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*1517602*  

 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
           واألربعون الثالثة الدورة 

 ٢٠1٥كانون األول/ديسمرب   ٤-1باريس، 
 من جدول األعمال املؤقت ٥البند 

 المشترك السنوي التقرير تطوير التكنولوجيا ونقلها وتنفيذ آلية التكنولوجيا:
 ومركز بالتكنولوجياللجنة التنفيذية المعنية 
 وشبكة تكنولوجيا المناخ
 الهيئة الفرعية للتنفيذ

           واألربعون الثالثة الدورة 
 ٢٠1٥كانون األول/ديسمرب   ٤-1باريس، 
 )أ( من جدول األعمال املؤقت1٠البند 

   تطوير التكنولوجيا ونقلها وتنفيذ آلية التكنولوجيا
          بالتكنولوجيا المعنية التنفيذية للجنة المشترك السنوي التقرير 

    ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ
بكة وشت ومركتز بالتكنولوجيتا المعنيتة التنفيذيتة للجنتة المشتترك السنوي التقرير   

     2015تكنولوجيا المناخ لعام 
  

 موجز 
ـــــ    يتنـــــاول لـــــ ا الت ويـــــو أن ـــــة  وأداي كـــــن مـــــن الوجنـــــ  التن   يـــــ  امل ن ـــــ  بالت نولوج ـــــا )الوجن

. ويتضــــمن  عــــ   عــــن ٢٠1٥التن   يــــ ( وموكــــز ووــــب   ن نولوج ــــا املنــــاع )املوكــــز وال ــــب  (   عــــا  
ألطــوايف   الوســا ن الو  ســ   امل ــيتك  الــك وجننــا كــن مــن الوجنــ  التن   يــ  واملوكــز وال ــب      مــؤ و ا

دورنـــحل اياديـــ  وال  ـــوين،  صـــا       عـــوم مســـت وم كـــن مننمـــا  عـــ    ـــد  ا   تـــم. وي ـــو  
و  ــا  ةةــ  عمونــا املتجــددة ا د ــ   ٢٠1٥ن ويــو الوجنــ  التن   يــ  األعمــال الــك اصــةو ت  ــا   عــا  
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زنــــحل   مــــا بــــم ، ويتنــــاول اجتماع نــــا ال اوــــو وايــــادي ع ـــو وال مــــن الــــ ي أج٢٠1٥-٢٠1٤لو ـــيتة 
الــدورا ، ويتضــمن الوســا ن الو  ســ   املوجنــ     مــؤ و األطــوايف   دورنــحل اياديــ  وال  ــوين. أمــا ن ويــو 

، ويتنـــاول امجتمـــاعم اةـــامس والســـاد  ٢٠1٥املوكـــز وال ـــب  ،    ـــو  عمـــن لـــ   ا   ـــ    عـــا  
مــؤ و  لوســا ن الو  ســ   املوجنــ    جملوســنا امست ــاري وال مــن الــ ي أجــز    مــا بــم الــدورا ، ويتضــمن ا

املســـا ن  األطـــوايف   دورنـــحل اياديـــ  وال  ـــوين، وم وومـــا  م دمـــ  مـــن بونـــام  األمـــم املتحـــدة لوب  ـــ  عـــن
امل ــــيتك   املتعــــو  بــــدور  كجنــــ  مضــــ    ملوكــــز ن نولوج ــــا املنــــاع. ونــــود   املو ــــ  أيضــــا  الوســــا ن الو  ســــ  

    ي  واملوكز وال ب      مؤ و األطوايف   دورنحل ايادي  وال  وين.املن عو  املوجن  من الوجن  التن أو
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 مقدمة -أوالا  
 

 الوالية -ألف 
 
، آل ــ  م ن ــ  بالت نولوج ــا، نت ــون مــن (1)16-/  أ1أن ــم مــؤ و األطــوايف، قوجــ  م ــور   -1

 جلنــ  نن   يــ  م ن ــ  بالت نولوج ــا )الوجنــ  التن   يــ ( وموكــز ووــب   لت نولوج ــا املنــاع )املوكــز وال ــب  (،
وايا  التخ  ــف والت  ــف لت ســت نن  ــ  ال مــن امل ــزت   رــال نةــويو الت نولوج ــا ون ونــا لــدعم  جــ

 من أجن حت    التن    ال امن ل ن اق  .
ــــ  واملوكــــز وال ــــب   (٢)17-/  أ٢وطوــــ  مــــؤ و األطــــوايف،   م ــــور   -٢ ،    الوجنــــ  التن   ي

وصــإ  جــوايا   عــداد ن ويــو ســنوي م ــيتأل، وطوــ     األمانــ  أيضــا   نا ــ  لــ ا الت ويــو ل نظــو   ــحل 
 ت ـــحل ال ـــوع تم. واســـتجاب  لـــ لق الةوـــ ، ان  ـــت الوجنـــ  التن   يـــ  واملوكـــزمـــؤ و األطـــوايف مـــن  ـــ ل ل  

 .(3)وال ب   عوى  جوايا   عداد الت ويو السنوي امل يتأل
، أن نواصـــن الوجنـــ  التن   يـــ  واملوكـــز (٤)٢٠-/  أ17وقـــور مـــؤ و األطـــوايف، قوجـــ  م ـــور   -3

ل ل  ت ـــحل ال ـــوع تم، ب ـــمن أن ـــة  وال ـــب   ن ـــدر ن ويـــو ســـنوي م ـــيتأل ملـــؤ و األطـــوايف، مـــن  ـــ 
 وأداي كن مننما.

  
 نطاق التقرير -باء 

 
نتملف ل   الو   ـ  مـن الت ويـو السـنوي امل ـيتأل امل ـد  مـن الوجنـ  التن   يـ  واملوكـز وال ـب    -٤

 ونتضمن ما يوي: ٢٠1٥   مؤ و األطوايف   عا  
ب  ، ي ــــو  الوســــا ن الو  ســــ    عــــ   م ــــيتكا  بــــم الوجنــــ  التن   يــــ  واملوكــــز وال ــــ )أ( 

 امل يتك  املوجن     مؤ و األطوايف   دورنحل ايادي  وال  وين؛
، قـا   للـق الوســا ن ٢٠1٥م وومـا  عـن أن ـة  وأداي الوجنـ  التن   يــ    عـا   )ب( 

الو  ســـ   املوجنـــ     مــــؤ و األطـــوايف   دورنــــحل اياديـــ  وال  ــــوين. ون ـــمن لــــ   امل وومـــا  نتــــا   
 تماعي الوجن  التن   ي  ال اوو وايادي ع و وال من ال ي اصةو ت بحل   ما بم الدورا ؛اج

ــــق الوســــا ن ٢٠1٥م وومــــا  عــــن أن ــــة  وأداي املوكــــز وال ــــب     عــــا   )ج(  ، قــــا   لل
الو  ســــــ   املوجنــــــ     مــــــؤ و األطــــــوايف   دورنــــــحل اياديــــــ  وال  ــــــوين. ون ــــــمن لــــــ   امل وومــــــا  نتــــــا   

اةـــامس والســـاد  لومجوـــس امست ـــاري لوموكـــز وال ـــب   وال مـــن الـــ ي أجـــز    مـــا بـــم امجتمـــاعم 
 

__________ 

 .117، ال  وة 16-/  أ1امل ور  (1) 
 .1٤3و 1٤٢، ال  ونان 17-/  أ٢امل ور  (٢) 
 (3) FCCC/SB/2013/1 3، ال  وة. 
 .٤، ال  وة ٢٠-/  أ17امل ور  (٤) 
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الــدورا ، ونتضــمن م وومــا  م دمــ  مــن بونــام  األمــم املتحــدة لوب  ــ  عــن املســا ن املتعــو  بــدور  كجنــ  
 مض    ملوكز ن نولوج ا املناع.

  
 اإلجراءات التي يمكن أن تتخذها الهيئتان الفرعيتان -جيم 

 
قــد نــود ا   ــ  ال وع ــ  لوم ــورة ال وم ــ  والت نولوج ــ  وا   ــ  ال وع ــ  لوتن  ــ  النظــو   الت ويــو  -٥

، والتوصــ   ق ــوور م ــور ب ــمن لــ   ٢٠1٥الســنوي امل ــيتأل لوجنــ  التن   يــ  واملوكــز وال ــب   ل ــا  
 املسمل  كي ينظو   حل مؤ و األطوايف وي تمد    دورنحل ايادي  وال  وين.

  
الرسائل الرئيسية المشتركة الموجهة من اللجنة التنفيذيتة المعنيتة بالتكنولوجيتا  -ثانياا  

 ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ
 
، الت ــاون الو  ــ  عوــى امصــة ر ٢٠1٥واصــوت الوجنــ  التن   يــ  واملوكــز وال ــب  ، ط وــ  عــا   -6

    الت نولوج ا.ب دد من األن ة  واأل داث صمانا  ل نساق والتآتر   عمن آل
ــــ      -7 ــــحل الوســــا ن الو  ســــ   امل ــــيتك  التال  ــــ  التن   يــــ  واملوكــــز وال ــــب   نوج  ويــــود  كــــن مــــن الوجن

 األطوايف ب من سبن املضي   ن زيز ال من املتعن بتةويو ن نولوج ا املناع ون ونا.  آل   الت نولوج ا:
امل ـــزت املتعـــن بـــالتخ  ف عوـــى ألبـــ  امســـت داد لـــدعم األطـــوايف   نن  ـــ  ال مـــن  )أ( 

والت  ـــف   األجوـــم ال عـــت والةويـــن، بةـــوق ن ـــمن نن  ـــ  نتـــا   الـــدورة اياديـــ  وال  ـــوين ملـــؤ و 
 األطوايف، دون اي م مسب ا  عوى نتا   مداوم  األطوايف ب من ل   املسمل ؛

 ــة  ن ــو بالــدور ا ــا  الــ ي نؤديــحل اجلنــا  امل ن ــ  وق ــاركتنا الن ــة    دعــم أن )ب( 
، بةــــوق ن ــــمن امل ــــارك    ال ــــب   اجلام ــــ  لوموكــــز ٢٠1٥آل ــــ  الت نولوج ــــا وعمو ا ــــا   عــــا  

 وال ب   وا سنا  بن اط   عمن الوجن  التن   ي ؛
ن  ـــت بت ـــديو اجلنـــود الـــك نبـــ  ا األطـــوايف لتســـم   ك انا ـــا الوطن ـــ  امل   نـــ  الـــك  )ج( 

، ونــدعو األطــوايف الــك ّ نعســم  ب ــد ك انا ــا ٢٠1٤ ــا  تيــادة كبــتة م ارنــ  ب ٢٠1٥تاد    عــا  
 الوطن      أن ن  ن للق؛

ن ـــور دعو ـــا    األطـــوايف املؤلوـــ     أن ن ــــد ، عـــن طويـــ  ك انا ـــا الوطن ـــ  امل   نــــ ،  )د( 
 ؛طوبا ا    املوكز وال ب   لوحعول عوى املساعدة الت ن   ب من أن ة  نةويو ن نولوج ا املناع ون ونا

نــدعو األطـــوايف    أن نبوــ  املوكـــز وال ــب  ، عـــن طويــ  ك انا ـــا الوطن ــ ، بالســـبن  )ه( 
 الك ستدعم  ا أن ةتنما؛

نســــوم بــــمن م ــــارك  ال  انــــا  الوطن ــــ  امل   نــــ  م ــــارك  ن ــــة ، باعتبارلــــا جنــــا   )و( 
ــو املســاعدة  اعوــ  ر  ســ     نن  ــ  الت نولوج ــا  لا  األول ــ  عوــى العــ  د الــوط ، مي ــن أن ن  س 
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الت ن   امل دم  من املوكز وال ـب   لت زيـز نن  ـ  نتـا   عمو ـا  ن  ـ م ام ت اجـا  الت نولوج ـ ، ونع ـو  
 بمن بناي قدرا  نوق ال  انا  س ساعدلا   تيادة   ال   أدا نا؛

نـــــدعو مو ـــــ  الب  ـــــ  ال امل ــــــ     أن يواصـــــن ن ـــــدر الــــــدعم املـــــا     البوـــــدان النام ــــــ   )ت( 
 ألطوايف  جواي عمو ا  ن   م ام ت اجا  الت نولوج   أو حتديثنا؛ا

 نؤكد اياج     املوارد املال   لتن    نتا   عمو ا  ن   م ام ت اجا  الت نولوج  ؛ )ح( 
، وبال ـوور ٢٠1٥نو   بالت ـي ن التـا  لوعـندوق األ ضـو لومنـاع وبمن ـةتحل   عـا   )ط( 

 م آل   الت نولوج ا والعندوق؛   وار متواصن ب من الووابط ب
 ن وب عن ن ديولا مستموار الدعم املا  والت   ألن ة  آل   الت نولوج ا؛ )ي( 
ن جإ األطوايف عوى    ـ  ب  ـا     ن ـ  نسـمع بت ب ـ  مزيـد مـن امسـتثمارا     )أل( 

 ن نولوج ا  املناع؛
س واصـ ن ن اوممـا مـن أجـن نؤكد من جديد أن الوجنـ  التن   يـ  واملوكـز وال ـب    )ل( 

ن زيـــز امنســـاق والتـــآتر، بوســـا ن ن ـــمن نظـــا   دارة امل ـــاريف التـــابإ لوموكـــز وال ـــب   وموكـــز نبـــادل 
   .٢٠-/  أ17من امل ور  3(، و  ا  لو  وة TT: CLEARامل ووما  الت نولوج   )

  
 2015ي عام تقرير عن أنشطة وأداء اللجنة التنفيذية المعنية بالتكنولوجيا ف -ثالثاا  

 
 المسائل التنظيمية -ألف 

 
 العضوية -1 

 
 انتخاب ر  س الوجن  التن   ي  امل ن   بالت نولوج ا ونا بحل  

انتخبــت الوجنــ  التن   يــ ،   اجتماعنــا ال اوــو، الســ د كون ن  ــو وــ مادا )ال ابــان( ر  ســا   -8
. وأعوبـــت الوجنـــ  التن   يـــ  لوســـ د ٢٠1٥)األرجنتـــم( نا بـــا  لـــحل ل ـــا    ـــا والســـ د لابوي ـــن ب ن ـــو

، عــن ن ــديولا ملــا ٢٠1٤ب ن ــو والســ د وــ مادا، الوــ ين كانــا نباعــا  ر  ســنا ونا ــ  ر  ســنا   عــا  
 .  ٢٠1٤أداي عمونا ب  ال     عا   أبديا  من روح ق ادي  م  نتنا من

 
  نولوج اأعضاي الوجن  التن   ي  امل ن   بالت  

نـــويفد   املوقـــإ ال ـــب ي ل ن اق ـــ  ا طاريـــ  قا مـــ  بمعضـــاي الوجنـــ  التن   يـــ ، نتضـــمن مـــدة  -9
 .(٥)ومي  كن مننم

 

__________ 

 (٥) <http://unfccc.int/bodies/election_and_membership/items/6558.php>. 
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 الترتيبات الخاصة باجتماعات اللجنة التنفيذية المعنية بالتكنولوجيا واألحداث ذات الصلة -2 
 بــون بمملان ــا، مهــا اجتماعنــا ، ك مهــا  ٢٠1٥ع ــد  الوجنــ  التن   يــ  اجتمــاعم   عــا   -1٠

آلار/مـــار ، واجتماعنـــا ايـــادي ع ـــو امل  ـــود   ال ــــيتة  1٢    9ال اوـــو امل  ـــود   ال ـــيتة مـــن 
 أيوول/سبتمرب. 11    7 من
وبعـــال امجتماعـــان عوـــى وـــب   ا نيتنـــت،  من حـــت نية ـــ  مباوـــوة و ســـ  الةوـــ  ملناق ـــا   -11

 ــا   امجتمــاعم ون ويوينمــا وال ــوو  امل دمــ     مــا عوــى اجلوســا  ال امــ . ومي ــن امطــ ر عوــى و 
 .(6)ص ح  موكز نبادل امل ووما  الت نولوج  

وأجــــــو  الوجنــــــ  التن   يــــــ ،  ــــــ ل اجتماعنــــــا ال اوــــــو،  ــــــوارا  مواصــــــ   ا  ب ــــــمن نةــــــويو  -1٢
 الت نولوج ا ون ونا   رال نول د و دماج الةاق  املتجددة املوتع .

، ع ــد  الوجنــ  التن   يــ  لومــوة األو  جوســ  ن  ــ م لــت ر  ــ  أعطوــإ   نــا ٢٠1٥و  عــا   -13
أعضــاالا عوـــى آ ــو املســـتجدا  ب ــمن األعمـــال اجلاريـــ  الــك نضـــةوإ  ــا  ـــوق ال مــن التاب ـــ   ـــا. 
ودععــي أعضـــاي الوجنـــ  التن   يـــ     امل ـــارك  وخعـــ ا  أو عـــن طويـــ  الوســـا ن ا ل يتون ـــ . وعع ـــد  

 بالتزامن مإ دوريت ا   تم ال وع تم. ٢٠1٥ زيوان/يون حل  1٠ جوس  الت   م  
ـــ ،   اجتماعنـــا ايـــادي ع ـــو، عوـــى أن ن  ـــد اجتماعنـــا امل بـــن  -1٤ وان  ـــت الوجنـــ  التن   ي

 .  ٢٠16ن سان/أبوين  6    ٤)امجتمار الثاين ع و(   بون،   ال يتة من 
  

                      تنفيتتتتتتتتتذ  طتتتتتتتتتة العمتتتتتتتتتل المتجتتتتتتتتتددة للجنتتتتتتتتتة التنفيذيتتتتتتتتتة المعنيتتتتتتتتتة بالتكنولوجيتتتتتتتتتا  -باء 
 2015-2014للفترة 

 
، ٢٠1٥-٢٠1٤ ــد  ت الوجنــ  التن   يــ ،   اجتماعنــا ال اوــو،  ةــ  عمونــا املتجــددة لو ــيتة  -1٥

للــق مواعــاة الةوبــا  . وكــان اليــو  مــن ٢٠1٤الــك ســب  أن وا  ــت عو نــا   اجتماعنــا األول   عــا  
الدعوا  ا صا    الك قدمنا مؤ و األطـوايف   دورنـحل ال  ـوين وقـدمتنا ا   ـ  ال وع ـ  لوتن  ـ    دور ـا  أو

 .  ٢٠1٥ايادي  واألرب م، و عةاي األولوي  لو من اةاص ب ا  
            ةــــــــــ  ال مــــــــــن املتجــــــــــددة ا د ــــــــــ  لوجنــــــــــ  التن   يــــــــــ  امل ن ــــــــــ  بالت نولوج ــــــــــا "و ــــــــــديف  -16

   صـــــــمان أمه ـــــــ  و  ال ـــــــ  عمـــــــن  (7)"٢٠1٥التن  ـــــــ  اةـــــــاص ب ـــــــا   - ٢٠1٥-٢٠1٤لو ـــــــيتة 
، و  ـــــا  لوميتنـــــا ومنامنـــــا. ومـــــا تالـــــت  ةـــــ  ال مـــــن املتجـــــددة ٢٠1٥التن   يـــــ    عـــــا   الوجنـــــ 
نتمحور  ـول سـت  مسـارا  عمـن لـي: ال مـن امل ـيتأل    طـار آل ـ  الت نولوج ـا؛ وعمو ـا   ا د  
 م ام ت اجـــا  الت نولوج ـــ ؛ و ويـــن ن نولوج ـــا املنـــاع؛ والب  ـــا  التم  ن ـــ  وايـــواجز ال ا مـــ ؛ ن  ـــ

 ون نولوج ا  الت  ف والتخ  ف؛ وال ضايا امسيتان ج   واملت ددة اجلوان .
 

__________ 

 (6) <http://unfccc.int/ttclear/pages/tec_home.html>. 
 .<http://goo.gl/HtF1Vs> متا   عوى الوابط التا : (7) 
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وعوــى لــوار الســنوا  الســاب  ، اســت انت الوجنــ  التن   يــ  ب ــوق عمــن لتضــةوإ    ــيتة مــا  -17
ألن ــة  الــواردة    ةــ  عمونــا املتجــددة. ومي ــن امطــ ر عوــى نوك بــ  ووميــ   ــوق بــم الــدورا  با

 .(8)ال من التاب   لوجن  التن   ي  عوى ص ح  موكز نبادل امل ووما  الت نولوج  
وقـد  أعضــاي الوجنــ  التن   يــ ،   اجتماعنــا ايـادي ع ــو، مــد    ب ــمن ال ناصــو الــك  -18

. وطوبــــت الوجنــــ  التن   يــــ     ٢٠17-٢٠16ا املتجــــددة لو ــــيتة مي ــــن أن نتضــــمننا  ةــــ  عمونــــ
، مــإ مواعــاة النتــا   لا  ٢٠17-٢٠16ر  ســنا ونا بــحل  عــداد م ــوور  ةــ  عمــن متجــددة لو ــيتة 

 العــو  املنبث ــ  عــن الــدورة اياديــ  وال  ــوين ملــؤ و األطــوايف، كــي ننظــو   نــا الوجنــ  التن   يــ    اجتماعنــا
 الثاين ع و.

د الوجنـــــ  التن   يـــــ  أن ن ـــــوب عـــــن ن ــــديولا لوتربعـــــا  املال ـــــ  امل دمـــــ  مـــــن األطـــــوايف، ونــــو  -19
ولوم ـــارك  الن ـــة  مــــن املنظمـــا  واجلنــــا  امل ن ـــ  لا  العــــو ،  ل م  ننـــا للــــق مـــن النجــــاح   

 .  ٢٠1٥نن     ة  عمونا املتجددة   عا  
 

 العمل المشترك في إطار آلية التكنولوجيا -1 
ــــ  التن   يــــ  واملوكــــز وال ــــب   ٢٠-/  أ17مــــن امل ــــور  3لو  ــــوة اســــتجاب   -٢٠ ، واصــــوت الوجن

الت اون لت زيز امنسـاق والتـآتر   عمـن آل ـ  الت نولوج ـا. وبا صـا       عـداد لـ ا الت ويـو السـنوي 
 امل يتأل، ن اونت الوجن  التن   ي  واملوكز وال ب   بةوق  تو  .

  يــ     ــدث مــوات نظمــحل املوكــز وال ــب     دوريت ا   تــم   ــد وــارأل ر ــ س الوجنــ  التن  -٢1
ال ــــوع تم    زيوان/يون ــــحل، لت ــــدر م وومــــا  عــــن عمــــن الوجنــــ  التن   يــــ . وعــــ وة عوــــى للــــق، 
ســـتنظم الوجنـــ  التن   يـــ  واملوكـــز وال ـــب    ـــد ا  مواتيـــا    الـــدورة اياديـــ  وال  ـــوين ملـــؤ و األطـــوايف 

 .  ٢٠1٥ل و   جاتا ما   عا  
، واصــن ر ــ س اجملوــس امست ــاري لوموكــز وال ــب   ونا بــحل  ضــور اجتماعــا  ٢٠1٥و  عــا   -٢٢

الوجنـــ  التن   يـــ  لومســـاعدة   اي ـــا  عوـــى امنعـــال والت ـــاون ال  ـــالم بـــم اجلنتـــم. ويســـت من لـــ ا 
. وبا صـــا      اليتن ـــ  عضـــوي  ر ـــ س الوجنـــ  التن   يـــ  ونا بـــحل   اجملوـــس امست ـــاري لوموكـــز وال ـــب  

للـــق،  ضـــو مـــديو املوكـــز وال ـــب   اجتمـــاعي الوجنـــ  التن   يـــ  ال اوـــو وايـــادي ع ـــو  ط عنـــا عوـــى 
 عمن وأن ة  املوكز وال ب  .

وعــــ وة عوــــى للــــق، ن ــــ   الوجنــــ  التن   يــــ  واملوكــــز وال ــــب   أن ــــة  م ــــيتك  ل نعــــال  -٢3
تـــابإ لوموكـــز وال ـــب  ، وموكـــز نبـــادل امل وومـــا  والتوع ـــ ، بوســـا ن مننـــا عمـــنع نظـــا   دارة امل ـــاريف ال

 الت نولوج  ، ووسا ط التواصن امجتماعي.

 

__________ 

 (8) <http://unfccc.int/ttclear/templates/render_cms_page?s=TEC_intersesswrk>. 
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 عمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية -2 
اصــــةو ت الوجنــــ  التن   يــــ ، اســــتجاب   لووميــــ  الــــك أناطنــــا  ــــا مــــؤ و األطــــوايف   دورنــــحل  -٢٤

بوـورة نتـا   عمو ـا  ن  ـ م ام ت اجـا  ، ب من ينديف    ن ـدر نوج نـا  ب ـمن سـبن (9)ال  وين
 الت نولوج  ، وباأل    ةط ال من الت نولوج  ،    م اريإ مي ن أن نعن َّ    ماي  املةايف.

و   طار للق ال من، وجنت الوجن  التن   ي  نـداي عامـا  لت ـدر مسـامها  ب ـمن املسـمل  امل ـار  -٢٥
جلنـا  امل ن ـ ، قـا   نـا املنظمــا  امل تمـدة بعـ   مواقـ  لــد  ، دعع ـت   ــحل ا(1٠)أعـ   ٢٤ ل نـا   ال  ـوة 

امن اق ــــ  ا طاريـــــ ،    ن ـــــدر م وومـــــا     األمانـــــ  ردا  عوــــى األســـــ و  الـــــك وجنتنـــــا الوجنـــــ  التن   يـــــ . 
واســــتعخدمت لــــ   امل وومــــا  للســــنا    ال مــــن عوــــى ن ــــدر التوج نــــا  ب ــــمن نن  ــــ  نتــــا   عمو ــــا  

الت نولوج  . ون اونت الوجنـ  التن   يـ  ن اونـا  ن ـةا    لـ ا ال مـن مـإ جنـا  مت ـددة ام ت اجا   ن   م
م ن ــ  ب مو ــا  الت  ــ م، مننــا بونـــام  األمــم املتحــدة لوب  ــ ، ووــواك  بونـــام  األمــم املتحــدة لوب  ــ  وجام ـــ  

  وم  .، واألوساط األكادمي  ، وال ةار اةاص، واملؤسسا  لت اي(11)الدامنوأل لوت نولوج ا
أعــــ  ، نــــويفد نوج نــــا  الوجنــــ   ٢٤وعمــــ   بةوــــ  مــــؤ و األطــــوايف امل ــــار  ل ــــحل   ال  ــــوة  -٢6

التن   يــ  ب ــمن ن زيــز نن  ــ  نتــا   عمو ــا  ن  ــ م ام ت اجــا  الت نولوج ــ    ن ويولــا املؤقــت عــن 
 .(1٢)مننما ل   املسمل ، كي ننظو   نا ا   تان ال وع تان   الدورة الثالث  واألرب م ل ن

، عوــى الورقــ  اةتام ــ  ب ــمن املمارســا  الســو م  ٢٠1٥وان  ــت الوجنــ  التن   يــ ،   عــا   -٢7
، الــك روع ــت   نــا ن   بــا  اجلنــا  امل ن ــ   ــ   ال مو ــا ، وان  ــت أيضــا  (13)  عمو ــا  الت  ــ م

 عوى ن م م الورق  عوى نةاق أوسإ.
   عمونــــا ب ــــمن لــــ   املســــمل ، رســــا ن ر  ســــ      مــــؤ و وأعــــد   الوجنــــ  التن   يــــ ، اســــتنادا   -٢8

 ج م أدنا  و  املو  .-األطوايف   دورنحل ايادي  وال  وين، ب من عمو ا  الت   م، نويفد   ال عن  الثا  
 

 تمويل تكنولوجيا المناخ -3 
 

 الت اون مإ العندوق األ ضو لومناع  
ا    الــدورة ال  ــوين ملــؤ و األطــوايف ب ــمن  قامــ  أبــوت  الوجنــ  التن   يــ ،    طــار نوصــ ا  -٢9

روابـــط بـــم آل ـــ  الت نولوج ـــا وا ل ـــ  املال ـــ ، اياجـــ      قامـــ  روابـــط مـــإ روـــس العـــندوق األ ضـــو 
لومنــاع ب ـــمن مســـا ن حتظــى بالتمـــا  م ـــيتأل. وأوــار  الوجنـــ  التن   يـــ  أيضــا     صـــوورة الت ـــاور 

دا م ا  ال من ا  ملست بوي ال ي من ومنحل أن جيو  ق م  مضا  .مإ العندوق ل حدِّ
 

__________ 

 .13، ال  وة ٢٠-/  أ17امل ور  (9) 
 .<http://unfccc.int/ttclear/templates/ttclear/templates/render_cms_page?s=TEM_tec_cfi_tna>انظو  (1٠) 
ن مــن ال ــواك ، الــك نع ــويف ر  ــا  باســم موكــز ريــزو التــابإ لربنــام  األمــم املتحــدة لوب  ــ ،    طــار ان ــاق    ــي بــم  (11) 

  وتارة  ارج   الدامنوأل وجام   الدامنوأل لوت نولوج ا وبونام  األمم املتحدة لوب   .
 (1٢) FCCC/SB/2015/INF.3. 
 .<http://goo.gl/kgmiuG> متا   عوى الوابط التا : (13) 
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ــــ    عــــا   -3٠ ــــ  التن   ي ــــدأ  الوجن م ــــاورا  مــــإ العــــندوق  ــــديف  قامــــ  روابــــط  ٢٠1٥وب
ب ننمـــا. و ـــدَّد  الوجنـــ  التن   يـــ ،   م ـــو  ال  ـــا  بـــ لق، رـــام  وـــ  لت اومـــا مـــإ العـــندوق  

روــس العــندوق املت ــاركان مــإ  كــي ينظــو   نــا روــس العــندوق. واســتجاب  لــ لق، نواصــن ر  ســا
ر ــ س الوجنــ  التن   يــ  ونا بــحل ملناق ــ   م ان ــا  ال مــن املتواصــن بــم ا   تــم. وبا صــا      للــق، 

 وارأل ر  سا روس العندوق املت اركان وممثوو أمان  العندوق   اجتماعا  الوجن  التن   ي .
 

      بالتموين امل ن   الدا م  الوجن  مإ الت اون  
ــــن  -31 اســــتجابت الوجنــــ  التن   يــــ  لوــــدعوة الــــك وجنتنــــا  ل نــــا الوجنــــ  الدا مــــ  امل ن ــــ  بالتموي

)الوجنـــ  الدا مـــ (،   ـــدمت  ل نـــا  ســـناما  ب ـــمن م ـــاريإ نوج نـــا  لو  انـــا  الت ـــي و   ل ل ـــ  
مـؤ و األطــوايف   دورنــحل املال ـ . واســتند  الوجنـ  التن   يــ ،    عــداد  سـناما ا،    مــا وجنتــحل    

 ايادي  وال  وين من رسا ن ر  س   لا  صو  بتوق ال  انا .
 

 ن   م بونام  بوتنان امسيتان جي املت و  بن ن الت نولوج ا  
دعت ا   ـ  ال وع ـ  لوتن  ـ ،   دور ـا اياديـ  واألرب ـم، الوجنـ  التن   يـ     ن  ـ م بونـام   -3٢

. ونوب ـ  لتوـق (1٤)امسـيتان جي املت وـ  بن ـن الت نولوج ـا،  ـديف ن زيـز   ال ـ  آل ـ  الت نولوج ـا بوتنان
ـــــ   ـــــ  ال وع ـــــ    دور ـــــا الثان  ـــــا  عـــــن الت  ـــــ م    ا    ـــــ  التن   يـــــ  ن ويـــــوا  مؤقت الـــــدعوة، قـــــدمت الوجن

ن مــن  ــ ل الــدورة الثالثــ  ، ون ويــوا  ما  ــا     مــؤ و األطــوايف   دورنــحل اياديــ  وال  ــوي(1٥)واألرب ــم
. ولــــد   عــــداد الت ويــــو الننــــا ي، ن ــــاور  الوجنــــ  التن   يــــ ، و  ــــا  ملــــا (16)واألرب ــــم لون  ــــ  ال وع ــــ 

ــــ  واألرب ــــم ــــ  ال وع ــــ    دور ــــا الثان  ، مــــإ األطــــوايف والعــــندوق األ ضــــو (17)وــــج تنا عو ــــحل ا   
وال  انـا  األ ـو  لا  العـو  ب ـمن سـبن ن زيـز لومناع ووكام  التن    التاب   ملو ـ  الب  ـ  ال امل ـ  

  ال ـــ  آل ـــ  الت نولوج ـــا. ووـــج ت ا   ـــ  ال وع ـــ ،   دور ـــا الثالثـــ  واألرب ـــم، اجلنـــا  الـــك ن ـــد  
مســامها ا لت  ــ م بونـــام  بوتنــان امســيتان جي عوـــى أن ننظــو   ال    ــ  الـــك مي ــن  ــا لوربنـــام  أن 

 .(18)الت  ف ويواعي املنظور اجلنساين يو و الدعم   رال ن نولوج ا 
 

 املسامه    التموين الةوين األجن املت و  باملناع  
قدمت الوجن  التن   ي  مسامها      و   عمن ب من التموين الةوين األجن املت وـ  باملنـاع،  -33

و اوــ ا   .٢٠-/  أ٥ر ، و  ــا  لوم ــو (19)عع ـد  أ نــاي الــدورة الثان ــ  واألرب ــم ل ــن مــن ا   تــم ال ــوع تم
 

__________ 

 (1٤) FCCC/SBI/2014/8 1٤٢، ال  وة. 
 (1٥) FCCC/SBI/2015/INF.5. 
 (16) FCCC/SBI/2015/16. 
 (17) FCCC/SBI/2015/10 8٤، ال  وة. 
 (18) FCCC/SBI/2015/10 83، ال  وة. 
 .<http://unfccc.int/cooperation_support/financial_mechanism/long-term_finance/items/8939.php>انظو  (19) 
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 ، الـــك عوصـــنا ر  ســـنا، عوـــى مـــا يوـــي:(٢٠)مـــإ مواصـــ إ  و ـــ  ال مـــن، ركـــز  مســـامها  الوجنـــ  التن   يـــ 
 ويــن الت  ــف؛ والت ــاون عوــى حتســم الب  ــا  التم  ن ــ  ودعــم أن ــة  التملــ ؛ واياجــ     ن ــدر 

 الدعم    البودان النام  .
 

 موجز الوجن  التن   ي   
أعــــد  الوجنــــ  التن   يــــ ، و  ــــا  ةةــــ  عمونــــا املتجــــددة، مــــوجزا  لوس اســــ  ال امــــ  )يســــمى  -3٤

مــــوجز الوجنـــــ  التن   يـــــ ( ب ـــــمن  ويـــــن ن نولوج ـــــا املنـــــاع. وي ـــــد  املـــــوجز    واصـــــ ي الس اســـــا  
ــــن الــــ ت   ــــادة  ــــوص ايعــــول عوــــى التموي واجلنــــا  امل ن ــــ  األ ــــو  نوصــــ ا  س اســــان   ب ــــمن تي

نــــاع. وستعــــدر الوجنــــ  التن   يــــ  املــــوجز    ــــدث مــــوات م ــــيتأل ب ننــــا وبــــم املوكــــز لت نولوج ــــا امل
 وال ب     الدورة ايادي  وال  وين ملؤ و األطوايف.

وأعــد   الوجنــ  التن   يــ ، اســتنادا     عمونــا ب ــمن لــ   املســمل ، رســا ن ر  ســ      مــؤ و  -3٥
جـ م أدنـا  -ن ن نولوج ـا املنـاع، نـويفد   ال عـن  الثـا  األطوايف   دورنحل ايادي  وال  ـوين، ب ـمن  ويـ

 و  املو  .
 

 البيئات التمكينية والحواجز القائمة -4 
، ال مــن ب ــمن مســمل  الب  ــا  التم  ن ــ  لتةــويو ٢٠1٥واصــوت الوجنــ  التن   يــ ،   عــا   -36

، ٢٠-/  أ17مل ــور مــن ا 8ن نولوج ــا املنــاع ون ونــا وايــواجز الــك ن ــيت  للــق، اســتجاب  لو  ــوة 
 .  ٢٠1٥-٢٠1٤وو  ا  ةة  عمونا املتجددة لو يتة 

ومـــن األن ـــة  الـــك اصـــةو ت  ـــا الوجنـــ  التن   يـــ   عـــدادع موجزلـــا ب ـــمن نظـــم امبت ـــار  -37
ب ــمن لــ   الــنظم. ولــد   عــداد لــ ا  ٢٠1٤الوطن ــ ، مواع ــ  نتــا    و ــ  ال مــن امل  ــودة   عــا  

  املنظمـــا  الو  ســـ      نبـــادل امل وومـــا  عـــن ايالـــ  الوالنـــ  لـــنظم املـــوجز، دعـــت الوجنـــ  التن   يـــ
امبت ــار الوطن ــ    البوــدان النام ــ . وي ــد  املــوجز    واصــ ي الس اســا  واجلنــا  امل ن ــ  األ ــو  
نــدابت ن زيــز نظــم امبت ــار الوطن ــ    البوــدان النام ــ ،  ــديف تيــادة نةــويو ن نولوج ــا املنــاع ون ونــا 

ونـــتة التنم ـــ  املســـتدام  اة  ضـــ  ال وبـــون وال ـــادرة عوـــى التـــمقوم مـــإ نيـــت املنـــاع. وستعـــدر  ونســـويإ
الوجنـــــ  التن   يـــــ  املـــــوجز    ـــــدث مـــــوات م ـــــيتأل ب ننـــــا وبـــــم املوكـــــز وال ـــــب     الـــــدورة اياديـــــ  

 وال  وين ملؤ و األطوايف.
املســمل ، رســا ن ر  ســ      مــؤ و وأعــد   الوجنــ  التن   يــ ، اســتنادا     عمونــا ب ــمن لــ    -38

جـــ م  - األطـــوايف   دورنـــحل اياديـــ  وال  ـــوين، ب ـــمن نظـــم امبت ـــار الوطن ـــ ، نـــويفد   ال عـــن  الثـــا  
 أدنا  و  املو  .

 

__________ 

 /http://unfccc.int/files/cooperation_support/financial_mechanism/long-term_finance>متا ـــــــــ  عوـــــــــى الـــــــــوابط التـــــــــا : (٢٠) 

application/pdf/ltf_workshop_-_tec_inputs-final.pdf>. 
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، نظولــــــا   مواصــــــو  ال مــــــن املت وــــــ  بالب  ــــــا  ٢٠1٥وبــــــدأ  الوجنــــــ  التن   يــــــ ،   عــــــا   -39
معتبــار نتـا    و ــ  ال مـن ب ــمن نظــم امبت ـار الوطن ــ  امل ــار التم  ن ـ  وايــواجز ال ا مـ ، آ ــ ة   ا

أعــ  . وســت من الوجنــ  التن   يــ ،    ــيتة مــا بــم الــدورا  و    ــم اجتماعنــا  37 ل نــا   ال  ــوة 
، عوــى حتديــد األن ــة  الــك مي ــن امصــة ر  ــا   مــا يت وــ  بالب  ــا  التم  ن ــ  ٢٠16األول   عــا  
 .  ٢٠17-٢٠16الك قد نعبع جزيا  من  ة  عمونا املتجددة لو يتة  وايواجز ال ا م 

 
 تكنولوجيات التكيف والتخفيف -5 

 
 ن نولوج ا  الت  ف  

وــوعت الوجنــ  التن   يــ     عــداد  ــوار مواصــ  ي، ســ عجو   ــ ل اجتماعنــا الثــاين ع ــو  -٤٠
ــــن مــــن الت ــــاون   مــــا ٢٠16  ن ســــان/أبوين  بــــم بوــــدان اجلنــــوب عوــــى ، ب ــــمن ال وامــــن الــــك    

 ن نولوج ا  الت  ف وايواجز الك حتول دون للق.
 

 ن نولوج ا  التخ  ف  
أجـــو  الوجنـــ  التن   يـــ ،  ـــ ل اجتماعنـــا ال اوـــو،  ـــوارا  مواصـــ   ا  ب ـــمن نةـــويو الت نولوج ـــا  -٤1

املواصــــــ  ي . وكــــــان ا ــــــديف مــــــن ايــــــوار (٢1)ون ونـــــا   رــــــال نول ــــــد و دمــــــاج الةاقــــــ  املتجــــــددة املوتعــــــ 
الوجنـــ  التن   يـــ    حتديـــد و عـــداد را  س اســــان   و  ـــارا  لزيـــادة نةـــويو الت نولوج ـــا ون ونــــا    دعـــمع 
 اجملال. ل ا
وباســـتخدا  عـــوو  ايـــوار املواصـــ  ي ومناق ـــانحل ونتا جـــحل، أعـــد  الوجنـــ  التن   يـــ  مـــوجزا   -٤٢

س اسـان   لت ســت ن ـو ن نولوج ــا  ي ـد     واصـ ي الس اســا  واجلنـا  امل ن ـ  األ ــو  نوصـ ا  
نول ـــد الةاقــــ  ال نوبا  ــــ  املتجــــددة املوتعـــ . ولــــد   عــــداد لــــ ا املـــوجز، التمســــت الوجنــــ  التن   يــــ  
مسامها  مـن عـدد مـن املنظمـا  ا قو م ـ  والدول ـ  لا  العـو . وستعـدر الوجنـ  التن   يـ  املـوجز 

 لدورة ايادي  وال  وين ملؤ و األطوايف.   دث موات م يتأل ب ننا وبم املوكز وال ب     ا
وووعت الوجن  التن   ي  أيضا     عداد ورقـ  ن ن ـ  ب ـمن نول ـد الةاقـ  ال نوبا  ـ  املتجـددة  -٤3

 املوتع .
،  وصــ  ل ــو  عمونــا واســتنتاجا ا ب ــمن نول ــد ٢٠1٥وأن حــت لوجنــ  التن   يــ ،   عــا   -٤٤

 اجتمـار اةـرباي الت ن ـم ب ـمن الةاقـ  املتجـددة    طـار مسـار الةاق  ال نوبا  ـ  املتجـددة املوتعـ   
( لو ويـــ  ال امــن املخعــ  امل ــ  قننــاج ديوبــان لو مـــن ٢٠٢٠)ن زيــز الةمــوح قبــن عــا   ٢ال مــن 

امل ــزت ) ويــ  مننــاج ديوبــان(، الــ ي عع ــد   بــون أ نــاي اجلــزي التاســإ مــن الــدورة الثان ــ  ل ويــ  مننــاج 
 ديوبان.

 

__________ 

 .<http://unfccc.int/ttclear/templates/render_cms_page?s=TEC_TD5>انظو  (٢1) 
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الوجنــ  التن   يــ ، اســتنادا     عمونــا ب ــمن لــ   املســمل ، رســا ن ر  ســ      مــؤ و  وأعــد   -٤٥
األطــــوايف   دورنــــحل اياديــــ  وال  ــــوين، ب ــــمن ن ــــو الت نولوج ــــا   رــــال نول ــــد الةاقــــ  ال نوبا  ــــ  

 ج م أدنا  و  املو  .-املتجددة املوتع ، نويفد   ال عن  الثا  
 

 لمتعددة الجوانبالقضايا االستراتيجية وا -6 
 

 ال ضايا امسيتان ج   والناو    
حتـــــديثا  منتظمـــــ  ب ـــــمن مـــــا  ٢٠1٥نو ـــــت الوجنـــــ  التن   يـــــ  أ نـــــاي اجتماعا ـــــا   عـــــا   -٤6

يضــةوإ بـــحل  ويـــ  مننـــاج ديوبـــان مـــن عمـــن قـــد ن ـــون لـــحل صـــو  ب مونـــا. وعـــ وة عوـــى للـــق، وـــارأل 
 ـــ ل اجلـــزي الثـــامن مـــن الـــدورة  ٢٠1٥وـــباط/ ربايو  1٠ر ـــ س الوجنـــ  ونا بـــحل   اجتمـــار عع ـــد   

ــــو  ملناق ــــ  وحتديــــد الســــبن والوســــا ن ٢ديوبــــان،    طــــار مســــار ال مــــن  الثان ــــ  ل ويــــ  مننــــاج ، كع
 .  ٢٠1٥ال ح  الت     عا  ال   و  بت زيز ون وي  عمو   

 
 امنعال والتوع    

،  اوـــ ا  مـــإ  ةـــ  عمونـــا املتجـــددة، بمن ـــة  ٢٠1٥اصـــةو ت الوجنـــ  التن   يـــ    عـــا   -٤7
 الو  س  ، عن طوي  ما يوي:نواصن ونوع   استند ت اجلنا  امل ن   

الوســا ن امل توبــ : مــوجزا  الوجنــ  التن   يــ ؛ والت ــاريو امل دمــ     ا   ــ  ال وع ــ  لوتن  ــ   )أ( 
  دورن نــا الثان ــ  واألرب ــم والثالثــ  واألرب ــم، و   مــؤ و األطــوايف   دورنــحل اياديــ  وال  ــوين؛ والوســـا ن 

  و األطوايف   دورنحل ايادي  وال  وين؛الو  س   والتوص ا  املوجن     مؤ 
الوســـا ن ال ـــ وي : م ـــارك  أعضـــاي الوجنـــ  التن   يـــ    امجتماعـــا  واملـــؤ وا ،  )ب( 

 با صا      اجتماعا ا؛
ــــداي ال ــــا  لت ــــدر  )ج(  ــــ ، والن ــــادل امل وومــــا  الت نولوج  ــــ : موكــــز نب الوســــا ن ا ل يتون 

 عي.املسامها ، ووسا ط التواصن امجتما
أعــ    عــداد اســيتان ج   ل نعــال  ٤7وستســتند الوجنــ  التن   يــ     األن ــة  املب  نــ    ال  ــوة  -٤8

 .  ٢٠16والتوع     عا  
و  ما يت و  قوكـز نبـادل امل وومـا  الت نولوج ـ ، واصـوت األمانـ ، دعمـا  مننـا ل مـن الوجنـ   -٤9

 وم ســ ما العــ ح  ال ــب    الو  ســ   لوجنــ  التن   يــ .، ٢٠1٥التن   يــ ، نةــويو املوكــز ون زيــز    عــا  
وتاد  الوجنــ  التن   يــ  أيضــا  اســتخدامنا لوســا ط التواصــن امجتمــاعي، لــيتوي  أ ــدا نا ومنتجا ــا 

 .climatetech#عوى   سبوأل ونوييت باستخدا  ا وارة 
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 التعاون مع المؤسسات والجهات المعنية األ رى -7 
واصـــــوت الوجنـــــ  التن   يـــــ  التحــــــاور والت ـــــاون بن ـــــاط مـــــإ املؤسســــــا  ، ٢٠1٥  عـــــا   -٥٠

واجلنا  امل ن   األ و  بوسا ن وـ ، ن ـمن مـا يوـي: دعـوة األطـوايف املواقبـ  واملنظمـا  املواقبـ     
امل ـــارك    اجتماعـــا  الوجنـــ  التن   يـــ ، و بـــداي ا راي ب ـــمن  توـــف املســـا ن ق ـــد النظـــو؛ ودعـــوة 

ارك     ـــوار مواصـــ  ي؛ ودعـــوة ممثوـــي اجلنـــا  امل ن ـــ     امل ـــارك     توـــف  ـــوق اةـــرباي    امل ـــ
ال مـــــن التاب ـــــ  لوجنـــــ  التن   يـــــ ؛ والت ـــــاون مـــــإ مؤسســـــا  مثـــــن جلنـــــ  الت  ـــــف، واملوكـــــز وال ـــــب   

 والعندوق األ ضو لومناع ومو   الب    ال امل   والوجن  الدا م  امل ن   بالتموين.
لــق، وــاركت الوجنــ  التن   يــ    عــدة اجتماعــا  وأ ــداث، نضــم مــا يوــي: وبا صــا      ل -٥1

 و ــ  عمــن جلنــ  الت  ــف ب ــمن وســا ن التن  ــ  مــن أجــن حتســم  جــوايا  الت  ــف، الــك عع ــد    
  بــــــون؛ وامجتمــــــار الوابــــــإ ملنتــــــد  ديوبــــــان ب ــــــمن بنــــــاي  ٢٠1٥آلار/مــــــار   ٤    ٢ال ــــــيتة مــــــن 

وريت ا   تــم ال ــوع تم    زيوان/يون ــحل؛ ومنتــد     نــا لوةاقــ ، الــ ي ال ــدرا ، الــ ي عع ــد    طــار د
ن  ـــ م "؛ و و ـــ  عمـــن ب نـــوان ٢٠1٥ زيوان/يون ــحل  ٢٠    18عع ــد      نـــا بالنمســـا،   ال ـــيتة مـــن 

، عع ــــد    مــــان   "الوصــــإ واست ــــوايف املســــت بن: اســــتخدا  الت نولوج ــــا  لوتعــــدي لتيــــت املنــــاع
ـــــال وبم،   ال ـــــ اقتعـــــادا  امبت ـــــار "؛ ومـــــؤ و ب ـــــمن ٢٠1٥آب/ألســـــةس  ٢8    ٢6يتة مـــــن ب

، عع ــد   لنــدن باملمو ــ  املتحــدة لربيةان ــا ال ظمــى وأيولنــدا ال ــمال  ،   ال ــيتة "والن ــو والنمــو والب  ــ 
 .  ٢٠1٥أيوول/سبتمرب  18    16من 
الـــك نظمنـــا بـــالتزامن مـــإ وعـــ وة عوـــى للـــق، ر بـــت الوجنـــ  التن   يـــ  باأل ـــداث املواتيـــ   -٥٢

اجتماع نــا ال اوــو وايــادي ع ــو كــن مــن اجملوــس الــدو  لووابةــا  ال  م ا  ــ  ومو ــ  الب  ــ  ال امل ــ  
 ومؤوو امبت ار ال املي.

  
 الرسائل الرئيسية الموجهة إلى مؤتمر األطراف -جيم 

 
  أن نوجـــحل    مـــؤ و ، نـــود الوجنـــ  التن   يـــ٢٠1٥اســـتنادا     ال مـــن املضـــةوإ بـــحل   عـــا   -٥3

   املو  . األطوايف   دورنحل ايادي  وال  وين الوسا ن الو  س   التال   الك نود أيضا  
 

 عمو ا  ن   م ام ت اجا  الت نولوج    
ن ــد  عمو ــا  ن  ــ م ام ت اجــا  الت نولوج ــ ، ســواي ال مو ــا  الــك ســب   جواالــا أو الــك  -٥٤

م  ـــدة لتن  ـــ  أن ـــة  مســـت بو    ـــديف    التخ  ـــف مـــن آ ـــار نيـــت ســـتجو  مســـت ب  ، م وومـــا  
املنـــاع أو الت  ـــف م ـــحل. واليـــو  مـــن عمو ـــ  ن  ـــ م ام ت اجـــا  الت نولوج ـــ  لـــو مســـاعدة البوـــدان 
النام ــ  عوــى حتديــد وحتو ــن أولويا ــا مــن ام ت اجــا  الت نولوج ــ ، ولــو مــا مي ــن أن ي ــ ن أساســا  

 امل اريإ، نتضمن الت نولوج ا  السو م  ب   ا .لوصإ رموع  من الربام  و 
وســو م مــؤ و األطــوايف،   دورنــحل ال  ــوين، باياجــ     حتســم عمو ــ  ن  ــ م ام ت اجــا   -٥٥

 الت نولوج   لت ست نن    ما ينبث  عننا من أ  ار امل اريإ.
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  ــ  نتــا   عمو ــا  وأعــد  الوجنــ  التن   يــ  ن ويــوا  مؤقتــا  يتضــمن نوج نــا  ب ــمن ن زيــز نن -٥6
ــــواردة    ــــ  مــــن النتــــا   ال ن  ــــ م ام ت اجــــا  الت نولوج ــــ . وقــــد اســــتعمد  الوســــا ن الو  ســــ   التال 

 الت ويو املؤقت:
ــــن  أمه ــــ  عــــن عمو ــــ  الت  ــــ م. وحتديــــد مؤيــــدي ال مو ــــ   )أ(   ن ال ــــدرا  الب ــــوي  م ن يف

 امل وور وي زت الدعم الس اسي؛م س وينا و وواكنم   نا   وقت مب و مي ن أن يربت صورة  أو
 ن امل وومــا  املســتمدة مـــن عمو ــ  ن  ــ م ام ت اجـــا  الت نولوج ــ  م  ــدة ليتلـــا  )ب( 

 من عمو ا  التنم   الوطن  ، وينبيي من مث ن م م مواعا ا   نا؛
 ن التوع ـــ  والتواصـــن ب ـــمن نتـــا   عمو ـــا  ن  ـــ م ام ت اجـــا  الت نولوج ـــ  الـــك  )ج( 

 صووريان من أجن نبادل املمارسا  السو م  ون ج إ البودان عوى الت وم مننا؛ نع    بنجاح
 ن امل ــارك  الن ــة  مــن ال  انــا  الوطن ــ  امل   نــ  باعتبارلــا أطوا ــا   اعوــ  ر  ســ      )د( 

نن    الت نولوج ا  لا  األولويـ  عوـى العـ  د الـوط  مي ـن أن ن س ـو املسـاعدة الت ن ـ  امل دمـ  مـن 
 ز وال ب   لت زيز نن    نتا   عمو ا  ن   م ام ت اجا ؛املوك

ســت ون م يت ــا  امل ــاريإ أكثــو جا ــا   لا كــان  ويونــا ذــددا ، األمــو الــ ي مي ــن  )ه( 
ن ســـــت  بتـــــو ت م وومـــــا  م عـــــو  عـــــن الت ـــــال ف، ونســـــب  الت ـــــال ف    ال وا ـــــد، واملنـــــا إ امل ـــــيتك ، 

 وحتو ن املخاطو،  تعبع امل اريإ أكثو جالب   لوممولم؛و  ارا  التموين، و ةط الوصد، 
 ن نتبــــإ التحــــديا  والــــدرو  املستخوعــــ  مــــن نن  ــــ   ةــــط ال مــــن الت نولوج ــــ   )و( 

 وأ  ار امل اريإ يت ع م ووما  مي ن أن نوسإ نةاق ا جوايا  املن  ة بنجاح.
ج ــ ، وم ســ ما  ةــط ال مــن وبي ــ  ن زيــز نن  ــ  نتــا   عمو ــا  ن  ــ م ام ت اجــا  الت نولو  -٥7

 الت نولوج   وأ  ار امل اريإ، نوصي الوجن  التن   ي  مؤ و األطوايف قا يوي:
 ال األطـوايف عوـى حتديـد و وـواأل اجلنـا  امل ن ـ  لا  اةـربة    عـداد عمو ـا   )أ( 

 ؛‘م س وة‘أو ‘ مؤيدة‘ن   م قابو  لوتن   ، قا   للق حتديد أدوار نوق اجلنا   ما 
ن ـــج إ البوـــدان النام ـــ  األطـــوايف عوــــى  دمـــاج عمو ـــا  الت  ـــ م    ةـــط وبــــوام   ()ب 

وطن   وقةاع   أ ـو  لا  صـو ، مثـن  ةـط التنم ـ  الوطن ـ  ولتلـا مـن عمو ـا  التخ  ـف والت  ـف 
 لا  العو ؛
دعــــوة األطــــوايف واملنظمــــا  لا  العــــو     تيــــادة الــــوعي ون زيــــز التواصــــن ب ــــمن  )ج( 
 ــ م ام ت اجــا  الــك نع ــ   بنجــاح، ل تســا لوبوــدان نبــادل اــارب التن  ــ  الناجحــ  عمو ــا  ن  نتــا  

 وذاكا ا ب  ال  ؛
التسو م بـمن امل ـارك  الن ـة  مـن ال  انـا  الوطن ـ  امل   نـ  باعتبارلـا جنـا   اعوـ   )د( 

ــو املســا عدة الت ن ــ  ر  ســ     نن  ــ  الت نولوج ــا  لا  األول ــ  عوــى العــ  د الــوط  مي ــن أن ن س 
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امل دمــ  مــن املوكــز وال ــب   لت زيــز نن  ــ  نتــا   عمو ــا  ن  ــ م ام ت اجــا  الت نولوج ــ ، وبــمن بنــاي 
 قدرا  نوق ال  انا  س ساعدلا   تيادة   ال   أدا نا؛

امعــيتايف باياجــ     الت ج ــن بتن  ــ   ةــط ال مــن الت نولوج ــ  و دراج   ــارا   )ه( 
 ـاريإ، وباياجـ  املم نـ     مـوارد مال ـ  وب ـوي   صـا    لـد   عـداد  ةـط التموين لتن    أ  ار امل

ــــ ال مــــن  ــــك ســــب   عــــدادلا، مــــن أجــــن د ــــإ املســــتثموين    الت نولوج  ــــد  حتســــم اةةــــط ال ، ول
 املتما  بتن    امل اريإ؛

دعـوة األطـوايف واملنظمـا  لا  العـو     نتبــإ ون اسـم التحـديا  الـك اعيتصــت  )و( 
 مـــن الت نولوج ـــ  وأ  ـــار امل ـــاريإ املن ـــ ة والـــدرو  املستخوعـــ  مننـــا، مـــن أجـــن التن  ـــ   ةـــط ال

 ال  ال لنتا   عمو ا  ن   م ام ت اجا  الت نولوج  .
 

  وين ن نولوج ا املناع  
اســـــتنادا     مـــــوجز الوجنـــــ  التن   يـــــ  ب ـــــمن تيـــــادة  ـــــوص ايعـــــول عوـــــى التمويـــــن الـــــ ت   -٥8

لت نولوج ــا املنــاع، الــ ي يوكــز عوــى التحــديا  الــك نواجننــا البوــدان النام ــ     ويــن ن نولوج ــا  
منــحل، وأدوار  توــف اجلنــا  امل ن ــ   املستخوعــ املنــاع، وأ ضــن املمارســا    لــ ا اجملــال والــدرو  

 :(٢٢)  ن ست ايعول عوى  وين ن نولوج ا املناع، نربت الوجن  التن   ي  ما يوي
يتةوــــ  اجتــــ اب التمويــــن لت نولوج ــــا  املنــــاع اجلمــــإ بــــم س اســــا    وم ــــ   )أ( 

 ن ون كا يت:
 طويو  األمد: نستمو مدة ن  س ا طار الزم  ال ت  لتموين امل وور؛ ‘1‘
  ون ـــدر  ـــوا ز حتـــدث ني ـــتا    ا عـــو  الننا  ـــ  واصـــح  امل ـــاّ: وصـــإ س اســـا ‘٢‘

 وحتسن امل بول   املعو    لوم اريإ؛
قانون ـــ :  نا ـــ   طـــار ننظ مـــي واصـــع وقـــا م و  ـــا  لو ـــانون لبنـــاي الث ـــ    اســـت وار  ‘3‘

النظــا  وقدرنــحل عوــى نــو ت األســا  ل ســتثمارا  الــك ن تمــد عوــى اســتخدا  كث ــف 
 لوأ  املال؛

بنـــاي ال ـــدرا  ودعـــم املؤيـــدين الـــوطن م   كـــن مو وـــ  مـــن موا ـــن دورة ي تســـي  )ب( 
 امل وور الت نولوجي أمه   من أجن  وين ن نولوج ا املناع ون ن الت نولوج ا ب  ال  ؛

ينبيـــي اســـتخدا  التمويـــن ال ـــا  لت نولوج ـــا  املنـــاع ب  ـــاية مـــن  ـــ ل األدوا   )ج( 
عوــى ن اســم املخــاطو، اي    ــ  واملتعــورة، بــم األطــوايف  املال ــ  و/أو األدوا  األ ــو  الــك ننةــوي

 ال اعو  من ال ةاعم ال ا  واةاص، بي   حت  ز امستثمارا    ن نولوج ا  املناع؛
 

__________ 

 مي ن امط ر عوى مزيد من امل ووما    موجز الوجن  التن   ي  ب من تيـادة  ـوص ايعـول عوـى التمويـن الـ ت  (٢٢) 
 (.٢٠1٥لت نولوج ا املناع )ن وين األول/أكتوبو 
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نساعد م ارك  اجلنا  امل ن   عوـى نةـاق واسـإ و  وقـت مب ـو وب  ال ـ    ايـد  )د( 
 الت نولوج ا  اجلديدة نسب ا ؛ من املخاطو ون و   ايواجز الك ن    امستثمار  

مـــن املنـــم صـــمان انبـــار مـــ  مت امـــن بـــم اةةـــط والـــربام  املتعـــو  بالت نولوج ـــا  )ه( 
 والتمويــن املت وــ  باملنــاع عوــى العــ  د الــوط ، وم ســ ما  دمــاج عمو ــا  ن  ــ م ام ت اجــا  الت نولوج ــ 

   اةةط والربام  الوطن   وال ةاع   األ و  لا  العو ؛
نظــــوا     ا ــــت يف م ــــايت الــــدعم الــــدو  لوتمويــــن والت نولوج ــــا املت و ــــم باملنــــاع  )و( 

 وا ــت يف ســبن ن   مــحل، م بــد مــن ن زيــز امنســاق بــم املؤسســا  الدول ــ  مــن أجــن نبســ ط ا جــوايا 
 الك يت م عوى البودان النام   انباعنا لةو  التموين.

يــن الــ ت  لت نولوج ــا املنــاع، نوصــي الوجنــ  التن   يــ  وبي ــ  تيــادة  ــوص ايعــول عوــى التمو  -٥9
 مؤ و األطوايف قا يوي:

ــــا املنــــاع  )أ(  ــــن ن نولوج  ــــ  نســــمع بتموي ــــز ب  ــــا     ن  ن ــــج إ األطــــوايف عوــــى ن زي
 وامستثمار   نا، عوى حنو طوين األمد وواصع امل اّ وقانوين؛

لت نولوج ـــا  املنـــاع مـــن  ـــ ل ن ـــج إ األطـــوايف عوـــى اســـتخدا  التمويـــن ال ـــا   )ب( 
 األدوا  املال   و/أو لت املال   الك ننةوي عوى ن اسم املخاطو بم ال ةاعم ال ا  واةاص؛

ن ــج إ األطــوايف ال ــادرة عوــى تيــادة دعــم بنــاي ال ــدرا  ودعــم املؤيــدين الــوطن م  )ج( 
وج ـــــا املنـــــاع ون ـــــن   كـــــن مو وـــــ  مـــــن موا ـــــن دورة امل ـــــوور الت نولـــــوجي مـــــن أجـــــن  ويـــــن ن نول

 الت نولوج ا ب  ال  ، عوى أن ن  ن للق، ودعوة املنظما  لا  العو     ال  ا  ب لق أيضا ؛
ــــــو ت  )د(  دعــــــوة املنظمــــــا  لا  العــــــو     ن ســــــت نةــــــويو األســــــواق، مــــــن  ــــــ ل ن

 امل ووما  والب انا  ودعم األعمال التجاري  لووا دين اجلدد    السوق والنمالج التجاري ؛
ن ـــــج إ البوــــــدان النام ــــــ  األطــــــوايف عوـــــى  دمــــــاج عمو ــــــا  ن  ــــــ م ام ت اجــــــا   )ه( 

الت نولوج ــ    اةةــط والــربام  الوطن ــ  وال ةاع ــ  األ ــو  لا  صــو ، مثــن  ةــط التنم ــ  الوطن ــ  
 ولتلا من عمو ا  التخ  ف والت  ف لا  العو .

 
 نظم امبت ار الوطن    

 :(٢3)وينربت الوجن  التن   ي  ما ي -6٠
ــــــت  )أ(  ــــــوط  دورا  ذوريــــــا    دعــــــم الةــــــويف    د ــــــال ني  يــــــؤدي نظــــــا  امبت ــــــار ال

 ن نولوجي كفي و  ال لوتعدي لتيت املناع؛
 

__________ 

مي ــن امطــ ر عوــى مزيــد مــن امل وومــا    مــوجز الوجنــ  التن   يــ  ب ــمن ن زيــز نظــم امبت ــار الوطن ــ  لتحســم  (٢3) 
 (.٢٠1٥ال من املت و  بتيت املناع )ن وين األول/أكتوبو 
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بي ـ  نسـويإ ونـتة اجلنـود ال امل ـ  املت و ـ  باملنـاع، م بـد مـن دعـم البوـدان النام ـ     )ب( 
ن ــ  ال  الــ  صــووري  لزيــادة قــدرة البوــدان النام ــ  ن زيــز نظمنــا الوطن ــ  ل بت ــار.  ــنظم امبت ــار الوط

عوـــــى اســـــت  اب ن نولوج ـــــا  املنـــــاع ونوتي نـــــا ون م منـــــا ون ـــــولا، ون    نـــــا و  ـــــا  م ت اجا ـــــا، 
ــــا  ون    نــــا لتوب ــــ   ــــق أيضــــا  اســــتموار نةــــويو الت نولوج  ــــ لا واي ــــا  عو نــــا. وســــ دعم لل ونن  

 ام ت اجا  ا قو م  ؛
جنـــود وطن ـــ  و قو م ـــ  ودول ـــ  لـــدعم البوـــدان النام ـــ    ن زيـــز نظمنـــا نعبـــ حل  ال ـــا   )ج( 

الوطن   ل بت ـار   رـال ن نولوج ـا املنـاع. ومي ـن أن حتـدد نوـق اجلنـود رـام  لوت ـاون مـن أجـن 
 ن زيز نظم امبت ار الوطن  ، بي     م البودان من حت    ألدا نا   ما يت و  بت نولوج ا املناع.

دعــــم البوـــــدان النام ــــ    ن زيــــز نظمنـــــا الوطن ــــ  ل بت ــــار الوطن ـــــ ، نوصــــي الوجنـــــ   وبي ــــ  -61
 التن   ي  مؤ و األطوايف قا يوي:

ن ــج إ املنظمــا  لا  العــو  عوــى نــإ الب انــا  وامل وومــا  و جــواي التحوــ     )أ( 
ا خيـــ  امبت ـــار   لوتوصـــن     نـــم ايالـــ  الوالنـــ  لـــنظم امبت ـــار الوطن ـــ    البوـــدان النام ـــ    مـــ

 رال ن نولوج ا املناع، ولتحسم للق ال نم؛
ن ـــج إ ن ـــإ اجلنـــا  امل ن ـــ  بـــنظم امبت ـــار الوطن ـــ  عوـــى تيـــادة نبـــادل اةـــربا   )ب( 

مـــن املبــادرا  الــك نـــدعم ن زيــز نوـــق الــنظم   البوـــدان  املستخوعــ واملمارســا  الســو م  والـــدرو  
 ل ن نولوج ا املناع؛النام     ما خي  امبت ار   را

ن ـــــج إ البوـــــدان النام ـــــ  األطـــــوايف عوـــــى النظـــــو   ســـــبن ن زيـــــز نظمنـــــا الوطن ـــــ   )ج( 
ل بت ـــار عنـــد  جـــواي عمو ـــا  ن  ـــ م ام ت اجـــا  الت نولوج ـــ  ووصـــإ  ةـــط ال مـــن الت نولوج ـــ ، 

ــــا املنــــاع ون ــــدر طوبا ــــا    ــــ  ألــــدا نا ا ــــددة   رــــال ن نولوج  املوكــــز   ــــديف    ننــــا مــــن حت  
 وال ب  ؛
دعــوة البوــدان املت دمــ  األطــوايف    أن نبــم  لوموكــز وال ــب  ، عــن طويــ  ك انا ــا  )د( 

 الوطن   امل   ن ، السبن الك مي ن أن ندعم  ا البودانح النام     ن زيز نظمنا الوطن   ل بت ار؛
لوم ــاريف ســبن ال مــن كجنــ  ننســ    (٢٤)ن ــج إ املوكــز وال ــب   عوــى است  ــايف )ه( 

امل تســـب  مـــن اةـــربا  واملمارســـا  الســـو م  والــــدرو  املستخوعـــ  مـــن ن ـــدر الـــدعم لت زيـــز نظــــم 
امبت ـــار الوطن ـــ    البوـــدان النام ـــ    مـــا خيـــ  امبت ـــار   رـــال ن نولوج ـــا املنـــاع، وللـــق بةـــوق 

واجلنــا  امل ن ــ   ن ــمن اســتخدا  ا ا ــن املوجــودة الــك مي ــن مــن    ــا لو  انــا  الوطن ــ  امل   نــ 
 األ و  أن نتبادل امل ووما  عن ن زيز نظم امبت ار الوطن  .

 

__________ 

 ‘.٢‘)ج(1٢3  وة ، ال16-/  أ1و  ا  لوم ور  (٢٤) 
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أعــ  ، نبوــ  الوجنــ  التن   يــ  مــؤ و األطــوايف  61وبي ــ  دعــم ا جــوايا  ا ــددة   ال  ــوة  -6٢
بممـــا مســـت دة ل صـــة ر قزيـــد مـــن األن ـــة  الـــك نتنـــاول نظـــم امبت ـــار الوطن ـــ     طـــار  ةــــ  

، قــــا   للـــــق مـــــن  ـــــ ل الت ــــاون مـــــإ املوكـــــز وال ـــــب   ٢٠17-٢٠16املتجـــــددة لو ـــــيتة عمونــــا 
 واملنظما  الدول   واجلنا  امل ن   من أصحاب املعوح .

 
 ن و الت نولوج ا   رال نول د الةاق  ال نوبا    املتجددة املوتَّع   

نول ــد الةاقــ  ال نوبا  ــ  املتجــددة نؤكــد الوجنــ  التن   يــ  لأطــوايف أن ن ــو الت نولوج ــا   رــال  -63
 :(٢٥)املوتع  مي ن أن حي   نو  أمور ن من ما يوي

ا ســنا  ب ــدر كبــت   ايــد مــن انب ا ــا  لــاتا  الد   ــ  بتول ــد الةاقــ  ال نوبا  ــ   )أ( 
 املنخ ض  ال وبون؛

ن ــدر  ــدما  ال نوبــاي    املنــاط  الــك م مي ــن  مــدادلا عــن طويــ  ال ــب ا   )ب( 
ملوكزي ، با صا      نـو ت منـا إ م ـيتك  ل ـن اجملتم ـا  ا و ـ ، مثـن ن زيـز أمـن الةاقـ ، وايـد مـن ا

 نووث ا واي ا وي، والت و ن من امعتماد عوى الوقود األ  وري املستورد؛
نـــو ت مزيـــد مـــن معـــادر الةاقـــ  ال نوبا  ـــ    الـــنظم املوصـــول  بال ـــب  ، ومـــن مث  )ج( 

 اق  وتيادة   ال   ل   ال ب ا  وقدر ا عوى الت  ف.ن زيز أمن الة
ولتوســ إ نةــاق اســتخدا  الت نولوج ــا   نول ــد الةاقــ  ال نوبا  ــ  املتجــددة املوتعــ ، نوصــي  -6٤

 الوجن  التن   ي  مؤ و األطوايف بت ج إ األطوايف عوى ما يوي:
ا   للـــق مـــن بنـــاي ون زيـــز ال ـــدرة ال ةويـــ    وـــ ن قـــدرا  ب ـــوي  ومؤسســـ  ، قـــ )أ( 

 ــ ل نظــم امبت ــار الوطن ــ ،  ــديف   ــم البوــدان عوــى حنــو نــا  مــن نةــويو ون ــن ون ــو ون ــي ن 
نظم الةاق  املتجددة املوتع  وطن ا . وقـد يوـز  ن ـدر مزيـد مـن املسـاعدة وحتسـم الت نولوج ـا لتم ـم 

   الةاق ؛النظم من التمقوم عوى حنو   ال من   ال الت و   مإ م  و  ن ةإ  مدادا
وصـإ أو حتــديال ونن  ــ  أطــو س اســان   وننظ م ــ  وــ ا   و  الــ  ن ــجإ عوــى نول ــد  )ب( 

ال نووصـو    ونظـم  دارة الةاقـ   الةاق  ال نوبا    املتجـددة املوتعـ ، قـا   للـق صـبط جـودة الـنظم
 والتدابت الوام      صمان أمن امستثمارا ،  س  امقتضاي؛

اص عوــى امل ــارك  وامســتثمار ب ــوة مــن  ــ ل ايــوا ز امل  مــ  ن ــج إ ال ةــار اةــ )ج( 
 ون ست نن    النمالج التجاري  ال  ال  والناجح ؛

تيــادة الوصــد مــن جانــ  الةوــ  ون زيــز ن نولوج ــا  اليتوــ د لوحــد مــن  ــام   )د( 
 امرن ار امل وط   الةو    ل  يتة الت ي ن؛

 

__________ 

مي ــن امطــ ر عوــى مزيــد مــن امل وومــا    مــوجز الوجنــ  التن   يــ  ب ــمن ن ســت ن ــو الت نولوج ــا   رــال نول ــد  (٢٥) 
   (.٢٠1٥الةاق  ال نوبا    املتجددة املوتع  )ن وين األول/أكتوبو 
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 بن اط وك ال  ن اوما ال  ال. صمان م ارك  ن إ اجلنا  امل ن   )ه( 
ونوصــي الوجنــ  التن   يــ  أيضــا  مــؤ و األطــوايف بــدعوة األطــوايف وال  انــا  الت ــي و   ل ل ــ   -6٥

املال ــ  ولتلــا مــن املؤسســا  املال ــ     ن ــدر الــدعم املــا  لتةــويو ون ــن الت نولوج ــا   رــال نول ــد 
 أع  . 6٤عاة التوص ا  الواردة   ال  وة الةاق  ال نوبا    املتجددة املوتع ، مإ موا

ونبوـــ  الوجنـــ  التن   يـــ  األطـــوايف بممـــا وـــوعت    عـــداد ورقـــ  ن ن ـــ  ب ـــمن نول ـــد الةاقـــ   -66
 ال نوبا    املتجددة املوتع .

  
 2015تقرير عن أنشطة وأداء مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ في عام  -رابعاا  

 
 عمل المجلس االستشاري -ألف 

 
 1٤أعـوب اجملوـس امست ـاري لوموكـز وال ـب  ،   اجتماعـحل اةـامس امل  ـود   ال ـيتة مــن  -67
( ر ـــــ  بمعضـــــا حل اجلـــــدد، 1  كوبننـــــالن بالـــــدامنوأل، عمـــــا يوـــــي: ) ٢٠1٥ن ســـــان/أبوين  16   

الســـ د صـــاموين أديـــوي أدجيو ـــون والســـ د ذمـــد صـــادق تاد  والســـ دة مارينـــا وـــ انيتادتي والســـ د  
ــــ ين عع نــــوا و  ــــا  لنظامــــحل الــــدا وي؛ )كارســــتم كــــ ــــدي ر  ســــا  ٢واو ، ال ( ر ــــ  بالســــ د مــــا  و كن

( أقـو الب ـان 3جديدا ، عم   بنظامحل الدا وي، والسـ د  ويـد ماوـولو أونـدوري نا بـا  جديـدا  لوـو  س؛ )
 املا  لوموكز وال ب  .

 أيوـــول/ 16    1٤ن وأعـــوب اجملوـــس امست ـــاري،   اجتماعـــحل الســـاد  امل  ـــود   ال ـــيتة مـــ -68
( ر ــــ  ب ضــــو  اجلديــــد الســــ دة  ل ن تــــا دانــــو، ممثوــــ  1  كوبننــــالن، عمــــا يوــــي: ) ٢٠1٥ســــبتمرب 

( أقــو 3( وا ــ  عوــى  ةــ  الت ــي ن الســنوي  لوموكــز وال ــب  ؛ )٢املنظمــا  الب   ــ  لــت اي وم ــ ؛ )
 .  ٢٠16 زان   املوكز وال ب   ل ا  مؤقتا  م

  
 لمركز وشبكة تكنولوجيا المناخالهيكل التنظيمي  -باء 

 
 مركز تكنولوجيا المناخ -1 

ن ـــإ الوفــــا ف ال ـــالوة   موكـــز ن نولوج ـــا املنــــاع،  ٢٠1٥وعـــيوت لوـــول  زيوان/يون ـــحل  -69
ونتـملف مــن وف  ــ  مـديو وظســ  مــوف م مــن ال  ـ  ال ن ــ  ومــوف حم  داريـم. وا تــت ن ــإ املووــحم 

إ م ـايت األمـم املتحـدة. وبا صـا      لـ   الت   نـا ، س واصـن عن طويـ  عمو ـ  ننا سـ   نتوا ـ  مـ
بونــام  األمــم املتحــدة لوب  ــ  ومنظمــ  األمــم املتحــدة لوتنم ــ  العــناع   )ال ون ــدو( ن ــدر الــدعم ال  ــ  

    املوكز وال ب  .
ر ن ـإ وما تال املوكـز وال ـب   يتو  ـان الـدعم مـن وـوكا نما   امحتـاد لتم  ننمـا مـن ن ـد -7٠

 ـــــدما ما، وم ســـــ ما ن ـــــدر املســـــاعدة الت ن ـــــ     البوـــــدان النام ـــــ . ومـــــا تام يتو  ـــــان الـــــدعم مـــــن 
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،   رـــام   دارة امل ـــاريف والوصـــد والت  ـــ م وبنـــاي DNV GLوـــوي نما امســـيتان جي، ولـــو منظمـــ  
 ال درا  و وواأل ال ةار اةاص.

 
 تكنولوجيا المناخشبكة  -2 

األطـوايف    موكـز ن نولوج ـا املنـاع  قامـ  ون سـت وـب   نتـملف مـن املؤسسـا  طو  مؤ و  -71
 (٢6)ال ـــادرة عوـــى امســـتجاب  لوةوبـــا  امل دمـــ  مـــن البوـــدان النام ـــ    مـــا يتعـــن بتةـــويو الت نولوج ـــا

. ووعصــ ت  جــوايا  قبــول األعضــاي   وــب   ن نولوج ــا املنــاع بنــاي  عوــى نتــا   امجتمــاعم (٢7)ون ونــا
 والثالال لومجوس امست اري لوموكز وال ب  . الثاين
طوـــ   1٠1مـــا رموعـــحل  ٢٠1٥ن ـــوين األول/أكتـــوبو  6وقـــد نو ـــى املوكـــز وال ـــب    ـــ   -7٢

مننــا، ورأيــا أن طوبــم م يســتو  ان ن ــإ امل ــايت، وم نــزال  89ل ضــوي  ال ــب  ، وا  ــا عوــى عضــوي  
سـا ، لسـ  نـور املؤسسـا  األعضـاي   نـا، مـن الةوبا  املتب    ق د الت   م. ونتـملف ال ـب   باأل

   7٠ال ةار اةاص واملنظما  لـت اي وم ـ  واملنظمـا  األكادمي ـ  والبحث ـ ، الـك ن ـ ن  ـوا  
 املا   من رمور أعضا نا، وي  ن كن نور من نوق املؤسسا   وال ل   النسب .

 ا  مننمــا لتةــويو ال ــب  . مؤسســ  ســ  ٢٠٠وقــد انعــن املوكــز وال ــب   مباوــوة بــمكثو مــن  -73
   أن عــدد أعضــاي ال ــب   املســجوم  ٢٠1٥و وــ  حتو ــن ســويإ أجــوي   ن ــوين األول/أكتــوبو 

  أ وي  ــا أقــن مــن نظــوا نم   آســ ا واألمــوي تم، ول ــن نةــاق ال ــب     أ وي  ــا مما ــن لنةاقنــا   
األ وي  ــــ   ــــ  و ن ّ ي ــــن املنــــاط  األ ــــو ، ألن مؤسســــا  عديــــدة ن ــــد   ــــدما ا    البوــــدان 

م ولــا موجــودا    أ وي  ــا. ونثــت منة ــ  أوق انوســ ا أكــرب ال ــوالن م ارنــ  بيتلــا، وقــد بعــ لت جنــود 
، ٢٠1٥ صــا    لت ــج إ الةوبــا  مننــا ل ضــوي  ال ــب  . و ضــي ال ــب   حنــو حت  ــ  لــد نا ل ــا  

ةـربة   كـن منة ـ  دون  قو م ــ  مـن   ـال عـدد أعضـا نا ونةاقنـا، رلـم اياجــ     مواصـو  ن زيـز ا
 وكن قةار وكن نور من املؤسسا .

 
 الكيانات الوطنية المعّينة -3 

ال  انـــا  الوطن ـــ  امل   نـــ  لـــي قثابـــ  مواكـــز التنســـ   ا و ـــ  لتةـــويو الت نولوج ـــا  ون ونـــا،  -7٤
النام ــ  األطــوايف  وجنــا  امنعــال قوكــز ن نولوج ــا املنــاع   مــا يت وــ  بالةوبــا  امل دمــ  مــن البوــدان

ـحل مـؤ و األطـوايف دعـوة    األطـوايف لتسـم   ك انا ـا الوطن ـ   ب من ا ت اجا ا الت نولوج ـ . وقـد وج 
، 17-/  أ٢امل   نــــــ    رــــــال نةــــــويو الت نولوج ــــــا  ون ونــــــا، عمــــــ   بــــــاملو   الســــــابإ مــــــن امل ــــــور 

 .  18-/  أ1٤من امل ور  1٢ وال  وة
 

__________ 

الدو  امل ن   بتيت املناع، ي عد بت نولوج ا املناع كـن مـا يوـز  مـن     ا  مإ الت ويف ال ي وص تحل ا     اي وم   (٢6) 
م ـــدا  أو ن ن ـــا  أو م ـــاريف عمو ـــ  أو منـــارا  لوت  ـــف مـــإ منـــاع متيـــت أو التخ  ـــف مـــن انب ا ـــا  لـــاتا  

 الد    ، ون من ل   الت نولوج ا ندابت الت  ف والتخ  ف.
 .1٢3، ال  وة 16-/  أ1امل ور  (٢7) 
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،  136، كــان ٢٠1٥وبو ن ــوين األول/أكتــ 6ولوــول  -7٥  111بوــدا  قــد  ــى ك انــحل الــوط  امل ــم 
. وبـــالنظو    أمه ـــ  لـــ   ال  انـــا ، (٢8)مننـــا مـــن األطـــوايف لـــت املدرجـــ    املو ـــ  األول ل ن اق ـــ 

يواصن املوكز وال ب   ن ج إ األطوايف عوـى نسـم   ك انا ـا    طـار أن ـةتنما، وقـد انعـ  قواكـز 
 املنــاع والتاب ــ  ل ن اق ــ  ا طاريــ  يةوبــان مننــا أن نســمي األطــوايف ك انا ــا كــي التنســ   امل ن ــ  بتيــت

ن مــن مــإ املوكــز وال ــب   ونســت  د مــن  ــدما ما. ووصــإ املوكــز وال ــب   دلــ    لو  انــا  الوطن ــ  
امل   نـ  ي ــد   ل نــا نوج نــا  ب ــمن ل  ونمــا وعمو ا مـا، وقامــا،  ضــ   عــن للــق، بت ســت جوســا  

وم مــن األقــوان،   ــال نتبــادل ال  انــا  الوطن ــ  امل   نــ  اار ــا   ا جــوايا  الــك نتب نــا بوــداما الــت 
 لتحديد ل  ونا.

 
 التمويل -4 

، أن  ــو ل الت ــال ف املت و ــ  قوكــز ن نولوج ــا املنــاع ون ب ــ  17-/  أ٢ن ــور، قوجــ  امل ــور  -76
ل ـــ  املال ـــ  ووصـــوم     املعـــادر اةتيـــ ،  ضـــ   عـــن  ـــدما  ال ـــب   مـــن معـــادر  تو ـــ ، بـــديا  با 

. ودعع ــت األطــوايف (٢9)املســامها  املال ــ  وال  ن ــ  امل دمــ  مــن املنظمــ  املضــ    وامل ــاركم   ال ــب  
 .(3٠)املستة       دعم املوكز وال ب   من   ل ن در املوارد املال   ولتلا من املوارد

الــــ ي ي ــــود  بونــــام  األمــــم املتحــــدة لوب  ــــ  ل  ــــون اجلنــــ  املضــــ    وب  ــــد ا ت ــــار امحتــــاد  -77
،  ـــ ل الـــدورة الســـاب   ع ـــوة ملـــؤ و األطـــوايف، ٢٠1٢وال ـــب     كـــانون األول/ديســـمرب  لوموكـــز
امنةـــ ق ســـوي ا    ن ـــي ن املوكـــز وال ـــب   ب ضـــن املســـامها  الن ديـــ  وال  ن ـــ  الـــك قـــدمنا  أم ـــن
، كـــان املوكـــز وال ـــب   قـــد صـــمنا مــــا ٢٠1٥دومر. و   وت/يول ـــحل  م يـــم ٥.8٥وبويـــت  امحتـــاد
 88مو ــون دومر مــن معــادر  نا  ــ  )انظــو اجلــدول أدنــا (، نو  ــا مننــا بال  ــن نســب   ٢6.7 رموعــحل

ــــ   ــــق، أن ــــ  مو ــــ  الب  ــــ  ال امل  ــــون دومر، ب ــــد املوا  ــــ  عوــــى  1.8  املا ــــ . وبا صــــا      لل مو 
الن ـــن الســـويإ لت نولوج ـــا  التخ  ـــف ونوســـ إ نةـــاق ن ـــولا عـــن طويـــ  ن ـــج إ "م ـــوور ب نـــوان 

. ويبوـــ  رمـــور املســـامها  املـــ كورة أعـــ   ٢٠1٥   زيوان/يون ـــحل  "موكـــز ووـــب   ن نولوج ـــا املنـــاع
مو ــون دومر. ويواصــن بونــام  األمــم املتحــدة لوب  ــ  وال ون ــدو،  3٤.3٥امل دمــ     املوكــز وال ــب   

احتـــاد املوكـــز وال ـــب  ، التحـــاور مـــإ اجلنـــا  املاحنـــ  ايال ـــ  وا تموـــ  لتـــممم أمـــوال باعتبارمهـــا را ـــدي 
مو ـــون دومر، نـــو و مننـــا  18.98، نبوـــ  امل زان ـــ  امل ـــورة لوموكـــز وال ـــب   ٢٠16 صـــا   . و  عـــا  

 م يم دومر. 9بال  ن قواب  
  

 

__________ 

 .<http://unfccc.int/ttclear/templates/render_cms_page?TEM_ndes>انظو  (٢8) 
 .ال ور السابإ، املو   األول، 18-/  أ1٤امل ور  (٢9) 
 .139، ال  وة 17-/  أ٢امل ور  (3٠) 
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 2015لمركز وشبكة تكنولوجيا المناخ حتى تموز/يوليه  هايحصل علتماألموال ال
 

 رمور املسامها  )بالدومر( )أ(اجلن  املاحن 

 8 ٤99 8٥٠ النووي 

 6 78٤ ٢61 امحتاد األورويب

 ٥ 361 ٤61 الدامنوأل

 ٢ ٤٥1 ٤61 كندا

 1 3٠٠ ٤99 ال ابان

 1 ٠٠٠ ٠٠٠ الوميا  املتحدة األموي   

 ٥86 ٢٠7 أملان ا

 ٤٠٠ ٠٠٠ سويسوا

 ٢16 6٤٠  نوندا

 117 6٤7 يولنداأ

26 718 026المجموع الفرعي 

 1 8٠٠ ٠٠٠ صندوق الب    ال امل  

28 518 026المجموع 

نربعت السويد قسامها  ن دي  وع ن   ملوكز ووب   ن نولوج ا املناع من أجن ن ب تحل عن طوي  بونام   )أ( 
   األمم املتحدة لوب   .

وطعوــ  مــن مو ــ  الب  ــ  ال امل ــ  أن يــدعم ن ــي ن وأن ــة  املوكــز وال ــب  ، باعتبــار    ــد   -78
آل ـــا   ويـــن امن اق ـــ . ووـــارأل بونـــام  األمـــم املتحـــدة لوب  ـــ  وال ون ـــدو، باســـم املوكـــز وال ـــب  ،   

املو ــ   . ووــارأل17-/  أ٢عــدة مناق ــا  مــإ مو ــ  الب  ــ  ال امل ــ  ملتمــا  الــدعم منــحل و  ــا  لوم ــور 
أيضـــا    اجتماعـــا  اجملوـــس امست ـــاري لوموكـــز وال ـــب   ملناق ـــ  دور    املوكـــز وال ـــب  . وجيـــوي 
ال مـــن أيضـــا  عوـــى  قامـــ  روابـــط بـــم املوكـــز وال ـــب   وم ـــاريإ املو ـــ  ا قو م ـــ  املت و ـــ  قواكـــز ن ـــن 

جـــــو  آ ـــــو املناق ـــــا  مـــــإ ن نولوج ــــا املنـــــاع و ويونـــــا الـــــك نن ـــــ لا املعـــــاريف ا منا  ـــــ  ا قو م ـــــ . و 
  مـــــــان  ، وأد     امن ـــــــاق عوـــــــى  ٢٠1٥آب/ألســـــــةس  ٢8املعـــــــاريف ا منا  ـــــــ  ا قو م ـــــــ    

مواصو  لـال سـبن الت ـاون  ـ ل املناسـبا  الـك ينظمنـا مـؤ و األطـوايف، ونوج ـحل رسـا ن م ـيتك  عـن 
 عدة الت ن   بالدعم املا .الت اون، واملضي   مناق   سبن الت اون عوى الع  د ال ةوي، وربط املسا

وقد عمن املوكز وال ـب   ومـا تام ي مـ ن مـإ العـندوق األ ضـو لومنـاع عوـى است  ـايف  -79
 م انـــا   جيـــاد معـــادر  ويـــن  صـــا   ، وم ســـ ما لأن ـــة  األساســـ   )أي املســـاعدة الت ن ـــ ( الـــك 

 يضةوإ  ا املوكز وال ب  .
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 ناخأنشطة مركز وشبكة تكنولوجيا الم -جيم 
 

 : االستجابة للطلبات المقدمة من البلدان النامية1الوظيفة  -1 
طو ـــا  لـــت مـــدرج    3٠، مـــإ ٢٠1٥ن ـــوين األول/أكتـــوبو  6عمـــن املوكـــز وال ـــب  ،  ـــ   -8٠

. وقـــد وصـــن قوابـــ   وـــال الةوبـــا  الـــك (31)طوبـــا  و ةـــ  اســـتجاب  ٥٠املو ـــ  األول ب ـــمن مـــا رموعـــحل 
 تو ـ . وسـجن عـدد الةوبـا  ون ـدمنا املو وـي تيـادة وـنوا  ب ـد وـنو،  ظ ت باألولوي  موا ن نن  ـ  

ولــو ااــا  يعتوقــإ اســتموار  )انظــو ال ــ ن أدنــا (. واســتنادا     امل ــايت ايال ــ  لتحديــد األولويــا  الــك 
اعتمــــدلا اجملوــــس امست ــــاري، اعتعــــرب  م ظــــم الةوبــــا  امل دمــــ     املوكــــز وال ــــب   مؤلوــــ  باســــتثناي 

، أ ــ  املوكــز وال ــب   عوـى عان  نمــا أو  قضــايا الةوبــا  الــك اعتعــرب  ٢٠1٥و  آلار/مــار   ا نـم.
 مؤلو  ول ننا ّ نع ط األولوي  آن األ. ومث  أرب   طوبا  ّ حتت باألولوي     ا ن.

 
 ماحالة طلبات المساعدة التقنية التي تلقاها مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ واستجاباته

 
 

 

ون ــمن لــ   الةوبــا  رــا  الت  ــف مــإ نيــت املنــاع والتخ  ــف مــن آ ــار  عوــى الســواي،   ــال  -81
  املا ــــ  ب و نمـــا. ونتــــوتر  ٢٤  املا ـــ  بـــالتخ  ف، و ٤8  املا ــــ  مننـــا بــــالت  ف، و ٢8نت وـــ  نســـب  

 1٤مــن آســـ ا وا ــ ط ا ـــاد ، و 18طوبـــا  مــن أ وي  ـــا، و 16الةوبــا  نوتي ـــا  جيوا  ــا  ج ـــدا ،   ــال ورد 
 من أوروبا ال وق  . وورد       طوبا  من بودان مت ددة. ٢من أموي ا ال ن ن   وال ارييب، و

 

__________ 

يت وـ  بــادراج الةوبـا  امل دمــ    ســ اق لنـاأل املزيــد مـن الةوبــا  املتوقـإ نو  نــا أو اجلـاري لثنــا،  عوصـا    مــا  (31) 
 أع  . 77امل وور املمول من مو   الب    ال امل  ، امل ار  ل حل   ال  وة 

 ةط امستجاب  اجلاري نن   لا وامن اق عو نا 
 (3)اةةوة 
 (٢ ةط امستجاب  اجلاري نعم منا )اةةوة 

 الةوبا  الك ن ترب مؤلو  وحتظى باألولوي 

 الةوبا  الك ن ترب مؤلو  ول ننا م حتظى باألولوي 

 الةوبا  اجملمدة
 الةوبا  الك م ن ترب مؤلو 
 (1الةوبا  ق د ال ح  )اةةوة 

ايو 
ين/ين

 الثا
نون
كا

٢٠
1٤

 
ربايو
ط/ 
وبا

ر  
/ما
لار
آ

وين 
ن/أب
 سا
ن

 
مايو
ار/
أي

ون حل 
ن/ي
 زيوا

 
ول حل
وت/ي
 

 
ةس

لس
ب/أ

آ
مرب 

سبت
ول/
أيو

 
وبو
أكت
ول/
 األ
وين
ن 

مرب 
/نو 
ثاين
ن ال
 وي
ن

مرب 
ديس
ول/
 األ
نون
كا

 
ايو 
ين/ين

 الثا
نون
كا

٢٠
1٥

 
ربايو
ط/ 
وبا

ر  
/ما
لار
آ

وين 
ن/أب
 سا
ن

 
مايو
ار/
أي

ون حل 
ن/ي
 زيوا

 
ول حل
وت/ي
 

 
ةس

لس
ب/أ

آ
مرب 

سبت
ول/
أيو

 
وبو
أكت
ول/
 األ
وين
ن 

 
 

6٠ 

٤٥ 

3٠ 

1٥ 

 ص و
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ج ـــ    وورد  م ظـــم الةوبـــا  مـــن البوـــدان الـــك أجـــو  عمو ـــ  ن  ـــ م ام ت اجـــا  الت نولو  -8٢
اجل ــن ‘. ولــد  مواعــاة ن ــإ البوــدان الــك أجــو  عمو ــ  ن  ــ م مــن ٢٠13و ٢٠٠9ال ــيتة بــم عــامي 

  املا ــ  مــن الةوبــا  مــن البوــدان الــك أجــز  عمو ــ   ٥6ن ــمن  ةــ  عمــن ن نولوج ــ ، ورد ‘ الثــاين
ن  ــ م ام ت اجــا . ومثــ  ع قــ   جياب ــ  بــم الةوبــا  الــواردة والبوــدان الــك أجــو  عمو ــ  الت  ــ م. لــت 

  نــا ارنباطــا  مباوــوا  بالتوصــ ا أن الةوبــا  امل دمــ  مــن البوــدان الــك أجــو  عمو ــا  الت  ــ م م يــونبط ن 
 واألولويا  املنبث   عن نوق ال مو ا .

ومــإ نزايــد عــدد الةوبــا ، لنــاأل  اجــ     نوك ــز جنــود املســاعدة الت ن ــ  عوــى الةوبــا  الــك  -83
مي ن أن نـؤدي أكثـو مـن لتلـا    ن ـو ن نولوج ـا  املنـاع ب  ال ـ    البوـدان م دمـ  الةوـ ، بةـوق 

يـواجز ون زيـز الب  ـا  التم  ن ـ  و قامـ  روابـط مـإ اجلنـود املب ولـ  ومـإ املمـولم واجلنـا  ن ـمن  تالـ  ا
املاحنــ . ويســتمو املوكــز وال ــب     التواصــن بن ــاط مــإ املعــاريف ا منا  ــ  ال امل ــ  وا قو م ــ  وصــندوق 

    الوقـــت الت  ـــف والعـــندوق األ ضـــو لومنـــاع، لوصـــإ طوا ـــ     ننمـــا مـــن ن ـــدر املســـاعدة الت ن ـــ
 املناس ، من أجن ن زيز التموين املت و  باملناع عوى نةاق واسإ.

 
 : تعزيز التعاون والحصول على المعلومات2الوظيفة  -2  

يواصــن نظــا   دارة امل ــاريف التــابإ لوموكــز وال ــب   دعمنمــا   امصــة ر بوفا  نمــا األساســ    -8٤
البوــدان النام ــ ، وصــنار ال ــوار اي ــوم م عوــى نةــاق أوســإ، الــك نســتنديف ال  انــا  الوطن ــ  امل   نــ    

وســـا و األ عـــا  م   رـــال ن نولوج ـــا املنـــاع. ووجـــود املوكـــز وال ـــب   عوـــى ا نيتنـــت يســـوط مزيـــدا  مـــن 
عوــى ال ــم ا ا ــن مــن امل وومــا  املتا ــ  امل دمــ  مــن وــوكا نما   امحتــاد ومــن عــدد مــن أعضــاي  الضــوي

، تار موقــإح املوكــز وال ــب   عوــى ا نيتنــت ٢٠1٥د بســوع .  منــ  كــانون الثاين/ينــايو  تــي يــزدا ال ــب   مــا
(. وبوــ  متوســـط (3٢)بوــدا  نام ـــا  ودولــ  جزريـــ  1٥٥بوـــد  توــف )مننـــا  ٢٠٠مســت من    78 ٠٠٠ حنــو

 تا و   ال نو. 3٠ ٠٠٠تا و يوم ا ، أي  1 ٠٠٠توار املوقإ   األونو األ تة 
 ـب ي الـدا وي لوموكـز وال ــب   )أو اجلـزي الـدا وي مـن نظـا   دارة امل ــاريف( وأصـبع املوقـإ ال -8٥

ــن مــوف ي املوكــز وال ــب   مــن ان ــز الةوبــا   يــدعم  ال ــا   دارة ونتبــإ عمو ــ  املســاعدة الت ن ــ ، ممــا مي  
ورصــد الت ــد  ا ــوت و صــدار/نو ي  وــ ارا  ااــال ا جــوايا  لا  العــو . ويتــو   ال ــا  نظــا  رصــد 

 ي نــإ امل وومــا  عــن املســاعدة الت ن ــ  )قــا   للــق البوــد واجملــال املواصــ  ي و ويــ  اةــرباي امل ــ  وــب
بامســتجاب ، ومــا    للــق(، ممــا يتــ ع ن زيــز وف  ــ  الوصــد والت  ــ م، قــا ي ــمن وصــإ صــور ب ان ــ  آل ــ  

ــــد ــــدعم  دارة وذد ــــ  )أي الوســــو  واألوــــ ال الب ان ــــ (. وي ــــد  املوقــــإ ال ــــب ي الــــدا وي مزي ا  مــــن ال
املســـاعدة الت ن ـــ  مـــن  ـــ ل وصـــإ نظـــا   ل ـــيتوين لومةاب ـــ . وحتوـــن أداة املةاب ـــ  طوبـــا  ال  انـــا  
الوطن ـــ  امل   نـــ ، مث نعـــنف املنظمـــا ، ســـواي املنظمـــا  ال ـــوي     امحتـــاد أو األعضـــاي   ال ـــب  ، 

دة مــن للــق مــديوي ن نولوج ــا املنــاع و  ــا  لتجار ــا و ربا ــا لا  العــو . ونســاعد امل وومــا  املســتم
   حتديد أ ضن املووحم ل ضوي  أ وق  اةرباي امل ن م بامستجاب .

 

__________ 

 (3٢) <ctc-n.org>. 
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ويواصـن نظـا   دارة امل ــاريف التـابإ لوموكــز وال ـب   اليتك ـز عوــى نةـويو ا تــو  بت زيـز موكــز   -86
ب    الت اعو ـــــ  اةـــــاص ببنـــــاي ال ـــــدرا ، الـــــ ي يتـــــ ع رموعـــــ  واســـــ   مـــــن ايو ـــــا  الدراســـــ   ال ـــــ

وم وومـــا  عـــن  و ـــا  ال مـــن واملنتـــديا  التدريب ـــ  ا قو م ـــ  الـــك ينظمنـــا املوكـــز وال ـــب  . ومـــن 
امل ــور وصــإ م تبــ  عــن الت نولوج ــا ست ــ ن معــدرا  مت ــام   لوم وومــا  لا  العــو  عوــى نةــاق 

 موقإ املوكز وال ب   عوى ا نيتنت.
مونمـا عوــى  قامـ  وـواكا  لتبــادل امل ـاريف، منتــد  واستضـايف املوكـز وال ــب  ،    طـار ع -87

وســـ ةا   6٠، الـــ ي وـــارأل   ـــحل أكثـــو مـــن ٢٠1٥وســـةاي امل ـــاريف املت و ـــ  باملنـــاع    زيوان/يون ـــحل 
م و  ــا  را ــدا  عوــى العــ د ال ــاملي وا قو مــي والــوط  مــن املتخععــم   امل وومــا  املت و ــ  باملنــاع 

 قامـــ  روابـــط ب ـــمن ا تـــو  بـــم موقـــإ املوكـــز وال ـــب   عوـــى والتنم ـــ ، لتح  ـــ  ألـــدايف مننـــا دعـــم 
 ا نيتنت وسا و املواقإ ال ب    امل ن   باملناع.

 
 : تعزيز الشبكات والشراكات وبناء القدرات3الوظيفة  -3 

 ةـــــط املوكـــــز وال ـــــب  ،  ـــــ ل ســـــن  ن ـــــي ونما الثان ـــــ ، ل  ـــــد ســـــب   منتـــــديا   قو م ـــــ   -88
 ،  ـــديف مســـاعد ا عوـــى حتديـــد ونو ـــي التمويـــن الـــ ت   جـــوايا  متاب ـــ  لو  انـــا  الوطن ـــ  امل   نـــ

الةوبــا  أو األن ــة  األ ــو  املت و ــ  بت نولوج ــا املنــاع، عــن طويــ  ن زيــز ال  قــ  قمثوــي املعــاريف 
ا منا  ـــــــ  دون ا قو م ـــــــ  وا قو م ـــــــ  واملت ـــــــددة األطـــــــوايف، ولتلـــــــا مـــــــن ا ل ـــــــا  املال ـــــــ  امل ن ـــــــ  

ملنــاع. ونتــ ع املنتــديا  ا قو م ــ  أيضــا   وصــ  لت زيــز ال ــب ا  ا قو م ــ  الناوــ   الــك بت نولوج ــا  ا
نضــم ال  انــا  الوطن ــ  امل   نـــ ، مــن  ــ ل نبـــادل اةــربا  ب ــمن  ن ـــا نا وأن ــةتنا عوــى العـــ  د 

وعمو ـ   الوط ، واستخدا  املساعدة الت ن   امل دم  من املوكـز وال ـب  ، والـووابط بـم املوكـز وال ـب  
 ن   م ام ت اجا  الت نولوج   الك يضةوإ  ا ال ديد من البودان النام  .

، كـــــان املوكـــــز وال ـــــب   قـــــد ع ـــــدا منتـــــديا   قو م ـــــ  ٢٠1٥ن ـــــوين األول/أكتـــــوبو  6و   -89
( بوـــدان أ وي  ـــا 3( بوـــدان أ وي  ـــا الناط ـــ  بال ونســـ   )بال ونســـ  (؛ )٢( آســـ ا؛ )1لومنـــاط  التال ـــ : )

بوــدا  وجنــا   ٥9( وــوق أوروبــا وال ــوق األوســط ولــوب آســ ا، وــارأل   نــا ٤ ـ  با ن و زيــ ؛ )الناط
 ثــن العــندوق األ ضــو لومنــاع واملعــاريف ا منا  ــ  املت ــددة األطــوايف ووــوكاي احتــاد املوكــز وال ــب   

 وأعضاي ال ب  .
نـــــاط  التال ـــــ : لوم ٢٠1٥وســـــتع  د املنتـــــديا  ا قو م ـــــ  الث  ـــــ  املتب  ـــــ     ويـــــف عـــــا   -9٠
( الــدول اجلزريــ  العــيتة النام ــ    ا ــ ط ا ــاد ؛ ٢أموي ــا ال ن ن ــ  وال ــارييب )با ســبان  (؛ ) (1)
 ( الدول اجلزري  العيتة النام     ال ارييب.3)

وأطوــ  املوكــز وال ــب   بونارنمــا اةــاص بوعايــ  طوبــا  أقــن البوــدان منــوا    الــدورة ال  ــوين  -91
ملــؤ و األطــوايف. وينــديف الربنــام     ن زيــز قــدرا  لــ   البوــدان عوــى  عــداد طوبــا  عال ــ  اجلــودة 
ا  لوحعـــــول عوـــــى املســـــاعدة الت ن ـــــ  ننةـــــوي عوـــــى  م انـــــا  كبـــــتة لن ـــــو الت نولوج ـــــا ون ونـــــا م ـــــدان 
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 واجتــ اب امســتثمار، و تــم ال ــدرا  املؤسســ   املتعــو  بت نولوج ــا  املنــاع، ونــدع م اجلنــود الوطن ــ 
 ،٢٠1٥  رــال ن ــن الت نولوج ــا قــا يت ــ  مــإ ألــدا نا ا منا  ــ  الوطن ــ . و  النعــف األول مــن عــا  

مــن  ــ ل الربنــام  الــ ي بوــدا  مــن أقــن البوــدان منــوا   11وــور املوكــز وال ــب     ن ــدر الــدعم    
 .  ٢٠1٥يعتوقإ أن ن ارأل   حل بودان  صا    من أقن البودان منوا    النعف الثاين من عا  

بونارـــا  ل نتـــداب، ينـــديف    نبـــادل امل ـــاريف  ٢٠1٥واعتمـــد املوكـــز وال ـــب   أيضـــا    عـــا   -9٢
لوت ــاون الـدو    رــال التخ  ــف  واةـربا  بــم موكـز ن نولوج ــا املنـاع واملؤسســا  ال ـوي   لــحل، ن زيـزا  

مـــن آ ـــار نيـــت املنـــاع والت  ــــف م ـــحل. ودععـــي املووـــحون الـــ ين ميثوــــون أعضـــاي ال ـــب   )قـــا   للــــق 
ال  انــــا  الوطن ــــ  امل   نــــ ( ووــــوكاي املوكــــز وال ــــب     امحتــــاد    امل ــــارك    عمــــن املوكــــز وال ــــب   

و وســـت  أوـــنو. وس  ـــارأل املووـــحون النـــاجحون   م ـــو  ب وبننـــالن ملـــدة نـــيتاوح بـــم أرب ـــ  أوـــن  
ال مــــن امســــيتان جي والت ــــي وي الــــ ي يضــــةوإ بــــحل املوكــــز وال ــــب  ، وس تســــا  ــــم   الوقــــت لانــــحل 

    نمنــم لتن  ــ  ن نولوج ــا املنــاع ون ــن امل ــاريف. وبــدأ  اجملموعــ  األو  مــن املنتــدحبم   آب/ حتســم
 .  ٢٠1٥ و  من الربنام     ويف عا  ، ومن امل ور  ط ق جول  أ٢٠1٥ألسةس 

وبا صــــا      للــــق، أطوــــ  املوكــــز وال ــــب   رموعــــ   و ا مــــا الدراســــ   ال ــــب   ، ولــــي  -93
وس و  أ و  يستخدماما لبناي قدرا  ال  انـا  الوطن ـ  امل   نـ  واجلنـا  امل ن ـ  األ ـو    مـا يت وـ  

ج ـــا  وال ةاعـــا  املتعـــو  باملنـــاع ومســـامهتنا بت نولوج ـــا  املنـــاع. ون ـــو  ايو ـــا  ألـــم الت نولو 
  تيــادة ال ــدرة عوــى التــمقوم م ــحل وايــد مــن انب ا ــا  لــاتا  الد   ــ . وأن حــت لوم ــاركم   نوــق 
ايو ـــا   وصـــ  مناق ـــ  ألـــم ال جـــوا  ال ةاع ـــ  وال  بـــا ، وامطـــ ر عوـــى أمثوـــ  موموســـ  عوـــى 

  منـاط  أ ـو . وقـد نعظـم أكثـو مـن ا نـك ع ـوة الس اسا  واألدوا  الناجح  الك مي ـن ذاكا ـا 
وـخ ، ومـن امل ـور ننظـ م  و ـا   صـا    كـن  1 ٠٠٠ و   دراس   وب    وارأل   نا أكثـو مـن 

 أسبور أو أسبوعم.
 

 أنشطة أ رى اضطلع بها مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ -4 
 

 امنعال والتوع    
الـــك ي ـــدماما مـــن  ـــ ل موق نمـــا عوـــى ا نيتنـــت، واصـــن املوكـــز وال ـــب   التوع ـــ  باةـــدما   -9٤

وتيــــادة  ضــــورمها   وســــا ط التواصــــن امجتمــــاعي، ون ــــدر مــــا يســــتجد مــــن أ بــــار  عــــن طويــــ  الربيــــد 
ــــــت التية ــــــ  العــــــح     ا ل ــــــيتوين، وننظــــــ م   و ــــــا  دراســــــ   وــــــب   ، ونــــــو ت مــــــواد م توبــــــ . و و

 ع   ايوة.مادة  ع م     وسا ط ا  ٥٠ألن ةتنما أكثو من 
وقــد  املوكــز وال ــب   م وومــا  مســتجدة عــن الت ــد  الــ ي أ ــوتا     ــدما  املســـاعدة  -9٥

الت ن   وبناي ال درا  ونبـادل امل ـاريف، وعـن نووجينمـا  ـ   اةـدما   ـ ل مناسـبا  مت ـددة ط وـ  
ل وع ــــ  لوتن  ــــ  الســــن ،  وــــت الــــدورة ال  ــــوين ملــــؤ و األطــــوايف والــــدورة الثان ــــ  واألرب ــــم لون  ــــ  ا

 ومناسبا   قو م   ودول   أ و  و .
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 الوصد والت   م  
، نةـــويو نظـــا  لووصـــد والت  ـــ م لت ســـت DNV GLيواصـــن املوكـــز وال ـــب  ، بالت ـــاون مـــإ منظمـــ   -96

عمو ـــ  نتســـم بالوصـــوح وال  ـــاية و ســـن التوق ـــت    بـــ ن املـــؤ و واألطـــوايف والوجنـــ  التن   يـــ  واجملوـــس 
لوموكـــز وال ـــب   واجلنـــا  املاحنـــ  وبونـــام  األمـــم املتحـــدة لوب  ـــ  وال ون ـــدو. وســـ   د النظـــا  امست ـــاري 

أيضـــا     بـــ ن اجلنـــا  امل ن ـــ  األ ـــو  املنتمـــ ، مثـــن وســـا ط ا عـــ   واجملتمـــإ املـــدين، باجـــاتا  املوكـــز 
محتـــاد الـــ ي ييتأســـحل وال ـــب  ، وســـ م  ن املوكـــزح وال ـــب   مـــن رصـــد ون  ـــ م أدا نمـــا الت ـــي وي، و  ال ـــ  ا

بونــام  األمــم املتحــدة لوب  ــ  وال ون ــدو،   حت  ــ  ألــدايف املوكــز وال ــب  . وقــد أن حــت ب ــ  نــوان  نظــا  
الوصــد والت  ــ م عوــى واجنــ  مي ــن الوصــول  ل نــا مــن  ــ ل نظــا   دارة امل ــاريف، ســتعدرج   نــا مســت ب   

 ارب الناجح  ةدما  املوكز وال ب  .نوان   صا   ، وستعستخد  الب انا  اجملم   ل و  التج
 

 ألو   البودان لوحعول عوى املساعدة من موكز ووب   ن نولوج ا املناع  
نو ــى املوكــز وال ــب    وــ ارا  مــن نوك ــا ن  ــد   ــحل بممــا بوــد نــا  ومؤلــن مــن مث لوحعــول عوــى  -97

  اجتماعـــحل الســـاد ،  املســـاعدة مـــن املوكـــز وال ـــب  . وان ـــ  اجملوـــس امست ـــاري لوموكـــز وال ـــب  ،
عوــى أن يوــتمس املوكــز وال ــب   مــن مــؤ و األطــوايف نوصــ حا  ب ــمن مــد  ألو ــ  نوك ــا، الــك اعــيتيف 

 املؤ و بظوو نا اةاص ، لوحعول عوى الدعم من املوكز وال ب   باعتبارلا بودا  نام ا .
 

 الرسائل الرئيسية -5 
ن النام ــــ     دعــــم مؤسســــي متواصــــن ومســــتدا  حتتــــاج ال  انــــا  الوطن ــــ  امل   نــــ    البوــــدا -98

 دارة التزاما ــا املت و ــ  باملنــاع قوجــ  امن اق ــ  وللوــوايف عو نــا. ولنــاأل  اجــ     تيــادة الــدعم 
ال ــامن لو ــدرا  املؤسســ   لــد  البوــدان النام ــ ، ملســاعد ا   التملــ  لتن  ــ  مــا نضــ حل مــن  ةــط 

   و جوايا  التخ  ف امل  م  وطن ا .ال من الت نولوج   و ةط الت  ف الوطن 
ولناأل  اج  أيضا     ن زيز أوجـحل التـآتر والـووابط مـإ سـا و ا   ـا  املواصـ     لا  العـو   -99

 واجلنا  امل ن   كي يتسا لوموكز وال ب   ن در  دما ما ب  ن أ ضن.
 ساســا عوــى املســامها  الثنا  ــ .وي ــت املوكــز وال ــب      أن منولجنمــا التمــويوي ايــا  ي تمــد أ -1٠٠

ويةــوح لــ ا األمــو حتــديا  ألن النمــولج م يضــمن لوموكــز وال ــب   التمويــن الــ ت    املســت بن لت ــدر 
  دما ما.
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Annex 

[English only] 

Key messages to be delivered to the Conference of the Parties at its twenty-

first session 

 Joint key messages of the Technology Executive Committee and the I.

Climate Technology Centre and Network 

1. Throughout 2015, the Technology Executive Committee (TEC) and the Climate 

Technology Centre and Network (CTCN) have continued to collaborate closely on a number of 

activities and events in order to ensure coherence and synergy in the work of the Technology 

Mechanism.  

2. The TEC and the CTCN wish to provide Parties with the following joint key messages on 

how to further enhance action on climate technology development and transfer. The Technology 

Mechanism: 

(a) Stands ready to support Parties in implementing enhanced action on mitigation 

and adaptation, in both the short and long terms, including through the implementation of the 

outcomes of the twenty-first session of the Conference of the Parties (COP), without prejudging 

the outcomes of the deliberations among Parties on this matter; 

(b) Acknowledges the important role and active participation of stakeholders in 

supporting the Technology Mechanism’s activities and operations in 2015, including by 

participating in the Network of the CTCN and actively contributing to the work of the TEC; 

(c) Notes with appreciation the efforts of Parties to nominate their national designated 

entity (NDE) in 2015, being a substantive increase compared with in 2014, and invites those 

Parties that have yet to do so to nominate their NDE; 

(d) Reiterates its invitation to eligible Parties to submit, through their NDE, requests 

to the CTCN for technical assistance on climate technology development and transfer activities; 

(e) Invites Parties, through their NDE, to inform the CTCN on how they could 

support its activities; 

(f) Recognizes that the active participation of NDEs as key players in the 

implementation of nationally prioritized technologies can facilitate the technical assistance of 

the CTCN to enhance the implementation of the results of technology needs assessments 

(TNAs), and that capacity-building for NDEs would help them to perform more effectively; 

(g) Invites the Global Environment Facility (GEF) to continue to provide financial 

support to developing country Parties to conduct or update their TNAs; 

(h) Underlines the need for financial resources for the implementation of the results of 

TNAs; 

(i) Welcomes the full operationalization and activities of the Green Climate Fund 

(GCF) in 2015 and the initiation of an ongoing dialogue on linkages between the Technology 

Mechanism and the GCF; 

(j) Appreciates the continued financial and technical support for the activities of the 

Technology Mechanism;  

(k) Encourages Parties to create enabling environments conducive to mobilizing 

increased levels of investment in climate technologies; 
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(l) Reaffirms that the TEC and the CTCN will continue to collaborate to enhance 

coherence and synergy, including through the knowledge management system of the CTCN and 

the technology information clearing house (TT:CLEAR), in accordance with decision 17/CP.20, 

paragraph 3. 

 Key messages of the Technology Executive Committee II.

3. Building on the work carried out in 2015, the TEC wishes to deliver the following key 

messages to COP 21.  

Technology needs assessments 

4. TNAs, those already conducted and future ones, provide useful information for the 

implementation of future activities aimed at mitigating or adapting to climate change. The 

purpose of the TNA process is to assist developing countries to identify and analyse their 

priority technology needs, which can be the basis for a portfolio of programmes and projects, 

including environmentally sound technologies.  

5. COP 20 recognized the need for the TNA process to be improved in order to facilitate the 

implementation of the project ideas emanating from it. 

6. The TEC prepared an interim report on guidance on the enhanced implementation of the 

results of TNAs. The following key messages were derived from the findings contained in the 

interim report: 

(a) Human capacities are at least as important as the process. Early identification and 

involvement of champions or enablers can give visibility to a project and promote political 

support; 

(b) Information derived from the TNA process is useful to other national development 

processes and should therefore be mainstreamed into them; 

(c) Awareness and outreach of successfully implemented results of TNAs are 

necessary in order to share good practices and encourage countries to learn from them; 

(d) Active participation of NDEs as key players in the implementation of nationally 

prioritized technologies can facilitate the technical assistance of the CTCN to enhance the 

implementation of the results of TNAs; 

(e) Project proposals will be most successful if they have funding identified, which is 

facilitated by providing detailed information on costs, cost–benefit ratios, co-benefits, funding 

options, monitoring plans and risk analyses, which can make projects more attractive to funders; 

(f) Tracking challenges and lessons learned from implemented technology action 

plans (TAPs) and project ideas provides information that can expand the range of successfully 

implemented actions.  

7. To enhance the implementation of the results of TNAs, in particular TAPs and project 

ideas, the TEC recommends that the COP: 

(a) Urge Parties to identify and engage experienced stakeholders in developing 

implementable TNAs, including specifying stakeholders’ roles as ‘champions’ and ‘enablers’; 

(b) Encourage developing country Parties to integrate TNAs with other relevant 

national and sectoral plans and programmes, such as national development plans and other 

related mitigation and adaptation processes; 

(c) Invite Parties and relevant organizations to increase awareness and enhance the 

outreach of successfully implemented results of TNAs to allow countries to effectively share and 

replicate successful implementation experiences; 
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(d) Recognize that the active participation of NDEs as key players in the 

implementation of nationally prioritized technologies can facilitate the technical assistance of 

the CTCN to enhance the implementation of the results of TNAs, and that capacity-building for 

NDEs would help them to perform more effectively; 

(e) Recognize the need to expedite the implementation of TAPs and to incorporate 

funding options for implementing project ideas, and the potential need for additional financial 

and human resources when conducting TAPs, and improving those previously conducted, in 

order to trigger investors’ interest in project implementation; 

(f) Invite Parties and relevant organizations to track and share challenges and lessons 

learned from implemented TAPs and project ideas for the effective implementation of the results 

of TNAs. 

Climate technology financing 

8. Based on the TEC Brief on enhancing access to climate technology financing, which 

focused on the challenges of financing climate technologies faced by developing countries, best 

practices in and lessons learned from climate technology financing and the roles of different 

stakeholders in facilitating access to climate technology finance, the TEC highlights that:1 

(a) Attracting financing for climate technologies requires a combination of 

governmental policies that are: 

(i) Long-lasting: sustained for a duration that reflects the financing time frame of a 

project;  

(ii) Loud: establish policies and provide incentives that make a difference to the 

bottom line and improve the bankability of projects; 

(iii) Legal: provide a clear, legally established regulatory framework to build 

confidence that the regime is stable and can provide the basis for capital-intensive 

investments; 

(b) Capacity-building and support for national champions at each stage of the 

technology project cycle are important for effective climate technology financing and 

technology transfer; 

(c) Public finance for climate technologies should be used efficiently through 

financial and/or other instruments that share risks, both real and perceived, between public and 

private actors, to catalyse investments in climate technologies; 

(d) Wide, early and effective stakeholder engagement helps reduce risks and barriers 

to investment in relatively newer technologies; 

(e) It is important to ensure an integrated approach between technology and climate 

finance related plans and programmes at the national level, in particular the integration of TNAs 

with other relevant national and sectoral plans and programmes; 

(f) Given the different criteria for and evaluations of international climate finance and 

technology support, there is a need to enhance coherence between international institutions in 

order to reduce the complexity of the processes that developing countries have to follow to 

request financing. 

  

 

__________ 

 
1
 More information may be found in the TEC Brief on enhancing access to climate technology  

financing (October 2015).  
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9. To enhance access to climate technology financing, the TEC recommends that the COP: 

(a) Encourage Parties to promote enabling environments, conducive to climate 

technology financing and investment, that are long-lasting, loud and legal; 

(b) Encourage Parties to use public finance for climate technologies through financial 

and/or other instruments that share risks between public and private actors; 

(c) Encourage Parties in a position to do so and invite relevant organizations to 

enhance support for capacity-building and for national champions at each stage of the 

technology project cycle for effective climate technology financing and technology transfer; 

(d) Invite relevant organizations to facilitate market development through providing 

information, data and business support for new entrants and business models; 

(e) Encourage developing country Parties to integrate TNAs with other relevant 

national and sectoral plans and programmes, such as national development plans and other 

related mitigation and adaptation processes. 

National systems of innovation 

10. The TEC highlights that:2 

(a) A national system of innovation (NSI) plays a central role in supporting a Party in 

undertaking efficient and effective technological change in response to climate change; 

(b) To accelerate global climate efforts, there is a need to support developing 

countries in strengthening their NSI. Effective NSIs are essential for enhancing developing 

countries’ capacity to absorb, distribute, diffuse and deploy climate technologies, adapt these 

technologies to their needs and implement and maintain them. This will also support continued 

technological development and adaptation to regional needs; 

(c) There are national, regional and international efforts under way to support 

developing countries in strengthening their NSI with regard to climate technology innovation. 

Those efforts could identify areas of cooperation and collaboration for strengthening NSIs, with 

a view to enabling countries to achieve their climate technology goals. 

11. To support the strengthening of developing countries’ NSIs, the TEC recommends that 

the COP:  

(a) Encourage relevant organizations to collect data and information and undertake 

analyses to develop an enhanced understanding of the state of play of developing countries’ 

NSIs with regard to climate technology innovation;  

(b) Encourage all NSI stakeholders to enhance the sharing of experiences, good 

practices and lessons learned from initiatives supporting the strengthening of developing 

countries’ NSIs with regard to climate technology innovation;  

(c) Encourage developing country Parties to consider how to strengthen their NSI 

when they undertake TNAs and formulate TAPs, with a view to enabling them to achieve their 

specified climate technology goals and submit requests to the CTCN; 

(d) Invite developed country Parties to highlight to the CTCN, through their NDE, 

how they could support developing countries in strengthening their NSI;  

(e) Encourage the CTCN to explore3 how it may act as a focal point for knowledge on 

experiences, good practices and lessons learned in supporting the strengthening of developing 

 

__________ 

 
2
 More information may be found in the TEC Brief on strengthening national systems of innovation 

to enhance action on climate change (October 2015).  

 
3
 In accordance with decision 1/CP.16, paragraph 123(c)(ii).  
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countries’ NSIs with regard to climate technology innovation, including by utilizing existing 

platforms through which NDEs and other stakeholders may exchange information on the 

strengthening of NSIs. 

12. To support the actions identified in paragraph 11 above, the TEC informs the COP that it 

stands ready to undertake further activities on NSIs as part of its rolling workplan for 2016–

2017, including by collaborating with the CTCN, international organizations and relevant 

stakeholders. 

Technology deployment in distributed renewable electricity generation 

13. The TEC highlights to Parties that the deployment of technology in distributed renewable 

electricity generation can, inter alia:4 

(a) Contribute significantly to reducing greenhouse gas emissions by generating low-

carbon electricity; 

(b) Deliver electricity services in areas that cannot be supplied by centralized grids in 

addition to providing co-benefits to all communities, such as enhanced energy security, reduced 

local air pollution and reduced dependence on imported fossil fuels; 

(c) Provide additional sources of electricity in grid-connected systems, thus enhancing 

the energy security, resilience and efficiency of such grids. 

14. In order for technology in distributed renewable electricity generation to reach 

widespread use, the TEC recommends that the COP encourage Parties to: 

(a) Build and strengthen in-country capacity in the form of human and institutional 

capabilities, including through NSIs, in order to fully enable countries to develop, transfer, 

deploy and operate nationally distributed renewable systems. More assistance and technology 

improvement may be needed to enable systems to cope with intermittency in a cost-effective 

manner; 

(b) Develop or update and implement transparent, effective policy and regulatory 

frameworks that promote distributed renewable electricity generation, including quality control 

of photovoltaic systems and power management systems and measures to ensure security of 

investments, as appropriate; 

(c) Stimulate robust private-sector involvement and investment through appropriate 

incentives and facilitate the implementation of effective and proven business models; 

(d) Enhance demand-side monitoring and conservation technologies to reduce 

excessive peaks in demand during operation; 

(e) Ensure the active participation of, and effective collaboration between, all 

stakeholders. 

15. The TEC also recommends that the COP invite Parties, the operating entities of the 

Financial Mechanism and other financial institutions to provide financial support for the 

development and transfer of technology in distributed renewable electricity generation, taking 

into account the recommendations provided in paragraph 14 above. 

16. The TEC informs Parties that it has initiated the preparation of a technical paper on 

distributed renewable electricity generation. 

 

__________ 

 
4
 More information may be found in the TEC Brief on facilitating technology deployment in distributed renewable elec-

tricity generation (October 2015).  
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 Key messages of the Climate Technology Centre and Network III.

17. Developing country NDEs need continued and sustained institutional support to manage 

and supervise their climate-related commitments under the Convention. There is a need for more 

comprehensive institutional capacity support for developing countries, which will assist them in 

preparing for the implementation of their TAPs, national adaptation plans and nationally 

appropriate mitigation actions.  

18. There is also a need for enhanced synergies and linkages with other relevant thematic 

bodies and stakeholders in order for the CTCN to improve on the delivery of its services.  

19. The CTCN notes that its current funding model relies mainly on bilateral contributions. 

This is challenging as it does not assure future funding for the delivery of its services. 

    
 


