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 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
 الدورة السابعة والعشرون

 ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١١-٣بايل، 

 ل املؤقت من جدول األعما٤البند 
 تطوير التكنولوجيات ونقلها

 ٢٠٠٧التقرير السنوي لفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا لعام 

 مذكرة من رئيس فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا

 موجز

، بأن  ٧-م أ /٤تقضـي اختصاصات فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا، الواردة يف تذييل مرفق املقرر               
فريق تقريراً عن أعماله سنوياً إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية وأن يقترح برنامج عمل               يقـدم ال  

وتقدم هذه املذكرة معلومات عن األنشطة اليت اضطلع هبا فريق اخلرباء           . للسـنة التالية لكي تعتمده اهليئة الفرعية      
؛ واجتماعه احلادي عشر املعقود يف ٢٠٠٧ الدورات يف عام املعـين بنقل التكنولوجيا يف الفترة اليت ختللت انعقاد  

. ٢٠٠٧يونيه  /؛ واالجتماع اخلاص املعقود يف بانكوك بتايلند، يف حزيران        ٢٠٠٧مايو  /بـون بأملانـيا يف أيـار      
وستسـتكمل هذه املذكرة بإضافة تغطي نتائج االجتماع الثاين عشر لفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا املزمع                

ـ   واألنشطة املزمع االضطالع هبا يف الفترة الفاصلة بني         ٢٠٠٧نوفمرب  /ده يف بايل بإندونيسيا يف تشرين الثاين      عق
 .٢٠٠٧نوفمرب / سبتمرب إىل تشرين الثاين/الدورات واملمتدة من أيلول
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  مقدمة-أوالً 

  الوالية-ألف 

، فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا على أن تعني         ٧-م أ /٤أنشـأ مؤمتـر األطـراف، مبوجب مقرره          -١
ء وتقضي اختصاصات فريق اخلربا   .  من االتفاقية  ٤ من املادة    ٥األطراف أعضاءه وذلك هبدف تعزيز تنفيذ الفقرة        

املعين بنقل التكنولوجيا، الواردة يف تذييل مرفق املقرر ذاته بأن يقدم فريق اخلرباء تقريراً عن عمله سنوياً إىل اهليئة       
الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية وأن يقترح برنامج عمل للسنة التالية كي تعتمده اهليئة الفرعية للمشورة               

 .العلمية والتكنولوجية

ؤمتـر األطراف يف دورته الثانية عشرة تقدم أعمال فريق اخلرباء واختصاصاته، مبا يف ذلك   واسـتعرض م   -٢
، وقرر متديد فترة عمل فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا          ٧-م أ /٤وضع فريق اخلرباء واستمراره عمالً باملقرر       

مدت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية     واعت). ١٢-م أ /٥املقرر  (لسنة واحدة ويشمل ذلك العضوية احلالية للفريق        
والتكنولوجية، يف دورهتا اخلامسة والعشرين، األنشطة اليت مت حتديدها ملتابعتها بشكل فوري، على النحو الوارد يف 

واعتمدت اهليئة الفرعية، يف دورهتا السادسة والعشرين،       . ٥٧، الفقـرة    FCCC/SBSTA/2006/INF.8الوثـيقة   
 ).٢٦، الفقرة FCCC/SBSTA/2007/4 (٢٠٠٧اء املعين بنقل التكنولوجيا لعام برنامج عمل فريق اخلرب

  نطاق املذكرة-باء 

وتغطي نتائج . ٢٠٠٧تقدم هذه املذكرة معلومات عن أعمال فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا يف عام  -٣
ع احلادي عشر املعقود يف بون بأملانيا يف        األنشطة اليت اضطلع هبا يف الفترة اليت ختللت انعقاد الدورات؛ واالجتما          

؛ واالجتماع اخلاص الذي نظم جنباً إىل جنب مع حلقة العمل املتعلقة بأفضل املمارسات يف               ٢٠٠٧مايو  /أيـار 
وستستكمل . ٢٠٠٧يونيه /إجراء عمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية، املعقودة يف بانكوك بتايلند، يف حزيران

ة تغطي نتائج االجتماع الثاين عشر لفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا الذي سيعقد يف بايل               هذه املذكرة بإضاف  
 واألنشطة املزمع االضطالع هبا يف الفترة الفاصلة بني الدورات واملمتدة ٢٠٠٧نوفمرب /بإندونيسيا يف تشرين الثاين

 .٢٠٠٧نوفمرب /سبتمرب إىل تشرين الثاين/من أيلول

ـ    -٤ ر األطـراف يف دورتـه الثالثة عشرة باستعراض اختصاصات فريق اخلرباء املعين بنقل              وسـيقوم مؤمت
ويف هذا السياق، ال يتضمن هذا التقرير السنوي     . التكنولوجـيا، مبـا يف ذلك، عند االقتضاء، وضعه واستمراره         

 .٢٠٠٨برنامج عمل فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا لعام 

 ن أن تتخذه اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية اإلجراء الذي ميك-جيم 

قد تود اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تأخذ علماً باملعلومات الواردة يف هذه الوثيقة وأن  -٥
مضي قدماً تنظر يف توصيات فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا وأن حتدد اإلجراءات األخرى الواجب اختاذها لل

وقد تود األطراف تقدمي آرائها بشأن األنشطة اليت أجنزها فريق اخلرباء          . بأنشطة نقل التكنولوجيا مبوجب االتفاقية    
 .٢٠٠٧املعين بنقل التكنولوجيا يف عام 
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  املسائل التنظيمية- ًثانيا

  انتخاب الرئيس ونائب الرئيس-ألف 

 من اختصاصاته، باإلمجاع، السيد تشاو      ٦جيا، عمالً بالفقرة    انتخـب فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولو       -٦
 .٢٠٠٧نائباً لرئيس الفريق لعام ) الواليات املتحدة األمريكية(رئيساً والسيد إملر هولت ) ماليزيا(كوك كي 

  تعيني أعضاء جدد-باء 

موعات اإلقليمية  شجعت اهليئة الفرعية، يف دورهتا السادسة والعشرين، على إجراء مشاورات ضمن اجمل            -٧
، FCCC/SBSTA/2007/4(بغية تعيني أعضاء اهليئة املنشأة املعنية بنقل التكنولوجيا املشار إليها يف مشروع املقرر              

 .، ريثما يعتمد مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة مقرراً بشأن هذه املسألة)٣املرفق األول، الفقرة 

 ٢٠٠٧اء املعين بنقل التكنولوجيا لعام  تنفيذ برنامج عمل فريق اخلرب-ثالثاً 

أعـرب فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا عن تقديره للتربعات املالية اليت قدمتها اجلماعة األوروبية،                -٨
والـنرويج والسويد والواليات املتحدة األمريكية ومبادرة تكنولوجيا املناخ، اليت مكنت الفريق من تنفيذ برنامج               

 . بنجاح٢٠٠٧عمله لعام 

  عمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية-ألف 

 : األنشطة التالية يف جمال عمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية٢٠٠٧تضمن برنامج العمل لعام  -٩

التعاون مع األمانة، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومرفق البيئة              )أ( 
مبادرة تكنولوجيا املناخ لتنظيم حلقة عمل لتقاسم أفضل املمارسات مع األطراف غري املدرجة يف املرفق    العاملية، و 

 األول من االتفاقية، اليت تقوم بعمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية؛

الـنظر يف االختصاصات إلعداد ورقة معلومات أساسية لعقد حلقة عمل عن أفضل املمارسات               )ب( 
 ليات تقييم االحتياجات التكنولوجية؛إلجراء عم

وضـع الورقـة يف صيغتها النهائية مع مراعاة املالحظات اليت أبديت يف حلقة العمل وإتاحتها                 )ج( 
 لألطراف اليت تقوم بعملية تقييم االحتياجات التكنولوجية؛

 ؛) أدناه١٢انظر الفقرة (النظر يف التقرير الذي أعدته األمانة عن حلقة العمل  )د( 
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الـنظر يف نـتائج حلقة العمل عند إعداد األعمال املقبلة اخلاصة بتحديث دليل عمليات تقييم                  )ه( 
 ؛)١(االحتياجات التكنولوجية فيما يتعلق بتغري املناخ

الـتعاون مـع الفريق االستشاري للخرباء املعنيني بالبالغات الوطنية الواردة من األطراف غري               )و( 
ل من االتفاقية يف وضع صيغة منوذجية لإلبالغ عن األنشطة املتصلة بنقل التكنولوجيا وفقاً              املدرجة يف املرفق األو   

 . بالنسبة للبالغات الوطنية الثانية لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول٧-م أ/٤للمقرر 

ت مستوفاة أعدهتا ويف االجتماع احلادي عشر لفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا، قدمت األمانة معلوما -١٠
والحظت . األطراف غري املدرجة يف املرفق األول عن وضع العمل بشأن عمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية             

 طرفاً من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول من خالل متويل            ٩٤ األمانـة أن مرفق البيئة العاملية قدم الدعم ل            
، )أو التمويل التكميلي  /املعروف أيضاً باملرحلة الثانية و    (االت ذات األولوية    إضـايف ألنشطة بناء القدرات يف اجمل      

 من هذه األطراف الدعم من برنامج       ٨٠وتلقى  . ميكن استخدامه إلعداد عمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية      
، كانت أطراف   ٢٠٠٧يونيه  /وحىت حزيران .  الدعم من برنامج األمم املتحدة للبيئة      ١٤األمم املتحدة اإلمنائي، و   

 عملية لتقييم االحتياجات التكنولوجية وهي متاحة اآلن يف مركز تبادل ٣٤غري مدرجة يف املرفق األول قد قدمت 
(TT:CLEAR)املعلومات عن نقل التكنولوجيا التابع التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ             

وأشار  )٢(
 األطراف قد أجنز عملياته لتقييم االحتياجات التكنولوجية، ولكنه مل يقدم           بعـض األعضاء إىل أن عدداً أكرب من       

وأوصى فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بأن تذّكر             . الـتقارير 
رنامج األمم املتحدة اإلمنائي    األطـراف اليت أجنزت عملياهتا لتقييم االحتياجات التكنولوجية بتقدمي التقارير إىل ب           

وباإلضافة إىل ذلك، أكد الفريق على أمهية تفعيل التوجيه املقدم إىل مرفق البيئة . أو برنامج األمم املتحدة للبيئة   /و
العاملـية يف الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف بشأن توفري التمويل لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول اليت مل     

لياهتا لتقييم االحتياجات التكنولوجية أو اليت حباجة إىل حتديثها، لتمكني هذه األطراف من إجراء أو حتديث جتر عم
 ).١٢-م أ/٣املقـرر (عملياهتا لتقييم االحتياجات التكنولوجية باعتبار ذلك جزءاً من بالغاهتا الوطنية الثانية 

جية من األمانة، يف دورهتا اخلامسة والعشرين، القيام،  وطلبـت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولو       -١١
بالتعاون مع فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا، بتنظيم حلقة عمل لتقاسم أفضل املمارسات مع األطراف غري                
املدرجـة يف املرفق األول واليت جتري عمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية وذلك بالتعاون مع برنامج األمم                 
املـتحدة للبيـئة وبـرنامج األمـم املـتحدة اإلمنـائي ومـرفق البيـئة العاملـية ومـبادرة تكنولوجيا املناخ                      

FCCC/SBSTA/2006/11)    إىل ٢٧ يف الفترة من دوعقدت حلقة العمل يف بانكوك بتايلن ). `٢`)أ(٨٠، املـرفق 
االشتراك مع جلنة األمم املتحدة االقتصادية  بديونيه واستضافتها وزارة املوارد الطبيعية والبيئة يف تايلن    / حزيران ٢٩

وكان اهلدف من حلقة العمل هو تقاسم أفضل املمارسات والدروس املستفادة    . واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ   
عند إجراء عمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية فيما بني اخلرباء الذين تعينهم األطراف غري املدرجة يف املرفق                

                                                      

)١( <http://ttclear.unfccc.int/ttclear/pdf/TNA/UNDP/TNA%20Handbook_Final%20version.pdf>. 

)٢( <http://ttclear.unfccc.int/ttclear/jsp/index.jsp?mainFrame=../html/TNAStudies.html>. 
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ليت قامت بعمليات التقييم هذه، لتمكينها من إجراء تقييماهتا وتقاريرها بفعالية، وحتديد احتياجات بعينها              األول ا 
 . وإجراءات عملية ميكن أن تساعد األطراف يف تنفيذ نتائج عملياهتا لتقييم االحتياجات التكنولوجية

، بالتعاون مع فريق اخلرباء املعين بنقل ويف نفـس الـدورة، طلبت اهليئة الفرعية أيضاً من األمانة أن تعد     -١٢
 التكنولوجـيا، ورقـة معلومات أساسية عن أفضل املمارسات يف إجراء عمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية        

)FCCC/SBSTA/2006/1    واهلـدف العام من الورقة هو مجع وتوليف املمارسات السليمة  ). `١`)أ(٨، الفقـرة
تقييم االحتياجات التكنولوجية اليت أجنزهتا حىت اآلن األطراف غري املدرجة يف           والـدروس املستفادة من عمليات      

وكان الغرض منها أيضاً أن تكون مبثابة مدخل للمناقشات اليت دارت يف حلقة العمل املشار إليها يف . املرفق األول
وستتاح الورقة  . ناء حلقة العمل  وسيتم تنقيح الورقة ملراعاة التعليقات واملناقشات اليت جرت أث        .  أعاله ١١الفقرة  
لكي تنظر فيهما اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا السابعة            )٤(وتقرير حلقة العمل   )٣(النهائية

 .والعشرين

ويف االجـتماع احلادي عشر لفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا، ناقش الفريق االختصاصات إلعداد               -١٣
مات أساسية ووافق على أن تكون وثيقة قائمة بذاهتا، وأن تكون مبدئياً مبثابة عمل جاٍر ميكن تضمينه                 ورقة معلو 

واقترح بعض األعضاء أن تدرج الورقة نتائج عمليات تقييم . النـتائج والـدروس املسـتفادة مـن حلقة العمل     
 تقييم االحتياجات التكنولوجية وخطط االحتياجات التكنولوجية يف سياق أوسع مثالً مبناقشة الروابط بني عمليات

التنمية الوطنية، والبالغات الوطنية وبرامج العمل الوطنية للتكيف على املستوى الكلي والروابط بني عمليات تقييم 
. االحتياجات التكنولوجية وتنفيذ األنشطة احملددة يف عمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية على املستوى اجلزئي

الفريق بتقاسم الورقة اخلتامية مع مرفق البيئة العاملية باعتبار ذلك مدخالً حللقة العمل املتعلقة بأفضل               كما أوصى   
. ٢٠٠٧سبتمرب /املمارسات يف إعداد البالغات الوطنية اليت سيعقدها مرفق البيئة العاملية يف القاهرة مبصر يف أيلول

 مدخالت مفيدة لتحديث دليل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي    واتفق أيضاً على أن تقدم الورقة ونتائج حلقة العمل        
مبا يف ذلك لوضع    (يف املسـتقبل، مبا يف ذلك ما يتعلق بكيفية حتديد احتياجات بناء القدرات، وإجراءات التنفيذ                

 ). مقترحات للمشاريع

يونيه / حزيران ٢٩يف  ونـاقش فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا، يف اجتماع خاص عقده يف بانكوك               -١٤
وأعرب أعضاء الفريق . جنباً إىل جنب مع حلقة العمل املتعلقة بتقييم االحتياجات التكنولوجية، نتائج حلقة العمل

وقد أدى هذا   . عـن ارتياحهم هليكل تنظيم حلقة العمل وفعالية مشاركة وارتفاع مستوى خربة املشاركني فيها             
قدمي وجهات نظر مفيدة فيما يتعلق بأوجه النجاح اليت حققتها األطراف          التنظـيم إىل إجراء مناقشات متعمقة وت      

وأسفرت املشاركة النشطة ملمثلي    . والتحديات اليت تواجهها لدى إعداد عمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية        
 القطـاع اخلـاص عـن طرح بعض األفكار العملية بشأن سبل ووسائل تنفيذ نتائج عمليات تقييم االحتياجات               

 . التكنولوجية

                                                      

)٣( FCCC/TP/2007/3. 

)٤( FCCC/SBSTA/2007/11. 
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وأسفرت املناقشات اليت جرت يف االجتماع اخلاص عن طرح مقترحات بشأن اخلطوات املقبلة اليت ميكن                -١٥
اقترح بعض األعضاء توسيع    : اختاذها، ال سيما فيما يتعلق بشكل التدريب على إعداد اقتراحات متويل املشاريع             

نشطة القطاعية اليت تنفذ على الصعيدين اإلقليمي والوطين، مبا يف نطاق الدورة التدريبية وإمكانية استفادهتا من األ      
 . ذلك التكيف مع تغري املناخ

  املعلومات املتعلقة بالتكنولوجيا-باء 

 : ثالثة أنشطة يف جمال املعلومات املتعلقة بالتكنولوجيا٢٠٠٧تضمن برنامج العمل لعام  -١٦

تحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، ومنظمة األمم        التعاون مع األمانة، وبرنامج األمم امل      )أ( 
يف تنظيم حلقة دراسية صغرية ملراكز املعلومات املتعلقة بالتكنولوجيا املشاركة ) اليونيدو(املتحدة للتنمية الصناعية    

 ؛)٥() أدناه١٧انظر الفقرة (يف املشروع النموذجي املتعلق بالربط الشبكي لتقاسم الدروس املستفادة 

الـنظر يف نـتائج احللقة الدراسية الصغرية وتقدمي توصيات إىل اهليئة الفرعية للمشورة العملية                )ب( 
 ؛) أدناه١٨انظر الفقرة (والتكنولوجية واألمانة بشأن الطرق اليت ميكن اتباعها يف املستقل 

إجراء حتليل للخيارات ) ١: (ليةمتابعة املناقشة املتعلقة بنتائج احللقة الدراسية الصغرية بالطرق التا )ج( 
إجراء دراسة استقصائية للمستخدمني، وبالذات ألعضاء      ) ٢(املـتعلقة بالطـرق اليت ميكن اتباعها يف املستقبل و         

الشبكة احلاليني واحملتملني، لتحديد احتياجاهتم من املعلومات اخلاصة بالتكنولوجيا النظيفة وأنسب وأسهل صيغة             
 .لتقدمي املعلومات

، األمانة على مواصلة أعماهلا املتعلقة بإقامة مشروع منوذجي ١٠-م أ/٦وشجع مؤمتر األطراف، يف مقرره  -١٧
 واملراكز الوطنية واإلقليمية للمعلومات     (TT:CLEAR)يـربط بني نظام مركز تبادل املعلومات عن التكنولوجيا          

 التقنية لتعزيز مراكز املعلومات املتعلقة      الـيت تتيح لألطراف فهماً واضحاً للجدوى       )٦(املـتعلقة بالتكنولوجـيا   
 .بالتكنولوجيا وما يترتب على ذلك من تكاليف يف البلدان النامية

ورجت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف دورهتا اخلامسة والعشرين، من األمانة أن تقوم،  -١٨
ألمم املتحدة للبيئية، واليونيدو وكذلك فريق اخلرباء املعين        بالـتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج ا        

بـنقل التكنولوجـيا، بتنظـيم حلقة دراسية صغرية ملراكز املعلومات املتعلقة بالتكنولوجيا املشاركة يف املشروع      

                                                      

شبكة البدائل املستدامة، ومدخل كندا     : تشارك املراكز التالية يف الوقت احلاضر يف الشبكة التجريبية         )٥(
تحدة للتعاون التكنولوجي يف جمال املناخ، ومركز نقل التكنولوجيا الدويل يف جامعة       للطاقة النظيفة، ومدخل الواليات امل    

زينغهوا يف الصني، ومركز تغري املناخ للجماعة الكاريبية، ومركز تونس الدويل للتكنولوجيات البيئية ومرصد الصحراء               
 . الكربى والساحل يف تونس

ليت تقوم جبمع وتصنيف وتوليف ونشر املعلومات املتعلقة تشري مراكز معلومات التكنولوجيا إىل املراكز ا )٦(
 .تبادل املعلومات مباشرة/بالتكنولوجيات السليمة بيئياً وتقاسم
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)). ب(٨٠، الفقرة (FCCC/SBSTA/2006/11  أعاله لتقاسم الدروس املستفادة١٧النموذجي املشار إليه يف الفقرة 
 .٢٠٠٧مارس / آذار١٣ و١٢وعقدت حلقة العمل هذه يف بون بأملانيا يومي 

وقدمـت األمانـة تقريراً عن نتائج احللقة الدراسية يف االجتماع احلادي عشر لفريق اخلرباء املعين بنقل                  -١٩
سبل ووسائل حتسني   ونظراً لتعقيد املشروع النموذجي املتعلق بالربط الشبكي واحلاجة إىل حتليل           . )٧(التكنولوجيا

شـبكة مراكز املعلومات املتعلقة بالتكنولوجيا، رأى أعضاء فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا أن األمر يستلزم        
توفري معلومات إضافية عن احتياجات املستخدمني واقترحوا أن جتري األمانة مسحاً للمستخدمني، وبالذات أعضاء 

ديد احتياجاهتم من املعلومات املتعلقة بالتكنولوجيا النظيفة وتقييم أنسب وأسهل          الشبكة احلاليني واحملتملني، لتح   
وميكن أن تساعد نتائج املسح فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا واألمانة يف حتديد . صيغة لتقدمي هذه املعلومات 

ق الفريق على النظر يف هذا املوضوع وواف. اخليارات بشأن الطرق اليت ميكن اتباعها يف املستقبل بشأن هذا النشاط
 .يف اجتماعه الثاين عشر

  اآلليات-جيم 

 : األنشطة التالية يف جمال اآلليات٢٠٠٧تضمن برنامج العمل لعام  -٢٠

إعداد موجز قصري إلجنازات فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا خالل األعوام اخلمسة املاضية              )أ( 
 غري امللّمني بعملية االتفاقية اإلطارية؛وصياغته بلغة يسهل فهمها ل

النظر يف تقرير األمانة عن مبادرات التوعية اليت قامت هبا مع املنظمات الدولية األخرى املختصة                )ب( 
دليل بشأن إعداد مشاريع نقل     لـتعزيز الـتعاون يف األنشطة ذات الصلة مبا يف ذلك تقدمي معلومات عن صدور                

 والعمل على نشره على نطاق أوسع؛) دليل املمارسني (هاالتكنولوجيا من أجل متويل

 ).مبا يف ذلك حصر املنجزات(إعداد ورقة بشأن أنشطة البحث والتطوير املشتركة  )ج( 

وأحاط فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا علماً مع االهتمام باملناقشات املتعلقة بنقل التكنولوجيا وبناء         -٢١
مثال الدورة اخلامسة عشرة للجنة التنمية املستدامة       (لوجيا اليت جرت يف حمافل دولية أخرى        القدرات لنقل التكنو  

(CSD-15)         وميكن أن يكون عمل فريق اخلرباء   ).  ومؤمتـرا قمة غلينيغلس وهيليغندام اللذان عقدمها فريق الثمانية
الستعراض السياسة العامة خالل الدورة املعين بنقل التكنولوجيا خالل السنوات اخلمسة املاضية مبثابة مدخل مفيد 

وأكد فريق اخلرباء   . ٥+ اخلامسـة عشرة للجنة التنمية املستدامة وما يسمى بعملية هيلينيغندام جملموعة الثمانية             
. املعين بنقل التكنولوجيا يف اجتماعه العاشر على ضرورة إتاحة موجز لعمله كمرجع يف حمافل أخرى ذات صلة                

، والبنك الدويل، والوكالة الدولية للطاقة      ٥+ اء املعين بنقل التكنولوجيا جمموعة الثمانية       كمـا دعـا فريق اخلرب     
الذريـة، وغريها من املنظمات املعنية لالستفادة من عمل الفريق يف حتديد العقبات اليت حتول دون التعجيل بنقل                  

                                                      

)٧( FCCC/SBSTA/2007/INF.1. 
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رى وصف ذلك يف اخلدمات اليت قدمها التكنولوجـيات السليمة بيئياً والتحديات اليت سيتعني مواجهتها، كما ج  
 . فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا

 ، الفقرة (FCCC/SBSTA/2006/11واسـتجابة لطلـب اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية           -٢٢
 )٩(نشائهيلخص عمل فريق اخلرباء احلكومي املعين بنقل التكنولوجيا منذ إ )٨(، أصدرت األمانة كتيباً  )`١`)ج(٨٠

وأتاحـته يف الدورة السادسة والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، ويف حلقات عمل اتفاقية               
األمم املتحدة اإلطارية لتغري املناخ وحمافل دولية أخرى ذات صلة، مبا يف ذلك دورة جلنة التنمية املستدامة اخلامسة 

اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا عرضاً عن عمل الفريق على مدى          وفضـالً عن ذلك، قدم رئيس فريق        . عشـرة 
السنوات الست األخرية يف حلقة العمل الثالثة للحوار املتعلق بالعمل التعاوين الطويل األجل للتصدي لتغري املناخ                

 .٢٠٠٧مايو /يف أياربتعزيز تنفيذ االتفاقية، اليت مت تنظيمها أثناء الدورة السادسة والعشرين للهيئتني الفرعيتني 

وناقش فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا يف اجتماعه اخلاص املعقود جنباً إىل جنب مع حلقة العمل عن  -٢٣
أفضل املمارسات يف سري عمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية، مشروع االختصاصات لوضع ورقة عن أنشطة 

وميكن هلذه الورقة أن تقدم استعراضاً أولياً ألنشطة البحث .  اإلجنازاتالبحث والتنمية املشتركة، مبا يف ذلك حصر
ووافق الفريق على . والتنمية املشتركة يف سياق االتفاقية مع التركيز بشكل خاص على التنمية ونقل التكنولوجيات

تماعه الثاين عشر   أن تستخدم الورقة كأساس للمناقشات املتعلقة مبوضوع أنشطة البحث والتنمية املشتركة يف اج            
 .للتوصية باإلجراءات اليت ميكن اختاذها يف املستقبل لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية للمشورة العملية والتكنولوجية

  بناء القدرات-دال 

 يف جماالت تتعلق ببناء القدرات،      ٢٠٠٧يرد وصف أنشطة فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا يف عام            -٢٤
، واملعلومات املتعلقة بالتكنولوجيا ) ألف-ثالثاً (علقة بعمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية  يف الفصـول املـت    

 ). هاء-ثالثاً (، والتمويل االبتكاري ) باء-ثالثاً (

  القضايا الشاملة لعدة جماالت-هاء 

املتعلقة بالتمويل  نـص بـرنامج عمل فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا على جماالت حمددة لألنشطة                -٢٥
 . االبتكاري وتكنولوجيات التكيف

 التمويل االبتكاري -١

 : األنشطة التالية يف جمال التمويل االبتكاري٢٠٠٧تضمن برنامج العمل لعام  -٢٦

                                                      

)٨( <http://unfccc.int/files/essential_background/background_publications_htmlpdf/application/ 
pdf/egtt_en_070523.pdf>. 

 .FCCC/SBSTA/2006/INF.4 املوجز إىل املعلومات الواردة يف الوثيقة يستند )٩(
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 ؛) أدناه٢٧انظر الفقرة (وضع خطة عمل لنشر واستخدام دليل املمارسني  )أ( 

 ر املستهدف؛ترويج ونشر دليل املمارسني بني اجلمهو )ب( 

 ٣٢انظر الفقرة   (إعـداد ونشـر كُتيب يستند إىل الورقة التقنية املعدة عن التمويل االبتكاري               )ج( 
 ؛)أدناه

النظر يف الدعم التقين الذي ميكن تقدميه إىل فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً يف تطبيق نتائج                  )د( 
شاريع للتمويل كأنشطة متابعة اجتماع رئيس اهليئة الفرعية        بـرامج العمـل الوطنية للتكيف بإعداد مقترحات مب        

للمشورة العلمية والتكنولوجية ورئيس اهليئة الفرعية للتنفيذ ورؤساء أفرقة اخلرباء املنشأة يف إطار االتفاقية، املعقود 
 ؛)ه أدنا٤٠انظر الفقرة  (٢٠٠٦مايو /يف أثناء الدورة الرابعة والعشرين للهيئة الفرعية يف أيار

 .تقييم خطة العمل لنشر دليل املمارسني واستخدامه  )ه( 

واعتمدت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا اخلامسة والعشرين، توصية فريق اخلرباء  -٢٧
خدام  بشأن احلاجة إىل وضع خطة عمل لنشر واست٢٠٠٦املعين بنقل التكنولوجيا الواردة يف تقريره السنوي لعام 

ورجت من األمانة التعاون    . ٢٠٠٦دليل للممارسني أصدره فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا واألمانة يف عام            
مع املنظمات واملبادرات الدولية املعنية يف تنفيذ هذه اخلطة وإتاحة الدليل جبميع اللغات الرمسية يف األمم املتحدة،                 

 ).٧٩، الفقرة FCCC/SBSTA/2006/11(إذا مسحت املوارد بذلك 

وهدف خطة  .  لفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا     )١٠(ونوقشت خطة العمل يف االجتماع احلادي عشر       -٢٨
العمل هذه هو بشكل عام حتسني سبل احلصول على التمويل لتنفيذ مشاريع نقل التكنولوجيا من املصادر العامة                 

 تعزيز ونشر دليل املمارسني؛ تنظيم مراكز تعليم جنباً إىل جنب           :وتقوم اخلطة على مخس ركائز    . واخلاصة املتاحة 
مـع دورات اهليئتني الفرعيتني؛ تنظيم حلقات عمل إقليمية ودورات تدريبية بشأن إعداد مقترحات مالية؛ إنشاء                
 مكتب مساعدة لتقدمي املساعدة التقنية لواضعي املشاريع؛ ووضع منهاج عمل لتمويل مشروع تأسيس حمفل يتيح              

 .لواضعي املشاريع عرض مشاريعهم على العاملني يف جمال التمويل

 ٤ من املادة ٥ويعتقد فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا أن تنفيذ خطة العمل هذه سُييسر تنفيذ الفقرة  -٢٩
 املنظمات  وأكد الفريق على أن التعاون مع     . من االتفاقية وجهود نقل التكنولوجيا ضمن إطار االتفاقية وخارجه        

واقترح أن تضطلع الشبكة    . واملـبادرات الدولـية ذات الصلة سيكون يف غاية األمهية لتنفيذ خطة العمل بنجاح             
االستشـارية املعنـية بالـتمويل اخلاص، وهي مبادرة لتكنولوجيا املناخ، بالتعاون مع الفريق العامل املعين بنقل                 

                                                      

)١٠( <http://ttclear.unfccc.int/ttclear/pdf/PG/Workplan-PG.pdf>. 
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ا فيما يتعلق بتقدمي املساعدة التقنية لواضعي املشاريع يف البلدان          التكنولوجيا، بدور هام يف تنفيذ اخلطة، وال سيم       
 .)١١(النامية

وذكـر األعضاء أيضاً أن من األمهية مبكان تعزيز التعاون مع املنظمات احلكومية الدولية املعنية وإشراك                 -٣٠
ويف . واملنظمات غري احلكوميةاجلهات املعنية الصميمة، ومن بينها املمثلون من أوساط األعمال التجارية والصناعية 

أغسطس /هـذا السياق، رحب الفريق بعرض اليونيدو تقدمي دليل املمارسني يف حلقة عملها املزمع عقدها يف آب    
كما سلط بعض أعضاء الفريق الضوء على أمهية هتيئة بيئة متكني           .  جبـنوب أفريقيا بشأن وضع املشاريع      ٢٠٠٧

امة واإلطار التنظيمي لتحسني الوصول إىل التمويل وأشاروا إىل احلاجة إىل           مالئمة فيما يتعلق بإطار السياسة الع     
 . تقدمي مزيد من التوجيه إىل األطراف بشأن املوارد املالية املتاحة لتمويل املشاريع وكيفية الوصول إليها

أعاله، أتاحت األمانة  ٢٧ووفقاً لطلب اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية املشار إليه يف الفقرة  -٣١
دليل املمارسني باللغات اإلسبانية واإلنكليزية والفرنسية على موقع اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ 

 وعلى غريه من املواقع على      )١٣(وموقع مركز تبادل املعلومات عن التكنولوجيا التابع لالتفاقية        )١٢(عـلى الويب  
 . تقوم األمانة حالياً بإتاحة الدليل باللغات الروسية والصينية والعربيةوفضالً عن ذلك، . الشبكة

، اليت أعدها فريق    )١٤(وأُتيحت الورقة التقنية عن اخليارات املبتكرة لتمويل تطوير التكنولوجيات ونقلها          -٣٢
 أكرب من األفراد،     لتوفري هذه املعلومات لعدد    )١٥(، يف شكل كتيب   ٢٠٠٦اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا يف عام       

مبن فيهم األشخاص الذين يضطلعون بأنشطة يف عمليات أخرى تتعلق بقضايا التمويل االبتكاري يف إطار عملية                
 .اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ وخارج هذا اإلطار

 تكنولوجيات التكيف مع تغري املناخ -٢

 :يف جمال تكنولوجيات التكيف مع تغري املناختضمن برنامج العمل األنشطة التالية  -٣٣

النظر يف األنشطة اليت ميكن القيام هبا لدعم تنفيذ برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ            )أ( 
 والقابلية للتأثر به والتكيف معه؛

                                                      

إن اهلدف من الشبكة االستشارية املعنية بالتمويل اخلاص هو توسيع نطاق احلصول على التمويل لتنفيذ  )١١(
ذلك بتقدمي التوجيه واملساعدة التقنية لواضعي املشاريع يف البلدان النامية          مشـاريع نقل التكنولوجيا الصديقة للمناخ و      

 . والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية ملساعدهتا يف إعداد اقتراحات تتعلق بتمويل املشاريع
)١٢( <http://unfccc.int/essential_background/background_publications_htmlpdf/items/2625.php>. 

)١٣( <http://ttclear.unfccc.int/ttclear/jsp/index.jsp?mainFrame=../html/IfPG.html>. 

)١٤( FCCC/TP/2006/1. 
)١٥( <http://unfccc.int/files/essential_background/background_publications_htmlpdf/application/ 

<pdf/innovation_en_070523.pdf. 
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 نشر الكُتيب املتعلق بتكنولوجيات التكيف بني اجلمهور املستهدف؛ )ب( 

 التقرير التوليفي املتعلق بتقارير األطراف بشأن برنامج عمل نريويب؛النظر يف  )ج( 

 .املشاركة يف حلقة العمل املتعلقة مبمارسات وخطط التكيف والواردة يف برنامج عمل نريويب )د( 

وكجزء من برنامج عمل نريويب، دعت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا اخلامسة               -٣٤
 ٢٠٠٧مايو  / أيار ١٥شرين، األطراف واملنظمات املعنية إىل تقدمي معلومات إىل األمانة يف موعد ال يتجاوز              والع

عـن منهجيات وأدوات التقييم القائمة والناشئة؛ واآلراء عن الدروس املستفادة من تطبيقها؛ والفرص والثغرات               
 طرائق وأدوات ونشرها على حنو أفضل؛ وفرص واالحتياجات والقيود والعقبات؛ والسبل اليت ميكن هبا استحداث

كما طلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن ُتعد، يف موعد أقصاه موعد انعقاد دورهتا السابعة والعشرين،      . التدريـب 
لبلدان تقريراً توليفياً عن املعلومات واآلراء الواردة يف اإلسهامات والنواتج ذات الصلة من عمل فريق اخلرباء املعين بأقل ا

 ).٣٤ و٣٣، الفقرتان FCCC/SBSTA/2006/11(منواً ومرفق البيئة العاملية وفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا 

وناقش فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا، يف اجتماعه احلادي عشر، األنشطة اليت ميكن االضطالع هبا                -٣٥
 إىل أنه ينبغي أن تستند هذه األنشطة إىل العمل الذي أجنزه بالفعل      وأشار الفريق . لدعم تنفيذ برنامج عمل نريويب    

فـريق اخلـرباء املعين بنقل التكنولوجيا يف جمال تكنولوجيات التكيف، مبا يف ذلك نتائج احللقة الدراسية املتعلقة                  
ن تكنولوجيات التكيف مع  والورقة التقنية ع)١٦(بالتنمية ونقل التكنولوجيات السليمة بيئياً لتكييفها مع تغري املناخ

وأشار بعض األعضاء إىل أنه ينبغي هلذه األنشطة أن تركز، يف األجل القصري، على زيادة التوعية                . )١٧(تغري املناخ 
بنتائج فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا يف هذا اجملال ومشاركة أعضاء الفريق يف حلقات عمل تنظمها األمانة                 

 أعاله أن تقدم توجيهاً ٣٤ومن شأن إسهامات األطراف املشار إليها يف الفقرة . ويبيف إطـار بـرنامج عمل نري     
 . إضافياً عن األنشطة اليت ميكن لفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا أن يضطلع هبا يف األجل املتوسط

ولوجيات التكيف  ووافـق الفـريق على زيادة النظر يف األنشطة املمكن االضطالع هبا فيما يتعلق بتكن               -٣٦
باالسـتناد إىل العمل الذي قام به فعالً فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا يف هذا اجملال واستجابة لربنامج عمل            

 . أعاله٣٤نريويب يف اجتماعه الثاين عشر، مع مراعاة التقرير التوليفي املشار إليه يف الفقرة 

 ها مبوجب االتفاقية التعاون مع أفرقة خرباء أخرى مت إنشاؤ�واو 

مرفق البيئة العاملية وفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان (أن تعزيز التعاون مع اهليئات املنشأة مبوجب االتفاقية  -٣٧
واستكشاف جماالت ميكن إقامة التعاون فيها مع اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة إمنا هو ") أفرقة اخلرباء("منواً 

، تعاون فريق اخلرباء املعين بنقل ٢٠٠٧وخالل عام . ضطلع به فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيانشاط مستمر ي

                                                      

)١٦( FCCC/SBSTA/2005/8. 

)١٧( FCCC/TP/2006/2. 
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التكنولوجـيا تعاونـاً وثيقاً مع مرفق البيئة العاملية يف إعداد منوذج عن مواضيع شاملة لعدة جماالت يف البالغات        
 .)١٨(الوطنية لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول

 دعوة إىل رئيسي مرفق البيئة العاملية وفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً للمشاركة يف االجتماع ووجهت -٣٨
وقدم رئيس مرفق البيئة . احلادي عشر لفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا لتحديد اجملاالت اليت ميكن التعاون فيها

، مبا يف ذلك عن     ٢٠٠٧امج عمل مرفق البيئة العاملية لعام       العاملـية يف االجتماع معلومات مستوفاة عن وضع برن        
 وحلقة عمل بشأن تبادل     FCCC/SBI/2007/7صـيغة منوذجية بشأن املواضيع الشاملة لعدة قطاعات، والوثيقة          

اخلربات واملمارسات السليمة فيما بني األطراف غري املدرجة يف املرفق األول يف إعداد البالغات الوطنية وقضايا                
وأشـار رئيس مرفق البيئة العاملية إىل أنه ستتم دعوة رئيس فريق اخلرباء املعين بنقل               . لة لعـدة قطاعـات    شـام 

 .  التكنولوجيا ورئيس فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً للمشاركة يف حلقة العمل هذه لزيادة دعم التعاون

 علماً بربنامج عمل فريق اخلرباء املعين بأقل        ويف االجـتماع احلـادي عشر لفريق اخلرباء، أحيط الفريق          -٣٩
وتضمن برنامج العمل هذا اجتماعاً لتقييم التقدم الذي أحرزته األطراف يف إعداد            . ٢٠٠٧الـبلدان منـواً لعام      

ومن أهداف اجتماع التقييم هذا توجيه تنفيذ مشاريع التكيف اليت حددت           . وتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف    
وأفاد عدد من األعضاء بأن أحد جماالت التعاون املمكنة هو دعم فريق اخلرباء             . مل الوطنية للتكيف  يف برامج الع  

املعين بأقل البلدان منواً يف تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف باستخدام دليل املمارسني ملساعدة األطراف يف إعداد 
 . مقترحات سليمة ملشاريع التمويل ويف الوصول إىل التمويل

ويف الدورة السادسة والعشرين للهيئة الفرعية، عقد رئيسا اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية              -٤٠
وكان اهلدف من هذا    . واهليـئة الفرعية للتنفيذ اجتماعاً مع رؤساء أفرقة اخلرباء شارك فيه أيضاً األمني التنفيذي             

ل فريق وحالة التعاون املستمر فيما بني أفرقة اخلرباء حىت   االجتماع هو تبادل املعلومات عن وضع برنامج عمل ك        
 . اليوم، والنظر يف اجملاالت اليت ميكن زيادة التعاون فيها، مبا يف ذلك إمكانية مسامهتها يف تنفيذ برنامج عمل نريويب

_ _ _ _ _ 

                                                      

)١٨( FCCC/SBI/2007/3. 


