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 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
 الدورة الثالثة والعشرون

 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٦ -نوفمرب / تشرين الثاين٢٨مونتريال، 
 مالمن جدول األع) أ(٨البند 

 تطوير التكنولوجيات ونقلها
 املسائل املتصلة بتنفيذ إطار اإلجراءات املعقولة والفعالة لتحسني

  من االتفاقية٤ من املادة ٥    تنفيذ الفقرة 

 املسائل املتصلة بتنفيذ إطار اإلجراءات املعقولة والفعالة
  من االتفاقية٤ من املادة ٥لتحسني تنفيذ الفقرة 

 مقترح من الرئيسمشروع استنتاجات 

رّحبـت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بتقرير األمانة عن احللقة الدراسية املتعلقة بتطوير               -١
 ٢٠٠٥يونيه / حزيران١٦ إىل ١٤ونقل التكنولوجيات من أجل التكيُّف مع تغيُّر املناخ، اليت ُعقدت يف الفترة من 

وأعربت عن تقديرها للدعم الذي قدمته حكومة       . (FCCC/SBSTA/2005/8)يف توبـاغو، بترينـيداد وتوباغو       
 .ترينيداد وتوباغو باستضافتها احللقة

مفاهيم : وسـلّمت اهليـئة بـأن احللقـة الدراسـية قد شكّلت حمفالً مفيداً لتوسيع نطاق فهم ما يلي            -٢
ستخلصة؛ وحتديد اجملاالت   تكنولوجـيات التكـيف، واحلاجات إليها، وحتديدها، وتقييمها؛ وتبادل الدروس امل          

وسلّمت أيضاً بأن الدرَس ذا الصلة الوثيقة باملوضوع من الدروس املستخلصة هو أمهية . الواعدة يف األعمال املقبلة
 .املعرفة احمللية

وأحاطت اهليئة علماً بتقرير األمانة األويل عن املشروع الريادي إلقامة شبكة بني مركز تنسيق معلومات                -٣
ــية التكنولو ــتابع لالتفاق ــية واإلقليمــية (TT:CLEAR)جــيا ال  ومراكــز معلومــات التكنولوجــيا الوطن

(FCCC/SBSTA/2005/INF.9) .    وسلّمت أيضاً باملسامهة املفيدة اليت ميكن أن يقدمها هذا النشاط يف سبيل إقامة
نولوجيا ذات الصلة،   شـبكة بني مراكز معلومات التكنولوجيا، ومتكني األطراف من الوصول إىل معلومات التك            
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وشـّجعت على توسيع نطاق املشاركة بطلب مزيد من الشركاء من البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية ومن                 
 .املنظمات الدولية

وأحاطـت اهليـئة بالتقرير الشفوي الذي قدمته األمانة عن نتائج حلقة العمل املعنية باخليارات املبتكرة                 -٤
أكتوبر / تشرين األول٢١ و٢٠احلاجات إىل التكنولوجيا، هذه احللقة اليت عقدت يف يومي لتمويل نتائج تقييمات 

ورّحبت باملشاركة الفعالة من ِقبل القطاع العام يف حلقة العمل، وتطلعت إىل تلقي التقرير .  يف بون بأملانيا٢٠٠٥
املبتكرة لتمويل تطوير التكنولوجيات ونقلها     الكامل عنها، علماً أن األمانة تعّد حالياً الورقة التقنية عن اخليارات            

 ).٢٠٠٦مايو /أيار(كي تنظر فيها اهليئة يف دورهتا الرابعة والعشرين 

والحظـت اهليئة مع التقدير ما قدمته حكومات كندا والنرويج والواليات املتحدة األمريكية، واملفوضية     -٥
ألمم املتحدة للبيئة، وبرنامج تكنولوجيا املناخ، والقطاع       األوروبـية، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج ا       

 .اخلاص، من مساعدة يف االضطالع باألنشطة املذكورة يف الفقرات أعاله

تطبيق "وتتطلع اهليئة إىل تلقي الورقة التقنية اليت تعدها األمانة حالياً بالتشاور مع فريق اخلرباء واملعنونة                 -٦
، وتستند هذه الورقة إىل نتائج احللقة الدراسية آنفة الذكر اليت " للتكيف مع تغيُّر املناخالتكنولوجيات السليمة بيئياً

ُعقـدت يف ترينـيداد وتوبـاغو، وسـوف تنظر فيها اهليئة يف دورهتا الرابعة والعشرين هبدف البت يف إعداد                    
 .كنولوجياتدليل تكنولوجيات التكيف تعزيزاً لتوسيع نطاق نشر املعلومات عن هذه الت/جمموعة

وسلّمت اهليئة بأن عدداً من األنشطة واملبادرات املتصلة بالتكنولوجيا جيري االضطالع هبا حالياً يف حمافل  -٧
 .أخرى، كما سلّمت بوجوب أن تدرك األطراف جماالت االهتمام املشتركة

يف االتصاالت اخلارجية  وطلبـت اهليـئة إىل األمانـة القيام، رهناً بتوفر املوارد، ببذل مزيد من اجلهود                 -٨
 . أعاله٣لتحسني فهم األطراف لتطبيق واستخدام أنشطة إقامة الشبكة املذكورة يف الفقرة 

 ٨ودعت اهليئة األطراف القادرة إىل تقدمي الدعم إىل األمانة يف االضطالع باألنشطة املذكورة يف الفقرة                 -٩
 .أعاله

دورته احلادية عشرة مشروع مقرر يف هذا املوضوع        وأوصـت اهليـئة بـأن يعتمد مؤمتر األطراف يف            -١٠
(FCCC/SBSTA/2005/L.24/Add.1). 
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