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(A)     GE.09-70317    100609    100609 

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة الثالثون

  ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٠- ١بون، 
  

   من جدول األعمال٧البند 
  تطوير التكنولوجيات ونقلها

  جيات ونقلهاتطوير التكنولو
  ةقترحه الرئيستمشروع استنتاجات 

رحبت اهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بانتخاب السيد آرثـر رويل                - ١
) أستراليا( وبانتخاب السيد بروس ويلسون ٢٠٠٩رئيساً لفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا لعام ) جزر البهاما(

  . لرئيس الفريقنائباً

وأحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية علماً بالتقرير الشفوي لنائب   - ٢
رئيس فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا بشأن نتائج االجتماعات اليت عقدها الفريق يف بون بأملانيا يف الفترة من 

وأشادت اهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعية      . ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٤ و ١٣ ويف   ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٢٦ إىل   ٢٤
. للمشورة العملية والتكنولوجية بفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا لقيامه بتقدمي تقاريره إىل هـذه الـدورة               

رمسي مع جمتمع األعمـال اقتـرن        غريورحبت اهليئتان الفرعيتان باملبادرة اليت اختذها فريق اخلرباء إلجراء حوار           
 حيث عّبر ممثلو جمتمع األعمال الدويل عن مواقفهم وأبدوا رغبتهم يف أداء             ٢٠٠٩مايو  /باجتماعه املعقود يف أيار   

والحظت اهليئتان الفرعيتان أنه ينبغي إيالء مزيد من        . دور أكثر نشاطاً، وهو أمر أساسي بالنسبة لنجاح العملية        
وشّجعت اهليئتان الفرعيتان فريق . فعالة إلشراك القطاع اخلاص يف هذه العملية على حنو أكملالنظر إلجياد وسيلة 

اخلرباء على مواصلة إشراك اجلهات األخرى املعنية صاحبة املصلحة يف عمله، حسب مقتضى احلال، مبـا فيهـا                  
  .يةاملؤسسات املالية العامة واخلاصة، واملنظمات غري احلكومية، واألوساط األكادمي

Distr. 
LIMITED 

FCCC/SBI/2009/L.8 
9 June 2009 

ARABIC 
Original: ENGLISH 



FCCC/SBI/2009/L.8 
Page 2 

 

، )١(ورحبت اهليئتان الفرعيتان بتقريري فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا بشأن خيـارات التمويـل               - ٣
  .)٣(، ومشروع تقريره بشـأن مؤشرات األداء)٢(واالستراتيجية الطويلة األجل

ولوجيا بشأن مؤشرات  وتتطلع اهليئتان الفرعيتان إىل صدور التقرير النهائي لفريق اخلرباء املعين بنقل التكن             - ٤
وسيتضمن هذا التقرير . األداء، وهو التقرير الذي سيتاح للهيئتني الفرعيتني يف الدورة احلادية والثالثني لكل منهما

جمموعة من املؤشرات اليت ستستخدمها اهليئة الفرعية للتنفيذ كأداة من األدوات إلجراء عملية استعراض وتقيـيم           
 من االتفاقية، وللقيام على أساس منتِظم برصد وتقييم مـدى           ٤ من املادة    ٥و) ج(١مدى فعالية تنفيذ الفقرتني     

  . ١٣- م أ/٤، حسبما هو مطلوب مبوجب املقرر )٤(فعالية تنفيذ إطار نقل التكنولوجيا

والحظت اهليئتان الفرعيتان أن تقريري فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا بشأن خيـارات التمويـل                 - ٥
يجية الطويلة األجل يتضمنان وفرة من املعلومات وطائفة من النتائج اهلامة اليت ميكن أن يـسترشد هبـا         واالسترات

األطراف يف مداوالهتم حول املسائل املتصلة بتطوير التكنولوجيا ونقلها كجزء من عمل الفريق العامل املخصص               
ودعت اهليئتان الفرعيتان الفريق    ). عامل املخصص الفريق ال (املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية        

كما دعت اهليئتان الفرعيتان    . العامل املخصص إىل النظر، حسب مقتضى احلال، يف املعلومات الواردة يف هذين التقريرين            
  . أعاله لدى إجنازه٤الفريق العامل املخصص إىل النظر، حسب مقتضى احلال، يف التقرير املشار إليه يف الفقرة 

ملرفق البيئة العاملية بشأن التقدم املُحَرز يف تنفيذ برنامج          )٥(والحظت اهليئة الفرعية للتنفيذ التقرير املؤقت       - ٦
وطلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل مرفق البيئة العاملية التعجيل هبذا          . )٦(بوزنان االستراتيجي بشأن نقل التكنولوجيا    

لدعم املايل للبلدان األطراف النامية يف إجراء وحتديث عملياهتا اخلاصة بتقييم           العمل، وال سيما فيما يتعلق بتقدمي ا      
ودعت اهليئة الفرعية للتنفيذ مرفق البيئة العاملية والوكاالت املنفِّـذة          . احتياجاهتا للتكنولوجيا ويف البت يف النتائج     

له إىل القيام، لدى تقدمي الدعم يف إطار برنامج بوزنان االستراتيجي بشأن نقل التكنولوجيـا، بتـشجيع                 التابعة  
مـن ِقَبـل     )٧(إجراء عمليات تقييم االحتياجات للتكنولوجيا يف جمال تغري املناخ        استخدام الدليل احملدَّث املعنون     

يئة الفرعية للتنفيذ إىل َتلَقّي تقرير مرحلي آخر من مرفق وتتطلع اهل. األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية
  .١٤- م أ/٢البيئة العاملية بشأن هذا الربنامج يف دورهتا احلادية والثالثني، حسبما هو مطلوب مبوجب املقرر 

                                                      

)١( FCCC/SB/2009/2/Summaryو FCCC/SB/2009/2. 

)٢( FCCC/SB/2009/3/Summaryو FCCC/SB/2009/3. 

)٣( FCCC/SB/2009/1/Summaryو FCCC/SB/2009/1. 

 . من االتفاقية٤دة  من املا٥إطار اإلجراءات اهلادفة والفعالة لتعزيز تنفيذ الفقرة  )٤(

)٥( FCCC/SBI/2009/3. 

 .١٤-م أ/٢املقرر  )٦(

)٧( <http://unfccc.int/ttclear/pdf/TNA%20Handbook%20-%20Advance%20Document%20June09.pdf>. 
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كيز املقدمة من األطراف واملنظمات ذات الصلة بشأن جماالت التر )٨(والحظت اهليئة الفرعية للتنفيذ اآلراء  - ٧
 من ٥و) ج(١املبينة يف الفرع الرابع من االختصاصات املتعلقة بعملية استعراض وتقييم مدى فعالية تنفيذ الفقرتني 

كما الحظت اهليئة الفرعيـة للتنفيـذ       . الذي أعدته األمانة   )٩( من االتفاقية والتقرير التوليفي لتلك اآلراء      ٤املادة  
  .مانة بشأن التقدم احملَرز يف عملية االستعراض والتقييم هذهالذي أعدته األ )١٠(مشروع التقرير املؤقت

، ودعت األطراف واملنظمات ذات الصلة، ١٤- م أ/٢ من املقرر ٣وذكّرت اهليئة الفرعية للتنفيذ بالفقرة   - ٨
، ٢٠١٠فربايـر   / شـباط  ١٥وال سيما األطراف واملنظمات اليت مل تفعل ذلك بعد، إىل موافاة األمانة، يف موعد أقصاه                

  . أعاله٧بآرائها بشأن جماالت التركيز املشار إليها يف الفقرة 

  واتفقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على النظر يف املسائل املتصلة باستعراض وتقيـيم مـدى فعاليـة تنفيـذ                    - ٩
ا يف املقرر    من االتفاقية يف دورهتا الثانية والثالثني، وفقاً لالختصاصات املشار إليه          ٤ من املادة    ٥و) ج(١الفقرة  

، والتقرير احملّدث املشار إليه  )١١(، آخذة يف اعتبارها اآلراء املقدمة من األطراف واملنظمات ذات الصلة          ١٤- م أ /٢
أدناه، ومجيع األعمال ذات الصلة لفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا، مبا يف ذلـك التقريـر                ) أ(١٠يف الفقرة   

  .ألداءالنهائي هلذا الفريق بشأن مؤشرات ا

  :وطلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ من األمانة أن تقوم، رهناً بتوفُّر املوارد، مبا يلي  - ١٠

 أعـاله،   ٧حتديث التقرير التوليفي آلراء األطراف واملنظمات ذات الصلة املشار إليه يف الفقرة               )أ(  
   والثالثني؛وإتاحة هذا التقرير كي تنظر فيه اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثانية

 أعـاله،  ٧من مشروع التقرير املؤقت املشار إليه يف الفقرة         )١٢(١٩استهالل األنشطة احملددة يف الفقرة        )ب(  
 أعاله يف   ٩والشروع يف األعمال التحضريية الالزمة، حسب مقتضى احلال، لدعم إجناز االستعراض املشار إليه يف الفقرة                

  ة بفجوات البيانات املتصلة مبؤشرات األداء عند استكماهلا؛حينه، مبا يف ذلك من خالل إعداد قائم

أن تنشر على نطاق واسع، بالوسائل اإللكترونية ويف شكل مطبوع، تقريري فريق اخلرباء املعين                )ج(  
 أعاله، والتقرير ٣بنقل التكنولوجيا بشأن خيارات التمويل واالستراتيجية الطويلة األجل، املشار إليهما يف الفقرة 

  . أعاله، عند إجنازه٤ملتعلق مبؤشرات األداء املشار إليه يف الفقرة ا

 -  -  -  -  - 

                                                      

)٨( FCCC/SBI/2009/Misc.4. 

)٩( FCCC/SBI/2009/INF.1. 

)١٠( FCCC/SBI/2009/INF.4. 

)١١( FCCC/SBI/2009/Misc.4و ، FCCC/SBI/2008/Misc.1وAdd.1و  FCCC/SBI/2008/7 

يشمل هذا العمل إجراء املزيد من التحليل للمعلومات الواردة يف عدد من املصادر، بغية حتديـد الـدروس                   )١٢(
 من االتفاقية   ٤ من املادة    ٥و) ج(١املستفادة واملمارسات اجليدة والتحديات املواَجهة والفجوات املتبقية احملددة يف تنفيذ الفقرتني            

 .، وفقاً لالختصاصات١٣-م أ/٤ و١٣-م أ/٣ و٧-م أ/٤ويف تنفيذ املقررات 


