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    االستراتيجي لنقل التكنولوجيا زنانبرنامج بو

تقييم برنامج بوزنان االستراتيجي لنقلل التكنولوجيلاا التقريلر المتلامي للجنلة   
 التنفيذية المعنية بالتكنولوجيا
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 ُكلِّفـــــت الللنـــــة التنفة يـــــة املينةـــــة بالتننولوجةـــــا )الللنـــــة التنفة يـــــة( بت ةـــــةم ب نـــــام  بو نـــــان 

ــــان( االســــجا ةلق لن ــــل التننولوجةــــا ــــام  بو ن ــــا  و عــــد   )ب ن ــــة ولةــــة التننولوجة ــــز ليالة هبــــدز  يزي
عـــن وـــ ا الت ةـــةم، عمـــدر بتنلةـــ   ـــادر عـــن  اخلتـــامقالللنـــة التنفة يـــة وـــ ، الو ة ـــة، ووـــق    ي وـــا 

 ت ةـةماللو ة ـة نتـا   اهلةئة الف عةة للتنفة  )اهلةئة الف عةة( يف دورهتـا اااديـة واألربيـو  و ت ـمن وـ ، ا
الللنـة التنفة يــة لربنـام  بو نــان االسـجا ةلق، كــا يف ئلـا ال ســا ل ال  ةسـةة والتو ــةا   الـ    ج  ــ 

الـــدورة الثالثـــة واألربيـــو لل ةئـــة  عـــن   يـــ امل دمـــة مؤ مـــؤر  األ ـــ از يف دور ـــ  اااديـــة والي ـــ ين 
 الف عةة للتنفة  
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 مقدمة -أوالا  
  

 الوالية -ألف 
 
دورهتــــا األربيــــو، الللنــــة التنفة يــــة املينةــــة دعــــت اهلةئــــة الف عةــــة للتنفةــــ  )اهلةئــــة الف عةــــة(، يف  -1

ـــــة( بالتننولوجةـــــا ـــــام   )الللنـــــة التنفة ي ـــــام  بو نـــــان االســـــجا ةلق لن ـــــل التننولوجةـــــا )ب ن مؤ   ةـــــةم ب ن
هبـــدز  يزيــز ليالةـــة ولةـــة التننولوجةــا  ودعت ـــا  ي ــار مؤ   ـــدمي    يـــ  يف وــ ا ال ـــ ن مؤ مـــؤر   بو نــان(

  و قـ   الللنـة التنفة يـة (1)الدورة ااادية واألربيو لل ةئة الف عةـة عن   ي  األ  از يف دور   الي  ين،
  (2)يف    ي وا مؤ الدورة الي  ين ملؤر  األ  از باااجة مؤ وقت مضايف لت ةةم ب نام  بو نان

 ســــتل   التنفة يــــة الللنــــة  ن مؤ  ي ــــار  الف عةــــة الــــدورة اااديــــة واألربيــــو لل ةئــــة و شــــار   -2
ســـتحددوا كانــت ، مسجشــدة يف ئلـــا باالختصا ــا  الـــيت  2015 عـــام يف بو نــان لربنـــام    ةةمــار 

عـــــن  (3)   يـــــ ار مؤقتـــــار    ـــــدم  ن التنفة يـــــة الللنـــــة   مؤ و لبـــــت ل قـــــة عمل ـــــا املينةـــــة هبـــــ ، املســـــ لة 
ــــ ار  ــــة واألربيــــو لل ةئــــة الف عةــــة و   ي ــــة  مؤ ختامةــــار اســــتنتاجاهتا األولةــــة مؤ الــــدورة الثانة الــــدورة ااادي

(4)عن   ي  الدورة الثالثة واألربيو لل ةئة الف عةة والي  ين ملؤر  األ  از
          

ورحبت اهلةئة الف عةة للتنفة  يف دورهتـا الثانةـة واألربيـو بـالت  ي  املؤقـت الـ    عد ـ  الللنـة  -3
  ويف الــدورة نفســ ا،  ع بــت اهلةئــة الف عةــة عــن  طلي ــا مؤ الت  يــ  التنفة يــة عــن   ةــةم ب نــام  بو نــان

يتيـو   دميـ  مؤ الـدورة اااديـة والي ـ ين ملـؤر   كـان    لللنة التنفة ية عن نتا   الت ةةم الـ اخلتامق
األ ـ از  وشــليت ات ـا  الــيت   ــدم مسـاما  لت ةــةم ب نـام  بو نــان علــة الن ـ  يف الط ي ــة الــيت 

االعتبـــارا   وي خـــ  يف االعتبـــار م اعـــاةي ـــدم هبـــا الربنـــام  الـــدعم لتننولوجةـــا  التنةـــ  مينـــن  ن 
اتنسـانةة  وشـليت  ي ـار الللنــة  التنفة يـة علـة  ن  وا ـل، لــدل   ةةم ـا لربنـام  بو نـان، الت ــاور 

 مل لــــ ()ا التابيــــة مل لـــ  البةئــــة الياملةـــة املنفِّـــ ةمـــع األ ــــ از والصـــندوق األخ ــــ  للمنـــاخ والوكــــاال  
(5)وكةانا  مينةة  خ ل ب  ن   ي ة  يزيز ليالةة ولةة التننولوجةا

.
 

 نطاق التقرير -باء 
 
  الللنـــة التنفة يـــة هبـــدز  ج  ـــعـــن   ةـــةم ب نـــام  بو نـــان الـــ    اخلتـــامقوـــ ا وـــو الت  يـــ   -4

  (6)امل جيــق للت ةــةمولةــة التننولوجةــا  وقــد  عــد  الللنــة التنفة يــة وــ ا الت  يــ  ول ــار ل  ــار   يزيــز
_________________ 

 (1) FCCC/SBI/2014/8 142، الف  ة  
 (2) FCCC/SB/2014/3 51، الف  ة  
 (3) FCCC/SBI/2015/INF.5  
 (4) FCCC/SBI/2014/21 88، الف  ة  
 (5) FCCC/SBI/2015/10  84-82، الف  ا  
  FCCC/SBI/2015/INF.5ال جوع مؤ م ل  الو ة ة  (6) 
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ل ج ـــد    يف اإل ـــار امل جيــق  وقـــد بـُــ ةو ســتند لصـــول الت  يـــ  مؤ عنا ــ  نطـــاق عمـــل الت ةــةم املبةنـــ
  ، الفصول هبللت كد من  ن  ن طة الت ةةم املبةنة يف اإل ار امل جيق م مولة  ي ار 

بو نـــان لتحديـــد  ويف وخـــ  لصـــل مـــن الت  يـــ ،  ســـتند الللنـــة التنفة يـــة مؤ   ةةم ـــا لربنـــام  -5
ال سـا ل ال  ةســةة والتو ـةا  لتيزيــز ليالةـة ولةــة التننولوجةـا وبالتــا  دعـم األ ــ از مـن  جــل  يلةــل 

  (7)اإلج اءا  املتيل ة بتطوي   ننولوجةا املناخ ون ل ا
  

المنهجية -جيم 
 
مــع اإل ــار امل جيــق للت ةــةم الــ    عد ــ    تماشــة املن لةــة امليتمــدة لت ةــةم ب نــام  بو نــان -6

 الللنة التنفة ية املينةة بالتننولوجةا  ويبو اإل ار امل جيق ما يلق:
 اهلدز؛ ) ( 
 نطاق اليمل؛ )ب( 
 عملةة مج اء الت ةةم؛ )ج( 
 األن طة امل طلع هبا يف مج اء الت ةةم؛ )د( 
 مصادر امليلوما ؛  )وـ( 
  (8) ةسةة للت ةةمال   النتا   وقةت  سلةم  )و( 

وكما ئُك   عد،، ُ ج   الت ةـةم هبـدز  يزيـز ليالةـة ولةـة التننولوجةـا  وبالتـا ، ي كـز الت ةـةم  -7
علــة اســتخدص اخلــربا  واملمارســا  اتةــدة والــدروا املســتفادة ئا  الصــلة  اخلتــامقووــ ا الت  يــ  

السـابع مصـادر امليلومـا  وال ةـود  تح ةـ  وـدز الت ةـةم  ويصـ  امل لـ ل والداعمـةبآلةة التننولوجةا 
 املف وضة علة الت ةةم 

  
 اإلجراءات التي يمكن أن تتمذها الهيئة الفرعية للتنفيذ -دال 

 
ــــد مزيــــد مــــن اإلجــــ اءا ،  -8 ــــ  مؤ الن ــــ  يف الت  يــــ  هبــــدز  دي ــــة الف عةــــة للتنفة  ُــــدعة اهلةئ

 حسب االقت اء 

_________________ 

  113، الف  ة 16-/م  1امل  ر  (7) 
مينـــن ااصـــول علـــة مزيـــد مـــن امليلومـــا  عـــن من لةـــة الت ةـــةم يف اإل ـــار امل جيـــق للت ةـــةم الـــوارد يف م لـــ  الو ة ـــة  (8) 

FCCC/SBI/2015/INF.5  
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 معلومات أساسية -ثانياا  
  

 بوزنان االستراتيجيبرنامج  -ألف 
 
 لــــ   ن ي ــــع ب نايــــار اســــجا ةلةار ل لــــع املؤر  األ ــــ از مؤ ملــــ ةالثالثــــة ع ــــ   ةدور الــــ لبــــت  -9

مســتول االســتثمار مــن  جــل ن ــل التننولوجةــا  وكــان اهلــدز مــن ئلــا وــو مســاعدة البلــدان النامةــة 
  (9)علة  لبةة احتةاجاهتا من التننولوجةا  السلةمة بةئةار 

 لــــ  علــــة ب نــــام  اســــجا ةلق ب ــــ ن  ننولوجةــــا  وكــــان امل، والــــ  يلــــس 2008ام ويف عــــ -10
 الربنام  يت من  دث نوال :

   ةةم االحتةاجا  التننولوجةة؛  ) ( 
جت يـــــــــب امل ـــــــــاريع التننولوجةـــــــــة ئا  األولويـــــــــة امل  بطـــــــــة بت ةـــــــــةم االحتةاجـــــــــا   )ب( 

 التننولوجةة؛ 
 املي وضة عملةار بنلاح و  ل  والتننولوجةا  السلةمة بةئةار امل خربا ن    (ج) 

 تؤر  األ ــ از اســم وــ ا الربنــام  مؤ ب نــام  بو نــان و لبــملــال ابيــة ع ــ ة  ةدور الــ  وغــ   -11
الطويـل و  ــدمي    يـ  عـن ئلــا علـة املـدل  لـ  ةلـة  مـور من ــا الن ـ  يف  نفةـ  ب نـام  بو نــان املمؤ 

وقـــدم مؤ الـــدورة السادســـة ع ـــ ة ملـــؤر  األ ـــ از   (10) ـــ ة ملـــؤر  األ ـــ ازمؤ الـــدورة السادســـة ع
 :وق   و  منت و ، اخلطة مخسة عنا  (11)خطة لتنفة  ب نام  بو نان علة املدل الطويل

 تننولوجةا املناخ؛ لم اكز  ننولوجةا املناخ وشبنة  مؤ دعم  دمي ال ( ) 
 ة لت لةع االبتنار واالستثمارا ؛ جت يب م اريع التننولوجةا ئا  األولوي (ب) 
 ال  اكة بو ال طاعو اليام واخلاص من  جل ن ل التننولوجةا؛  (ج) 
   ةةم االحتةاجا  التننولوجةة؛ عملةا   (د) 
 م ل  البةئة الياملةة بو ف  مؤسسة دعم حفا ة لن ل التننولوجةا  (ه) 

 لــ   ن  د ــة مــن الينا ــ  الطويلــة األجــل )جت يــب امل ــاريع و  ةــةم االحتةاجــا  املوالحــ   -12
التننولوجةـــة وم لـــ  البةئـــة الياملةـــة بو ـــف  مؤسســـة دعـــم حفـــا ة( اســـتم ار مباشـــ  و ســـو لينا ـــ  

  (12)ب نام  بو نان األو  الثد ة
_________________ 

  3، الف  ة 13-/م  4امل  ر  (9) 
  2و 1، الف   ان 14-/م  2امل  ر  (10) 
 (11) FCCC/SBI/2010/25  امل ل ، 
  140، امل ل ، الف  ة FCCC/CP/2013/3ال جوع مؤ الو ة ة  (12) 
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للصــندوق االســتئماف مل لــ    لــ  ب نــام  بو نـان األو  يف م ــار لــجة التلمــةم ال ابيـةاملومـول  -13
البةئـــة الياملةـــة )لـــجة التلمـــةم ال ابيـــة( كمـــا مـــول  نفةـــ ، علـــة املـــدل الطويـــل يف م ـــار لـــجة التلمـــةم 
اخلامســة للصــندوق االســتئماف مل لــ  البةئــة الياملةــة )لــجة التلمــةم اخلامســة(  وبلــ  التمويــل اإلةــا  

 30را  الواليــا  املتحــدة )دوالر( كــان من ــا مبلــ  ملةــون دوالر مــن دوال 50لربنــام  بو نــان األو  
 5ملةـــون دوالر مت  ةـــار مـــن املخصصــــا  ال ط يـــة للصـــندوق االســـتئماف مل لــــ  البةئـــة الياملةـــة ومبلــــ  

ملةـــون دوالر مـــن  15مـــن الصـــندوق االســـتئماف مل لـــ  البةئـــة الياملةـــة ومبلـــ   ار مديـــو دوالر م  ـــود
 ن التمويــل امل ــجه هلــ ، األن ــطة بــ لــ  امل(  و بلــ  1  ال ــنل الصــندوق اخلــاص لتملــ  املنــاخ )ان ــ

  (13)ملةون دوالر 228.8بل  
الطويــل  ساســار علــة املــدل وجـاء رويــل لــجة التلمــةم اخلامسـة لينا ــ   نفةــ  ب نــام  بو نـان  -14

عـــن   يـــ  اتمـــع بـــو املخصصـــا  ال ط يـــة يف م ـــار ن ـــام التخصـــة  ال ـــفاز للمـــوارد )بالنســـبة 
مـــن مةــــادين عمــــل ر ةســــةة علـــة الصــــيةد اليــــاملق و يع التخفةــــ ( مــــن ج ـــة واملبــــال  امل  ــــودة مل ـــار 
)بالنســبة للم ــاريع الياملةــة لت ةــةم االحتةاجــا  التننولوجةــة وال ــ اكا  بــو ال طــاعو اليــام  متيــددة

( مــن ج ــة  خــ ل  وميــول الصــندوق اخلــاص لتملــ  املنــاخ م ــاريع التنةــ  1واخلــاص )ان ــ  ال ــنل 
 لــــ  بــــ ن ةةــــع م ــــاريع لــــجة التلمــــةم اخلامســــة املتيل ــــة بـــــالتخفة  امل  و فةــــد   ــــاري  موئجةــــةالن

ــــام  بو نــــان   ويف لــــجة (14)والتنةــــ  الــــيت هلــــا  وــــداز متصــــلة بالتننولوجةــــا   ــــنل جــــزءار مــــن ب ن
اســتم  التلمــةم السادســة ملــوارد الصــندوق االســتئماف مل لــ  البةئــة الياملةــة )لــجة التلمــةم السادســة(، 

مـن خـدل مبلـ  م  ـود  ،عنصـ    ةـةم االحتةاجـا  التننولوجةـةحـد الينا ـ ، ووـو  ول  التمويل أل
 من  حد مةادين اليمل ال  ةسةة 

كمـا ال ي ـنل   ، ل  مبـال  لتمويـل ب نـام  بو نـان يف لـجا  التلمـةم اخلا ـة بـ املوال ي  د  -15
 لــ  بــاألح ل كــل امل  وكمــا لــوح   عــد،، ميــول ب نــام  بو نــان جــزءار مــن اســجا ةلةا  لــجة التلمــةم

عنصـــ  مـــن عنا ـــ  ب نـــام  بو نـــان يف م ـــار املخصصـــا  ال ط يـــة  و املبـــال  امل  ـــودة يف كـــل لــــجة 
جتمــةم  وبيــد ئلــا،  ُبل ــ  وــ ، الينا ــ  ميــار علــة  بــا عنا ــ  ب نــام  بو نــان ضــمن الت ــاري  الدوريــة 

ومينـــن اال ـــدع يف امل لـــ  األول علـــة ميلومـــا   ساســـةة  لـــ  مؤ مـــؤر  األ ـــ از  املالـــيت ي ـــدم ا 
  ل  وب نام  بو نان املمضالةة ب  ن 

 لــ  يموعــة مــن السةاســا  املتيل ــة باملســاواة بــو اتنســو ووــو يســية مؤ دعــم املواعتمــد  -16
ضـــالة وباإل  (15) يمــةم م اعــاة املن ـــور اتنســاف يف ةةـــع امل ــاريع، كــا لة ـــا م ــاريع ب نـــام  بو نــان

لم لــ  سةاســاهتا اخلا ــة املتيل ــة ك اعــاة االعتبــارا  لالتابيــة  املنفِّــ ةوكــاال  المؤ ئلــا،  طبــ  ةةــع 
   لم للاتنسانةة  ورتثل و ، الوكاال   ي ار لل مانا  االجتماعةة والبةئةة واملياي  االستئمانةة 

_________________ 

 (13) FCCC/SBI/2015/INF.4 3، الت يةل  
 (14) FCCC/CP/2014/2 137و 136، امل ل ، الف   ان  
 (15) <https://www.thegef.org/gef/gender>  



 FCCC/SBI/2015/16 

 

8/47 GE.15-17116 

 

   1ال نل 
 ناصر برنامج بوزنان االستراتيجيالدعم المالي المقدم من مرفق البيئة العالمية إلى ع

         (املتحدة الواليا  دوالرا  كديو) 
 

  

 ب نام  بو نان األو 
 )لجة التلمةم ال ابية والصندوق اخلاص لتمل  املناخ(

 نفة  ب نام  بو نان علة املدل الطويل 
 )لجة التلمةم اخلامسة(

 
الياملةـة مؤ مـؤر  األ ـ از واهلةئـة الف عةـة للتنفةـ  وامل اسـد  مـع  مانـة م لـ  البةئـة   اري  م لـ  البةئـة  :املصدر

 الياملةة 
األو  املينــون شن ــ  ب نــام  بو نــان م لــ  البةئــة الياملةــة    يــ ار عــن الــدعم املــا  لينصــ   م( مل ي ــد1) :مدح ا 

( مل ي ـدم م لـ  2ملي وضـة عملةـار بنلـاحش؛ )او جت بة م لـ  البةئـة الياملةـة والتننولوجةـا  السـلةمة بةئةـار 
البةئــة الياملةــة    يــ ار عــن الــدعم املــا  لينصــ   نفةــ  ب نــام  بو نــان علــة املــدل الطويــل املينــون شم لــ  

رويـل م لـ   ال ـنل( ال ي ـمل وـ ا 3البةئة الياملةة بو ف  مؤسسة دعم حفا ة لن ل التننولوجةـاش؛ )
اخلامســة ومــا ي ــطلع بــ  الصــندوق اخلــاص لتملــ  املنــاخ مــن م ــاريع يف  البةئــة الياملةــة لفــجة التلمــةم

   ملزيد من امليلوما   28يال  مل  املناخ   مل ن ل التننولوجةا بو  ودال ا  ان   الف  ة 
 آلية التكنولوجيا -باء 

، بيــــد م ــــق ســــنتو علــــة من ــــاء 2010 ن ــــ  مــــؤر  األ ــــ از ولةــــة التننولوجةــــا يف عــــام  -17
بو نـان، هبـدز  ةسـ  اليمـل امليـز  ب ـ ن  طـوي  التننولوجةـا  ون ل ـا  وكلـ  املـؤر  الللنـة  ب نـام 

، كــــدر حســـب م امــــ ، بتةســـ  التنفةــــ  )امل كــــز وال ـــبنة( التنفة يـــة وم كــــز وشـــبنة  ننولوجةــــا املنـــاخ
الفيــال يلةــة التننولوجةــا، بتوجةــ  مــن مــؤر  األ ــ از  ومينــن اال ــدع يف امل لــ  األول علــة مزيــد 

امليلمـــا  ال  ةســـةة لربنـــام  بو نـــان  2مـــن امليلومـــا  عـــن ولةـــة التننولوجةـــا ووةئاهتـــا  ويبـــو ال ـــنل 
 وولةة التننولوجةا 

  ةةم االحتةاجا  
 التننولوجةة،

 عملةا  

9.0 

 51.6امل اريع النموئجةة، 

 م اكز  ننولوجةا
املناخ وشبنة 
 ننولوجةا املناخ، 

86.7 

ال  اكا  بو 
اليام ال طاعو 
 71.2واخلاص، 

   ةةم  عملةا 
 االحتةاجا 
 التننولوجةة،

32.4 
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   2ال نل 
 برنامج بوزنان االستراتيجيالجدول الزمني ل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 فعالية وكفاءة برنامج بوزنان االستراتيجي -ثالثاا  
 
ول ـــار ل  ــــار امل جيـــق للت ةــــةم، فلـــل وــــ ا الفصــــل ليالةـــة وكفــــاءة ب نـــام  بو نــــان يف  لبةــــة  -18

احتةاجــا  األ ــ از لنــل عنصــ  مــن عنا ــ   نفةــ  ب نــام  بو نــان علــة املــدل الطويــل  وعلــة وجــ  
 التحديد، ي وم و ا الفصل بالنسبة لنل عنص  كا يلق:

 يص  الينص ؛ ( ) 
حــــ  ، الينصــــ  وفلــــل الط ي ــــة الــــيت ســــاوم هبــــا يف رلــــع يســــتي ت الت ــــدم الــــ     (ب) 

 مستول االستثمار يف  ننولوجةا  املناخ، ول ار لل دز اليام لربنام  بو نان؛
ئا  الصــلة  اإل اريــة يســتي ت بازــا   نفةــ  م لــ  البةئــة الياملةــة لواليــا  اال فاقةــة (ج) 
 بالينص  

  

 13 طلب الدورة 
ملؤر  األ  از مؤ 
 امل ل   ن ين ئ ب نايار 

 14  حب الدورة 
ملؤر  األ  از بربنام  
بو نان و طلب مؤ 
امل ل   ن ين   يف 
 خطة  ويلة األجل

 16 ن ئ الدورة 
ملؤر  األ  از ولةة 

 التننولوجةا

 17 طلب الدورة 
األ  از مؤ ملؤر  

امل ل   ن يدعم امل كز 
وال بنة دون اانم 
مسب ار علة عملةة 
 اختةار ات ة امل ةفة

 18ختتار الدورة 
ملؤر  األ  از ب نام  
األمم املتحدة للبةئة 
ج ة م ةفة للم كز 

 وال بنة

 40 طلب الدورة 
لل ةئة الف عةة مؤ 
الللنة التنفة ية  ن 
  ستي ت ب نام  بو نان

ي جح امل ل  عملةا  
 االحتةاجا   ةةم 

التننولوجةة وم اريع 
 منوئجةة وج ود الن  

يوال  يلس امل ل  
ملةون دوالر  50علة 

لربنام  بو نان من لجة 
 4التلمةم 

دعوة امل ل  مؤ م اريع 
منوئجةة وبداية امل حلة 
األوؤ من امل اريع 
الياملةة لت ةةم 

 االحتةاجا  التننولوجةة

 امل ل  ي دم اخلطة
 الطويلة األجل:

م اكز وشبنا   -1
  ننولوجةا املناخ

 امل اريع النموئجةة -2
ال  اكا  بو  -3

 ال طاعو اليام واخلاص
عملةا    ةةم  -4

االحتةاجا  
 التننولوجةة

م ل  البةئة الياملةة  -5
 بو ف ا مؤسسة حفا ة

مق ار  د ة 
م اريع منوئجةة 
وململاء م  وع 

 واحد

مق ار م كز مص ز 
 التنمةة ايسةو /

األمم املتحدة  ب نام 
للبةئة  مق ار مخسة 
م اريع منوئجةة 
 وململاء م  وع واحد

مق ار م كز املص ز 
األورويب ل ن اء 

والتيم ، واملوال ة علة 
امل حلة الثانةة لت ةةم 

االحتةاجا  التننولوجةة، 
واملوال ة علة م  وع 
 منوئجق واحد

مق ار م كز  مص ز 
التنمةة األل ي ق 

التنمةة للبلدان  ومص ز
األم ينةة، ومق ار  د ة 
 م اريع منوئجةة

مق ار لجة التلمةم 
السادسة مع دعم   ةةم 
 االحتةاجا  التننولوجةة

م  وعار  14انت اء 
 منوئجةار 

مق ار لجة التلمةم اخلامسة 
مع امل اكز اإلقلةمةة ودعم 

االحتةاجا   عملةا    ةةم
التننولوجةة واملبال  امل  ودة 

 من ال طاع اخلاص

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 6لجة التلمةم  5لجة التلمةم  4 التلمةملجة 
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 المناخ وشبكة لتكنولوجيا المناخمراكز تكنولوجيا إلى دعم تقديم ال -ألف 
 

 الوصف -1 
م اكـــــز  مؤ دعم  ـــــدمي الـــــالينصـــــ  األول لتنفةـــــ  ب نـــــام  بو نـــــان علـــــة املـــــدل الطويـــــل وـــــو  -19

 لـ  علـة رويـل  ربيـة م اكـز لن ـل  ننولوجةـا املوالـ  قـد  ننولوجةا املناخ وشبنة لتننولوجةـا املنـاخ  و 
بصـــدد   ـــدمي  وتيـــددة األ ـــ از )ان ـــ  امل لـــ  الثـــاف( ووـــاملنـــاخ ورويل ـــا م  بطـــة كصـــارز ممنا ةـــة م

لم اكـــز اإلقلةمةــة يف م ـــار لـــجة ل مـــن الــربام  لــ  علـــة يموعــة امل ــبنة  ووالـــ  ال كـــز و املالــدعم مؤ 
حـــدث مي ـــم التمويـــل الـــ    حةـــ التلمــةم اخلامســـة  وي كـــز وـــ ا الفصـــل علـــة امل اكــز اإلقلةمةـــة، 

ــــة املمولــــة مــــن  ؤم لــــ  املقدمــــ   ــــا  ال ين ــــ  يف م اكــــز التننولوجةــــا الو نة م اكــــز التننولوجةــــا، وبالت
  (16)ن ام التخصة  ال فاز للمواردال ط ية لخصصا  امل
 ا  ورويــل ــبنل لــ  م كــز وســةا وادــةل اهلــاد  النمــوئجق امل،  قــ  يلــس 2011ويف عــام  -20

مةـــة ايســـةو  وب نــام  األمـــم املتحـــدة للبةئـــة،  ننولوجةــا املنـــاخ، الـــ   ي ـــجه يف مدار ــ  مصـــ ز التن
، 2012يف عـــام  للم لـــ  املســـؤول التنفةـــ   األول و قـــ ، 2011ووالـــ  علةـــ  يلـــس امل لـــ  يف عـــام 

ب بلـــار مقلةمةـــار م اء  ةســـ  ن ـــ   ننولوجةـــا  املنـــاخ  وســـةلمع بـــو  نمةـــة ال ـــدرا  وســـوز زـــ ِّ 
ا  املالةــة و ةســ  االســتثمار  ويتمثــل م ــ وع م كــز و يزيــز بةئــا  موا ةــة لتحــول األســواق واالســتثمار 

 ملـ  املنـاخ، الـ   ينفـ ،  يف يـالتمويـل ون ـل التننولوجةـا ال لـ  يف م كـز املمقلةمق وخـ  مـدعوم مـن 
الســـتثمارا  يف  ننولوجةـــا  ااملصـــ ز األورويب ل ن ـــاء والتيمـــ   وي ـــدز وـــ ا امل كـــز مؤ  يلةـــل 

صــاداهتا ك حلــة انت الةــة يف  وروبــا ال ــ قةة ومؤ  فةــز ن ــ   ننولوجةــا  املنــاخ يف البلــدان الــيت رــ  اقت
 املناخ املنخف ة التمللملل يف األسواق 

مبــــادرة ولةــــا  وشــــبنا  ن ــــل  ننولوجةــــا املنــــاخ يف  م ينــــا الد ةنةــــة  ي ــــار  لــــ  املويــــدعم  -21
 ــلع وــ ا امل كــز  طــوي  ومنط ــة البحــ  النــاريي الــيت يــدي وا مصــ ز التنمةــة للبلــدان األم ينةــة  وي

 ننولوجةـــا  املنـــاخ ون ل ـــا علـــة الصـــيةد اإلقلةمـــق  و تمثـــل اســـجا ةلةة امل ـــ وع يف بنـــاء ال ـــدرا  
 لــ  امل كــز وال ــبنة املالو نةـة لتحديــد  ننولوجةــا  املنــاخ و  ةةم ـا و طوي وــا ون ل ــا  و خــ ار، يـدعم 

نفـ ما مصـ ز التنمةــة األل ي ـق  ويـدعم وــ ا ي  لتمويــل  ننولوجةـا املنـاخ اللــ ينو التلـ يبةواإللـ ي ة
امل كــز ن ــ  التننولوجةــا  مــن  جــل التخفةــ  مــن و ــار  ملــ  املنــاخ والتنةــ  ميــ  يف  ل ي ةــا جنــوب 

  (17)الصح اء النربل
علـــة اقـــجاح  2014 لـــ  يف عـــام املولـــدعم  ن ـــطة م كـــز وشـــبنة  ننولوجةـــا املنـــاخ، والـــ   -22

  ـــلةع الن ـــل شمف ـــوم م ـــ وع قدمتـــ  من مـــة األمـــم املتحـــدة للتنمةـــة الصـــناعةة )الةونةـــدو( بينـــوان 
  (18)الســ يع و وســةع نطــاق ن ــ   ننولوجةــا  التخفةــ  عــن   يــ  م كــز وشــبنة  ننولوجةــا املنــاخش

_________________ 

 دوالر  مديو 33.1مل اكز الو نةة  اؤمبل  يموع التمويل امل دم من م ل  البةئة الياملةة  (16) 
 (17) FCCC/SBI/2015/INF.4 1، امل ل ، الت يةل  
  <http://goo.gl/PWul0Q> ان   (18) 



FCCC/SBI/2015/16 
 

 

GE.15-17116 11/47 

 

م ــــ وع متوســــل االــــم علــــة  2015 لــــ  يف حزي ان/يونةــــ  املاملســــؤول التنفةــــ   األول يف  ووالــــ 
ـــــ   ـــــدث ســـــنوا  كبلـــــ   ـــــون دوالر،  1.8مد  التمويـــــل امل ـــــجه  ويتوقـــــع بملةـــــون دوالر  7.2وملة

ــــل  ــــدون  ن ينــــون امل ــــ وع منوئجــــار يســــلل ال ــــوء علــــة خةــــارا   وي املتيل ــــة بــــامل كز  النتــــا  املؤي
لــــــجة التلمــــــةم  م ــــــار وال ــــــبنة مؤ م ــــــاريع قط يــــــة ئا  لوا ــــــد ملموســــــة يف يــــــال التخفةــــــ  يف

ن ـــــام لمل لـــــ  ال ط يـــــة ا ســـــتخدم وـــــ ، امل ـــــاريع ال ط يـــــة  صصـــــا  مـــــن املتوقـــــع  ن السادســـــة  و 
ـــ  بط ي ـــة ئا   وجـــ  قطـــ    ويتوقـــع املؤيـــدون  ي ـــار  ن يســـاعد  التخصـــة  ال ـــفاز للمـــوارد و ُنف 

مؤسسـا  لم لـ  علـة وضـع واختبـار م ـار لليمـل مـع لم  وع م كز وشـبنة  ننولوجةـا املنـاخ التـابع 
التمويــــل  والملــــ ت مــــن اإل ــــار وــــو مســــاعدة البلــــدان النامةــــة علــــة وضــــع  لبــــا  رتثــــل ل ــــ و  

  (19)مؤسسا  التمويل و ساعد بالتا  علة الو ول مؤ الدعم املا  و  ة  التنفة 
 

 استعراض التقدم المحرز والمساهمة في زيادة االستثمار في تكنولوجيات المناخ -2 
مل  ـــ د حـــس اين ســـول   ـــاري   و   ةةمـــا  منتصـــ  مـــدة  ـــدودة، لـــ لا يصـــيب قةـــاا  -23

ــــة ايســــةو   ــــيت يست ــــةف ا مصــــ ز التنمة ــــة الــــ غم مــــن  ن امل اكــــز ال ــــ    ااــــالةو  وعل الت ــــدم والت
ــــــ   ــــــة  نفة ــــــ    ــــــدمار واملصــــــ ز األورويب ل ن ــــــاء والتيمــــــ   وجــــــد يف م حل     بيــــــدُ ، مل  ُنلــــــز  كث

  املـــدة  وعلـــة الينـــس مـــن ئلـــا، مل يبـــد  مصـــ ز التنمةـــة األل ي ـــق ومصـــ ز استي اضـــا  ملنتصـــ
 يف امل لـــ  الثـــاف ميلومـــا و ـــ د   2014وـــ ، امل اكـــز مال يف عـــام   نفةـــ التنمةـــة للبلـــدان األم ينةـــة 

   دم و ، امل اكز حالة  مضالةة عن
بلـار تتــ    تمــدوجتـدر اإلشـارة مؤ  ن امل اكــز، ومن كانـت  ســتند مؤ مف ـوم م ـجه، اع -24

امل اكـز علـة  ـول   مي ـم نـزيمن م كز مؤ وخ  يف التنفة  ويينس قـدرا  واحتةاجـا  كـل م كـز  و 
 ــــدعم يف وــــق  ا فــــة مــــن التــــداب  ال امةــــة مؤ دعــــم  ن ــــطة التخفةــــ ،  ساســــار يف قطــــاع الطاقــــة، و 

جكةـز الالوقت نفس  ن ل التننولوجةا املتصـلة بـالتنة ، ال سـةما يف قطـاع املةـا،  ويتمثـل  حـد  ـاور 
 كــز  مصــ ز التنمةــة ايســةو  واملصــ ز األورويب ل ن ــاء والتيمــ   ي ــار يف اليمــل مــع األساســةة مل

ز التنمةـــة األل ي ـــق ال طـــاع اخلـــاص  وعلـــة الـــ غم مـــن  ن مصـــ ز التنمةـــة للبلـــدان األم ينةـــة ومصـــ  
ال طـــاع اخلـــاص، لـــان   كةزمـــا ينصـــب يف امل ـــام األول علـــة  يففاعلـــة ال ـــا  اتيســـيةان مؤ مشـــ اه 

 استثمار ال طاع اليام 
املصــارز اإلمنا ةــة  لــدلع لــ   ن األســاا املنط ــق املولةمــا يتيلــ  بزيــادة االســتثمار، يدحــ   -25

 ، املؤسســــا  يف االســــتثمارية هلــــ ــــدرة الاإللــــادة مــــن مل اكــــز وــــو  است ــــالة اؤماملتيــــددة األ ــــ از 
مصــ ز التنمةــة ايســةو  بلــار جديــدة لليمــل مــع م كــز وقــد جــ ب   (20)املنــا   الــيت  نتمــق ملة ــا
ال يوجـــد حـــس اين دلةـــل قـــا ع علـــة   ـــ  ئلـــا داخـــل البلـــدان  ويدحـــ   نال طـــاع اخلـــاص، ولنـــ

_________________ 

 (19) FCCC/SBI/2015/INF.4 6و 5الف   ان ، 1، امل ل ، الت يةل  
 (20) <https://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/document/GEF-report_UNFCCC_SBI_tech_ 

transfer.pdf>  
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عـــددار مـــن امل ـــاريع اتاريـــة  ويف كلتـــا ااـــالتو،   ي ـــار املصـــ ز األورويب ل ن ـــاء والتيمـــ   ن لديـــ  
 يُتوقع  ن  ول  استي اضا  منتص  املدة امل بلة  ساسار جت يبةار  كث    اء لت ةةم الت دم اد   

 
 استعراض تنفيذ المقررات ذات الصلة -3 

كــــز  لـــ   ن يــــدعم   ـــملةل و ن ــــطة م  امل لبـــت الــــدورة الســـابية ع ــــ ة ملـــؤر  األ ــــ از مؤ  -26
 عملةــة اختةــار ات ــة امل ــةفة )الــيت كانــت ال  ــزالعلــة وشــبنة  ننولوجةــا املنــاخ دون اانــم مســب ار 

 لـ   نفةـ  اسـجا ةلةة لـجة التلمـةم اخلامسـة املويف وـ ا السـةاق، وا ـل   (21)يف ئلا الوقت( جارية
ـــا اإلقلةمةـــة الـــيت  يـــدوا يلـــس  الصـــادرة عـــن مـــؤر   لـــ  قبـــل وـــ ، الواليـــة امللـــدعم م اكـــز التننولوجة

األ  از  ومن   دور و ، الوالية،  جـ ل مـؤر  األ ـ از واهلةئـة الف عةـة للتنفةـ  مناق ـا  مسـتم ة 
 ب  ن ق ةتو مجابطتو ما:

  ـــدمي الـــدعم لت ـــملةل و ن ـــطة م كـــز وشـــبنة  ننولوجةـــا املنـــاخ  لمنـــ  اختـــائ قـــ ار  ( ) 
ن مــؤر  األ ـ از واهلةئـة الف عةــة للتنفةـ  علــة  ــبنة، شـدد  التوجة ـا  الصــادرة عـال كـز و املمن ـاء 

  ويف وــــ ا (22)17-  /م2 ــــبنة، ول ــــار للم ــــ ر ال كــــز و امل لــــ    ــــملةل و ن ــــطة املضــــ ورة  ن يــــدعم 
 ــبنة لتحديــد الط ي ــة الــيت مينــن لــ   ن ال كــز و امل لــ  يف امل ــاورا  اتاريــة مــع امل، ي ــاره الســةاق

  وكمــا ورد  عــد،، (23)التوجة ةــة الت ــملةلةة يف الوقــت نفســ   ــبنة وي اعــق مباد ــ ال كــز و امليــدعم هبــا 
  ل  اين علة م  وع   ود، الةونةدو لدعم  ن طة امل كز وال بنة؛املوال  

مواءمـــة امل اكـــز اإلقلةمةـــة مـــع  ن ـــطة م كـــز وشـــبنة  ننولوجةـــا املنـــاخ  لمـــع اختةـــار  (ب) 
 ــبنة، شــدد  اهلةئــة الف عةــة علــة ال كــز و املمــؤر  األ ــ از ب نــام  األمــم املتحــدة للبةئــة الست ــالة 
 لـــ  مؤ الت ــاور مـــع امل ـــبنة ودعــت ال كــز و املضــ ورة مواءمــة امل اكـــز اإلقلةمةــة مـــع   ــملةل و ن ـــطة 

 لــ  وامل اكـــز املمؤ سلســلة مــن امل ـــاورا  بــو  ئلـــا دل و   (24)امل كــز وال ــبنة ب ـــ ن وــ ، املســ لة
ر املمننــــة بــــو  ن ــــطة وــــ ، اهلةئــــا  )ان ــــ  الفصــــل  ــــبنة ب ــــ ن  وجــــ  التــــآ  ال كــــز و املاإلقلةمةــــة و 

 لــ  مؤ مدراج ميلومـــا  عــن التيـــاون املل ةئــة الف عةـــة لن و اااديــة واألربيـــلـــدورة الســادا(  ودعــت ا
  (25) بنة يف الت اري  امل حلةة امل بلةال كز و املبو امل اكز اإلقلةمةة و 

 

_________________ 

  140، الف  ة 17-/م  2مل  ر ا (21) 
  190، الف  ة FCCC/SBI/2012/15والو ة ة  ،13، الف  ة 18-/م  14امل  ر  (22) 
  ُناقش و ، امل اورا  كزيد من التفصةل يف الفصل اخلامس  (23) 
 (24) FCCC/SBI/2014/8 141، الف  ة  
 (25) FCCC/SBI/2014/21 87، الف  ة  
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 االبتكار واالستثمارات تجريب مشاريع التكنولوجيا ذات األولوية لتشجيع -باء 
 

 الوصف -1 
جت يــــب م ــــاريع التننولوجةــــا ئا  األولويــــة لت ــــلةع االبتنــــار واالســــتثمارا  وــــو الينصــــ   -27

ــــان الــــ    ُن ــــئ يف  ــــام  بو نــــان علــــة املــــدل الطويــــل  لفــــق م ــــار ب نــــام  بو ن الثــــاف يف  نفةــــ  ب ن
ــــــدعم 2008 عــــــام ــــــة ل ــــــل امل ــــــاريع النموئجة ــــــة روي ــــــع ن ــــــ ، ركــــــز وــــــ ا الينصــــــ  عل ون ــــــل  و و ي

  ةـةم االحتةاجـا  التننولوجةـة والبدغـا  الو نةـة  وعمـدر عملةـا  ادـددة يف م ـار   التننولوجةا
  (26)دعــوة مؤ   ــدمي م جحــا  ب ــ ن ن ــل التننولوجةــا 2009 لــ  يف عــام املهبــ ، الواليــة،   ــدر 

ملةـون دوالر  58لم لـ  قـدر، لم ـ وعار منوئجةـار بتمويـل مـن الصـندوق االسـتئماف  14 ل  ملاواختار 
 )يف م ار لجة التلمةم ال ابية(، مـن خـدل اتمـع بـو املخصصـا  ال ط يـة واملبـال  امل  ـودة عاملةـار،

وكـاال  اانومـا  وال مـنملةـون دوالر مـن التمويـل امل ـجه  241والصندوق اخلاص لتملـ  املنـاخ، و
وال طـاع اخلـاص  و ــدعم  غلبةـة امل ــاريع مجـ اءا  التخفةـ ، وي كــز  حـدوا علــة التنةـ ، يف حــو 
 نطو   د ة م اريع  خ ل علة عنا   التنةـ  )ان ـ  امل لـ  الثالـ  لد ـدع علـة و ـ  تمةـع 
وا امل ــــاريع النموئجةــــة(  وقــــد نــــال املوال ــــة  حــــد ع ــــ  م ــــ وعار مــــن وــــ ، امل ــــاريع وزــــ    نفةــــ 

  و  ـــمل امل ـــاريع النموئجةـــة (28)  و ُلملـــق  د ـــة مـــن امل ـــاريع الـــيت وقـــع علة ـــا االختةـــار(27)حالةـــار 
ـــن  ، كـــا يف ئلـــا النتلـــة األحةا ةـــة ومنتـــاج الوقـــود األحةـــا ق،   ا فـــة واســـية مـــن التننولوجةـــا  وال

 ال مسةة، و يادة كفاءة  ننولوجةا  ال حن الرب   الفولطاضو ةةالن م و 
يتيلـــ  بتنفةـــ  ب نـــام  بو نـــان علـــة املـــدل الطويـــل يف لـــجة التلمـــةم اخلامســـة، ي ـــدم ولةمـــا  -28
 لــ    ــاري  عــن م ــاريع  ملــ  املنــاخ يف لــجة التلمــةم اخلامســة الــيت   ــمل وــدز ن ــل التننولوجةــا امل

 لــ  م ــاريع املوميــول   (29)بــو  وــدال ا باعتباروــا م ــاريع لتنفةــ  ب نــام  بو نــان علــة املــدل الطويــل
ن ــام التخصــة  ال ــفاز للمــوارد لال ط يــة  امل لــ  لتخفةــ  يف امل ــام األول عــن   يــ   صصــا ا

وميـول م ـاريع التنةــ  يف امل ـام األول عــن   يـ   ــندوق  قـل البلــدان منـوار والصــندوق اخلـاص لتملــ  
عم بلةــون دوالر خــدل لــجة التلمــةم اخلامســة لــد 2 كثــ  مــن  والــ  علــة لــ  ب نــ  املاملنــاخ  ويفةــد 
لفــجة التلمــةم  منوئجةــار م ــ وعار  14  وي تصــ  وــ ا الت ةــةم ااــا  علــة الن ــ  يف (30)وــ ، امل ــاريع

 ال ابية الوارد و ف ا ساب ار 

_________________ 

 (26) FCCC/SBI/2015/INF.4،  23امل ل ، الف  ة  
 ملزيد من التفا ةل عن امل اريع النموئجةة  31-23، امل ل ، الف  ا  FCCC/SBI/2015/INF.4ان   الو ة ة  (27) 
 مينن اال دع علة امليلوما  املتيل ة بالملاء و ، امل اريع يف امل ل  الثال   (28) 
 (29) FCCC/CP/2014/2 137و 136، امل ل ، الف   ان  
 رسا ل موج ة من م ل  البةئة الياملةة مؤ الللنة التنفة ية املينةة بالتننولوجةا  (30) 
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 استعراض التقدم المحرز والمساهمة في زيادة االستثمار في تكنولوجيات المناخ -2 
 نفةـــ   غلبةت ـــا لــان ، 2009 لـــ  اختــار امل ـــاريع النموئجةــة يف عـــام املعلــة الـــ غم مــن  ن  -29
وبالتــا ،   (31)2014وـ ، امل ــاريع يف عـام   حــد؛ وبــد   نفةـ  2012 و  2011يبـد  حــس عـام  مل

  ومـــن الســـاب  ألوانـــ   ي ـــار وـــامـــن الســـاب  ألوانـــ  عمومـــار التو ـــل مؤ اســـتنتاجا  با ةـــة ب ـــ ن     
يف  يــــادة االســــتثمار يف  ننولوجةــــا   النموئجةــــة ــــ ن مســــامة امل ــــاريع التو ــــل مؤ اســــتنتاجا  ب

املنـــاخ يف البلـــدان النامةـــة علـــة نطـــاق  وســـع  و ـــرب  املـــدة الفا ـــلة بـــو االختةـــار والت يةـــد  ن  نفةـــ  
 النموئجةـــةكـــان يف غالـــب األحةـــان عملةـــة بطةئـــة نســـبةار  ولةمـــا تـــ  امل ـــاريع   النموئجةـــةامل ـــاريع 

املســؤول  ومقـ ارن، كـان متوسـل الوقــت الـ   ين  ـق بـو املوال ـة علــة مف ـوم امل ـ وع لربنـام  بو نـا
متوســـل وقـــت املياتـــة الـــ   مـــن شـــ  ار، ووـــو   ـــول بتســـية  شـــ    27التنفةـــ   األول با ةـــار وـــو 

  (32)ش  ار  18 ل  وال   يبل  امليستمل ق  
وكــاال  املنفــ ة   ــاري  عــن وحــد ت التــ خ ا   ي ــار خــدل  نفةــ  امل ــاريع  ل ــد قــدمت ال -30

التســية اتــار   نفةــ وا  و  ــ  الت ــاري  املتيل ــة ،مةــع امل ــاريع،  امل ــاريع نتــا   ســبية م ــاريع مــن
 نفةــ وا، ومــا  الــت مي ــم امل ــاريع  وال ــ وع يفباســتثناء م ــ وعو، مؤ  ــ خ ا  يف بــدء امل ــاريع 

ين  ن يملـــ وا بـــ  امل ـــ وع بيـــد املوال ـــة يف م حلـــة التنـــوين  ويف بيـــك ااـــاال ، كـــان علـــة املنفـــ 
 ن التننولوجةــا لــن  نــون مناســبة   مدراهعلةــ ، مــثدر بســبب التطــورا  السةاســةة يف البلــد املســتفةد  و 

كمــا كــان متوقيــار يف البدايــة  وســلل   ــحاب املصــلحة ال ــوء علــة اليديــد مــن ااــاال  الــيت  ــ  
ــــد  الد مــــة علــــة خطط ــــم بيــــد  لــــ  ملنفــــ   امل ــــ وع بادخــــال التيــــديدامللة ــــا  امل ــــ وع   ن اعُتم 

بالفيــل  وبملــك الن ــ  عــن حــاال  التــ خ ،  ــوحق الت ــاري  األولةــة بــ ن الت ــدم ادــ   يلــي  وقيــا  
  (33)  حاب املصلحة علة حنو م ت يف  غلب األحةان

 
 استعراض تنفيذ المقررات ذات الصلة -3 

الح ــت اهلةئــة الف عةــة للتنفةــ    كةــز امل ــاريع النموئجةــة لربنــام  بو نــان علــة  ننولوجةــا   -31
 لــ  واأل ــ از واملن مــا  ال ــادرة علــة ئلــا مؤ   ــدمي الــدعم املــا  مل جحــا  املالتخفةــ  ودعــت 

ولنـــن الجكةـــز علـــة  ننولوجةـــا  التخفةـــ  يينـــس   (34)امل ـــاريع املتصـــلة بتننولوجةـــا  التنةـــ 
 لــــ  بـــدالر مـــن  ل ــــلةا  املاعـــا  الـــيت  كــــد  علة ـــا البلـــدان النامةــــة يف   اري وـــا امل دمـــة مؤ ال ط

 لـ  سـول اقـجاح م ـ وع واحـد لتننولوجةـا التنةـ  ووالـ  علةـ   وباإلضـالة مؤ املاالختةار  ومل يتل  
ـــة، يف عـــامق  ـــةامل، 2012و 2011ئلـــا، حثـــت اهلةئـــة الف عة   لـــ  واأل ـــ از علـــة التيلةـــل بيملة

_________________ 

  21، امل ل ، الصفحة FCCC/SBI/2015/INF.4، ان   الو ة ة 2014للمزيد من امليلوما  عن م  وع عام  (31) 
 ةة استنادار مؤ  لةل للبةانا  والتيلة ا  اليت قدمت ا  مانة م ل  البةئة اليامل (32) 
 استنادار مؤ امليلوما  اليت قدمت ا  مانة م ل  البةئة الياملةة  (33) 
 (34) FCCC/SBI/2011/7 136، الف  ة  
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  يف كثـ  خع  ـ ير ا  ولنـن  نفةـ  امل ـ(35)2009التنفة  املبنـ  للم ـاريع النموئجةـة امل دمـة يف عـام 
 من األحةان لألسباب املبةنة  عد، 

  
 الشراكة بين القطاعين العام والماص من أجل نقل التكنولوجيا -جيم 

 
 الوصف  -1 

دعـم ال ـ اكا  بـو ال طـاعو  وـوعلـة املـدل الطويـل  الينص  الثال  لتنفة  ب نام  بو نـان -32
اليـــام واخلـــاص يف يـــال ن ـــل التننولوجةـــا  ويف لـــجة التلمـــةم اخلامســـة، و ـــلت املبـــال  الـــيت ر ـــدوا 

ملةـــون دوالر   80صـــورة يف يـــال  ملـــ  املنـــاخ( مؤ اد لـــ  )   غـــ  املال طـــاع اخلـــاص علـــة نطـــاق 
األ ـــ از ب ـــ ن  نفةـــ  ب نـــام  بو نـــان )ان ـــ  امل لـــ  ال ابـــع( ســـتة  لـــ  يف   ـــاري ، مؤ مـــؤر  املو درج 

ب ـ ن ال ــ اكا    لـ املبـ ام  قا مـة علـة ال ـ اكة بـو ال طـاعو اليـام واخلـاص  ونـت  ب نـام  عمـل 
عـــن شاســـجا ةلةة لـــجة التلمـــةم اخلامســـة املن حـــة لتيزيـــز التيـــاون مـــع  بـــو ال طـــاعو اليـــام واخلـــاص

  2011 ل  علة ا يف عام املل  يلس ال طاع اخلاصش، اليت وا
ورغم  ن مي م  ن طة الربام  ال ا مـة علـة ال ـ اكة بـو ال طـاعو اليـام واخلـاص مينـن  ن  -33

اســـجا ةلةا  ب  نـــون م  بطـــة ســـ م يف عملةـــا  ن ـــل التننولوجةـــا، لـــان املطلـــب ال  ةســـق وـــو  ن 
األن ــــطة خلدمــــة ةةــــع مةــــادين اليمــــل  لــــ  وــــ ، املاالســــتثمار يف لــــجة التلمــــةم اخلامســــة  و ــــمم 

ال  ةســـةة؛ وال ي ـــ  مباشـــ ة مؤ ن ـــل التننولوجةـــا ســـول و ة ـــة واحـــدة مـــن الو ـــا   اإل اريـــة للربنـــام  
و ســـببت اســـتثمارا  ال ـــ اكة بـــو ال طـــاعو اليـــام واخلـــاص يف   (36)اخلا ـــة بـــالربام  املوالـــ  علة ـــا

ملةـــون دوالر لتننولوجةـــا   957لتمويـــل امل ـــجه  لـــ  يف  فةـــز اســـتثمارا  مضـــالةة، لبلـــ  ااملم ــار 
  وال   ــــ  الو ـــا    ديــــدار مؤ (37)ملةـــون دوالر 71 لـــ  البــــال  املاملنـــاخ ووـــو مــــا يتلـــاو  اســــتثمار 

دعم ن ـــل التننولوجةـــا  و ب نـــام  بو نـــان  و  نفةـــ  ب نـــام  بو نـــان علـــة لـــج ـــود اال فاقةـــة اإل اريـــة 
 لـــ   اد املبـــال  امل  ـــودة مـــن ال طـــاع اخلـــاص لفـــجة التلمـــةم املاملـــدل الطويـــل  وعلـــة الـــ غم مـــن  ن 

مديــــو دوالر لــــان ئلــــا الربنــــام   وســــع مــــن  ننولوجةــــا املنــــاخ  و حــــس  ملــــ   110السادســــة مؤ 
املنـــاخ: ســـوز ي كـــز علـــة  ا فـــة مـــن مةـــادين اليمـــل ال  ةســـةة، كـــا يف ئلـــا التنـــوع البةولـــوجق و ملـــ  

  (38)األراضق ومدارة املواد النةمةا ةة والنفايا املناخ واملةا، الدولةة و دوور 

_________________ 

  197، الف  ة FCCC/SBI/2012/15، والو ة ة 96، الف  ة FCCC/SBI/2011/17الو ة ة  (35) 
منتـــدل املصـــ ز األورويب ل ن ـــاء والتيمـــ  ألســـواق شـــ كا  كفـــاءة الطاقـــة وخـــدما  الطاقـــة جنـــوب شـــ قق البحـــ   (36) 

  <http://goo.gl/DKRl9p>األبةك املتوسل  ان   
 استنادار مؤ امليلوما  اليت قدمت ا  مانة م ل  البةئة الياملةة  (37) 
 (38) <https://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/publication/NGI%20flyer.pdf>  
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 استعراض التقدم المحرز والمساهمة في زيادة االستثمار في تكنولوجيات المناخ -2 
 لــــ  قــــدم املل ــــد كانــــت التفا ــــةل املتــــول ة عــــن وــــ ا الينصــــ   ــــدودة علــــة الــــ غم مــــن  ن  -34

 ـــ از واهلةئـــة الف عةـــة للتنفةـــ   ووالـــ  ميلومـــا  عـــن وـــ ا الينصـــ  يف   ـــاري ، الدوريـــة مؤ مـــؤر  األ
علـة ن ـا  الربنـام  ال ـا م علـة ال ــ اكة  2014لم لـ  يف  يلول/سـبتمرب لاملسـؤول التنفةـ   األول 

بــو ال طــاعو اليــام واخلــاص الــ   يتصــل مباشــ ة بن ــل التننولوجةــا )ان ــ  امل لــ  ال ابــع(  ولــ لا، 
 ثمار يف  ننولوجةا  املناخ من الساب  ألوان    ةةم    ، علة  يادة االست

 
 استعراض تنفيذ المقررات ذات الصلة -3 

مل يصــدر مــؤر  األ ــ از واهلةئــة الف عةــة للتنفةــ   وجة ــا  مباشــ ة ب ــ ن وــ ا الينصــ  علــة  -35
 لــــ  مؤ   ــــدمي مزيــــد مــــن التفا ــــةل عــــن اخلــــربا  املنتســــبة املالــــ غم مــــن  ن اهلةئــــة الف عةــــة دعــــت 

التلــارب الناجحــة والتحــديا  املواج ــة يف االضــطدع باألن ــطة  يف ئلــاا والــدروا املســتفادة، كــ
وعلـــة نطـــاق  وســـع، كانـــت مســـ لة كةفةـــة اليمـــل بفيالةـــة مـــع ال طـــاع   (39)يف م ـــار ب نـــام  بو نـــان

اخلــاص لــدعم  طــوي   ننولوجةــا املنــاخ ون ل ــا يف البلــدان النامةــة موضــوع اوتمــام كبــ  لــدل   ــ از 
  (40)م  را  مؤر  األ  از تلفة ووق واردة يف 

 
 تقييم االحتياجات التكنولوجية -دال 

 
 الوصف -1 

الينصــــ  ال ابــــع مــــن عنا ــــ   نفةــــ  ب نــــام   ق  ةــــةم االحتةاجــــا  التننولوجةــــة وــــعملةــــا   -36
 لــ  الــدعم املــا  مؤ البلــدان إل ــا  املبو نــان علــة املــدل الطويــل  ومــن خــدل وــ ا الينصــ ، قــدم 

 لـ  التمويـل ليملةـا  املعملةا    ةـةم االحتةاجـا  التننولوجةـة وخطـل اليمـل التننولوجةـة  وقـدم 
   ةةم االحتةاجا  التننولوجةة يف لجا  التلمةم ال ابية واخلامسة والسادسة 

مديـو دوالر لتمويـل  9املنـاخ  ب نـام  بو نـان األو ، قـدم الصـندوق اخلـاص لتملـ  ويف م ار -37
ــــة، ملســــاعدة  ــــة الياملة ــــةم االحتةاجــــا  التننولوجة ــــة األوؤ مــــن م ــــ وع   ة بلــــدار نامةــــار يف  36امل حل

عملةـــــا    ةـــــةم احتةاجاهتـــــا التننولوجةـــــة  واضـــــطليت وـــــ ، البلـــــدان بيملةـــــا    ةـــــةم احتةاجاهتـــــا 
ـــــــة يف الفـــــــجة مـــــــن عـــــــام  ـــــــدار   ـــــــاري  عـــــــن   ةـــــــةم  32، وقـــــــدم 2013مؤ عـــــــام  2010التننولوجة بل

  ويُ ــد م حالةـــار، مــن خــدل مبــال  م  ـــودة عاملةــار يف م ــار لــجة التلمـــةم (41)االحتةاجــا  التننولوجةــة
ملةــــون دوالر مؤ امل حلــــة الثانةــــة مــــن م ــــ وع   ةــــةم االحتةاجــــا  التننولوجةــــة  6.1اخلامســــة، مبلــــ  
املتحـدة  مـم املتحـدة للبةئـة وال ـ اكة بـو ب نـام  األمـمبلدار نامةار  وينفـ  ب نـام  األ 28الياملةة ملساعدة 

_________________ 

 (39) FCCC/SBI/2012/15 ب( 199، الف  ة( 
ان ـــ  الفصـــل الســـادا، الــــ   فـــدد واليـــيت الللنــــة التنفة يـــة املينةـــة بالتننولوجةـــا وم كــــز وشـــبنة  ننولوجةـــا املنــــاخ  (40) 

 اخلاص املتيل تو بالتياون مع ال طاع 
 ان   امل ل  اخلامس لد دع علة قا مة ،مةع البلدان اليت شاركت يف امل حلة األوؤ  (41) 
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  و ـــممت ال ـــ اكة بـــو ب نـــام  (43)كـــد وـــ ين امل ـــ وعو (42)للبةئـــة واتاميـــة الت نةـــة يف الـــدامن ه
األمـــم املتحـــدة للبةئـــة واتاميـــة الت نةـــة يف الـــدامن ه م ـــ وع امل حلـــة الثانةـــة م اعةـــة يف ئلـــا التلـــارب 

 حلــــة األوؤ، وبــــد   بلــــدان امل حلــــة الثانةــــة عملةــــا    ةــــةم احتةاجاهتــــا والــــدروا املســــتفادة مــــن امل
  ويبــو امل لــ  اخلــامس البلــدان الــيت شــاركت يف املــ حلتو األوؤ والثانةــة 2015التننولوجةــة يف عــام 

 من م  وع   ةةم االحتةاجا  التننولوجةة الياملةة 
م ــــ وعار  13الــــدعم مؤ  2015و 2011 لــــ  بــــو عــــامق املقــــدم  ،وباإلضــــالة مؤ ئلــــا -38

و نةــار   ــمن  ن ــطة لــدعم   ةــةم االحتةاجــا  التننولوجةــة يف م ــاريع ركــز  لةمــا عــدا ئلــا علــة 
معــداد البدغــا  الو نةــة والت ــاري  ادد ــة لفــجة الســنتو )ان ــ  امل لــ  اخلــامس لد ــدع علــة قا مــة 

ن ــام التخصــة  ال ــفاز لال ط يــة خصصــا  املوــ ، البلــدان(  وُموِّلــت وــ ، امل ــاريع مــن خــدل 
  ويف املسـت بل، سـت دم املبـال  امل  ـودة (44)ملةـون دوالر 26.3للموارد، حةـ  ُخصِّـ  مـا يموعـ  

  ةـةم االحتةاجـا  التننولوجةـة، ولنـن الـدول يملةـا  يف لجة التلمـةم السادسـة مزيـدار مـن الـدعم ل
  (45)ؤولة للحصول علة التمويلاتزرية الصمل ة النامةة و قل البلدان منوار وحدوا م

 
 استعراض التقدم المحرز والمساهمة في زيادة االستثمار في تكنولوجيات المناخ -2 

 ُ ــز  امل حلــة األوؤ مــن م ــ وع   ةــةم االحتةاجــا  التننولوجةــة الياملةــة يف لــجة التلمــةم  -39
ـــار  نفةـــ  امل حلـــة الثانةـــة مـــن لـــجة  التلمـــةم اخلامســـة  والحـــ    ـــحاب ال ابيـــة بنلـــاح، وزـــ   حالة

 املصلحة امل اركو يف عملةة   ةةم االحتةاجا  التننولوجةة  ن اليملةة:
 ــدعم التخطــةل الــو ي بتحديــد  ننولوجةــا  املنــاخ ئا  األولويــة الــيت مينــن  ن  ( ) 

   نل جزءار من التنمةة املستدامة الو نةة؛ 
ات ــا  الو نةــة  ــاحبة املصــلحة لــدعم   بــي ال ــدرا  الو نةــة و  ــةم روابــل بــو (ب) 

 االستثمار وم الة اليوا  ؛
   ع خطل اليمل التننولوجةة، اليت  دعم  نفة  التننولوجةا و بو جدواوا  (ج) 

واســتخدمت بيــك البلــدان النامةــة نتــا   عملةــة   ةــةم احتةاجاهتــا التننولوجةــة لــدعم معــداد  -40
ـــــ  املد مـــــة و نةـــــار  املســـــاما  امليتزمـــــة ادـــــددة و نةـــــار  و ـــــة  و مجـــــ اءا  التخفة  البدغـــــا  الو نة

خطـــل التنةـــ  الو نةـــة  و اقجاحـــا  م ـــاريع التنمةـــة الو نةـــة  ليلـــة ســـبةل املثـــال، اســـتخدمت   و
_________________ 

باسم م كـز ريـزو  التـابع لربنـام  األمـم املتحـدة للبةئـة،  يمـل يف م ـار ا فـاق  د ـق  ال  اكة، اليت كانت  ي ز ساب ار  (42) 
 ة يف الدامن ه وب نام  األمم املتحدة للبةئة األ  از بو و ارة خارجةة الدامن ه واتامية الت نة

 (43) FCCC/SBI/2015/INF.4  39-35، امل ل ، الف  ا  
 استنادار مؤ امليلوما  اليت قدمت ا  مانة م ل  البةئة الياملةة  (44) 
: ، متاحـــــــــة يف املوقـــــــــع ال ـــــــــبنق التــــــــــا 82، الف ـــــــــ ة GEF/A.5/07/Rev.01ان ـــــــــ  و ة ـــــــــة م لـــــــــ  البةئـــــــــة الياملةــــــــــة  (45) 

<http://www.thegef.org/gef/gef_Documents_Publications>  
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مكــــوادور نتــــا     ةــــةم احتةاجاهتــــا التننولوجةــــة إلعــــداد اســــجا ةلةت ا الو نةــــة املتيل ــــة بتملــــ  املنــــاخ  
م ــ وعار يســتند مؤ نتــا     ةــةم احتةاجاهتــا التننولوجةــة العتمــاد  ننولوجةــا  و نفــ  جورجةــا حالةــار 

 مضاءة ليالة من حة  الطاقة 
ويدح    حاب املصـلحة مـن الوكـاال  املنفـ ة و ل قـة التنسـة  الو نةـة واملؤسسـا  املالةـة  -41

نتـــا     ةـــةم   ن مثـــة حاجـــة مؤ اختـــائ مزيـــد مـــن اخلطـــوا  لوضـــع خطـــل  نفةـــ  م بولـــة مصـــارلةار مـــن
ـــاقش وـــ ا األمـــ  يف  االحتةاجـــا  التننولوجةـــة الـــيت  يـــز   نفةـــ  وـــ ، النتـــا   علـــة نطـــاق  وســـع )يُن

 الفصلو اخلامس والسادا  دنا،( 
 

 استعراض تنفيذ المقررات ذات الصلة -3 
  لـــ  ليملةـــا    ةـــةم االحتةاجـــا  التننولوجةـــةاملبـــدعم  و نـــ ارار  رحبـــت اهلةئـــة الف عةـــة مـــ ارار  -42

 لــ  علــة م ــ وع املعلــة موا ــلة   ــدمي وــ ا الــدعم مؤ البلــدان النامةــة  و تماشــة موال ــة   وشــليت
لت ةــةم االحتةاجــا  التننولوجةــة يف امل حلــة الثانةــة يف م ــار لــجة التلمــةم اخلامســة وختصةصــ   مــواالر 

 توجة  يف لجة التلمةم السادسة لدعم عملةا    ةةم االحتةاجا  التننولوجةة مع و ا ال
 لــ  مؤ   ــدمي مزيــد مــن الــدعم لتنفةــ  نتــا   عملةــا    ةــةم املودعــت اهلةئــة الف عةــة للتنفةــ   -43

  (46)االحتةاجــا  التننولوجةــة، كــا يف ئلــا خطــل اليمــل التننولوجةــة واأللنــار املتيل ــة بامل ــاريع
لـدان والوكـاال  علـة  لـ  مـؤر  األ ـ از يف دور ـ  الي ـ ين ب نـ  ي ـلع الباملواستلابة لـ لا،  بلـ  

وضـــع م ـــاريع  تماشـــة مـــع عملةـــا    ةـــةم االحتةاجـــا  التننولوجةـــة ال ط يـــة عنـــد وجودوـــا، و نـــ  
قـــد يتح ـــ  بصـــورة من لةـــة مـــن م جحـــا  امل ـــاريع املتيل ـــة بتملـــ  املنـــاخ لت ـــلةع وـــ ا اال ســـاق  و 

دة للبةئــة واتاميــة الت نةــة  لــ  ب نــام  األمــم املتحــدة للبةئــة وال ــ اكة بــو ب نــام  األمــم املتحــاملشــلع 
يف الـــدامن ه علـــة بـــ ل مزيـــد مـــن ات ـــود للتمنـــو مـــن  نفةـــ  خطـــل اليمـــل التننولوجةـــة واأللنـــار 
املتيل ــة بامل ــاريع الناجتــة عــن عملةــا    ةــةم االحتةاجــا  التننولوجةــة، بوســا ل من ــا  يزيــز التنســة  

  (47)كة املبن ة للمؤسسا  املالةةالو ي لدل ةةع الوكاال  و  حاب املصلحة و  لةع امل ار 
  

 مرفق البيئة العالمية بوصفه مؤسسة دعم حفازة لنقل التكنولوجيا -هاء 
 

 الوصف -1 
شم ل  البةئة الياملةـة بو ـف  مؤسسـة  ووالينص  األخ  لتنفة  ب نام  بو نان علة املدل الطويل  -44

 لــ   ن وــ ا الينصــ  اســتم ار لينصــ  ب نــام  بو نــان األو  املويدحــ    دعــم حفــا ة لن ــل التننولوجةــاش
 ؛(48)املتيل  بن   جت بة م ل  البةئة الياملةة والتننولوجةا  السلةمة بةئةار املي وضة عملةار بنلاح

_________________ 

 (46) FCCC/SBI/2014/8 145و 144، الف   ان  
 مع ممثلو ألمانة م ل  البةئة الياملةة وب نام  األمم املتحدة للبةئة  ُ ج يت م ابد  (47) 
 (48) FCCC/CP/2013/3 140، امل ل ، الف  ة  
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 استعراض التقدم المحرز والمساهمة في زيادة االستثمار في تكنولوجيات المناخ -2 
ئــة الياملةــة مؤ عــ ت ب ايــ  املتيل ــة بالتننولوجةــا والتيــاون مــع دلــع ب نــام  بو نــان م لــ  البة -45

  ـــحاب املصـــلحة يف يـــال  ننولوجةـــا املنـــاخ، وال ســـةما يف عملةـــة التننولوجةـــا املتيل ـــة باال فاقةـــة 
 لــ  ال ــوء علــة املاإل اريــة  وعنــد   ــدمي الت ــاري  مؤ مــؤر  األ ــ از واهلةئــة الف عةــة للتنفةــ ، ســلل 

يب هلا لزيادة الوعق بربايـ  ال امةـة مؤ دعـم ن ـل التننولوجةـا و  كةـز االوتمـام علـة الت ـدم  ات ود ملس
 اد   والف ص والتحديا  املتصلة بدعم ن ل التننولوجةا  و  مل و ، ات ود:

ع د حوارا  بو   حاب املصـلحة و سـلةل ال ـوء علـة ال  ـايا ئا  الصـلة يف  ( ) 
 ؛(49)حل ا  عمل لئا   املوسية

ع ـــد مناســـبا  جانبةـــة رلةيـــة املســـتول خـــدل الـــدورا  السادســـة ع ـــ ة والســـابية  (ب) 
 ع  ة والثامنة ع  ة ملؤر  األ  از؛

 م دار الن  ا  ومواد التوعةة؛  (ج) 
 ؛(50)من اء  فحة شبنةة  صصة مل ل  البةئة الياملةة (د) 
واجتماعــا   (51)من مــا   خــ لامل ــاركة يف املناســبا  التننولوجةــة الــيت  ي ــدوا  (ه) 

  بنة اللم كز و لالللنة التنفة ية واجمللس االست ار  
 

 استعراض تنفيذ المقررات ذات الصلة -3 
مل يصــدر مــؤر  األ ــ از واهلةئــة الف عةــة للتنفةــ   وجة ــا  مباشــ ة ب ــ ن وــ ا الينصــ  علــة  -46

 لــــ  مؤ   ــــدمي مزيــــد مــــن التفا ــــةل عــــن اخلــــربا  املنتســــبة املالــــ غم مــــن  ن اهلةئــــة الف عةــــة دعــــت 
التلــارب الناجحــة والتحــديا  املواج ــة يف االضــطدع باألن ــطة  يف ئلــاوالــدروا املســتفادة، كــا 
  (52)يف م ار ب نام  بو نان

  
 عمليات برنامج بوزنان االستراتيجي -رابعاا  

 
زمـــع وـــ ا الفصـــل نتـــا   الفصـــل الثالـــ  للن ـــ  يف عملةـــا  ب نـــام  بو نـــان علـــة مســـتول  -47

الربام   ووو فلل عملةا  ب نام  بو نـان مـن حةـ  مـا يلـق:  يـادة و نـ ار امل ـاريع؛ و مةـة ب نـام  
 بو نان يف مياتة ال  ايا الياملةة واإلقلةمةة؛ وليالةة ب نام  بو نان و طور، كنموئج للتملة  

_________________ 

  <https://www.thegef.org/gef/TT_EST_dissemination>ان    (49) 
  <https://www.thegef.org/gef/TT_poznan_strategic_program>ان    (50) 
مثدر منتديا  اهلةئة الف عةة للتنفة  واهلةئة الف عةة للم ورة اليلمةـة والتننولوجةـة ومناسـبة جانبةـة   نـاء الـدورة الي ـ ين  (51) 

 ع دوا ب نام  األمم املتحدة للبةئة ملؤر  األ  از 
 (52) FCCC/SBI/2012/15 ب( 199، الف  ة( 
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ومــن الصــيب التو ــل مؤ اســتنتاجا  ب ــ ن الط ي ــة الــيت  د  هبــا  ن ــطة ب نــام  بو نــان  -48
ــــد  مال يف عــــام   يــــادةمؤ  ــــ  مي ــــم األن ــــطة مل يب  2013 و  2012امل ــــاريع و ن اروــــا مئ  ن  نفة
  ولنــــن مثــــة  مثلــــة عــــن حــــاال   يــــاون مــــع  ن ــــطة ب نــــام  بو نــــان دليــــت البلــــدان مؤ 2014  و

م مــن ولةــة التننولوجةــا  ليلــة ســبةل املثــال،  شــار مــن ُ ج يــت مي ــم م ــابد  مؤ  ن التمــاا الــدع
 يـــاون امل كـــز اإلقلةمـــق مـــع البلـــدان يف قطـــاع  ـــدد  ـــد،، يف بيـــك ااـــاال ،   ـــدمي  لـــا البلـــدان 

  (53) لبا  مؤ م كز وشبنة  ننولوجةا املناخ ب  ن ال  ايا املتصلة ب لا ال طاع
ةة ب نـام  بو نـان يف مياتـة ال  ـايا الياملةـة واإلقلةمةـة، ينبملـق الت ـديد  ول  مبولةما يتيل   -49

 لــ  ال امةــة مؤ مزــاد، املاألمــ  علــة  ن قــ ار مــؤر  األ ــ از ال اضــق بان ــاء ب نــام  بو نــان وج ــود 
 جــل يف دعــم البلــدان مــن   ــامبــ ا  الــدور امل ــم الــ   يؤديــ   طــوي   ننولوجةــا املنــاخ ون لكثــ ار  اد   

مئ دعـا،  ، لـ امل  وباإلضـالة مؤ ئلـا، دلـع مـؤر  األ ـ از اإل اريـة   ة  اهلـدز الن ـا ق لد فاقةـة
ليــل املزيــد مــن  جــل دعــم مــن مؤ البحــ  عــن   ي ــة رننــ   ،مؤ وضــع خطــة  نفة يــة  ويلــة األجــل

 واسجا ةلةت ا ن ل التننولوجةا  و    ئلا بالتا  علة ختطةل لجة التلمةم اخلامسة 
 لـــ  وب نـــام  بو نـــان يف من ـــاء امل ي ـــار علـــة  مةـــة  يـــاون    ـــحاب املصـــلحةوشـــدد بيـــك  -50

مزيـدار ملة ـا وةنل مؤسسق عاملق لتننولوجةا املنـاخ الـ   ييـز  دعـم ق ـايا  ننولوجةـا املنـاخ وزلـب 
ات ــــود التننولوجةــــة  ننولوجةــــا املنــــاخ دورار يف دعــــم يف يــــال  لــــ  بــــ ام  املؤد  و ــــمــــن االوتمــــام  

 املب ولة يف البلدان النامةة 
وكانــت لربنــام  بو نــان  مةــة كــ لا لةمــا يتيلــ  باالحتةاجــا  واألولويــا  ال ط يــة  وعلــة  -51

اليمــــوم، مثــــة   كةــــز علــــة الطاقــــة يف قطاعــــا  امل ــــاريع النموئجةــــة وال طاعــــا  ئا  األولويــــة الــــيت 
االحتةاجـــــا  التننولوجةـــــة يف امل حلـــــة األوؤ  وباملثــــــل،  تناوهلـــــا   ـــــاري  التخفةـــــ  اخلا ـــــة بت ةــــــةم 

يتماشــــة م ــــ وع التنةــــ  النمــــوئجق الوحةــــد يف م ــــار ب نــــام  بو نــــان مــــع  وجــــ    ــــاري  التنةــــ  
اخلا ـــة بت ةـــةم االحتةاجـــا  التننولوجةـــة حنـــو معطـــاء األولويـــة لل طـــاع الزراعـــق  ولنـــن عـــدم وجـــود 

 مةـة التنةــ  علــة الصـيةد اليــاملق؛ للمةــع البلــدان م ـاريع منوئجةــة   كــز علـة التنةــ  ال يينــس 
ـــــــة األوؤ الـــــــيت قـــــــدمت   ـــــــاري    ةـــــــةم  32 لا ـــــــة بت ةـــــــةم االحتةاجـــــــا  التننولوجةـــــــة يف امل حل املينة

 االحتةاجا  التننولوجةة استنملت عملةا    ةةم االحتةاجا  التننولوجةة يف يال التنة  
الــــــيت  ُيطــــــة األولويــــــة يف عملةــــــا    ةــــــةم  وونــــــاه نــــــوع مــــــن الــــــجابل بــــــو التننولوجةــــــا  -52

امل ــاريع النموئجةــة  ومــن بــو البلــدان النامةــة الســبية الــيت  و ننولوجةــا االحتةاجــا  التننولوجةــة 
شــاركت يف امل حلــة األوؤ مــن م ــ وع   ةـــةم االحتةاجــا  التننولوجةــة الياملةــة وحصــلت يف الوقـــت 

ب نــام  بو نــان يف لــجة التلمــةم ال ابيــة،    ــ    نفســ  علــة املوال ــة علــة م ــ وع منــوئجق يف م ــار
 ربيــة بلــدان   كةــزار م ــجكار علــة قطــاع ميــو  ولنــن مل ينــن مــن املمنــن ربــل وــا و اليملةتــو يف 

_________________ 

 م ابد   ج يت مع ممثلق ب نام  األمم املتحدة للبةئة ومص ز التنمةة ايسةو   (53) 
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يف الوقـــت نفســـ  الـــ   بـــد   لةـــ  امل حلـــة   امل ـــ وع النمـــوئجق بـــد عملةـــة املمارســـة اليملةـــة ألن 
  2009نولوجةة، يف عام   ةةم االحتةاجا  التن م  وعاألوؤ من 

ولةمــا يتيلــ  بفيالةــة و طــور ب نــام  بو نــان كنمــوئج للتملةــ ، مثــة مجــ اءان  ــتمدن مينــن  ن  -53
يبـــدو   كةـــز  ـــدود علـــة اســـتخدص الـــدروا لن ـــ وا كـــان ونـــا علـــة مـــا يـــدعما وـــ ا اهلـــدز   والر،  
م لــ   ن يــدعم  يــادة لنــن لن ــام بو نــان  ومي  نفةــ  لــ  قــدم    يــ ار عــن املعلــة نطــاق  وســع رغــم  ن 

 (54): يزيز  بادل و فةز املمارسا  اتةدة واخلربا  والدروا املستفادة علة  د ة مستويا 
ــــام  بو نــــان )مــــثدر التبــــادل بــــو امل اكــــز  ) (  ــــو علــــة مســــتول عنا ــــ  ب ن امل ــــاريع وب

 النموئجةة(؛
 علة مستول ب نام  بو نان )التبادل بو الينا  (؛ )ب( 
علـــــة املســـــتول اليـــــاملق )التبـــــادل بـــــو ب نـــــام  بو نـــــان واهلةنـــــل املؤسســـــق اليـــــاملق  )ج( 
 بو امل اكز اإلقلةمةة وم كز وشبنة  ننولوجةا املناخ(  وجةا املناخ علة نطاق  وسع، مثدر لتننول
، ونــاه قةمــة يف  يــادة  نســة  ات ــود املب ولــة يف يــال  ننولوجةــا املنــاخ علــة الصــيةد  انةــار  -54
واملؤسســـا  الياملةـــة  اإل اريـــة     لاليديـــد مـــن النةانـــا  الو نةـــة  ـــدعم التفاعـــل مـــع اال فاقةـــةال طــ

ئا  الصــلة، وونـــاه  زايــد يف عـــدد ات ـــا  الفاعلــة  والحـــ    ـــحاب املصــلحة  ن ليالةـــة ب نـــام  
ن ــا بو نــان مينــن  ن  ُيــز   مــن خــدل   ويــة الصــد  بــو  تلــ  النةانــا  الو نةــة والتنســة  لةمــا بة

 يف بلـــد مـــن البلـــدان، وج ـــة علـــة الصـــيةد الـــو ي  و  ـــمل وـــ ، النةانـــا  النةـــان الـــو ي امليـــو  
، وج ــــة التنســــة  التابيــــة للم كــــز اإلقلةمــــق، والســــلطا  وج ــــا  التنســــة  م لــــ لالتنســــة  التابيــــة ل

التابيـــة الو نةــة املية نــة التابيــة للصــندوق األخ ــ  للمنــاخ، وغــ  ئلــا مــن ج ــا  التنســة  الو نةــة 
لد فاقةـــة اإل اريـــة  و شـــار   ـــحاب املصـــلحة مؤ الـــدور الـــ   ينبملـــق  ن ي ـــوم بـــ  النةـــان الـــو ي 

 امليو  يف  نسة  ات ود الو نةة املب ولة يف يال التننولوجةا 
  

 تذا االللدروا المسللتفادة فللي تنفيللذ برنللامج بوزنللان االسللتراتيجي  بوصللفه -خامساا  
 صلة بتفعيل آلية التكنولوجيا

 
 مراكز تكنولوجيا المناخ وشبكة لتكنولوجيا المناخإلى دعم تقديم ال -ألف 

 
لةما يتيل  بـامل اكز اإلقلةمةـة، ونـاه خـربا  ودروا مسـتفادة ئا   ـلة بآلةـة التننولوجةـا   -55

 ـود املب ولـة يف يـال مقلةمـق لةمـا تـ  ات ح ـور والر، سلطت امل اكـز اإلقلةمةـة ال ـوء علـة قةمـة 
 مةــة  مئ  ــرب  للمنــا    ــ   احــار   ، امل اكــزوــ  ننولوجةــا املنــاخ  وونــاه عدمــا  مبنــ ة علــة  ن

 اإلج اءا  املتيل ة بتننولوجةا املناخ 
_________________ 

علة األقل، من خدل ج ود، ااالةة ال امةة مؤ  سو منصـت  اخلا ـة  مينن مل ل  البةئة الياملةة  ن ف   ئلا، جز ةار  (54) 
  <https://goo.gl/OpL6dg>بادارة امليارز  ان   
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وشــليت م ــاريع امل اكــز اإلقلةمةــة  ي ــار املصــارز اإلمنا ةــة املتيــددة األ ــ از علــة  طــوي   -56
 يـــادة الـــوعق هبـــ ، املســـ لة وجيلـــت من ـــا مســـ لة  وريـــة يف وضـــع ب اي ـــا واســـجا ةلةاهتا  و شـــار  

حـوار  من ـاءامل ابد  الـيت  ج يـت مـع   ـحاب املصـلحة يف امل اكـز اإلقلةمةـة مؤ  مةـة امل ـاريع يف 
وــ ، امل ــاريع  مــدل ليالةــةب ــ ن خةــارا   ننولوجةــا املنــاخ  ومــع ئلــا، لمــن الســاب  ألوانــ   ديــد 

 ننولوجةـــا املنـــاخ  م اءالـــ   اعتمد ـــ  املصـــارز اإلمنا ةـــة املتيـــددة األ ـــ از  ال ـــامليف  يزيـــز الـــن   
يدحــــ   وقــــدرهتا علــــة االســــتثمار علــــة نطــــاق  وســــع يف ن ــــل التننولوجةــــا  ويف بيــــك ااــــاال ،

يف يـــال  ننولوجةـــا التخفةـــ  كلـــزء مـــن املتاحـــة   ـــحاب املصـــلحة  يـــادة اوتمـــام امل اكـــز بـــالف ص 
 التلارية ال  ةسةة  م عماهل
وعـدوة علـة ئلــا، بـد   امل اكـز   ــدم املسـاعدة مؤ املؤسسـا  املالةــة لت ـاره يف ال  ــايا  -57

متةنـة و ـد  قويـة مـع املؤسسـا  املالةـة ادلةـة  املتيل ة بتننولوجةا املنـاخ  ورلـا امل اكـز خـربة مالةـة
واإلقلةمةــة  ويدحــ    ــحاب املصــلحة  ن وــ ، النةانــا  مينــن  ن   ــطلع بــ دوار وامــة يف هتةئــة 

 م ار مؤسسق  لق يةس  ن ل التننولوجةا وابتناروا 
ر ةســــةة، و يــــ ب املصــــارز  مةــــة و نتســــق الصــــد  مــــع م كــــز وشــــبنة  ننولوجةــــا املنــــاخ  -58
إلمنا ةـــة املتيـــددة األ ـــ از عـــن اوتمام ـــا بتيزيـــز وـــ ، الصـــد   وبنـــاءر علـــة  وجـــ  التيـــاون األو ، ا

 شـــار عـــدد مـــن   ـــحاب املصـــلحة مؤ الفوا ـــد ادتملـــة إلضـــفاء الطـــابع املؤسســـق  و ال  ـــق علـــة 
الصد  بـو وـ ، امل اكـز وم كـز وشـبنة  ننولوجةـا املنـاخ  وعـدوة علـة ئلـا، كـان بيـك عملةـا  

  بنة ال كز و املمن اء امل اريع منمدر ألن طة 
و  بتــت جتــارب وــ ، امل اكــز  ن ونــاه حاجــة مؤ  نملــة ج ــود املســاعدة الت نةــة كزيــد مــن  -59

املوجـــ  ملياتـــة املخـــا    والحـــ    ـــحاب املصـــلحة  ن بيـــك التمويـــل الـــ    االبتنـــار التمويـــل 
 اكـــز اإلقلةمةـــة يـــدعم   ـــدمي املســـاعدة الت نةـــة مؤ  لـــ  يف م ـــار ب نـــام  بو نـــان مل ـــاريع املاملي دمـــ  

املصـــارز اإلمنا ةــــة املتيـــددة األ ــــ از إلعانت ــــا علـــة ل ــــم اخلةـــارا  واالحتةاجــــا  التننولوجةــــة يف 
لتخطــق حــواجز  ســةاق ب اي ــا اتاريــة  وال  نــون وــ ، املســاعدة كالةــة يف املمارســة اليملةــة مال نــادرار 

 امل  بطة بتح ة  االستثمارا  املخا    و سد  مل ا  التنلفة 
و  بتت امل اكز اإلقلةمةـة ممنانةاهتـا لليمـل بنلـاح مـع ج ـا  لاعلـة ر ةسـةة علـة الصـيةدين  -60

عدقـــا  يســـتند مؤ ال طـــ   واإلقلةمـــق  ليلـــة ســـبةل املثـــال، يفةـــد مصـــ ز التنمةـــة ايســـةو  ب نـــ  
علـة عملةـا  التخطـةل و ولويـا  اإلنفـاق  قا مة لليمل مع و ارا  املالةة ال ط ية الـيت هلـا  ـ    كبـ 

الو نةــة  و عطــة مصــ ز التنمةــة األل ي ــق واملصــ ز األورويب ل ن ــاء والتيمــ  األولويــة لليمــل مــع 
 و ارا  الطاقة ووكاال  املةا، 

 لــ  املوي ــنل اســتم ار ات ــود الــيت  بــ هلا امل اكــز اإلقلةمةــة عنــد انت ــاء التمويــل امل ــدم مــن  -61
ة ينبملــق الن ـ  لة ــا رغـم  ن عــدة مصـارز ممنا ةـة متيــددة األ ـ از ةيــت  مـواالر مضــالةة مسـ لة وامـ

مــن ات ــا  املاحنــة لــدعم اختــائ مزيــد مــن اإلجــ اءا  يف يــال االســتثمار املتيلــ  باملنــاخ  وقــد قــ ر 
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مـــن  يموعـــةمـــع  ا بيـــك املؤسســـا ، مـــن قبةـــل مصـــ ز التنمةـــة للبلـــدان األم ينةـــة، مقامـــة شـــ اك
البلـــدان املت دمـــة علـــة الصـــيةد اإلقلةمـــق يف  اولـــة ل ـــمان اســـتم ار الـــربام  بيـــد انت ـــاء مؤسســـا  

ب نــــام  بو نــــان يف لــــجة التلمــــةم اخلامســــة  ولنــــن مل يت ــــ  بيــــد مــــا مئا كــــان امل ــــدم مــــن تمويــــل ال
 ال  كاء اإلقلةمةون سةتمننون من موا لة م اريع امل اكز اإلقلةمةة يف حالة ان طاع التمويل 

  
 تجريب مشاريع التكنولوجيا ذات األولوية لتشجيع االبتكار واالستثمارات -اءب 

 
يف بــ ام  لــجة التلمــةم ال ابيــة املخصصــة  الــيت  نتســة ا  ةمــةالشــدد منفــ و امل ــاريع علــة  -62

مل ـــاريع النموئجةـــة  و شـــاروا مؤ  ن ئلـــا  وجـــد ل  ـــة ل كـــز واضـــيو امل ـــاريع علـــة ااـــواجز حالـــة ا
يملةـــا  اليف م ـــار  التمللـــب علة ـــا ايســـتطةيو  ركـــا ملالـــيت  يـــجت  طـــوي  التننولوجةـــا ون ل ـــا والـــيت 

  ل  املختةار م اريع الاليادية 
التننولوجةــــا ينبملــــق  ن  ُيتــــرب وشــــدد مــــن ُ ج يــــت مي ــــم م ــــابد  علــــة  ن م ــــاريع ن ــــل  -63

عملةـــا  مي ـــدة بـــدالر مـــن اعتباروـــا يـــ د ميـــامد   وينبملـــق  وقـــع  ال  ســـ  امل ـــاريع بسدســـة ن ـــ ار 
لتي ةــدوا وملــزي  مــن اليوامــل الو نةــة  ومينــن  ن   ــنل التملةــ ا  الطار ــة علــة ال ــ وز السةاســةة 

مدخـــال   مؤ  ـــ خ  التنفةـــ  ومؤ يف بيـــك ااـــاال وـــ ، ال ـــ وز ودعـــم امل ـــاريع  ـــا   وقـــد  د 
 لـ  يف السـماح ملنفـ   امل ـاريع بادخـال  يـديد  املع  و نتسـق م ونـة ير انطـاق امل ـ علة ملة ا  

 علة خطط م بيد املوال ة علة امل اريع  مةة حا ة يف  يزيز ل ص النلاح 
 مـــام مشـــ اه  لـــ    ـــنل عا  ـــار املواقـــجح بيـــك   ـــحاب املصـــلحة  ن ســـ عة دورة م ـــاريع  -64

لمســتثم و ال طــاع اخلــاص الــ   ي ــاركون يف م حلــة وضــع   (55)ال طــاع اخلــاص يف ن ــل التننولوجةــا
امل ــاريع ال يســـتطةيون بوجـــ  عـــام االلتــزام بانت ـــار مـــدة ســـنة  و ســنتو الـــيت  ســـتمل ق ا دورة م ـــاريع 

الياديـــــة   لــــ   والحـــــ  بيـــــك مـــــن  ج يــــت مي ـــــم م ـــــابد   بـــــم  وقيــــوا  يلةـــــل دورة امل ـــــاريعامل
امل ــــاريع النموئجةــــة ن ــــ ار لل غبــــة يف  ن  ســــت دز الــــربام  النموئجةــــة بلــــار و ننولوجةــــا   لفا ــــدة

 ابتنارية جديدة 
وســــلل   ــــحاب املصــــلحة ال ــــوء علــــة  مةــــة  ن ي ــــود عملةــــة ن ــــل التننولوجةــــا يف البلــــدان  -65

 ةداف  و علة الصيةد السةاسق املستفةدة  نصار للتننولوجةا من ئو  الت   ، سواء علة الصيةد امل
و شـــاروا  ي ـــار مؤ  ن امل ـــاريع النموئجةـــة الـــيت يـــدعم ا ب نـــام  بو نـــان  نـــون  كثـــ  ليالةـــة  -66

طلـــب م ـــدم مـــن مســـتخدمق التننولوجةـــا  ويف بيـــك ااـــاال ، اختـــ   ل ت اوسدســـة عنـــد اســـتلاب
مضـياز  مةـة   ـحاب املصـلحة   دل مؤ الـ  امل اريع بلار  ق ب مؤ الدليـة التننولوجةـة، األمـ  

 ش كاء راغبو يف االستثمار يف التننولوجةا  مزادال ط يو ووجود  يوبة يف 

_________________ 

  ة وممثلق الوكاال  املنفِّ  النموئجةةم ابد  ُ ج يت مع مؤيد  امل اريع  (55) 
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مل  ـــت  ســـول لـــ ص  والحـــ  منفـــ و امل ـــاريع  ن ةةـــع امل ـــاريع النموئجةـــة لربنـــام  بو نـــان -67
نادرة للتيلم امل جه  وعلة الصيةد ال ط  ، مل ينـن ونـاه يف اليـادة وعـق بـ ن امل ـاريع النموئجةـة 

   نفةـــ وا  لـــ  اتـــار املالـــيت   كـــز  ديـــدار علـــة ن ـــل التننولوجةـــا ختتلـــ  عـــن غ وـــا مـــن م ـــاريع 
ةــة متيــددة  يتــرب وــ ،  لــ  الــيت  نفــ  م ــاريع منوئجاملوالحــ  بيــك   ــحاب املصــلحة  ن وكــاال  

 امل اريع م اريع ل دية ولةس  ن طة جتمي ا  وداز مما لة 
  

 الشراكة بين القطاعين العام والماص من أجل نقل التكنولوجيا -جيم 
 
سلل اليديد ممن  ج يت مي ـم م ـابد  ال ـوء علـة التحـديا  الـيت يواج  ـا وةنـل ن ـل  -68

يف مشـــــ اه ال طـــــاع اخلـــــاص يف ات ـــــود املب ولـــــة يف يـــــال  اإل اريـــــة التننولوجةـــــا كوجـــــب اال فاقةـــــة
 ننولوجةــا املنــاخ  و تــاج مؤسســا   ننولوجةــا املنــاخ مؤ شــبنا  ومؤ اخلــربة املت  ةــة مــن اليمــل يف 

حتةاجاهتــــا وحوالزوــــا  وشــــدد الال طــــاع اخلــــاص ومؤ ل ــــم  ــــحة  هلةاكل ــــا املتيل ــــة بصــــنع ال ــــ ار و 
مويـــل الـــ   يســـت دز ال طـــاع اخلـــاص زـــب  ن ينـــون م نـــار   ـــحاب املصـــلحة  ي ـــار علـــة  ن الت

 )مثدر لةما يتيل  بتوقةت  و حنام  وش و  ( ومصممار حسب  ا  ، واحتةاجا   
وقــد   ــب  مــن الصــيب  ســلةل ال ــوء علــة جتــارب  و دروا مســتفادة  ــددة ئا   مةــة  -69

بـــو ال طـــاعو اليـــام واخلـــاص يف  يلةـــة التننولوجةـــا ن ـــ ار للميلومـــا  ادـــدودة عـــن بـــ ام  ال ـــ اكة
 لــ  مؤ مـؤر  األ ــ از عــن ب نــام  بو نـان  ولنــن، كمــا ورد يف  جــزاء  خــ ل امل الــيت ي ــدم ا ت ـاري ال

مــن وــ ا الت  يـــ ،   اكمــت خـــدل  نفةــ  الينا ــ  األخـــ ل لربنــام  بو نـــان جتــارب ودروا مســـتفادة 
 وامة لةما يتيل  ك اركة ال طاع اخلاص 

  
 تقييم االحتياجات التكنولوجيةات عملي -دال 

 
  ـــمل مـــوا ن ال ـــوة يف عملةـــة   ةـــةم االحتةاجـــا  التننولوجةـــة  ابي ـــا ال طـــ   وامل ـــاركة  -70

اهلامــة أل ــحاب املصــلحة واملســاما  الــيت   ــدم ا اليملةــة لبنــاء ال ــدرا  املتصــلة بالتننولوجةــا يف 
شـــار  مؤ حاجـــة األ ـــ از مؤ  يزيـــز ومتابيـــة املؤسســـا  والبلـــدان امل ـــاركة  ولنـــن اهلةئـــة الف عةـــة  

عملةــة   ةــةم االحتةاجــا  التننولوجةــة عــن   يــ  موا ــلة   ــلةع ووضــع و نفةــ  م جحــا  م ــاريع 
لللنـــة التنفة يـــة الـــ    عد ـــ  ا  ويف الت  يـــ  الســـنو  امل ـــجه (56)ســـلةمة اقتصـــاديار وبةئةـــار واجتماعةـــار 

، الح ــت الللنــة التنفة يــة ضــ ورة 2014جةــا املنــاخ ليــام املينةــة بالتننولوجةــا وم كــز وشــبنة  ننولو 
 ســـو عملةـــة   ةـــةم االحتةاجـــا  التننولوجةـــة لتةســـ   نفةـــ   لنـــار امل ـــاريع املنبث ـــة عن ـــا  ومينـــن 

نــل عملةــة مــن عملةــا    ةــةم االحتةاجــا  لال ةـام بــ لا مــن خــدل  ــول  املســاعدة الت نةــة واملالةـة 
هتـــدز  ي ـــار مؤ مدمـــاج اتوانـــب االقتصـــادية والبةئةـــة واالجتماعةـــة يف  التننولوجةـــة، الـــيت ينبملـــق  ن

معــداد عملةــة   ةــةم االحتةاجــا  التننولوجةــة  وسةســاعد ئلــا علــة ضــمان رخــك عملةــة   ةــةم 
_________________ 

 (56) FCCC/SBSTA/2014/2  37الف  ة  
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االحتةاجـــــا  التننولوجةـــــة عـــــن م ـــــاريع )جتاريـــــة وامتةا يـــــة( م بولـــــة مصـــــ لةار، ووـــــو  حـــــد  وـــــداز 
 ؛(57)ولوجةةعملةا    ةةم االحتةاجا  التنن

و  ــنل اســتم ارية رويــل  ن ــطة   ةــةم االحتةاجــا  التننولوجةــة عــامدر وامــار يف  يزيــز مــا  -71
 لــ  التمويــل ليملةــا    ةــةم االحتةاجــا  التننولوجةــة املليملةــا  الت ةــةم مــن  ــ    وشــ عةة  وقــدم 

م االحتةاجــــا  يف لــــجا  التلمــــةم ال ابيــــة واخلامســــة والسادســــة، مــــع اســــتفادة كــــل م ــــ وع لت ةــــة
 لــ  امل حلــة األوؤ مــن عملةــا  املمــن ات ــود الســاب ة  وعامــل  املســتفادةالتننولوجةــة مــن الــدروا 

  ةــةم االحتةاجــا  التننولوجةــة كم ــ وع منــوئجق ورحــب منفــ و امل ــاريع باســتيداد، لــدعم م حلــة 
 انةـــة بنـــاءر علـــة الـــدروا املســـتفادة  وشـــدد مـــن ُ ج يـــت مي ـــم م ـــابد   ي ـــار علـــة  مةـــة عملةـــة 

 التيلم اليت يتةح ا  ن ار و ، اليملةة علة م  السنو 
لم لــــ  لــــدعم عملةـــــا    ةــــةم االحتةاجـــــا  لد  الواليــــة الــــيت منح ـــــا مــــؤر  األ ـــــ از و  -72

التننولوجةة مؤ مضفاء مستول  علـة مـن األمةـة علـة اليملةـة و يـادة االوتمـام بامل ـاركة  والح ـت 
ال ـــ عةة السةاســـةة الـــيت   ـــفة ا وـــ ، الواليـــة  اد  مـــن التـــزام ات ـــا  الفاعلـــة  ن البلـــدان امل ـــاركة 

  نةة واوتمام ا الو 
ــــــة مســــــؤولة عــــــن  نســــــة    ةــــــةم االحتةاجــــــا   -73 ويتســــــبب كــــــون  تلــــــ  املؤسســــــا  الو نة

 لــ  يف وجــود  ــديا  علــة مســتول التنســة   وكمــا ئكــ  ســاب ار، املوضــع م ــاريع عــن التننولوجةــة و 
ةــة بتملــ  مينـن   ــلةع البلــدان علــة  يزيـز التنســة  و  ويــة الــ وابل بــو  تلـ  النةانــا  الو نةــة املين

 املناخ )ان   الفصل ال ابع( 
  

 مرفق البيئة العالمية بوصفه مؤسسة دعم حفازة لنقل التكنولوجيا -هاء 
 
م لـــــ  البةئـــــة الياملةـــــة لربنـــــام  بو نـــــان يف  ســـــلةل ال ـــــوء علـــــة احتةاجـــــا    ـــــ وي ســـــاوم  -74

ات ـــود  مةـــة االضـــطدع النامةـــة لةمـــا يتيلـــ  بتطـــوي   ننولوجةـــا املنـــاخ ون ل ـــا  و ؤكـــد وـــ ،  البلـــدان
ب ن ــطة ا صــال و وعةــة ليالــة لتســلةل ال ــوء علــة  مةــة اإلجــ اءا  التننولوجةــة يف   ةــ  اهلــدز 

 الن ا ق لد فاقةة 
 لــ    ي تــ  يف   ــدمي الت ــاري  مؤ مــؤر  األ ــ از عــن  ن ــطة املوونــاه ممنانةــة لنــق ييــز   -75

 لـــ   ن ةةـــع م ـــاريع لـــجة التلمـــةم اخلامســـة املتيل ـــة امل ننولوجةـــا املنـــاخ  وكمـــا ئُكـــ  ســـاب ار، يـــ ل 
بـــــالتخفة  والتنةـــــ  الـــــيت هلـــــا  وـــــداز متصـــــلة بالتننولوجةـــــا   ـــــنل جـــــزءار مـــــن ب نـــــام  بو نـــــان  

كمــا ال ي ــنل ب نــام    ، لــ  مبــال  لتمويــل ب نــام  بو نــان يف لــجا  التلمــةم اخلا ــة بــ املي  ــد  وال
 لـ  كـل عنصـ  مـن عنا ـ  امللمـةم  وبـدالر مـن ئلـا، ميـول الت ا بو نان جزءار مـن اسـجا ةلةا  لـج 

ب نــام  بو نــان يف م ــار املخصصــا  ال ط يــة  و املبــال  امل  ــودة يف كــل لــجة جتمــةم  ويتماشــة ئلــا 
_________________ 

 (57) FCCC/SB/2014/3 1‘) (53، الف  ة‘  
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 لــ    ــاري  ب ــ ن امليلــس امل لــ   وبيــد ئلــا، ي ــدم  م ــ را  لــ  ويينــس املمــع مجــ اءا    ــملةل 
بو نـان يف   ـاري ، الدوريــة مؤ مـؤر  األ ــ از واهلةئـة الف عةــة  وـ ، الينا ـ  مؤ جانــب عنا ـ  ب نــام 

ــئت بيــد  للتنفةــ   وولةــة التننولوجةــا وــق ات ــة  ــاحبة املصــلحة ال  ةســةة يف ب نــام  بو نــان وقــد  ُن  
 من اء ب نام  بو نان 

ولوجةـا  لـ   فاعد ـ  مـع األ ـ از الفاعلـة ال  ةسـةة يف يـال  نناملووناه ممنانةة لنق ييـز   -76
املنــاخ، مثـــل من مــق امل ـــاريع واملســتثم ين وم اكـــز البحــوث يف ال طـــاع اخلــاص، ممـــا مباشــ ة  و عـــن 

األوسـا  املينةـة باملنـاخ وف ـة  بـو م موقـة لـ  منانـة املمـع الوكـاال  املنفـ ة  وفتـل     ي  شـ اكا 
 ب اعدة كب ة وشبنة واسية من   حاب املصلحة 

  
 اخل والتكاملالوالياتا التد -سادساا  

 
لم لـــ  لةمـــا يتيلـــ  بربنـــام  بو نـــان وهلةئـــا  لمـــن  مـــؤر  األ ـــ از ووةئا ـــ  الف عةـــة واليـــا   -77

ولةـــة التننولوجةـــا والللنـــة التنفة يـــة املينةـــة بالتننولوجةـــا وم كـــز وشـــبنة  ننولوجةـــا املنـــاخ  ويلخـــ  
  اإل ارية و ا الفصل التداخل والتنامل يف و ، الواليا  الناشئة عن اال فاقةة

ومل  نــن م اكــز  ننولوجةــا املنــاخ وشــبنة لتننولوجةــا املنــاخ ناجتــة عــن م ــ ر  ــادر عــن مــؤر   -78
تــ    لــ  التمويــل مل ــاريع امل اكــز اإلقلةمةــة يف م ــار لــجة التلمــةم اخلامســة  ولةمــااملاأل ــ از؛ وقــدم 

وشـبنة  ننولوجةـا املنـاخ وقــ ر   ولةـة التننولوجةـا،  ن ـ   الـدورة السادسـة ع ـ ة ملــؤر  األ ـ از م كـز
 ن م كـــز  ننولوجةـــا املنـــاخ مـــن شـــ ن   ن يةســـ  من ـــاء يموعـــة مـــن ال ـــبنا  واملن مـــا  واملبـــادرا  
التننولوجةــة الو نةــة واإلقلةمةــة وال طاعةــة والدولةــة هبــدز اليمــل بفيالةــة مــع م ــاركق ال ــبنة يف امل ــام 

 ـــداخل و نامـــل بـــو واليـــا  امل اكـــز وم كـــز وشـــبنة    وبالتـــا ، من كـــان ال يوجـــد   (58)املتفـــ  علة ـــا
 ننولوجةـــا املنـــاخ الصـــادرة عـــن مـــؤر  األ ـــ از، لـــان ونـــاه  ـــداخدر و نـــامدر وركـــا  ـــآ رار بـــو  ن ـــطة 

 امل اكز و ن طة م كز وشبنة  ننولوجةا املناخ، كما لوح  يف الفصل السابع 
، رحبــت الــدورة ال ابيــة ع ــ ة ملــؤر   ابيــةلفــجة التلمــةم ال ولةمــا تــ  امل ــاريع النموئجةــة -79

ويةســـــ  علـــــة وجـــــ  الســـــ عة معـــــداد  يباشــــ  لـــــ   ن املاأل ــــ از بربنـــــام  بو نـــــان األو  و لبـــــت مؤ 
 ــبنة، قــ ر  الــدورة السادســة ع ــ ة ملــؤر  األ ــ از ال كز و املولةمــا يتيلــ  بــ  (59)امل ــاريع التل يبةــة

النامةــــة، بنــــاءر علــــة  لب ــــا، املســــاعدة الت نةــــة ب ــــ ن ق ــــايا  ــــبنة مؤ البلــــدان ال كــــز و امل ن ي ــــدم 
  وعلــــة الــــ غم مــــن عــــدم وجــــود     ــــداخل بــــو وــــ ، الواليــــا ، لــــان ونــــاه (60) ننولوجةــــا املنــــاخ

مؤ  نــامدر  ويبــو الفصــل التــا  كةــ  مينــن هلــ ، اهلةئــا   ن  ســتفةد هبــ ا التنامــل  وي ــ   ي ــار 
 ل ص التآ ر املمننة 

_________________ 

  123 و  د قا مة امل ام يف الف  ة  123و 117الف   ان  ،16-/م  1امل  ر  (58) 
 ) ( 2و 1، الف   ان 14-/م  2امل  ر  (59) 
  123الف  ة ، 16-/م  1امل  ر  (60) 



FCCC/SBI/2015/16 
 

 

GE.15-17116 27/47 

 

ولةمـــا تـــ  ال ـــ اكا  بـــو ال طـــاعو اليـــام واخلـــاص،  لبـــت الـــدورة ال ابيـــة ع ـــ ة ملـــؤر   -80
 لــــ   ن ين ــــ  يف  نفةــــ  ب نــــام  بو نــــان علــــة املــــدل الطويــــل، كــــا يف ئلــــا مياتــــة املاأل ــــ از مؤ 

ع  لــ  ااالةــة املتيل ــة، يف ةلــة  مــور، باالســتفادة مــن اســتثمار ال طــا املالثملــ ا  ادــددة يف عملةــا  
 لـ  التمويـل مؤ ال ـ اكا  بـو ال طـاعو اليـام واخلـاص يف املوقـدم   (61)اخلاص يف ن ل التننولوجةـا

م ـــــار لـــــجة التلمـــــةم اخلامســـــة  وونـــــاه بيـــــك  وجـــــ  التنامـــــل املمننـــــة بـــــو واليـــــيت م كـــــز وشـــــبنة 
 طـــاع اخلـــاص  ننولوجةــا املنـــاخ والللنـــة التنفة يـــة املينةـــة بالتننولوجةـــا لتيزيــز وحفـــز و ةســـ   يـــاون ال

  وينـــاقش الفصـــل الســـابع لـــ ص التنامـــل والتـــآ ر يف  ن ـــطة (62)يف  طـــوي   ننولوجةـــا املنـــاخ ون ل ـــا
 ال  اكا  بو ال طاعو اليام واخلاص 

  ةــــةم االحتةاجــــا  التننولوجةــــة، ونــــاه بيــــك  وجــــ  التنامــــل يف يملةــــا  ولةمــــا يتيلــــ  ب -81
 لــ  امل  األ ــ از بربنــام  بو نــان األو  و لبــت مؤ الواليــا   ل ــد رحبــت الــدورة ال ابيــة ع ــ ة ملــؤر

 ة لت ــدمي الــدعم الت ـي مؤ البلــدان النامةــة يف معــداد  و  ــدي  عملةــا   ن يتيـاون مــع وكاال ــ  املنفِّــ
  ولةمــا تــ  ولةــة التننولوجةــا، كلفــت الــدورة (63)  ةــةم احتةاجاهتــا التننولوجةــة، حســب االقت ــاء

 از امل كــز وال ــبنة بت ــدمي امل ــورة والــدعم يف يــال  ديــد االحتةاجــا  السادســة ع ــ ة ملــؤر  األ ــ
  وكلــ  مــؤر  األ ــ از  ي ــار الللنــة التنفة يــة املينةــة بالتننولوجةــا بت ــدمي دــة عامــة (64)التننولوجةــة

عـن االحتةاجـا  التننولوجةـة و لةـل للسةاسـا  اليامـة وال  ـايا الت نةـة املتصـلة بتطـوي  التننولوجةــا 
  ن طت ما  يفالتنامل والتآ ر   وج   ويناقش الفصل السابع (65)ن ل او 

وونــاه  ي ــار  وجــ   نامــل لةمــا يتيلــ  بــوالييت ب نــام  بو نــان وولةــة التننولوجةــا املتمثلتــو يف  -82
ن ـــ  اخلـــربة املنتســـبة يف يـــال  ننولوجةـــا  املنـــاخ  ورحبـــت الـــدورة ال ابيـــة ع ـــ ة ملـــؤر  األ ـــ از 

 لـــ  والتننولوجةـــا  الســـلةمة امل خـــربا ان األو  الـــ   يت ـــمن الينصـــ  املتيلـــ  بن ـــ  بربنـــام  بو نـــ
بةئةـــار املي وضـــة عملةـــار بنلـــاح؛ ولةمـــا يتيلـــ  بآلةـــة التننولوجةـــا، كلـــ  مـــؤر  األ ـــ از م كـــز وشـــبنة 
ــــة والسةاســــا   ــــد األدوا  التحلةلة ــــ مور مــــن ةلت ــــا  دي ــــام ب ــــاخ بتةســــ  شــــبنة لل ة  ننولوجةــــا املن

  ويصــ  (66)ل املمارســا  ئا  الصــلة بتننولوجةــا  املنــاخ ون ــ وا واملســاعدة علــة وضــي او ل ــ
 الفصل التا   وج  التنامل و وج  التآ ر املمننة لألن طة املنبث ة عن و ، الواليا  

  

_________________ 

 )ج( 2، الف  ة 14-/م  2امل  ر  (61) 
)ب(  ولةمـا تـ  الللنـة التنفة يــة 123، الف ـ ة 16-/م  1لوجةـا املنـاخ، ان ـ  امل ـ ر لةمـا تـ  م كـز وشـبنة  ننو  (62) 

 )د( 121، الف  ة 16-/م  1بالتننولوجةا، ان   امل  ر املينةة 
 )ب( 2و 1، الف   ان 14-/م  2امل  ر  (63) 
 ‘ 1‘) (123، الف  ة 16-/م  1امل  ر  (64) 
 ) ( 121، الف  ة 16-/م  1امل  ر  (65) 
  ‘5‘(ج)123، الف  ة 16-/م  1امل  ر  (66) 
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 األنشطةا التداخل والتكامل والتآزر -سابعاا  
 
اســــتنادار مؤ الفصــــول الســــاب ة، يــــوجز وــــ ا الفصــــل  وجــــ  التــــداخل والتنامــــل والتــــآ ر بــــو  -83

التــداخل اتملــ ايف  3األن ــطة امل ــطلع هبــا يف م ــار ب نــام  بو نــان وولةــة التننولوجةــا  ويبــو ال ــنل 
  نــ  ولن2015 ـبنة حـس نةسـان/ ب يل ال كــز و امل لـ  يف م ــار ب نـام  بو نـان و ن ـطة املبـو  ن ـطة 

ال يبو البلدان اليت  ن ل لة ا امل اكـز اإلقلةمةـة  ويـرب  عمومـار  ن التـداخل اتملـ ايف قلةـل نسـبةار رغـم 
  ن كد الربنايو ن طان يف  ربية بلدان 

   3ال نل 
التوزيع الجغرافي ألنشلطة برنلامج بوزنلان االسلتراتيجي وأنشلطة مركلز وشلبكة تكنولوجيلا المنلاخ 

 2015حتى نيسان/أبريل 
  

 

Activity  الن ــــــا ؛ =PSP pilot  م ــــــ وع منــــــوئجق يف م ــــــار ب نــــــام  بو نــــــان؛ =TNA   ةــــــةم االحتةاجــــــا   =
= م ــ وع منــوئجق و  ةــةم االحتةاجــا   Pilot and TNA=  لــب امل كــز وال ــبنة؛  CTCN requestالتننولوجةــة؛ 
=  All three؛ االحتةاجــا  التننولوجةــة=  لــب امل كــز وال ــبنة و  ةــةم  CTCN request and TNAالتننولوجةــة؛ 
 الثد ة يتميون

  
 مراكز تكنولوجيا المناخ وشبكة لتكنولوجيا المناخإلى دعم تقديم ال -ألف 

 
 كــــز املونــــاه  ــــداخل كبــــ  ولــــ ص للتنامــــل والتــــآ ر لةمــــا بــــو  ن ــــطة امل اكــــز اإلقلةمةــــة و  -84
للم اكــــز يف اعتمــــاد بــــ  مقلةمــــق لتةســــ  ن ــــ    وكمــــا ئكــــ  ســــاب ار، يتمثــــل املف ــــوم اليــــام ة ــــبنالو 

 ننولوجةا  املناخ رغم  ن لنل م كز مقلةمـق  وـدالار  تلفـة شـةئار مـا  وغالبـار مـا   كـز األن ـطة املبلـ  
يف   ـــاعن ـــا علـــة  ـــول  املســـاعدة الت نةـــة مـــن  جـــل  يـــادة االســـتثمار يف  ننولوجةـــا  املنـــاخ و  ةةم

املنــاخ  و بــدو وــ ، األن ــطة مما لــة وركــا متداخلــة مــع بيــك  ن ــطة  امل ــاريع ال ط يــة املتيل ــة بتملــ 
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 ـــبنة، الـــ   يتمثـــل  حـــد  ن ـــطت  األساســـةة يف  ـــول  املســـاعدة الت نةـــة بنـــاءر علـــة  لـــب ال كـــز و امل
بيـك التـداخل يف اا ـور اتملـ ايف  وينـون مل اكـز املصـارز  البلدان النامةة  وقـد ينـون ونـاه  ي ـار 

حــول مؤسســة ئا  ح ــور مقلةمــق متطــور  ويتــ ل   ي ــوماأل ــ از   كةــز مقلةمــق  اإلمنا ةــة املتيــددة
 ـــبنة مـــن يموعـــة مـــن ال ـــ كاء اإلقلةمةـــو رغـــم  نـــ  مؤسســـة عاملةـــة  وعـــدوة علـــة ئلـــا، ال كـــز و امل

  ت ل  شبنت  من كةانا  موجودة يف ةةع  حناء اليامل 
 ــــبنة  ورلــــا امل اكــــز ال كــــز و املو  وونــــاه  ي ــــار  وجــــ   نامــــل يف  عمــــال امل اكــــز اإلقلةمةــــة -85

اإلقلةمةــة، الــيت  ست ــةف ا املصــارز اإلمنا ةــة، خــربا  واســية يف يــال املالةــة واالســتثمار يف التنمةــة 
ــــ ل ئلــــا اخلــــربة األوســــع نطاقــــار للمؤسســــا  الــــيت و  بط ــــا بــــ  عدقــــا  واضــــحة  ومينــــن  ن ينم 

( وشـبنت  الياملةـة يف دعـم البلـدان النامةـة عـةيف اجملمو   بنة )كـا يف ئلـا ال ـ كاءال كز و امل ست ة  
يف وضــع م جحــا  م ــاريع م بولــة لــدل املصــارز و نفةــ  م ــاريع  ننولوجةــا املنــاخ  وعــدوة علــة 
ئلـــا، غالبـــار مـــا ينـــون لـــدل امل اكـــز قنـــوا  ا صـــال مباشـــ  مـــع و ارا  املالةـــة  و الطاقـــة  ومينـــن  ن 

مــا  نــون كةانــا  و نةــة مية نــة م  وــا يف و ارة البةئــة    ــبنة، الــيت غالبــار ال كــز و املينمـل ئلــا قنــوا  
ات ــود املب ولــة يف يــال  ننولوجةــا املنــاخ وجيل ــا  مبــ ا ومــن شــ ن وــ ا التنامــل  ن يــؤد  مؤ  يــادة 

  كث  م كزية يف اخلطل الو نةة للتنمةة املستدامة 
ة  و ســو  بــادل اخلــربا  وبنــاءر علــة  وجــ  التنامــل املــ كورة، مينــن  ن يــؤد   يزيــز التنســ -86

 بنة مؤ مزـاد  وجـ   ـآ ر و يلةـل  طـوي   ننولوجةـا املنـاخ ون ل ـا يف ال كز و املبو امل اكز اإلقلةمةة و 
 لـ  وامل اكـز امل ـبنة و ال كـز و املاملنا    وقد اختخ    خطـوا  يف وـ ا االجتـا، مئ بـد  مـؤر  األ ـ از و 

  و  ـمل وـ ، (67) بـادل امليلومـا  و  ـلةع الـ وابل الناشـئةاإلقلةمةـة ج ـودار لـدعم  و ةـ  التيـاون و 
  بنة ال كز و امل ل  وامل اكز اإلقلةمةة و املات ود ع د اجتماعا  منت مة بو 

  
 تجريب مشاريع التكنولوجيا ذات األولوية لتشجيع االبتكار واالستثمارات -باء 

 
 ــــبنة ال كــــز و املو  ــــدمي  النموئجةــــة لــــ  للم ــــاريع املال يوجــــد  ــــداخل  ساســــق بــــو دعــــم  -87

الــدعم املــا  يف حــو ي ــدم  ي ــدم لــ  املاملســاعدة الت نةــة مؤ البلــدان النامةــة  والفــ ق الواضــ  وــو  ن 
 ـــبنة مســـاعدة   نةـــة غـــ  مالةـــة ئا   ـــلة كســـا ل  ننولوجةـــا املنـــاخ  ويف منـــوئج  ديـــد ال كـــز و امل

ســلطت الةونةــدو، الــيت  عــد  االقــجاح، ال ــوء علــة   ــبنة،ال كــز و امل لــ  اخلــاص ك ــ وع املم ــاريع 
ال ــ وز املد مــة لتحــول هتةئــة  لــ  يةســ  امل ن االخــتدز األو  بــو اال نــو ينمــن يف  ن م ــ وع 

_________________ 

  ــمل الــ وابل الناشــئة مــا يلــق: ي ــجه ب نــام  األمــم املتحــدة للبةئــة يف  نفةــ  م ــ وع امل كــز اإلقلةمــق ايســةو  مــع  (67) 
مصــ ز التنمةــة ايســةو  وقــد عــو  منســ  م ــاريع ب نــام  األمــم املتحــدة للبةئــة منســ ار مقلةمةــار لربنــام  األمــم املتحــدة 

لوجةا املناخ يف وسةا وادـةل اهلـاد   وقـد ع ـد مصـ ز التنمةـة للبلـدان األم ينةـة، للبةئة لةما ت  م كز وشبنة  ننو 
ووو املؤسسة اليت  ست ة  امل كز اإلقلةمق ألم ينا الد ةنةة، ش اكة مع املؤسسا  ال ـ ينة مل كـز وشـبنة  ننولوجةـا 

حـ  والتيلـةم ومؤسسـة باريلو  ـق( مـن  جـل املناخ اليت يوجـد م  وـا يف  م ينـا الد ةنةـة )امل كـز الزراعـق االسـتوا ق للب
   دمي  تل   ن طة امل كز اإلقلةمق 
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الســوق يف حــو  ةســ  اســتلابة امل كــز وال ــبنة للطلبــا  ال ــ وز املد مــة الختــائ ال ــ ارا  املتيل ــة 
ســـادا مزيـــدار مـــن امليلومـــا  عـــن  وجـــ  الت ـــاب  واالخـــتدز بـــو   وي ـــدم امل لـــ  ال(68)بالتننولوجةـــا
  بنة، كما حددهتا الةونةدو ال كز و امل ل  و املم اريع 

 لـــ  وامل كــز وال ـــبنة الـــ    ُقــ  مـــؤخ ار، املبــو يف الفصـــل الثالـــ ، املوامل ــ وع امل ـــجه بــو  -88
لت ـــدي   وجـــ  التنامـــل ومزـــاد  اولـــة واضـــحة مـــن كـــد اهلةئتـــو لليمـــل ضـــمن م اري مـــا التن ةمةـــو 

م كــز للم لــ  و لل وجــ   ــآ ر بــو عمــل ب نــام  بو نــان وولةــة التننولوجةــا  وباإلضــالة مؤ ئلــا،  ُتــاح 
 ــــبنة  ن اللم كــــز و ل ــــبنة ممنانةــــة الستن ــــاز الط ي ــــة الــــيت مينــــن هبــــا للخــــدما  األساســــةة الو 

  دعم التنفة  اتار  للم اريع النموئجةة ااالةة 
وونـــاه  ي ـــا  وجـــ   نامـــل و ـــآ ر ممننـــة بـــو عمـــل الللنـــة التنفة يـــة وامل ـــاريع النموئجةـــة   -89

ــــدة  ــــل اخلــــربا  واملمارســــا  اتة ــــان بتحلة ــــة م ــــاريع ب نــــام  بو ن ــــة التنفة ي ومينــــن  ن  نمــــل الللن
والـــــدروا املســـــتفادة   نـــــاء  نفةـــــ وا  ومينن ـــــا  ن  فيـــــل ئلـــــا هبـــــدز   ـــــدمي مرشـــــادا  مؤ مـــــؤر  

  وعلـة وجـ  اخلصـوص، مينـن  ن يُـ بل هبـ ، ات ـود اليمـل (69)دعم  يزيز  نفةـ  امل ـاريعاأل  از ل
ااــا  الــ     ــوم بــ  الللنــة التنفة يــة ب ــ ن رويــل  ننولوجةــا املنــاخ، والبةئــا  التمنةنةــة وااــواجز، 

 و ننولوجةا  التخفة  والتنة  
  

 التكنولوجياالشراكة بين القطاعين العام والماص من أجل نقل  -جيم 
 
يـــؤد  النطـــاق الواســـع لل ـــ اكا  بـــو ال طـــاعو اليـــام واخلـــاص يف ب نـــام  بو نـــان وحدا ـــة  -90

مؤ غةـــاب التـــداخل بـــو  ن ـــطة   ـــبنة مـــع ال طـــاع اخلـــاص حالةـــار ال كـــز و املعمـــل الللنـــة التنفة يـــة و 
ك ـاركة ال طـاع  و ، النةانا   ولنن ملـا كانـت وةئـا  ولةـة التننولوجةـا  طـور  ن ـطت ا لةمـا يتيلـ 

 لـان مـن الواجـب ـبنة  ت ـمن كةانـا  مـن ال طـاع اخلـاص، ال كـز و املاخلاص ومئ يُدح   ن شبنة 
بــ ل ج ــود مضــالةة ل ــمان   ــدي  ولةــة التننولوجةــا وم لــ  البةئــة الياملةــة، مــن خــدل ب نــام  بو نــان، 

 ألوج  التنامل املمننة وبنا  ما ألوج  التآ ر بو  ن طت ما 
  

 تقييم االحتياجات التكنولوجيةعمليات  -دال 
 
 يمل مؤسسـا  ب نـام  بو نـان وولةـة التننولوجةـا ميـار يف الوقـت ااـا  ل ـمان عـدم وجـود  -91

يملةــا    ةـةم االحتةاجــا  التننولوجةــة  ب    ـداخل لألن ــطة يف دعـم البلــدان النامةــة لدضـطدع 
ــ  ة للم ــاريع الياملةــة لت ةــةم االحتةاجــا  التننولوجةــة وب نــام  األمــم املتحــدة للبةئــة وــو الوكالــة املنفِّ

_________________ 

 (68) <http://goo.gl/gh3C1K>  
مؤ الللنـــة التنفة يــــة  ن   ـــدم مرشـــادا  ب ــــ ن الط ي ـــة الـــيت مينــــن  20-/م  17علـــة ســـبةل املثـــال،  لــــب امل ـــ ر  (69) 

سـةما خطـل اليمـل التننولوجةـة، مؤ م ـاريع مينـن  نفةـ وا يف  ويل نتا     ةـةم االحتةاجـا  التننولوجةـة، وال  هبا
 باية املطاز 
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 لــ ، وي ــدم الربنــام  املســاعدة الت نةــة مؤ البلــدان لدضــطدع بيملةــا    ةــةم املالــيت ي ــ ز علة ــا 
ــــــآ ر مينــــــن   ــــــدي وا  ــــــة و وجــــــ    ــــــة  غــــــ   ن ونــــــاه  وجــــــ   نامــــــل  تمل االحتةاجــــــا  التننولوجة

ةــــةم االحتةاجــــا  التننولوجةــــة و نفةــــ  نتا ل ــــا علــــة واستن ــــال ا لةمــــا يتيلــــ  بــــدعم عملةــــا    
 ــبنة، بنــاءر علــة  لــب بلــد مــن البلــدان النامةــة،  ن ي ــدم املســاعدة اللم كــز و لالســواء   وال، مينــن 

الت نةة مؤ ئلا البلد إلجـ اء   ةـةم احتةاجا ـ  التننولوجةـة  ومينـن  ن ينـون وـ ا الـدعم مضـالةار مؤ 
 ام  األمم املتحدة للبةئة واتامية الت نةة يف الدامن ه الدعم ال     دم  ش اكة ب ن

 ــبنة  ن بيــك البلــدان النامةــة ســب   ن ا صــلت بــ  يف ســية ا ال كــز و املويف الواقــع، الحــ   -92
 ـبنة ال كـز و املللحصول علة الدعم الت ي لتنفةـ   ولويـا    ةـةم االحتةاجـا  التننولوجةـة  وييمـل 

 نــام  لــدعم  نفةــ    ةــةم االحتةاجــا  التننولوجةــة ملســاعدة البلــدان يف الوقــت الــ اون علــة  طــوي  ب
  (70)يف و ا الصدد

ومــــع اســـــتم ار الجكةــــز علـــــة عملةــــا    ةـــــةم االحتةاجــــا  التننولوجةـــــة،   ــــطلع الللنـــــة  -93
ج ـود امل كـز وال ـبنة وات ـود  مـعالتنفة ية  ي ار ب ن طة  نمةلةـة  نطـو  علـة ممنانةـة   ةـ   ـآ ر 

ـــة  ااملب ولـــة يف م ـــار ب نـــام  بو نـــان  فـــز  نفةـــ  النتـــا   املنبث ـــة عـــن   ةـــةم االحتةاجـــا  التننولوجة
وعلـــة اخلصـــوص،  لبـــت الـــدورة الي ـــ ين ملـــؤر  األ ـــ از مؤ الللنـــة التنفة يـــة  ن   ـــدم مرشـــادا  

ةاجـا  التننولوجةـة مؤ م ـاريع مينـن  نفةـ وا ب  ن الط ي ة اليت مينـن هبـا  ويـل نتـا     ةـةم االحت
  وســـت دم الللنـــة التنفة يـــة    يـــ ار عـــن النتـــا   الـــيت  تو ـــل ملة ـــا مؤ اهلةئتـــو (71)يف بايـــة املطـــاز
  لنل من ما الثالثة واألربيو ةدور الالف عةتو يف 

  
 مرفق البيئة العالمية بوصفه مؤسسة دعم حفازة لنقل التكنولوجيا -هاء 

 
 ـــبنة لت ـــلةع ال كـــز و امل لـــ  والللنـــة التنفة يـــة و املمن ج ــود اال صـــال والتوعةـــة الـــيت يبـــ هلا  -94

 طــوي  التننولوجةــا ون ل ــا ون ــ  امليلومــا  املتيل ــة ب ن ــطت ا متناملــة يف  بةيت ــا ولةســت متداخلــة 
ات ــــود  بنــــاء عدقــــا   ــــآ ر  ــــرب  بفيالةــــة  مةــــة التننولوجةــــا يف  يزيــــز ومينــــن هلــــ ، ات ــــا ل ــــل  

ال ط يــة يف يــال  ملــ  املنــاخ  واا ة ــة  ن ج ودوــا بــد    ن ــئ شــبنة واســية مــن ات ــا  الفاعلــة 
، بــد   اااضــ ال  ةســةة املنســ ة يف يــال التننولوجةــا، ومثــة لــ ص لتيزيــز  وجــ  التنامــل  ويف الوقــت 

 ،لم لـــ لم  النموئجةـــة والـــربا ،ال ـــبنا  الف عةـــة الـــيت حفزهتـــا املصـــارز اإلمنا ةـــة املتيـــددة األ ـــ از
 ــبنة  يمــل بصــورة مســت لة مؤ حــد مــا  ويف املســت بل، ســتنون ونــاه لــ ص للن ــ  ال كــز و حالةــار املو 

يف ســبل  يزيــز ودعــم امل ــاركة ضــمن وــ ، اجملموعــة الواســية مــن ات ــا  الفاعلــة، ومشــ اه عنا ــ  
ة يف املســت بل  ي ــار مؤ لاعلــة جديــدة يف وةنــل املنــاخ الــدو ، مــع االعــجاز باســتم ار وجــود حاجــ

 يتميا   لةة   مل  حلمار   كز علة جوانب خا ة من التحد  التننولوجق 
_________________ 

  16-/م  1من امل  ر  ‘1‘) (123ة ول ار ملا  ن  علة  الف  ة زب االضطدع ب ن طة و ، الف    (70) 
  13، الف  ة 20-/م  17امل  ر  (71) 
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 والتوصيات الرسائل الرئيسية -ثامناا  
 
اســتند  الللنــة التنفة يــة مؤ الت ةــةم امل ــطلع بــ  علــة النحــو املبــو يف وــ ا الت  يــ  لت ــدمي  -95

 ال سا ل ال  ةسةة والتو ةا  التالةة لةما يتيل  بربنام  بو نان هبدز  يزيز ليالةة ولةة التننولوجةا 
  

 الرسائل الرئيسية -ألف 
 
 التالةة:  دم الللنة التنفة ية ال سا ل ال  ةسةة  -96

 ســـلم الللنـــة التنفة يـــة بـــ ن م ـــاريع ن ـــل التننولوجةـــا لةســـت ميـــامد  بســـةطة    () 
ل ـــق عملةـــا  مي ـــدة ن ـــ ار مؤ مـــزي  مـــن اليوامـــل الو نةـــة والدولةـــة  ومينـــن  ن   ـــنل التملةـــ ا  
الطار ــــة علــــة ال ــــ وز السةاســــةة ودعــــم امل ــــاريع  ــــا   و ن  ــــؤد  يف بيــــك ااــــاال  مؤ  ــــ خ  

 ؛عير اة  ومؤ  ملة ا  يف نطاق امل التنف
 ســــلم الللنــــة التنفة يــــة عــــدوة علــــة ئلــــا بالتحــــديا  الــــيت ينطــــو  علة ــــا مشــــ اه  ب() 

  وإلشــ اه ال طــاع اخلــاص اإل اريـة اال فاقةــة كوجــبال طـاع اخلــاص يف ج ــود  ننولوجةــا املنـاخ املب ولــة 
 اوةاكل ــا املتيل ــة بصــنع ال ــ ار واحتةاجاهتــعلــة حنــو ليــال، زــب  ن  ف ــم مؤسســا   ننولوجةــا املنــاخ 

 وحوالزوا  وستوا ل الللنة التنفة ية عمل ا إلش اه ال طاع اخلاص يف ب ام  عمل ا امل بلة؛
ل د ساوم ب نـام  بو نـان يف مبـ ا  الـدور امل ـم الـ   يؤديـ   طـوي   ننولوجةـا املنـاخ  ج() 

ــــاح  ي ــــار الفــــ ص ليــــدد مــــن ون ل ــــا يف دعــــم البلــــدان لتح ةــــ  اهلــــدز الن ــــا ق لد ــــة  وقــــد     فاقة
املؤسســـا ، كـــا يف ئلـــا م لـــ  البةئـــة الياملةـــة واملصـــارز اإلمنا ةـــة املتيـــددة األ ـــ از، لـــدعم  طـــوي  

  ننولوجةا املناخ ون ل ا ومدماج و ، االعتبارا  يف اسجا ةلةا  ب اي ا؛
ات ـــود املب ولـــة للن ـــوت  تـــل ولةـــة التننولوجةـــا وب نـــام  بو نـــان منانـــة م كزيـــة يف  د() 

بتننولوجةــا املنــاخ علــة الصــيةد اليــاملق  وباإلضــالة مؤ ئلــا،  ــدره الللنــة التنفة يــة  ن الصــندوق 
 األخ   للمناخ سة طلع بدور وام يف املست بل؛

علـة  ار وامـ ار  ـ     ؤ   ـ ن  اكز ب نام  بو نـان لن ـل  ننولوجةـا املنـاخ ورويل ـا مل مينن ه() 
لةمـــق  ومينـــن مل اكـــز ن ـــل  ننولوجةـــا املنـــاخ ورويل ـــا، بف ـــل شـــبنت ا اإلقلةمةـــة اهلامـــة الصـــيةد اإلق

وخرباهتــــا يف يــــال رويــــل التنمةــــة،  ن   ــــطلع بــــدور وــــام يف  نفةــــ  م ــــاريع التننولوجةــــا  وي ــــنل 
امــة  لــ  مســ لة واملامل اكــز اإلقلةمةــة عنــد انت ــاء التمويــل امل ــدم مــن وــ ، اســتم ار ات ــود الــيت  بــ هلا 

ينبملـق الن ــ  لة ـا رغــم  ن عـدة مصــارز ممنا ةـة متيــددة األ ـ از ةيــت  مـواالر مضــالةة مـن ات ــا  
 ؛املاحنة لدعم اختائ مزيد من اإلج اءا  يف يال االستثمار املتيل  باملناخ

 نطــو  ات ــود التنمةلةــة لربنـــام  بو نــان وولةــة التننولوجةـــا ب ــ ن عملةــا    ةـــةم  و() 
تننولوجةـة علـة ممنانةـة  يزيـز  نفةـ  نتـا   عملةـا    ةـةم االحتةاجـا  التننولوجةـة  االحتةاجا  ال

ـــــام ـــــبنة اللم كـــــز و لومينـــــن  ـــــةم االحتةاجـــــا   ال ة ـــــو عملةـــــة   ة بـــــدور حاســـــم يف ســـــد الفلـــــوة ب
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التننولوجةــة و نفةــ  امل ــاريع  وســتنمل الللنــة التنفة يــة وــ ، ات ــود بت ــدمي مرشــادا  عــن الط ي ــة 
الــــيت مينــــن هبــــا  ويــــل نتــــا   عملةــــا    ةــــةم االحتةاجــــا  التننولوجةــــة، وال ســــةما خطــــل اليمــــل 

 ؛(72) وا يف باية املطازالتننولوجةة، مؤ م اريع مينن  نفة
ملــا كانــت النةانــا  الت ــملةلةة لللةــة املالةــة  ــدعم م ــاريع  ــددة يف امل ــام األول،   () 

 ـــبنة  و م اكـــز ب نـــام  بو نـــان ال كـــز و امللابـــا مل  ـــتمنن مـــن دعـــم امل ـــام اإلداريـــة لـــربام  مـــن قبةـــل 
 ةا املناخ ورويل ا؛جلن ل  ننولو 
 ــددة مــن النةانــا  الت ــملةلةة لللةــة املالةــة، ســةنون علــة  لتح ةــ  رويــل م ــاريع ح() 

ت ةــد كيــاي  التمويــل الــيت  طب  ــا وــ ، النةانــا ، كمــا حــدث مــع امل ــ وع امل ــجه ال ــبنة ال كــز و امل
  بنة ال كز و امل ل  و املبو 
  

 التوصيات -باء 
 
 التو ةا  التالةة:لتيزيز ليالةة ولةة التننولوجةا،   دم الللنة التنفة ية  -97

 لــ  علــة موا ــلة اافــز علــة رلــع مســتول املمارســا  امل  ــلع الللنــة التنفة يــة   () 
اتةــدة يف م ــار ب نــام  بو نــان و بــادل اخلــربا  والــدروا املســتفادة لةمــا بــو عنا ــ  ب نــام  بو نــان 

 ومع   حاب املصلحة املينةو؛ 
   اسـم لـ  مؤ امل،  و ـق الللنـة التنفة يـة بـدعوة لتيزيز  بـادل خـربا  ب نـام  بو نـان ب() 

  ةةمــا  منتصــ  املــدة الــيت  ج يــت مل اكــز ب نــام  بو نــان لن ــل  ننولوجةــا املنــاخ ورويل ــا وللم ــاريع 
وـــ ، الت ةةمـــا     اســـم  ومينـــن  ول وـــا كلـــ دالنموئجةـــة لفـــجة التلمـــةم ال ابيـــة مـــع الللنـــة التنفة يـــة 

لت  يــــ   ــــولةفق عــــن اخلــــربا  املنتســــبة والــــدروا املســــتفادة مــــن وــــ ،  التنفة يــــة هبــــدز معــــداد الللنــــة
 اهلةئة الف عةة للتنفة ؛ عن   ي ؤر  األ  از ملن و الثالثة والي   الدورة ن   لة ا  األن طة لنق 

مينــن للــ وابل املؤسســةة بــو م اكــز ب نــام  بو نــان لن ــل  ننولوجةــا املنــاخ ورويل ــا  ج() 
ة  ننولوجةــا املنــاخ  ن  يـز  التنســة  و ســن  بــادل امليلومـا  و ن ــئ  وجــ   ــآ ر  يلــل وم كـز وشــبن

علــة الصــيةد اإلقلةمــق  ومينــن هلــ ، ات ــود  ن  يتمــد علــة الــن م   ــابتطــوي   ننولوجةــا املنــاخ ون ل
 كـــز غـــ  ال  ةـــة ال ا مـــة بالفيـــل  و و ـــق الللنـــة التنفة يـــة املينةـــة بالتننولوجةـــا بت ـــلةع امل اكـــز وم

 وشبنة  ننولوجةا املناخ علة  يزيز و ، ال وابل؛
مينـــن للبلـــدان  ن  يـــز  ا ســـاق وليالةـــة ات ـــود الو نةـــة يف يـــال  ننولوجةـــا املنـــاخ  د() 

بتيزيــز الــ وابل بــو  تلــ  النةانــا  الو نةــة  و  ــلع الللنــة التنفة يــة املينةــة بالتننولوجةــا البلــدان 
هلــا  ن  نت ل ــا لتيزيــز الــ وابل بــو كةابــا الــو ي امليــو، وج ــة علــة استن ــاز الط ي ــة الــيت مينــن 

لم لــــ ، وج ـــة التنســــة  التابيــــة للم اكــــز اإلقلةمةـــة، والســــلطا  املية نــــة  و ج ــــا  لالتنســـة  التابيــــة 
_________________ 

  20-/م  17ول ار للم  ر  (72) 
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التنســة  الو نةــة التابيــة للصــندوق األخ ــ  للمنــاخ، وغــ  ئلــا مــن ج ــا  التنســة  الو نةــة التابيــة 
يــــة ب ــــ ن  ملــــ  املنــــاخ  وينبملــــق  ن ي ــــطلع النةــــان الــــو ي امليــــو  بــــدور يف  نســــة  لد فاقةــــة اإل ار 

 ات ود الو نةة يف يال التننولوجةا والتياون مع ج ا   نسة  النةانا  الت ملةلةة لللةة املالةة؛
 لــــ  مؤ  ن ــــةم   ــــاري ، املتيل ــــة امل و ــــق الللنــــة التنفة يــــة مــــؤر  األ ــــ از بــــدعوة  (ه) 

(  ن ــطة 2(  ن ــطة  ننولوجةــا املنــاخ اإلقلةمةــة والياملةــة، )1بربنــام  بو نــان يف م ــار اجملــاال  التالةــة: )
وضــوح   ــاري    يــادة  ةــةم االحتةاجــا  التننولوجةــة، هبــدز عملةــا  ( 3 ننولوجةــا املنــاخ الو نةــة، )

 التآ ر بو  ن طة ب نام  بو نان وولةة التننولوجةا؛  ل ، و يزيز اال ساق، وبناء  وج  امل
 لـــ  بـــ ن ي ـــدم   ـــاري  ســـنوية مؤ مـــؤر  األ ـــ از عـــن امل و ـــق الللنـــة التنفة يـــة  (و) 

  يــ  اهلةئــة الف عةــة للتنفةــ  عــن الت ــدم ادــ   يف  نفةــ   ن ــطت  يف م ــار ب نــام  بو نــان، كــا يف ئلــا 
، FCCC/SBI/2011/7مــن مـ  و يف السـنة كمــا  ـن  علةـ  الو ة ــة علـة املــدل الطويـل، بـدالر  ا نفةـ و
  137الف  ة 
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Annex I 

[English only] 

Further information on the Poznan strategic programme and the 

Technology Mechanism 

1. This annex complements chapter II of the report by providing further information on the 

Poznan strategic programme on technology transfer (PSP) and the Technology Mechanism. 

I. Poznan strategic programme 

2. The Global Environment Facility (GEF), as an operating entity of the Financial 

Mechanism and as per the memorandum of understanding between the Conference of the Parties 

(COP) and the GEF, provides financial resources, including for the transfer of technology. The 

COP communicates to the Council of the GEF any policy guidance approved by the COP 

concerning the Financial Mechanism.
1
  

3. In accordance with the memorandum of understanding, the COP tasked the GEF with 

executing the PSP in its capacity as an operating entity of the Financial Mechanism of the 

Convention. Figure 4 illustrates the decision-making structures of the GEF in delivering the 

PSP, with arrows indicating execution responsibility. Accredited GEF agencies implement most 

PSP activities.  

4. GEF funding, including for the PSP, is provided by GEF participant countries every four 

years through a replenishment process; currently, the GEF is in its sixth replenishment period 

(GEF-6). The GEF Council approves the fund allocations for the GEF replenishment periods 

after reviewing its operational performance and developing a replenishment strategy. Primarily, 

the GEF allocates funding from its trust fund to developing countries through a country-based 

system for the transparent allocation of resources. The GEF also allocates set-aside funding for 

global programmes and activities to support Convention reporting (such as national 

communications and biennial update reports); this tends to be a modest share of the GEF overall 

programming budget.  

  

 

1
 Decision 12/CP.2, annex, paragraph 3. 



 FCCC/SBI/2015/16 

 

36/47 GE.15-17116 

 

Figure 4 

The decision-making structures of the Global Environment Facility for executing the 

Poznan strategic programme 

 

Abbreviations: ADB = Asian Development Bank, AfDB = African Development Bank, CTCN = Cli-

mate Technology Centre and Network, EBRD = European Bank for Reconstruction and Development, 

IADB = Inter-American Development Bank, IFAD = International Fund for Agricultural Development, 

UNEP = United Nations Environment Programme, UNIDO = United Nations Industrial Development Or-

ganization. 

II. Technology Mechanism 

5. The Technology Executive Committee is the Technology Mechanism’s policy arm, 

addressing policy and strategic issues related to climate technology development and transfer. It 

analyses key climate technology policy issues and provides recommendations to support 

countries in enhancing climate efforts. The Committee consists of 20 technology experts 

representing developing and developed countries alike. It meets several times per year and holds 

climate technology events that support efforts to address key technology policy issues. 

6. The Climate Technology Centre and Network (CTCN) is the Technology Mechanism’s 

implementation arm, supporting country efforts to enhance the transfer and implementation of 

climate technologies. It is hosted by the United Nations Environment Programme in 

collaboration with the United Nations Industrial Development Organization, with the support of 

11 consortium members located in developing and developed countries. The CTCN has three 

core services: (1) providing technical assistance at the request of developing countries; (2) 

creating access to knowledge on climate technologies; and (3) fostering collaboration among 

climate technology stakeholders. The Climate Technology Centre coordinates the Network and 

engagement with national designated entities, which serve as national counterparts for 

engagement on climate and technology issues. 
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Annex II 

[English only] 

Further information on support for climate technology centres and a 

climate technology network of the Poznan strategic programme 

Table 1 

Support of the Global Environment Facility for climate technology centres and a climate technology 

network 

Project title Region Agency 

GEF financing 

(USD millions) Co-financing 

(USD 

millions) 

Date of approval/ 

endorsement GEFTF 

SCC

F 

Promoting accelerated transfer and 

scaled-up deployment of 

mitigation technologies through 

the Climate Technology Centre 

and Network 

Global UNIDO 1.8 0 7.2 GEF Chief Executive Officer 

approved  

(June 2015) 

Pilot Asia-Pacific Climate 

Technology Network and Finance 

Centre 

Asia-Pacific ADB/ 

UNEP 

10.0 2.0 74.7 GEF Chief Executive Officer 

endorsed 

(May 2012) 

Pilot African Climate Technology 

Finance Centre and Network  

Africa AfDB 10.0 5.8 89.0 GEF Chief Executive Officer 

endorsed  

(April 2014) 

Regional Climate Technology 

Transfer Centre 

Europe and 

Central Asia 

EBRD 10.0 2.0 77.0 GEF Chief Executive Officer 

endorsed 

(July 2013) 

Climate Technology Transfer 

Mechanisms and Networks in 

Latin America and the Caribbean 

Latin 

America and 

the Caribbean 

IDB 10.0 2.0 63.4 GEF Chief Executive Officer 

endorsed 

(September 2014) 

Abbreviations: ADB = Asian Development Bank, AfDB = African Development Bank, EBRD = European Bank for Reconstruction 

and Development, GEF = Global Environment Facility, GEFTF = Global Environment Facility Trust Fund, IDB = Inter-American 

Development Bank, SCCF = Special Climate Change Fund, UNIDO = United Nations Industrial Development Organization.  

1. To date, reporting and midterm evaluations have been limited and it is therefore difficult 

to measure the impact so far. The African Development Bank and the Inter-American 

Development Bank (IDB) only just began implementing their centre projects, while no midterm 

reviews had been completed yet for the centres hosted by the Asian Development Bank (ADB) 

and the European Bank for Reconstruction and Development, which were at a somewhat more 

advanced stage. Refer to table 1 for further details. The following focuses on the ADB centre, 

which is the most advanced in terms of implementation. 

2. The ADB, in collaboration with United Nations Environment Programme (UNEP), 

established the Asian centre with the goal of incorporating a climate technology component into 

ongoing ADB programming in relevant sectors, as well as harnessing the ADB investment 

capacity, particularly in the emerging venture capital and private investment space in developing 

Asia. Stakeholders interviewed observed that the objective of shifting and reshaping how the 

ADB approaches technology and supports technology transfer remained a work in progress. The 

funding of the Global Environment Fund (GEF) for the centre has often been used to provide 

technical assistance and assessment support alongside programming by operational leads.   
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3. The ADB-UNEP centre has also placed a strong emphasis on mobilizing private 

investment in climate technologies, particularly low-carbon technologies. The initial approach 

that the ADB took to partner with its own venture capital funds proved challenging, in part as a 

result of timing: the programme was launched just after the financial crisis when there were few 

venture capital funds focused on the climate technology space. These were also new areas for 

ADB investment teams.   

4. The Asian centre has also placed a strong emphasis on mobilizing private investment in 

climate technologies, particularly low-carbon technologies. The initial approach that the ADB 

took to partner with its own venture capital funds proved very challenging, in part as a result of 

timing: the programme was launched just after the financial crisis when there were very few 

venture capital funds focused on the climate technology space. These were also new areas for 

ADB investment teams. Ultimately, it took three years to identify three possible investments, 

only two of which ultimately materialized. It also became clear that specialist investor funds did 

not necessarily want technical assistance from the Bank on technology assessment. Instead, they 

needed support to address risks impeding investment in the sectors in which they already had a 

record.  

5. The ADB sought to learn from this experience, providing more direct support to firms 

and small companies in response to demand. The centre has supported three capacity 

development programmes for clean technology entrepreneurs to help create a pipeline of climate 

technology businesses that will attract investments by venture capital and private equity funds. 

The centre is also supporting the Asia Climate Partners, a joint private equity venture through 

the ADB private sector operations. In addition, the ADB centre has supported IPEx Cleantech 

Asia, a clean technology intellectual property transfer marketplace in Asia, as a match-making 

platform that brings low-carbon technology holders together with those seeking such 

technologies.  

6. The IDB-administered centre was approved in late 2014 and has just over six months’ of 

implementation to date. It funds technology transfer in the transport sector through the 

EMBARQ centre on sustainable transport at the World Resources Institute; renewable energy 

and energy efficiency through Fundación Bariloche; forests through the Centro Agronómico 

Tropical de Investigación y Enseñanza; and agriculture through the Fundagro fund, which it 

helped establish. This approach of building on the operations of established regional 

organizations has been taken in part as a means to ensure that the capacities built up through the 

project can continue once the GEF funding has ended.  

7. The GEF notes that the rationale for grounding centres in regional development banks 

was to be able to harness the investment capacity of these institutions in their respective 

regions.1 In the case of the ADB, some new approaches to working with the private sector have 

been piloted, though evidence of concrete impact within countries was not yet definitively 

available. Similarly, the European Bank for Reconstruction and Development noted that several 

projects were well under way, and some successful transactions, such as upgrading cooling 

systems in the beverage industry in Kyrgyzstan, for example, had been carried out. In both 

cases, forthcoming midterm reviews should provide a richer empirical basis for assessing 

progress and drawing lessons.  

  

 

1
 See <https://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/document/GEF-report_UNFCCC_SBI_tech_ 

transfer.pdf>. 
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Annex III 

[English only] 

Further information on the pilot projects of the Poznan strategic 

programme from the fourth replenishment period of the Trust Fund of the 

Global Environment Facility  

Table 2  

Information on the pilot projects of the Poznan strategic programme from the fourth replenishment period of the 

Trust Fund of the Global Environment Facility  

Project Country 
Counter-
part(s) Technology Approach taken  

GEF funding at the 
GEF CEO Endorse-
ment (USD millions) 

Climate change related 

technology transfer for 

Cambodia: using agricul-

tural residue biomass for 

sustainable energy solu-

tions 

Cambodia UNIDO Agro-waste bio-

mass energy sys-

tems 

Technical assistance and investment 

to assist transfer of biomass plants 

to two pilot firms. Capacity build-

ing for national suppliers and rele-

vant government departments. 

1.9 GEF grant, 4.6 

co-finance 

Promotion and develop-

ment of local solar tech-

nologies in Chile 

Chile IDB Solar: photovoltaic 

and concentrated 

solar power 

Project will include: (1) the devel-

opment of standards and monitoring 

protocols for solar panels and solar 

systems; (2) training for public and 

private stakeholders on concentrat-

ed solar power and photovoltaic 

systems, and (3) public awareness 

campaign to promote solar technol-

ogy projects for both solar water 

heating and power generation. 

3.0 GEF grant, 31.8 

co-finance 

Green truck demonstration 

project 

China World 

Bank 

Energy-efficient 

trucks 

Investment for retrofitting of 150 

trucks, purchase of 150 new trucks, 

driver training, intellectual property 

right purchase/transfer. Technical 

assistance for all key partners e.g. 

on greenhouse gas measure-

ment/verification, policy and insti-

tutional frameworks for scale-up. 

4.9 GEF grant, 9.8 

co-finance 

Solar chill: commerciali-

zation and transfer 

Colombia, 

Kenya, 

Swaziland 

UNEP  Solar refrigeration 

(for rural medical 

application) 

Testing of two solar chill technolo-

gies, investment in procure-

ment/installation of 100 units in 

each country 

3.0 GEF grant, 8.0 

co-finance 

Construction of 1000 ton 

per day municipal solid 

wastes composting unit in 

Akouedo Abidjan 

Côte 

d’Ivoire 

AfDB Municipal solid 

waste composting 

unit 

Investment in construction and 

operation of a pilot 1,000 

tonnes/day industrial composting 

unit in Abidjan, Côte d’Ivoire 

3.0 GEF grant, 36.9 

co-finance 

Dutyion root hydration 

system irrigation technol-

ogy pilot project to face 

climate change impact 

Jordan IFAD Innovative irriga-

tion system 

Investment in pilot demonstration 

of irrigation technology, technical 

assistance to train local farmers and 

stakeholders 

2.4 GEF grant, 5.5 

co-finance 

Promotion and develop-

ment of local wind tech-

nologies in Mexico 

Mexico IDB Wind Technical assistance to increase 

capacity for local development and 

implementation of wind power 

technology, investment to develop 

and test prototype wind turbine 

built using high component of 

national technology and manufac-

turing. 

5.5 GEF grant, 33.7 

co-finance 
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Project Country 
Counter-
part(s) Technology Approach taken  

GEF funding at the 
GEF CEO Endorse-

ment (USD millions) 

Phase-out of hydrochlor-

ofluorocarbons and pro-

motion of hydrofluoro-

carbon-free energy effi-

cient refrigeration and 

air-conditioning systems 

in the Russian Federation 

through technology 

transfer 

Russian 

Federation 

UNIDO Energy efficient 

refrigeration and 

air-conditioning 

systems 

Technical assistance to build institu-

tional capacity for phase out of 

ozone-depleting substance technol-

ogies, investment to support phase 

out and destruction, technical assis-

tance and investment to stimulate 

market growth for non- hydro-

fluorocarbon options. 

20.0 GEF grant, 

40.0 co-finance 

Typha-based thermal insu-

lation material production 

in Senegal 

Senegal UNDP Organic building 

insulation (using 

invasive plant 

material) 

Technical assistance / investment 

for basic evaluation and research, 

transfer of tech and know-how, 

establishing local production, adapt-

ing the material for local applica-

tion, a demonstration project and 

dissemination. 

2.3 GEF grant, 5.6 

co-finance 

Bamboo processing for Sri 

Lanka 

Sri Lanka UNIDO Bamboo cultiva-

tion (as land reha-

bilitator and sus-

tainable energy 

source) 

Scientific and technical analysis / 

technical assistance / investment to 

develop policy framework, labora-

tory for bamboo tissue reproduc-

tion, 10,000 hectares of bamboo 

plantation, machinery for wood 

flooring production and biomass 

pelletization production, along with 

associated capacity/know-how for 

sustainable operation 

2.7 GEF grant, 21.3 

co-finance 

Overcoming policy, mar-

ket and technological 

barriers to support techno-

logical innovation and 

south-south technology 

transfer: the pilot case of 

ethanol production from 

cassava 

Thailand UNIDO Bioethanol pro-

duction 

The project aims at removing barri-

ers and promoting technology trans-

fer in the production of ethanol and 

at enhancing South–South coopera-

tion. Also aims to increase fermen-

tation efficiency in ethanol produc-

tion, to promote private sector en-

gagement, and to transfer the asso-

ciated technologies to other coun-

tries in South-Eastern Asia. In-

cludes technology demonstrations 

to enhance and motivate full-scale 

technology investments (e.g., it 

offers to establish a demonstration 

plant in collaboration with an inter-

ested partner). In order to remove 

policy and financial barriers, the 

project also provides training to 

policymakers, banks, and entrepre-

neurs. 

3.0 GEF grant, 31.6 

co-finance 

Source: FCCC/SBI/2015/INF.4, appendices 2 and 3, and information provided by the GEF secretariat. 

Abbreviations: AfDB = African Development Bank, GEF = Global Environment Facility, IDB = Inter-American Development 

Bank, IFAD = International Fund for Agricultural Development, UNDP = United Nations Development Programme, UNEP = United 

Nations Environment Facility, UNIDO = United Nations Industrial Development Organization. 
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Table 3 

Information on the cancelled pilot projects of the Poznan strategic programme from the fourth replenishment pe-

riod of the Trust Fund of the Global Environment Facility 

Title Country Agency 

GEF Poznan Pro-

gramme Funding 

(USD millions) 

Total GEF Fund-

ing 

 (USD millions) 

Co-financing 

(USD mil-

lions) Status of Project 

Renewable CO2 capture 

and storage from sugar 

fermentation industry in 

Sao Paulo State 

Brazil UNDP 3.0 3.0 7.7 The project was cancelled 

in February 2012 upon re-

quest from the Agency. The 

project preparation identi-

fied investment costs far 

higher than initially ex-

pected, exceeding the avail-

able financing. 

Introduction of renewable 

wave energy technologies 

for the generation of elec-

tric power in small coastal 

communities 

Jamaica UNDP 0.8 0.8 1.4 The project was cancelled 

in October 2011 upon re-

quest from the Agency. 

Realizing hydrogen ener-

gy installations on small 

island through technology 

cooperation 

Turkey,  

Cook 

Islands 

UNIDO 3.0 3.0 3.5 The project was cancelled 

in March 2012 upon request 

from the agency following 

changes in the concerned 

governments’ priorities. 

Source: FCCC/SBI/2015/INF.4, appendix 3. 

Abbreviations: GEF = Global Environment Facility, UNDP = United Nations Development Programme, UNIDO = United Na-

tions Industrial Development Organization. 
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Annex IV 

[English only] 

Further information on the public–private partnerships of the Poznan strategic 

programme 

Title Region Agency 

GEF financing 

(USD millions) 

Co-financing 

(USD millions) 

Date of approval/ 

endorsement 

AfDB Public-Private Partnership 

Programme 

Africa AfDB 20.0 240.0 GEF Chief Executive Officer 

endorsed 

(June 2012) 

IDB Public-Private Partnership 

Programme 

Latin 

America 

and the 

Caribbean 

IDB 15.0 266.3 GEF Council approved 

(June 2012) 

Public-Private Partnership-EBRD 

South Eastern Mediterranean Energy 

Efficiency and Energy Services 

Company Markets Platform 

Africa, 

Asia 

EBRD 15.0 150.0 GEF Chief Executive Officer 

endorsed  

(September 2014) 

Sustainable Caribbean Basin Private 

Equity Fund 

Latin 

America 

and the 

Caribbean 

IDB 15.0 200.0 GEF Council approved 

(June 2013) 

IDB-GEF Climate Smart Agriculture 

Fund for Latin America and the 

Caribbean 

Latin 

America 

and the 

Caribbean 

IDB 5.0 50.9 GEF Chief Executive Officer 

endorsed 

(March 2015) 

International Lighting Efficiency 

Facility 

Global World 

Bank 

1.2 50.3 GEF Chief Executive Officer 

approved (June 2015) 

Source: GEF correspondence to the Technology Executive Committee. 

Abbreviations: AfDB = African Development Bank, EBRD = European Bank for Reconstruction and Development, 

GEF = Global Environment Facility, IDB = Inter-American Development Bank. 
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Annex V 

[English only] 

Further information on technology needs assessments of the Poznan 

strategic programme1 

Countries that participated in technology needs assessment activities under the Poznan strategic 

programme 

Global technology needs assessment project, phase I 

Africa 

Cote d'Ivoire, Ethiopia,2 Ghana, Kenya, Lebanon, Mali, Mauritius, Morocco, Rwanda, Senegal, 

Sudan, Zambia 

Asia-Pacific 

Bangladesh, Bhutan, Cambodia, Indonesia, Kazakhstan,3 Lao People’s Democratic Republic,4 

Mongolia, Nepal,5 Sri Lanka, Thailand, Viet Nam  

Eastern Europe 

Azerbaijan, Georgia, Republic of Moldova 

Latin America and the Caribbean  

Argentina, Bolivia (Plurinationalist State of),6 Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominican 

Republic, Ecuador, El Salvador, Guatemala,7 Peru 

Global technology needs assessment project, phase II 

Africa 

Burkina Faso, Burundi, Egypt, Gambia, Jordan, Madagascar, Mauritania, Mozambique, 

Seychelles, Swaziland, Tanzania, Togo, Tunisia  

Asia-Pacific 

Kazakhstan,8 Lao People’s Democratic Republic,9 Malaysia, Pakistan, Philippines 

Eastern Europe 

Armenia, Turkmenistan, Uzbekistan 

Latin America and the Caribbean  

Belize, Bolivia (Plurinationalist State of), Grenada, Guyana, Honduras, Panama, Uruguay 

 
1
 Source: FCCC/SBI/2015/INF.4, annex, and correspondence with the GEF secretariat and UNEP. 

2
 Country did not submit TNA reports; GEF funding for these countries was returned to the GEF. 

3
 Country was unable to complete its TNA and was invited to continue in phase II (with no additional funding).  

4
 As footnote 3 above. 

5
 Country project was rolled over from first generation TNAs in 2004 (with no additional funding). 

6
 As footnote 3 above.  

7
 As footnote 2 above.  

8
 Participating in phase II to conclude its TAP report. 

9
 As footnote 8 above. 
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Other technology needs assessment activities 

The GEF reports approving 13 national projects that incorporate TNA-support activities in 

projects otherwise focused on the preparation of national communications and biennial update 

reports between September 2011 and March 2015 in Bosnia and Herzegovina, Botswana, China, 

Côte d’Ivoire, India, Jamaica, Kuwait, Nicaragua, Namibia, Papua New Guinea, South Africa, 

Togo and Tunisia.  
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Annex VI 

[English only] 

Comparison of projects of the Global Environment Facility and request 

responses of the Climate Technology Centre and Network 

GEF project – enabling conditions for market transformation 

CTCN request response – enabling conditions for technology 

decision-making 

Conditions for selection 

Achieving real, measurable and verifiable global 

environment benefits 

Demonstrating incremental costs reasoning, and 

thus requiring to secure co-financing 

Driven by country needs 

Generates demonstrable positive benefits to Cli-

mate Change mitigation and/or adaptation 

Aligned with national priorities 

Enhances local capacities 

Types of activities 

Policy support 

Technical assistance to transfer and diffuse tech-

nologies 

Capacity-building  

Investment promotion 

Policy assessment and road mapping 

Expert assistance to assess and select low-

emission/adaptation technologies for transfer 

Access to knowledge on climate technologies 

Strengthen networks, partnerships and capacity-

building 

Execution 

Undertaken by national execution or regional 

agencies with supervision by GEF implementing 

agency 

Undertaken by CTCN Consortium partners and/or 

Network members  

Monitoring and evaluation 

Undertaken by GEF implementing agency 

following GEF evaluation policy 

Undertaken by national agencies (national 

designated entity led) as described in individual 

request response plans 

Typical time frame and scale for projects 

Project preparation phase: up to 12 months for 

medium-sized project 

Project execution: 3 to 5 years 

Medium-sized project < USD 2 million 

Full-sized project > USD 2 million 

Request assessment up to 6 weeks 

Request response: < 1 year  

About USD 50–250 for quick and large response, 

respectively  

Source: UNIDO project identification form for GEF project in support of the CTCN and comments by the GEF 

secretariat. 

Abbreviations: CTCN = Climate Technology Centre and Network, GEF = Global Environment Facility, 

United Nations Industrial Development Organization. 
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Annex VII 

[English only] 

Information sources and limitations to the evaluation of the Poznan 

strategic programme on technology transfer 

I. Information sources 

1. The evaluation by the Technology Executive Committee (TEC) of the Poznan strategic 

programme on technology transfer (PSP) was undertaken in accordance with the evaluation’s 

terms of reference as prepared by the TEC. In accordance with the terms of reference chapter V, 

“Information Sources”, the evaluation was based on information requested from Parties and the 

Global Environment Facility (GEF) and its agencies. Information for the evaluation was drawn 

from: 

(a) Relevant decisions of the Conference of the Parties and conclusions of the 

Subsidiary Body for Implementation; 

(b) GEF reports on progress in implementing the PSP, including project reports; 

(c) Reports of the TEC and the Climate Technology Centre and Network (CTCN); 

(d) Information shared by the GEF in the process of consultation with the internal 

TEC task force; 

(e) Information shared by the CTCN during consultations with the internal TEC task 

force; 

(f) Information shared by external experts and stakeholders, including Parties, 

beneficiary countries of the PSP, GEF agencies and international financial institutions. 

2. With regard to paragraph 1(f) above, semi-structured interviews were conducted with a 

wide range of participants in the implementation of the PSP and relevant stakeholders. All nine 

countries participating in the pilot projects from the fourth replenishment period of the GEF 

Trust Fund were contacted. Interviewees included representatives of: 

(a) African Development Bank; 

(b) Asian Development Bank;  

(c) CTCN secretariat; 

(d) European Bank for Reconstruction and Development; 

(e) GEF secretariat;  

(f) Green Climate Fund secretariat; 

(g) Inter-American Development Bank; 

(h) International Fund for Agricultural Development; 

(i) Ministry of Environment, Colombia; 

(j) Ministry of Environment, Republic of Moldova; 

(k) National Science Technology and Innovation Policy Office, Ministry of Science 

and Technology, Thailand; 

(l) Radboud University Nijmegen, The Netherlands; 

(m) University of Sussex, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland; 
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(n) United Nations Environment Programme (UNEP); 

(o) UNEP DTU Partnership;1 

(p) United Nations Industrial Development Organization. 

3. Interviews were based on a common questionnaire tailored to each interviewee’s 

particular experience and expertise. They were conducted on a not-for-attribution basis to ensure 

the interviewees were candid in sharing their views. While interview transcripts were compiled, 

all material gleaned through these interviews has been made anonymous. The report also draws 

on relevant secondary literature on effective financing for technology transfer and the role of the 

GEF in technology transfer. There were no third-party reviews of the PSP on which the 

evaluation could draw. 

II. Limitations 

4. While the exercise has sought to be thorough and incisive, it does not constitute a full 

evaluation of the PSP. First, the emphasis of the exercise, in accordance with guidance from the 

Conference of the Parties and the Subsidiary Body for Implementation, has been to understand 

the PSP-related experiences and lessons learned with the aim of building on them to enhance the 

Technology Mechanism’s effectiveness. Secondly, with the exception of the technology needs 

assessment activities, no projects have been completed, nor have any midterm reviews for any of 

the pilot projects or regional centre projects. This means that little quantitative data on impact or 

results of programmes financed is available. Thirdly, the report has been completed in a limited 

time frame and on the basis of desk reviews and interviews.  

 

 
1
 The partnership, formerly known as the UNEP Risoe Centre, operates under a tripartite agreement between 

Denmark’s Ministry of Foreign Affairs, The Technical University of Denmark (DTU), and UNEP.  


