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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
  الدورة التاسعة والثالثون

  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين١٦-١١وارسو، 
  من جدول األعمال املؤقت) أ(٧البند 

  ها وتنفيذ آلية التكنولوجياتطوير التكنولوجيا ونقل
  التقرير السنوي املشترك للجنة التنفيذية املعنية
  بالتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة التاسعة والثالثون

  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين١٦-١١وارسو، 
  من جدول األعمال املؤقت) أ(١٣البند 

  نقلها وتنفيذ آلية التكنولوجياتطوير التكنولوجيا و
  التقرير السنوي املشترك للجنة التنفيذية املعنية
  بالتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا املناخ

التقرير السنوي املشترك للجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا ومركـز             
  ٢٠١٣وشبكة تكنولوجيا املناخ لعام 

  موجز    
اللجنـة  (داء اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيـا       يتناول هذا التقرير أنشطة وأ      
ويتـضمن  . ٢٠١٣يف عام   ) املركز والشبكة (ومركز وشبكة تكنولوجيا املناخ     ) التنفيذية

التقرير فصالً مشتركاً بني اللجنة التنفيذية واملركز والشبكة بشأن تفعيل آلية التكنولوجيا،            
رير اللجنة التنفيذية أداءها ألنـشطتها يف       ويعرض تق . فضالً عن فصلني مستقلني للهيئتني    

، ويشمل الرسائل الرئيسية ٢٠١٣-٢٠١٢، وفقاً خلطة عملها املتجددة للفترة     ٢٠١٣ عام
ويغطي التقرير نتـائج اجتماعـات      . املوجهة إىل مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عشرة       
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أمـا  . صلة بني الدورات  اللجنة التنفيذية اخلامس والسادس والسابع وعملها يف الفترة الفا        
، مبا يف ذلـك العمـل       ٢٠١٣تقرير املركز والشبكة فيعرض أنشطتهما وأداءمها يف عام         
ويشمل التقريـر االجتمـاعني   . املضطلع به استجابة للواليات املسندة من مؤمتر األطراف 

األول والثاين للمجلس االستشاري للمركز والشبكة وعمله يف الفتـرة الفاصـلة بـني              
، ويتضمن أيضاً معلومات حمّدثة قدمها برنامج األمم املتحدة للبيئة بشأن املسائل            الدورات

  .املتصلة بدوره كجهة مضيفة ملركز تكنولوجيا املناخ
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  مقدمة  -أوالً  

  الوالية  -ألف  
، قيام اللجنة التنفيذيـة املعنيـة       )١(١٦-م أ /١األطراف، مبوجب مقرره    قرر مؤمتر     -١

بإعـداد  ) املركز والشبكة (ومركز وشبكة تكنولوجيا املناخ     ) اللجنة التنفيذية (بالتكنولوجيا  
تقرير، على أساس مؤقت ودون املساس بالعالقة بني اجلهتني، عن األنشطة احملددة لكل منهما 

  .لتلك األنشطة، وتقدميه إىل مؤمتر األطراف عن طريق اهليئتني الفرعيتنيوعن أدائهما 
، إىل )٢(١٨-م أ/١٤ألطراف، مبوجـب مقـرره   وباإلضافة إىل ذلك، طلب مؤمتر ا    -٢

مركز تكنولوجيا املناخ أن يتشاور مع اللجنة التنفيذية بشأن وضع إجراءات إلعداد تقريـر              
، بغية إتاحته ملؤمتر األطراف عـن       ١٧-م أ /٢قرر  سنوي مشترك على النحو املطلوب يف امل      

  .طريق اهليئتني الفرعيتني يف الدورة التاسعة والثالثني لكل منهما

  إجراءات إعداد التقرير السنوي املشترك  -باء  
استجابة للطلب املذكور أعاله، وعقب املشاورات اليت جرت يف فتـرة مـا بـني                 -٣

نائبه ورئيس اجمللس االستشاري للمركـز والـشبكة        الدورات بني رئيس اللجنة التنفيذية و     
ونائبه، اتفقت اهليئتان على اإلجـراءات التاليـة        ) ويشار إليه فيما يلي باجمللس االستشاري     (

  :إلعداد التقرير السنوي املشترك
  :ينبغي أن يكون التقرير وثيقة واحدة تضم ثالثة فروع هي  )أ(  
   والشبكة؛فصل مشترك بني اللجنة التنفيذية واملركز '١'
  تقرير اللجنة التنفيذية؛ '٢'
  تقرير املركز والشبكة؛ '٣'
ينبغي أن ُينَجز التقرير يف الوقت املناسب وأال يتجاوز عدد كلماته ما حتدده   )ب(  

  االتفاقية اإلطارية، حرصاً على ترمجته إىل مجيع لغات األمم املتحدة الرمسية الست؛
 ورئيس اجمللس االستشاري ونائبـه      يتعني على رئيس اللجنة التنفيذية ونائبه       )ج(  

أن ُيعّدا ويستكمال الفصل املشترك من التقرير، مع مراعاة أي تعليقات ترِد من أعضاء اللجنة               
  .التنفيذية واجمللس االستشاري

__________ 

 .١٢٦، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )١(
 .١١، الفقرة ١٨-م أ/١٤املقرر  )٢(
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  نطاق املذكرة  -جيم  
  :يتضمن هذا التقرير ما يلي  -٤

تفعيـل آليـة    فصالً مشتركاً بني اللجنة التنفيذية واملركز والشبكة بشأن           )أ(  
  التكنولوجيا؛

، وفقاً خلطـة    ٢٠١٣معلومات عن أنشطة اللجنة التنفيذية وأدائها يف عام           )ب(  
، والرسائل الرئيسية املوجهة إىل مؤمتر األطـراف يف         ٢٠١٣-٢٠١٢عملها املتجددة للفترة    

ويغطي التقرير نتائج اجتماعات اللجنة التنفيذية اخلـامس والـسادس          . دورته التاسعة عشرة  
  والسابع وعملها يف الفترة الفاصلة بني الدورات؛

، مبا يف ذلـك     ٢٠١٣معلومات عن أنشطة وأداء املركز والشبكة يف عام           )ج(  
ويشمل التقرير االجتماعني   . العمل املضطلع به استجابة للواليات املسندة من مؤمتر األطراف        
 الدورات، ويتضمن أيـضاً     األول والثاين للمجلس االستشاري وعمله يف الفترة الفاصلة بني        

معلومات حمّدثة قدمها برنامج األمم املتحدة للبيئة بشأن املسائل املتصلة بدوره كجهة مضيفة             
  .ملركز تكنولوجيا املناخ

  اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اهليئتان الفرعيتان  -دال  
اهليئتـان  (ية للتنفيذ قد تود اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرع          -٥

، ٢٠١٣ املشترك للجنة التنفيذية واملركز والشبكة لعـام          السنوي النظر يف التقرير  ) الفرعيتان
أو املركز والشبكة بأي إرشادات بشأن اختاذ مزيد من اإلجراءات، /وتوصية اللجنة التنفيذية و

  . االقتضاءلكي ينظر فيها مؤمتر األطراف ويعتمدها يف دورته التاسعة عشرة، حسب

الفصل املشترك بني اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا ومركز وشبكة           -ثانياً  
  تكنولوجيا املناخ بشأن تفعيل آلية التكنولوجيا

سلَّمت األطراف، يف الدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطراف، بأمهية تسريع وتـرية              -٦
ان من خالل إنشاء آلية التكنولوجيا الـيت        تطوير ونقل تكنولوجيات سليمة بيئياً جلميع البلد      

. اللجنة التنفيذية واملركز والشبكة   : تتكون من هيئتني خمتلفتني ولكنهما متكاملتان للغاية مها       
وهتدف آلية التكنولوجيا إىل تيسري تنفيذ العمل املعزز يف جمال تطوير التكنولوجيـا ونقلـها               

وطلب مؤمتر األطراف   . التفاقية على حنو تام   لدعم إجراءات التخفيف والتكيف سعياً لتنفيذ ا      
إىل اللجنة التنفيذية واملركز والشبكة إبالغه سنوياً عن طريق اهليئتني الفرعيتني مـن خـالل               

  .وهذا هو أول تلك التقارير. رير سنوي مشتركإعداد تق



FCCC/SB/2013/1 

GE.13-63114 6 

 وأنشئت آلية التكنولوجيا لتلبية االحتياجات كافة ومواجهة مجيع التحديات العملية           -٧
وكُلفت اللجنة التنفيذية بتلبية احتياجات األطراف بطرق شىت        . يف تطوير التكنولوجيا ونقلها   

  .)٣(وفقاً ملهامها املشار إليها يف اتفاقات كانكون
وإىل جانب اإلرشادات السياساتية واالستراتيجية اليت تقدمها اللجنة التنفيذية، تركز            -٨

. كز والشبكة على التنفيذ العملي لتلك اإلرشادات      األهداف اليت حددها مؤمتر األطراف للمر     
وتتمثل املهمة املسندة إىل املركز والشبكة يف حفز التعاون التكنولـوجي وتعزيـز تطـوير               
التكنولوجيات ونقلها ومساعدة البلدان النامية األطراف، وفقاً لطلبها، ومبا يتماشـى مـع             

قدرهتا على حتديد احتياجاهتا التكنولوجية،     ظروفها وأولوياهتا الوطنية، من أجل بناء أو متتني         
وتيسري إعداد مشاريعها واستراتيجياهتا التكنولوجية وتنفيذها لـدعم إجـراءات التخفيـف           

وتـرِد  . والتكيف، وتعزيز التنمية اخلفيضة االنبعاثات والقادرة على التأقلم مع تغري املنـاخ           
  .فصل الرابع أدناهمعلومات إضافية عن مهمة وأنشطة املركز والشبكة يف ال

غيل حالياً، وإن كانا قـد بلغـا        وقد دخل كال عنصري آلية التكنولوجيا طور التش         -٩
وانطلق تشغيل اللجنة التنفيذية قبل املركز والشبكة، إبـاّن انعقـاد           . تني تطور خمتلف  يتحلمر

فبـسبب  أما املركز والشبكة،    . ٢٠١١سبتمرب  /اجتماعها االفتتاحي يف بون بأملانيا، يف أيلول      
تعقُّد تنظيمهما وهيكلهما التشغيلي، مل يستهال أنشطتهما إال منذ عهد قريـب، يف مطلـع               

، عندما ُوقعت مذكرة التفاهم بني مؤمتر األطراف وبرنامج األمم املتحدة للبيئـة             ٢٠١٣ عام
ورغم أوجه االختالف يف النضج التنظيمي، حقـق        . بشأن استضافة مركز تكنولوجيا املناخ    

وترِد تفاصيل عن اإلجنازات اليت حققها كـل        . إجنازات كثرية، منفردين وجمتمعني   العنصران  
  .عنصر من عنصري آلية التكنولوجيا يف الفصل اخلاص به أدناه

وقد اشترك كل من اللجنة التنفيذية واملركز والشبكة يف العمل علـى حنـو وثيـق        -١٠
نهما، أو على صـعيد غـري   ومنتج، إما على صعيد رمسي من خالل طرائق وإجراءات كل م        

رمسي من خالل اجلهود اجلماعية اليت بذلتها األمانتان املخصصتان، وكذلك عرب جمموعة من             
وينبغي أن تتشجع األطـراف لكـون       . التفاعالت بني اللجنة التنفيذية واجمللس االستشاري     

مانة االتفاقيـة   أ(الكيانات األربعة املكلفة باالستجابة لإلرشادات املقدمة من مؤمتر األطراف          
تـضم  ) اإلطارية، وأمانة برنامج األمم املتحدة للبيئة، واللجنة التنفيذية، واجمللس االستشاري         

فقد َتبيَّن مـثالً أن     . جمموعة واسعة من األفراد امللتزمني بأداء مهمة اهليئتني وحتقيق أهدافهما         
ومـن األمثلـة علـى      . ضم رئيس اللجنة التنفيذية ونائبه إىل اجمللس االستشاري أمر سديد         

األنشطة املشتركة اليت تضطلع هبا اهليئتان ما بذلتاه معاً من جهود لتنظيم حلقة عمل يف أثناء                
الدورة بشأن تقييمات االحتياجات التكنولوجية، ُعقدت خالل االجتماع الـسابع للجنـة            

ل عـن خمتلـف     انظر الفصلني الثالث والرابع أدناه لالطالع على مزيد من التفاصي         (التنفيذية  
  ).أنشطة اهليئتني

__________ 

 .١٢١، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٣(
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ومع أن تطوير آلية التكنولوجيا ال يزال يف مرحلة مبكرة، فالتقدم احملرز حـىت اآلن                 -١١
يدل على أن نتائج مؤمتر األمم املتحدة لتغري املناخ، الذي ُعقد يف كانكون، بـشأن تطـوير              

ى أن هدف األطراف    التكنولوجيا ونقلها، قد تواصلت وفقاً إلرشادات مؤمتر األطراف، وعل        
املتمثل يف تسريع وترية معدل تطوير التكنولوجيا ونقلها سُتيسره بالفعل عمليـات اللجنـة              

وتنبئ تفاصيل األنشطة اليت اضطلع هبا كل من اللجنة التنفيذيـة           . التنفيذية واملركز والشبكة  
أمام هذه املبادرة   واملركز والشبكة واإلجنازات اليت حققاها هذه السنة باألشواط اليت ال تزال            

وُيتوقع أن ُتقدَّم يف التقارير السنوية املشتركة املقبلة جمموعة من الرسائل والتوصيات            . الرائدة
املشتركة بشأن السبل اليت ميكن أن تسهم هبا مجيع األطراف إسهاماً أكثر فعالية يف حتقيـق                

  .يئياًاهلدف املشترك املتمثل يف زيادة نشر واعتماد تكنولوجيات سليمة ب
وبغية إحراز مزيد من التقدم يف عمل آلية التكنولوجيا، حيث كل من اللجنة التنفيذية           -١٢

  .)٤(نية املعّينة يف أقرب وقت ممكنواملركز والشبكة األطراف على تسمية كياناهتا الوط

تقرير عن أنشطة وأداء اللجنـة التنفيذيـة املعنيـة بالتكنولوجيـا يف          -ثالثاً  
  ٢٠١٣ عام

  املسائل التنظيمية  -ألف  

  مسائل العضوية  -١  

  ٢٠١٣انتخاب رئيس اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا ونائبه لعام     
رئيساً ) أملانيا(انتخبت اللجنة التنفيذية، يف اجتماعها اخلامس، السيد أنطونيو بفلوغر            -١٣

تخب اللجنـة التنفيذيـة     وستن. ٢٠١٣نائباً له لعام    ) األرجنتني(هلا والسيد غابرييل بالنكو     
  .٢٠١٤ يف اجتماعها األول يف عام ٢٠١٤رئيسها اجلديد ونائبه لعام 

    قيادهتمـا لعـن تقـديرها     وتعرب اللجنة التنفيذية للسيد بفلوغر والسيد بالنكو          -١٤
، مما مكنها من النجـاح يف تنفيـذ خطـة عملـها             ٢٠١٣الفعالة للجنة التنفيذية يف عام      

  .٢٠١٣-٢٠١٢ للفترة

  تعيني أعضاء جدد    
، ُيطلب إىل األطراف أن تعـّين أو تؤكـد،          )٥(لنظام الداخلي للجنة التنفيذية   وفقاً ل   -١٥

، وُتبلغ األمانة بتلك التعيينات     ٢٠١٥-٢٠١٤ أعضاء للجنة يف الفترة      ١٠حسب االقتضاء،   
__________ 

 .١٢، الفقرة ١٨-م أ/١٤املقرر  )٤(
 .، املرفق الثاين١٧-م أ/٤املقرر  )٥(
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اليني، تتضمن وترِد قائمة بأعضاء اللجنة التنفيذية احل. يف الدورة التاسعة عشرة ملؤمتر األطراف
  .)٦(االتفاقية اإلطارية على اإلنترنتمدة والية كل منهم، يف موقع 

  الترتيبات اخلاصة باالجتماعات املقبلة للجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا  -٢  
 ٤اتفق أعضاء اللجنة التنفيذية على أن تعقد اللجنة اجتماعها املقبل يف الفترة مـن                 -١٦
  . يف بون بأملانيا٢٠١٤مارس / آذار٦ إىل

                    تنفيذ خطـة العمـل املتجـددة للجنـة التنفيذيـة املعنيـة بالتكنولوجيـا                 -باء  
  ٢٠١٣-٢٠١٢للفترة 

 إىل دعـم    )٧(٢٠١٣-٢٠١٢نة التنفيذية للفتـرة     هتدف خطة العمل املتجددة للج      -١٧
االتفاقية وفقـاً ملهـام      يف إطار    وتوسيع نطاقها األطراف يف حتسني أنشطة نقل التكنولوجيا       

 ٢٠١٣وحددت اللجنة التنفيذية عدداً من أنشطة املتابعة لعـام          . اللجنة التنفيذية املتفق عليها   
ا وأدائهـا ملهامهـا يف   يف جماالت عمل شىت، على النحو املعروض يف التقرير املتعلق بأنشطته   

 استجابةً للطلبـات    وباإلضافة إىل ذلك، اضطلعت اللجنة التنفيذية بأنشطة      . )٨(٢٠١٢ عام
  .املقدمة يف الدورة الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف

وتود اللجنة التنفيذية أن تعرب عن تقديرها للتربعات املالية املقدمة من األطـراف،               -١٨
وللمشاركة والدعم النشطني من اجلهات املعنية صاحبة املصلحة، إذ مكّنها ذلك من النجاح             

  .٢٠١٣-٢٠١٢يف تنفيذ خطة عملها للفترة 

إجراءات إعداد التقرير السنوي املشترك بني اللجنة التنفيذيـة املعنيـة بالتكنولوجيـا               -١  
  وشبكة تكنولوجيا املناخ ومركز
طلب مؤمتر األطراف، يف دورته السابعة عشرة، إىل اللجنـة التنفيذيـة ومركـز                -١٩

تجابة لذلك الطلـب،    واس. تكنولوجيا املناخ أن يضعا إجراءات إلعداد تقرير سنوي مشترك        
وعقب مشاورات بني رئيسي اللجنة التنفيذية واجمللس االستشاري يف الفترة الفاصـلة بـني              

انظـر  (الدورات، وضعت اللجنة التنفيذية تلك اإلجراءات يف اجتماعيها السادس والـسابع       
  ). أعاله٣-١الفقرات 

__________ 

)٦( <http://unfccc.int/files/bodies/election_and_membership/application/pdf/membership_chart.pdf>. 
)٧( FCCC/SB/2012/1املرفق األول ،. 
)٨( FCCC/SB/2012/2. 
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  االحتياجات التكنولوجية للبلدان النامية  -٢  
 نـشاطاً يتعلـق     ٢٠١٣-٢٠١٢لعمل املتجددة للجنة التنفيذية للفترة      تتضمن خطة ا    -٢٠

ونظرت اللجنة التنفيذية، يف اجتماعها     . باستعراض االحتياجات التكنولوجية من مصادر خمتلفة     
 االحتياجات التكنولوجية والروابط القائمة      تقييم  عمليات اخلامس، يف احلالة الراهنة لتنفيذ نتائج     

حتياجات التكنولوجية والعمليات الوطنية والدولية لوضع السياسات املتعلقة        بني عملية تقييم اال   
باملناخ، مبا يف ذلك إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً، وخطط التكيف الوطنية، واستراتيجيات            

ويف إطار املتابعة، اتفقت اللجنة التنفيذية علـى إعـداد تقريـرين            . التنمية اخلفيضة االنبعاثات  
يشار إىل هذا النوع من التقارير فيما يلي باسم تقارير اللجنة التنفيذيـة             (موجزين  تكنولوجيني  

تقييم االحتياجـات   عمليات  نتائج  ) أ: (يتناوالن االحتياجات التكنولوجية، وال سيما    ) املوجزة
إمكانية دمج عملية تقييم االحتياجـات التكنولوجيـة يف         ) ب(التكنولوجية وعوامل جناحها؛    

  .ات التخفيف املالئمة وطنياً وخطط التكيف الوطنيةعمليات إجراء
 حلقة عمل خالل الـدورة بـشأن        ، بالتعاون مع اللجنة التنفيذية    ،ونظمت األمانة   -٢١

 االحتياجات التكنولوجية، وذلك بالتزامن مع االجتمـاع الـسابع للجنـة            تقييمعمليات  
تجارب والدروس املستخلصة   تقاسم ال ) أ: (وكانت أهداف حلقة العمل كاآليت    . )٩(التنفيذية

حتديد احتياجات بعينها وإجراءات عمليـة      ) ب(من عملية تقييم االحتياجات التكنولوجية؛      
من شأهنا أن تساعد البلدان يف تنفيذ نتائج عملياهتا اخلاصة بتقييم االحتياجات التكنولوجية؛             

ة وأدوات التخطـيط    مناقشة الروابط املمكنة بني عملية تقييم االحتياجات التكنولوجي       ) ج(
. األخرى يف إطار االتفاقية، مثل إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً وخطط التكيف الوطنيـة            

وحَضر حلقة العمل أعضاُء اللجنة التنفيذية واجمللس االستـشاري، واملنـسقون القُطريـون             
ملالئمـة  لعمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية، واملمارسون املعنيون بإجراءات التخفيف ا        

ة للتقريرين املوجزين   ووضعت اللجنة التنفيذية الصيغة النهائي    . وطنياً وخطط التكيف الوطنية   
  . االحتياجات التكنولوجية، مراعية يف ذلك نتائج حلقة العملتقييمعمليات بشأن 

  اليت متكن منهمااحلواجز اليت تعوق تطوير التكنولوجيا ونقلها والبيئات   -٣  
التنفيذية وناقشت، يف اجتماعها السادس، االستنتاجات األولية الواردة        حبثت اللجنة     -٢٢

 االحتياجـات   تقيـيم عمليات  من  يف جتميع وتوليف للمعلومات اليت تضمنتها اجلولة الثانية         
التكنولوجية، مركزة بوجه خاص على احلواجز اليت تعوق تطوير التكنولوجيا ونقلها والبيئات       

ة إىل ذلك، نظرت اللجنة التنفيذية، يف اجتماعهـا الـسابع، يف            وباإلضاف. اليت متكن منهما  
 عن احلوارين املواضيعيني بشأن احلواجز والبيئات التمكينيـة اللـذين أجريـا يف              )١٠(تقرير
 كمصدر إضايف للمعلومات، بغية حتديد أنشطة املتابعة يف ذلك اجملال يف إطـار              ٢٠١٢ عام

  .خطة عملها املقبلة
__________ 

 .<http://unfccc.int/ttclear/templates/render_cms_page?s=events_workshop_IS_TNA>انظر  )٩(
)١٠ ( <http://unfccc.int/ttclear/sunsetcms/storage/contents/stored-file-20130822120401473/TEC%20-%20 

Report%20of%20the%20thematic%20dialogues%20on%20enablers%20and%20barriers_22Aug.pdf>. 
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راف، يف دورته الثامنة عشرة، إىل اللجنة التنفيذية أن تشرع، لدى           وطلب مؤمتر األط    -٢٣
وضع خطة عملها املقبلة، يف استكشاف املسائل املتصلة بالبيئات التمكينية واحلواجز، مبا يف             

FCCC/SB/2012/2 من الوثيقة ٣٥ذلك املسائل املشار إليها يف الفقرة  
واستجابة لـذلك  . )١١(

ية، يف اجتماعها السابع، يف خمتلف األنشطة اليت ميكن إدراجها          الطلب، نظرت اللجنة التنفيذ   
  :، ومنها ما يلي٢٠١٥-٢٠١٤يف خطة عملها للفترة 

  ؛)جمموعة من حلقات العمل(تنظيم حلقة عمل   )أ(  
  دعوة اجلهات املعنية صاحبة املصلحة إىل تقدمي إسهامات؛  )ب(  
  العمل؛) حلقات(استعراض ما كُتب عن املواضيع ذات الصلة حبلقة   )ج(  
  إعداد تقارير اللجنة التنفيذية املوجزة؛  )د(  
  تنظيم أنشطة موازية؛  )ه(  
  .إعداد توصيات ُتقدَّم إىل مؤمتر األطراف  )و(  

وعالوة على ذلك، أنشأت اللجنة التنفيذية، يف اجتماعها السابع أيضاً، فرقة عاملـة               -٢٤
املقرر تنظيمها  ) حلقات العمل (د مواضيع حلقة    داخلية معنية باحلواجز والبيئات التمكينية لتحدي     

، )حلقـات العمـل   (ولدى تبادل وجهات النظر بشأن مواضيع حلقة العمل         . ٢٠١٤يف عام   
 اللجنة التنفيذية إىل أن حلقة العمل األوىل ستتناول تعزيز نظم االبتكار الوطنية             يفذهبت اآلراء   

  .رمتها لتطوير تكنولوجيات سليمة بيئياًيف البلدان النامية، مبا يشمل دورة التكنولوجيا ب
وستنظر اللجنة التنفيذية كذلك يف األنشطة اليت ميكن االضطالع هبا فيما يتصل هبذه               -٢٥

 يف اجتماعها املقبـل     ٢٠١٥-٢٠١٤املسألة يف إطار استكمال خطة عملها املتجددة للفترة         
  ). جيم أدناه-انظر الفصل ثالثاً(

   بالتكنولوجياخرائط الطريق املتعلقة  -٤  
ط العمل املتعلقـة    أعدت اللجنة التنفيذية، وفقاً ملهمتها املتصلة خبرائط الطريق وخط          -٢٦

، ورقة معلومات أساسية عن خرائط الطريق املتعلقة بالتكنولوجيا هتدف إىل           )١٢(بالتكنولوجيا
  :)١٣(قة املعلومات األساسية عما يليوكشفت ور. تيسري عملها يف سياق تلك املهمة

ال تقل عملية رسم خرائط الطريق أمهية عن خرائط الطريق الناجتـة عـن                )أ(  
  العملية؛ هذه

__________ 

 .٦٠، الفقرة ١٨-م أ/١املقرر  )١١(
 ).ز(١٢١، الفقرة ١٦-أم /١املقرر  )١٢(
-http://unfccc.int/ttclear/sunsetcms/storage/contents/stored-file-20130523140011626/TEC%20>انظر   ) ١٣(

%20background%20paper%20on%20technology%20roadmaps.pdf>. 
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هناك ثغرة واضحة يف خرائط الطريـق املتعلقـة بالتكنولوجيـا تـرتبط               )ب(  
  بتكنولوجيات التكيف؛

أغلب خرائط الطريق املتعلقة بالتكنولوجيا تضعها األطـراف املدرجـة يف             )ج(  
اقية أو املنظمات الدولية، على أن عدداً قليالً جداً من تلـك اخلـرائط              املرفق األول من االتف   

  ترمسه األطراف غري املدرجة يف املرفق األول من االتفاقية أو يستهدف هذه األطراف؛
تتسم الغالبية العظمى من خرائط الطريق املتعلقة بالتكنولوجيا بنطاق وطين            )د(  
  أو دويل؛
ادات من أجل حتسني نوعية خرائط الطريـق        هناك حاجة واضحة إىل إرش      )ه(  

  .املتعلقة بالتكنولوجيا
ونظمت اللجنة التنفيذية، بدعم من األمانة، اجتماعاً للخرباء بشأن خرائط الطريـق              -٢٧

وكانت أهداف اجتمـاع اخلـرباء      . )١٤(ا بالتزامن مع اجتماعها اخلامس    املتعلقة بالتكنولوجي 
 والدروس املستخلصة من وضع خرائط الطريق املتعلقة        تقاسم املمارسات السليمة  ) أ: (كاآليت

الوقوف علـى االحتياجـات     ) ب(بالتكنولوجيا واستخدامها يف جمايل التخفيف والتكيف؛       
واإلجراءات احملددة اليت ميكن أن تساعد األطراف على وضـع خـرائط الطريـق املتعلقـة        

الذي ميكن أن تـضطلع بـه       حتديد الدور   ) ج(بالتكنولوجيا واستخدامها يف جمال التكيف؛      
 بالتكنولوجيا يف دعم العمل املعزز يف جمال التكيـف          ةاللجنة التنفيذية وخرائط الطريق املتعلق    

واستخدمت اللجنة التنفيذية ورقة املعلومات األساسية عن خرائط الطريـق          . مع تغري املناخ  
جتماع اخلرباء أساساً مرجعياً     أعاله، ونتائج ا   ٢٦املتعلقة بالتكنولوجيا، املشار إليها يف الفقرة       

 املتعلقة بالتكنولوجيا، الذي يقترح سبل االستفادة       الطريقإلعداد تقريرها املوجز عن خرائط      
من عملية رسم خرائط الطريق لتيسري عمليات التخطيط للتكنولوجيات وتطبيقها يف جمـايل             

  .التخفيف والتكيف

  جريباحلوار املواضيعي بشأن البحث والتطوير والت  -٥  
أجرت اللجنة التنفيذية حواراً مواضيعياً بشأن البحث والتطوير والتجريب يف جمـال              -٢٨

وكانت أهـداف احلـوار     . )١٥(تماعها السادس التكنولوجيات السليمة بيئياً بالتزامن مع اج     
إبراز القضايا املتـصلة بالبحـث والتطـوير والتجريـب يف جمـال             ) أ: (املواضيعي كاآليت 

__________ 

انظر  )١٤(
<http://unfccc.int/ttclear/pages/ttclear/templates/render_cms_page?s=events_workshops_TechRM

ExpertMeeting>. 
انظر  )١٥(

<http://unfccc.int/ttclear/pages/ttclear/templates/ttclear/pages/ttclear/pages/ttclear/templates/ttclear

/templates/render_cms_page?s=TEM_THE>. 
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الوقوف على التحديات اليت تعتـرض منـاذج البحـث          ) ب(سليمة بيئياً؛   التكنولوجيات ال 
والتطوير والتجريب الفعلية، وعلى الفرص املتاحة فيها واملمارسات السليمة ضمنها والدروس           

وأُعد تقرير عـن احلـوار   . حتديد ما ميكن اختاذه من إجراءات املتابعة) ج(املستخلصة منها؛  
 إعداد رسائلها الرئيـسية عـن البحـث والتطـوير           بشأنيذية  لتيسري مناقشات اللجنة التنف   

 دال  - انظر الفصل ثالثاً  (والتجريب، وحتديد إجراءات املتابعة كجزء من خطة عملها املقبلة          
  .)١٦()لالطالع على الرسائل الرئيسيةأدناه 

اجـات  تقيـيم االحتي عمليـات  التقارير املوجزة للجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا عن       -٦  
  التكنولوجية وخرائط الطريق املتعلقة بالتكنولوجيا

أُعد حصر للتقارير التكنولوجية املوجزة والتقارير التقنية والورقات التقنية ذات الصلة   -٢٩
اليت تتناول مواضيع تتعلق بتطوير التكنولوجيا ونقلها، بغية حتديد الثغرات وتفـادي تكـرار             

وُوضع حصر  . ر االتفاقية وخارجها  ات أخرى يف إطا   العمل الذي سبق أن اضطلعت به منظم      
لتقارير التكنولوجية املوجزة أيضاً ملساعدة اللجنة التنفيذية على حتديد املمارسات السليمة يف            

عمليات عداد تقاريرها املوجزة عن     إعداد التقارير التكنولوجية والسياساتية املوجزة، وعلى إ      
  . الطريق املتعلقة بالتكنولوجيا االحتياجات التكنولوجية وخرائطتقييم
وأعدت اللجنة التنفيذية ثالثة تقارير موجزة باالستناد إىل نتائج عملها التحليلـي،              -٣٠

وحمصلِة احلوارين املواضيعيني، ونتائجِ عمليات احلصر، وحتليلِ االحتياجـات التكنولوجيـة،           
جات التكنولوجية وعوامـل    تقييم االحتيا عمليات  نتائج  ) أ: (ما يلي هذه التقارير   وتناولت  
إمكانية دمج عملية تقييم االحتياجات التكنولوجية يف عمليـات إجـراءات           ) ب( جناحها؛

االستفادة من عملية رسـم خـرائط       ) ج(التخفيف املالئمة وطنياً وخطط التكيف الوطنية؛       
. الطريق لتيسري عمليات التخطيط للتكنولوجيات وتطبيقها يف جمايل التخفيـف والتكيـف           

تستهدف تقارير اللجنة التنفيذية املوجزة واضعي السياسات وسائر اجلهات صاحبة املصلحة           و
املعنية بإعداد وتنفيذ سياسات لتعزيز العمل على تطوير التكنولوجيات ونقلـها ألغـراض             

  .وسُتتاح التقارير املوجزة يف الدورة التاسعة عشرة ملؤمتر األطراف. التخفيف والتكيف

اصة باللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا ضـمن مركـز تبـادل           اخلعلوماتية  املواجهة  ال  -٧  
  املعلومات التكنولوجية

                  متاشياً مـع النـشاط ذي الـصلة الـوارد يف خطـة عمـل اللجنـة التنفيذيـة               -٣١
، عرضت األمانة، يف االجتماع اخلامس للجنة التنفيذيـة، واجهـة           ٢٠١٣-٢٠١٢للفترة  
مركز تبادل املعلومـات التكنولوجيـة   (للمعلومات التكنولوجية أعيد تصميمها متاماً جديدة  

)TT:CLEAR(()وهتدف الواجهة اجلديدة إىل نشر نتائج العمل الذي تضطلع به اللجنـة            . )١٧
__________ 

)١٦( <ttclear.unfccc.int>. 
)١٧( <ttclear.unfccc.int>. 
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التنفيذية، وتشجيع تبادل املعلومات بني خمتلف اجلهات صاحبة املصلحة بشأن قضايا تطوير            
 وتستهدف واجهة املعلومات التكنولوجية األطراف وطائفة واسعة مـن          .التكنولوجيا ونقلها 

الفاعلني واخلرباء واجلهات صاحبة املصلحة يف جمال التكنولوجيا، متاشياً مع طرائق اللجنـة             
وأُعد شكل الواجهة وتصميمها بقصد تلبية احتياجات أهم اجلهات صـاحبة           . )١٨(التنفيذية

مل واجهة املعلومات التكنولوجية اجلديدة أيضاً استخدام       وتش. املصلحة يف آلية التكنولوجيا   
وسائط اإلعالم االجتماعية ملواصلة إشراك اجلهات صاحبة املصلحة يف العمل الذي تـضطلع          

وعالوة على ذلك، تتيح الواجهة وصالت مباشرة بوثـائق اجتماعـات           . به اللجنة التنفيذية  
  . اإلنترنتاللجنة التنفيذية وعروضها وموادها املبثوثة عرب

  مشاركة اجلهات صاحبة املصلحة  -٨  
 السعي إىل التعاون مع املبادرات التكنولوجية الدولية ذات          اللجنة التنفيذية  من مهام   -٣٢

 مجيـع ، وتعزيز االتـساق والتعـاون يف         املعنية الصلة واجلهات صاحبة املصلحة واملنظمات    
ة واألنشطة غري املشمولة  املشمولة باالتفاقياألنشطة املتعلقة بالتكنولوجيا، مبا يف ذلك األنشطة     

وتتفاعل اللجنة التنفيذية مع اجلهات صاحبة املصلحة بوسائل شـىت إلشـراكها يف             . )١٩(هبا
دعـوة املـراقبني إىل املـشاركة يف    : العمل الذي تضطلع به اللجنة التنفيذية، منها ما يلـي    

ودعوة املراقبني إىل تقدمي إسهامات؛     اجتماعات اللجنة التنفيذية؛ وتنظيم حوارات مواضيعية؛       
  .واستخدام وسائط اإلعالم االجتماعية

، شارك مراقبون ميثلون طائفة واسعة من املؤسسات واجلهـات          ٢٠١٣وطيلة عام     -٣٣
صاحبة املصلحة املهتمة بقضايا مرتبطة بالتكنولوجيا من البلدان النامية والبلدان املتقدمـة يف             

لقضايا املعاصرة اليت تعترض تطوير ونقـل       ل لتعزيز فهم أعضائها     اجتماعات اللجنة التنفيذية  
وحتظى هذه املشاركة بالتقدير وتساعد اللجنة يف تنفيذ خطة         . التكنولوجيات املتصلة باملناخ  

  .عملها
وباإلضافة إىل ذلك، رحبت اللجنة التنفيذية بتنظيم نشاطني موازيني بالتزامن مـع              -٣٤

 بشأن االبتكـار  الوكالة الدولية للطاقة املتجددة   نظمت أحدمها   : اجتماعيها السادس والسابع  
إلتاحة نشر سريع لتكنولوجيات الطاقة املتجددة؛ ونظمت النشاط اآلخر الشركة األملانيـة            

ورحبت اللجنة التنفيذية   . للتعاون الدويل بشأن التعاون وتنمية القدرات يف اجملال التكنولوجي        
وم الذي سبق انعقاد اجتماعها السادس، استضافه معهد التنمية         أيضاً بتنظيم نشاط مواز يف الي     

األملاين، وتناول موضوع مشروع تكنولوجيا املناخ والتنمية املمول من شـبكة املعـارف يف           
  .جمايل املناخ والتنمية

__________ 

 .، املرفق األول١٧-م أ/٤املقرر  )١٨(
 ).و(١٢١، الفقرة ١٦-م أ/١قرر امل )١٩(
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  إقامة الروابط مع سائر الترتيبات املؤسسية املعنيةطرائق   -٩  
دورته الثامنة عشرة، تشاورت اللجنة التنفيذيـة،       بناًء على طلب مؤمتر األطراف يف         -٣٥

لدى استكمال طرائقها إلقامة الروابط مع سائر الترتيبات املؤسسية املعنية يف إطار االتفاقية،             
طرائق اللجنة التنفيذيـة    يئات األخرى يف إطار االتفاقية من أجل التماس آرائها بشأن           مع اهل 

وشارك رؤسـاء جلنـة     . )٢٠(وتنسيق هذه الطرائق  تلك اهليئات،   املقترحة إلقامة الروابط مع     
التكيف وفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً واللجنة الدائمة املعنيـة بالتمويـل وممثلوهـا               

يف االجتماع اخلامس للجنة التنفيذية، هبدف تعزيز التفاعل وحتديد جماالت التعـاون             املعيَّنون
  .مع تلك اهليئات

اللجنة التنفيذية، يف اجتماعها السادس، اجملاالت ذات األولوية وطرائـق          وحددت    -٣٦
ووجه رئيس اللجنة التنفيذية رسائل إىل رؤساء . التعاون مع اهليئات األخرى يف إطار االتفاقية  

اهليئات املعنية األخرى وأرسى معهم من مث قنوات تواصل ثنائية، مراعيـاً يف ذلـك نتـائج              
، طرائق اللجنة التنفيذية املقترحة إلقامة الـروابط      تماس آرائهم بشأن    االجتماع السادس، الل  

            ولتنسيق تلك الطرائق، ومواصلة حتديد أوجه التآزر وجماالت التعاون مع تلـك اهليئـات،             
مبا فيها جلنة التكيف، وفريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف             

 يف املرفق األول لالتفاقية، وجملس الصندوق األخضر للمناخ، وفريق اخلرباء املعين          غري املدرجة 
 ١٨وحـىت   . بأقل البلدان منواً، ومرفق البيئة العاملية، واللجنة الدائمـة املعنيـة بالتمويـل            

، تلقت اللجنة التنفيذية ردوداً على رسـائلها مـن جلنـة التكيـف              ٢٠١٣سبتمرب  /أيلول
واستناداً إىل تلك الردود وإىل الردود الـيت        . مناخ ومرفق البيئة العاملية   والصندوق األخضر لل  

ستقدمها اهليئات املعنية األخرى يف املستقبل، ستنظر اللجنة التنفيذية، يف اجتماعها الثامن، يف             
  .جماالت التعاون املمكنة مع تلك اهليئات

العمل املتعلـق بالتمويـل      برنامج   وباإلضافة إىل ذلك، سامهت اللجنة التنفيذية يف        -٣٧
 مـن   ٥بتقدمي آرائها بشأن التمويل الطويل األجل وفقاً للفقرة         ،  ٢٠١٣ لعام   الطويل األجل 

وعالوة على ذلك، شارك أحد أعضاء اللجنة التنفيذية يف اجتماع اخلرباء           . ١٨-م أ /٤املقرر  
          / آب ٢٠ و ١٩الثاين بشأن التمويل الطويل األجل، الذي ُعقد يف بـون بأملانيـا، يـومي               

  .٢٠١٣أغسطس 
وتشاورت اللجنة التنفيذية مع منظمات خارج االتفاقية بدعوهتا إىل تقدمي إسهامات             -٣٨

أثناء اجتماعات اللجنة التنفيذية بشأن املواضيع أو اجملاالت املمكنة للعمـل والتعـاون مـع               
  .التنفيذية اللجنة
ألطراف يف دورته التاسعة عشرة ما يرِد يف وتوصي اللجنة التنفيذية بأن يعتمد مؤمتر ا       -٣٩

. املرفق من طرائق إقامة الروابط مع سائر الترتيبات املؤسسية يف إطار االتفاقيـة وخارجهـا              
__________ 

)٢٠( FCCC/SB/2012/2املرفق ،. 
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 الـيت   ،وتوصي أيضاً بأن ُيستعاض عن الفصلني اخلامس والسادس من طرائق اللجنة التنفيذية           
لفصلني األول والثـاين تباعـاً مـن    ، با)٢١(اعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرة  

  .الطرائق املقترحة إلقامة الروابط، الواردة يف املرفق، بعد أن يعتمدها مؤمتر األطراف
وفيما يتعلق بطرائق إقامة الروابط مع اجمللس االستشاري، فضالً عن الطرائق املوجودة              -٤٠

متر األطراف، والتقرير السنوي    لوضع إجراءات إعداد التقرير السنوي املشترك الذي ُيقدم إىل مؤ         
املشترك نفسه، وعضوية رئيس اللجنة التنفيذية ونائبه يف اجمللس االستشاري، اتفقـت اللجنـة              

  .التنفيذية على دعوة رئيس اجمللس االستشاري ونائبه إىل حضور اجتماعاهتا املقبلة

ـ          -جيم   ة بالتكنولوجيـا   املناقشات األولية خلطة العمل املتجددة للجنة التنفيذية املعني
  ٢٠١٥-٢٠١٤للفترة 

 أثناء ٢٠١٥-٢٠١٤شرعت اللجنة التنفيذية يف مناقشة خطة عملها املتجددة للفترة     -٤١
اجتماعها السابع، واتفقت على األنشطة اليت ستضطلع هبا يف األجل القصري الختاذ إجراءات             

  :متابعة فورية حرصاً على استمرار عملها، وهي كاآليت
، ٢٠١٤قة عمل عن تكنولوجيات التكيـف، يف مطلـع عـام            تنظيم حل   )أ(  

بالتزامن مع االجتماع الثامن للجنة التنفيذية، وذلك بالتعاون مع جلنة التكيف بغيـة إعـداد          
  تقارير اللجنة التنفيذية املوجزة عن هذه املسألة؛

، تتناول احلواجز اليت تعترض     ٢٠١٤تنظيم حلقة عمل واحدة أو أكثر، يف عام           )ب(  
، ١٨-م أ/١ من املقـرر  ٦٠وير التكنولوجيا ونقلها والبيئات اليت متكن منهما، استجابة للفقرة   تط

  ؛) أعاله٣ - باء -انظر الفصل ثالثاً (بغية حتديد اإلجراءات اإلضافية ذات الصلة 
متابعة جماالت العمل اليت ميكن التعاون فيها مع اهليئات األخرى يف إطـار               )ج(  
  .االتفاقية

من التكنولوجيـا   إلضافة إىل ذلك، ستنظر اللجنة التنفيذية يف تقييم االحتياجات          وبا  -٤٢
، مبا يف ذلك اخليارات املتاحة حلفز االستثمار        واالحتياجات املالية للبحث والتطوير والتجريب    

يف البحث والتطوير والتجريب ونشر تكنولوجيات خفيضة الكربون، إعداداً خلطة عملـها            
  .٢٠١٥-٢٠١٤للفترة 
واتفقت اللجنة التنفيذية، يف اجتماعها السابع، على وضع الصيغة النهائيـة خلطـة               -٤٣

 لتمكني أعضائها اجلدد مـن املـشاركة يف         ٢٠١٤عملها أثناء أول اجتماع تعقده يف عام        
مناقشة هذه املسألة، يف ضوء تغري عضوية اللجنة التنفيذية وانتخاب رئيس ونائـب رئـيس               

  .جديدين
__________ 

 .١٤-١٢، املرفق األول، الفقرات ١٧-م أ/٤املقرر  )٢١(
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ة األنشطة القصرية األجل املتفق عليها واملناقشات اليت جرت أثناء اجتماع ومع مراعا  -٤٤
اللجنة التنفيذيـة  شجع اللجنة التنفيذية السابع بشأن طموحها خبصوص خطة عملها املقبلة، ت     

املتجددة للجنـة  عمل ال إتاحة ما يكفي من املوارد لتنفيذ خطة علىاألطراف من يستطيع من    
  . ويف الوقت املناسب تنفيذاً ناجحا٢٠١٥ً-٢٠١٤التكيف للفترة 

  الرسائل الرئيسية املوجهة إىل مؤمتر األطراف  -دال  
توجه اللجنة التنفيذية الرسائل الرئيسية التالية إىل مؤمتر األطراف، يف دورته التاسعة              -٤٥

  :٢٠١٣عشرة، استناداً إىل العمل الذي اضطلعت به يف عام 
 لعملية تقييم االحتياجـات     الرفيعي املستوى ني  إن الدعم والتنسيق احلكومي     )أ(  

التكنولوجية أساسيان لضمان متاشي ذلك التقييم مع األولويات اإلمنائية الوطنية وإسهامه يف            
هناية املطاف يف هتيئة بيئات متكينية، مثل األطر السياساتية والتنظيمية، للتكنولوجيـات ذات             

  األولوية يف ذلك التقييم؛
تقييم االحتياجات التكنولوجيـة إىل أن احلـواجز املاليـة          ت  عملياختلص    )ب(  

واالقتصادية حامسة األمهية وينبغي أن تشري إليها مجيع الكيانات املاليـة يف إطـار االتفاقيـة          
  وخارجها؛
 االحتياجات التقنية، وغريها من دراسات االحتياجـات        عمليات تقييم إن    )ج(  

 احتياجات البلدان النامية يف جمال التكنولوجيـا،        التكنولوجية، مصادر غنية باملعلومات عن    
  وينبغي أن تشري إليها مجيع اهليئات يف إطار االتفاقية وخارجها؛

يف إطار عملية تقييم االحتياجات التكنولوجية، تشكل ممارسات التخطيط           )د(  
مالً أساسياً  السليمة اليت تشجع املشاركة املبكرة من دوائر املال واألعمال الوطنية والدولية عا           

  لضمان توافق املشاريع مع معايري التمويل وحجم التمويل املتاح؛
ميكن لألطراف، لدى حتديد وإعداد إجراءات التخفيف والتكيـف مثـل             )ه(  

إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً وخطط التكيف الوطنية، أن تضمن التماسك مع منهجيـة             
   التكنولوجية؛ونتائج عملياهتا اخلاصة بتقييم االحتياجات

ميكن أن يساعد اتباع هنج رسم خرائط الطريـق يف حتـسني عمليـات                )و(  
التخطيط، مبا يشمل خطط العمل املتعلقة بالتكنولوجيا، وإجراءات التخفيف املالئمة وطنياً،           
وخطط التكيف الوطنية، وأن يساعد األطراف يف حتويل نتائج عملياهتـا اخلاصـة بتقيـيم               

  وجية إىل إجراءات ملموسة؛االحتياجات التكنول
حتث اللجنة التنفيذية البلدان النامية األطراف على التعجيل بتسمية كياناهتا            )ز(  

  الوطنية املعّينة؛
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تتمتع الكيانات الوطنية املعّينة بإمكانية االضطالع بدور رئيسي يف إقامـة             )ح(  
يات التخطـيط يف إطـار      روابط متينة واحلفاظ على االتساق وطنياً ودولياً بني خمتلف عمل         

 االحتياجات التكنولوجية وإجراءات التخفيف املالئمة وطنيـاً        عمليات تقييم االتفاقية، مثل   
  وخطط التكيف الوطنية؛

ينبغي إعطاء األولوية لتعزيز القدرات الوطنية ولتخصيص املوارد من أجـل             )ط(  
وسيكفل ذلـك   . جريبتيسري تعاون دويل فعال ومستدام يف جماالت البحث والتطوير والت         

العمل فعلياً وبوترية سريعة تطوير واعتماد التكنولوجيات املتصلة باملناخ ألغراض التخفيـف            
  والتكيف؛
إن مشاركة اجلهات املتعددة صاحبة املصلحة، إقليمياً ووطنيـاً، أساسـية             )ي(  

  .للتعاون الدويل الفعال يف جماالت البحث والتطوير والتجريب
ة التنفيذية، وهي تضطلع بعملها، بأن التعاون املعزز والفعال مع سـائر            وتسلِّم اللجن   -٤٦

اهليئات يف إطار االتفاقية وخارجها شرط ال بد منه لتؤدي املهام املـسندة إليهـا وحتقـق                 
  .األهداف العامة احملددة آللية التكنولوجيا متاشياً مع اتفاقات كانكون

  ٢٠١٣تكنولوجيا املناخ يف عام تقرير عن أنشطة وأداء مركز وشبكة   -رابعاً  

  عمل اجمللس االستشاري  -ألف  
برنامج األمم املتحدة للبيئة، بوصـفه اجلهـة        ، وضع   )٢٢(١٨-م أ /١٤وفقاً للمقرر     -٤٧

املضيفة ملركز تكنولوجيا املناخ، الترتيبات الالزمة الجتماعات اجمللس االستشاري، مبـا يف            
. اً مع اتفاقية امتيازات األمم املتحدة وحصاناهتا      ذلك امتيازات وحصانات أعضاء اجمللس متاشي     

  .٢٠١٣ومكّن ذلك اجمللَس االستشاري من عقد اجتماعني يف عام 
 يف كوبنهاغن بالـدامنرك،     ٢٠١٣مايو  / أيار ١٥ و ١٤وُعقد االجتماع األول يومي       -٤٨

جتماع الا يف بون بأملانيا، يف أعقاب ٢٠١٣سبتمرب / أيلول ١١-٩واالجتماع الثاين يف الفترة     
        : واختذ اجمللس االستشاري، يف اجتماعه األول، اإلجـراءات التاليـة         . للجنة التنفيذية السابع  

، ونائب رئيـسه،    )الواليات املتحدة األمريكية  ( تومسون   انتخب رئيسه، السيد غريفني   ) أ(
مـل  ناقش برنامج ع  ) ج(اتفق على نظامه الداخلي؛     ) ب(؛  )أوغندا(السيد فريد أوندوري    
واختذ اجمللس االستشاري، يف اجتماعه الثـاين، اإلجـراءات         . ٢٠١٣املركز والشبكة لعام    

معايري حتديد األولويـات    اعتمد  ) ب(أقر مشروع برنامج عمل املركز والشبكة؛       ) أ: (التالية
تعـيني  بيكل الشبكة واعتمد املعايري املتعلقة هب) ج(؛ للرد على طلبات البلدان النامية األطراف    

__________ 

 .٨، الفقرة ١٨-م أ/١٤املقرر  )٢٢(
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وترِد مجيع الوثـائق    . اعتمد طرائق وإجراءات املركز والشبكة    ) د(؛  نظمات األعضاء فيها  امل
  .)٢٣(ذات الصلة يف موقع املركز والشبكة على اإلنترنت

يبّين النهج  ) ٢٠١٧-٢٠١٣(وبرنامج عمل املركز والشبكة برنامٌج متجدد مخسي          -٤٩
ق أهدافهما، ويسلط الضوء علـى      الذي سيتبعه املركز والشبكة لالضطالع بأنشطتهما وحتقي      

وسيتوقف أداء تلك األنشطة وحتقيق تلك األهـداف        . امليزانية الالزمة لبلوغ تلك األهداف    
على توافر األموال للمركز والشبكة وطبيعة الطلب الذي تقدمه البلدان النامية عـن طريـق               

سنوياً للسماح بتنقيحه   وسيستعرض اجمللس االستشاري برنامج العمل      . كياناهتا الوطنية املعّينة  
  .ومراجعته حسب االقتضاء

وقد اعتمد اجمللس االستشاري مبادئ توجيهية ومعايري لتحديد أولويـة الطلبـات              -٥٠
وتنطوي هذه املبادئ التوجيهيـة      ؛الواردة من البلدان النامية وإنشاء شبكة تكنولوجيا املناخ       

ويسلّم اجمللس االستشاري بـأن     . ملناخ اإلرشادات الضرورية ملركز تكنولوجيا ا     واملعايري على 
الوثائق اليت تتضمن تلك املبادئ واملعايري سُتراجع وُتستعرض عندما تدخل شبكة تكنولوجيا            

  .املناخ طور التشغيل التام، على أن ُيجرى أي تنقيح ضروري استناداً إىل التجربة العملية

  اهليكل التنظيمي ملركز وشبكة تكنولوجيا املناخ  -باء  

  املقر  -١  
طُلب إىل برنامج األمم املتحدة للبيئة، بوصفه اجلهة املضيفة ملركز تكنولوجيا املناخ،              -٥١

يضع اهليكل التنظيمي للمركز وُيديره ويقدم له الـدعم         ، أن   )٢٤(١٨-م أ /١٤ووفقاً للمقرر   
أنظمة وقواعد وإجـراءات األمـم      ب عمالًاإلداري واهليكلي الالزم ليؤدي وظائفه بفعالية،       

 ووفقاً ِلقرارات جملس إدارة برنامج األمـم        ،املتحدة وبرنامج األمم املتحدة للبيئة ذات الصلة      
  .املتحدة للبيئة، ورهناً بالتمويل املقدَّم

، وحرصاً على وضع هيكل تنظيمي      ١٧-م أ /٢واستجابة للمرفق السابع من املقرر        -٥٢
 قرر املدير التنفيذي لربنـامج      صغري احلجم وفعال من حيث التكلفة يف إطار مؤسسة قائمة،         

األمم املتحدة للبيئة أن يكون مقر املركز يف مبىن مدينة األمم املتحدة يف كوبنهاغن بالدامنرك،               
  .الذي يستضيف أيضاً املكاتب العاملية ملكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع

طي، ومها قادران   وُصمم املركز والشبكة لتقدمي خدماهتما على حنو مرن غري بريوقرا           -٥٣
إنشاء مراكز إقليمية يف املكاتب     وميكنهما   تزايد الطلب،    إذاعلى استيعاب منو سريع وسلس      

ونظراً لصغر  . اإلقليمية التابعة لربنامج األمم املتحدة للبيئة لزيادة تقريب اخلدمات من العمالء          
ن يتعاملوا معـه    وتضمنه نقاط مسؤولية واتصال وحيدة، فإن بإمكان العمالء أ        حجم املركز   

  .بطريقة مباشرة وشفافة
__________ 

)٢٣( <http://www.unep.org/climatechange/ctcn/>. 
 .٧، املرفق األول، الفقرة ١٨-م أ/١٤املقرر  )٢٤(
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  املوظفون  -٢  
يتوىل برنامج األمم املتحدة للبيئة استضافة مركز تكنولوجيا املناخ بالتعـاون مـع               -٥٤

 منظمة شريكة أخرى مـن      ١١منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية وبدعم من احتاد يضم          
شَهد هلا باخلربة والتجربة يف نقل التكنولوجيـا        البلدان النامية والبلدان املتقدمة على السواء يُ      

            / شـباط  ٢٢ختـام دورة جملـس إدارة الربنـامج يف          وعند  . ألغراض التكيف والتخفيف  
برنامج األمم املتحدة للبيئة وأمانة االتفاقية اإلطارية اتفاق االستـضافة،          وقّع  ،  ٢٠١٣فرباير  

  . ومؤمتر األطرافيف شكل مذكرة تفاهم بني الربنامجالذي كان 
، وفقاً   أن يتوىل   برنامج األمم املتحدة للبيئة    ، طُلب إىل  )٢٥(١٨/م أ /١٤ووفقاً للمقرر     -٥٥

مـالك  وللنظامني اإلداري واألساسي ملوظفي األمم املتحدة، اختيار وتعيني مدير للمركـز            
أُعلن عن   وقد   .لدعم املركز بفعالية وكفاءة   يشرف عليهم املدير    أساسي حمدود من املوظفني     

وجيري . مجيع الوظائف اليت تتألف من مدير ومخسة موظفني من الفئة الفنية وموظفَني إداريني           
. ٢٠١٤وضع الترتيبات الالزمة للمقابالت، هبدف شغل مجيع الوظائف حبلول مطلع عـام             

وتتماشى الوظائف مع خطة التوظيف األصلية اليت أُدرجت يف املقترح املقدم مـن برنـامج               
  .ملتحدة للبيئةاألمم ا

  التمويل  -٣  
 أن التكاليف املتعلقة مبركز تكنولوجيا املناخ وتعبئة ،١٧-م أ/٢، مبوجب املقرر قررَت  -٥٦

ل من مصادر خمتلفة، مبا فيها اآللية املالية لالتفاقية، والقنـوات  خدمات الشبكة ينبغي أن ُتموَّ  
 املالية  تربعاتادر اخلريية، وكذلك ال   الثنائية واملتعددة األطراف وقنوات القطاع اخلاص، واملص      

وباإلضافة إىل ذلك، طُلب إىل   . )٢٦( املضيفة واملشاركني يف الشبكة    املنظمةوالعينية املقدمة من    
 دون حكـم    ما أن يدعم تفعيل مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ وأنشطته        مرفق البيئة العاملية  

ركـز  املطراف القادرة على دعـم      األ، وُدعيت   )٢٧(مسبق على عملية اختيار اجلهة املضيفة     
  .)٢٨(إىل أن تفعل ذلك من خالل تقدمي املوارد املالية وغريها من املوارد شبكةالو

وما فتئ برنامج األمم املتحدة للبيئة يعمل مع عدد من اجلهات املاحنة على حـشد                 -٥٧
والر  مليون د  ١٦,٤، ُجمع مبلغ قدره     ٢٠١٣سبتمرب  /ويف أيلول . التمويل للمركز والشبكة  

حكومات الدامنرك وسويسرا وكندا مبا فيها من مصادر ثنائية،  من دوالرات الواليات املتحدة     
وُيموَّل املركز والشبكة أيضاً بتربعات     . املفوضية األوروبية من  والواليات املتحدة واليابان، و   

 من   دوالر  ماليني ٥,٨نقدية وعينية من االحتاد الذي يقوده برنامج األمم املتحدة للبيئة تبلغ            
__________ 

 .٩، الفقرة ١٨-م أ/١٤املقرر  )٢٥(
 .١٣٩، الفقرة ١٧-م أ/٢املقرر  )٢٦(
 .١٤٠، الفقرة ١٧-م أ/٢املقرر  )٢٧(
 .١٤١، الفقرة ١٧-م أ/٢املقرر  )٢٨(
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ويواصل الربنامج العمل مع جهات ماحنة ممكنة أخرى، ومنـها          . دوالرات الواليات املتحدة  
حكومات أملانيا ومجهورية كوريا والنرويج وهولندا، جلمع تربعات مالية إضـافية للمركـز             

وعالوة على ذلك، يتخذ الربنامج الترتيبات الضرورية إلنشاء صندوق اسـتئماين           . والشبكة
  .املركز والشبكةخاص ب

وقد عقد الربنامج عدداً من االجتماعات البّناءة مع مرفق البيئة العاملية ملواءمة الدعم               -٥٨
الذي يقدمه املرفق إىل املركز والشبكة لتنفيذ مشاريع نقل التكنولوجيا مع املقررات األخرية             

واصل الربنـامج   وسي). ١٧-م أ /٢ من املقرر    ١٤٠مثل الفقرة   (الصادرة عن مؤمتر األطراف     
العمل مع املرفق لتأمني دعمه املقدم إىل املركز والشبكة، بطرق تشمل العمليـة الـسادسة               

  .لتجديد موارد الصندوق االستئماين اخلاص باملرفق
ويعرب الربنامج عن تقديره للدعم املايل الذي تقدمه البلدان الكثرية املذكورة أعاله،              -٥٩

ولكي يستمر عمـل املركـز      . ات وأنشطة املركز والشبكة   مما سيكفل انطالقة سريعة لعملي    
  .والشبكة وينجح على املدى البعيد، ال بد من توفري متويل مستدام وميكن التنبؤ به

  مسائل تنظيمية أخرى  -جيم  

  التواصل والتوعية  -١  
أجرى برنامج األمم املتحدة للبيئة حوارات إقليمية للخرباء إلشراك خرباء من آسـيا          -٦٠

رتاخينا دي  يف كا (ا الالتينية   ، وأمريك )٢٠١٣مايو  / أيار ٢٢ و ٢١بانكوك بتايلند، يومي    يف  (
يف ميدراند جبنوب أفريقيا، (، وأفريقيا )٢٠١٣يوليه  / متوز ١٩ و ١٨إندياس بكولومبيا، يومي    

              / أيلـول  ٤ و ٣، ويف داكـار بالـسنغال، يـومي         ٢٠١٣يوليـه   / متـوز  ٣٠ و ٢٩يومي  
 ومثل املشاركون طائفة واسعة من اجلهات صـاحبة املـصلحة، تـشمل             ).٢٠١٣سبتمرب  

احلكومات والقطاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية واألوساط األكادميية، هلا معرفة عميقة           
وهدفت احلوارات إىل استقاء آراء اخلرباء بشأن . بتحديات تلك املناطق واحتياجاهتا وأولوياهتا

يات التكنولوجية يف تلك املناطق لتمكني املركز والشبكة من         احلواجز واالحتياجات واألولو  
وأتاحت حمصلة احلوارات للربنامج فهماً أفضل      . دعم البلدان يف طلباهتا املتعلقة بالتكنولوجيا     

واسـُتخدمت  . الحتياجات البلدان وأولوياهتا ولتطلعاهتا فيما خيص خدمات املركز والشبكة        
س االستشاري يف مناقشة وإقرار معايري حتديد األولويـات         املعلومات اليت ُجمعت لدعم اجملل    

ومن املقرر إجراء حـوارين     . ومعايري إنشاء شبكة تكنولوجيا املناخ    للرد على طلبات البلدان     
            يف واشنطن العاصـمة بالواليـات املتحـدة،       (إقليميني آخرين للخرباء يف أمريكا الشمالية       

أكتـوبر، يف   /يف أواخـر تـشرين األول     (وأوروبا  ) ٢٠١٣سبتمرب  / أيلول ١٩ و ١٨يومي  
  ).بروكسل ببلجيكا
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وسيشكل التواصل جزءاً أساسياً من اهليكل التنظيمي للمركز والـشبكة وسـينفَّذ              -٦١
برنامج للتواصل حرصاً على اتساق خطاب مجيع املوظفني وأعضاء االحتاد والشبكة بـشأن             

ضاً على إطالع اجلهات صاحبة املصلحة مبزيد       وسُيساعد برنامج للتواصل أي   . املركز والشبكة 
من الوضوح على كيفية عمل املركز والشبكة وجماالت عملهما وإجنازاهتما وأفضل الـسبل             

وقد أُعدت أدوات شىت للتواصل بغية إبراز صورة املركز والـشبكة           . للوصول إىل خدماهتما  
ز والشبكة باإلنكليزية والفرنسية    كتّيبات املرك : يف ميدان تغري املناخ والتنمية، تشمل ما يلي       

واإلسبانية؛ وشريط فيديو للتعريف باملركز والشبكة يستند إىل االجتماع األول للمجلـس            
االستشاري؛ وقائمة باألسئلة ذات الصلة اليت يتكرر طرحها؛ وجدوالً زمنياً لألنشطة املتصلة            

ركز والشبكة خالل الدورة وباإلضافة إىل ذلك، ُنظم نشاط مواز خاص بامل. باملركز والشبكة
  .الثامنة والثالثني لكل من اهليئتني الفرعيتني

  نظام إدارة املعارف  -٢  
لكي يقدم مركز تكنولوجيا املناخ خدمات فعالة، ينبغي أن يكون منظمة مرنة تتاح               -٦٢

هلا اإلمكانات الالزمة والقدرة على االستجابة، وجمهزة بنظام إلدارة املعارف ذي مـستوى             
وسييسر هذا النظام العديد من اخلدمات الرئيسية اليت يقدمها املركز والشبكة، مثـل             . يعامل

إجراءات التتبع الداخلي للمساعدة التقنية املمنوحة للبلدان النامية، والتدريب، واسـتخالص           
وسُيصمَّم النظام بعناية لضمان إمكانية تكييفه وتغـيري نطاقـه لتلبيـة            . التجارب وتقامسها 

وسريكز يف البداية على بضعة قطاعات فقـط        . ت املركز والشبكة حالياً ومستقبالً    احتياجا
على النحو احملدد يف أولويات البلدان النامية، ) مثل الطاقة واملياه والصناعة والزراعة واحلراجة     (

  .على أن يشمل قطاعات أخرى مرتبطة بتكنولوجيا املناخ يف مراحل الحقة بناًء على الطلب

  نات الوطنية املعّينةالكيا  -٣  
يشرف مركز تكنولوجيا املناخ على عملية تلقي الطلبات مـن البلـدان الناميـة              س  -٦٣

          يتلقى املركز هـذه الطلبـات   سو. ايعمل مع الشبكة لالستجابة هل  ساألطراف والرد عليها، و   
             جـب  األطراف عن طريق الكيـان الـوطين املعـّين هلـذا الغـرض مبو           النامية  من البلدان   

ـ  كياناهتـا الوطنيـة املعيّ     ُتـسّمي  األطـراف إىل أن       وقد ُدعيـت   .١٣-م أ /٤املقرر                  ةن
 مـن   ٨، والفقـرة    ١٧-م أ /٢تطوير التكنولوجيات ونقلها عمالً باملرفق السابع من املقرر         ل

، ٢٠١٣مارس /ار آذ٢٩، وأن توايفَ األمانة هبذه املعلومات يف موعد أقصاه ١٣-م أ/٤املقرر 
  .شبكةالركز واملمن أجل تيسري تشغيل 

وبغية مساعدة األطراف يف فهم أدوار ومسؤوليات الكيانات الوطنية املعّينة، أعـد              -٦٤
برنامج األمم املتحدة للبيئة مذكرة توجيهية غري رمسية متاحة يف موقع املركز والشبكة علـى               

لبناء قدرات تلك   يئة حالياً على إعداد برنامج      ويعمل برنامج األمم املتحدة للب    . )٢٩(اإلنترنت
__________ 

)٢٩( <http://www.unep.org/climatechange/ctcn/>. 
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يف احلصول على ما حتتاج إليه من       وسيساعد هذا الربنامج تلك الكيانات       .الكيانات ودعمها 
وسيسهم ذلـك يف صـياغة طلبـات        . مساعدة حمددة لتؤدي مهامها بفعالية    أو  إرشادات  

 مطابقة الطلبـات املقدمـة إىل       الكيانات الوطنية املعّينة لزيادة فائدهتا إىل أقصى حد وضمان        
  .املركز والشبكة للمعايري اليت اعتمدها اجمللس االستشاري

وحيث برنامج األمـم    .  طرفاً فقط بتسمية كياناهتا الوطنية املعّينة      ٣٣وقام حىت اآلن      -٦٥
ن املتحدة للبيئة واجمللس االستشاري األطراف اليت مل تسّم كياناهتا الوطنية املعّينة بعُد علـى أ              

  .تفعل ذلك يف أقرب وقت ممكن

  التشغيل التام ملركز وشبكة تكنولوجيا املناخ  -٤  
 عدد من األنشطة اإلدارية الالزمة إلنشاء مركز        ٢٠١٣أُجنز يف اجلزء األول من عام         -٦٦

 أنشطة إضـافية تتعلـق بـالتوظيف    ٢٠١٣وسُتستكمل حبلول هناية عام  . تكنولوجيا املناخ 
وسيشمل ذلك إعداد ورقـة معلومـات موجهـة         . ية واإلجراءات وحتديد املبادئ التوجيه  

للكيانات الوطنية املعّينة تشرح العملية اليت سيتبعها برنامج األمم املتحدة للبيئـة يف معاجلـة               
  .الطلبات املقدمة من البلدان النامية

، الـواردة يف برنـامج      ٢٠١٥-٢٠١٣وتبّين خارطة طريق املركز والشبكة للفترة         -٦٧
، األنشطة التنظيمية اليت سيضطلعان هبا على ثالث مراحل خالل فترة الـسنتني             )٣٠(عملهما

ونصف السنة املقبلة، وهي مراحل االنطالق، واإلنشاء، والتنفيذ والتكثيف والتوسع علـى            
ويتعني خالل هذه املراحل وضع اجلوانـب اإلداريـة واهليكليـة للمنظمـة             . نطاق كامل 
وباإلضافة إىل ذلـك، ال بـد مـن إجنـاز           . ة أداءمها الفعال  ليبلغ املركز والشبك   وتنفيذها
وُيتوقع أن يدخل املركز والشبكة طور التشغيل التـام         . الشبكة ونظام إدارة املعارف    هيكلة

  .٢٠١٤عام  يف

__________ 

 .</http://www.unep.org/climatechange/ctcn>: متاحة يف العنوان التايل )٣٠(
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  املرفق

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

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

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

 وشبكة تكنولوجيا املناخ، وجلنة التكيف، وجملس الصندوق األخـضر للمنـاخ، وسـجل            
، وفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منـواً، وفريـق اخلـرباء            إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً   

شاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غـري املدرجـة يف املرفـق األول               االست
، وجملس صندوق التكيف، ميكن أن تشمل الطرائق         املعنية بالتمويل  التفاقية، واللجنة الدائمة  ل

  :مجلة أمور منها ما يلي
ـ      تبادل املشاركة يف اجتماعات اهليئات        )أ(    لاملعنية، مبا يف ذلك حلقات العم

، بشأن املسائل ذات االهتمام     اليت تشترك يف تنظيمها   واملناسبات اليت تنظمها تلك اهليئات، أو       
  املشترك؛
طلب املسامهة يف دعم تنفيذ أنشطة بعينها على حنو ما تنص عليـه خطـة                 )ب(  

  عمل اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا؛
خرى يف إطار االتفاقية، تلبيـةً       الترتيبات املؤسسية األ   تقدمي املسامهات إىل    )ج(  

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

  .تبادل املعارف واملعلومات  )د(  

  إقامة الروابط مع سائر الترتيبات املؤسسية املعنية خارج إطار االتفاقية  -ثانياً  
، عن طريق   ١٦-م أ /١ من املقرر    ١٢١نة يف الفقرة    من أجل االضطالع باملهام املبيّ      -٢

            مبا يف ذلك على سـبيل املثـال        ،إقامة الروابط مع الترتيبات املؤسسية خارج إطار االتفاقية       
ال احلصر، املؤسسات العامة، ودوائر األعمال، واألوساط األكادميية، واملنظمات الدوليـة،           
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           ميكن أن تشمل الطرائـق مجلـة أمـور   والشراكات، والشبكات واملنظمات غري احلكومية،  
  :منها ما يلي

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

أو األفرقـة   /منتـديات أصـحاب املـصلحة و      أو  / العمل التقنية و   فرق  )ب(  
  االستشارية؛

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

  التكنولوجية؛
أو نائب الرئيس، أو أي عضو تعّينه اللجنـة التنفيذيـة املعنيـة             /الرئيس و   ) ه(  

  .تقارير عن تلك االجتماعاتإليها بالتكنولوجيا وميثلها يف االجتماعات اخلارجية ويقدم 
 أعاله حسب ما تقتضيه احلالة اخلاصة       ٢ االستعانة بالطرائق الواردة يف الفقرة       وميكن  -٣
  . خبطة العمل املتجددة للجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجياوفقاً لعالقتها ،عاجلة مسألة بعينهاملو

        


