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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
  الدورة احلادية والثالثون

  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٢-٨كوبنهاغن، 
   من جدول األعمال٤البند 

  تطوير التكنولوجيات ونقلها

  تطوير التكنولوجيات ونقلها    

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس    
رحبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ بتقريـر             -١

 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية     وأحاطت. )١(٢٠٠٩فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا لعام       
تقرير الشفوي الذي قدمه رئيس فريق اخلـرباء        علماً بال لفرعية للتنفيذ   والتكنولوجية واهليئة ا  

 االجتماع الرابع للفريق الذي ُعقد يف بانكوك بتايلنـد يف           املعين بنقل التكنولوجيا عن نتائج    
 املتواصـل   ورحبت اهليئتان الفرعيتان باحلوار   . ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٥ إىل   ١٢الفترة من   

وذكّـرت  . بالتزامن مع انعقاد هذا االجتماع    التجارية  تمع األعمال   الذي أجراه الفريق مع جم    
اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ مبا خلُصتا إليه يف الـدورة          
الثالثني لكل منهما من استنتاجات مفادها أنه ينبغي النظر يف إجياد وسيلة فعالـة إلشـراك                

وقد تتمثّل هذه الوسيلة يف تـوفري حمفـل      . )٢( على حنو أكمل    العملية ه هذ القطاع اخلاص يف  
 والتمويل ميكنهم من خالله اإلبالغ عن تقيـيمهم          التجارية مستمر ألعضاء جمتمعي األعمال   

إلجراءات األطراف اليت ميكن أن تكون األكثر فعالية يف تعزيز تطوير ونقل التكنولوجيـات              
عربت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيـة واهليئـة         وأ. واملمارسات السليمة بيئياً  

، رئيس فريق اخلرباء املعين بنقل      )جزر البهاما (الفرعية للتنفيذ عن تقديرمها للسيد آرثر رويل        

__________ 

)١( FCCC/SB/2009/INF.6. 
)٢( FCCC/SBSTA/2009/3 و٢٢، الفقرة ،FCCC/SBI/2009/8 ٦٦، الفقرة. 
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نائب رئيس الفريق، ملسامهتهما يف توجيـه       ) أستراليا(التكنولوجيا، والسيد بروس ويلسون     
  .٢٠٠٩-٢٠٠٨له للفترة فريق اخلرباء إلجناز برنامج عم

وأّيدت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ برنـامج             -٢
والحظـت  . )٣(٢٠١١-٢٠١٠العمل املتجدِّد لفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا للفترة         

أن فريق اخلرباء املعين بنقل     اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ         
 لتحديث برنامج عمله، آخـذاً      ٢٠١٠التكنولوجيا سيعقد اجتماعه االستثنائي يف أوائل عام        

يف اعتباره أية نتائج تتصل بالتكنولوجيا ُيتَّفق عليها يف الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف،              
 الفرعية للمشورة العلميـة والتكنولوجيـة       وسيقدِّم برنامج عمله احملدَّث كي تنظر فيه اهليئة       

ورحبت اهليئة الفرعية للمشورة    . واهليئة الفرعية للتنفيذ يف الدورة الثانية والثالثني لكل منهما        
  .العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ بعرض حكومة أستراليا استضافة هذا االجتماع

 والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ بالتقرير      ورحبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية      -٣
والحظت اهليئة الفرعية   . )٤(النهائي لفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا عن مؤشرات األداء        

للمشورة العلمية والتكنولوجية أن التقرير يتضمن جمموعة من املؤشـرات الـيت ميكـن أن               
ألدوات إلجراء استعراض وتقييم مـدى فعاليـة        تستخدمها اهليئة الفرعية للتنفيذ كأداة من ا      

 من االتفاقية، وللقيام على حنو منتظم برصد وتقيـيم          ٤ من املادة    ٥و) ج(١تنفيذ الفقرتني   
  .١٣-م أ/٤، حسبما هو مطلوب مبوجب املقرر )٥(مدى فعالية تنفيذ إطار نقل التكنولوجيا

 أن األمانة قامت، بالتعـاون      والحظت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية       -٤
األمم املتحدة للتنمية الصناعية، ومبادرة تكنولوجيـا  مع برنامج األمم املتحدة للبيئة، ومنظمة     

املناخ، بتنظيم حلقة عمل إقليمية أفريقية بشأن إعداد مشاريع نقل التكنولوجيا مـن أجـل               
 ٤ إىل   ٢ الفتـرة مـن      متويلها، وقد ُعِقدت حلقة العمل هذه يف غابورون، بوتـسوانا، يف          

 الحظت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية مع التقدير         كما. ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول
عرض حكومة بليز استضافة حلقة العمل اإلقليمية ملنطقة أمريكا الالتينية والبحر الكـارييب             

هذه يف بليز يف    بشأن إعداد مشاريع نقل التكنولوجيا من أجل متويلها، وسُتعقد حلقة العمل            
  .٢٠١٠عام 

        

__________ 

)٣( FCCC/SB/2009/INF.6املرفق األول ،. 
)٤( FCCC/SB/2009/4 واملوجز )باإلنكليزية( 
 االتفاقية، كما يرد يف مرفق       من ٤ من املادة    ٥اإلطار اخلاص باإلجراءات اهلادفة والفعالة لتعزيز تنفيذ الفقرة          )٥(

 .، املرفق األول١٣-م أ/٣، مكمَّالً مبجموعة من اإلجراءات املبيَّنة يف املقرر ٧-م أ/٤املقرر 


