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(A)     GE.07-63677    251007    261007 

                                           اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
                        الدورة السابعة والعشرون

     ٢٠٠٧      ديسمرب  /            كانون األول  ١١- ٣     بايل، 

                       من جدول األعمال املؤقت ٤      البند 
         ونقلها                  تطوير التكنولوجيات

 تقرير عن حلقة العمل املتعلقة بأفضل املمارسات يف إجراء 
 عمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية

 مذكرة من األمانة

 ملخص

                                                                                             لطلب من اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف دورهتا اخلامسة والعشرين، نظمت                     ً استجابةً 
                                                                           بنقل التكنولوجيا وبرنامج األمم املتحدة للبيئة وبرنامج األمم املتحدة                                                      األمانـة، بالـتعاون مع فريق اخلرباء املعين       

                                                                                                             اإلمنـائي ومـبادرة تكنولوجيا املناخ، حلقة عمل بشأن املمارسات احلسنة يف إجراء عمليات تقييم االحتياجات                
ُ                                             وُعقـدت حلقة العمل يف بانكوك بتايلند من           .              التكنولوجـية          حلقة       أتاحت و  .     ٢٠٠٧       يونيه   /         حزيران   ٢٩       إىل     ٢٧ 

                                                                                                         العمـل للمشـاركني فرصة تقاسم الدروس املستفادة واملمارسات احلسنة يف إجراء عمليات تقييم االحتياجات               
                                                                                                     التكنولوجية، واليت ستكون مبثابة إرشاد الحق لألطراف اليت جتري عمليات تقييم احتياجاهتا التكنولوجية أو تقوم    

                                                    بشأن األنشطة األخرى املمكنة فيما يتعلق باملمارسات                                                     كما أتاحت حلقة العمل فرصة ملناقشة أفكار          .         بتحديثها
                                                                                                              احلسـنة يف إجـراء عمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية ولتبادل اآلراء مع ممثلني من القطاع اخلاص وجمتمع                 
                                                                                                                  الـتمويل بشـأن السـبل املمكـنة لتعزيز الوصول إىل التمويل الالزم لتنفيذ نتائج عمليات تقييم االحتياجات                  

  .  ية         التكنولوج
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  مقدمة-   ً أوال  

  الوالية-ألف 

                                                                                                          طلبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل األمانة، يف دورهتا اخلامسة والعشرين، أن تنظم                - ١
                   األطراف غري املدرجة يف  (       تفاقية                                                                   حلقة عمل لتقاسم أفضل املمارسات مع األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باال

                                                                                        واليت تعمل على إجراء عمليات تقييم لالحتياجات التكنولوجية بالتعاون مع فريق اخلرباء املعين بنقل   )           املرفق األول
   .  )١ ( خ                                                                                                             التكنولوجيا وبرنامج األمم املتحدة للبيئة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومرفق البيئة العاملية ومبادرة تكنولوجيا املنا

  نطاق املذكرة-باء 

                              وملا دار فيها من نقاشات       )٢ (                       ً                                                  يتضـمن هذا التقرير ملخصاً للعروض التسعة عشر املقدمة يف حلقة العمل            - ٢
                                                                             وقد أعدت األمانة هذا التقرير بالتشاور مع رئيس فريق اخلرباء املعين بنقل              .                                   ألفـرقة العمـل ومناقشـات عامة      

                         فيما يتعلق باألنشطة اليت             حلقة العمل   خالل                  اقترحها املشاركون        كار اليت                       وميكن االستفادة من األف    .              التكنولوجـيا 
        تستند        إسهامات   ك                                                            أن املمارسات احلسنة يف إجراء عمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية  بش               ميكن االضطالع هبا  

            يف دورهتا     ها      ظر في                          مناقشة هذه املسألة والن             ً      للمضي قدماً يف                                                               إلـيها اهليـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية         
  .        والعشرين      سابعة   ال

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

                                                                ً                                           قـد ترغـب اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف أن حتيط علماً باملعلومات الواردة يف هذه                  - ٣
  .                                         تدعيم عملية تقييم االحتياجات التكنولوجية                                        الوثيقة وأن تقدم املزيد من التوجيهات خبصوص

  معلومات أساسية-دال

                                                  ً                                                      يتمثل هدف عمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية، وفقاً إلطار اإلجراءات اهلادفة والفعالة الرامية إىل              - ٤
          االحتياجات                      ، يف املساعدة على حتديد  )                      إطار نقل التكنولوجيا   (                 من االتفاقية     ٤              من املادة     ٥                          تعزيـز تنفـيذ الفقرة      

  .                               التكنولوجية ذات األولوية وحتليلها

                                                                   ً                                وميكـن أن تشكل هذه االحتياجات أساس حافظة من التكنولوجيات السليمة بيئياً واملشاريع والربامج               - ٥
                                         ً                                                                       الرامية إىل نقل التكنولوجيات السليمة بيئياً وما يتصل هبا من خربات والوصول إىل تلك التكنولوجيات واخلربات                

                     إىل أن عمليات تقييم  )٣ (                                         وقد أشار فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا  .              من االتفاقية ٤           من املادة  ٥              يف إطار تنفيذ
                                                                                         ُ       االحتياجات التكنولوجية تشكل عناصر أساسية يف العمل على نقل التكنولوجيا وتعكس مفهوم النهج القُطري يف 

                                                      

) ١ (  FCCC/SBSTA/2006/11 ٨٠         ، الفقرة  ) ٢̀  ) ب  ̀.  
  .</http://ttclear.unfccc.int>                       العروض متاحة على املوقع   ) ٢ (
) ٣ (  FCCC/SBSTA/2006/INF.4 ٢٠         ، الفقرة  .  
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                                    املستوى الوطين هبدف حتديد االحتياجات                                                                        هـذا العمل، وهي ضرورية للجمع بني أصحاب املصلحة املعنيني على            
  .                                             التكنولوجية ووضع خطط عمل لتلبية تلك االحتياجات

     ً                                                                     طرفاً من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول يف إجراء عمليات لتقييم               ٩٤                              وساعد مرفق البيئة العاملية      - ٦
عرف أيضاً     (                 ت ذات األولوية                                                                           االحتياجات التكنولوجية عن طريق متويله اإلضايف لبناء القدرات يف اجملاال                ُ         ً      وهو ماُ 

     ً                            طرفاً من تلك األطراف، بينما        ٨٠                                     ويدعم برنامج األمم املتحدة اإلمنائي          ").                  املبالغ التكميلية  "    أو   /                   باملرحلة الثانية و  
                              ً                                       وأجنزت أطراف من أقل البلدان منواً والدول النامية اجلزرية الصغرية            .        منها   ١٤                                    يدعم برنامج األمم املتحدة للبيئة      

                                                                                            ً                      لدان النامـية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، من مجيع املناطق اجلغرافية يف العامل، أربعاً وثالثني                    والـب 
                                        مركز تبادل املعلومات عن نقل التكنولوجيا                                                               عملية تقييم لالحتياجات التكنولوجية، والتقارير ذات الصلة متاحة يف 

) TT:CLEAR( ) على فترة زمنية طويلة نسبياً، إذ تعود أوىل العمليات إىل عام                                           ومتـتد عملـيات التقييم هذه         .  )٤                                         ً                          
                     ً                               وتقوم عدة أطراف حالياً بعمليات تقييم لالحتياجات         .     ٢٠٠٧        ُ                                       بينما قُدمت أحدث التقارير عنها يف عام             ٢٠٠١

  .                                     منها يف سياق رسالتها الوطنية الثانية  ١٠             التكنولوجية، 

                    ً       ً                 ، أعدت األمانة تقريراً جتميعياً عن عمليات        )٥ (              ادية والعشرين     ً                                         وبناًء على طلب اهليئة الفرعية يف دورهتا احل        - ٧
                               التقرير التجميعي لعمليات تقييم  (                                                                    تقييم االحتياجات التكنولوجية اليت أجنزهتا األطراف غري املدرجة يف املرفق األول 

                                               ويقـدم هـذا التقرير التجميعي معلومات عن           ). FCCC/SBSTA/2006/INF.1   ) (                          االحتـياجات التكنولوجـية   
    ٢٥                  عملية تقييم و     ٢٣                                                                                        الحتـياجات التكنولوجية املتصلة بتخفيف آثار تغري املناخ والتكيف معه، اليت وردت يف               ا

ّ                                                     رسـالة وطنـية أّولية قدمتها أطراف غري مدرجة يف املرفق األول                                                       ويربز التقرير االحتياجات التكنولوجية ذات       .              
                                              زات الدفيئة وتيسري التكيف مع اآلثار الضارة لتغري                                                    األولوية احملددة يف شىت القطاعات من أجل ختفيض انبعاثات غا

                                                                                                           كما يوجه هذا التقرير التجميعي االنتباه إىل ما يعوق نقل التكنولوجيا من عقبات حمددة ويقترح تدابري                  .        املـناخ 
                          ً                                                                  ويربز التقرير التجميعي أيضاً الطرق املستخدمة إلشراك أصحاب املصلحة يف عملية استشارية هبدف             .           التصدي هلا 

  .                                      راء عمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية  إج

                                                                                                  وأعـدت األمانة ورقة معلومات أساسية بشأن املمارسات احلسنة يف إجراء عمليات تقييم االحتياجات               - ٨
                                  وتقدم الورقة معلومات عن احلالة       .  )٦ (                                                                         التكنولوجـية وأتاحـتها للمشاركني بغية إثارة مناقشات يف حلقة العمل          

ّ                                                              حتياجات التكنولوجية، وُتجّمع املمارسات احلسنة يف إجراء الدراسات وإعداد التقارير                                      الراهـنة لعملية تقييم اال       ُ                      
  .                                                                                                          وجتميع النتائج وحتليلها واإلبالغ باالستنتاجات وتنفيذها، وتعرض االستراتيجيات املمكنة لتحسني هذه العملية           

  .                                                  وسيجري تنقيح هذه الورقة حبيث تتضمن حصيلة حلقة العمل

 

                                                      

) ٤ (  <http://ttclear.unfccc.int/ttclear/jsp/index.jsp?mainFrame=../html/TNAStudies.html>.  
) ٥ (  FCCC/SBSTA/2004/13 ٩٠         ، الفقرة  ) ب .(   

) ٦ (  <http://ttclear.unfccc.int/ttclear/pdf/Workshops/Bangkok/Paper.pdf>.  
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  املداوالت-     ً ثانيا  

                      وقد شارك يف تنظيمها كل   .     ٢٠٠٧      يونيه  /        حزيران  ٢٩     إىل   ٢٧ُ                                     ُنظمت حلقة العمل يف بانكوك بتايلند من  - ٩
                                                                                                            من األمانة ومكتب املوارد الطبيعية والسياسة البيئية والتخطيط البيئي، ووزارة املوارد الطبيعية والبيئة حلكومة مملكة 

                                                              آلسيا واحمليط اهلادئ، بالتشاور مع رئيس فريق اخلرباء املعين                                                             تايلـند وجلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية      
                                                                                                                        بـنقل التكنولوجيا وبالتعاون مع برنامج األمم املتحدة للبيئة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومرفق البيئة العاملية                

           ً      ً    مريكية دعماً مالياً                                                               وقدم االحتاد األورويب والسويد والنرويج والواليات املتحدة األ         .                              ومـبادرة تكنولوجـيا املناخ    
  .                 لتنظيم حلقة العمل

  :                                            ومتثلت النتائج املتوقعة من حلقة العمل يف ما يلي -  ١٠

                                                                                             تقاسـم املمارسـات احلسنة والدروس املستفادة فيما يتعلق بإجراء عمليات تقييم االحتياجات               ) أ ( 
                   دولية ومنظمات غري                                                                                        التكنولوجـية بـني املشاركني يف حلقة العمل الذين ميثلون حكومات ومنظمات حكومية              

                     حكومية والقطاع اخلاص؛

ّ                                                        متكني األطراف اليت تقوم بعمليات التقييم أو ُتحّدثها من إجناز تقييماهتا وتقاريرها واستكماهلا               ) ب (    ُ                                       
             بصورة فعالة؛

                                                 ُ   ِّ                               حتديد االحتياجات اخلاصة والطرق والوسائل العملية اليت ُتمكِّن األطراف من تنفيذ االستنتاجات   ) ج ( 
  .                                      ن عمليات تقييمها لالحتياجات التكنولوجية          املستخلصة م

ّ                                                                   وتضمن جدول أعمال حلقة العمل، الذي أِعّد بالتشاور مع رئيس فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا                -  ١١  ِ                                    
                                                                                                                        ونائـبه وممثلني لربنامج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية ومرفق البيئة العاملية ومبادرة                

                                                                      عرض متهيدي؛ والدروس املستفادة واملمارسات احلسنة فيما يتعلق بإجراء           :                           وجـيا املـناخ مخس جلسات          تكنول
                                                                                                            عملـيات تقيـيم االحتـياجات التكنولوجية؛ واستراتيجيات التحسني والتوصيات املتصلة بذلك؛ وتعزيز تنفيذ              

ُ     وُخصصت  .                                                              ً استنتاجات عمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية؛ وسبيل املضي قدماً                             اجللسة الرابعة إلجراء تدريب  
                                              دليل إعداد مشاريع نقل التكنولوجيا ألغراض      "                                                                  تطبـيقي على تطوير املشاريع باستخدام منشور االتفاقية املعنون          

                                                                                     ، ولعقد اجتماع مائدة مستديرة بشأن دور شبكات املساعدة املالية يف إنعاش احلوار              )٧ ( )            دليل املختصني    " (       التمويل
  .                                    تعلق بتنفيذ استنتاجات عمليات التقييم                     مع القطاع اخلاص فيما ي

             ، وتسعة من    )٨ (                                         من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول         ٦٤  :        ً        مشاركاً منهم    ٨٦                     وحضـر حلقة العمل      -  ١٢
                                                                                                          األطـراف املدرجـة يف املـرفق األول باالتفاقية، وسبعة ممثلني ملنظمات وهيئات دولية ومنظمات غري حكومية                 

   .        تة خرباء                            ومنظمات أخرى والقطاع اخلاص وس

                                                      

) ٧ (  <http://ttclear.unfccc.int/ttclear/html/IfPG.html>.  

   .                              من أمريكا الالتينية والكارييب  ١٢                       من آسيا واحمليط اهلادئ و  ٢٧                    أحد عشر من أفريقيا و  ) ٨ (
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  موجز املناقشات-     ً ثالثا  

  االفتتاح والعرض التمهيدي-ألف 

                                                                                                              قدمـت نائـبة األمـني العام ملكتب املوارد الطبيعية والسياسة البيئية والتخطيط البيئي لتايلند، السيدة                 -  ١٣
             التكنولوجية،                         ً                                                                          نـيزانارت سـاترياكول، موجزاً لألنشطة الوطنية املتعلقة بتغري املناخ وعمليات تقييم االحتياجات              

                                                                                           ً                  ودعت املشاركني إىل التطرق يف مداوالهتم ليس فقط إىل املمارسات احلسنة املتصلة بعمليات التقييم، بل وأيضاً                
  .                                                                                       إىل كيفية ترمجة األفكار احلسنة احملددة يف عمليات التقييم إىل أعمال فعلية ومشاريع تعاون تكنولوجي

                                                     ة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ مسائل الناتج                                        وناقش السيد برانيش شاندرا ساها من اللجن -  ١٤
                 وأشار إىل ما تقوم   .                                                                                االقتصادي ومعدل النمو واالجتاهات يف انبعاثات غازات الدفيئة يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ

           ً     ستدام بيئياً يف                                                                                                      بـه اللجـنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ من أنشطة رامية إىل النهوض بالنمو امل               
                                                                                                                املـنطقة، وإىل أمهـية التكنولوجـيات يف هـذا السـياق من أجل حتقيق هذا النمو وأمهية آليات الوصول إىل                     

  .                                 التكنولوجيات املمولة من مصادر عامة

     ً    طرفاً    ٣٤                                                                     ً                             وأكد رئيس اللجنة الفرعية، السيد كيشان كومرسينغ، على أنه من املهم، نظراً إىل انتهاء حنو                 -  ١٥
                                                                                      تقييمها لالحتياجات التكنولوجية، أن تتقاسم هذه األطراف خرباهتا مع غريها وحتدد املمارسات                       مـن عملـيات     

ّ                                                                    احلسـنة اليت من شأهنا أن توّجه العمل املقبل فيما يتعلق بعمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية      ّ          وأكّد على أن   .                            
                             وينطبق ذلك بصفة خاصة على       .      ّ     التغّير                                                                        تقيـيم االحتياجات التكنولوجية عملية مستمرة ألن التكنولوجيات دائمة        
ّ                           التكيف حبكم الزيادة يف فهم علم تغري املناخ وحتّسن تقييمات القابلية للتأثر                                           .   

                                                                                                            وقال ممثل لألمانة إن حلقة العمل جتسيد ملا بلغه فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا من نضج بعد عدة                   -  ١٦
                                                                ة يف اجملاالت املواضيعية الرئيسية اخلمسة إلطار نقل التكنولوجيا                                     وأكد على أن األنشطة املنجز      .                 سنوات من العمل  

                                                                               ً     ً                          جيـري تناوهلا يف حلقة العمل، وشدد على التدريب على إعداد مقترحات املشاريع بوصفه نشاطاً مهماً يف بناء                  
              املتوقع أن                                            واسترعي االنتباه إىل أن التكنولوجيا من       .                                                            القدرات سوف يستمر بالتعاون مع املنظمات الدولية املعنية       

  .ُ          ً       ً                                 ُتشكل عنصراً أساسياً يف نظام تغري املناخ املزمع إنشاؤه

    دعم   :                                                                                                 وأبرز ممثل اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ ما تنجزه اللجنة من أنشطة هبدف              -  ١٧
                     املساعدة إىل البلدان                                                                                  اتباع هنج إقليمي يف بناء جمتمع مطلع على قضايا املناخ وقابل للتكيف مع تغري املناخ، وتقدمي

                                                                                                     النامية يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ من أجل ختفيض انبعاثاهتا من غازات الدفيئة، واستحداث آليات مبتكرة لنظام 
                                                                                           واسترعي االنتباه إىل مشاريع آلية التنمية النظيفة املنفذة من جانب واحد باالستناد إىل               .                          تغري املناخ املزمع إنشاؤه   

ّ                   ات االنبعاثات املصدق عليها ونقل التكنولوجيات السليمة بيئياً املمّولة من مصادر عامة            خمطط خلصم ختفيض     ً                                                        .  

                                                                                                      وعرض ممثلون آخرون لألمانة تطور أنشطة نقل التكنولوجيا وسياقها يف إطار عملية االتفاقية، وركزوا               -  ١٨
                               أوصى هبا فريق اخلرباء املعين بنقل                             كما ناقشوا األنشطة اجلديدة اليت  .                                          على العناصر الرئيسية إلطار نقل التكنولوجيا

                                                                                                                       التكنولوجـيا من أجل تعزيز تنفيذ هذا اإلطار، واليت اعتمدهتا اهليئة الفرعية يف دورهتا الرابعة والعشرين وناقشوا                 
             ووجه املمثلون   .                                                                                        كذلك التحديات الرئيسية والقضايا العالقة اليت سينظر فيها مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة
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                                                                                                        اه إىل االحتياجات التكنولوجية ذات األولوية اليت حددهتا األطراف غري املدرجة يف املرفق األول يف عمليات                     االنتب
           ً   وعرضوا أخرياً    .                                                                                                 تقييم احتياجاهتا التكنولوجية اخلاصة هبا، والعقبات اليت تعوق نقل التكنولوجيا، وتدابري ختطيها           

  .                                                         التكنولوجية، وتناولوا مسائل تتعلق بتحديد املمارسات احلسنة     ُ                                        أهم فُرص متويل استنتاجات عمليات تقييم االحتياجات

   ).        أعاله  ٨              انظر الفقرة    (                                                                               وقـدم مستشارو االتفاقية ورقة املعلومات األساسية املتعلقة باملمارسات احلسنة            -  ١٩
  .  )٩ (                                                                                                      وعرضوا أهداف الورقة ونطاقها ومجهورها وتعريف املمارسات احلسنة والنهج املتبع لتحديد تلك املمارسات            

                                                                                                     وحتلل الورقة، بالنسبة لكل خطوة يف عملية تقييم االحتياجات التكنولوجية، التوجيهات احلالية والقضايا املشتركة 
     وقدم   .                                               كما تقدم دراسات حاالت وحتدد املمارسات احلسنة        .                                                   الـيت أبلغـت هبـا الـبلدان والدروس املستفادة         

                                                        إدارة عملية تقييم االحتياجات التكنولوجية وأبرزوا                                                             املستشـارون االستنتاجات الرئيسية واملمارسات احلسنة يف      
                               كما عرضوا املمارسات احلسنة يف       .                                                                            العناصر األساسية الواجب إدراجها يف تقارير تقييم االحتياجات التكنولوجية        

                                                                                                          املسـائل املشـتركة مـن قبيل مشاورات أصحاب املصلحة وحتليل العقبات، وعاجلوا قضايا تنفيذ االستنتاجات               
  .                   من عمليات التقييم        املستخلصة

   ّ                                                                                                    وعلّـق مشـاركون مـن أذربيجان والربازيل وفنلندا وغانا واليابان وزميبابوي والواليات املتحدة على                -  ٢٠
                                                         وقد مشلت هذه التطلعات تقاسم املمارسات احلسنة والدروس          .                                              تطلعات حلقة العمل وورقة املعلومات األساسية     

                                                         تقييم االحتياجات التكنولوجية، وتشكيل األفرقة األساسية اليت                           إشراك أصحاب املصلحة يف عملية  :              املستفادة بشأن
                                                                                                                       تقـود تلـك الدراسات، وحتديد العقبات اليت تعوق نقل التكنولوجيا والتصدي هلا، واستخدام عمليات التقييم كأنشطة                 

  .        ات احلسنة                                                                                          أساسية للتصدي لعناصر إطار نقل التكنولوجيا، واالرتقاء بعمليات التقييم، وإعداد مقترحات املمارس

                                                                                                                 واسـترعى أحـد املشاركني االنتباه إىل ضرورة تقييم ما أضافته ورقة املعلومات األساسية مقارنة بدليل برنامج                  -  ٢١
             إجراء عمليات    (Conducting Technology Needs Assessments for Climate Change                            األمـم املتحدة اإلمنائي املعنون  

                      وعرض ممثل الربازيل     . )١٠ ( )                                   دليل تقييم االحتياجات التكنولوجية      ) (          تغري املناخ                                         تقيـيم االحتياجات التكنولوجية ألغراض      
                                                               وعرض عدة مشاركني مسائل أخرى مشلت نشر التكنولوجيات احمللية،           .                                        جتـربة بلـده يف جمال الوقود األحيائي       

            ئتني، وتلبية                                                                                            واإلبـالغ باسـتنتاجات عملـيات التقييم يف الدراسات املستقلة ويف الرسائل الوطنية أو يف كال الف      
                                                                                                                    احتياجات بناء القدرات احملددة يف عمليات التقييم، واستخدام دليل املمارسني، ودور آلية التنمية النظيفة يف نقل                

  .                                   التكنولوجيات احملددة يف عمليات التقييم

  .                                                                      ّ                             ويف مـا تال من مناقشات، ساعدت ورقة املعلومات األساسية على تأطري القضايا وولّدت عدة أفكار                -  ٢٢
                                                                                                      تـرب عـدة مشـاركني أن هـذه الورقة وثيقة مفيدة بالنسبة إىل البلدان اليت تقوم بعمليات تقييم احتياجاهتا          واع

ّ                                                                         التكنولوجـية أو حتّدثها، وأبدوا تعليقات ستؤخذ بعني االعتبار لدى تنقيح هذه الورقة                             وخبصوص املصطلحات    .                 

                                                      

                                                تقرير عن تقييم االحتياجات التكنولوجية، ومقابالت   ٣٤        ً      ً            استعراضاً أولياً ملا يعادل     :                 يشمل هذا النهج    ) ٩ (
                                  ة يف حلقات العمل بشأن التجارب                                                                                         مع منسقي التقييم، واستعراض التوجيهات املتصلة بعمليات التقييم، والعروض املقدم         

  .                                   ً                                          الوطنية والدروس املستفادة، واستبياناً بشأن املمارسات احلسنة يف جمال عمليات التقييم

) ١٠  (  <http://ttclear.unfccc.int/ttclear/html/TNAGuidelines.html>.  
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                                أنسب يف سياق تقييم االحتياجات       "    سنة            املمارسات احل  "                                                      املسـتخدمة يف الورقة، اتفق املشاركون يف أن مصطلح          
  .                  ً      ً  الذي قد يكتسي بعداً قطرياً  "              أفضل املمارسات "                     التكنولوجية من مصطلح 

  الدروس املستفادة وأفضل املمارسات يف إجراء عمليات تقييم االحتياجات التقنية-باء 

                بعمليات تقييم                                                                                  ركـزت اجللسـة الثانـية عـلى حتديـد الدروس املستفادة وأفضل املمارسات املتصلة            -  ٢٣
                                                                           وقدم مشاركون دراسات حاالت بشأن النجاح يف حتديد االحتياجات التكنولوجية            .                         االحتـياجات التكنولوجية  

  .                                                                                                      وترتيب أولوياهتا، وتنفيذ مشاريع لنقل التكنولوجيا، ووضع سياسات وأطر تشريعية، واالضطالع بأنشطة بناء القدرات

 رؤى وطنية -١

                                                                        العقبات الرئيسية اليت تعوق نقل التكنولوجيا يف بلدها، مبا يشمل ضعف القدرة                       أبرزت املشاركة من كينيا -  ٢٤
                                                                                                       املؤسسـية وعـدم الوصول إىل املعلومات، ونقص املوارد املالية، واحلواجز السوقية، وعدم وجود سياسة لتطوير         

        املرتبطة             البشرية                                                                                 وقالت إن البلد يف حاجة إىل جتهيزات متخصصة، وأن من الالزم تنمية القدرات              .              التكنولوجـيا 
                                     ويتمثل أحد الدروس املستفادة يف أن        .                                                                             بذلـك، يف جماالت مثل املراقبة والرصد املنتظمني للغالف اجلوي ودورة الكربون           

  .                                                                                 كينيا حتتاج إىل إمداد تكنولوجي كبري جيب أن جيمع بني تكنولوجيات حملية وتكنولوجيات مستوردة

                                                           ع ترتيبات مؤسسية مناسبة لنقل التكنولوجيا يشارك فيها                                                   وشـدد مشارك من إندونيسيا على أمهية وض        -  ٢٥
     ً                         ، فضالً عن أمهية األطر القانونية  )١١ (                                   ً     ً                            أصحاب املصلحة املعنيون وتندمج اندماجاً حسناً يف هياكل تغري املناخ الوطنية

         نولوجيات                                                                 واسترعي االنتباه إىل ضرورة توجيه اقتصاد بلده حنو اعتماد تك           .                                      والتنظيمية يف تيسري نقل التكنولوجيا    
                                                                    ويتمثل أحد الدروس املستفادة يف أن تقييم االحتياجات التكنولوجية           .                                             الطاقة قليلة الكربون واخلالية من الكربون     

        ً     ً                                                                                                 أدى دوراً كـبرياً يف إعطاء األولوية لالحتياجات التكنولوجية غري أنه ال بد من حتديث االستنتاجات وتنقيحها                 
                                                                   ية إدماج االحتياجات التكنولوجيات ذات األولوية يف خطة عمل تغري                                           ومثة درس مستفاد آخر متثل يف أمه        .        بانتظام

  .                              املناخ الوطنية ويف اخلطط القطاعية

                                                                                                        ويتمـثل أحـد الـدروس املستفادة من تقييم االحتياجات التكنولوجية لبوليفيا يف أن التشريع الوطين                 -  ٢٦
                                    قييم االحتياجات التكنولوجية تطوير                               ومشلت األنشطة اليت أعقبت ت      .                                         والقطاعي ضروري لتيسري نقل التكنولوجيا    

                                                                                                                     اإلطـار التشـريعي املناسب، وإزالة العقبات اليت تعوق تنفيذ مشاريع آلية التنمية النظيفة، وإدماج قضايا نقل                 
          ً                                                  وأنشئ أيضاً صندوق ملشاريع التكيف والتخفيف بدعم مايل من           .                                               التكنولوجيا يف اخلطة اإلمنائية الوطنية اجلديدة     

  .                                                                             ليفيا لن تتغلب على اآلثار الضارة لالحترار العاملي دون املزيد من الدعم املايل والتقين        غري أن بو  .       هولندا

                                                                                                            وقال مشارك من تايلند إن بلده اضطلع بتقييم لالحتياجات التكنولوجية قبل القيام بذلك يف إطار عملية                 -  ٢٧
                           ومتثل أحد الدروس املستفادة يف   .    شطة                                            ً                         االتفاقية، لكن إطار نقل التكنولوجيا وفر نطاقاً وتوجيها جديدين لتلك األن

                                                      

          قة وإعطاء ُ                                                                                   ُشـكل يف إندونيسيا فريق عامل معين بأنشطة نقل التكنولوجيا هبدف تعزيز املشاريع الساب        )  ١١ (
  .                                                                                     األولوية لالحتياجات يف التكنولوجيا وبناء القدرات وحتديد طرائق حيازة التكنولوجيا واستيعاهبا
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                                                                                                        ضرورة أن يشارك املختصون وأصحاب املصلحة يف عملية تقييم االحتياجات التكنولوجية، وهي عملية متطورة              
  .         ُ          ً      ً                ً                                                     ينبغي أال ُتعترب منتجاً قائماً بذاته وإمنا جزءاً من األنشطة اليت تضطلع هبا البلدان للتصدي لتغري املناخ

                                                                              لصني االنتباه إىل اجلوانب العاملية واإلقليمية واحمللية لالحتياجات التكنولوجية،                                واسـترعى مشارك من ا     -  ٢٨
          كما ولفت    .                                                                                                             واقترح أن يأخذ حتديد االحتياجات التكنولوجية يف االعتبار اجلوانب البيئة واالقتصادية والطاقية واالجتماعية            

                       التكنولوجية، ويف اختيار                       ئية لتحديد االحتياجات                                                                       االنتـباه إىل بعـض املشاكل اليت واجهها بلده يف إجراء دراسة استقصا           
                                                                 وتتمثل التحديات الرئيسية يف نقل األولويات العاملية احملددة إىل           .                                                       معايري التقييم، ويف حتديث قائمة التكنولوجيات املرشحة      

   .                                                                                     مستوى املشاريع والشركات والقطاعات واملناطق، والتصدي لديناميات تغريات التكنولوجيا والسوق

                                                                                                             وشـدد املشـارك من أرمينيا على أمهية املساعدة اليت يقدمها مرفق البيئة العاملية يف احلفاظ على القدرة                   -  ٢٩
                                        ويتمثل أحد الدروس املستفادة يف ضرورة        .                                                                        الوطنـية على إجناز عمليات التقييم وأنشطة املتابعة وزيادة تدعيمها         

                                                     رات املتصلة مبشاريع آلية التنمية النظيفة، وإعداد                                            ومشلت أمثلة تلك األنشطة تطوير القد       .                         القـيام بأنشطة متابعة   
                                                                                                           وتنفيذ مشروع إقليمي لكفاءة استخدام الطاقة يف التدفئة، وصياغة مقترح مشروع يف قطاع النقل، وإنشاء مركز          

                                                                               وخبصوص تنفيذ املشاريع، متثلت الدروس املستفادة يف أمهية إدماج هذه األنشطة يف              .                           معـين بـنقل التكنولوجيا    
                                                                                                 اإلمنائية القائمة، وأمهية التعاون الدويل وإصالحات القطاع العام الرامية إىل إزالة حواجز النفاذ إىل السوق        الربامج 

                                                                                                             وأمهـية إشراك القطاع اخلاص كأساس لنقل التكنولوجيا وتأمني احلصول على األموال األساسية من مرفق البيئة                
  .                                         العاملية، وبناء الثقة بني املشاركني يف املشاريع

                                                                                         وعرض املشارك من بوتسوانا األهداف احملددة لتقييم االحتياجات التكنولوجية لبلده، اليت متثلت يف حتديد  -  ٣٠
                                                                                                          القطاعات ذات األولوية وحتديد التكنولوجيات املالئمة واستعراض السياسات الوطنية وحتقيق القبول االجتماعي            

َ                                                وأكـَد على أن ارتفاع تكاليف رأس املال ونقص ا           .               للتكنولوجـيات                                           خلربة وانعدام الثقة يف بعض التكنولوجيات        
  .                                                                                  اجلديدة ونقص املواد األولية والبنية األساسية، ميثل أهم العقبات اليت تعوق نقل التكنولوجيا

                                                                                                         وأشار املمثل من فييت نام أنه، يف حني ينبغي وضع قائمة شاملة بالتكنولوجيات الواجب تقييمها، فإن                 -  ٣١
                                                                         على عدد معقول من التكنولوجيات ذات األولوية اليت تستجيب إىل األهداف                                               حصـيلة التقييم ينبغي أن تقتصر       

ّ                                        اإلمنائية الوطنية وتتصدى يف اآلن ذاته لبواعث القلق املتعلقة بتغري املناخ وتكّمل الربامج اإلمنائية القائمة                     وتشمل   .                                                                      
   :                             الدروس املستفادة األخرى ما يلي

                                       يف اختيار األولويات التكنولوجية وتصميم  )١٢ (    يسيني                                    ينبغي أن يشارك مجيع أصحاب املصلحة الرئ  ) أ ( 
                                                        اإلجراءات الالزمة لتخطي العقبات اليت تعوق نقل التكنولوجيا؛

                                                                                                    مـن املهم بناء أو تعزيز القدرات البشرية والعلمية والتقنية واملؤسسية الالزمة لتحديد وتصميم وصياغة         ) ب ( 
                                                         ذلك مشاريع البحث، ألغراض التمويل الثنائي ومتعدد األطراف؛                                              ورصد وتقييم واستضافة املشاريع التكنولوجية، مبا يف

                                                      

  .                                                                         مبا يف ذلك الوكاالت احلكومية ودوائر األعمال واملؤسسات التقنية والشركاء الدوليون  )  ١٢ (
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          وقد ساعد    .                                        ً     ً                                       يشـكل تقيـيم االحتياجات التكنولوجية إسهاماً مهماً يف الرسائل الوطنية الثانية             ) ج ( 
ّ            التقييم فييت نام على حتديد أولوياهتا يف جمال نقل تكنولوجيات التكيف مع تغري املناخ ووضع استراتيجيات فّعالة                                                                                                      

                                                                                        وميكـن أن يكون التقييم وسيلة قوية لتركيز اهتمام الوكاالت احلكومية وجمتمع املاحنني الدويل          .              لتصـدي هلـا    ل
  .                                                         ومستثمري القطاع اخلاص على جمموعة حمددة من األنشطة ذات األولوية

                                                                                                      وأشـارت املشـاركة مـن جورجيا إىل أن بلدها قام، رغم ما اعترى تقييمه األول من جوانب قصور                    -  ٣٢
  .                              ُ                                                                     ، بوضع مثانية مقترحات مشاريع، ُنظر يف أحدها ألغراض مشروع من مشاريع آلية التنمية النظيفة               )١٣ (       عديـدة 

                                                                                                              وأكـدت على دور املنظمات الدولية املهم يف صياغة وتقدمي التوجيهات واألدلة ومواد التدريب وقواعد بيانات                
                                     ائلة إن املصارف اإلمنائية ينبغي أن تعزز        وختمت ق  .                                                        التكنولوجيا وتقييمات فعالية تكاليف التكنولوجيات، وعيوهبا

                                                                                                                  مشاركتها يف متويل املشاريع؛ وإن تقارير تقييم االحتياجات التكنولوجية ينبغي أن ترد يف وثائق مستقلة مشفوعة                
  .            ُ                                                                              بتقرير موجز ُيقدم كجزء من الرسائل الوطنية؛ وإن الدعم املايل اإلضايف ضروري إلجراء عمليات التقييم

 الدولية والقطاع اخلاصرؤى اهليئات  -٢

                                                                                                   يف جزء اجللسة الثانية املخصص لرؤى اهليئات الدولية والقطاع اخلاص، خلص املشارك من برنامج األمم                -  ٣٣
                                                                                                                 املتحدة اإلمنائي جتربة ذلك الربنامج وبرنامج األمم املتحدة للبيئة يف تقدمي الدعم التقين إىل األطراف اليت تضطلع                 

                                                                   وأشار إىل أن تقييم االحتياجات التكنولوجية ألغراض التكيف عملية           .          تكنولوجية                               بعملـيات تقييم احتياجاهتا ال    
                                                                                                       صعبة، إذ جيب أن تشمل انعدام التيقن من اآلثار والقابلية للتأثر، وأمثلة حمددة أو حمدودة، وتأثريات تغريات املناخ 

                              أن عملية التقييم، كي تكون       :  يف                               وتتمثل بعض الدروس املستفادة       .                                              على املدى البعيد، وقرارات االستثمار املعقدة     
                                                                                                    فعالة، جيب أن تكون قائمة على الطلب، وأن تتناول كل قطاع على حدة، وأن تندمج يف العملية اإلمنائية الوطنية؛ 
                                                                                                                   وأن هتيئة بيئة مالئمة أمر ال غىن عنه؛ وأن التكلفة هي إحدى أصعب العقبات اليت تعوق نقل التكنولوجيا؛ وأن                   

          ً       وال بد أيضاً من      .                                                                     ايا املشتركة بني القطاعات، مبا يف ذلك الصالت بني التكيف والتخفيف                                من الالزم تناول القض   
  .                                                      تقوية الصالت بني صناع السياسات وجمتمع العلوم والتكنولوجيا

                                                                                                          وأشار املشارك من مبادرة تكنولوجيا املناخ إىل أن املبادرة تساعد عملية تقييم االحتياجات التكنولوجية               -  ٣٤
                                                                                        تقنية خارجية، ودعم العملية القطرية، وتقاسم الدروس املستفادة من األنشطة األخرى ذات الصلة،             بتقدمي مساعدة

                       وتتمثل الدروس املستفادة   .  )١٤ (                                                                           وتوسيع نطاق الوصول إىل التمويل عن طريق شبكتها االستشارية اخلاصة للتمويل       
                                      عملية؛ وتركيز اجلهود وحتديد املقاصد؛                                                               املبادرة إىل إشراك أصحاب املصلحة يف مرحلة مبكرة من ال           :            الرئيسية يف 

                                                                                                                  والتزام الواقعية واحلرص على أال يطغى نطاق اجلهود على العملية؛ وإمكانية حترير الفرص بواسطة بناء القدرات                
                                                      

          صلحة كان                                                                                       من جوانب القصور أن البحث اقتصر على قطاع التخفيف، وأن التشاور مع أصحاب امل               )  ١٣ (
   .      ً               ُ                                      حمدوداً وأن العملية مل ُتفض إىل استراتيجية واضحة يف هناية املطاف

                                                                                                      الشبكة االستشارية اخلاصة للتمويل مشروع أطلقته مبادرة تكنولوجيا املناخ بالتعاون مع فريق اخلرباء               )  ١٤ (
  ُ             وأُقيمت الشبكة   .            الئمة للمناخ                                                                              املعين بنقل التكنولوجيا ومع األمانة هبدف توسيع نطاق الوصول إىل متويل التكنولوجيات امل

                                                                                                                       يف إطار متابعة حلقات عمل االتفاقية املتعلقة بالتمويل املبتكر، اليت أبرزت نقص مقترحات متويل املشاريع اليت تستويف                 
  .                                     مستويات ومعايري دوائر متويل القطاع اخلاص
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                                                 إشراك القطاع اخلاص؛ وإىل وجود نصري دامغ احلجة          :                                              وتشـري التجربة إىل أن األطراف قد حتتاج إىل          .        اهلـادف 
  .                                                                              ة؛ وتعزيز القدرة على تنظيم النتائج كمشاريع منفصلة؛ وإعداد مقترحات متويل املشاريع                 إلشراك أصحاب املصلح

                                       التابعة للمؤسسة بشأن تعبئة البىن       )١٥ ( "       موزايكو "                                                   ونـاقش املشـارك من مؤسسة الغوارديا عمل شبكة           -  ٣٥
                     اريع، ودعم التطوير                                                                                       األساسية واألموال ألغراض الزراعة املستدامة، وذلك يف جماالت حتديد الشركاء وفرص املش           

                                                                                                       التنظـيمي، وإجناز مشاريع منوذجية، وتكميل السالسل التجارية واملالية، ودعم تكرار املشاريع الناجحة، وتوثيق     
                  ، مبا يف ذلك صندوق   "       موزايكو "                                            وقدم جتارب مستمدة من مشاريع عدة لشبكة          .                            أفضـل املمارسات واإلجراءات   

                                                          يائي يهدف إىل توفري موارد رزق مستدامة للمزارعني وإنشاء وظائف                                        سهمي صغري للطاقة املائية، وبرنامج وقود أح
                                        ويتمثل أحد الدروس الرئيسية يف أمهية مسامهة   .                                                        حملية يف جمال معاجلة الوقود األحيائي، ومشروع زراعي يف الربازيل

  .                                      النصراء احملليني يف صياغة املشاريع وتنفيذها

ّ                          وقـّدم املشـارك من شركة        -  ٣٦         مشروعان   :                                                دولية دراسة حالتني متعلقتني بعمل الشركة ومها        ال  "              إكسلنت إنرجي  "  
   ّ              وأكّد على عوامل     .                                                                                                       صـغريان لإلفـادة من الطاقة الضائعة يعمالن بالغاز الطبيعي والفحم وشل النخيل مقامان يف تايلند               

                  ة مرحلة ما قبل                                                                                                              النجاح الرئيسية لشركات خدمات الطاقة فيما يتعلق مبشاريع الكفاءة يف استعمال الطاقة، وشدد على أمهي              
                                                                                        وقال إن شبكات املساعدة املالية، من قبيل الشبكة االستشارية اخلاصة للتمويل ميكن أن               .                                 التنفـيذ ومرحلة تنفيذ املشروع    

  .                                                                                              تساعد يف متويل املشاريع ويف إغالقها املايل، ويف الربط بني منفذي املشاريع واملستثمرين، ويف التوجيه والتدريب

 يات التحسني استراتيجيات وتوص-جيم 

ّ                  ُعقدت يف إطار اجللسة الثالثة املتعلقة باستراتيجيات وتوصيات التحسني، ثالثة اجتماعات جانبية ميّسرة              -  ٣٧                                                                                       ُ
                                                                      إجراء عمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية، واإلبالغ بنتائج عمليات          :                                  هبـدف حتديـد املمارسات احلسنة يف      

  . )١٦ (                        ا، وتنفيذ تلك االستنتاجات                                         التقييم وجتميعها وحتليلها واإلبالغ باستنتاجاهت

 إجراء عمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية -١

  :                                                                                   تتمثل املواضيع الرئيسية املثارة يف االجتماع اجلانيب املتعلق بإجراء عمليات التقييم فيما يلي -  ٣٨

         ت معروفة                   هذه النهج واملنهجيا  .   ُ                                                       الـُنهج املعتمدة واملنهجيات املستخدمة إلجراء عمليات التقييم    ) أ ( 
    ً                                                                                                       جيداً وال تتطلب سوى بعض الشرح للخطوات الالزمة كي تتناول تكنولوجيات التكيف أوجه انعدام التيقن يف                

                                                             وحيتاج دليل تقييم االحتياجات التكنولوجية إىل بعض التدقيق          .                                                سـيناريوهات تغري املناخ وارتفاع مستوى البحر      
                   ً                                 واتفق املشاركون أيضاً يف أن عملية التقييم ينبغي          .       لتنفيذ                                                         فيما يتعلق بتحديد احتياجات بناء القدرات وإجراءات ا       

                                                      

  .                                                تضم شركات من الربازيل والصني واهلند والواليات املتحدة  )  ١٥ (

                                                                             أجـري استبيان استقصائي خالل حلقة العمل هبدف مجع معلومات عما قد يشكل                                    باإلضـافة إىل ذلـك،        )  ١٦ (
                         ً     ُ                                               ومـأل االسـتبيان عشـرون مشاركاً، وسُيتاح حتليل مفصل لردودهم يف الوثيقة               .                                         ممارسـات حسـنة يف عملـيات التقيـيم        

FCCC/TP/2007/3.  
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                                                                        وأشار بعض املشاركني إىل أن املوارد املتاحة إلجراء عمليات التقييم غري             .                                    أن تشـمل صياغة مقترحات املشاريع     
      تخفيف                                                                                                                كافـية، وأن مستوى املوارد املتاحة يؤثر على تغطية القطاعات الرئيسية القابلة للتأثر واليت حتتاج إىل ال                

                     ُ َ َّ                                وعدد التكنولوجيات املُقَيَّمة ومشاركة أصحاب املصلحة، اخل؛ 

                                                            رغم أن املعايري معايري قطرية، اتفق املشاركون يف أن معظم            .                                    اختـيار معايري تقييم التكنولوجيا      ) ب ( 
     بيئي                                                                                                                املعـايري تـتعلق بأولويـات التنمـية، ومقبولية التكنولوجيات وإمكانية حيازهتا، وقدراهتا على االنتشار ال               

ّ                           ويف حاالت كثرية، تكمن الصعوبات يف كيفية إجراء تقييم معّمق للتكنولوجيات             .                         واالجـتماعي واالقتصـادي                                                      
                                                   املرشحة مبشاركة طائفة واسعة من أصحاب املصلحة العامليني؛

                  ً           ليس من املمكن دائماً دراسة       .                                                             اجملـاالت املشمولة واختيار القطاعات والتكنولوجيات الرئيسية        ) ج ( 
                         واستخدمت معظم الدراسات     .                                                           لتخفيف والتكيف، وذلك بسبب نقص األموال أو ألسباب أخرى                     احتـياجات ا  

           وينبغي أن    .                                                                                                      املعـايري ذاهتا الختيار التكنولوجيات وانتقاء القطاعات والقطاعات الفرعية الواجب حبثها يف التقييم            
                              ئل الوطنية وبرامج عمل التكيف                                                                                    توافـق القطاعـات الرئيسية املختارة يف التقييم تلك القطاعات احملددة يف الرسا            

                                                                                   الوطنية بوصفها قطاعات رئيسية حتتاج إىل التخفيف وقطاعات قابلة للتأثر حتتاج إىل التكييف؛

      ينبغي   .                                                                                      حتديد العقبات اليت تعوق نقل التكنولوجيا وتدابري التصدي هلا واحتياجات بناء القدرات          ) د ( 
                                                        طين، فيما يتعلق بالسياسات واألطر التشريعية، مث حتديد                                                               أن تـبدأ األطـراف بتحديد العقبات على املستوى الو         

                                          وأشار معظم املشاركني إىل العقبات املالية وتلك   .                                                     العقبات اخلاصة على املستوى اجملتمعي والقطاعي والتكنولوجي
                   َ                             وتشمل احللول السياسةَ العامة والدعاية وإشراك        .                                                             املتصـلة بـالقدرات كعقبات رئيسية تعوق نقل التكنولوجيا        

                                 كما أن احتياجات بناء القدرات       .                                                                      صـحاب املصـلحة وحتليل اجلدوى وحتسني األطر القانونية وتقييم املخاطر           أ
                                                                                                           الستيعاب التكنولوجيات املنقولة وتكييفها مع الظروف احمللية ينبغي أن حتدد حبسب التكنولوجيات والقطاعات،             

                                                         على مستوى املنظومة واملستوى املؤسسي ومستوى القدرات البشرية؛

ّ                                                               فّضل معظم املشاركني إعداد قوائم شاملة للتكنولوجيات املرشحة،          .                         حتديد اخليارات وانتقاؤها      ) ه (   
ّ                                                وفّضل بعض املشاركني أن تقتصر هذه القوائم على          .                                                         وانـتظار عملـية حتديد األولويات النتقاء اخليار األفضل           

                                    اجات التكنولوجية يف التكنولوجيات اليت    ّ                                        وقلّما ينظر يف سياق عمليات تقييم االحتي        .                           التكنولوجيات املرجح نقلها  
                                    ميكن أن تصبح جذابة على املدى البعيد؛ 

                             ّ                   يقصد بأصحاب املصلحة الرئيسيني صّناع السياسات        .                                 وصـف مشـاركة أصـحاب املصلحة        ) و ( 
  .                                                                                                        والتكنوقراطـيون واملنظمات غري احلكومية واجلامعات واخلرباء القطاعيون وممثلو القطاع اخلاص واجملتمع املدين            

                                        وتتمثل إحدى املمارسات احلسنة احملددة يف        .                                                               ويالحـظ أن أصحاب املصلحة األكثر إفادة هم اخلرباء القطاعيون         
َ                               إشراك أصحاب املصلحة يف عملية تقييم االحتياجات التكنولوجية بتنظيم حلقة عمل شاملة ُيدَعون إىل املشاركة                  ُ                                                                             

                                             املصادقة على عملية التقييم من الناحية                                                               وتشـمل النهج األخرى لضمان إشراك أصحاب املصلحة تأمني          .       فـيها 
                                                                                                        السياسـية، وتوفـري احلوافز، وإبقاء أصحاب املصلحة على علم باملستجدات، وجعلهم يشعرون بأهنم أصحاب               

                       العملية، وتقييم األداء؛
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                        تشمل تدابري دعم البلدان    .                                                                    دعـم الـبلدان يف إجـراء عمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية            ) ز ( 
                                                                                                    تنجز عملية تقييمها أو مل تبدأها ترويج استخدام دليل تقييم االحتياجات التكنولوجية، وتقدمي                             األخـرى اليت مل   

                                                                                                             الدعـم الـتقين واملايل، وتقاسم خربات البلدان األخرى، وإتاحة ورقة املعلومات األساسية املتعلقة باملمارسات               
                                      ويل إضايف ومساعدة البلدان يف تلبية                                                                     وتشـمل تدابري دعم البلدان يف حتديث عمليات تقييمها توفري مت            .        احلسـنة 

  .                     احتياجاهتا التكنولوجية

                                                اإلبالغ بنتائج عمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية  - ٢
                                   وجتميعها وحتليلها واإلبالغ باستنتاجاهتا

  ت                                                                                                       تتمـثل املواضيع الرئيسية املثارة يف االجتماع اجلانيب املتعلق باإلبالغ بنتائج عمليات تقييم االحتياجا              -  ٣٩
   :  )١٧ (                                                       التكنولوجية وجتميعها وحتليلها واإلبالغ باستنتاجاهتا فيما يلي

                                                                          أعرب املشاركون عن قلقهم بشأن توافر ما يكفي من الدعم املايل ملواصلة              .                     بواعث القلق العامة    ) أ ( 
     موال                                                       وميكن أن تشمل احللول توجيهات من مؤمتر األطراف هبدف إتاحة األ  .                                  عملية تقييم االحتياجات التكنولوجية

                                                                                                          إلجـراء عملـيات التقييم أو حتديثها؛ وتوجيهات من مؤمتر األطراف خبصوص إجراء عمليات التقييم واإلبالغ                
                                               ً                         أو تعزيز تنفيذ استنتاجات عمليات التقييم؛ وقراراً من مؤمتر األطراف خبصوص     /                                باسـتنتاجاهتا؛ ووسائل لتيسري و    

      ُ                     ضمن أُطر املساعدة اخلاصة هبا؛                                               دعوة جمتمع املاحنني إىل حبث استنتاجات عمليات التقييم 

                                ستتوقف حمتويات التقرير ومستوى      .                                                         اإلبـالغ بنـتائج عمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية         ) ب ( 
                                    ؛ وما إذا كان التقرير حيتاج إىل        )                                                     أي تقرير قائم بذاته أو جزء من الرسالة الوطنية         (              نوع التقرير     :                تفصـيله عـلى   

                                                              ميه إىل مؤمتر األطراف بواسطة االتفاقية؛ واألموال املتاحة إلجراء عملية                                          مصـادقة احلكومة وما إذا كان يتعني تقد      
                 ّ                                                                                  ويف هذا السياق، أكّد مشاركون على أمهية تقييم تقرير جيد بالنسبة إىل تنفيذ استنتاجات عملية التقييم،       .        التقييم

               ذلك التقرير؛                                                                           وبينوا أن األموال املتاحة للرسائل الوطنية الثانية ال تكفي إلجراء التقييم وإعداد

                                     ميكن تعزيز فائدة التقرير التجميعي       .                                                          جتمـيع املعلومـات املستمدة من عمليات التقييم وحتليلها          ) ج ( 
    مثل  (                                                              ً                                        املـتعلق بتقييم االحتياجات التكنولوجية بتوسيع نطاقه حبيث يشمل حتليالً حبسب املناطق والتكنولوجيات              

  )                 التخفيف والتكيف  (            وحبسب اجملال     )                    و املناطق الساحلية                                                          التكنولوجـيات املتجددة، أو كفاءة استعمال الطاقة، أ       
    ً                                                                           فضالً عن دراسات تقييم االحتياجات التكنولوجية املنتهية قبل إعداد التقرير التجميعي؛

                                                 أوصى املشاركون، عالوة على إتاحة تقارير تقييم         .                                         اإلبـالغ باسـتنتاجات عملـيات التقييم        ) د ( 
                                                                    بادل املعلومات عن نقل التكنولوجيا، بوضع استراتيجية إبالغ ترمي                           على موقع مركز ت                           االحتياجات التكنولوجية   

  .                               إىل نشر استنتاجات عمليات التقييم

 

                                                      

   .      ياجات                     ً                                               قرر الفريق اجلانيب أيضاً مناقشة اجلوانب العامة املتصلة بعملية تقييم االحت  )  ١٧ (
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 تنفيذ استنتاجات عمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية -٣

                                                                                                          تتمثل املواضيع الرئيسية املثارة يف االجتماع اجلانيب املتعلق بتنفيذ استنتاجات عمليات تقييم االحتياجات             -  ٤٠
  :                    التكنولوجية يف ما يلي

            دور احلكومات

                                                                         ميكن أن تقوم احلكومات بتقييم كفاية املوارد املالية لتنفيذ استنتاجات            .                        إعـداد خطـة التنفيذ      ) أ ( 
                                                                                                            عملـيات التقيـيم؛ وإعطاء األولوية ملختلف التكنولوجيات احملددة يف عمليات التقييم، وتنظيمها، وتوضيحها              

                وتشمل املمارسات    .                                                          اجات السوقية؛ والنهوض بالشراكات؛ وإذكاء الوعي العام                                       والتركـيز عليها؛ وتقييم االحتي    
                                                                                                        احلسـنة لـلحكومات يف هذا اجملال هتيئة بيئات مساعدة، وتشجيع التنسيق بني خمتلف أصحاب املصلحة داخل                 

      ديدة،                                                                                               احلكومة والقطاع اخلاص والقطاع املايل، وتشكيل جلان توجيهية تتألف من ممثلني حكوميني من قطاعات ع         
                   ً                                             وناقش املشاركون أيضاً العناصر الالزمة للنجاح يف تنفيذ أفكار            ).                       وحتديد معايري انتقائهم   (                     وإنشاء جممع للخرباء    

                                                                                                                 املشـاريع أو تصـوراهتا أو مقـترحاهتا الواردة يف تقارير تقييم االحتياجات التكنولوجية، مثل إقامة شراكات                 
                                                     ومي ووضع مبادئ توجيهية واضحة لتحديد احتياجات التكيف،                                           استراتيجية واختيار األولويات على املستوى احلك

                                  وكذلك وضع إطار زمين لتدابري التكيف؛

ُ        ترويج السياسات والتدابري الالزمة لتخفيض العقبات اليت تعوق نقل التكنولوجيا واليت ُحددت يف   ) ب (                                                                              
                             ني التنفيذيني منذ بدء العملية،                                                         تشمل املمارسات احلسنة اليت نوقشت مشاركة املسؤولني احلكومي       .                عمليات التقييم 

          ً     ُ                      وأوصي أيضاً بأن ُتتبع على املستوى        .                                                                          والتصدي للحواجز الثقافية، وتشكيل أفرقة عاملة تركز على قطاعات عدة         
                                                                                                      القطاعي هنج تدمج األولويات االجتماعية واالقتصادية واملالية وتدعم أوجه التآزر يف أنشطة نقل التكنولوجيا وآلية 

                          برامج عمل التكيف الوطنية؛                 التنمية النظيفة و

                        ميكن أن تقوم احلكومات      .                                                                   االسـتجابة إىل احتياجات بناء القدرات احملددة يف عمليات التقييم           ) ج ( 
                                                                                                    النظر يف جوانب الفوائد املشتركة، والعمل مع خرباء خارجيني، وتنظيم دورات تدريبية وحلقات عمل،                :        مبا يلي 

                                                              ر فيما يتعلق بالتكنولوجيات املبتكرة، وإنشاء قاعدة معارف للخرباء                                       والعمل مع اجلامعات ومراكز البحث والتطوي
  ؛ )               أي تدريب املدربني (                                         اخلارجيني فيما يتصل ببناء القدرات الداخلية 

                                                                                              دعـم إدمـاج استنتاجات عمليات التقييم يف اخلطط اإلمنائية الوطنية وما يتصل هبا من الربامج               ) د ( 
                                                                    عمليات التقييم بعني االعتبار لدى وضع السياسات واخلطط االقتصادية                                        ميكن أن تأخذ احلكومات نتائج        .        الوطنية

                                                          وخطط البحث والتطوير والترتيبات املؤسسية املناسبة ذات الصلة؛

                دور القطاع اخلاص

                                                         ميكن أن تؤدي شبكات من قبيل الشبكة االستشارية اخلاصة           .                               الشـبكات االستشـارية املالية          ) ه ( 
                                                                             نتائج عمليات التقييم بتحديد مواطن القصور اليت حتتاج إىل مزيد من الدراسة وتقدمي             ً               للتمويل دوراً يف تعزيز تنفيذ
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                                                          ً       ً          ونوه املشاركون بالشبكة االستشارية اخلاصة للتمويل بوصفها منوذجاً إجيابياً           .                                  املساعدة يف عملية إقامة الشبكات    
      ً          وقابالً للتطبيق؛

                                  املمارسات احلسنة احملددة يف أن يباشر                تتمثل إحدى     .                                       مشـاركة القطـاع اخلاص واجملتمع املايل        ) و ( 
                                    ومتثلت ممارسات حسنة أخرى يف تقاسم أفضل   .                                                             الطـرف الـتعاون مـع القطـاع اخلاص يف بدء عملية التقييم        

                                                                                                املمارسات وحتديد املخاطر والعمل مع اجلامعات لكي تتناول يف مقرراهتا دور القطاع اخلاص يف نقل التكنولوجيا؛

                                                                     واملنظمات الدولية واملصارف اإلمنائية وفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا                       دور مرفق البيئة العاملية

                                                     ميكن أن تدمج اهليئات استنتاجات عمليات التقييم يف          .                                            مـرفق البيئة العاملية ووكاالته التنفيذية       ) ز ( 
                                                                   براجمها بغية دعم جهود األطراف يف جمال ختفيف آثار تغري املناخ والتكيف معه؛

                             ً                        ميكن أن تقدم هذه اهليئات تدريباً للمؤسسات املالية          .                               ف اإلمنائـية واملؤسسات املالية           املصـار   ) ح ( 
                                               وميكن أن تدعم املصارف متعددة اجلنسيات تنفيذ         .                                                         ومـنفذي املشاريع يف جمال إعداد مقترحات متويل املشاريع        

   ة؛                                                                          استنتاجات عمليات التقييم بوسائل متويل من قبيل إطار االستثمار يف الطاقة النظيف

                   ً     ً                                   أدى هذا الفريق دوراً فعاالً يف إنتاج سلسلة من املنتجات            .                                     فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا      ) ط ( 
                          وينبغي للفريق أن يواصل      .                                                                                لفائدة جمموعات شىت من املستعملني، مثل دليل املهنيني وكتيب تكنولوجيات التكيف          

                                               واطن القصور يف أنشطة نقل التكنولوجيا، كما ينبغي                                                    التركيز على دوره التروجيي وتنظيم محالت التوعية وحتديد م
ّ                        أن يسّهل تنفيذ عمليات التقييم      .  

                                                                                                  وأبـرزت املناقشـات العامـة اليت أعقبت اجللسات اجلانبية جوانب شىت مثل أمهية إبالغ صناع القرار              -  ٤١
            ، واحلاجة إىل  )         املشاريع                                بطرق من بينها إعداد مقترحات متويل (                                                باستنتاجات عمليات التقييم، وأمهية متابعة التنفيذ 

                         كما أكدت تلك املناقشات      .                                                                                    منوذج إبالغ، والعالقة بني تقييم االحتياجات التكنولوجية والرسائل الوطنية الثانية         
ُ                                                                                 على دور عمليات التقييم الرئيسُي يف األنشطة الوطنية لنقل التكنولوجيا وضرورة تعزيز الدعم التقين واملايل لعملية التقييم                              .  

                                                                                               رئيس فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا مبا أعرب عنه املشاركون من قلق خالل حلقة العمل                      وأحاط   -  ٤٢
                                                                                                                  فـيما يتعلق بتمويل ما ستنجزه البلدان النامية األطراف من عمل إضايف يف جمال تقييم االحتياجات التكنولوجية                 

  .                                             ووافق على إطالع الفريق على األمر يف دورته املقبلة

 ذ استنتاجات عمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية تعزيز تنفي-دال

 إعداد مقترحات متويل املشاريع -١

                                                                                                           قدم ممثل لألمانة، يف اجللسة الرابعة، عمل األمانة وفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا يف جمال التمويل                 -  ٤٣
                   ويتوخى هذا العمل     .                   ت عمليات التقييم                                                                              املبتكر وصالته مع عمليات التقييم، ال سيما يف ما يتعلق بتنفيذ استنتاجا           

                                                                                                              حتسـني الوصول إىل متويل مشاريع نقل التكنولوجيا من مصادر التمويل املتاحة من القطاعني العام واخلاص على                 
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                                                              بإطالع املشاركني على حمتويات دليل املهنيني وطريقة استخدامه، مبا يف  E+Co                       وقام خرباء من مؤسسة     .         السـواء 
  :                 وأبرزت هذه العروض  .                  للتمويل واحملاسبة                   ذلك املفاهيم األساسية

                                                     يف البلدان النامية يف االنتقال من أفكار املشاريع احملددة                                   التحديات اليت يواجهها منفذو املشاريع  ) أ ( 
                                                                                                   يف عمليات التقييم إىل اإلغالق املايل للمشاريع، مبا يف ذلك ضرورة بناء قدرات منفذي املشاريع يف البلدان النامية 

                                                                  وبيان االحتياجات احملددة املتصلة بتجنب صياغة مقترحات ناقصة أو           .                             عداد وعرض مقترحات املشاريع            يف جمال إ  
                               ُ                                                                              خمتلة أو سيئة التوجيه أو اليت ال ُيرد عليها، وتدارك مواطن القصور اللغوية املمكنة بني منفذي املشاريع واملمولني احملتملني؛

                                                  يف البلدان النامية يف إعداد مقترحات مشاريع                              ملساعدة منفذي املشاريع                       هـدف دليل املختصني       ) ب ( 
                                                                                                   وميكـن استخدام الدليل كأداة متكن البلدان من حتويل أفكار املشاريع إىل مقترحات مشاريع ناجحة                 .        ناجحـة 

  .    ّ                                                          ويركّز الدليل على العناصر املشتركة بني معظم املقترحات حسنة اإلعداد  .              ألغراض التمويل

                                                                       درة املشاركني من البلدان النامية على إعداد مقترحات متويل املشاريع           ُ                                 وُنظمـت جلسة تطبيقية لتعزيز ق      -  ٤٤
  ُ                                    ُ                                وقُسم املشاركون إىل ثالثة أفرقة جانبية، وطُلب منهم، يف سلسلة من             .                                       وعرضـها باسـتخدام دلـيل املهنـيني       

  :        ، ما يلي )١٨ (         التطبيقات

            ايري من قبيل                                                       طاقة مائية من وجهة نظر منفذ املشروع، بالنظر يف مع                           اسـتعراض موجز مشروع     ) أ ( 
                                                         واستخدموا قائمة مرجعية للتحقق من احتواء مقترح املشروع على   .                                     صحة املعلومات املقدمة واكتماهلا ووضوحها

  ؛ )١٩ (               العناصر األساسية

 ُ                              قُدم إىل املشاركني موجز مشروع       .                                  من وجهة نظر ممثل شركة استثمار                            تقيـيم مقترح مشروع       ) ب ( 
                                                            هم تقييم اكتمال املقترح ونوعيته باالستناد إىل القائمة املرجعية؛                               ُ      إلمداد الكهرباء يف منطقة ريفية وطُلب من

  ُ                      قُدم إىل املشاركني أربعة  .                                                      استعراض مقترحات مشاريع وتوجيهها إىل مصدر التمويل الصحيح  ) ج ( 
                 ُ                                                                                          مقـترحات مشاريع وطُلب منهم استعراض نوعيتها وحتديد مصادر التمويل املناسبة ضمن طائفة من املساعدين               

  .                       أو املاحنني واملنظمات اخلريية /                   أو الربامج املتخصصة و /              أو املستثمرين و /           أو املقرضني و /                مساعدي املقاوالت و         التقنيني و

  :                                                                                         ويف ما يلي تلخيص للمواضيع الرئيسية املثارة يف املناقشة العامة اليت أعقبت مداوالت األفرقة اجلانبية -  ٤٥

                  ً     ً     ً           التدريب أتاح مدخالً عاماً جيداً إلعداد                رأى املشاركون أن  .                                  تعلـيقات على التدريب التطبيقي      ) أ ( 
ّ                                           مقترحات املشاريع، لكن تطبيقاً ُمّدته نصف يوم ال يكفي الكتساب أي معرفة معمقة  ُ                      ويتمثل أفضل سبل املضي   .                            ً 
                      وخبصوص الصيغة، ينبغي     .     ً                                                                                    قدماً يف تنظيم برامج تدريب تتراوح مدهتا بني ثالثة وأربعة أيام على الصعيد اإلقليمي             

                                                      

) ١٨  (  <http://ttclear.unfccc.int/ttclear/pdf/Workshops/Bangkok/Workbook.pdf>.  

                                                                                                   تضمنت القائمة املرجعية معلومات عن املنتج أو اخلدمة، والتكنولوجيا، والزبون، واملوقع، والسوق،              )  ١٩ (
                        رئيسيني، وخطة التنفيذ،                                                                                             واإلطـار التنظيمي، والنصري، واملالكني، وغريهم من الفعاليات الرئيسية وأصحاب املصلحة ال           

  .                                                                                                     والفوائد، والتكاليف، واإليرادات، واملخاطر واألمور اليت قد جتانب الصواب، وهدف املقترح، وأنواع املوارد امللتمسة
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                                                                                                دريـب التنظـيم املايل ملقترحات املشاريع، واستخدام الربامج الواردة يف الدليل، وتوسيع نطاق                               أن يتـناول الت   
                                                                                                                التطبيقات بإدراج مقترحات مشاريع قطاعية، مبا يف ذلك مشاريع تكيف، وإبراز ما تنطوي عليه هذه التطبيقات                

  ؛ )٢٠ (                         من فوائد متصلة بتغري املناخ

                                             أشار بعض املشاركني إىل أنه ينبغي تدعيم الصالت بني   .    ييم                                 تعزيز تنفيذ استنتاجات عمليات التق  ) ب ( 
                                                                                                            عمليات التقييم واملساعدة التقنية يف جمال إعداد مقترحات مشاريع ناجحة بغية تعزيز تنفيذ استنتاجات عمليات التقييم؛

             الدليل جبميع                              اقترح بعض املشاركني إتاحة       .                                                          ترمجة دليل املهنيني إىل مجيع اللغات الرمسية لألمم املتحدة          ) ج ( 
   ).                ً                               وهو متوافر حالياً باإلسبانية واإلنكليزية والفرنسية (                                            لغات األمم املتحدة من أجل الوصول إىل مجهور أوسع 

 تعزيز الوصول إىل موارد التمويل -٢

  .                                                                                          ركز هذا اجلزء من اجللسة على سبل ووسائل تعزيز الوصول إىل مصادر متويل مشاريع نقل التكنولوجيا    -  ٤٦
           للتمويل،                            بشأن الشبكة االستشارية اخلاصة  ) PPL International (        الدولية   "       يب يب إل "              قدمته مؤسسة           ً     وتضـمن عرضـاً  

   .                                                         أعقبه اجتماع مائدة مستديرة بشأن دور شبكات املساعدة املالية

                                                                        الدولية تطور الشبكة االستشارية اخلاصة للتمويل وهنجها وجتارهبا وخططها           "        يب يب ل   "                    عرض ممثل مؤسسة     -  ٤٧
                                                                                                   وتقدم الشبكة خدمات استشارية جمانية لرعاة املشاريع وواضعيها هبدف مساعدهتم على تعبئة التمويل               .     بلية     املستق

                                                                                     وتقـدم هذه اخلدمات شبكة من ممثلي صناديق االستثمار املتخصصة واملستثمرين املؤسسيني              .                اخلـاص الـدويل   
 ً                    ً            اً للمشروع حيتوي تقييماً للجدوى                                  ً         وتشمل عملية االستعراض استعراضاً أولي      .                               واملستشـارين يف جمـال األعمال     

                                                                  اهليكلة التجارية واملالية؛ واجلدوى التقنية، والتدفقات النقدية،         :                                                االقتصـادية وثالثـة استعراضات متابعة تتناول      
        ً                                            ّ                               واستناداً إىل الدروس املستفادة من مرحلة جتريب الشبكة، أكّدت املؤسسة أن إدماج              .                       واستيفاء شروط املشروع  

  .                                                           املراحل األوىل من تنفيذ املشروع ضروري لتحسني الوصول إىل التمويل                  اعتبارات التمويل يف

                                                                                                         وخـالل اجتماع املائدة املستديرة قام ممثل شراكة الطاقة املتجددة والكفاءة يف استعمال الطاقة بتعريف                -  ٤٨
         الطاقة                                                                                                    املشـاركني يف حلقـة العمل هبذه الشراكة القائمة بني أصحاب مصلحة متعددين هبدف التعجيل باعتماد              

                                                                                                             املـتجددة والكفاءة يف استعمال الطاقة، وذلك بتوفري التمويل الالزم للمشاريع وتيسري إزالة ما يعوق نشرمها من           
   .                                        عقبات سياسية وتكنولوجية وسوقية وتنظيمية

                                                                                       ً        وأشـار إىل أن االحتياجات األساسية للنجاح يف نقل التكنولوجيا احملددة يف عمليات التقييم شبيهة جداً       -  ٤٩
ّ                                  لك اليت تتصدى هلا الشراكة مبا يف ذلك جوانب التنظيم واألدوات املالية والتمويل اليت دّعمتها الشراكة عن                     بـت                                                                              

                                                      

                                                           ً                                       دعـا بعـض املشاركني إىل توفري التدريب اإلقليمي واقترح أحدهم تدريباً على حدة يف جمال تقييم                   )  ٢٠ (
                                                                  يستهدف التدريب األول املختصني يف تغري املناخ وغريهم من املشاركني يف مؤمتر                     ويف حني ميكن أن       .                 مقترحات املشاريع 

   .                                                                                                     األطراف واجتماعات اهليئة الفرعية، ينبغي أن يستهدف الثاين منفذي املشاريع الذين حيتاجون إىل معرفة مالية حمددة



FCCC/SBSTA/2007/11 
Page 18 

 

                                                                                       وأبرز مشاكل عدة فيما يتصل بالتدفقات املالية الالزمة لدعم نقل التكنولوجيا، منها نقص موارد   .              طريق مشاريعها
   .                                            غرية النطاق وما يرتبط بذلك من خماطر استثمارية                                                 التمويل طويلة األمد وارتفاع تكاليف صفقات املشاريع ص

                                                                                                       وناقش خبري املركز الدويل لنقل التكنولوجيا التابع جلامعة تسينغهوا يف الصني مسامهة املركز املمكنة يف                -  ٥٠
                                                                              وهذا املركز الدويل لنقل التكنولوجيا، وهو جزء من الشبكة الصغرية للمراكز             .                                    تعزيـز الوصول إىل املوارد املالية     

                                                                                          ً      ً                    التكنولوجـية الـيت تتقاسم املعلومات، مبا فيها مركز تبادل املعلومات عن نقل التكنولوجيا، يؤدي دوراً حفزياً                 
                                                                                                             لسـوق التكنولوجيات النظيفة، إذ يقوم مبساعدة الشركات احمللية على الوصول إىل هذه التكنولوجيات وتزويد               

                                                    لسوقية وتقدمي خدمات املشورة ملشاريع آلية التنمية                                                                  الشركات األجنبية املهتمة بدخول السوق الصيين بالتحاليل ا       
                    ً                                             وباستطاعة املركز أيضاً تقدمي التدريب لواضعي املشاريع واملقاولني          .                                          النظـيفة والعمـل كشركة خلدمات الطاقة      

   .                                 احملليني يف الصني يف جمال تنفيذ املشاريع

                                      نظمة يف جمال نقل التكنولوجيا مبا يف                                                                           ونـاقش ممثل منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية بعض أنشطة امل           -  ٥١
      ً                                                                             مكتباً لدعم االستثمار وترويج التكنولوجيا هبدف تعزيز قدرة البلدان واملؤسسات             ٢٠                          ذلك شبكة تضم أكثر من      

  .                                                                                                            على توطيد الشراكات الصناعية ال سيما بني الشركات الصغرية النطاق ومتوسطة النطاق يف مجيع مناطق العامل               
                                                                                   برامج النموذج احلاسويب لتحليل اجلدوى واإلبالغ اليت وضعتها املنظمة، واليت ميكن أن                                    كمـا أشار إىل جمموعة      

   .                                             تساعد واضعي املشاريع يف إعداد مقترحات مشاريعهم

   ّ                                                                                                       وركّزت املناقشة التالية على الصعوبات اليت تواجهها مشاريع التكيف مع تغري املناخ، إذ قيل يف أحيان                 -  ٥٢
               ويف هذا السياق،   .                                                         واملستثمرين ينصب على مشاريع التخفيف السيما مشاريع الطاقة                        كثرية إن جل اهتمام املمولني

                                                                                               أبـرز ممـثلو املنظمات الدولية والقطاع اخلاص ضعف القدرة على إعداد مقترحات مشاريع تكيف جيدة تشمل    
          حبيث تكون                                                                         ويف هذا الصدد، اعترب تضمني املقترحات معلومات عن التدفقات النقدية             .                      هيكلة وعرض التمويالت  

  .                                ً                                  املخاطر قابلة للقياس واإلدارة أمراً ال غىن عنه لتحسني الوصول إىل التمويل

                                                          ً                                                 وأحاط رئيس اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية علماً مبا يساور عديد البلدان من قلق بشأن                -  ٥٣
                                  عية للتنفيذ بشأن كيفية إحراز تقدم                                                                        تنفيذ استنتاجات عمليات التقييم، ووافق على عقد مناقشة مع رئيس اهليئة الفر

                        فريق اخلرباء املعين بنقل     (              ُ                                                         كما سينقل ما أُعرب عنه من بواعث القلق إىل رؤساء أفرقة اخلرباء               .                  يف هـذا الصـدد    
                                                                                                               التكنولوجـيا وفريق اخلرباء االستشاري املعين بالرسائل الوطنية لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية،               

                                                                     وعرضها يف اجتماعها املشترك املقرر عقده خالل الدورة السابعة والعشرين        )                        ً     ء املعين بأقل البلدان منواً               وفريق اخلربا 
   .                للهيئات الفرعية

  االعتبارات اخلتامية-     ً رابعا  

                                                                                                     استنتج املشاركون، خالل اجللسة اخلتامية، أن حلقة العمل أتاحت للخرباء الوطنيني فرصة ساحنة لتقاسم               -  ٥٤
                                                                                   ادة واملمارسات احلسنة املتصلة بإجراء عمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية، واليت ستستخدم                الـدروس املستف  

                                    كما أتاحت فرصة لتبادل اآلراء مع        .                                                                         كتوجيهات الحقة لألطراف اليت تضطلع بعمليات التقييم أو تقوم بتحديثها         
  .                                      مويل الالزم لتنفيذ نتائج عمليات التقييم                                                            ممثلني من القطاع اخلاص واجملتمع املايل بشأن سبل تعزيز الوصول إىل الت
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   :  )٢١ (                                                                         ً وقدمت عدة تعليقات ومقترحات خبصوص نتائج حلقة العمل والسبل املمكنة للمضي قدماً -  ٥٥

                                                                                      يشمل إعداد تقييم االحتياجات التكنولوجية عمليات أساسية تتعلق بتطوير التكنولوجيات ونقلها   ) أ ( 
                                                                      تياجات التكنولوجية عملية دينامية البد أن تراعي تغريات االحتياجات                    وتقييم االح   .                           هبـدف التصدي لتغري املناخ    

                                        وال بد من حتديث دراسات التقييم بصفة         .     ً                                                               وفقـاً لتطور العملية اإلمنائية للبلد والستحداث تكنولوجيات جديدة        
                           دورية ملواكبة تلك التطورات؛

                       وينبغي أن تستند عمليات   .        نولوجية                                                      البلدان هي املستفيدة األوىل من عملية تقييم االحتياجات التك  ) ب ( 
                                                                                                                أخرى، مثل الرسائل الوطنية وبرامج العمل الوطنية للتكيف، إىل استنتاجات عمليات التقييم يف اجملاالت املتصلة               

                              لتحديد االحتياجات التكنولوجية؛

    وقت                             أعاله وإتاحتها يف أقرب       ٨                                                                  ينـبغي تنقيح ورقة املعلومات األساسية املشار إليها يف الفقرة             ) ج ( 
                                                        ممكن للبلدان اليت تضطلع بعمليات التقييم أو تقوم بتحديثها؛

         ُ   ّ                    ً                                                                ينبغي أن ُيركّز العمل املقبل تركيزاً أكرب على تقدمي توجيهات بشأن نقل تكنولوجيات التكيف                ) د ( 
     تعلق                                                           وينبغي أن يشمل ذلك تعزيز احلوار مع اجملتمع املايل ال سيما فيما ي  .                                وحتسني األدوات واآلليات الالزمة لذلك

                                    وقد يتعني تنظيم حلقات عمل قطاعية       .                                                                         بتمويل مشاريع التكيف مع مراعاة اخلصائص املالية احملددة لتلك املشاريع         
ّ   ً                                                                          هبـدف حتليل االحتياجات القطاعية حتليالً معّمقاً، مبا يف ذلك التمويل املبتكر اخلاص بقطاعات من قبيل الطاقة                     ً                                

                                          املتجددة والكفاءة يف استعمال الطاقة والنقل؛

ُ                                                                                         وُعرضـت خالل حلقة العمل إمكانات متويل عديدة، منها الشبكة االستشارية اخلاصة للتمويل              )  ه  (   
  ُ                            ً       ً    واُعتربت الشبكة االستشارية مشروعاً إجيابياً   .                                                                وغـري ذلـك من مصادر التمويل الثنائي ومتعدد األطراف املتاحة        

                                    شأن مسائل تقنية من قبيل اختيار                                                               وقـد يـتعني إقامة شبكة مشاهبة تتوىل تقدمي توجيهات ب            .      ً             وقـابالً للتطبـيق   
                                    تكنولوجيات التكيف والتخفيف املناسبة؛

      ودليل   .                                                                                    مقـترحات املشاريع حسنة الصياغة ضرورية لنجاح تنفيذ استنتاجات عمليات التقييم            ) و ( 
                                                                                                            املختصـني أداة مفـيدة وبسـيطة ميكن استخدامها إلعداد معظم أنواع املشاريع لكن التدرب على استخدامها                 

       ضروري؛

               وال بد من العمل   .                                                                    ال بد من املزيد من العمل لترويج املمارسات احلسنة يف إجراء عمليات التقييم  ) ز ( 
   .     ً                                        أيضاً على تعزيز عملية التقييم وتنفيذ نتائجها

_ _ _ _ _ 

                                                      

  .                                                        املقترحات اإلضافية مدرجة يف الفصل الثالث جيم من هذه الوثيقة  )  ٢١ (


