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 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
 واألربعون الخامسة الدورة
  2016 تشرين الثاين/نوفمرب 14-7 مراكش،
 )أ( من جدول األعمال املؤقت6 البند
 ونقلها التكنولوجيات تطوير
 ومركررر  بالتكنولوجيرررا المعنيرررة التنفيذيرررة للجنرررة المشرررتر  السرررنو  التقريرررر

 المناخ تكنولوجيا وشبكة
 الهيئة الفرعية للتنفيذ

 واألربعون الخامسة الدورة
 2016تشرين الثاين/نوفمرب  14-7 مراكش،
 )أ( من جدول األعمال املؤقت12 البند
 ونقلها التكنولوجيات تطوير
 ومركررر  بالتكنولوجيرررا المعنيرررة التنفيذيرررة للجنرررة المشرررتر  السرررنو  التقريرررر

 المناخ تكنولوجيا وشبكة

المعنيرررة بالتكنولوجيررا ومركررر   التنفيذيررة للجنرررة المشررتر  السرررنو  التقريررر  
 2016 عاموشبكة تكنولوجيا المناخ ل

 موجز  
 اللجنةة) بالتكنولوجيةا املعنيةة التنفيذية اللجنة من كل وأداء أنشطة التقرير هذا يتناول 
 فصةة ا  ويتضةةمن .2016عةةا   يف( الشةةبكة/ملركةةزا) املنةةا  تكنولوجيةةا وشةةبكة ومركةةز( التنفيذيةةة
واحةةد  كةةلخيصةة   فصةةلن مقةةتقلن  إضةافة إىالشةةبكة، /نفيذيةةة واملركةةزالت اللجنةةة بةةن مشةككا

للجنة التنفيذية األعمال اليت اضطلعت هبةا املخص  فصل الاهليئتن. ويعرض منهما إلحدى 
اجتماعيهةا  ، ويتناول أيضاا 2018-2016للفكة خلطة عملها املتجددة  وفقاا  2016يف عا  

ة ويتضةمن  اةاهلها الرهيقةي ،فيمةا بةن الةدو ا  ذي أجنزتة الثاين عشر والثالث عشر والعمةل الة
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الشةةبكة /لمركةةزاملخصةة  لفصةةل الاملوجهةةة إى مةةؤألر األ ةةرار يف دو تةة  الثانيةةة والعشةةرين. أمةةا 
، ويتنةاول اججتمةاعن القةاب  2016عةا  هةذ  اهليئةة يف الةيت اضةطلعت هبةا عمةال األفيعةرض 

اجاتشا ي والعمل الذي أجنز  فيما بةن الةدو ا ، ويتضةمن الراةاهل الرهيقةية  اوالثامن جمللقه
معلومةةةا   كمةةا يتضةةمن هةةذا الفصةةلجهةةة إى مةةؤألر األ ةةرار يف دو تةة  الثانيةةة والعشةةرين.  املو 
برنةةةةامم األمةةةةم املتحةةةةدة للبيئةةةةة عةةةةن املقةةةةاهل املتصةةةةلة بةةةةدو   كجهةةةةة مضةةةةيفة ملركةةةةز  ة مةةةةنقدمةةةةم

 تكنولوجيا املنا . 
 2016يف عةا  وأد جت اللجنة التنفيذية يف املرفق األول نتاهم املشاو ا  اليت أجريةت  

القاهمةةة وابط الةةر لآلليةةة املاليةةة بشةة    نالتشةةليلين الشةةبكة والكيةةان/بةةن اللجنةةة التنفيذيةةة واملركةةز
/ هةة مةن اللجنةة التنفيذيةة واملركةزبن آلية التكنولوجيا واآللية املالية. وترد الرااهل الرهيقةية املوج  

  على التوايل. ،املرفقن الثاين والثالث الشبكة إى مؤألر األ رار يف دو ت  الثانية والعشرين يف
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 مقدمة -أوالا  
 الوالية -ألف 

عنيةةةةةة املتنفيذيةةةةةة اللجنةةةةةة التتكةةةةةو  مةةةةةن الةةةةةيت أنشةةةةة  مةةةةةؤألر األ ةةةةةرار آليةةةةةة التكنولوجيةةةةةا،  -1
تيقةةةةةي تنفيةةةةةذ العمةةةةةل املعةةةةةز  يف  ةةةةةال تطةةةةةوير ل بالتكنولوجيةةةةةا ومركةةةةةز وشةةةةةبكة تكنولوجيةةةةةا املنةةةةةا ،

  تنفيةةذاا  جتفاقيةةةاتنفيةةذ مةةن أجةةل دعةةم إجةةراءا  التخفيةةف والتكيةةف بلةةرض التكنولوجيةةا ونقلهةةا 
 . (1)كام ا 
الشبكة وضة  /إى اللجنة التنفيذية واملركز يف دو ت  القابعة عشرة و لب مؤألر األ رار -2

القةةةنوي إى األمانةةةة أيضةةةاا إتاحةةةة هةةةذا التقريةةةر إجةةةراءا  إلعةةةداد تقريةةةر اةةةنوي مشةةةكك، و لةةةب 
 الطلةةةب، لةةةذل  وااةةةتجابة. (2)نلينظةةةر فيةةة  مةةةؤألر األ ةةةرار مةةةن عةةة ل هيئتيةةة  الفةةةرعيتاملشةةةكك 
 . (3)ءا  إعداد تقرير انوي مشككإجرا الشبكة/واملركز التنفيذية اللجنة وضعت

 تقةدمالشةبكة /التنفيذيةة واملركةزوقر  مؤألر األ رار يف دو ت  العشرين أ  تواصل اللجنة  -3
بشةة   أنشةةطة وأداء كةةل إى مةةؤألر األ ةةرار، مةةن عةة ل هيئتيةة  الفةةرعيتن، تقريةةر اةةنوي مشةةكك 

ودعةا مةؤألر األ ةرار يف دو تة  اةاديةة والعشةرين اللجنةة التنفيذيةة واجمللةس اجاتشةا ي  .(4)منهما
الفصةةل املشةةكك مةةن تقريرنةةا القةةنوي ملركةةز وشةةبكة تكنولوجيةةا املنةةا  إى اةةديث إجةةراءا  إعةةداد 

 . (5)املشكك

 نطاق التقرير -باء 
الشةةبكة املقةةد  إى مةةؤألر /يتضةةمن هةةذا التقريةةر القةةنوي املشةةكك للجنةةة التنفيذيةةة واملركةةز -4

  ما يلي: 2016عا   عناأل رار 
  الشبكة )الفصل الثاين(؛/بن اللجنة التنفيذية واملركز مشككاا  فص ا  )أ( 
، مبةا يف للة  الراةاهل 2016عةا   يف التنفيذيةة اللجنة وأداء أنشطة عن فص ا  (ب) 

 لفصةةل نتةةاهم اجتمةةاعيا ويتنةةاول الرهيقةية املوج هةةة إى مةةؤألر األ ةةرار يف دو تةة  الثانيةة والعشةةرين.
بةن الةدو ا  مبشةا كة  اضطلعت ب  فيمةاالثاين عشر والثالث عشر والعمل الذي  اللجنة التنفيذية

)الفصةل املعنيةة مراقةب املنظمةا  املعتمةدة بصةفة دوليةة و النظمةا  امل مةن عيننعرباء م نشطة من
   الثالث(؛
__________ 

   .117الفقرة ، 16-  أ/1 املقر  (1)
   .143و 142، الفقرتا  17-  أ/2 املقر  (2)
(3) FCCC/SB/2013/1 3، الفقرة . 
   .4الفقرة ، 20-/  أ17 املقر  (4)
   .2الفقرة ، 21-  أ/12 املقر  (5)
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، مبةةا يف للةة  الراةةاهل 2016عةةا   يف ركز/الشةةبكةامل وأداء أنشةةطة عةةن فصةة ا  (ج) 
 جتمةةاعناج نتةةاهم يتضةةمن وهةةو الرهيقةةية املوج هةةة إى مةةؤألر األ ةةرار يف دو تةة  الثانيةةة والعشةةرين.

اضةةةةةطل  بةةةة  فيمةةةةةا بةةةةةن  الةةةةذي والعمةةةةةلللمركز/الشةةةةبكة  لمجلةةةةس اجاتشةةةةةا يلالقةةةةاب  والثةةةةةامن 
تصةةةلة بةةةدو    امل املقةةةاهل عةةةن للبيئةةةة املتحةةةدة األمةةةم برنةةةامم مقدمةةةة مةةةن معلومةةةا  الةةةدو ا ، وكةةةذا

 . (6)تكنولوجيا املنا  )الفصل الراب (كجهة مضيفة ملركز 

 الهيئتان الفرعيتاناإلجراءات التي يمكن أن تتخذها  -جيم 
تةةةود اهليئةةةة الفرعيةةةة للمشةةةو ة العلميةةةة والتكنولوجيةةةة واهليئةةةة الفرعيةةةة للتنفيةةةذ )اهليئتةةةا    مبةةةا -5

، 2016لعةةةةا  الشةةةةبكة /الفرعيتةةةةا ( النظةةةةر يف التقريةةةةر القةةةةنوي املشةةةةكك للجنةةةةة التنفيذيةةةةة واملركةةةةز
ار ويعتمةد  يف دو تة  الثانيةة شرو  مقر  بش   هذ  املق لة كةي ينظةر فية  مةؤألر األ ةر مبتوصية الو 

 والعشرين.

الفصرررل المشرررتر  للجنرررة التنفيذيرررة المعنيرررة بالتكنولوجيرررا ومركررر  وشررربكة  -ثانياا  
 تكنولوجيا المناخ

ضةطل  ايالةذي  هةمالشةبكة بةاعكار األ ةرار بالةدو  امل/ترحب اللجنة التنفيذية واملركز -6
تعزيةةةز  بةةةاب اةةةةر  علةةةىاقيةةةق أهةةةدار اتفةةةاق بةةةا يس. ومةةةن  يف ونقلهةةةا بةةة  تطةةةوير التكنولوجيةةةا

 2016عةةةةةا  يف بشةةةةةكل وثيةةةةةق الشةةةةةبكة /املركةةةةةزو اجتقةةةةةاق والتةةةةةا  ، عملةةةةةت اللجنةةةةةة التنفيذيةةةةةة 
 . ا من قبل األ رارميت أوكلت إليهاملها  الب ضط  ل 
لآلليةة املاليةة  نالتشةليلي نالشةبكة التشةاو  مة  الكيةان/وواصلت اللجنةة التنفيذيةة واملركةز -7

أثنةاء عمةل حلقةة  بطرق منهةا عقةدالروابط بن آلية التكنولوجيا واآللية املالية،  التفكي يف وواص 
. وقةةةد عةةةز    حلقةةةة العمةةةل فهةةةم األ ةةةرار الرابعةةةة واأل بعةةةن لكةةةل مةةةن اهليئتةةةن الفةةةرعيتنالةةةدو ة 

حةةةد د  القةةةبل الكفيلةةةة بتعزيةةةز بةةةن آليةةةة التكنولوجيةةةا واآلليةةةة املاليةةةة، و  للةةةروابط املمكةةةن أ  توجةةةد
 لآللية املالية.  نالتشليلي نالشبكة والكيان/التعاو  والتا   بن اللجنة التنفيذية واملركز

 /، شا كت اللجنةة التنفيذيةة واملركةز2020عا  ويف اياق تعزيز اإلجراءا  املتخذة قبل  -8
لتيقةةةي تنفيةةةذ  فيهةةةا ااناةةةو يف  ةةةايل التخفيةةةف والتكيةةةف الشةةةبكة يف عمليةةةا  الفحةةة  التقةةة  

 فيمةةةا يتعلةةةقالقيااةةةا  واملما اةةةا  واإلجةةةراءا . وعةةة وة علةةةى للةةة ، بةةةدأ  اهليئتةةةا  التعةةةاو  
علةةى أاةةاا و ةةاهف كةةل  ،بياهنةةا العلمةةيو  هةةاتكنولوجيةةا املنةةا  وتطوير  ةةال ث يف و البحةةبةةرجراء 

القةةنوي املشةةكك ا علةةى اةةديث إجةةراءا  إعةةداد الفصةةل املشةةكك مةةن تقريرنةة امنهمةةا. كمةةا عملتةة
  املقد  إى مؤألر األ رار.

__________ 

   .10الفقرة ، 18-  أ/14 للمقر  وفقاا  (6)
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الشةةةبكة /املشةةا  إليهةةةا أعةة  ، جثةةةت اللجنةةة التنفيذيةةةة واملركةةز تكليفةةةا وباإلضةةافة إى ال -9
الفةةةر  املتاحةةةة لتعزيةةةز التعةةةاو  فيمةةةا بةةةن بلةةةدا  ابنةةةوب والتعةةةاو  الث ثةةةي بشةةة   تكنولوجيةةةا  

أصةحاب املصةلحة فيما بن بلدا  ابنةوب و  التكيف، بالتعاو  م  مكتب األمم املتحدة للتعاو 
علةةى اقةةن عمليةة تقيةةيم اجحتياجةةا   الشةةبكة أيضةاا /. وتعاونةةت اللجنةةة التنفيذيةة واملركةةزناملعنية

  التكنولوجية من أجل تيقي تنفيذ عطط العمل يف  ال التكنولوجيا.
 2017عةةا  ا يف مةةالشةةبكة تعاوهن/اتواصةةل اللجنةةة التنفيذيةةة واملركةةز للمقةةتقبل، تطلعةةاا و  -10

ل اتجابة إى توجيهةا  مةؤألر األ ةرار وتعزيةز اجتقةاق والتةا   داعةل آليةة التكنولوجيةا بلةرض 
بنتةةاهم اتفةةاق بةةا يس. واتواصةةل آليةةة التكنولوجيةةا تعزيةةز جهودهةةا الراميةةة إى دعةةم  املضةةي قةةدماا 
مواصةلة مةن عة ل وللة  تكثيف عملها بش   تطوير التكنولوجيا ونقلهةا، ب ما يتعلقاأل رار في
 .وجياالتكنولوالشراكا  يف  ال م  البلدا  وتعزيز التعاو   التحاو 

تقريررررر عرررررن أنشرررررطة وأناء اللجنرررررة التنفيذيرررررة المعنيرررررة بالتكنولوجيرررررا  ررررري  -ثالثاا  
 2016 عام

 مسائل تنظيمية -ألف 
 أعضاء اللجنة -1 

 وناهب  بالتكنولوجيا املعنية التنفيذية اللجنة  هيس انتخاب  
 - لينلتةةةةواانتخبةةةةت اللجنةةةةة التنفيذيةةةةة، يف اجتماعهةةةةا الثةةةةاين عشةةةةر، القةةةةيدة دودو يةةةةل هن -11

 وأعربةت .2016لعةا   لةرهيسهلا والقيد مايكل  انتيل )القويد( ناهبةاا ل ةمااينا )اوا يلند(  هيق
 ب نكةةةةو غابرييةةةةل والقةةةةيد( اليابةةةةا ) شةةةةيمادا كونيهيكةةةةو عةةةةن تقةةةةديرها للقةةةةيد التنفيذيةةةةة اللجنةةةةة

 وح اليةا بة  مةن ، ملا 2015عا   الرهيس وناهب منصيب الرهيس تباعاا  شل  اللذين ،(األ جنتن)
  .2015من أداء عملها بفعالية يف عا  اللجنة التنفيذية  قيادية مك نت

 جنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجياالل أعضاء  
قاهمةةةةة ب عضةةةةاء اللجنةةةةة بشةةةة   تلةةةةي املنةةةةا  تةةةةر د يف املوقةةةة  الشةةةةبكي ل تفاقيةةةةة اإل ا يةةةةة  -12

 . (7)مدة وجية كل منهم وكذاالتنفيذية 

 الترتيبات الخاصة باجتماعات اللجنة التنفيذية المعنية بالتكنولوجيا واألحداث ذات الصلة -2 
 5الثةةاين عشةةر يف الفةةكة مةةن  ونةةا ،2016عةةا  عقةةد  اللجنةةة التنفيذيةةة اجتمةةاعن يف  -13
 .، وك نا يف بو  ب ملانيةاأيلول/ابتمرب 9إى  6نيقا /أبريل، والثالث عشر يف الفكة من  8إى 

__________ 

(7) <http://unfccc.int/bodies/election_and_membership/items/6558.php> . 
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 الةةةيت العوامةةةل بشةةة   مواضةةةيعياا  حةةةوا اا  عشةةر، الثةةةاين اجتماعهةةةا عةةة ل التنفيذيةةةة، اللجنةةةة وعقةةد 
   اليت اول دو  لل . تل تكنولوجيا  التكيف و  بش  ألك ن من التعاو  فيما بن بلدا  ابنوب 

تلطيةة ال مة  إتاحةة إمكانيةة تةوفياجتماعةا اللجنةة التنفيذيةة علةى شةبكة اإلنكنةت،  وبُةث   -14
 املراقبةةة األ ةةرار اججتمةةاعن  وحضةةر  حقةةب الطلةةب ملناقشةةا  ابلقةةا  العامةةة. وأباشةةرة امل

 عةةةن اإلعةةةراب ابهةةةا  املراقبةةةة إى التنفيذيةةةة اللجنةةةة ودعةةةت مةةةدة بصةةةفة مراقةةةب.املعت واملنظمةةةا 
. كمةةا ُدعةةي  هيقةةا اهليئتةةن الفةةرعيتن إى املشةةا كة يف اججتمةةا  النظةةر قيةةد املقةةاهل بشةة   آ اههةةا

نظرنةا بشة   دو  اللجنةة التنفيذيةة يف دعةم وجهةا  الثاين عشر للجنة التنفيذيةة مةن أجةل تقةدم 
ومقاعدة اللجنة التنفيذية لتنظةيم  قانة لبا مقد مبوجب اجتفاقية، و   أنشطة نقل التكنولوجيا

هليئتةن الفةرعيتن. كمةا شةا ك كةل مةن االةدو ة الرابعةة واأل بعةن ل أثنةاءاجتماعةا  اخلةرباء التقنيةن 
ممثلو بنة التكيف واللجنة الداهمة املعنية بالتمويل وأمانة الصندوق األعضر للمنةا  ومرفةق البيئةة 

اج ة    ركةز تبةادل املعلومةا  التكنولوجيةةاملوق  الشةبكي ململية يف اجتماعا  اللجنة. ويتيح العا
 . (8)الشبكي هاوبث هاوتقا ير  اوثاهق اججتماعا  والعروض املقدمة ع هلعلى 

وضررررن وتنفيررررذ لطررررة العمررررل المتجرررردنة للجنررررة التنفيذيررررة المعنيررررة بالتكنولوجيررررا  -باء 
 2018-2016 للفترة

 2018-2016وضن لطة العمل المتجدنة للجنة التنفيذية المعنية بالتكنولوجيا للفترة  -1 
 مةا أجةري مةن مناقشةا يف اجتماعهةا الثةاين عشةر، يف أعقةاب  التنفيذيةة وافقت اللجنةة -15
 "عطةةةة العمةةل املتجةةةددة للجنةةةة يف اججتمةةةا ، علةةى ابهةةا  املراقبةةةة املشةةا كةا  إاةةةهام مبراعةةاةو 

 وهتةةةةدر عطةةةةة العمةةةةل املتجةةةةددة إى .(9)"2018-2016 التنفيذيةةةة املعنيةةةةة بالتكنولوجيةةةةا للفةةةةكة
. وألتةةةد عطةةةة لوجيتهةةةا ومهامهةةةا وفقةةةاا تضةةةمن اتقةةةا  عمةةةل اللجنةةةة باألنيةةةة والفعاليةةةة، وللةةة   أ 

اللجنةةة التنفيذيةةة مةةا يكفةةي مةةن الوقةةت  هةةو مةةا ميةةنحفةةكة ثةة ث اةةنوا ، و علةةى املتجةةددة  العمةةل
املنبثقةةةةة عةةةةن نتةةةةاهم بةةةةا يس واجضةةةةط     ميةةةة  توجيهةةةةا  مةةةةؤألر األ ةةةةرار و لباتةةةب بةاةةةتجال 

 ب نشطتها بفعالية وكفاءة. 
ومتقةةةقة، تةةةنظم  ُُمكمةةةةوجيتهةةةا بطريقةةةة ب اجضةةةط   علةةةىالتنفيذيةةةة وملقةةةاعدة اللجنةةةة  -16

مقةةةا ا  ث ثةةة عطةةةة العمةةل املتجةةةددة يف  املنصةةةو  عليهةةا يفأنشةةطة وأعمةةال اللجنةةةة التنفيذيةةة 
 : عمل، وهي كما يلي

التكنولوجيةةةةةةا وتقةةةةةةدم توصةةةةةةيا  املقةةةةةةاهل املتصةةةةةةلة باليةةةةةةل : 1 مقةةةةةةا  العمةةةةةةل (أ) 
 ؛ اياااتية

__________ 

(8) <http://unfccc.int/ttclear/pages/tec_home.html>  . 
(9) <http://goo.gl/4axRiU> . 
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يف  ةةةال  ا ز الةةةدعم وتيقةةةي وتعزيةةةز التعةةةاو  والشةةةراكيةةةف: ا2 مقةةةا  العمةةةل (ب) 
 تنفيذ اإلجراءا ؛ وتية  زيادةلالتكنولوجيا 
شةبكة لتعزيةز اجتقةاق والتةا   داعةل آليةة ال/ركةزاملالتعاو  م  : 3 مقا  العمل (ج) 

 التكنولوجيا. 
علةةى مواصةةلة مما اةةتها املتبعةةة املتمثلةةة يف اجضةةط   ب عماهلةةا التنفيذيةةة ووافقةةت اللجنةةة  -17

دعةةم تنفيةةذ عطةةة العمةةل املتجةةةددة هبةةدر فيمةةا بةةن الةةدو ا  مةةن عةة ل أفرقةةة عمةةةل مواضةةيعية 
 تعيةةةنهم نل اللجنةةةة التنفيذيةةةة مةةةن مشةةةا كة اخلةةةرباء الةةةذي. وتقةةةتفيد أفرقةةةة عمةةةفعةةةاجا  دعمةةةاا  ابديةةةدة

  .(10)املعنية مراقبالدولية واملنظما  املعتمدة بصفة املنظما  
 القةةةةةد ا  والتكنولوجيةةةةةا  احملليةةةةةةوتعزيةةةةةز وأقةةةةةر   اللجنةةةةةة التنفيذيةةةةةة أ  مقةةةةة لة تطةةةةةوير  -18

)ب( مةن 66للفقةرة  وفقةاا اجضةط   هبةا، التنفيذيةة ب، اليت كلف مؤألر األ رار اللجنة واقينها
، تشمل  اج  خمتلفةة. وهكةذا، وافقةت اللجنةة التنفيذيةة علةى أ  تنظةر  ية  21-  أ/1 املقر 
 العمل يف هذ  املق لة عند اجضط   بعملها.  أفرقة

 2016تنفيذ لطة العمل المتجدنة للجنة التنفيذية المعنية بالتكنولوجيا  ي عام  -2 
خلطة عملها املتجددة، بعمةل جةوهري  وفقاا ، 2016فيذية يف عا  اضطلعت اللجنة التن -19

 واملتعةددة الناشةئة والقضةايا ؛التكيةف؛ وألويةل تكنولوجيةا املنةا  ، وهةي:يف اتة  اج  مواضةيعية
 اجحتياجةا  تقيةيم وعمليةا  والتخفيةف؛ العلمي؛ والبيا  والتطوير والبحث واجبتكا  ؛ابوانب

 أيضةةةاا . وباإلضةةةافة إى هةةةذ  اجملةةةاج  املواضةةةيعية القةةةتة، اضةةةطلعت اللجنةةةة التنفيذيةةةة التكنولوجيةةةة
اةةديث إجةةراءا  إعةةداد الفصةةل املشةةكك مةةن  ةة ق عمليةةة شةةبكة إلال/ركةةزاملبنشةةام مشةةكك مةة  

  التقرير القنوي املشكك املقد  إى مؤألر األ رار.
ماليةةة،  مقةةانا  ار ملةةا قدمتةة  مةةنلأل ةةر  وتةةود اللجنةةة التنفيذيةةة أ  تعةةرب عةةن تقةةديرها -20
، إل مك نهةةةا للةةة  مةةةن النشةةةطن مودعمهةةة متهملشةةةا ك ناملعنيةةةأصةةةحاب املصةةةلحة لمنظمةةةا  و لو 

 . 2016عا  النجاح يف تنفيذ عطة عملها املتجددة يف 

 التكيف  
بشة   العوامةل  مواضةيعياا  عقد  اللجنة التنفيذيةة، عة ل اجتماعهةا الثةاين عشةر، حةوا اا  -21

الةيت اةول دو   تلة اليت ألك ن من التعاو  فيما بن بلدا  ابنوب بش   تكنولوجيا  التكيف و 

__________ 

   تبادل ركزالرابط اإللككوين مل ووجياهتا على التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا عمل اللجنة ة ألفرقةدثتتاح التشكيلة احمل (10)
 على الرابط اإللككوين التايل: املعلوما  التكنولوجية

<http://unfccc.int/ttclear/templates/render_cms_page?s=TEC_intersesswrk>.  
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اخلةةةربا  بةةةادل تفهمهةةةم هلةةةذا املوضةةةو  و  تعميةةةقفرصةةةة للمشةةةا كن وأتةةةاح هةةةذا اةةةةوا   .(11)للةةة 
  .بن البلدا  والد وا املقتفادة

بةذل املزيةد فيمةا  2016عةا  التنفيذية يف  ويف أعقاب اةوا  املواضيعي، واصلت اللجنة -22
يتعلق بالتعاو  فيما بن بلدا  ابنوب والتعاو  الث ثي بش   تكنولوجيا  التكيف. كما بةدأ  

فةةةر  التعةةةاو  مةةة  مكتةةةب األمةةةم املتحةةةدة  جةةةثشةةةبكة، ال/ركةةةزاملاللجنةةةة التنفيذيةةةة، بالتعةةةاو  مةةة  
بلةةدا  والتعةةاو  الث ثةةي. هةةذ  الاو  فيمةةا بةةن للتعةةاو  فيمةةا بةةن بلةةدا  ابنةةوب لزيةةادة تعزيةةز التعةة

التعةةاو  بةةن بلةةدا  ابنةةوب والتعةةاو  الث ثةةي  عةةن هةةاموجز  إعةةدادعلةةى التنفيذيةةة اللجنةةة  وافقةةتو 
العمةةل الةةذي اضةةطلعت بةة  اللجنةةة حةةذ اآل  بشةة   هةةذ   مبراعةةاةبشةة   تكنولوجيةةا  التكيةةف، 

املق لة واملعلوما  لا  الصلة املقتمدة من تعاوهنةا مة  مكتةب األمةم املتحةدة للتعةاو  فيمةا بةن 
القةةةبل   موعةةةة مةةةن املما اةةةا  ابيةةةدة بشةةة   أيضةةةاا بلةةةدا  ابنةةةوب. واتضةةة  اللجنةةةة التنفيذيةةةة 

التعةاو  بةن بلةدا  ابنةوب والتعةاو  الث ثةي بشة   مةن عملةي الاملعلوما  والةتعلم  قاامتل الفعالة
  ا  تعزيز القد ا  احمللية.يتكنولوجيا  التكيف واتقلط الضوء على إمكان

لتعةاو  فيمةا بةن احملتمةل لتطبيةق الد ااةة  املضةي يفعلةى  أيضةاا ووافقت اللجنة التنفيذيةة  -23
 علةةىوالتخفيةةف ملقةةاعدة البلةةدا   بلةةدا  ابنةةوب والتعةةاو  الث ثةةي بشةة   تكنولوجيةةا  التكيةةف

  وعطط التكيف الو نية. و نياا تنفيذ مقاناهتا احملددة 
 قةانةوتبةدي ااةتعدادها للمبنةة التكيةف  التحاو  م  أيضاا اتواصل اللجنة التنفيذية و  -24

القادمةة بشة   التكيةف.  نالتقنيةاخلرباء جتماعا  ج الرامية إى التحضيالتكيف يف أعمال بنة 
 ا الراميةةةةة إى التحضةةةةيبةةةةت اللجنةةةةة التنفيذيةةةةة بةةةةدعوة بنةةةةة التكيةةةةف إى املشةةةةا كة يف أعماهلةةةة ح  و 
، ووافقةةةةت علةةةةى املشةةةةا كة 2020-2017 لتكيةةةةف للفةةةةكةبشةةةة   ا نالتقنيةةةةاخلةةةةرباء جتماعةةةةا  ج

 قدم مدع   مفيدة. تمن ع ل بنشام يف هذ  العملية 

 ألويل تكنولوجيا املنا   

 واآللية المالية التكنولوجيا آلية بين الروابط  
شةةةبكة /الركزامل، واصةةةلت اللجنةةةة التنفيذيةةةة و 21-  أ/13 قةةةر مةةةن امل 8فقةةةرة ااةةةتجابة لل -25

آلليةةةة املاليةةةة التشةةةاو  بشةةة   الةةةروابط بةةةن آليةةةة التكنولوجيةةةا واآلليةةةة املاليةةةة ل والكيانةةةا  التشةةةليليا 
هليئتةن كةل مةن اتطويرها، بقبل منها عقد حلقةة عمةل أثنةاء الةدو ة الرابعةة واأل بعةن لواملضي يف 
ذا التقريةر كةي ينظةر فيهةا هلةوتةرد النتةاهم املنبثقةة عةن هةذ  األنشةطة يف املرفةق األول  .(12)الفةرعيتن

  ين. دو ت  اةادية العشر يفؤألر املالثانية والعشرين، بناء على  لب  ت يف دو  مؤألر األ رار 

__________ 

(11) <http://unfccc.int/ttclear/templates/render_cms_page?s=TEC_TD6>.   
(12) <http://unfccc.int/ttclear/templates/render_cms_page?s=events_ws_tmfm>.   
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 للجنة الدائمة المعنية بالتمويلا من التعاون  
قةةةةةدمت إليهةةةةةا و ااةةةةةتجابت اللجنةةةةةة التنفيذيةةةةةة لةةةةةدعوة اللجنةةةةةة الداهمةةةةةة املعنيةةةةةة بالتمويةةةةةل  -26

 لآللية املالية. نالتشليلي نلكيانل  توجيها  و بش   مشر  إاهاما 

 المعقونة أثناء الدورة بشأن التمويل الطويل األجل المتعلق بالمناخالمساهمة  ي حلقة العمل   
أثنةةةةةاء الةةةةةدو ة الرابعةةةةةة  ودةقةةةةةاملععمةةةةةل القةةةةةدمت اللجنةةةةةة التنفيذيةةةةةة مةةةةةدع   إى حلقةةةةةة  -27

 وفقةةاا للةة  بشةة   التمويةةل الطويةةل األجةةل املتعلةةق باملنةةا ، و  لكةةل مةةن اهليئتةةن الفةةرعيتن واأل بعةةن
ةة .(13)20-  أ/5 للمقةةر  البلةةدا   ا اجةةيحتاز  حلقةةة العمةةل علةةى مقةةاهل ألويةةل التكيةةف، و و ك 

الةةدعم املقةةد  إى هتيئةةة بيئةةا  ألكينيةةة معةةز  ة، و  الرامةةي إى ، والتعةةاو مةةن الةةدعم الناميةةة األ ةةرار
ةةةز  أنشةةةطة الت هةةةب.  التكنولوجيةةةة اجحتياجةةةا  تقيةةةيم علةةةى (14)التنفيذيةةةة اللجنةةةة مةةةدع   و ك 

بةن بلةدا  فيمةا التعةاو  على نتقال من تقييم اجحتياجا  إى التنفيذ، و عنها وكيفية اج واإلب غ
تيقةةةي تنفيةةةذ تكنولوجيةةةا  التكيةةةف، والةةةد وا املقةةةتفادة مةةةن العمةةةل الةةةذي  مةةةن أجةةةلابنةةةوب 

تيقي الوصول إى ألويةل تكنولوجيةا املنةا . وقةدمت اللجنةة التنفيذيةة لتضطل  ب  اللجنة التنفيذية 
  .العمل يف حلقة اهاما هذ  اإل

 القضايا الناشئة واملتعددة ابوانب  
للجنةة التنفيذيةة آلليةة اأول اجتمةا  هلمةا مة   هيقةي  االلجنة التنفيذيةة وناهبهة ةعقد  هيق -28

كةةةل مةةةن  ةوا اةةةو الدوليةةةة املعنيةةةة باخلقةةةاهر واألضةةةرا  املرتبطةةةة باثةةةا  تلةةةي املنةةةا  علةةةى هةةةامش دو  
أنيةةةةة مواصةةةةلة التنفيذيةةةة وجحظةةةةت اللجنةةةةة  .2016 يف أيا /مةةةايو تناهليئتةةةن الفةةةةرعيتن املعقةةةةود

ختفة  يت الةتعزيةز فهةم التكنولوجيةا  مةن أجةل م  اللجنة التنفيذية آلليةة وا اةو الدوليةة  تحاو ال
علةةةى مواصةةةلة النظةةةر يف إمكانيةةةة إ اةةةاء التنفيذيةةةة نعهةةةا. ووافقةةةت اللجنةةةة ألاخلقةةةاهر واألضةةةرا  أو 

  أعمال لا  صلة. ما تضطل  ب  اللجنة منم  مراعاة ، اهليئتن تاتعاو  مفيد لكل

 اجبتكا  والبحث والتطوير والبيا  العلمي  
، أد جةةةةت اللجنةةةةة التنفيذيةةةةة األنشةةةةطة 21-  أ/1 )أ( مةةةةن املقةةةةر 66 ااةةةةتجابة للفقةةةةرة -29

 املتجةددة هااملتعلقة برجراء جوث يف  ال تكنولوجيا املنا  وتطويرها وبياهنا العلمي يف عطة عمل
. ويف إ ا  هذ  األنشطة، أعد   اللجنة التنفيذية مذكرة مفاهيمية بش   2018-2016للفكة 

بحةةةوث يف  ةةةةال تكنولوجيةةةا املنةةةةا  وتطويرهةةةا وبياهنةةةةا العلمةةةةي، التقيةةةيم احتياجةةةةا  ألويةةةل إجةةةةراء 
 اللجنةةةة التنفيذيةةةة تعاونةةةتالبحةةةث والتطةةةوير والبيةةةا  العلمةةةي. و لتحديةةةد نطةةةاق مةةةذكرة  د اةةةتو 

بالبحةةةث  األنشةةةطة املتعلقةةةة الشةةةبكة بشةةة   تنفيةةةذ/بشةةةكل وثيةةةق مةةة  اجمللةةةس اجاتشةةةا ي للمركةةةز
  .الوا دة يف عطة عملها والتطوير والبيا  العلمي

__________ 

(13) <http://unfccc.int/cooperation_support/financial_mechanism/long-term_finance/items/9518.php>.  
(14) <http://goo.gl/mcoAdN>.   
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مةا اضةطلعت  باجعتمةاد علةى ،يف  ةال اجبتكةا  أيضاا عملها  التنفيذية وواصلت اللجنة -30
 د ااةةة، بطةةرق منهةةا إجةةراء (15)ةالو نيةةكةةا  اجبتبةةنظم تتعلةةق عمةةال مةةن أ اضةةيةالقةةنوا  امليف  بةة 
تنفيةةذ عناصةةر التكنولوجيةةا  علةةىهبةةا اجبتكةةا  البلةةدا   قةةاعدالكيفيةةة الةةيت ميكةةن أ  ي بشةة   ةأوليةة

  .و نياا الوا دة يف مقاناهتا احملددة 
البحةةةث والتطةةةوير والبيةةةا  العلمةةةي ب املتعلقةةةةهلةةةا اعمأ، اتواصةةةل اللجنةةةة 2017 يف عةةةا و  -31

   ريق ما يلي:واجبتكا  عن 
ألويل إجراء البحوث يف  ةال تكنولوجيةا عملية  قنإعداد و قة تقنية بش   ا (أ) 

 املنا  وتطويرها وبياهنا العلمي؛
هليئتن الفةرعيتن كل من االقاداة واأل بعن ل ةالدو   أثناءتنظيم نشام عا   (ب) 

تنفيةةةةةذ عناصةةةةةر يف بتكةةةةةا  هبةةةةةا اج قةةةةةاعدبشةةةةة   الكيفيةةةةةة الةةةةةيت ميكةةةةةن أ  ي 2017يف أيا /مةةةةةايو 
 ااكاتيجيا  منتصف القر  جتفاق با يس؛كذا و  التكنولوجيا الوا دة يف املقانا  احملددة و نياا 

مةةةةؤألر األ ةةةةرار يف دو تةةةة  الثالثةةةةة لتقدميةةةة  إى اللجنةةةةة التنفيذيةةةةة جز مةةةةو  إعةةةةداد (ج) 
  إى الو قة التقنية والنشام اخلا ؛ ااتناداا ، ولل  والعشرين
إعداد  اةاهل  هيقةية و/أو توصةيا  ملةؤألر األ ةرار يف دو تة  الثالثةة والعشةرين  (د) 
  إى الو قة التقنية والنشام اخلا . ااتناداا 
بيئةةا  وعةة وة علةةى للةة ، قةةر    اللجنةةة التنفيذيةةة مواصةةلة النظةةر يف املقةةاهل املتصةةلة بال -32

املتجةةةددة، علةةةى اديةةةد  هةةةاعمل عطةةةة يف إ ةةةا ، وافقةةةت اللجنةةةة التنفيذيةةةةالتمكينيةةةة واةةةةواجز. و 
يف هةةذا اجملةةال.  حةةواجزالتمكينيةةة والتصةةدي للبيئةةا  ال عزيةةزإى ت ترمةةيااةةكاتيجيا  و ايااةةا  

والطلبةا   جحتياجا  التكنولوجية واملقةانا  احملةددة و نيةاا ا قييمتعمليا  إى  لل  ايقتندو 
 2017واتضةةةةطل  اللجنةةةةة التنفيذيةةةةة هبةةةةذ  األعمةةةةال يف عةةةةامي  .(16)الشةةةةبكة/املقدمةةةةة إى املركةةةةز

 . 2018و

 التخفيف  
، دعةت اللجنةةة التنفيذيةة  هيقةي اهليئتةةن 21-/  أ1قةر )أ( مةةن امل111فقةرة ااةتجابة لل -33

بشةةةة   تنظةةةةيم  ُمدثةةةةةالفةةةةرعيتن واألمانةةةةة إى حضةةةةو  اجتماعهةةةةا الثةةةةاين عشةةةةر وتقةةةةدم معلومةةةةا  

__________ 

الو نيةةةةةةةةةةة، انظةةةةةةةةةةر اجبتكةةةةةةةةةةا  ، عقةةةةةةةةةةد  اللجنةةةةةةةةةةة التنفيذيةةةةةةةةةةة حلقةةةةةةةةةةة عمةةةةةةةةةةل بشةةةةةةةةةة   نظةةةةةةةةةةم 2014يف عةةةةةةةةةةا   (15)
<http://unfccc.int/ttclear/templates/render_cms_page?s=events_ws_nsi> .  أصةةةةد   2015ويف عةةةةا ،

 وهةةةةةةةةةةةو متةةةةةةةةةةةاح علةةةةةةةةةةةى الةةةةةةةةةةةرابط اإللكةةةةةةةةةةةكوين التةةةةةةةةةةةايل: بشةةةةةةةةةةة   هةةةةةةةةةةةذ  املقةةةةةةةةةةة لة، اللجنةةةةةةةةةةةة التنفيذيةةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةةوجزاا 
<http://goo.gl/vjRQML>.  

متةةاح  .1-2، النشةةام 2018-2016انظةةر عطةةة العمةةل املتجةةددة للجنةةة التنفيذيةةة املعنيةةة بالتكنولوجيةةا للفةةكة  (16)
  .<http://goo.gl/4axRiU> التايل: على الرابط اإللككوين
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بةةةالتزامن مةةة  الةةةدو ة الرابعةةةة واأل بعةةةن لكةةةل مةةةن اهليئتةةةن الفةةةرعيتن،  نالتقنيةةة اخلةةةرباءاجتماعةةةا  
 .  الفح  التق  هذ ةيف عمليبصو ة أكرب اللجنة التنفيذية  إشراكوتبادل اآل اء بش   إمكانية 

 2016عةا  ، أتيحةت للجنةة التنفيذيةة يف 21-  أ/1 قةر )ج( من امل109فقرة وااتجابة لل -34
يف  تنالفةرعي تناهليئ ةدو  أثناء عقدا  نالتقني اخلرباءثنن من اجتماعا  فرصة عرض أعماهلا يف ا

التحول إى وااهل نقل عةا  "و ""القيمة اججتماعية واجقتصادية للكربو نا ، 2016 أيا /مايو
واتواصةةل اللجنةةة التنفيذيةةة املشةةا كة يف  ".أكثةةر كفةةاءة و يةةادة كفةةاءة املركبةةا  مةةن حيةةث الطاقةةة

 التخفيف. القادمة بش    نالتقني اخلرباءاجتماعا  
عطةةةةةةط العمةةةةةةل املتعلقةةةةةةة يف ونظةةةةةةر  اللجنةةةةةةة التنفيذيةةةةةةة يف اجتماعهةةةةةةا الثالةةةةةةث عشةةةةةةر  -35

الشةةةبكة. /املركةةةز يف إاةةةهاما  وكةةةذا، احملةةةددة و نيةةةاا عتزمةةةة املقةةةانا  امل  بالتكنولوجيةةةا والةةةي 
املواضةةةةي  والقضةةةةايا لا  الصةةةةلة و   د  اللجنةةةةة التنفيذيةةةةة التكنولوجيةةةةاإى للةةةة ، حةةةةد   وااةةةةتناداا 

 القادمة بش   التخفيف.  نالتقنياخلرباء املمكن تناوهلا يف اجتماعا  
 نالتقنيةةاخلةةرباء اجتماعةةا  ومواضةةي  القةةابقة أعماهلةةا  مبراعةةاةاللجنةةة التنفيذيةةة،  قامةةتو  -36

كانةةةا  الةةةيت تنطةةةوي علةةةى إم  اخليةةةا ا  القيااةةةاتية واملما اةةةا  والتكنولوجيةةةاالقةةةابقة بشةةة   
اخلةةرباء جتماعةةا  بالنقةةبة جبوصةةفها مشةةا ي  مواضةةي  التاليةةة القطاعةةا  بتحديةةد ختفيةةف عاليةةة، 

توليد الطاقة من النفايا ؛ ومعابة النفايا  )مبا يف لل  امليا  الرمادية ومةدافن : القادمة نالتقني
منةةةةةا ؛ راعيةةةةةة للالنقةةةةةل )العةةةةةا (؛ والز اعةةةةةة املواةةةةةاهل (؛ وااةةةةةتخدا  الوقةةةةةود األحيةةةةةاهي يف قمامةةةةةةال

ة باةقةةةةةاب املةةةةةزدوج صةةةةةليف البيئةةةةةا  اةضةةةةةرية؛ واملقةةةةةاهل املتشةةةةةاملة املقةةةةةاهل الو اةةةةةةراج؛  وإدا ة
أنةةة  ميكةةةن الككيةةةز علةةةى جوانةةةب التمويةةةل والتةةةد يب التنفيذيةةةة الكربةةةو . وتؤكةةةد اللجنةةةة  أل صةةةدة

علةى دعةم  لتشةجي كواةيلة لوالفواهد املشةككة لقطاعةا  التخفيةف هةذ . وتوصةي هبةذ  املواضةي   
 العمل املناعي. 

 ا وباإلضافة إى لل ، اتنظر اللجنة التنفيذيةة يف إجةراء اليةل إضةايف لعمليةة اجتماعة -37
  فيها. أصحاب املصلحة بش   أولويا  نالتقني رباءاخل
وجثةت  لعمليةا  الفحة  التقة  اخليا ا  القياااتية  أيضاا لت اللجنة التنفيذية وقد حل   -38

تنفيةةذ. هةةذا ال قةةري  وتةةيةودعةةم األ ةةرار يف ت هالتيقةةي تنفيةةذ ذ  اخليةةا ا  قةةدماا كيفيةةة املضةةي هبةة
يف نتةةةةةةاهم عمليةةةةةةا  تقيةةةةةةيم اجحتياجةةةةةةا  اللجنةةةةةةة التنفيذيةةةةةةة  نظةةةةةةر ويف إ ةةةةةةا  هةةةةةةذا التحليةةةةةةل، 

الشةةةةبكة. /املركةةةز إاةةةهاما  وكةةةذا يف، احملةةةةددة و نيةةةاا  عتزمةةةةوالةةةي   املقةةةانا  املالتكنولوجيةةةة 
الفحةةة  التقةةة  وقةةةد مت ة فيذيةةةة يف نتةةةاهم اليةةةل اخليةةةا ا  القيااةةةاتية لعمليةةةونظةةةر  اللجنةةةة التن

إى النتةةاهم األوليةةة، وافقةةت اللجنةةة  . وااةةتناداا إألةةا  هةةذا التحليةةلمةةن أجةةل  اةةهاما مةةن اإل مزيةةداا 
 2017علةةةى إعةةةداد و قةةةة تقنيةةةة وإجةةةراء حةةةوا  مواضةةةيعي يف اجتماعهةةةا األول يف عةةةا  التنفيذيةةةة 
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 القطاعةةا  الكثيفةةة الكربةةو ، وااةةتبدال املةةواد يف (17)ةالصةةناع يف الطاقةةةااةةتخدا  بشةة   كفةةاءة 
  يف لل  جوانب هذا القطا  املتعلقة بالتمويل والتد يب والفواهد املشككة. مبا

 التكنولوجية اجحتياجا  تقييم عمليا   

 االتكنولوجي ي مجال توجيهات بشأن إعدان لطط العمل   
، 21-  أ/ 1املقةةةةر مةةةةن  65الفقةةةةرة ، و 20-  أ/17 قةةةةر مةةةةن امل 13فقةةةةرة ااةةةةتجابة لل -39

نتةةةةاهم عمليةةةةا  تقيةةةةةيم  طةةةةةويربشةةةة   كيفيةةةةة ت ا قةةةةدم توجيهةةةةةعلةةةةى تاللجنةةةةة التنفيذيةةةةةة  عملةةةةت
اةةةةيما عطةةةةط العمةةةةل يف  ةةةةال التكنولوجيةةةةا، إى مشةةةةا ي  ميكةةةةن  يةةةةة، وجتكنولوجاجحتياجةةةةا  ال

اللجنةةة التنفيذيةةة، بتعةةاو  وثيةةق مةة   وضةةعت، 2016عةةا  ويف أواهةةل تنفيةةذها يف هنايةةة املطةةار. 
توجيهةةا  واملركز/الشةةبكة،  (18)منرك للتكنولوجيةةااوجامعةةة الةةدشةةراكة برنةةامم األمةةم املتحةةدة للبيئةةة 

عمليةةة تقيةةيم  تنةةويرللبلةةدا  الناميةةة األ ةةرار ل أتاحتهةةابشةة   عطةةط العمةةل يف  ةةال التكنولوجيةةا و 
نشةةةةام  عةةةة ل يف تقةةةةدم التوجيهةةةةا  التنفيذيةةةةة اللجنةةةةة شةةةةرعتو  .(19)اجحتياجةةةةا  التكنولوجيةةةةة

 . 2016 الدو ة الرابعة واأل بعن لكل من اهليئتن الفرعيتن يف أيا /مايو أثناءقد جانيب عُ 

 تجمين وتوليف المعلومات المتصلة بالنقل الوارنة  ي عمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية  
يف عمليةةا  الةةوا دة قامةةت اللجنةةة التنفيذيةةة بتجميةة  وتوليةةف املعلومةةا  املتصةةلة بالنقةةل  -40

 من أجل تنويرتقييم اجحتياجا  التكنولوجية وعطط العمل يف  ال التكنولوجيا للبلدا  النامية 
. وقةةةد   هةةةيس اللجنةةةة التنفيذيةةةة هةةةذ  املعلومةةةا  أثنةةةاء ن بشةةة   التخفيةةةفالتقنيةةةرباء اجتمةةةا  اخلةةة

  .ذا اخلصو هب التنفيذية اللجنةأعمال وعرض  ،املتعلق بالنقل املقتدا  نالتقنياخلرباء ما  اجت

 المحدنة وطنياا  اتالروابط بين عملية تقييم االحتياجات التكنولوجية وعملية المساهم  
عمليةةةةةةا  تقيةةةةةةيم  مبوجبهةةةةةةاوضةةةةةة  الةةةةةةيت تحل لةةةةةةت اللجنةةةةةةة التنفيذيةةةةةةة العمليةةةةةةا  القطريةةةةةةة  -41

مت حملةة عامةة عةن الةروابط بةن ، وقد  كلتيهما اجحتياجا  التكنولوجية واملقانا  احملددة و نياا 
العمليتةةةن بليةةةة اديةةةد الفةةةر  املتاحةةةة لتحقيةةةق أمةةةو  منهةةةا التقليةةةل إى أد  حةةةد مةةةن اج دواجيةةةة 

التكنولوجيةا لتعزيةز  واجاةتفادة مةن عمليةة تقيةيم اجحتياجةا  التكنولوجيةة/عطط العمةل يف  ةال
بةالروابط القاهمةة  يتعلةق. ونظةر  اللجنةة التنفيذيةة يف مشةرو  و قةة تنفيذ املقانا  احملددة و نيةاا 

__________ 

مةةةن حيةةةث  الصةةةناعي قطةةةا ، تشةةةمل كفةةةاءة الTEC/2016/13/12التنفيذيةةةة وثيقةةةة اللجنةةةة مةةةن  9لصةةةفحة ل وفقةةةاا  (17)
، علةةةى اةةةبيل املثةةةال، الةةةربامم الراميةةةة إى تنفيةةةذ تكنولوجيةةةا  ُمقةةةنة لتوليةةةد الكهربةةةاء، ومراجةةةل صةةةناعية، الطاقةةةة

 وغيها من التكنولوجيا  احملددة جقب القطا  مثل اليت تقتخد  يف صناعة اآلجو . 
انةت تعةرر اةابقاا بااةم مركةز  يةزوي التةاب  لربنةامم األمةم املتحةدة للبيئةة، تعمةل يف إ ةا  اتفةاق الشراكة، الةيت ك (18)

  منرك للتكنولوجيا وبرنامم األمم املتحدة للبيئة.اث ثي األ رار بن و ا ة عا جية الدامنرك وجامعة الد
(19) <http://goo.gl/upe0xu>.  
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، ووافقةةةت علةةةى بةةةن عمليةةةة تقيةةةيم اجحتياجةةةا  التكنولوجيةةةة وعمليةةةة املقةةةانا  احملةةةددة و نيةةةاا 
  .2017عا  يف  هبذا اخلصو مواصلة مداوجهتا 

يرريم االحتياجررات التكنولوجيررة مررن عمليررة صررياطة وتنفيررذ لطررط التكيررف مواءمررة عمليررات تق  
 الوطنية
، نظةةةةةر  اللجنةةةةةة التنفيذيةةةةةة، بالتعةةةةةاو  مةةةةة  21-  أ/3 قةةةةةر مةةةةةن امل 5فقةةةةةرة ااةةةةةتجابة لل -42
كةةةن هبةةةا القةةةبل الةةةيت أليف ، شةةةبكة وبنةةةة التكيةةةف وفريةةةق اخلةةةرباء املعةةة  ب قةةةل البلةةةدا  منةةةواا ال/ركةةةزامل

التكنولوجية م  عملية صياغة وتنفيذ عطةط  اواءمة عمليا  تقييم احتياجاهتملاأل رار مقاعدة 
 أُعةةةد   ،يف اجتماعهةةةا الثالةةةث عشةةةر يف مشةةةرو  و قةةةةالتنفيذيةةةة التكيةةةف الو نيةةةة. ونظةةةر  اللجنةةةة 

بشةة   مواءمةةة  ،املعةة  ب قةةل البلةةدا  منةةواا شةةبكة وبنةةة التكيةةف وفريةةق اخلةةرباء ال/ركةةزاملبالتعةةاو  مةة  
حتياجةةةا  التكنولوجيةةةة مةةة  عمليةةةة صةةةياغة وتنفيةةةذ عطةةةط التكيةةةف الو نيةةةة. اج عمليةةةا  تقيةةةيم

 . 2017هبذا اخلصو  يف عا  ووافقت اللجنة التنفيذية على مواصلة مداوجهتا 

 مشروع منهجية بشأن رصد وتقييم نتائج عمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية  
 صةد نتةاهم بشة   كيفيةة مشرو  منهجيةة بوض   لقيتع مقكحنظر  اللجنة التنفيذية يف  -43

العناصةةر الةةيت ينبلةةي أ  يشةةملها هةةذا الرصةةد، بلةةرض  هةةاتقيةةيم اجحتياجةةا  التكنولوجيةةة، مبةةا في
أ  علةى التنفيذيةة ناجحة وتيقي تبةادل املعةا ر. ووافقةت اللجنةة التجا ب ال تقليط الضوء على

و قةةة مةةن و قةةا  عملهةةا واقكحةةت إعةةداد مشةةرو  منهجيةةة إى هةةذا نهجيةةة املمشةةرو  ول مةةوجز اةة
يف النظةةر فيهةةا واصةلة ملتقيةيم اجحتياجةةا  التكنولوجيةةة عمليةةا  بشة    صةةد وتقيةةيم تنفيةذ نتةةاهم 

  .2017عا  

 مقاهل أعرى  
اللجنةةةةة التنفيذيةةةةة واجمللةةةةس  ا هيقةةةة، شةةةةر  21-  أ/12 قةةةةر مةةةةن امل 2فقةةةةرة ااةةةةتجابة لل -44

يف اديث إجراءا  إعداد الفصل املشكك من  معاا يف النظر نا اوناهبة الشبك/اجاتشا ي للمركز
ؤألر األ ةةةرار. ونظةةةر  اللجنةةةة التنفيذيةةةة يف توصةةةية مةةةالةةةذي يقةةةد  إى التقريةةةر القةةةنوي املشةةةكك 

، نةةةااوناهب الشةةةبكة/اللجنةةةة التنفيذيةةةة واجمللةةةس اجاتشةةةا ي للمركةةةز هيقةةةا   بصةةةو ة مشةةةككةاقكحهةةةا 
  الشبكة./اجمللس اجاتشا ي للمركزشاو هتا اإلضافية م  ممواصلة ووافقت على 

اللجنةةةةة   هيقةةةةابةةةةن اهليئتةةةةن، واصةةةةل  تواصةةةةل وتعةةةةاو  فعةةةةالنومةةةةن أجةةةةل اةفةةةةا  علةةةةى  -45
حضةو  اجتماعةا  اهليئتةن واملشةا كة فيهةا نةا اوناهبالشبكة /التنفيذية واجمللس اجاتشا ي للمركز

 بنشام. 
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 المصلحة اآللرين وأصحابالتعاون من المؤسسات  -3 
والتعةاو  مة  املؤاقةا  وأصةحاب املصةلحة اآلعةرين  حةاو واصلت اللجنةة التنفيذيةة الت -46

إى ومنظمةةا  معتمةةدة بصةةفة مراقةةب  مراقبةةةأ ةةرار ج اةةيما مةةن عةة ل: دعةةوة ب اةةاليب شةةذ، 
صةلحة ملادعوة أصحاب و ملشا كة يف حوا  مواضيعي؛ إى ارباء اخلعوة ود شا كة يف اجتماعاهتا؛امل

مةن  وهيئةا  أعةرى، إى املشا كة يف خمتلف أفرقة عمل اللجنة التنفيذية؛ والتعةاو  مة  مؤاقةا 
اللجنةة التنفيذيةة آلليةة وا اةو الدوليةة، والصةندوق األعضةر و الشةبكة، /قبيل بنةة التكيةف، واملركةز

لجنةةةة الداهمةةةة املعنيةةةة ، والاملعةةة  ب قةةةل البلةةةدا  منةةةواا للمنةةةا ، ومرفةةةق البيئةةةة العامليةةةة، وفريةةةق اخلةةةرباء 
 منتظمة. التواصل معها بصو ة بالتمويل، و 

: مةا يلةي مةن قبيةلأنشةطة يف اجتماعا  و  أيضاا  اوناهبهاللجنة التنفيذية  ة هيق توشا ك -47
 هةةيس بشةةكل مشةةكك نظمةة   (20)للوقةةور علةةى اةصةةيلةنشةةام جةةانيب للجنةةة التكيةةف، واجتمةةا  

الدو ة اةادية عشرة ملؤألر األ رار العامل بوصف   هيس األ رار و ة والعشرين ملؤألر اديالدو ة اة
مبعيةةةة الةةةرهيس القةةةاد   (اجتمةةةا  األ ةةةرار/مةةةؤألر األ ةةةرار) اجتمةةةا  األ ةةةرار يف بروتوكةةةول كيوتةةةو

ملةةؤألر األ رار/اجتمةةا  األ ةةرار،  عشةةرةؤألر األ ةةرار والةةدو ة الثانيةةة للةةدو ة الثانيةةة والعشةةرين ملةة
 نالتقنيةخةرباء للاجتماعةا  و املركةز، ومنتةدى ديربةا  بشة   بنةاء القةد ا ، /ونشام جانيب للشبكة

  بش   التكيف. ا آعر اجتماعا  و  ،بش   التخفيف
وباإلضةةافة إى للةة ،  ح بةةت اللجنةةة التنفيذيةةة بالنشةةام ابةةانيب الةةذي ُعقةةد بةةالتزامن مةة   -48

  وبرنامم األمم املتحدة للبيئة.اجتماعها الثاين عشر ونظمت  الوكالة األملانية للتعاو  الدويل 

 والتواصل االتصال -4 
ترمةي  (21)تواصةلعلةى ااةكاتيجية ل تصةال والالتنفيذيةة ، وافقةت اللجنةة 2016عا  يف  -49

طةةة العمةةل املتجةةددة خب اةةيما فيمةةا يتعلةةق جاللجنةةة التنفيذيةةة، و   عمةةالإى دعةةم وتعزيةةز التعريةةف ب
أصةةةحاب املصةةةلحة ت اللجنةةةة التنفيذيةةةة لةةةهلةةةذ  اجاةةةكاتيجية، أبل وفقةةةاا و  .2018-2016للفةةةكة 

بوااهل مكتوبة وشفوية وإلككونية  2016يف عا   همعمل وتواصلت معالرهيقين مبا أجنزت  من 
 اإلع   اججتماعية مةن عة ل الةكويم لوااهط ااتعماهلا أيضاا  التنفيذية اللجنة وضاعفتشذ. 

  .‘climatetech#‘وام  بااتخدا  وعلى تويك فايقبوك على نواجتهاو  ألنشطتها
  نشةطة اتصةال وتواصةلبالشةبكة /اللجنةة التنفيذيةة واملركةز اضةطلعتوع وة على للة ،  -50

مركةةةز تبةةةادل املعلومةةةا  التكنولوجيةةةة ونظةةةا  إدا ة املعةةةا ر التةةةاب   اةةةيما عةةةن  ريةةةق وج، مشةةةككة
 . الشبكة/للمركز
اجتصةةةال والتواصةةةل، شةةةرعت  يف  ةةةالضةةةافة إى تعزيةةةز اللجنةةةة التنفيذيةةةة بهودهةةةا وباإل -51

  . واديث  األمانة يف عملية إعادة تصميم مركز تبادل املعلوما  التكنولوجية
__________ 

(20) <http://unfccc.int/bodies/apa/items/9632.php>. 
(21) <http://goo.gl/sSUCou>. 
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 الرسائل الرئيسية الموجهة إلى مؤتمر األطراف -جيم 
  إى مةؤألر التنفيذيةة أ  توج ة، تةود اللجنةة 2016عا  العمل املضطل  ب  يف إى ااتناداا  -52

 اليت ترد أيضاا يف املرفق الثاين. ،الرااهل الرهيقيةهذ  األ رار يف دو ت  الثانية والعشرين 

 تمويل تكنولوجيا المناخ  
بزيةادة التعةاو  بةن الصةندوق األعضةر للمنةا  ومركةز تكنولوجيةا التنفيذيةة ب اللجنة ترح   -53
ومرفةةق إعةةداد املشةةا ي  مةةن ت هةةب يتعلةةق ببحةةث اةةبل ااةةتخدا  برنةةامم الاةةيما فيمةةا  جو  ،املنةةا 

طةةرق   علةةى تعزيةةز هةةذ  الةةروابط، بأجةةل اجاةةتجابة للطلبةةا  القطريةةة للمقةةاعدة التقنيةةة، وتشةةج  
والكيانةةا   األعضةةر للمنةةا  تعزيةةز التعةةاو  بةةن القةةلطا  الو نيةةة املعينةةة التابعةةة للصةةندوق منهةةا

  الشبكة./الو نية املعينة التابعة للمركز
 مةا  اللجنة التنفيذية مرفق البيئة العامليةة ومركةز تكنولوجيةا املنةا  علةى تعزيةز تعاوهنوتشج   -54

 قةبلاملتصلة بتكنولوجيا املنةا ، باملقاعدة التقنية جديدة لدعم  لبا   ببحث  راهقفيما يتعلق 
  التنقيق التابعة ملرفق البيئة العاملية والكيانا  الو نية املعينة التابعةة منها تعزيز التعاو  بن جها

 الشبكة./للمركز

 بن بلدا  ابنوب والتعاو  الث ثي بش   تكنولوجيا  التكيف فيما التعاو    
بةةةن بلةةةدا  فيمةةةا لتعةةةاو  ا إى مةةةا ينطةةةوي عليةةة أل ةةةرار اهتمةةةا  االلجنةةةة التنفيذيةةةة  وجةةة ت -55

تطبيق املعا ر ل الدو  املهملتكيف بالنظر إى لأنية عاصة بالنقبة من او  الث ثي ابنوب والتع
لتعةةاو  فيمةةا بةةن بلةةدا  ابنةةوب والتعةةاو  الث ثةةي بشةة   لناجحةةة ف. ومثةةة أمثلةةة ألغةةراض التكي ةة

تعةةةاو  يف متنةةةاول  يةةة  و وهةةة، تكنولوجيةةةا  التكيةةةف يف قطةةةاعي الز اعةةةة وامليةةةا  علةةةى حةةةد اةةةواء
 البلدا .
  وتؤكد اللجنة التنفيذية على أ : -56

نةةةةةاجحن تعةةةةةاو  فيمةةةةةا بةةةةةن بلةةةةةدا  ابنةةةةةوب وجةةةةةود تعةةةةةاو  ث ثةةةةةي و تشةةةةةجي   )أ( 
 يتطلب تضافر ابهود فيما يلي:وتواي  نطاقهما بش   تكنولوجيا  التكيف ومقتدامن 
 ا القيااةة :دة للعمةةل معةةا يف  ةةاج  خمتلفةةةابمةة  بةةن جهةةا  فاعلةةة متعةةد   '1'

 ما اة؛وامل ا رواملع
أوج  الكابط بن القطاعا ، مثل الع قة بن إى  املقاهل املتعلقة باملنا جتاو   '2'

األمةم املتحةدة للتنميةة  رالز اعة وامليا  والطاقة واملنا  وجوانب أعرى من أهدا
 املقتدامة؛

الةةةةدعم املؤاقةةةةي عنصةةةةر حااةةةةم يف جنةةةةاح التعةةةةاو  فيمةةةةا بةةةةن بلةةةةدا  ابنةةةةوب  )ب( 
 ؛فعالةبصو ة  إدا ة املعا ر وتبادل املعلوما تاحة ضرو ي إلوالتعاو  الث ثي و 
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بةةةةن بلةةةةدا  ابنةةةةوب والتعةةةةاو  الث ثةةةةي بشةةةة   فيمةةةةا يف اةةةةياق التعةةةةاو  ثبةةةةت،  )ج( 
، بةن األشةةخا مةن عة ل أشةكال التفاعةل  تجةا بم وتبةادل الالةتعل  ، أ  تكنولوجيةا  التكيةف

 نشر املعا ر؛ تقري  وتيةفعالة ميكنها املقاعدة يف  وا أد برامم التبادل، يف إ ا  مثلما جيري
اآلليةةا  العامليةةة والشةةبكا  الدوليةةة واملنظمةةا  الدوليةةة العاملةةة يف هةةذا اجملةةال،  )د( 

يف دعةم  مهم، ميكن أ  تضطل  بدو  ابنوب مثل مكتب األمم املتحدة للتعاو  فيما بن بلدا 
  او  الث ثي بش   تكنولوجيا  التكيف.تعزيز التعاو  فيما بن بلدا  ابنوب والتع

 :يلي مبا األ رار مؤألر التنفيذية اللجنة توصي لل ، على وبناء -57
دعوة األ رار إى جث الفر  اليت ميكن أ  يتيحهةا التعةاو  فيمةا بةن بلةدا   (أ) 

 يفعططهةةةةةا الو نيةةةةةة املتعلقةةةةةة بةةةةةالتكابنةةةةةوب والتعةةةةةاو  الث ثةةةةةي ملقةةةةةاعدة البلةةةةةدا  علةةةةةى تنفيةةةةةذ 
 ؛ومقاناهتا احملددة و نياا 

تشةةةةجي  األ ةةةةرار علةةةةى تعزيةةةةز ااةةةةتخدا  التعةةةةاو  فيمةةةةا بةةةةن بلةةةةدا  ابنةةةةوب  (ب) 
أفضةةةل الةةةيت اتبعةةةت تجةةةا ب الوالتعةةةاو  الث ثةةةي بشةةة   تكنولوجيةةةا  التكيةةةف مةةةن عةةة ل تبةةةادل 

ااةتخدا  املما اا  والتكنولوجيا  على الصعيد الو   ودو  اإلقليمي واإلقليمي، ومن ع ل 
التعةةةاو  فيمةةةا بةةةن بلةةةدا  ابنةةةوب ببالفعةةةل  عتةةة الشةةةبكا  الدوليةةةة ومراكةةةز املعرفةةةة العامليةةةة الةةةيت ت

 والتعاو  الث ثي؛
دعةةوة األ ةةرار إى العمةةل يف إ ةةا  الشةةراكة مةة  منظمةةا  دوليةةة ومؤاقةةةا   (ج) 
تعزيةةز تنقةةيق  ن أجةةلمةةالشةةبكة، /، مبةةا يف للةة  اللجنةةة التنفيذيةةة واملركةةزاملعنيةةةاإل ا يةةة اجتفاقيةةة 

املتصةةةةل بالتعةةةةاو  فيمةةةةا بةةةةن بلةةةةدا  ابنةةةةوب والتعةةةةاو   اواتقةةةةاق ابهةةةةود املبذولةةةةة يف إ ةةةةا  عملهةةةة
  الث ثي.

 يةالتكنولوج االحتياجات تقييم عمليات  
 أعةةةرى تتعلةةةق ينبلةةةي أ  تتكامةةةل عمليةةةة تقيةةةيم اجحتياجةةةا  التكنولوجيةةةة مةةة  عمليةةةا  -58
والتكيةةةةف. ومةةةةن شةةةة   تعزيةةةةز الةةةةروابط بةةةةن عمليةةةةة تقيةةةةيم اجحتياجةةةةا  التكنولوجيةةةةة التخفيف بةةةة

فعاليتهةا وقةد هتا مةن مةدى قةن أ  حيوعطط التكيف الو نيةة  وعمليا  املقانا  احملددة و نياا 
التنفيةةذ يف البلةةدا  الناميةةة. وينبلةةي أ  ينظةةر إى عطةةط العمةةل املتعلقةةة ألغةةراض علةةى اجاةةتجابة 
لتنفيذ املقةانا   كر ا عملية تقييم اجحتياجا  التكنولوجية   اياقاملوضوعة يف بالتكنولوجيا و 
  وعطط التكيف الو نية. احملددة و نياا 

بناء القد ا  لتيقي على مقتوى املايل والتق  و  على املقتوىوج بد من اقن الدعم  -59
تياجا  التكنولوجيةة، وهةو تنفيذ عطط العمل يف  ال التكنولوجيا واديث عمليا  تقييم اجح

عةن التمويةل العةاملي اةةايل ملشةرو   فضة ا للبلدا  مناف  اقتصادية وبيئية واجتماعية. و  حققما اي
إلجةراء عمليةا  تقيةيم اجحتياجةا  إضةايف   تةوفي ألويةل يشةج  تقييم اجحتياجةا  التكنولوجيةة، 

   .هذ  العمليا التكنولوجية وتنفيذ نتاهم 
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أ  يقةمح  تقييم اجحتياجةا  التكنولوجيةةعمليا  لرصد وتقييم نتاهم نظا   من ش  و  -60
ظةةم اإلبةة غ نُ  أ  تقةةتخدم القةةرا ، وميكةةن  صةةن تعزيةةز الةةتعلم واقةةن عمليةةة جبمةة  التعليقةةا  و 

  الو نية.
لتعاو  بن البلدا  ميكن لاةايل، التنفيذ نطاق و د  املق الدعم التق  اةايل وع وة على -61

على تنفيةذ نتةاهم عمليةا  تقيةيم اجحتياجةا  التكنولوجيةة. وميكةن أ  يشةمل هةذا أ  يقاعدها 
 اإلقليمةي لتكنولوجيةا  التكيةف والتخفيةف القةليمة بيئيةاا  فيةذالتعاو  تبادل املعلوما  بشة   التن

  وما يتصل هبا من جتا ب ناجحة ود وا مقتفادة وفر  واديا .

 2016ة تكنولوجيا المناخ  ي عام تقرير عن أنشطة وأناء مرك  وشبك -رابعاا  
 تكنولوجيا المناخ وشبكة لمرك  االستشار  المجلسل اعمأ -ألف 

 11ة، املعقةودة يف الفةكة مةن شةبكة، يف جلقةت  القةابعال/لمركزلقا  اجمللس اجاتشا ي  -62
ابةدد  عضةاء اجمللةس اجاتشةا ي (  ح ةب ب1، يف فيينا، مبةا يلةي: )2016نيقا /أبريل  13 إى

القيدة اا ا آعيقةن مونيةو  )إاةبانيا(، والقةيد تشةن جةي )الصةن(، والقةيدة ميةت موغليقةتو 
 مااةةينا )اةةوا يلند(، - ليليتةةواوالقةةيدة دودو يلةةي هن ،)النةةرويم(، والقةةيدة لةةن مونااةةتيس )كنةةدا(

، انتخةةب، يف هنايةةة اججتمةةا و ( 2للنظةةا  الةةداعلي للمجلةةس اجاتشةةا ي؛ ) وفقةةاا الةةذين انتخبةةوا 
 جديداا  يرلندا( ناهباا آ، والقيد ماثيو كينيدي )جديداا   هيقاا  القيد ابنقر لينوا توماا )غرينادا(

   للنظا  الداعلي للمجلس اجاتشا ي. وفقاا للرهيس، ولل  
 آب/ 25إى  23و حب اجمللس اجاتشا ي، يف جلقت  الثامنة، املعقودة يف الفكة من  -63
شةةةيخا بةةةا   والقةةةيدة تانيةةةا مو يقةةةو  والقةةةيد  وكةةةي القةةةيدة بيف كوبنهةةةاغن،  2016غقةةةطس أ

 ميثلةةةو  علةةةى التةةةوايل املنظمةةةا  غةةةي اةكوميةةةةأعضةةةاء اجمللةةةس اجاتشةةةا ي ابةةةدد الةةةذين  بيةةةداا،
املعنيةةةةةة بةةةةةالبحوث، واملنظمةةةةةا  غةةةةةي اةكوميةةةةةة املمثلةةةةةة لقطةةةةةاعي األعمةةةةةال والصةةةةةناعة،  املقةةةةةتقلة

القةةيد كوميةةة املعنيةةة بالبيئةةة. ويف هنايةةة اججتمةةا ، شةةكر اجمللةةس اجاتشةةا ي واملنظمةةا  غةةي اة
القةةيدة ميةةت وناهةةب  هةةيس وانتخةةب  علةةى مةةا قدمةة  مةةن عةةدما  بصةةفت   هيقةةاا  دييةةمةةاثيو كين
  للرهيس. ةجديد ةناهب موغليقتو

 . (22)الشبكة قاهمة ب عضاء اجمللس اجاتشا ي/تاح على املوق  الشبكي للمركزتو  -64
مراقب إى املشا كة يف اجتماعا  اجمللةس اليت هلا صفة ودعيت الدول األ رار والدول  -65

الشةةبكة /مباشةةرة علةةى املوقةة  الشةةبكي. وتتةةاح علةةى املوقةة  الشةةبكي للمركةةز الةةيت بُثةةت اجاتشةةا ي
  وثاهق اجتماعا  اجمللس اجاتشا ي والعروض املقدمة ع هلا.

__________ 

(22) <https://www.ctc-n.org/advisory-board>  . 
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دة، ُمةةد   شةةليليةالشةةبكة بشة   مبةةاد ا  ت/  إى املركةةز  اجمللةةس اجاتشةةا ي توجيهةاوقةد   -66
ليشةةةمل الةةةدول ابز يةةةة الصةةةلية الناميةةةة التةةةاب  لةةة   ‘الةةةدعم  لبةةةا حاضةةةنة برنةةةامم ‘وأي ةةةد تواةةةي  

أصةةحاب املصةةلحة.  التحةةاو  مةة منتةةديا  مةةن عةة ل القطةةا  اخلةةا  لتشةةمل التواصةةل أنشةةطة و 
إقةةرا  تقةةدم توجيهةةا  بلةةرض بلةةوغ  (1) :وعةة وة علةةى للةة ، قةةا  اجمللةةس اجاتشةةا ي مبةةا يلةةي

النظةر و ( 2يف فةكة مةا بةن الةدو ا ؛ ) 2015 املنةا  لعةا تكنولوجيةا وشبكة  ركزمل اليةامل  البيانا
املوافقةة و ( 3ة املتعلقة برعةداد الفصةل املشةكك مةن تقريرهةا القةنوي املشةكك؛ )ثد  يف اإلجراءا  احمل

ميزانيةةة شةةرو  ملؤقةةت امل قةةرا اإلو ( 4؛ )2017 لعةةا شةةبكة ال/لمركةةزلعلةةى عطةةة التشةةليل القةةنوية 
  .2017 الشبكة لعا /املركز
معنيةةة  أعةةرىويف القةةنة املاضةةية، شةةك ل اجمللةةس اجاتشةةا ي فرقةةة عمةةل معنيةةة بالتمويةةل و  -67
شةةةبكة ال/ركةةةزاملمناقشةةةا  اجمللةةةس اجاتشةةةا ي بشةةة   ألويةةةل إثةةةراء املةةةايل للمقةةةاعدة يف وضةةةوح بال

 كلفةت. و بة التمويل بلرض تعزيةز اهتمةا  املةا ن املتصلة بجراءا  اإلو  ايلوضع  املوضوح و يادة 
 أعماهلةةةا الراميةةةة إىواصةةةلة مب املنشةةة ة اةةةابقاا  لمةةةيفرقةةة العمةةةل املعنيةةةة بالبحةةةث والتطةةةوير والبيةةةا  الع

و راهةق شةبكة ال/ركةزامل اظةى بةدعمي اليت ينبلي أ  ماديد  اج  البحث والتطوير والبيا  العل
  بذل .  قيام

 الهيكل التنظيمي لمرك  وشبكة تكنولوجيا المناخ -باء 
 مرك  تكنولوجيا المناخ -1 

كة  ية  الو ةاهف يف مركةز تكنولوجيةا املنةا ، وهةي و يفةة مةدير بالش/املركز مألبعد أ   -68
لفعل الشبكة با/ل يف املو فن. وقد أعاد املركزل تبد  ، اج   ا  إدا يتاو يفتو و اهف فنية ومخس 
تكنولوجيةةا املنةةا  ب مكلةةف إدا ي يفةةةإعةةادة مةةلء و هةةو بصةةدد إحةةدى الو ةةاهف اإلدا يةةة و مةةلء 

عمليةةة  ريةق  عةن املرشةحن، واةةيختا و ،  ية  واعتةي. ردا ة الصةةندوقبة مكلةف إدا ي و يفةةو 
 الشةةبكة/املركةةز يعةةاين ، حةن كةةا الفةةكة هةةذ  وعةة ل قواعةةد ولةةواهح األمةم املتحةةدة.ل وفقةةاا تنافقةية 

 األمةةم برنةةامم أي والشةةبكة، للمركةةز املضةةيفتا  تةةدعل ابهتةةا كانةةت ت املةةو فن، يف نقةة  مةةن
دعم متواصةةةةل بةةةة زويةةةةد لت ،(اليونيةةةةدو) الصةةةةناعية للتنميةةةةة املتحةةةةدة األمةةةةم ومنظمةةةةة للبيئةةةةة املتحةةةةدة
  .باملو فن وإضايف
اجاةةةاد لتمكينةةة  مةةةن تقةةةدم  يةةة  الةةةدعم مةةةن شةةةركاه  يف ى يتلقةةةالشةةةبكة /ومةةةا  ال املركةةةز -69

 عدمات ، وج ايما تقدم املقاعدة التقنية إى البلدا  النامية، مبا يف لل  وض  عطط ااتجابة.
، يف DNV GLالةةةةدعم مةةةةن شةةةةريك  اجاةةةةكاتيجي، وهةةةةو منظمةةةةة ى يتلقةةةةاملركز/الشةةةةبكة  ال  ومةةةةا

  أصحاب املصلحة. إشراك اج  إدا ة املعا ر والرصد والتقييم وبناء القد ا  و 
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  شبكة تكنولوجيا المناخ -2 
شةبكة مؤاقةا  قةاد ة  نشةيط لب مةؤألر األ ةرار إى مركةز تكنولوجيةا املنةا  إقامةة وت -70

 وُوضةعت .(24)التكنولوجيةا ونقلهةا (23)على اجاتجابة لطلبا  البلدا  النامية فيمةا يتصةل بتطةوير
 اجتماعي اجمللةس اجاتشةا ي نتاهم على بناءا  املنا  تكنولوجيا شبكة يف األعضاء قبول إجراءا 
  .والثالث الثاين
 لةب عضةوية يف  234ما  موع   2016/ابتمرب أيلولحذ  الشبكة/املركز تلقى وقد -71

  ا لبةة اعتُةةرب، يف حةةن  لبةةاا  17تقيةةيم  جيةةري، و باملوافقةةة منهةةا اا  لبةة 215 . وقةةد حظةةيالشةةبكة
 مبةةا الشةةبكة أعضةةاء عةةدد وهكةةذا ا تفةة  ميةة  املعةةايي.ب نغةةي مقةةتوفي  يف وقةةت مبكةةر اقةةدمم

 ميثلنو  املنظمة،  جقب الشبكة بتشكيلة يتعلق وفيما .2015 مقا نة بعا  عضواا  126 يعادل
 ؤاقةةةا يف املاهةةةة مةةةن  مةةةو  األعضةةةاء، متبوعةةةا بامل 34القطةةةا  اخلةةةا  أكةةةرب  موعةةةة بنقةةةبة 

  املاهة من هذا اجملمو . يف 25 ث اليت ألثلو البحؤاقا  ماألكادميية و 
 ، وك نةا موضةو الشةبكة ا احتياجا  البلدا  النامية وقةد  بتواي  الشبكة قكشد يو  -72

مؤاقةةةة لا  صةةةلة  250مقةةةتمر. ويف هةةةذا الصةةةدد،  ُبةةةط اجتصةةةال املباشةةةر بةةة كثر مةةةن  صةةةد 
اجنضةةةةما  إى الشةةةةبكة. ولقةةةةد كانةةةةت الةةةةردود إجيابيةةةةة، وأبةةةةدى عةةةةدد مةةةةن أصةةةةحاب ُدعيةةةةت إى و 

  الشبكة تنمو بوتية مطردة. ج تزالالشبكة و /باجنضما  إى املركز ماملصلحة اهتمامه

 الكيانات الوطنية المعّينة -3 
جيةا  تنقيق ُمليةة مةن أجةل تطةوير التكنولو  ا جه دو الكيانا  الو نية املعينة تؤدي  -73

نقةةام اتصةةال مةة  مركةةز تكنولوجيةةا املنةةا . وتتةةوى الكيانةةا  الو نيةةة املعينةةة للبلةةدا  دو  ونقلهةةا و 
شةبكة، يف ال/ركةزاملوتقدميها إى  لبلداهناحتياجا  التكنولوجية اجالنامية تنقيق الطلبا  املتعلقة ب

 علةى الصةعيد الةو   التقنيةةلبلةدا  املتقدمةة الةدعم واملعرفةة الو نيةة املعنيةة لكيانةا  الحن تنق ةق 
ةة  وقةةدالشةةبكة علةةى اجاةةتجابة للطلبةةا  املقدمةةة إليةة . /لتعزيةةز قةةد ا  املركةةز  األ ةةرار مةةؤألر وج 

 عمةة ا  ونقلهةةا، التكنولوجيةةا  تطةةوير  ةةال يف املعي نةةة الو نيةةة كياناهتةةا لتقةةمية األ ةةرار إى دعةةوة
 األ ةةرارتشةةج   و  .18-/  أ14 املقةةر مةةن  12، والفقةةرة 17-/  أ2 بةةاملرفق القةةاب  مةةن املقةةر 

  .بذل  تقو  أ على  بعدُ  الو نية كياناهتا تعن مل اليت
، بلةةداا قةةد   ةة 152، كةةا  2016/اةةبتمرب أيلول ويف -74 منهةةا  124ى كيانةة  الةةو   املعةةن 

بصةةةو ة شةةةبكة ال/ركةةةزيتوقةةةف جنةةةاح املو  .(25)مةةةن األ ةةةرار غةةةي املد جةةةة يف املرفةةةق األول ل تفاقيةةةة
__________ 

كةل مةا   "تكنولوجيةا املنةا " ةاملعنيةة بتلةي املنةا ، يقصةد بة ةألشياا م  التعريةف الةذي وضةعت  اهليئةة اةكوميةة الدولية (23)
يلةةز  مةةن معةةدا  أو تقنيةةا  أو معةةا ر عمليةةة أو مهةةا ا  للتكيةةف مةة  منةةا  متلةةي أو التخفيةةف مةةن انبعاثةةا  

  والتخفيف. غا ا  الدفيئة، وتشمل هذ  التكنولوجيا تدابي التكيف
   .123الفقرة ، 16-/  أ1 املقر  (24)
(25) <http://unfccc.int/ttclear/templates/render_cms_page?TEM_ndes>.   
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 واجاةةةتفادة مةةةن /الشةةةبكةاملركز تعةةةاو  مةةة هةةةذ  الكيانةةةا  ألهنةةةا هةةةي املةةةدعل إى ال علةةةىحا ةةةة 
واألنشطة التواصلية اليت ينظمهةا  ةنتديا  اإلقليميامل، يف إ ا  الشبكة مؤعراا /املركز  كز. و عدمات 
الكيفيةةة الةةيت لةةى عا  املتقدمةةة و الكيانةةا  الو نيةةة املعينةةة للبلةةدإشةةراك لةةى عأكةةرب  تركيةةزاا ، بانتظةةا 

  على اقيق األهدار املشككة.بصو ة تعاونية ميكن أ  تقاعد هبا 

 برنامج األمم المتحدة للبيئة بوصفه جهة مضيفة لمرك  تكنولوجيا المناخ  -4 
، يقةةةو  برنةةةامم األمةةةم املتحةةةدة للبيئةةةة بتقةةةدم 18-/  أ14 قةةةر مةةةن امل 10فقةةةرة لل وفقةةةاا  -75

  .تكنولوجيا املنا  املتعلقة مبقاهل تتصل بدو   كجهة مضيفة ملركزالتالية ة دثاحملاملعلوما  
شةبكة منةذ ال/ركةزاملالةدعم اإلدا ي والفة  إى يقةد  برنامم األمم املتحةدة للبيئةة ما فتئ و  -76

برنامم األمم املتحةدة للبيئةة عدما  . ويشمل الدعم اإلدا ي ااتخدا   كجهة مضيفة لاعتيا    
؛ ناملةةاليواإلبة غ اإلدا ة  يف الةدعم املقةةد  مةن مةو في الربنةةامم( نظةا  اإلدا ة املاليةةة و 1: )التاليةة

( وإدا ة املةوا د 3؛ )كاتباملُمطا  عمل يف عدما  تكنولوجيا املعلوما  من أجل دعم و  (2)
ل مةن أجةاتصةاج   ( ومةو في4الشةبكة؛ )/مركةزومقتشةا ين لل تعين مةو فنمن أجل البشرية 

 . التواصلملقاعدة يف أنشطة ا
لضةما  تطةوير اخلةدما  كذل  الدعم التق    يقد  برنامم األمم املتحدة للبيئةما فتئ و  -77

برنةةةامم األمةةةم املتحةةةدة للبيئةةةة . فعلةةةى اةةةبيل املثةةةال، قةةةا  ااةةةتدامتهاالشةةةبكة و /الةةةيت يقةةةدمها املركةةةز
للمقةاعدة يف اجاةتجابة اللنيةة  والقطريةةة التكنولوجيةعرباتة   ( القماح بالوصةول إى1يلي: ) مبا
املقةةةةةاعدة يف تصةةةةةميم عمليةةةةةة إدا ة الشةةةةةبكة و ( 2؛ )املقةةةةةاعدة التقنيةةةةةةالقطريةةةةةة علةةةةةى لطلبةةةةةا  ل

دعةةم خمتلةةف أنشةةطة بنةةاء القةةد ا ، مبةةا يف للةة  املنتةةديا  و ( 3الشةةبكة؛ ) تطبيقةةا وااةةتعراض 
يف تصةةةميم  املقةةةانةو ( 4؛ )لةةةدعما  لبةةةا  حاضةةةنةنةةةة وبرنةةةامم اإلقليميةةةة للكيانةةةا  الو نيةةةة املعي  

 بصةة   مةةا يتعلةةقفي املقةةاعدةشةةبكة تكنولوجيةةا املنةةا  و /وتطةةوير نظةةا  إدا ة املعةةا ر التةةاب  ملركةةز
إنشةةاء  وابةةط بةةن و ( 5برنةةامم األمةةم املتحةةدة للبيئةةة؛ )  ي  امشةةمنصةةا  الشةةبكة مبختلةةف /املركةةز
نشطة اليت تنطوي على أنية ألللبيئة  الشبكة وخمتلف مشا ي  وبرامم برنامم األمم املتحدة/املركز
  شبكة.ال/ركزامل

إ اء القةةد ا  الداعليةةة  هةةاعةةن قلققةةد أعربةةت بعةة  األ ةةرار  كانةةت،  فةةكة اةةابقةويف  -78
غ برنةامم األمةم املتحةدة للبيئةة أ  يبل ة للمنظمة املضةيفة فيمةا يتعلةق بتكنولوجيةا  التكيةف. ويقةر  

 صصةنخمتكنولوجيا املنةا  ب مكلفاا  اا وأعصاهي مكلفاا  إدا ياا عن أ  لدي   فض ا الشبكة، /ب   املركز
ما يقتخد  قد ا  التكيف الداعلية لربنامم األمم املتحدة للبيئة اليت تتة لف مةن  اا ، كثي لتكيفل

موجةودين وحدة التكيف مة  تلةي املنةا ، وتقةعة مةو فن فنيةن معنيةن بةالتكيف مة  تلةي املنةا  
يف األقةةاليم. املوجةةودين حةةدة للبيئةةة، وعةةدد مقةةاو مةةن املةةو فن الفنيةةن األمةةم املتبرنةةامم يف مقةةر 

العامليةةةة وفروعهةةةا التكيةةةف وباإلضةةةافة إى للةةة ، يقتضةةةيف برنةةةامم األمةةةم املتحةةةدة للبيئةةةة شةةةبكة 
اإلقليمية يف أمريكا ال تينية ومنطقة البحر الكا ييب )البوابة اإلقليمية لنقل التكنولوجيةا وإجةراءا  
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يف أمريكةةا ال تينيةةة والبحةةر الكةةا ييب(، وآاةةيا واحملةةيط اهلةةادد )الشةةبكة املتقدمةةة آلاةةيا  تلةةي املنةةا 
عةةةا ر املتبةةةادل  (، الةةةيت تعةةةز  معةةةاا التكيةةةفا ر ا )الشةةةبكة األفريقيةةةة ملعةةةوأفريقيةةة ،واحملةةةيط اهلةةةادد(

  .فيما يتعلق بالتكيفوالتكنولوجيا  املبتكرة  اجملر بة النهمش   ب

 التكنولوجيا: العمل المشتر  من اللجنة التنفيذية المعنية بالتكنولوجياآلية  -5 
مةةةن أجةةةل تعزيةةةز  2016الشةةةبكة التعةةةاو   ةةةوال عةةةا  /واصةةةلت اللجنةةةة التنفيذيةةةة واملركةةةز -79

مةةن األ ةرار. ولقةةد  املهةا  املوكلةةة إليهةبا ضةط  واج اعمةةل آليةة التكنولوجيةة اجتقةاق والتةا   يف
املوج ة   بينهمةااملشةكك  القةنوي اءا  إعةداد الفصةل املشةكك مةن التقريةريف اديث إجةر  معاا  اشرع

تنظةيم واآلليةة املاليةة عةن  ريةق  االةروابط القاهمةة بةن آليةة التكنولوجية اوض حإى مؤألر األ رار، و 
يف  إاةةةهاما  اقةةةدمهليئتةةةن الفةةةرعيتن، و كةةةل مةةةن ااأل بعةةةن لالرابعةةةة و الةةةدو ة  عةةة لحلقةةةة عمةةةل 

البحةةةث موضةةةو  التعةةةاو  بشةةة    آالتخفيف والتكيةةةف، وبةةةدبةةة املتعلقةةةةلتقةةة  عمليةةةا  الفحةةة  ا
  ي.موالتطوير والبيا  العل

؛ شةليليالشبكة م  اللجنة التنفيذيةة علةى املقةتوى الت/وباإلضافة إى لل ، تعاو  املركز -80
تيقةي تنفيةةذ عطةةط لأجةةل اقةن عمليةةة تقيةيم اجحتياجةةا  التكنولوجيةةة مةةن  ،علةى اةةبيل املثةال

  .االتكنولوجييف  ال العمل 
بصةو ة مشةككة إمةا  هاامشبكة املشا كة يف أنشطة نظ  ال/ركزاملوواصلت اللجنة التنفيذية و  -81
شبكة، شا كت أمانةة ال/ركزامللبع . وعلى ابيل املثال، وبناء على دعوة من ادعم بعضهما لأو 

لكيانةا  الو نيةة املعينةة مةن لفاهةدة االشةبكة /ملركةزهةا انظم إقليميةة اجتفاقية اإل ا ية يف منتةديا 
شةةةةبكة إى مواصةةةةلة التعةةةةاو  مةةةة  اللجنةةةةة ال/ركةةةةزاملأجةةةةل عةةةةرض عمةةةةل اللجنةةةةة التنفيذيةةةةة. ويتطلةةةة  

ملركةةةةز وشةةةةبكة  تنظةةةةيم اجتماعةةةةا  مشةةةةككة بةةةةن اجمللةةةةس اجاتشةةةةا ييف التنفيذيةةةةة، مبةةةةا يف للةةةة  
  اللجنة التنفيذية.تكنولوجيا املنا  

 ويلالتم -6 
أ  ألةةو ل التكةةاليف املتعلقةةة مبركةةز تكنولوجيةةا املنةةا  وتعبئةةة عةةدما     مةةؤألر األ ةةرارقةةر   -82

الشبكة من مصاد  خمتلفة، بةدءاا باآلليةة املاليةة ل تفاقيةة ووصةوجا إى املصةاد  اخلييةة، فضة ا عةن 
 وُدعيةةةةةت. (26)الشةةةةبكةاملقةةةةانا  املاليةةةةة والعينيةةةةة املقدمةةةةة مةةةةن املنظمةةةةة املضةةةةيفة واملشةةةةا كن يف 

 . (27)الشبكة من ع ل تقدم املوا د املالية وغيها من املوا د/ركزامل دعمإى  املقتطيعة األ رار

__________ 

  . القاب زء، املرفق األول، اب18-  أ/14 املقر  (26)
 .  141، الفقرة 17-  أ/2 املقر  (27)
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 2016/سبتمبر أيلول حتى المناخ تكنولوجيا وشبكة لمرك  عليها المتحصل األموال
 )بدوج ا  الوجيا  املتحدة(

)أ(ابهة املا ة
  مو  املقانا   

 8 499 850 )ب(النرويم
 6 784 261 اجااد األو ويب

  5 361 461 الدامنرك 
 2 856 708 اليابا 
 2 451 461 كندا

الوجيا  املتحدة األمريكية
)ب(
 000 095 2 

 586 207 أملانيا
 400 000 اويقرا
 216 640 فنلندا

 216 548 يرلنداآ
 29 468 136 المجموع الفرعي
 1 800 000 مرفق البيئة العاملية

 31 268 136 المجموع
  ريةق عةن تعبئةة مةنأبةدا   مةا علةى املنةا  تكنولوجيةا وشبكة مركز إى تربعا  القويد قدمت (أ) 

   .للبيئة املتحدة األمم لربناممالنقدية والعينية  املقانا 
بالنقةبة إى النةرويم واملختةةرب  DNV GLشةراكا  )منظمةة يف إ ةةا   مةن املقةانا  قُةد  جةزء )ب( 

   .الو   للطاقة املتجددة بالنقبة إى الوجيا  املتحدة األمريكية(
شةةةةبكة ال/ركةةةةزامللفةةةةكة القةةةةنوا  اخلمةةةةس األوى مةةةةن تشةةةةليل قةةةةتهدر امليصةةةةل التمويةةةةل  -83

األ ةرار. وبُعيةد اعتيةا    تةقر أمليو  دوج ، على النحةو الةذي  100إى  2018املنتهية يف عا  
تيقةةر   الشةةبكة،/اجاةةاد الةةذي يقةةود  برنةةامم األمةةم املتحةةدة للبيئةةة ليكةةو  ابهةةة املضةةيفة للمركةةز

 5.85مقةانا  نقديةةة وعينيةة بللةةت بفضةل حصةول  علةةى الشةةبكة /املركةزانط قةة اةريعة لعمةةل 
 ويف اةةةةةيما مضةةةةةيفا  برنةةةةةامم األمةةةةةم املتحةةةةةدة للبيئةةةةةة واليونيةةةةةدو. وجمةةةةةن اجاةةةةةاد،  م يةةةةةن دوج 

مليو  دوج  من مصاد  ثناهيةة  29.5الشبكة قد أم ن ما  موع  /، كا  املركز2016 /يولي ألو 
النقةةةل "تشةةةجي  املشةةةرو  الرامةةةي إى  مةةةن مرفةةةق البيئةةةة العامليةةةة لفاهةةةدةأعةةةرى مليةةةو  دوج   1.8و

 القري  لتكنولوجيا  التخفيف وتواي  نطاق نشرها عن  ريق مركز وشبكة تكنولوجيا املنا ".
 31.3يف ابةةدول أعةة   كمةةا هةةو مبةةن الشةةبكة  /املقدمةةة إى املركةةز قةةانا  مةةو  املبلةةغ و  -84
مث  مةن غبلةمليةو  دوج  مقا نةة بالعةا  املاضةي، و  2.8ميثل  يادة تد جيية قةد ها مبا ليو  دوج ، م

مليو  دوج .  60أكثر من القنوا  املتعلق بالتمويل  اخلمااي هبدف  مقا نةشبكة ال/ركزامل عجز
مةةة  الزيةةةادة  ج يتطةةةابقالشةةةبكة مصةةةد  قلةةةق ألنةةة  /املقدمةةةة إى املركةةةز قةةةانا ل معةةةدل املويشةةةك  

  أنشطة املقاعدة التقنية. تزايدوتعد ضرو ية جاتيعاب  ،يف امليزانيةكل انة عتزمة  امل
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 ااةةةةةةةاد يقةةةةةةةودا  معةةةةةةةاا  باعتبا نةةةةةةةا واليونيةةةةةةةدو، للبيئةةةةةةةة املتحةةةةةةةدة األمةةةةةةةم برنةةةةةةةامم وواصةةةةةةةل -85
 هةةةذ  إ ةةةا  ويف لتةةة من أمةةةوال إضةةةافية. نتملةةةاحملو  املةةةا ن اةةةةالينالتحةةةاو  مةةة   الشةةةبكة،/املركةةةز

 اإل ا يةةة ل تفاقيةةة التنفيةةذي واألمةةن للبيئةةة املتحةةدة األمةةم لربنةةامم التنفيةةذي املةةدير بعةةث ابهةةود،
مةةةن  الشةةةبكة/ملركةةةزلتمكةةةن ا مةةةايل دعةةةم جلتمةةةاا متقدمةةةة بلةةةدا  و  اء إى مشةةةككة   يةةةة  اةةةاهل

  جيت  بالكامل.بو  اجضط  
الشةبكة، مبةا يف للة  الكيانةا  الو نيةة مةن أعضةاء مة  شبكة كةذل  وال/ركزامل تحاو وي -86

اآلليةةة الدقيقةةةة  اديةةدالشةةبكة /. واةةةيتعن علةةى املركةةزعدماتةة  لتةةوفي و/أو ألويةةل قةةبيلاملعينةةة، ك
يف تةوفي اخلةربة  أو كليةاا  قةاهم إمةا جزهيةاا ت ةعينية مقةانة عبا ة عن تكو  قدلكنها للقيا  بذل ، 

  البلدا  النامية. الوا دة على املركز/الشبكة من طلبا لالتقنية ال  مة ل اتجابة ل
واآلليةةة املاليةةة، بطةةرق منهةةا  اشةةبكة جةةث الةةروابط بةةن آليةةة التكنولوجيةةال/ركةةزاملويواصةةل  -87

هليئتةةن الفةةرعيتن، باعتبا هةةا إحةةدى كةةل مةةن اتنظةةيم حلقةةة عمةةل أثنةةاء الةةدو ة الرابعةةة واأل بعةةن ل
شةبكة. وعلةى الةرغم مةةن ال/ركةزاملمقةتدا  وكةار وقابةل للتنبةةؤ لةدعم أنشةطة  ألويةلواةاهل ضةما  

ناقشةا  جا يةةة مةة  كةةل مةن الصةةندوق األعضةةر للمنةةا  ومرفةق البيئةةة العامليةةة، ونةةا الكيانةةا  أ  امل
وقةةة  أ  يلةةةيب أي ألويةةةل إضةةةايف للمشةةةا ي  احتياجةةةا  املت مةةةن غةةةيلآلليةةةة املاليةةةة، فرنةةة   شةةليليا الت

  الشبكة من التمويل يف األجل القريب./املركز
 تعةةةز   فيهةةةاإقامةةةة شةةةراكة إمكانيةةةة بكة الشةةة/ويبحةةةث الصةةةندوق األعضةةةر للمنةةةا  واملركةةةز -88

لصةندوق لبرنامم اإلعداد التةاب  دعم تبحث عن يت املقكحا  الالشبكة /املركز ا عدما  وعرب 
التمكينيةةةة الظةةةرور  تهيئةةةةاألعضةةةر للمنةةةا  ومرفةةةق إعةةةداد املشةةةا ي . وهةةةذا مةةةن شةةة ن  أ  يقةةةمح ب

تقةةري  وتةةية بلةةرض الصةةندوق األعضةةر للمنةةا   يف إ ةةا  متينةةةمقكحةةا  ووضةة  ال  مةةة لتقةةدم 
 املنةةا  والتخفيةةف مةةن آثةةا   يف البلةةدا  الناميةةة. تكنولوجيةةا  التكيةةف مةة  تلةةي  التةةد جيي لنشةةر ال

الةيت  دة عديةدة علةى أاةاا الوجيةة احملةد   التعةاو  أشةكاجا القةاهم علةى وميكن أ  يتخةذ هةذا الةنهم 
تلقاها  ياملبةةادد التوجيهيةةة الةةيت اةةكةةذا واآلليةةة املاليةةة، و  امةةؤألر األ ةةرار آليةةة التكنولوجيةةكل ةةف هبةةا 
كةم املقةبق علةى اةاآلليتةن مةن  لةس كةل منهمةا. وهةذ  اإلجةراءا  ج يقصةد هبةا  شليلكيانا ت

 وابا يةةواآلليةة املاليةة  امثةل تلة  املتعلقةة بةالروابط بةن آليةة التكنولوجية ،نتاهم أي عمليا    يةة
   املنا .ا ية بش   تلي  ات إشرار اجتفاقية اإل 

الشةةةةبكة بنشةةةةام مةةةة  املصةةةةا ر اإلمناهيةةةةة املتعةةةةددة األ ةةةةرار ومراكزهةةةةا /ويتعةةةةاو  املركةةةةز -89
لة من مرفق البيئة العاملية. وتشمل أنشطة التعةاو  مة  املمو  املنا  تكنولوجيا وألويل نقل لاإلقليمية 

إمكانةةا  إتاحةةة املصةةا ر اإلمناهيةةة املتعةةددة األ ةةرار تنفيةةذ  لبةةا  املقةةاعدة التقنيةةة مةةن عةة ل 
املنتديا  اإلقليمية للكيانا  الو نيةة من  ما ل  صلة، واملشا كة فيقابلة للزيادة والنقصا ااتثما  

 مشككة لتعزيز تبادل املعا ر وتعزيز الشبكا .  نة، وتنظيم اجتماعا املعي  
وجيتة  مقة لة ب اجضةط  واصةلة مبالشةبكة /لمركةزل يقةمحمر ل تة من ألويةل مقةتويشك   -90

قةر ا  املتفةق عليهةا يف الةدو ة اةاديةة والعشةرين العناصر األاااية ل تفاقية واملمن مثية للقلق. و 
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قةةاعدة التقنيةةة مةةن أجةةل تطةةوير التكنولوجيةةا ونقلهةةا وبنةةاء امل تقةةدم ملةةؤألر األ ةةرار واتفةةاق بةةا يس
 يفاأل رار  مقانا ا تقدير اجمللس اجاتشا ي أمي   يقد  بينما القد ا  احمللية للبلدا  النامية. و 

أمةر لتنبةؤ ل قابةلو  مركةار ومقةتألويةل   عةد  وجةودالواضةح أ   مةنشةبكة، ال/ركةزاملميزانية تشليل 
إى البلةدا  األ ةرار  هاقةدميت يعةدما  تطةوير التكنولوجيةا ونقلهةا الةشةبكة و ال/ركةزامل قد ةيهدد 
  .يف املقتقبل جاتمرا على االنامية 
 اجمللس اجاتشا ي، يف جلقت  الثامنة، ما يلي:  وهكذا، أقر   -91

 اا مقةةةةتدام ملركةةةةز تكنولوجيةةةةا املنةةةةا  ألةةةةوي ا  كفةةةةلدعةةةةوة مةةةةؤألر األ ةةةةرار إى أ  ي (أ) 
املنصةةو  هةةذا التمويةةل مةةن املةةوا د  تةة منيلطةةي تكاليفةة  التشةةليلية. وعلةةى وجةة  التحديةةد، ميكةةن 

 اجتفاقية؛ عليها يف
اةاديةةة والعشةةرين  تنشةةبكة إى  هيقةةي الةةدو  ال/ركةةزامل هةةيس مةةن توجيةة   اةةالة  (ب) 

كةةو  ينولوجيةةا قةةد التشةةليلي آلليةةة التك كيةةا ا إى أ  المةةوالثانيةةة والعشةةرين ملةةؤألر األ ةةرار لتنبيهه
 ألويل مقتدا  وكار وقابل للتنبؤ؛وجود لعد  عجز عن اجضط   بوجيت  خلطر ال معرضاا 

تعزيةةز  هبةةدرإ اةةاء تعةةاو  عاجةةل ومقةةتمر بةةن اآلليةةة املاليةةة وآليةةة التكنولوجيةةا  (ج) 
 . 21-  أ/13 ، على النحو املطلوب يف املقر تنفيذهاو  اوجيتهبكل منهما   اضط  

  أنشطة مرك  وشبكة تكنولوجيا المناخ -جيم 
 االستجابة لطلبات البلدان النامية األولى: الوظيفة -1 

 رفةةةاا غةةةي مةةةد ج يف املرفةةةق  67 مةةة الشةةةبكة /املركةةةز عمةةةل، 2016/اةةةبتمرب أيلول حةةةذ -92
ويف مقةةتوى  الطلبةةا  عةةدد وُاةةج لت  يةةادة شةةهرية يف  لبةةاا وعطةةة ااةةتجابة. 147األول بشةة   

)انظةةر  لمقةةاعدة التقنيةةةلاألوى  الطلبةةا  إى بنجةةاح وااةةتجيب ،تطو هةةاجقةةب مرحلةةة  تقةةدمها
 . 2016عا   هناية قبل أعرى اجاتجابة لطلبا يتوق  و  الشكل أدنا (.

جاةةةتجابة ا مةةن أجةةل أعضةةاء شةةبكت  ا شةةبكة بشةةكل متزايةةد إى عةةةرب ال/ركةةزاملوااةةتند  -93
. وعلةى الةرغم وجة هةذا الت يتواصةلتوق  أ  يمن البلدا  النامية، و  وا دةالتقنية اللطلبا  املقاعدة 

تضاعف ب هلا أعضاء الشبكة ااتجا، فر  عدد الطلبا  اليت اا نة صلية جد  عي  اجاتناد إى من 
   .2016عا  يف  12إى  2015 يف عا  3من  أ ب  مرا 

 األولويةةةةا ، تحديةةةةدلها اجمللةةةةس اجاتشةةةةا ي اةاليةةةةة الةةةةيت اعتمةةةةد املعةةةةايي إى وااةةةةتناداا  -94
 ،2015/مةا ا آلا  ويفاثنةن.  فيمةا عةداالشةبكة مؤهلةة /ة إى املركزاملقدم الطلبا  معظم اعُترب 
ألولويةةة بقةةبب معةةايي باج اظةةى  هةةا لبةةا  اعتُةةرب  مؤهلةةة لكن ألول مةةرةالشةةبكة /املركةةز واجةة 
املةوا د املاليةة  نقة شةبكة يواجة  اةدي ال/ركةزاملاملوا د. ومنذ لل  اةن، أصبح ُمدودية و  وا نةامل

 اةة املتاحةةة ل اةةتجابة للطلبةةا  املؤهلةةة، ممةةا أد ى إى  يةةادة متنااةةبة يف عةةدد الطلبةةا  الةةيت مل 
  األولوية.ب
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  لها هواستجابات المناخ تكنولوجيا وشبكة مرك  تلقاها التي التقنية المساعدة طلبات حالة

 
اةواء، حد ف م  تلي املنا  والتخفيف من آثا   على  ايل التكي   الطلبا  هذ  تشمل -95

يف املاهةة علةى  30ويف املاهةة علةى التخفيةف،  41ويف املاهة منهةا علةى التكيةف،  29حيث  ك ز 
مةن آاةيا  50و لبةاا مةن أفريقيةا،  64 و د حيةث جيةداا، جلرافيةاا  تو يعاا  الطلبا  وتتو    كليهما.

  أو وبا الشرقية. من 3وأمريكا ال تينية والكا ييب،  من 30وواحمليط اهلادد، 
وو د  معظةم الطلبةةا  مةةن البلةةدا  الةةيت أجةةر  عمليةةة تقيةةيم اجحتياجةةا  التكنولوجيةةة  -96

 ابيةل‘ مةن تقيةيم عمليةة أجر  اليت البلدا   ي  ومبراعاة .2013و 2009يف الفكة بن عامي 
يف املاهةةةة مةةةن الطلبةةةا  مةةةن بلةةةدا   53  و د يف  ةةةال التكنولوجيةةةا، عمةةةل عطةةةة تشةةةمل ‘الثةةةاين
 الةةيت والبلةةدا  الةةوا دة الطلبةةا  بةةن إجيابيةةة تةة    ع قةةة ومثةةة م اجحتياجةةا .عمليةةة تقيةةي أجةةر 
 التقيةيم عمليةة أجر  اليت البلدا  من املقدمة  ي  الطلبا  ترتبط ج لكن .التقييم عملية أجر 
  يا  املنبثقة عن تل  العملية.واألولو  بالتوصيا  مباشراا  ا تبا اا 
 لقة    الشبكة مدى حقن توقيت وم ءمة تقدم املقاعدة التقنيةة مة/املركز ااتعرضو  -97

متعةةددة  ا معابةةة الطلبةة آجةةالالعوامةةل الةةيت تةةؤثر يف ( أ  1): مةةا يلةةياجاتشةةا ي، وعلةة  إى 
الشةبكة /املركةز ا ااةتجابأ  ( و 2بعضها؛ ) لقيطرة علىشبكة القد ة الكافية لال/ركزاملوج ميل  
أنيتهةا يف  إىمعايي األهلية اليت حددها اجمللس اجاتشةا ي و  بالنظر إىابة مناكانت للطلبا   

  تلبية اجحتياجا  املعرب عنها يف الطلبا .

 منجز تنفيذ وض  ااتعراض

ا 
طلب
د ال
عد
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أكةةرب  ، بنةةاء علةةى توجيهةةا  مةةن  لقةة  اجاتشةةا ي، تركيةةزاا كةةذل   الشةةبكة/يركةةز املركةةزو  -98
يتعلةق بةالتكيف مة  تلةي املنةا   فيمةا على إبرا  آثةا  عةدما  املقةاعدة التقنيةة الةيت يقةدمها مةث ا 

وأهةةدار  و نيةةاا دة بالنقةةبة إى املقةةانا  احملةةد   ة هةةذ  النتةةاهموالتخفيةةف مةةن آثةةا  ، ومةةدى أنيةة
كواةةةةةيلة مةةةةةن أجةةةةةل ح خلطةةةةةط اجاةةةةةتجابة  شةةةةةكل مةةةةةنق  جيةةةةةري تنفيةةةةةذ . و للبلةةةةةد التنميةةةةةة املقةةةةةتدامة

د اليةةل أويل الشةةبكة. ويؤك ة/ركةزاآلثةةا  املكتبةة علةى املقةةاعدة التقنيةة املقدمةةة مةن امل التقةام اقةن
 ثةةل تلةة  الةةيت قطعةةت أشةةوا اا ألباملقةةاعدة التقنيةةة و  تصةةلتالشةةبكة /لمركةةزل اا مشةةروع 16يعةةادل  ملةةا

مةةةن أهةةةدار  13اهلةةةدر بلةةةوغ ق بالتصةةةميم والتنفيةةةذ أهنةةةا تقةةةاهم  يعهةةةا يف مةةةة فيمةةةا يتعل ةةةمتقد  
يف معظةةةم  ةتراكميةةةتقةةةاهم بصةةةو ة يف الوقةةةت نفقةةة  و املتعلةةةق بالعمةةةل املنةةةاعي،  ةاملقةةةتدام يةةةةالتنم

  أهدار التنمية املقتدامة األعرى.

 : تع ي  التعاون والحصول على المعلومات2الوظيفة  -2 
 إ اءاألاااةية   بو اهفة  الشبكة دعةم اضةط ع/يواصل نظا  إدا ة املعا ر التاب  للمركز -99

، واةاهر نطاقةاا  واة القةرا  اةكةومي األوهيئةا  صةن  الكيانا  الو نية املعي نة يف البلدا  النامية، 
 الضةةوء أكثةةر الشةةبكة/للمركةةز الشةةبكيضةةو  ويقةةلط اة األعصةةاهين يف  ةةال تكنولوجيةةا املنةةا .

عضةةاء الشةةبكة، أ ومةةن اجاةةاد يف شةةركاه  مةةن املقدمةةةاملوجةةودة  املعلومةةا  مةةن اهلاهةةل علةةى الكةةم
 يةا ة يف الشةهر  19 000ثةر مةن أك يف املتواةطموق  املركز/الشبكة على اإلنكنةت  يتلقىحيث 

 ة. اضيمقا نة بالقنة امليف كل  يا ة ة أ ول فك ل مقتخدمو   تصفحيو 
الشةةبكة )أو ابةةزء الةةداعلي مةةن نظةةا  إدا ة املعةةا ر( /للمركةةز ةالداعليةة ةالشةةبك توأنشةةئ -100

ةةن مةةو في املركةةزلةةدعم إدا ة وتتب ةة جتهيةةز الطلبةةا  الشةةبكة مةةن /  عمليةةة املقةةاعدة التقنيةةة، ممةةا ميك 
  صةةد نظةةا  ويتةةوى و صةةد التقةةد  احملةةر  وإصةةدا /تلقي إشةةعا ا  اختةةال اإلجةةراءا  لا  الصةةلة.

 وفريةق ،املواضةيعي واجملةال ،البلةد للة  يف مبةا) التقنيةة باملقةاعدة املتعلقة املعلوما  التقام شبكي
صةةد والتقيةةيم، مبةةا يف للةة  عةة  باجاةةتجابة، ومةةا إى للةة (، ممةةا يتةةيح تعزيةةز و يفةةة الر امل اخلةةرباء

 .أيضةةاا ميكةةن للعمةةو  اج ةة   عليهةةا  اةةو  وأشةةكال بيانيةةة(  ة )أيدثةةوضةة  صةةو  بيانيةةة آليةةة وُم
مطابقةةة  نظةا  وضةة  عة ل مةن التقنيةةة املقةاعدة إلدا ة الةةدعم مةن مزيةداا  ةالداعليةة ةالشةبك قةد  تو 
 اةواء املنظمةا ، تصةنف مث املعي نةة، الو نيةة الكيانةا  هذ   لبا  املطابقة أداة والل لككوين.إ

 .الصةةةةلة لا  وعرباهتةةةةا لتجا هبةةةةا وفقةةةةاا  الشةةةةبكة، يف األعضةةةةاء أو اجاةةةةاد يف الشةةةةريكة املنظمةةةةا 
 أفضةةل اديةةد علةةى املنةةا  تكنولوجيةةااإلدا يةةن املكلفةةن ب للةة  مةةن املقةةتمدة املعلومةةا  وتقةةاعد
  رشحن لعضوية أفرقة اخلرباء املعنين باجاتجابة.امل

 اا نظامة تضةم قيةادةلوحةة  تةيح ألعضةاء الشةبكةتالشةبكة /للمركةز ةالداعلي ةالشبك توبات -101
  .املع  بالشبكة  بق ط عمل فريقيالشبكة  الطلبا  على نطاقتقييم ل متكام ا 
إدا ة املعةةةةا ر، ظةةةةا  املضةةةي يف تطةةةةوير نمةةةةن أجةةةةل تليةةةي هنجةةةة   بصةةةةددشةةةةبكة ال/ركةةةزاملو  -102

م الةنهم املقةكح تكنولوجيةا املعلومةا  يف نظةا  إدا ة واةور يةدم   ".مكتبتة  التكنولوجيةة"وخباصة 
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الشةبكة، مةن قبيةل املقةاعدة /املعا ر من ع ل  بط تكنولوجيا املعلومةا  مبجةاج  عمةل املركةز
ة. واتعطى األولوية ، وبناء القد ا ، والصفحا  الشبكية اإلقليمية والقطاعيا التقنية، والشبك

نظا  إدا ة املعا ر على أااا اجحتياجا  احملددة، وللة  يف إ ا  لتعزيز تكنولوجيا املعلوما  
، وعمليةةةا  تقيةةةيم و نيةةةاا مةةةن عةةة ل اليةةةل  لبةةةا  املقةةةاعدة التقنيةةةة، واملقةةةانا  احملةةةددة  مةةةث ا 

 اعضةةاء الشةةبكة، مبةةاجحتياجةةا  التكنولوجيةةة، وعطةةط العمةةل يف  ةةال التكنولوجيةةا. وايشةةرك أ
املنظمةةةةا  غةةةةي اةكوميةةةةة املمثلةةةةة ، و املعنيةةةةة بةةةةالبحوث املنظمةةةةا  غةةةةي اةكوميةةةةة املقةةةةتقلة مفةةةةيه

بيئةةةةة، لتةةةةوفي هةةةةذا احملتةةةةةوى املنظمةةةةا  غةةةةي اةكوميةةةةةة املعنيةةةةة بالو لقطةةةةاعي األعمةةةةال والصةةةةناعة، 
  ز.املرك   التق 

 تع ي  الشبكات والشراكات وبناء القدرات: 3الوظيفة  -3 
نتةةةديا  مةةةن املالقةةةلة  2016 عةةةا  يف الشةةةبكة/، صةةةم م املركةةةز2015 علةةةى غةةةرا  عةةةا  -103
علةى  ة هةذ  الكيانةا مقةاعد املتواصةل علةىتركيةز  م  لكيانا  الو نية املعي نة، فاهدة اقليمية لاإل

الشةةبكة أو األنشةةطة األعةةرى /إجةةراءا  متابعةةة  لبةةا  املركةةزمصةةاد  ألويةةل اديةةد والوصةةول إى 
ممثلةي املصةا ر اإلمناهيةة دو  اإلقليميةة مة   ا تعزيةز الع قة مةن عة لة بتكنولوجيا املنا ، صلاملت

مةن اآلليةا  املاليةة املعنيةة  للة  وغةيوالصندوق األعضر للمنةا ،  ،واإلقليمية واملتعددة األ رار
 اةاديةةةةة الةةةةدو ة نتةةةةاهم يف التفكةةةةي فرصةةةةة أيضةةةةاا  اإلقليميةةةةة املنتةةةةديا  وتتةةةةيح بتكنولوجيةةةةا املنةةةةا .

فيمةةةا يتعلةةةق بالكيفيةةةة الةةةيت ميكةةةن أ  يةةةدعم هبةةةا  اةةةيما جو  ،رين ملةةةؤألر األ ةةةرار ومناقشةةةتهاوالعشةةة
اقيةق األهةدار احملةددة يف فضةي إى الشةبكة اديةد وتنفيةذ التكنولوجيةا  الةيت ميكةن أ  ت/املركز

  للبلدا  النامية. و نياا املقانا  احملددة 
غةةةرب آاةةةيا وآاةةةيا  يف نتةةةديا  إقليميةةةةم، ُعقةةةد  2016 ويف النصةةةف األول مةةةن عةةةا  -104

ُاةةةد د مةةةن ع لةةة   مواضةةةيعياا  الشةةةبكة هنجةةةاا /الواةةةطى وأو وبةةةا الشةةةرقية وآاةةةيا. كمةةةا اعتمةةةد املركةةةز
 و نيةاا احملةددة قةانا  املالتكيةف والتخفيةف عةن  ريةق اليةل  القطاعا  لا  األولويةة يف  ةايل

تكنولوجيةةا املنةةا  لالشةةبكة وشةةبكت  عيةةا ا  /املركةةزبلةةدا  املنطقةةة، وعةةرض عةةرباء قطةةاعيو  مةةن ل
الةيت جيةري  هلةذ  القلقةلة وأما باقي املنتةديا  اإلقليميةة. تواي  النطاقو تكرا  برمكانا  عالية لل

نكليزيةةة، أفريقيةةا النا قةةة باإل منطقةةةأفريقيةةا النا قةةة بالفرنقةةية، و  التخطةةيط لعقةةدها فتتعلةةق مبنطقةةة
  كا ييب، والدول ابز ية الصلية النامية.أمريكا ال تينية وال منطقةو 

جتمة  بةن  ةصةلحاملأصحاب لفاهدة الشبكة عقد منتديا  /، بدأ املركز2016يف عا  و  -105
اةكومةا  والقطةا   وممثلة ن فةيهميف  ال تكنولوجيا املنا ، مب ةالراهدصوا  ة وااعة من األ اهف

إجيةاد حلةول لةبع   يفاخلا  ووكاج  األمم املتحةدة واملنظمةا  غةي اةكوميةة، بليةة املقةاعدة 
 الةةيت تواجةة  نقةةل التكنولوجيةةا  امل همةةة للمنةةا . ومةةن املهةةم جةةداا  الشةةاهكة مةةن أهةةم التحةةديا 

يف   حةةددا ا ، كمةةملطابقةةة تطلعةةا  اةكومةة يعتةةرب للةة  أاااةةياا و بةةل  ،إشةةراك القطةةا  اخلةةا 
 هيكةلالتكنولوجيا. ويف إ ا  من العرض املتاح م  أاواق التكنولوجيا و  ،و نياا مقاناهتا احملددة 

وقابلةة  مقبولةة مصةرفياا مشةا ي   إقامةةهبةدر  أنشةئت  موعةا  فرعيةةمنتدى أصحاب املصلحة، 
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لتكنولوجيةا يف اةةواجز الةيت تعةوق نقةل انظةر الةيت ت  موعة مةن األنشةطة علق لتمويل من ع لل
. وُعقد أول منتدى ألصحاب املصلحة يف نةيويب يف من أجل املقاعدة الشبكة/املركزتعمل م  و 

األوى اليت ألخ  عنها هذا املنتةدى العمةل موعا  الفرعية وقد بدأ  اجمل .2016نيقا /أبريل 
أمريكةا  يف لحةالشبكة. وجيري التخطيط لعقد منتديا  إقليمية إضافية ألصحاب املصة/م  املركز

  الواطى ومنطقة امليكونغ دو  اإلقليمية.
لفاهةةدة أقةةل البلةةدا  منةةواا يف الةةدو ة العشةةرين  دعم لبةةا  الةة حاضةةنةومنةةذ إ ةة ق برنةةامم  -106

 تعزيةةز إى الربنةةامم ويهةةدرمةةن أقةةل البلةةدا  منةةواا.  بلةةداا  17ملةةؤألر األ ةةرار، شةةا ك يف الربنةةامم 
 علةةى تنطةةوي ابةةودة مقةةاعدة تقنيةةة عاليةةة  لبةةا  إعةةداد علةةى املشةةا كة منةةواا  البلةةدا  أقةةل قةةد ا 
القةد ا  املؤاقةية  عزيةز ا ، وتاجاتثما وجلب ميدانياا  ونقلها التكنولوجيا لنشر كبية إمكانا 

املتصلة بتكنولوجيا املنا ، وتدعيم ابهود الو نية يف  ال نقل التكنولوجيةا مبةا يتفةق مة  أهةدافها 
 /، قُةةد   إى املركةةزالربنةةامم . ومنةةذ إ ةة قو نيةةاا يف للةة  مقةةاناهتا احملةةددة  اإلمناهيةةة الو نيةةة، مبةةا

  يف األشهر القادمة. إضايفالربنامم، ويتوق  تقدم عدد  األخ  عنه  لباا  17الشبكة 
الشةةةبكة، قةةةد  مشةةةا كو  يف الربنةةةامم ميثلةةةو  /ملركةةةزا يفبرنةةةامم اجنتةةةداب   ةةة قومنةةةذ إ -107

الشةةبكة الةةدعم إى /ملركةةزااةةاد اأعضةةاء الشةةبكة )مبةةا يف للةة  الكيانةةا  الو نيةةة املعي نةةة( وشةةركاء 
 يف املنتةةدبو  وايقةةاهمأ بعةةة إى اةةتة أشةةهر.  ألتةةد مةةن الشةةبكة يف مقةةر  يف كوبنهةةاغن ملةةدة/املركةةز
 لاتةة  الوقةةت يف هلةةم وايتقةةى الشةةبكة،/املركةةز بةة  يضةةطل  الةةذي والتشةةليلي اجاةةكاتيجي العمةةل
 مةةن الثالثةةة اجملموعةةة تبةةدأ أ  املقةةر  ومةةن .املعةةا ر ونقةةل املنةةا  تكنولوجيةةا لتنفيةةذ فهمهةةم اقةةن
  .2016عا   عريف عملها يف املنتدبن املو فن
لبنةاء  وللة  كواةيلة أعةرى ،الشةبكة  موعةة حلقاهتمةا الد ااةية الشةبكية/وواصل املركةز -108

 وبةةا  فيمةةا يتعلةةق بتكنولوجيةةا املنةةا . بةةاقي أصةةحاب املصةةلحةقةةد ا  الكيانةةا  الو نيةةة املعي نةةة و 
 اةةةيةاالد   حلقاتةةة  تقةةةد   موعةةةة أهةةةم حاليةةةاا  يشةةةكلو  الشةةةبكة/للمركةةةز التابعةةةة الشةةةبكة أعضةةةاء
وكةةةذا  الةةةيت تطبةةةق فيهةةةا، والقطاعةةةا  املنةةةا   تكنولوجيةةةا أهةةةم اةلقةةةا  هةةةذ  وتعةةةرض. الشةةةبكية

 .منهةا واةةد الدفيئة غا ا  انبعاثا  م  الت قلم على القد ة  يادة يف مقانة هذ  التكنولوجيا 
 والعقبةةةةةا  القطاعيةةةةةة، الفجةةةةةوا  أبةةةةةر  مناقشةةةةةة فرصةةةةةة اةلقةةةةةا  تلةةةةة  يف للمشةةةةةا كن وأتيحةةةةةت

ُماكاهتةةا يف منةةا ق ااةةا  واألدوا  الناجحةةة الةةيت ميكةةن القي نمةة ملمواةةة أمثلةةة علةةى واج ةة  
حلقةةةة د ااةةية شةةةبكية نظمهةةةا  31مشةةةا ك مةةن  3 000مةةن  أكثةةةر ااةةتفاد اآل ، وحةةةذ أعةةرى.
  .ج هلا و   كاءشر للحلقة د ااية شبكية  24الشبكة و/املركز

  األنشطة األلرى -4 
أهنا ماضةية حقةب ابةدول الةزم  جمللس اجاتشا ي يف جلقت  القابعة اأبللت األمانة  -109

بتةوافر املةوا د، إجةراء  حيةث "تطلةب األمانةة،  هنةاا  ،17-  أ/2 املقر من  20فيما يتعلق بالفقرة 
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 علةةةىأ بةةة  اةةةنوا  بعةةةد مةةةرو  مركةةةز وشةةةبكة تكنولوجيةةةا املنةةةا  لفعاليةةةة عمةةةل ااةةةتعراض مقةةةتقل 
  ا يف هذا اجاتعراض.تام  دعما الشبكة ااتعداد  لدعم األمانة العامة /ا". ويبدي املركزمإنشاهه

 الرسائل الرئيسية -5 
وجةة  إى مةةؤألر يأ   الشةةبكة/ركةةزود امليةة، 2016إى العمةةل املضةةطل  بةة  يف عةةا   بةةالنظر -110

 .لثاأل رار يف دو ت  الثانية والعشرين الرااهل الرهيقية التالية اليت ترد أيضاا يف املرفق الثا
 الطلبةا  عةدد ُاةج لت  يةادة شةهرية يفالكامةل،  التشةليل مرحلةة الشبكة/املركز وإل بلغ -111

األوى املتعلقةةة  ةالقةةبعلطلبةةا  ل، وااةةتجيب بنجةةاح جقةةب مرحلةةة التنفيةةذ ويف مقةةتوى تقةةدمها
 . 2016 قبعة  لبا  أعرى قبل هناية عا ل اجاتجابةيتوق  باملقاعدة التقنية. و 

جاةةةتجابة مةةةن أجةةةل اعةةةربة أعضةةةاء شةةةبكت   شةةةبكة بشةةةكل متزايةةةد إىال/ركةةةزاملوااةةةتند  -112
 . وعلةى توجةهةذا ال تواصةلتوقة  أ  يمةن املمن البلةدا  الناميةة، و  قدمةلطلبا  املقاعدة التقنية امل

ب هلةةا أعضةةاء الشةةبكة ااةتجا، فةةر  عةدد الطلبةةا  الةةيت جةةداا  ةعينةة صةةلي اجاةةتناد إى الةرغم مةةن 
 . 2016إى عا   2015من عا   تضاعف أ ب  مرا 

للمقةةةاعدة التقنيةةةة مةةةن البلةةةدا    لبةةةاا  150الشةةةبكة اآل  مةةةا يقةةةا ب /ولقةةةد تلقةةةى املركةةةز -113
 هةةا لبةةا  اعتُةةرب  مؤهلةةة لكن ألول مةةرةاملركةةز والشةةبكة  واجةة ، 2015/مةةا ا آلا  ويفالناميةةة. 

 شةبكةال/ركةزامل بةا املةوا د. ومنةذ للة  اةةن، ُمدوديةة و  وا نةةاألولوية بقبب معايي املب اظى ج
املةةوا د املاليةةة املتاحةةة ل اةةتجابة للطلبةةا  املؤهلةةة، ممةةا أد ى إى  نقةة أكثةةر فةة كثر اةةدي يواجةة  

  األولوية.ب ا  يادة متناابة يف عدد الطلبا  اليت مل 
الشةةةبكة مةةة  أهةةةدافها اإلمناهيةةةة /وتتوافةةةق الطلبةةةا  املقدمةةةة مةةةن البلةةةدا  الناميةةةة إى املركةةةز -114
معظةةم الطلبةةا  مةةن البلةةدا  الةةيت أجةةر    . وو دو نيةةاا مبةةا يف للةة  مقةةاناهتا احملةةددة  ،الو نيةةة

  .2013و 2009عملية تقييم اجحتياجا  التكنولوجية يف الفكة بن عامي 
فيمةا  الشبكة الضوء على آثا  عدما  املقاعدة التقنية اليت يقدمها مةث ا /يقلط املركزو  -115

مةدى أنيتهةا بالنقةبة إى املقةانا  علةى نةا  والتخفيةف مةن آثةا  ، و يتعلق بالتكيف م  تلةي امل
ةةةةللبلةةةةد وأهةةةةدار التنميةةةةة املقةةةةتدامة و نيةةةةاا احملةةةةددة   اا مشةةةةروع 16د اليةةةةل أويل ملةةةةا يعةةةةادل . ويؤك 

ق مةةة فيمةةا يتعل ةةثةةل تلةة  الةةيت قطعةةت أشةةوا ا متقد  ألباملقةةاعدة التقنيةةة و  صةةلتت ،والشةةبكة لمركةةزل
 ةاملقةةتدام ةالتنميةمةن أهةدار  13  قةماهلةدر بلةوغ ا تقةاهم  يعهةا يف  هنةب ،بالتصةميم والتنفيةذ

يف معظةةةم أهةةةدار التنميةةةة  ةتراكميةةةتقةةةاهم بصةةةو ة يف الوقةةةت نفقةةة  و املتعلةةةق بالعمةةةل املنةةةاعي، 
  املقتدامة األعرى.

 31.3 الشةةةبكة/الثناهيةةةة واملتعةةةددة األ ةةةرار املقدمةةةة إى املركةةةز قةةةانا وبلةةةغ  مةةةو  امل -116
مليةو  دوج  مقا نةة  2.8ميثةل  يةادة تد جييةة قةد ها هةو مةا ، و 2016دوج  يف ألو /يولية  مليو  

 ج يتطةابقالشةبكة مصةد  قلةق ألنة  /املقدمةة إى املركةز قةانا ل معةدل املبالعا  املاضةي. ويشةك  
يةةة. أنشةةطة املقةةاعدة التقن تزايةةدوتعةةد ضةةرو ية جاةتيعاب  ،يزانيةةةامليف  كةةل اةنةعتزمةةة  املمة  الزيةةادة 
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 الشةةةبكة،/املركةةةز ااةةةاد يقةةةودا  معةةةاا  باعتبا نةةةاو، واليونيةةةد للبيئةةةة املتحةةةدة األمةةةم برنةةةامم ويواصةةةل
   .لت من أموال إضافية نتملاحملو  املا ن اةالينالتحاو  م  

أعضاء الشبكة، مبةا يف للة  الكيانةا  الو نيةة م  بع  شبكة كذل  ال/ركزامل تحاو وي -117
اآلليةةة الدقيقةةة  اديةةد. واةةيتعن علةةى املركةةز والشةةبكة عدماتةة  و/أو ألويةةل لتةةوفي قةةبيلاملعينةةة، ك

يف تةوفي اخلةربة  أو كليةاا  قةاهم إمةا جزهيةاا ت ةعينية مقةانة عبا ة عن تكو  قدلكنها للقيا  بذل ، 
 البلدا  النامية. الوا دة على املركز/الشبكة من لطلبا  لالتقنية ال  مة ل اتجابة 

واآلليةة املاليةة،  اويواصل مركز وشبكة تكنولوجيا املنا  جث الروابط بن آليةة التكنولوجية -118
هليئتةن الفةرعيتن، باعتبا هةا كةل مةن ابطرق منها تنظيم حلقة عمل أثناء الدو ة الرابعة واأل بعن ل

شةةبكة. وعلةةى ال/ركةةزاملمقةةتدا  وكةةار وقابةةل للتنبةةؤ لةةدعم أنشةةطة  ألويةةلإحةةدى واةةاهل ضةةما  
الرغم من أ  املناقشا  جا ية مة  كةل مةن الصةندوق األعضةر للمنةا  ومرفةق البيئةة العامليةة، ونةا 

وقةةة  أ  يلةةةيب أي ألويةةةل إضةةةايف للمشةةةةا ي  املت مةةةةن غةةةيلآلليةةةة املاليةةةة، فرنةةة   شةةةليليا الكيانةةةا  الت
  الشبكة من التمويل يف األجل القريب./احتياجا  املركز

لبلةةةدا  الناميةةةة إى ااملقةةةاعدة التقنيةةةة  قةةةدمإعطةةةاء األولويةةةة لتالشةةةبكة /وايواصةةةل املركةةةز -119
اجمللةةةةةس يت حةةةةةددها املعةةةةةايي الةةةةةمةةةةةن حيةةةةةث  ومةةةةة  احةةةةةكا  التةةةةةوا    ميزانيتةةةةة ألوضةةةةةا  وفقةةةةةاا وللةةةةة  
  . ياجاتشا
 كتكملةةالشةبكة  /وجيري جث دعم الصندوق األعضر للمنا  بااتخدا  عدما  املركز -120

مرفةق إعةداد املشةا ي . وهةذا مةن شة ن  عروض و  ق األعضر للمنا للصندو ربنامم الت هب التاب  ل
 متينةةال  مةة لتقةدم مقكحةا  التمكينيةة الظةرور بتهيئةة ح ا قةمهي ال تكو  ل  فاهدة إضافية أ 

تكنولوجيا  التكيف م  التد جيي لنشر التقري  وتية بلرض الصندوق األعضر للمنا   يف إ ا 
  .  يف البلدا  النامية املنا  والتخفيف من آثا  تلي  
الشةةةةبكة بنشةةةةام مةةةة  املصةةةةا ر اإلمناهيةةةةة املتعةةةةددة األ ةةةةرار ومراكزهةةةةا /ويتعةةةةاو  املركةةةةز -121

لة من مرفق البيئة العاملية. وتشمل أنشطة التعةاو  مة  املمو  املنا  تكنولوجيا وألويل نقل لاإلقليمية 
إمكانةةا  إتاحةةة املصةةا ر اإلمناهيةةة املتعةةددة األ ةةرار تنفيةةذ  لبةةا  املقةةاعدة التقنيةةة مةةن عةة ل 

املنتديا  اإلقليمية للكيانا  الو نيةة من  ما ل  صلة، واملشا كة فيقابلة للزيادة والنقصا ااتثما  
  مشككة لتعزيز تبادل املعا ر وتعزيز الشبكا . نة، وتنظيم اجتماعا املعي  
خلطتةة  الراميةةة إى إشةةراك أصةةحاب املصةةلحة، عقةةد منتةةديا   الشةةبكة، وفقةةاا /وبةةدأ املركةةز -122
ن يف  ةال تكنولوجيةا املنةا ، مبة ةالراهةداألصةوا  ة وااعة مةن  اهفجتم  بن  ةصلحاملصحاب أل

ألمةةم املتحةةدة واملنظمةةا  غةةي اةكوميةةة، بليةةة اةكومةةا  والقطةةا  اخلةةا  ووكةةاج  ا وممثلةة فةةيهم
الةةةيت تواجةةة  نقةةةل التكنولوجيةةةا   الشةةةاهكة إجيةةةاد حلةةةول لةةةبع  مةةةن أهةةةم التحةةةديا  يفاملقةةةاعدة 

ملطابقةةة  بةةل يعتةةرب للةة  أاااةةياا  وعربتةة ، امل همةة للمنةةا . ومةةن املهةةم جةةدا إشةةراك القطةةا  اخلةا 
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 م  التكنولوجيا  املتاحةة يف أاةواق ، نياا و مقاناهتا احملددة  كما حددهتا ا ،تطلعا  اةكوم
  .التكنولوجيا

  اجمللةس اجاتشةا ي، يف وإقامة الشةراكا ، وج ة واصلولدعم هذ  ابهود الرامية إى الت -123
تشةةليلي مةة  اآلليةةة املاليةةة وألويةةل   معةةز  دعةةم مةةايل وتعةةاو   لطلةةب واضةةحاا  جلقةةت  الثامنةةة، نةةداءا 

 عمل .  ااتمرا الشبكة /لمركزل مضمو  يكفل
، مبةةا يف   العلمةةيوبيانةة  وتطةةوير يف  ةةال التكنولوجيةةا الشةةبكة ب نيةةة البحةةث /املركةةز يقةةرو  -124

ليةة التكنولوجيةا. ويف هةذا آلو  هةو لاتة  عملة ل، احملليةة لل  تطوير وتعزيةز القةد ا  والتكنولوجيةا 
الشةبكة بشة   الكيفيةة /الصدد، شةك ل اجمللةس اجاتشةا ي فرقةة عمةل للمقةاعدة يف توجية  املركةز

ي علةةى أفضةةل وجةة  يف عدماتةة  املتعلقةةة مةةالةةيت ينبلةةي أ  يةةدمم هبةةا البحةةث والتطةةوير والبيةةا  العل
البحةةةث والتطةةةوير ب فيمةةةا يتعلةةةقالشةةةبكة مةةة  اللجنةةةة التنفيذيةةةة /املركةةةز تعةةةاو باملقةةةاعدة التقنيةةةة. وي

عنيةةةة بالبحةةةث والتطةةةوير جنةةةة التنفيذيةةةة املللاي، ويشةةةا ك يف اجتماعةةةا  فرقةةةة عمةةةل لمةةةوالبيةةةا  الع
  تبادل املعلوما  وضما  اتبا  هنم منقق.  ردي هبموالبيا  العل

 ضةةط  ل  2016الشةةبكة عةةن كثةةب مةة  اللجنةةة التنفيذيةةة عةة ل عةةا  /وعمةةل املركةةز -125
الةةدو ة الرابعةةة  أثنةةاء. وعةة وة علةةى حلقةةة العمةةل املعقةةودة مةةن األ ةةرارصةةاد ة وجيةةة هبةةا الملهةةا  با

ي، مالبحث والتطوير والبيا  العل األنشطة املتصلة مبوضو و  ،هليئتن الفرعيتنكل من الواأل بعن 
الشةةبكة مةة  اللجنةةة التنفيذيةةة علةةى املقةةتوى التشةةليلي. وعلةةى اةةبيل املثةةال، شةةا كت /تعةةاو  املركةةز

املعينةة الشبكة لفاهدة الكيانةا  الو نيةة /أمانة اجتفاقية اإل ا ية يف منتديا  إقليمية نظمها املركز
من أجل عرض عمل اللجنة التنفيذية. ويتطل  مركز وشبكة تكنولوجيا املنا  إى مواصلة التعةاو  

ملركةز وشةبكة  م  اللجنة التنفيذية، مبا يف لل  تنظيم اجتماعا  مشككة بن اجمللس اجاتشةا ي
  /اللجنة التنفيذية.تكنولوجيا املنا 

 ه الثامنةةةة، ت ييةةةد  للطلةةةب املقةةةد  بااةةةم أعضةةةاوأبةةةدى اجمللةةةس اجاتشةةةا ي، يف جلقةةةت   -126
لقطةةاعي األعمةةال واملنظمةةا  غةةي اةكوميةةة  املنظمةةا  غةةي اةكوميةةة املعنيةةة بالبيئةةة الةةذين ميثلةةو 
وجيتهم الفةكة القصةوى لةاملعنيةة بةالبحوث، بة   ألةدد  واملنظما  غي اةكوميةة املقةتقلة والصناعة

املقةةةةةانة بصةةةةةو ة أفضةةةةةل يف مناقشةةةةةا  اجمللةةةةةس  واقةةةةةتطيعيمةةةةةن اةةةةةنة واحةةةةةدة إى اةةةةةنتن لكةةةةةي 
قةةرا  هةةذا ال أ  بيةةد أنةة  أشةةي إىمةة  وجيةةة األعضةةاء اآلعةةرين.  موجيةةتهفةةكة واءمةةة ماجاتشةةا ي و 

  مؤألر األ رار.جيب أ  يتخذ  
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 المر ق األول

نتررررائج المشرررراورات بررررين اللجنررررة التنفيذيررررة المعنيررررة بالتكنولوجيررررا ومركرررر    
المنررراخ والصررررندوق األلضررررر للمنررراخ ومر ررررق البيئررررة وشررربكة تكنولوجيررررا 

 العالمية بشأن الروابط بين آلية التكنولوجيا واآللية المالية
[English only] 

I. Background 

1. The Conference of the Parties (COP), at its eighteenth session, agreed to further 

elaborate, at COP 20, the linkages between the Technology Mechanism and the Financial 

Mechanism of the Convention, taking into consideration the recommendations of the Board 

of the Green Climate Fund (GCF), developed in accordance with decision 3/CP.17, 

paragraph 17, and of the Technology Executive Committee (TEC), developed in 

accordance with decision 4/CP.17, paragraph 6.
1
 In response to this request, the TEC 

prepared its recommendations on linkages between the Technology Mechanism and the 

Financial Mechanism for consideration by COP 20.
2
 

2. COP 21 welcomed the recommendations of the TEC on linkages between the 

Technology Mechanism and the Financial Mechanism.
3 

COP 21 requested the TEC, the 

Climate Technology Centre and Network (CTCN) and the operating entities of the 

Financial Mechanism to continue to consult on and further elaborate, including through an 

in-session workshop at the forty-fourth sessions of the subsidiary bodies, the linkages 

between the Technology Mechanism and the Financial Mechanism.
4 

COP 21 also requested 

the TEC to include, in its annual report, the findings arising from these activities for 

consideration by COP 22, taking into consideration the recommendations of the GCF Board 

on this matter. 

II. Outcomes of the consultations between the Technology 
Executive Committee, the Climate Technology Centre and 
Network, the Green Climate Fund and the Global 
Environment Facility on linkages between the Technology 
Mechanism and the Financial Mechanism 

3. The TEC, the CTCN, the GCF and the Global Environment Facility (GEF) 

continued their consultations on linkages between the Technology Mechanism and the 

Financial Mechanism with a view to further elaborating these linkages. These consultations 

took place through various means, including meetings and conference calls among the 

Chairs and Co-Chairs of these bodies and through the participation of representatives of the 

GCF and the GEF in the meetings of the TEC and the Advisory Board of the CTCN. In 

addition, an in-session workshop on linkages between the Technology Mechanism and the 

Financial Mechanism of the Convention was held. 

__________ 

 1 Decision 1/CP.18, paragraph 62. 

 2 FCCC/CP/2014/6. 

 3 The recommendations of the TEC on linkages between the Technology Mechanism and the Financial 

Mechanism are contained in document FCCC/CP/2014/6. 

 4 Decision 13/CP.21. 
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A. Outcomes of the workshop on linkages between the Technology 

Mechanism and the Financial Mechanism 

4. The TEC, in cooperation with the CTCN, the GCF and the GEF, organized an in-

session workshop on linkages between the Technology Mechanism and the Financial 

Mechanism of the Convention at the forty-fourth sessions of the subsidiary bodies.
5
 

5. The workshop was structured around two sessions. The first session aimed to set the 

scene for the workshop by introducing the functions and activities of the TEC, the CTCN 

and the operating entities of the Financial Mechanism. The second session was a panel 

discussion among representatives of the CTCN, the GCF, the GEF, the TEC, national 

designated entities, national designated authorities, the United Nations Environment 

Programme and the United Nations Industrial Development Organization, focusing on 

enhancing cooperation and collaboration between the TEC, the CTCN and the operating 

entities of the Financial Mechanism. Both sessions were followed by a question and answer 

session with the active engagement of the audience.
6
 

6. Panellists highlighted the importance of linkages between the Technology 

Mechanism and the Financial Mechanism, and of joint work between these mechanisms to 

accelerate action on the ground. Some panellists identified linkages between the 

Technology Mechanism and the Financial Mechanism at different levels, including at the 

activity, institutional and systemic levels. Panellists further noted the complementary 

services and support provided by the TEC, the CTCN, the GCF and the GEF in terms of 

strategic policy advice, technical assistance and support for investment projects and 

programmes. Some panellists also highlighted the catalytic role of technology needs 

assessments in enhancing coherence and synergy between the Technology Mechanism and 

the Financial Mechanism at the national level. In identifying potential areas for cooperation 

and collaboration, panellists highlighted that these may build on the strategic plans and 

respective mandates of the respective body/entity. 

7. In his conclusion, the moderator of the workshop highlighted that the workshop had 

contributed to: 

(a) Enhancing understanding on the functions and activities of the Technology 

Mechanism and the Financial Mechanism;  

(b) Enhancing understanding on the benefits and value of linkages between the 

Technology Mechanism and the Financial Mechanism in supporting developing countries 

to access financial resources for, and scale up action on, technology development and 

transfer; 

(c) Identifying ways to enhance coherence and synergies between the 

Technology Mechanism and the Financial Mechanism and ways to enhance cooperation 

and collaboration between the TEC, the CTCN and the operating entities of the Financial 

Mechanism. 

__________ 

 5 See <http://unfccc.int/ttclear/templates/render_cms_page?s=events_ws_tmfm>. The workshop report 

is available at <http://goo.gl/zkLHeI>. 

 6 Participants at the workshop included representatives from Parties, relevant international 

organizations, intergovernmental organizations and non-governmental organizations, the Chair of the 

TEC, the Chair of the CTCN Advisory Board, the Director of the CTCN, a Co-Chair of the GCF 

Board and representatives of the GCF and GEF secretariats. 
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B. Outcomes of the consultations between the Technology Executive 

Committee, the Climate Technology Centre and Network, the Green 

Climate Fund and the Global Environment Facility on linkages between 

the Technology Mechanism and the Financial Mechanism 

8. The workshop was an important step in the ongoing consultation process among the 

TEC, the CTCN, the GCF and the GEF on further elaborating the linkages between the 

Technology Mechanism and the Financial Mechanism. 

9. As part of its recommendations, referred to in paragraph 2 above, the TEC identified 

possible areas for collaboration between the TEC, the GEF and the Standing Committee on 

Finance (SCF).
7
 

1. Consideration of linkages between the Technology Mechanism and the Financial 

Mechanism by the Board of the Green Climate Fund  

10. The GCF Board, at its 13
th

 meeting, considered the relationship with UNFCCC 

climate change thematic bodies.  

11. It was noted that the GCF Board, at its 13
th

 meeting, decided to hold an annual 

meeting, in accordance with paragraph 70 of the Governing Instrument for the GCF, in 

order to enhance cooperation and coherence of engagement between the GCF and 

UNFCCC thematic bodies. It was further noted that the meeting will be chaired by the Co-

Chairs of the GCF Board and organized by the GCF secretariat on an annual basis to be 

held in conjunction with the COP.
8
 

12. In addition, the GCF Board requested the GCF secretariat to strengthen its current 

approach to engaging thematic bodies, including through: 

(a) Exchanging relevant information;  

(b) Participating in flagship activities of the thematic bodies, including in 

relevant technical workshops and events; 

(c) Identifying components of the programmes and workplans of the thematic 

bodies that are related to the GCF, and, where appropriate, updating the work programme 

of the GCF secretariat to improve coordination;  

(d) Reporting the outcome of engagement with thematic bodies to the GCF 

Board in the report on the activities of the GCF secretariat.
9
 

13. The GCF Board is scheduled to consider, at its 14
th
 meeting (October 2016), ways to 

provide support pursuant to the existing GCF modalities, for facilitating access to 

environmentally sound technologies in developing countries, and for undertaking 

collaborative research and development for enabling developing countries to enhance their 

mitigation and adaptation action.
10

 

14. It was further noted that the GCF Board decided to invite the Chair of the TEC and 

the Chair of the Advisory Board of the CTCN to present to the Board during its 

consideration of technology matters at the 14
th

 meeting of the Board. 

__________ 

 7 The TEC recommendations on linkages with the GEF and the SCF are contained in document 

FCCC/CP/2014/6. 

 8 GCF decision B.13/11. 

 9 GCF decision B.13/11. 

 10 The GCF will issue an addendum to the fifth report of the GCF to the COP after the 14th meeting of 

the GCF Board. 
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2. Consideration of linkages between the Technology Mechanism and the Financial 

Mechanism by the Technology Executive Committee 

15. Pursuant to decision 1/CP.18, the TEC provided its recommendations on linkages 

between the Technology Mechanism and the Financial Mechanism for consideration by 

COP 20. COP 21 welcomed the recommendations of the TEC on linkages between the 

Technology Mechanism and the Financial Mechanism. 

16. As part of its recommendations, the TEC highlighted the need to establish linkages 

with the Board of the GCF on issues of common interest. The TEC has identified initial 

areaswithintheBoard’sworkplanwhichmaybenefitfrominputsbytheTEC.Inorderto

jointly determine which future work would provide greater value, consultations with the 

Board of the GCF are required. 

17. In this context, the TEC welcomes the decision of the Board of the GCF to organize 

an annual Board-level Engagement Forum between the GCF and the UNFCCC thematic 

bodies to be held in conjunction with the COP, as referred to in paragraph 11 above. 

18. The TEC also welcomes the request of the GCF Board to the GCF secretariat to 

strengthen its current approach to engaging thematic bodies, as referred to in paragraph 12 

above. 

19. The TEC further welcomes the decision by the Board of the GCF to invite the Chair 

of the TEC and the Chair of the Advisory Board of the CTCN to present to the Board 

during its consideration of technology matters at the 14
th

 meeting of the Board. 

3. Consideration of linkages between the Technology Mechanism and the Financial 

Mechanism by the Climate Technology Centre and Network  

20. The outcomes of the consultations between the CTCN, the GCF and the GEF on 

linkages between the Technology Mechanism and the Financial Mechanism are contained 

in the report of the CTCN contained in chapter IV of this report (see paras. 87–89 of this 

document). 
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 المر ق الثاني

الرسررررائل الرئيسررررية للجنررررة التنفيذيررررة المعنيررررة بالتكنولوجيررررا إلررررى مررررؤتمر   
 األطراف  ي نورته الثانية والعشرين

[English only] 

1. Building on the work carried out in 2016, the Technology Executive Committee 

(TEC) wishes to deliver the following key messages for the Conference of the Parties 

(COP) at its twenty-second session. 

Climate technology financing 

2. The TEC welcomes the increased engagement between the Green Climate Fund 

(GCF) and the Climate Technology Centre (CTC), particularly with respect to exploring 

ways of utilizing the Readiness Programme and the Project Preparation Facility to respond 

to country-driven requests for technical assistance, and encourages the advancement of this 

linkage, including through the strengthening of collaboration between GCF national 

designated authorities and Climate Technology Centre and Network (CTCN) national 

designated entities (NDEs). 

3. The TEC encourages the Global Environment Facility (GEF) and the CTC to 

enhance their collaboration with respect to exploring new ways of supporting climate 

technology related requests for technical assistance, including through the strengthening of 

collaboration between GEF focal points and CTCN NDEs. 

South–South cooperation and triangular cooperation on technologies for adaptation  

4. The TEC highlights to Parties that South–South cooperation and triangular 

cooperation is particularly important for adaptation given the prominence of the application 

of knowledge for adaptation. There are examples of successful South–South cooperation 

and triangular cooperation on technologies for adaptation in both the agriculture and water 

sectors. Such collaboration is within reach for all countries. 

5. The TEC underlines that: 

(a) Promoting and scaling up successful and sustainable South–South 

cooperation and triangular cooperation on technologies for adaptation requires concerted 

efforts in: 

(i) Bringing multiple actors to work together in different capacities: policy, 

knowledge and practice; 

(ii) Looking beyond climate issues to the interlinkages across sectors, such as the 

nexus of agriculture, water, energy and climate and other aspects of the United 

Nations sustainable development goals; 

(b) Institutional support is a crucial element of successful South–South 

cooperation and triangular cooperation and is required to enable effective knowledge 

management and information sharing; 

(c) In the context of South–South cooperation and triangular cooperation on 

technologies for adaptation, learning and sharing experiences through personal interactions, 

such as exchange programmes, has proven to be an effective tool that can help to accelerate 

knowledge dissemination; 
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(d) Global mechanisms, international networks and international organizations 

working on this issue, such as the United Nations Office for South-South Cooperation, can 

play an important role in supporting the promotion of South–South cooperation and 

triangular cooperation on technologies for adaptation. 

6. The TEC therefore recommends that the COP: 

(a) Invite Parties to explore potential opportunities offered by South–South 

cooperation and triangular cooperation to help countries implement their national 

adaptation plans (NAPs) and nationally determined contributions (NDCs); 

(b) Encourage Parties to promote the use of South–South cooperation and 

triangular cooperation on technologies for adaptation through sharing of experiences of best 

practices and technologies at the national, subregional and regional levels, and through the 

use of international networks and global knowledge hubs already working on South–South 

cooperation and triangular cooperation; 

(c) Invite Parties to work in partnership with international organizations and 

relevant UNFCCC institutions, including the TEC and the CTCN, to enhance the 

coordination and coherence of efforts in their action related to South–South cooperation 

and triangular cooperation. 

Technology needs assessments 

7. The technology needs assessment (TNA) process should be integrated with other 

mitigation and adaptation processes. Strengthening linkages between the TNA process and 

the NDC and NAP processes would enhance their effectiveness and responsiveness towards 

implementation in developing countries. Technology action plans (TAPs) developed as part 

of the TNA process should be viewed as a platform for NDC and NAP implementation. 

8. Enhanced financial, technical and capacity-building support are needed to facilitate 

the implementation of TAPs and updating of TNAs, which will bring economic, 

environmental and social benefits to countries. Further funding to conduct TNAs and 

implement TNA results, beyond the current scope of the global TNA project funding, is 

encouraged. 

9. A monitoring and evaluation system of TNA results would deliver feedback, 

enhance learning and improve decision-making, and could be fed into national reporting 

systems. 

10. Cooperation between countries could help them implement the results of TNAs, 

beyond the current technical support provided, and beyond the current scale of 

implementation. Such cooperation may include information sharing on regional 

implementation of environmentally sound adaptation and mitigation technologies, related 

success stories, lessons learned, opportunities and challenges.  
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 المر ق الثالث

مررؤتمر األطررراف الرسررائل الرئيسررية لمركرر  وشرربكة تكنولوجيررا المنرراخ إلررى   
  ي نورته الثانية والعشرين

[English only] 

1. Building on the work carried out in 2016, the Climate Technology Centre and 

Network (CTCN) wishes to deliver the following key messages for the Conference of the 

Parties (COP) at its twenty-second session. 

2. With the CTCN fully operational, both the number of requests and their progression 

by stage of development has increased each month, and responses to the first seven requests 

for technical assistance have been successfully implemented. Another seven requests are 

poised to be completed before the end of 2016. 

3. The CTCN has increasingly drawn on the expertise of its Network members to 

respond to requests for technical assistance received from developing countries, and 

anticipates that this trend will continue. Although based on a very small sample size, the 

number of requests being responded to by Network members has increased fourfold from 

2015 to 2016. 

4. The CTCN has now received nearly 150 requests for technical assistance from 

developing countries. The CTCN incurred, in March 2015, its first cases of requests that 

were deemed eligible but not prioritized due to balancing criteria and limited funds. Since 

then, the CTCN is increasingly facing the challenge of insufficient financial resources 

available to respond to eligible requests, resulting in a commensurate increase in the 

number of requests that are not being prioritized. 

5. The requests submitted to the CTCN by developing countries are in line with their 

national development objectives including their nationally determined contributions 

(NDCs). The majority of requests have been submitted by countries that conducted a 

technology needs assessment (TNA) between 2009 and 2013. 

6. The CTCN is highlighting the impacts of its technical assistance services in relation 

to, for example, climate change adaptation and mitigation, relevance to country NDCs and 

the United Nations sustainable development goals (SDGs). An initial analysis of 16 CTCN 

technical assistance projects that represent those that are in advanced stages of design and 

implementation confirms that they all contribute to SDG 13 on climate action, while, 

cumulatively, they contribute to most other SDGs. 

7. Total bilateral and multilateral contributions to the CTCN as at July 2016 amounted 

to USD 31.3 million, and represent an incremental increase of USD 2.8 million over the last 

year. The rate of contributions to the CTCN is a concern, as it is inconsistent with the 

planned year over year budget increase which is necessary to accommodate the increasing 

level of technical assistance activities. The United Nations Environment Programme and 

the United Nations Industrial Development Organization, as the co-leads of the CTCN 

consortium, continue to engage with current and other potential donors to secure additional 

funds. 

8. The CTCN is also engaging Network members, including national designated 

entities, as a means to provide and/or fund CTCN services. The precise mechanism will 

need to be elaborated by the CTCN, but it could be an in-kind contribution, either partially 
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or wholly contributing technical expertise to respond to CTCN requests from developing 

countries.  

9. The CTCN continues to explore linkages between the Technology Mechanism and 

the Financial Mechanism, including through an in-session workshop at the forty-fourth 

sessions of the subsidiary bodies, as one of the means to ensure sustainable, adequate and 

predictable funds in support of the activities of the CTCN. Though discussions are ongoing 

with both the Green Climate Fund (GCF) and the Global Environment Facility (GEF), the 

operative bodies of the Financial Mechanism, any additional project funding is not 

expected to address the near-term funding requirements of the CTCN. 

10. The CTCN will continue to prioritize the provision of technical assistance to 

developing countries with a balance in terms of the criteria set by its Advisory Board, and 

in accordance with its budget circumstances. 

11. GCF support is being explored by using CTCN services to complement GCF 

readiness and Project Preparation Facility offerings. This would have the added benefit of 

allowing for the establishment of the enabling conditions for and the development of robust 

GCF proposals to accelerate the scaled deployment of climate adaptation and mitigation 

technologies in developing countries. 

12. The CTCN is actively engaging with multilateral development banks (MDBs) and 

their GEF-funded regional climate technology transfer and finance centres. Collaborative 

activities with MDBs include the implementation of technical assistance requests with 

scalable investment potential, participation in relevant Regional NDE Forums, and the 

organization of joint meetings to promote knowledge-sharing and strengthening of 

networks. 

13. In accordance with its stakeholder engagement plan, the CTCN began holding 

stakeholder forums that bring together a wide range of leading voices on climate 

technology, including representatives of governments, the private sector, United Nations 

agencies and non-governmental organizations, to help find solutions to some of the most 

critical challenges facing the transfer of climate-friendly technologies. The involvement of 

the private sector and its expertise is viewed as being critical to matching government 

aspirations as identified in their NDCs with available technologies in the technology 

markets. 

14. To support these outreach and partnership efforts, at its 8
th

 meeting the Advisory 

Board clearly articulated a call for financial support, strengthened collaboration with the 

Financial Mechanism and guaranteed operational funding for the CTCN to ensure its 

continued operation.  

15. The CTCN acknowledges the importance of technology research, development and 

demonstration (RD&D), including the development and enhancement of endogenous 

capacities and technologies, to the Technology Mechanism and the work of the CTCN. In 

this regard, the Advisory Board has formed a task force to help guide the CTCN on how 

RD&D should best be incorporated into its technical assistance services. The CTCN is 

working collaboratively with the Technology Executive Committee (TEC) on RD&D, and 

participates in meetings of the TEC task force on RD&D with the intention to share 

information and ensure a coordinated approach.  

16. The CTCN has worked closely with the TEC during 2016 to respond to tasks 

mandated by Parties. In addition to the in-session workshop at the forty-fourth sessions of 

the subsidiary bodies, and on the topic of RD&D, the CTCN has collaborated with the TEC 

at an operational level. For example, the UNFCCC secretariat participated in CTCN 

Regional NDE Forums to present the work of the TEC. The CTCN looks forward to 
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continuing to collaborate with the TEC, including the organization of joint CTCN Advisory 

Board/TEC meetings. 

17. The Advisory Board, at its 8
th
 meeting, was supportive of the request on behalf of 

the environmental non-governmental organization, business and industry non-governmental 

organization, and research and independent non-governmental organization Advisory Board 

members that their maximum term be extended from one year to two years to allow these 

constituencies to better contribute to the Advisory Board discussions and to bring their 

terms of office in line with other members. However, it was noted that this is a decision that 

must be made by the COP. 

    


