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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
  الدورة السابعة والثالثون

  ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول١ -  نوفمرب/ تشرين الثاين٢٦الدوحة، 
   من جدول األعمال املؤقت٦البند 

  التكنولوجيات ونقلها وتقرير اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجياتطوير 

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة السابعة والثالثون

  ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول١ -  نوفمرب/ تشرين الثاين٢٦الدوحة، 
  من جدول األعمال املؤقت) أ(١٣البند 

  تطوير التكنولوجيات ونقلها
  املعنية بالتكنولوجياتقرير اللجنة التنفيذية 

تقرير عن أنشطة اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا وأدائها ملهامها يف              
  *٢٠١٢عام 

  موجز    
اللجنة (املعنية بالتكنولوجيا  التنفيذية  عن أنشطة اللجنة    تقريراً  املذكرة   هذه   تتضمن  
. ٢٠١٣-٢٠١٢للفترة  ددة  وفقاً خلطة عملها املتج    ٢٠١٢هامها يف عام    أدائها مل و) التنفيذية

وتشمل املذكرة نتائج االجتماعات الثاين والثالث والرابع اليت عقدهتا اللجنة التنفيذيـة يف             
الرسائل الرئيسية بشأن البيئات التمكينية لتطـوير التكنولوجيـا         مبا يف ذلك    ،  ٢٠١٢ عام

وعمليات تقيـيم   ونقلها واحلواجز اليت تعترضهما، وخرائط الطريق املتعلقة بالتكنولوجيا،         
  .االحتياجات التكنولوجية

  
__________ 

قُدمت هذه الوثيقة بعد التاريخ احملدد لتقدميها بسبب توقيت انعقاد اجتمـاع اللجنـة التنفيذيـة املعنيـة                    *  
 .لتكنولوجيا واحلاجة إىل إجراء املزيد من املشاوراتبا
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  مقدمة  -أوالً  

  الوالية  -ألف  
 أن تقـوم اللجنـة      ١٦-م أ /١ من مقرره    ١٢٦قرر مؤمتر األطراف مبوجب الفقرة        -١

ومركز وشبكة تكنولوجيا املناخ بإعداد تقرير،      ) اللجنة التنفيذية (التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا    
ة واملهام احملددة لكـل     ودون املساس بالعالقة بني اجلهتني، عن األنشط       )١(قتعلى أساس مؤ  

  .منهما وتقدميه إىل مؤمتر األطراف عن طريق اهليئتني الفرعيتني

  نطاق املذكرة  -باء  
، ٢٠١٢ عام   يفمهامها  والتنفيذية  شطة اللجنة   عن أن معلومات  املذكرة  تتضمن هذه     -٢

وتـشمل املـذكرة نتـائج      . ٢٠١٣-٢٠١٢املضطلع هبا وفقاً خلطة عملها املتجددة للفترة        
 يف بـون    ٢٠١٢فرباير  / شباط ١٧-١٥ماعات اللجنة التنفيذية الثاين، املعقود يف الفترة        اجت

    يف بون، والرابـع املعقـود يف       ٢٠١٢مايو  / أيار ٢٩-٢٨بأملانيا، والثالث املعقود يف الفترة      
  . يف بانكوك بتايلند٢٠١٢سبتمرب / أيلول٨-٦ الفترة

 ةعية للمشورة العلمية والتكنولوجي   الفراإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اهليئة         -جيم  
  واهليئة الفرعية للتنفيذ

اهليئتـان  ( قد تود اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ          -٣
مزيـداً  بشأن اختاذ اللجنة    بأية توجيهات   والتوصية  يف تقرير اللجنة التنفيذية     النظر   )الفرعيتان

 ينظر فيها مؤمتر األطراف ويعتمدها يف دورته الثامنة عشرة، حـسب             لكي ،من اإلجراءات 
  .االقتضاء

  عضوية اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا  -ثانياً  
 وأصبحت  ٢٠١٢اقُترحت التغيريات التالية على ُعضوية اللجنة التنفيذية خالل عام            -٤

  :سارية املفعول
 االستعاضة عن السيد نيـازي إلـتري        :بعد اجتماع اللجنة التنفيذية األول      )أ(  

  ؛)تركيا(بالسيد سفيان أمري أوغلو ) تركيا(

__________ 

 .١٦-م أ/١من املقرر ) أ(١٢٨ريثما ُيعتمد مقرر بشأن املسألتني الواردتني يف الفقرة  )١(
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حممد عيسى محد االستعاضة عن السيد : بعد اجتماع اللجنة التنفيذية الثالث  )ب(  
  ؛)اإلمارات العربية املتحدة( بالسيد ماجد حسن السويدي )اإلمارات العربية املتحدة(شهاب  أبو

االستعاضة عن السيد بريندان مورلينغ     : ة التنفيذية الرابع  بعد اجتماع اللجن    )ج(  
  ).أستراليا(بالسيدة مارغاريت آن سويل ) أستراليا(

            تنفيذ خطة العمل املتجددة للجنـة التنفيذيـة املعنيـة بالتكنولوجيـا             -ثالثاً  
  ٢٠١٣-٢٠١٢للفترة 

ونظامها للجنة التنفيذية   ، طرائق ا  ١٧-م أ /٤اعتمد مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره        -٥
نص على أن توافق اللجنة التنفيذية على خطة عملها، وأن تبقى خطة العمل             الداخلي الذي ي  

وطلب مؤمتر األطراف، مبوجب املقرر     . اللجنة التنفيذية جانب  خاضعة الستعراض منتظم من     
ـ علـى ا   ٢٠١٣-٢٠١٢خطة عملها للفتـرة     تعرض  نفسه، إىل اللجنة التنفيذية أن       تني هليئ

  .الفرعيتني يف الدورة السادسة والثالثني لكل منهما
مؤمتر األطراف، صاغت اللجنة التنفيذية خطة عملها       الصادر عن   وتلبيةً هلذا الطلب      -٦

 يف اجتماعها الثاين وأوردهتا يف تقريرها إىل اهليئتني الفرعيتني          ٢٠١٣-٢٠١٢املتجددة للفترة   
  .)٢(ايف الدورة السادسة والثالثني لكل منهم

 إىل دعم األطـراف يف      ٢٠١٣-٢٠١٢للفترة   التنفيذية   ةلجنالوهتدف خطة عمل      -٧
عتـرب  ُت وينبغـي أن     .أو النهوض هبا  / و أنشطة نقل التكنولوجيا يف إطار االتفاقية     جمال حتسني   

خطة العمل خطة عمل متجددة لكي يتسىن التجاوب مع توجيهات مؤمتر األطراف مبرونـة              
  .التومبا تستلزمه من تعدي

 خطة عملها حول ثالثة     اءبنعلى  ،  أنشطتهاترتيب أولويات    اللجنة، بغية    وحرصت  -٨
األنشطة اليت صدر هبا تكليف من مؤمتر األمم املتحدة املعين بتغري املناخ، الـذي              : حماور هي 

املقرر أن تبـدأ يف     ( واألنشطة القصرية األجل     ،٢٠١١ يف عام    نوب أفريقيا جب قد يف ديربان  ُع
  ).٢٠١٣املقرر أن تبدأ يف عام ( واألنشطة املتوسطة األجل ،)٢٠١٢ عام
وتود اللجنة التنفيذية أن تعرب عن تقديرها ملا قّدمته األطراف من تربعات ماليـة                -٩

  . واملضي قدماً فيها٢٠١٣-٢٠١٢مكّنتها من بدء تنفيذ خطة عملها للفترة 
  

__________ 

)٢( FCCC/SB/2012/1املرفق األول ،. 
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تحدة املعين بتغري املناخ، الذي     األنشطة اليت صدر هبا تكليف من مؤمتر األمم امل          -ألف  
  ٢٠١١  يف عامنوب أفريقياجبقد يف ديربان، ُع

 اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا يف فريق للتقييم لدعم اختيار اجلهـة   منتعيني أعضاء   -١  
  املضيفة ملركز تكنولوجيا املناخ

د مؤمتر األطراف،   ، اعتم ٢٠١٢ عام   يفلكي تصبح آلية التكنولوجيا كاملة التشغيل         -١٠
، اختصاصات مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ، واملعـايري الـيت          ١٧-م أ /٢مبوجب مقرره   

ُتستخدم لتقييم واختيار اجلهة املضيفة ملركز وشبكة تكنولوجيا املناخ، واملعلومات اليت يلـزم      
ة اختيار  وقرر مؤمتر األطراف، مبوجب املقرر نفسه، إطالق عملي       . العروض املقدمة إدراجها يف   

  .اجلهة املضيفة ملركز تكنولوجيا املناخ عند اختتام الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف
، عّينت اللجنة التنفيذيـة أعـضاء       ١٧-م أ /٢من املقرر   ) د(١٣٧واستجابةً للفقرة     -١١

يتـألف  و. ، خالل اجتماعها الثاين   ٢٠١٢فرباير  / شباط ١٧فريق التقييم من بني أعضائها يف       
وثالثة أعـضاء مـن     لالتفاقية  من ثالثة أعضاء من األطراف املدرجة يف املرفق األول          ق  الفري

واتفق الفريق، بدعم من اللجنة التنفيذية، على عـدم         . األطراف غري املدرجة يف املرفق األول     
  .الكشف عن هوية أعضائه ضماناً حلياد ونزاهة عملية االختيار

   ترتيبات مؤسسية أخرى ذات صلةالطرائق املتعلقة بالروابط معصوغ   -٢  
صوغ طرائقهـا   ،  ر األطراف  لطلب مؤمت  ةً تلبي واصلت اللجنة، يف اجتماعها الثاين،      -١٢

. )٣( االتفاقيـة وخارجهـا    ضمن أخرى ذات صلة   مع ترتيبات مؤسسية     فيما يتعلق بالروابط  
املؤسسية الـيت    يف ذلك باملقررات ذات الصلة املتعلقة بالترتيبات          التنفيذية واستعانت اللجنة 

 املتعلقة بالروابط كذلك  طرائق   ال واستندت. اعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرة      
 ١٧-م أ /٤ املعتمدة مبوجب املقرر     لجنة التنفيذية، ني اخلامس والسادس من طرائق ال     إىل الفصل 

  .طرائقها اإلمجالية التنفيذيةوكذا املناقشات اليت جرت أثناء اجتماعها األول حينما بلورت اللجنة 
  الطرائـق املقترحـة    بأن حيل الفصالن األول والثاين مـن      التنفيذية    اللجنة وتوصي  -١٣
، بعد موافقة مؤمتر األطراف عليهما، حمـل الفـصلني          ن يف املرفق  ا الوارد يتعلق بالروابط  فيما

وجـب  بـصيغتها املعتمـدة مب    التنفيذية  التوايل، من طرائق اللجنة     اخلامس والسادس، على    
  .١٧-م أ/٤ املقرر
، أفكاراً أولية، ألنه ال يـزال        من املرفق  ١ يف الفقرة    تبار الطرائق، اليت ترد   وينبغي اع   -١٤

 يف إطـار    ذات الصلة لترتيبات املؤسسية األخرى    أن تتشاور مع ا   التنفيذية   ةيتعني على اللجن  
عانة بالطرائق اليت   كن االست ىل ذلك، مي  باإلضافة إ و.  آرائها بشأن تلك الّنُهج    لتماساالتفاقية ال 

خاصة ومعاجلة مسألة بعينـها تتعلـق    تقتضيه حالة  قد حسب ما من املرفق ٣ يف الفقرة    ترد
  . التنفيذيةخبطة العمل املتجددة للجنة

__________ 

 .٦، الفقرة ١٧-م أ/٤املقرر  )٣(
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 أن اللجنـة    ، يف الدورة السادسة والثالثني لكل منهما،      والحظت اهليئتان الفرعيتان    -١٥
تيبات املؤسسية ذات الصلة، فور بـدء اشـتغال هـذه           جري مشاورات مع التر   سُتالتنفيذية  

والحظـت اهليئتـان    .  املقترحة ربطالترتيبات، اللتماس آرائها واالتفاق معها على طرائق ال       
الفرعيتان أيضاً أن اللجنة التنفيذية ستبلغ عن نتائج مشاوراهتا مع هذه الترتيبات املؤسـسية              

، عـن طريـق     ٢٠١٢ألنشطة واألداء لعام    ذات الصلة بشأن تلك الطرائق يف تقريرها عن ا        
  .)٤(اهليئتني الفرعيتني، لكي ينظر فيها مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة

ونظرت اللجنة التنفيذية، أثناء اجتماعيها الثالث والرابع، يف استراتيجيتها للتـشاور             -١٦
 بشأن طرائـق الـربط      مع الترتيبات املؤسسية ذات الصلة يف إطار االتفاقية اللتماس آرائها         

  :ويف معرض مناقشة طرائق الربط تلك، أثار األعضاء املسائل التالية. املقترحة
أمهية الروابط بني اللجنة التنفيذية ومركز وشبكة تكنولوجيا املناخ، مبـا يف          )أ(  

دير مركز تكنولوجيا املناخ ورئـيس اللجنـة التنفيذيـة          مل املشاركة املتبادلة ذلك من خالل    
  اهليئات املعنية؛كة يف اجتماعات املشار

 وجلنة ،أمهية إقامة الروابط بني اللجنة التنفيذية واآللية املالية، واللجنة الدائمة  )ب(  
التكيف، مبا يف ذلك من خالل تبادل املعلومات عن الروابط وأوجه التآزر بني رؤساء اهليئات     

  املنشأة؛
رامج عمـل اهليئـات ذات      ضرورة توجيه طرائق الربط من خالل مهام وب         )ج(  

  .الصلة يف إطار االتفاقية
واتفقت اللجنة التنفيذية على دعوة رؤساء اهليئات املواضيعية ذات الصلة يف إطـار               -١٧

ورئيس اللجنـة التنفيذيـة ونائبـه    . االتفاقية إىل املشاركة يف اجتماع اللجنة التنفيذية املقبل   
ضيعية األخرى ذات الصلة يف إطار االتفاقية،       مستعدان للمشاركة يف اجتماعات اهليئات املوا     

  .إذا ما ُدعيا إىل ذلك

  )٢٠١٢املقرر أن تبدأ يف عام (األنشطة القصرية األجل   -باء  

املؤسسات الناشطة يف جمال التعـاون      ذات الصلة اليت تضطلع هبا      عمال  أللحصر  إعداد    -١  
   بالتكنولوجياالتكنولوجي كي تستنري هبا أعمال اللجنة التنفيذية املعنية

، إىل اللجنة التنفيذية أن يكـون مـن         ١٦-م أ /١طلب مؤمتر األطراف، يف مقرره        -١٨
السعي إىل التعاون مع املبادرات التكنولوجية الدولية ذات الصلة واجلهات صـاحبة            مهامها  

يف املصلحة واملنظمات، وتعزيز االتساق والتعاون يف جمال األنشطة املتعلقة بالتكنولوجيا، مبا            
  .شمولة وغري املشمولة باالتفاقيةذلك األنشطة امل

__________ 

)٤( FCCC/SBSTA/2012/2 ٣٤، الفقرة. 
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 حصر األعمـال ذات     ٢٠١٣-٢٠١٢وتشمل خطة العمل املتجددة للجنة للفترة         -١٩
يف  هبـا    ُيسترشدالصلة اليت تضطلع هبا املؤسسات الناشطة يف جمال التعاون التكنولوجي كي            

  .أعمال اللجنة التنفيذية
إسهامات دعوة إىل تقدمي     اجتماعها الثالث على توجيه      واتفقت اللجنة التنفيذية، يف     -٢٠

عّما تضطلع به املنظمات املعتمدة بصفة مراقب من أعمال ذات صلة بأداء اللجنة التنفيذيـة               
ومن شأن هذه اإلسهامات أن تساعد اللجنة التنفيذية يف حتديد املنظمات اليت ميكن             . مهامها

  .ونية يف املستقبلتنفيذ أي أنشطة تعايف أن تكون شريكة هلا 
تقدمي إسـهامات عـن     نفيذية، وجهت األمانة دعوة إىل      وبناًء على طلب اللجنة الت      -٢١

 طريق مركز تبادل املعلومات التكنولوجية ودعت املنظمات املهتمـة إىل تقـدمي معلوماهتـا             
  .٢٠١٢مايو / أيار٣١ حبلول
، تـشمل منظمـات   ةلتلك الدعو منظمة استجابةً ١٧وتلقت األمانة معلومات من    -٢٢

دولية، ووكاالت تابعة لألمم املتحدة، ومعاهد البحث، والقطاع اخلاص، ومنظمـات غـري         
مصرف التنمية اآلسيوي، وجملس األعمال     : ووردت معلومات من املنظمات التالية    . حكومية

التجارية من أجل الطاقة املستدامة، وحتالف املدن األوروبية والشعوب األصلية يف الغابـات             
ملطرية بشأن املناخ، ومركز حبوث الطاقة يف هولندا، ومرفق البيئة العاملية، واملعهـد العـاملي        ا

الدويل للتجارة والتنمية املستدامة، والوكالـة الدوليـة        واملركز  الحتجاز الكربون وختزينه،    
ني للطاقة، والوكالة الدولية للطاقة املتجددة، واالحتاد الدويل لالتصاالت، ومنظمة املتطـوع          

الشباب الدولية من أجل البيئة، ومركز اجلنوب، وجامعة تسينغهوا، وشبكة العامل الثالـث،             
وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، واجمللس العاملي لألعمال التجارية من أجل التنمية املـستدامة،             

  .واملنظمة العاملية للملكية الفكرية
املعلومات الواردة وتوليف   نولوجية  يف موقع مركز تبادل املعلومات التك     وقد ُنشرت     -٢٣

شطة يف جمال التعاون هلا، مبا يشمل حصراً لألعمال ذات الصلة اليت تضطلع هبا املؤسسات النا          
  .)٦( )٥(التكنولوجي

طرائق اللجنـة  لوتتماشى املعلومات املقدمة من املنظمات مع العناصر الرئيسية الستة    -٢٤
  :، وهي كاآليت١٧-أم /٤التنفيذية املعتمدة مبوجب املقرر 

  التحليل والتوليف؛  )أ(  
  توصيات السياسة العامة؛  )ب(  
  التيسري والتحفيز؛  )ج(  

__________ 

 .<http://unfccc.int/ttclear/jsp/CallInputs/Actions.jsp>: متاحة يف العنوان التايل )٥(
 .<http://unfccc.int/ttclear/jsp/TEC/TEC4.jsp>: متاحة يف العنوان التايل )٦(
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  االرتباط بترتيبات مؤسسية أخرى؛  )د(  
  إشراك أصحاب املصلحة؛  )ه(  
  .تقاسم املعلومات واملعارف  )و(  

اتفقت علـى  ونظرت اللجنة التنفيذية، أثناء اجتماعها الرابع، يف توليف املعلومات و           -٢٥
أهنا ُتبّين أن هناك فرصاً للتعاون بني اللجنة التنفيذية ومنظمات ومبادرات أخرى من خـارج    
االتفاقية عن طريق أفرقة اخلرباء والفرق العاملة وتبادل البيانات، فضالً عن حتديد جمـاالت              

  .جية فيهاالختصاص وعمل املنظمات األخرى الذي ينبغي أن تتفادى اللجنة التنفيذية االزدوا
ونظرت اللجنة التنفيذية أيضاً أثناء اجتماعيها الثالث والرابع يف الروابط املمكنة بني              -٢٦

خطة عملها وخطط عمل هيئات أخرى يف إطار االتفاقية، مبا فيها فريق اخلرباء االستشاري              
ية وفريـق   املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاق           

  .اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً، بغية حتديد اجملاالت اليت ميكن التعاون فيها
  :٢٠١٣واتفقت اللجنة التنفيذية على االضطالع باألنشطة التالية يف عام   -٢٧

حتديد جماالت التعاون بني اللجنة التنفيذية ومنظمات من خارج االتفاقيـة             )أ(  
اردة يف خطة عمل اللجنة التنفيذية واملعلومات املقدمـة مـن هـذه             استناداً إىل األنشطة الو   

  املنظمات، وإجراء اتصاالت معها؛
 تقدمي إسهامات، وتشجيع املنظمات ذات الـصلة        دعوة أخرى إىل  توجيه    )ب(  

 قد فعلت ذلك بعـد، وال سـيما         ، ما مل تكن   الدعوة  هلذه على أن تقدم معلوماهتا استجابةً    
احملددة يف توليف املعلومات، بغية حتسني حصر األعمال ذات الصلة اليت           يتعلق بالثغرات    فيما

  .تضطلع هبا املؤسسات الناشطة يف جمال التعاون التكنولوجي

   من مصادر خمتلفةةحتياجات التكنولوجيالاستعراض ا  -٢  
تتضمن خطة العمل املتجددة للجنة التنفيذية نشاطاً يتعلق باستعراض االحتياجـات             -٢٨

اسـتكمال  لوجية من مصادر خمتلفة، بغية تعزيز فهم االحتياجـات التكنولوجيـة، و           التكنو
، عمليات البالغات الوطنية، وإجراءات التخفيف املالئمة وطنياً، وخطط التكيـف الوطنيـة     

  .اللجنة التنفيذية يف إعداد توصياهتا بشأن التوجيهات املتعلقة بالسياسات العامة والربامج دعمو
نة التنفيذية، أثناء اجتماعها الرابع، يف التجارب والدروس املستفادة من          ونظرت اللج   -٢٩

 الثاين عن االحتياجـات     التوليفيالتقرير  "عملية تقييم االحتياجات التكنولوجية، استناداً إىل       
وأحاطت اللجنة  . )٧("التكنولوجية اليت حددهتا األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية         

علماً كذلك بعرض قدمه ممثل برنامج األمم املتحدة للبيئة عن احلالة الراهنة ملشروع             التنفيذية  
__________ 

)٧( FCCC/SBSTA/2009/INF.1. 



FCCC/SB/2012/2 

9 GE.12-62994 

باسـم   ،ذه الربنامج مع مركز ريزو التابع له      تقييم االحتياجات التكنولوجية العاملية الذي ينفّ     
  .مرفق البيئة العاملية، يف إطار برنامج بوزنان االستراتيجي املتعلق بنقل التكنولوجيا

  ئل الرئيسية بشأن عمليات تقييم االحتياجات التكنولوجيةالرسا    
لت مسائل خمتلفة تتصل بعملية تقيـيم االحتياجـات         ناقشت اللجنة التنفيذية وحلّ     -٣٠

  :التكنولوجية، وتعرض فيما يلي الرسائل الرئيسية املنبثقة عن ذلك
 رئيـسياً   ُتشكّل عمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية وتوليفاهتا مصدراً        )أ(  

للمعلومات بالنسبة إىل أعمال اللجنة التنفيذية بشأن ترتيب أولوية األنشطة يف إطـار آليـة               
التكنولوجيا، وميكن أن تكون مصدراً غنياً باملعلومات للحكومات وقطاع األعمـال وغـري      

  ذلك من اجلهات املعنية؛
عمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية وتنفيـذها      بلورة  ستمر  ينبغي أن ت    )ب(  

لتصبح جزءاً من العمليات األخرى املتصلة باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ،             
  مبا يف ذلك إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً، وخطط التكيف الوطنية؛

الً مفيداً لدعم   ميكن أن تكون عمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية عام         )ج(  
  التخطيط الوطين وغريه من العمليات واألدوات اإلمنائية؛

هناك حاجة إىل إشراك األوساط املالية وأوساط األعمال ومصادر التمويل            )د(  
  .من داخل االتفاقية وخارجها لتيسري تنفيذ نتائج عمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية

 للتعاون مع سائر املبادرات التكنولوجيـة وأصـحاب         تنظيم حوارات مواضيعية التماساً     -٣  
  املصلحة واملنظمات ذات الصلة

أجرت اللجنة التنفيذية حواراً مواضيعياً بشأن البيئات التمكينية لتطوير التكنولوجيا            -٣١
ونقلها واحلواجز اليت تعترضهما، ختللته عروض ومناقشات مع خرباء وممثلني جلهـات معنيـة              

 ، اخلاص  والقطاع ،حبث، ومعاهد    ووكاالت تابعة لألمم املتحدة    ،ظمات دولية شىت، مبا فيها من   
ونظمت اللجنة التنفيذية جلسات احلوار باالقتران مع اجتماعيهـا         . ومنظمات غري حكومية  

 .وأتاح احلوار فرصة إلجراء مشاورات مكثفة بشأن املسائل ذات الصلة. الثالث والرابع

 لتقدمي إسـهامات    دعوة اجتماعها الثالث، على توجيه      واتفقت اللجنة التنفيذية، يف     -٣٢
بشأن سبل تعزيز البيئات التمكينية لتطوير التكنولوجيا ونقلها والتـصدي للحـواجز الـيت              
تعترضهما، مبا يشمل اإلسهامات املتعلقة بالدور الذي ميكن أن تضطلع به اللجنة التنفيذية يف              

  .هذا اجملال من جماالت العمل
تقدمي إسـهامات عـن     دعوة إىل   هت األمانة   لى طلب اللجنة التنفيذية، وجّ    وبناًء ع   -٣٣

 اطريق مركز تبادل املعلومات التكنولوجية، ودعت املنظمات املهتمة إىل تقـدمي إسـهاماهت            
وتلقت األمانة إسهامات من املنظمات السبع عشرة التاليـة         . ٢٠١٢يوليه  / متوز ٣١ حبلول
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مية اآلسيوي، ومؤسسة بروكينغز، وجملس األعمال التجارية       مصرف التن :  النداء  هلذه استجابةً
، والشبكة الدولية للعمل املناخي، وصناديق االستثمارات املناخيـة،        من أجل الطاقة املستدامة   

ومركز حبوث الطاقة يف هولندا، واملعهد العاملي الحتجاز الكربون وختزينه، واملعهد اهلنـدي             
 البيئية العاملية، واملركز الدويل للتجارة والتنمية املستدامة،        للتكنولوجيا، ومعهد االستراتيجيات  

والوكالة الدولية للطاقة املتجددة، ومؤسسة ماري روبنسون للعدالة املناخية، ومركز اجلنوب،     
وشبكة العامل الثالث، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، والبنك الـدويل، واجمللـس العـاملي              

  .التنمية املستدامةلألعمال التجارية من أجل 
موقع مركـز تبـادل املعلومـات       يف   الواردة وتوليف هلا     اإلسهاماتوقد ُنشرت     -٣٤

  .)٩( )٨(التكنولوجية

   لتطوير التكنولوجيا ونقلها واحلواجز اليت تعترضهماالتمكينيةالرسائل الرئيسية بشأن البيئات     
بيئات التمكينية واحلـواجز    الناقشت اللجنة التنفيذية وحللت مسائل خمتلفة تتصل ب         -٣٥

استناداً إىل املعلومات اليت قدمها اخلرباء خالل جلسات احلوار املواضيعي ومناقشات األفرقة،            
ومداخالت املنظمات املعتمدة بصفة مراقب واملعلومات الواردة منها، والوثائق ذات الـصلة            

فيما يلي الرسائل    التنفيذية   اللجنةوتعرض  الصادرة عن فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا،        
  :الرئيسية املنبثقة عن ذلك

 باعتبـاره   والتطبيقينبغي تعزيز العمل التعاوين يف جماالت البحث والتطوير           )أ(  
سبيالً من سبل تقاسم املعارف واخلربات بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية، مبا يف ذلك من               

 وفيما بني بلدان اجلنـوب، مـن أجـل تلبيـة            خالل التعاون بني بلدان الشمال واجلنوب     
  االحتياجات التكنولوجية للبلدان النامية؛

القـدرات  وكفؤاً لالرتقـاء ب   م االبتكار الوطنية سبيالً فعاالً      ظُيتيح تعزيز نُ    )ب(  
  مواجهة تغري املناخ؛يف جمال الوطنية 

ـ             )ج(   تيعاهبا ينبغي تعزيز قدرة البلدان النامية على تقيـيم التكنولوجيـات واس
وتطويرها من أجل مواجهة حتدياهتا اإلمنائية املتصلة بتغري املناخ، مع مراعاة ظروفها الوطنيـة              

  والعوامل التمكينية املتاحة هلا؛
 األنـشطة املتـصلة مبراحـل دورة       تـوخي منظـور تكـاملي يف      ينبغي    )د(  

  ؛لعامة وأطرها التنظيمية ومتويلهاوسياساهتا ا )١٠(التكنولوجيا

__________ 

 .<http://unfccc.int/ttclear/jsp/CallInputs/EE.jsp>:  العنوان التايليفمتاحة  )٨(
 .<http://unfccc.int/ttclear/jsp/TEC/TEC4.jsp>:  العنوان التايليفمتاحة  )٩(
 .١٦-م أ/١على النحو احملدد يف املقرر  )١٠(
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ل إشراك األوساط املالية وأوساط األعمال، على املـستويني الـدويل           يشك  )ه(  
والوطين، يف مرحلة مبكرة، عامالً هاماً لتعزيز فرص احلـصول علـى التمويـل لتطـوير                

  التكنولوجيات ونقلها؛
ينبغي أن تواَءم آلية التكنولوجيا وغريها من اآلليات الدوليـة املـستخدمة              )و(  

ر  الـيت تيـسّ  التمكينيـة  البلدان النامية مواءمةً واضحةً مع األطر    لتعزيز نقل التكنولوجيا إىل   
  استثمارات القطاعني اخلاص والعام؛

 من  ُحددت حقوق امللكية الفكرية باعتبارها جماالً حيتاج إىل زيادة توضيح           )ز(  
 دور تلك احلقوق يف تطوير ونقل التكنولوجيات املرتبطة باملناخ بنـاًء علـى األدلـة                حيث

  .حلالةوحسب ا

  أنشطة املتابعة    
لتكنولوجيا واحلواجز اليت   مسائل البيئات التمكينية لنقل ا    اعتربت اللجنة التنفيذية أن       -٣٦

 األبعاد، وأن هناك حاجة إىل مزيد مـن العمـل           تعترضه تشكل جماالً واسع النطاق ومتعدد     
غي وينب. ذه املسألة مداوالت أعضاء اللجنة التنفيذية بشأن ه     إلتاحة معلومات ُيسترشد هبا يف      

لقرارات بشأن املـسائل   لهاوعمليات اختاذاألطراف مداوالت  أن تسهم نتائج هذا العمل يف       
  .تلك املداوالت والعملياتُيسترشد هبا يف أو /املتصلة بالتكنولوجيا يف إطار االتفاقية، و

  :٢٠١٣واتفقت اللجنة التنفيذية على االضطالع باألنشطة التالية يف عام   -٣٧
مواصلة احلوار مع اجلهات املعنية بشأن هذه املسألة، بغية توسـيع نطـاق               )أ(  
  املشاركة؛
االستمرار يف حشد الدعم والتماس مزيد من اإلسهامات من اجلهات املعنية             )ب(  

  إسهامات؛أخرى لتقدمي  دعوةمن خالل توجيه 
 املصادر،  إجراء مزيد من التحليالت الشاملة للمعلومات الواردة من خمتلف          )ج(  

خالل جلسات احلـوار واملعلومـات      اليت جرت   واملناقشات  اليت قُّدمت   العروض  يشمل  مبا  
  تقدمي إسهامات بشأن هذه املسألة؛للدعوة إىل الواردة من اجلهات املعنية استجابةً 

تنظيم حلقات عمل بشأن مسائل حمددة ليتسىن إجراء مناقشات متعمقـة،             )د(  
  ية بشأن سبل معاجلة تلك املسائل؛اتة االستراتيجية والسياسبغية بلورة تفاصيل املشور

  .استكشاف إمكانية إعداد ورقة تقنية بشأن البيئات التمكينية  )ه(  
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  إعداد حصر خلرائط الطريق املوجودة املتعلقة بالتكنولوجيا  -٤  
يف ولوجيا  اهلدف الرئيسي للجنة التنفيذية يف جمال خرائط الطريق املتعلقة بالتكن       يتمثل  -٣٨

سيما من البلدان النامية، على وضع واستخدام تلك اخلرائط، يف سياق            حتفيز األطراف، وال  
  .مواجهة تغري املناخ

وقد نظرت اللجنة التنفيذية يف مسألة خرائط الطريق املتعلقة بالتكنولوجيـا أثنـاء               -٣٩
ر خلرائط الطريق تلك     إعداد حص  مهميتوناقشت اللجنة التنفيذية    . اجتماعيها الثالث والرابع  

وتيسرياً ألعماهلا، دعت اللجنة    . ووضع ورقة معلومات أساسية بشأن استعراض تلك اخلرائط       
متعلقـة   ما أعدته املنظمات ذات الصلة من خرائط طريق          التنفيذية إىل تقدمي إسهامات بشأن    

  .بالتكنولوجيا
تقدمي إسـهامات عـن     دعوة إىل   وبناًء على طلب اللجنة التنفيذية، وجهت األمانة          -٤٠

طريق مركز تبادل املعلومات التكنولوجية، ودعت املنظمات املهتمة إىل تقـدمي معلوماهتـا             
وتلقت األمانة معلومات من املنظمات السبع التالية اسـتجابةً        . ٢٠١٢يوليه  / متوز ٣١ لحبلو

ـ          : هلذا النداء  ستدامة، مصرف التنمية اآلسيوي، وجملس األعمال التجارية من أجل الطاقة امل
الكيميائية، والوكالة الدولية للطاقة املتجددة، والوكالـة األملانيـة         لالحتادات  واجمللس الدويل   

للتعاون الدويل، واملعهد العاملي الحتجاز الكربون وختزينه، واجمللس العاملي لألعمال التجارية           
  .من أجل التنمية املستدامة

  .)١١(كز تبادل املعلومات التكنولوجيةموقع مريف وقد ُنشرت املعلومات الواردة   -٤١

  الرسائل الرئيسية بشأن خرائط الطريق املتعلقة بالتكنولوجيا    
توجه اللجنة التنفيذية، بناًء على املناقشات اليت جرت، الرسائل الرئيسية التالية بشأن              -٤٢

  :خرائط الطريق املتعلقة بالتكنولوجيا
لوجيا أساساً متجانساً لوضع سياسات     تتيح خرائط الطريق املتعلقة بالتكنو      )أ(  

لـها ملواجهـة    أو وطنية لدعم العمل املعزز يف جمال تطوير التكنولوجيات ونق         /عامة دولية و  
  املناخ؛ تغري

ل خرائط الطريق املتعلقة بالتكنولوجيـا اجلهـود املبذولـة          ميكن أن تكمّ    )ب(  
لدويل والوطين، مبا يف ذلـك      واإلجراءات املتخذة من خمتلف اجلهات املعنية على الصعيدين ا        

عمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية، وإجراءات التخفيف املالئمـة وطنيـاً، وخطـط            
التكيف الوطنية، وتساعد على بناء الثقة لدى أصحاب املصلحة الذين ينبغي إشراكهم منـذ              

  .مرحلة مبكرة

__________ 

 .<http://unfccc.int/ttclear/jsp/CallInputs/RM.jsp>:  العنوان التايليفمتاحة  )١١(
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  أنشطة املتابعة    
  :٢٠١٣نشطة التالية يف عام اتفقت اللجنة التنفيذية على االضطالع باأل  -٤٣

مواصلة جهودها الرامية إىل حتسني حـصر خـرائط الطريـق املتعلقـة               )أ(  
  بالتكنولوجيا بالتعاون مع املنظمات ذات الصلة؛

استكمال استعراض خرائط الطريق املتعلقة بالتكنولوجيا الواردة يف احلصر           )ب(  
  بغية حتديد الثغرات وتقدمي التوصيات الالزمة لسدها؛

تنظيم اجتماع للخرباء يركز على خرائط الطريق املتعلقة بالتكنولوجيـا يف             )ج(  
  جمال التكيف مع تغري املناخ؛

وضع مبادئ توجيهية عملية وأدوات ذات صلة إلعداد خـرائط الطريـق              )د(  
  .املتعلقة بالتكنولوجيا واستخدامها

  املبادرة إىل إعداد ورقات تقنية  -٥  
ملتجددة للجنة التنفيذية نشاطاً يتعلق باملبادرة إىل إعداد ورقات         تتضمن خطة العمل ا     -٤٤

  .تقنية، بغية تقدمي توجيهات بشأن السياسات العامة والربامج
وتبادلت اللجنة التنفيذية، أثناء اجتماعيها الثالث والرابع، اآلراء بشأن إعداد ورقاهتا             -٤٥

وجهة حنو السياسات العامة وفعالـة      واتفقت على أن تكون هذه الورقات موجزة وم       . التقنية
من حيث التكلفة وجذابة يف شكلها، وتشارك فيها اجلهات املعنية، وتـستند إىل املعـارف               

  .املوجودة، وتكون مفيدة لواضعي السياسات وآللية التكنولوجيا
لثاين عـن االحتياجـات     التجميعي ا واتفقت اللجنة التنفيذية على أن يتيح التقرير          -٤٦

 أعاله، أساساً لتحديد املواضيع الـيت ميكـن تقـدمي           ٢٩، املشار إليه يف الفقرة      يةالتكنولوج
ألطراف غري املدرجـة يف املرفـق       ياجات ذات األولوية ل   إحاطات تقنية بشأهنا ملعاجلة االحت    

واتفقت اللجنة التنفيذية على أن تركز مواضيع اإلحاطات التقنية يف البدايـة علـى              . األول
  .زمة للتكيف وأن تستهدف باألساس واضعي السياساتالتكنولوجيات الال

  :٢٠١٣واتفقت اللجنة التنفيذية على االضطالع باألنشطة التالية يف عام   -٤٧
 املتاحة يف هذا اجملال مع التركيز على قطاعـات التكيـف            املراجعاستعراض    )أ(  

ـ           دد يف التقريـر    الرئيسية وتكنولوجيات التكيف وأهم احلواجز اليت تعترضها، على النحو احمل
  التجميعي الثاين عن االحتياجات التكنولوجية، بغية تقدمي إسهامات إلعداد اإلحاطات التقنية؛

اجتماع للخرباء بشأن العوامل التمكينية لتكنولوجيـات       /تنظيم حلقة عمل    )ب(  
  التكيف واحلواجز اليت تعترضها؛
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ـ     لتقدمي دعوة إىل اجلهات املتمتعة بصفة مراقب     توجيه    )ج(    اً إسـهامات دعم
  ددة؛احملسائل املداوالت اللجنة التنفيذية بشأن مل

 اختصاصاتمشروع  االتفاق على مواضيع حمددة لإلحاطات التقنية وإعداد          )د(  
  .يف هذا الصدد

ضـمن مركـز    خاصة باللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا       ية معلومات واجهةاستحداث    -٦  
  تبادل املعلومات التكنولوجية

 واجهـة تتضمن خطة العمل املتجددة للجنة التنفيذية نشاطاً يتعلـق باسـتحداث              -٤٨
 خاصة هبا ضمن مركز تبادل املعلومات التكنولوجية، بغية نشر نتائج األنشطة اليت             يةمعلومات

  .تضطلع هبا اللجنة التنفيذية، وتعزيز تبادل املعلومات بني خمتلف اجلهات املعنية
 للواجهـة فيذية، أثناء اجتماعها الثالث، الـسمات الرئيـسية         وناقشت اللجنة التن    -٤٩

ضـمن  هذه الواجهـة     واتفقت عليها وعلى النهج الذي ينبغي اتباعه الستحداث          يةاملعلومات
  .مركز تبادل املعلومات التكنولوجية

وجيري حالياً االرتقاء مبركز تبادل املعلومات التكنولوجية مـن أجـل اسـتيعاب               -٥٠
وستـصبح  .  اجلديدة اليت اتفقت عليها اللجنة التنفيذية      ية املعلومات للواجهةة  السمات الرئيسي 

اإلنترنت قبل الدورة الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف، وُيتوقع أن         متاحة عرب   صيغة املركز احملدثة    
 اجلديدة جبميع مساهتا اجلديدة ويبدأ اشتغاهلا حبلول الدورة الثامنة          يةاملعلوماتالواجهة  ُتستكمل  

  .الثالثني لكل من اهليئتني الفرعيتنيو
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  املرفق

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

  إقامة الروابط مع سائر الترتيبات املؤسسية املعنية يف إطار االتفاقية  -أوالً  
، عن طريق   ١٦-م أ /١ من املقرر    ١٢١نة يف الفقرة    الع باملهام املبيّ  من أجل االضط    -١

اليت تتداخل مهامها   ، الوثيق مع اهليئات املواضيعية ذات الصلة املنشأة مبوجب االتفاقية         التفاعل
حلصر، اجمللس االستـشاري ملركـز      ا مبا يف ذلك على سبيل املثال ال         أو أنشطتها املمكنة،  /و

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

التفاقية، واللجنة الدائمة، وجملس صندوق     لاملقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول         
  :رائق مجلة أمور منها ما يليالتكيف، ميكن أن تشمل الط

 اليت ُتعقد بشأن املسائل ذات      يف اجتماعات اهليئات املعنية   املتبادلة  املشاركة    )أ(  
تشارك  أو   ليت تنظمها تلك اهليئات    واملناسبات ا  ، مبا يف ذلك حلقات العمل     االهتمام املشترك 

  ؛هاتنظيميف 
ى حنو ما تنص عليـه       يف دعم تنفيذ أنشطة بعينها عل      تقدمي إسهامات طلب    )ب(  

  ؛)اللجنة التنفيذية (خطة عمل اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا
 يف الترتيبات املؤسسية األخرى يف إطار االتفاقيـة، تلبيـةً           تقدمي إسهامات   )ج(  

أو دعوات من املؤسسات املعنية، من أجل تيـسري عمـل تلـك             /لطلبات مؤمتر األطراف و   
  املؤسسات؛

  .عارف واملعلوماتتبادل امل  )د(  
ـ            -٢ ة وينبغي اعتبار الطرائق الواردة أعاله أفكاراً أولية، ألنه ال يزال يتعني علـى اللجن

 أن تتشاور مع الترتيبات املؤسسية األخرى املعنية يف إطار االتفاقية لالطالع علـى              التنفيذية
  . الّنُهجهذهآرائها بشأن 
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  املؤسسية املعنية خارج إطار االتفاقيةإقامة الروابط مع سائر الترتيبات   -ثانياً  
، عن طريق   ١٦-م أ /١ من املقرر    ١٢١نة يف الفقرة    من أجل االضطالع باملهام املبيّ      -٣

 مبا يف ذلك على سبيل املثـال ال         ،إقامة الروابط مع الترتيبات املؤسسية خارج إطار االتفاقية       
دمييـة، واملنظمـات الدوليـة،    احلصر، املؤسسات العامة، ودوائر األعمال، واألوساط األكا    

ميكن أن تشمل الطرائق مجلة أمور منها       والشبكات، والشراكات،   واملنظمات غري احلكومية،    
  :ما يلي

   املشاركة يف اجتماعات اللجنة التنفيذية، بصفة مراقب أو خبري استشاري؛إتاحة  )أ(  
ـ  /منتـديات أصـحاب املـصلحة و       أو/ و أفرقة العمل التقنية    )ب(   ة أو األفرق

  االستشارية؛
  الترتيبات التعاونية الثنائية؛  )ج(  
قنوات االتصال عرب اإلنترنت، بطرق منـها مركـز تبـادل املعلومـات               )د(  

  التكنولوجية؛
 يف  يمثلـها ل ة التنفيذية أو نائب الرئيس، أو أي عضو تعّينه اللجن       /الرئيس و   )ه(  

  .التنفيذيةة اللجنتقارير عن تلك االجتماعات إىل االجتماعات اخلارجية ويقدم 
عاجلـة  ملوعلى أساس خمصص     أعاله   ٣وميكن االستعانة بالطرائق الواردة يف الفقرة         -٤

  .ة التنفيذيةمسألة بعينها تتعلق خبطة العمل املتجددة للجن

        


