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(A)     GE.05-70417    270505    270505                           BNJ.05-226 

                                           اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
                        الدورة الثانية والعشرون

     ٢٠٠٥     مايو  /      أيار  ٢٧-  ١٩     بون، 

                 من جدول األعمال ٦      البند 
                          تطوير التكنولوجيات ونقلها

 تطوير التكنولوجيات ونقلها
ٍ           مشروع استنتاجات مقترح  من الرئيس                      

               فاتفقت على     ١٠-    م أ  / ٦              من املقرر     ٢               إىل الفقرة                                                                 أشـارت اهليـئة الفرعـية للمشـورة العلمية والتكنولوجية          - ١
                                                                                                                          االختصاصـات لتوجيه فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا يف إعداد التوصيات لتعزيز تنفيذ اإلطار من أجل اختاذ تدابري                  

  .                                    وترد االختصاصات يف مرفق هذه االستنتاجات  .              من االتفاقية ٤           من املادة  ٥                               هادفة وفعالة لدعم تنفيذ الفقرة 

  ،  )١ (                                                                                                              ورحبـت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بتقرير رئيس فريق اخلرباء عن اجتماع الفريق السابع               - ٢
                                                      والحظت اهليئة التقدم احملرز بشأن تنفيذ خمتلف األنشطة          .                    يف بون، بأملانيا       ٢٠٠٥      مايو   /       أيار   ١٣    و   ١٢                    الذي عقد يف يومي     

  .                                   وشجعت الفريق على مواصلة عمله اجليد    ٢٠٠٥                                     املدرجة يف برنامج عمل فريق اخلرباء لعام

                ً                                                                                                 ورحبـت اهليـئة أيضـاً بالتقدم الذي أحرزه برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بشأن حتليله األويل لنتائج تقديرات                   - ٣
  ا                                                                                                                          االحتياجات يف جمال التكنولوجيا وخطته للتعاون مع برنامج األمم املتحدة للبيئة بشأن هذا العمل، بغية عرض نتائج هذ                 

                                        وسلمت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية        ).     ٢٠٠٥       نوفمرب   /            تشرين الثاين  (                                                    العمـل على نظر فريق اخلرباء يف اجتماعه الثامن          

                                                      

                                                                بنقل التكنولوجيا، السيد كيشان كومارسينغ، متاح على اإلنترنت على                           تقرير رئيس فريق اخلرباء املعين  ) ١ (
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                                                           ً                                                                والتكنولوجـية باسـتمرار دعم مبادرة تكنولوجيا املناخ وشجعت أيضاً هذه املبادرة على مزيد التعاون مع برنامج األمم                  
  .                                                                          اإلمنائي بشأن التحليل األويل لنتائج عمليات تقييم االحتياجات يف جمال التكنولوجيا                                 املتحدة للبيئة وبرنامج األمم املتحدة

                                                      ً                                                          وأحاطـت اهليـئة الفرعـية للمشورة العلمية والتكنولوجية علماً بالتقرير الشفوي لألمانة عند تقدم املشروع                 - ٤
                                        األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ                                                                                      النموذجي بشأن الربط الشبكي بني مركز تنسيق املعلومات التكنولوجية التفاقية           

(TT:CLEAR)      ورأت أن هذا العمل يعّد خطوة بناءة إىل األمام يف            .                                                       ومراكـز املعلومات التكنولوجية الوطنية واإلقليمية                                 ّ                     
                                      ، مالحظة أن مزيد االعتماد على البوابات(TT:CLEAR)                                                        طريق ربط املوارد اخلارجية مبركز تنسيق املعلومات التكنولوجية 

  .                                                                                         األخرى القائمة من شأنه أن يسهل عمل األمانة ويوفر يف نفس الوقت جمموعة ثرية من املعلومات واخلدمات

                        ً                                                                                     والحظـت اهليـئة الفرعـية أيضـاً أن دورة املـتابعة التدريبية بشأن اخليارات املبتكرة لتمويل التنمية وتطوير            - ٥
                                                      ، سوف جتمع بني ممثلني من البلدان املتقدمة والبلدان             ٢٠٠٥        أكتوبر /                                                   التكنولوجيات ونقلها، املقرر عقدها يف تشرين األول      

                                                                                                                            النامـية وأعضـاء اجملـتمع املايل لتقييم نوعية مقترحات املشاريع املختارة احملددة أثناء عملية تقييم االحتياجات يف جمال                   
                           راحات املشاريع، بوصف ذلك                                  ً                                                 وسوف تسهم احللقة التدريبية أيضاً يف توفري التوجيه، عند اللزوم، ملقدمي اقت             .            التكنولوجيا

                                  وطلبت اهليئة الفرعية من األمانة       .                                                                                      خطـوة عملـية أخرى يف تنفيذ نتائج عمليات تقييم االحتياجات يف جمال التكنولوجيا             
   ).    ٢٠٠٥      ديسمرب  /          كانون األول (                                                             تقدمي تقرير عن نتائج احللقة التدريبية يف دورهتا الثالثة والعشرين 

                                               ّ                           ق اخلرباء كان قد أجرى، يف اجتماعه السابع، مناقشة بّناءة لورقة غري رمسية أعدها                                 والحظت اهليئة الفرعية أن فري     - ٦
  ،  )٢ (            ّ                                                                                             الفريق للتمكّن من حتديد املسائل احمليطة بالتكنولوجيات اململوكة للقطاع العام والتكنولوجيات املتاحة لالستعمال العام

                                                  استكشاف هذه املسألة يف اجتماعه الثامن وسوف                  ً                            والحظت أيضاً أن فريق اخلرباء سيمضي يف        .                       وحتسني فهم هذه املسائل   
                                                  ، مع االستمرار يف حتديد وحتسني فهم املسائل احمليطة بنقل       ٢٠٠٦                                                          يـنظر يف إمكانـية إدراجهـا يف بـرنامج عمله لعام             

                            ودعت اهليئة الفرعية فريق     .                                                                                          التكنولوجـيات اململوكة للقطاع العام والتكنولوجيات اليت أصبحت متاحة لالستعمال العام          
  . ٤-   م أ / ٤         من املقرر   )  ب ( ٧                                                                  اخلرباء إىل أن يضع يف اعتباره األحكام الواردة بشأن هذه املسألة يف الفقرة 

                                                                                                              والحظـت اهليـئة الفرعـية أن فريق اخلرباء سوف ينظر، يف اجتماعه الثامن، يف نتائج احللقة الدراسية حول                    - ٧
                         يف توباغو، بترينيداد        ٢٠٠٥       يونيه   /         حزيران   ١٦       إىل    ٤ ١                                                                  تكنولوجـيات التكيف مع تغري املناخ، اليت ستعقد يف الفترة من            

                        ً                      ً                                                                    والحظت اهليئة الفرعية أيضاً أن األمانة ستعد تقريراً حول هذه احللقة الدراسية لكي تنظر فيه اهليئة يف دورهتا                    .          وتوبـاغو 
   .                 الثالثة والعشرين

              وشجعت األطراف    .            للتكنولوجيا                                                                               وسـلمت اهليئة الفرعية بأمهية إشراك القطاع اخلاص يف النقل اهلادف والفعال              - ٨
  .          ً                                               ورحبت أيضاً باستمرار إشراك فريق اخلرباء للقطاع اخلاص يف أنشطته  .                                       على اختاذ تدابري عملية إلشراك القطاع اخلاص

                                                      

                                              ، السيد كيشان كومارسينغ، متاح على اإلنترنت على                                            تقرير رئيس فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا  ) ٢ (
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                            ً                                                                                           كما أحاطت اهليئة الفرعية علماً بعبء العمل الثقيل بالفعل لفريق اخلرباء واألمانة يف تنفيذ األنشطة املتبقية لعام                   - ٩
           ً                                                             وأحاطـت علماً مع التقدير بالدعم املايل وإعالنات التربعات املقدمة من             .     ٢٠٠٦                           نشـطة املقـترحة لعـام             واأل     ٢٠٠٥

                                                                                                                       حكومـات كـل من كندا واململكة اململكة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية والنرويج والواليات املتحدة األمريكية،                
                ودعت األطراف اليت   .     ٢٠٠٥                              يذ برنامج عمل فريق اخلرباء لعام                                                            واللجنة األوروبية، ومبادرة تكنولوجيا املناخ، من أجل تنف      

   .     ٢٠٠٥                                                                                        هي يف وضع يسمح هلا بتقدمي دعم مايل إىل القيام بذلك لتمكني فريق اخلرباء من إجناز برنامج عمله لعام 

             واصلة النظر                            وشجعت فريق اخلرباء على م       )٣ (                                                                    وأشـارت اهليئة الفرعية إىل استنتاجاهتا يف دورهتا احلادية والعشرين          -  ١٠
                                                                ً                                                        يف املسائل املتصلة بنشر ونقل تكنولوجيات الطاقة املتقدمة واألقل تلويثاً واألكثر كفاءة وامليسورة الثمن والفعالة من حيث            
                                                                                                                         الـتكلفة، مبـا فـيها أنـواع الوقود األحفوري وتكنولوجيات الطاقة املتجددة، مع مراعاة نتائج تقييمات االحتياجات                  

   .            التكنولوجية

       مشاريع  /                                                                                         اهليـئة الفرعية مجيع األطراف اليت هي يف وضع يسمح هلا مبد األمانة مبعلومات حول برامج                       ودعـت    -  ١١
ّ                                      من االتفاقية على مّدها هبا، لغرض نشرها على موقع           ٤              من املادة     ٥                                                      البحث والتطوير املشتركة ذات الصلة بأحكام الفقرة                           

  .(TT:CLEAR)                    مركز تنسيق املعلومات 

                                                      

) ٣ (  FCCC/SBSTA/2004/13 ٨٧         ، الفقرة  .  
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 املرفق

 خلرباء املعين بنقل التكنولوجيا إلعداد توصياتاختصاصات فريق ا
 مـن أجل تعزيز تنفيذ اإلطار الختاذ إجراءات هادفة وفعالة لتعزيز

  من االتفاقية٥-٤تنفيذ املادة 

               اخللفية والوالية

   يذ                                                                       من فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا تقدمي توصيات لتعزيز تنف            ١٠-    م أ  / ٦                             طلب مؤمتر األطراف يف مقرره       - ١
                                                        من االتفاقية قبل انعقاد الدورة الرابعة والعشرين         ٤              من املادة     ٥                                                              اإلطـار الختاذ إجراءات هادفة وفعالة لتعزيز تنفيذ الفقرة          

                             ً                       وستوفر نتائج هذا العمل إسهاماً يف استعراض مؤمتر           ).     ٢٠٠٦      مايو   /    أيار (                                                   للهيـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية       
   .  ٧-   م أ / ٤      ً       ، وفقاً للمقر  )    ٢٠٠٦      نوفمرب  /           تشرين الثاين (                     يف دورته الثانية عشرة                        األطراف لفريق اخلرباء هذا 

                                  من االتفاقية جمموعة من أنشطة       ٤              من املادة     ٥                                                                    وحـدد اإلطار الختاذ إجراءات هادفة وفعالة لتعزيز تنفيذ الفقرة            - ٢
                             تياجات التكنولوجية وعمليات      االح  :  ٧-    م أ  / ٤                                                                        نقل التكنولوجيا يف إطار مخسة موضوعات رئيسية واردة يف مرفق املقرر            

   .                                                                                       تقييمها، واملعلومات التكنولوجية، والبيئات املالئمة، وبناء القدرات، وآليات نقل التكنولوجيا

      املهام

  :                                                    تتمثل مهام فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا يف ما يلي - ٣

                             ن املوضوعات الرئيسية يف اإلطار؛                                                          استعراض التقدم والفعالية يف تنفيذ األنشطة احملددة يف كل موضوع م  ) أ ( 

                                                                                     حتيد الثغرات والعوائق واقتراح الطرق والسبل الكفيلة بتحسني تيسري تنفيذ اإلطار والنهوض به؛  ) ب ( 

                       أو اخلاص والتعاون مع     /                                                                               حتديـد اإلجـراءات العملية لتعزيز قيام شراكات مبتكرة يف القطاع العام، و              ) ج ( 
                                                                            لعملية اليت بإمكان احلكومات ودوائر األعمال واألوساط األكادميية اختاذها لتمكني                                            القطاع اخلاص، والنظر يف اإلجراءات ا     
                                القطاع اخلاص من املشاركة بفعالية؛

                                                                            النظر يف سبل تعزيز التعاون مع االتفاقيات والعمليات احلكومية الدولية ذات الصلة؛  ) د ( 

                                            ويل لتعزيز تنفيذ اإلطار من أجل إجراءات                                                               الـنظر يف االستراتيجيات املمكنة يف األجلني املتوسط والط            ) ه ( 
                                                                                    من االتفاقية، مبا يف ذلك املسائل املتصلة بالتخطيط املتوسط والطويل األجل لعمل              ٥- ٤                                       هادفـة وفعالة لتعزيز تنفيذ املادة       

            فريق اخلرباء؛
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     طراف                                                                                             النظر يف سبل تشجيع البحث والتطوير التعاونيني بشأن تكنولوجيات التخفيف والتكيف بني األ              ) و ( 
                                                                       املدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقية واألطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية؛

  .                                                                                        التوصية بالتعديل املمكن للموضوعات الرئيسية يف اإلطار القائم باالستناد إىل النتائج املفصلة أعاله  ) ز ( 

             تنظيم العمل 

              ، بغية تقدمي       ٢٠٠٦    و     ٢٠٠٥                              نشاط يف برنامج عمله لعامي                                                            سـيدرج فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا هذا ال         - ٤
   ).     ٢٠٠٦      مايو   /    أيار (                                                                                                             توصـياته يف تقرير تنظر فيه اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا الرابعة والعشرين                

ّ                                        وستيّسر األمانة عمل فريق اخلرباء بشأن هذه املسألة     .  

- - - - - 

 


