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 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
 الدورة الثالثة والعشرون

 ٢٠٠٥ديسمرب /ول كانون األ٦نوفمرب إىل / تشرين الثاين٢٨مونتريال، من 
 

 من جدول األعمال) أ(٨البند 
 تطوير التكنولوجيات ونقلها

 ٥املسائل املتصلة بتنفيذ إطار اإلجراءات املعقولة والفعالة لتحسني تنفيذ الفقرة 
  من االتفاقية٤من املادة 

 املسائل املتصلة بتنفيذ إطار اإلجراءات املعقولة والفعالة لتحسني تنفيذ
  من االتفاقية٤ادة من امل ٥الفقرة 

 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

 إضافة

 للمشورة العلمية والتكنولوجيةاهليئة الفرعية من توصية 

مؤمتر  ي والعشرين، أن توص   الثالثة، يف دورهتا    للمشورة العلمية والتكنولوجية  قـررت اهليـئة الفرعـية        
 :تايلاألطراف يف دورته احلادية عشرة باعتماد مشروع املقرر ال
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 ١١-م أ/-مشروع املقرر 

 تطوير التكنولوجيات ونقلها

 ،إن مؤمتر األطراف 

٢، والفقرة ٤ من املادة ٨ و٧ و٥ و٣ و١ إىل األحكام ذات الصلة يف االتفاقية، وخباصة الفقرات إذ يشري 
 ،١٢ من املادة ٤ و٣، والفقرتني ١١ من املادة ٥ و١، والفقرتني ٩من املادة ) ج(

ــرراته  إوإذ يشــري   ، ٤-م أ/٤، و٤-م أ/٢، و٣-م أ/٩، و٢-م أ/٧، و١-م أ/١٣، و١-م أ/١١ىل مق
 ،١٠-م أ/٦، و٨-م أ/١٠، و٧-م أ/٤، و٥-م أ/٩و

 أن تنفيذ التزامات البلدان املتقدمة األطراف وغريها من األطراف املتقدمة املدرجة يف وإذ يؤكد من جديد 
 من االتفاقية، عاملٌ مساعد وشرط أساسي لتنفيذ     ٤ من املادة    ٥املـرفق الـثاين، على حنو ما نصت عليه الفقرة           

 البلدان النامية األطراف اللتزاماهتا املنصوص عليها يف االتفاقية تنفيذا فعلياً،

 من  ٤من املادة    ٥إطار اإلجراءات املعقولة والفعالة لتحسني تنفيذ الفقرة         بالتقدم احملرز يف     وإذ يرحـب   
 ،٧-م أ/٤ريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا وفقا للمقرر  ، واستعراض فاالتفاقية

االختصاصـات اليت اتفقت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا الثانية            وإذ يالحـظ     
 إطار  والعشـرين عـلى إسـنادها لفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا من أجل إعداد توصيات لتحسني تنفيذ                

 ، من االتفاقية٤من املادة  ٥ات املعقولة والفعالة لتحسني تنفيذ الفقرة اإلجراء

على ضرورة وضع عملية يستعرض مبوجبها مؤمتر األطراف يف دورته الثانية عشرة سري أعمال              وإذ يوافق    
 حنو ما أذنت فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا واختصاصاته، مبا يف ذلك حالته واستمراريته عند االقتضاء، على

 ،٧-م أ/٤ من املقرر ٢به أحكام الفقرة 

 أن من الضروري إعمال اإلمكانات الكاملة للتكنولوجيا يف مكافحة تغري املناخ، وأن خفض              وإذ يدرك  
انبعاثات غاز الدفيئة بقدر كبري يف األجل الطويل سيتوقف إىل حد كبري على تطوير التكنولوجيات السليمة بيئياً                 

 يمها ونقلها،ونشرها وتعم

، آراءها  ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٤ األطـراف إىل أن تقـدم إىل األمانة، يف موعد أقصاه             يدعـو  -١ 
واقتراحاهتا بشأن حالة فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا واستمراريته، يف إطار تأييدها لالستعراض الذي سيقوم 

 اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا والختصاصاته، مبا يف        به مؤمتر األطراف يف دورته الثانية عشرة لسري أعمال فريق         
 :، متناولةً يف ذلك مجلة أمور منها ما يلي٧-م أ/٤ذلك حالته واستمراريته عند االقتضاء، وفقا للمقرر 

 التقدم الذي أحرزه فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا واإلجنازات اليت حققها يف حتسني تنفيذ اإلطار؛ )أ( 

 ؛٧-م أ/٤دقة اختصاصات فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا الواردة يف مرفق املقرر  )ب( 
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وجـود املوارد وختصيصها لفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا ولألمانة يف جمال حتسني تنفيذ               )ج( 
 .ية إىل فريق اخلرباءاإلطار وتناول القضايا اليت عهدت هبا اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوج

 : إىل األمانة أن تقوم مبا يلييطلب -٢ 

 يف وثيقة متنوعة وتقدميها إىل اهليئة الفرعية        ١مجـع رسـائل األطراف املشار إليها يف الفقرة           )أ( 
 ؛)٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين(للمشورة العلمية والتكنولوجية لكي تنظر فيها يف دورهتا اخلامسة والعشرين 

ظيم طاولة مستديرة رفيعة املستوى تتناقش فيها األطراف، ومنظمات التمويل الدولية، والقطاع تن )ب( 
اخلـاص، وغري ذلك من اجلهات ذات املصلحة يف الدورة اخلامسة والعشرين للهيئة الفرعية وتتبادل اآلراء بشأن                 

عاون الدويل يف جمال التكنولوجيا يف القضايا والتجارب والدروس املستفادة، واالستراتيجيات املوضوعة من أجل الت
األجـل القصري واملتوسط والطويل والشراكات القائمة فيما يتعلق بتطوير التكنولوجيات السليمة بيئياً واملعارف              
 ونشرها وتعميمها ونقلها حىت يتسىن اختاذ املزيد من القرارات عن علم بشأن اإلجراءات اليت سُتتخذ يف املستقبل؛

اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تقوم، عند نظرها يف دورهتا اخلامسة            إىل  يطلب   -٣ 
من  ٥والعشرين يف العمل املستقبلي من أجل حتسني تنفيذ إطار اإلجراءات املعقولة والفعالة لتحسني تنفيذ الفقرة                

 :، مبراعاة ما يلي من االتفاقية٤املادة 

 بنقل التكنولوجيا من أجل حتسني تنفيذ اإلطار احلايل عمال          توصـيات فـريق اخلـرباء املعـين        )أ( 
باالختصاصـات اليت وافقت عليها اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا الثانية والعشرين فيما               

 يتعلق هبذا العمل؛

ادرات تقوم هبا ما جيري حالياً من أنشطة للتعاون الدويل على أساس التكنولوجيا، وشراكات ومب )ب( 
 األطراف يف جمال تطوير التكنولوجيات السليمة بيئيا ونشرها وتعميمها ونقلها؛

 فيما يتعلق باستعراض الدور املستقبلي لفريق اخلرباء        ١رسـائل األطراف املشار إليها يف الفقرة         )ج( 
 .املعين بنقل التكنولوجيا
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