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(A)     GE.07-71498    131207    141207 

  األطرافمؤمتر
  الثالثة عشرةالدورة
 ٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول ١٤-٣ بايل،

 
 من جدول األعمال) ج(٦البند 

 ام األخرى املنصوص عليها يف االتفاقيةاستعراض تنفيذ االلتزامات واألحك
 تطوير التكنولوجيات ونقلها

 ]١٣-م أ/- [-مشروع املقرر 

 تطوير التكنولوجيات ونقلها يف إطار اهليئة الفرعية للتنفيذ

 اقتراح مقدم من الرئيس

 إن مؤمتر األطراف،

امج مواصلة تنفيذ    واألحكام ذات الصلة من برن     ٢١ من جدول أعمال القرن      ٣٤إىل الفصل   إذ يشـري     
 بشأن نقل التكنولوجيات السليمة بيئياً الذي اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف             ٢١جـدول أعمال القرن     

 دورهتا االستثنائية التاسعة عشرة، 

، ٤ من املادة    ٩ و ٨ و ٧ و ٥ و ٣ و ١ إىل األحكام ذات الصلة من االتفاقية، وال سيما الفقرات           وإذ يشري  
 ،١٢ من املادة ٤ و٣، والفقرتني ١١ من املادة ٥ و١، والفقرتني ٩من املادة ) ج(٢والفقرة 

 ، ١٢-م أ/٣، و١١-م أ/٦، و١٠-م أ/٦، و٧-م أ/٤، و٣-م أ/١٣إىل املقررات وإذ يشري  

 بوجود حاجة ماسة لتعجيل االبتكار يف تطوير التكنولوجيات السليمة بيئياً ووزعها واعتمادها      وإذ يسلم  
قـلها فـيما بني مجيع األطراف، وخباصة من البلدان املتقدمة إىل البلدان النامية، ألغراض التخفيف           ونشـرها ون  

 والتكيف على حد سواء، 
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 بأن الترتيبات املؤسسية الراهنة، وإمكانية احلصول على التمويل، واملؤشرات املناسبة           وإذ يسـلم كذلك    
 حمدودة وينبغي تعزيزها إلجناز تطوير التكنولوجيا ووزعها        ٤ من املادة    ٥للرصـد مبوجب االتفاقية لتنفيذ الفقرة       

 ونشرها ونقلها إىل البلدان النامية فوراً وبصفة عاجلة، 

 بأن إجناز تطوير التكنولوجيا ووزعها ونشرها ونقلها إىل البلدان النامية فوراً وبصفة             وإذ يسـلم كذلك    
يز مجيع األطراف على تعزيز البيئات املواتية، وتيسري        عاجلـة يتطلب استجابات مناسبة، مبا يف ذلك مواصلة ترك         

الوصول إىل املعلومات التكنولوجية وبناء القدرات، وحتديد االحتياجات التكنولوجية والتمويل االبتكاري الذي            
 يعبئ املوارد الضخمة للقطاع اخلاص من أجل تكملة مصادر التمويل العامة، حيثما يكون ذلك مناسباً،

 بأن تنفيذ نتائج عمليات تقييم االحتياجات من التكنولوجيا والبالغات الوطنية يظل            ذلكوإذ يسـلم ك    
هدفـاً رئيسـياً ميكـن تعزيزه بتقدمي املساعدة التقنية الرامية إىل حتسني إعداد اقتراحات املشاريع وحتسني فرص             

ارية، مثل املشروع النموذجي    الوصـول إىل موارد التمويل ومناذجه، واليت ميكن أن تستند إىل الشبكات االستش            
 املتعلق بالشبكة االستشارية للتمويل اخلاص التابعة ملبادرة تكنولوجيا املناخ،

 بالعمل اجليد الذي أداه فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا خالل السنوات الست             وإذ يسـلم كذلك    
 ل للتكنولوجيا،املاضية، والذي ساهم يف حتسني فهم القضايا املتصلة بالنقل الفعا

 على أن يقدم فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا توصيات لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ،                يوافق -١ 
 حبسب االقتضاء، لتوجيه املقررات اليت يصدرها مؤمتر األطراف الحقاً فيما يتعلق بتطوير التكنولوجيات ونقلها؛

 :تمويل عن طريق الوسائل احلالية واملبادرات اجلديدة أن النقاط التالية هامة لليقرر -٢ 

 تنفيذ عمليات تقييم االحتياجات من التكنولوجيا؛ )أ( 

 برامج وأنشطة البحث والتطوير املشتركة يف جمال تطوير التكنولوجيات اجلديدة؛ )ب( 

 املشاريع اإليضاحية؛ )ج( 

 البيئات املواتية لنقل التكنولوجيا؛ )د( 

 احلوافز للقطاع اخلاص؛توفري   )ه( 

 التعاون بني الشمال واجلنوب وبني اجلنوب واجلنوب؛ )و( 

 القدرات والتكنولوجيات احمللية؛ )ز( 

 القضايا املتصلة بتغطية إمجايل التكاليف الزائدة املتفق عليها؛ )ح( 

 تراخيص دعم الوصول إىل التكنولوجيات واملعارف املنخفضة الكربون ونقلها؛ )ط( 
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شباك خاص جبملة أمور منها صندوق رأمسال استثماري متعلق مبؤسسة مالية متعددة األطراف،              )ي( 
 أو يوجد مقره هبا؛

ويوافق على أن يقوم فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا، عن طريق اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، 
ل احلالية واجلديدة احملتملة، بتقييم الثغرات واحلواجز اليت تعترض         واستناداً إىل حتديد وحتليل موارد وأدوات التموي      

للهيئة ) التحديد والتحليل والتقييم  (اسـتخدام مـوارد التمويل هذه والوصول إليها؛ وأن تتاح نتائج هذا العمل              
ة وأدوات التوسع يف الفرعية للتنفيذ خالل فترة ال تتجاوز دورهتا الثالثني، بغية النظر يف دور آليات التمويل اجلديد

 تطوير التكنولوجيات ونقلها؛

 إىل مرفق البيئة العاملية، باعتباره كياناً تشغيلياً لآللية املالية يف إطار االتفاقية، أن يقوم،              يطلـب  -٣ 
بالتشاور مع األطراف املعنية، واملؤسسات املالية الدولية، وغريها من املؤسسات املتعددة األطراف املختصة وممثلي  
اجملـتمع املـايل اخلاص، بوضع برنامج استراتيجي لرفع مستوى االستثمار يف نقل التكنولوجيا من أجل مساعدة                 
البلدان النامية يف معاجلة احتياجاهتا من التكنولوجيات السليمة بيئياً، وحتديداً النظر يف كيفية تنفيذ هذا الربنامج                

ة والناشئة املتعلقة بنقل التكنولوجيا وتقدمي تقرير عن استنتاجاته         االستراتيجي وعالقته باألنشطة واملبادرات احلالي    
 إىل الدورة الثامنة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ لكي ينظر فيه األطراف؛

 إىل فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا، كجزء من برنامج عمله املقبل، وضع جمموعة من يطلب -٤ 
 تستخدمها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف إجراء رصد وتقييم منتظمني لفعالية تنفيذ إطار             مؤشرات األداء اليت ميكن أن    

، تستكمل  )إطار نقل التكنولوجيا  ( من االتفاقية    ٤ من املادة    ٥اإلجـراءات اهلادفة والفعالة لتعزيز تنفيذ الفقرة        
 من ذلك   ٢حو املشار إليه يف الفقرة      ، على الن  )١(]١٣-م أ /[-مبجموعة اإلجراءات املبينة يف املرفق األول للمقرر        

املقـرر، مع مراعاة األعمال ذات الصلة يف إطار االتفاقية واهليئات املختصة األخرى؛ وينبغي أن تتاح نتائج هذا                  
العمـل للهيئـتني الفرعيـتني للنظر فيها يف دورهتما الثالثني، حىت يتاح التقرير النهائي لفريق اخلرباء املعين بنقل                

 ا ملؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة عشرة؛التكنولوجي

 من االتفاقية، املتعلقة بتطوير ونقل      ٤ من املادة    ٥ على أن القضايا املتعلقة بتنفيذ الفقرة        يوافـق  -٥ 
التكنولوجيات واملعارف السليمة بيئياً أو الوصول إليها هي عملية مستمرة، وأن تقييم التكنولوجيات، وشروط              

طراف من التكنولوجيا، ضمن مجلة أمور، سيظل جيري يف إطار االتفاقية، بغية ضمان             الوصـول واحتياجات األ   
 إحراز املزيد من التقدم املوضوعي؛

 مجيع األطراف، وخباصة األطراف من البلدان املتقدمة، على تقدمي املساعدة التقنية واملالية،             حيث -٦ 
ملتعددة األطراف احلالية واحملتملة يف املستقبل لدعم جهود        حبسب االقتضاء، عن طريق الربامج التعاونية الثنائية وا       

  أعاله؛٤البلدان النامية األطراف يف تنفيذ جمموعة اإلجراءات املشار إليها يف الفقرة 

                                                      

)١( FCCC/CP/2007/L.4. 
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، ألغراض  ٢٠٠٨فرباير  / شباط ١٥ إىل األطراف أن تقدم إىل األمانة، يف موعد أقصاه           يطلـب  -٧ 
 من املادة ٥ـر االختصاصات املتعلقة باستعراض وتقييم فعالية تنفيذ الفقرة التوليف والتجميع، آراءها بشأن عناص

 ؛٣-م أ/١٣، وفقاً للمقرر ٤من املادة ) ج(١ والفقرة ٤

 األطراف القادرة على حتديد وتسمية كياهنا الوطين لتطوير التكنولوجيات ونقلها أن تفعل             يدعو -٨ 
 ة الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف؛ذلك وأن تعلم به األمانة يف موعد أقصاه الدور

 إىل األمانـة أن تيسـر تنفـيذ إطار نقل التكنولوجيا وعمل فريق اخلرباء املعين بنقل                 يطلـب  -٩ 
التكنولوجـيا، بالـتعاون مع األطراف، ومرفق البيئة العاملية، واملنظمات الدولية واملبادرات والعمليات احلكومية     

 الدولية األخرى ذات الصلة؛

 إىل مرفق البيئة العاملية، باعتباره كياناً تشغيلياً لآللية املالية لالتفاقية، أن يقدم الدعم املايل بيطل -١٠ 
 . أعاله٤إىل البلدان النامية لتنفيذ إطار نقل التكنولوجيا، واملستكمل مبجموعة اإلجراءات املشار إليها يف الفقرة 

- - - - - 


