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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  ذللتنفياهليئة الفرعية 
  الدورة السابعة والثالثون

  ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول١نوفمرب إىل / تشرين الثاين٢٦الدوحة، من 
  من جدول األعمال) أ(١٣البند 

  قلهاتطوير التكنولوجيات ون
  تقرير اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا

  تقرير اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا    

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس    
، نظرت اهليئة الفرعية للتنفيـذ واهليئـة        ١٦-م أ /١ من املقرر    ١٢٦عمالً بالفقرة     

علق بأنشطة اللجنـة التنفيذيـة املعنيـة        الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف التقرير املت      
، وأوصتا مؤمتر األطراف بأن ينظر يف مشروع        )١(٢٠١٢بالتكنولوجيا وأدائها ملهامها يف عام      

  .نص املقرر الوارد يف مرفق هذه االستنتاجات ويستكمله يف دورته الثامنة عشرة

  ــــــــــ
)١( FCCC/SB/2012/2. 

 FCCC/SBI/2012/L.51  األمم املتحدة 

    Distr.: Limited 
1 December 2012 
Arabic 
Original: English 



FCCC/SBI/2012/L.51 

GE.12-71117 2 

  املرفق

  نية بالتكنولوجياتقرير اللجنة التنفيذية املع    
  إن مؤمتر األطراف،[  
 ٨ و٧ و٥ و٣ و١ إىل األحكام ذات الصلة من االتفاقية، وال سيما الفقرات  إذ يشري   

  ،٤ من املادة ٩و
  ،١٧-م أ/٤، و١٧-م أ/٢، و١٦-م أ/١ إىل املقررات وإذ يشري أيضاً  
 تـوايف مـؤمتر      إىل أن اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا جيب أن        وإذ يشري كذلك    

  األطراف، على أساس مؤقت ومن خالل اهليئتني الفرعيتني، بتقارير عن أنشطتها وأدائها ملهامها،
 بالتقرير املتعلق بأنشطة اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا وأدائها ملهامها يف           يرحب  -١

   نتائج اجتماعاهتا الثاين والثالث والرابع؛املتضمن، )١(٢٠١٢عام 
 خبطة العمـل املتجـددة للجنـة التنفيذيـة املعنيـة بالتكنولوجيـا              رحب أيضاً ي  -٢

  ؛)٢(، وبالتقدم الذي أحرزته اللجنة يف النهوض بتنفيذها٢٠١٣-٢٠١٢ للفترة
بشأن البيئـات   للجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا     الرسائل الرئيسية    بتقدير يالحظ  -٣

واليت تشكل جمـاالً واسـع      احلواجز اليت تعترضهما،    التمكينية لتطوير التكنولوجيا ونقلها و    
النطاق ومتعدد األبعاد، وأن اللجنة تضطلع مبزيد من العمل يف هذا الصدد، ويالحظ كذلك              

، على  خرائط الطريق املتعلقة بالتكنولوجيا، وعمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية       بتقدير  
   أعاله؛١ة النحو الوارد يف التقرير املشار إليه يف الفقر

 بأن العمل الذي يشمل الرسائل الرئيسية للجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيـا            ُيسلّم  -٤
  مبوجب االتفاقية واجلهات األخـرى      املنشأة ميكن أن يوجه احلكومات واهليئات ذات الصلة      

  ؛صاحبة املصلحة
نية بالتكنولوجيا مـع     باملشاورات املكثفة اليت أجرهتا اللجنة التنفيذية املع       حييط علماً   -٥

والتقارير اليت قدمتها هذه اجلهات استجابةً للدعوات الصادرة         صاحبة املصلحة    اجلهات املعنية 
عن اللجنة من أجل تقدمي إسهامات بشأن ما تضطلع به املنظمات املعتمدة بصفة مراقب من               

أن سبل تعزيز البيئات أعمال ذات صلة بأداء اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا مهامها؛ وبش         
؛ وبشأن خـرائط    حلواجز اليت تعترضهما  ا والتغلب على ا  لتطوير التكنولوجيا ونقله  التمكينية  

  الطريق وخطط العمل املتعلقة بالتكنولوجيا؛
__________ 

)١( FCCC/SB/2012/2. 
)٢( FCCC/SB/2012/1املرفق األول ،. 
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 اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا على مواصلة مشاوراهتا مع اجلهات املعنية           يشجع  -٦
  فاقية وخارجها؛ يف إطار االتصاحبة املصلحة

فيذية املعنية بالتكنولوجيا على مواصلة تشاورها مع الترتيبات         اللجنة التن  يشجع أيضاً   -٧
املؤسسية ذات الصلة يف إطار االتفاقية، مبا فيها جلنة التكيف، واللجنة الدائمة املعنية بالتمويل، 
وجملس الصندوق األخضر للمناخ، والشروع يف مشاورات مع اجمللس االستـشاري ملركـز             

نشائه، من أجل التماس آراء هذه اجلهات بشأن طرائق اللجنة وشبكة تكنولوجيا املناخ، فور إ   
إلقامة الروابط مع سائر الترتيبات املؤسسية املعنيـة يف         املقترحة  التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا    

  ؛)٣(إطار االتفاقية، وتنسيق هذه الطرائق
اوراهتا مع سائر    إىل اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا أن تبلغ عن نتائج مش          يطلب  -٨

، لكي  ٢٠١٣الترتيبات املؤسسية ذات الصلة يف تقريرها عن أنشطتها وأدائها ملهامها يف عام             
يسترشد بذلك مؤمتر األطراف لدى النظر يف طرائق اللجنة إلقامة الروابط مع سائر الترتيبات              

   التاسعة عشرة؛املؤسسية املعنية يف إطار االتفاقية وخارجها، وإقرار هذه الطرائق يف دورته
 أن اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا ستضطلع، مبساعدة مـن األمانـة،            يالحظ  -٩

، ومتاشياً ٢٠١٣-٢٠١٢ يف خطة عملها املتجددة للفترة أصالًوباإلضافة إىل األنشطة املقررة     
ولوجيا لتطوير التكن  بشأن البيئات التمكينية     ٢٠١٣مع مهامها، بأنشطة متابعة حمددة يف عام        

، وخرائط الطريق املتعلقة بالتكنولوجيا وإعـداد       حلواجز اليت تعترضهما  ا والتغلب على ا  ونقله
 أعاله، هبـدف تيـسري   ١الورقات التقنية، على النحو املبّين يف تقريرها املشار إليه يف الفقرة       

  التنفيذ الفعال آللية التكنولوجيا بتوجيه من مؤمتر األطراف؛
مصدراً رئيسياً  ُتشكّل  يات تقييم االحتياجات التكنولوجية وتوليفاهتا      عمل بأن   ُيسلّم  -١٠

بـشأن ترتيـب أولويـة      املعنية بالتكنولوجيا   للمعلومات بالنسبة إىل أعمال اللجنة التنفيذية       
 يف إطار آلية التكنولوجيا، وميكن أن تكون مصدراً غنياً باملعلومـات للحكومـات              تهاأنشط

  ؛صاحبة املصلحةوغري ذلك من اجلهات ر االتفاقية اهليئات ذات الصلة يف إطاو
] نتـائج [ يتواصل إعداد وتنفيذ     ]على أن يشجع   []ينبغي أن [] بأنهيقر  ] [أنيقرر  [  -١١

جزءاً من العمليات   ] تصبح[و] وأن ُتنفذ نتائجها  [تقييم االحتياجات التكنولوجية    ] عمليات[
إجـراءات التخفيـف   ] املثال ال احلـصر على سبيل   [ذات الصلة يف إطار االتفاقية، مبا فيها        

  املالئمة وطنياً، وخطط التكيف الوطنية، واستراتيجيات التنمية خفيضة االنبعاثات؛
 األوساط املالية وأوساط األعمال ومصادر التمويل مـن داخـل االتفاقيـة             يشجع  -١٢

  نولوجية؛وخارجها على تيسري التمويل من أجل تنفيذ نتائج عمليات تقييم االحتياجات التك

__________ 

)٣( FCCC/SB/2012/2املرفق ،. 
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 بأن املسائل املتصلة بالبيئات التمكينية للوصول إىل تكنولوجيات مواتية للبيئة           مسلّي[  -١٣
حلواجز اليت تعترضهما، وتقليص العبء الناجم عن حقـوق امللكيـة    والتغلب على ا  ونقلها،  

 يف الفكرية، والتوصية بآليات تكافئ املبتكرين وتزيد من دينامية االبتكار العـاملي، والعمـل        
الوقت ذاته على مساعدة األطراف اليت حتتاج إىل تلك التكنولوجيات، هي مسائل واسـعة              
النطاق ومتعددة األبعاد، سيتعني على اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا أن تضطلع مبزيد من      

 يف  املسائل املتصلة بالتكنولوجيـا   ب املتعلقةالعمل بشأهنا، تسهم نتائجه يف مداوالت األطراف        
  .]]إطار االتفاقية

        


