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(A)     GE.08-70670    120608    120608 

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة الثامنة والعشرون

  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٣- ٤بون، 

   من جدول األعمال٦البند 
  تطوير ونقل التكنولوجيات 

  نقل التكنولوجياتتطوير و
  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

رحبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ بانتخـاب الـسيد يوكـا                 - ١
) جزر البـهاما (، والسيد آرثر رول ٢٠٠٨رئيساً لفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا لعام  ) فنلندا(أوسوكاينن  

  .)١(٢٠٠٨للرئيس، وبترشيح األطراف خرباء لعضوية الفريق يف عام نائباً 

وأحاطت اهليئتان الفرعيتان علماً بالتقرير الشفوي الذي قدمه رئيس فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا            - ٢
   يف  ٢٠٠٨مـايو   / أيـار  ٣٠ و ٢٩مـارس ويف    / آذار ١١ و ١٠عن نتائج االجتماعني اللذين عقدمها الفريق يف        

  .)٢(ن، بأملانيابو

 )٣(٢٠٠٩-٢٠٠٨وأقرت اهليئتان الفرعيتان برنامج العمل املتجدد لفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا للفترة   - ٣
وأشارت اهليئتان الفرعيتان إىل عبء العمل الكبري امللقى        . وقالتا إهنما تتطلعان إىل تلقي نتائج عمل فريق اخلرباء        

  .تا فريق اخلرباء إىل تعديل برنامج عمله إذا ما طلبتا منه ذلكعلى عاتق فريق اخلرباء ودع

                                                      

)١( FCCC/SB/2008/INF.1املرفق الثاين ،. 

   واالجتمـاع العـادي األول      ٢٠٠٨مـارس   / آذار ١١ و ١٠ وميي األول   االستثنائيعقد االجتماع    )٢(
 . الثامنة والعشرين للهيئتني الفرعيتنيتني بالتزامن مع الدور٢٠٠٨مايو / أيار٣٠ و٢٩ يومي

)٣( FCCC/SB/2008/INF.1املرفق األول ،. 
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استعراض وتقييم اختصاصات  األطراف من آراء بشأن عناصر قدمتهوأحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً مبا   - ٤
، )٤(١٣- م أ/٤ من املقـرر  ٧الفقرة ، كما هو مطلوب يف   من االتفاقية  ٤ من املادة    ٥و) ج(١فعالية تنفيذ الفقرتني    

  .)٥( الذي تضمَّن تلك اآلراءالتوليفيوبالتقرير 

الستعراض وتقييم فعاليـة تنفيـذ       اختصاصات   إعداد مشروع الرئيس  وطلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل        - ٥
  /كـانون األول  ( من االتفاقية، كي تنظر فيه يف دورهتـا التاسـعة والعـشرين              ٤ من املادة    ٥و) ج(١الفقرتني  
اليت  أعاله، واملداوالت    ٤ يف االعتبار اآلراء الواردة من األطراف واملشار إليها يف الفقرة            اً آخذ ،)٢٠٠٨ديسمرب  
  . بني األطراف يف هذه الدورة، وعمل فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا ذا الصلةجتري

وجيا سيضع جمموعـة مـن      كما أحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً بأن فريق اخلرباء املعين بنقل التكنول             - ٦
  .مؤشرات األداء اليت ينبغي استخدامها كأداة من أدوات االستعراض والتقييم

بتقرير مرفق البيئة العاملية عن وضع برنامج استراتيجي لزيادة كذلك وأحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً   - ٧
. )٦(مستوى االستثمار يف جمال نقل التكنولوجيا، الذي ُعرض يف الدورة الثامنة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيـذ               

املناقشة اجلارية نظر، لدى وضع اخليارات املتعلقة بالربنامج االستراتيجي، يف يوشجعت مرفق البيئة العاملية على أن 
 األطراف إىل النظر يف تقرير آخر يقدمه مرفق وتتطلع.  شواغل األطرافذه املسألة يف هذه الدورة، مراعياًبشأن ه

البيئة العاملية إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ كي تنظر فيه يف دورهتا التاسعة والعشرين، ويبيِّن اخلطوط العريضة لربنامج                 
، مثل احلاجة إىل إجراء عمليـة تـشاور     ١٣- م أ /٤ من املقرر    ٣الفقرة  املطلوبة يف   عناصر   ال بصورة وافية يتناول  

، وعالقته باألنـشطة     والطريقة اليت ميكن هبا تنفيذ مثل هذا الربنامج االستراتيجي         ،واسعة ومتوازنة مع األطراف   
  .واملبادرات القائمة والناشئة

أن يأخذ يف االعتبار، لدى مواصلة تفصيل الربنـامج       إىل  لعاملية  ودعت اهليئة الفرعية للتنفيذ مرفق البيئة ا        - ٨
  : ما يلي،االستراتيجي

اآلن جيـري    الطويل األجل مبوجب االتفاقية      التعاوين الفريق العامل املخصص املعين بالعمل       أن  )أ(  
والتكيُّـف، اآلن،  مداوالت بشأن تعزيز العمل املتعلق بتطوير ونقل التكنولوجيا لدعم العمل املتعلق بـالتخفيف         

   وما بعده؛،٢٠١٢وحىت عام 

بعمل يتعلق بتمويل تطوير ونقـل التكنولوجيـا        يقوم   فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا       أن  )ب(  
  .وبوضع استراتيجية طويلة األجل بشأن التكنولوجيا

  ـ ـ ـ ـ ـ
                                                      

)٤( FCCC/SBI/2008/Misc.1و Add.1. 

)٥( FCCC/SBI/2008/7. 

)٦( FCCC/SBI/2008/5. 


