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 ةوجياهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنول
 السابعة واألربعونالدورة 
 2017تشرين الثاين/نوفمرب  15-6بون، 
 )أ( من جدول األعمال املؤقت6البند 

 تطوير التكنولوجيا ونقلها
نولوجيا لتكة ابالتقرير السنوي املشرتك للجنة التنفيذية املعني

 ومركز وشبكة تكنولوجيا املناخ
 

 اهليئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة السابعة واألربعون

 2017تشرين الثاين/نوفمرب  15-6بون، 
 )أ( من جدول األعمال املؤقت14البند 

 تطوير التكنولوجيا ونقلها
 نيةملعاالتقرير السنوي املشرتك للجنة التنفيذية 
 اخابلتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا املن

التقريرررر السررررنوي املشررررتك للجنررررة التنفيذيررررة املعنيرررة ابلتكنولوجيررررا ومركررررز   
 نولوجيا املناخوشبكة تك

 موجز  
يغطييييييا تيييييينا الوأرييييييير أنشييييييط  وأناة التكنيييييي  الون  نييييييي  امل ن يييييي   لو نولوج ييييييا ) نيييييي   

. ويشومل الوأريير 2017الو نولوج ا( ومركز وشب   ت نولوج ا املناخ )املركز/الشب  ( يف عام 
خ يي  عتييف ف ييل مشييلني وف ييت، ماييوأت،، وااييد ل ييل ميين اص  ويي،. وي يير  ال  ييل امل

اول أيضيييييا  ، ويونييييي2017لتكنييييي  الو نولوج يييييا األعميييييال الييييي  اميييييطت ت  يييييا التكنييييي  يف عيييييام 
راف يف نورتي  ر األطياجوماع ها الرابع عشر واخلامس عشر ورسيالتها الرل اي   املوجهي  مؤ ميؤم

، 2017عيييام  الثالثييي  وال شيييرين. أميييا ال  يييل املخ ييي  لتمركز/الشيييب   ف  ييير  أعماصميييا يف
ر وجه  مؤ ميؤم ا   امل الواسع وال اشر جملتاهما االسوشاري والرسالل الرلويوناول االجوماع،

انمج األمي    مين بير م تومات مأدم األطراف يف نورت  الثالث  وال شرين. ويوضمن ال  ل أيضا  
رفي  . ويونياول املاملنياخ املوحدة لتب    عن املاالل املو يت  بيدورك ككهي  مضي    ملركيز ت نولوج يا

ملركز/الشييب   وج ييا واةات معييدان الوأرييير الايينوي املشييلني الييني تأدميي   نيي  الو نولاألول مجييرا
مت يي  ال حيي  عتأ يي    مؤ مييؤمر األطييراف. ويييورن املرفيي  الثيياين مسييهامات  نيي  الو نولوج ييا يف
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 معلومات أساسية -أوالا  

 الوالية -ألف 
أنشييييير ميييييؤمر األطيييييراف ال ييييي  الو نولوج يييييا، الييييي  تو يييييون مييييين التكنييييي  الون  نيييييي  امل ن ييييي   -1

املنيياخ )املركز/الشييب  (، لو اييذ تن  يين  لو نولوج ييا ) نيي  الو نولوج ييا( ومركييز وشييب   ت نولوج ييا 
إلجييراةات الوخ  ييف والو  ييف ولتون  يين  ال مييل امل ييزجم يف تييال تطييوير الو نولوج ييا ونأتهييا نعمييا  

 .(1)ال امل للت اق  
وطتيييؤ ميييؤمر األطيييراف يف نورتييي  الاييياب   عشيييرة مؤ  نييي  الو نولوج يييا واملركز/الشيييب    -2

لني، وطتؤ مؤ األماني  أيضيا  مةاي  تينا الوأريير الاينوي ومع مجراةات إلعدان تأرير سنوي مش
. واسيييوكاب  لييينلب الطتيييؤ، (2)املشيييلني ل نظييير ف ييي  ميييؤمر األطيييراف مييين ايييلل ت  و ييي  ال يييرع و،

 .(3)وم ت  ن  الو نولوج ا واملركز/الشب   مجراةات إلعدان تأرير سنوي مشلني
 ن  الو نولوج ا واملركز/الشب   تأيد  وقرر مؤمر األطراف يف نورت  ال شرين أن تواصل  -3

تأرييير سيينوي مشييلني مؤ مييؤمر األطييراف، ميين اييلل ت  و يي  ال ييرع و،، بشييرن أنشييط  وأناة كييل 
. ونعا مؤمر األطراف يف نورتي  ااانيي  وال شيرين  ني  الو نولوج يا واجملتيس االسوشياري (4)منهما

 .(5)شلني من تأريرمها الانوي املشلنيلتمركز/الشب   مؤ حتديو مجراةات معدان ال  ل امل
وشكع ميؤمر األطيراف  ني  الو نولوج يا واملركز/الشيب   عتيف مواصيت  حتيديو مجيراةات  -4

معييدان ال  ييل املشييلني الاييالف اليينكر وتأييد  تأرييير عيين نوييالج تيينا ال مييل يف تأريرمهييا الايينوي 
ين. وعيييلوة عتيييف عليييب، نعيييا ميييؤمر املشيييلني املأيييدم مؤ ميييؤمر األطيييراف يف نورتييي  الثالثييي  وال شييير 

األطراف يف نورت  الثان   وال شرين  ن  الو نولوج يا واملركز/الشيب   مؤ تضيم، تأاريرمهيا الاينوي  
 .(6)املشلك  املأبت  م تومات عن الوحدايت والدروس املاو انة يف تن  ن واليو هما

 نطاق التقرير -ابء 
لني لتكني  الو نولوج يا واملركز/الشيب   املأيدم مؤ ميؤمر أُنرج يف تنا الوأرير الانوي املش -5

 يتا: ما 2017 األطراف عن عام
 ف ل مشلني ب،  ن  الو نولوج ا واملركز/الشب   )ال  ل الثاين(؛ )أ( 
يف عليب الرسيالل  ، مبيا2017 ف ل عن أنشط  وأناة  ن  الو نولوج ا يف عام )ب( 

يف نورت  الثالث  وال شرين. ويشمل ال  ل نوالج االجومياع،  الرل ا   املوجه  مؤ مؤمر األطراف
ُأجنييز اييارج فييلة ان أييان االجوماعييات ميين أعمييال امييطت ت  ييا  الرابييع عشيير واخلييامس عشيير ومييا

__________ 

ّ   املأّرر   (1 )   .   117         ، ال أرة   16-   م أ / 1   
  .   143 و     142          ، ال أرةن   17-   م أ / 2      املأرر   (2 )
( 3)  FCCC/SB/2013/1 3         ، ال أرة .  
  . 4         ، ال أرة   20-   م أ /  17      املأرر   (4 )
  . 2         ، ال أرة   21-   م أ /  12      املأرر   (5 )
    . 6 و   5          ، ال أرةن   22-   م أ /  15      املأرر   (6 )
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م توميات   ن  الو نولوج ا  لو اون مع منظمات نول ي  ومنظميات م وميدة ب ي   مراقيؤ، ميورنا  
 واجهوها التكن  يف تن  ن والايهتا )ال  ل الثالو(؛ عن الوحدايت والدروس املاو انة ال 

يف علييب الرسيييالل  ، مبييا2017 ف ييل عيين أنشييط  وأناة املركز/الشيييب   يف عييام )ج( 
الرل ا   املوجه  مؤ مؤمر األطراف يف نورت  الثالث  وال شرين. ويشمل ال  ل نوالج االجومياع، 

، وم تومييييات عيييين الوحييييدايت والييييدروس الواسييييع وال اشيييير لتمكتييييس االسوشيييياري لتمركز/الشييييب  
املايو انة يف سي اق تن  يين واليي  اص  ويي،، وم توميات مأدميي  مين بييرانمج األمي  املوحييدة لتب  ي  عيين 

 .(7)املاالل املو ت  بدورك ككه  مض    ملركز ت نولوج ا املناخ )ال  ل الرابع(

 اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اهليئتان الفرعيتان -جيم 
اص  يي  ال رع يي  لتمشييورة ال تم يي  والو نولوج يي  )ت  يي  املشييورة( واص  يي  ال رع يي  لتون  يين  ل ييل -6

)ت  ييييي  الون  ييييين( تيييييونان النظييييير يف الوأريييييير الاييييينوي املشيييييلني لتكنييييي  الو نولوج يييييا واملركز/الشيييييب   
، والووصي   مبشيروم مأيرر بشيرن تينك املاييرل  كيا ينظير ف ي  ميؤمر األطيراف وي ومييدك 2017 ل يام
 نورت  الثالث  وال شرين.يف 

الفصر  املشررتك برل اللجنرة التنفيذيرة املعنيرة ابلتكنولوجيرا ومركرز وشربكة  -اثنياا  
 تكنولوجيا املناخ

مين أجيل ت زييز  2017 واصتت  ن  الو نولوج ا واملركز/الشيب   ت زييز ت اواميا يف عيام -7
اف مين جهيون   األطير تبنلي اون ميااالتااق والوآجمر يف عمل ال   الو نولوج يا. وس ايّهل تينا الو ي

لبتييدان ال مييل مييع اترمييا مؤ ت زيييز عمتهييا بشييرن تطييوير الو نولوج ييا ونأتهييا، ميين اييلل مواصييت  
 وت زيز الو اون والشراكات يف تال الو نولوج ا.

وعمتيييت  نييي  الو نولوج يييا واملركز/الشيييب  ، يف سييي اق نعييي  تن  ييين ات ييياق  رييييس، عتيييف  -8
يف علييب عيين طرييي  اسوضيياف    ملناقشييات املو تأيي   لبحييو والوطييوير والوكريييؤ، مبييا املضييا قييدما  

اجوماعات أثناة وفور انوهياة اليدورة الاانسي  واألرب ي، ل يل مين اص  وي، ال يرع و،، ومين ايلل 
مشييييارك  رليييي س وانلييييؤ رليييي س اجملتييييس االسوشيييياري لتمركز/الشييييب   يف فرييييي  االبو ييييار والبحييييو 

ؤ الوابع لتكني  الو نولوج يا. وواصيتت  ني  الو نولوج يا واملركز/الشيب   املشيارك  والوطوير والوكري
، وسييُودرج نوييالج علييب مييمن أنشييط  كييل منهمييا. 2017 يف اجوماعييات اخلييرباة الوأن يي، يف عييام

وممييياف   مؤ عليييب، ت اونيييت اص  ويييان عتيييف معيييدان مييينكرة م توميييات موجهييي  مؤ اليييدورة الاييياب   
شييورة بشييرن أنشييط   نيي  الو نولوج ييا واملركز/الشييب   اليي  مي يين أن ت ييون عات واألرب يي، ص  يي  امل

. وعيلوة (8)صت  بومع مطار الو نولوج ا وت ايذ ال ميل امل يزجم املو تي  بوطيوير الو نولوج يا ونأتهيا
عتف علب، ات أت  ن  الو نولوج ا واملركز/الشب   عتف مجراةات حمدثي  إلعيدان ال  يل املشيلني 

 تأريرمها الانوي املشلني املأدم مؤ مؤمر األطراف )املرف  األول(.من 

__________ 

              وفأا  لتمأرر   14 /   م أ-  18         ، ال أرة   10 .  (7 )
    .FCCC/SBSTA/2017/INF.5                    ت در بوص ها الوث أ    (8 )
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وواصتت  ن  الو نولوج ا واملركز/الشب   ال مل عتف ت زيز الروابط ب، ال   الو نولوج يا  -9
دوق األاضير نوي لت ينيف علب من الل مشارك  رل ا هما يف االجومام الاي واآلل   املال  ، مبا

دورة الثان يي  اييلل اليي اخ( مييع اص  ييات املنشييرة مبوجييؤ االت اق يي ، الييني ُعأييدلتمنيياخ )صييندوق املنيي
ملايييالل ، بشيييرن ااالجوميييام الثيييامن عشييير جملتيييس صيييندوق املنييياخ وال شيييرين مليييؤمر األطيييراف، ويف

 املو ت   لو نولوج ا والو اون يف تال البحو والوطوير.
جيات الو نولوج ي  ببحيو ال    ي  الي  وت اونت اص  وان عتف ت زيز عمت ي  تأ ي   االاو ا -10

  ن اطط  اغ  وتنمي ن  ا مااعدة األطراف عتف مواةم  عمت اهتا يف تنا ال دن مع عمت   ص
ل مييل املو تأيي  ا  يين اطييط يف معييدان وتن ال مييل الوطن يي  املو تأيي   ملنيياخ. وت اونييت اص  وييان أيضييا  

 يييي   عمت يييي  تأ الرل اييييا املوييييواف ميييين لو نولوج ييييا )اطييييط الو نولوج ييييا(، اليييي  تشيييي ل النيييياتج 
 االاو اجات الو نولوج   يف البتدان النام  .

وفيي  رةييي  تطت  يي   2018 وسوواصييل  نيي  الو نولوج ييا واملركز/الشييب   عمتهمييا يف عييام -11
 ييا ت زيييز لو نولوجاللسييوكاب  إلرشييانات مييؤمر األطييراف ولون  يين ات يياق  ريييس. وسوواصييل ال يي  

ناصيير عات ن  يين ال تالوواصييل مييع األطييراف وا هييات امل ن يي  األايير ، ونعيي   جهونتييا الرام يي  مؤ
 .ال ت   لو نولوج ا املندرج  ممن املاامهات احملدنة وطن ا  

 2017 تقرير أنشطة وأداء اللجنة التنفيذية املعنية ابلتكنولوجيا يف عام -اثلثاا  
 املسائ  التنظيمية -ألف 

 العضوية -1 

 للجنة التنفيذية املعنية ابلتكنولوجيا وانئبهانتخاب رئيس ا )أ( 
لتكني  والاي دة نونوجمييل  انوخبت  ن  الو نولوج ا الا د رانو ل ماي ل )الاويد( رل ايا   -12

ولوج يييا عييين اموناايييا . وأعربيييت  نييي  الو ن2017 ماسييي نا )سيييواجميتند( انلبييي  لييي  ل يييام - نت نغ ثيييوا
تكني  وانليؤ  ؤ رل اي  الالتنين شغل عتف الووايل منماس نا والا د رانو ل،  - لتا دة نت نغ ثوا
 متهيييا ب  ال ييي  يفأبيييدايك مييين روي ق انيييي  مّ نيييت التكنييي  مييين أناة ع ، مليييا2016 رل ايييها يف عيييام

 .2016 عام

 أعضاء اللجنة التنفيذية املعنية ابلتكنولوجيا )ب( 
 .(9)تُواي يف املوقع الشب ا للت اق   قالم  أبعضاة  ن  الو نولوج ا -13

 ترتيبات اجتماعات اللجنة التنفيذية املعنية ابلتكنولوجيا واألنشطة ذات الصلة -2 
، كلمهييييا يف بييييون أبملان ييييا، ومهييييا 2017 عأييييدت  نيييي  الو نولوج ييييا اجوميييياع، يف عييييام -14

اعار/ميارس، واجوماعهيا اخليامس عشير  31مؤ  28اجوماعها الرابيع عشير امل أيون يف ال يلة مين 

__________ 

( 9)  http://unfccc.int/bodies/election_and_membership/items/6558.php.  

http://unfccc.int/bodies/election_and_membership/items/6558.php
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بشرن  موام   ا   أيتول/سبومرب. وعأدت  ن  الو نولوج ا اوارا   15مؤ  12 لة من امل أون يف ال
 .(10)ال  اةة الطاق   يف ال ناع  ومبدال امل دات يف الأطاعات ال ث    انب ااثت ال ربون

أةي تغط ييي  مباشيييرة  وبُيييّو اجوماعيييا  نييي  الو نولوج يييا عيييرب شيييب   اإلنلنيييت، وتيييو ميييا -15
ال ام  مي ن االطلم عت هيا عنيد الطتيؤ. واضير االجومياع، مراقبيون، مبين ملناقشات ا تاات 

فييي ه  مراقبيييون مييين األطيييراف ومييين املنظميييات امل وميييدة ب ييي   مراقيييؤ. ونعيييت  نييي  الو نولوج يييا 
امليييييراقب، مؤ اإلعيييييراب عييييين ارالهييييي  بشيييييرن الأضيييييااي الييييي  جييييير  تناوصيييييا. وشيييييارني  ثتيييييو اجملتيييييس 

نيي  الو  يييف، والتكنييي  الدالميي  امل ن ييي   لومويييل ) نييي  الوموييييل(، االسوشيياري لتمركز/الشيييب  ، و 
وأمانيي  صييندوق املنيياخ، ومرفيي  الب  يي  ال امل يي . وتويياي واثليي  االجوميياع، وال ييرو  اليي   تتوهمييا 

 .(11)وتاك ل بثهما الشب ا وتأاريرمها يف مركز تبانل امل تومات الو نولوج  

ة للجنررررة التنفيذيررررة املعنيررررة ابلتكنولوجيررررا حترررردين وتنفيررررذ لطررررة العمرررر  املتجرررردد -ابء 
 2018-2016 للفرتة

 2018-2016حتدين لطة العم  املتجددة للجنة التنفيذية املعنية ابلتكنولوجيا للفرتة  -1 
شييهد االجوميييام الرابييع عشييير لتكنيي  الو نولوج يييا حتييديو اطييي  ال مييل املوكيييدنة لتكنييي   -16

جومييام الثيياين عشيير لتكنيي ، وعلييب  ييدف منراج ، املو يي  عت هييا يف اال(12)2018-2016لت ييلة 
املزييد ميين األنشييط  املو ييت  مبخوتييف اجمليياالت املوامي    ، مييع مراعيياة الييوالايت املاييندة ميين مييؤمر 
األطييراف واص  ويي، ال ييرع و، يف الايين  الاييابأ  واألنشييط  ا ديييدة اليي  نشييرت عيين تن  يين اطيي  

 ال مل.
 ميييل املوكيييدنة االسيييوكاب  لتيييوالايت واإلرشيييانات وت  يييل النايييخ  احملدثييي  مييين اطييي  ال -17

ا ديييييدة ال ييييانرة ميييين مييييؤمر األطييييراف واص  ييييات ال رع يييي  وكيييينلب وجاتيييي  وف ال يييي  عمييييل  نيييي  
 (13)لوالايهتييا ومهامهييا. وتظييل األنشييط  مندرجيي  مييمن ماييارات ال مييل الثلثيي  الو نولوج ييا وفأييا  

واجملييياالت املوامييي     الايييو  الييي  ايييدنهتا  نييي  الو نولوج يييا، وتيييا: الو  يييف؛ وموييييل ت نولوج يييا 
املناخ؛ والأضااي الناش   واملو يدنة ا وانيؤ؛ واالبو يار والبحيو والوطيوير والوكرييؤ؛ والوخ  يف؛ 

 وتأ  مات االاو اجات الو نولوج  .

 2017 املعنية ابلتكنولوجيا يف عامتنفيذ لطة العم  املتجددة للجنة التنفيذية  -2 
ب ميييل موميييوعا يف اجملييياالت املواميييي      2017 اميييطت ت  نييي  الو نولوج يييا يف عييييام -18

الشيييب  ، /ع املركزالايييو  املشيييار مل هيييا أعيييلك. وممييياف  مؤ عليييب، اميييطت ت التكنييي ،  لو ييياون مييي
 مر األطراف.مؤ مؤ  أدمبوحديو مجراةات معدان ال  ل املشلني من تأريرمها الانوي املشلني امل

__________ 

( 10)  http://unfccc.int/ttclear/events/2017_event1.  
( 11)  http://unfccc.int/ttclear/pages/tec_home.html.  
( 12)  http://unfccc.int/ttclear/misc_/StaticFiles/gnwoerk_static/TEC_documents/74d5eb7001834aa 

faca82d9400a3bc8e/185fa9a5ef4645149cae4c5eed0f40a6.pdf.  
 ) 2             ( ماييار ال مييل  2  :                                                          : حتت ييل املاييالل املو ييت   لو نولوج ييا وتأييد  توصيي ات س اسييات  ؛ 1             ( ماييار ال مييل  1 )  (13 )

 ) 3       ( مايار                                                                                         حت  ز الدع  وت اذ وت زيز الو ياون والشيراكات يف تيال الو نولوج يا ليزاينة وتيذة تن  ين اإلجيراةات؛
     ال م  ل  3                                                                      : الو اون مع املركز/الشب   لو زيز االتااق والوآجمر ناال ال   الو نولوج ا.

http://unfccc.int/ttclear/events/2017_event1
http://unfccc.int/ttclear/pages/tec_home.html
http://unfccc.int/ttclear/misc_/StaticFiles/gnwoerk_static/TEC_documents/74d5eb7001834aafaca82d9400a3bc8e/185fa9a5ef4645149cae4c5eed0f40a6.pdf
http://unfccc.int/ttclear/misc_/StaticFiles/gnwoerk_static/TEC_documents/74d5eb7001834aafaca82d9400a3bc8e/185fa9a5ef4645149cae4c5eed0f40a6.pdf
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وواصتت  ن  الو نولوج ا أعماصا اارج فيلة ان أيان االجوماعيات  العوميان عتيف أفرقي   -19
لتون  يين ال  يييال خلطيي  ال مييل املوكييدنة. واسيييو انت أفرقيي   نيي  الو نولوج ييا مييين  مواميي     توا ييا  

مراقييؤ امل ن ي . وتيرن تشيي  ت   مشيارك  ايرباة عّ نييوه  املنظميات الدول ي  واملنظمييات امل وميدة ب ي  
 .(14)يف املوقع الشب ا ملركز تبانل امل تومات الو نولوج   2017 األفرق  ووالايهتا ل ام

قّدمويي  مين ماييامهات مال يي ،  وتيوّن  نيي  الو نولوج يا أن تُ ييرب عين تأييديرتا ل طييراف مليا -20
 نييي   ّ ييين عليييب. وقيييد مقّدموييي  مييين نعييي  ولتمنظميييات وا هيييات امل ن ييي  ملشييياركوها النشيييط  ومليييا

 .2017 الو نولوج ا من النكاي يف تن  ن اط  عمتها املوكدنة يف عام

 التكيف )أ( 
أعماصييا عتييف صيي  د الو يياون ف مييا بيي، بتييدان  2017 واصييتت  نيي  الو نولوج ييا يف عييام -21

 ميييوجز  نييي )‘ س اسيييات ا   ا نيييوب والو ييياون الثلثيييا بشيييرن ت نولوج يييا الو  يييف، وأصيييدرت ميييوجزا  
الني ياو شف ك ف مي ن تاخذ الو اون ف ميا بتيدان ا نيوب والو ياون الثلثيا ‘( الو نولوج ا

لتو ك ل بوبانل ت نولوج ا الو ّ ف يف قطاعا امل اك والزراع . وُياتِّّط امليوجز الضيوة عتيف مايالل 
اق مييين قب يييل الوحيييدِّايت وأفضيييل املمارسيييات واليييدروس املايييو انة وأنوار ا هيييات امل ن ييي  يف سييي 

قيد اتف يي  عت ي  يف االجومييام الرابييع ‘ ميوجز  نيي  الو نولوج ييا‘اسوناياخ الو نولوج ييا ونأتهيا. وكييان 
 .(15)2017ازيران/يون    14عشر لتكن  وُنشر يف 

ومميياف  مؤ علييب، بييدأت  نيي  الو نولوج ييا يف هت  يي  ام ييع لتممارسييات ا  ِّّييدة لوحأ يي   -22
لو ياون ف ميا ن ايلل امل متا يف تال ت نولوج ات الو  ف ال  ال   يف تأاس  امل ارف والو ت  ا

لوكم يع ونشيرك اوهياة مين ب، بتدان ا نوب والو اون الثلثا. وات أت  ني  الو نولوج يا عتيف االن
ب يف تيييييال ، وعتييييف نراسيييي  مم ان يييي  االعومييييان عتييييف الو يييياون ف مييييا بيييي، ا نييييو 2017 يف عييييام

اييامهات ن يي  واملبتييدان يف تن  ين اطييط الو  ييف الوطت نولوج يات الو  ييف والوخ  ييف ملايياعدة ال
 .احملدنة وطن ا  

وعلوة عتف علب، واصتت  ن  الو نولوج يا أيضيا  الوحياور ميع  ني  الو  يف واملايامه   -23
 .2017 امعيييييف عمتهييييا يف سيييي اق الوحضييييذ الجوماعييييات اخلييييرباة الوأن يييي، بشييييرن الو  ييييف يف 

ن ي، بشييرن رباة الوأمييدالت يف سي اق تنظيي   اجوماعيات اخلييوتوطتيع  ني  الو نولوج ييا مؤ تأيد  
 .2018 الو  ف يف عام

 متوي  تكنولوجيا املناخ )ب( 

 الروابط ب، ال   الو نولوج ا واآلل   املال   ‘1‘ 
واصيييتت  نييي  الو نولوج يييا أعماصيييا ف ميييا يو يييل  ليييروابط بييي، ال ييي  الو نولوج يييا واآلل ييي   -24

ج اليييدورة الثان ييي  وال شيييرين مليييؤمر األطيييراف بشيييرن اليييروابط الأالمييي  بييي، أعأييياب نويييال املال ييي . ويف
احملورين، ات أت  ن  الو نولوج ا عتف أنشيط  مواب ي  عات صيت  بوموييل ت نولوج يا املنياخ  يدف 

__________ 

( 14)  http://unfccc.int/ttclear/templates/render_cms_page?s=TEC_intersesswrk.  
( 15)  http://unfccc.int/ttclear/tec/brief9.html.   

http://unfccc.int/ttclear/templates/render_cms_page?s=TEC_intersesswrk
http://unfccc.int/ttclear/tec/brief9.html
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يف علييب ميين اييلل ت زيييز الو يياون مييع صييندوق املنيياخ، ومرفيي  الب  يي  ال امل يي ،  ت زيييز الييروابط، مبييا
 و ن  الومويل.

 الو اون مع التكن  الدالم  امل ن    لومويل ‘2‘ 
قّدمت  ن  الو نولوج ا، بطتؤ من  ن  الومويل، مسهامات لونظر ف ها تنك التكن  يف  -25

سييي اق معييييدان ُمييييدالت اخليييرباة املأدميييي  ألغييييرا  االسييييو را  الايييانس ل ل يييي  املال يييي . ورّكييييزت 
لنأيييييل الو نولوج يييييا اايييييبما ورن يف مطيييييار  مسييييهامات  نييييي  الو نولوج يييييا عتيييييف م  يييييارين حمييييدنين

، واسييوندت اإلسييهامات مؤ أعمييال  نيي  الو نولوج ييا (16)االسييو را  الييني قدمويي   نيي  الومويييل
عتييييف صيييي  د مويييييل ت نولوج ييييا املنيييياخ، وتأ يييي   االاو اجييييات الو نولوج يييي ، واالبو ييييار والبحييييو 

مؤ  نييي  الومويييييل عات صييييت   مسييييهامات والوطيييوير والوكريييييؤ. وقيييّدمت  نيييي  الو نولوج ييييا أيضيييا  
 ؤ من  ن  الومويل.تمبشروم اإلرشانات املوجه  لت  اانت الوشغ ت   ل ل   املال  ، اسوكاب  لط

 الو اون مع ال ندوق األاضر لتمناخ ‘3‘ 
قييّرر تتييس صييندوق املنيياخ عأييد اجومييام سيينوي ميين أجييل ت زيييز الو يياون واالتايياق بيي،  -26

اخ عتييف ندوق املنييصييمبوجييؤ االت اق يي . وتيينظ  تيينا االجومييام أمانيي  ال ييندوق واص  ييات املنشييرة 
وج ييييا الو نول أسييياس سييينوي، وي أيييد  القيييلان ميييع نورات ميييؤمر األطيييراف. وشيييارني رل ايييا  نييي 

ميع اليدورة  القيلانواجملتيس االسوشياري لتمركز/الشيب   يف االجوميام الاينوي األول اليني عأيد  
ني نوي الثياين، اليوميام الاي، ونعا الرل اان مؤ املشيارك  يف االجالثان   وال شرين ملؤمر األطراف

 س  أد  القلان مع الدورة الثالث  وال شرين ملؤمر األطراف.
ونظر تتس صندوق املناخ، الل اجوماع  الثامن عشر، يف ا ارات مي ن من الصا  -27

س صيندوق نعيا تتيو النام ي .  لت ندوق نع  جهون الو اون يف تال البحو والوطوير يف البتيدان
س صيييندوق طت يييا تتييياملنييياخ رل ايييا  نييي  الو نولوج يييا واجملتيييس االسوشييياري لتمركز/الشيييب   أن يُ 

ناوليي  صيينا  سيي اق تاملنيياخ عتييف عمييل ت  و همييا يف تييال االبو ييار والبحييو والوطييوير والوكريييؤ يف
 املوموم.

 الو اون مع مرف  الب    ال امل   ‘4‘ 
ون  ن يف نورهتا الثالث  واألرب ،  ن  الو نولوج ا مؤ حتديو تأريرتا بشيرن نعت ت    ال -28

، (17)تأ ييي   بيييرانمج بيييوجمانن االسيييلات كا لنأيييل الو نولوج يييا، املنيييدرج يف مطيييار مرفييي  الب  ييي  ال امل ييي 
 السيونان مؤ الوكربي  امل واييب  واليدروس املايو انة ميين مراكيز نأيل ومويييل ت نولوج يا املنياخ وميين 
املشييياريع الوكريب ييي  يف مطيييار الوكدييييد الرابيييع مليييوارن مرفييي  الب  ييي  ال امل ييي . وُيايييو ان بوأيييارير تأ ييي   

املايو انة. وبيدأت املشاريع يف منو ف املدة كم در لتم تومات املو تأ   نك الوكرب  واليدروس 
أُتيي م ميين تأييارير  . و لنظيير مؤ عييدن مييا2017  نيي  الو نولوج ييا عمتهييا يف تيينا ال ييدن يف عييام

__________ 

 ) 1             ( اجملموعييييي  نال -                                                                            تأيييييد  امليييييوارن املال ييييي  وف ال يييييي  اسيييييوخدامها: الب  يييييات الوم  ن ييييي  لوح  يييييز االسييييييوثمار يف   (16 )
ُ  ِّ                  ت نولوج ييات سييت م  ب   ييا  ُ  ِّييف ميين انب ييااثت غيياجمات                                                    الدف  يي  ونأييل تيينك الو نولوج ييات، والب  ييات الوم  ن يي                           

                                                النويالج والويرثذات احملأأي  ب ضيل امليوارن املأدمي : نأيل   -             ( اجملموعي  تياة  2 )                                  لو زيز الأدرة عتف حتمل تغيذ املنياخ.
             الو نولوج ا.

( 17)     FCCC/SBI/2015/22 79         ، ال أرة  .  
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. وات أيت التكني  عتيف أن تنوظير 2018 منو ف امليدة، قيررت التكني  أن تواصيل عمتهيا يف عيام
الب  ي  ال امل ي   اا ول عتف املزيد من تأارير تأ    منو ف املدة ال  سوواي ككزة من تأرير مرف 

املأييدم مؤ مييؤمر األطييراف يف نورتيي  الراب يي  وال شييرين، عتييف أن تاييو مل تأريرتييا احملييّد  عأييؤ 
 .تتأا تأرير مرف  الب    ال امل  

 القضااي الناشئة واملتعددة اجلوانب )ج( 

 اخلاالر واألمرار ‘1‘ 
ارسييو الدول يي  امل ن يي   خلاييالر يف مطييار مواب يي  ال مييل األويل مييع التكنيي  الون  نييي  آلل يي  و  -29

، 2016 واألمرار املرتبطي  بويرثذات تغيذ املنياخ )املشيار مل هيا ف ميا يتيا التكني  الون  نيي ( يف عيام
اسييوطلم مم يياانت الو يياون اليي  تنطييوي عتييف فوالييد  2017 واصييتت  نيي  الو نولوج ييا يف عييام

مراعييياة األعميييال عات ال يييت  اليييني  موبانلييي  ل يييل مييين  نييي  الو نولوج يييا والتكنييي  الون  نيييي ، ميييع
تضيطتع  ييا  نيي  الو نولوج ييا وأي م تومييات عات صييت  تو تيي   خلاييالر واألمييرار. وأعييدت  نيي  
الو نولوج ييييا توصيييي ات بشييييرن مييييداال مؤ الو يييياون بيييي، اص  ويييي، وأاالوهييييا مؤ التكنيييي  الون  نييييي   

 .(18)وكدنة لتكن  الون  ني كإسهام يرما مؤ حتديد أنشط  ُتدرج يف اط  ال مل اخلما   امل

 تطوير وت زيز الأدرات والو نولوج ا عتف ال   د احملتا ‘2‘ 
)ب(، شيييرعت  نيي  الو نولوج ييا يف النظييير يف 66، ال أييرة 21-م أ/1اسييوكاب  لتمأييرر  -30

 هييوم سو شيياف ماماييرل  تطييوير وت زيييز الأييدرات والو نولوج ييا عتييف ال يي  د احملتييا، عيين طرييي  
صييت  عمتهييا عتييف موا ولوج ييات احملت يي  ونطيياق تطب أيي . وات أييت  نيي  الو نولوج يياالأييدرات والو ن

ت وميييات عااس امل تبشييرن تيينك املاييرل  والوواصيييل مييع اص  ييات األايير  يف مطيييار االت اق يي  اللوميي
 .ال ت  بشرن تاالت عمل كل منها

 االبتكار والبحن والتطوير والتجريب )د( 
، أنرجييت  نيي  (19)األطييراف يف نورتيي  ااانييي  وال شييرين تتب يي  لوالييي  ماييندة ميين مييؤمر -31

الو نولوج يييا يف اطييي  عمتهيييا املوكيييدنة أنشيييط  تو تييي   البو يييار والبحيييو والوطيييوير والوكرييييؤ. 
 ييينا ال ميييل بنشييير ورقييي  عميييل م نونييي   موييييل  ، مضيييت  نييي  الو نولوج يييا قيييدما  2017 عيييام ويف

، ال  تاتط الضوة عتف الايبل الي  (20)ملناخ البحو والوطوير والوكريؤ يف تال ت نولوج ات ا
مي ن أن ت يزجم  يا ا هيات ال اعتي  الوطن ي  والدول ي  موييل أنشيط  البحيو والوطيوير والوكرييؤ يف 
تييال ت نولوج ييا املنيياخ ميين أجييل مواجهيي  الوحييدايت املتحيي  املو تأيي   ملنيياخ والونم يي  املاييودام . 

ماصييا املو تأيي   البو ييار والبحييو والوطييوير والوكريييؤ. وات أييت  نيي  الو نولوج ييا عتييف مواصييت  أع
وأشييارت مؤ أن تيينا ال مييل مي يين أن ت ييون ليي  صييت   لبحييو امل ييات ما لييدور االبو ييار ومباييرل  

__________ 

 /TEC/2017/14/15 ،  http://unfccc.int/ttclear/misc_/StaticFiles/gnwoerk_static                       املرفييي  الثييياين مييين الوث أييي    (18 )

tn_meetings/792f04981bee47dfbac8c1264b0ca894/406dc6a0a2d04a3db8225aed1efa6121.pdf.  
       )أ(.  66         ، ال أرة   21-   م أ / 1      املأرر   (19 )
( 20)  http://unfccc.int/ttclear/docs/TEC_RDD%20finance_FINAL.pdf.  

http://unfccc.int/ttclear/misc_/StaticFiles/gnwoerk_static/tn_meetings/792f04981bee47dfbac8c1264b0ca894/406dc6a0a2d04a3db8225aed1efa6121.pdf
http://unfccc.int/ttclear/misc_/StaticFiles/gnwoerk_static/tn_meetings/792f04981bee47dfbac8c1264b0ca894/406dc6a0a2d04a3db8225aed1efa6121.pdf
http://unfccc.int/ttclear/docs/TEC_RDD%20finance_FINAL.pdf
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اسيييوحدا  ت نولوج يييات مناا ييي  انشييي   مثيييل الو نولوج يييات ال دميييي  االنب يييااثت وت نولوج يييات 
 االنب ااثت الاتب  .

بشييييييرن االبو ييييييارات  دت  نيييييي  الو نولوج ييييييا نشيييييياطا ااصييييييا  ومميييييياف  مؤ علييييييب، عأيييييي -32
. واسييييوطتع النشيييياة ال    يييي  اليييي  مي يييين  ييييا تاييييخذ االبو ييييارات (21)الو نولوج يييي  وتغييييذ املنيييياخ

واسيلات ك ات أفي  منو يف الأيرن. وشيارني يف  الو نولوج   لدع  تن  ين املايامهات احمليدنة وطن يا  
ابذ ميثتون  100ر/مايو لته  ات ال رع  ، أكثر من النشاة، الني ُأجري الل فلة نورات أاي

 طال   واس   من اخلت  ات ال تم  .
مؤ ورقييي  ال ميييل والنشييياة اخلييياع املييينكورين أعيييلك وغيييذ عليييب مييين األعميييال  واسيييونانا   -33

بشييرن ال    يي  اليي  مي يين  ييا للبو ييار نعيي  ‘ مييوجز  نيي  الو نولوج ييا‘الاييابأ ، أعييّدت التكنيي  
. وسيُو مِّّ   ني  الو نولوج يا (22)واسيلات ك ات أفي  منو يف الأيرن امهات احملدنة وطن يا  تن  ن املا

موجزتييييا يف نشيييياة جييييانل ييييينظ  اييييلل الييييدورة الثالثيييي  وال شييييرين ملييييؤمر األطييييراف. وعتييييف تيييينا 
األساس، أعدَّت  ن  الو نولوج ا رسيالل وتوصي ات رل اي   قيّدموها مؤ ميؤمر األطيراف يف نورتي  

 نال أنانك(.-وال شرين بشرن االبو ار والبحو والوطوير والوكريؤ )انظر ال  ل اثلثا   الثالث 
وعيييلوة عتيييف عليييب، شيييرعت  نييي  الو نولوج يييا يف حتدييييد الب  يييات الوم  ن ييي  واايييواجز  -34

ات الشييب   وتأ  ميي/ املركزالطتبييات اليي  تييرن مؤ ويف تييرن يف املاييامهات احملييدنة وطن ييا   الأالميي  كمييا
 ييييات اييي، الب اجيييات الو نولوج ييي . وتويييواف التكنييي  حتديييييد س اسيييات واسيييلات ك ات لوحاالاو 

 .2018 الوم  ن   وم ا   ال راق ل. وسوواصل التكن  تنا ال مل يف عام

 التخفيف )ه( 
، اسوضييييييييييييافت  نيييييييييييي  111)ج( و109، ال أييييييييييييرةن 21-م أ/1اسييييييييييييوكاب  لتمأييييييييييييرر  -35

، 2017 اير/مييايوأ املخ يي  ملاييرل  الوخ  ييف يف الو نولوج ييا، اييلل اجومييام اخلييرباة الوأن يي،
 يفالعومييان عت هييا  مي يين ابشييرن ااتييول الا اسييات   والو نولوج يي  املبو ييرة اليي  مواميي   ا   اجوماعييا  

  يي  اليي  مييام ال  سيي اق الوه  يي  ااضييري  املاييودام . وانقشييت جهييات فاعتيي  رل ايي   اييلل االجو
ات   ل الا اسييييالميييي  عتييييف الوخطيييي ط ااضييييري وااتييييو مي يييين أن ياييييه   ييييا اتبييييام ُاُييييج مبو ييييرة ق

  املدن.يفاودام  والو نولوج   يف حتأ   ا ض للنب ااثت وجين فوالد عتف ص  د الونم   امل
، انقشت  ن  الو نولوج يا وأقيرت مسيهامها 113، ال أرة 21-م أ/1واسوكاب  لتمأرر  -36

 ثاين(.ملرف  الاا، ف ال و  )انظر يف تأ    عمت   ال ح  الوأين جملال الوخ  ف  دف حت
وعأييدت،  القييلان مييع االجومييام الرابييع عشيير  (23)وأعييدت  نيي  الو نولوج ييا ورقيي  تأن يي  -37

بشيرن ال  ياةة الطاق ي  يف ال ييناع  وموميوم مبيدال امل ييدات  مواميي   ا   لتكني  الو نولوج يا، ايوارا  
. وأةي ااييواُر لتمشييارك، فرصيي   لو م يي  فهيي  تييدابذ (24)يف الأطاعييات ال ث  يي  انب ييااثت ال ربييون

وت نولوج يييات ال  يييياةة الطاق ييي  ال ييييناع   امل وميييدة يف سيييي اق شيييراكات وبييييرامج صيييناع   شيييي ، 
__________ 

( 21)  http://unfccc.int/ttclear/events/2017_event2.  
( 22)  http://unfccc.int/ttclear/tec/documents.html.  
( 23)  http://unfccc.int/ttclear/misc_/StaticFiles/gnwoerk_static/TEC_tab_1/a798b4bf040943a1a97b 

896db24ecde1/84f5bf5d5d64429196ddbe5e0ea4d08c.pdf.  
( 24)  http://unfccc.int/ttclear/events/2017_event1.  

http://unfccc.int/ttclear/misc_/StaticFiles/gnwoerk_static/TEC_tab_1/a798b4bf040943a1a97b896db24ecde1/84f5bf5d5d64429196ddbe5e0ea4d08c.pdf
http://unfccc.int/ttclear/misc_/StaticFiles/gnwoerk_static/TEC_tab_1/a798b4bf040943a1a97b896db24ecde1/84f5bf5d5d64429196ddbe5e0ea4d08c.pdf
http://unfccc.int/ttclear/events/2017_event1
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ولوحديييد اخل ييارات الا اسييات   الأالميي  واالاو اجييات واإلجييراةات عات ال ييت   يينا اجملييال، مييع 
شيلك ، وتأاسي  اليدروس املايو انة وأفضيل املمارسيات، اللك ز عتف الومويل والودريؤ وال واليد امل

 وحتديد الابل ال   ت  بو زيز اسونااخ تن  ن ت نولوج ات ال  اةة الطاق   وتوس ع نطاقها.
مؤ ااييوار املواميي  ا، أصييدرت التكنييي  مييوجزا  بشييرن ال  يياةة الطاق يي  وك ييياةة  واسييونانا   -38

‘ ميييييوجز  نييييي  الو نولوج يييييا‘. ويبيييييّ، (25)امل يييييدات يف الأطاعيييييات ال يييييناع   ال ث  ييييي  االنب يييييااثت
الوحدايت واالاو اجيات يف سي اق حتاي، ال  ياةة الطاق ي  وك ياةة امل يدات يف ال يناع ، ويأيدم 

مارسييات والييدروس املاييو انة، وياييتط الضييوة عتييف عوامييل النكيياي وكيينلب ألفضييل امل اسو رامييا  
أنوار خموتف ا هات امل ن   ب مت   ت زيز ال  اةة الطاق ي  يف ال يناع . وأعيدت  ني  الو نولوج يا 

متخ ييات تن  نييي  لتكهييات امل ن يي  الوال يي : واميي و الا اسييات احملت ييون، وقطييام ال ييناع ،  أيضييا  
واملنظميات الدول ي . وسُو يدر  ني  الو نولوج يا امليوجز واملتخ يات الون  نيي   واملؤساات املال ي ،

يف س اق نشاة جانل ينظ  الل الدورة الثالث  وال شرين ملؤمر األطيراف. وعتيف تينا األسياس، 
أعيييدت  نييي  الو نولوج يييا رسيييالل وتوصييي ات رل ايييي   موجهييي  مؤ اليييدورة الثالثييي  وال شيييرين ملييييؤمر 

ل  ييياةة الطاق ييي  وك ييياةة امل يييدات يف الأطاعيييات ال يييناع   ال ث  ييي  االنب يييااثت األطيييراف بشيييرن ا
 نال أنانك(.-)أنظر ال  ل اثلثا  

وت اونيييييت  نييييي  الو نولوج يييييا ميييييع ميييييؤاجمري ال ميييييل املنيييييااا الرف  يييييا املايييييوو  وقيييييدمت  -39
   ني ميل كيل مينعمسهامات بشرن مم ان ات الو اون ال  تنطوي عتيف فواليد موبانلي  ت يّؤ يف 

 .اك  مراكش لت مل املنااا ال املاالو نولوج ا وشر 

 تقييمات االحتياجات التكنولوجية )و( 

 مرشانات بشرن معدان اطط ال مل املو تأ   لو نولوج ا )اطط الو نولوج ا( ‘1‘ 
، أجنيييزت 65، ال أيييرة 21-م أ/1، واملأيييرر 13، ال أيييرة 20-م أ/17اسيييوكاب  لتمأيييرر  -40

انات بشيييييرن ال    ييييي  الييييي  مي ييييين  يييييا لنويييييالج تأ  ميييييات االاو اجيييييات  نييييي  الو نولوج يييييا مرشييييي
سي ما اطييط الو نولوج يا، أن ُتطييور لو ضيا مؤ مشياريع مي يين تن  ينتا يف ااييي   الو نولوج ي ، ال

. ونو ك  لنلب، اسو انت البتدان  إلرشانات يف املرات  الثان   من مشروم تأ  مات (26)املطاف
لإلرشيييانات موااييي   سيييو ون اطيييط الو نولوج يييا الييي  أعيييدت وفأيييا  االاو اجيييات الو نولوج ييي ، و 

 .2017 حبتول ااي  عام

 مواةم  تأ  مات االاو اجات الو نولوج   مع عمت   ص اغ  وتن  ن اطط الو  ف الوطن   ‘2‘ 
، نظييييييرت  نيييييي  الو نولوج ييييييا،  لو يييييياون مييييييع 5، ال أييييييرة 21-م أ/3اسييييييوكاب  لتمأييييييرر  -41

(، يف و  ييف وفرييي  اخلييرباة امل ييين أبقييل البتييدان قييوا  )فرييي  أقييل البتييدان قييوا  املركز/الشييب   و نيي  ال
الاييبل اليي  مي يين  ييا مايياعدة األطييراف يف مواةميي  تأ  مييات ااو اجاهتييا الو نولوج يي  مييع عمت يي  
صيي اغ  وتن  يين اطييط الو  ييف الوطن يي . ورّابييت  نيي  الو نولوج ييا مبشييروم الورقيي  املو تأيي  مبواةميي  

الاو اجات الو نولوج   مع عمت   ص اغ  وتن  ن اطط الو  ف الوطن  ، ال  أُعيدت تأ  مات ا
__________ 

( 25)  http://unfccc.int/ttclear/tec/documents.html.  
( 26)  http://unfccc.int/ttclear/misc_/StaticFiles/gnwoerk_static/TEC_column_M/33933c6ccb7744bc8 

fd643feb0f8032a/82af010d04f14a84b9d24c5379514053.pdf.   

http://unfccc.int/ttclear/tec/documents.html
http://unfccc.int/ttclear/misc_/StaticFiles/gnwoerk_static/TEC_column_M/33933c6ccb7744bc8fd643feb0f8032a/82af010d04f14a84b9d24c5379514053.pdf
http://unfccc.int/ttclear/misc_/StaticFiles/gnwoerk_static/TEC_column_M/33933c6ccb7744bc8fd643feb0f8032a/82af010d04f14a84b9d24c5379514053.pdf
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، وات أت التكني  عتيف أن تواصيل  لو اون مع املركز/الشب   و ن  الو  ف وفري  أقل البتدان قوا  
 .2018 ال مل بشرن الورق  يف عام

   مشروم منهك   بشرن رصد نوالج تأ    االاو اجات الو نولوج ‘3‘ 
وم ت  ني  الو نولوج يا منهك ي  لرصيد وتن  ين اطيط الو نولوج يا. وااوُيربت املنهك ي   -42

اق  يي  وعلييب يف سيي ميين البتييدان اليي  هيير  ف هييا تأ يي   للاو اجييات الو نولوج 14 لو يياون مييع 
وتونييو، كون يي  يف  اتأيي  عمييل تدريب يي  بشييرن تأ يي   االاو اجييات الو نولوج يي  نظمييت يف ازيران/ي

ؤ مرشيانات مسيوحّول  افأت  ن  الو نولوج ا عتف ومع ال  غ  النهال ي  لتمنهك ي ، الي بنن. وو 
 .)أ( أعلك40ل أرة لرصد اطط الو نولوج ا، من أجل منراجها يف اإلرشانات املشار مل ها يف ا

 أنشطة دعم تنفيذ اتفاق ابريس )ز( 
وج يييييا،  لو ييييياون ميييييع ، نظيييييرت  نييييي  الو نول68، ال أيييييرة 21-م أ/1اسيييييوكاب  لتمأيييييرر  -43

وصي   بألطراف ال امل ا مؤمر املركز/الشب  ، يف النفهج املوب   يف معدان الوأرير الانوي املأدم مؤ
وج ييا عتييف أن الو نول اجومييام األطييراف يف ات يياق  ريييس. واتف يي  يف االجومييام الرابييع عشيير لتكنيي 

لرام يي  مؤ انشييطوهما أمشييلني يبيي،  التكنيي  واملركز/الشييب   ينبغييا أن ي و  ييا رعييدان تأرييير وااييد
 نع  تن  ن ات اق  ريس واالت اق  .

لييدع  تن  يين  2017 وف مييا يتييا األنشييط  اليي  امييطت ت  ييا  نيي  الو نولوج ييا يف عييام -44
 ات اق  ريس:

)ب(، شيييرعت  نييي  الو نولوج يييا يف 66، ال أيييرة 21-م أ/1اسيييوكاب  لتمأيييرر  )أ( 
  ، عييييين طرييييييلأيييييدرات والو نولوج يييييات عتيييييف ال ييييي  د احملتييييياالنظييييير يف مايييييرل  تطيييييوير وت زييييييز ا

 لك(؛أع 30رة اسو شاف م هوم الأدرات والو نولوج ات احملت   ونطاق تطب أ  )انظر ال أ
)أ(، أنرجت  ن  الو نولوج يا أنشيط  66، ال أرة 21-م أ/1اسوكاب  لتمأرر  )ب( 

مضيييت و  2018-2016لت يييلة بشيييرن البحيييو والوطيييوير والوكرييييؤ يف اطييي  عمتهيييا املوكيييدنة 
 أعلك(؛ 31)انظر ال أرة  2017  نا ال مل يف عام قدما  

، أعيييدت (27)اسيييوكاب  لطتيييؤ مييين ت  ييي  املشيييورة يف نورهتيييا الاانسييي  واألرب ييي، )ج( 
 ن  الو نولوج ا منكرة م تومات موجه  مؤ الدورة الااب   واألرب ، ص    املشورة بشيرن أنشيط  

  مي يين أن ت ييون عات صييت  بومييع مطييار الو نولوج ييا وت اييذ ال مييل امل ييزجم  نيي  الو نولوج ييا اليي
 .و ت  بوطوير الو نولوج ا ونأتهاامل

 مسائ  ألرى )ح( 
مييين أجيييل اا ييياا عتيييف ات يييال وت ييياون ف يييال، بييي،  نييي  الو نولوج يييا واملركز/الشيييب  ،  -45

جوماعييات ا اضييور اوانلبامهييواصييل رل اييا  نيي  الو نولوج ييا واجملتييس االسوشيياري لتمركز/الشييب   
 اص  و، واملشارك  ف ها بنشاة.

__________ 

( 27)  FCCC/SBSTA/2017/4 34         ، ال أرة  .  
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 التعاون مع املؤسسات واجلهات املعنية األلرى -3 
واصتت  ن  الو نولوج ا الو اعل والو ياون ميع املؤسايات وا هيات امل ن ي  األاير  مين  -46

  مراقيؤ مؤ ب ي وميدة يف عليب: نعيوة األطيراف املراقبي  واملنظميات امل  الل وسالل خموت  ، مبيا
 ؛ ونعيوة ا هيياتملواميي  ااملشيارك  يف اجوماعيات التكنيي ؛ ونعيوة اخلييرباة مؤ املشيارك  يف اايوار ا
مييع  لوواصييل  نوظييامو يياون واامل ن يي  مؤ املشييارك  يف أفرقيي  ال مييل املخوت يي  لتكنيي  الو نولوج ييا؛ وال

  نييييي ، نيييي  الونب  ، والتكاملؤساييييات واص  ييييات األايييير ، ميييين قب ييييل  نيييي  الو  ييييف، واملركز/الشيييي
 ل.الوموي ، و ن وصندوق املناخ، ومرف  الب    ال امل  ، وفري  أقل البتدان قوا  

، ت اونييت  نيي  الو نولوج ييا مييع  نيي  الو  ييف، 5، ال أييرة 21-م أ/3واسييوكاب  لتمأييرر  -47
الاو اجيييات اأ  ميييات ، واملركز/الشيييب   يف صييي اغ  ورقييي  بشيييرن مواةمييي  توفريييي  أقيييل البتيييدان قيييوا  

ت اواييا   نولوج يياالو نولوج ي  مييع عمت ي  ومييع وتن  ين اطييط الو  ييف الوطن ي . وواصييتت  ني  الو
رن الو  ف أن ، بشيف س اق الوحضذ الجوماعات اخلرباة الو مع  ن  الو  ف، وقدمت مسهاما  

 .2017 يف عام
 ي  ببنياة الأيدرات ) ني  وشاركت  ن  الو نولوج ا يف االجومام األول لتكن   رييس امل ن -48

يي   القييلان مييع الييدورة الاانسيي  واألرب يي، ل يين ،  ويي، ال ييرع و،ميين اص  بنيياة الأييدرات( الييني نُظِّّ
اف  مؤ علييب، رات. وممييوببنيياة الأييد وعرمييت التكنيي  أعماصييا املو تأيي   ملاييامهات احملييدنة وطن ييا  
كيياالت ت صييت  مبمت مييدالت عاواصييتت  نيي  الو نولوج ييا ت اواييا مييع التكنيي  الون  نييي  وقييدّ 

 الو اون املم ن  ب، اص  و،.
وواصييييتت  نيييي  الو نولوج ييييا ت زيييييز ت اواييييا مييييع صييييندوق املنيييياخ عيييين طرييييي  املشييييارك  يف  -49

رة ات املنشييياالجوميييام الاييينوي اليييني ي أيييدك ال يييندوق ميييع اص  ييي اجوميييام تتيييس ال يييندوق ويف
ت عات اجملييياال عميييل  نييي  الو نولوج يييا يف مبوجيييؤ االت اق ييي ، وقيييدم رلييي س التكنييي  مااطيييات عييين

لت عات دتا مبيدامياالتومام املشلني. وت اونت  ني  الو نولوج يا ميع  ني  الوموييل مين ايلل 
لوشيييغ ت   ال  ييياانت اصييت   السيييو را  الايييانس ل ل ييي  املال ييي  ومبشييروم اإلرشيييانات املوجهييي  مؤ 

 ل ل   املال  .
وانليييؤ رل ايييها يف اجوماعيييات وأنشيييط  أاييير ، مثيييل وشيييارني رلييي س  نييي  الو نولوج يييا  -50

لت اق يييي  ولوج ييييا لاالجومييييام الرابييييع عشيييير جملتييييس صييييندوق املنيييياخ؛ والنشيييياة ا ييييانل آلل يييي  الو ن
يييي  يف الييييدورة الثان يييي  وال شييييرين ملييييؤمر األطييييراف؛ وا لايييينوي األول االجومييييام اإلطارييييي ، الييييني نُظِّّ

رين الرف  يييا ن امليييؤاجم ت اق ييي ؛ ومبيييانرة   ميييلت ميييل يييندوق املنييياخ ميييع اص  يييات املنشيييرة مبوجيييؤ اال
رانمج عميل بيمشياورات   ايلل اليدورة الثان ي  وال شيرين مليؤمر األطيراف، و املاوو  لتمضيا قيدما  

، ال يرع و،؛ ن اص  ويشراك  ميراكش لت ميل املنيااا ال ياملا يف اليدورة الاانسي  واألرب ي، ل يل مي
ملايييودام  لونم ييي  ايف سييي اق اطييي  ا ات احمليييدنة وطن يييا  ونشييياة جيييانل بشيييرن حت  يييز تن  ييين املايييامه

ا ص  ي  تحيوار البحثيمن الل الو اون ف ما ب، بتدان ا نوب؛ واالجوميام الواسيع ل 2030 ل ام
 املشورة.

 االتصال والتواص  -4 
عتيييف اسيييلات ك   للت يييال والوواصيييل  يييدف  2016 ات أيييت  نييي  الو نولوج يييا يف عيييام -51

 2017 هييا. وبنيياة عتييف تيينك االسييلات ك  ، امييطت ت  نيي  الو نولوج ييا يف عييامت زيييز مبييراجم نواا
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أجنزتييييي  والوواصيييييل ميييييع ا هيييييات امل ن ييييي  بوسيييييالل م ووبييييي  وشييييي وي   جبهيييييون ات يييييال لتو رييييييف مبيييييا
. ومشييل علييب الو يياون مييع  تتيي  ال  ياةة الطاق يي   ألغييرا  الييدورة الثالثيي  وال شييرين (28)ومل لون ي 

وخدام وسيييالط الوواصيييل االجومييياعا لتيييلويج ألنشيييط  التكنييي  مييين ايييلل مليييؤمر األطيييراف، واسييي
#climatetechف ايييييبوني وتييييييويل  سيييييوخدام وسيييييي  

مييييييع  . وت اونيييييت  نيييييي  الو نولوج يييييا أيضييييييا  (29)
املركز/الشب   للمطلم أبنشط  مشلك  للت ال والوواصيل، بوسيالل منهيا نظيام املركز/الشيب   

 تومات الو نولوج  ، ووسالط الوواصل االجوماعا.إلنارة امل ارف، ومركز تبانل امل 
ولدع   ن  الو نولوج ا يف ت زيز جهون االت ال والوواصيل، واصيتت األماني  ت زييز مركيز  -52

 نولوج يييا، تكنييي  الوبتبيييانل امل توميييات الو نولوج ييي . ويوضيييمن املوقيييع أايييد  امل توميييات املو تأييي  
 ألطراف.اؤ مؤمر مورسالتها الرل ا   املوجه  يف علب حمل  عام  عن أعماصا وواثلأها  مبا

 التحدايت والدروس املستفادة -جيم 
نعييا مييؤمر األطييراف يف نورتيي  الثان يي  وال شييرين  نيي  الو نولوج ييا واملركز/الشييب   مؤ أن  -53

م تومييات بشيييرن  يُييدرجا يف ال  ييل املناسييؤ ميين تأاريرمهييا الايينوي  املشييلك  اليي  سييوأدم الاأييا  
 .(30)ت والدروس املاو انة يف تن  ن والي  كل منهماالوحداي

لوظال هييا واسييوكاب  لتييوالايت  وامييطت ت  نيي  الو نولوج ييا  ل ديييد ميين األنشييط  وفأييا   -54
توصيي ات   وتأييد يشييمل تنيياول مواميي ع شيي  ال ييانرة عيين مييؤمر األطييراف واص  ييات ال رع يي ، مبييا
نشيورات أن ي ، ومتلوج يا ، ومرشيانات، وورقيات س اسات   بشراا يف شي ل  ميوجزات  ني  الو نو 

  رصيييد تيييا ك   ييي أاييير . وتايييت   نييي  الو نولوج يييا أبن أايييد الوحيييدايت الرل اييي   الييي  تواجههيييا
 وتأ     ثذ تتب األعمال.

ورغ  أن  ن  الو نولوج ا قد ات أت عتف اسلات ك   للت ال والوواصل ترما مؤ جماينة  -55
  ال مع ا مهورتواصل ف ها، فها تُأّر بوجون حتد رل اا يومثل يف حتأ  مبراجم نور التكن  ونواا

 يشمل وام ا الا اسات والأطام اخلاع واملنظمات الدول  . املاوهدف، مبا
يف علب من الل مشارك   وقد أشركت  ن  الو نولوج ا ا هات امل ن   يف أعماصا، مبا -56

مي  تُأدِّ  ظير مؤ ميا لن ا  مهاب ي لو نولوج يا يف عليب نرسيا  تتب ا هات يف أفرق  ال مل. وتر   ني  ا
 تنك ا هات من مسهام تام ب ضل تنا األستوب من ال مل املشلني.

وتأّر  ن  الو نولوج ا  ل الدة امللتب  عتف الو اون مع املركز/الشيب   املومثيل يف مشيارك   -57
دير عييييين مييييي ضيييييل  لتمركز/الشيييييب   وانلب هميييييا، فرل ايييييا  نييييي  الو نولوج يييييا واجملتيييييس االسوشييييياري 

 لو اون.املركز/الشب  ، يف اجوماعات وأنشط  اص  ات األار . ومي ن حتا، تنا ا
، وأبن تييينا وتايييتِّّ   نييي  الو نولوج يييا أبن الو ييياون ميييع صيييندوق املنييياخ أمييير م  يييد أيضيييا   -58

 الو اون سُ  زجم مبرور الوقت.

__________ 

                                                                  للطلم عتف م تومات بشرن الوأدم احملرجم يف عمل  ن  الو نولوج ا، انظر:  (28 )
http://unfccc.int/ttclear/templates/render_cms_tabbed?TEC_WRK .   

( 29)  https://twitter.com/search?q=%23climatetech&src=typd.  
   .  6         ، ال أرة   22-   م أ /  15           انظر املأرر   (30 )

http://unfccc.int/ttclear/templates/render_cms_tabbed?TEC_WRK
https://twitter.com/search?q=%23climatetech&src=typd
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لف منهيييا  نييي  الو نولوج يييا، الييي  تأيييوم عتيييف تيييواجمن وثبويييت جيييدو  الوشييي  ت  الييي  توييير -59
مناسؤ ب، كبار اخلرباة يف اجمليال الوأيين والأيانوين والا اسيامل وامليايل وتيال الونم ي  االجوماع ي ، 

 األمر الني ياودعا اا اا عت ها. ب د أن الوواجمن ا نااين حباج  مؤ مزيد من الوحا،.

 إىل مؤمتر األطرافالرسائ  الرئيسية املوجرهة  -دال 
، تون  ن  الو نولوج ا أن توجي  مؤ ميؤمر 2017 اسونانا  مؤ ال مل املضطتع ب  يف عام -60

 .ل شرين الرسالل الرل ا   الوال  األطراف يف نورت  الثالث  وا

 االبتكار )أ( 
لوحأ ييي  أتيييداف ات ييياق  رييييس، توجيييد ااجييي  متحييي  مؤ تايييريع االبو يييار الو نوليييوجا  -61
 ييو الو ت يي ، ليي  ميين ا، وف اواجوماع ييا   زيييزك ل واييا مهييان ت نولوج ييات مناا يي  سييت م  ب   ييا  وت 

ل صيا  ل ي يوجيد يف تينا ال يدن ايل واايد وعات أناة أفضيل، ونشيرتا عتيف نطياق أوسيع. وال
 األغرا . بل تدعو اااج  مؤ اتبام ُاُج مبو رة ش .

، واطييط الو  ييف الوطن يي ، واسييلات ك ات أفيي  لون  يين املاييامهات احملييدنة وطن ييا   وت زيييزا   -62
 يتا: ما منو ف الأرن، توصا  ن  الو نولوج ا مؤمر األطراف بوشك ع األطراف عتف

ميييلة األولوييي  ملاييرل  رصييد مييوارن )بشييري  ومؤسايي   ومال يي (  هييون االبو ييار،  )أ( 
 الاو اجات البتدان وأولوايهتا وقدراهتا؛ وفأا  

لأطيياع، ال يام واخليياع عتيف صي  د البحييو والوطيوير والوكريييؤ ت زييز شيراك  ا )ب( 
 اسييييات   مشييييارة س يف تييييال ت نولوج ييييات املنيييياخ وعلييييب بييييزاينة اإلن يييياق يف تيييينا االايييياك ومعطيييياة

 وامح  مجماة الوزام طويل األجل  ل مل من أجل م افح  تغذ املناخ؛
يف عليب مين ايلل منشياة  ات زيز نُُظ  االبو يار الوطن ي  والب  يات الوم  ن ي ، مبي )ج( 

 وتوس ع األسواق وبناة الأدرات؛
ت زييييز املبيييانرات الو اون ييي  الراتنييي  وبتيييورة أاييير  جدييييدة مييين أجيييل االبو يييار يف  )ن( 

 او انة؛دروس امليشمل تأاس  اخلربات واملمارسات ا  دة وال تال ت نولوج ا املناخ، مبا
ييير  هيييات امل ن ييي  الرل اييي  ، مبييياهت  ييي  عمت ييي  شيييامت  للبو يييار ُتشيييرني كيييل ا  )ه(  يُ اِّّ

 رثذات؛منماج اربات وم ارف واراة مونوع  ومناسب ، وتول د الوعا  ملنافع والو
االعيلاف مب ييارف وت نولوج ييات الشيي وب األصييت   و مل ييارف والو نولوج ييات  )و( 

 ف.احملت   ومحايوها ومنماجها يف نظ  االبو ار الوطن   يف البتدان األطرا
 توصا  ن  الو نولوج ا مؤمر األطراف أبن يشكع:و  -63

 نيييي  الو نولوج ييييا، واملركز/الشييييب  ، ومرفيييي  الب  يييي  ال امل يييي ، وصييييندوق املنيييياخ،  )أ( 
تييدع   ون ف اليي وا هييات امل ن يي  األايير  عتييف الو يياون يف هت  يي  س اسييات وصيي وني وأشيي ال ت ييا

و ييييت  ونت  املاييييرون يف سيييي اق جهييييسيييي ما البتييييدان الناميييي  األطييييراف والشييييركاة اآل األطييييراف، ال
  البو ار؛
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صيييييندوق املنييييياخ عتيييييف منراج م توميييييات يف تأرييييييرك الاييييينوي املأيييييدم مؤ ميييييؤمر  )ب( 
نيياخ و/أو توسييع وج ييا املاألطييراف بشييرن املشيياريع اليي  أقّرتييا واليي  تييدع  االبو ييار يف تييال ت نول

ات صييت  عنولوج ييا آلل يي  الو نطياق تيينك الو نولوج ييا، ل ييا ُيالشييد  ييا ف مييا سيي رمل ميين أعمييال 
  البو ار يف تال ت نولوج ا املناخ؛

مرفيي  الب  يي  ال امل يي  عتييف مواصييت  منراج م تومييات يف تأريييرك الايينوي املأييدم مؤ  )ج( 
 نولوج ييا املنيياختييال ت  مييؤمر األطييراف بشييرن املشيياريع اليي  يوافيي  عت هييا واليي  تييدع  االبو ييار يف

لو نولوج يا آلل ي  ا لوج ا، ل يا ُيالشيد  يا ف ميا سي رمل مين أعميالو/أو توسع نطاق تنك الو نو 
 .بو ار يف تال ت نولوج ا املناخعات صت   ال

 الكفاءة الطاقية وكفاءة املعدات يف القطاعات الصناعية الكثيفة االنبعااثت )ب( 
يف ال ييناع ، تييوّن  نيي  الو نولوج ييا أن تييربجم ل طييراف أن تن  يين تييدابذ ال  يياةة الطاق يي   -64
 مجتي  أميور ن ييؤني يفأيشمل تدابذ ك اةة امل دات يف الأطاعات ال ث    االنب ااثت، مي ين  مبا

 يتا: مؤ ما
حتأ يي  ا ييض كبييذ النب ييااثت غييياجمات الدف  يي  واإلسييهام يف تن  يين املايييامهات  )أ( 

 ؛احملدنة وطن ا  
مييييي  يف مةاييييي  فيييييرع مي ييييين لتمؤسايييييات مييييين الصيييييا أن حتأييييي  وفيييييورات تا )ب( 
 الو ال ف؛
مةا  فوالد اقو اني  واجوماع   وب     مماف  ، من قب ل ت زييز األمين الطياقا،  )ج( 

 دة.عمل جدي وحتا، ظروف ال مل واملزااي ال ح  ، وحتا، مس   املؤساات، ومهان فرع
 يتا: وتؤكد  ن  الو نولوج ا ما -65

شيي ، ابويداة ميين ال ييامت،  توجيد ااجيي  مؤ توع ي  وبنيياة قييدرات جهيات فاعتيي  )أ( 
الا اسييات،    وواميي اعيين املؤساييات املال يي الوأن يي، وانوهيياة  إلنارة ال ت ييا لتمؤساييات، فضييل  

 ا  يواا تن  ن تدابذ ال  اةة الطاق   يف ال ناع ؛
مييين األمه ييي  مب يييان ت ايييذ وصيييول املؤسايييات ال يييغذة واملووسيييط  ااكييي  مؤ  )ب( 

 .ف اال   بذ ال  اةة الطاق   تن  نا  الومويل من أجل تن  ن تدا
يف حتديييييد امل ييييايذ ورسيييي  الا اسييييات وسييييّن  اامسييييا   ومبييييا أن لواميييي ا الا اسييييات نورا   -66

لوج يييا ميييؤمر   الو نو م ا ييي  ال راق يييل وحت  يييز خموتيييف ا هيييات ال اعتييي ، توصيييا  نييي الأيييوان،، ويف
 يتا: األطراف بوشك ع األطراف عتف ما

والربامج املو تأ   ل  ياةة الطاق ي  يف ال يناع ، الي  مي ين أن ت زيز الا اسات  )أ( 
 يتا: تشمل ما
اعومان م ايذ ال  اةة الطاق   ال ناع   يف الا اسات الوطن ي  املو تأي   لطاقي   ‘1‘

 وتغذ املناخ؛
 ومع اسلات ك ات وحتديد أتداف يف األجل الطويل؛ ‘2‘
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 ال  ت اجل مم اانت ال  اةة الطاق  ؛تن  ن تموع  من الا اسات املواأ   ‘3‘
اعوميييان بيييرامج تشيييك     يف تيييال تيييدابذ ال  ييياةة الطاق ييي ، تشيييمل االسيييو ان   ‘4‘

ثمارات حت ييز اسييو ألنوات االقو يياني  ومب ييايذ اللايي   يف اإلنارة الطاق يي ، و 
 ال اعت، ال ناع ، واملؤساات املال  ؛

 اق   ال ناع   وت ال  ها ومناف ها؛معكاة الوعا رم اانت ال  اةة الط )ب( 
يف عليييب عييين طريييي  املايييامه  يف  ت زييييز قيييدرات ا هيييات ال اعتييي  املخوت ييي ، مبيييا )ج( 

  ييياةة وميييوم النعييي  شيييب ات تُ ييا مب حتايي، فيييرع الوصييول مؤ الب ييياانت وامل يييارف، ومقاميي  أو
 .كرب  ومةا  تدريؤ وت ت   حمدنينالطاق   ال ناع   من أجل تبانل الو

 تقييمات االحتياجات التكنولوجية ج() 
الي  ينبغيا  تش ل اطُط الو نولوج يا تموعي  شيامت  مين اطيط الون  ين امل وميدة وطن يا   -67

الون  يين لوخطيي ط و ل طييراف وا هييات امل ن يي  عات ال ييت  مواصييت  اسييوخدامها لاييد ال كييوة بيي، ا
  .  ف الوطن واطط الو ولتماامه  يف ت زيز تن  ن املاامهات احملدنة وطن ا  

وي واييا نشيير امل تومييات عيين تن  يين اطييط الو نولوج ييا أمه يي  أساسيي   يف سيي اق تأاسيي   -68
نولوج يا. ال الو الوكارب والدروس األساسي   املاوخت ي  مين عمت ي  تن  ين مشياريع شيامت  يف تي

ين ين اليوطف ال ي  دويُو م تنا النشر لتم تومات مبلغ األطراف وغذ علب من صنام الأرار عتي
 يُ ّار اسونااخ الوكارب الناجح  وتوس ع نطاقها. والدويل، كما

 2017 تقرير أنشطة وأداء مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ يف عام -رابعاا  
 املسائ  التنظيمية: اجتماعات اجمللس االستشاري وعضويته -ألف 

 3يف ال لة من  ا ن اجملتس االسوشاري لتمركز/الشب   الل اجوماع  الواسع، امل أون -69
 ييدن يف اجملتييس ا( راييؤ  ألعضيياة 1يف بييون، االجييراةات الوال يي : ) 2017ن اييان/أبريل  5مؤ 

 يييييي  مييييييراناالسوشييييياري، وتييييي : الاييييي د جوجمييييييف  فيييييو )غييييياان(، والاييييي د فاتنخيييييان مأيييييدم )مجهور 
 (، والا دمري   وحدة األاإلسلم  (، والا د وانغ كان )ال ،(، والا د ماين لويد )الوالايت امل

ا مهورييييي  )غارث ييييا  مييييوة )ميطال ييييا(، والايييي د ت نتييييا انت ييييل )بييييوةن(، والايييي د ب ييييدرو سييييذج و ال
لييدااتا لتمكتييس تنظييام ال الدوم ن   يي (، والايي د أنطون ييو ب تييوغر )أملان ييا(، اليينين انوخبييوا وفأييا  

رل اييي   يج(،لنيييرو االسوشييياري؛ وانوخيييؤ اجملتيييس يف اايييي  االجوميييام، الاييي دة م ييي  موغت ايييوو )ا
 لتنظييييام وفأييييا   صييييا، جديييييدا   جديييييدة لتمكتييييس، والايييي د سبنايييير ل نييييوس توميييياس )غرينييييانا(، انلبييييا  

 الدااتا لتمكتس االسوشاري.
يف   2017اب/أغاييييطس  31مؤ  29ويف االجومييييام ال اشيييير، امل أييييون يف ال ييييلة ميييين  -70

كروفت، والاي دة  كوبنهاغن، راؤ اجملتس االسوشاري أبعضال  ا دن، وت : الاي د جيون سي و 
ك تيييا سيييوون، والاييي د أمبيييوج سييياغار، الييينين ميثتيييون املنظميييات غيييذ اا وم ييي  لأطيييام األعميييال 
وال ييناع ، واملنظمييات غييذ اا وم يي  الب   يي ، واملنظمييات غييذ اا وم يي  البحث يي  واملاييوأت ، عتييف 

  ميين ادميي  قّدميي ااييي  االجومييام، شيي ر اجملتييس االسوشيياري الايي د توميياس عتييف مييا الوييوايل. ويف
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لتيييرل س. وتوييياي يف املوقيييع الشيييب ا  جدييييدا   ب ييي و  انليييؤ اليييرل س، وانوخيييؤ الاييي د انت يييل انلبيييا  
 .(31)لتمركز/الشب   قالم  أبعضاة اجملتس االسوشاري

وُنع يييت األطييييراف والييييدول الييي  صييييا صيييي   مراقيييؤ مؤ املشييييارك  يف اجوماعييييات اجملتييييس  -71
   واثلييي  ركز/الشيييبنيييت. وتوييياي يف املوقيييع الشيييب ا لتماالسوشييياري الييي  بُثيييت مباشيييرة عيييرب اإلنل 

 اجومام اجملتس االسوشاري وال رو  املأدم  الل .
وقّدم اجملتس االسوشاري مرشيانات مؤ املركز/الشيب   بشيرن الوموييل وت ب ي  امليوارن عين طريي   -72

كينلب ن ي  امل  ّني ، و الوطانت اآلل   املال   ومن الل املاامهات ال  ن   وتربعات أعضاة الشب   وال  يا
يييي  الييي  تبييي، اإلفران بشيييرن ت زييييز منراني امليييامل، ألمه ييي  املركز/الشيييب   مييين ايييلل نراسيييات ااييياالت
ركز/الشييييب   ايل لتم ثييييذات املركز/الشييييب  . وعييييلوة عتييييف علييييب، أقيييير اجملتييييس االسوشيييياري الب ييييان امليييي

 .2018 أررة ل امركز/الشب   امل، وم زان   امل2018 ، واط  الوشغ ل الانوي  ل ام2016 ل ام
وأناييل اجملتييس االسوشيياري ت ييديل  عتييف اسييوخدام  ل ييرق ال مييل رنشيياة فرقيي  عمييل م ن يي   -73

 لوموييييييل، وفرقييييي  عميييييل م ن ييييي   السيييييلات ك   وال مت يييييات لتماييييياعدة يف توج ييييي  مناقشيييييات اجملتيييييس 
 يي  واإلجييراةات عات ال ييت   ملال يي  االسوشيياري بشييرن مويييل املركز/الشييب  ، وت زيييز ومييوي املاييالل املال

 واإلجراةات الوشغ ت   ف ما يو ل  السوكاب  لطتبات املااعدة الوأن   الوارنة من البتدان النام  .

 اهليك  التنظيمي ملركز وشبكة تكنولوجيا املناخ -ابء 
 مركز تكنولوجيا املناخ -1 

يويرلف مين ميدير و اي  مييوظ ، ، شيهد مركيز ت نولوج يا املنياخ، اليني 2017 يف عيام -74
 ين ني امليوظ ،، واي يف ميلمين اايراني ال يان من ال    ال ن   واثن، مين امليوظ ، اإلناريي،، قيدرا  

ل ييام. ا منو ييف اطييوات لشييغل وظ  يي  املييدير امل ييين بو نولوج ييا املنيياخ اليي  أصييبحت شيياغرة يف
بيرانمج األمي     ، ومهيا  املركز/الشيبوكودبذ مؤقت، قدمت املنظموان التوان توشاركان يف اسوضياف
 لشب  . مؤ املركز/املوظ ،  مماف ا   املوحدة لتب    ومنظم  األم  املوحدة لتونم   ال ناع  ، نعما  

وما جمال املركز/الشب   يوتأ ان الدع  مين شيركالهما يف اميع املؤسايات املاياندة لوم  نهميا  -75
لو ت ييي  وسيييري   قت تييي  ا ميييد البتيييدان النام ييي  مباييياعدة تأن ييي  يشيييمل مييين الوفييياة  خليييدمات املأدمييي ، مبيييا

 - يف مؤساي  ني من مين شيري   االسيلات كا، 2017 الون  ن. وظل املركز/الشيب   مايانادا  يف عيام
مبشييارك   ف ميا يو يل(، يف تياالت منارة امل يارف والرصييد والوأ ي   وبنياة الأييدرات و DNV GLجيا مل )

 .2017 امعأت  ب د اع، عتف أن ينوأل ملو املزيد من اخلدمات املاوا هات امل ن  /الأطام اخل

 شبكة تكنولوجيا املناخ -2 
طتييؤ مييؤمر األطييراف مؤ مركييز ت نولوج ييا املنيياخ مقاميي  وت اييذ عمييل شييب   توييرلف ميين  -76

 (32)املؤساييات الأييانرة عتييف االسييوكاب  لتطتبييات املأدميي  ميين البتييدان النام يي  ف مييا يو ييل بوطييوير
__________ 

( 31)  https://www.ctc-n.org/about-ctcn/advisory-board.   
                      ت نولوج ييا املنيياخ  كييل                                                                               ماشيي ا  مييع الو ريييف الييني وميي و  اص  يي  اا وم يي  الدول يي  امل ن يي  بوغييذ املنيياخ، يأ ييد ب  (32 )

        انب يااثت            لوخ  يف مين ا                                                                        يتزم من م دات أو تأن ات أو م ارف عمت   أو مهارات لتو  ف مع منياخ موغيذ أو    ما
                                                            غاجمات الدف   ، وتشمل تنك الو نولوج ا تدابذ الو  ف والوخ  ف.

https://www.ctc-n.org/about-ctcn/advisory-board
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. وُوم ت مجراةات لأبيول األعضياة يف شيب   ت نولوج يا املنياخ بنياة  عتيف (33) نولوج ا ونأتهاالو
 نوالج اجوماعا اجملتس االسوشاري الثاين والثالو.

طتيؤ عضيوي  يف  391تموعي   ما 2017وقد تتأف املركز/الشب   ا  أيتول/سبومرب  -77
لوأ يي  ، واعوُييرب أن ق ييد ا طتبييا   12يييزال  ، والطتبييا   377الشييب  . وميين بيي، تتييب الطتبييات، قُبييل 

لشيييييب   مأارنييييي  ايف  عضيييييوا   162 ي  يييييان جبم يييييع امل يييييايذ. وميثيييييل تييييينا ال يييييدن جماينة ب طتبييييي، ال
خلاع ثل الأطام ايو ت  بوش  ت  الشب   حباؤ نوم ال  اانت األعضاة، مي . وف ما2016 ب ام

  املنظمييييات ضيييياة الشييييب  ، تت يييييف املاليييي  ميييين تمييييوم عييييدن أع 42أكييييرب تموعيييي  بناييييب  قييييدرتا 
   .يف املال  من تموم عدن أعضاة الشب 24األكانمي   والبحث  ، ال  تش ل 

وُيالشد يف توس ع الشيب    او اجيات البتيدان النام ي  وقيدرات الشيب  ، ومهيا جانبيان  -78
طيرنة م ييد ب يورةفوئ عدن اللش حات ل ضيوي  الشيب   يوزا هري رصدمها عتف ملو ماومر. وما

ط ع الو زييز النشيواجماة ميعتف مد  األشهر األرب ، املام  ، ومن املووقع أن ياومر تنا االاياك مبي
 الني ت رف  الّشب  .

 الكياانت الوطنية املعيرنة -3 
تييؤني ال  يياانت الوطن يي  امل ّ نيي  نور جهييات تنايي   حمت يي  م ن يي  بوطييوير الو نولوج ييات  -79

لنام ي  ّ ني  لتبتيدان ان ي  امل ت نولوج ا املنياخ. وتويوؤ ال  ياانت الوط ونأتها ونور نأاة ات ال مبركز
 الشيب  ، يف اي،/ املركزتنا   الطتبيات املو تأي   الاو اجيات الو نولوج ي  لبتيدااا وتأيدميها مؤ

لو زييز  ال ي  د اليوطين أن ي  عتيفتنّا  ال  اانت الوطن   امل ّ ن  لتبتيدان املوأدمي  اليدع  وامل رفي  الو
ف مؤ ر األطييييراقييييدرة املركز/الشييييب   عتييييف االسييييوكاب  لتطتبييييات املأدميييي  مل يييي . وقييييد طتييييؤ مييييؤم

لايابع ميل   ملرفي  انأتهيا، عاألطراف تام   ك اانهتا الوطن ي  امل ّ ني  يف تيال تطيوير الو نولوج يا و 
  ت يييّ،  ف الييي  م. وُتشيييكَّع األطيييرا18-م أ/14مييين املأيييرر  12، وال أيييرة 17-م أ/2مييين املأيييرر 

 ك اانهتا الوطن   ب ُد عتف أن ت  ل بنلب.
منهييا  131بتييدا  قييد مسّييف ك انيي  الييوطين امل ييّ،،  157، كييان 2017ويف أيتول/سييبومرب  -80

. ويووقيييف جنييياي املركز/الشيييب   ب يييورة (34)مييين األطيييراف غيييذ املدرجييي  يف املرفييي  األول للت اق ييي 
ون ميييع املركز/الشيييب   واالسيييو انة مييين اامسييي  عتيييف تييينك ال  ييياانت ألايييا تيييا امليييدال مؤ الو يييا

ادمات . ورّكز املركز/الشب   مؤارا ، يف مطار املنودايت اإلقت م   واألنشط  الوواصت   ال  ينظمهيا 
 نوظييام، ترك ييزا  أكييرب عتييف مشييراني ال  يياانت الوطن يي  امل ّ نيي  لتبتييدان املوأدميي  وعتييف ال    يي  اليي  

 ف حتأ   األتداف املشلك .مي ن أن تااعد  ا ب ورة ت اون   عت

 آلية التكنولوجيا: العم  املشرتك مع اللجنة التنفيذية املعنية ابلتكنولوجيا -4 
واصتت  ني  الو نولوج يا واملركز/الشيب   ت اواميا عتيف الوفياة  ملهيام املوكتي  مل هميا مين  -81

املشيييلني مييين  يف عليييب عييين طريييي  االت ييياق عتيييف حتيييديو مجيييراةات معيييدان ال  يييل األطيييراف، مبيييا
تأريرمهييا الايينوي املشييلني املأييدم مؤ مييؤمر األطييراف، وت زيييز الييروابط بيي، ال يي  الو نولوج ييا واآلل يي  
املال ييي ، مييين ايييلل املشيييارك  يف االجوميييام الاييينوي ل يييندوق املنييياخ ميييع اص  يييات املنشيييرة مبوجيييؤ 

__________ 

ّ   املأّرر  1 /   م أ-  16         ، ال أرة    123 .  (33 )       
( 34)  http://unfccc.int/ttclear/templates/render_cms_page?TEM_ndes.  

http://unfccc.int/ttclear/templates/render_cms_page?TEM_ndes
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اة نوالج تينك االجوماعيات االت اق  ، ومواصت  املشارك  يف اجوماعات اخلرباة الوأن ،  دف مراع
 يف أنشط  كل منهما.

 ملناقشييات املو تأيي   لبحييو  وت اونييت  نيي  الو نولوج ييا واملركز/الشييب   يف املضييا قييدما   -82
اإلسيهام،  مين ايلل والوطوير والوكريؤ يف تال ت نولوج ا املنياخ، وت ياوان عتيف صي  د تشيغ تا

و نولوج ي   اجيات ال  بي، عمت ي  تأ  ميات االاو، يف ومع مرشانات ل طراف بشيرن املواةميمثل  
 وعمت   ص اغ  وتن  ن اطط ال مل الوطن   عات ال ت   ملناخ.

وواصييتت  نيي  الو نولوج ييا واملركز/الشييب   املشييارك  يف األنشييط ، سييواة ب ييورة مشييلك   -83
ب  ، شيارني ركز/الشيامليف مطار نع  موبيانل ب نهميا. وعتيف سيب ل املثيال، فبنياة عتيف نعيوة مين  أو

ّ ني  ت الوطن ي  امل لت  ياان موظف من االت اق   اإلطاري  ميثل  ن  الو نولوج ا يف منودايت مقت م ي 
  مؤ ركز/شيييب نظمهيييا املركز/الشيييب   مييين أجيييل عييير  افييياق عميييل  نييي  الو نولوج يييا. ويوطتيييع امل

 ت اق  ريس.ال ن  نا  طراف وتمواصت  الو اون مع  ن  الو نولوج ا اسوكاب  إلرشانات مؤمر األ

 التموي  -5 
قييرر ميييؤمر األطيييراف أن ُميييوَّل ت يييال ف املو تأيي  مبركيييز ت نولوج يييا املنييياخ وت ب ييي  ايييدمات  -84

شب   ت نولوج ا املناخ من م انر خموت  ، بدةا   آلل   املال   ووصوال  مؤ امل انر اخلذي ، فضيل  
. وُنع ييت (35)ميي  ميين املنظميي  املضيي    واملشييارك، يف الشييب  عيين املاييامهات املال يي  وال  ن يي  املأد

 .(36)األطراف املاوط    مؤ نع  املركز/الشب   من الل تأد  املوارن املال   وغذتا من املوارن
الشيب   وت ل ق م  الومويل املاوهدف ل لة الانوات اخلميس األوؤ مين تشيغ ل املركز/ -85

ة )نوالر(، وفييي  مت يييون نوالر مييين نوالرات اليييوالايت املوحيييد 100مؤ  2018 املنوه ييي  يف عيييام
مت يون نوالر مين  50 تموعي  ، أّمن املركز/الشب   ما2017أقرت  األطراف. وا  موجم/يول    ما

ر ميين مرفيي  الب  يي  مت ييون نوال 1.97مت ييون نوالر ميين صييندوق املنيياخ، و 0.5امل ييانر الثنال يي ، و
ف عيين طرييي  ا الوخ  يينأييل املاييرَّم والنشيير املوسييع لو نولوج ييال امل يي  ميين أجييل مشييروم  تشييك ع ال

 اف املأدميي  مؤنة األطيير مركييز وشييب   ت نولوج ييا املنيياخ . وبتييغ تمييوم املاييامهات الثنال يي  واملو ييد
ميييياف  مؤ علييييب، مت ييييون نوالر. وم 52.4تييييو مبيييي، يف ا ييييدول أنانك،  املركز/الشييييب  ، وفيييي  مييييا

شيييييب  ، ملركز/ال ييييي  ال يييييناع  ، اليييي  تشيييييارني يف اسوضييييياف  اسييييامهت منظمييييي  األمييييي  املوحييييدة لتونم
شي ل وقيت  عين مايامهات ع ن ي  يف مت ون نوالر عتف مد   يس سينوات، فضيل   1.25 مببتغ

ركز/الشييب  ، ضيياف  املمييوظ ،. و ملثييل، قييدم بييرانمج األميي  املوحييدة لتب  يي ، الييني يشييارني يف اسو
 ع  عمت ات املركز/الشب  .مت ون نوالر لد 1.2تربعات ع ن   تأدر ق موها 

__________ 

  .  23 و    22                      ، املرف  األول، ال أرةن   18-   م أ /  14      املأرر   (35 )
ّ   املأّرر  2 /   م أ-  17         ، ال أرة    139 .  (36 )     
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األمررروال الررريت حصررر  عليهرررا مركرررز وشررربكة تكنولوجيرررا املنررراخ مرررن مصرررادر  نائيرررة ومتعرررددة 
 2017األطراف حىت أيلول/سبتمرب 

 ري   (األم تموم املاامهات احمل ت  )بدوالرات الوالايت املوحدة ا ه  املامل 
 14 429 688 االحتان األورويب

 8 198 014 )أ(النرويج
 7 149 335 الداقرني

 4 930 308 )أ(الوالايت املوحدة األمري   
 4 738 983 ال ا ن
 4 484 466 سويارا
 2 451 461 كندا
 1 158 207 أملان ا

 882 673 مجهوري  كوراي
 849 653 ميطال ا
 233 345 الاويد
 216 640 فنتندا
 216 548 ايرلندا

 49 939 322 اجملموع الفرعي
 1 971 000 الب    ال امل  مرف  

 500 150 ال ندوق األاضر لتمناخ
 52 410 472 اجملموع 

جا مل، وتا الشريب االسيلات كا ملركيز وشيب   ت نولوج يا  - تن  ن مشلني ب، مؤسا  ني من يف ()أ
 املناخ، واملخورب الوطين لتطاقات املوكدنة.

ب  ا هيات املاملي  الثنال ي  لتمركز/الشيب   مت ون نوالر الني ت هدت  23 الوأةي مبتغ  -86
ريييؤ. ب ييد أن ألجييل الأيف الييدورة الثان يي  وال شييرين ملييؤمر األطييراف ت يياني عكييز يف الومويييل يف ا

ل يغطييا ويييل كامييميييزال ي يياين ميين صيي و ت مال يي  يف وقييت  يياول ف يي   ميي،  املركز/الشييب   ال
رنة مؤ ن ييي  اليييوا يييض طتبيييات املاييياعدة الوأالاييينوات املأبتييي  مييين تشيييغ ت . ونو كييي  لييينلب، فيييإن ب

 منم األولوي  بابؤ الأ ون املال  . املركز/الشب   م
يييزال املركز/الشييب   ياو شييف  ومميياف  مؤ املاييامهات املأدميي  ميين املييامل، الثنييال ،، ال -87

ن ي  ة الوأاملاياعد س ناريوتات مويل أار  مين أجيل تنوييع م يانر مويتي  وميمان اسيودام  موييل
وحيدة نظمي  األمي  املتب  ي  وملال  يأدمها وك ايو  وقابت   الونبؤ ب . ويواصل برانمج األم  املوحيدة 

شيب  ، الوحيياور تمركز/الللتونم ي  ال يناع  ،  عوبييار أاميا يأييونان م يا  امييع املؤسايات املايياندة 
 مع املامل، ااال ، واحملومت، لورم، أموال مماف  .

يف عليييب ال  ييياانت الوطن ييي  امل ّ نييي ،   أعضييياة الشيييب  ، مبيييا كز/الشيييب   أيضيييا  ويشيييرني املر  -88
يوي م مميا  كوس ت  لوأد  و/أو مويل ادمات  من الل املاامهات ال  ن   والدع  اجملاين، وتو ما

 توفذ اخلربة الوأن   اللجمم  للسوكاب  لطتبات الوارنة مؤ املركز/الشب   من البتدان كت ا   أو جزل ا  
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، 2017 مت يييون نوالر يف عيييام 0.3النام ييي . وقيييدرت ق مييي  وسييي ت  املاييياعدة املال ييي  تييينك بنحيييو 
تضيياف مل هييا ماييامهات أايير  مي يين أن تويياي ب ضييل الونأيي م والو زيييز املوواصييت، إلجييراة تأييد  

 املااعدة ال  ن   واملااعدة اجملان  .
ال يي  الو نولوج ييا واآلل يي  املال يي ،  وال يييزال املركز/الشييب   ياو شييف الييروابط الأالميي  بيي،  -89
 ت   ل ل يي  ت الوشييغام يي  مناقشييات ب ييل ميين صييندوق املنيياخ ومرفيي  الب  يي  ال امل يي  وال  يياان كمييا

ق املنيياخ اطييوة رييي  صييندو مؤ تيينك املناقشييات، يبييدو مويييل املركز/الشييب   عيين ط املال ي . واسييونانا  
  ّ ن .والاتطات الوطن   امل واعدة توطتؤ الدع  من ال  اانت الوطن   امل ّ ن 

ويبحو صندوق املناخ واملركز/الشب   مم ان   مقام  شراك  تُ زِّجم ف ها ادمات وايربات  -90
، ملشيياريع الويياب معييدان ا املركز/الشييب   املألاييات اليي  يُتييومس ف هييا نعيي  بييرانمج االسييو دان وال يي 

ميييع وأيييد  وو لل يييندوق املنييياخ. ومييين شيييرن عليييب أن يايييمم بوه  ييي  الظيييروف الوم  ن ييي  اللجممييي  
ات و نولوج ييييات أمييي  يف مطييييار صيييندوق املنيييياخ مييين أجيييل تاييييريع وتيييذة النشيييير املوسيييع لمألاييي

 ياون الشيب   أن الو/ر املركزالو  ف ميع تغيّذ املنياخ والوخ  يف مين ااثرك يف البتيدان النام ي . ويُأيدّ 
من  مت ون نوالر 1.5ول مؤ مع ال  اانت الوطن   امل ّ ن  والاتطات الوطن   امل ّ ن  يو م ل  الوص

طرالييي     ياو شيييفجمال املركز/الشيييب  ميييويلت بيييرانمج االسيييو دان الويييابع ل يييندوق املنييياخ. وميييا
 خ.لتوصول مؤ مويلت من الل ال   معدان املشاريع الواب   ل ندوق املنا 

ويو ييييياون املركز/الشيييييب   بنشييييياة ميييييع امل يييييارف اإلقال ييييي  املو يييييدنة األطيييييراف ومراكزتيييييا  -91
شيييط  مل ييي . وتشيييمل أن  يي  ال ال وموييييل ت نولوج ييا املناخ/املمّولييي  مييين مرفييي  الباإلقت م يي  امل ن ييي  بنأييي

ملألنييييي  لوأن ييييي  ااالو ييييياون ميييييع امل يييييارف اإلقال ييييي  املو يييييدنة األطيييييراف ت   يييييل طتبيييييات املاييييياعدة 
ن ي  لت  ياانت الوط ات ال يت رم ان ات اسوثمار قابت  لتزاينة، واملشارك  يف املنودايت اإلقت م   ع

 ت. ، وتنظ   اجوماعات مشلك  لو زيز تأاس  امل ارف وتوط د الشب اامل ّ ن
ويشيّ ل  ميي، مويييل ماييومر ياييمم لتمركز/الشييب   مبواصييت  االمييطلم بواليويي  ماييرل   -92

رة ااانيييييي  يف الييييدو  عات أمه يييي . وميييين ال ناصيييير األساسيييي   يف االت اق يييي  واملأييييررات املو يييي  عت هييييا
واف نام ي  كخطيوة تويبتدان الاق  ريس تأدُ  املااعدة الوأن   مؤ الوال شرين ملؤمر األطراف وات 

اري اجملتيس االسوشي ميا يأيّدرتطوير الو نولوج ا ونأتها وبناة الأدرات احملت   يف تنك البتيدان. وب ن
م وجيون موييل ميم أن عيدأمّيا تأدير ماامهات األطراف يف م زان   تشغ ل املركز/الشب  ، من الوا

نولوج ييا وير الو ومي يين الونبييؤ بيي  أميير يهييدن اسييومرار املركز/الشييب   واييدمات تطيي كيياف وماييومر
 ونأتها ال  يأدمها مؤ البتدان األطراف النام  .

 أنشطة مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ -جيم 
 : االستجابة للطلبات املقدمة من البلدان النامية1الوظيفة  -1 

مين األطيراف غيذ املدرجي  يف  82املركز/الشب   مع ، ت اون 2017ا  أيتول/سبومرب  -93
منهيييا ق يييد  48لتماييياعدة الوأن ييي ، يوجيييد  طتبيييا   190املرفييي  األول بشيييرن طتبيييات بتيييغ تموعهيييا 

بتييييغ  . ومعطتبييييا   31يف مراتيييي  بييييدة الون  يييين واسييييُو مل ت ييييم   اطيييي  االسييييوكاب  يف  الون  يييين أو
مايوو  تأيدفمها  شهري يف عدن الطتبات ويف املركز/الشب   مرات  الوشغ ل ال امل، ُسّكل تزايد

لتمايياعدة الوأن يي  )انظيير الشيي ل أنانك(.  طتبييا   24 حباييؤ مراتيي  الوه  يي ، واسييوك ؤ بنكيياي ل
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ويشيييار مؤ أن ال  ييي   مووقيييف  تشيييذ مؤ الطتبيييات الييي  ل ايييت ق يييد امل ا ييي ، وتشيييمل الطتبيييات 
  لتمركز/الشييييييييب   )أي املييييييييوارن حتظييييييييف  ألولوييييييييي  باييييييييبؤ الأ ييييييييون الداات يييييييي املؤتتيييييييي  ل نهييييييييا ال

(، والطتبيات الي  اعوُيربت 16(، والطتبات ال  عدَّل أولويوها ال  ان اليوطين امل ي،َّ )33) املال  (
 (.4غذ مؤتت  ب  غوها املأّدم  من ال  اانت الوطنّ   امل ّ ن  )

طتبييات وياييوند املركز/الشييب   بشيي ل موزايييد مؤ اييربة أعضيياة شييب و  ميين أجييل تتب يي   -94
اك. واتايييمت نا االايييتييياملاييياعدة الوأن ييي  اليييوارنة مييين البتيييدان النام ييي ، ومييين املووقيييع أن يوواصيييل 

هييت مؤ ون  يين قييد ُوجّ يف املاليي  ميين طتبييات املايياعدة الوأن يي  احملاليي  مؤ ال 50ب ييون  2017 سيين 
 الشب  .

ملنرررراخ ا اولوجيررررالوضررررع الررررراهن لطلبررررات املسرررراعدة التقنيررررة الرررريت تلقاهررررا مركررررز وشرررربكة تكن
 والستجابته هلا

 
تشمل الطتبات املأدم  مؤ املركز/الشيب   تيايل الو  ّيف ميع تغيذ املنياخ والوخ  يف مين  -95

 26اليي   لوخ  ييف، ويف امل 44يف املاليي  منهييا  لو  ييف، و 30ااثرك عتييف الاييواة، وتو تيي  ناييب  
 طتبيا   60تبا  من أفريأ يا، وط 83ورن  وتووجمم الطتبات توجمي ا  جغراف ا  ج دا ، معيف املال  ب ت هما. 

طتبيييات مييين أورو   4مييين أمري يييا اللت ن ييي  وال ييياريل، و طتبيييا   43مييين اسييي ا واحملييي ط اصيييان ، و
 الشرق  .

وورن عييدن أكييرب بأت ييل ميين الطتبييات ميين البتييدان اليي  أجييرت عمت يي  تأ يي   للاو اجييات  -96
. ومثيييي  علقييي  مهاب يييي  بيييي، الطتبييييات الييييوارنة 2013و 2009وج ييي  يف ال ييييلة بيييي، عيييياما الو نول

والبتيييدان الييي  أجيييرت عمت ييي  تأ ييي    مييين ا  يييل الثييياين  للاو اجيييات الو نولوج ييي  تشيييمل اطييي  
 لتو نولوج يييييا. وميييييع عليييييب، ل ايييييت مج يييييع الطتبيييييات املأدمييييي  مييييين البتيييييدان الييييي  أجيييييرت تأ  ميييييا  

 الطلبات حسب الفصول

 1الفص   2الفص   3الفص   4الفص   1الفص   2الفص   3الفص   4الفص   1الفص   2الفص   3الفص   4الفص   1الفص   2الفص  
2017 2017 2016 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 

 

 مرات  االسو را  مرات  الو م   مرات  الون  ن مووقف اسُو مل
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عات صيت  مباشيرة بووصي ات وأوليوايت الوأ ي  ، رغي  أن ب يض طتبيات للاو اجات الو نولوج ي  
 املااعدة الوأن   تنبع ب ورة مباشرة من علب الوأ    ومن اطط الو نولوج ا.

 3وقُيييدِّمت اييي  اآلن سيييب   طتبيييات مشيييلك  مؤ املركز/الشيييب   مييين عيييدة بتيييدان )مييين  -97
مييين  موعييي  مو يييدنةتمييياف   اليييوارنة مييين مييين الطتبيييات اإل أن عيييدنا   (، عتميييا  بتيييدا   13بتيييدان مؤ 
ة عات ظمي  واايدب يض ااياالت، ي يون مأيدم الطتيؤ من ييزال يف طيور ال ي اغ . ويف البتدان ال

ون كيل بتيد بتيدان ي ييف طتبات أار ، فذن الطتؤ من تموع  مو يدنة مين ال والي  مقت م  ؛ أما
ايوغرق تل مت ي  ار صي وب  ألن لتطتيؤ، األمير اليني ه يل تناي   تينك الطتبيات أكثي منها مأيدما  

انيييؤ مج يييع جشيييب   مييين مؤ املركز/ال أطيييول ب ثيييذ ل  وميييل توق يييع الطتبيييات وتأيييدميها رمس يييا   وقويييا  
 البتدان امل ن  .

مين ا هييون إلبييراجم  مييع مرشيانات اجملتييس االسوشيياري، يبينل املركز/الشييب   مزيييدا   وماشي ا   -98
 ف ميع تغيذ ال  لو  ثذات ادمات املااعدة الوأن   ال  يأدمها، ويو ل علب عتف سب ل املث
داف الونم ييي  ، وأتييي يييا  املنييياخ والوخ  يييف منييي ، ومراعييياة اليييولةم ميييع مايييامهات البتيييدان احمليييدنة وطن

ايياعدة الوأن يي  دميي  املااييي   الوأرييير اخلويياما  عنييد ا املاييودام . ويشييّ ل بييدة ال مييل تيينا ال ييام ب
  ب ضييل ليي  توحأياملأدمي  ماييد  الوسيالل اليي  هيري تن  يينتا مين أجييل حتاي، رصييد الويرثذات ا

 املااعدة الوأن   املأدم  من املركز/الشب  .

 : تعزيز التعاون والوصول إىل املعلومات2الوظيفة  -2 
املركز/الشييييب   بوظال همييييا  ال يييييزال نظييييام منارة م ييييارف املركز/الشييييب   يييييدع  امييييطلم -99

األساس   ا ال ال  اانت الوطن   امل ّ ن  يف البتدان النام  ، وصينام الأيرار اا يوم ، عتيف نطياق 
أوسع، وسالر األا ال ، يف تال ت نولوج ا املناخ. ويو م اضور املركز/الشيب   عتيف اإلنلنيت 

املااعدة الوأن   وت امتهما مع ال   اصالل أومم لتورثذات الناا  عن اسوكابوهما لطتبات  مبراجما  
من امل تومات املواا  املأدم  من شركاة امع املؤساات املااندة وأعضاة الشب  . وعتيف ميدار 

يف املالي   48يف املال  يف عيدن اليزايرات، و 40بتغ  ، شهد موقع املركز/الشب   تزايدا  2017 عام
. ومشتييت ال يي حات اليي  اظ ييت (37)املشيياتدات يف املاليي  يف عييدن 27يف عييدن املاييو مت،، و

أبكرب عدن من الزايرات، مماف  مؤ ص ح  االسوأبال، ال  حات عات ال ت  بطتيؤ املاياعدة 
 الوأن  ، والشب  ، وقطاعات الو نولوج ا.

وروعييا يف هت  يي  منلانييت املركز/الشييب   )أي النطيياق الييدااتا ميين نظييام منارة امل ييارف(  -100
ميّ يين مييوظ ا املركز/الشييب   ميين اه ييز الطتبييات،  وبييع عمت يي  املايياعدة الوأن يي ،  ييانعييُ  منارة وت

ورصد الوأدم احمليرجم، ومصيدار وتتأيا مشي ارات ا ياع اإلجيراةات عات ال يت . ويُ وميد عتيف نظيام 
رصد شب ا السوخلع م تومات املاياعدة الوأن ي  )مبيا يف عليب البتيد واجمليال املوامي  ا وفريي  

ي يزجم وظ  ي  الرصيد والوأ ي   ويوي م االسيو ان  ب يور  مؤ علب(،  يا  ين  السوكاب ، ومااخلرباة امل
ب ان   ال   وحمدث  )رسوم وأش ال ب ان  ( مي ن لتكمهور االطلم عت هيا. ويوي م اإلنلانيت مزييدا  
ميين الوسييالل لييدع  منارة اييدمات املايياعدة الوأن يي  ميين اييلل نظييام مل ييلوين لتمطابأيي . وحتتييل 
أناة املطابأ  تنك طتبات ال  ياانت الوطن ي  امل ّ ني ، ر ترتيؤ املنظميات، سيواة الشيري   يف اميع 

األعضيييياة يف الشييييب  ، وفأييييا  لوكار ييييا وارباهتييييا عات ال ييييت . وتايييياعد  املؤساييييات املايييياندة أو
__________ 

( 37)  www.ctc-n.org.  

http://www.ctc-n.org/
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 امل توميات املايومدة مين عليب ميديري ت نولوج ييا املنياخ يف حتدييد أفضيل املرشيح، ل ضيوي  أفرقيي 
 اخلرباة امل ن ،  السوكاب .

ويضيييّ  منلانيييت املركز/الشيييب   اآلن لواييي  مواب ييي  ميييزونة لاصييي   شيييب    مندتييي  لوأ ييي    -101
اة اييذة أعضييلترشييحات األعضيياة تاييمم بوأ يي   أسييرم صيينك اللشييحات، ورنشيياة مييوجزات ال يي  

يحامُ ميال يوي م مع الشب  ، وتوس   ال تمات الرل ا   املو ت   لو نولوج ا مبيا ت ل يرجم أعضياة رشِّّ
 الشب   عتف أساس اربهت .

وقد عادَّل املركز/الشب   اك  ل مضا يف تطوير نظيام إلنارة امل يارف، ولاصي   م وبوي   -102
رة امل يييارف مييين ظيييام إلنانالو نولوج ييي  . وييييدمِّج الييينهج املأيييلي احملويييو  املو تييي   لو نولوج يييا يف 

أن يييي ، اعدة الوكيييياالت اتومييييام املركز/الشييييب  ، مثييييل املايييياييييلل ربييييط م تومييييات الو نولوج ييييا مب
ز/الشيييب   ر املركوالشيييب ات، وبنييياة الأيييدرات، وال ييي حات الشيييب    اإلقت م ييي  والأطاع ييي . ويطيييوّ 

د مييين احملويييو    املزيييي سيييومرار احملويييو  األصيييتا املو تييي  بطتبيييات املاييياعدة الوأن ييي ، ويواصيييل تأيييد
ل و مثييل مركيز اتيي ة الشييب   وغيذت  مين شييركاة امل رفي ،الو نوليوجا مين اييلل الو ياون مييع أعضيا

، وامل هيييد املتميييوس الطاقييي  النظ  ييي ، ومركيييز كوبنهييياغن لوحأ ييي  ال  ييياةة الطاق ييي ، ومج  ييي  ال ميييل
نارة امل ييارف م  لنظييام الاييويدي لتبحييو  الب   يي . وأعط ييت األولوييي  لو زيييز امل تومييات الو نولوج يي

ن يي ، عدة الوأميين اييلل حتت ييل طتبييات املاييا ب مييثل  عتييف أسيياس ااو اجييات حمييدنة، وعليي أيضييا  
ا. وس ضيطتع و نولوج ، وتأ  مات االاو اجات الو نولوج  ، واطط الواملاامهات احملدنة وطن ا  

 ميين أجييل تأييد  يشييمل ال  يي  املمثتيي  لتمنظمييات غييذ اا وم يي ، ب مييل مييع أعضيياة الشييب  ، مبييا
 حموو  تأين مركز.

 ات والشراكات وبناء القدرات: تعزيز الشبك3الوظيفة  -3 

بونظيي   ستاييت  أايير   2017 ، امييطتع املركز/الشييب   يف عييام2016 عتييف غييرار عييام -103
مله  تي  ااجماة اايوارات مليرة مبيو من املنودايت اإلقت م   لت  اانت الوطن ي  امل ّ ني ، الي  نُّظميت تينك ا

ب   والايتطات ركز/الشيمني  ألغيرا  مع صندوق املناخ لو زيز الونا   ب، ال  اانت الوطن ي  امل  ّ 
ت  ّ نيي  والاييتطاوطن يي  املالوطن يي  امل ّ نيي  ألغييرا  صييندوق املنيياخ. ومجا ييت املنوييدايُت ال  يياانت ال

أجيل نشير  ومويل مينالوطن   امل ّ ن  لومع مألاات متموس  من شراا أن ت ار اا ول عتف ال
 ت نولوج ا املناخ عتف ال   د الوطين.

، ُعأييييييدت منوييييييدايت مقت م يييييي  يف اسيييييي ا، واسيييييي ا 2017 ف األول ميييييين عييييييامالن يييييي ويف -104
 ، وركييزت عتييف ة النام ييالوسييطف، وأورو  الشييرق  ، ومنطأيي  احمليي ط اصييان  والييدول ا زرييي  ال ييغذ 

كز/الشيييب  ، مها املر تأاسيي  اخلييربات وأفضييل املمارسيييات املاييومدة ميين املايياعدة الوأن ييي  اليي  يأييد
نوييدايت ت  ميين امل لو يياون مييع صييندوق املنيياخ. وسواييومر تيينك الاتايييف علييب تتييب املرتبطيي   مبييا

 .2017 اإلقت م   الل الن ف الثاين من عام
لبنيييياة الأييييدرات ملايييياعدة البتييييدان يف تطييييوير ستاييييت  ميييين  وأعييييّد املركز/الشييييب   منهاجييييا   -105

ات لل ت زيز مهار اتدان من املنكرات امل ات م    السونان مؤ املشاريع عات األولوي  الوطن   لتب
األايير  ف مييا  ال  يياانتمأييدما املشيياريع، واملييوظ ، الوأن يي، لتييوجمارات الون  نييي ، واملؤساييات، و 

 يو ل رعدان الورقات املأدم  مؤ صندوق املناخ.
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وشيييييرم املركز/الشيييييب  ، وفأيييييا  خلطوييييي  الرام ييييي  مؤ مشيييييراني أصيييييحاب امل يييييتح ، يف عأيييييد  -106
لوج ييا ال ت نو بيي، طال يي  واسيي   ميين األصييوات الرالييدة يف تيي منوييدايت ألصييحاب امل ييتح  امييع

ات غيييذ واملنظمييي يشيييمل  ثتيييا اا وميييات والأطيييام اخلييياع ووكييياالت األمييي  املوحيييدة املنييياخ، مبيييا
  نأييل ليي  تواجييااا وم يي ، بغ يي  املايياعدة يف مهييان اتييول لييب ض ميين أتيي  الوحييدايت الشييال   

ناة أساسيي   أي ي وييرب جييدا  مشييراني الأطييام اخليياع، اليين الو نولوج ييا املللميي  لتمنيياخ. وميين املهيي 
 اق الو نولوج ياا ، وأسيو إلهان تطاب  ب، تطت ات اا وميات، احمليدنة يف مايامهاهتا احمليدنة وطن ي
بولييي  م يييرف ا  شييياريع مأوااتيييول الو نولوج ييي  املوااييي . ويرميييا منويييد  ا هيييات امل ن ييي  مؤ مقامييي  م

اجز الي  رل  اايو   تموعي  مين األنشيط  الرام ي  مؤ حبيو مايوقابت  لتومويل مين ايلل اسيوحدا
 ت وق نأل الو نولوج ا والوماس املااعدة من املركز/الشب  .

وأةي بييرانمج ااميين  طتبييات الييدع  اخليياع أبقييل البتييدان قييوا ، منيين انطلقيي  يف الييدورة  -107
نة بييات عال يي  ا ييو عييدان طت  عتييف ماملشييارِّك ال شييرين ملييؤمر األطييراف، ت زيييز قييدرة أقييل البتييدان قييوا  

 يييو نشييير لتح يييول عتيييف املاييياعدة الوأن ييي ، وتيييا طتبيييات تنطيييوي عتيييف مم ييياانت كبيييذة مييين ا
  ييت  بو نولوج يياايي   املوالو نولوج ييا ونأتهييا م ييدان ا  واجوييناب االسييوثمار، ومويي، الأييدرات املؤس

 يي . إلقال يي  الوطندافها ا  مييع أتيييو يي املنيياخ، وتييدع   ا هييون الوطن يي  يف تييال نأييل الو نولوج ييا مبييا
كرسييياس   ن يييا  دنة وطويُويييواف مييين بيييرانمج ااامييين  اآلن جماينة اللك يييز عتيييف حتت يييل املايييامهات احملييي
 ت.لوحديد وترت ؤ أولوايت الودالت ال  مي ن أن تدع  أتداف تتب املاامها

يف الييربانمج ميثتييون ومنيين مطييلق بييرانمج االنوييداب اخليياع  ملركز/الشييب  ، أتيي م ملشييارك،  -108
ة ؤسايات املايانداميع امل أعضاة املركز/الشب   )مبا يف علب ال  اانت الوطن   امل  ّني ( وشيركاة مين

و  أشيييهر. سيييب ييي  مؤ لتمركز/الشيييب   ال ميييل يف مأييير املركز/الشيييب   يف كوبنهييياغن مليييدة مويييد مييين أر 
  نما يوايا صي بلشب  ،   املركز/اوياه  املنودبون يف ال مل االسلات كا والوشغ تا الني يضطتع ب

  يا. وبيدأ فيوج املو ت  يف الوقت عات  حتا، فهمه   وانؤ معمال ت نولوج ا املناخ ونأل امل ارف
شييهرا   12ؤ م 6ل ييلة موييد ميين  2017جديييد ميين املشييارك، يف الييربامج عمتهيي  يف اب/أغاييطس 

   كوراي. مجهورييف نولوج ا اخلضراة وت  ميثتون ال  ان الوطين امل ّ، يف بوةن ومركز الو
وواصيييييل املركز/الشيييييب   تموعييييي  اتأاهتميييييا الدراسيييييي   الشيييييب   ، وتيييييا وسييييي ت  أايييييير   -109

وج ا يو ت  بو نول اار  ف مياوخدمااا لبناة قدرات ال  اانت الوطن   امل ّ ن  وا هات امل ن   األ
تأيييات تأيييد  اا ي وميييد عت هيييا يفاملنييياخ. ويشييي ل أعضييياة املركز/الشيييب   اآلن تموعييي  أساسييي   

الأطاعييات و ولوج ييات الدراسيي   الشييب    اليي  يو حهييا املركز/الشييب  . وت يير  ااتأييات أتيي  الو ن
نب يااثت غيياجمات اايد ميين ا املو يت   ملنيياخ ومايامهوها يف جماينة الأييدرة عتيف حتمييل تغيذ املنيياخ ويف

ال أبيات، و لأطاع ي    أتي  ال كيوات االدف   . وأت حت لتمشارك، يف تتب ااتأيات فرصي  ملناقشي
 منياط  يفاكاهتيا واالطلم عتف أمثت  متموسي  عتيف الا اسيات واألنوات الناجحي  الي  مي ين حم

ملركز/الشيب   اتأي  نراسي   شيب   ، وروج ا 45مشارني من  3 200أار . وا  اآلن، اسو ان 
 اتأ  نراس   شب    أةاها الشركاة. 40 ل

املركز/الشييب   مؤ اضييور االجومييام األول لتكنيي   ريييس امل ن يي  ببنيياة الأييدرات. وُنعييا  -110
ملركز/الشيب    ، لي  اوعلوة عتيف عليب، فباعوبيار التكني  مايد  اص  يات املنشيرة مبوجيؤ االت اق ي

اق يف س  نة وطن ا  ات احملدنعوة منها لوأد  ورق  عن أنشط  بناة الأدرات املو تأ  بون  ن املاامه
  اق  ريس.ات
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 األنشطة األلرى -4 

تقارير إطار التكنولوجيرا املقدمرة إىل اهليئرة الفرعيرة للمشرورة العلميرة والتكنولوجيرة يف دور را  )أ( 
 السابعة واألربعل

، قيدم املركز/الشيب   (38)لتواليي  املنبثأي  مين اليدورة الاانسي  واألرب ي، ص  ي  املشيورة وفأا   -111
ورة بشيييرن بتيييورة مطيييار مؤ اليييدورة الاييياب   واألرب ييي، ص  ييي  املشييي مشيييلكا   تأرييييرا  و نييي  الو نولوج يييا 

 .الو نولوج ا

 استعراض عم  مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ )ب( 
أبتغت أماني  االت اق ي  اإلطاريي  اجملتيس االسوشياري لتمركز/الشيب   يف اجوماع ي  الواسيع  -112

، 17-م أ/2ملأيييرر ملأوضيييف ا أل لتمركز/الشيييب   وفأيييا  وال اشيير  لوميييع اليييراتن للسيييو را  املاييو
ال يي  عمييل اييوأل ل  مالييني ييين  عتييف أن  تطتييؤ األمانيي ، رتنييا  بوييوافر املييوارن، مجييراة اسييو را  

الشيييب   املركز/ مركيييز وشيييب   ت نولوج يييا املنييياخ ب يييد ميييرور أربيييع سييينوات عتيييف منشيييالهما . وقيييدم
، كييامل     يياوان  توان م هييا ف مييا يو ييل  السييو را  وت ييانعمهمييا الوييام مؤ أمانيي  االت اق يي  اإلطارييي  

 ومها يوطت ان مؤ تتأا االسونواجات املاوخت  .

 التحدايت والدروس املستفادة -دال 
، واايييدا   يويييرلف مركيييز ت نولوج يييا املنييياخ مييين تموعييي  أساسييي   مييين امليييوظ ، تضييي  ميييديرا   -113

يين مناريييييي،. وت  يييييا تييييينك ال شيييييغ ت   اجيييييات الولك بييييي  لوتب ييييي  االاو و اييييي  مناريييييي،، وماييييياعدا
د الني يوا  ب مؤ تنا اص  ل امل لتمركز/الشب  . ومع علب، فنظرا   ل كالشب  ، فإن  املركز/ أو ِّ

م  املوحيدة  ف يف األمغانرة لتموظ ، صا  ثذ كبذ عتف ال مت ات. ويؤني طول عمت ات الووظ
ن تأيدمها ا هويا ريي  الي   . وتوي م املاياعدة ال و مؤ ت أ د تنا الويرثذ عتيف عمت يات املركز/الشيب

 ظالف.املاوض  وان لتمركز/الشب      ف الضغط الوشغ تا أثناة فلات شغور الو 
وتشييييي ل ال  ييييياانت الوطن ييييي  امل ّ نييييي  م وييييياي جنييييياي املركز/الشيييييب  . ومبيييييواجماة ميييييع ت   يييييل  -114

اانت الوطن   ب ض ال   تب، أن قدرةلبو أن  املركز/الشب   ادمات  من أجل البتدان النام  ، ما
ن  انة ال امتي  ميي ي  االسيوت ين كاف ي  لوحأ امل ّ ني  الواب ي  ألطيراف غيذ مدرجي  يف املرفي  األول م

، أطتيييي  ا الومييييعنصيييي تموعيييي  اييييدمات املايييياعدة الوأن يييي  املأدميييي  ميييين املركز/الشييييب  . وتييييداركا  
تيييف قيييدرات ع نشيييطو  يف تيييال بنييياةاملركز/الشيييب   بيييرانمج اامييين  طتبيييات اليييدع  السيييو مال أ

ركز/الشيب   ييزال امل ال   د اإلقت ميا. وعتيف اليرغ  مين النكياي ال بيذ اليني ايالف اليربانمج، ال
ل ييغذة  زرييي  اي مييل عتييف توسيي ع نطاقيي  ل شييمل ف ييات أايير  ميين البتييدان الضيي     مثييل الييدول ا

 بووافر الومويل. النام  ، رتنا  
ع املؤسايييات املاييياندة لتمركز/الشيييب   يف البيييدة الايييريع ل مت يييات وتاييياعد بن ييي  شيييراك  اّمييي -115

املركز/الشيييب    العومييييان عتييييف كيييي  تييييام ميييين اخلييييربات الداات يييي  املواايييي . ومبييييواجماة مييييع اكومييييال نضييييج 
املركز/الشب   ومشراني شب و  يف االسوكاب  لطتبات املاياعدة الوأن ي  املأدمي  مين البتيدان النام ي ، تبيّ، 

ف أعضيياة الشييب    إلجنيياجم تبطييئ سييرع  االسييوكاب  يف سيي اق اييدمات املركييز. وعتييف أن عمت يي  ت ت يي
__________ 

( 38)  FCCC/SBSTA/2017/4 34         ، ال أرة  .  
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الييرغ  ميين أن ب ييض ااتييول اإلجرال يي  قييد سيياعدت عتييف ت زيييز قييدرة املركز/الشييب   عتييف االسييوكاب ، 
 بد من اإلقرار أبن ك ال  أن ي ون الو ت ف  إلجناجم عانال  وست ما  أمر يوطتؤ وقوا . فل

ات مييييؤمر األطييييراف عتييييف أن املركز/الشييييب   ينبغييييا أن ميييييول ميييين م ييييانر وتيييين  مأييييرر  -116
ضييياة املأدمييي  ميين أع ملاييامهاتمييين ا هييات املاملييي  الثنال يي  واآلل ييي  املال يي  وانوهييياة   خموت يي ، بييدةا  

أايييييد  الشيييييب  . ومييييين الواميييييم أن اشيييييد الوموييييييل مييييين أجيييييل عمت يييييات املركز/الشيييييب   يشيييييّ ل
والر املخطيط لي  نمت ون  100املركز/الشب   سو  ن ف مبتغ  أ   م الوحدايت املطروا ، مع

 يانر مموييل مين كم زان   خلمس سنوات. وأمحف املركز/الشيب   أكثير ايربة يف اشيد الو  أصل  
ؤثر يف تييجملّم يي  اخموت يي ، ل يين املهميي  تظييل مييع علييب صيي ب ، األميير الييني ج ييل حمدونييي  األمييوال 

ب  يي   لومييع كييونايزيييد ميين ت يياق  تيينا  شييب  . و يياب ييض األا ييان عتييف ماييوو  عمت ييات املركز/ال
 اشد الومويل أصبحت توا  بأدر أكرب من الونافس.

يف مقاميي  شييراك  مييع صييندوق املنيياخ بوصيي    واأيي  املركز/الشييب   ب ييض النكيياي مييؤارا   -117
يييل ومو ت يي   ميي، ال ييد أن عمبلتومويييل الييلجمم لوأييد  املايياعدة الوأن يي  مؤ البتييدان النام يي .  م ييدرا  

طتبييات لسييوكاب  ميين ال مييل وتط ييل اجييال اال كبييذا    ان ّ ييت توطتييؤ قييدرا   ميين صييندوق املنيياخ مييا
لي  اا يول باي ط طراتالبتدان النام  . ويواصل املركز/الشب   ال مل مع صندوق املناخ من أجيل 

 عتف نع  صندوق املناخ.
نرة ميين املبييانرات، أن تنظيير مؤ تييوّن ا هييات املامليي ، قبييل تأييد  الييدع  مؤ مبييا مييا وكثييذا   -118

  ملااعدة الوأن يدم من ايأ الورثذات كنو ك  لتخدمات املأدم . واملركز/الشب  ، حب   طب  و ، ال
املزييد  الي  قيد توطتيؤ الوال   قد يامم ملشروم رجمال  امل وقات واالنوأال  لوايل مؤ املرات  ما مال

اعدة الوأن يي  ات املاييمنيي . وميين ر يووقييف حتأيي   ثييذ  كبييذا    ت يين توطتييؤ قييدرا   ميين الومويييل من م
شيب  ، ميع ملركز/الااملأدم  من املركز/الشب   عتف مجراةات ت ون يف الغالؤ اارج  عين سي طرة 

 زامات الوطن  .ال لللوملواصت  الون  ن ال   أن الدع  الني يأدم  املركز/الشب   يبأف أساس ا  

 الرسائ  الرئيسية -هاء 
، تون  ن  الو نولوج ا أن توجي  مؤ ميؤمر 2017 اسونانا  مؤ ال مل املضطتع ب  يف عام -119

 األطراف يف نورت  الثالث  وال شرين الرسالل الرل ا   الوال  .
أةي بتوغ املركز/الشب   مرات  الوشغ ل ال امل تاك ل جماينة شهري  يف عيدن الطتبيات  -120
 اعدة الوأن  .لتما طتبا   24 لون  ن، واسُوك ؤ بنكاي ماوو  تأّدمها حباؤ مرات  ال ويف

طتيؤ عضيوي  يف  391تموعي   ما 2017وقد تتأف املركز/الشب   ا  أيتول/سبومرب  -121
ليثل  لاينوات االشب  . ولواظ تزايد مطرن يف عدن طتبات االنضمام مؤ الشيب   عتيف ميد  ا

 املام  .
مؤ ايييربة أعضيييياة شيييب و  ميييين أجيييل االسييييوكاب   ويايييوند املركز/الشييييب   بشييي ل موزايييييد -122

ا االايييياك. وواصييييل تيييينيلطتبييييات املايييياعدة الوأن يييي  الييييوارنة ميييين البتييييدان النام يييي ، وميييين املووقييييع أن 
د مؤ الون  ييين قييي يف املالييي  مييين طتبيييات املاييياعدة الوأن ييي  احملالييي  50ب يييون  2017واتاييمت سييين  

 ُوّجهت مؤ الشب  .
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مااعدة تأن   ترما يف املأام األول مؤ م ، املشاريع من الوغتّيؤ ويُأدِّم املركز/الشب    -123
ويييل. وميين ر  ّأييا الومعتييف امل وقييات واالنوأييال مؤ مراتيي  الاأيي  ت ضييا مؤ الون  يين املتمييوس وتت

جيراةات اارجي  مب   عتيف يووقف حتأي   ثيذات املاياعدة الوأن ي  املأدمي  مين املركز/الشي ما كثذا  
ملواصيييت   أساسييي ا   أن اليييدع  اليييني يأدمييي  املركز/الشيييب   يظيييل الشيييب  ، عتميييا  عييين سييي طرة املركز/

 الون  ن ال  ال لللوزامات الوطن  .
يف عليب ال  ياانت الوطن ي  امل ّ ني ،   وميضا املركز/الشب   يف مشيراني أعضياة الشيب  ، مبيا -124

يايات   تيو ميااين، و كوس ت  لوأد  و/أو مويل ادمات  مين ايلل املايامهات ال  ن ي  واليدع  اجملي
   ميين ؤ املركز/الشييبلييوارنة ماتييوفذ اخلييربة الوأن يي  اللجمميي  للسييوكاب  لتطتبييات  كت ييا   أو ممييا جزل ييا  

 البتدان النام  .
ويون املركز/الشب   أن يوأدم  لش ر مؤ األطراف عتف ت هداهتا امل تن  يف الدورة الثان    -125

ليدع  املركز/الشيب  . واي   مت يون نوالر 23ُوزم ف ها مببتغ قدرك وال شرين ملؤمر األطراف، ال  ال
ر ميييين امل ييييانر مت ييييون نوال 50تموعيييي   ، اسييييوطام املركز/الشييييب    ميييي، مييييا2017موجم/يول يييي  
  الب  ييي  ال امل ييي . مت يييون نوالر مييين مرفييي 1.8مت يييون نوالر مييين صيييندوق املنييياخ، و 0.5الثنال ييي ، و

مت يييون نوالر، مأارنييي   52.4ة أعيييلك املأدمييي  مؤ املركز/الشيييب   ويبتيييغ تميييوم املايييامهات املييينكور 
 مت ون نوالر. 100 لومويل املاوهدف البالغ 

ويبحو صندوق املناخ واملركز/الشب   مم ان   مقام  شراك  ت ّزجم ف ها ادمات وايربات  -126
ر ملشياريع يف مطيان امعيدا املركز/الشب   املألايات الي  يُتيومس ف هيا نعي  بيرانمج االسيو دان وال ي 
  الايتطات الوطن ي ّ ني  و صندوق املناخ. ويأدر املركز/الشب   أن الو اون ميع ال  ياانت الوطن ي  امل

 دان يف مطييار صييندوق مت ييون نوالر ميين مييويلت بييرانمج االسييو 1.5امل ّ نيي  يويي م ليي  الوصييول مؤ 
 .2017 املناخ الل عام

فيييي  الب  يييي  ال امل يييي  وامل ييييارف اإلقال يييي  املو ييييدنة ويو يييياون املركز/الشييييب   بنشيييياة مييييع مر  -127
 اون يييي  مييييع نشييييط  الواألطييييراف ومراكزمهييييا اإلقت م يييي  لنأييييل ومويييييل ت نولوج ييييا املنيييياخ. وتشييييمل األ

 م ان ييي  اسيييوثمارألنييي  رامل يييارف اإلقال ييي  املو يييدنة األطيييراف ت   يييل طتبيييات املاييياعدة الوأن ييي  امل
 قابت  لتزاينة.

مويل ماودام يامم لتمركز/الشيب   مبواصيت  االميطلم بوالايتي  مايرل   وُيش ِّل  م، -128
 م زان يي  تشييغ ل طييراف يف لغيي  األمه يي . وب نمييا يأييّدر اجملتييس االسوشيياري أمّيييا تأييدير ماييامهات األ

دن   أمييير يهيييبييياملركز/الشيييب  ، مييين الواميييم أن عيييدم وجيييون موييييل كييياف ومايييومر ومي ييين الونبيييؤ 
ن األطيييراف ؤ البتيييداوايييدمات تطيييوير الو نولوج يييا ونأتهيييا الييي  يأيييدمها ماسيييودام  املركز/الشيييب   

 النام  .
ميييين أجييييل ت زيييييز  2017 وواصيييتت  نيييي  الو نولوج ييييا واملركز/الشييييب   ت اواميييا يف عييييام -129

راف  يييا. هميييا األطييياالتاييياق والويييآجمر يف عميييل ال ييي  الو نولوج يييا وللميييطلم  ملهيييام الييي  كت و
 اقشيات املو تأي يف املن  ا واملركز/الشب   عتف مليو ت ياوين يف مايراجم تأيدموأسهمت  ن  الو نولوج

ف  ل اسوضييييايف علييييب ميييين اييييل  لبحييييو والوطييييوير والوكريييييؤ يف تييييال ت نولوج ييييا املنيييياخ، مبييييا
 اجوماعات بشرن تنا املوموم.
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Annex I 

Procedures for preparing the joint annual report of the 
Technology Executive Committee and the Climate 
Technology Centre and Network to the Conference of the 
Parties 

[English only] 

 The Technology Executive Committee (TEC) and the Advisory Board of the 

Climate Technology Centre and Network (CTCN) agreed on the following procedures for 

preparing their joint annual report to the Conference of the Parties: 

(a) It should be a single document including three sections: 

(i) Joint chapter of the TEC and the CTCN; 

(ii) Report of the TEC; 

(iii) Report of the CTCN; 

(b) It should be completed in a timely manner and not exceed the word limit of 

the UNFCCC, in order to ensure its translation into all six official United Nations 

languages; 

(c) The joint chapter of the report will be prepared as follows: 

(i) The Chair and Vice-Chair of the TEC and the Chair and Vice-Chair of the 

CTCN Advisory Board will together prepare a draft of the joint chapter, with the 

support of the secretariat and the CTCN; 

(ii) Members of the TEC and members of the CTCN Advisory Board will be 

invited to independently provide their comments on the draft of the joint chapter, 

either by electronic means or at a meeting of the TEC and a meeting of the Advisory 

Board, as applicable; 

(iii) The TEC and the CTCN Advisory Board will endeavour to hold a joint 

meeting to consider and agree on the final joint chapter; 

(iv) Should the joint chapter not be finalized at a joint meeting, or should there be 

no joint meeting, the Chair and Vice-Chair of the TEC and the Chair and Vice-Chair 

of the CTCN Advisory Board will together finalize the joint chapter, taking into 

account comments provided by members of the TEC and of the CTCN Advisory 

Board. 
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Annex II 

Inputs to the assessment of the technical examination process 
on mitigation 

[English only] 

 Considering the call to enhance mitigation efforts in the pre-2020 period, the views 

expressed by Parties as well as the inputs provided by intergovernmental organizations, the 

following areas and options could be considered for improving the technical examination 

process on mitigation (TEP-M): 

(a) Refocusing the work of the technical examination process (TEP) in the context 

of enhanced action prior to 2020 and beyond: 

(i) A long-term vision for the TEP-M should be defined, with the aim of enhancing 

mitigation ambition prior to 2020 and beyond; 

(ii) A long-term workplan for TEP-M activities should be defined that reflects the 

iterative nature of the TEP, including through the setting of indicators to measure the 

contribution of the TEP to the enhancement of mitigation ambition prior to 2020 and 

beyond; 

(iii) A system should be introduced for monitoring TEP performance and 

achievements against the objective of enhanced action prior to 2020. The system 

should track the implementation of policy options and mitigation technologies as a 

result of TEP activities as well as collaboration and initiatives established by 

technical expert meeting (TEM) participants afterwards. In this regard, synergies 

with platforms such as the Non-state Actor Zone for Climate Action (NAZCA) may 

be considered; 

(b) Effective and broader participation: 

(i) The profile of speakers at the TEMs should continue to be the same, that is 

experts that are involved in the field; 

(ii) Events should target those that are involved directly in the implementation of 

policies and technologies with high mitigation potential in their respective countries; 

(iii) Organization of events should follow more region-wide settings and consider 

synergies with other regional and thematic meetings, including the Technology 

Executive Committee thematic dialogues; 

(iv) Sessions of the Conference of the Parties are proven to attract, together with 

negotiators, a high number of researchers, technology developers and practitioners 

from all countries. They should be regarded as a place that could give high-level 

coverage to the outcomes of the TEP, particularly to the summary for policymakers; 

(v) Events and meetings should be structured to allow interaction and discussion 

between participants; 

(vi) The use of streaming media technology (e.g. webcasts, YouTube Live, Skype, 

etc.) should be considered to allow virtual participation and enable broader 

dissemination of the TEM outcomes; 

(c) Stakeholder engagement: 

(i) Stakeholders should be more involved in the organization and management of 

the TEP. They should be given opportunities to contribute to the definition of the 

TEM agendas, to the discussions during the meetings and to the drafting of technical 

papers and summaries for policymakers; 

(ii) Feedback from stakeholders should be sought regularly to enable the TEP to 

identify and track technological needs and expectations as well as to evaluate the 

efficiency and effectiveness of TEP activities; 

(d) Linking the TEP to the global climate action initiative and relevant institutions: 
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Links between the TEMs and the global climate action initiatives and other 

partnerships as well as the activities related to nationally determined contributions 

should be strengthened in order to trigger a mutual reinforcing dynamic where 

efforts are aligned towards ensuring the highest possible mitigation efforts in the 

pre-2020 period and beyond. 

    

 
 
 


