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 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية ولتكنولوجيةاهليئة الفرعية للمشورة العلمية ولتكنولوجية
 الدورة الثالثة والعشرونالدورة الثالثة والعشرون

 ٢٠٢٠٠٥٠٥ديسمرب ديسمرب // كانون األول كانون األول٦٦  -نوفمرب نوفمرب // تشرين الثاين تشرين الثاين٢٨٢٨مونتريال، مونتريال، 
 من جدول األعمالمن جدول األعمال) ) بب((٨٨البند البند 

 تطوير التكنولوجيات ونقلهاتطوير التكنولوجيات ونقلها
 ٢٠٠٦٢٠٠٦برنامج عمل فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا لعام برنامج عمل فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا لعام 

 ٢٠٠٦برنامج عمل فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا لعام 

 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

 الذي أعده فريق اخلرباء املعين       الذي أعده فريق اخلرباء املعين      ٢٠٠٤٢٠٠٤ بتقرير عام     بتقرير عام    رح بـت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية       رّحبـت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية       -١١
 الوارد   الوارد  ٢٠٠٦٢٠٠٦، واعتمدت برنامج العمل املقترح للفريق لعام        ، واعتمدت برنامج العمل املقترح للفريق لعام        (FCCC/SBSTA/2005/INF.10)بنقل التكنولوجيا   بنقل التكنولوجيا   

، رئيس الفريق، والسيد ، رئيس الفريق، والسيد ))ترينيداد وتوباغوترينيداد وتوباغو((وأعربت عن تقديرها للسيد كيشان كومارسينغ وأعربت عن تقديرها للسيد كيشان كومارسينغ . . يف مرفق تلك الوثيقةيف مرفق تلك الوثيقة
، نائب رئيس الفريق، ملسامهتهما القي مة يف قيادة الفريق إىل النجاح يف تنفيذ برنامج عمله                ، نائب رئيس الفريق، ملسامهتهما القيِّمة يف قيادة الفريق إىل النجاح يف تنفيذ برنامج عمله               ))بلجيكابلجيكا((ه  ه  برنار مازيني برنار مازيني 

 ..٢٠٠٥٢٠٠٥لعام لعام 

نائبا لرئيس  نائبا لرئيس  ) ) ماليزياماليزيا((رئيسا ، والسيد تشاو كوك كي      رئيساً، والسيد تشاو كوك كي      ) ) بلجيكابلجيكا((ورح بت اهليئة أيضا  بانتخاب السيد برنار مازينيه        ورّحبت اهليئة أيضاً بانتخاب السيد برنار مازينيه         -٢٢
 ).).انظر املرفقانظر املرفق ( (٢٠٠٦٢٠٠٦رشحني من قبل األطراف للعمل يف الفريق يف عام رشحني من قبل األطراف للعمل يف الفريق يف عام ، كما رحبت باخلرباء امل، كما رحبت باخلرباء امل٢٠٠٦٢٠٠٦الفريق لعام الفريق لعام 

وأشـارت اهليئة بعبارات التقدير إىل املساعدة املقدمة من حكومات كندا، والنرويج، والواليات املتحدة    وأشـارت اهليئة بعبارات التقدير إىل املساعدة املقدمة من حكومات كندا، والنرويج، والواليات املتحدة     -٣٣
ئة، ومبادرة ئة، ومبادرة األمريكـية، ومـن املفوضـية األوروبية، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة للبي      األمريكـية، ومـن املفوضـية األوروبية، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة للبي      

تكنولوجـيا املـناخ، والقطاع اخلاص، وهي املساعدة اليت سامهت يف النجاح يف تنفيذ برنامج عمل الفريق لعام                 تكنولوجـيا املـناخ، والقطاع اخلاص، وهي املساعدة اليت سامهت يف النجاح يف تنفيذ برنامج عمل الفريق لعام                 
وشج عت األطراف، واملنظمات الدولية املعنية، والقطاع اخلاص على دعم الفريق يف تنفيذ برنامج عمله               وشّجعت األطراف، واملنظمات الدولية املعنية، والقطاع اخلاص على دعم الفريق يف تنفيذ برنامج عمله              . . ٢٠٠٥٢٠٠٥

 ..٢٠٠٦٢٠٠٦لعام لعام 
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 يف النطاق الذي تسمح به املوارد، بعقد دورة عمل خاصة للفريق يف أوائل عام  يف النطاق الذي تسمح به املوارد، بعقد دورة عمل خاصة للفريق يف أوائل عام وطلبت اهليئة إىل األمانة أن تقوم،وطلبت اهليئة إىل األمانة أن تقوم، -٤٤
 من  من ٥٥تنفيذ الفقرة تنفيذ الفقرة    لتمكينه من مواصلة وضع توصياته بشأن تعزيز تنفيذ إطار اإلجراءات املعقولة والفع الة لتحسني          لتمكينه من مواصلة وضع توصياته بشأن تعزيز تنفيذ إطار اإلجراءات املعقولة والفّعالة لتحسني         ٢٠٠٦٢٠٠٦
 ).).٢٠٠٦٢٠٠٦مايو مايو //أيارأيار((العشرين العشرين  من االتفاقية، كي تنظر اهليئة يف هذه التوصيات يف دورهتا الرابعة و من االتفاقية، كي تنظر اهليئة يف هذه التوصيات يف دورهتا الرابعة و٤٤املادة املادة 

على النحو املشار إليه يف   على النحو املشار إليه يف   ((وطلبـت اهليئة كذلك إىل الفريق أن ينظم مبساعدة من األمانة، نشاطا  جانبيا                 وطلبـت اهليئة كذلك إىل الفريق أن ينظم مبساعدة من األمانة، نشاطاً جانبياً               -٥٥
بشأن قضايا تقع يف نطاق نقل التكنولوجيات اليت ميلكها القطاع العام وتلك   بشأن قضايا تقع يف نطاق نقل التكنولوجيات اليت ميلكها القطاع العام وتلك   ) ) ٢٠٠٦٢٠٠٦بـرنامج عمل الفريق لعام      بـرنامج عمل الفريق لعام      

يف ذلك دور احلكومات يف تيسري الوصول، قدر اإلمكان، إىل هذه التكنولوجيات يف ذلك دور احلكومات يف تيسري الوصول، قدر اإلمكان، إىل هذه التكنولوجيات الـيت تقـع يف اجملال العام، مبا      الـيت تقـع يف اجملال العام، مبا      
وطلبت أيضا  إىل الفريق     وطلبت أيضاً إىل الفريق    . . ونقلها إىل البلدان النامية األطراف والبلدان األطراف اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية           ونقلها إىل البلدان النامية األطراف والبلدان األطراف اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية           

املناقشة اليت جتري يف النشاط اجلانيب، املناقشة اليت جتري يف النشاط اجلانيب، أن ينظر يف اخلطوة القادمة املناسبة يف هذه املسألة، على أن يضع يف اعتباره             أن ينظر يف اخلطوة القادمة املناسبة يف هذه املسألة، على أن يضع يف اعتباره             
 ).).٢٠٠٦٢٠٠٦نوفمرب نوفمرب //تشرين الثاينتشرين الثاين((وأن يقدم تقريرا  عن ذلك إىل اهليئة كي تنظر فيه يف دورهتا اخلامسة والعشرين  وأن يقدم تقريراً عن ذلك إىل اهليئة كي تنظر فيه يف دورهتا اخلامسة والعشرين 
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 املرفق

 ٢٠٠٦أعضاء فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا لعام 
 أفريقياأفريقيا

 السيدة جني أشوهلاالسيدة جني أشوهلا
 السيد جنم الدين قطيب احلسنالسيد جنم الدين قطيب احلسن

 سيد مجعاوي كاملسيد مجعاوي كاملالال

 آسيا واحمليط اهلادئآسيا واحمليط اهلادئ
 السيد حسني بدارينالسيد حسني بدارين
 السيد كوك كي تشاوالسيد كوك كي تشاو

 السيدة تاتيانا أوسوكوفاالسيدة تاتيانا أوسوكوفا

 أمريكا الالتينية والبحر الكارييبأمريكا الالتينية والبحر الكارييب
 السيد كارن مسثالسيد كارن مسث

 السيد آرنا ماريا كاستيلوالسيد آرنا ماريا كاستيلو
 السيد ادواردو الفارسالسيد ادواردو الفارس

 الدول النامية اجلزرية الصغريةالدول النامية اجلزرية الصغرية
 السيد تايتو نكاليفوالسيد تايتو نكاليفو

 ولولأطراف املرفق األأطراف املرفق األ
 السيد أندري كرانيتشالسيد أندري كرانيتش
 السيد تاكا هريايشيالسيد تاكا هريايشي
 السيد توماس فريه ي السيد توماس فريّهي
 السيد برنار مازينيهالسيد برنار مازينيه
 السيد أملر هولتالسيد أملر هولت
 مارتنمارتن. . السيدة مرغريت إالسيدة مرغريت إ

 السيد جورجيو فيتشيينالسيد جورجيو فيتشيين

__________________________ 
 ٢٠٠٦٢٠٠٦تنتهي والية مجيع أعضاء الفريق يف آخر عام تنتهي والية مجيع أعضاء الفريق يف آخر عام : : مالحظةمالحظة
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