
  التفاقية اإلطاريةا
  بشأن تغري املناخ

    األمم املتحدة  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(A)     GE.09-70324    100609    100609 

   الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيةاهليئة
  الدورة الثالثون

   ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٠- ١بون، 
  

   من جدول األعمال٤البند 
  ات ونقلهاتطوير التكنولوجي

  تطوير التكنولوجيات ونقلها
  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيسة

رحَّبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ بانتخاب السيد آرثـر رول                - ١
  )أسـتراليا  (ن والسيد بـروس ويلـسو     ٢٠٠٩رئيساً لفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا لعام        ) جزر البهاما (

  .نائباً للرئيس

وأحاطت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ علماً بالتقرير الشفوي الذي   - ٢
 ٢٤قدمه نائب رئيس فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا عن نتائج االجتماعات اليت عقدها الفريق يف الفترة من 

وأثنت اهليئة الفرعية للمشورة    . ، يف بون، بأملانيا   ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٤ إىل   ١٣ ومن   ٢٠٠٩ر   شباط فرباي  ٢٦إىل  
ورحبـت اهليئـة    . العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ على فريق اخلرباء لتقدميه تقاريره إىل هذه الدورة            

درة فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا بإجراء       الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ مببا       
، حيث أبدى ٢٠٠٩مايو /حوار غري رمسي مع أوساط األعمال التجارية باالرتباط مع اجتماعه الذي عقده يف أيار

فيه ممثلو أوساط األعمال التجارية الدولية مواقفهم وأعربوا عن رغبتهم يف القيام بدور إجيايب أكثر، وهو ما يعد                  
والحظت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيـذ ضـرورة   .  لنجاح العملية سياًأسا

وشجعت اهليئتان  . مواصلة التفكري يف إجياد وسيلة فعالة إلشراك القطاع اخلاص يف هذه العملية على وجه أكمل              
ة أصحاب املصلحة املعنيني، مبا يف ذلك املؤسـسات         الفرعيتان فريق اخلرباء على مواصلة عمله باالشتراك مع بقي        

  .املالية يف القطاعني العام واخلاص، واملنظمات غري احلكومية واملؤسسات األكادميية، حسب االقتضاء
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وعن وضع  )١(ورحبت اهليئتان الفرعيتان بتقارير فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا عن خيارات التمويل  - ٣
  .)٣(، ومشروع تقرير الفريق عن مؤشرات األداء)٢(ة األجلاستراتيجية طويل

وتطلعت اهليئتان الفرعيتان إىل تلقي التقرير النهائي لفريق اخلرباء عن مؤشرات األداء، املقرر تقدميـه يف                  - ٤
اهليئة وسيتضمن هذا التقرير جمموعة من املؤشرات اليت ميكن أن تستخدمها           . الدورتني احلاديتني والثالثني للهيئتني   

 من االتفاقيـة، ويف     ٤ من املادة    ٥و) ج(١الفرعية للتنفيذ يف استعراضها وتقييمها لفعالية تنفيذ أحكام الفقرتني          
  .١٣- م أ/٤، على حنو ما طلبه املقرر )٤(رصدها وتقييمها املنتظمني لفعالية تنفيذ إطار نقل التكنولوجيا

رباء املعين بنقل التكنولوجيا بشأن خيـارات التمويـل         والحظت اهليئتان الفرعيتان أن تقريري فريق اخل        - ٥
ووضع استراتيجية طويلة األجل تتضمن جمموعة غنية من املعلومات وطائفة من النتائج اهلامة اليت قد تفيد األطراف 
يف مداوالهتا بشأن املسائل املتعلقة بتطوير التكنولوجيا ونقلها كجزء من عمل الفريق العامل املخـصص املعـين                 

ودعت اهليئتان الفرعيتان الفريق العامل املعين بالعمل التعـاوين         . العمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية     ب
ودعت اهليئتان الفرعيتـان    . الطويل األجل إىل أن ينظر، عند االقتضاء، يف املعلومات الواردة يف هذين التقريرين            

ويل األجل إىل أن ينظر، عند االقتضاء، يف التقرير املـشار إليـه يف     الفريق العامل املعين بالعمل التعاوين الط      أيضاً
  . أعاله لدى وضعه يف صيغته النهائية٤الفقرة 

والحظت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بعني التقدير التقرير التوليفي الثاين الذي أعدتـه                - ٦
األطراف (ا األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية         األمانة بشأن االحتياجات من التكنولوجيا اليت حددهت      

ورحبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بإجنـاز األطـراف غـري    . )٥()غري املدرجة يف املرفق األول 
 األول  من التكنولوجيا وشجعت األطراف غري املدرجة يف املرفق         لالحتياجات  تقييماً ٦٩املدرجة يف املرفق األول     

على إجناز تقييماهتا لالحتياجات من التكنولوجيا أو حتديثها وعلى تقدميها إىل األمانة لتنشرها يف مركز تبـادل                 
والحظت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية ). TT:CLEAR(املعلومات املتعلقة بالتكنولوجيا التابع لالتفاقية اإلطارية 

 عـن   تقريراًاألطراف املتقدمة غري املدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقية قدم أيضاً أن أحد البلدان    والتكنولوجية أيضاً 
  .تقييم االحتياجات من التكنولوجيا

وأقرت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن العدد الكبري من تقييمات االحتياجـات مـن                  - ٧
 من التكنولوجيا وأن التقرير التوليفي املشار إليـه يف          التكنولوجيا اليت قُدمت يشكل أساساً لتحليل االحتياجات      

 أعاله يقدم بالتايل طائفة واسعة من املعلومات املتعلقة باالحتياجات من التكنولوجيـا علـى الـصعيد                 ٦الفقرة  

                                                      

)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 االتفاقية٤ من املادة ٥فقرة إطار اإلجراءات اهلادفة والفعالة لتعزيز تنفيذ ال )٤(

)٥( FCCC/SBSTA/2009/INF.1. 
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 اإلقليمي والقطاعي، وبالعقبات اليت تعترض نقل التكنولوجيا، واالحتياجات يف جمال بناء القدرات والفرص املتاحة
والحظت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيـة أن تقييمـات االحتياجـات مـن              . لنقل التكنولوجيا 

  . من االتفاقية٤ من املادة ٥و) ج(١التكنولوجيا تشكل أساساً جيداً لتعزيز تنفيذ أحكام الفقرتني 

إجـراء تقييمـات    "للدليل املعنون   ورحبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بالطبعة احملدثة           - ٨
اليت شارك يف إعدادها برنامج األمم املتحدة اإلمنائي واألمانة  ،)٦("تغيُّر املناخيف جمال التكنولوجيا من الحتياجات ل

وشجعت اهليئة الفرعيـة للمـشورة   . بالتعاون مع فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا ومبادرة تكنولوجيا املناخ        
التكنولوجية األطراف غري املدرجة يف املرفق األول على استخدام هذا الدليل عند تقييم احتياجاهتا مـن                العلمية و 

والحظت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية ضرورة النظر إىل الدليل بوصفه وثيقة حية             . التكنولوجيا
  .ميكن حتديثها وحتسينها يف املستقبل

ة للمشورة العلمية والتكنولوجية بعني التقدير عرض حكومة بوتسوانا استـضافة           والحظت اهليئة الفرعي    - ٩
  ١٩ها املقرر عقدها يف الفترة مـن        حلقة العمل اإلقليمية األفريقية بشأن إعداد مشاريع نقل التكنولوجيا لتمويل         

عمـال حلقـة    وطلبت إىل األمانة أن تستخدم يف تسيري أ       .  بغابورون، يف بوتسوانا   ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٢١إىل  
  دليـل بـشأن إعـداد مـشاريع نقـل         : حـات إعداد وتقـدمي مقتر   "العمل منشور االتفاقية اإلطارية املعنون      

  .)٧("التكنولوجيا لتمويلها

  وطلبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل األمانة أن تقوم مبـا يلـي، رهنـا بوجـود                   - ١٠
  :املوارد لذلك

اسع، بالشكلني اإللكتروين واملطبوع، تقريري فريق اخلرباء املعـين بنقـل      أن تنشر على نطاق و      )أ(  
 أعاله والتقرير املتعلق ٣التكنولوجيا عن خيارات التمويل ووضع استراتيجية طويلة األجل املشار إليهما يف الفقرة 

   أعاله، لدى وضعه يف صيغته النهائية؛٤مبؤشرات األداء املشار إليه يف الفقرة 

تعد تقريراً عن املعلومات املطلوبة الستخدام مؤشرات األداء لدعم استعراض تنفيذ أحكـام             أن    )ب(  
 وللرصد والتقييم املنتظمني لفعالية تنفيذ إطار ١- م أ/١٣ للمقرر  من االتفاقية وفقا٤ً من املادة ٥و) ج(١الفقرتني 

 فيه اهليئة الفرعيـة للمـشورة العلميـة    ، وأن تقدم التقرير لكي تنظر١٣- م أ/٤ للمقرر  نقل التكنولوجيا، وفقاً  
  . والتكنولوجية يف دورهتا الثانية والثالثني

 -  -  -  -  -  

                                                      

)٦( <http://unfccc.int/ttclear/pdf/TNA%20Handbook%20-%20Advance%20Document%20June09.pdf>. 

وميكن االطالع على   . ٢٠٠٦نوفمرب  /أطلق هذا الدليل يف الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف يف تشرين الثاين            )٧(
 .<http://unfccc.int/ttclear/jsp/Guidebook.jsp>: نوان التايلالدليل يف الع


