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  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
  الدورة الثالثون

  ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٠- ١بون، 

   من جدول األعمال املؤقت٤البند 
  تكنولوجيات ونقلهاتطوير ال

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة الثالثون

  ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٠- ١بون، 

   من جدول األعمال املؤقت٧البند 
  تطوير التكنولوجيات ونقلها

  مؤشرات األداء لرصد وتقييم مدى فعالية 
  تنفيذ إطار نقل التكنولوجيا

  * التكنولوجيامشروع تقرير مقدم من رئيس فريق اخلرباء املعين بنقل

  موجز
تقدم هذه املذكرة موجزاً تنفيذياً ملشروع التقرير املقدم من رئيس فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا                 

  .FCCC/SB/2009/1)الوثيقة (بشأن مؤشرات األداء لرصد وتقييم مدى فعالية تنفيذ إطار نقل التكنولوجيا 

  ــــــــــــــ
 التاريخ احملدد لتقدميها بسبب توقيت انعقاد اجتماع فريق اخلرباء املعين بنقـل   قُدمت هذه الوثيقة بعد     *  

  .٢٠٠٩مايو / أيار١٤ إىل ١٣التكنولوجيا، الذي ُعقد يف الفترة من 
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  موجز تنفيذي
، املرفق الثاين، إىل فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا         ١٣- م أ /٣طلب مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره        - ١

زنة ومتينة من مؤشرات األداء ميكن أن تستخدمها اهليئة الفرعية للتنفيذ للقيام برصد             وا وخيترب جمموعة مت   أن يضع 
وميكن .  من االتفاقية  ٤ من املادة    ٥وتقييم مدى فعالية تنفيذ إطار اإلجراءات اهلادفة والفعالة لتعزيز تنفيذ الفقرة            

استعراض ‘ ١‘: تضطلع هبا اهليئتان الفرعيتان يف اجملاالت التالية      أن تساهم نتائج هذا العمل أيضاً يف األعمال اليت          
النظر يف دور آليات وأدوات التمويل ‘ ٢‘ من االتفاقية؛ ٤ من املادة ٥و) ج(١وتقييم مدى فعالية تنفيذ الفقرتني     

  .فاقيةالعمل التعاوين طويل األجل مبوجب االت‘ ٣‘اجلديدة من أجل النهوض بتطوير التكنولوجيا ونقلها؛ 

ويستند هذا التقرير إىل التقرير املرحلي الذي أُعد للدورة التاسعة والعشرين لكل من اهليئـة الفرعيـة                   - ٢
تقدمي ‘ ١‘: وتتمثل األهداف احملددة هلذا التقرير فيما يلي. )١(للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ

  ؛ ) يشمل ورقة منهجية لكل مؤشر من مؤشرات األداء يـتم اختيـاره            مبا(عملية التصميم القائم على املشاركة      
عـرض النتـائج الـيت    ‘ ٣‘عرض التجارب املكتسبة يف جمال مجع البيانات من أجل قياس مؤشرات األداء؛   ‘ ٢‘

  . يتمخض عنها تقييم شامل لعملية االختبار

كأداة ملعاجلة مسائل كالتحقق مما إذا       )٢(ذجيةويشرح التقرير الكيفية اليت استخدمت هبا الورقة املنهجية النمو          - ٣
.  وإىل أي مدى   ،كان كل مؤشر من مؤشرات األداء حمـدداً وقابالً للقياس وميكن حتقيقه وذا صلة وحمدد املدة الزمنية               

  وقد أُجنزت ورقة منهجية لكل مؤشر من مؤشرات رصد وتقييم مدى فعالية تنفيذ إطار نقـل التكنولوجيـا، البـالغ                    
  . )٣( مؤشراً، كما أُعدت ورقة منهجيـة لكل مؤشر من مؤشرات التدفقات املالية، البالغ عددها مثانية٣٢ عددها

وتشمل تلـك  . قترح خطوات عملية لتفعيل نظام للرصد والتقييم    ُت ،)٤(وباالستناد إىل نتائج عملية االختبار      - ٤
اخلطوات إمكانية وضع ترتيب يتفق عليه بني أمانة االتفاقية واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات الدولية املعنيـة                

دوليـة واملنظمـات   ويف هذا السياق، قد حتتاج أمانة االتفاقية وتلك املنظمات احلكومية ال          . تقدمي البيانات املطلوبة  ل
، قد  ٢٠١٢عالوة على ذلك، وكجزء من الترتيب املتعلق بفترة ما بعد           . الدولية إىل إجياد أمناط تكنولوجية مشتركة     

يلزم حتديد املبادئ التوجيهية اخلاصة بالبالغات الوطنية أو وضع منوذج ميكن االسترشاد به كدليل لتقدمي املعلومات                
 بغية احلصول من األطراف على البيانات الالزمة ملؤشرات رئيسية حمددة من مؤشرات             املطلوبة يف البالغات الوطنية   

  .  بكل موضوع رئيسياخلاصة مبؤشرات األداء تتعلقويناقش التقرير أيضاً مشكالت حمددة . األداء

                                                      

 .FCCC/SB/2008/INF.6الوثيقة  )١(

 .، املرفق األولFCCC/SB/2009/1الوثيقة  )٢(

)٣( <http://unfccc.int/ttclear/jsp/EGTTDoc/sheets.pdf>. 

 .، املرفق الثاينFCCC/SB/2009/1الوثيقة  )٤(
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وقد . نقلهاويرد يف هذا التقرير حتليل للتأثريات املمكنة للتدفقات املالية على دعم تطوير التكنولوجيات و  - ٥
وقد أفـضت   . وضع إطار نظري مسح بتحديد مؤشرات ممكنة ملصادر التمويل، مبا يف ذلك حتديد العوامل املؤثرة              
  . تلك العملية إىل اقتراح جمموعة متدرجة من مثانية مؤشرات مالية متداخلة تتعلق مبصادر التمويل

ونتيجة هلذا  . ؤشرات األداء إلطار نقل التكنولوجيا    وقد ُربطت العوامل املؤثرة املتعلقة بالتدفقات املالية مب         - ٦
العمل بشأن العوامل املؤثرة، قد ميكن ربط أهداف إطار نقل التكنولوجيا جبميع مراحل النضج التكنولوجي، أي                

عالوة على ذلك، تتسم املؤشرات املتصلة بالبيئات التمكينية بأمهية حامسة يف . البحث والتطوير، والتطبيق، والنشر
  .براز العوامل املؤثرةإ

وميكن أن تساهم التجربة املكتسبة والدروس املستفادة من عمل الفريق العامل املعين بنقل التكنولوجيا يف          - ٧
جمال وضع مؤشرات األداء، يف املناقشات اجلارية بني األطراف يف إطار الفريق العامل املخصص املعـين بالعمـل              

اإلبـالغ  ميكن  القابلة للقياس واليت    "اقية خبصوص املسائل املتعلقة بالعمليات      التعاوين الطويل األجل مبوجب االتف    
وميكن ). ١٣- م أ/١املقرر (من خطة عمل بايل ‘ ٢‘)ب(١، على النحو املشار إليه يف الفقرة  "عنها والتحقق منها  

 ميكن اإلبالغ عنها    القابلة للقياس واليت  "تقدمي مقترحات بشأن ربط هذا العمل مبسائل تدخل يف نطاق العمليات            
بعد إجراء مزيد من املناقشات بني األطراف، مبا يشمل نتائج الدورة السادسة للفريـق العامـل                " والتحقق منها 

  .املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل

فيـذ  ويعكف فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا على حتديد توقيت وتواتر رصد وتقييم مدى فعالية تن                - ٨
 عن طريق استخدام مؤشـرات األداء  ٢٠١٠مبا يف ذلك بدء أنشطة منوذجية حبلول عام         إطار رصد التكنولوجيا،  

  .املقترحة استناداً إىل املعلومات القائمة

 -  -  -  -  - 


