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(A)     GE.07-70332    180507    210507 

 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
 الدورة السادسة والعشرون

 ٢٠٠٧مايو / أيار١٨-٧بون، 

  من جدول األعمال٤البند 
 تطوير التكنولوجيات ونقلها

 جيات ونقلهاتطوير التكنولو
 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

يف نص مشروع مقرر، حسبما هو ) اهليئة الفرعية(نظـرت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية      -١
، وقـررت أن ُتحيل مشروع مقرر إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية            ١٢-م أ /٥مطلـوب مبوجـب املقـرر       

 ).٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول(كي تنظر فيه خالل دورهتا السابعة والعشرين ) األولانظر املرفق (والتكنولوجية 

ورّحبت اهليئة الفرعية باملبادرات غري الرمسية اليت اختذهتا حكومتا الصني واليابان يف تيسري احلوار فيما بني  -٢
 . أعاله١ األطراف بغية دفع املشاورات قُدماً بشأن مشروع املقرر املشار إليه يف الفقرة

رئيساً لفريق اخلرباء املعين بنقل     ) ماليزيا(ورّحبـت اهليـئة الفرعـية بانـتخاب السيد تشاو كوك كي              -٣
كما . نائباً لرئيس الفريق  ) الواليات املتحدة األمريكية  (، وبانتخاب السيد إملر هولت      ٢٠٠٧التكنولوجـيا لعام    

يس فريق اخلرباء بشأن النتائج اليت متخض عنها االجتماع         رّحبـت اهليئة الفرعية بالتقرير الشفوي الذي قّدمه رئ        
، وأّيدت برنامج عمل فريق اخلرباء      ٢٠٠٧مايو  / أيار ٥ و ٤احلادي عشر للفريق الذي ُعقد يف بون بأملانيا يومي          

 ).انظر املرفق الثاين (٢٠٠٧لعام 
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 فيما يتصل بنشر    )١(التكنولوجياوالحظـت اهليئة الفرعية مع التقدير خطة عمل فريق اخلرباء املعين بنقل              -٤
دليل إلعداد مشاريع نقل التكنولوجيا واسـتخدام منشور اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغّير املناخ املعنون    

 وذلك مبساعدة من األمانة، ودعت مرفق البيئة العاملية، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، وبرنامج        ألغـراض التمويل  
، ومبادرة تكنولوجيا املناخ، فضالً عن      )اليونيدو(اإلمنائي، ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية       األمم املتحدة   

 .املنظمات الدولية األخرى املعنية، إىل التعاون يف تنفيذ خطة العمل هذه

ستوى بشأن  وأحاطـت اهليئة الفرعية علماً بالتقرير املتعلق مبناقشات اجتماع املائدة املستديرة الرفيع امل             -٥
الـتعاون الـدويل يف جمـال التكنولوجيا والشراكات يف تطوير ونشر وتعميم ونقل التكنولوجيات السليمة بيئياً          

ودعت اهليئة الفرعية األطراف إىل االستفادة من       . (FCCC/SBSTA/2007/2)والدرايـة العملـية يف هذا اجملال        
راءات اليت ميكن اختاذها لتعزيز تنفيذ إطار نقل التكنولوجيا،         املعلومات الواردة يف هذا التقرير لدى النظر يف اإلج        

والُسـبل والوسائل الكفيلة بتحقيق اإلمكانات الكاملة للتكنولوجيات يف سياق العمل التعاوين الطويل األمد من               
 .أجل التصدي لتغّير املناخ

 بالربط الشبكي بني مركز تبادل      كما أحاطت اهليئة الفرعية علماً بتقرير حول املشروع التجرييب املتعلق          -٦
 واملراكز (TT:CLEAR)املعلومـات عن نقل التكنولوجيا التابع التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغّير املناخ             

وسلَّمت اهليئة الفرعية بأن األنشطة     . (FCCC/SBSTA/2007/INF.1)اإلقليمية والوطنية للمعلومات التكنولوجية     
وسوف تعود اهليئة   . ملرحلة التجريبية قد أتاحت معلومات مفيدة لتقييم جدوى مثل هذه الشبكة          املنفَّذة يف إطار ا   

 .الفرعية إىل النظر يف هذه املسألة يف دورهتا السابعة والعشرين

وسلَّمت اهليئة الفرعية بأن تطبيق نتائج عمليات تقييم االحتياجات للتكنولوجيا يظل ُيشكل هدفاً رئيسياً ميكن  -٧
يـزه من خالل املساعدة التقنية لتحسني إعداد مقترحات املشاريع، وكذلك من خالل زيادة إمكانية الوصول إىل                 تعز

موارد التمويل والنماذج اليت ميكن أن تستند إىل املشورة املتعلقة بالتمويل اليت ُتقّدمها شبكات استشارية مثل املشروع                 
 .بالتمويل اخلاص التابعة ملبادرة تكنولوجيا املناخالتجرييب املتعلق بالشبكة االستشارية املعنية 

والحظـت اهليئة الفرعية مع التقدير املساعدة املالية املقّدمة من حكومات السويد والنرويج والواليات               -٨
املـتحدة األمريكية واجلماعة األوروبية ومبادرة تكنولوجيا املناخ من أجل تنفيذ األنشطة احملّددة ألغراض املتابعة               

وألغراض العمل اجلاري الذي يضطلع به فريق اخلرباء املعين         ). ٨٠، الفقرة   (FCCC/SBSTA/2006/11لفوريـة   ا
 .بنقل التكنولوجيا واألمانة

 :وطلبت اهليئة الفرعية من األمانة أن تقوم، رهناً بتوافر املوارد، مبا يلي -٩

تقييم االحتياجات  أن ُتتـيح لألطـراف ورقـةً بشـأن أفضل املمارسات يف إجراء عمليات                )أ( 
أدناه، والتقرير التوليفي لعمليات تقييم     ) ب(٩للتكنولوجيا باالستناد إىل نتائج حلقة العمل املشار إليها يف الفقرة           

، وعمليات تقييم االحتياجات للتكنولوجيا املنجزة    (FCCC/SBSTA/2006/INF.1)االحتـياجات للتكنولوجـيا     
                                                      

)١( <http://ttclear.unfccc.int/ttclear/jsp/index.jsp?mainFrame=../html/EGTT10Training.html>. 
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وسوف ُتتاح هذه الورقة كمرجع يف حلقة العمل اليت ستنظّمها األمانة . ةمؤخراً، وغري ذلك من الوثائق ذات الصل
بشـأن تـبادل اخلـربات واملمارسات اجليدة فيما بني األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية يف إعداد                   

ة مبصر يف الـبالغات الوطنـية، وبشأن القضايا الشاملة لعدة قطاعات، وسوف ُتعقد حلقة العمل هذه يف القاهر    
وسوف تنظر اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف هذه         . ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٢ إىل   ٢٠الفترة من   

 الورقة يف دورهتا السابعة والعشرين؛

أن ُتقّدم تقريراً إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف دورهتا السابعة والعشرين،              )ب( 
العمل املتعلقة بأفضل املمارسات يف إجراء عمليات تقييم االحتياجات للتكنولوجيا، وهي حلقة       بشأن نتائج حلقة    

العمل اليت ستشترك يف تنظيمها األمانة واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ التابعة لألمم املتحدة، 
 .٢٠٠٧نيه يو/ حزيران٢٩ إىل ٢٧وسُتعقد يف بانكوك بتايلند يف الفترة من 

وشّجعت اهليئة الفرعية على إجراء مشاورات ضمن اجملموعات اإلقليمية بغية تسمية أعضاء اهليئة املنشأة               -١٠
، ريثما يعتمد مؤمتر األطراف، يف دورته الثالثة عشرة، )٣انظر املرفق األول، الفقرة (املشار إليها يف مشروع املقرر 

 .مقرراً بشأن هذه املسألة
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 ولاملرفق األ

 مشروع مقرر مقترح من الرئيسني املشاركني

 إن مؤمتر األطراف،

 من جدول أعمال القرن احلادي والعشرين واألحكام ذات الصلة من برنامج  ٣٤ إىل الفصـل     إذ ُيشـري   
مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن احلادي والعشرين بشأن نقل التكنولوجيات السليمة بيئياً الذي اعتمدته اجلمعية 

 مة لألمم املتحدة يف دورهتا االستثنائية التاسعة عشرة،العا

، ٤ من املادة    ٩ و ٨ و ٧ و ٥ و ٣ و ١إىل 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 إىل مقرراته وإذ ُيشري 

 مبا أحرزه فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا، منذ إنشائه وحىت اآلن، من تقّدم يف أعماله   وإذ ُيرّحـب   
 من ٤ من املادة ٥وما حققه من إجنازات يف دفع وتيسري تنفيذ إطار اإلجراءات اهلادفة والفعالة لتعزيز تنفيذ الفقرة 

 قية، وما اضطلع به من أنشطة ذات صلة مبوجب هذا اإلطار،االتفا

 جمموعـة اإلجراءات املتخذة والشراكات اهلامة اليت أقامتها األطراف ضمن إطار االتفاقية             وإذ يالحـظ   
وخارجـه والـيت ُتسـاهم يف تطوير ونقل ونشر التكنولوجيات السليمة بيئياً، وذلك بطرق منها برامج البحث            

 كة،والتطوير املشتر

 ما أحرزته األطراف املدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقية من تقّدم يف إقامة شراكات              وإذ ُيالحظ مع التقدير    
 متويلية مبتكرة مثل الصندوق العاملي لكفاءة الطاقة والطاقة املتجددة، ومبادرة االحتاد األورويب للطاقة،

سامهة يف معاجلة قضايا متويل التكنولوجيا بأدوات  اإلجراءات اليت اختذهتا األطراف للموإذ ُيالحظ كذلك 
مـنها مرفق البيئة العاملية، والصندوق اخلاص لتغري املناخ، والصندوق اخلاص بأقل البلدان منواً، والبنك الدويل،                

 ومبادرة تكنولوجيا املناخ،

ميم ونقل   بوجـود حاجـة ماسـة إىل التعجـيل يف االبتكار يف تطوير ونشر واعتماد وتع                وإذ ُيسـلّم   
التكنولوجـيات السليمة بيئياً فيما بني مجيع األطراف، ال سيما من البلدان املتقدمة إىل البلدان النامية، ألغراض                 

 التخفيف من آثار تغري املناخ والتكّيف معه على السواء،

ضمن  عـلى أن اإلجراءات الفعالة ملعاجلة تغري املناخ تتطلب جمموعة واسعة من األنشطة تت              وإذ يشـدد   
 االستيعاب على نطاق واسع لتكنولوجيات جديدة وقائمة وإجياد بيئات متكينية مناسبة،
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 بأن التعاون الوثيق بني احلكومة والصناعة واألوساط البحثية، وخباصة من خالل الشراكات بني وإذ ُيسلّم 
 يف والتكّيف وأن   القطـاعني العـام واخلـاص، ميكـن أن ُيحفّز تطوير جمموعة واسعة من تكنولوجيات التخف               

 ُيخفّض تكاليفها،

تتسم [يف إطار االتفاقية ] القائمة[والترتيبات املؤسسية ] احلالية[ بأن املخصصات املالية وإذ ُيسلّم كذلك[ 
وينبغي [، يف شكل الصندوق اخلاص لتغري املناخ وفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا، ليست كافية               ][باألمهـية 
 ]ز تطوير التكنولوجيا ونشرها وتعميمها ونقلها إىل البلدان النامية فوراً وبصفة عاجلة،إلجنا]] تعزيزها

 بأن إجناز تطوير التكنولوجيا ونشرها وتعمميها ونقلها إىل البلدان النامية فوراً وبصفة  وإذ يسلِّم كذلك  [ 
، وبصفة خاصة األطراف [راف مبا يف ذلك مواصلة التشديد من ِقبل مجيع األط      [عاجلة يتطلب استجابات مناسبة     

وتيسري الوصول إىل املعلومات التكنولوجية وبناء      [عـلى تعزيز البيئات املواتية،      ]] املدرجـة يف املـرفق األول،     
والتمويل االبتكاري الذي ُيعّبئ املوارد اهلائلة للقطاع اخلاص من         ] ، وحتديد االحتياجات للتكنولوجيا   ][القدرات

 ] العام، حيثما يكون ذلك مناسباً،أجل تكملة مصادر التمويل

 بأمهية وجود ترتيب مؤسسي فعال، وإتاحة الوصول إىل التمويل، ومؤشرات مناسبة            وإذ يسـلِّم كذلك    
 لرصد وتقييم فعالية تطوير ونشر وتعميم ونقل التكنولوجيات السليمة بيئياً إىل البلدان النامية، 

 ٥ إطار اإلجراءات اهلادفة والفعالة لتعزيز تنفيذ الفقرة  على أن املواضيع اخلمسة املدرجة يفيوافق -١ 
، وبنية وتعاريف ٧-م أ/٤، على النحو الوارد يف مرفق املقرر        )إطار نقل التكنولوجيا  ( من االتفاقية    ٤مـن املادة    

  من االتفاقية؛٤ من املادة ٥وغرض هذا اإلطار، ما زالت تشكل أساساً قوياً لتعزيز تنفيذ الفقرة 

 جمموعة اإلجراءات الواردة يف املرفق األول لتعزيز تنفيذ إطار نقل التكنولوجيا، مبا يتوافق يعتمد[ -٢ 
مـع اإلجـراءات الـيت أوصـى هبا فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا وأيَّدهتا اهليئة الفرعية للمشورة العلمية                   

 ]ات احملددة يف إطار نقل التكنولوجيا؛، ويوافق على أن هذه األنشطة ستكمِّل اإلجراء)١(والتكنولوجية

يف صياغة برامج عملها    ] اهليئة املنشأة [ جمموعة اإلجراءات، للنظر فيها من ِقبل        يعـتمد [  - مكـرراً    ٢ 
 من ٥املقـبلة، على النحو املبيَّن يف التوصيات املتعلقة بتعزيز إطار اإلجراءات اهلادفة والفعالة لتعزيز تنفيذ الفقرة      

 ] االتفاقية والواردة يف املرفق األول هبذا املقرر؛ من٤املادة 

معنية بنقل التكنولوجيا ملدة مخس سنوات    ] منشأة[هيئة  ] تكوين] [إعادة تشكيل [ على   يوافـق  -٣ 
وأن يستعرض، يف دورته الثامنة عشرة، التقدم الذي حترزه هذه ] املرفق الثاين[ُتسند إليها االختصاصات الواردة يف 

 اصاهتا، مبا يف ذلك وضعها واستمراريتها، عند االقتضاء؛اهليئة واختص

                                                      

)١( FCCC/SBSTA/2006/5املرفق الثاين ،. 
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 أن ينشـئ صندوقاً جديداً للتعاون التكنولوجي املتعدد األطراف من أجل متويل تطوير            ُيقـرر [ -٤ 
وسوف يشمل ترتيب التمويل هذا، يف      . التكنولوجيات السليمة بيئياً ونشرها وتعمميها ونقلها إىل البلدان النامية        

 :ما يليمجلة أمور، 

 دعم تنفيذ عمليات تقييم االحتياجات للتكنولوجيا؛ )أ( 

املشـاركة يف بـرامج البحث والتطوير املشتركة واألنشطة املضطلع هبا يف جمال تطوير التكنولوجيا                )ب( 
 اجلديدة؛

 تنفيذ املشاريع اإليضاحية؛ )ج( 

 هتيئة بيئات مواتية لنقل التكنولوجيا؛ )د( 

 إلشراك القطاع اخلاص؛توفري احلوافز   )ه( 

 دعم التعاون فيما بني بلدان اجلنوب؛ )و( 

 تطوير وتعزيز القدرات والتكنولوجيات احمللية؛ )ز( 

 تغطية التكاليف اإلضافية الكاملة املتفق عليها؛ )ح( 

 شراء التراخيص لدعم نقل التكنولوجيات املنخفضة الكربون، واهلياكل األساسية؛ )ط( 

 .]الل إنشاء صندوق رأمسال استثماري يكون مقره يف مؤسسة مالية متعددة األطرافالتمويل من خ )ي( 

اآللية املؤسسية الفعالة اليت ُتعترب ضرورية لدعم اإلجراءات        ] اهليئة املنشأة [ أن تشكل    يقرر[  - مكرراً   ٤ 
 ق مع االختصاصات املشار إليها     يف إطار االتفاقية، وأن تويل هذه اهليئة اعتباراً خاصاً للحاجة إىل ما يلي، مبا يتف              

 :٣يف الفقرة 

  من االتفاقية؛٤ من املادة ٥تقدمي الدعم املايل املالئم ويف الوقت املناسب، ضمن سياق الفقرة  )أ( 

 .]وضع مؤشرات لألداء من أجل رصد وتقييم الفعالية )ب( 

صورة منتظمة برصد وتقييم أن تضع مؤشرات لألداء من أجل القيام ب] اهليئة املنشأة[ من يطلب[ -٥ 
الفعالية واألثر والتقدم احملرز يف تنفيذ جمموعة اإلجراءات الرامية إىل تعزيز تنفيذ إطار نقل التكنولوجيا الواردة يف                 

 ]كي ينظر فيها مؤمتر األطراف يف دورته الرابعة عشرة؛] املرفق األول[

، بالتشاور مع املنظمات الدولية ذات الصلة، أن تقوم، بدعم من األمانة] اهليئة املنشأة[ من يطلب -٦ 
املرفق [وأن تلتمس منها معلومات عن قدراهتا على دعم بعض األنشطة املُحددة يف جمموعة اإلجراءات الواردة يف                 
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اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف      [، وأن تقدم تقارير سنوية عن النتائج اليت ختلص إليها إىل            ]األول
 ؛]ومؤمتر األطراف] [هتا التاسعة والعشريندور

 األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية على استخدام دليل برنامج األمم املتحدة              حيـث  -٧ 
عند االضطالع بتقييماهتا الحتياجاهتا  )٢(إجراء تقديرات احتياجات التكنولوجيا يف جمال تغري املناخاإلمنائي املعنون 
 ا؛من التكنولوجي

 األطـراف، وخباصة األطراف من البلدان املتقدمة، على تقدمي املساعدة التقنية واملالية،             حيـث [ -٨ 
حبسب االقتضاء، عن طريق برامج التعاون القائمة الثنائية واملتعددة األطراف لدعم اجلهود اليت تبذهلا األطراف يف                

 ؛] أعاله٢كنولوجيا املشار إليه يف الفقرة تنفيذ جمموعة اإلجراءات اخلاصة بتعزيز تنفيذ إطار نقل الت

 األطـراف املدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقية، واملنظمات احلكومية الدولية ذات الصلة،             حيـث  -٩ 
والشـراكات واملبادرات األخرى، مبا يف ذلك مبادرة تكنولوجيا املناخ، على تقدمي الدعم التقين واملايل، إذا كان        

راف غري املدرجة يف املرفق األول والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، وذلك يف بوسـعها ذلـك، إىل األط   
 حتديد احتياجاهتا للتكنولوجيا وتعيني أولويات هذه االحتياجات واملساعدة يف تلبيتها؛

ن مبزيد من  من األمانة أن تيسِّر تنفيذ اإلجراءات اخلاصة بتعزيز إطار نقل التكنولوجيا املبيَّيطلب -١٠ 
بشأن نقل التكنولوجيا وذلك بالتعاون مع      ] اهليئة املنشأة [، وأن تيسِّر كذلك أعمال      ]املرفق األول [التفصـيل يف    

األطـراف، ومرفق البيئة العاملية، وغري ذلك من املنظمات املعنية واملبادرات الدولية والعمليات احلكومية الدولية               
 ذات الصلة؛

ة العاملية، بوصفه الكيان الذي يتوىل تشغيل اآللية املالية لالتفاقية، أن يقدم             من مرفق البيئ   يطلب -١١ 
 من االتفاقية، املعتمد مبوجب     ٤ من املادة    ٥إطار اإلجراءات اهلادفة والفعالة لتعزيز تنفيذ الفقرة        [دعماً مالياً إىل    

بقدر ما تكون   [ من االتفاقية    ٤ املادة    من ٥، وإىل جمموعة التوصيات اخلاصة بتعزيز تنفيذ الفقرة         ٧-م أ /٤املقرر  
تنفيذ إطار نقل التكنولوجيا [، من خالل اجملال احملوري لتغري املناخ ]]اهليئة املنشأة[مدجمة يف برنامج العمل املقبل ل  

 ]].املرفق األول[الذي تكمِّله جمموعة اإلجراءات الواردة يف 

                                                      

)٢( <http://ttclear.unfccc.int/ttclear/pdf/TNA/UNDP/TNA%20Handbook_Final%20version.pdf> . 
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 املرفق األول[

 املتعلق باإلجراءات اهلادفة والفعالة توصيات لدعم عملية تنفيذ اإلطار 
  من االتفاقية٤ من املادة ٥الرامية إىل دعم تنفيذ الفقرة 

الغرض من التوصيات املعروضة يف املرفق هو تعيني اإلجراءات احملددة الالزمة لدعم تنفيذ اإلطار املتعلق                -١
املشار إليه فيما يلي باسم ( من االتفاقية ٤املادة  من ٥باإلجـراءات اهلادفة والفعالة الرامية إىل دعم تنفيذ الفقرة     

 .١٠-م أ/٦، كما طُلب يف املقرر )اإلطار املتعلق بنقل التكنولوجيا

 :وقد أُخذت االعتبارات التالية يف احلسبان عند وضع هذه التوصيات -٢

ده مؤمتر األطراف   اخلربة والدروس املستفادة من تنفيذ اإلطار املتعلق بنقل التكنولوجيا منذ اعتم           )أ( 
 ؛)٧-م أ/٤املقرر (يف دورته السابعة 

تقدم العمل واألنشطة اليت اكتملت منذ بداية عمل فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا يف عام                )ب( 
  ونتائج مداوالته؛٢٠٠١

نية األنشـطة اجلاريـة ذات الصـلة، املتعلقة بنقل التكنولوجيات، اليت تقوم هبا املنظمات الوط               )ج( 
 واإلقليمية والدولية املختلفة واحلكومات والقطاع اخلاص، يف حمافل خمتلفة؛

التأكد من أن العمل املتعلق بالنهوض باستيعاب تكنولوجيات التخفيف وتكنولوجيات التكيف            )د( 
عددة من مع تغري املناخ ينطوي على أنشطة شاملة وأن جيري عادة، بصفته هذه، تنفيذه يف إطار مواضيع رئيسية مت

 مواضيع اإلطار؛

وخاصة (احلاجـة إىل تشجيع حتقيق إشراك أكرب لألطراف واملنظمات الدولية والقطاع اخلاص                 )ه( 
، واملمارسني يف جمال التكنولوجيا وأصحاب املصلحة       )قطاعـات األعمـال والصناعة فضالً عن األوساط املالية        

 املعنيني اآلخرين من أجل تنفيذ اإلطار؛

جة إىل إقامة توازن بني اإلجراءات االستراتيجية واإلجراءات التشغيلية جيري مبقتضاه تنفيذ            احلا )و( 
وهذه تؤدي إىل إعداد تقارير     . اإلجـراءات االستراتيجية عن طريق تنظيم حلقات عمل تقنية واجتماعات خرباء          

 تشغيلياً لصاحل األطراف    وورقـات تقنـية وأدوات أخـرى بشأن القضايا احملددة تتيح إسهامات تقنية وتوجيهاً             
 .واملستعملني اآلخرين

ومـا زال اهليكل القائم وجماالت العمل املواضيعية اخلمسة، والتعاريف واملقاصد احملددة يف اإلطار احلايل        -٣
 ٤ من املادة    ٥ تتيح أساساً متيناً لتنفيذ أحكام الفقرة        ٧-م أ /٤املتعلق بنقل التكنولوجيا والواردة يف مرفق املقرر        

 .من االتفاقية
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وبالنظر إىل أن التكنولوجيا هي أحد العناصر اهلامة للمناقشة بشأن اإلجراءات التعاونية الطويلة األجل يف  -٤
املستقبل للتصدي لتغري املناخ عن طريق دعم تنفيذ االتفاقية، فإن اإلطار الزمين املقترح لتنفيذ اإلجراءات احملددة                

 أو حىت الدورة الثامنة عشرة ملؤمتر  ٢٠١٢ و ٢٠٠٧غطي الفترة ما بني عامي      أدنـاه هـو األجل املتوسط الذي ي       
وتتـناول هذه التوصيات العمل يف األجل املتوسط، يف انتظار ظهور نتائج احلوار املتعلق              ). ٢٠١٢(األطـراف   

 ).احلوار(باإلجراءات التعاونية الطويلة األجل بشأن تغري املناخ عن طريق دعم تنفيذ االتفاقية 

 من  ٤ من املادة    ٥وينبغي اعتبار تنفيذ التوصيات املعروضة أدناه كجزء من إجراءات دعم تنفيذ الفقرة              -٥
 . االتفاقية واملبينة يف اإلطار املتعلق بنقل التكنولوجيا

وقـد وصلت األعمال املطوَّرة يف إطار كل موضوع رئيسي إىل مستوى أكثر عمليةً وأكثر توجهاً إىل                  -٦
ولذلك فاحلاجة قائمة   . غي أن تستمر كذلك عن طريق دعم اإلجراءات يف القطاعات واملناطق احملددة           النتائج وينب 

 .إىل إجراء استعراض دوري بشأن تنفيذ اإلطار وفعاليته

وسـلَّم فـريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا باحلاجة إىل الدعم املايل والتقين بغية متكني األطراف غري                  -٧
وقد ترغب األطراف يف هذا الصدد، . رفق األول لالتفاقية من تنفيذ اإلجراءات املوصى هبا املبينة أدناهاملدرجة يف امل

 .عند نظرها يف هذه التوصيات، يف حبث الطرق والوسائل لتلبية هذه االحتياجات

  االحتياجات من التكنولوجيا وعمليات تقييم االحتياجات-ألف 

 من اإلطار املتعلق بنقل التكنولوجيا حتت موضوع عمليات تقييم          ٧ الفقرة   إن معظـم اإلجـراءات املبيـنة يف        -٨
 من اجلزء الرئيسي من الوثيقة ٢١-١٦االحتـياجات مـن التكنولوجـيا قـد اكتملـت على النحو املبني يف الفقرات                

(FCCC/SBSTA/2006/INF.4).           صيات التالية بغية    واسـتناداً إىل الدروس املستفادة من تنفيذ هذا املوضوع، تقدَّم التو
 :دعم تنفيذ هذا املوضوع الرئيسي

تقييم احتياجاهتا  عمليات  تشـجيع األطراف غري املدرجة يف املرفق األول اليت مل ُتجر أو ُتكمل حىت اآلن                 )أ( 
ز التكنولوجيا، على أن تفعل ذلك يف أقرب وقت ممكن، وأن تتيح هذه التقارير لألمانة من أجل وضعها على موقع مرك                    من

 ؛)TT: CLEAR( املعلومات عن التكنولوجيا التابع لالتفاقية تبادل

تشـجيع األطـراف غري املدرجة يف املرفق األول على تقدمي معلومات حمدَّثة عن احتياجاهتا من         )ب( 
 التكنولوجيا يف بالغاهتا الوطنية الثانية ويف تقاريرها الوطنية األخرى وأن تتيحها لألمانة؛

 بشأن املعلومات املذكورة يف الفقرة ) تقارير توليفية(ىل األمانة إعداد تقرير توليفي      أن ُيطلـب إ    )ج( 
 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية؛) فيها(أعاله لكي تنظر فيه ) ب(و) أ(٨

أن ُيطلـب إىل مـرفق البيـئة العاملـية ووكاالته املنفذة واملنظمات احلكومية الدولية األخرى                 )د( 
ؤسسات املالية الدولية واملبادرة املتعلقة بتكنولوجيا املناخ واألطراف اليت هي يف وضع ميكنها من ذلك أن تقدم وامل



FCCC/SBSTA/2007/L.9 
Page 10 

 

لكي ُتجري تقييمات لالحتياجات من     املرفق األول    يفغري املدرجة   مسـاعدة يف جمال بناء القدرات إىل األطراف         
  وتقدم تقارير عنها وتستعملها؛التكنولوجيا

 :٢٠٠٩ن ُيطلب، يف موعد ال يتجاوز عام أ    )ه( 

 وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي   التكنولوجياإىل األمانـة، بالـتعاون مع فريق اخلرباء املعين بنقل            `١` 
وبـرنامج األمم املتحدة للبيئة واملبادرة املتعلقة بتكنولوجيا املناخ، حتديث الدليل املتعلق بإجراء             

 للهيئة الفرعية للمشورة العلمية ٢٨ قبل الدورة    التكنولوجيا عملـيات تقيـيم االحتياجات من     
والتكنولوجـية، عـلى أن تؤخذ يف احلسبان اخلربة والدروس املستفادة املشار إليها يف التقرير               

، مع إيراد إشارات مرجعية     )١( الذي أعدته األمانة   التكنولوجياالتوليفي املتعلق باالحتياجات من     
ت التكّيف ونشر الدليل احملدَّث على تكنولوجياالـتمويل االبتكاري و إىل األعمـال املـتعلقة ب   

 والوسائل األخرى   التكنولوجيااألطراف على نطاق واسع عن طريق مركز تبادل املعلومات عن           
 وذلك باللغات الرمسية املختلفة لألمم املتحدة؛ 

، إعداد تقرير عن املمارسات اجليدة ، مبساعدة من األمانةالتكنولوجياإىل فريق اخلرباء املعين بنقل  `٢` 
 بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة      التكنولوجيافـيما يـتعلق بإجراءات تقييم االحتياجات من         

 اهليئةاإلمنـائي وبـرنامج األمم املتحدة للبيئة واملبادرة املتعلقة بتكنولوجيا املناخ لكي تنظر فيه               
 هذا التقرير على أصحاب املصلحة واملمارسني       ، ونشر العلمية والتكنولوجية  للمشورةالفرعـية   

 ذوي الصلة؛

إتاحة نتائج تقييمات االحتياجات من التكنولوجيا وما يتصل هبا من خربة والدروس املستفادة من  )و( 
، وتقامسها مجيعاً على الصعيدين الوطين والدويل عن طريق شبكة مراكز           التكنولوجياعملية تقييم االحتياجات من     

، مبا يف ذلك عن طريق قيام األمانة بتنظيم حلقات عمل بالتعاون مع املنظمات              التكنولوجيات املتعلقة ب  املعلومـا 
 واملبادرات الدولية ذات الصلة؛ 

أن ُيطلـب إىل األمانـة تقـدمي حتديـثات منـتظمة عن التقدم احملرز يف تنفيذ النتائج املتصلة                    )ز( 
، مبا يف ذلك قصص النجاح      التكنولوجياتقييم االحتياجات من    ليات  عم واحملددة يف    التكنولوجياباالحتياجات من   

  يف دوراهتا التالية، حسب االقتضاء؛العلمية والتكنولوجية للمشورةالفرعية  اهليئةلكي تنظر فيها 

 إىل التعاون بشكل وثيق مع أفرقة اخلرباء األخرى    التكنولوجيادعـوة فـريق اخلرباء املعين بنقل         )ح( 
إطار االتفاقية، وال سيما فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري              املشـكلة يف    

 التكنولوجياتقييم االحتياجات من    بعمليات  املدرجـة يف املـرفق األول لالتفاقية، هبدف تنسيق األنشطة املتعلقة            
 .والبالغات الوطنية

                                                      

)١( FCCC/SBSTA/2006/INF.1. 
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 واألمانة  التكنولوجيامل هي األطراف وفريق اخلرباء املعين بنقل        واجلهـات الفاعلـة الرئيسية يف هذا الع        -٩
ومرفق البيئة العاملية ووكاالته املنفذة واملبادرة املتعلقة بتكنولوجيا املناخ بالتعاون مع أصحاب املصلحة ذوي الصلة 

 .على الصعيدين الوطين والدويل

  املعلومات املتعلقة بالتكنولوجيا-باء 

 من اجلزء الرئيسي من الوثيقة ٣٤-٢٧رة رئيسـية، عـلى النحو املبني يف الفقرات    اسـُتكملت بصـو    -١٠
FCCC/SBSTA/2006/INF.4      التكنولوجيا، اإلجـراءات احملـددة يف هذا املوضوع اخلاص باإلطار املتعلق بنقل .

 :ذ هذا املوضوعواستناداً إىل الدروس املستفادة من تنفيذ هذا املوضوع، ُتتَّخذ التوصيات التالية لدعم تنفي

 وحتديثه ومواصلة تطويره، على أن تؤخذ يف التكنولوجيااحلفاظ على مركز تبادل املعلومات عن  )أ( 
 يف دورهتا  العلمية والتكنولوجية  للمشورةالفرعية   اهليئةاحلسـبان االسـتنتاجات ذات الصـلة اليت خلصت إليها           

 العشرين واستقصاءات العمالء؛

 اليت تقوم هبا األمانة لزيادة أعداد مستعملي مركز تبادل املعلومات عن            دعـم أنشـطة التوعية     )ب( 
 التكنولوجيا املنتمني إىل البلدان النامية األطراف؛

تقاسم اخلربات والدروس املستفادة فيما بني اخلرباء الوطنيني واإلقليميني املشتركني يف املشروع             )ج( 
 عن طريق تنظيم اجتماعات خرباء؛ دل املعلوماتالتجرييب املتعلق بالربط الشبكي مع مركز تبا

استعمال مركز تبادل املعلومات عن التكنولوجيا وشبكة مراكز التكنولوجيا املطورة عن طريق             )د( 
ت التكّيف وما يرتبط هبا من بناء القدرات تكنولوجياالربنامج التجرييب الراهن بغية تقاسم املعلومات التقنية بشأن 

 اجملتمعات والبلدان املعرضة للمخاطر من املعلومات املتعلقة بالتكنولوجيا؛لتلبية احتياجات 

 ومقدمي املعلومات التقنية، مبا يف ذلك التكنولوجياتشجيع الربط بني مركز تبادل املعلومات عن     )ه( 
 ؛التكنولوجياالقطاع اخلاص، يف جمال نقل 

 واملنظمات الوطنية   التكنولوجيا املعين بنقل    تشـجيع قـيام األمانـة، بالتعاون مع فريق اخلرباء          )و( 
واإلقليمية والدولية ذات الصلة، بتنظيم برامج تدريبية وحلقات عمل من أجل بناء قدرات اخلرباء يف جمال إنشاء                 

 ؛التكنولوجياقواعد بياناهتم الوطنية للمعلومات املتعلقة ب

غاهتا الوطنية عن أنشطتها يف جمال نقل تشـجيع األطراف على تقدمي املزيد من املعلومات يف بال         )ز( 
 .التكنولوجيا

واجلهات الفاعلة الرئيسية يف هذا العمل هي األمانة، واألطراف ومراكز التكنولوجيا الوطنية واإلقليمية               -١١
 .التابعة هلا، واملنظمات الدولية ذات الصلة، والقطاع اخلاص
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  البيئات التمكينية لنقل التكنولوجيا-جيم 

 :ستناداً إىل الدروس املستفادة من تنفيذ هذا املوضوع، ُتتَّخذ التوصيات التالية لدعم تنفيذ هذا املوضوعا -١٢

إعـداد دراسات تقنية عن احلواجز واملمارسات اجليدة والتوصيات يف جمال إجياد بيئات متكينية               )أ( 
وينبغي أن يشمل ذلك    . الوطين والدويل معززة تعجل بتطوير ونقل التكنولوجيات السليمة بيئياً، على الصعيدين          

، وعوامل الدفع املتصلة    )مبا يف ذلك التكنولوجيات احمللية    (قضـايا الـتجارة ذات الصـلة، وتطوير التكنولوجيا          
 بالتكنولوجيا واجلذب املتصلة باألسواق لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية؛

نب السياسات املتعلقة بالتجارة وحبقوق امللكية الفكرية اليت تقيِّد نقل          تشجيع األطراف على جت    )ب( 
 التكنولوجيا أو على جتنب عدم وجودها إن كان لـه نفس األثر؛

تشـجيع األطـراف على أن تتيح عن طريق مركز تبادل املعلومات عن التكنولوجيا والوسائل                )ج( 
خطط هلا يف جمال البحث والتطوير املمولَني من مصادر عامة حيثما األخرى املعلومات املتعلقة باألنشطة اجلارية وامل

ُوجـدت فرص أمام األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالشتراك يف أنشطة البحث والتطوير هذه، إىل جانب                 
 الشروط اليت قد تشارك مبوجبها األطراف واخلطوات الضرورية إلقامة هذه العالقة التعاونية؛

أو اخلاصة اليت تركز على حتسني البيئات التمكينية       /ن الوثـيق مـع الشراكات العامة و       الـتعاو  )د( 
للتعجـيل بنقل وتطوير التكنولوجيات السليمة بيئياً، وهي الشراكات اليت أنشئت يف سياق عمليات مثل مؤمتر                

الشراكة املتعلقة بالطاقة (خرى القمة العاملي للتنمية املستدامة وجمموعة الدول الصناعية الثماين الكربى ومبادرات أ
املتجددة وبالكفاءة يف استخدام الطاقة، وائتالف جوهانسربغ للطاقة املتجددة، وحمفل قيادة عملية تنحية الكربون، 

 ؛)واملبادرة املتعلقة بتكنولوجيا املناخ، واتفاقات التنفيذ األخرى اخلاصة بوكالة الطاقة الدولية

ج هدف نقل التكنولوجيا يف السياسات الوطنية وتعزيز التفاعل بني          تشـجيع األطراف على دم       )ه( 
 .احلكومات والقطاع اخلاص

واجلهـات الفاعلـة الرئيسية يف هذا العمل هي األطراف، واألمانة، واملنظمات واملبادرات الدولية ذات               -١٣
 . الصلة، والقطاع اخلاص

  بناء القدرات لنقل التكنولوجيا-دال 

ـ    -١٤ واستناداً إىل  . تعلقة ببناء القدرات مدرجة أيضاً يف إطار فروع أخرى من هذه التوصيات           األنشـطة امل
 :الدروس املستفادة من تنفيذ هذا املوضوع، ُتتَّخذ التوصيات اإلضافية التالية لدعم تنفيذه

تشجيع األطراف واملنظمات احلكومية الدولية واملؤسسات واملبادرات األخرى على دعم أنشطة            )أ( 
ناء القدرات الرامية إىل تعزيز نقل التكنولوجيا، على الصعيدين اإلقليمي والوطين، اليت تستهدف االستجابة إىل               ب

االحتـياجات ذات األولوية يف جمال بناء القدرات واليت تقوم األطراف غري املدرجة يف املرفق األول بتحديدها يف       
 هتا الوطنية وتقاريرها الوطنية األخرى؛عمليات تقييم احتياجاهتا من التكنولوجيا ويف بالغا
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قيام األمانة بإعداد تقارير دورية تتضمن معلومات تتعلق باالحتياجات من بناء القدرات من أجل تطوير       )ب( 
التكنولوجـيات ووزعهـا وتطبـيقها ونقلها، وأن ُتستمد هذه املعلومات من مجيع مصادر املعلومات ذات الصلة، مثل                  

ملقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول، وتقارير تقييم االحتياجات من التكنولوجيا، وتقارير              البالغات الوطنية ا  
. التقييم الذايت للقدرات الوطنية اليت يدعمها مرفق البيئة العاملية لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية       

املستطاع، العناصر الرئيسية لبناء القدرات بنجاح فيما يتعلق بتطوير ونقل          وميكـن هلـذه الـتقارير، أن حتـدد، بالقدر           
 التكنولوجيات من أجل التخفيف من تغري املناخ وكذلك التكيف معه؛

زيادة االتصال والتوعية بشأن أنشطة نقل التكنولوجيا يف حدود إطار وأعمال فريق اخلرباء املعين  )ج( 
بشكل متواٍز مع ) الفرص(ومعارض شراكة ) األدوات واألساليب( مراكز تعلّم بنقل التكنولوجيا عن طريق إنشاء   

 دورات اهليئتني الفرعيتني وأحداثهما اجلانبية؛

تشجيع األطراف واملنظمات احلكومية الدولية واملؤسسات واملبادرات األخرى على تنظيم تدريب            )د( 
مؤسسات ذات صلة يف البلدان النامية من أجل بناء         /ماتتعزيز منظ /على إدارة وتشغيل تكنولوجيات املناخ؛ وإنشاء     

تعزيز التدريب وتبادل اخلرباء وبرامج اِملنح الدراسية وبرامج البحوث التعاونية يف /القدرات لنقل التكنولوجيا؛ وإقامة
بيئياً؛ وتنظيم  املؤسسـات الوطنية واإلقليمية ذات الصلة يف البلدان النامية فيما يتعلق بنقل التكنولوجيات السليمة               

 .حلقات عمل بشأن بناء القدرات للتكّيف مع اآلثار الضارة املترتبة على تغري املناخ/تدريب/حلقات دراسية

واجلهات الفاعلة الرئيسية يف هذا العمل هي األطراف، وفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا، واألمانة،               -١٥
 .واملنظمات واملبادرات الدولية ذات الصلةومرفق البيئة العاملية ووكاالته املنفذة، 

  آليات نقل التكنولوجيا-هاء 

استندت التوصيات التالية إىل األعمال اجلارية اليت تقوم هبا األمانة وفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا                -١٦
 .يف جماالت خمتلفة تتعلق بدعم تنفيذ اإلطار املتعلق بنقل التكنولوجيا

 ملبتكرة لتمويل تطوير ونقل التكنولوجياتاخليارات ا -١

 :اإلجراءات املوصى هبا يف هذا اجملال هي كما يلي -١٧

دعوة املنظمات واملبادرات الدولية ذات الصلة، مثل املبادرة املتعلقة بتكنولوجيا املناخ، بالتعاون             )أ( 
 عن طريق برامج التعليم والتدريب ملطوري       مع فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا واألمانة، إىل تقدمي دعم تقين          

املشـاريع يف الـبلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية بغية تدريبهم على حتويل أفكار املشاريع             
 الناجتة عن عمليات تقييم االحتياجات من التكنولوجيا إىل اقتراحات مبشاريع تليب معايري املمولني الدوليني؛

نشـر دلـيل املمارسني اجلديد املُعد يف إطار االتفاقية واملتعلق بإعداد وعرض اقتراحات متويل                )ب( 
) أ(١٤املشـاريع عـلى األطراف واملمارسني يف البلدان النامية وتشجيع استخدامه يف النشاط املذكور يف الفقرة    
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ا ألغراض التعلّم عن ُبعد والستعماله      أعاله؛ ووضع هذا الدليل على موقع مركز تبادل املعلومات عن التكنولوجي          
 يف برامج تدريبية أخرى؛

دعوة فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا إىل ترويج قصص النجاح يف جمال متويل مشاريع نقل                )ج( 
  مبا يف ذلك صناديق الكربون فضالً عن املستثمرين يف-التكنولوجيا يف األسواق الناشئة اليت تشمل القطاع اخلاص 

 ؛)٢(الشركات امللتزمة باملسؤولية االجتماعية، وأولئك الذين يطبقون معايري القياس الدنيا الثالثة

تشجيع األطراف على هتيئة بيئة مواتية الستثمارات القطاع اخلاص عن طريق تقدمي حوافز مثل               )د( 
املوجهة " الذكية"طات اإلعانات   زيادة الوصول إىل املصادر املتعددة األطراف واملصادر األخرى املتاحة لدى خمط          

 اليت حتفز التمويل املشترك من جانب القطاع اخلاص؛

أو استحداث آليات وأدوات متويل مبتكرة للقطاعني العام /تشجيع األطراف على رفع مستوى و  )ه( 
 التكنولوجيات  واخلاص وإتاحتها ملطوري املشاريع وأنشطة األعمال يف البلدان النامية الذين يؤدون دوراً يف نقل             

 :أو وزعها، مع التركيز بصورة خاصة على/السليمة بيئياً وتطويرها و

 زيادة إمكانات الصناديق العامة يف التأثري على رأمسال القطاع اخلاص؛ `١`

زيـادة اخليارات أمام تقاسم وختفيف املخاطر وجتميع املشاريع الصغرية احلجم معاً لسد الفجوة بني                `٢`
 اهلياكل األساسية الضخمة ومطوري املشاريع وأنشطة األعمال الصغرية احلجم؛املستثمرين يف 

الـدور الذي ميكن أن تقوم به مؤسسات األعمال الصغرية واملتوسطة احلجم، وخاصة املشاريع               `٣`
 املشتركة، يف جمال نقل التكنولوجيات السليمة بيئياً ووزعها وتطويرها؛

اعدة التقنية املتكاملة بغية املعاونة على تطوير وإدارة وتشغيل         توفـري خيارات فيما يتعلق باملس      `٤`
 املشاريع وأنشطة األعمال العاملة يف جمال التكنولوجيات السليمة بيئياً؛

الـنهوض بعمليات البحث والتطوير واالبتكار وختفيض التكلفة اليت تقودها مؤسسات األعمال           `٥`
 والشركات؛

والصناعة بغية تشجيع إجراء مناقشات بني الوزارات املعنية يف البلدان املتلقية           تعزيز احلوار بني احلكومة      )و( 
 ومنظمات القطاع اخلاص من أجل حتسني األوضاع االستثمارية للتكنولوجيات املالئمة للمناخ؛

يا قيام فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا بتقدمي تقارير بانتظام عن تنفيذ آليات نقل التكنولوج            )ز( 
 .املوضحة يف هذه الوثيقة بغية التوصية بُنُهج جديدة تزيد من دعم نقل التكنولوجيا

                                                      

 .تقيس الفائدة االقتصادية واالجتماعية والبيئية املتأتية من مشروع ما )٢(
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واجلهات الفاعلة الرئيسية يف هذا العمل هي األطراف، وفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا، واألمانة،               -١٨
 واملنظمات واملبادرات الدولية ذات     ومـرفق البيئة العاملية ووكاالته املنِفذة، ومؤسسات التمويل العامة واخلاصة،         

 .الصلة، والقطاع اخلاص

الطرق والوسائل املمكنة لدعم التعاون مع االتفاقيات والعمليات         -٢
 احلكومية الدولية ذات الصلة

 :اإلجراءات املوصى هبا يف هذا اجملال هي كما يلي -١٩

رق املمكنة لدعم التعاون بني االتفاقية      قيام فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا باستكشاف الط        )أ( 
واالتفاقـات البيئـية األخرى املتعددة األطراف عن طريق أمور منها فريق االتصال املشترك والعمليات احلكومية     

وقد يكون من املفيد    . الدولـية األخرى، وخاصة جلنة التنمية املستدامة اليت جيري فيها النظر يف نقل التكنولوجيا             
بعد من االتفاقات البيئية املتعددة األطراف والبحث عن أوجه تآزر مع العمليات احلكومية الدولية              الـتطلع إىل أ   

مـثالً منظمة التجارة العاملية، ووكالة الطاقة الدولية، وجمموعة الدول الثماين الصناعية الكربى، وحمفل التعاون               (
 ؛)االقتصادي آلسيا واحمليط اهلادئ

م املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ سباقة يف تقاسم املعلومات واخلربات           أن تكـون اتفاقية األم     )ب( 
 املتعلقة بنقل التكنولوجيات، وخاصة فيما يتعلق بتطويعها؛ 

أن يقـوم مؤمتر األطراف بتشجيع األطراف على أن تأخذ يف االعتبار أهداف االتفاقات البيئية                )ج( 
 اتيجيات والربامج واملشاريع املتعلقة بتغري املناخ؛األخرى املتعددة األطراف عند صياغة االستر

 .حتديد جماالت التعاون احملتمل وصياغة أهداف واضحة هلذا التعاون )د( 

واجلهات الفاعلة الرئيسية يف هذا العمل هي األطراف، وفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا، واألمانة،               -٢٠
 .ةواملنظمات والعمليات الدولية ذات الصل

تعزيـز الـتطوير احمللي للتكنولوجيا عن طريق توفري املوارد املالية            -٣
 وعمليات البحث والتطوير املشتركة

 :اإلجراءات املوصى هبا يف هذا اجملال هي كما يلي -٢١

دعـوة األطراف غري املدرجة يف املرفق األول إىل تقدمي معلومات عن احلواجز اليت ُتصاَدف يف                 )أ( 
ودعوة األطراف إىل تقاسم اخلربات اجليدة يف جمال تعزيز التكنولوجيات احمللية           . تكنولوجيات احمللية جمال تطوير ال  

 يف بلدان األطراف غري املدرجة يف املرفق األول؛
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الـنظر يف خيارات لتشجيع إقامة مؤسسات مثل النظم الوطنية لالبتكار اليت ميكن أن تؤدي إىل     )ب( 
 ت يف البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية؛التطوير احمللي للتكنولوجيا

 تقاسـم الـدروس املسـتفادة يف جمـال تطوير التكنولوجيا احمللية عن طريق مركز تبادل املعلومات                 )ج( 
 عن التكنولوجيا؛

التكنولوجيا تقـدمي تقارير منتظمة إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن تطوير              )د( 
 .احمللية والتماس مزيد من التوجيه من هذه اهليئة ومن مؤمتر األطراف

 .واجلهات الفاعلة الرئيسية يف هذا العمل هي األطراف وفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا واألمانة -٢٢

 النهوض بالبحث والتطوير التعاونَيني بشأن التكنولوجيات  -٤

 :هبا يف هذا اجملال هياإلجراءات املوصى  -٢٣

توفـري التوجيه فيما يتعلق بتقدمي تقارير عن عمليات تقييم االحتياجات من التكنولوجيا بشأن               )أ( 
االحتـياجات املشـتركة من البحث والتطوير واستخدام املعلومات الواردة يف البالغات الوطنية وعمليات تقييم            

 والفرص القائمة يف جمال البحث والتطوير؛االحتياجات من التكنولوجيا لتحديد االحتياجات 

إتاحة الفرص لإلبالغ عن االتفاقات املشتركة املتعلقة بالبحث والتطوير، مبا يف ذلك االتفاقات              )ب( 
 الطوعية، وذلك بوضعها على موقع مركز تبادل املعلومات عن التكنولوجيا؛

فريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ،      مثالً، ال (دعوة املنظمات احلكومية الدولية ذات الصلة        )ج( 
وبـرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، ومنظمة               

إىل تقدمي معلومات عن أنشطة     ) وكالة الطاقة الدولية مثالً   (واملنظمات الدولية   ) األمـم املتحدة لألغذية والزراعة    
 لبحث والتطوير املدعومة املتعلقة بتغري املناخ؛ا

النظر يف خيارات للنهوض بربامج البحوث اإلقليمية، واالستفادة من الشبكات القائمة للمراكز             )د( 
 املتميزة، حيثما أمكن؛

إعداد ورقات تقييم دورية عن حالة البحث والتطوير والفرص املتاحة أمامهما واالحتياجات إىل          )ه( 
 د يف هذا اجملال؛املزي

دعوة احلكومات إىل تشجيع األوساط األكادميية والصناعة على تطوير برامج البحوث بغية تناول  )و( 
 .التكنولوجيات املالئمة للمناخ وتشجيع االستثمار يف جمال تغري املناخ

 فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا -٥

حلسبان أعمال فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا والتوصيات قد يرغب مؤمتر األطراف يف أن يأخذ يف ا -٢٤
 .]الواردة يف هذه الوثيقة عند استعراض أنشطة هذا الفريق يف دورته الثانية عشرة
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 املرفق الثاين[

 ∗املعنية بنقل التكنولوجيا] اهليئة املنشأة[اختصاصات 

 األهداف -١

 من االتفاقية والنهوض بأنشطة نقل      ٤ من املادة    ٥الفقرة  إىل تعزيـز تنفيذ     ] اهليـئة املنشـأة   [هتـدف    -١
 .التكنولوجيا مبوجب االتفاقية

إىل تعزيز تنفيذ أحكام االتفاقية املتصلة بتطوير التكنولوجيات السليمة بيئياً ووزعها ] اهليئة املنشأة[هتدف  -٢
 جمال الوصول إىل تكنولوجيات التخفيف      واعتمادها ونشرها ونقلها إىل البلدان النامية، مع مراعاة االختالفات يف         

 .والتكيف وتطبيقها

 الوظائف -٢

 :مبا يلي] اهليئة املنشأة[تقوم  -٣

حتليل وحتديد سبل ووسائل تيسري وتعزيز أنشطة نقل التكنولوجيا، مبا يف ذلك األنشطة احملددة              [ )أ( 
توصيات لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية للمشورة       هبذا املقرر، وتقدمي    ] املرفق األول [يف إطار نقل التكنولوجيا ويف      

لتوفري أساس تستند إليه مقررات [اهليئة الفرعية للتنفيذ    ] إحالة املواضيع ذات الصلة إىل    [العلمـية والتكنولوجية و   
 ]]مؤمتر األطراف الالحقة فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا؛

 أنشطة نقل التكنولوجيا، مبا يف ذلك األنشطة        حتليل وحتديد سبل ووسائل تيسري وتعزيز      [-الـبديلة   ) أ( 
 :هبذا املقرر و] املرفق األول[احملددة يف إطار نقل التكنولوجيا ويف 

 تقدمي توصيات لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية؛ `١` 

 إحالة املواضيع املالئمة إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ؛ `٢` 

ئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ تقدمي تقرير إىل           وتطلب من اهلي  
 .]مؤمتر األطراف بشأن اإلجراءات املتخذة يف إطار البند ذي الصلة من جدول األعمال

املسـاعدة يف تطبيق نتائج عمليات تقييم االحتياجات من التكنولوجيا، استناداً إىل أعمال فريق             )ب( 
 اء املعين بنقل التكنولوجيا بشأن التمويل االبتكاري وبشأن اجملاالت األخرى إلطار نقل التكنولوجيا؛اخلرب

                                                      

 .مل ُيحرر النص الوارد يف هذا املرفق ∗
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وضـع مؤشـرات أداء إلجـراء رصد وتقييم منتظمني لفعالية وتأثري وتقدم تنفيذ إطار نقل                [ )ج( 
وينبغي ]. املرفق األول [ردة يف   التكنولوجيا تستكمل مبجموعة اإلجراءات الرامية إىل تعزيز تنفيذ هذا اإلطار والوا          

أن تتاح االختصاصات الالزمة لوضع مؤشرات األداء لكي تنظر فيها اهليئتان الفرعيتان كل منهما يف دورته الثامنة 
يف االعتبار األنشطة ذات الصلة املنفذة يف إطار        ] اهليئة املنشأة [وعـند وضع مؤشرات األداء تأخذ       . والعشـرين 

 ]ملختصة األخرى وأن تتيح تقريرها النهائي للدورة الثالثني للهيئتني الفرعيتني؛االتفاقية واهليئات ا

إيالء االعتبار، عند وضع برامج عملها املقبلة، إلدراج وضع االختصاصات الالزمة            [-١الـبديلة   ) ج( 
لتكنولوجيا مع جملموعـة عريضـة من مؤشرات األداء اخلاصة بالرصد والتقييم املنتظمني لفعالية تنفيذ إطار نقل ا            

 .]مراعاة األعمال ذات الصلة املنفذة يف إطار االتفاقية واهليئات املختصة األخرى

القـيام، يف إطـار برامج عملها املقبلة، بوضع جمموعة مؤشرات أداء فيما يتعلق               [- ٢الـبديلة   ) ج( 
تكنولوجيا، تكملها جمموعة بإجـراءات مجـيع األطراف، للقيام برصد وتقييم منتظمني لفعالية تنفيذ إطار نقل ال          

مع مراعاة األعمال ذات الصلة املنفذة يف ] املرفق األول[اإلجراءات الرامية إىل تعزيز تنفيذ هذا اإلطار والواردة يف 
، واملتعلقة برصد   ١٢-م أ /٤إطار االتفاقية واهليئات املختصة األخرى، مثل حلقة العمل املنصوص عليها يف املقرر             

. ات، اليت جيري حبثها يف إطار البند املتعلق ببناء القدرات من جدول أعمال اهليئة الفرعية للتنفيذأنشطة بناء القدر 
وينـبغي إتاحـة االختصاصـات املتعلقة بوضع مؤشرات األداء لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية للمشورة العلمية                 

شرات فيما يتعلق بالنطاق األوسع لنقل      والتكنولوجـية يف دورهتا التاسعة والعشرين بغية عقد حلقة عمل عن املؤ           
التكنولوجيا، مبا يف ذلك عمليات تقييم االحتياجات من التكنولوجيا، واملعلومات املتعلقة بالتكنولوجيا، والبيئات             
التمكينـية، واآللـيات، وتكنولوجيات التكيف، والتمويل االبتكاري من جانب اهليئة الفرعية للمشورة العلمية              

 .] دورهتا الثالثنيوالتكنولوجية يف

وضع االختصاصات الالزمة لالستراتيجيات والنهوج املتوسطة والطويلة األجل مبا يف ذلك النهوج            [ )د( 
القطاعـية حبلـول الـدورة الثامـنة والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، ملواصلة تعجيل تطوير                 

 بصورة خاصة االحتياجات واملعوقات واإلمكانيات اخلاصة بالبلدان        التكنولوجـيات ونقـلها ونشرها على أن تراعي       
 .]وسُتقترح هذه االستراتيجيات حبلول الدورة الثالثني للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية. النامية

يـن اقتراح برنامج عمل متجدد تصل مدته إىل سنتني، لكي تقره الدورة الثامنـة والعشر [-البديلة ) د( 
، بغية تيسري تطوير التكنولوجيات ووزعها      ]اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية    ] [اهليئـتني الفرعيتني  [ل    

 :وعند وضع برنامج العمل هذا ينبغي القيام مبا يلي. ونشرها ونقلها مبوجب االتفاقية

اإلجراءات الرامية إىل   ، مراعاة جمموعة    )٢٠١٢-٢٠٠٨(فـيما يتعلق باملنظور املتوسط األجل        `١`
هبذا املقرر؛ وقد يكون من املفيد ] املرفق األول[تعزيز تنفيذ إطار نقل التكنولوجيا واملستكملة ب      

هلذا العمل اجلاري يف سياق االتفاقية أن يكون أكثر تركيزاً على اإلجراءات العملية، وخصوصاً              
 :ة النامية الصغرية وأقل البلدان منواًمع توجيه اهتمام خاص إىل منطقة أفريقيا، والدول اجلزري
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تعجيل تنفيذ نقل التكنولوجيا عن طريق اإلجراءات العملية، اليت تراعي متاماً اجلوانب القطاعية              -
 واإلقليمية واالختالفات يف الظروف الوطنية،

داً إىل  الـنظر يف حتسني تكامل االستراتيجيات الوطنية للتنمية املستدامة واحلد من الفقر، استنا             -
 األهداف اإلمنائية لأللفية؛

صياغة استراتيجية تعتمد على العمل الذي      : ٢٠١٢فيما يتعلق باملنظور الطويل األجل بعد عام         `٢`
قامت به األطراف يف إطار العمليات املنفذة مبوجب االتفاقية وخارج االتفاقية باإلضافة إىل نتائج 

 .]الدولية األخرىاألعمال اليت قامت هبا املنظمات واحملافل 

تقيـيم االسـتراتيجيات احلالية وإمكانيات التمويل االبتكاري أو احلوافز الرامية إىل تشجيع             [  )ه( 
 ]مشاركة أصحاب املصلحة املعنيني واملنظمات الشريكة املعنية، وتقدمي توصيات إىل اهليئتني الفرعيتني لتنفيذها؛

 التمويل االبتكاري لنقل التكنولوجيا، باالتصال باملشروع     القيام، يف إطار دورها املتعلق بتيسري     [ )و( 
وباإلضافة إىل ذلك، مراعاة أعمال . ملبادرة تكنولوجيا املناخ] اخلاصة[التجرييب املتعلق بشبكة التمويل االستشارية 

بتكاري لتشجيع املنظمات األخرى، وإمكانية الوصول إىل موارد التمويل املتوافرة مبا يف ذلك إمكانيات التمويل اال
 .]مشاركة أصحاب املصلحة املعنيني واملنظمات الشريكة املعنية

واألدوات ذات الصلة مثل ] اجلديدة] [احملتملة[حتديد وحتليل مصادر التمويل املتوافرة و   [-الـبديلة   ) و( 
دويل، والصندوق العاملي   مرفق البيئة العاملية، والصندوق اخلاص بتغري املناخ، وصندوق أقل البلدان منواً، والبنك ال            

للطاقـة املتجددة وفعالية استغالل الطاقة، ضمن مؤسسات أخرى، وغري ذلك من خيارات وإمكانيات وحوافز               
التمويل من حيث إشراكها ألصحاب املصلحة املعنيني، وخصوصاً القطاع اخلاص، يف دعم تطوير التكنولوجيات              

إبالغ اهليئة  ] [وإبالغ اهليئتني الفرعيتني هبذه النتائج    [دان النامية   السـليمة بيئـياً ووزعها ونشرها ونقلها إىل البل        
وينبغي .] الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية هبذه النتائج إلحالتها حبسب االقتضاء إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ             

 :ما يلي] دعم] [تيسري[النظر، ضمن مجلة أمور، يف الوسائل املتاحة ل  

 فيذ عمليات تقييم االحتياجات من التكنولوجيا؛تن] دعم[[ `١` 

 دور برامج وأنشطة البحث والتطوير املشتركة يف تطوير التكنولوجيات اجلديدة؛ `٢` 

 تشجيع املشاريع اإليضاحية للتكنولوجيات السليمة بيئياً؛ `٣` 

 تعزيز البيئات املالئمة لتطوير التكنولوجيا ووزعها ونشرها ونقلها؛ `٤` 

 راك القطاع اخلاص؛إش `٥` 

 تشجيع التعاون بني الشمال واجلنوب والتعاون الثالثي؛ `٦` 

 تعزيز القدرات والتكنولوجيات احمللية؛ `٧` 
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 ؛]تغطية التكاليف اإلضافية املتفق عليها بالكامل[ `٨` 

 إصدار تراخيص الشراء لدعم نقل التكنولوجيات والبىن األساسية املنخفضة الكربون؛ `٩`

 .]ور صندوق رأمسال املخاطرة املوجود يف مؤسسة مالية متعددة األطرافد `١٠` 

تقـدمي التوجيه االستراتيجي إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا التاسعة والعشرين بشأن إدارة              [ )ز( 
لسليمة الصندوق اجلديد للتعاون املتعدد األطراف يف جمال التكنولوجيا الذي أنشئ لتمويل وزع التكنولوجيات ا             

 .]بيئياً ونشرها ونقلها إىل البلدان النامية

القيام، يف إطار أنشطتها القصرية األجل املتعلقة بوضع استراتيجيات متوسطة وطويلة األجل،            [ )ح( 
بالنظر يف النهوج واألنشطة واملبادرات القائمة اليت تساهم يف تطوير التكنولوجيات السليمة بيئياً ونشرها ونقلها               

] اهليئة املنشأة [وللمسامهة يف املناقشات املتعلقة باإلجراءات املقبلة للتصدي لتغري املناخ، تقوم           . دان النامية إىل البل 
أيضـاً ببحـث سـبل ووسائل تعزيز فرص وصول البلدان النامية إىل التكنولوجيات األنظف واملالئمة للمناخ                 

جراءات والربامج احملددة، بالوسائل التالية ضمن      وتكنولوجـيات التكيف عن طريق هتيئة البيئات التمكينية، واإل        
 :وسائل أخرى

 دعم تنفيذ عمليات تقييم االحتياجات من التكنولوجيا؛ `١` 

 دور برامج وأنشطة البحث والتطوير املشتركة يف تطوير التكنولوجيات اجلديدة؛ `٢` 

 تشجيع املشاريع اإليضاحية للتكنولوجيات السليمة بيئياً؛ `٣` 

 عزيز البيئات املالئمة لتطوير التكنولوجيا ووزعها ونشرها ونقلها؛ت `٤` 

 إشراك القطاع اخلاص؛ `٥` 

 تشجيع التعاون بني الشمال واجلنوب والتعاون الثالثي؛ `٦` 

 تعزيز القدرات والتكنولوجيات احمللية؛ `٧` 

 ؛]تغطية التكاليف اإلضافية املتفق عليها بالكامل[ `٨` 

  الشراء لدعم نقل التكنولوجيات والبىن األساسية املنخفضة الكربون؛إصدار تراخيص `٩` 

 .]دور صندوق رأمسال املخاطرة املوجود يف مؤسسة مالية متعددة األطراف `١٠` 

القيام، استناداً إىل التحليل السابق، بتقييم الثغرات واحلواجز اليت تعترض استخدام مصادر  [-البديلة ) ح( 
ية الوصول إليها، والنظر يف مدى كفايتها وإمكانية التنبؤ هبا، بغية تقدمي توصيات بشأن              الـتمويل هـذه وإمكان    
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خيارات التمويل الالزمة يف املستقبل لتعزيز تنفيذ االتفاقية فيما يتعلق بإطار نقل التكنولوجيا وجمموعة اإلجراءات  
 .]شورة العلمية والتكنولوجية، يف الدورة الثالثني للهيئة الفرعية للم]املرفق األول[املبينة يف 

 العضوية -٣

 : خبرياً، على النحو التايل٢٣] اهليئة املُنشأة[تضم  -٤

األطراف (ثالثة أعضاء من كل منطقة من مناطق األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية  )أ( 
 ا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب؛، أي أفريقيا، وآسيا واحمليط اهلادئ، وأمريك)غري املدرجة يف املرفق األول

 عضو من الدول اجلزرية الصغرية النامية؛ )ب( 

 ؛)األطراف املدرجة يف املرفق األول(مثانية أعضاء من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية  )ج( 

 عضو من األطراف األخرى غري املدرجة يف املرفق األول؛ )د( 

مثل مرفق البيئة العاملية، وبرنامج األمم      ( املنظمات واملبادرات الدولية املعنية      أربعة خرباء ميثلون    )ه( 
املتحدة اإلمنائي، ومصرف التنمية األفريقي، ومنظمة األغذية والزراعة، ومصرف التنمية اآلسيوي، وبرنامج األمم             

مبادرة [كالة الدولية للطاقة و   املـتحدة للبيـئة، ومـنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، والبنك الدويل، والو            
وجيوز للفريق أن يدعو، حبسب االقتضاء، خرباء من منظمات أخرى خمتصة على أساس معاجلة ]). تكنولوجيا املناخ

 .قضية بعينها

. لفترة عامني وحيق لألعضاء َشغل مناصبهم لفترتني متتاليتني   ] اهليئة املُنشأة [تقوم األطراف بتعيني أعضاء      -٥
استمرار نصف ] مؤمتر األطراف] [اهليئتان الفرعيتان] [يـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية    اهل[وتضـمن   

أعضـاء فـريق اخلرباء املعّينني يف البداية يف َشغل مناصبهم لفترة ثالثة أعوام، مع مراعاة احلاجة إىل احلفاظ على           
 أدناه  ٦وُيعترب التعيني مبوجب الفقرة     . لفترة عامني وبعد ذلك، يعيَّن نصف األعضاء سنوياً       . التوازن العام للفريق  
منظمات ] أربع[ويشغل اخلرباء من . [ويبقى األعضاء يف مناصبهم إىل أن يتم تعيني من خيلفهم. تعييناً لفترة واحدة

 ].ومبادرات دولية خمتصة مناصبهم على أساس معاجلة قضية بعينها

أو عدم قدرته على حنو آخر على إمتام فترة املنصب ] نشأةاهليئة املُ[يف حـال اسـتقالة عضو من أعضاء       -٦
، تبعاً لقرب الدورة التالية ملؤمتر األطراف، ]اهليئة املُنشأة] [األمانة[املوكل إليه أو أداء مهام ذلك املنصب، جيوز ل  

 للفترة املتبقية   أن تطلب إىل اجملموعة اليت كانت قد عّينت العضو تسمية عضو آخر لكي حيل حمل العضو املذكور                
يف اعتبارها أي آراء ُتعرب عنها اجملموعة اليت كانت قد ] اهليئة املُنشأة] [األمانة[ويف هذه احلالة، تأخذ . من واليته

 .عّينت العضو

سنوياً رئيساً ونائباً للرئيس من بني أعضائها، على أن يكون أحدمها عضواً من طرف ] اهليئة املُنشأة[تنتخب  -٧
ويتم َشغل منصيب الرئيس ونائب الرئيس . ملرفق األول واآلخر عضواً من طرف غري مدرج يف املرفق األولمدرج يف ا

 .بالتناوب سنوياً بني عضو من طرف مدرج يف املرفق األول وعضو من طرف غري مدرج يف املرفق األول
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يف اجملاالت املواضيعية   مناصبهم بصفتهم الشخصية وتكون لديهم خربة       ] اهليئة املُنشأة [يشـغل أعضـاء      -٨
ختفيف غازات الدفيئة ] تكنولوجيات: [أو يف أي من اجملاالت التالية، ضمن جماالت أخرى/اخلمسة لإلطار احلايل و

، أو عمليات تقييم التكنولوجيا، أو تكنولوجيا املعلومات، أو اقتصاديات          ]تكنولوجيات التكيف ] [التكـيف [و
 .العام واخلاص، أو التنمية االجتماعيةاملوارد مبا يف ذلك أدوات التمويل 

 تنظيم العمل -٤

] اهليئتني الفرعيتني ] [اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية    [تقريراً سنوياً إىل    ] اهليئة املُنشأة [تقدم   -٩
 .بغية طلب التوجيه بشأن ما يلزم اختاذه من إجراءات أخرى

يق وإعداد تقاريره وتوصياته إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية       تيسِّـر األمانـة تنظـيم اجتماعات الفر        -١٠
 .والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ ويف دوراهتما الالحقة

، وجيوز تنظيم دورات    ]بالتزامن مع اهليئتني الفرعيتني   ] [على األقل [مرتني سنوياً   ] اهليئة املُنشأة [جتـتمع    -١١
 .]].اردإضافية يف حدود ما تسمح به املو
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 املرفق الثاين
 ٢٠٠٧لعام ) الفريق(برنامج عمل فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا 

 األنشطة املواعيد املستهدفة

 عمليات تقييم االحتياجات من التكنولوجيا 

مايو /أيار( للفريق ١١الدورة 
٢٠٠٧( 

ة الـنظر يف االختصاصـات لورقـة معلومات أساسية معدة حللقة العمل اخلاص            
 باملمارسات السليمة يف جمال إجراء عمليات تقييم االحتياجات من التكنولوجيا

١- 

أنشطة ما بني الدورات حىت     
  للهيئة الفرعية٢٧الدورة 

وضـع الورقة يف صيغتها النهائية، مع مراعاة التعليقات اليت أبديت يف حلقة العمل              
 من التكنولوجياوإتاحتها لألطراف اليت تقوم بعمليات تقييم االحتياجات 

٢- 

تنظـيم حلقة عمل بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة للبيئة، وبرنامج األمم             ٢٠٠٧يونيه /حزيران
املـتحدة اإلمنائي، ومرفق البيئة العاملية، ومبادرة تكنولوجيا املناخ، لتقاسم          
أفضل املمارسات مع األطراف غري املدرجة يف املرفق األول اليت تقوم بعمليات 

 يم االحتياجات من التكنولوجياتقي

٣- 

تشرين ( للفريق   ١٢الدورة  
 )٢٠٠٧نوفمرب /الثاين

 -٤ النظر يف التقرير الذي أعدته األمانة عن حلقة العمل

النظر يف نتائج حلقة العمل يف األعمال املقبلة اخلاصة بتحديث دليل عمليات              للفريق١٢الدورة 
 تقييم االحتياجات من التكنولوجيا

٥- 

نشطة ما بني الدورات حىت     أ
  للهيئة الفرعية٢٦الدورة 

الـتعاون مع مرفق البيئة العاملية يف وضع منوذج اإلبالغ عن األنشطة املتصلة             
 يف البالغات الوطنية الثانية لألطراف ٧-م أ/٤بنقل التكنولوجيا وفقاً للمقرر 
 غري املدرجة يف املرفق األول

٦- 

 جيااملعلومات املتعلقة بالتكنولو 

التعاون مع األمانة، واليونيدو، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، وبرنامج األمم املتحدة            ٢٠٠٧مارس /آذار
اإلمنـائي يف تنظيم حلقة دراسية صغرية ملراكز معلومات التكنولوجيا املشاركة يف            
املشـروع التجرييب لتقاسم الدروس املستفادة من املشروع التجرييب املتعلق بالربط           

 شبكيال

١- 

الـنظر يف نتائج احللقة الدراسية الصغرية وتقدمي توصيات إىل اهليئة الفرعية              للفريق١١الدورة 
للمشورة العلمية والتكنولوجية واألمانـة بشأن الطـرق اليت ميكن اتباعها يف 

 املستقبل

٢- 

إجراء ) ١: (بالطرق التالية مـتابعة املناقشة املتعلقة بنتائج احللقة الدراسية الصغرية           للفريق١٢الدورة 
إجراء دراسة استقصائية للمستخدمني، وال سيما      ) ٢(حتليل خليارات املضي قُدماً و    

أعضـاء الشـبكات احلالـية واحملتملة، لتحديد احتياجاهتم من املعلومات اخلاصة            
 بالتكنولوجيا النظيفة وأنسب وأسهل صيغة لتقدمي املعلومات

٣- 
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 األنشطة املواعيد املستهدفة

 اآلليات 

إعداد موجز قصري إلجنازات الفريق خالل األعوام اخلمسة املاضية يكتب بلغة  ق للفري١١الدورة 
 يسهل فهمها لغري امللّمني بعملية االتفاقية اإلطارية

١- 

الـنظر يف تقريـر األمانة عن مبادرات التوعية اليت قامت هبا مع املنظمات                للفريق١٢الدورة 
نشطة ذات الصلة مبا يف ذلك      الدولية األخرى املختصة لتعزيز التعاون يف األ      

تقدمي معلومات عن صدور دليل بشأن إعداد مشاريع نقل التكنولوجيا من           
 والعمل على نشره على نطاق أوسع) دليل املمارسني(أجل متويلها 

٢- 

مبا يف ذلك (إعداد ورقة حتديد نطاق بشأن أنشطة البحث والتطوير املشتركة   للفريق١٢الدورة 
 )التقييم

٣- 

 مويل االبتكاريالت 

 -١ وضع خطة عمل لنشر واستخدام دليل املماِرسني  للفريق١١الدورة 

 -٢ ترويج ونشر دليل املماِرسني بني اجلمهور املستهَدف ٢٠٠٧بعد عام /مستمر

 -٣ إعداد ونشر كتيب يستند إىل الورقة التقنية املعّدة عن التمويل االبتكاري  للفريق١١الدورة 

النظر يف الدعم التقين الذي ميكن تقدميه إىل فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً يف                يق للفر١١الدورة 
تطبـيق نـتائج برامج العمل الوطنية للتكيف بإعداد مقترحات مبشاريع للتمويل            
كأنشـطة مـتابعة الجـتماع رؤساء أفرقة اخلرباء املعقود يف أثناء الدورة الرابعة              

 ٢٠٠٦مايو /تني يف أياروالعشرين للهيئتني الفرعي

٤- 

 -٥ تقييم خطة العمل اخلاصة بنشر واستخدام دليل املماِرسني  للفريق١٢الدورة 

 تكنولوجيات التكيف 

النظر يف األنشطة اليت ميكن القيام هبا لدعم تنفيذ برنامج عمل نريويب املتعلق               للفريق١١الدورة 
 التكيف معهبتأثريات تغيُّر املناخ والقابلية للتأثر به و

١- 

 -٢ نشر الكتيب املتعلق بتكنولوجيات التكيف بني اجلمهور املستهَدف ٢٠٠٧بعد عام /مستمر

 -٣ النظر يف التقرير التوليفي املتعلق بتقارير األطراف بشأن برنامج عمل نريويب  للفريق١٢الدورة 

امج عمل نريويب بشأن    املشـاركة يف حلقـة العمل اليت سُتعقد يف إطار برن           ٢٠٠٧سبتمرب /أيلول
 ممارسات وخطط التكيف

٤- 

- - - - - 


