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(A)     GE.04-70947    151204    151204 

 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
 الدورة احلادية والعشرون

 ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٤-٦بوينس آيرس، 
 

  من جدول األعمال٦البند 
 تطوير التكنولوجيات ونقلها

 اتطوير التكنولوجيات ونقله

 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

ة والتكنولوجية بتقرير فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا لعام         رحبـت اهليـئة الفرعية للمشورة العلمي       -١
وافقت على برنامج العمل الذي اقترحه      ، و FCCC/SBSTA/2004/INF.17  الـذي أعـده رئيس الفريق      ٢٠٠٤

مارغريت مارتني   ت عن تقديرها للسيدة   بكما أعر .  بصيغته الواردة يف املرفق بتلك الوثيقة      ٢٠٠٥الفـريق لعام    
، إلسهاماهتما يف توجيه الفريق على طريق       )ترينيداد وتوباغو (، رئيسة الفريق، والسيد كيشان كومارسنغ       )كندا(

ورحبت اهليئة الفرعية بانتخاب السيد كيشان كومارسنغ رئيساً        . ٢٠٠٤الـنجاح يف تنفـيذ برنامج عمله لعام         
اء الذين رشحتهم األطراف لعضوية     كما رحبت باخلرب  . ٢٠٠٥يف عام   لـه  للفـريق والسيد برنارد مازين نائبا       

 .الذين ترد قائمة بأمسائهم يف املرفق هبذه االستنتاجاتو ٢٠٠٦-٢٠٠٥الفريق يف الفترة 

والحظـت اهليـئة الفرعـية للمشورة العلمية والتكنولوجية مع التقدير املساعدة اليت قدمتها األطراف،             -٢
تحدة للبيئة، ومرفق البيئة العاملية، وغريها من املنظمات الدولية،         وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم امل      

.  بنجاح ٢٠٠٤أجل تنفيذ برنامج عمل الفريق لعام        فضـال عن مبادرة تكنولوجيا املناخ، والقطاع اخلاص، من        
 الدعم  وشـجعت اهليئة الفرعية األطراف املدرجة يف املرفق الثاين باالتفاقية، وهذه املنظمات على مواصلة تقدمي              

 .٢٠٠٥للفريق يف تنفيذ برنامج عمله لعام 

كمـا الحظـت اهليـئة الفرعية مع التقدير تنظيم احلدث املتعلق باملسائل املتصلة بالبيئات املواتية لنقل                  -٣
التكنولوجـيا الـذي نظمته منظمات غري حكومية لدوائر األعمال والصناعة بالتعاون مع الفريق واألمانة، كما                

 كانون  ١٣وقد ُعقد هذا احلدث يف      . اهليئة الفرعية يف دورتيها الثامنة عشرة والعشرين      شـجعت عـلى ذلـك       
 . يف بوينس آيرس، باألرجنتني٢٠٠٤ديسمرب /األول
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ورحبـت اهليئة الفرعية بالتقرير الذي أعدته األمانة عن نتائج حلقة العمل اخلاصة باخليارات االبتكارية                -٤
 يف مونتريال،   ٢٠٠٤سبتمرب  / أيلول ٢٩ إىل   ٢٧ا اليت عقدت يف الفترة من       لـتمويل تطوير التكنولوجيات ونقله    

مدى يف  توسع  للوتسلم اهليئة الفرعية بأن حلقة العمل كانت منتدى مفيداً          . (FCCC/SBSTA/2004/11) بكندا
ملبتكرة فهـم دور احلكومات والقطاع اخلاص ومصاحلهما، والفرص اليت توفرها كل من النُهج املالية التقليدية وا               

والحظت أيضاً أن الفريق سيواصل     . فيما يتصل بتطوير التكنولوجيات ونقلها يف إطار عملية االتفاقية وخارجها         
 .٢٠٠٥أعماله يف هذا اجملال، كما هو مبني يف برنامج عمله لعام 

 والحظـت اهليـئة الفرعـية كذلك مع التقدير الدعم الذي قدمته حكومة كندا باستضافة حلقة العمل            -٥
املذكـورة أعـاله، والدعـم املايل الذي قدمته حكومتا فنلندا والواليات املتحدة األمريكية واملفوضية األوروبية      

 .ومبادرة التكنولوجيا املناخية

ورحبت اهليئة الفرعية بالدليل اخلاص بإجراء تقديرات احتياجات التكنولوجيا يف جمال تغيُّر املناخ الذي               -٦
وشجعت األطراف غري املدرجة يف املرفق األول       . ي بالتعاون مع مبادرة التكنولوجيا املناخية     أعده الربنامج اإلمنائ  

باالتفاقية اليت جتري تقييمات لالحتياجات التكنولوجية على االستعانة هبذا الدليل يف تقييم احتياجاهتا التكنولوجية، 
بادرة التكنولوجيا املناخية على مواصلة ما      كما شجعت الربنامج اإلمنائي والربنامج البيئي وم      . حسـب االقتضاء  

من جهود التدريب واملساعدة التقنية من أجل مساعدة األطراف غري املدرجة يف املرفق األول اليت جتري                تبذلـه  
 .مات الحتياجاهتا التكنولوجيةيتقي

ليت تتضمن اليت أعدهتا األمانة وا FCCC/SBSTA/2004/10 وأحاطـت اهليـئة الفرعـية علماً بالوثيقة    -٧
معلومـات عـن اآلثـار من حيث املوارد املترتبة على تعهد وزيادة تطوير نظام مركز تبادل املعلومات عن نقل             

ونوهت باإلسهام املفيد الذي قدمه ،  لالتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخالذي أعدته (TT:CLEAR) التكنولوجيا
ونظراً ألمهية هذا    .صول إىل نقل التكنولوجيا املناسب هلا      يف مساعدة األطراف على التمكن من الو       هـذا النظام  

 وحتسينه بطريقة متسقة مع نتائج الدراسة  النظام إىل أن األموال الالزمة لتعهد        اهليئة الفرعية  النشاط، فقد توصلت  
س ينبغي أن توفَّر على أسا (FCCC/SBSTA/2004/INF.17) االستقصـائية اليت أجراها املركز وتوصيات الفريق 

 . أكثر مما هو عليه اآلنمضمون ومستمر

وطلبـت اهليـئة الفرعية من الفريق أن يواصل النظر يف املسائل املتصلة بنشر ونقل تكنولوجيات الطاقة                  -٨
املتقدمة واألقل تلويثاً واألكثر كفاءة والرخيصة الثمن والفعالة من حيث التكلفة، مبا فيها أنواع الوقود األحفوري 

 .لطاقة املتجددة، مع مراعاة نتائج تقييمات االحتياجات التكنولوجيةوتكنولوجيات ا

أو /تباره عناصر الشراكات املهمة مع القطاع العام و       عوطلبـت اهليـئة الفرعية إىل الفريق أن يضع يف ا           -٩
ديد  مبوجب االتفاقية، عند حت    ها، من أجل تطوير الكنولوجيات ونقل     ٤ من املادة    ٥تعزيز تنفيذ الفقرة    لاخلـاص   

 .٢٠٠٥االختصاصات يف دليل املمارسني املشار إليه يف برنامج عمله لعام 

 :٢٠٠٦كما طلبت اهليئة الفرعية من الفريق أن ينظر يف إمكانية إدراج ما يلي يف برنامج عمله لعام  -١٠

 مواصلة تناول املسائل املتصلة بتطوير التكنولوجيات احمللية؛ )أ( 
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احمليطة بنقل التكنولوجيا اململوكة ملكية عامة أو غري املقيدة االستعمال،          مواصلة حتديد املسائل     )ب( 
 واالرتقاء بفهم هذه املسائل، مع األخذ يف احلسبان الورقة غري الرمسية اليت سيعدها الفريق يف هذا املوضوع؛

 .يةمواصلة تناول سبل ووسائل تعزيز قدرات مراكز التكنولوجيا النظيفة يف البلدان النام )ج( 

 :وطلبت اهليئة الفرعية من األمانة أن تقوم مبا يلي، رهناً بتوافر املوارد -١١

 الوارد وصفه يف املرفق     ٢٠٠٥أن تواصل تقدمي املساعدة إىل الفريق يف تنفيذ برنامج عمله لعام             )أ( 
 ؛FCCC/SBSTA/2004/INF.17 بالوثيقة

ولية لتقييمات االحتياجات التكنولوجية املتاحة اليت أن تعد تقريراً توليفياً يستند إىل التحليالت األ )ب( 
، واالحتياجات التكنولوجية اليت    ٢٠٠٥برنامج عمل الفريق لعام     يف   مذكورجيمعهـا الربنامج اإلمنائي كما هو       

ئة يحتددهـا األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية يف بالغاهتا الوطنية، وإتاحة هذا التقرير التوليفي لله                
 ؛)٢٠٠٦مايو /أيار(الفرعية لكي تنظر فيه أثناء دورهتا الرابعة والعشرين 

أن تـنظِّم اجـتماعاً خاصاً لفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا باالقتران مع احللقة الدراسية                )ج( 
عقد االجتماع يف هناية أن ُياملتعلقة بتطوير ونقل التكنولوجيات السليمة بيئيا من أجل التكيُّف مع تغيُّر املناخ، على 

 دورهتا العشرين؛ ، استجابة لوالية اهليئة الفرعية يف٢٠٠٥يونيه /حزيران

أن ُتعـد ورقة فنية عن تطبيقات التكنولوجيات السليمة بيئياً من أجل التكيُّف مع تغيُّر املناخ                 )د( 
 نتائج احللقة الدراسية املتعلقة بتطوير ونقل       لتـنظر فـيها اهليئة الفرعية يف دورهتا الرابعة والعشرين، استناداً إىل           

 .لورقة التقنية اليت ستعد يف االجتماع الثامن للفريقا مواصفات، و٢٠٠٥التكنولوجيا السليمة بيئياً املقرر عقدها يف عام 

ثار ، قام األمني التنفيذي مبوافاة األطراف ببيان لآل       ٩-م أ /١٦والحظت اهليئة الفرعية أنه، وفقاً للمقرر        -١٢
والحظت اهليئة الفرعية عدم رصد اعتمادات مالية من امليزانية         . اإلداريـة واملالية املترتبة على هذه االستنتاجات      

 ٧الفقرة  (التكنولوجيا  عن نقل   مركز تبادل املعلومات     نظام    لتعهد وحتسني  ٢٠٠٥-٢٠٠٤األساسـية للفـترة     
، أو لتنظيم حلقة    )أعاله) ج(١١الفقرة  ( بنقل التكنولوجيا    ، أو لعقد االجتماع اخلاص لفريق اخلرباء املعين       )أعاله

، أو )٢٠٠٥برنامج عمل الفريق لعام (املتعلقة بتطوير ونقل التكنولوجيا السليمة بيئياً من أجل التكيف  العمـل 
حتياجات من تقييمات االاملستمدة  املتعلقة باالقتراحات بإجياد حلول للمسائل املالية لتنظـيم حلقة العمل املتعلقة      

 إذا أتيحت ال، كما الحظت أنه ال ميكن تنفيذ هذه االستنتاجات إ)٢٠٠٥برنامج عمل الفريق لعام (التكنولوجية 
 .اعتمادات مالية تكميلية

وقررت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن توصي مؤمتر األطراف باعتماد مشروع مقرر يف               -١٣
 .أثناء دورته العاشرة  (FCCC/SBSTA/2004/L.28/Add.1)هذا الشأن
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 رفقامل

 أعضاء فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا
 ٢٠٠٦-٢٠٠٥للفترة 

 أفريقيا
 السيدة مورييل دوب

 * بونسو�السيد وليم كوجو أغييمانغ 
 *السيد جنم الدين قطيب احلسن

 
 آسيا واحمليط اهلادئ

 السيد فوت وانغواشاراكول
 *السيد كوك كي شو

 *يد حسني بادارينالس
 

 أمريكا الالتينية والكارييب
 *السيد رولزتون مور

 *السيد أوزفالدو جرياردين
  *)ستعينه اجملموعة فيما بعد (السيدة/السيد

 
 الدول اجلزرية الصغرية النامية
 *السيد كيشان كومارسينغ

 
 األطراف املدرجة يف املرفق األول

  فيتكييفتش-السيدة ريناتا سيبولسكا 
 يد تاكا هريايشيالس

 السيد توماس فريهي
 *السيد برنارد مازين
 *السيد إيلمر هولت
 *مارتِِِن. السيدة مارغريت إ

 *السيد أليساندرو النزا

 ـ ـ ـ ـ ـ
 ــــــــــــــ

 .٢٠٠٥أما والية األعضاء اآلخرين فستنقضي يف هناية عام . ٢٠٠٦-٢٠٠٥أعضاء معينون للفترة  * 


