهليئة الفرعية باخلربات املكتسب      -٤
التكنولوجية وشجعت األطراف على مراعاهتا يف سياق ما تعده من إجراءات ختفيف مالئمة             

، وُخطط تكيف وطنية، واستراتيجيات للتنمية اخلفيضة الكربون، وخرائط طريـق أو            وطنياً
 .خطط عمل يف جمال التكنولوجيا

 باسم مبادرة تكنولوجيا املناخ     مت شفوياً ّدلومات اليت قُ  والحظت اهليئة الفرعية املع     -٥
ويف حلقة العمل املتعلقة بعمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية عن دور الشبكة االستشارية    
للتمويل اخلاص، التابعة ملبادرة تكنولوجيا املناخ، يف مساعدة واضعي مشاريع الطاقة النظيفة            

اخلاص، وتشجع اهليئة الفرعية املبادرات األخرى املتعـددة        على الوصول إىل رأمسال القطاع      
  .األطراف على تعزيز متويل املشاريع وعلى إطالع اهليئة على أنشطة من هذا القبيل

وذكّرت اهليئة الفرعية باالستنتاج الذي خلصت إليه يف دورهتا الثالثـة والـثالثني               -٦
 بتـوافر   رهناًوسبانية والفرنسية،   إلللغتني ا والذي طلبت فيه إىل األمانة تنظيَم حلقيت عمل، با        

املوارد، بشأن إعداد مشاريع نقل التكنولوجيا فيما يتصل بالتمويل، وتقدَمي تقرير عن التقدم             
 .احملرز يف تنفيذ دورة تدريبية شبكية رائدة بشأن هذا املوضوع

 بتوافر رهناًو هتمةم، بالتعاون مع املنظمات املوطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تنظ    -٧
 ترمي إىل ٢٠١٢ بشأن عمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية يف عام    املوارد، حلقات عمل  

بناء القدرات وتقاسم اخلربات والدروس املستفادة واملعلومات واملعـارف بـشأن الفـرص             
لوجيـة   لالحتياجـات التكنو    فيما يتصل بإعداد عمليات تقييم     والسبل املتاحة للبلدان النامية   

 .الوصول إىل التمويل الالزم لتنفيذهابو

وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة إعداد تقرير توليفي حمّدث عن عمليـات تقيـيم                -٨
 النـسخة   إىل املـستند  من هذه العمليات    " الثاين"االحتياجات التكنولوجية، مبا يشمل اجليل      

وبرنـامج   )٣(لتكنولوجية اخلاصة بتغري املنـاخ    احملّدثة من دليل عمليات تقييم االحتياجات ا      
م التقريـر يف الـدورة الـسابعة        بوزنان االستراتيجي املتعلق بنقل التكنولوجيا، على أن يقدّ       

  .والثالثني للهيئة الفرعية

__________ 

. دليل عمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية املتعلقة بتغري املنـاخ        . ٢٠٠٩برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،      )٣(
 .http://unfccc.int/ttclear/pdf/TNAHandbook_9-15-2009.pdf: يتاح على العنوان التايل
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، نظرت اهليئة الفرعية للمشورة العلميـة       ١٦-م أ /١ من املقرر    ١٢٦ بالفقرة   وعمالً  -٩
املعنيـة  ية للتنفيذ يف التقرير املتعلق بأنشطة وأداء اللجنة التنفيذيـة     والتكنولوجية واهليئة الفرع  

 واتفقتا على التوصية بعناصر مشروع مقرر بشأن هذه املـسألة           )٤(٢٠١١بالتكنولوجيا لعام   
وترد عناصر مشروع القـرار     . لينظر فيها مؤمتر األطراف ويعتمدها يف دورته السابعة عشرة        

  .تلك يف املرفق

__________ 

)٤( FCCC/SB/2011/2. 
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  املرفق

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

  ،٤ من املادة ٩و
 مـؤمتر   تـوايف  إىل أن اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا جيب أن          وإذ يشري أيضاً    

تقارير عن أنـشطتها وأدائهـا      بمن خالل اهليئتني الفرعيتني،     قت و على أساس مؤ  األطراف  
 ملهامها،

 وبانتخـاب   )١( التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا    بانتخاب أعضاء اللجنة   يرحب  -١  
 لـرئيس  نائباً) أملانيا( للجنة والسيد أنطونيو بفلوغر   رئيساً) األرجنتني(السيد غابرييل بالنكو    

 بصفتهما رئيسني   الالسيد بالنكو والسيد بفلوخري عم     علماً بأن    وحييط ،   ٢٠١٢اللجنة لعام   
 .٢٠١١متشاركني يف االجتماع األول للجنة يف عام 

 عـن أنـشطتها      بتقرير اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا     يرحب بتقدير   -٢  
 ، مبا يشمل حمصالت االجتماع األول للجنة، وبتقدمي اللجنـة يف          )٢(٢٠١١وأدائها يف  عام     

 لينظر فيه مؤمتر األطراف يف دورته السابعة        )٣(الوقت املناسب تقريرها عن طرائقها وإجراءاهتا     
  .١٦-م أ/١ للمقرر عشرة، وفقاً

 ٢٠١١ تأخر تعيني أعضاء اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا لعـام           يدرك  -٣  
 ية أعضاء اللجنـة سابقة، على أن تنتهي مدة وال على أساس استثنائي ودون إنشاءويوافق، 

تـدوم    بالنسبة لألعضاء الـذين ٢٠١٤احلاليني مباشرة قبل االجتماع األول للجنة يف عام 
الـذين    بالنسبة لألعضاء٢٠١٥واليتهم سنتني، ومباشرة قبل االجتماع األول للجنة يف عام 

 .)٤( أوصت به اللجنة يف اجتماعها األولوفق ماتدوم واليتهم ثالث سنوات، 

 أن اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا تتوقع وضع خطة عملها           أيضاً يدرك  -٤  
، ويطلـب   ٢٠١٢فرباير  / خالل اجتماعها املقبل، يف شباط     ٢٠١٣-٢٠١٢املتجددة للفترة   

__________ 

)١( FCCC/SB/2011/2املرفق ،.  
)٢( FCCC/SB/2011/2.  
)٣( FCCC/CP/2011/8.  
)٤( FCCC/CP/2011/8 ١٣، الفقرة.  
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إليها أن تورد خطة العمل هذه يف تقريرها املقدم إىل اهليئـة الفرعيـة للمـشورة العلميـة                  
   يف الدورة السادسة والثالثني لكل منهما؛)٥(نفيذوالتكنولوجية واهليئة الفرعية للت

 األطراف واملنظمات ذات الصلة القادرة على تكملة املوارد املاليـة           يشجع  -٥  
تنفيذ أنـشطة اللجنـة املعنيـة       إتاحة  املتاحة من خالل امليزانية األساسية لالتفاقية من أجل         

 .بالتكنولوجيا

        

__________ 

 .١٢٦رة ، الفق١٦-م أ/١ للمقرر وفقاً )٥(


