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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيةاهليئة 
  الدورة احلادية والثالثون

  *٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٨-٧كوبنهاغن، 
   من جدول األعمال املؤقت٤البند 

  ات ونقلهاتطوير التكنولوجي
  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة احلادية والثالثون

  *٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٨-٧كوبنهاغن، 
   من جدول األعمال املؤقت ٧البند 

  تطوير التكنولوجيات ونقلها
  

  مؤشرات األداء لرصد وتقييم مدى فعالية تنفيذ إطار نقل التكنولوجيا    

  **فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجياالتقرير النهائي املقدم من رئيس     
  موجز    

من رئيس فريق اخلـرباء     تنفيذياً للتقرير النهائي املقدم     اً  ه الوثيقة موجز   هذ تتضمن  
تنفيذ إطـار نقـل      عن مؤشرات األداء لرصد وتقييم مدى فعالية         املعين بنقل التكنولوجيا  

  .)(FCCC/SB/2009/4 التكنولوجيا
  

__________ 

 .تؤكّد مواعيد فترة الدورة يف وقت الحق  *  
  .قُدمت هذه الوثيقة بعد املوعد احملدد لتقدميها للحاجة إىل إجراء مزيد من املشاورات  **  
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  موجز تنفيذي

  اخللفية  -ألف   
فريق اخلـرباء   ، إىل   ١٣-م أ /٣ طلب مؤمتر األطراف،مبوجب املرفق الثاين من مقرره        -١

أن يقوم، يف إطار برنامج عمله املقبل، بوضع جمموعة         ) فريق اخلرباء  (املعين بنقل التكنولوجيا  
مؤشرات أداء ميكن أن تستخدمها اهليئة الفرعية للتنفيذ، للقيام بصفة منتظمة برصد وتقيـيم              

 مـن   ٤ من املـادة     ٥تنفيذ الفقرة   مدى فعالية تنفيذ إطار اإلجراءات اهلادفة والفعالة لتعزيز         
، آخذاً يف اعتباره األعمال ذات الصلة املضطلع هبـا يف           )١( )إطار نقل التكنولوجيا  (االتفاقية  

   .إطار االتفاقية
واهلدف العام من هذا العمل هو وضع واختبار جمموعة متوازنة ومتينة من مؤشرات               -٢

ذ لرصد وتقييد مدى فعالية تنفيذ إطـار نقـل        األداء ميكن أن تستخدمها اهليئة الفرعية للتنفي      
  :وقُسِّم العمل اخلاص هبذه املسألة إىل ثالث مهام هي. التكنولوجيا

  وضع جمموعة من مؤشرات األداء املرشحة؛: املهمة األوىل  )أ(  
  اختبار جمموعة مؤشرات األداء؛: املهمة الثانية  )ب(  
  .ؤشراتإعداد توصيات الستخدام امل: املهمة الثالثة  )ج(  

 مؤشر أداء، ونتـائج  ٤٠ جمموعة من ٤٠ويعرض التقرير النهائي جمموعة مؤلفة من      -٣
  :اختبارها، ونتائج املهمة الثالثة، مبا يف ذلك ما يلي

توصيات قائمة على نتائج املهمتني األوىل والثانية والنظر يف نتائج األنشطة             )أ(
وصحائف املنـهجيات   مبا يف ذلك قائمة املؤشرات،      (األخرى ذات الصلة    

  ؛)والبيانات املستخدمة، وأمثلة عن كيفية استخدام املؤشرات
حتليل الروابط اليت ميكن أن تربط هذا العمل بغريه من األعمال ذات الصلة               )ب(

املضطلع هبا يف إطار اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، واهليئـة           
ص املعين بالعمل التعـاوين الطويـل   الفرعية للتنفيذ، والفريق العامل املخص    

  ).فريق العمل التعاوين(األجل مبوجب االتفاقية 

__________ 

رفق األول للمقـرر    جموعة اإلجراءات املبينة يف امل    اسُتكمل مب ، و ٧-م أ /٤املقرر  مرفق  ورد هذا اإلطار يف      )١(
 .١٣-م أ/٣
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  املنهجية   -باء   
لالضطالع مبهمة رصد وتقييم األداء املاضي واحلايل يف تنفيذ إطار نقل التكنولوجيا،            -٤

 وقد اُتبـع  . ال بد من وضع جمموعة من مؤشرات األداء تتماشى مع األهداف احملددة لإلطار            
هنج منتظم ومتسق للربط بني األهداف واملؤشرات، حبيث ميكن ألصحاب القرار النظـر يف              

  .مة األهداف واألنشطة ذات الصلة اخلاضعة للرصد والتقييمءمدى وجاهة ومال
واتبع فريق اخلرباء عملية تصميم قائمة على املشاركة لوضع جمموعة من مؤشـرات               -٥

وكانت .  وتقييم مدى فعالية تنفيذ إطار نقل التكنولوجيااألداء اليت ميكن استخدامها يف رصد 
ملشاركة اجلهات صاحبة املصلحة، أي اجملموعات املكونة لالتفاقية اإلطارية، أمهية حامسة يف            

ومن العناصر الرئيسية األخرى هلذا النهج العالقات السببية اليت يتعني          . امللكيةب اسحسإخلق  
ويبني الشكل الوارد أدناه العالقـات      . عة مؤشرات األداء  أخذها يف االعتبار عند وضع جممو     
جلهات صاحبة املصلحة، وعملية وضع السياسة، وتقييم       باالقائمة بني احتياجات اجملتمع ممثالً      

  .هذه السياسة وآثارها يف اجملتمع
يرمي رصد وتقييم مدى فعالية تنفيذ إطار نقل التكنولوجيا، املقصود هبذا العمـل،     و  -٦

ولذلك، كان ال بد من إجياد عالقة سببية تربط بني          . اك مدى حتقيق األهداف املتوقعة    إىل إدر 
أي (ستقيس مؤشـرات األداء الوسـائل       و. أهداف اإلطار والتأثريات والنتائج واملخرجات    

أو تشكيلة من هذه األمور يف      ) أي مدى حتقيق األهداف   (والغايات  ) طرائق حتقيق األهداف  
  ).املدخالت والعمليات واملخرجات والنتائج والتأثريات (فيذمن سلسلة التنأي نقطة 

وستركز جمموعة املؤشرات على األولويات املعّبر عنها بالرؤية احلاليـة واألهـداف            -٧
وينبغي توضيح العالقة السببية، إن مل تكن واضحة، ملساعدة اهليئة الفرعية للتنفيذ يف             . احملددة

وعندما ال توجد عالقة سببية واضحة، ميكن تقدمي        . لوجياتقييم مدى فعالية إطار نقل التكنو     
  . واألهداف يف األجل الطويلةية لتعديل الرؤيبمالحظات تعقي
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  إطار لرصد وتقييم آثار السياسات    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 European Environment Agency. 2001. Reporting on Environmental  الوارد يف٦نقالً عن الشكل   :املصدر

Measures: Are We being Effective? Environmental issue report no. 25. Copenhagen: EEA.  

املذكورة يف هذا الشكل تكافئ الرؤية، مبا يف ذلك األهداف، املعّبر عنها يف إطـار               " الغايات" :مالحظة
  .نقل التكنولوجيا

  النتائج والتوصيات الرئيسية   -جيم   

  مالحظات عامة  -١  
ملية التصميم القائمة على املشاركة اليت اسُتخدمت يف وضع مؤشـرات           متخضت ع   -٨

ما يؤكد نتائج أنشطة مماثلة اضـطُلع هبـا         وهو  األداء واختبارها عن النتائج الرئيسية التالية،       
  :داخل إطار االتفاقية أو خارجه

  ؛مرحلة متقدمة بعدعملية وضع مؤشرات األداء واختبارها مل تبلغ   )أ(
 أن تصمم أي مؤشرات أداء تستخدم يف رصد وتقييم مدى فعالية            من املهم   )ب(

 - تنفيذ إطار نقل التكنولوجيا تصميماً يساعد على حتليل العالقات السببية         
ات املالحظة إىل سياسات    أي بعبارة أخرى، معرفة مدى إمكانية عزو التغري       

  أو تدابري نقل التكنولوجيا؛

 الوجاهة

 التأثريات

 النتائج

 اجملتمع العوامل اخلارجية

 الغايات املدخالت املخرجات

 أو  الغاياتهل تساهم   : اجلدوى
اآلثار غري املتوقعـة يف حتـسن       
 واضح يف الرفاهية االجتماعية؟

 هـل حتققـت     :الكفاءة
 كنة؟ بأدىن تكلفة ممالغايات

إىل أي مـدى ميكـن      : الوجاهة
ــر  ــاتتربي ــاس إىل الغاي  بالقي

 االحتياجات؟

إىل أي مدى مت حتقيق     : لفعاليةا
 املتوقعة؟الغايات 

 الكفاءة

 الفعالية

 اجلدوى
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ددة وقابلة للقياس واإلجنـاز وذات       حم بطريقةينبغي صوغ مؤشرات األداء       )ج(
  صلة وملزمة زمنياً؛

  العائق الرئيسي يف استخدام مؤشرات األداء هو توافر البيانات؛  )د(
يف عملية وضع املؤشرات واختبارها مهم  )٢(إشراك اجلهات صاحبة املصلحة  )ه(

 مبلكية النتيجة النهائية يف صفوف اجلهات املشاركة يف تنفيذ          اسحسإخللق  
  نشطة واإلجراءات مبوجب إطار نقل التكنولوجيا؛األ

يتعني بناء القدرات على املستويني الوطين والدويل من أجل تشغيل نظام للرصـد               )و(
  . مبا يف ذلك نظم للبيانات وإجراءات لتقاسم املعلومات وإبالغها،والتقييم

ض املواضيع  وعلى الرغم من أن صوغ مؤشرات األداء كان سهالً نسبياً بالنسبة لبع             -٩
مـن إطـار نقـل     ) االحتياجات من التكنولوجيا، ومعلومات التكنولوجيا وآلياهتا     (الرئيسية  

) البيئات التمكينية وبنـاء القـدرات     (أخرى  رئيسية  أن مواضيع   فإنه يالحظ   التكنولوجيا،  
خارجـه،  بـل  مواضيع واسعة تشمل تقريباً كل موضوع آخر داخل إطار نقل التكنولوجيا          

إىل أو  ) يف حالة البيئات التمكينيـة    ( أدى إما إىل صوغ عدد كبري من املؤشرات          األمر الذي 
  ).يف حالة بناء القدرات (كثافةصوغ مؤشرات جممعة ب

مؤشـرات   مؤشراً من    ١٦١مؤلفة من   وخالل تنفيذ املهمة األوىل، ُحددت جمموعة         -١٠
ة ممكنة لقياس تنفيـذ      مؤشراً كمجموعة فرعي   ٤٠ومن هذه اجملموعة، ُحدد     . األداء املمكنة 

وضـمن هـذه   ). اإلطار أدناهالنص الوارد يف  انظر  (إطار نقل التكنولوجيا مبوجب االتفاقية      
اجملموعة، جرى تقييم املؤشرات وفقاً إلمكانية مجع البيانات املطلوبة ومدى صلتها باألهداف            

  .فة إلطار نقل التكنولوجيااملولّ
فة، يف حتديد   جيا، كما يتبني من األهداف املولّ     رمت سالمة إطار نقل التكنولو    واحُت  -١١

وجيدر بالذكر أن هذا االختيار إرشادي وال حيكم . هذه اجملموعة احملدودة من مؤشرات األداء     
  .٢٠١٢مسبقاً على أي ترتيب لفترة ما بعد 

  توافر البيانات  -٢  
ـ             -١٢ ا، سـيلزم   بغية إنشاء نظام لرصد وتقييم مدى فعالية تنفيذ إطار نقل التكنولوجي

ودلت األعمال التحضريية   . احلصول على البيانات املطلوبة لقياس مؤشرات األداء قياساً كمياً        
املضطلع هبا أثناء فترة االختبار على أن العديد من البيانات املطلوبة للمؤشرات اليت اخـتريت         

ع البيانات   ليست متاحة يف الوقت الراهن وأنه قد يلزم مواصلة العمل على مج            يف مرحلة أوىل  
وقد يستدعي ذلك تنسيقاً بني األمانـة       ). ترد يف املرفق مصادر البيانات املطلوبة لكل مؤشر       (

__________ 

 .يشمل ذلك يف سياق االتفاقية األطراف واملنظمات املرخص هلا )٢(
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وغريها من املنظمات الدولية لـضمان تقـدمي البيانـات    املعنية واملنظمات احلكومية الدولية    
  .بصورة منتظمة لدعم عملية الرصد والتقييم

قالب يق اخلرباء تشري إىل إمكانية احلاجة إىل        كما إن الدروس املستفادة من عمل فر        -١٣
منوذجي لتيسري إبالغ البيانات يف البالغات الوطنية حبيث يتسىن تلقي البيانات املطلوبة مـن              

  . األطراف عن مؤشرات األداء احملددة
وميكن أن تتراوح املهلة الزمنية للحصول على البيانات اخلاصة مبختلف مؤشـرات              -١٤

قد يتوقف تقدمي البيانات من األطراف غري       (احدة إىل ثالث سنوات أو أكثر       األداء من سنة و   
  . )املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية على توقيت بالغاهتا الوطنية

ـ             -١٥  سـيلزم علـى     هوبالنظر إىل أن العديد من البيانات املطلوبة غري متاحة حالياً، وأن
 قالـب صول على البيانات، وأن وضع ال      للح كبريةوتوفري موارد   جبارة  األرجح بذل جهود    

 صعوبته يف املاضـي، فقـد       أمر ثبتت النموذجي لتيسري إبالغ البيانات يف البالغات الوطنية        
ليقتصر على املؤشرات الـيت     األداء  اخليارات املطروحة خفض عدد مؤشرات      بني  يكون من   

. يف اختبار املؤشرات  وميكن القيام بذلك عن طريق املضي       . يسهل حتديدها بالبيانات املتاحة   
  .إال أن ذلك يعين أن مؤشرات األداء لن تغطي سوى جزء من إطار نقل التكنولوجيا

  التدفقات املالية  -٣  
من املفيد جداً احلصول على بيانات قطرية لفهم التوزيع الوطين للتمويل املخـصص               -١٦

اليت تربز فيها أكثر مـن      وقد تدل هذه البيانات على املواضع       . للتكنولوجيات الرفيقة باملناخ  
غريها عوائق التمويل وتساعد على تركيز جهود بناء القدرات والدعم من أجل هتيئة بيئـات           

مثل عمليات تقيـيم    (وهذه املعلومات مهمة على صعيد ختطيط السياسات الوطنية         . متكينية
يف حتقيـق   وقد تساعد البلدان    ) االحتياجات من التكنولوجيا وبرامج العمل الوطنية للتكيف      
  . األثر األقصى من االستثمار يف التكنولوجيات الرفيقة باملناخ

وميكن أن يتأثر كل مصدر من مصادر التمويل بعوامل خمتلفـة عديـدة، وإذا مـا                  -١٧
وضعت مؤشرات لرصد هذه التأثريات فإن عدد مؤشرات األداء الالزمة قد يـزداد زيـادة               

رئيسية مالئماً الستخدام املؤشرات إال أنه توجـد        وقد يكون بعض العوامل املؤثرة ال     . كبرية
وقـد تـوفر    . طائفة من أساليب التقييم البديلة اليت ميكن أن تكون أنسب للقيام هبذه املهمة            

  . هباقتدىمنهجيات التقييم اليت يستخدمها مرفق البيئة العاملية والبنك الدويل أمثلة ُي
ئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية      كل من اهلي   عتمدويوصي فريق اخلرباء بأن ي      -١٨
املشورة املقدمة يف   ، عند النظر يف هذه املسألة يف دورات الحقة، على           اهليئة الفرعية للتنفيذ  و

  . فادة الدروس املستعلىهذا التقرير و
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الروابط احملتملة بني هذا العمل وغريه من األعمال ذات الصلة املضطلع هبـا يف إطـار                  -٤  
  الفرعيتنياهليئتني 

خلصت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعيـة للتنفيـذ، يف              -١٩
، إىل أن جمموعة املؤشرات املقرر تقدميها يف التقرير النهائي لفريق اخلرباء            )٣(دورتيهما الثالثني 

تقييم مدى  ميكن أن تستخدمها اهليئة الفرعية للتنفيذ كإحدى األدوات الالزمة الستعراض و          
 بصفة منتظمة برصد م من االتفاقية، وكذلك للقيا٤ من املادة ٥و) ج(١فعالية تنفيذ الفقرتني 

  .)٤(وتقييم مدى فعالية تنفيذ إطار نقل التكنولوجيا
كما ميكن أن تسهم التجارب والدروس املستفادة من تطوير مؤشرات األداء مـن               -٢٠

 لألطراف يف إطار فريق العمل التعاوين بشأن املسائل        جانب فريق اخلرباء يف املداوالت اجلارية     
املـشار إليـه يف الفقـرة       " قابل للقياس وميكن اإلبالغ عنه والتحقق منـه       " املتصلة مبفهوم   

ودعت اهليئتان الفرعيتان فريق العمـل      ). ١٣-م أ /١املقرر  (من خطة عمل بايل     ‘ ٢‘)ب(١
  .)٥(عد وضعه يف صيغته النهائيةالتعاوين إىل النظر، عند االقتضاء، يف التقرير ب

ومبراعاة الطريقة املنهجية املبينة يف هذا التقرير، قد تكون النقاط التالية من عمل فريق        -٢١
  :اخلرباء مهمة ملداوالت فريق العمل التعاوين

وضعت مؤشرات األداء يف إطار عملية تصميم شاركت فيهـا اجلهـات              )أ(
  الرئيسية صاحبة املصلحة؛

حمددة وقابلة للقياس واإلجناز وذات صـلة       بطريقة  مؤشرات األداء   صيغت    )ب(
  وملزمة زمنياً؛

أعدت صحيفة منهجية لكل مؤشر من مؤشرات األداء لـضمان إمكانيـة         )ج(
  اإلبالغ عن أي استخدام للمؤشر والتحقق منه؛

 لتنفيـذ   ناسبةقد تكون مؤشرات األداء املتصلة بالتمويل وبناء القدرات م          )د(
  من خطة عمل بايل؛‘ ٢‘)ب(١الفقرة 

مـشاريع التكنولوجيـا مـن      /عدد برامج "،  PI-TNA-06قد يكون املؤشر      )ه(
عمليات تقييم االحتياجات من التكنولوجيا اليت نفـذهتا األطـراف غـري            

  . إلجراءات التخفيف املالئمة وطنياًناسباًم" املدرجة يف املرفق األول

__________ 

)٣( FCCC/SBSTA/2009/3 و٢٤، الفقرة ،FCCC/SBI/2009/8 ٦٨، الفقرة. 
دعماً هلذا االستعراض والتقييم، طلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل األمانة أن تعّد قائمة بفجـوات البيانـات                  )٤(

 .)٧٤، الفقرة FCCC/SBI/2009/8(شرات األداء عند استكماهلا املتصلة مبؤ
)٥( FCCC/SBSTA/2009/3 و٢٥، الفقرة ،FCCC/SBI/2009/8 ٦٩، الفقرة. 
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قابل للقياس واإلبالغ عنه والتحقـق      " ة مبفهوم   ومىت ُعرفت نتائج املناقشات املتعلق      -٢٢
يف إطار فريق العمل التعاوين، أمكن لفريق اخلرباء أن يواصل استطالع كيفيـة إسـهام        " منه

التجارب والدروس املستفادة من وضع مؤشرات األداء يف املناقشات املتعلقة هبذه املسألة يف              
  . هبذه املناقشاتارتباطهااملستقبل أو 

   مؤشرات األداء إلطار نقل التكنولوجياجمموعة
حدد فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا يف مرحلة أوىل جمموعة املؤشرات األربعني التالية               

وُجمعت املؤشرات حتت مواضيع اإلطار الرئيسية      . لقياس مدى فعالية تنفيذ إطار نقل التكنولوجيا      
الجتاهات يف التدفقات املاليـة مـن أجـل نقـل            اجملموعة السادسة لتقييم ا    ماخلمسة؛ وستستخد 

  .التكنولوجيا

  ياجات من التكنولوجيا وعمليات تقييم االحتياجاتاالحت  
   )أ)(PI-TNA-01(مقدار املوارد املالية املقدمة لعملية تقييم االحتياجات من التكنولوجيا   -١
تكنولوجيا يف األطراف   مشاريع بناء القدرات يف جمال تقييم االحتياجات من ال        /عدد برامج   -٢

  )PI-TNA-02) (مبا يف ذلك نسبة مئوية من أقل البلدان منواً(غري املدرجة يف املرفق األول 
عدد األطراف غري املدرجة يف املرفق األول املستهدفة ببناء القـدرات يف جمـال تقيـيم                  -٣

  )PI-TNA-03) (مبا يف ذلك نسبة مئوية من أقل البلدان منواً( االحتياجات من التكنولوجيا 
عدد ما نشرته األطراف غري املدرجة يف املرفق األول من عمليات تقييم االحتياجات مـن               -٤

  )PI-TNA-04(التكنولوجيا املستكملة أو احملّدثة 
تقرير توليفي عن االحتياجات من التكنولوجيا تتيحه األمانة وتنظر فيه اهليئتان الفرعيتـان              -٥

)PI-TNA-05 (  
مشاريع التكنولوجيا من عمليات تقييم االحتياجات من التكنولوجيا اليت نفذهتا /عدد برامج  -٦

  )PI-TNA-06(األطراف غري املدرجة يف املرفق األول 

  املعلومات املتعلقة بالتكنولوجيا  
عدد الربامج التدريبية وحلقات العمل لبنـاء القـدرات يف جمـال املعلومـات املتعلقـة          -١

  )PI-TI-01(بالتكنولوجيا 
  )PI-TI-02(عدد البالغات الوطنية اليت تتضمن معلومات عن أنشطة نقل التكنولوجيا   -٢
تقرير توليفي يتضمن معلومات عن إدارة مركز تبـادل املعلومـات عـن التكنولوجيـا              -٣

)TT:CLEAR (    وحتديثه ومواصلة تطويره، ويعاجل الثغرات واحتياجات املستخدمني، وتتيحه
  )PI-TI-03(يئتان الفرعيتان األمانة وتنظر فيه اهل

 املعلومات عن   لعدد مراكز وشبكات املعلومات املتعلقة بالتكنولوجيا املرتبطة مبركز تباد          -٤
  )TT:CLEAR) (PI-TI-04(التكنولوجيا 

من البلدان النامية   ) TT:CLEAR(عدد مستخدمي مركز تبادل املعلومات عن التكنولوجيا          -٥
)PI-TI-05(  
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  البيئات التمكينية
  )PI-EE-01(األداء قياساً إىل مؤشرات احلوكمة الستة اليت وضعها البنك الدويل   -١
حكومات البلدان املتقدمة (جمموع فرص البحث والتطوير املشتركة اليت تتيحها احلكومات     -٢

  )PI-EE-02(للتكنولوجيات السليمة بيئياً ) بالدرجة األوىل
ضحة يف جمال السياسة العامة للجهات املستفيدة من التمويـل          وجود خطوط توجيهية وا     -٣

العام بشأن كيفية االنتقال من مرحلة البحث إىل مرحلة التسويق يف عملية نقل التكنولوجيا 
)PI-EE-03(  

عدد الربامج الثنائية واملتعددة األطراف اليت ساعدت البلدان النامية على وضـع وتنفيـذ                -٤
  )PI-EE-04(لتكنولوجيات السليمة بيئياً ونقلها واحلصول عليها تنظيمات تعزز استخدام ا

للصادرات من التكنولوجيات السليمة بيئياً     /ود أفضليات وحوافز ضريبية للواردات    ـوج  -٥
)PI-EE-05(  

  )PI-EE-06(حجم ائتمانات التصدير الرامية إىل تشجيع نقل التكنولوجيات السليمة بيئياً   -٦
 التكنولوجيات السليمة بيئياً يف استراتيجيات التنمية املستدامة الوطنية         ورود إشارة إىل نقل     -٧

)PI-EE-07(  
ترتيب املناخ االستثماري حبسب مؤشرات األعمال التجارية اليت وضعها البنك الـدويل              -٨

)PI-EE-08(  
ة اعتمادات امليزانية املخصصة للمشتريات العامة من التكنولوجيات السليمة بيئيـاً           ـنسب  -٩

)PI-EE-09(  
درجة الكشف عن املعلومات والشفافية املتعلقة بعمليات املوافقة علـى مـشاريع نقـل                -١٠

  )PI-EE-10(التكنولوجيا 
عدد الدراسات التقنية اليت تستكشف عوائق البيئات التمكينيـة وممارسـاهتا احلميـدة               -١١

  )PI-EE-11(والتوصيات املقدمة لتعزيز هذه البيئات 
وية للشراكات اليت تتمحور حول موضوع تغري املناخ والتنمية املستدامة والـيت            النسبة املئ   -١٢

  )PI-EE-12(تشارك فيها بلدان نامية أطراف مشاركة جمدية 

  بناء القدرات   
 )PI-CB-01(مقدار املوارد املالية املقدمة لبناء القدرات يف جمال تطوير التكنولوجيا ونقلها   -١

ياجات واألولويات الوطنية يف جمـال بنـاء القـدرات لتطـوير            تقرير توليفي عن االحت     -٢
  )PI-CB-02(التكنولوجيا ونقلها مبا يتماشى مع إطار نقل التكنولوجيا 

اخلرباء يف الربامج التدريبية املتعلقـة بتطـوير التكنولوجيـات ونقلـها،         /عدد املشاركني   -٣
  )PI-CB-03( بيئياً وال سيما يف جمال األنشطة املتصلة بالتكنولوجيات السليمة

عدد املؤسسات الوطنية واإلقليمية اجلديدة والقائمة العاملة بوصفها مراكز امتياز يف جمال              -٤
  )PI-CB-04(تطوير التكنولوجيا ونقلها 
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  آليات نقل التكنولوجيا   
عدد وحجم اآلليات واألدوات املبتكرة املبلغ عنها يف جمال التمويل املشترك بني القطاعني               -١

  )PI-MECH-01(لعام واخلاص ا
تقرير عن السبل املمكنة لدعم التعاون بني االتفاقية واالتفاقات البيئية املتعددة األطـراف               -٢

  )PI-MECH-02(األخرى 
تقرير عن اإلحاالت املرجعية الواردة يف البالغات الوطنية إىل أهداف االتفاقـات البيئيـة        -٣

  )PI-MECH-03(املتعددة األطراف األخرى 
عدد ما ُيبلغ عنه من عوائق تطوير التكنولوجيات احمللية والتجارب اجليدة يف هذا اجملـال                 -٤

)PI-MECH-04(  
تقرير يتضمن إرشادات بشأن اإلبالغ عن االحتياجات املشتركة يف جمال البحث والتطوير              -٥

)PI-MECH-05(  

  مؤشرات التدفقات املالية
ة العاملية السنوية يف جمال تكنولوجيات التخفيف مـن         جمموع التدفقات االستثمارية واملالي     -١

  )PI-FIN-01(آثار تغري املناخ 
 واملالية العاملية السنوية يف جمال تكنولوجيات التكيف مع تغري     ةجمموع التدفقات االستثماري    -٢

  )PI-FIN-02(املناخ 
 اآلليـة   - املناخ    واملالية السنوية يف جمال تكنولوجيات تغري      ةجمموع التدفقات االستثماري    -٣

 )PI-FIN-03(املالية مبوجب االتفاقية 

 آليـات   - واملالية السنوية يف جمال تكنولوجيات تغري املناخ         ةجمموع التدفقات االستثماري    -٤
 )PI-FIN-04(املرونة مبوجب بروتوكول كيوتو 

 املصادر  -اخ   واملالية السنوية يف جمال تكنولوجيات تغري املن       ةجمموع التدفقات االستثماري    -٥
 )PI-FIN-05(الثنائية 

 املصادر  - واملالية السنوية يف جمال تكنولوجيات تغري املناخ         ةجمموع التدفقات االستثماري    -٦
 )PI-FIN-06(الوطنية 

 املصادر  - واملالية السنوية يف جمال تكنولوجيات تغري املناخ         ةجمموع التدفقات االستثماري    -٧
 )PI-FIN-07(املتعددة األطراف 

 املصادر  - واملالية السنوية يف جمال تكنولوجيات تغري املناخ         ةجمموع التدفقات االستثماري    -٨
  )PI-FIN-08(اخلاصة 

املوضوع الرئيسي إلطـار نقـل   = xxxمؤشر األداء؛ = PI . دـُخصص لكل مؤشر أداء رمز فري  )أ(
  .رقم مؤشر األداء=  yyالتكنولوجيا؛ 
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  املرفق

  ية اختبار مؤشرات األداءخالصة موجزة لعمل    

 مصادر البيانات اهلدف املولّف ذو الصلة  )االسم املختصر(اسم مؤشر األداء   الرمز
ــن  ــرة م ــشاركة مباش م
 األطراف يف تقدمي البيانات

PI-TNA-01         توفري موارد ماليـة لعمليـات تقيـيم
  االحتياجات من التكنولوجيا

 األمم املتحدة   مرفق البيئة العاملية، برنامج    ‘توفري املوارد‘
 اإلمنائي، برنامج األمم املتحدة للبيئة

 ال يوجد

PI-TNA-02 مشاريع لبناء القدرات يف جمـال      /برامج
 تقييم االحتياجات من التكنولوجيا

مرفق البيئة العاملية، برنامج األمم املتحدة       ‘بناء القدرات‘
  اإلمنائي، برنامج األمم املتحدة للبيئة

 ال يوجد

PI-TNA-03 راف غري مدرجـة يف املرفـق األول        أط
 مستهدفة بالدعم املايل

مرفق البيئة العاملية، برنامج األمم املتحدة       ‘بناء القدرات‘
 اإلمنائي، برنامج األمم املتحدة للبيئة

 ال يوجد

PI-TNA-04        ما ُنشر من عمليات تقييم االحتياجـات
 من التكنولوجيا املستكملة أو احملدثة

ملتعلقـة بعمليـات تقيـيم      إتاحة املعلومـات ا   ‘
 ‘االحتياجات من التكنولوجيا

األمانة، مرفق البيئة العاملية، برنامج األمم      
املتحدة اإلمنائي، برنامج األمم املتحـدة      

 للبيئة

 ال يوجد

PI-TNA-05         تقرير توليفي عـن االحتياجـات مـن
 التكنولوجيا

 ال يوجد األمانة ‘النظر يف التقرير التوليفي‘

PI-TNA-06 لتكنولوجيات مـن عمليـات تقيـيم       ا
 االحتياجات من التكنولوجيا املنفذة

احملددة (تنفيذ نتائج االحتياجات من التكنولوجيا      ‘
 ‘)يف عمليات تقييم االحتياجات من التكنولوجيا

األمانة، مرفق البيئة العامليـة ووكاالتـه       
 املشرفة على التنفيذ

األطراف غري املدرجـة يف     
 املرفق األول

PI-TI-01       الربامج التدريبية وحلقات العمل لبنـاء
القدرات يف جمال املعلومـات املتعلقـة       

 بالتكنولوجيا

مرفق البيئة العاملية، برنامج األمم املتحدة       ‘بناء القدرات‘
، اإلمنائي، برنامج األمم املتحـدة للبيئـة      

 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية

 ال يوجد

PI-TI-02   لوطنية معلومات عـن    تضمني البالغات ا
  أنشطة نقل التكنولوجيا

  

 مجيع األطراف البالغات الوطنية ‘إتاحة املعلومات عن طريق البالغات الوطنية‘
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 مصادر البيانات اهلدف املولّف ذو الصلة  )االسم املختصر(اسم مؤشر األداء   الرمز
ــن  ــرة م ــشاركة مباش م
 األطراف يف تقدمي البيانات

PI-TI-03  معلومــات عــن إدارة مركــز تبــادل
املعلومـــات عـــن التكنولوجيـــا 

(TT:CLEAR)وحتديثه ومواصلة تطويره   

إدارة مركز تبادل املعلومات عن التكنولوجيـا       ‘
(TT:CLEAR)وحتديثه ومواصلة تطويره ‘ 

 ال يوجد األمانة

PI-TI-04      مراكز وشبكات تبادل املعلومات املرتبطة
مبركز تبادل املعلومات عن التكنولوجيـا      

(TT:CLEAR) 

الربط الشبكي مبراكـز املعلومـات املتعلقـة        ‘
 ‘بالتكنولوجيا

 ال يوجد األمانة

PI-TI-05      مستخدمو مركز تبادل املعلومات عـن 
 من البلـدان    (TT:CLEAR)التكنولوجيا  

 النامية

 ال يوجد األمانة  ‘TT:CLEARزيادة عدد مستخدمي ‘

PI-EE-01  األداء قياساً إىل مؤشرات احلوكمة اليت
 وضعها البنك الدويل

مبا فيها النظم القانونيـة     (حتسني النظم القانونية    ‘
 )املتصلة بالتجارة وحقوق امللكية الفكرية

أو املنظمة العاملية للملكية    / و البنك الدويل 
 الفكرية

 ال يوجد

PI-EE-02 أو (الوكالة الدولية للطاقة    : التخفيف ‘تعزيز أنشطة البحث والتطوير املشتركة‘  حجم فرص البحث والتطوير املشتركة
  )TT:CLEARبيانات جممعة عن طريق 

ــف ــ  : التكي ــشاري  قـالفري االست
ات أو بيان  (  للبحوث الزراعية الدولية  

  )TT:CLEARجممعة عن طريق 

  مجيع األطراف

PI-EE-03       وجود خطوط توجيهية واضحة يف جمال
السياسة العامة للجهات املستفيدة مـن      
التمويل العام بشأن كيفية االنتقال مـن       
البحث والتطـوير يف التكنولوجيـات      

  السليمة بيئياً إىل تسويقها

األطراف غري املدرجـة يف      البالغات الوطنية  ‘ملكية عامةتعزيز نقل التكنولوجيات اململوكة ‘
  املرفق األول

PI-EE-04       الربامج الثنائية واملتعددة األطراف الـيت
ساعدت البلدان النامية على وضع وتنفيذ      
  أنظمة لتعزيز التكنولوجيات السليمة بيئياً

  

 مجيع األطراف البالغات الوطنية  ‘تعزيز األطر التنظيمية‘
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 مصادر البيانات اهلدف املولّف ذو الصلة  )االسم املختصر(اسم مؤشر األداء   الرمز
ــن  ــرة م ــشاركة مباش م
 األطراف يف تقدمي البيانات

PI-EE-05   يات وحـوافز ضـريبية     وجود أفـضل
للصادرات من التكنولوجيات   / للواردات  

  السليمة بيئياً

األطراف غري املدرجـة يف       البالغات الوطنية  ‘استخدام األفضليات الضريبية‘
  املرفق األول

األطراف املدرجة يف املرفق    (
  )األول

PI-EE-06 األطراف املدرجة يف املرفق      وطنيةالبالغات ال  ‘استخدام األفضليات الضريبية‘  حجم ائتمانات التصدير
  األول

PI-EE-07        ورود إشارة إىل نقـل التكنولوجيـات
السليمة بيئياً يف االستراتيجيات الوطنيـة      

  للتنمية املستدامة

 يف  إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية     ‘سياسات الوطنيةالإدماج نقل التكنولوجيا يف ‘
 األمم املتحدة أو األمانة

  ال يوجد

PI-EE-08        ترتيب املنـاخ االسـتثماري حبـسب
مؤشرات األعمال التجارية اليت وضـعها      

  البنك الدويل

  ال يوجد البنك الدويل  ‘هتيئة بيئة مواتية لالستثمار‘

PI-EE-09      النسبة املئوية مليزانية املشتريات احلكومية
  املخصصة للتكنولوجيات السليمة بيئياً

األطراف غري املدرجـة يف       البالغات الوطنية  " األفضليةاستكشاف املشتريات احلكومية ذات‘
  املرفق األول

PI-EE-10   درجـة الكــشف عــن املعلومــات
  والشفافية يف عملية املوافقة

استكشاف إجراءات املوافقة املتسمة بالـشفافية      ‘
  ‘والكفاءة

األطراف غري املدرجـة يف       البالغات الوطنية
  املرفق األول

PI-EE-11 

 

 تستكـشف العوائـق     الدراسات اليت 
واملمارسات احلميدة والتوصيات فيما    

  خيص التكنولوجيات السليمة بيئياً

إعداد دراسات تقنية عن هتيئة بيئـات متكينيـة         ‘
  ‘معززة

 ال يوجد األمانة 

PI-EE-12 دية واالجتماعية يف   إدارة الشؤون االقتصا    ‘التعاون الوثيق مع الشراكات العامة واخلاصة‘  النسبة املئوية للدخول يف شراكات
  األمم املتحدة أو األمانة

 ال يوجد

PI-CB-01 تنفيذ أو دعم أنشطة بناء القـدرات لتطـوير         ‘  توفري املوارد املالية لبناء القدرات
 ‘التكنولوجيات ونقلها يف البلدان النامية األطراف

املنظمـات  : مصادر متعددة األطـراف   
  احلكومية الدولية

  

  ال يوجد
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 مصادر البيانات اهلدف املولّف ذو الصلة  )االسم املختصر(اسم مؤشر األداء   الرمز
ــن  ــرة م ــشاركة مباش م
 األطراف يف تقدمي البيانات

PI-CB-02 ير عن االحتياجات واألولويـات يف      تقر
  جمال بناء القدرات

تقرير عن احتياجات البلدان النامية األطراف يف       ‘
جمال بناء القدرات وجتارهبـا املتعلقـة بتطـوير         

  ‘التكنولوجيات ووزعها وتعميمها ونقلها

عمليات التقييم الذايت للقدرات الوطنية،     
البالغات الوطنية، برامج العمل الوطنيـة      

يف، عمليات تقييم االحتياجات من     للتك
  التكنولوجيا

األطراف غري املدرجـة يف     
  املرفق األول

PI-CB-03       املشاركون واخلرباء يف الربامج التدريبيـة
  املتعلقة بتطوير التكنولوجيات ونقلها

توفري التدريب على التكنولوجيات السليمة بيئياً      ‘
وضـع وتطبيـق    ‘و‘ يف البلدان النامية األطراف   

 ‘يري وأنظمة للتكنولوجيات السليمة بيئياًمعا

عمليات التقييم الذايت للقدرات الوطنية،     
  البالغات الوطنية

األطراف غري املدرجـة يف     
  املرفق األول

PI-CB-04       املؤسسات الوطنية واإلقليميـة العاملـة
بوصفها مراكز امتياز يف جمـال تطـوير        

  التكنولوجيا ونقلها

ى تطوير التكنولوجيات   إجياد أو تعزيز القدرة عل    ‘
 ‘ونقلها يف مؤسسات البلدان النامية األطراف

األطراف غري املدرجـة يف       البالغات الوطنية
  املرفق األول

PI-MECH-01        اآلليات واألدوات املبتكـرة يف جمـال
التمويل املشترك بني القطـاعني العـام       

  واخلاص

ال ينطبق، ولكن املوضـوع الفرعـي معنـون         
رة لتمويل تطوير التكنولوجيات    اخليارات املبتك ‘

 ‘ونقلها

  مجيع األطراف  البالغات الوطنية

PI-MECH-02          تقرير عـن التعـاون بـني االتفاقيـة
واالتفاقات البيئية املتعـددة األطـراف      

  األخرى

الطرق ‘ال ينطبق، ولكن املوضوع الفرعي معنون       
والوسائل املمكنة لدعم التعاون مع االتفاقيـات       

  ‘ية الدولية ذات الصلةوالعمليات احلكوم

  ال يوجد األمانة 

PI-MECH-03        تقرير عن اإلحاالت املرجعية إىل أهـداف
  االتفاقات البيئية املتعددة األطراف األخرى

الطرق ‘ال ينطبق، ولكن املوضوع الفرعي معنون       
والوسائل املمكنة لدعم التعاون مع االتفاقيـات       

 ‘والعمليات احلكومية الدولية ذات الصلة

  مجيع األطراف  لبالغات الوطنيةا

PI-MECH-04        عوائق تطـوير التكنولوجيـات احملليـة
  والتجارب اجليدة يف هذا اجملال

تعزيز ‘ال ينطبق، ولكن املوضوع الفرعي معنون       
التطوير احمللي للتكنولوجيا عن طريق توفري املوارد       

  ‘املالية وعمليات البحث والتطوير املشتركة
  
  

 برامج العمل الوطنيـة     البالغات الوطنية، 
  للتكيف

األطراف غري املدرجـة يف     
 املرفق األول، أقل البلدان منواً
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 مصادر البيانات اهلدف املولّف ذو الصلة  )االسم املختصر(اسم مؤشر األداء   الرمز
ــن  ــرة م ــشاركة مباش م
 األطراف يف تقدمي البيانات

PI-MECH-05     اإلبـالغ   بشأنتقرير يتضمن إرشادات 
عن االحتياجـات املـشتركة يف جمـال        

 البحث والتطوير

النـهوض  ‘ال ينطبق، ولكن املوضوع الفرعي معنون       
 ‘لوجياتبالبحث والتطوير التعاونيني بشأن التكنو

  ال يوجد  األمانة

PI-FIN-01  مجيع األطراف  األمانة  ال ينطبق  تكنولوجيات التخفيف-اجملموع العاملي  
PI-FIN-02  مجيع األطراف  األمانة ال ينطبق   تكنولوجيات التكيف-اجملموع العاملي  
PI-FIN-03 مجيع األطراف  مانةمرفق البيئة العاملية، األ ال ينطبق اآلليات املالية مبوجب االتفاقية  
PI-FIN-04 مجيع األطراف  برنامج األمم املتحدة للبيئة، األمانة ال ينطبق  آليات املرونة مبوجب بروتوكول كيوتو  
PI-FIN-05 منظمة التعـاون والتنميـة يف امليـدان         ال ينطبق  املصادر الثنائية

  االقتصادي
  مجيع األطراف

PI-FIN-06 مجيع األطراف  الغات الوطنيةالب ال ينطبق  املصادر الوطنية  
PI-FIN-07 البنك الدويل، مصارف التنمية اإلقليمية،      ال ينطبق  املصادر املتعددة األطراف

منظمة التعـاون والتنميـة يف امليـدان        
  االقتصادي

  مجيع األطراف

PI-FIN-08 األونكتاد، منظمة التعـاون والتنميـة يف        ال ينطبق  املصادر اخلاصة
دي، برنـامج األمـم     اـامليدان االقتص 
  املتحدة للبيئة

  مجيع األطراف

        
 


