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 مؤمتر األطراف
 الدورة العاشرة
 ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٧-٦بوينس آيرس، 

 
 من جدول األعمال املؤقت) د(٤البند 

 استعراض تنفيذ االلتزامات واألحكام األخرى املنصوص عليها يف االتفاقية
 تطوير التكنولوجيات ونقلها

 تطور التكنولوجيات ونقلها

 مقترح من الرئيس

ة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف دورهتا احلادية والعشرين، من التوصل إىل اتفاق على              مل تتمكن اهليئ   
وبعد إجراء مشاورات   . إىل رئيس مؤمتر األطراف الختاذ اإلجراء املناسب      * نـٍص ملشروِع مقرٍر فأحالت مشروع النص      

 :ده من ِقَبل املؤمتر يف دورته العاشرةحول مشروع النص، اقترح رئيس املؤمتر مشروع املقرر التايل العتما

 ١٠-م أ/-مشروع املقرر 

 تطوير التكنولوجيات ونقلها

 ،إن مؤمتر األطراف 

 وإىل  ، بشأن نقل التكنولوجيات السليمة بيئياً     ٢١ من جدول أعمال القرن      ٣٤الفصـل    إىل   إذ يشـري   
ي املعين بالتنمية املستدامة الذي عقد يف       النصـوص ذات الصـلة يف خطة التنفيذ اليت اعتمدها مؤمتر القمة العامل            

 ،٢٠٠٢أغسطس /جوهانسربغ يف آب
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، ٤ من املادة ٨ و٧ و٥ و٣ و١ أيضاً إىل األحكام ذات الصلة يف االتفاقية، وخباصة الفقرات         وإذ يشـري   
 ،١٢ من املادة ٤ و٣، والفقرتني ١١  من املادة٥ و١، والفقرتني ٩من املادة ) ج(٢والفقرة 

ــرراته وإذ يشــري   ، ٤-م أ/٤، و٤-م أ/٢، و٣-م أ/٩، و٢-م أ/٧، و١-م أ/١٣، و١-م أ/١١ إىل مق
 ،٨-م أ/١٠، و٧-م أ/٤، و٥-م أ/٩و

 من ٥ بالتقدم احملرز يف أعمال فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا يف جمال تعزيز تنفيذ الفقرة وإذ يرحب 
 مـن االتفاقـية، ويف جمال التقدم بأنشطة نقل التكنولوجيا املنصوص عليها يف االتفاقية ووفقاً للوالية                 ٤دة  املـا 

، وإذ يالحـظ خباصة الورقة الفنية يف موضوع البيئات التمكينية لنقل            ٧-م أ /٤املنصـوص علـيها يف املقـرر        
 ،)٢( تطوير التكنولوجيات ونقلها، وحلقة العمل املعنية باخليارات املبتكرة لتمويل)١(التكنولوجيا

 من االتفاقية اليت تتناول تطوير ونقل ٤ من املادة   ٥ بـأن القضـايا املتصـلة بتنفـيذ الفقرة           وأذ يقـرّ   
التكنولوجـيات واملعارف السليمة بيئياً والوصول إليهما تعترب عملية مستمرة، وبأن مجلة عوامل منها تقييمات               

صول إليها وتقييمات حاجات األطراف إىل التكنولوجيا سيستمر االضطالع         التكنولوجيات وتقييمات شروط الو   
 هبا مبوجب االتفاقية ضماناً إلحراز مزيد من التقدم املوضوعي،

 بأن تنفيذ التزام األطراف من البلدان املتقدمة النمو وغريها من األطراف املتقدمة النمو     وإذ يقـر أيضـاً     
 من االتفاقية، يعترب شرطاً أساسياً لقيام ٤ من املادة ٥اقية، وفقاً ملا جاء يف الفقرة  املدرجة يف املرفق الثاين يف االتف     

 األطراف من البلدان النامية بالتنفيذ الفعال اللتزاماهتا املنصوص عليها يف االتفاقية،

على ) األطراف املدرجة يف املرفق الثاين    ( األطـراف املدرجة يف املرفق الثاين يف االتفاقية          حيـث  -١ 
مواصلة تقدمي، بل حيثما أمكن زيادة، الدعم املايل والتقين لتطوير وتعزيز القدرات والتكنولوجيات احمللية لألطراف 

 من البلدان النامية؛

 إىل فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا أن يضع توصيات لتعزيز تنفيذ إطار اإلجراءات              يطلب -٢ 
 من االتفاقية قبل انعقاد الدورة الرابعة والعشرين للهيئة الفرعية          ٤ من املادة    ٥فقرة  الفعالة واجملدية لتعزيز تنفيذ ال    

أو خاصة، /، مبا يف ذلك التوصية بإقامة شراكات مبتكرة عامة و)٢٠٠٦مايو /أيار(للمشورة العلمية والتكنولوجية 
 احلكومية الدولية ذات الصلة،     وتعزيـز التعاون مع القطاع اخلاص، والتعاون مع عمليات االتفاقيات والعمليات          

والتخطـيط املتوسـط األجـل والطويل األجل يف فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا، استناداً إىل شروط هذه                 
 ، )٢٠٠٥ مايو/أيار(التوصيات اليت يتفق عليها يف الدورة الثانية والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية              

 
 

 ـــــــــــ
 )١( FCCC/TP/2003/2. 
 )٢( FCCC/SBSTA/2004/11. 
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وذلـك بغية أن تشكل حصيلة هذا العمل مسامهات يف االستعراض الذي جيريه مؤمتر األطراف يف دورته الثانية                  
لفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا، وهو االستعراض الذي جيري وفقاً          ) ٢٠٠٦نوفمرب  /تشرين الثاين (عشـرة   
 ، مبا يف ذلك التنقيح احملتمل ملوضوعات رئيسية يف اإلطار احلايل؛٧- أم/٤للمقرر 

مشاريع البحث واالستحداث   / تشجيع األطراف على استكشاف الفرصة ملواصلة برامج       يقـرر  -٣ 
املشتركة بني األطراف املدرجة يف املرفق الثاين واألطراف غري املدرجة يف املرفق األول يف االتفاقية، وذلك ألغراض 

  من االتفاقية؛٤ من املادة ٥تطوير تكنولوجيات سليمة بيئياً تستجيب ملقتضيات الفقرة 

: يت يت " األمانة على مواصلة أعماهلا املتعلقة مبشروع جترييب إلقامة الشبكات بني نظام             تشـجع  -٤ 
اً واضحاً للجدوى ومراكز تكنولوجيا املعلومات الوطنية واإلقليمية اليت توفر لألطراف فهم) TT:CLEAR" (كلري

التقنية لتعزيز مراكز التكنولوجيا وما يترتب عليه من تكاليف يف البلدان النامية، وتشجيع األمانة على إبالغ اهليئة 
 ).٢٠٠٥نوفمرب /تشرين الثاين(الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية حبصيلة ذلك يف دورهتا الثالثة والعشرين 

- - - - - 

 


