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(A)     GE.08-71129    081208    081208 

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
  الدورة التاسعة والعشرون

   ٢٠٠٨ ديسمرب/ كانون األول١٠- ١بوزنان، 

   من جدول األعمال٤البند 
  تطوير التكنولوجيات ونقلها

  تطوير التكنولوجيات ونقلها
  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيسة

  رحَّبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بتقرير فريق اخلـرباء املعـين بنقـل التكنولوجيـا                  - ١
 املنظمات الدولية املختصة بشأن قدرهتا على دعم األنشطة احملددة  الذي تضمن نتائج مشاوراته مع    )١(٢٠٠٨لعام  

وأحاطت اهليئة علماً بالتقرير الشفوي املقدم من رئيس فريق اخلرباء          . ١٣- م أ /٣املُدرجة يف املرفق األول للمقرر      
   بغانـا،    يف أكرا  ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٢٩- ٢٨املعين بنقل التكنولوجيا عن نتائج اجتماعات الفريق املعقودة يف          

  . يف دبلن بآيرلندا٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢٣- ٢١ويف 

كما أحاطت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية علماً بالتقدم احملرز يف عمل فريق اخلرباء املعين             - ٢
 )٣(تمويـل وخيـارات ال  ،  )٢(بنقل التكنولوجيا وبالتقارير املؤقتة املقدمة من رئيس الفريق عن مؤشـرات األداء           

وأعربت اهليئة .  لتيسري تطوير التكنولوجيات ووزعها ونشرها ونقلها يف إطار االتفاقية)٤(طويلة األجلواستراتيجية 
جزر (رئيس فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا والسيد آرثر رول ) فنلندا(عن تقديرها للسيد جوكا أوسوكاينني 

  .٢٠٠٩- ٢٠٠٨يادة فريق اخلرباء للنهوض بربنامج عمله للفترة نائب الرئيس إلسهامهما يف ق) البهاما
                                                      

)١( FCCC/SB/2008/INF.5. 

)٢( FCCC/SB/2008/INF.6. 

)٣( FCCC/SB/2008/INF.7. 

)٤( FCCC/SB/2008/INF.8. 
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وطلبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية من فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا أن يضع يف               - ٣
املشار إليها  اعتباره املداوالت اليت جرت فيما بني األطراف يف هذه الدورة عند إعداد ُنَسِخه النهائية من التقارير                 

 ٢٠٠٩مـارس   / آذار ٢٣وتتطلع اهليئة إىل تلقي التقارير املسبقة لُتتاح يف موعـد أقـصاه             .  أعاله ٢يف الفقرة   
  .كمدخالت للدورة اخلامسة للفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل

اهلدف الشامل للعمل املتعلق مبؤشرات وأكدت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية من جديد أن   - ٤
األداء هو وضع واختبار جمموعة متوازنة وقوية من مؤشرات األداء لكل موضوع من مواضيع اإلطار من أجل اختاذ 

وأقرت اهليئـة   ). التكنولوجياإطار نقل   ( من االتفاقية    ٤ من املادة    ٥إجراءات هادفة وفعالة لتعزيز تنفيذ الفقرة       
الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية باإلسهام الذي ميكن أن حيققه عمل فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا يف 

 ٥و) ج(١وضع مؤشرات األداء للعمل يف إطار اهليئة الفرعية للتنفيذ بشأن استعراض وتقييم فعالية تنفيذ الفقرتني 
االتفاقية والعمل يف إطار الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل وخاصة يف             من   ٤من املادة   

فيما يتصل بالتكنولوجيا على النحو املشار      " القابلية للقياس والقابلة لإلبالغ والتحقق    "املداوالت املتعلقة مبفهوم    
  .)١٣- م أ/١املقرر (من خطة عمل بايل ‘ ٢‘)ب(١إليه يف الفقرة 

 يف دورته الثالثة عشرة، أشارت اهليئـة الفرعيـة للمـشورة العلميـة              )٥(واستجابة لطلب مؤمتر األطراف     - ٥
قـد  من أجل متويلـها      )٦(بني على إعداد مشاريع نقل التكنولوجيا     تدريب املدرِّ لعمل  الوالتكنولوجية إىل أن حلقة     

 ٢٩صناعية ومبادرة تكنولوجيا املنـاخ يف الفتـرة مـن           نظمتها األمانة بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة للتنمية ال        
هليئـة الفرعيـة للمـشورة العلميـة        وتتطلع ا .  يف فيينا بالنمسا   ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ١سبتمرب إىل   /أيلول

التكنولوجية إىل انعقاد حلقات العمل اإلقليمية املرتقبة بشأن إعداد مشاريع نقل التكنولوجيا لتمويلـها واملقـرر                و
 الالتينية ومنطقة الكارييب، وتشجع املـشاركني       واحمليط اهلادئ، وأمريكا   وآسيا   ، يف أفريقيا  ٢٠٠٩يمها يف عام    تنظ

  .على تعميم الدروس املستفادة

وأحاطت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية علماً مع التقدير بالدعم املـايل الـذي وفَّرتـه                  - ٦
أملانيا وآيرلندا وإيطاليا والنرويج وهولندا ورومانيا وسلوفاكيا من أجل تنفيـذ           حكومات كندا وفنلندا وفرنسا و    

  .٢٠٠٩- ٢٠٠٨برنامج عمل فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا للفترة 

  ـ ـ ـ ـ ـ

                                                      

)٥( FCCC/CP/2007/6 ٧٩، الفقرة)أ(. 

)٦( FCCC/SB/2008/INF.5. 


