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(A)     GE.06-70679    141106    141106 

 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
 الدورة اخلامسة والعشرون

 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٤-٦نريويب، 

  من جدول األعمال٤البند 
 قلهاتطوير التكنولوجيات ون

 تطوير التكنولوجيات ونقلها

 مشروع استنتاجات يقترحه الرئيس

الحظـت اهليـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية ما ورد من األطراف من معلومات عن آرائها                 -١
 ومقـترحاهتا فـيما يتصـل باالسـتعراض املضـطلع بـه مـن قـبل فـريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا                      

)FCCC/SBSTA/2006/Misc.10 و Add.1 (            واملـلخص الـذي أعـده رئـيس اهليئة الفرعية للمشورة العلمية
والتكنولوجية بشأن النتائج اليت خلصت إليها املشاورات غري الرمسية بشأن القضايا املتصلة باإلجراءات اليت ميكن               

قديرها حلكومة  وأعربت عن ت  . (FCCC/SBSTA/2006/INF.5)اختاذهـا لـتعزيز تنفيذ إطار نقل التكنولوجيا         
 .٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١١-١٠سويسرا لقيامها باستضافة هذه املشاورات غري الرمسية يف جنيف يف 

 ٢٠٠٦ورحبـت اهليـئة الفرعـية بالـتقرير السـنوي لفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا عن عام                   -٢
(FCCC/SBSTA/2006/INF.8) رئيس فريق اخلرباء املعين بنقل ) ابلجيك( وأعربت عن تقديرها للسيد برنار مازين

 .نائب رئيس الفريق) ماليزيا(التكنولوجيا، والسيد شاو كوك كي 

كمـا الحظـت اهليئة الفرعية إعداد تقرير تقين طلبته األمانة بشأن اخليارات االبتكارية لتمويل تطوير                 -٣
، قل التكنولوجيا من أجل متويلهادليل بشأن إعداد مشاريع ن وصدور (FCCC/TP/2006/1)التكنولوجيات ونقلها 

والحظت اهليئة الفرعية كذلك أن األمانة      . الذي أصدرته األمانة بالتعاون مع فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا         
نوفمرب / تشرين الثاين  ٣قامـت باالشتراك مع فريق اخلرباء بتنظيم تدريب منوذجي بشأن استخدام هذا الدليل يف               

اخلرباء باإلضافة إىل اخلرباء املدعوين وذلك بالتزامن مع انعقاد االجتماع العاشر لفريق             ألعضـاء فـريق      ٢٠٠٦
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وشجعت اهليئة الفرعية مطّوري املشاريع، وخباصة يف األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية،              . اخلـرباء 
 .ل متويلهاعلى استخدام هذا الدليل كأداة لتعزيز قدراهتا يف إعداد املشاريع من أج

وأعربت اهليئة الفرعية أيضاً عن تقديرها لعمل األمانة فيما يتصل بإعداد كُتيب يستهدف مجهوراً أوسع                -٤
 .FCCC/TP/2006/2بشأن تكنولوجيات التكيف مع تغري املناخ باالستناد إىل الوثيقة 

ومات بلجيكا والنرويج   والحظـت اهليـئة الفرعـية كذلك مع التقدير املساعدة املالية املقدمة من حك              -٥
والواليات املتحدة األمريكية واجلماعة األوروبية ومبادرة تكنولوجيا املناخ من أجل التنفيذ الناجح لربنامج عمل              

 .٢٠٠٦فريق اخلرباء لعام 

وأيـدت اهليئة الفرعية التوصية املقدمة من فريق اخلرباء يف تقريره السنوي بشأن احلاجة إىل وضع خطة                  -٦
 من الوثيقة ٤٥جـل نشـر واسـتخدام دلـيل املمارسـني، عـلى الـنحو الـوارد يف الفقرة                  عمـل مـن أ    

FCCC/SBSTA/2006/INF.8 .         وطلبت اهليئة الفرعية من األمانة أن تتعاون مع املنظمات واملبادرات الدولية ذات
لرمسية لألمم املتحدة رهناً الصلة، مثل مبادرة تكنولوجيا املناخ، يف تنفيذ هذه اخلطة وإتاحة الدليل جبميع اللغات ا         

 .بتوفر املوارد

وإذ وضـعت اهليـئة الفرعية يف اعتبارها األنشطة احملددة ألغراض املتابعة الفورية، على النحو الوارد يف         -٧
 بشأن احلاجة إىل االضطالع بأنشطة متابعة حمددة، فقد FCCC/SBSTA/2006/INF.8 مـن الوثيقة     ٥٧الفقـرة   

م مبا يلي، بالتعاون مع فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا ورهناً بتوفر املوارد خالل األشهر طلبت من األمانة القيا
 :الستة التالية

 :عمليات تقييم االحتياجات للتكنولوجيا )أ( 

 إعداد ورقة بشأن املمارسات اجليدة فيما يتعلق بإجراء عمليات تقييم لالحتياجات للتكنولوجيا؛ `١` 

ة عمل لتقاسم أفضل املمارسات مع األطراف غري املدرجة يف املرفق األول واليت تعمل تنظيم حلق `٢`
عـلى إجراء عمليات تقييم لالحتياجات للتكنولوجيا وذلك بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة             

 للبيئة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومرفق البيئة العاملية ومبادرة تكنولوجيا املناخ؛

تنظيم حلقة دراسية صغرية ملراكز املعلومات املتعلقة بالتكنولوجيا        : علومـات املـتعلقة بالتكنولوجيا    امل )ب( 
املشـاركة يف املشروع النموذجي لتقاسم الدروس املستفادة من املشروع النموذجي بشأن الربط الشبكي وذلك بالتعاون                

 حدة للبيئة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي؛مع منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج األمم املت

 :اآلليات )ج( 

إعـداد مـلخص خمتصر لإلجنازات اليت حققها فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا على مدى                `١`
السـنوات اخلمس األخرية ُيكتب بلغة ميكن أن يفهمها غري امللمني بعملية اتفاقية األمم املتحدة               

 اخ؛اإلطارية بشأن تغري املن
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 ؛)مبا يف ذلك االستعراض والتقييم(إعداد ورقة بشأن نطاق أنشطة البحث والتطوير املشتركة  `٢` 

 :التمويل االبتكاري )د( 

 ترويج ونشر دليل املمارسني يف أوساط اجلمهور املستهدف؛ `١` 

 إعداد كُتيب يستند إىل الورقة التقنية بشأن التمويل االبتكاري؛ `٢` 

 ب يف أوساط اجلمهور املستهدف؛نشر الكُتي `٣` 

 .نشر الكُتيب املتعلق بتكنولوجيات التكيف يف أوساط اجلمهور املستهدف: تكنولوجيات التكيف  )ه( 

وقـد طلبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية من األمانة أن تعد تقريراً بشأن مناقشات اجتماع                 -٨
ول التعاون الدويل والشراكات يف جمال التكنولوجيا، املعقود خالل الدورة اخلامسة           املائدة املستديرة الرفيع املستوى ح    

 .والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية وذلك كي تنظر فيه هذه األخرية يف دورهتا السادسة والعشرين

اعتماد مشروع مقرر بشأن هذه     وقررت اهليئة الفرعية أن توصي مؤمتر األطراف يف دورته الثانية عشرة ب            -٩
 ).FCCC/SBSTA/2006/L.27/Add.1لالطالع على نص املقرر، انظر (املسألة 

 ـ ـ ـ ـ ـ

 


