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 الهيئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة الثانية واألربعون

  2015حزيران/يونيه  11-1بون، 
 من جدول األعمال  8البند 

 برنامج بوزنان االستراتيجي المتعلق بنقل التكنولوجيا

 برنامج بوزنان االستراتيجي المتعلق بنقل التكنولوجيا  
 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس  

يرة عرن التقردرحم ا رر  رحبت اهليئة الفرعية للتنفيذ )اهليئة الفرعية( بتقريرر مرقرا البيئرة ال ام  -1
 .(1)يف تنفيذ برنامج بو نان االسرتاتيجي امت لا بنقل التكنولوجيا

مراكررز نقررل مركررز وكرربكة تكنولوجيررا امنررا  و  أيضرراب بالت رراون بررن رحبررت اهليئررة الفرعيررةو  -2
التكنولوجيرررررا والتمويرررررل ايت ليميرررررة الررررر  يررررردعمإا مرقرررررا البيئرررررة ال اميرررررة يف   رررررار برنرررررامج بو نررررران 

 ىل أن يقردرحم يف تقراريرا امرحليرة امقبلرة م لومرال مف رلة  مرقا البيئة ال اميرة ودعت سرتاتيجي.اال
 مركز وكبكة تكنولوجيا امنا .  ضاقية عن ت اونه اجلاري مع

الرردعا امرراط لف رررا   رر   رحمقرردي ودعررت اهليئررة الفرعيررة أيضرراب مرقررا البيئررة ال اميررة  ىل أن -3
ررررر  ب ررررد األ رررررا   رررر  امدرجررررة يف امرقررررا األول) امدرجررررة يف امرقررررا األول ل تفا يررررة ( الرررر  ر  ب

كيمرا يتىنرهل هلرا القيرارحم  ،برنرامج بو نران االسررتاتيجي تقييمال احتياجاهتا من التكنولوجيا مبوجب
وذّكررررل اهليئرررة الفرعيرررة بالررردعو  الررر   . 17-/رحم أ11مقررررر مرررن ا 2 فقرررر بتلرررل التقييمرررال وققررراب لل
تنفيررذ نتررا ج لدعا برر ن يقرردرحم الرر (2)مرقررا البيئررة ال اميررة يف دورهتررا األرب ررن كانررت  ررد وجإتإررا  ىل

__________ 

(1) FCCC/SBI/2015/INF.4. 

(2) FCCC/SBI/2014/8 145و 144، الفقرتان.  
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تقييمررال االحتياجررال مررن التكنولوجيررا، مبررا يف ذلررل تعررة ال مررل امت لقررة بالتكنولوجيررا وأقكررار 
 .(3)امشاريع

 وكرربكة تكنولوجيررا امنررا   ررد يقرردرحم الرردعا التقرر   ىلمركررز  والحظررت اهليئررة الفرعيررة أن -4
تقييمال االحتياجال من  ، ال  تعلب ذلل، لتيىن  تنفيذاأل را     امدرجة يف امرقا األول

دَّث يف   ار التكنولوجيا رى أو ُتب ، وذلرل مبرا يتواقرا مرع امإرارحم برنامج بو نان االسرتاتيجي ال   ب
 . (4) يف دورته الىنادسة عشر   را ال  أسندها  ليه مؤمتر األ

 ورحبررت اهليئررة الفرعيررة برررالتقرير امرحلرري للجنررة التنفيذيررة ام نيرررة بالتكنولوجيررا عررن تقيررريا -5
، وأعربرررت عرررن هبرررد  ت زيرررز ق اليرررة نليرررة التكنولوجيررراالرررذي أب رررز  (5)برنرررامج بو نررران االسررررتاتيجي

للجنرررة التنفيذيرررة ام نيرررة بالتكنولوجيرررا عرررن نترررا ج التقيررريا، الرررذي  تعل إرررا ل ررردور التقريرررر النإرررا ي
سيبقدَّرحم  ىل مؤمتر األ را  عن  ريا الدور  الثالثرة واألرب رن للإيئرة الفرعيرة )تشررين الثرارب/نوقم  

 (.2015كانون األول/ديىنم    -
بو نررران برنرررامج  اجلإرررال الررر  تقررردرحم مىنررراتاهتا يف   رررار تقيررريااهليئرررة الفرعيرررة  كرررج تو  -6

علرررررت أن تنظرررررر يف الكيفيرررررة الررررر  فكرررررن هبرررررا لل نرررررامج أن يررررروقر الررررردعا يف  رررررال  االسررررررتاتيجي
 تكنولوجيال التكيف ويراعي امنظور اجلنىنارب.

أيضاب اللجنَة التنفيذية ام نية بالتكنولوجيا علت أن تواصل، لردى اهليئة الفرعية  كج تو  -7
شررررراور مرررررع األ ررررررا  وال رررررندو  األتضرررررر للمنرررررا  ، التبو نررررران االسررررررتاتيجي تقييمإرررررا ل نرررررامج

والوكاالل امشرقة علت التنفيذ التاب ة مرقا البيئة ال امية والكيانال ام نيرة األتررى حرول الكيفيرة 
 .نلية التكنولوجيا ال  فكن هبا ت زيز ق الية

    

__________ 

 .<http://unfccc.int/ttclear/pages/tech_portal.html>متاح علت الرابة ايتلكرتورب التاط:  (3)
 )أ(.123، الفقر  16-/رحم أ1امقرر  (4)

(5) FCCC/SBI/2015/INF.5. 
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