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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
  الدورة السادسة والثالثون

  ٢٠١٢مايو / أيار٢٥-١٤بون، 
  البند العاشر من جدول األعمال املؤقت

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  سة والثالثونالدورة الساد

  ٢٠١٢مايو / أيار٢٥-١٤بون، 
  البند العاشر من جدول األعمال املؤقت

تقرير عن طرائق الربط وخطة العمل املتجددة للجنة التنفيذية املعنيـة               
  ٢٠١٣-٢٠١٢بالتكنولوجيا للفترة 

  مذكرة من رئيس اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا    

  موجز    
 العمل املتجددة للجنة التنفيذية املعنيـة بالتكنولوجيـا         يتضمن هذا التقرير خطة     
، وطرائقها املتبعة يف إقامة الروابط مع سائر الترتيبات املؤسـسية           ٢٠١٣-٢٠١٢ للفترة

املعنية يف إطار االتفاقية وخارجها، بالصيغة املوضوعة واملتفق عليها يف االجتماع الثـاين             
 ٢٠١٢فرباير  / شباط ١٧ إىل   ١٥عقود يف الفترة من     للجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا امل    

  .لتبادل اآلراء بني األعضاء يف إطار متابعة املوضوع عقب االجتماعاً يف بون، أملانيا، ووفق
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  مقدمة  -أوالً  

  الوالية  -ألف  
، آلية معنية بالتكنولوجيا، تتكون من     ١٦-م أ /١أنشأ مؤمتر األطراف مبوجب مقرره        -١

جلنة تنفيذية معنية بالتكنولوجيا ومركز وشبكة لتكنولوجيات املناخ، لتيسري تنفيـذ العمـل             
وير التكنولوجيا ونقلها لدعم إجراءات التخفيف والتكيف من أجل حتقيق          املعزز يف جمال تط   

وأقّر مؤمتر األطراف يف املقرر نفسه والية اللجنة التنفيذيـة املعنيـة            . التنفيذ الكامل لالتفاقية  
  . )١(بالتكنولوجيا وتشكيلها

، بأن من املتوقـع أن تـضع اللجنـة          ١٧-م أ /٤وسلّم مؤمتر األطراف، يف مقرره        -٢
 خالل اجتماعهـا    ٢٠١٣-٢٠١٢التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا خطة عملها املتجددة للفترة        

، وطلب إليها أن تورد خطة العمل تلك يف تقريرها إىل اهليئتني ٢٠١٢فرباير  /املقبل، يف شباط  
  . )٢(الفرعيتني يف دورتيهما السادستني والثالثني

املعنية بالتكنولوجيا  رائق اللجنة التنفيذية    واعتمد مؤمتر األطراف، يف املقرر نفسه، ط        -٣
فيما يتعلق   وطلب إىل اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا مواصلة صوغ طرائقها   )٣(وإجراءاهتا

بأوجه الترابط مع ترتيبات مؤسسية أخرى ذات صلة ضمن االتفاقية وخارجها، وذلـك يف              
ة ملؤمتر األطراف، وأن تعرضها على اهليئتني       ضوء احملصلة املتفق عليها يف الدورة السابعة عشر       

الفرعيتني لتنظرا فيها أثناء الدورة السادسة والثالثني لكل منهما، هبدف تقدمي توصية بشأهنا             
  .)٤(إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة

 ١٧  إىل ١٥وعقدت اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا اجتماعها الثاين يف الفترة مـن              -٤
 ٢٠١٣-٢٠١٢ يف بون، أملانيا، لبلورة خطة عملها املتجـددة للفتـرة       ٢٠١٢فرباير  /شباط

وطرائقها املتبعة يف إقامة الروابط مع سائر الترتيبات املؤسسية املعنيـة يف إطـار االتفاقيـة                
وسيدرج يف تقرير أنشطة اللجنة     .  أعاله ٣ و ٢وخارجها، على حنو ما أشري إليه يف الفقرتني         

، املقدم إىل الدورة الثامنة عـشرة ملـؤمتر         ٢٠١٢يذية املعنية بالتكنولوجيا وأدائها لعام      التنف
األطراف، تقرير عن نتائج األنشطة األخرى املضطلع هبا أثناء االجتماع الثاين للجنة التنفيذية             
 املعنية بالتكنولوجيا، مبا يف ذلك احلوار مع ممثلي أصحاب املصلحة املعنيني بـشأن جتـارهبم              

  .والسبل املمكنة للتعاون ودعم أعمال اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا

__________ 

 . والتذييل الرابع١١٧، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )١(
 .١٠، الفقرة ١٧-م أ/٤املقرر  )٢(
 .٣ و٢، الفقرتان ١٧-م أ/٤املقرر  )٣(
 .٦، الفقرة ١٧-م أ/٤املقرر  )٤(
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  نطاق املذكرة  -باء  
يعرض هذا التقرير خطة العمل املتجددة للجنـة التنفيذيـة املعنيـة بالتكنولوجيـا                -٥

 وطرائق اللجنة إلقامة الروابط مع سائر الترتيبات املؤسسية املعنية يف           ٢٠١٣-٢٠١٢ للفترة
  .١٧-م أ/٤ر االتفاقية وخارجها، حسبما طلبه املقرر إطا

اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية            -جيم  
  واهليئة الفرعية للتنفيذ

سُتدعى كل من اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ             -٦
  :إىل القيام مبا يلي

خبطة العمل املتجددة للجنة التنفيذية املعنيـة بالتكنولوجيـا         اً  اإلحاطة علم   )أ(  
  ؛٢٠١٣-٢٠١٢ للفترة

النظر يف طرائق إقامة الروابط مع سائر الترتيبات املؤسسية املعنية يف إطـار               )ب(  
االتفاقية وخارجها، هبدف التوصية بعناصر مشروع مقرر بشأن هذه املسألة ينظر فيها مؤمتر             

  .ألطراف ويعتمدها، حسب االقتضاء، يف دورته الثامنة عشرةا

  عضوية اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا  -ثانياً  
اقترحت التغيريات التالية يف عضوية اللجنة التنفيذية املعنيـة بالتكنولوجيـا بعـد               -٧

  :االجتماع األول للجنة، وأصبحت سارية املفعول
) اإلمارات العربيـة املتحـدة    ( محد أبوشهاب    ترشيح السيد حممد عيسى     )أ(  

  للمقعد املتبقي املخصص لدول آسيا واحمليط اهلادئ؛
  ).تركيا(بالسيد سفيان أمري أوغلو ) تركيا(االستعاضة عن السيد نيازي إلتري   )ب(  

  وضع خطة عمل اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا  -ثالثاً  
فيذية املعنية بالتكنولوجيا على أن توافق اللجنة علـى         ينص النظام الداخلي للجنة التن      -٨

. )٥(خطة عملها، وأن تبقى خطة العمل خاضعة الستعراض منـتظم مـن جانـب اللجنـة         
واستجابة من اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا لطلب مؤمتر األطـراف املـشار إليـه يف               

__________ 

 .٥٨، املرفق الثاين، الفقرة ١٧-م أ/٤املقرر  )٥(
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 يف اجتماعهـا    ٢٠١٣-٢٠١٢ترة   أعاله، أعّدت اللجنة خطة عملها املتجددة للف       ٢ الفقرة
  :وراعت اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا املسائل التالية لدى إعداد خطة عملها. الثاين

  األنشطة اليت صدر هبا تكليف يف نتائج ديربان؛   )أ(  
اجملاالت واملهام ذات األولوية بالنسبة للجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيـا            )ب(  

  قررته اتفاقات كانكون؛ على حنو ما 
طرائق أداء مهام اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا على النحو املعتمد يف             )ج(  

  ؛ ١٧-م أ/٤ املقرر
 الـيت   ٢٠١٣-٢٠١٢املناقشة التمهيدية بشأن خطة العمل املتجددة للفترة          )د(  

ا تالها من تبادل للرسائل     جرت أثناء االجتماع األول للجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا، وم        
  .اإللكترونية بشأن هذه املسألة بني أعضاء اللجنة

 واملناقشة مع ممثلي املنظمات الدولية واإلقليمية املعنيـة ومعاهـد           )٦(العروض  ) ه(  
األعمال والصناعة واملنظمات غري احلكومية بشأن إشراك أصحاب املصلحة يف           البحث وأوساط 

  . ليت جرت أثناء االجتماع الثاين للجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجياأعمال اللجنة التنفيذية، ا
 ،٢٠١٣-٢٠١٢وهتدف خطة العمل املتجددة للجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا للفتـرة             -٩

أو النهوض بأنـشطة    /و بصيغتها الواردة يف املرفق األول، إىل دعم األطراف يف جمال حتسني          
  .ر االتفاقيةنقل التكنولوجيا يف إطا

بلورة طرائق إقامة الروابط مع سائر الترتيبات املؤسسية املعنية يف         زيادة  -رابعاً  
  إطار االتفاقية وخارجها

استجابة من اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا لطلب مؤمتر األطراف املشار إليـه يف               -١٠
طرائقها إلقامة الروابط مع سـائر       أعاله، واصلت اللجنة، يف اجتماعها الثاين، صوغ         ٣الفقرة  

واستعانت اللجنة يف ذلـك بـاملقررات       . الترتيبات املؤسسية املعنية يف إطار االتفاقية وخارجها      
. ذات الصلة املتعلقة بالترتيبات املؤسسية اليت اعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عـشرة       

مس والسادس من طرائق اللجنة التنفيذية      واستندت كذلك طرائق إقامة الروابط إىل الفصلني اخلا       
 وكذا املناقشات الـيت جـرت أثنـاء         ١٧-م أ /٤املعنية بالتكنولوجيا املعتمدة مبوجب املقرر      

وهكذا، فإن اللجنة التنفيذيـة املعنيـة    . اجتماعها األول حينما بلورت اللجنة طرائقها اإلمجالية      
من الطرائق املقترحـة إلقامـة الـروابط        بالتكنولوجيا توصي بأن حيل الفصالن األول والثاين        

__________ 

-http://unfccc4.meta>: متاحة يف املوقع التايل )٦(

fusion.com/kongresse/120215_tec02_bonn/templ/ovw_small.php?id_kongressmain=207>. 
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الواردين يف املرفق الثاين، بعد موافقة مؤمتر األطراف عليهما، حمل الفصلني اخلامس والسادس،             
  . )٧(على التوايل، من طرائق اللجنة اليت اعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرة

أوليـة،  اً   من املرفق الثاين، أفكار    ١لفقرة  وينبغي اعتبار الطرائق، اليت ترد قائمة هبا يف ا          -١١
الترتيبات املؤسـسية    ألنه ال يزال يتعني على اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا أن تتشاور مع           
وعالوة على ذلـك،    . األخرى املعنية يف إطار االتفاقية لالطالع على آرائها بشأن تلك الّنُهج          

 من املرفق الثاين حسب ما تقتضيه احلالة        ٣مة هبا يف الفقرة     ميكن االستعانة بالطرائق اليت ترد قائ     
  .اخلاصة ومعاجلة مسألة بعينها تتعلق خبطة العمل املتجددة للجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا

__________ 

 .١٤-١٢، املرفق األول، الفقرات ١٧-م أ/٤املقرر  )٧(
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  املرفق األول

  ٢٠١٣-٢٠١٢ خطة العمل املتجددة للجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا للفترة    
تنفيذية املعنية بالتكنولوجيا بتوجيه من مـؤمتر األطـراف، وهـي           أنشئت اللجنة ال    -١

واهلدف منها هو حتسني إجراءات تطوير التكنولوجيا ونقلها دعماً إلجراءات          . مسؤولة أمامه 
وتتحدد والية اللجنة التنفيذيـة     . لتحقيق التنفيذ الكامل لالتفاقية   اً  التخفيف والتكيف وتوخي  
ت واملهام ذات األولوية للجنة حسبما أقرهتا اتفاقات كـانكون،          املعنية بالتكنولوجيا باجملاال  

، ومبـا يقدمـه مـؤمتر       ١٧-م أ /٤وبطرائقها ونظامها الداخلي بالصيغة املعتمدة يف املقرر        
  .األطراف من إرشادات إضافية

 ٢٠١٣-٢٠١٢وهتدف خطة العمل املتجددة للجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا للفتـرة             -٢
أو النـهوض بأنـشطة نقـل       /و إىل دعم األطراف يف جمال حتـسني      ) دول أدناه انظر اجل (

النتـائج، واالعتبـارات    /وتقدم تفاصيل األنشطة، واحملـصلة    . التكنولوجيا يف إطار االتفاقية   
االستراتيجية، والّنُهج، واآلجال الزمنية، واملنظمات الشريكة احملتملة، واآلثـار املترتبـة يف            

  . لرئيسية ذات الصلة من طرائق اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيااملوارد، والعناصر ا
ولترتيب أولويات عمل اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا، بنت اللجنة خطة عملها         -٣

األنشطة اليت صدر هبا تكليف من مؤمتر األمم املتحدة املعـين بـتغري             : حول ثالثة حماور هي   
املقرر أن تبـدأ يف     (بان، جنوب أفريقيا، واألنشطة القصرية األجل       املناخ، الذي عقد يف دير    

  ).٢٠١٣املقرر أن تبدأ يف عام (واألنشطة املتوسطة األجل ) ٢٠١٢ عام
وينبغي أن تعترب خطة العمل خطة عمل متجددة لكي يتسىن التجاوب مع توجيهات               -٤

  .مؤمتر األطراف مبرونة ومبا تستلزمه من تعديالت
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  ٢٠١٣-٢٠١٢ل املتجددة للجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا للفترة خطة العم    

  اآلجال الزمنية  النهج  االعتبارات االستراتيجية  النتائج/احملصلة  األنشطة  
املنظمات الشريكة 

  احملتملة
اآلثار املترتبة 
  الطرائق  يف املوارد

   بتغري املناخ، الذي عقد يف ديربان، جنوب أفريقيااألنشطة اليت صدر هبا تكليف من مؤمتر األمم املتحدة املعين  -١
ترشيح أعضاء اللجنة التنفيذية      ١

املعنية بالتكنولوجيا لعـضوية    
فريق تقييم لدعم اختيار اجلهة     
  املضيفة ملركز تكنولوجيا املناخ

دعم عملية اختيار اجلهة املضيفة       عقد اجتماع فريق التقييم
   املناختكنولوجياملركز 

 التنفيذيـة املعنيـة     جيوز للجنـة  
بالتكنولوجيا أن ترشح ستة مـن      
  بني أعضائها يف اجتماعها الثاين

ــة شــباط  /هناي
  ٢٠١٢ فرباير

    ضعيفة  

بلورة طرائق إلقامة الـروابط       ٢
مع سائر الترتيبات املؤسسية    

  املعنية

طرائق إلقامـة الـروابط     
مقترحة لكي ينظر فيهـا     

  مؤمتر األطراف

تعزيز اإلجراءات التعاونية مع    
الترتيبات املؤسسية املعنيـة    
للنهوض بتنفيـذ اتفاقـات     
كانكون ونتائج ديربان على    

  حنو متوازن ومنسق

رمبا يلزم اللجنة التنفيذيـة املعنيـة       
بالتكنولوجيا أن تستعرض نتـائج     
مؤمتر ديربان للوقوف على طرائـق      

  إلقامة الروابط

منتصف عام 
٢٠١٢  

    ضعيفة  

ضع إجراءات إلعداد تقرير    و  ٣
سنوي مشترك بني اللجنـة     
التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا   

  ومركز تكنولوجيا املناخ

إجراءات إلعـداد تقريـر     
سنوي مشترك بني اللجنـة     
التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا   

  ومركز تكنولوجيا املناخ

العالقة بني للجنة التنفيذيـة     
املعنية بالتكنولوجيا ومركـز    

  لوجيا املناختكنو

    ضعيفة    ٢٠١٣  

  )٢٠١٢املقرر أن تبدأ يف عام (األنشطة القصرية األجل   -٢
حصر أعمـال املؤسـسات       ٤

الناشطة يف جمـال التعـاون      
التكنولوجي كي تستنري هبـا     
أعمال اللجنة التنفيذية املعنية    

  بالتكنولوجيا

حصر أعمال املؤسسات   
  ذات الصلة

 هتيئة قاعدة سليمة تنطلـق     
اللجنة التنفيذية املعنيـة    منها  

بالتكنولوجيا للتعاون مع أهم    
  املنظمات

قد تطلب اللجنة التنفيذية املعينـة      
بالتكنولوجيا إىل األمانة أن تقـوم      

  بإعداد احلصر
وقد تطلب اللجنة التنفيذية املعينة     
بالتكنولوجيا تقدمي توصيات لزيادة    

  حتديد املنظمات ذات الصلة

ب إشراك أصحا  متوسطة    ٢٠١٢
  املصلحة

  



 

 

F
C

C
C

/SB
/2012/1 

 

9 
G

E
.12-60438  

  اآلجال الزمنية  النهج  االعتبارات االستراتيجية  النتائج/احملصلة  األنشطة  
املنظمات الشريكة 

  احملتملة
اآلثار املترتبة 
  الطرائق  يف املوارد

ــات    ٥ ــتعراض احتياج اس
التكنولوجيا مـن مـصادر     

  خمتلفة

ــات  ــصر احتياجـ حـ
  التكنولوجيا وجتميعها

اخلروج بتوصيات حمتملـة   
  يئات التمكينيةبشأن الب

تعزيز فهـم االحتياجـات     
  التكنولوجية

استكمال عمليات البالغات   
الوطنية، وإجراءات التخفيف   

، وخطــط املالئمـة وطنيـاً  
  التكيف الوطنية

دعم اللجنة التنفيذيـة املعنيـة      
بالتكنولوجيا يف إعداد توصياهتا    
بــشأن التوجيهــات املتعلقــة 

  بالسياسات العامة والربامج

ألمانة بـأن تقـوم،     الطلب إىل ا  
بالتعاون مع املنظمات ذات الصلة،   
بإعداد تقارير جتميعية منتظمة عن     

  االحتياجات التكنولوجية
استعراض أعمال فريق اخلرباء املعين     
بنقل التكنولوجيا بـشأن البيئـات      

  التمكينية

ـام   ــة عـ هناي
  ، مستمر٢٠١٢

اتفاقية األمم املتحدة 
اإلطارية بشأن تغري   

األمم املناخ، برنامج 
ــة،  ــدة للبيئ املتح
ــم  ــامج األم برن
املتحدة اإلمنـائي،   
  ومرفق البيئة العاملية

  التحليل والتجميع  متوسطة
  

ـيعية   حـوارات تنظيم    ٦  مواض
ـائر      التماساً  للتعاون مـع س

ــة   ــادرات التكنولوجي املب
وأصحاب املصلحة واملنظمات   

  ذات الصلة

حوار مواضـيعي بـشأن     
البيئات التمكينية وحواجز   

  التكنولوجيا ونقلهاتطوير 

السعي إىل توسيع قاعدة دعم     
أعمال اللجنة التنفيذية املعنية    

  بالتكنولوجيا
  

قــد تــدعو اللجنــة التنفيذيــة 
 املنظمات ذات الصلة    للتكنولوجيا

  إىل املشاركة يف احلوار املواضيعي

إشراك أصحاب   ضعيفة    ، مستمر٢٠١٢
  املصلحة

  

إعداد حصر خلرائط الطريـق       ٧
  ملتعلقة بالتكنولوجيااملوجودة ا

حصر خـرائط الطريـق     
املتعلقة بالتكنولوجيا، بغية   

  إجراء مزيد من التحليل

قد تلتمس اللجنة التنفيذية املعنية       
ــع  ــاون م ــا التع بالتكنولوجي

  املنظمات ذات الصلة
جتميع املعلومات عـن طريـق      

  استعراض األدبيات

  التيسري والتحفيز  متوسطة    ٢٠١٢هناية عام 

رة إىل إعداد ورقـات     املباد  ٨
  تقنية

حتديد مواضـيع الورقـات     
  التقنية

االتفاق على بنية الورقات    
  التقنية واختصاصاهتا

دعم اللجنة التنفيذية املعنيـة     
ــداد   ــا يف إع بالتكنولوجي
توصياهتا بشأن التوجيهـات    
املتعلقة بالسياسات العامـة    

  والربامج

رمبا تنظر اللجنة التنفيذية املعنيـة      
 يف اختيار املواضـيع     بالتكنولوجيا

إىل نتائج أعماهلا التحليلية،    اً  استناد
ونتائج احلـوارات املواضـيعية،     
ــصر    ــات ح ــائج عملي ونت
  االحتياجات التكنولوجية وحتليلها

وقد ُتشرك اللجنة التنفيذية املعنية     
بالتكنولوجيا املنظمات ذات الصلة    

  يف إعداد الورقات التقنية

  التحليل والتجميع  ضعيفة    ٢٠١٢
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  اآلجال الزمنية  النهج  االعتبارات االستراتيجية  النتائج/احملصلة  األنشطة  
املنظمات الشريكة 

  احملتملة
اآلثار املترتبة 
  الطرائق  يف املوارد

استحداث منصة معلومات     ٩
ــادل   ــز تب ــمن مرك ض

  املعلومات التكنولوجية

منصة معلومـات جيـدة     
  األداء

نشر النتائج اليت توصـلت     
إليها اللجنة التنفيذية املعنية    
بالتكنولوجيا وتعزيز تبادل   
املعلومات فيما بني خمتلف    

  أصحاب املصلحة

السعي إىل توسيع قاعدة دعم     
املعنية أعمال اللجنة التنفيذية    

  بالتكنولوجيا
كفالة ارتباط أعمال اللجنـة    
التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا   
باإلجراءات املتخذة علـى    

  أرض الواقع
  استكمال مهمة السجل

قد تطلب اللجنة التنفيذية املعنية     
بالتكنولوجيا إىل األمانة أن تعـد      

 بشأن منصة املعلومـات     مقترحاً
  .هذه لتنظر فيه اللجنة

تبادل املعلومات   متوسطة    ر، مستم٢٠١٢
  واملعارف

  

التوصية بتوجيهات، حسب     ١٠
االقتضاء، بشأن أولويـات    
السياسات العامة والربامج    

 التكنولوجيااملتصلة بتطوير   
  ونقلها

ـات بـشأن      اقتراح توجيه
أولويات السياسات العامـة    
ـائج     والربامج، باالستعانة بنت
األعمال الـسابقة للجنـة     

بالتكنولوجيا، التنفيذية املعنية   
  كي ينظر فيها مؤمتر األطراف

حتسني فعالية وكفـاءة الـدعم    
ــوير   ــشطة تط ــدم ألن املق

  التكنولوجيا ونقلها

قد تنظر اللجنة التنفيذية املعنيـة      
بالتكنولوجيا يف نتائج األنـشطة     
إلعداد توصيات سياساتية تعرض    

  على أنظار مؤمتر األطراف

 توصيات سياساتية  ضعيفة    ، مستمر٢٠١٢

  )٢٠١٣رر أن تبدأ يف عام املق(األنشطة املتوسطة األجل   -٣
إعــداد حــصر للتقــارير   ١١

ــوجزة   ــة امل التكنولوجي
والتقارير التقنية والورقات   

  التقنية ذات الصلة

توجيهات ممكنـة بـشأن     
إىل اً  التكنولوجيات استناد 
  تقييمات التكنولوجيا

ــارير     ــصر للتق ــتعانة حب االس
لتقـارير  التكنولوجية املوجزة وا  

  والورقات التقنية ذات الصلة

 التحليل والتجميع  متوسطة     ٢٠١٣

استعراض جـرد خـرائط       ١٢
  الطريق

حتديد منافع اسـتحداث    
خرائط الطريق التكنولوجية 

/ واستخدامها، والثغـرات  
  املعوقات يف ذلك اجملال

  تيسري التخطيط الوطين
استكمال ختطيط إجـراءات    

  التخفيف املالئمة وطنياً
ة فعالية الدعم الـدويل     كفال

  وكفاءته

قد تلتمس اللجنة التنفيذية املعنية     
ــع  ــاون م ــا التع بالتكنولوجي

  املنظمات ذات الصلة

  التيسري والتحفيز  متوسطة    ٢٠١٣
  

تنظيم حوارات مواضـيعية      ١٣
 للتعاون مع سـائر     التماساً

ــة ــادرات التكنولوجي  املب
وأصــحاب املــصلحة  

  واملنظمات ذات الصلة

ضيعية بشأن  حوارات موا 
  مواضيع خمتلفة

السعي إىل توسيع قاعدة دعم     
أعمال اللجنة التنفيذية املعنية    

  بالتكنولوجيا

قد تـدعو اللجنـة التنفيذيـة       
ــا ــات ذات للتكنولوجي  املنظم

الصلة إىل املشاركة يف حوارات     
  مواضيعية

إشراك أصحاب   ضعيفة    ، مستمر٢٠١٣
  املصلحة
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  اآلجال الزمنية  النهج  االعتبارات االستراتيجية  النتائج/احملصلة  األنشطة  
املنظمات الشريكة 

  احملتملة
اآلثار املترتبة 
  الطرائق  يف املوارد

تنظيم حوار مواضيعي بشأن      ١٤
   والتطوير والتجريبالبحث

حتديد أنشطة متابعة ممكنة    
يف جمال البحث والتطـوير   

  واالختبار

قد تـدعو اللجنـة التنفيذيـة         
ــا ــات ذات للتكنولوجي  املنظم

الصلة إىل املشاركة يف احلـوار      
  املواضيعي

إشراك أصحاب   ضعيفة     ٢٠١٣
  املصلحة

  

ورقات تقنيـة   /إصدار ورقة   ١٥
بشأن مواضيع توافق عليها    

نة التنفيذيـة املعنيـة     اللج
  بالتكنولوجيا

تعزيز فهم مواضيع حمـددة       ورقات تقنية/ورقة
متصلة بتطوير التكنولوجيات   

  ونقلها
دعم اللجنة التنفيذية املعنيـة     
ــداد   ــا يف إع بالتكنولوجي
توصياهتا بشأن التوجيهـات    
املتعلقة بالسياسات العامـة    

  والربامج

وقد ُتشرك اللجنة التنفيذية املعنية     
كنولوجيــا املنظمــات ذات بالت

الورقات / الصلة يف إعداد الورقة   
  التقنية

  التحليل والتجميع  متوسطة    ، مستمر٢٠١٣
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  املرفق الثاين

طرائق اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا إلقامة الروابط مع سـائر              
   املؤسسية املعنية يف إطار االتفاقية وخارجهاالترتيبات

   املؤسسية املعنية يف إطار االتفاقيةالترتيباتبط مع سائر إقامة الروا  -أوالً  
، عن طريق   ١٦-م أ /١ من املقرر    ١٢١من أجل االضطالع باملهام املبينة يف الفقرة          -١

 التعامل الوثيق مع اهليئات املواضيعية ذات الصلة املنشأة مبوجب االتفاقية واليت تتداخل مهامها          
 على سبيل املثال ال احلصر، اجمللس االستـشاري ملركـز           أو أنشطتها املمكنة، مبا يف ذلك     /و

وشبكة تكنولوجيا املناخ، وجلنة التكيف، وجملس الصندوق األخضر للمنـاخ، والـسجل،            
، وفريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغـات الوطنيـة         وفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً     

األول من االتفاقية، واللجنة الدائمـة، وجملـس        املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق        
  :صندوق التكيف، ميكن أن تشمل الطرائق مجلة أمور منها ما يلي

تبادل املشاركة يف اجتماعات اهليئات املعنية، مبا يف ذلك حلقـات العمـل،               )أ(  
  م املشترك؛واملناسبات اليت تنظمها تلك اهليئات، أو املُشتركة التنظيم، بشأن املسائل ذات االهتما

طلب املسامهة يف دعم تنفيذ أنشطة بعينها على حنو ما تنص عليـه خطـة                 )ب(  
  عمل اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا؛ 

املسامهة يف الترتيبات املؤسسية األخرى يف إطار االتفاقية، تلبيـةً لطلبـات         )ج(  
   عمل تلك املؤسسات؛أو دعوات من املؤسسات املعنية، من أجل تيسري/مؤمتر األطراف و

  .تبادل املعارف واملعلومات  )د(  
أولية، ألنه ال يزال يتعني علـى اللجنـة     اً  وينبغي اعتبار الطرائق الواردة أعاله أفكار       -٢

 الترتيبات املؤسسية األخـرى املعنيـة يف إطـار          عنية بالتكنولوجيا أن تتشاور مع    التنفيذية امل 
  .لك الّنُهجاالتفاقية لالطالع على آرائها بشأن ت

   املؤسسية املعنية خارج إطار االتفاقيةالترتيباتإقامة الروابط مع سائر   -ثانياً  
، عن طريق   ١٦-م أ /١ من املقرر    ١٢١من أجل االضطالع باملهام املبينة يف الفقرة          -٣

إقامة الروابط مع الترتيبات املؤسسية خارج إطار االتفاقية مبا يف ذلك علـى سـبيل املثـال         
صر، املؤسسات العامة، ودوائر األعمال، واألوساط األكادميية، واملنظمات الدوليـة،          احل ال
  : املنظمات غري احلكومية، ميكن أن تشمل الطرائق مجلة أمور منها ما يليو



FCCC/SB/2012/1 

13 GE.12-60438 

عرض املشاركة يف اجتماعات اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا، بـصفة            )أ(  
  مراقب أو خبري استشاري؛

  أو األفرقة االستشارية؛/عمل التقنية، ومنتديات أصحاب املصلحة وأفرقة ال  )ب(  
  الترتيبات التعاونية الثنائية؛  )ج(  
  قنوات االتصال عرب اإلنترنت، بطرق منها مركز تبادل املعلومات التكنولوجية؛   )د(  
أو نائب الرئيس، أو أي عضو تعّينه اللجنـة التنفيذيـة املعنيـة             /الرئيس و   ) ه(  
جيا وميثلها يف االجتماعات اخلارجية ويقدم التقارير عن تلـك االجتماعـات إىل             بالتكنولو

  .اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا
 أعاله حسب ما تقتضيه احلالة اخلاصة       ٣وميكن االستعانة بالطرائق الواردة يف الفقرة         -٤

  .املعنية بالتكنولوجياومعاجلة مسألة بعينها تتعلق خبطة العمل املتجددة للجنة التنفيذية 

       


