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(A)     GE.08-71395    111208    111208  

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة التاسعة والعشرون

  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٠- ١ بوزنان،

   من جدول األعمال ٧البند 
  ت ونقلهاتطوير التكنولوجيا

  تطوير التكنولوجيات ونقلها
  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

، وبالتقارير املؤقتة )١(٢٠٠٨رحبت اهليئة الفرعية للتنفيذ بتقرير فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا لعام   - ١
  .)٤(األجل واستراتيجية طويلة )٣(، وخيارات التمويل)٢(املقدمة من رئيس الفريق عن مؤشرات األداء

وطلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ من فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا أن يضع يف اعتباره املداوالت اليت                  - ٢
ِه النهائية             ِغ .  أعاله ١لتقارير املؤقتة املشار إليها يف الفقرة       لجرت فيما بني األطراف يف هذه الدورة عند إعداد صَي

 كمدخالت للدورة اخلامسة ٢٠٠٩مارس / آذار٢٣ر املسبقة لُتتاح يف موعد أقصاه       وتتطلع اهليئة إىل تلقي التقاري    
  .للفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية

ما يقوم به فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا من عمل          قدمه  وأقرَّت اهليئة الفرعية للتنفيذ مبا ميكن أن ي         - ٣
ن وضع مؤشرات األداء من إسهام يف العمل يف إطار اهليئة الفرعية للتنفيذ بشأن استعراض وتقييم فعالية تنفيذ     بشأ

 من االتفاقية ويف العمل يف إطار الفريق العامل املخصص املعـين بالعمـل   ٤ من املادة ٥و) ج(١الفقرتني أحكام  

                                                      

)١( FCCC/SB/2008/INF.5. 

)٢( FCCC/SB/2008/INF.6. 

)٣( FCCC/SB/2008/INF.7. 

)٤( FCCC/SB/2008/INF.8. 

Distr. 
LIMITED 

FCCC/SBI/2008/L.28 
10 December 2008 

ARABIC 
Original: ENGLISH 



FCCC/SBI/2008/L.28 
Page 2 

 

فيمـا  " القابلية للقياس والقابلية لإلبالغ والتحقق    "فهوم  التعاوين الطويل األجل، وخباصة يف املداوالت املتعلقة مب       
  ).١٣- م أ/١املقرر (من خطة عمل بايل ‘ ٢‘)ب(١يتصل بالتكنولوجيا على النحو املشار إليه يف الفقرة 

وكذلك أقرَّت اهليئة الفرعية للتنفيذ مبا ميكن أن يقدمه ما يقوم به فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا من   - ٤
عمل بشأن مؤشرات األداء وخيارات التمويل ووضع استراتيجية طويلة األجل تيسرياً لتطـوير التكنولوجيـات               
ووزعها ونشرها ونقلها يف إطار االتفاقية من إسهام يف العمل يف إطار الفريق العامل املخصص املعـين بالعمـل                   

  .التعاوين الطويل األجل

 مرفق البيئة العاملية بشأن وضع برنامج استراتيجي لرفـع مـستوى            ورحبت اهليئة الفرعية للتنفيذ بتقرير      - ٥
  .١٣- م أ/٤ ألحكام املقرر ةً استجاب)٥(االستثمار يف نقل التكنولوجيات السليمة بيئياً

أحكـام  ونوَّهت اهليئة الفرعية للتنفيذ مبشروع االختصاصات املتعلقة باستعراض وتقييم فعالية تنفيـذ               - ٦
، الذي أعده رئيس اهليئة الفرعية للتنفيذ استجابة لطلب من اهليئة           )٦( من االتفاقية  ٤املادة   من   ٥و) ج(١الفقرتني  

، وما جرى من مداوالت فيما      )٨(، واضعاً يف اعتباره ما قدمته األطراف من ورقات        )٧(يف دورهتا الثامنة والعشرين   
بنقل التكنولوجيا من عمل متصل بذلك، وما       بني األطراف أثناء الدورة املذكورة، وما قام به فريق اخلرباء املعين            

  .أجراه رئيس اهليئة مع األطراف من مشاورات يف هذا الشأن

ويف الدورة التاسعة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ، نظرت األطراف يف مشروع االختصاصات الـذي                - ٧
 يف إطار الفريق العامل املخصص      كما نوَّهت األطراف بأمهية ما جيري االضطالع به من عمل         . أعده رئيس اهليئة  

املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية، وبضرورة حتديد معامل استعراض وتقييم فعالية تنفيذ أحكام 
 من االتفاقية بغية تقدمي مسامهة إجيابية يف ما جيري االضطالع به من عمل يف إطار ٤ من املادة ٥و) ج(١الفقرتني 

  . املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقيةالفريق العامل

) ج(١واتفقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على االختصاصات املتعلقة باستعراض وتقييم فعالية تنفيذ أحكام الفقـرتني                 -٨
  . من االتفاقية، بصيغتها الواردة يف املرفق٤ من املادة ٥و

ن تقدم إىل مؤمتر األطراف مشروع مقرر بشأن هذه املسألة ليعتمده املؤمتر           وقررت اهليئة الفرعية للتنفيذ أ      - ٩
  ).FCCC/SBI/2008/L.28/Add.1لالطالع على نص املقرر، انظر الوثيقة (يف دورته الرابعة عشرة 

                                                      

)٥( FCCC/SBI/2008/16. 

)٦( FCCC/SBI/2008/17. 

)٧( FCCC/SBI/2008/8 ٦٢، الفقرة. 

)٨( FCCC/SBI/2008/Misc.1. 
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  املرفق

  مشروع االختصاصات املتعلقة باستعراض وتقييم فعالية تنفيذ
  قية من االتفا٤ من املادة ٥و) ج(١الفقرتني 

   الوالية- أوالً 

، أن يستعرض يف دورته الثانية، ويف كل        ١- م أ /١٣من مقرره   ) أ(٤قرر مؤمتر األطراف مبوجب الفقرة        - ١
 من االتفاقية كبند مستقل من بنود جدول        ٤ من املادة    ٥و) ج(١الفقرتني  أحكام  دورة يعقدها بعد ذلك، تنفيذ      

  ".املسائل املتصلة بااللتزامات"األعمال يف إطار 

، إىل األطراف أن تقدم إىل األمانة، يف موعد         ١٣- م أ /٤ من مقرره    ٧وطلب مؤمتر األطراف، يف الفقرة        - ٢
أحكام ، آراءها بشأن عناصر االختصاصات املتعلقة باستعراض وتقييم فعالية تنفيذ ٢٠٠٨فرباير / شباط١٥أقصاه 

  .٣- م أ/١٣ملقرر ألحكام ا من االتفاقية، وفقاً ٤ من املادة ٥و) ج (١الفقرتني 

 إىل ما قدمته األطراف من ورقـات تعـرض          ،)١(وأشارت، اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا الثامنة والعشرين         - ٣
 مـن  ٤ من املادة ٥و) ج(١الفقرتني أحكام آراءها بشأن عناصر االختصاصات املتعلقة باستعراض وتقييم فعالية تنفيذ          

 هلـذه   )٣(مانةاأل، وإىل التقرير التوليفي الذي أعدته       )٢(١٣- م أ /٤ من املقرر    ٧فقرة  طلوب يف ال  على النحو امل  االتفاقية،  
وطلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل الرئيس إعداد مشروع اختصاصات هلذا االستعراض كي تنظر فيه اهليئة الفرعية               . اآلراء

قدمة من األطراف، واملداوالت اليت جـرت بـني         الورقات امل واضعةً يف اعتبارها    للتنفيذ يف دورهتا التاسعة والعشرين،      
  ، وما يتصل بذلك من األعمال اليت يقـوم هبـا فريـق اخلـرباء املعـين                  للهيئة األطراف يف الدورة الثامنة والعشرين    

 .بنقل التكنولوجيا

   األهداف- ثانياً 

  :التاليةهي األهداف   - ٤

   من االتفاقية؛٤ من املادة ٥و) ج(١الفقرتني أحكام استعراض وتقييم فعالية تنفيذ   )أ(  

إتاحة مدخالت بّناءة للعمل ذي الصلة بتطوير التكنولوجيات ونقلها، الذي يضطلع به كل من                )ب(  
اهليئة الفرعية للتنفيذ، واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، وفريق اخلرباء املعين بنقـل التكنولوجيـا،               

  .ملخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقيةوالفريق العامل ا

                                                      

)١( FCCC/SBI/2008/8 ، ٦١الفقرة. 

)٢( FCCC/SBI/2008/Misc.1و Add.1. 

)٣( FCCC/SBI/2008/7. 
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  نطاق العمل- ثالثاً 

  :ينبغي لالستعراض والتقييم أن يتناوال املواضيع التالية  - ٥

 ١٣-م أ /٣ و ٧-م أ /٤، واملقررات   ٤ من املادة    ٥و) ج(١الفقرتني  أحكام  الِعَبر املستخلصة من تنفيذ       )أ(  
  يدة يف هذا التنفيذ؛، واملمارسات اجل١٣-م أ/٤و

، ٤ من املـادة     ٥و) ج(١الفقرتني  أحكام  التحديات القائمة والثغرات املتبقية احملددة يف تنفيذ          )ب(  
  .١٣- م أ/٤ و١٣- م أ/٣ و٧- م أ/٤واملقررات 

 وينبغي أن يستند االستعراض والتقييم إىل العمليات اجلارية يف إطار االتفاقية وبروتوكول كيوتو امللحق هبا  - ٦
عند االقتضاء، وأن ُيثرَي املناقشات اليت تدور داخل الفريق العامل املخصص املعـين بالعمـل               وخارج إطارمها،   

  .التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية

 جماالت التركيز - رابعاً 

 ينبغي أن يتناول االستعراض ما اختذته األطراف وغريها من املشاركني املعنيني من خطـوات عمليـة يف                  - ٧
  :عملية تطوير التكنولوجيات ونقلها، وأن يشمل املهام التالية

ـ  ةَ والتشريعي ةَ اللوائحي َر واُألط ةَ املؤسساتي  الُنظمَ ِفاستعراض مدى تطوير ودعم األطرا      )أ(    ةَ الالزم
  لالرتقاء بتطوير التكنولوجيات ونقلها؛ 

 املمكنة لتـشجيع الـشراكات      استعراض نطاق اإلجراءات العملية املتخذة وحتديد اإلجراءات        )ب(  
أو القطاع اخلاص والتعاون مع القطاع اخلاص، والنظر يف التـدابري الـيت ميكـن               /االبتكارية يف القطاع العام و    

  للحكومات وقطاع األعمال التجارية واألوساط األكادميية اختاذها لتيسري مشاركة القطاع اخلاص مشاركة فعالة؛

ت وعمليات لتعزيز التعاون مع العمليات احلكوميـة الدوليـة ذات           لياما ُوِضَع من آ   استعراض    )ج(  
  الصلة؛

استعراض اجلهود املبذولة لتشجيع التعاون يف البحث والتطوير يف جمـال نـشر تكنولوجيـات               )د(  
  التخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معه؛

 ٤ من املادة    ٥و) ج(١قرتني  الفأحكام  توقيت تقدميه، يف سياق     واستعراض الدعم املايل املقدم       )ه(  
  .من االتفاقية، ألغراض تطوير التكنولوجيات ونقلها واألنشطة املتصلة بذلك ونتائجها
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   النهج والتوقيت- خامساً 

سيضطلع مؤمتر األطراف باالستعراض، مستعيناً باهليئة الفرعية للتنفيذ ومبدخالت من فريق اخلرباء املعـين بنقـل       -٨
  .ن األمانة، مستعينة بدورها مبجموعة متوازنة من اخلرباء االستشاريني، حسب الضرورةالتكنولوجيا، وبدعم م

 إىل األمانة، يف موعـد     اوسيقوم مؤمتر األطراف بدعوة األطراف واملنظمات ذات الصلة إىل تقدمي ورقاهت            - ٩
  .عاله، استناداً إىل جماالت التركيز احملددة يف الفرع رابعاً أ٢٠٠٩فرباير / شباط١٦أقصاه 

 أعـاله لتنظـر فيـه       ٩وسُتِعد األمانة تقريراً توليفياً استناداً إىل الورقات املقدمة املشار إليها يف الفقرة               - ١٠
  .األطراف يف الدورة الثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذ

 أعاله  ٩يف الفقرة   الورقات املشار إليها    : وينبغي أن ُتراعى يف االستعراض املعلومات املناسبة، من بينها ما يلي            - ١١
والتقارير املقرر أن يقدمها فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا؛ والتقارير التجميعية والتوليفة الـيت ُتِعـدها األمانـة؛           

  .والتقارير والورقات املقدمة من املنظمات ذات الصلة؛ وغريها من الوثائق اليت ُتِعدها األمانة يف هذا الشأن

 أعاله، سـُتِعد    ٨املعلومات املبيَّنة أعاله وأعمال اخلرباء االستشاريني املشار إليها يف الفقرة           واستناداً إىل     - ١٢
األمانة مشروع تقرير مؤقت يتناول التقدم احملرز يف االستعراض حىت تارخيه، ويشمل ما خيلص إليه فريق اخلـرباء              

صيات وتعليقات قبل انعقاد الدورة الثالثني للهيئة املعين بنقل التكنولوجيا من نتائج أولية وما قد يكون لديه من تو
  .الفرعية للتنفيذ

 أعاله يف االعتبار، ستتيح األمانة لألطراف مـشروعاً         ١٢- ٨ومع وضع املعلومات الواردة يف الفقرات         - ١٣
  .منقحاً لتقرير مؤقت لتنظر فيه يف الدورة الثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذ

ة للتنفيذ أن ُتكِمل عملييت االستعراض والتقييم يف دورهتا احلادية والثالثني بغية تقدمي وينبغي للهيئة الفرعي  - ١٤
توصيات ُتراعى فيها أيضاً آراء األطراف يف الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل، لينظر                

  .فيها مؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة عشرة

 -  -  -  -  -  


