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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  مؤمتر األطراف
  العشرونالدورة 

   ٢٠١٤ديسمرب /كانون األول ١٢-١ ،ليما
 من جدول األعمال املؤقت) ب(٩البند 

  تطوير التكنولوجيات ونقلها وتنفيذ آلية التكنولوجيا
  لوجيا واآللية املالية لالتفاقية التكنوالروابط بني آلية

اللجنة توصيات  : الروابط بني آلية التكنولوجيا واآللية املالية لالتفاقية          
  *لتكنولوجيااملعنية باالتنفيذية 

  موجز    
على أن ميضي، خالل دورتـه   ،  ١٨-م أ /١مقرره  وافق مؤمتر األطراف، مبوجب       

ولوجيا واآللية املالية لالتفاقية، مع مراعاة توصيات       العشرين، يف إقامة روابط بني آلية التكن      
وتتضمن . جملس الصندوق األخضر للمناخ، وتوصيات اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا        

ـ    اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا   هذه الوثيقة توصيات     روابط بـني آليـة      بـشأن ال
  . التكنولوجيا واآللية املالية لالتفاقية

__________ 

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

  الوالية  -ألف  
 بالتكنولوجيـا،   خاصـة ، آلية   )١(١٦-م أ /١وجب مقرره    مب ،أنشأ مؤمتر األطراف    -١

تتكون من جلنة تنفيذية معنية بالتكنولوجيا ومركز وشبكة لتكنولوجيا املناخ، لتيسري تنفيـذ             
العمل املعزز يف جمال تطوير التكنولوجيا ونقلها لدعم إجراءات التخفيف والتكيف من أجل             

  .حتقيق التنفيذ الكامل لالتفاقية
على أن ميضي، خالل دورته     ،  )٢(١٨-م أ /١مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره     ووافق    -٢

العشرين، يف إقامة روابط بني آلية التكنولوجيا واآللية املالية لالتفاقية، مع مراعاة توصـيات              
، وتوصيات  ١٧-م أ /٣ من املقرر    ١٧جملس الصندوق األخضر للمناخ، اليت ُوضعت طبقاً للفقرة         

  . ١٧-م أ/٤ من املقرر ٦عنية بالتكنولوجيا، اليت ُوضعت وفقاً للفقرة اللجنة التنفيذية امل

  نطاق املذكرة  -باء  
روابط بني  الاللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا بشأن      تتضمن هذه الوثيقة توصيات       -٣

  . نالعشرياليت سينظر فيها مؤمتر األطراف يف دورته  يا واآللية املالية لالتفاقيةآلية التكنولوج

  اإلجراء الذي ميكن أن يتخذه مؤمتر األطراف  -جيم  
إقامة روابط بني آلية التكنولوجيا واآللية املالية       إىل املضي يف     مؤمتر األطراف    سُيدعى  -٤

توصيات جملس الـصندوق    واللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا      لالتفاقية، مع مراعاة توصيات   
  .  اختاذ أي إجراء يراه مناسباً يف هذا الشأن، وإىلاألخضر للمناخ

   اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيااستجابة  -دال  
، يف إطار االسـتجابة ملقـرر مـؤمتر         اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا   أجرت    - ٥

 يف بون يف    ٢٠١٤مارس  / مناقشة، يف اجتماعها الثامن املعقود يف آذار       ،١٨- م أ /١  األطراف
 بني آلية التكنولوجيا واآللية     النهج الذي ستتبعه يف إعداد توصياهتا بشأن الروابط       أملانيا، تناول   
مناقـشتها  اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا     وباشرت  . ، و أقرت هذا النهج    املالية لالتفاقية 

 اليت ستقدم يف هـذا       التوصيات  اليت ميكن إدراجها يف    طبيعة الروابط والعناصر الرئيسية   حول  
__________ 

 .١١٧، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )١(
 .٦٢، الفقرة ١٨-م أ/١املقرر  )٢(
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أيـضاً علـى   اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا ووافقت . أن لينظر فيها مؤمتر األطراف  الش
وتولـت  . عدد من أنشطة املتابعة للدفع قدماً هبذا العمل يف الفترات الفاصلة بني الـدورات             

قيادة هذه األنـشطة الـيت      التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا    واحدة من فرق العمل التابعة للجنة       
اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيـا     لت إعداد ورقة مقترحات قّيمة داخلية ُتلّخص عمل         مش

الذي يهّم اآللية املالية لالتفاقية، وتنظيم حوار موضوعي يتناول متويل التكنولوجيا املتعلقـة             
ـ   وكان الغرض من احلوار املوضوعي حتديد الروابط املمكنة بني           .)٣(باملناخ ا آلية التكنولوجي

للجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا    ، وُنظّم كجزء من االجتماع التاسع       واآللية املالية لالتفاقية  
وكان من بـني املـشاركني يف احلـوار         . ٢٠١٤أغسطس  / آب ١٩الذي ُعقد يف بون يف      
اللجنـة الدائمـة املعنيـة      ، و الكيانات التشغيلية لآللية املالية لالتفاقية    املوضوعي ممثلون عن    

  . اجمللس االستشاري ملركز وشبكة تكنولوجيا املناخ، والتمويلب
وأخذت اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا ورقة املقترحات القّيمة ونتائج احلـوار             -٦

روابط بني آلية التكنولوجيا واآللية املالية      املوضوعي بعني االعتبار أثناء إعداد توصياهتا بشأن ال       
التنفيذية املعنية بالتكنولوجيـا الـصيغة      اعها التاسع، وضعت اللجنة     وعقب اجتم . لالتفاقية

  . النهائية لتوصياهتا كما هي واردة يف هذه الوثيقة

روابط بني آليـة    التوصيات اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا بشأن         -ثانياً  
   التكنولوجيا واآللية املالية لالتفاقية

ري من التحديات يف تدبري التمويل الـالزم للمـشاريع          يواجه مقترحو املشاريع الكث     -٧
ويتطلب إجياد حلول لتخطي هذه التحديات تعاوناً وثيقاً بني         . والربامج املرتبطة بالتكنولوجيا  

اجلهات املعنية لتضمن اتساقاً بني السياسات والتمويل والتكنولوجيات وختطـيط املـشاريع            
  . تصادياً وبيئياً واجتماعياًيتيح استحداث مشاريع وبرامج سليمة اق مبا
باحلاجة إىل حتقيق االتساق واحلفاظ علـى       اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا     وُتقّر    -٨

 وفقاً ملـا    ،تفاعالت مع الترتيبات املؤسسية األخرى ذات الصلة يف إطار االتفاقية وخارجها          
ا الطلب، طـّورت اللجنـة       واستجابة هلذ  .)٤(طلبه مؤمتر األطراف يف دورته السادسة عشرة      

خـرى ذات   األؤسـسية   املترتيبات  ال مع   التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا طرائقها إلقامة روابط     
   .)٥(لينظر فيها مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عشرةصلة داخل االتفاقية وخارجها، ال

__________ 

ــ  )٣( ــة ب ــروض املرتبط ــة والع ــائق املرجعي ــاح الوث ــايل تت ــرابط الت ــى ال ــوعي عل : احلوار املوض
<http://unfccc.int/ttclear/pages/ttclear/templates/render_cms_page?s=TEC_TD4> . 

 .١٢٥، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٤(
 . FCCC/SB/2013/1مرفق الوثيقة  )٥(



FCCC/CP/2014/6 

5 GE.14-18972 

ا بشأن الروابط   واستندت اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا، لدى صياغة توصياهت         -٩
  : ، إىل ما يليبني آلية التكنولوجيا واآللية املالية لالتفاقية

 ه السابعة عشرة  ياليت اعتمدها مؤمتر األطراف يف دورت     ذات الصلة   املقررات    )أ(  
 ؛ الترتيبات املؤسسيةبشأن  والثامنة عشرة

ار االتفاقية  يف إط األخرى   إلقامة روابط مع الترتيبات املؤسسية املعنية        طرائق  )ب(  
 ؛١٦-م أ/١التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا استجابة للمقرر أعّدهتا اللجنة وخارجها، 

 ؛ بني آلية التكنولوجيا واآللية املالية لالتفاقيةالروابط املؤسسية القائمة   )ج(  

املعنية مع الترتيبات املؤسسية    اليت أجرهتا مبوجب االتفاقية      شاوراتاملنتائج    )د(  
 ى؛ األخر

نتائج احلوار املوضوعي بشأن متويل التكنولوجيا املتعلقة باملناخ املشار إليـه             )ه(  
 .  أعاله٥يف الفقرة 

وميكن أن تستفيد اآللية املالية لالتفاقية من اخلربات واملشورة السياسية واملعلومـات              -١٠
مركـز وشـبكة   جيـا و اللجنة التنفيذية املعنيـة بالتكنولو أو املساعدة التقنية اليت مبقدور     /و

  .   تقدميها لدعم عمليات اآللية املاليةتكنولوجيا املناخ

التـشغيلية   توصيات بشأن اإلسهامات يف عملية صنع القرار داخل الكيانات          -ألف  
  لآللية املالية لالتفاقية

اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا أن ُتقدم معلومات إىل الكيانات التـشغيلية            ّدتو  -١١
 وأن ُتسدي هلا املشورة بشأن كيفية دعم تطوير التكنولوجيا يف البلدان            آللية املالية لالتفاقية  ل

النامية ونقلها إليها بأكثر فعالية ممكنة، وذلك استناداً إىل العمل الذي اضطلعت به لتحليـل               
ا، وتقيـيم االحتياجـات      تعرقل تطوير التكنولوجيا ونقلـه     البيئات التمكينية والعقبات اليت   

يف الـسابق فريـق     وخرائط الطريق اخلاصة بالتكنولوجيا، وبناًء على العمل الذي اضطلع به           
  .  ومؤشرات األداءيالتمويل االبتكاراخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا بشأن 

مرفق  والصندوق األخضر للمناخوقد تتطور طبيعة املعلومات واخلربات ذات الصلة ب         -١٢
  .  حني تصبح خطط العمل وأساليبه قابلة للتشغيلاللجنة الدائمة املعنية بالتمويل وئة العامليةالبي
 بالشروع يف العمل املشترك مع الكيانات  التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا  اللجنةوتوصي    -١٣

اآللية املاليـة   التشغيلية لآللية املالية لالتفاقية بغية حتديد أنشطة التعاون اليت من شأهنا أن متنح              
  . وآلية التكنولوجيا قيمة مضافة مستقبالً

اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا كذلك مبجاالت التعاون التالية بني آلية          وتوصي    -١٤
  . اللجنة الدائمة املعنية بالتمويللآللية املالية لالتفاقية، فضالً عن التكنولوجيا والكيانات التشغيلية 
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  مة املعنية بالتمويلاللجنة الدائ    
 وعقـب   ٢٠١٥-٢٠١٤ لفترة   الدائمة املعنية بالتمويل  بناًء على خطة عمل اللجنة        -١٥

مشاورات أجريت معها، ُحددت اجملاالت التالية لإلسهامات اليت ميكن أن تقدمها اللجنـة              
  :)٧()٦(ويلالدائمة املعنية بالتماللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا لدعم العمل الذي تؤديه 

لكيانـات التـشغيلية    اإلسهام يف اإلرشادات اليت يعطيها مؤمتر األطراف ل         )أ(  
  يف مسائل ختّص متويل التكنولوجيا املتعلقة باملناخ؛لآللية املالية لالتفاقية

عام لتدفقات التمويل املتعلـق     لفترة سنتني وعرض    تقييم  اإلسهام يف إعداد      )ب(  
لتحليلي بشأن تقييمات االحتياجات من التكنولوجيـا ومـصادر         ، بناًء على العمل ا    باملناخ

 املعلومات األخرى كاالتصاالت الوطنية؛ 

تنظيم منتدى لالتصال والتبادل املستمر للمعلومات فيما بـني         اإلسهام يف     )ج(  
  ؛انات املعنية بتمويل تغري املناخاهليئات والكي

 . اإلسهام يف استعراض اآللية املالية  )د(  

  فق البيئة العامليةمر    
مرفـق البيئـة    التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا يف عمل  تشمل احتماالت إسهام اللجنة       -١٦

  :)٨( ما يليالعاملية
هبـدف حتـسني     بشأن نقل التكنولوجيا     برنامج بوزنان االستراتيجي  تقييم    )أ(  

 ؛)٩(يف دورهتا األربعني لتنفيذيئة الفرعية لوفقاً للدعوة اليت أطلقتها اهلفعالية آلية التكنولوجيا، 

إسداء مشورة سياسية بشأن التدابري الرامية إىل هتيئة بيئات متكينية لتطـوير              )ب(  
 الربامج؛ /التكنولوجيا يف البلدان النامية ونقلها إليها وحتليل العقبات اليت تعرقل تنفيذ املشاريع

 )١٠(لعلمي والـتقين  الفريق االستشاري ا  اإلسهام يف العمل الذي يضطلع به         )ج(  
التابع للصندوق األخضر للمناخ بشأن جمموعة السياسات ومبادرات الـسوق االبتكاريـة،            

 .  طائفة جديدة من أنشطة التخفيفتعزيز استحداثالرامية إىل 

__________ 

 .FCCC/CP/2013/8املرفق الثامن للوثيقة  )٦(
 . هذه القائمة غري حصرية )٧(
 . ةهذه القائمة غري حصري )٨(
 . ١٤٢، الفقرة FCCC/SBI/2014/8الوثيقة  )٩(
 كهيئة استشارية تابعة للصندوق األخضر للمنـاخ، وهـو ُيقـّدم    الفريق االستشاري العلمي والتقين أُنشئ   )١٠(

مشورة موضوعية واستراتيجية وعلمية وتقنية بشأن سياسات الصندوق األخضر للمناخ، واالسـتراتيجيات            
  .ريع والُنهج الرباجميةأن املشاوالربامج التشغيلية، وبش
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  الصندوق األخضر للمناخ    
ـ         التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا   اللجنة تشدد    -١٧ س  على احلاجة إىل إقامة روابط مع جمل

التنفيذيـة   وحّددت اللجنة . الصندوق األخضر للمناخ بشأن مسائل ذات االهتمام املشترك       
املعنية بالتكنولوجيا يف خطة عمل اجمللس جماالت حمتملة ميكن أن تستفيد من إسهامات اللجنة     

ور مع وسيتعني على اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا أن تتشا   . التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا  
جملس الصندوق األخضر للمناخ ليحددا معاً العمل املستقبلي املشترك الذي مـن شـأنه أن               

  . جيلب قيمة مضافة

يف عمليـة    توصيات بشأن إسهامات الكيانات التشغيلية لآللية املالية لالتفاقية         -باء  
  صنع القرار داخل اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا

للجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا كأساس لتحديـد       مل احلالية   اسُتخدمت خطة الع    -١٨
واللجنة الدائمـة   لآللية املالية لالتفاقية    اجملاالت اليت ميكن أن تسهم فيها الكيانات التشغيلية         

  . املعنية بالتمويل يف العمل الذي تضطلع به اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا
نات التشغيلية لآللية املالية لالتفاقية واللجنة الدائمـة املعنيـة          وميكن أن تسهم الكيا     -١٩

بالتمويل يف العمل الذي تضطلع به اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيـا يف جمـال تقيـيم                
  :االحتياجات من التكنولوجيا ومتويل التكنولوجيا املتعلقة باملناخ، من قبيل

تكنولوجيا وخطط العمـل اخلاصـة      استعراض تقييمات االحتياجات من ال      )أ(  
بالتكنولوجيا وأفكار متعلقة باملشاريع والتقدم احملرز يف تنفيذ تقييمات االحتياجـات مـن             

 التكنولوجيا؛

 الصلة؛) ذات(ذي ) احلوارات املوضوعية( املشاركة يف احلوار املوضوعي   )ب(  

مية بـشأن متويـل     إعداد تقارير اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا اإلعال        )ج(  
 . التكنولوجيا املتعلقة باملناخ

توصيات اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا بشأن طرائق الربط بـني آليـة              -جيم  
  التكنولوجيا واآللية املالية لالتفاقية

تكنولوجيا ومركز وشبكة   اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا     أداء مهام   يف موضوع     -٢٠
يذ أنشطتهما ودعم العمل الذي يضطلع به الصندوق األخضر للمنـاخ واللجنـة              وتنف املناخ

 قد تشمل طرائـق  أو األنشطة املمكنة،  / و الدائمة املعنية بالتمويل بشأن املهام الوثيقة التداخل      
  : األشكال التالية، حسب االقتضاءالربط هبذه اهليئات 
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 ية املعنية بالتكنولوجيـا   اللجنة التنفيذ نائب رئيس   /عقد لقاءات بني رئيس     )أ(  
، والرؤساء املتشاركني للجنـة الدائمـة       تكنولوجيا املناخ نائب رئيس مركز وشبكة     /ورئيس

 املعنية بالتمويل وممثلي أمانة الصندوق األخضر للمناخ؛

ألخـرى،  يف اجتماعات اهليئات املعنية ا     )١١(مشاركة أعضاء اهليئات املعنية     )ب(  
كذلك يف حلقات العمل و اللقاءات اليت تنظمها اهليئات          و ،على أساس كل حالة على حدة     

بشكل فردي أو مبشاركة هيئات أخرى، وفرق العمل التقنيـة وأفرقـة اخلـرباء واألفرقـة             
 سائل ذات االهتمام املشترك؛ املاالستشارية اليت تنشئها اهليئات املعنية لدراسة 

دعم تنفيذ أنشطة خاصة    دعوة اهليئات املعنية األخرى إىل تقدمي إسهامات ل         )ج(  
، وتقدمي إسهامات يف العمـل الـذي       التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا  حددهتا خطة عمل اللجنة     

أو لدعوات من اهليئات /تضطلع به اهليئات املعنية األخرى، استجابة لطلبات مؤمتر األطراف و         
 املعنية، وذلك لتيسري عمل هذه اهليئات؛ 

  . تتبادل املعارف واملعلوما  )د(  

        

__________ 

 . اهليئات املعّينة وفق النظام الداخلي لكل هيئة )١١(


