
االتفاقية اإلطارية
 بشأن تغري املناخ

  األمم املتحدة  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

(A)     GE.04-70527    250604    250604 

 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
 الدورة العشرون

 ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٥-١٦بون، 

  من جدول األعمال٤البند 
 تطوير التكنولوجيات ونقلها

 من جدول األعمال ٤مشروع استنتاجات قدمه رئيسا فريق االتصال بشأن البند 

وجية علماً بالتقارير اليت أعدهتا األمانة عن نتائج نقاش         أحاطت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنول      -١
اجـتماع املائدة املستديرة الرفيع املستوى حول البيئات املؤاتية لنقل التكنولوجيا، املعقود خالل الدورة التاسعة               

، وعـن نتائج الدراسة االستقصائية لفعالية استخدام مركز تبادل       (FCCC/SBSTA/2004/2)ملؤمتـر األطـراف     
  الـتابع التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ         (TT:CLEAR)ملعلومـات عـن نقـل التكنولوجـيا         ا
)FCCC/SBSTA/2004/INF.8و Add.1.( 

ورّحبـت اهليئة الفرعية بتقرير رئيس فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا عن حصيلة االجتماع اخلامس                -٢
ونوهت .  يف بون بأملانيا٢٠٠٤يونيه / حزيران١٤ و١٣نولوجيا الذي ُعقد يف يومي لفريق اخلرباء املعين بنقل التك

، وخباصة توصيات   ٢٠٠٤كذلـك بالتقدم احملرز يف تنفيذ برنامج عمل فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا لعام               
 .الفريق بشأن خمتلف األنشطة

 بنقل التكنولوجيا الذي ورد فيه أن املنظمات غري         كمـا نوهت اهليئة الفرعية بتقرير فريق اخلرباء املعين         -٣
احلكومـية لدوائر التجارة والصناعة مل ُتنظّم بعد حلقات عمل وأنشطة أخرى خمتصة بالقطاعات وجمدية بالنسبة                

ويف هذا . للبيـئات املؤاتية للتنمية ونقل التكنولوجيا، وهو ما شجعتها عليه اهليئة الفرعية يف دورهتا الثامنة عشرة       
الصدد، أكدت اهليئة الفرعية جمدداً تشجيعها للمنظمات غري احلكومية لدوائر التجارة والصناعة واملنظمات الدولية ذات 
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الصـلة على أن ُتنظّم، بالتشاور مع فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا واألمانة، حلقات العمل املختصة بالقطاعات                 
 . عن التقدم احملرز يف هذا الشأن إىل اهليئة الفرعية يف دورهتا احلادية والعشريناملشار إليها أعاله، وأن تقدم تقريراً

ونوهـت اهليـئة الفرعية بنتائج الدراسة االستقصائية ملركز تبادل املعلومات عن نقل التكنولوجيا اليت                -٤
املدرجة يف املرفق   احتوت على ردود وتوصيات مفيدة لتحسني النظام، مبا يف ذلك تعزيز استخدام األطراف غري               

 .األول لالتفاقية وزيادة إمكانية استخدامها له

وشجعت اهليئة الفرعية األطراف واملنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة على تعزيز دور مراكز التنسيق  -٥
نولوجيا، مبا يف   الوطنية اخلاصة بتغري املناخ، ومراكز املعلومات الوطنية واإلقليمية يف جمال نشر املعلومات عن التك             

وحثت كذلك األطراف اليت    . ذلـك املعلومات عن تعزيز استخدام مركز تبادل املعلومات عن نقل التكنولوجيا           
تضـطلع بتقيـيم احتياجاهتا التكنولوجية على أن تتيح نتائج دراساهتا لألمانة من أجل نشرها عرب مركز تبادل                  

 .املعلومات عن نقل التكنولوجيا

الفرعية توصية فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا بأن تركز حلقة العمل اخلاصة باخليارات             وأيـدت اهليـئة      -٦
اإلبداعـية لـتمويل تطوير التكنولوجيا ونقلها تركيزاً عملياً يستغل إىل أبعد حد ممكن األوضاع والتجارب التمويلية                 

ن دراسات احلاالت اليت تشمل خربة جمموعة من        كما ينبغي حللقة العمل أن تستند إىل سلسلة م        . اإلبداعـية الفعلـية   
اجلهـات ذات املصلحة ومن مستويات التكنولوجيا وتنمية األسواق، مبا يف ذلك عمليات تقييم ما ملختلف اخليارات                 
اإلبداعـية فـيما يتعلق بوضع ترتيبات التمويل من قدرة على تلبية االحتياجات اليت مت حتديدها خالل عمليات تقييم                   

 .ت التكنولوجيااحتياجا

سبتمرب /ونوهت اهليئة الفرعية مع التقدير بعرض حكومة كندا استضافة حلقة العمل املشار إليها أعاله يف أيلول -٧
. وأعربت أيضاً عن تقديرها ملبادرة تكنولوجيا املناخ على تعهدها بتوفري الدعم لتنظيم حلقة العمل املذكورة              . ٢٠٠٤

 .ا تقدمي الدعم املايل لألمانة من أجل تنظيم حلقة العمل إىل أن تقوم بذلكوكذلك دعت األطراف اليت بإمكاهن

وحثت اهليئة الفرعية األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية واملنظمات ذات الصلة اليت بإمكاهنا أن ُتقّدم                 -٨
 .ل التكنولوجيا على أن تقوم بذلكالدعم التقين لألطراف يف البلدان النامية اليت تضطلع بتقييم احتياجاهتا يف جما

ودعت اهليئة الفرعية برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة للبيئة، وغريمها من            -٩
املنظمات ذات الصلة، ومبادرة تكنولوجيا املناخ، اليت بإمكاهنا عقد حلقات عمل إقليمية إضافية ملساعدة األطراف 

نامية على وضع الصيغ النهائية لتقاريرها اخلاصة بتقييم احتياجاهتا يف جمال التكنولوجيا، إىل أن تفعل               يف البلدان ال  
كما شجعت هذه املنظمات على أن تقوم، حسب االقتضاء، مبساعدة األطراف يف البلدان النامية على إعداد . ذلك



 التكنولوجيا، وعلى تنظيم هذه النتائج يف شكل        إقليمية عن نتائج تقييم االحتياجات يف جمال      /قواعد بيانات وطنية  
 .مناسب إلدراجها يف قواعد البيانات الدولية، مثل مركز تبادل املعلومات عن نقل التكنولوجيا

وحثـت اهليـئة الفرعية األطراف على النظر يف اختاذ قرار يف الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف يتجلى فيه                   -١٠
الية ملواصلة النهوض باإلطار احملدد من التقدم لإلطار احملدد الختاذ تدابري هادفة وفعالة             التقدم احملرز واخلطوات الت   

 .٧-م أ/٤ من االتفاقية، اليت يتناوهلا القرار ٤ من املادة ٥لتعزيز تنفيذ الفقرة 

ملتحدة للبيئة  ودعـت اهليئة الفرعية برنامج األمم املتحدة اإلمنائي إىل القيام، بالتعاون مع برنامج األمم ا               -١١
 :ومرفق البيئة العاملية، مبا يلي

مجـع الـتقارير اخلاصـة بتقيـيم االحتياجات يف جمال التكنولوجيا وإعداد حتليل الحتياجات                )أ( 
التكنولوجيا اليت حددهتا البلدان النامية يف هذه التقارير، والِعَبر املستخلصة من العملية ومن حتليل النتائج، ورفع                

 ت إليه إىل فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا يف اجتماعه السادس؛قرير مبا توصل

أن تتـيح لألطـراف املشـاركة يف الدورة احلادية والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية                )ب( 
ة والتكنولوجية أحدث صيغة من الدليل اخلاص بإجراء تقديرات احتياجات التكنولوجيا يف جمال تغّير املناخ، وترمج

 الدليل إىل لغات األمم املتحدة الرمسية األخرى، قدر اإلمكان؛

حتلـيل اخليارات املمكنة لتوفري املزيد من الدعم التقين لألطراف اليت تعمل على إجناز تقديراهتا                )ج( 
 .األولية الحتياجات التكنولوجيا، أو على تضمني تقديرات احتياجاهتا آخر ما استجد من معلومات

 :اهليئة الفرعية من فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا القيام مبا يليوطلبت  -١٢

أن يـنظر يف اجتماعه السادس يف نتائج حلقة العمل اخلاصة باخليارات اإلبداعية لتمويل تنمية                )أ( 
الفرعية التكنولوجيات ونقلها، ويف تقرير حلقة العمل الذي أعدته األمانة مع ما قد يتضمنه من توصيات للهيئة                 

 لتنظر فيها يف دورهتا احلادية والعشرين؛

أن يستكشف الُسبل املمكنة لتعزيز التآزر مع اتفاقيات وعمليات عاملية أخرى ُينظر يف إطارها يف  )ب( 
نقـل التكنولوجيا وبناء القدرات على نقل التكنولوجيا، وخباصة مع إدراج اتفاقية التنوع البيولوجي يف برنامج                

خربائها اخلاص بنقل التكنولوجيا والتعاون التكنولوجي والعلمي، واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة           عملـه، وفريق    
التصحر، وبروتوكول مونتريال، وأن ينظر يف نتائج عمل فريق االتصال املشترك، قصد تشجيع التكامل وتفادي               

 هليئة الفرعية يف دورهتا الثانية والعشرين؛تكرار اجلهود، وأن يرفع تقريراً بشأن التقدم احملرز يف هذا الشأن إىل ا



 :٢٠٠٥أن ينظر يف إمكانية إدراج ما يلي يف برنامج عمله لعام  )ج( 

األنشـطة املتعلقة بتحديد برامج ممكنة للبحوث املشتركة بني األطراف املدرجة يف املرفق األول               `١`
 اً؛واألطراف غري املدرجة فيه من أجل إعداد تكنولوجيات سليمة بيئي

ُسبل تعزيز انتفاع األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باملنح والزماالت من أجل بناء القدرة                `٢`
 .على تطوير ونقل التكنولوجيات السليمة بيئياً

 :وطلبت اهليئة الفرعية من األمانة، رهناً بتوافر املوارد، أن تقوم مبا يلي -١٣

اء املعين بنقل التكنولوجيا باالشتراك مع حلقة العمل اخلاصة        أن تنظم اجتماعاً خاصا لفريق اخلرب      )أ( 
  أعاله؛٦باخليارات اإلبداعية لتمويل وتطوير نقل التكنولوجيات املشار إليها يف الفقرة 

 حلقة دراسية بشأن تطوير ونقل التكنولوجيات السليمة بيئياً من أجل           ٢٠٠٥أن ُتـنظّم يف أوائل عام        )ب( 
اخ، بغية مناقشة دراسات حاالت تشمل أمثلة عن تطبيقها على اآلجال القصرية واملتوسطة الطويلة،              التكـيف مع تغري املن    

مـع مراعاة االختصاصات اليت يتعني على فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا أن ُيعدها يف اجتماعه السادس، وأن ترفع                   
 ىل اهليئة الفرعية يف دورهتا الثانية والعشرين؛تقريراً عن النتائج اليت ختلص إليها هذه احللقة الدراسية إ

أن ُتعّد ورقة فنية عن تطبيقات التكنولوجيات السليمة بيئياً من أجل التكّيف مع تغري املناخ، تستند إىل                  )ج( 
يا أن ُيعّدها   نتائج احللقة الدراسية املشار إليها أعاله وإىل االختصاصات اليت يتعني على فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوج               

 وستتاح هذه الورقة للهيئة الفرعية كي تنظر فيها يف دورهتا الثالثة والعشرين؛. يف اجتماعه السابع

أن تواصـل عمـلها عـلى صيانة مركز تبادل املعلومات عن نقل التكنولوجيا التابع لالتفاقية                 )د( 
 لفعالية استخدام النظام وتوصية فريق اخلرباء       اإلطارية وعلى حتسينه، مع مراعاة التقرير عن الدراسة االستقصائية        

 :املعين بنقل التكنولوجيا يف اجتماعها اخلامس بالقيام مبا يلي

زيـادة حتديـد حماور املوضوعات اليت ميكن التركيز عليها بشكل أفضل؛ وحتسني سبل تيسري                `١`
جلهات املستهدفة  االسـتفادة مـن املوقع؛ والتركيز على دور مركز تبادل املعلومات؛ وحتديد ا            

حتديداً أفضل وإعداد املعلومات بطريقة تليب احتياجاهتا؛ والتركيز على تنظيم البيانات وإدارهتا؛            
 واستحداث آلة حبث بسيطة وفعالة من أجل املستخِدمني؛

تعزيـز اجلهود التواصلية من أجل زيادة استخدام النظام من جانب املنتفعني من األطراف غري                 `٢`
 املـرفق األول، مبا يف ذلك توزيع الصيغة املستقلة ملركز تبادل املعلومات عن نقل               املدرجـة يف  



التكنولوجـيا املدرجـة يف قرص مدمج توزيعاً أوسع نطاقاً، وتوزيع املعلومات على الشبكات              
 اإلقليمية واملواقع املتخصصة يف اإلنترنت، وتوزيع معلومات عن التكنولوجيا؛

راكز الوطنية واإلقليمية العاملة يف جمال نشر معلومات التكنولوجيا،         تعزيـز التواصـل بـني امل       `٣`
والتشجيع على استخدام مركز تبادل املعلومات عن نقل التكنولوجيا التابع التفاقية األمم املتحدة 

 اإلطارية بشأن تغري املناخ؛

 ترمجة مقاطع من املوقع إىل لغات األمم املتحدة الرمسية األخرى؛ `٤` 

 فري معلومات عن املساعدة املالية والتقنية املقدمة من أجل تطوير التكنولوجيات ونقلها؛تو `٥` 

حتديد االحتياجات املالية من أجل صيانة مركز تبادل املعلومات عن نقل التكنولوجيا ومواصلة               )ه( 
يئة الفرعية يف دورهتا    أعاله، ورفع تقرير عن ذلك إىل اهل      ) د(١٣تطويـره، مـع مراعاة النقاط الواردة يف الفقرة          

 .احلادية والعشرين

، قام األمني التنفيذي ٩-م أ/١٦والحظت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أنه، وفقاً للقرار        -١٤
والحظت اهليئة الفرعية أنه مل     . مبوافـاة األطراف ببيان عن اآلثار اإلدارية واملالية املترتبة على هذه االستنتاجات           

 من أجل عقد االجتماع اخلاص لفريق اخلرباء املعين         ٢٠٠٥-٢٠٠٤د أي اعتماد يف امليزانية األساسية للفترة        ُيرَص
أعاله، وأنه ) ب(١٣أعاله أو احللقة الدراسية املشار إليها يف الفقرة ) أ(١٣بنقل التكنولوجيا املشار إليه يف الفقرة 

 .أموال إضافيةال ميكن تنفيذ ما ورد يف االستنتاجات ما مل تتح 

----- 

 

 

 


