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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
  الدورة األربعون

  ٢٠١٤يونيه / حزيران١٥-٤بون، 
  من جدول األعمال) ب(٤البند 

  تطوير التكنولوجيا ونقلها وتنفيذ آلية التكنولوجيا
التقرير التوليفي الثالث عن االحتياجات التكنولوجية اليت 
  حددهتا األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

التقرير التوليفي الثالث عن االحتياجات التكنولوجية الـيت حـددهتا              
  األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس    
نظرهـا يف   ) اهليئة الفرعيـة  (واصلت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية         -١

التقرير التوليفي الثالث عن االحتياجات التكنولوجية اليت حددهتا األطراف غري املدرجـة يف             
ورحبت اهليئـة الفرعيـة     . )١()األطراف غري املدرجة يف املرفق األول     (املرفق األول لالتفاقية    

 طرفاً من األطراف غـري املدرجـة يف املرفـق األول لتقييماهتـا لالحتياجـات                ٣١بإجناز  
ونوهت بتقدمي مرفق البيئة العاملية الدعم املايل لعمليات تقيـيم االحتياجـات            . التكنولوجية

التكنولوجية يف إطار برنامج بوزنان االستراتيجي املتعلِّق بنقل التكنولوجيا، كما نوهت بتقدمي 
  .املتحدة للبيئة ومنظمات إقليمية للدعم التقينبرنامج األمم 

. وأشارت اهليئة الفرعية مع التقدير إىل تطور عملية تقييم االحتياجات التكنولوجية            -٢
والحظت أن معظم األطراف اليت أجرت تقييمات الحتياجاهتا التكنولوجية، علـى النحـو             

لوجيـة تعطـي األولويـة       أعاله، وضعت أيضاً خطط عمـل تكنو       ١املشار إليه يف الفقرة     

__________ 

)١( FCCC/SBSTA/2013/INF.7) شار إليها فيما يلي بالتقرير التوليفي الثالثُي.( 
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. للتكنولوجيات وتوصي بإطار متكيين لتجاوز العقبات اليت تعيق نشر تلك التكنولوجيـات           
والحظت أيضاً ضرورة أن تعزز األطراف عملية تقييم االحتياجات التكنولوجية وتتابعها من            

البيئية خالل املضي يف تعزيز وضع وتنفيذ مقترحات مشاريع سليمة من النواحي االقتصادية و            
  .واالجتماعية

وسلمت اهليئة الفرعية بأن التقرير التوليفي الثالث يربز ويقدم طائفة واسـعة مـن                -٣
املعلومات عن عملية تقييم االحتياجات التكنولوجية، وعـن مـشاركة اجلهـات املعنيـة،             
 والظروف الوطنية، وأولويات التنمية الوطنية، والسياسات والتدابري القائمـة، والقطاعـات          

والتكنولوجيات اليت حتظى باألولوية، والعقبات احملددة اليت تعيـق التكنولوجيـا، واألطـر             
التمكينية املتعلقة هبا، وخطط العمل التكنولوجية، مبا يف ذلك األنـشطة املتـصلة ببحـوث               
وتطوير التكنولوجيات اليت حتظى باألولوية واختبارها ونشرها وتعميمها، واألفكار اخلاصـة           

  .، والعناصر الشاملةباملشاريع
وأقرت أيضاً بأن املعلومات عن خطط العمل التكنولوجية وأفكار املشاريع الـواردة         -٤

يف التقرير التوليفي الثالث ميكن أن تقدم فكرة واضحة عن نوع الدعم املطلوب لتعزيز تنفيذ               
احملتملة للدعم املـايل   فيما يتعلق باملصادر نتائج تقييمات االحتياجات التكنولوجية، خصوصاً    

  .الالزم لتنفيذها
ودعت اهليئة الفرعية األطراف، واملنظمات الدولية ذات الصلة، والكيانات التشغيلية            -٥

لآللية املالية لالتفاقية، وغريها من املؤسسات املالية املعنية اليت بإمكاهنا تقدمي الـدعم الـتقين        
ل القيام بذلك، من أجل تنفيذ نتـائج تقييماهتـا          واملايل لألطراف غري املدرجة يف املرفق األو      

  .لالحتياجات التكنولوجية
وشجعت اهليئة الفرعية األطراف غري املدرجة يف املرفق األول على مراعـاة نتـائج                -٦

. تقييماهتا لالحتياجات التكنولوجية لدى إعداد مقترحات املشاريع الـيت حتتـاج إىل دعـم     
الالزم من مصادر خمتلفة يف إطار االتفاقية وخارجه، مبا يف وأشارت إىل ضرورة توفري التمويل 

  .ذلك املصادر العامة واخلاصة، من أجل تعزيز التخفيف والتكيف
والحظت اهليئة الفرعية أن اهلدف النهائي لعملية تقييم االحتياجات التكنولوجية هو             -٧

املشاريع يستفيد من طائفة    تعزيز اإلجراءات املتعلِّقة بالتخفيف والتكيف، وسلمت بأن تنفيذ         
من العناصر ذات الصلة اليت تضمن توفري الدعم املايل والتقين الالزم، مبا يف ذلك الـسياسات         

وسلّمت بأن ممارسات التخطيط اليت  . التمكينية واألطر التنظيمية اليت تعكس الظروف الوطنية      
دوائر املال واألعمـال    تعزز مشاركة مجيع اجلهات الفاعلة ذات الصلة واليت ميكن أن تضم            

الوطنية والدولية أساسية يف توليد أفكار املشاريع السليمة، يف إطار عملية تقييم االحتياجات             
  .التكنولوجية
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والحظت اهليئة الفرعية أن نتائج تقييمات االحتياجات التكنولوجية تـوفر أساسـاً              -٨
اف غري املدرجة يف املرفـق  وشجعت األطر. جيداً لتسريع تنفيذ إجراءات التكيُّف والتخفيف    

األول على أن تراعي، من خالل كياناهتا الوطنية املعينة، نتـائج تقييماهتـا لالحتياجـات               
  .التكنولوجية لدى إعداد طلبات احلصول على الدعم من مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ

وسلمت اهليئة الفرعية باحتمال وجـود صـالت بـني تقييمـات االحتياجـات               -٩
جية وغريها من العمليات احمللية املرتبطة باملناخ والتنمية، كتلك اليت تشمل إجراءات            التكنولو

وشجعت األطراف غري املدرجة يف املرفـق       . التخفيف املالئمة وطنياً وخطط التكيُّف الوطنية     
األول على مراعاة أوجه الترابط هذه لدى إعداد إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً وخطـط              

  .وطنيةالتكيُّف ال

        


