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(A)     GE.09-61344    100609    100609 

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
  الدورة الثالثون

  ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٠- ١بون، 

   من جدول األعمال املؤقت ٤البند 
  لتكنولوجيات ونقلهاتطوير ا

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة الثالثون

  ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٠- ١بون، 

   من جدول األعمال املؤقت ٧البند 
  تطوير التكنولوجيات ونقلها

  توصيات بشأن خيارات التمويل يف املستقبل لدعم تطوير التكنولوجيات 
  ونشرها ونقلها يف إطار االتفاقية ووزعها

  *إعداد رئيس فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجياتقرير من 

  موجز

للتقرير النهائي الذي أعده رئيس فريق اخلرباء املعـين بنقـل            تنفيذياً   تقدم هذه املذكرة موجزاً     
 تطوير التكنولوجيات ووزعها ونشرها ونقلها يف       لدعمالتكنولوجيا بشأن خيارات التمويل يف املستقبل       

 .)FCCC/SB/2009/2(إطار االتفاقية 

  
                                                      

قُدِّمت هذه الوثيقة بعد التاريخ احملدد لتقدميها بسبب توقيت اجتماع فريق اخلرباء املعين بنقل   *
  . ٢٠٠٩مايو / أيار١٤ إىل ١٣التكنولوجيا املعقود يف الفترة من 
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  موجز تنفيذي

فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا     إىل  ، املرفق الثاين،    ١٣- م أ /٣ مقرره   ، مبوجب طلب مؤمتر األطراف    - ١
 والوسائل ذات الصلة بدعم تطوير التكنولوجيات السليمة        واحملتملةوحيلل املوارد املالية اجلديدة املوجودة      أن حيدد   

كما طلب املؤمتر إىل فريق اخلرباء إعداد تقرير بتوصيات بـشأن           . ونقلها يف البلدان النامية    ووزعها ونشرها    بيئياً
 تطوير التكنولوجيا ونقلها يف إطار االتفاقية، وذلك لكي تنظر فيهـا            لدعمخيارات التمويل الالزمة يف املستقبل      
  .اهليئتان الفرعيتان يف دورتيهما الثالثني

، لتطـوير   ا الدراسات يف هذا اجملال أن املـوارد املاليـة املتاحـة حاليـاً             ومن التحديات اليت تواجهه     - ٢
ومن أجل هـذه    . التكنولوجيات ووزعها ونشرها ونقلها من أجل ختفيف اآلثار والتكيف معها، ليست مؤكدة           

هـذه  ترد  و.  ملرحلة نضجها التكنولوجي   الدراسة، ُجمعت قوائم تكنولوجيات التخفيف والتكيف، مصنفة وفقاً       
  .FCCC/SB/2009/2، الوثيقة  النهائيلتقريرلقوائم يف املرفقني األول والثاين ال

والتعريف . وال يوجد تعريف متفق عليه لتكاليف حبوث التكنولوجيا وتطويرها ووزعها ونشرها ونقلها             - ٣
 التكلفة اإلضافية ئداًالوارد يف هذا التقرير هو التكلفة الكاملة لألنشطة يف أثناء مراحل البحث والتطوير والتطبيق زا

وُتعّرف تكلفة نقل التكنولوجيا على أهنا جمموع تكـاليف         . للتكنولوجيا اجلديدة يف أثناء مرحليت الوزع والنشر      
تعزيز املشاركة يف البحث والتطوير والتطبيق؛ وبناء القدرات املطلوبة لتركيب التكنولوجيا وتشغيلها وصـيانتها              

ة اليت متكّن من استعمال التكنولوجيا بإزالة املعوقات اليت تعترض سبيل اعتمادها يف  وحتسينها؛ وتكاليف هتيئة البيئ   
  .البلدان املتلقية

 لبحوث التكنولوجيا وتطويرها ووزعها     ويشتمل هذا التقرير على تقديرات موارد التمويل املتاحة حالياً          - ٤
، سواء كانت من القطاع العام  من هذه املوارداليت تستفيد ملرحلة نضوج التكنولوجيا ونشرها ونقلها مصنفة وفقاً

وتبلغ تقـديرات تكنولوجيـات التخفيـف،       . أم اخلاص، وسواء كانت يف إطار االتفاقية أم خارج ذلك اإلطار          
وفيمـا خيـص    .  مليار دوالر من دوالرات الواليات املتحدة سـنوياً        ١٦٠ و ٧٠، ما بني    ١املوضحة يف الشكل    

ف التكنولوجيا حبيث تالئـم  املوقـع والتطبيـق    يالبحث والتطوير على تكيط  نشاتكنولوجيات التكيف، يركز    
ويبلغ اإلنفاق احلايل على مشاريع التكيـف يف البلـدان         .  من تكلفة املشروع   احملددين؛ وبذلك فهو يشكل جزءاً    

  .لنامية حنو مليار دوالر من دوالرات الواليات املتحدة سنوياًا
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  يل لتكنولوجيات التخفيف تقديرات التمويل احلا- ١الشكل

وهنالك تقديرات عديدة للتمويل اإلضايف الالزم لبحوث تكنولوجيات التخفيف وتطويرها وتطبيقهـا              - ٥
والتقديرات حساسة خلط األساس    .  مستويات غازات الدفيئة يف الغالف اجلوي      تثبيتووزعها ونشرها من أجل     

يتراوح يل احلايل لتكنولوجيات التخفيف جيب أن يزيد مبا         وسيناريوهات التخفيف املستعملة، وتشري إىل أن التمو      
 ٨٣٥- ٣٣٢إىل جمموع  (٢٠٣٠ حىت عام     مليار دوالر من دوالرات الواليات املتحدة سنوياً       ٦٧٠ إىل   ٢٦٢ بني

وهذه الزيادات متسقة مع األهداف واألولويات احلالية للبحث والتطوير . ٢مثلما يبني الشكل ) مليار دوالر سنوياً
  .نسبة إىل البلدان واملناطق املتقدمة اليت ختصص ميزانيات كبرية للبحث والتطويربال
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   تقديرات االحتياجات السنوية من التمويل لتكنولوجيات التخفيف- ٢الشكل
   املصدر ومرحلة النضج التكنولوجي، حسب٢٠٣٠حىت عام         

تكنولوجيا فيما خيص تكنولوجيات التكيف يف ومن احملتمل إدراج معظم تكاليف البحث والتطوير ونقل ال  - ٦
وتتراوح تقديرات احتياجات اإلنفاق املستقبلي على التكيف من عشرات املليارات . اإلنفاق على مشاريع التكيف

  .إىل مئات املليارات من دوالرات الواليات املتحدة سنوياً

ل من ملياري دوالر من دوالرات الواليات ومن احملتمل أن يكون الدعم احلايل لتمويل نقل التكنولوجيا أق  - ٧
تقدير جزئي واحد ملوارد التمويل اإلضايف الالزمة لنقل التكنولوجيا، وهـو           على  ومل ُيعثر سوى    . املتحدة سنوياً 

  . مخس سنواتعلى مدى مليار دوالر من دوالرات الواليات املتحدة ١,٩مبلغ 

 خفـض   -  تماعية لالستثمار يف تكنولوجيات تغري املناخ     ومن احملتمل أن تكون الفوائد االقتصادية واالج        - ٨
مة الطاقة، التنمية االقتصادية تكاليف التخفيف والتكيف، خفض التلوث والتكاليف الصحية، زيادة اإلنتاجية، سال

  . أكرب من تكاليف االستثمار يف هذه التكنولوجيات-  توفري فرص العملو

  : أمناط التمويل الواسعة التاليةوبالرغم من األرقام غري املؤكدة، تتضح  - ٩

من احملتمـل أن    (موارد التمويل لتكنولوجيات التخفيف والتكيف ال تشكل سوى حصة ضئيلة             )أ(
  جلميع أنشطة تطوير التكنولوجيا ونقلها؛من املوارد املخصصة عاملياً)  يف املائة ٣,٥تكون أقل من 

لتطـوير  املخصـصة   )  يف املائـة   ٦٠مـن   من احملتمل أن تكون أكثـر       (معظم موارد التمويل      )ب(
  التجارية؛املؤسساتتكنولوجيات املناخ ونقلها توفرها 

  توفرها احلكومات الوطنية؛)  يف املائة من اجملموع٣٥حنو (معظم املوارد املتبقية   )ج(
ت  الواليا-  ) يف املائة٩٠حنو (املناطق /تطوير التكنولوجيا يف عدد قليل من البلدان     نشاط  يتركز    )د(

  يب، اليابان، الصني؛واملتحدة األمريكية، االحتاد األور
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بالرغم من أن البحث والتطوير آخذ يف االجتاه حنو الطابع الدويل أكثر فأكثر، ال توجـد آليـة        )ه(
  متويل دولية، كما أن التنسيق حمدود بشأن هذه األنشطة؛

التكنولوجيـات ونقلـها إىل      يف املائة من موارد التمويل لتطـوير         ٢٠- ١٠ال ُيستعمل سوى      )و(
  النامية؛  البلدان

  .جيب زيادة موارد التمويل احلالية زيادة ملحوظة  )ز(

برامج البحث والتطوير يف البلدان واملناطق اليت ختـصص         جيداً  وتكنولوجيات التخفيف احملددة تشملها       - ١٠
النـشر أو    وألغت مراحل الوزع    بقد  ، و ومعظم التكنولوجيات ناضجة نسبياً   . ميزانيات كبرية للبحث والتطوير   

 لتوزيع تقـديرات اإلنفـاق علـى التكيـف     كما أن توزيع تكنولوجيات التكيف مشابه تقريباً     . املنافسة جتارياً 
  .القطاع  حسب

 يف املائة من تكنولوجيات التخفيف حددها واحد أو أكثر من البلدان الناميـة يف تقيـيم                 ٦٠  حنو ومثة  - ١١
 يف املائـة مـن      ٣٠كما دعم كل من مرفق البيئة العاملية وآلية التنمية النظيفة  حنـو              . االحتياجات التكنولوجية 

الغابات حيث التزم املرفـق     قطاع   يف كل القطاعات، باستثناء       نسبياً متجانساًوكان دعم املرفق    . التكنولوجيات
د ركزت على الـصناعة     أما مشاريع اآللية فق   . ، ويف مراحل الوزع والنشر والنضج التجاري      بتمويل ضئيل جداً  
  .  النفايات وعلى التكنولوجيات يف مرحلة النشروإدارةوالطاقة املتجددة 

وحتدد برامج عمل التكيف الوطين وعمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية جمموعـات تكنولوجيـات          - ١٢
التكيف اجملّمعة يف هـذه      من تكنولوجيات    ٩٦  العمل هذه  برامجدت  وقد حدَّ .  بشأن التكيف   تقريباً خمتلفة متاماً 

تكنولوجيات التكيف اليت حددهتا برامج العمل وعمليات  منها، ولكن ٨٤الدراسة، كما حددت عمليات التقييم  
  . من هذه التكنولوجيات١٦٥ من جمموع ١٥التقييم معاً مل تتجاوز 

تلف هـذه املعوقـات   وخت. وهنالك كثري من املعوقات اليت تعترض سبيل متويل التكنولوجيات وتطويرها     - ١٣
.  وسائل التمويل املناسبةباختالف مراحل النضج التكنولوجي للتمويل العام واخلاص كليهما، وبذلك ختتلف أيضاً

ويبني . مرحلة من مراحل النضج التكنولوجي    خاصة بكل    توفري التمويل لتطوير التكنولوجيا      سبل ذلك أن    ويعين
  .لة من مراحل النضج التكنولوجي وسائل التمويل اليت تناسب كل مرح٣الشكل 



  

  

   وسائل التمويل حسب مرحلة النضج التكنولوجي- ٣الشكل 
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وقد اقترحت األطراف واملنظمات احلكومية الدولية واخلرباء واملنظمات غري احلكومية جمموعة كـبرية مـن                - ١٤
هي تـشمل   و. عها ونشرها ونقلها  موارد ووسائل التمويل اجلديدة املمكنة لتعزيز حبوث التكنولوجيا وتطويرها ووز         

مقترحات عن كيفية تعبئة موارد متويل إضافية، وعن أفضل السبل لوزع املوارد اجلديدة لتعزيز تطوير التكنولوجيـا                 
ة ز حملة عامة عن األنشطة املمكنة ومناذج لآلليات القائمة ومناذج لآلليات اجلديـدة واملعـزَّ           ٤ويبني الشكل   . ونقلها

  .البحث والتطوير يف جمال التكنولوجيا وتطبيقها ووزعها ونشرها ونقلهاطة أنشلتعزيز متويل 

   أنشطة ومناذج اآلليات الدولية املمكنة لتعزيز متويل حبوث التكنولوجيا- ٤الشكل 
  ا وتطبيقها ووزعها ونشرها ونقلهاوتطويره   

  :اليتوتو هي يف إطار االتفاقية وبروتوكول كياليت استحدثت اآلليات القائمة   - ١٥

املتاحـة  من جمموع موارد التمويـل      )  باملائة ٥من احملتمل أن تكون أقل من       (ص حصة ضئيلة    ختص  )أ(
 لتطوير التكنولوجيات املتعلقة باملناخ ونقلها؛

 املعززةومناذج اآلليات اجلديدة

                                                       أهداف تقدمي الدعم املايل للبحث والتطوير والتطبيق يف البلدان
         النامية

                                                          أهداف خفض أو وقف الدعم للبحـث والتطـوير والـوزع           
                            للتكنولوجيات املضرة بالبيئة

                                                 البحث والتطـوير والـوزع التابعـة لـصندوق                      نافذة متويل   
             التكنولوجيا

                                               التشارك يف التمويل الوطين للبحث والتطوير والوزع
                                                            سياسات التخفيف والتكيف اليت تقدم حوافز ملزيد من البحث         

                  والتطوير والوزع 
                                أدوات تقاسم املخاطر االستثمارية 

                              تقاسم امللكية الفكرية وشراؤها
          ام واخلاص                       الشراكات بني القطاعني الع
                             برامج التبادل العلمي والتقين

               جوائز االبتكار
                                          الدعم املايل لتطبيق خرائط طريق عامليـة        /                     االتفاقات التكنولوجية 

                  بشأن التكنولوجيا

نقل
 وال
شر
والن

ع 
لوز
ا
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ث 
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                                              برامج البحث والتطوير والوزع اليت تنفـذها       
           الوطنية       احلكومات
ــادرات ــصلة  /          املب ــة املت                              املنظمــات الدولي

                                 الوكالة الدولية للطاقة، شراكة     (              بالتكنولوجيا  
                                               آسيا واحمليط اهلادئ بشأن التنميـة النظيفـة        

   )  إخل    ..        واملناخ، 
                                           أنشطة البحث والتطوير والوزع اليت تضطلع      

                     هبا املؤسسات التجارية
                                             مراكز اإلنتاج األنظف التابعة ملنظمة األمـم       

                                       للتنمية الـصناعية وبرنـامج األمـم           املتحدة
               املتحدة للبيئة

   )       اليابان (                        شراكة األرض لطيفة احلرارة 

                                زيادة التمويل للبحث والتطوير    
        والوزع

                         التمويل احلكومي للبحـث       •  
       الوزع و         والتطوير 

                          متويل املؤسسات التجاريـة       •  
                            لبحوث تكنولوجيـا املنـاخ     
                               وتطويرها ووزعها يف البلـدان     

         املتقدمة
                           البحث والتطوير والوزع يف       •  

                 البلدان النامية
                           البحث والتطوير والوزع يف       •  

                            جمال تكنولوجيات املناخ ذات    
   ة            األمهية العاملي

                              زيادة االستثمارات يف تطبيـق     
                    التكنولوجيات عامليا

ــة ــسياسات الوطني ــداف ،ال ــل أه مث
ــضية   ــات التعوي ــا والتعريف التكنولوجي
واالئتمانات الـضريبية واملـنح وتيـسري       

  االستثمار
املصارف اإلمنائيـة املتعـددة األطـراف،       
املصارف اإلمنائيـة اإلقليميـة، الـشبكة       

  االستشارية للتمويل اخلاص
  من القطاع اخلاصاملخاطرة رأس مال 

الصندوق االسـتئماين   (مرفق البيئة العاملية    
، الصندوق اخلاص   )التابع ملرفق البيئة العاملية   

 ، الصندوق اخلاص لـتغري    ألقل البلدان منواً  
املناخ، املساعدة اإلمنائية الرمسية، شـراكة      

ئ بشأن التنمية النظيفـة     آسيا واحمليط اهلاد  
  واملناخ

  آلية التنمية النظيفة، التنفيذ املشترك
ترتيبات منظمة التعاون والتنمية يف امليـدان       

  االقتصادي لوكاالت ائتمانات التصدير

ذة األسهم الرأمساليةفاملخاطرة احلكومي ونا  رأس مال   
  لصندوق التكنولوجيا

  املالية لالتفاقيةتعزيز اآللية 
صـندوق  ضـمن   االئتمـاين للـديون التابعـة       اخلط  

  التكنولوجيا
حوافز ختفيـف خمـاطر االسـتثمار للتكنولوجيـات         

  واألسواق الناشئة
  تنسيق برامج املشتريات العامة

إلجـراءات  لالدعم املايل لوزع تكنولوجيات خمتارة و     
  الوطنية املناسبة للتخفيف يف البلدان النامية

  ضمانات االستثمار
  املرفق الدويل لتطوير املشاريع

  اءات االختراعشراء التراخيص أو بر
  املعايري العاملية لكفاءة الطاقة

احلواجز اجلمركيـة وغـري      إزالة   -  ةي التجار اسةالسي
 اجلمركية

حلفـز  السياسات الوطنيـة    
وزع التكنولوجيات املتعلقة   

  باملناخ يف البلدان املتقدمة
ــوزع    ــايل ل ــدعم امل ال

ــدان التكنولوج ــا يف البل ي
  النامية

الوزع العـاملي   حفز  تدابري  
  لتكنولوجيات خمتارة

متويل مكافحـة انبعاثـات     
  الكربون

  تيسري االستثمار
  التمويل بشروط ميسرة

  صندوق نقل التكنولوجيا
إصـــالحات وكـــاالت 

  ائتمانات التصدير

 األنشطة املمكنة مناذج اآلليات القائمة



FCCC/SB/2009/2/Summary 
Page 8 

 
  للتكنولوجيات يف مرحليت التطبيق والوزع؛ جداًاً حمدوداًر دعمتوف  )ب(

  حتتاجها البلدان النامية؛نصف التكنولوجيات اليت نحو توفري الدعم ل  )ج(
، مثل تلك املطبقة يف      بعينها لتكنولوجياتوجيات الذي تنتج عنه تغطية سيئة       ق دعم التكنول  ال تنس   )د(

  قطاع النقل؛
  .م املوارد صراحة لنقل التكنولوجيا، ولكن املشاركة يف نقل التكنولوجيا بطرق أخرىال تقد  )ه(

التخفيـف  تكنولوجيـات   املئات مـن    تغرية باستمرار حتتوي على      قائمة م  حتفيز وضع ويتمثل التحدي يف      - ١٦
ويتمتع كل منها باحتياجاته اخلاصة للمزيد       مراحل خمتلفة من النضج التكنولوجي       بلغتاليت  التكيف  تكنولوجيات  و

 منـها  اليت يتمتع كل واحد  من البلدان النامية     ١٥٠وهذه التكنولوجيات يتعني تكييفها ونقلها إىل حنو        . من التطوير 
  .لبيئات التمكينية لدعم هذه التكنولوجياتباحتياجاته اخلاصة لتكنولوجيات حمددة ول

يف جمال تطوير التكنولوجيا ونقلها بغية      حتياجات  الويتمثل التحدي بالنسبة إىل االتفاقية يف أن تضمن تلبية ا           - ١٧
 ولن حيدث هذا بدون زيادة كبرية يف      . خيةالدفيئة يف الغالف اجلوي والتكيف مع اآلثار املنا       تثبيت تركزات غازات    

 معظم موارد التمويل من     أن يستمر قدوم  ومن احملتمل   . تكنولوجيات املناخ ونقلها  موارد التمويل املخصصة لتطوير     
وستقوم هذه املؤسسات واحلكومات بنشاط حملي .  من البلدانحمدود التجارية واحلكومات الوطنية يف عدد املؤسسات

 يف اليت استحدثتوستظل املؤسسات الدولية، مبا فيها اآلليات .  ذلك نقل التكنولوجيا إىل البلدان الناميةمبا يفودويل، 
  .من جمموع التمويلفقط   يسرياً جزءاًتقدمإطار االتفاقية، 

يف جمال البحث والتطوير ميكن إدراجها يف اآلليات الدولية لتنفيذ األنشطة املطلوبة لزيادة نطاق والعناصر اليت   - ١٨
وتعكس . إرشادية ال يستبعد أحدها اآلخر    التكنولوجيا وتطبيقها ووزعها ونشرها ونقلها ُجمعت يف ثالثة خيارات          

وتقتصر اخليارات . سلسلة من اخليارات املمكنة وليس البدائل املفضلة، وهنالك العديد من اخليارات الوسيطة املمكنة           
، باستقالليةكيانات ستواصل العمل الة واملؤسسات غري الرحبية وغريها من  التجارياملؤسساتعلى اآلليات الدولية ألن 

  :اخليارات ما يليمجيع وتفترض . على الرغم من أن أنشطتها قد تتأثر بالسياسات الوطنية واألنشطة الدولية

  أن احلكومات تشجع وتدعم البحث والتطوير والتطبيق؛  )أ(  
 احلد من انبعاثات غازات الدفيئة من أجل إجياد أسـواق           ق سياسات هتدف إىل   أن احلكومات تطب    )ب(  

  .لتكنولوجيات التخفيف

 والتفاعل مـع أدوات سـوق        ومصادره،  التمويل مبالغوهنالك عناصر مشتركة بني اخليارات، مبا يف ذلك           - ١٩
 والتنسيق فيما بني آليات االتفاقية وفيما بني الترتيبات املؤسـسية يف إطـار االتفاقيـة                ، وإزالة احلواجز  ،االنبعاثات

وخارجها، والبيئات التمكينية وأنشطة بناء القدرات، وإدماج ختفيف آثار تغري املناخ والتكيـف معـه يف جمـاالت      
 والتطوير، وخيارات التمويل االبتكارية السياسات الوطنية والدولية األخرى، والُنهج التعاونية الدولية يف جمال البحث

  .وأدوات إدارة املخاطر، ودور احلكومات والسياسات الوطنية، وإشراك القطاع اخلاص

، مبا يف ذلك أن تعكس جوانب أخرى  ٢٠١٢ا بعد عام    مل يف اتفاق    املشمولة آليات التكنولوجيا    ويتعني على   - ٢٠
أن يكون كل واحد من هـذه       ومن املفترض   .  وموارد التمويل املتاحة   أية آليات جتارية أو ائتمانية جديدة أو منقحة       

لتكنولوجيات التخفيف وتكنولوجيات التكيف، على الرغم     اخليارات قادراً على أن يضمن مستوى التمويل املطلوب         
  .مجيع اخلياراتنطاق من أن ذلك سيتطلب زيادة كبرية يف 

  : هي يف هذا التقريراملبينةواخليارات الثالثة   - ٢١
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 تعزيز ترتيبات متويل التكنولوجيا القائمة والناشئة؛: لفأ -  اخليار •

 وضع خمطط دويل جديد شامل ال مركزي أو مركزي لتمويل التكنولوجيا؛: اءب -  اخليار •

 .متويل حمدود للتكنولوجيا اجلديدة وترتيبات التنسيق مع األنشطة القطاعية: يمج -  اخليار •

البحث والتطوير يف جمال التكنولوجيا وتطبيقها ووزعها ونـشرها         نطاق  تم زيادة   ، ست ألفويف إطار اخليار      - ٢٢
ونقلها بتعزيز ترتيبات التمويل القائمة والناشئة، مبا يف ذلك مرفق البيئة العاملية وآلية التنمية النظيفة والتنفيذ املشترك                 

واصل املؤسسات خارج إطار االتفاقية تنفيذ معظم       وست. وصندوق التكّيف واملوارد املالية الوطنية والثنائية واإلقليمية      
 هذه املؤسسات األنشطة واآلليات اليت ستوفرها وحجمها وأفضل السبل          وستحدد. الترتيبات املالية القائمة والناشئة   

 من ١١ من املادة ٥الفقرة من شأن و. كما ستساعد األطراف مؤسسات التنفيذ يف مجع األموال اليت تطلبها. لتقدميها
 وضع ترتيبات مؤسـسة يف  وميكن.  املسامهات املالية اليت تقدمها البلدان املتقدمة إىل هذه املؤسسات     أن تقر التفاقية  ا

ملعاجلة  واالحتياجات فيما خيص متويل التكنولوجيا والعمل مع املؤسسات ذات الصلة            الثغراتإطار االتفاقية لتحديد    
  .االحتياجاتو هذه الثغرات

يكلف بزيادة نطـاق   خمطط دويل جديد لتمويل التكنولوجيا يف إطار االتفاقية         سيوضع،  اءب ارويف إطار اخلي    - ٢٣
 وسيؤدي املخطـط دوراً . العمل التعاوين بشأن تطوير التكنولوجيا ونقلها، ويشمل مجيع مراحل النضج التكنولوجي        

فيف والتكيف وتطويرها ووزعهـا      يف دعم جهود البلدان النامية للبحث يف جمال تكنولوجيات التخ           ملحوظاً حفزياً
 املخطط الدويل اجلديد لتمويل التكنولوجيا ومن شأن. مع األموال املطلوبة عن طريق االتفاقيةجت وقد. ونشرها ونقلها

 تعمل باالشـتراك مـع سـوق الكربـون     ،ذات الشأن ولكنها موجهةجمموعة من أدوات ونوافذ التمويل أن يضم   
  . وبرامج عمل التكيف الوطين واستراتيجيات التكيف الوطنيةنياًوإجراءات التخفيف املناسبة وط

. وميكن أن يكون للمخطط الدويل اجلديد لتمويل التكنولوجيا هيكل ال مركزي أو مركزي لتنفيذ األنشطة                - ٢٤
مؤسسة صغرية ذات قدرات مماثلة لقدرات صندوق رأس املـال  عبارة عن ، سيكون  ال مركزياًوإذا كان هذا اهليكل   

إذا كان  أما .عليها، ويقّيم النتائج املتحققة املؤسسات أو احلكومات الوطنية ألنشطة متفق ملختلفيقدم املال لسهمي ا
 جديدة يف أطار االتفاقية، مماثلة يف حجمها وقدراهتا ملؤسسة بريتون           كبرية، فسيتطلب إنشاء مؤسسة      مركزياً هيكالً

  . ولكن مهامها سُتنفذ داخلياًوودز، تكون هلا نفس مهام اهليكل الالمركزي،

، ولكنـها    توليفة من التنسيق املعزَّز ألنشطة تطوير التكنولوجيا والترتيبات اجلديـدة          يمج وسيكون اخليار   - ٢٥
أن  عن طريق االتفاقية     جتمع األموال اليت    ومن شأن . لتمويل التكنولوجيا يف إطار االتفاقية والُنهج القطاعية      حمدودة،  
، وإجراءات التخفيف املناسبة على الصعيد الدويلتطبيق التطوير والبحث والكة البلدان النامية يف لدعم مشارتستخدم 

استراتيجيات التنمية  نقل التكنولوجيا أو    /لتكنولوجيااملتعلقة باإلجراءات املتصلة با   طط  اخل يف البلدان النامية، و    وطنياً
وسيجري تنسيق هـذه    . لدعم تطوير االستراتيجيات املختارة    االنبعاثات، وجمموعة كبرية من إجراءات التيسري        قليلة

األنشطة مع األنشطة األخرى لتمويل التكنولوجيا يف إطار االتفاقية وخارجها، مبا يف ذلك برامج عمـل التكيـف                  
ة س أنشطة دعم تطوير التكنولوجيا بناء على توصيات أفرقوميكن أن تؤسَّ. الوطنية وأنشطة التكيف والُنهج القطاعية    

 اتفاقات صناعية طوعية وأ، شكل إقراض القطاعات املعنية وميكن للُنهج القطاعية أن تأخذ، مثالً    . اخلرباء االستشارية 
 أقل، ومن مث متويل أقل يف إطـار االتفاقيـة   تنفيذيةوستكون هنالك مسؤوليات . تكنولوجيذات توجه اتفاقات أو  

  .لفأ ويل أكرب يف إطار االتفاقية مقارنة باخلياركما سيكون هنالك تنسيق ومت. اءب مقارنة باخليار

التمويل من أجل تعزيز    نطاق  وميكن لألطراف االعتماد على سلسلة اخليارات هذه لتحديد برنامج متماسك لزيادة              -٢٦
  .٢٠١٢ا بعد عام مل من اتفاق البحث والتطوير يف جمال التكنولوجيا وتطبيقها ووزعها ونشرها ونقلها بوصف ذلك جزءاً

 -  -  -  -  - 


