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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  مؤمتر األطراف
  الدورة الثامنة عشرة

  ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٧ إىلنوفمرب / تشرين الثاين٢٦من الدوحة، 
  من جدول األعمال) أ(٩البند 

  لتكنولوجياتطوير التكنولوجيا ونقلها وتنفيذ آلية ا
  تقرير اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا

   تطوير التكنولوجيا ونقلها وتنفيذ آلية التكنولوجيا    

  م الرئيسمقترح مقدَّ    

  ١٨-م أ/-مشروع املقرر     

  تقرير اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا    
  ،إن مؤمتر األطراف  
 ٨ و ٧ و ٥ و ٣ و ١ية، ال سيما الفقـرات       باألحكام ذات الصلة من االتفاق     إذ يذكر   

  ،٤ من املادة ٩و
  ،١٧-م أ/٤، و١٧-م أ/٢، و١٦-م أ/١ باملقررات وإذ يذكر أيضاً  
أن توايف مـؤمتر    مطالبة ب  بأن اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا       وإذ يذكر كذلك    

ها وأدائهـا   األطراف، على أساس مؤقت ومن خالل اهليئتني الفرعيتني، بتقارير عن أنـشطت           
  ملهامها،

  ،١٦-م أ/١ من املقرر ١١٩ إىل الفقرة وإذ يشري  
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بالتقرير املتعلق بأنشطة اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا وأدائهـا    يرحب    -١  
  ، املتضمن نتائج اجتماعاهتا الثاين والثالث والرابع؛)١(٢٠١٢ملهامها يف عام 

           ة التنفيذية املعنيـة بالتكنولوجيـا       خبطة العمل املتجددة للجن     أيضاً يرحب  -٢  
 ؛)٢(بتنفيذها املضي قدماً الذي أحرزته اللجنة يف وبالتقدم، ٢٠١٣-٢٠١٢للفترة 

 الرسائل الرئيسية للجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا بـشأن          بتقدير يالحظ  -٣  
ـ   ضهما،  البيئات التمكينية لتطوير التكنولوجيا ونقلها واحلواجز اليت تعتر        شكل األمر الذي ي

جماالً واسع النطاق ومتعدد األبعاد، وأن اللجنة تضطلع مبزيد من العمل يف هـذا الـصدد،                
ويالحظ كذلك بتقدير خرائط الطريق املتعلقة بالتكنولوجيا، وعمليات تقييم االحتياجـات           

  أعاله؛١د يف التقرير املشار إليه يف الفقرة وفق ما يرالتكنولوجية، 

الرسائل الرئيـسية للجنـة     ب ضطلع به فيما يتصل    بأن العمل الذي يُ    لّمُيس  -٤  
 احلكومات واهليئات ذات الصلة املنشأة مبوجب       يرشدالتنفيذية املعنية بالتكنولوجيا ميكن أن      

 االتفاقية واجلهات األخرى صاحبة املصلحة؛

عنيـة  فة اليت أجرهتـا اللجنـة التنفيذيـة امل         باملشاورات املكثَّ   علماً حييط  -٥  
بالتكنولوجيا مع اجلهات املعنية صاحبة املصلحة وبالتقارير اليت قدمتها هذه اجلهات استجابةً            
للدعوات الصادرة عن اللجنة من أجل تقدمي إسهامات بشأن ما تضطلع به املنظمات املعتمدة              

وبشأن بصفة مراقب من أعمال ذات صلة بأداء اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا مهامها؛             
سبل تعزيز البيئات التمكينية لتطوير التكنولوجيا ونقلها والتغلـب علـى احلـواجز الـيت               

 تعترضهما؛ وبشأن خرائط الطريق وخطط العمل املتعلقة بالتكنولوجيا؛

 اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا على مواصلة مـشاوراهتا مـع           عيشّج  -٦  
   االتفاقية وخارجها؛اجلهات املعنية صاحبة املصلحة يف إطار

 اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا على مواصلة تشاورها مع         ع أيضاً ّجيش  -٧  
، ها جلنة التكيف، واللجنـة الدائمـة      الترتيبات املؤسسية ذات الصلة يف إطار االتفاقية، مبا في        

وجملس الصندوق األخضر للمناخ، والشروع يف مشاورات مع اجمللس االستـشاري ملركـز             
وشبكة تكنولوجيا املناخ، فور إنشائه، من أجل التماس آراء هذه اجلهات بشأن طرائق اللجنة    
التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا املقترحة إلقامة الروابط مع سائر الترتيبات املؤسسية املعنيـة يف             

 .)٣(ر االتفاقية، وتنسيق هذه الطرائقإطا

غ عن نتائج مشاوراهتا مع      إىل اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا أن تبلّ       يطلب  -٨  
، ٢٠١٣سائر الترتيبات املؤسسية ذات الصلة يف تقريرها عن أنشطتها وأدائها ملهامها يف عـام               

__________ 

)١( FCCC/SB/2012/2. 
)٢( FCCC/SB/2012/1املرفق األول ،. 
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نة إلقامة الروابط مـع سـائر       لكي يسترشد بذلك مؤمتر األطراف لدى النظر يف طرائق اللج         
الترتيبات املؤسسية املعنية يف إطار االتفاقية وخارجها، وإقـرار هـذه الطرائـق يف دورتـه       

 عشرة؛ التاسعة

 أن اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا ستـضطلع، مبـساعدة مـن            يالحظ  -٩  
، ٢٠١٣-٢٠١٢دة للفترة   األمانة، وباإلضافة إىل األنشطة املقررة أصالً يف خطة عملها املتجد         

 لتطـوير    بشأن البيئـات التمكينيـة     ٢٠١٣ومتاشياً مع مهامها، بأنشطة متابعة حمددة يف عام         
التكنولوجيا ونقلها والتغلب على احلواجز اليت تعترضـهما، وخـرائط الطريـق املتعلقـة              

 ١ه يف الفقـرة     بالتكنولوجيا وإعداد الورقات التقنية، على النحو املبّين يف تقريرها املشار إلي          
 أعاله، هبدف تيسري التنفيذ الفعال آللية التكنولوجيا بتوجيه من مؤمتر األطراف؛

 بأن عمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية وتوليفاهتا ُتشكّل مصدراً         ُيسلّم  -١٠  
تحديـد  باملتـصلة   رئيسياً للمعلومات بالنسبة إىل أعمال اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا          

أولويات أنشطتها يف إطار آلية التكنولوجيا، وميكن أن تكون مـصدراً غنيـاً باملعلومـات               
 للحكومات واهليئات ذات الصلة يف إطار االتفاقية وغري ذلك من اجلهات صاحبة املصلحة؛

  تنفيذ نتائج عمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية؛ ضرورة على يشدد  -١١  

ييم االحتياجات التكنولوجية ينبغـي أن تكـون         على أن عمليات تق    يتفق  -١٢  
متكاملة مع العمليات األخرى ذات الصلة هبا يف إطار االتفاقية، مبا يشمل إجراءات التخفيف              

 ، وخطط التكيف الوطنية، واستراتيجيات التنمية اخلفيضة االنبعاثات؛املالئمة وطنياً

مويـل مـن داخـل       األوساط املالية وأوساط األعمال ومصادر الت      يشجع  -١٣  
 االتفاقية وخارجها على تيسري متويل تنفيذ نتائج عمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية؛

ألنشطة أخـرى    ختطط    اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا    بأن حييط علماً   -١٤  
يف ملتابعة املسائل املتصلة بالبيئات التمكينية واحلواجز، مبا يف ذلك املـسائل املـشار إليهـا                

  .FCCC/SB/2012/2 من الوثيقة ٣٥ الفقرة

        


