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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  والتكنولوجية العلمية للمشورة الفرعية اهليئة
  واألربعون احلادية الدورة
   ٢٠١٤ ديسمرب/األول كانون ٦-١ ليما،
   املؤقت األعمال جدول من ٥ البند
: التكنولوجيـا  آلية يذوتنف ونقلها التكنولوجيا تطوير
 املعنيـة  التنفيذيـة  للجنـة  املشترك السنوي التقرير

   املناخ تكنولوجيا وشبكة ومركز بالتكنولوجيا

  للتنفيذ الفرعية اهليئة
  واألربعون احلادية الدورة
   ٢٠١٤ ديسمرب/األول كانون ٨-١ ليما،
   املؤقت األعمال جدول من) ب(و) أ(١٢ البند
  التكنولوجيا آلية وتنفيذ لهاونق التكنولوجيا تطوير
 املعنيـة  التنفيذيـة  للجنـة  املشترك السنوي التقرير

  املناخ تكنولوجيا وشبكة ومركز بالتكنولوجيا
  التكنولوجيا بنقل املتعلق االستراتيجي بوزنان برنامج

 ومركـز  بالتكنولوجيا املعنية التنفيذية للجنة املشترك السنوي التقرير    
  ٢٠١٤ لعام اخاملن تكنولوجيا وشبكة

  موجز    
اللجنـة  (يغطي هذا التقرير أنشطة وأداء اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيـا             
ويـشمل  . ٢٠١٤يف عام   ) املركز والشبكة (ومركز وشبكة تكنولوجيا املناخ     ) التنفيذية
عن الرسائل الرئيسية املشتركة اليت وجهتها كل من اللجنة التنفيذيـة واملركـز               فصالً
كة إىل مؤمتر األطراف يف دورته العشرين، إضافة إىل فصول مستقلة عن أنـشطة              والشب
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ويستعرض تقرير اللجنة التنفيذية بإجياز األعمال اليت اضطلعت هبا يف          . وأداء كل منهما  
، ويتـضمن الرسـائل     ٢٠١٥- ٢٠١٤خلطة عملها املتجددة للفترة     اً   وفق ٢٠١٤عام  

ويغطي التقرير نتائج اجتماعـات     . ؤمتر األطراف الرئيسية املوجهة إىل الدورة العشرين مل     
أما . اللجنة التنفيذية اخلامس والسادس والسابع وعملها يف الفترة الفاصلة بني الدورات          

، ويتطـرق إىل نتـائج      ٢٠١٤تقرير املركز والشبكة فهو يصف عمله خـالل عـام           
لة بني الـدورات،    االجتماعني الثالث والرابع جمللسه االستشاري وعمله يف الفترة الفاص        

ويتضمن أيضاً معلومات مقدمة من برنامج األمم املتحدة للبيئة بشأن املسائل املتـصلة             
  .بدوره كجهة مضيفة ملركز تكنولوجيا املناخ
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   مقدمة  -أوالً  

  الوالية  -ألف  

 إنشاء آلية معنيـة بالتكنولوجيـا       )١(١٦-م أ /١قرر مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره        -١
ومركز وشبكة لتكنولوجيا املنـاخ     ) اللجنة التنفيذية (تتألف من جلنة تنفيذية معنية بالتكنولوجيا       

ويتمثل اهلدف  . ق بتطوير التكنولوجيا ونقلها   ، لتيسري تنفيذ العمل املعزز املتعل     )املركز والشبكة (
  .من هذا العمل املعزز يف دعم إجراءات التخفيف والتكيف يف سبيل التنفيذ الكامل لالتفاقية

، أن تقدم اللجنـة التنفيذيـة واملركـز    )٢(ؤمتر األطراف، مبوجب املقرر ذاته  وقرر م   -٢
  .ر األطراف عن طريق اهليئتني الفرعيتنيوالشبكة تقارير عن أنشطتهما وأدائهما ُتقّدم إىل مؤمت

، إىل اللجنـة التنفيذيـة واملركـز        )٣(١٧-م أ /٢وطلب مؤمتر األطراف، يف مقرره        -٣
والشبكة أن يضعا إجراءات إلعداد تقرير سنوي مشترك، كما طلب إىل األمانة أن تتيح هذا               

ستجابة لذلك الطلـب،    وا. التقرير لكي ينظر فيه مؤمتر األطراف من خالل هيئتيه الفرعيتني         
اتفقت اللجنة التنفيذية واملركز والشبكة على إجراءات إلعداد التقارير السنوية املـشتركة،            

  .٣، الفقرة FCCC/SB/2013/1على النحو املبني يف الوثيقة 

  نطاق املذكرة   -باء  
ركـز  تتألف هذه الوثيقة من التقرير السنوي املشترك املقدم من اللجنة التنفيذية وامل             -٤

  : ، وتتضمن ما يلي٢٠١٤والشبكة إىل مؤمتر األطراف يف عام 
فصل يتعلق بالرسائل الرئيسية املشتركة املقدمة مـن اللجنـة التنفيذيـة              )أ(  
  والشبكة؛  واملركز

، مبـا يف ذلـك   ٢٠١٤معلومات عن أنشطة وأداء اللجنة التنفيذية يف عام       )ب(  
وهي تشمل نتائج االجتمـاعني  . يف دورته العشرينالرسائل الرئيسية املوجهة ملؤمتر األطراف    

   ؛ا يف الفترة الفاصلة بني الدوراتالثامن والتاسع للجنة التنفيذية وعمله
وهي تـشمل   . ٢٠١٤معلومات عن أنشطة وأداء املركز والشبكة يف عام           )ج(  

ة نتائج االجتماعني األول والثاين للمجلس االستشاري للمركز والشبكة وعملـه يف الفتـر            
الفاصلة بني الدورات، وتتضمن معلومات مقدمة من برنامج األمم املتحـدة للبيئـة بـشأن       

  . املسائل املتصلة بدوره كجهة مضيفة ملركز تكنولوجيا املناخ
__________ 

 .١١٧، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )١(
 .١٢٦، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٢(
 .١٤٣ و١٤٢، الفقرتان ١٧-م أ/٢املقرر  )٣(
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  اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اهليئتان الفرعيتان   -جيم  
اهليئتـان  (الفرعية للتنفيذ قد تود اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة           -٥

، ٢٠١٤النظر يف التقرير السنوي املشترك للجنة التنفيذية واملركز والشبكة لعـام            ) الفرعيتان
وتوصية اللجنة التنفيذية واملركز والشبكة بصياغة مشروع مقرر بشأن هذه املسألة كي ينظر             

  . فيه مؤمتر األطراف ويعتمده يف دورته العشرين

 الرئيسية املشتركة املوجهة مـن اللجنـة التنفيذيـة املعنيـة            الرسائل  -ثانياً  
  بالتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا املناخ 

ـ اً إن لتطوير ونقل تكنولوجيات التكيف والتخفيف علـى الـسواء دور       -٦ يف اً حموري
اللجنـة التنفيذيـة    : ، من خالل مكونيها   آلية التكنولوجيا وتستجيب  . التصدي لتغري املناخ  

ركز والشبكة، إىل احتياجات األطراف يف جمال تطوير ونقل التكنولوجيا على صـعيدي             وامل
وقد أصبحت هذه اآللية تعمل     . السياسات والتنفيذ معاً، وتقدم دعماً ملموساً للعمل امليداين       

  . بشكل كامل اآلن وتضطلع بواليتها
لها، على تنفيـذ    وتعكف اللجنة التنفيذية حالياً، وقد مضت أربعة أعوام على تشغي           -٧

 بالتعاون مع   ٢٠١٤خطة عملها الثانية اليت متتد لسنتني، وقد اضطلعت بأنشطة هامة يف عام             
وتشمل هذه األنشطة التوصيات الـيت قدمتـها اللجنـة          . مؤسسات وجهات معنية متعددة   

ليـة  التنفيذية إىل الدورة العشرين ملؤمتر األطراف بشأن إقامة روابط بني آلية التكنولوجيا واآل        
املالية لالتفاقية من شأهنا أن تساعد على تعزيز االتساق والفعالية يف دعم األنـشطة املتعلقـة    

  . وترِد معلومات إضافية هبذا اخلصوص يف الفصل الثالث أدناه. باملناخ
ويقدم املركز والشبكة حالياً خدماته، مسترشداً بتوجيهات جملـسه االستـشاري،             -٨

ويتعاون املركز والشبكة تعاوناً بناء مـع       . د على فترة مخس سنوات    وينفذ برنامج عمله املمت   
باللغات (الكيانات الوطنية املعينة، مبا يف ذلك من خالل سلسلة من حلقات العمل التدريبية              

. هبدف متكني هذه الكيانات من االضطالع بدورها بأكرب قدر ممكن من الفعاليـة            ) املختلفة
لشبكة لعدد متزايد من طلبات املساعدة التقنية الواردة من         ونتيجة لذلك، يستجيب املركز وا    

من املنظمات املتنوعة الراغبة يف االنضمام      اً  متزايداً  البلدان النامية األطراف، كما جيتذب عدد     
ويعمل املركز والشبكة على إنشاء نظام . إىل الشبكة، من البلدان املتقدمة والنامية على السواء     

من أجل تعزيز تبادل املعلومات واملعارف، وترِد معلومـات عنـه يف            حمكم إلدارة املعارف،    
  . الفصل الرابع أدناه

 تعاوناً وثيقاً بني اللجنة التنفيذية واملركز والشبكة بشأن عدد          ٢٠١٤وقد شهد عام      -٩
من األنشطة واألحداث، وجرت بينهما اتصاالت منتظمة، مبا يف ذلك عن طريق مـشاركة              

وشاركت اللجنة التنفيذيـة واملركـز      . ه يف اجتماعات اهليئة األخرى    رئيسي كل هيئة ونواب   
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يف اجتماعات متعددة عقدت خالل دورات الفريق العامل املخصص املعـين           اً  والشبكة أيض 
ويدل هذا التعاون الفعال على الـروابط       ). فريق منهاج ديربان  (مبنهاج ديربان للعمل املعزز     

كز والشبكة، ويضفي طابع االتساق والتآزر على أعماهلمـا،         املتينة بني اللجنة التنفيذية واملر    
  . على النحو الذي توخته األطراف يف الدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطراف

وستواصل اللجنة التنفيذية واملركز والشبكة التعاون عن كثب يف عملهما خـالل              -١٠
يف ضوء النجاح الـذي     . ا وما بعده من أجل زيادة تعزيز فعالية آلية التكنولوجي         ٢٠١٥ عام

حتقق يف تنفيذ خطط عملها وغريها من األنشطة املقررة، واللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا        
ومركز وشبكة تكنولوجيا املناخ على أهبة وتقف اللجنة التنفيذية واملركز والشبكة، يف ضوء             

تهما، على أهبة االسـتعداد     التنفيذ الناجح خلطيت عملها واألنشطة األخرى اليت تقتضيها والي        
لدعم األطراف يف تنفيذ العمل املعزز املتعلق بالتخفيف والتكيف، سواء يف األمد القـصري أم               

، الذي تعكف األطراف على وضعه      ٢٠١٥الطويل، مبا يف ذلك عن طريق تنفيذ اتفاق عام          
ـ     اً  يف إطار فريق منهاج ديربان، دون احلكم مسبق        ني األطـراف   على نتائج املداوالت فيما ب

  . بشأن هذه املسألة
الرسائل الرئيسية املشتركة التالية إىل     وتوّد اللجنة التنفيذية واملركز والشبكة توجيه         -١١

إن . األطراف بشأن كيفية املضي يف تعزيز اإلجراءات املتعلقة بتطوير التكنولوجيا ونقلها          
  : اللجنة التنفيذية واملركز والشبكة

يف   البالغة ملشاركة األطراف يف واليتهما ويشددان عليها، مبـا         يسلّمان باألمهية   )أ(  
ويشكل العدد الكبري من الكيانـات      . ذلك الدور احلاسم الذي تضطلع به الكيانات الوطنية املعينة        

الوطنية املعينة املرشحة حىت اآلن أمراً مشجعاً للغاية، وتدعو اللجنة التنفيذية واملركـز والـشبكة               
  تقم بعد بتسمية كياناهتا الوطنية إىل القيام بذلك يف أقرب فرصة ممكنة؛ األطراف اليت مل 

يشجعان بشدة البلدان النامية األطراف على االستفادة الفعالة من الـدعم             )ب(  
  املقدم من املركز والشبكة، من خالل كياناهتا الوطنية املعينة؛ 

نسيق مع حلقات الوصل    يدعوان الكيانات الوطنية املعينة إىل حتديد فرص الت         )ج(  
اً، الوطنية التابعة للعمليات األخرى لالتفاقية اإلطارية، يف وضع إجراءات التخفيف املالئمة وطني           

  وخطط التكيف الوطنية، واالستراتيجيات اإلمنائية اخلفيضة االنبعاثات، على سبيل املثال؛ 
 فعالية سـري آليـة      يؤكدان احلاجة إىل دعم مايل مستدام وميكن التنبؤ به لضمان           )د(  

  التكنولوجيا ومتكينها من تقدمي خدماهتا يف الوقت املناسب، خصوصاً فيما يتعلق باملركز والشبكة؛ 
يوصيان بأن يدعو مؤمتر األطراف الكيانات التشغيلية لآلليـة املاليـة إىل              ) ه(  

طـراف  الدعم املايل لعمل املركز والشبكة وخدماته، ويوصيان كذلك بأن تقـدم األ            تقدمي
ـ              اً املستطيعة الدعم للمركز والشبكة، من خالل توفري املوارد املالية وغريها من املوارد، وفق

  . ١٤١-١٣٩، الفقرات ١٧-أ م/٢للمقرر 
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   ٢٠١٤تقرير عن أنشطة وأداء اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا يف عام   -ثالثاً  

  املسائل التنظيمية   -ألف  

  العضوية   -١  

  ئيس اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا ونائبه انتخاب ر    
) األرجنـتني (انتخبت اللجنة التنفيذية، يف اجتماعها الثامن، السيد غابرييل بالنكو            -١٢

وتعـرب اللجنـة    . ٢٠١٤نائباً للرئيس، لعام    ) اليابان(رئيساً هلا والسيد كونيهيكو شيمادا      
قديرها ملا أبدياه من قيادة فعالة للجنة التنفيذية يف      التنفيذية للسيد بالنكو والسيد شيمادا عن ت      

  . ، ما مكنها من أداء عملها بفعالية٢٠١٤عام 
 يف أول اجتماع تعقده     ٢٠١٥وستنتخب اللجنة التنفيذية رئيسها اجلديد ونائبه لعام          -١٣

  . ٢٠١٥يف عام 

  التغيريات يف العضوية    
  : ٢٠١٤التنفيذية يف عام أجريت التغيريات التالية يف عضوية اللجنة   -١٤

) النمسا، األطراف املدرجة يف املرفق األول     ( مور   .حلت السيدة إلفريدي أ     )أ(  
  ؛ )فنلندا، األطراف املدرجة يف املرفق األول(حمل السيد جوكا أوسوكاينن 

) تركيا، األطراف املدرجة يف املرفق األول     (حل السيد إبراهيم كيليشاسالن       )ب(  
  ؛ )تركيا، األطراف املدرجة يف املرفق األول(أمريغلو حمل السيد سفيان 

حمـل الـسيد    ) الصني، دول آسيا واحمليط اهلـادئ     (حل السيد كان وانغ       )ج(  
  ). الصني، دول آسيا واحمليط اهلادئ(تسياوهوا جانغ 

وترِد قائمة بأعضاء اللجنة التنفيذية احلاليني، تتضمن مدة والية كل منهم، يف املوقع               -١٥
  . )٤(ي لالتفاقية اإلطاريةالشبك

  الترتيبات اخلاصة باجتماعات اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا واألحداث ذات الصلة   -٢  
، كليهما يف بـون بأملانيـا، مهـا    ٢٠١٤عقدت اللجنة التنفيذية اجتماعني يف عام      -١٦

 التاسـع املعقـود يف      مارس، واجتماعها / آذار ٧ إىل   ٥اجتماعها الثامن املعقود يف الفترة من       
  . أغسطس/ آب٢١ إىل ١٨الفترة من 

__________ 

)٤( <http://unfccc.int/bodies/election_and_membership/items/6558.php>. 
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وُبثت مجيع اجتماعات اللجنة التنفيذية على الشبكة، ما أتاح تغطية مباشرة وحـسب              -١٧
وحضر االجتماعات عدد كبري من املراقبني، مبـا يف ذلـك           . الطلب ملناقشات اجللسات العامة   

وُدعي املراقبون بشكل   . عتمدة بصفة مراقب  الدول األطراف اليت هلا صفة مراقب واملنظمات امل       
وميكن االطالع علـى وثـائق      . منتظم إىل اإلعراب عن آرائهم بشأن خمتلف املسائل قيد النظر         

االجتماعات وتقاريرها، والعروض املقدمة خالل االجتماعات، والبث الشبكي لالجتماعـات          
  .)٥()TT:CLEAR(جية املتاحة على املوقع الشبكي ملركز تبادل املعلومات التكنولو

واتفقت اللجنة التنفيذية، يف اجتماعها التاسع، على عقـد اجتماعهـا العاشـر يف                -١٨
  .  يف بون٢٠١٥مارس /منتصف آذار

حلقة عمـل بـشأن تكنولوجيـات       اً   أيض ٢٠١٤ونظمت اللجنة التنفيذية يف عام        -١٩
اً لوطنيـة، وحـوار   التكيف بالتعاون مع جلنة التكيف، وحلقة عمل بشأن نظم االبتكـار ا           

  . بشأن متويل تكنولوجيا املناخاً مواضيعي

   ٢٠١٥-٢٠١٤تنفيذ خطة العمل املتجددة للجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا للفترة   -باء  
وضعت اللجنة التنفيذية وأقّرت، يف اجتماعها الثامن، خطـة عملـها املتجـددة               -٢٠

وهتدف خطة العمل   . )٦()طة العمل املتجددة  املشار إليها فيما يلي خب     (٢٠١٥-٢٠١٤ للفترة
املتجددة إىل دعم األطراف يف جمال حتسني وتوسيع نطاق اإلجراءات املتخذة بشأن تطـوير              

كما تتيح خطة العمل املتجددة     . التكنولوجيا ونقلها، وفقاً لواليات اللجنة التنفيذية ومهامها      
لك يف سياق التصدي ملا قد ينشأ مـن         درجة من املرونة وإمكانية إجراء تعديالت، مبا يف ذ        

  . أولويات أو االستجابة ملا قد يصدر عن مؤمتر األطراف من توجيهات إضافية
ومن أجل ترتيب أولويات عملها وأداء واليتها ومهامها بفعالية، نظمـت اللجنـة               -٢١

ك يف  العمل املشتر : التنفيذية خطة عملها املتجددة حول ستة مسارات عمل على النحو التايل          
إطار آلية التكنولوجيا؛ وعمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية؛ ومتويل تكنولوجيا املناخ؛          
والبيئات التمكينية واحلواجز القائمة؛ وتكنولوجيـات التكيـف والتخفيـف؛ والقـضايا            

  . االستراتيجية واملستجدة
 )٧( داخلية عديدة  فرق عمل اً،  كما أنشأت اللجنة التنفيذية، يف اجتماعها الثامن أيض         -٢٢

واضطلعت فـرق   . لالضطالع بأنشطة خطة العمل املتجددة يف الفترة الفاصلة بني الدورات         
  . العمل، منذ إنشائها، بأعمال هامة وقدمت إسهامات قيمة يف تنفيذ خطة العمل املتجددة

__________ 

)٥( <http://unfccc.int/ttclear/templates/render_cms_page?TEC_meetings>. 
 /http://unfccc.int/ttclear/misc_/StaticFiles/gnwoerk_static/TEC_infobox_2> متاحة علـى املوقـع     )٦(

0bde16ddda98494d86f0e4ed105b0629/50099ad819ac40a98d336a23c06a4257.pdf>. 
)٧( <http://unfccc.int/ttclear/templates/render_cms_page?s=TEC_intersesswrk>. 
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، وتود اللجنة التنفيذية أن تعرب عن تقديرها للتربعات املالية املقدمة من األطـراف              -٢٣
وللمشاركة والدعم النشطني من املنظمات واجلهات املعنية ذات الصلة، إذ مكّنها ذلك مـن              

  . ٢٠١٤النجاح يف تنفيذ خطة عملها يف عام 

  العمل املشترك يف إطار آلية التكنولوجيا   -١  
وباإلضافة إىل إعداد التقرير السنوي املشترك، تعاونت اللجنة التنفيذية مع املركـز              -٢٤

 يف تنظيم حدث جانيب مشترك أثنـاء دوريت اهليئـتني الفـرعيتني املعقـودتني يف                والشبكة
، لعرض احلالة الراهنة للتقدم احملرز يف عملهما يف جمال تقدمي الدعم إىل             ٢٠١٤يونيه  /حزيران
وقدمت السيدة كريستيانا فيغريس، األمينة التنفيذية لالتفاقية اإلطارية، الكلمـة        . )٨(األطراف
وتعتزم اللجنة التنفيذيـة واملركـز      .  الرئيسية يف احلدث الذي حظى حبضور جيد       االفتتاحية

  . والشبكة عقد حدث جانيب مشترك آخر يف الدورة العشرين ملؤمتر األطراف
ومن اجلدير بالذكر أن رئيس اجمللس االستشاري للمركز والشبكة ونائبه قد تلقيـا               -٢٥

، مضياً يف تعزيز االتـصال      ٢٠١٤تداء من عام    دعوة حلضور اجتماعات اللجنة التنفيذية، اب     
ويستكمل هذا الترتيب عضوية رئيس اللجنة التنفيذية ونائبه يف اجمللس          . والتعاون بني اهليئتني  

وإضافة إىل ذلك، حضر مدير املركز والشبكة االجتمـاعني         . االستشاري للمركز والشبكة  
التنفيذية عن األعمـال واألنـشطة الـيت    الثامن والتاسع للجنة التنفيذية لتقدمي إحاطة للجنة   

  . اضطلع هبا يف اآلونة األخرية

  تقييم االحتياجات التكنولوجية   -٢  
 اسـتعراض لعمليـات تقيـيم       ٢٠١٤خلطة العمل املتجددة، أجري يف عام       اً  وفق  -٢٦

االحتياجات التكنولوجية، وخطط العمل املتعلقة بالتكنولوجيا، وأفكار املـشاريع والتقـدم           
وعملت اللجنة التنفيذية، آخذة . ز يف تنفيذ نتائج عمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية  احملر

يف اعتبارها نتائج هذا االستعراض، على إعداد ورقة عن املمارسات اجليدة يف جمال عمليات              
تقييم االحتياجات التكنولوجية هبدف تعزيز هذه العمليات وحتديد اإلجـراءات الراميـة إىل             

  . بتنفيذ نتائجهاالتعجيل 
ونظرت اللجنة التنفيذية، يف اجتماعها التاسع، يف مشروع ورقة بشأن املمارسـات              -٢٧

اجليدة يف جمال عمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية، وقدمت إرشادات إلدخال املزيد من            
التحسينات عليها، حيث طلبت مواصلة العمل على الورقة وإشراك خمتصني إضافيني، مثـل             

  . سقي عمليات تقييم االحتياجات اإللكترونية واملنظمات ذات الصلةمن

__________ 

ــر ) ٨(  http://unfccc.int/ttclear/templates/ttclear/templates/render_cms_page?s=events_SE-TEC-CTCN> انظ
-SB40>. 
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وأعّدت اللجنة التنفيذية، استناداً إىل عملها بشأن هذه املـسألة، رسـائل رئيـسية        -٢٨
موجهة إىل الدورة العشرين ملؤمتر األطراف بشأن عمليات تقييم االحتياجات التكنولوجيـة،            

  .  دال أدناهعلى النحو الوارد يف الفصل الثالث،

  . متويل تكنولوجيا املناخ  -٣  
، عكفت اللجنة التنفيذية على إعداد توصيات للدورة        )٩(١٨-م أ /١استجابة للمقرر     -٢٩

  . العشرين ملؤمتر األطراف بشأن إقامة روابط بني آلية التكنولوجيا واآللية املالية لالتفاقية
ملتجددة، ورقة داخلية لعـرض القيمـة   وأعّدت اللجنة التنفيذية، وفقاً خلطة عملها ا      -٣٠

تلخص أعماهلا ذات الصلة باآللية املالية لالتفاقية، وُنظر فيها أثناء إعداد التوصـيات بـشأن         
  . إقامة روابط بني آلية التكنولوجيا واآللية املالية

أثناء اً  مواضيعياً  عقدت اللجنة التنفيذية حوار   اً،  ويف إطار إعداد هذه التوصيات أيض       -٣١
وكان اهلدف اإلمجـايل    . ، خالل اجتماعها التاسع   )١٠(ورة بشأن متويل تكنولوجيا املناخ    لدا

وعلى وجـه   . للحوار هو حتديد الروابط املمكنة بني آلية التكنولوجيا واآللية املالية لالتفاقية          
تسليط الضوء على املسائل املتعلقـة      ) أ: (أكثر حتديداً، متثل هدف احلوار املواضيعي فيما يلي       

حتديد الفرص والتحديات وأفضل املمارسـات والـدروس        ) ب(بتمويل تكنولوجيا املناخ؛    
حتديد الفرص املتاحة لتعزيـز تنفيـذ       ) ج(املستفادة من جتارب متويل تكنولوجيات املناخ؛       

وكان من بني املشاركني ممثلون عن مصرف التنمية اآلسيوي، وصـندوق           . عمليات التقييم 
رفق البيئة العاملية، وأمانة الصندوق األخضر للمناخ، واللجنة الدائمة         التكنولوجيا النظيفة، وم  

عن رئيس اجمللس االستشاري      املعنية بالتمويل، وشبكة البيئة والتنمية يف العامل الثالث، فضالً        
  . ملركز وشبكة تكنولوجيا املناخ

نولوجيا واآلليـة   وأعّدت اللجنة التنفيذية توصياهتا بشأن إقامة الروابط بني آلية التك           -٣٢
، آخذة يف االعتبار ورقة عرض      FCCC/CP/2014/6املالية لالتفاقية، بصيغتها الواردة يف الوثيقة       

  . القيمة ونتائج احلوار املواضيعي
وأعّدت اللجنة التنفيذية، استناداً إىل عملها بشأن هذه املـسألة، رسـائل رئيـسية        -٣٣

بشأن عمليات تقييم االحتياجات التكنولوجيـة،      موجهة إىل الدورة العشرين ملؤمتر األطراف       
  . على النحو الوارد يف الفصل الثالث، دال أدناه

خلطة عملها املتجددة، مناقشة يف اجتماعها التاسع،       اً  واستهلت اللجنة التنفيذية، وفق     -٣٤
ـ   (مواجز السياسات   /بشأن حتديد املواضيع اليت ميكن تناوهلا يف موجز        ة تقارير اللجنة التنفيذي

وسيتواصل هذا العمل . ٢٠١٥بشأن متويل تكنولوجيا املناخ، املقرر إعدادها يف عام  ) املوجزة
  . يف االجتماع املقبل للجنة التنفيذية

__________ 

 .٦٢، الفقرة ١٨-م أ/١املقرر  )٩(
 .<http://unfccc.int/ttclear/pages/ttclear/templates/render_cms_page?s=TEC_TD4> انظر )١٠(
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  البيئات التمكينية واحلواجز القائمة   -٤  
عقدت اللجنة التنفيذية، يف إطار أنشطة خطة عملها املتجددة، حلقة عمل بـشأن               -٣٥

ر الوطنية يف البلدان النامية، مشلت كامل الدورة التكنولوجية لتكنولوجيـا           تعزيز نظم االبتكا  
كما نظمـت اللجنـة     .  يف بون  ٢٠١٤أكتوبر  / تشرين األول  ١٤ و ١٣املناخ، وُعقدت يف    

التنفيذية حلقة عمل لدعم أنشطتها بشأن البيئات التمكينية لتطـوير التكنولوجيـا ونقلـها              
رسم ) أ: (لقة العمل من ثالث جلسات تناولت ما يلي       وتألفت ح . واحلواجز اليت تعترضهما  

املسائل املتصلة بنقل املعارف بني نظم االبتكار الوطنية؛        ) ب(نظم االبتكار الوطنية؛    : املشهد
وميكن االطالع على مجيع عروض حلقـة العمـل         . تعزيز التعاون : آليات نقل املعارف  ) ج(

وستـضطلع اللجنـة    . )١١(ات التكنولوجيـة  ركز تبادل املعلوم  يتصل هبا من وثائق يف م      وما
 بـشأن البيئـات     ٢٠١٥خلطة عملها املتجددة، باملزيد من العمل يف عـام          اً  التنفيذية، وفق 

  . التمكينية واحلواجز القائمة، آخذة يف االعتبار نتائج حلقة العمل بشأن نظم االبتكار الوطنية

  تكنولوجيات التكيف والتخفيف   -٥  

  تكنولوجيات التكيف    
خلطة عملها املتجددة، حلقة عمل بشأن تكنولوجيات       اً  نظمت اللجنة التنفيذية، وفق     -٣٦

ومتثلت أهداف حلقـة    . التكيف، بالتزامن مع اجتماعها الثامن، وبالتعاون مع جلنة التكيف        
تبادل اخلربات والدروس املستفادة من تطوير وتنفيذ تكنولوجيات التكيـف،          ) أ: (العمل يف 

العقبات اليت تعترض تنفيذها، وحتديد البيئات التمكينيـة الـيت تـؤدي إىل             وال سيما حتديد    
حتديد اجملاالت اليت ميكن أن تعمـل فيهـا اللجنـة التنفيذيـة،             ) ب(النجاح يف تنفيذها؛    

والتوصيات السياساتية اليت ميكن أن تربزها يف تقاريرها املوجزة، مبا من شأنه أن يـساعد يف                
ونوقش عدد من اجملاالت أثناء حلقة العمل،      . وجيا التكيف ونقلها  تعزيز وتعجيل تطوير تكنول   

مبا يف ذلك عوامل النجاح يف تنفيذ التكنولوجيات ونسخها، والنهج املتكاملة، واحلاجـة إىل             
نقل الدراية فيما بني بلدان اجلنوب، والفرص املتاحة لزيادة الشراكات وتقييم التكنولوجيـا             

دث أعضاء جلنة التكيف وممثلون عن مرفق البيئة العاملية وعن          وشارك يف احل  . وبناء القدرات 
وميكن االطالع على تقرير حلقة العمل وما يتصل        . القطاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية    

  . )١٢(هبا من وثائق يف مركز تبادل املعلومات عن التكنولوجيا
ف، بالتشاور مـع    وأعدت اللجنة التنفيذية تقريرين موجزين عن تكنولوجيات التكي         -٣٧

وتتيح هذه التقـارير    . جلنة التكيف، آخذة يف االعتبار النتائج اليت أسفرت عنها حلقة العمل          
املوجزة ملقرري السياسات وغريهم من أصحاب املصلحة التوصيات السياساتية ذات الـصلة            

__________ 

)١١( <http://unfccc.int/ttclear/templates/render_cms_page?s=events_ws_nsi>. 
)١٢( <http://unfccc.int/ttclear/pages/ttclear/templates/render_cms_page?s=events_workshops_ 

adaptationtechs>. 
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ـ    . من أجل دعم تطبيق تكنولوجيات التكيف مع تغري املناخ         يت وستتطرق التقارير املوجزة ال
ستعدها اللجنة لعرضها يف احلدث اجلانيب املشترك املقرر تنظيمه يف الدورة العـشرين ملـؤمتر     

  : األطراف إىل املوضوعني التاليني
  تكنولوجيات التكيف يف القطاع الزراعي؛   )أ(  
  .نولوجيات التكيف يف قطاع املياهتك  )ب(  

للمزيد من العمل بالتعاون    وشرعت اللجنة التنفيذية كذلك يف حتديد جماالت أخرى           -٣٨
  . ٢٠١٥وسيتواصل هذا العمل يف عام . مع جلنة التكيف

وأعّدت اللجنة التنفيذية، استناداً إىل عملها بشأن هذه املـسألة، رسـائل رئيـسية        -٣٩
موجهة إىل الدورة العشرين ملؤمتر األطراف بشأن عمليات تقييم االحتياجات التكنولوجيـة،            

  . لفصل الثالث، دال أدناهعلى النحو الوارد يف ا

  تكنولوجيات التكيف    
اً ، وفق ٢٠١٤باشرت اللجنة التنفيذية العمل يف جمال تكنولوجيات التخفيف يف عام             -٤٠

واختارت اللجنة التنفيذية جماالت العمل التالية اليت ينبغي التصدي هلا          . خلطة عملها املتجددة  
اد تقارير ونـشرها بـشأن التوليـد        ، وستشمل تنظيم حوار مواضيعي وإعد     ٢٠١٥يف عام   

وسيشمل هذا املوضوع شبكات التوزيع الذكيـة واملـصغرة         . الالمركزي للطاقة املتجددة  
وتكامل أشكال الطاقة املتجددة ضمنها، وسيتناول السياقات احلضرية والريفية يف البلـدان            

لبيئات التمكينيـة  عن التحديات والفرص ذات الصلة، وا   املتقدمة والنامية على السواء، فضالً    
واحلواجز القائمة، واألطر القانونية واإلدارية، والشؤون املالية، وبنـاء القـدرات، ورمـوز             

  . الشبكات، هبدف النهوض بتطوير التكنولوجيا ونقلها ألغراض التخفيف يف هذا القطاع
ومن اجلدير بالذكر أن جمال العمل هذا يستجيب الحتياجات األطراف، ألنه يتسق              -٤١
إذ يندرج ضمن قطاعـات     (ع استنتاجات تقارير عمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية        م

كما ) التخفيف وقطاعاته الفرعية األعلى أولوية وضمن التكنولوجيات األعلى أولوية كذلك         
يتسق مع اجملاالت املواضيعية الرئيسية اليت تنطوي على إمكانات ختفيف عالية، واليت نوقشت             

اخلرباء الفنيني يف إطار عملية فريق منهاج ديربان، وتشمل حتديداً الطاقـة            خالل اجتماعات   
  . املتجددة وكفاءة استخدام الطاقة

وستنظر اللجنة التنفيذية يف تناول جمال عمل ثاٍن يتعلق بتكنولوجيـات التخفيـف               -٤٢
  . ٢٠١٦يف عام ) النقل املستدام(

األطراف إىل التعمق يف حبث مسائل نشر       إضافة إىل ذلك، تود اللجنة التنفيذية دعوة          -٤٣
الطاقة املتجددة وحتسني الكفاءة يف استخدام الطاقة، من خالل اجتماعات اخلرباء الفنيني يف             

  .  ُتعقد بدعم من اللجنة التنفيذية، مبا يف ذلك االجتماعات اليت٢٠١٥عام 
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  التعاون مع املؤسسات وأصحاب املصلحة اآلخرين   -٦  
التنفيذية، وفقاً ملهامهما الرامية إىل السعي للتعـاون مـع املبـادرات          حترص اللجنة     -٤٤

واجلهات واملنظمات الدولية املعنية بالتكنولوجيا، وإىل تعزيز االتساق والتعاون يف األنـشطة            
املتعلقة بالتكنولوجيا، على التفاعل والتعاون حبيوية مع املؤسسات املتعددة يف إطار االتفاقيـة             

جلهات املعنية بالتكنولوجيا من أجل املساعدة يف الوفاء بواليتـها العامـة            وخارجها، ومع ا  
  . وحتقيق أهداف آلية التكنولوجيا

، إىل التعاون مع املؤسـسات واجلهـات   ٢٠١٤وقد سعت اللجنة التنفيذية يف عام    -٤٥
تمد املعنية األخرى بوسائل متعددة، مشلت دعوة األطراف اليت هلا صفة مراقب واملنظمات املع            

ودعوة اخلرباء للمشاركة يف حلقات العمل ويف حوار . بصفة مراقب للمشاركة يف اجتماعاهتا    
مواضيعي؛ ودعوة ممثلي املنظمات اليت هلا صفة مراقب إىل املشاركة يف خمتلف فرق العمـل               

والتعاون مع مؤسسات من قبيل جلنة التكيف، واملركـز والـشبكة،           . التابعة للجنة التنفيذية  
ق األخضر للمناخ، ومرفق البيئة العاملية، واللجنة الدائمة، واحلفاظ على اتـصاالت            والصندو

ومن اجلدير بالذكر أن مبادرة اللجنة التنفيذية إلشراك ممثلي املنظمات اليت هلا            . منتظمة معها 
صفة مراقب يف فرق عملها وإتاحة تقارير اجتماعاهتا للجمهور، ابتداء من اجتماعها الثامن،             

  . لت برد فعل إجيايب للغاية من جمموعة أصحاب املصلحةقد قوب
املنتـدى الثـاين    : يف اجتماعات وأحداث أخرى، منها    اً  وشاركت اللجنة التنفيذية أيض     -٤٦

، يف مونتيغو بـاي،     ٢٠١٤يونيه  / حزيران ٢٢ و ٢١للجنة الدائمة املعنية بالتمويل، املعقود يومي       
 التكيف، واالجتماع الثالث ملنتدى ديربان بشأن بناء        جبامايكا؛ واحلدث اخلاص الذي نظمته جلنة     

؛ واالجتماعـات   ٢٠١٤يونيه  /القدرات الذي ُنظم يف إطار دوريت اهليئتني الفرعيتني يف حزيران         
  .٢٠١٤املتعددة للخرباء الفنيني خالل الدورات اليت عقدها فريق منهاج ديربان يف عام 

 التنفيذية يشارك يف فرقة العمـل املعنيـة         وجتدر اإلشارة إىل أن أحد أعضاء اللجنة        -٤٧
بربامج العمل الوطنية للتكيف، التابعة للجنة التكيف، فيما شارك عضوان يف اللجنة التنفيذية             

  .املؤقتة آللية وارسو الدولية املعنية باخلسائر واألضرار املرتبطة بتأثريات تغري املناخ
يم احلدث اجلانيب الذي عقد بالتزامن مـع        إضافة إىل ذلك، رحبت اللجنة التنفيذية بتنظ        -٤٨

، وهي وكيل تشغيلي للوكالـة الدوليـة        )Ecofys" (إيكوفيس"اجتماعها التاسع، ونظمته شركة     
  .للطاقة الذرية مكلف باالتفاق التشغيلي للوكالة بشأن نشر تكنولوجيا الطاقة املتجددة

  منصة املعلومات التكنولوجية  -٧  
ماع الثامن للجنة التنفيذية، ويف سياق األنشطة ذات الـصلة          قدمت األمانة يف االجت     -٤٩

الواردة يف خطة العمل املتجددة للجنة التنفيذية، عرضاً يتضمن تصميماً جديداً وحمدثاً ملركز             
ياجات املـتغرية   وهتدف املنصة اجلديدة، اليت تراعي االحت     . )١٣(تبادل املعلومات التكنولوجية  

__________ 

)١٣( <ttclear.unfccc.int>. 
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للجهات املعنية بالتكنولوجيا وأحدث التطورات يف جمال تصميم املواقع اإللكترونية، إىل تعزيز 
وتتضمن املنصة، إىل جانب عرض نتـائج       . التعاون التكنولوجي يف العمل املتعلق بتغري املناخ      

 تقرير موجز   ٧٠٠ تضم قاعدة بيانات بأكثر من       )١٤(لجنة التنفيذية، بوابة تكنولوجية   أعمال ال 
 فكرة  ٢٩٠عن التكنولوجيا وخرائط طريق تكنولوجية عن تكنولوجيا تغري املناخ وأكثر من            

كما تضم البوابة صفحة . مشروع ُجمعت من تقارير عمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية
  . إلكترونية تتيح وصالت إىل املنظمات واملبادرات وقواعد البيانات األخرى ذات الصلة

  ٢٠١٤يونيه /األنشطة اجلديدة املنبثقة عن دوريت اهليئتني الفرعيتني يف حزيران  -جيم  

  تقييم برنامج بوزنان االستراتيجي املعلق بنقل التكنولوجيا  -١  
دعت اهليئة الفرعية للتنفيذ اللجنة التنفيذية إىل تقييم برنامج بوزنان االسـتراتيجي               -٥٠

زيز فعالية آلية التكنولوجيا وتقـدمي تقريـر إىل الـدورة           املتعلق بنقل التكنولوجيا، هبدف تع    
وباشـرت  . )١٥(العشرين ملؤمتر األطراف من خالل الدورة احلادية واألربعني للهيئة الفرعيـة          

اللجنة التنفيذية يف اجتماعها الثامن النظر يف هذه الدعوة وسلطت الضوء على أمهية برنـامج         
ثمار يف نقل التكنولوجيات السليمة بيئيـاً إىل        تالسوى ا تبوزنان االستراتيجي يف النهوض مبس    

كما سلط اللجنة   . البلدان النامية وعلى التقدم الذي أحرزه مرفق البيئة العاملية يف هذا الصدد           
التنفيذية مزيداً من الضوء على الدروس اهلامة اليت ميكن استخالصها من برنـامج بوزنـان               

لشبكة، وشددت على احلاجة إىل التآزر بني عمل        االستراتيجي فيما يتصل بتشغيل املركز وا     
  . الربنامج وعمل املركز والشبكة

واتفقت اللجنة على العناصر والعملية واجلدول الزمين الالزم لالنتهاء من عملية تقييم   -٥١
الربنامج بالتشاور مع مرفق البيئة العاملية، مسلّمةً باحلاجة إىل مزيد من الوقت لتقييم برنـامج          

وستنظر اللجنة التنفيذية، يف سياق هذا التقييم، يف جمـاالت رئيـسية            .  االستراتيجي بوزنان
راتيجي، والتداخالت احملتملـة بـني      تتشمل واليات آلية التكنولوجيا وبرنامج بوزنان االس      

وستقدم اللجنة التنفيذية تقريراً هنائياً بشأن تقييم الربنامج إىل اهليئة الفرعية           . أنشطة كل منهما  
  .٢٠١٥نفيذ ومؤمتر األطراف يف عام للت

  تعزيز الروابط مع املنظمات األخرى  -٢  
 دعت اهليئتان الفرعيتان يف دورتيهما األربعني اللجنة التنفيذية إىل مواصلة العمل على      -٥٢

، ٣، املرفق الثاين، الفقرة     FCCC/SB/2012/1تقوية الروابط، على النحو املشار إليه يف الوثيقة         
 داخل إطار االتفاقية وخارجها، اليت يتعلق عملها بالبيئات التمكينيـة لتطـوير             مع املنظمات 

__________ 

)١٤( <http://unfccc.int/ttclear/pages/tech_portal.html>. 
)١٥( FCCC/SBI/2014/8 ١٤٢، الفقرة. 
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التكنولوجيا ونقلها وما يعترض ذلك من حواجز، مبا يف ذلك املسائل املشار إليها يف الوثيقة               
FCCC/SB/2012/2   وأحاطت اللجنة التنفيذية علماً، يف اجتماعها التاسـع،        . )١٦(٣٥، الفقرة
من اهليئتني الفرعيتني ووافقت على مواصلة العمل على قوية الـروابط مـع            بالدعوة املوجهة   
  . املنظمات املذكورة

  الرسائل الرئيسية املوجهة إىل مؤمتر األطراف  -دال  
توجه اللجنة التنفيذية الرسائل الرئيسية التاليـة إىل مـؤمتر األطـراف، يف دورتـه        -٥٣

  : ٢٠١٤ يف عام العشرين، استناداً إىل العمل الذي اضطلعت به
  : يف ما يتعلق بعمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية  )أ(  

ينبغي حتسني عملية تقييم االحتياجات التكنولوجية لتيسري تنفيذ املـشاريع           '١'
وميكن القيام بذلك من خالل توفري املساعدة التقنيـة         . أفكار املنبثقة عنها  

ياجات التكنولوجية، على   واملالية إىل كل من عملية من عمليات تقييم االحت        
إىل إدماج اجلوانب االقتصادية والبيئيـة واالجتماعيـة يف      اً  حنو يهدف أيض  

وسيساعد ذلك على ضمان . صوغ عمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية
قابلة للتمويـل،   ) جتارية وامتيازية (أن تتمخض عملية التقييم عن مشاريع       

  ت التكنولوجية؛ وهو أحد أهداف عمليات تقييم االحتياجا
ينبغي تشجيع أصحاب املصلحة، مثل مالكي التكنولوجيا ومطوريها، على          '٢'

تقدمي مقترحات مشاريع يف جمال التكنولوجيات ذات األولوية يف عمليات          
تقييم االحتياجات التكنولوجية، هبدف تقاسـم تلـك املقترحـات مـع            

  املستثمرين احملتملني؛ 
املتعلقـة بالتكنولوجيـا، وأفكـار      ينبغي توسيع نطاق نشر خطط العمل        '٣'

املشاريع اليت حتددها األطراف يف تقاريرها بـشأن تقيـيم االحتياجـات            
التكنولوجية، من أجل حتسني إشراك اجملموعات املالية الوطنية والدوليـة،          

  وتعزيز فرص تنفيذ املشاريع؛
ميكن أن يستفيد تنفيذ التكنولوجيا من التعاون املـشترك بـني البلـدان،              '٤'

يتجاوز نطاق دعم التدريب اإلقليمي احلايل، مبا ميكـن أن يفـضي إىل              مبا
حتسني تنسيق عمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية وطلبات احلـصول         

ومبقدور املركز والشبكة أن يضطلع بدور رئيـسي يف         . على الدعم الدويل  
هذا التنسيق، عن طريق اقتراح األدوات أو املساعدة على حتصيلها، وحشد           

  لدعم املايل، ومن مث دعم الكيانات الوطنية املعينة؛ ا
__________ 

)١٦( FCCC/SBSTA/2014/2 ٣٢، الفقرة. 
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ينبغي، وفقاً ملا اقترحه اجمللس االستشاري للمركـز والـشبكة، تـشجيع             '٥'
الكيانات الوطنية املعينة من أجل حتديد الفرص املتاحة للتنسيق مع حلقات           
الوصل الوطنية لعمليات االتفاقية األخرى، مثل إجراءات التخفيف املالئمة         

. وخطط التكيف الوطنية، واستراتيجيات التنمية اخلفيضة االنبعاثات      اً،  وطني
وينبغي ربط هذه العمليات بعمليات التخطيط الوطين وإمكانـات سـوق           

ويتيح هذا الدور فرصة لتشجيع اهليئات واألطراف الفاعلـة         . التكنولوجيا
  يذ الناجح؛ املعنية يف تنسيق عملياهتا ونواتج أعماهلا على حنو يعزز آفاق التنف

  : يف ما يتعلق بتمويل تكنولوجيا املناخ  )ب(  
يواجه مقدمو املشاريع العديد من التحديات يف تأمني التمويل للمـشاريع            '١'

ومن شأن تعزيز التعاون مع أصحاب املـصلحة أن         . والربامج التكنولوجية 
يسهم يف هتيئة بيئات متكينية مناسبة، وحتقيق االتساق الالزم بني التمويـل            

اً التكنولوجيات وختطيط املشاريع لتحقيق مشاريع وبرامج حمكمة اقتصادي       و
  وقابلة للتنفيذ؛ اً واجتماعياً وسليمة بيئي

يتعني تعزيز االتساق بني املؤسسات الدولية، حيـث أن تبـاين املعـايري              '٢'
ومؤشرات التقييم املتصلة بالتمويل الدويل املتعلق باملناخ ودعم التكنولوجيا         

ي إىل زيادة العبء امللقى على كاهل القـدرات املؤسـسية           ميكن أن يؤد  
  احملدودة للبلدان النامية يف سعيها للحصول على التمويل الدويل؛ 

يتعني إدماج اخلربات التكنولوجية واملالية من أجل التـصدي للمخـاطر،            '٣'
  احلقيقية واملفترضة، لتعزيز التماسك االقتصادي ملشاريع تكنولوجيا املناخ؛

جارب السابقة للمؤسسات املالية الدولية إىل أن العناصر الرئيـسية          تشري الت  '٤'
للمقترحات الناجحة لتكنولوجيا املناخ هي مدى متاسكها مـن الناحيـة           
االقتصادية والبيئية واالجتماعية، وقدرهتا املثبتة على حتقيق األثر املنـشود،          

  ونطاق مشاركة أصحاب املصلحة، وقابليتها للنسخ والتطوير؛ 
يكون من الصعب إجراء قياس كمي لفوائد املشاريع التكنولوجية على          قد   '٥'

. صعيدي التكيف والتخفيف يف املراحل األوىل من الـدورة التكنولوجيـة          
وينبغي للكيانات التشغيلية لآللية املالية لالتفاقية، أن تأخذ ذلـك بعـني            

  االعتبار يف معايري تقييم هذا النوع من املشاريع؛ 
  : لق بتكنولوجيات التكيفيف ما يتع  )ج(  

ينبغي أن ُتراعى يف حتديد أولويات تكنولوجيات التكيف الرامية إىل تعزيـز       '١'
املرونة عملياُت تقييم القابلية للتأثر والتكيف اليت أجريت خـالل عمليـة            

  صياغة خطط التكيف الوطنية؛
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ينبغي حتديد تكنولوجيات التكيف اليت حتقق فوائد فرعيـة علـى صـعيد          '٢'
   وتشجيعها وتعزيزها؛ التخفيف،

يعّد التنسيق واإلدماج الفعالني لتكنولوجيات التكيف يف التخطيط املتعـدد           '٣'
القطاعات وصياغة السياسات من قبل احلكومات احمللية والوطنية أساسـياً          

  لضمان تنفيذ إجراءات تكيف مالئمة؛
  أمـراً  )١٧(ة والرباجميات والقدرات املؤسـسية    يعّد تكامل املعدات احلاسوبي    '٤'

  ضرورياً ينبغي دعمه بالسياسات املالئمة؛ 
ينبغي إشراك أصحاب املصلحة احملليني ومتكينهم من نسخ احللول احملليـة            '٥'

  وحتسينها، ومن مث تعزيز التطبيق املستدام لتكنولوجيات التكيف؛ 
ُتشَجع األطراف على تبادل اخلربات وتعزيز التعاون اإلقليمي والـدويل يف            '٦'

سات والتدابري ذات الصلة بتكنولوجيـات التكيـف،        التنفيذ الناجح للسيا  
يف ذلك التعاون فيما بني بلدان اجلنوب، من أجل حفـز نـسخ هـذه         مبا

  . اإلجراءات وتطويرها

   ٢٠١٤تقرير عن أنشطة وأداء مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ يف عام   -رابعاً  

  عمل اجمللس االستشاري   -ألف  
. ٢٠١٤ والشبكة اجتماعيه الثالث والرابـع يف عـام          عقد اجمللس االستشاري للمركز     -٥٤

 يف  ٢٠١٤مـارس   / آذار ٢١ إىل   ١٩وصّدق باإلمجاع، يف اجتماعه الثالث، املعقود يف الفترة من          
للفقرات اً  كوبنهاغن بالدامنرك، على تعيني السيد جوكا أوسوكاينن مديراً للمركز والشبكة، وفق          

االستشاري، ورحـب بالـسيد فريـد ماشـولو       من النظام الداخلي للمجلس      ٤٨ إىل   ٤٥من  
  .  من النظام الداخلي، وبالسيد ماثيو كندي نائباً للرئيس١٢، وفقاً للفقرة  جديداًأوندوري رئيساً

  اهليكل التنظيمي ملركز وشبكة تكنولوجيا املناخ   -باء  

  مركز تكنولوجيا املناخ   -١  
مركز تكنولوجيا املناخ، وتتألف  عن مجيع الوظائف الشاغرة يف ٢٠١٣أُعلن يف عام   -٥٥

حبلول اً  من وظيفة مدير ومخسة موظفني من الفئة الفنية وموظفَني إداريني، هبدف شغلها مجيع            
وقد ُشغلت أربع وظائف، من أصل مثاين، مبا فيها وظيفة املدير وثالثـة             . ٢٠١٤مطلع عام   

__________ 

 .لترتيبات امللكية والترتيبات املؤسسية املتعلقة بتكنولوجيا ماعموماً " orgware"يشري مصطلح  )١٧(
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 عن طريـق عمليـة      واختري مجيع املرشحني  . موظفني من الفئة الفنية وموظف إداري واحد      
وباإلضافة إىل هذه التعيينات، سيواصل برنامج . تنافسية شاملة تتوافق مع معايري األمم املتحدة   

تقدمي الدعم العيين إىل    ) اليونيدو(األمم املتحدة للبيئة، ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية         
  . املركز والشبكة

رنامج األمم املتحدة للبيئـة الستـضافة       وعندما وافق مؤمتر األطراف على مقترح ب        -٥٦
 Det Norskeمجعية  مركز تكنولوجيا املناخ، شجعت األطراف الربنامج رمسياً على التعاون مع

Veritas    ُتعرف اليوم باسـم     ( للتصنيف الدويلDNV GL .( مت  ٢٠١٤أغـسطس   /ويف آب ،
وتقـدم  . DNV GLعية   على إقامة شراكة استراتيجية بني املركز والشبكة ومج        االتفاق رمسياً 

اجلمعية الدعم إىل املركز والشبكة حتديداً يف جماالت إدارة املعارف، والرصد والتقييم، وبناء             
  . القدرات، وإشراك القطاع اخلاص

  شبكة تكنولوجيا املناخ   -٢  
طلب مؤمتر األطراف إىل مركز تكنولوجيا املناخ إقامة وتيسري شبكة تتـألف مـن                -٥٧

 على االستجابة للطلبات املقدمة من البلدان النامية فيما يتـصل بتطـوير             املؤسسات القادرة 
وُوضعت إجراءات قبول األعضاء يف شبكة تكنولوجيا املناخ بنـاء          . )١٨(التكنولوجيا ونقلها 

  . ٢٠١٣سبتمرب /على نتائج االجتماع الثاين للمجلس االستشاري يف أيلول
 ٢٤ركز والشبكة قد تلقى ما جمموعه       ، كان امل  ٢٠١٤أكتوبر  / تشرين األول  ١٠ويف    -٥٨

 طلب عضوية منها، فيما اعُترب طلب واحد غـري مـستوف     ٢٠وقُبل  . طلباً لعضوية الشبكة  
  .  أدناه توزيع أعضاء الشبكة حبسب املؤسسة١ويرِد يف الشكل . جلميع املعايري

     ١الشكل 
  ) ٢٠١٤أكتوبر /تشرين األول(أعضاء شبكة تكنولوجيا املناخ حبسب املؤسسة، 

  
__________ 

 .١٢٣، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )١٨(

 ) يف املائة١٠(املؤسسات البحثية واألكادميية
  ) يف املائة٥(املنظمات احلكومية الدولية 

  ) يف املائة١٠(الشراكات 
  ) يف املائة١٩(املنظمات غري احلكومية 
  ) يف املائة١٠(منظمات القطاع العام 

  ) يف املائة١٩(اع اخلاص منظمات القط
 ) يف املائة٢٤(املنظمات غري اهلادفة للربح 
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وخلـص  .  مؤسـسة ١٥٠واتصل املركز والشبكة، يف مساعيه لتطوير شبكته، بنحو          -٥٩
، إىل ضرورة تعزيز الدراية يف كل منطقة        ٢٠١٤سبتمرب  /حتليل موجز للثغرات أجري يف أيلول     

وُحددت مناطق مشال أفريقيـا، وأفريقيـا جنـوب         . وقطاع ومؤسسة، على اختالف أنواعها    
  . رب آسيا بوصفها مناطق تتطلب املزيد من التعزيز بشكل خاصالصحراء الكربى، وغ

يف اجتماعه الثاين، أن تصبح الكيانات الوطنية املعينة        اً،  وقرر اجمللس االستشاري أيض     -٦٠
  . اليت تسميها األطراف أعضاء حبكم الواقع يف شبكة تكنولوجيا املناخ

  الكيانات الوطنية املعينة   -٣  
وطنية املعينة بدور حلقة الوصل احمللية لتطوير التكنولوجيات ونقلها، تقوم الكيانات ال  -٦١

وجبهة االتصال الرمسية مبركز تكنولوجيا املناخ فيما يتعلق بالطلبات املقدمة من البلدان النامية             
وقد وّجه مؤمتر األطراف دعوة إىل األطراف       . األطراف بشأن احتياجاهتا التكنولوجية الوطنية    

 ،١٧-م أ /٢بـاملقرر     ا الوطنية املعينة يف جمال تطوير التكنولوجيات ونقلها، عمالً        لتسمية كياناهت 
  . ١٢، الفقرة ١٨-م أ/١٤املرفق السابع، واملقرر 

اً  بلد١٤كياناهتا الوطنية املعينة، منها اً  بلد٩٦، رشح ٢٠١٤أكتوبر /ويف تشرين األول  -٦٢
اً  بلـد  ٨٢و) األطراف املدرجة يف املرفق األول    (من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية        

. )١٩()األطراف غري املدرجة يف املرفق األول    (من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية         
أما الكيانات ).  كيانا٩٦ً من أصل ٤٤(وتقع غالبية الكيانات الوطنية املعينة ضمن وزارات البيئة 

  ).  أدناه٢ انظر الشكل(سسات حكومية أخرى املتبقية فتستضيفها وزارات أو مؤ
     ٢الشكل 

  ) ٢٠١٤أكتوبر /تشرين األول(توزيع الكيانات الوطنية املعينة حسب نوع املؤسسة املضيفة، 

  
__________ 

 .<http://unfccc.int/ttclear/templates/render_cms_page?TEM_ndes> انظر )١٩(

  ) يف املائة٤٦(وزارات البيئة 

العلوم،) ( يف املائة  ٢٠(وكاالت متخصصة   
  )، البيئة، امللكية الفكريةاالتكنولوجي

وزارات العلوم والتكنولوجيا واالبتكـار
  ) يف املائة٩(

،الطاقـة ) ( يف املائة  ٨(وزارات أخرى   
  )، التعليمداالقتصاالشؤون اخلارجية، 

  ) يف املائة٥(مراكز أحباث /جامعات

 ) يف املائة٥(رئيس الوزراء /مكتب الرئيس

 يف٤(األجهزة الوطنية لألرصاد اجلويـة      
  )املائة

 ) يف املائة٣(غري ذلك 
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ويتوقف جناح املركز والشبكة إىل حد كبري على املـشاركة الفعالـة لألطـراف                -٦٣
لتوجيه واملعلومات املتاحة إىل األطراف بشأن      وبالنظر إىل حمدودية ا   . والكيانات الوطنية املعينة  

الكيانات الوطنية املعينة وتسميتها، فقد أعّد املركز والشبكة مذكرة إرشادية لألطراف غـري             
املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، تصف أدوار هذه الكيانات ومسؤولياهتا، وتقدم إرشادات            

كما أعّد املركـز والـشبكة      . ب البلدان ومشورة بشأن تسمية هذه الكيانات، بناء على طل       
مذكرة توجيهية موجهة إىل األطراف املدرجة يف املرفق األول، يصف فيهـا املـسؤوليات              

وسيواصل املركـز والـشبكة     . واألدوار املمكنة للكيانات الوطنية املعينة من البلدان املتقدمة       
رفق األول واألطـراف غـري      العمل مع الكيانات الوطنية املعينة من األطراف املدرجة يف امل         

املدرجة يف املرفق األول، لضمان تنسيق مهامها على أفضل حنو مع مهام املركز والـشبكة،               
  . تعزيزاً لتكامل اجلهود وتفادياً لتكرارها

  التمويل   -٤  
، أن متّول التكاليف املتعلقة مبركز تكنولوجيا املناخ        ١٧-م أ /٢تقرر، مبوجب املقرر      -٦٤

باآللية املالية لالتفاقية ووصوالً إىل املـصادر       اً  الشبكة من مصادر خمتلفة، بدء    وتعبئة خدمات   
عن املسامهات املالية والعينية املقدمة من املنظمـة املـضيفة واملـشاركني يف               اخلريية، فضالً 

ـ           . )٢٠(الشبكة وارد وُدعيت األطراف املستطيعة إىل دعم املركز والشبكة من خالل تقدمي امل
  .)٢١(ا من املوارداملالية وغريه

 مليـون   ٢٦,٦، كان املركز والشبكة قد أّمن ما جمموعه         ٢٠١٤سبتمرب  /ويف أيلول   -٦٥
دوالر من دوالرات الواليات املتحدة من مصادر ثنائية، تشمل حكومات أملانيا والـدامنرك             

ية وسويسرا وكندا والنرويج والواليات املتحدة األمريكية واليابان، وكذلك املفوضية األوروب         
وُيموَّل املركز والشبكة أيضاً بتربعات نقدية وعينية من االحتاد الذي          ).  أدناه ٣انظر الشكل   (

.  ماليني دوالر من دوالرات الواليات املتحـدة       ٥,٨يقوده برنامج األمم املتحدة للبيئة تبلغ       
 املركـز  ويواصل برنامج األمم املتحدة للبيئة واليونيدو، ومها املنظمتان الرائـدتان يف احتـاد       

والشبكة، العمل مع اجلهات املاحنة األخرى، احلالية واحملتملة، مبا يف ذلك حكومات أملانيـا              
والسويد وسويسرا وفنلندا والواليات املتحدة األمريكية واليابان، لتأمني املزيد من املسامهات           

  . املالية إىل املركز والشبكة

__________ 

 .٧، املرفق األول، الفقرة ١٨-م أ/١٤املقرر  )٢٠(
 .١٣٩، الفقرة ١٧-م أ/٢املقرر  )٢١(
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     ٣الشكل 
  ) ٢٠١٤سبتمرب /أيلول(بتقدميها األموال اليت تعهدت اجلهات املاحنة 

  

دعم تشغيل وأنشطة املركز والشبكة، باعتبـاره  اً وُيطلب من مرفق البيئة العاملية أيض   -٦٦
كما شارك برنامج األمم املتحدة للبيئة واليونيدو، باعتبارمهـا         . إحدى آليات متويل االتفاقية   

اقشات مع مرفق البيئة العاملية لتـأمني       املنظمتني الرائدتني الحتاد املركز والشبكة، يف عدة من       
وقد أسفرت تلك املناقشات عن موافقـة     . ١٧-م أ /٢للمقرر  اً  والشبكة، وفق الدعم للمركز   

ويبلغ التمويل الذي خصصه مرفق البيئـة       . مرفق البيئة العاملية على استمارة لتحديد املشاريع      
عملية التجديد اخلامس ملـوارد     من  ( مليون دوالر    ١,٨العاملية إىل مشروع املركز والشبكة      

وجيري العمل حالياً على إعداد مقترح مـشروع        ). الصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية    
. ، وفقاً إلجـراءات املرفـق     ٢٠١٥يونيه  / حزيران ١٢لتقدميه إىل مرفق البيئة العاملية حبلول       

 معايري مرفق البيئة العامليـة،      ويقوم املركز والشبكة بتحديد الطلبات املقدمة إليه اليت تستويف        
كما جيري إنشاء روابط بني املركز والشبكة واملشاريع اإلقليمية ملرفق          . إلدراجها يف املقترح  

البيئة العاملية يف جمال نقل التكنولوجيا املتعلقة باملناخ ومراكز التمويل املدعومة من مـصارف            
  . التنمية اإلقليمية

  جيا املناخ أنشطة مركز وشبكة تكنولو  -جيم  

  االستجابة للطلبات املقدمة من البلدان النامية : ١الوظيفة   -١  
، عمل املركز والشبكة مع األطـراف غـري         ٢٠١٤أكتوبر  / تشرين األول  ١٠حىت    -٦٧

وقد سـجل عـدد     . )٢٢(وخطة استجابة اً   طلب ٢٤ ما جمموعه    املدرجة يف املرفق األول بشأن    
__________ 

بالطلبات املقدمـة يف سـياق   جلاري حبثها، خصوصاً فيما يتعلق  توقع تلقيها أو ا   هناك املزيد من الطلبات امل     )٢٢(
 .مقترح مرفق البيئة العاملية
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انظـر  (بعد شهر، وهو اجتاه يتوقع اسـتمراره  اً شهرالطلبات وتقدمها املرحلي زيادة مطردة      
وهناك عالقة إجيابية بني الطلبات الواردة والبلدان اليت شاركت يف حلقات           ).  أدناه ٤الشكل  

  . التدريب اإلقليمية اليت نظمها املركز والشبكة للكيانات الوطنية املعينة
     ٤الشكل 

حىت ( وشبكة تكنولوجيا املناخ واستجاباته      حالة طلبات املساعدة التقنية اليت تلقاها مركز      
  ) ٢٠١٤أكتوبر /تشرين األول

  
وتشمل هذه الطلبات جمايل التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره على السواء،               -٦٨

. حيث تتعلق مخسة طلبات منها بالتكيف وتسعة طلبات بالتخفيف، وتسعة أخرى بكليهما           
 جيد، حيث وردت ستة منها مـن أمريكـا الالتينيـة    وقد اتسمت الطلبات بتوزيع جغرايف 

ومنطقة البحر الكارييب، ومثانية من دول آسيا واحمليط اهلادئ، ومثانية من الدول األفريقيـة،              
  . وطلب واحد من دول أوروبا الشرقية، فيما ورد طلبان من بلدان متعددة

كون متاحـاً قـدر     ويسعى املركز والشبكة إىل أن يبدي أقصى قدر من املرونة وي            -٦٩
وقد قرر، يف هـذا الـصدد،   . املستطاع يف دعم البلدان يف حتديد أولويات طلباهتا وصياغتها  

وميكن النظر يف الطلبات اليت ترد . قبول الطلبات اليت ترده جبميع اللغات الرمسية لألمم املتحدة 
  . ية املعينةبلغات أخرى، قدر اإلمكان، يف سياق اتصاالت غري رمسية مع الكيانات الوطن

مع مصارف التنمية اإلقليميـة وصـندوق       اً  ويتواصل املركز والشبكة بنشاط أيض      -٧٠
التكيف والصندوق األخضر للمناخ، لوضع طرائق كفيلة بتقدمي املركز والشبكة املـساعدة            

  . التقنية املنشودة يف الوقت املناسب، من أجل تعزيز التمويل املتعلق باملناخ على نطاق واسع

ات
طلب
ي لل

كم
لترا
د ا
لعد
ا

 

 خطط االستجابة املنجزة  -٣
  الطلبات اليت مت تأكيد استالمها  -٢
 الطلبات اجلاري حبثها  -١
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  تعزيز التعاون واحلصول على املعلومات : ٢الوظيفة  -٢  
مت تصميم وتطوير نظام إدارة املعارف لدى املركز والشبكة بالشراكة مـع أحـد                -٧١

شركاء احتاد املركز والشبكة، وهو املخترب الوطين للطاقة املتجددة، والشريك االسـتراتيجي            
عارف خدماتـه إىل الكيانـات      وسيقدم نظام إدارة امل   . DNV GLللمركز والشبكة، مجعية    

الوطنية املعينة والوكاالت احلكومية وغريها من اجلهات املعنية بتكنولوجيا املناخ يف البلـدان             
النامية، من خالل إتاحة الوصول إىل املوارد واألدوات والتقارير املتعلقة بتكنولوجيا التكيف            

اإللكتروين عن طريـق منـصة      مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره، وإتاحة فرص التدريب          
إىل تيسري التعقب الداخلي ألهم خدمات      اً  وسيؤدي نظام إدارة املعارف أيض    . بيانات مفتوحة 

املركز والشبكة، مثل طلبات الكيانات الوطنية املعينة، وتطبيقات الشبكة، ورصـد وتقيـيم             
  . اخلدمات األساسية اليت يقدمها املركز والشبكة

شبكة وثيقة عن متطلباته واستراتيجيته املتصلة بشبكة االنترنت،        وقد أعد املركز وال     -٧٢
تصف الرؤية، واالستراتيجيات، واملبادئ التوجيهية للتصميم، وتعريـف األدوار، واهليكـل           

اً كما أنشأ املركز والشبكة فهرس    . اإلداري، والعمليات الرامية إىل تطوير نظام إدارة املعارف       
 من موارد معلومات تكنولوجيا املناخ وآلية للوسـم         ١ ٥٠٠للبيانات يضم أكثر من     اً  منسق

الداليل اآليل، بالتعاون مع شراكة الطاقة املتجددة والكفاءة يف استخدام الطاقة، للتمكني من             
البحث بكفاءة أكرب باستخدام الكلمات رمزية، عن طريق تصنيف املوارد اليت يضمها فهرس             

  . سقبيانات املركز والشبكة وومسها بشكل مت
وانضم املركز والشبكة، يف إطار عمله على التعاون والترابط مع احملافـل األخـرى             -٧٣

للمعارف املتعلقة بالتنمية وباملناخ، إىل فريق وسطاء املعارف املتعلقة باملناخ، وهـو حتـالف              
ملناخ ألبرز وسطاء املعارف العامليني واإلقليميني واحملليني املتخصصني يف املعلومات املتعلقة با          

ويهدف فريق وسطاء املعارف املتعلقة باملناخ إىل حتسني الوصـول إىل املعلومـات            . والتنمية
املتعلقة باملناخ من خالل تنسيق األدوات املتاحة على شبكة اإلنترنت، واملشاريع، والتعلم من             

  . األقران، وبناء القدرات

  تعزيز الشبكات والشراكات وبناء القدرات : ٣الوظيفة   -٣  
وقد عقد املركز والشبكة، خالل السنة األوىل من تشغيله، سبع حلقـات عمـل                -٧٤

تدريبية إقليمية لصاحل الكيانات الوطنية املعينة، هبدف بناء جمموعات أو شبكات إقليمية هلذه             
الكيانات، وتبادل وجهات النظر مع األطراف غري املدرجة يف املرفق األول وبناء قدرهتا على              

  . وصفها حلقات وصل وطنية ألنشطة املركز والشبكة يف بلداهناأداء دورها ب
وعقدت حلقات العمل التدريبية يف آسيا، ويف أفريقيا بشقيها النـاطق بالفرنـسية               -٧٥

والناطق باإلنكليزية، وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، وأوروبا الـشرقية والـشرق            
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ة يف منطقة احمليط اهلادئ، ومنطقة البحر الكـارييب،         األوسط، والدول اجلزرية الصغرية النامي    
  . وأجريت حلقات العمل باإلنكليزية واإلسبانية والفرنسية. واحمليط األطلسي واحمليط اهلندي

ميثلـون الكيانـات الوطنيـة املعينـة        اً   شخص ١٤٠وقد تلقى التدريب حىت اآلن        -٧٦
من آسيا، وأفريقيا، وأمريكا الالتينيـة،      (اً   بلد ١١٩حلقات الوصل املعنية بتغري املناخ من        أو

وكـان  ) وأوروبا الشرقية، ومنطقة الشرق األوسط، ومن الدول اجلزرية الـصغرية الناميـة           
 من بلدان أفريقيا    ٨ و  من آسيا،  ٨: يف حلقات العمل    ممثالًاً  معيناً  وطنياً   كيان ٥١جمموعه   ما

 من بلدان أفريقيـا     ٩ و البحر الكارييب،  من أمريكا الالتينية ومنطقة      ٨الناطقة باإلنكليزية، و  
من اً   كيان ١٤كيانني من الشرق األوسط، و     و الناطقة بالفرنسية، وكيانني من أوروبا الشرقية،     

  . الدول اجلزرية الصغرية النامية
وتضطلع الكيانات الوطنية املعينة يف البلدان النامية، يف ضوء واليتها املتمثلة يف تقدمي               -٧٧

ا، بدور الضامن لنوعية الطلبات املقدمة إىل املركز والشبكة وما هلا من تأثري             الطلبات وإدارهت 
وقد أبرزت سلسلة حلقات العمل التدريبيـة       . إجيايب الحق على البلدان اليت تتلقى املساعدة      

اإلقليمية اليت أجراها املركز والشبكة للكيانات الوطنية املعينة ما يعتري العديد من البلدان من              
. يف القدرات واملوارد والدراية الالزمة لتمكني هذه الكيانات من االضطالع بدورها          ثغرات  

باملركز والشبكة إىل استكشاف سبل لتقدمي املـساعدة موجهـة بعنايـة إىل             اً  وهو ما حد  
الكيانات الوطنية املعينة لتيسري عملية صياغة وتقدمي طلبات تتماشى مع األولويات واملشاريع            

عى املركز والشبكة إىل إعطاء األولوية يف هذا الصدد إىل البلدان األطراف            القطرية، حيث يس  
  . األقل منواً

إضافة إىل ذلك، يعكف شركاء احتاد املركز والشبكة على إعداد جمموعة من موارد               -٧٨
التدريب املتاحة على شبكة اإلنترنت، ختاطب حتديداً الكيانات الوطنية املعينة، وتقدم حملـة             

  . كنولوجيات التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره يف خمتلف القطاعاتعامة عن ت

  تشغيل مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ   -٤  

  االتصاالت والتواصل     
أجري حتليل الحتياجات املركز والشبكة علـى صـعيد االتـصاالت، وصـيغت               -٧٩

واد التروجييـة، وأنـشئت     وُصمم العديد من امل   . استراتيجية لالتصاالت الداخلية واخلارجية   
واستمر ) برنامج األمم املتحدة للبيئة   اً  يستضيفها حالي  ()٢٣(صفحة إلكترونية للمركز والشبكة   

تطوير هذه الصفحة، فضالً عن إطالق استراتيجية للتعريف باملركز والـشبكة يف وسـائط              
  . اإلعالم االجتماعية

__________ 

 .<www.ctc-n.org> انظر )٢٣(
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ـ  ٣٥ومت الترويج ألنشطة املركز والشبكة يف حنو          -٨٠ دثاً إقليميـاً ودوليـاً خـالل     ح
وأثناء الدورة األربعني للهيئتني الفرعيتني، اشترك املركز والشبكة مع اللجنـة           . ٢٠١٤ عام

التنفيذية يف استضافة حدث جانيب لعرض العمل املنسق والتكامل الذي يقومان به يف إطـار               
ـ  . آلية التكنولوجيا   ٢٠١٤الل عـام  وتضمنت التغطية الصحفية ألنشطة املركز والشبكة خ

  .  مادة إعالمية٣٠ أكثر من

  الرصد والتقييم    
، على تطوير نظـام للرصـد       DNV GLيعكف املركز والشبكة، بالتعاون مع مجعية         -٨١

والتقييم ييسر عملية تتسم بالوضوح والكفاءة وحسن التوقيت يف إبالغ مـؤمتر األطـراف،     
ركز والـشبكة، واجلهـات املاحنـة،       واألطراف، واللجنة التنفيذية واجمللس االستشاري للم     

 يف اإلبالغ عن إجنازات املركز      أيضاًوسيفيد النظام   . وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، واليونيدو    
والشبكة إىل أصحاب املصلحة املعنيني اآلخرين، مثل وسائط اإلعـالم واجملتمـع املـدين،              

لية االحتاد الـذي يترأسـه      وسيمكّن املركز والشبكة من رصد وتقييم أدائه التشغيلي، وفعا        
وسـُتتاح نتـائج    . برنامج األمم املتحدة للبيئة واليونيدو، يف حتقيق أهداف املركز والشبكة         

الرصد والتقييم من خالل واجهة ميكن الوصول إليها من خـالل نظـام إدارة املعـارف،                
  . وسُتستخدم البيانات اجملمعة لعرض التجارب الناجحة خلدمات املركز والشبكة

        


