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  مقدمة-أوالً 

  نطاق املذكرة-ألف 

األنشطة اليت  )١(٢٠٠٧التقرير السنوي لفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا لعام تغطي هذه اإلضافة إىل   -١
. ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣٠سبتمرب إىل   / أيلول ٢١اضـطلع هبا الفريق يف الفترة الفاصلة بني الدورتني، من           

وينبغي قراءة  . ل هذه الفترة  وهي تعكس نتائج االجتماع الثاين عشر لفريق اخلرباء واألعمال اليت اضطلع هبا خال            
 .هذه الوثيقة مقترنة بالتقرير األصلي الذي أُضيفت إليه

 اإلجراءات اليت ميكن للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية -باء 
 أن تتخذها

، قد تود اهليئة الفرعية للمشورة      FCCC/SBSTA/2007/13باإلضـافة إىل التوصيات الواردة يف الوثيقة         -٢
علمية والتكنولوجية أن ُتحيط علماً باملعلومات الواردة يف هذه اإلضافة، وأن تنظر يف توصيات فريق اخلرباء املعين ال

وقد . بنقل التكنولوجيا، وحتّدد اإلجراءات األخرى الالزمة لدفع أنشطة نقل التكنولوجيا قُدماً يف إطار االتفاقية             
 .٢٠٠٧اليت أجنزها فريق اخلرباء يف عام تود األطراف أن ُتبدي آراءها بشأن األنشطة 

  العمل املضطلع به خالل الفترة املشمولة بالتقرير-ثانياً 

  عمليات تقييم االحتياجات للتكنولوجيا-ألف 

نظـر فـريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا، يف اجتماعه الثاين عشر، يف اإلجراءات اإلضافية اليت ميكن                  -٣
تقييم االحتياجات للتكنولوجيا، واضعاً يف اعتباره نتائج حلقة العمل املعنية بأفضل           اختاذهـا بشـأن عملـيات       

 ٢٩-٢٧املمارسـات يف إجـراء عمليات تقييم االحتياجات للتكنولوجيا، املعقودة يف بانكوك بتايلند يف الفترة                
تقييم االحتياجات  ، والورقـة التقنـية املتعلقة بأفضل املمارسات يف جمال عمليات            )٢(٢٠٠٧يونـيه   /حزيـران 

وشدَّد فريق اخلرباء على أمهية معاجلة قضايا إدماج نتائج عمليات تقييم االحتياجات للتكنولوجيا             . )٣(للتكنولوجيا
والحظ . يف ُصـلب خطط التنمية الوطنية، واحلصول على التمويل الالزم إلجراء عمليات التقييم هذه وحتديثها              

املستقاة من عمليات تقييم االحتياجات للتكنولوجيا ميكن أن ُتسهم إسهاماً ذا           فريق اخلرباء أن املعلومات الوفرية      
شـأن يف النظر مستقبالً يف االحتياجات العاملية للتكنولوجيا على املدى الطويل ألغراض ختفيف آثار تغري املناخ                 

 .والتكيف معه

                                                      

)١( FCCC/SBSTA/2007/13. 
)٢( FCCC/SBSTA/2007/11. 

)٣( FCCC/TP/2007/3. 
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تناد إىل عمليات تقييم    كمـا نـاقش فـريق اخلـرباء قضايا أخرى مثل وضع مقترحات املشاريع باالس               -٤
االحتياجات للتكنولوجيا؛ والدعم التقين الذي ميكن لفريق اخلرباء أن يقدمه إىل البلدان اليت ُتجري عمليات تقييم             
لالحتـياجات من التكنولوجيا؛ ودور عمليات التقييم هذه كمنطلق إلدماج االحتياجات للتكنولوجيا فيما بني              

تقاسم املسؤولية والرؤية لتحويل نقل التكنولوجيا إىل واقع عملي؛ واحلاجة إىل           اإلدارات والوكاالت احلكومية؛ و   
حتسـني وصـف الفوائـد املشتركة الناشئة عن نقل التكنولوجيا يف إطار الدراسات املتعلقة بتقييم االحتياجات                 

قييم االحتياجات  للتكنولوجـيا؛ وأمهية مشاركة اجلهات صاحبة املصلحة، مبا يف ذلك املشاركة يف إطار عملية ت              
 .للتكنولوجيا بأكملها

والحـظ فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا أن الورقة التقنية ميكن أن تشكل جزءاً من جمموعة مراجع        -٥
إجراء عمليات تقييم االحتياجات للتكنولوجيا ألغراض ميكن أن تشمل دليل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي املعنون 

، وتوليف عمليات تقييم االحتياجات للتكنولوجيا احملدَّدة من        )دليل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي     ( )٤(تغري املناخ 
ومنشور اتفاقية   )٥()األطراف غري املدرجة يف املرفق األول     (ِقـَبل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية          
دليل بشأن إعداد مشاريع نقل     :  املقترحات وتقدميها  إعداداألمـم املـتحدة اإلطاريـة بشأن تغري املناخ املعنون           

، والورقات التقنية املتعلقة بالبيئات املواتية لنقل       )وُيعرف باسم دليل املمارسني    (التكنولوجـيا مـن أجل متويلها     
كما الحظ الفريق احلاجة إىل وضع خطة لعمليات تقييم         . التكنولوجـيا، وبتكنولوجيات التكيف مع تغري املناخ      

 .تياجات للتكنولوجيا وما يتصل بذلك من أنشطة لفترة السنوات اخلمس التاليةاالح

وقد أُتيح هذا الدليل     )٦(وناقش فريق اخلرباء اخلطط املتصلة بتحديث دليل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي           -٦
مع فريق اخلرباء املعين بنقل      من ِقَبل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومرفق البيئة العاملية، بالتعاون            ٢٠٠٤يف عـام    

التكنولوجـيا، ومـبادرة تكنولوجـيا املناخ، واألمانة؛ وهو يقدِّم إرشادات مالئمة للمستخِدمني بشأن النُهج               
 .واألساليب واألدوات اليت ميكن استخدامها إلجراء عمليات تقييم االحتياجات للتكنولوجيا

 اعتباره الدروس املستفادة من عملية تقييم       ولـدى مناقشـة خطـط حتديـث الدليل، وضع الفريق يف            -٧
االحتـياجات للتكنولوجيا، والنتائج اليت خلصت إليها حلقة العمل املعنية بأفضل املمارسات يف إجراء عمليات               
تقيـيم االحتـياجات للتكنولوجـيا، والورقـة التقنية املتعلقة بأفضل املمارسات يف عمليات تقييم االحتياجات        

 ونظر الفريق يف   . قرير التولـيفي املتعلق هبذه العمليات، وغري ذلك من الوثائق ذات الصلة           للتكنولوجـيا، والـت   
ما يترتب على هذه املهمة من آثار على املوارد واإلطار الزمين إلجنازها، واضعاً يف اعتباره احتياجات األطراف غري 

الحتياجات للتكنولوجيا كجزء من البالغات     املدرجة يف املرفق األول اليت ُتجري أو تعتزم إجراء عمليات تقييم ل           
ورأى الفريق أنه لدى حتديث هذا الدليل، ينبغي إجراء استعراض من ِقَبل النظراء من خمتلف               . الوطنـية الثانـية   

 .املنظمات ذات الصلة باإلضافة إىل خرباء وطنيني من أجل ضمان جودة الوثيقة

                                                      

)٤( <http://ttclear.unfccc.int/ttclear/jsp/index.jsp?mainframe=../html/TNAGuidelines.html>. 
)٥( FCCC/SBSTA/2006/INF.1. 

)٦( <http://ttclear.unfccc.int/ttclear/jsp/index.jsp?mainframe+../html/TNAGGuidelines.html>. 
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  املعلومات عن التكنولوجيا-باء 

انة، يف االجتماع الثاين عشر لفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا، حتديثاً بشأن حالة مركز              قدَّمت األم  -٨
 ومشروعه التجرييب بشأن الربط الشبكي بني هذا املركز         (TT:CLEAR)تـبادل املعلومات عن نقل التكنولوجيا       

ك استقصاء آراء املستخِدمني من أعضاء      واملراكـز الوطنية واإلقليمية للمعلومات املتعلقة بالتكنولوجيا، مبا يف ذل         
 .الشبكات احلاليني واحملتملني حسبما اقترحه فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا يف اجتماعه احلادي عشر

فيما يتعلق باستقصاء ) الصني(ونظر فريق اخلرباء يف مشروع استبيان أعده املركز الدويل لنقل التكنولوجيا  -٩
ومن القضايا اليت ُنوقشت ما يشمل أهداف االستقصاء ونطاقه،         .  أعاله ٨املشار إليه يف الفقرة     آراء املستخِدمني   

اليت ميكن أن تشكِّل بديالً     ) مثل األقراص احملوسبة املدجمة بذاكرة مقروءة     (والوسـائل األخرى لتقاسم املعلومات      
 .م املعلومات املتعلقة بالتكنولوجياللربط الشبكي، واحلاجة إىل استكشاف أدوات أخرى قد تكون مفيدة لتقيي

واتفـق فريق اخلرباء على متابعة التشاور والنظر يف مشروع االستبيان وتقدمي تعليقات إىل األمانة حبلول                 -١٠
 بغية إجناز االستقصاء، وحتليل نتائجه حبلول موعد انعقاد الدورة الثامنة والعشرين            ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ٢٣

ومن شأن النتائج اليت خيلص إليها االستقصاء أن ُتسهم يف حتديد           . للمشورة العلمية والتكنولوجية  للهيئة الفرعية   
 .اإلجراءات اإلضافية اليت ميكن اختاذها بشأن الربط الشبكي

  اآلليات-جيم 

ظمات الحـظ فـريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا التعاون املستمر والدعم املقدم من ِقَبل عدد من املن     -١١
واملبادرات الدولية مثل مرفق البيئة العاملية، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، ومنظمة            

، ومبادرة تكنولوجيا املناخ، يف دعم تنفيذ اإلطار املتعلق بنقل          )اليونيدو(األمـم املـتحدة للتنمـية الصـناعية         
جة إىل متابعة تعزيز التعاون مع هذه املنظمات، وخباصة مع برنامج األمم            وشدَّد الفريق على احلا   . التكنولوجـيا 

 .املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، بشأن األنشطة ذات الصلة بعمليات تقييم االحتياجات للتكنولوجيا

ني ويف تعميم هذا الدليل     والحـظ فريق اخلرباء اجلهود املبذولة من ِقَبل األمانة يف الترويج لدليل املمارس             -١٢
وقد قُدِّم الدليل يف حلقات عمل وحلقات دراسية ُعقدت يف إطار اتفاقية األمم املتحدة              . عـلى مجهـور أوسع    

احللقة الدراسية  /اإلطاريـة بشـأن تغري املناخ وغري ذلك من املنظمات واملبادرات مثل مبادرة تكنولوجيا املناخ              
 املتعلقة بكفاءة الطاقة وتكنولوجيات الطاقة املتجددة يف البلدان األعضاء يف املشتركة للصناعات بشأن اإلمكانيات

، وحلقة العمل املعنية ببناء القدرات      ٢٠٠٧سبتمرب  /رابطة الدول املستقلة، املعقودة يف كييف بأوكرانيا يف أيلول        
 دو يف بريتوريا جبنوب أفريقيا يف     والتدريب بشأن تطوير املشاريع يف إطار آلية التنمية النظيفة، اليت نظمتها اليوني           

كما ُعرض عمل فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا، مبا يف ذلك منشور دليل املمارسني،       . ٢٠٠٧أغسطس  /آب
على االجتماع األول لفريق اخلرباء التقين املخصص املعين بنقل التكنولوجيا والتعاون العلمي والتكنولوجي التابع              

 .٢٠٠٧سبتمرب /يولوجي، املعقود يف جنيف بسويسرا يف أيلولالتفاقية التنوع الب

وشـدد فريق اخلرباء على أمهية بذل جهود إضافية من أجل اطالع مجهور أوسع على نتائج العمل الذي                 -١٣
وباإلضافة إىل ذلك، أوضح فريق اخلرباء أن من شأن         . يضـطلع به الفريق، وتقاسم اخلربات والدروس املستفادة       
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  أعاله أن يكون مفيداً يف االضطالع مبزيد من        ٥جمموعـة املنشـورات املشـار إلـيها يف الفقرة           الـرجوع إىل    
 . أنشطة التواصل

كمـا شدد فريق اخلرباء على الدور اهلام الذي ميكن ألعضائه أن يؤدوه يف إتاحة التوصل إىل فهم أفضل        -١٤
كما ميكن ألعضاء الفريق أن يساعدوا يف       . عهلـدور التكنولوجيات يف التخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف م          

الترويج للخربات والدروس املستفادة يف تيسري االضطالع باألنشطة املتصلة بنقل التكنولوجيا، مما ميكن أن يسهم               
يف املناقشـات املتصلة مبواضيع مماثلة يف املفاوضات املتعلقة بالتعاون الدويل للتصدي لتغري املناخ يف إطار اتفاقية                 

 .ألمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ ويف إطار منظمات وعمليات أخرىا

وقد أبلغت األمانة فريق اخلرباء أهنا أعّدت ورقة استكشافية بشأن أنشطة البحث والتطوير املشتركة من                -١٥
ألنشطة البحث وتقدم الورقة استعراضاً عاماً أولياً . أجـل إثارة مناقشات ضمن فريق اخلرباء حول هذا املوضوع     

والـتطوير املشتركة يف إطار االتفاقية، وتتناول قضايا البحث والتطوير يف السياق األوسع لتطوير التكنولوجيات               
ولدى مناقشة هذه الورقة، سلّط فريق اخلرباء الضوء        . ونقلها، وخباصة فيما يتعلق بالتخفيف من آثار تغري املناخ        

لتطوير املشتركة، مبا يف ذلك بناء القدرات، وتقاسم املخاطر، ودور          عـلى العناصـر احملتملة ألنشطة البحث وا       
. الشـراكات بني القطاعني العام واخلاص يف هذا السياق، والفرص اليت توفرها أنشطة البحث والتطوير للبلدان               

ة والعشرين  وباإلضافة إىل ذلك، أوضح فريق اخلرباء أن جمموعة اإلجراءات املمكنة اليت اعُتمدت يف الدورة الرابع              
للهيـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية تشمل عدداً من األنشطة اليت ترمي إىل دعم العمل املقبل يف هذا                  

ورأى فريق اخلرباء أن مثة حاجة إلجراء املزيد من املناقشات حول هذا املوضوع وأنه إذا تقرر إتاحة الورقة . اجملال
 .جعيلألطراف، فسيلزم حتسني إطارها املر

، دعي ممثل عن الوكالة الدولية للطاقة إىل تقدمي عرض بشأن اخلرباء فريقويف االجـتماع الـثاين عشر ل   -١٦
الذي أعدته الوكالة الدولية للطاقة والذي من املقرر أن يصدر      " ٢٠٠٨منظورات تكنولوجيا الطاقة لعام     "منشور  

والحظ الفريق أن هذا املنشور     . أن تغري املناخ  ، لدعم خطة عمل جمموعة الثمانية بش      ٢٠٠٨يونـيه   /يف حزيـران  
العودة مبستويات انبعاثات   : سريكز، على األرجح، على احتياجات سياسة التكنولوجيا يف إطار سيناريوهني اثنني          

 إىل مستوياهتا احلالية؛ والعودة إىل مستويات ٢٠٥٠ثـاين أكسيد الكربون العاملية ذات الصلة بالطاقة حبلول عام       
. ٢٠٥٠ت ثاين أكسيد الكربون العاملية ذات الصلة بالطاقة إىل ما يقارب نصف مستوياهتا احلالية حبلول عام انبعاثا

 على احلاجة إىل االطّالع على العمل اجلاري الذي ُيضطلع به يف إطار عمليات أخرى تنطوي                اخلرباء فريقوشدد  
 . ونقلهاتالتكنولوجياعلى آثار حمتملة بالنسبة للعمل املتعلق بتطوير 

  القضايا الشاملة لعدة قطاعات-دال 

 على جماالت حمددة من النشاط تتصل بالتمويل        التكنولوجيا املعين بنقل    اخلرباء فريقيشتمل برنامج عمل     -١٧
 .ت التكيفتكنولوجيااالبتكاري وب
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 التمويل االبتكاري -١

رهتا السادسة والعشرين، خطة العمل اليت أوصى ، يف دوالعلمية والتكنولوجية للمشورةالفرعية  هليئةأيَّدت ا -١٨
ودعت املنظمات واملبادرات   .  فيما يتعلق بنشر واستخدام دليل املمارسني      التكنولوجيا املعين بنقل    اخلرباء فريقهبا  

ــذه        ــل ه ــة العم ــيذ خط ــة يف تنف ــع األمان ــتعاون م ــلة إىل ال ــرى ذات الص ــية األخ  الدول
)FCCC/SBSTA/2007/4 ٢٧، الفقرة.( 

ويف االجتماع الثاين عشر لفريق اخلرباء، قدَّمت األمانة حتديثاً حلالة الربنامج التدرييب بشأن إعداد املشاريع  -١٩
والحظ الفريق أن األمانة قد أقامت اتصاالت مع عدد من املنظمات واملبادرات            . باالسـتناد إىل دليل املمارسني    

، )اليونيتار(، ومعهد األمم املتحدة للتدريب والبحث )اليونيدو(ة الدولية مثل منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعي
ومـبادرة تكنولوجيا املناخ، والشراكة من أجل الطاقة املتجددة والكفاءة يف استخدام الطاقة، بغية وضع وتنفيذ                

ي املشاريع  ويهدف الربنامج التدرييب إىل تعزيز قدرة واضع      . التكنولوجيابرنامج تدرييب بشأن إعداد مشاريع نقل       
احمللـية يف البلدان النامية على إعداد املشاريع من أجل متويلها، وهو يستند إىل األساليب واألدوات اليت طورهتا                  

وأوضحت األمانة أن تنفيذ هذا الربنامج التدرييب سيتوقف على مدى توافر املوارد املالية وأهنا              . املـنظمات املعنية  
 . لتعاون مع املنظمات الدولية األخرى ذات الصلةستسعى إىل احلصول على دعم مايل با

وقـد ركّزت املناقشة على متابعة تفعيل الربنامج التدرييب، وأوجه التآزر مع الشبكة االستشارية املعنية                -٢٠
ائج  املناخ، والتمييز بني التدريب الفعلي يف جمال إعداد املشاريع وتنفيذ نتتكنولوجيابالتمويل اخلاص التابعة ملبادرة 

وكان من بني القضايا اليت أثريت عملية حتديد املشاريع وتصنيفها،          . لتكنولوجياعملـيات تقيـيم االحتياجات ل     
وإشراك اجلمهور والقطاع اخلاص، وأمهية األدوات املتصلة باملخاطر السياسية يف تطوير املشاريع، والدور احملتمل              

ة إىل ذلك، أشري إىل الفرص القائمة لتمويل املشاريع والربامج،          وباإلضاف. للمؤسسات املالية الدولية يف هذا اجملال     
 .والدور احملتمل لفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا يف التوليف بني مصادر التمويل هذه

والحـظ الفريق أن األمانة قد أتاحت دليل املمارسني باللغة الصينية، بعد أن كانت قد أتاحته باللغات                  -٢١
والفرنسية واإلسبانية، وهي تعمل على إتاحته باللغتني العربية والروسية من أجل الوصول إىل أوسع              اإلنكلـيزية   

 .مجهور ممكن من واضعي املشاريع احمللية يف البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية

 ت التكيف مع تغري املناختكنولوجيا -٢

 يف األنشطة اليت ميكن االضطالع هبا استجابةً لربنامج عمل نريويب التكنولوجيا بنقل  املعيناخلرباء فريقنظر  -٢٢
 تكنولوجيااملتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه، واضعاً يف اعتباره التقرير التوليفي املتعلق ب               

 .)٧(الصلةالتكيف احملددة يف التقارير الواردة من األطراف واملنظمات ذات 

                                                      

)٧( FCCC/SBSTA/2007/6. 
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 املعين بنقل اخلرباء فريق والعلمية والتكنولوجية للمشورةالفرعية  هليئةويهـدف العمل الذي تضطلع به ا  -٢٣
ت التكيف مع تغري املناخ إىل حتسني املعارف احلالية وفهم هذه التكنولوجيات،            تكنولوجيا بشـأن    التكنولوجـيا 

الحتياجات ذات األولوية للبلدان النامية فيما يتصل هبذه        وتقيـيم ما تنطوي عليه من إمكانات وقيود، وحتديد ا         
 ونقلها من حيث صلتها بالتكيف، وزيادة حتديد آثارها بالنسبة التكنولوجيات، وحتسني عملية تطوير التكنولوجيا

 املعين بنقل اخلرباء فريقويشـكل الـتقرير التوليفي إسهاماً يف برنامج عمل نريويب ويف عمل   . لسياسـة املـناخ  
، مبا فيها تلك األنشطة     التكنولوجيا بشـأن حتليل وحتديد السبل الكفيلة بتيسري وتعزيز أنشطة نقل            التكنولوجـيا 

 . التكنولوجيااحملددة يف اإلطار املتعلق بنقل 

 بعض أوجه القصور يف التقرير التوليفي، ومنها مثالً أنه تقرير غري شامل ألن بعض               اخلرباء فريقوناقش   -٢٤
والحظ .  تقدم يف تقاريرها إال عينة من األمثلة، وألن البلدان النامية اليت قدمت تقارير كانت قليلة               األطـراف مل  

ومن ذلك مثالً أن هناك قضايا، كقضية سوء . الفريق أن التقرير التوليفي قد ال ُيعبِّر بالكامل عّما حيدث يف الواقع
والحظ الفريق أيضاً غياب منظمات ُتعىن      . دمة قد تناولتها  التكيف، ينبغي أال ُتغفل حىت وإن مل تكن التقارير املق         

. بالوقايـة مـن الكوارث الطبيعية، وهو جمال لـه العديد من القواسم املشتركة مع جمال التكيف مع تغري املناخ           
 التكيف تكنولوجياوالحـظ الفـريق أنـه ميكـن لـه االضطالع مبزيد من األنشطة ملتابعة عمله السابق بشأن      

ت الكافية أو   التكنولوجيااستكشاف معايري اختيار    : وهذه األنشطة تشمل  . ابة لـربنامج عمل نريويب    واالسـتج 
املالئمة للتكيف، مثل معايري املقبولية االجتماعية والقانونية، والقدرة االستيعابية، والظروف احمللية، واستكشاف            

مثل غرفة احلوار اإللكترونية ( احلالية كنولوجياالتسبل تشجيع االتصال الواسع النطاق وتقاسم اخلربات باستخدام 
؛ وتوضيح الفوارق بني األنواع احملددة      (TT:CLEAR) التكنولوجياالـتابعة ملركـز تـبادل املعلومات عن نقل          

؛ )ت دعم تنفيذ إجراءات التكيف    تكنولوجيات األجهزة والربامج، و   تكنولوجيامثل  (ت التكـيف    تكنولوجـيا ل
؛ وتدعيم القدرات البشرية    )مثل الزراعة وموارد املياه   (ت التكيف   لتكنولوجياولوية  وحتديـد القطاعات ذات األ    

 .واملؤسسية؛ وتعزيز التآزر مع األعمال املضطلع هبا يف إطار االتفاقيات والربامج املتعلقة بالتصحر واحلد من الكوارث

املعنية خبطط وممارسات التكيف الواردة يف  ممثالً يف حلقة العمل التكنولوجيا املعين بنقل اخلرباء فريقوكان  -٢٥
ويف االجتماع الثاين عشر . ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٢-١٠برنامج عمل نريويب، املعقودة يف روما بإيطاليا يف الفترة 

لفـريق اخلـرباء، عرض أحد األعضاء على بقية أعضاء الفريق النتائج اليت خلصت إليها حلقة العمل تلك، وأقّر                 
ثل يف إدماج نتائج خمتلف العمليات والربامج مثل خطط التنمية الوطنية، والبالغات الوطنية، وبرامج بالتحدي املتم

 .لتكنولوجياالعمل الوطنية للتكيف، وعمليات تقييم االحتياجات ل

  التعاون مع أفرقة اخلرباء األخرى املنشأة يف إطار االتفاقية-هاء 

فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات     (أة يف إطار االتفاقية     يشـكل تعزيـز التعاون مع اهليئات املنش        -٢٦
 املعين بأقل البلدان منواً نشاطاً اخلرباء فريقالوطنـية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، و 

ن للهيئة الفرعية للمشورة    ويف الدورة السادسة والعشري   . التكنولوجيا املعين بنقل    اخلرباء فريقمستمراً يضطلع به    
العلمية والتكنولوجية، مت تنظيم اجتماع لرئيس اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية ورئيس اهليئة الفرعية       

فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة (للتنفيذ مع رؤساء أفرقة اخلرباء املنشأة يف إطار االتفاقية         
، وفريق اخلرباء املعين بأقل التكنولوجيا املعين بنقل اخلرباء فريقاف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، ومن األطر
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وكان من النتائج اليت خلص إليها هذا االجتماع االتفاق على مواصلة           . من أجل تبادل املعلومات   ) الـبلدان منواً  
 .اليت تنظمها أفرقة خرباء أخرىممارسة دعوة أفرقة اخلرباء إىل حضور حلقات العمل 

 إىل متثيل الفريق يف اجتماع اجلرد       التكنولوجياويف هذا السياق، ُدعي أعضاء من فريق اخلرباء املعين بنقل            -٢٧
 املعين بأقل البلدان منواً بشأن إعداد وتنفيذ خطط العمل الوطنية للتكيف، ويف             اخلرباء فريقوالتقيـيم الذي نظمه     

 االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف           اخلرباء فريقنظمها  حلقـة العمل اليت     
املرفق األول لالتفاقية بشأن تبادل اخلربات واملمارسات اجليدة فيما بني األطراف غري املدرجة يف املرفق األول يف                 

ُدعي أعضاء من فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان و. إعداد البالغات الوطنية، وبشأن القضايا الشاملة لعدة قطاعات 
 املرفق األول لالتفاقية   يفغري املدرجة    األطرافمنواً وفريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من          

؛ كما أن   لتكنولوجياإىل حضـور حلقـة العمل املعنية بأفضل املمارسات يف إجراء عمليات تقييم االحتياجات ل              
الصيغة املنقحة لورقة املعلومات األساسية اليت أعدت حللقة العمل هذه كانت من بني اإلسهامات املقدمة يف حلقة 

 . االستشارياخلرباء فريقالعمل اليت نظمها 

، أطلع أعضاء الفريق املعنيون بقية األعضاء التكنولوجيا املعين بنقل اخلرباء فريقويف االجتماع الثاين عشر ل -٢٨
وشدد الفريق على أمهية    . نتائج حلقات العمل هذه وغريها من حلقات العمل وأمهيتها بالنسبة لعمل فريقهم           على  

 حضـور حلقـات العمـل هذه بالنسبة لتعزيز عمله وما ينطوي عليه من روابط مبجاالت عمل أخرى يف إطار                    
 . االتفاقية وخارجها

  األنشطة اليت حتتاج إىل متابعة فورية-ثالثاً 

 باملتابعة الفورية لألنشطة التالية من أجل ضمان استمرارية التكنولوجيا املعين بنقل اخلرباء فريقيوصـي   -٢٩
 :العمل، إذا ما مسحت املوارد املتاحة بذلك

تنفيذ الربنامج التدرييب بشأن إعداد املشاريع بالتعاون مع جهات من بينها منظمة األمم املتحدة               )أ( 
، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومبادرة تكنولوجيا           )نيدواليو(للتنمـية الصناعية    

لتدريب "املـناخ، والشراكة املتعلقة بالطاقة املتجددة والكفاءة يف استخدام الطاقة، حبيث ُيستهل بتنفيذ برنامج               
 ؛٢٠٠٩ و٢٠٠٨يمية يف عامي  تليه حلقات عمل تدريبية إقل٢٠٠٨يف النصف الثاين من عام " املدربني

ت التكيف  تكنولوجيا القـيام، كإسهام يف برنامج عمل نريويب، بتنظيم اجتماع للخرباء بشأن             )ب( 
يشارك فيه خرباء معنيون هبذا العمل وبأنشطة برنامج عمل نريويب وخطط العمل الوطنية للتكيف، على أن ُيعقد                 

 يئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية؛قبل موعد انعقاد الدورة الثامنة والعشرين لله

إعداد اإلطار املرجعي لتحديث دليل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بغية وضع اللمسات األخرية              )ج( 
عـلى صـيغة جديدة هلذا الدليل حبلول موعد انعقاد الدورة التاسعة والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية                 

 .٢٠٠٩ األول من عام والتكنولوجية أو الربع

 ـ ـ ـ ـ ـ


