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(A)     GE.07-71505    131207    131207 

 مؤمتر األطراف
 الدورة الثالثة عشرة

 ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤-٣بايل، 
 

 من جدول األعمال) ج(٦البند 
 ام األخرى املنصوص عليها يف االتفاقيةاستعراض تنفيذ االلتزامات واألحك

 تطوير التكنولوجيات ونقلها

 تطوير التكنولوجيات ونقلها يف إطار اهليئة الفرعية
 للمشورة العلمية والتكنولوجية

 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

وأعرب عن   )١(٢٠٠٧رحـب مؤمتـر األطراف بالتقرير السنوي لفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا عن عام                -١
الواليات املتحدة  (، رئيس فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا، والسيد إملر هولت           )ماليزيا(تقديره للسيد شاو كوك كي      

 .٢٠٠٧، ونائب الرئيس، على مسامهاهتم يف قيادة فريق اخلرباء إىل إجناز برنامج عمله لعام )األمريكية

 : القيام مبا يلي، مىت مسحت املوارد بذلكوطلب مؤمتر األطراف من األمانة -٢

يف " تدريب املدربني "تنسيق تنفيذ برنامج تدريب إقليمي يف جمال إعداد املشاريع يضعه برنامج             )أ( 
، مبشاركة هيئات ووكاالت    ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ تليه حلقات تدريبية إقليمية يف عامي        ٢٠٠٨النصف الثاين من عام     

ية الصناعية، ومعهد األمم املتحدة للتدريب والبحث، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، منها منظمة األمم املتحدة للتنم
وبـرنامج األمـم املـتحدة اإلمنائي، ومبادرة تكنولوجيا املناخ، والشراكة املتعلقة بالطاقة املتجددة والكفاءة يف                

 ت الدولية األخرى ذات الصلة؛استخدام الطاقة، باالعتماد على الطرق واألدوات والتجارب املتاحة من املنظما
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القيام، كإسهام يف برنامج عمل نريويب بشأن اآلثار وسرعة التأثر والتكيف بتغري املناخ، بتنظيم               )ب( 
اجتماع حول تكنولوجيات التكيف مع إشراك اخلرباء يف هذا العمل ويف أنشطة برنامج عمل نريويب وبرامج عمل          

دورة الثامنة والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية       التكـيف الوطنـية، ُيعقـد قـبل انعقاد ال         
 ؛)٢٠٠٨يونيه /حزيران(

إجراء عمليات تقييم االحتياجات "حتديـث دلـيل بـرنامج األمـم املـتحدة اإلمنائي املعنون           )ج( 
وبرنامج األمم املتحدة   ، بالتعاون مع فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا         )٢(للتكنولوجـيا ألغـراض تغري املناخ     

اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة ومبادرة تكنولوجيا املناخ، مع مراعاة االختصاصات اليت سيضعها فريق اخلرباء املعين                
 ؛٢٠٠٩بنقل التكنولوجيا، بغية إضفاء الصبغة النهائية على نسخة جديدة من الدليل حبلول الربع األول من عام 

ع خاص لفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا لتمكينه من إجناز مشاريعه بسرعة            تنظـيم اجتما   )د( 
 .)٣(]١٣-م أ/[-وفق ما هو مطلوب يف املقرر 

_ _ _ _ _ 

 

                                                      

)٢( <http://ttclear.unfccc.int/ttclear/jsp/index.jsp?mainFrame=./html/TNAGuidelines.html>. 
)٣( FCCC/CP/2007/L.4. 


