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(A)     GE.09-61409    100609    100609 

  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

  ورقة استراتيجية بشأن املنظور الطويل األجل ملـا بعـد          
   لتيسري تطوير التكنولوجيا ونشرها وإشاعتها      ٢٠١٢عام  
  مبا يف ذلك النُُّهج القطاعية ، مبوجب االتفاقيةونقلها      

  ∗اتقرير مقدم من رئيس فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجي

  موجز
عن الورقة االستراتيجية املعين بنقل التكنولوجيا  لتقرير رئيس فريق اخلرباء  تنفيذياًتتضمن هذه املذكرة موجزاً  

 لتيسري تطوير التكنولوجيا ونشرها وإشاعتها ونقلها مبوجب االتفاقية، ٢٠١٢بشأن املنظور الطويل األجل ملا بعد عام 
  .)FCCC/SB/2009/3( مبا يف ذلك النُُّهج القطاعية

                                                      

قُدمت هذه الوثيقة بعد التاريخ احملدد لتقدميها بسبب توقيت اجتماع فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيـا،                  ∗
  .٢٠٠٩مايو / أيار١٤ إىل ١٣الذي ُعقد يف الفترة من 
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  احملتويات
  الصفحة  راتـالفق  

  ٣  ١٠- ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . موجز تنفيذي
  ٣  ٣- ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . طويلة األجل واألهدافالالرؤية   - ألف 
  ٤  ١٠- ٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خيارات تعزيز تطوير التكنولوجيا ونقلها  - باء 
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  موجز تنفيذي
  طويلة األجل واألهدافالالرؤية  -ألف 

سيكون لتطوير التكنولوجيا ونشرها وإشاعتها ونقلها على حنو فعال دور حاسم يف سياق اجلهود العاملية              - ١
ح تييو .الرامية إىل احلد من انبعاثات غازات الدفيئة وتقليص إمكانية التعرض لآلثار الضارة النامجة عن تغري املناخ       

 التخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معه        املوجهة إىل  تكاليف التكنولوجيا    ابتكار التكنولوجيا وتطبيقها تقليصَ   
تها زيادة االستثمار فيها واستخدامها يف برامج نشر هذه التكنولوجيا وإشاع أدائها وتوافرها، يف حني تتيح وحتسَني

يل يف جمال التكنولوجيا أن يسرع من وترية االبتكار وأن يوسع نطاق            وميكن للتعاون الدو   .مجيع البلدان واملناطق  
  .تطبيق التكنولوجيا ونشرها ويكفل إشاعتها والوصول إليها يف مجيع البلدان

ومن الالزم وجود برنامج قوي لنقل التكنولوجيا مبوجب االتفاقية ليتسىن حتفيز االنتقال إىل تنمية ذات                  - ٢
وفيما يلي بيان السبل اليت ميكن أن يسهم من خالهلا برنـامج نقـل       .ناخيةاملناعة  باملومقترنة  انبعاثات منخفضة   

  :٢٠٣٠التكنولوجيا يف هذا االنتقال حبلول عام 

 تكنولوجيات   إنتاج برامج البحث والتطوير والتطبيق العمومية واخلاصة مبا يؤدي إىل        زيادة عدد     )أ(  
، وتعزيز مراكز ئهاوحتسني أدا معه، ف آثار تغري املناخ والتكيفتكنولوجيات ختفيوتقليص كبري لتكاليف جديدة 

  االبتكار، ال سيما يف البلدان النامية؛
تعزيز تدفقات االستثمار من القطاع اخلاص،      إىل جانب   برامج نشر وإشاعة التكنولوجيا،     تعزيز   )ب(  

 يف   سـنوياً  ات املتحدة األمريكيـة    تريليون دوالر من دوالرات الوالي     ١مبا يؤدي إىل استثمار مبالغ تصل إىل        
  تكنولوجيات ختفيف آثار تغري املناخ والتكيف معه يف العامل؛

 تتمكن مجيع البلدان النامية     حبيث القدرات التكنولوجية واملؤسسية والبيئات التمكينية       تعزيز )ج(  
  .حتمل أنشطة تطوير التكنولوجيا ونشرها وإشاعتها ضمن إطار تعاوينمن 
  : أهداف ممكنة لتحقيق هذه الرؤيةذه الورقة ثالثةوتناقش ه  - ٣

  تكنولوجيات للتخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معه تكون سليمة بيئياًتسريع وترية ابتكار )أ(  
  ميسرة يف مجيع البلدان واملناطق؛و

ـ سليمة بيئياً تكون  تخفيف آثار تغري املناخ والتكيف معه       لتكنولوجيات  نشر  تكثيف   )ب(     ، سرة ومي
  ال سيما يف البلدان النامية؛

 وميسرة،  تكنولوجيات لتخفيف آثار تغري املناخ والتكيف معه تكون سليمة بيئياً         تسريع إشاعة    )ج(  
  .ال سيما يف البلدان النامية
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   خيارات تعزيز تطوير التكنولوجيا ونقلها- باء 

لخيارات املتاحة لتعزيـز    ل إتاحة تقييم خربة     قدم فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا هذه الورقة بقصد          - ٤
وجـرت صـياغة الورقـة       .تطوير تكنولوجيات التخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معه ونشرها وإشاعتها          

باالعتماد على استعراض متعمق جملموعة متنوعة من خيارات تعزيز التعاون التكنولوجي مستمدة من مؤلفات هذا        
 املراحـل األوليـة     من حيث مت  ّيدت هذه اخليارات وقُ   دِّوُح .مة من أطراف االتفاقية   اجملال ومن اقتراحات مقد   

بتكـرة؛ وتطبيـق ونـشر      املتكنولوجيات  ال يف جمال وهي البحث والتطوير    ،  التكنولوجيااستغالل  الثالث لدورة   
أن هـذه   وترد معلومات بـش    .املتاحة التسويق؛ وإشاعة التكنولوجيات التجارية      أضحت وشيكة تكنولوجيات  

  .)١(املتعلقة هبذا املوضوعبالتفصيل يف الورقة ويف الورقات األساسية  اخليارات

 أربعـة   وذلك ضمن  التكنولوجيا   الستغالل باملراحل األولية الثالث     تعلقة اخليارات امل  يف الورقة  بتوُِّبو  - ٥
شار إىل أن هذه ُي .نفيذ املتكامل، األمر الذي ميكن أن يكون خطوة أوىل حنو إطار ممكن للت     متمايزةعناصر براجمية   

 العناصر األربعة ١ويعرض الشكل  . وتعديلها بطرق شىتاجلمع فيما بينهاج كخيارات ميكن العناصر ينبغي أن تعالَ
  . حتت كل عنصرالرئيسيةاملمكنة وترد اخليارات 

  اصـر األربعـة،     كل عنصر من هـذه العن      يف سياق وتقدم الورقة خيارات براجمية ممكنة ميكن تنفيذها          - ٦
 . أمثلة ملؤشرات أداء وجيهةوتربز الورقة أيضاً .لكل عنصر نطاق املوارد واآلثار املتوقعة واجلدوىتصف كما 

                                                      

 ،اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا    فريق   ضمنداخلية  أُعدَّت ثالث ورقات معلومات أساسية من أجل املناقشة ال          )١(
 من آثـار   تكنولوجيات التخفيف ما هو متاح منحتديد وتقييم الوسائل الفعالة الكفيلة بتعزيز إشاعة ونقل   : ما يلي  تناولتحيث  

طـوير يف جمـال   ، وتـسريع البحـث والت   هذه، وتسريع نشر وتطبيق تكنولوجيات التخفيف والتكيف  معه  والتكيف تغري املناخ 
  .تكنولوجيات التخفيف والتكيف
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 من  األهداف املمكنة والعناصر اإلطارية واخليارات الرباجمية      - ١الشكل 
   استراتيجية متكاملة لنقل التكنولوجيا مبوجب االتفاقيةأجل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 اخليارات الرباجمية  

  أهداف نقل التكنولوجيا
 تسريع وترية االبتكار 
 تكثيف نشر التكنولوجيا 
  تسريع إشاعة التكنولوجيا 

التخطيط والتعاون على
  البحث والتطوير والتطبيق  تسهيل ودعم التمويل  الصعيد القطاعي

 دعم السياسات الوطنية  -
الترويج للممارسـات اجليـدة يف جمـال          -

  السياسات
  حتليل وتنسيق السياسات التجارية  -
وإجيـاد  صـل   الوإتاحة التدريب جلهات      -

  شبكات جتمعها
  تعزيز املؤسسات الوطنية  -
  برامج التبادل املهين  -
التدريب على الصعيد الوطين واإلقليمـي        -

  القوى العاملةب والنهوض
  برامج تقييم التكنولوجيا  -
  برامج وطنية للتعليم والتثقيف   -
مركز تبادل معين حبقوق امللكية الفكرية،        - 

، واملساعدة  والترويج للممارسات اجليدة  
  التقنية

  مناذج مبتكرة للترخيص  -
 دعم مستدام للتخطيط املتعلق باجلماعـات       -

  البشرية واهلياكل األساسية

برامج تنـسيق البحـث       -
  والتطوير والتطبيق

ــسات   - ــبكات مؤس ش
  البحث والتطوير والتطبيق

تقييم الثغرات احملتملة يف      -
متويل البحث والتطـوير    

ووضع برامج  (والتطبيق  
  )لسد الثغرات عند اللزوم

يـل البحـث    زيادة متو   -
والتطوير والتطبيق علـى    

  الصعيد الوطين
حوافز لزيـادة متويـل       -

القطاع اخلاص للبحـث    
  والتطوير والتطبيق 

  برامج تطبيق التكنولوجيا  -

خطط قطاعيـة علـى  -
  الصعيد العاملي واإلقليمي

قطاعيـة علـى    خطط    -
  الصعيد الوطين

نــشر بــرامج وطنيــة ل  -
وإشاعة التكنولوجيا على   

  الصعيد القطاعي
شبكات قطاعية عامليـة      -

  وإقليمية

خدمات الوساطة علـى صـعيد -
  االستثمار واملشورة

املساعدة التقنية والتدريب لتطوير      -
  مشاريع وأعمال جتارية

  تنسيق التمويل املتاح حالياً  -
  زيادة املوارد املالية  -
استغالل إيـرادات االجتـار يف        -

  بعاثاتحقوق االن
احلد من خماطر االستثمار علـى        -

  الصعيد العاملي واإلقليمي
برامج لتخفيف خماطر االسـتثمار      -

  على الصعيد الوطين
ــالتخطيط   - شــبكات خاصــة ب

والتمويــل يف جمــال األعمــال 
  التجارية

تمكينية حتسني البيئات ال 
  وبناء القدرات

  العناصر الرباجمية
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وسيكون جملموعة اخليارات املعروضة يف الورقة أكرب األثر إذا ما جرى تنفيذ اخليـارات الـيت تنتقيهـا                    - ٧
ج الوظيفية ُهالُن ل يشملوتعرض الورقة وجهني متكاملني إلطار عملي متكام .األطراف على حنو متماسك ومتسق

 .تنتقيه األطراف حسبما  ري والنهج الوظيفي    بني الترتيب اإلدا  مكتمل  وسيجمع إطار عملي     .والترتيبات اإلدارية 
وال تتضمن الورقة معاجلة وافية لألطر التنفيذية املمكنة؛ ومثة  . مثال إلطار عملي من هذا القبيل٢ويرد يف الشكل 

  .ج أخرى تستأهل االهتمامُهُن

ره اآلليـة   وتعرض الورقة أربعة خيارات للتنظيم الوظيفي، ويركز كل خيار على موضوع واحد باعتبا              - ٨
ج تركز على اخلطط والربامج الوطنية،      ُهوتنطوي هذه اخليارات الوظيفية على نُ      . لتنفيذ نقل التكنولوجيا   الرئيسية

  .أو األنشطة القطاعية، أو عناصر برامج نقل التكنولوجيا، أو مبادرات حمددة منتقاة من هذه العناصر الرباجمية

العامل النامية هي    األولويات التكنولوجية للبلدان     ويف إطار خطة وطنية وهنج قائم على الربامج، ستكون          - ٩
 على املستويات الوطنية بدعم من املبادرات د الرئيسي لنطاق برامج نقل التكنولوجيا وسيجري التنفيذ أساساً   احملدِّ

ذ الربامج وتسيريه حـسب القطاعـات االقتـصادية         وضمن هنج قطاعي، سيجري تنظيم تنفي      .العاملية واإلقليمية 
يكل للعناصـر   هبالتنفيذ  يف   وسيؤخذ .على املستوى العاملي واإلقليمي والوطين    ) كالطاقة أو الزراعة أو الصناعة    (

 لعناصر الرئيسية لربنامج لنقل التكنولوجيا مبوجب االتفاقية، مثل العناصر املمكنة األربعة املعروضة           ل وفقاًالرباجمية  
ومثة بديل آخر يتمثل يف      ).البحث والتطوير والتطبيق، والبيئة التمكينية، والتمويل، والربامج القطاعية       (يف الورقة   

ز ركّوسوف ُي .نقل التكنولوجياالدفع بتوقع أن يكون هلا أكرب األثر يف هيكل يركز على مبادرات رئيسية منتقاة يُ     
ل اخلطط والربامج الوطنية، والـشبكات القطاعيـة، واخلـدمات        مث( على عدد منتقى من الربامج       يف هذا البديل  

قابـل   كهيكل مرن     ذلك  من تقدمي دعم شامل، كما ميكن اعتبار       بدالً) التمويلية، وشراكات تطبيق التكنولوجيا   
  . مع الوقتريغيللت

ففي  .امعجمركزي، وخيار    خيار مركزي، وخيار ال    : ثالثة خيارات للترتيبات اإلدارية    ضت أيضاً رِوُع  - ١٠
نفذ من جانب عدد صغري من املنظمات عن طريق هيكل مـشترك            دار وتُ ل الربامج وتُ  مّو، تُ يركزاملنهج  السياق  
 تعمـل علـى     شىت عدد كبري من منظمات      اتوالمهي تفرعني م اً ودعم اًح تنفيذ رجِّأما اهليكل الالمركزي فيُ    .واحد

 جامعالمركزي ضمن هيكل    الأو  /نهج مركزي و  ال عناصر   وميكن اجلمع بني   .املستوى العاملي واإلقليمي والوطين   
الربامج اليت ستستفيد من هيكل مشترك، أما الربامج  ر مركزياًسّي وُت؛ق عن طريق منظمة واحدةنّسحيث الربامج ُت

  .متفرع تسيريها سيجري على حنو ج متنوعة فإنُهاليت ستستفيد من ُن
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  داري وهنج وظيفيمثال إلطار عملي جيمع بني ترتيب إ - ٢الشكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 -  -  -  -  -  

  برامج مركزية تديرها 
  مؤسسات التنفيذ

مركزية تديرها البلدان  برامج ال
واملنظمات املتعددة األطراف 

   واملنظمات والقطاع اخلاص
  غري احلكومية

  ترتيبات مؤسسية 
  نقل التكنولوجيا يف ل

  إطار االتفاقية

 
  برامج وطنية

  سياسات وبرامج لنشر التكنولوجيا  •
  درات للتدريب والتعليممبا  •
  البحث والتطوير والتطبيق  •
التمويل وتقدمي الدعم لتطوير األعمال   •

  التجارية واملشاريع

  خطط البلدان النامية
  خطط وطنية يف جمال التكنولوجيا •
  جهات الوصل واملؤسسات الوطنية •

برامج البلدان املتقدمة والربامج 
 املتعددة األطراف

 

 برامج القطاع اخلاص
 واملنظمات غري احلكومية

  ة وإقليميةبرامج قطاعية عاملي
  شبكات جتمع بني املراكز  •
التعاون يف جمال البحث   •

  والتطوير والتطبيق
  تدريبال  •
   والتقييماملعلومات  •

 متويل برامج عاملية وإقليمية
  خدمات الوساطة واملشورة  •
 باالجتار يف حقوق والربطالتمويل   •

  االنبعاثات
  وسائل للحد من خماطر االستثمار  •


