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ن حلقة العمل املعقودة يف إطار االتفاقية اإلطارية        تقرير ع 
 بشـأن تغـري املناخ واملتعلقة باخليارات االبتكارية لتمويل    

        نتائج عمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية

 مذكرة من األمانة

 ملخص

 والعشرين، نظمت األمانة، لطلب من اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف دورهتا احلادية استجابةً 
 يف بون بأملانيا، بالتشاور مع فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا، حلقة ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٢١ و٢٠يومي 

 .عمل بشأن اخليارات االبتكارية لتمويل نتائج عمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية

ترحات للتمويل مستمدة من عمليات تقييم االحتياجات       املشاركون يف حلقة العمل عدة مشاريع مق       ناقشو 
كما تبادلوا اآلراء بشأن تعاريف     . أو مصـادر أخرى بغية حتديد فرص متويل جديدة هلذه املشاريع          /التكنولوجـية و  

 التمويل االبتكاري ونطاقه وناقشوا خمتلف اآلليات القائمة لتمويل تطوير التكنولوجيات ونقلها ضمن عملية االتفاقية             
 من  ٤ من املادة    ٥اإلطاريـة بشأن تغري املناخ وخارجها، والكيفية اليت ميكن هبا أن تكون هلذه اآلليات صلة بالفقرة                 

واقترح املشاركون جماالت ممكنة تستدعي املزيد من العمل، وأنشطة هامة حمددة ميكن الشروع فيها يف إطار . االتفاقية
 .اخعملية االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املن
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  مقدمة-أوالً 

  الوالية-ألف 

اعتمدت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف دورهتا احلادية والعشرين، برنامج عمل فريق              -١
وتضمن برنامج العمل أنشطة تتعلق باخليارات االبتكارية لتمويل        . ٢٠٠٥اخلـرباء املعين بنقل التكنولوجيا لعام       

ستناد إىل األنشطة اليت باشرها يف هذا اجملال فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا ، باال)١(تطوير التكنولوجيا ونقلها
ومن بني هذه األنشطة تنظيم حلقة عمل بشأن اخليارات االبتكارية لتمويل نتائج عمليات تقييم              . ٢٠٠٤يف عام   

املتعلقة باالقتراحات   حلول للمسائل املالية     وركـزت حلقة العمل هذه على إجياد      . االحتـياجات التكنولوجـية   
 .  االحتياجات التكنولوجيةعمليات تقييماملستمدة من 

واعتمدت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف الدورة نفسها، توصية فريق اخلرباء املعين بنقل  -٢
اعني العام واخلاص اليت التكنولوجيا بأن تواصل حلقة العمل املذكورة العمل اجلاري بشأن آليات التمويل من القط

 ٢٩ إىل   ٢٧ُحددت يف حلقة العمل املتعلقة باخليارات االبتكارية لتمويل تطوير التكنولوجيا ونقلها، املعقودة من              
 .)٢(سبتمرب يف مونتريال بكندا/أيلول

  نطاق املذكرة-باء 

االحتياجات التكنولوجية يف   ُعقدت حلقة العمل املتعلقة باحللول االبتكارية لتمويل نتائج عمليات تقييم            -٣
وأحاطت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية . ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٢١ و٢٠بون، بأملانيا يومي 

كما الحظت أن األمانة    . علماً، يف دورهتا الثالثة والعشرين، بتقرير شفوي قدمته األمانة بشأن نتائج حلقة العمل            
 .كي تنظر فيه اهليئة الفرعية يف دورهتا الرابعة والعشرينسوف تعد التقرير الكامل 

ويتضـمن هذا التقرير ملخصاً للعروض الثمانية عشر اليت قدمها يف حلقة العمل ممثلون وخرباء عينتهم                 -٤
البلدان، من جهات من بينها مؤسسات مالية خاصة، ونقاشات أفرقة اخلرباء املاليني والنقاشات العامة اليت دارت                

 التابع لالتفاقية مركز تبادل املعلومات عن نقل التكنولوجياوميكن االطالع عل مجيع العروض يف   . حلقة العمل يف  
وميكن االستفادة من األفكار اليت طُرحت أثناء حلقة العمل بشأن          . )٣()TT:CLEAR (اإلطارية بشأن تغري املناخ   

بتكارية لتمويل تطوير التكنولوجيات ونقلها،     األنشـطة الـيت ميكـن االضـطالع هبا فيما يتعلق باخليارات اال            
 يف هامناقشة هذه املسألة والنظر فيللمضي يف  تستند إليها اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إسهاماتك

 . والعشرينرابعةدورهتا ال

                                                      

)١( FCCC/SBSTA/2004/INF.17املرفق ،. 

)٢( FCCC/SBSTA/2004/11. 
)٣( <http://ttclear.unfcc.int/ttclear/jsp/index.jsp?mainFrame=../html/WshpBonn.html>. 



FCCC/SBSTA/2006/3 
Page 4 

 

  اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية-جيم 

قـد ترغـب اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف أن حتيط علماً باملعلومات الواردة يف هذه                  -٥
 :الوثيقة وأن تقوم، عند الضرورة، مبا يلي

الـتماس املشورة التقنية من فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا بشأن اخلطوات التالية املمكن               )أ( 
 يارات االبتكارية لتمويل تطوير التكنولوجيات ونقلها يف إطار االتفاقية؛القيام هبا لترويج اخل

تقـدمي املزيد من التوجيه لألمانة فيما يتعلق جبهودها الرامية إىل تيسري عمل فريق اخلرباء املعين                 )ب( 
 . ونقلهابنقل التكنولوجيا وعمل األطراف يف سبيل ترويج اخليارات االبتكارية لتمويل تطوير التكنولوجيات

  املداوالت-ثانياً 

وقدم كل من حكومة . قامت األمانة بتنظيم حلقة العمل بالتشاور مع فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا -٦
 .كندا واملفوضية األوروبية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومبادرة تكنولوجيا املناخ دعماً مالياً لتنظيم حلقة العمل

 مشاركاً من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية ميثلون ٢٤:  مشاركا٥٩ًلعمل وحضر حلقة ا -٧
 من األطراف املدرجة يف املرفق      ١٤؛ و )٨(، وأمريكا الالتينية والكارييب     )٧(، وآسيا واحمليط اهلادئ     )٩(أفريقيا  

من املنظمات غري احلكومية ومنظمات      منظمات وهيئات دولية؛ وممثالن اثنان       ٥األول باالتفاقـية؛ وممثلون من      
 .  ممثلني من القطاع اخلاص٧أخرى؛ و

 :وكانت النتائج املتوقعة من حلقة العمل هي اآلتية -٨

وصـف احتياجات التمويل بالنسبة إىل جمموعة خمتارة من مشاريع تطوير التكنولوجيا ونقلها،              )أ( 
  من مصادر أخرى؛أو/مستمدة من عمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية و

جموعة خمتارة من مشاريع تطوير التكنولوجيا       حلول للمسائل املالية املتعلقة مب     اقتراحات إلجياد  )ب( 
 .  االحتياجات التكنولوجية عمليات تقييم مستمدة منونقلها

 قصد  بالتشاور مع رئيس فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا،        )٤(وقد ُوضع جدول أعمال حلقة العمل      -٩
معاجلـة قضـايا تتعلق باخليارات االبتكارية لتمويل نتائج عمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية، وقد تضمن               
عروضاً بشأن اقتراحات متويل املشاريع املستمدة من عمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية ومن مصادر أخرى، 

 .دد األطرافواألنشطة التكميلية ذات الصلة على املستوى الوطين ومتع

                                                      

 :ميكن االطالع عليه على العنوان التايل )٤(
<http://ttclear.unfcc.int/ttclear/jsp/index.jsp?mainFrame=../html/WshpBonn.html>. 



FCCC/SBSTA/2006/3 
Page 5 

وأكد . ٢٠٠٥وتـرأس حلقة العمل السيد كيشان كومارسينغ رئيس فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا لعام                -١٠
السيد كومارسينغ، يف معرض الترحيب باملشاركني، أمهية حلقة العمل لتيسري احلوار بني احلكومات والقطاع اخلاص، وال                

لقضايا املتصلة بالتمويل ونقل التكنولوجيا يف إطار عملية االتفاقية اإلطارية بشأن تغري            سيما األوساط املالية، فيما يتعلق با     
 .كما نّوه السيد كومارسينغ بالدعم املمتاز الذي قدمه زمالؤه يف فريق اخلرباء واألمانة لتنظيم حلقة العمل هذه. املناخ

لسيد عبد اللطيف سامل بن رجب إن تنظيم        وقـال رئيس اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية ا         -١١
من  ٤من املادة  ٥الفقرة  والفعالة لتعزيز تنفيـذ     عقولةإلجراءات امل ل  الواسع طاروتوّجـه حلقة العمل أمالمها اإل     

وبّين أن مسأليت توفري املوارد املالية لتطوير التكنولوجيا ونقلها والوصول إليها حظيتا باهتمام كبري من               . االتفاقية
 .نب األطراف وأصحاب املصلحة الرئيسيني أثناء دورات اهليئتني الفرعيتني ومؤمتر األطرافجا

وأشار منسق برنامج الطرائق وقوائم اجلرد والعلوم التابع ألمانة االتفاقية السيد هالدور تورغريسون إىل               -١٢
فة أمينة تنفيذية واهتمامها اخلاص      هانتر مؤخراً ونوه بإسهامها القيم يف االتفاقية بص        -وفـاة السيدة جوك والر      

كما أعلم املشاركني بإعادة تنظيم األمانة، مبا يف ذلك برنامج التكيف والتكنولوجيا . بالتعاون يف جمال التكنولوجيا
وأبرز السيد تورغريسون النهج العملي     . ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاين  ١والعلـوم الذي سيصبح اختيارياً ابتداء من        

 .قة العمل والقائم على ربط نتائج عمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية بتنفيذ املشاريع الفعليالذي توخته حل

وأشـار رئيس مبادرة تكنولوجيا املناخ السيد إملري هولت إىل عمل هذه املبادرة اليت تقدم دعماً متعدد                  -١٣
قص التمويل العام الالزم للتأثري بشكل      كما شدد على ن   . األطـراف لتطوير التكنولوجيا ونقلها يف إطار االتفاقية       

هادف على االحتياجات اليت حددهتا البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية من التكنولوجيات               
وقال إن التشجيع على زيادة الوصول إىل املوارد املالية اخلاصة، كما تتيحه حلقة العمل هذه،               . السـليمة بيئـياً   

 .وة هامة أخرى يف عملية نقل التكنولوجيايشكل خط

 فيليب الروكو كلمة افتتاحية ركز فيها على احلاجة إىل متويل   E+Co وألقـى املديـر التنفيذي للشركة      -١٤
وأبرز الدور األساسي الذي ميكن أن يؤديه نشر        . ابـتكاري لنشـر التكنولوجـيا وعـلى كيفية إجناح العملية          

.  تلبية احتياجات اجملتمع املتزايدة وقدرة البيئة على االحتمال اآلخذة يف التراجع           التكنولوجـيات السليمة بيئيا يف    
وقال إن ربط التكنولوجيات السليمة بيئياً والسياسات والتمويالت الداعمة ضروري لنشر التكنولوجيا وتوزيعها             

 .وأكد أن هذه العملية تقتضي مشاركة القطاع العام واخلاص واجملتمع املدين

 ينبغي أن يتمثل يف تعبئة رأس املال عن طريق          )٥(قـال السـيد الروكو إن اهلدف على املستوى الكلّي         و -١٥
 موجهة إىل أوساط االستثمار العاملية، وميكن على املستوى املتوسط توزيع           صـناديق متخصصة ومنتجات مالية    

أما . ة والصناديق املالية كميا ونوعيا، قصد النهوض بالوسائط املاليبرامج الدعم املستهدفةرأس املال هذا بواسطة 
بفضل استراتيجيات وخطط أكثر فعالية يف جمال       على املستوى اجلزئي، فينبغي أن يتمثل اهلدف يف حتقيق نتائج           

، كاالستثمار التسلسلي وإعادة حتديد املخاطر ومناذج احليطة الواجبة والتوثيق وبناء قدرات الفعاليات             االستثمار
 . املشاريع وصناع السياسات واملختصني يف جمال التمويل ومقدمي اخلدماتالرئيسية كأصحاب

                                                      

 .وعُيقصد باملستوى الكلي واملتوسط واجلزئي على التوايل املستوى الوطين واملستوى القطاعي ومستوى املشر )٥(
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  موجز املناقشات-ثالثاً 

  معلومات أساسية-ألف 

 :قدمت األمانة -١٦

معلومـات أساسـية بشأن أنشطة نقل التكنولوجيا يف إطار االتفاقية، بالتركيز على إطار نقل                )أ( 
والتمويل االبتكاري بوصفه جمال عمل ناشئ من جماالت عمل فريق اخلرباء ، )٧-م أ/٤املرفق باملقرر (التكنولوجيا 

 املعين بنقل التكنولوجيا؛

عرضـاً موجزاً ملصادر التمويل اخلاصة بتغري املناخ واجتاهات التدفقات املالية من هذه املصادر، مع                )ب( 
ة وبيان اإلمكانات واملخاطر املتصلة بالتمويل من اإلشـارة إىل تراجع يف املساعدة اإلمنائية الرمسية خالل األعوام األخري         

 القطاع اخلاص، وأنشطة املتابعة اليت يضطلع هبا فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا يف جمال التمويل االبتكاري؛

 الواليات واألنشطة الرئيسية واإلبالغ عن -عرضاً موجزاً لعملية تقييم االحتياجات التكنولوجية  )ج( 
 اليت ميكن أن تشكل أساس حافظة من مشاريع وبرامج التكنولوجيات السليمة بيئياً، يف إطار دعم تنفيذ -ئج النتا

 . من االتفاقية٤ من املادة ٥الفقرة 

وبينت األمانة أن البالغات الوطنية وبرامج عمل التكيف الوطنية تقدم أيضاً معلومات عن االحتياجات               -١٧
ف غري املدرجة يف املرفق األول عن احتياجات تكنولوجية إضافية يف بالغاهتا الوطنية             وستبلغ األطرا . التكنولوجية

الثانـية وقـد يقتضـي األمـر إقرار صيغة إبالغ مناسبة تأخذ يف احلسبان العرب املستخلصة من عمليات تقييم                    
 .)٦(االحتياجات التكنولوجية املنجزة حىت اآلن

ألمم املتحدة للبيئة، معلومات مستحدثة عن حالة دراسات تقييم     وقـدم السيد إيريك آشر، من برنامج ا        -١٨
االحتـياجات التكنولوجـية الـيت يدعمها الربنامج ومرفق البيئة العاملية، واستفاض يف مناقشة مفهوم التمويل                

رين ويف تش . االبتكاري، وقدم معلومات عن األنشطة اليت يضطلع هبا الربنامج حالياً يف جمال التمويل االبتكاري             
 قد وافت برنامج األمم املتحدة للبيئة )٧(، كانت سبعة أطراف غري مدرجة يف املرفق األول ٢٠٠٥أكـتوبر   /األول

بتقيـيمها لالحتياجات التكنولوجية بينما كان مخسة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول يف طريقه إىل القيام                  
وهو يرى . ركز السيد آشر على بيان ما ال يعترب متويالً ابتكارياً ويف حماولة لتعريف التمويل االبتكاري، .)٨(بذلك

 :أن التمويل االبتكاري

 ليس جمرد أسهم أو ديون أو تأمني بل هو مزيج من عناصر املخاطر والعوائد؛ )أ( 

                                                      

 .األطراف على تقدمي هذه املعلومات) ٨-م أ /١٧ من املقرر ٥٤الفقرة (تشجع املبادئ التوجيهية القائمة  )٦(

 .مجهورية ترتانيا املتحدة وزمبابوي وكينيا وليسوتو وموريتانيا وموريشيوس وهاييت )٧(
 .باكستان وتركمانستان وجزر القمر وفييت نام ونيبال )٨(
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 ال يقتصر على رأس املال بل يشمل خدمات إنشاء املشاريع؛ )ب( 

 اً على الشراكة مع الشركات التجارية الكربى؛ليس حكراً على القطاع العام، بل قائم )ج( 

 ال يقتصر على التجديد بل يشمل أيضاً االستنساخ والتوحيد؛ )د( 

 ال يقتصر على رأس املال واخلدمات، بل يهدف أيضاً إىل تغيري العقليات؛  )ه( 

 .ليس حكراً على املختصني بالتمويل )و( 

األمم املتحدة اإلمنائي، نتائج التحليل األويل لتقارير تقييم        وقـدم السـيد فالدميـري ليتفاك، من برنامج           -١٩
 طرفاً من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول بدعم من برنامج األمم             ١٣االحتياجات التكنولوجية اليت أعدها     

ا كشف أن   كم. وكشف التحليل أن التكاليف تعترب أحد العوائق الرئيسية أمام نقل التكنولوجيا          . املتحدة اإلمنائي 
ومن بني ما استخلصه التحليل من الدروس انعدام البيئات         . الـبلدان النامـية تعترب التنمية عموماً أوىل أولوياهتا        

املالئمة لنقل التكنولوجيا وأمهية بناء القدرات والدور اهلام الذي يضطلع به كل من احلكومات والقطاع اخلاص                
 . فضالً عن أمهية السياسات القائمة

دم عضو فريق اخلرباء ورئيس مبادرة تكنولوجيا املناخ السيد إملري هولت اجللسة املتعلقة بتطلعات حلقة وق -٢٠
والحظ أن حلقة العمل قامت على نقاشات تفعالية بني مقترحي املشاريع وأفرقة خرباء التمويل، خبصوص  . العمل

ياجات التكنولوجية ومصادر أخرى بغرض     مقـترحات متويل املشاريع الفعلية املستمدة من عمليات تقييم االحت         
وقال أيضاً إن مرحلة    . حتديـد نقاط قوة املشاريع ومواطن قصورها اليت ميكن أن تؤثر يف احلصول على التمويل              

إعداد املشاريع سامهت يف بناء قدرات مقترحي املشاريع وإن حلقة العمل ميكن أن تتيح قاعدة مثالية لتقاسم العرب 
 .العملية مع مجهور أوسع، ومن مث حتسني مهارات إعداد مقترحات متويل املشاريعاملستخلصة من هذه 

. ورحب عدة مشاركني من بلدان نامية بإمكانية تقدمي مقترحات مشاريعهم إىل ممثلني ألوساط التمويل              -٢١
التوصل إىل  وتطلعـوا إىل أن يكون باستطاعة خرباء التمويل إسداء املشورة بشأن كيفية حتسني مقترحاهتم قصد                

وقال بعض املشاركني إن مرحلة إعداد املشاريع الفعلية تقتضي موارد ّمجة من حيث الوقت . حلول للمسائل املالية
 .واخلربة وأشاروا إىل احلاجة إىل التدريب للنهوض بنوعية مقترحات املشاريع

  مقترحات متويل املشاريع-باء 

 بنقل التكنولوجيا السيد رولستون مور، وقد مشلت عرضني         تـرأس هذه اجللسة عضو فريق اخلرباء املعين        -٢٢
 .بشأن مقترحي مشروعني، علق عليهما فريق من خرباء التمويل وأعقبتهما مناقشة عامة

تسخني املاء بالطاقة   وقدمـت السيدة إرمريا فيدا من وحدة تغري املناخ يف ألبانيا مقترح مشروع بشأن                -٢٣
دخال سخانات املاء بالطاقة الشمسية باألولوية يف بالغ ألبانيا الوطين األول ويف   وقد حظي إ  . الشمسية يف ألبانيا  

ويهدف املشروع إىل مساعدة حكومة ألبانيا يف صياغة مشروع مكتمل يف إطار . تقييمها لالحتياجات التكنولوجية
يف ألبانيا وتيسري منو هذا     مـرفق البيـئة العاملية يرمي إىل اإلسراع يف تطوير سوق تسخني املاء بالطاقة الشمسية                
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وتشمل عناصر املشروع إذكاء الوعي وتيسري االستثمار يف تسخني املاء بالطاقة الشمسية وكسب . السوق املستدام
وتتمثل احتياجات املشروع املالية يف احلصول على متويل من مرفق البيئة . ثقـة املستهلك وبناء القدرات والتوثيق   

 .ضال عن استثمارات القطاع اخلاصالعاملية وحكومة ألبانيا ف

وقدمـت السـيدة مارينا شفانغريادزي، من إدارة تغري املناخ يف جورجيا، معلومات أساسية فضالً عن                 -٢٤
مبشروع إقليمي للتسخني األرضي احلراري يف      اجلوانـب التقنية واملالية، مبا يف ذلك تقييم املخاطر، فيما يتعلق            

ا كجزء من البالغ الوطين األويل، يف سياق خيارات التخفيف، ويرمي إىل ووضع مشروع املقترح هذ . جورجـيا 
وكشفت دراسة السوق أن الطاقة األرضية .  مستهلك باملاء الساخن من مورد أرضي حراري٣٠ ٠٠٠تزويد حنو 

 . العينيةويشمل خمطط متويل املشروع مزجياً من املنح واالعتمادات واملسامهات . احلرارية هي اخليار األقل تكلفة

، )FE Clean Energy(وتوىل فريق من خرباء التمويل من القطاع اخلاص، يتألف من السيد جورج سورنسون  -٢٥
، التعليق على )مرفق البيئة العاملية(، والسيدة كريستني ورلن )HERA International Group(والسـيد بيـتر ستوري   

اك املستثمرين من القطاع اخلاص يف متويل املشروع  يقتضي معرفة           ومن بني املسائل املثارة مسألة أن إشر      . املقـترحني 
وحيتاج مستثمرو القطاع اخلاص إىل معلومات عن األداء املايل للمشروع          . اهتمامات مستثمري القطاع اخلاص احملددة    

الية يف غياب ومن الصعب إشراك األوساط امل. مـن حيث التدفق النقدي كي يتسىن هلم تقييم جدواه من الناحية املالية  
وعندما ُيعرف نطاق التدفق املايل ونوعيته . تدفـق نقدي من املشروع يكون ذا منط ونوعية واضحني وميكن التنبؤ هبما      

 .وتوقيته، ميكن أن يبدأ خرباء التمويل يف إعداد جمموعة تدابري متويلية ممكنة، تشمل يف حاالت كثرية القطاع العام

. خاطر جانبني مهمني آخرين من املشاريع بالنسبة إىل مستثمري القطاع اخلاص          ومتثل املخاطر وإدارة امل    -٢٦
وينـبغي أن حياول مقترحو املشاريع التفكري كما يفكر املستثمرون احملتملون بتحديد املخاطر احملتملة اليت تنطوي                

روع منطلقا جيدا   ويشكل التركيز على مواطن قصور املش     . علـيها مشاريعهم وبتقدير كيفية إدارة هذه املخاطر       
 . لتقييم املخاطر احملتملة

فرغم العناصر التقنية اليت تشتمل عليها      . وال يقتصـر إعداد املشاريع والتمويل املتصل بذلك على العلوم          -٢٧
املستثمر اتباعها،  /العملية، كالتوجيه املمكن تقدميه إىل مقترح املشروع واملبادئ التوجيهية اليت جيب على املقرض            

 .لقرار األخري بشأن متويل مشروع بعينه أو عدم متويله مبدى قيام العالقة على الثقة املتبادلةيتأثر ا

وذلك احلوار  . وبعد تبادل املعلومات األساسية بني املقترض احملتمل واملقرض احملتمل، تأيت مرحلة احلوار            -٢٨
ن الغاية من ذلك يف هناية املطاف تكمن يف يؤدي إىل حتسني التفاهم، بل إىل ما هو أهم من ذلك وهو بناء الثقة، أل

 . نشأة اعتقاد معقول لدى املقرض أن أمواله ستسدد إليه

وترأسـت اجللسة الثانية بشأن مقترحات املشاريع عضو فريق اخلرباء السيدة ميوريل ديوب، وقد مشلت                -٢٩
 . عقبتهما مناقشة عامةاجللسة عرضني بشأن مقترحي مشروعني، علق عليهما فريق من خرباء التمويل وأ

توسيع وقـدم السيد رزاك نياموت من معهد حبوث صناعة السكر يف موريشيوس مقترح مشروع بشأن             -٣٠
وجاء هذا املشروع يف تقييم لالحتياجات التكنولوجية أعدته        . شـبكة للـري ألغراض التكيف مع تغري املناخ        

ي أمهية بالغة بالنسبة إىل موريشيوس، وذلك       وقال إن قطاع السكر يكتس    . موريشـيوس وحظـي فيه باألولوية     
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ويساور موريشيوس قلق بالغ ألن التوقعات تشري إىل أن         . ألسـباب اقتصادية وبيئية وأخرى اجتماعية اقتصادية      
 .استمرار تغري املناخ ميكن أن حيد بقدر كبري من إنتاج السكر

الربك قترح مشروع بشأن االستعاضة عن      وقدمت السيدة فرجينيا سينا من وزارة البيئة يف أوروغواي م          -٣١
ويهدف املشروع إىل ختفيض انبعاثات غازات      . الالهوائية ملعاجلة النفايات الصناعية بعمليات ال هوائية مكثفة       

ومتلك املشروع جمموعة من الشركات املستفيدة منه وستغطي جل         . الدفيئة املتصلة بشبكات معاجلة املياه العادمة     
 . وال بد من توافر أموال إضافية لتغطية االستثمار األويل للمشروع. صيانة السنويةتكاليف التشغيل وال

 وتـوىل فـريق مـن خـرباء الـتمويل يتألف من السيد ستوري والسيد آشر والسيد باتريك داداريو                    -٣٢
)Fiorello H. LaGuardia ( خاطروركز نقاش الفريق على موضوع املخاطر وإدارة امل. التعلـيق على املقترحني .

وحـّدد أعضاء الفريق عدداً من املخاطر فيما يتصل هبذين املشروعني وأشاروا إىل التدابري اليت ميكن أن تتخذها                  
كما شدد أحد املشاركني من القطاع اخلاص على أمهية دور          . احلكومـتان للتخفـيف مـنها، كتقاسم املخاطر       

 . شريعية وتنظيمية يعّمها االستقراراحلكومات يف تشجيع استثمارات القطاع اخلاص بإنشاء بيئة ت

وتزداد بقدر كبري إمكانات إجياد حلول للمسائل املالية فيما يتصل مبشروع ما بإيالء اهتمام لبنية املشروع  -٣٣
املالـية يف مرحلة مبكرة من إعداده، وذلك مثال بالتفكري يف دور الضمانات واملنح والقروض املدعومة واحلوافز                 

واملشاريع ذات  . ي تقييم اعتبارات أخرى تتجاوز العوائد املالية احملضة، من قبيل نوعية املعيشة           وينبغ. الضـريبية 
وأشار مشارك من القطاع    . املـنفعة العامـة الكبرية ميكن أن جتتذب التمويل من داخل القطاع اخلاص وخارجه             
فضة للمشاريع املقبولة اجتماعية اخلاص إىل وجود مستثمرين  من القطاع اخلاص مستعدين لقبول عوائد مالية منخ

 .)٩(وكثرياً ما ُيشار إليهم باملستثمرين امللتزمني باألساس الثالثي. والسليمة بيئيا

وتبني أهنا مسألة صعبة، مبا أن مقترح مشروع        . ونوقشت أيضا مسألة العناصر اليت حتدد جودة املشروع        -٣٤
اً خمتلفة عن تلك اليت يستوفيها مقترح يلتمس متويالً من موجه إىل مستثمري القطاع اخلاص جيب أن يستويف شروط

وميكن أن تسد الشراكات بني القطاعني العام واخلاص هذه الفجوة . القطاع العام؛ فال يوجد مقترح موحد املقاس
 .بتقريب األطراف التجارية وغري التجارية

 .تعلقة مبقترحات املشاريعوترأس عضو فريق اخلرباء السيد كوك كي تشو اجللسة الثالثة امل -٣٥

وقدمـت السـيدة تشـاندابيوا ماتشيكي من إدارة األرصاد اجلوية يف بوتسوانا والسيدة سيبوينغ مارتا                -٣٦
وحظي .  يف بوتسوانا  للطاقة الفحمية النظيفة  كاليسيتسـي من شركة الطاقة يف بوتسوانا مقترحاً بشأن مشروع           

تياجات التكنولوجية، وهو يهدف إىل بناء حمطة لتوليد الطاقة الفحمية          هذا املشروع باألولوية يف إطار تقييم لالح      
. وميكن حتسني األداء البيئي للمشروع باستعمال تكنولوجيات الفحم النظيف        .  ميغاواط ٤٠٠تبلغ قدرهتا املركبة    

شروع وتنوي شركة الطاقة متويل امل    . غـري أن تكلفة هذه التكنولوجيات وصعوبة الوصول إليها يشكالن عائقا          
 .بواسطة أسهم وقروض ومنح

                                                      

 .سون استدامة املشروع االقتصادية واالجتماعية والبيئيةيطلق عليهم هذا االسم ألهنم يقي )٩(
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الكهربة الريفية وترويج   وقدمت السيدة مادلني ديوف سار من وزارة البيئة يف السنغال مشروعاً بشأن              -٣٧
ويوجد حالياً عدد من السياسات اليت تشجع استعمال تكنولوجيات الطاقة          . الطاقـة الشمسية يف قطاع الصحة     

. ة كهربة ريفية تشمل استعمال تكنولوجيات الطاقة الكهربائية الضوئية  املـتجددة يف السـنغال، وهلذا البلد خط       
 مركز صحي بالطاقة الكهربائية الشمسية ألغراض التسخني والتجميد واإلنارة          ٢٠٠ويهدف املشروع إىل إمداد     

وسيسعى واضعو املشروع إىل احلصول على منح من جمتمع املاحنني لتمويل           . واسـتخدام األجهـزة الكهربائـية     
 .وتعترب املخاطر املالية هي املخاطر الرئيسية اليت ينطوي عليها هذا املشروع. املشروع

وعلق على املقترحني فريق من خرباء التمويل يتألف من السيد فولفغانغ موسترت، وهو خبري يف متويل البلدان                  -٣٨
ومشروع ). Tjasker-Business Development and Financing(النامـية، والسيد سورنسن والسيد بول فان آلست  

ومن األسباب اليت تؤيد مشاركة القطاع      . الطاقة الفحمية يف بوتسوانا مثال ملشروع ميكن أن يتكفل به القطاع اخلاص           
أن املشروع تشرف عليه جهة راعية واضحة واحدة تقوم بتيسري املفاوضات مع            : اخلـاص يف مشـروع كهذا ما يلي       

ياً واضحاً يؤمنه اتفاق طويل األمد، وهناك نظام سوقي نشط غري متأثر بالنظام السياسي، املصارف، وأنه يوفر تدفقاً نقد
من ناحية أخرى، من    . كمـا توجـد إمكانـات لزيادة مشاركة القطاع اخلاص على أساس البناء فالتشغيل مث النقل               

غري أن املشروع   . قدي غري مؤّمن  األصعب أن ُيكّفل القطاع اخلاص مبشروع الطاقة الشمسية يف السنغال ألن التدفق الن            
 . ميكن أن يستفيد من مشاركة القطاع اخلاص بإدراج عنصر يتعلق بتطوير السوق

معّدات الختبار  وقدم السيد كومارسينغ من هيئة إدارة البيئة يف ترينيداد وتوباغو مقترح مشروع بشأن               -٣٩
اد وتوباغو على مدى األعوام القليلة املاضية إىل        وقد أدى تزايد أسطول السيارات يف ترينيد      . انبعاثات السيارات 

ويهدف املشروع إىل ختفيض انبعاثات غازات الدفيئة بإدراج اختبار      . زيـادة كـبرية يف انبعاثات غازات الدفيئة       
 وتعترب تكلفة هذه التدابري واحلاجة إىل التدريب العائقني الرئيسيني أمام. االنبعاثات يف نظام فحص املركبات القائم

 .تنفيذ هذا املشروع

وقـدم السيد حممد سوبرابتو، وهو شريك يف إنشاء املشاريع يف إندونيسيا، مثاالً ملشروع حيتوي بعض                 -٤٠
 يف  قوالب الفحم البيولوجي كوقود بديل    ويهدف املشروع إىل ترويج     . العناصـر اهلامـة للـتمويل االبتكاري      

فت دراسة سوق أنه ينبغي إتاحة فرص يف السوق لقوالب          وكش. إندونيسـيا ألسباب اقتصادية وبيئية واجتماعية     
الفحـم البـيويوجي يف إندونيسيا، لكن احلواجز السوقية موجودة، ومنها األسعار التنافسية وضعف التغلغل يف                

وسـتتطلب اجلهود الرامية إىل زيادة استعمال القوالب البيولوجية تعاوناً بني فعاليات القطاعني العام              . السـوق 
.  مبا أن حتديات سلسلة القيمة إمجاالً حتول دون اضطالع الفعاليات املوجودة بتطوير القطاع مبفردها              واخلـاص، 

ويقتضـي األمر تدخالت، كتطوير التكنولوجيا ونقلها وإنشاء املشاريع وتوفري تسهيالت مالية ووضع سياسات              
لقروض واملنح، يوفرها القطاع اخلاص     ومنوذج متويل املشروع عبارة عن توليفة من األسهم وا        . وتنظيمات مالئمة 
 .بالدرجة األوىل

وتوىل فريق من خرباء التمويل يتألف من السيدة فرجينيا زونتاغ أوبراين من وكالة بازل للطاقة املستدامة  -٤١
ولوحظ أن مشروع اختبار االنبعاثات مسألة تنظيمية       . والسيد موسترت والسيد سورنسن التعليق على املقترحني      

ولتمويل هذا املشروع ال بد من حبث قيمة الفوائد البيئية . س، إذ إن الطلب على املنَتج ناشئ عن التنظيم     باألسـا 
 . احمللية وقيمة اخلفض من واردات النفط على املستوى الوطين
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وقـال الفـريق إن مشـروع إندونيسيا حيتوي بعض العناصر اهلامة للتمويل االبتكاري، باإلشارة إىل                 -٤٢
املختلفة يف سلسلة القيمة، كتطوير التكنولوجيا ونقلها وإنشاء املشاريع وتوفري التسهيالت املالية ووضع التدخالت 

 .سياسات وتنظيمات مالئمة وإشراك القطاعني العام واخلاص

  أنشطة تكميلية على املستويني القطري ومتعدد األطراف-جيم 

 السيد وليام كوجو أغيمانغ بونسو، أربعة عروض من         مشلت هذه اجللسة، اليت ترأسها عضو فريق اخلرباء        -٤٣
 .ممثلني للقطاعني العام واخلاص، بشأن مسائل متعلقة بالبيئات املالئمة وآليات التمويل والتمويل االبتكاري

ونـاقش السيد أورالندو خيمينيس، من وكالة التنمية االقتصادية الشيلية، املبادرة التشريعية املتخذة يف               -٤٤
وقد أدى التمييز القانوين ضد مشاريع الطاقة الصغرية ومتوسطة احلجم، إىل جانب . رويج الطاقة املتجددةشيلي لت

 إىل تعديل القانون قصد تشجيع منتجي       ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤ و ١٩٩٨احلواجز السوقية وأزمات الكهرباء يف األعوام       
ة يف جمال الكهرباء والقدرة على بيع       وأدى تشغيل سوق للعمليات الفوري    . الطاقة املستقلني على ربطهم بالشبكة    

وأنشأت الوكالة مؤخراً صندوقاً لدراسات . الطاقـة إىل حتسـن كبري يف رحبية مشاريع الطاقة املتجددة يف شيلي        
وبرناجماً لسوق الكربون هبدف زيادة تدعيم )  مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة سنويا١,٥ً(اجلـدوى   

 وشدد السيد خيمينيس على أمهية القيام بدراسات جدوى سليمة لالرتقاء بنوعية مقترحات .قطاع الطاقة املتجددة
 . املشاريع وعلى احلاجة إىل حوافز طويلة األمد لتدعيم سوق الطاقة املتجددة

عن صندوق تريودوس للطاقة املتجددة من أجل التنمية، ) Triodos Bank(وحتدث السيد باس ريكفلت  -٤٥
والصندوق مورد من موارد التمويل بالنسبة      . ادة الوصول إىل الطاقة النظيفة يف البلدان النامية       الـذي أنشـئ لزي    

للوسـطاء املاليني احملليني اجلدد والقائمني، ويزود املشاريع والشركات الصغرية ومتوسطة احلجم يف قطاع الطاقة               
وق عن طريق وسطاء ماليني حمليني يلبون       وبدالً من االستثمار املباشر، يعمل الصند     . النظـيفة خبدمـات التمويل    

احتياجات السوق احمللية من رؤوس املال للمشاريع الصغرية ومتويل مشاريع الكفاءة يف استخدام الطاقة ورأس مال 
وتتمثل العناصر اجلديدة يف آلية التمويل . املخاطرة للشركات الصغرية ومتوسطة احلجم ومتويل املستعملني النهائيني

، مما يؤدي ) يف املائة١٥-٧(فري أموال للمشاريع الصغرية املتعلقة بالطاقة النظيفة وتوقعات عائد معقول هذه يف تو
 .إىل إجياد حلول للمسائل املالية املتصلة بعدد أكرب من املشاريع

رأس املال " (Patient Capital Initiative"وشـرح السـيد توماس فريهي من املفوضية األوروبية آلية    -٤٦
. ، وهي آلية متويل ابتكاري تقوم باستحداثها املفوضية األوروبية وتعتمد على القطاعني العام واخلاص             )صـبور ال

وتناول بعض مواطن القصور اليت تعتري خيارات التمويل املوجودة القائمة على املنح، كتنافر املخاطر والعوائد،               
لقطاع العام، وارتفاع تكاليف املعامالت املتصلة غالباً       وحمدوديـة اخلربات والربامج املتعلقة بتمويل املخاطر يف ا        

وتؤدي هذه القيود وغريها إىل تعطّل التمويل على حنو حيول دون تطوير            . باملشاريع االبتكارية أو صغرية النطاق    
وحتاول اآللية املذكورة التغلب على هذه القيود وغريها بتوفري رؤوس مال           . أو نقـل التكنولوجـيات النظيفة     /و
هو نوع " رأس املال الصبور"وما يسمى ب  . عقولة ومرتبطة باألسهم ألصحاب املبادرات ومنشئي املشاريع احمللينيم

من رأس مال املخاطر ميزج بني متطلبات االستثمار للقطاعني العام واخلاص، أي يتوقع العائد لكنه أقل تطلباً من                  
إما أن تكون أقل وإما أن ُتؤجل على مدى فترة أطول مما رأس املال السهمي اخلاص التجاري البحت ألن العوائد 
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وسيسلّم رأس املال هذا إىل عدد من الصناديق اليت ميوهلا املستثمرون، وذلك            . يقـبله املسـتثمرون الـتجاريون     
وسيستند قدر اإلمكان إىل    . باسـتخدام صـندوق للصـناديق يكفل دراية املستثمرين مبمارسات التمويل احمللية           

مشاريع تتعلق  /وسيستثمر كل صندوق فرعي شكالً من أشكال األسهم الصبورة يف مقاوالت          . حملليةالقـدرات ا  
وُيتوقع أن يبدأ تشغيل الصندوق يف منتصف . بالطاقة املتجددة يف بلدان نامية وبلدان متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية

 . مليون يورو١٠٠ بتمويل يناهز جمموعه ٢٠٠٧عام 

زو جي من جامعة رينيمني الصينية هنج الصني يف جمال التمويل االبتكاري ألغراض تطوير              وناقش السيد    -٤٧
وقال إن جل عمليات نقل التكنولوجيا ينبغي أن جتري يف          . تكنولوجيات سليمة بيئياً ونقلها على الصعيد الدويل      

وحوافز تنظيمية أخرى،   ) عاناتمبا يف ذلك احلوافز الضريبية واإل     (السوق باالعتماد على حوافز من التمويل العام        
وختم قائالً إن من الالزم زيادة االهتمام باملوضوع إلزالة . وأبـرز دور الشـراكات بني القطاعني العام واخلاص     

 . العوائق أمام نقل التكنولوجيا يف سياق االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ

 واخلاص يف اجتذاب التمويل لالستثمارات يف       وتـناول مـا تـال ذلك من النقاش دور القطاعني العام            -٤٨
وشدد املشاركون على نقص األموال العامة املتاحة لالستثمار يف هذه التكنولوجيات . التكنولوجيات السليمة بيئياً

وقيل كذلك  . وعلى أن احلكومات ميكن أن تؤدي دورا هاما يف اجتذاب االستثمار بإحالل بيئة تنظيمية مستقرة              
يست سيناريو بأحد خيارين بل تكمن يف معرفة الكيفية اليت ميكن هبا جلميع الشركاء، من القطاعني إن املسـألة ل   

 .العام واخلاص، العمل معاً

وقـيل أيضاً إن من املهم االنتقال من هنج قائم على املشاريع إىل هنج قائم على املقاولة، مبا أن املشاريع                     -٤٩
 وقال ممثل للقطاع اخلاص إن املمولني يبحثون عن مقاولني حمليني ملتزمني          .تنحصر بطبيعتها يف فترة زمنية حمدودة     

بتحقـيق أهدافهـم الـتجارية وقطاع خاص مستعد لدعم هؤالء املقاولني يف مراحل مبكرة، وذلك مثالً بتقدمي                
 .مساعدات ذكية

  نقاش املائدة املستديرة املتعلق بالعرب املستخلصة-دال 

ستديرة، الذي ترأسه عضو فريق اخلرباء السيد برنار مازين، على العرب املستخلصة من ركز نقاش املائدة امل -٥٠
 . وفيما يلي استعراض ألبرز نقاط هذا النقاش. حلقة العمل

 عمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية -١

إذ . كنولوجياتـبقى عملـيات تقييم االحتياجات التكنولوجية عنصراً أساسياً يف العمل املتعلق بنقل الت              -٥١
تعكـس مفهـوم النهج القائم على البلد كما تشكل وسيلة هامة إلشراك أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك الدوائر               

 .املالية، وحتديد الشراكات االستراتيجية يف مرحلة مبكرة من عملية وضع املشروع

.  األمانة على أساس طوعي    وحالـياً، تقـوم األطراف غري املدرجة يف املرفق األول بتقدمي تقاريرها إىل             -٥٢
وستحتاج هذه األطراف . وستبلغ هذه األطراف يف بالغاهتا الوطنية الثانية عن احتياجاهتا التكنولوجية يف املستقبل     

 . إىل تعزيز هذه املعلومات ببيانات إضافية بشأن متويل املشاريع بغية تيسري الوصول بقدر أكرب إىل التمويل
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 البيئات املالئمة -٢

ن توافر أطر سياساتية وتنظيمية مستقرة وواضحة ومتسقة يف جمال الطاقة تعطي األفضلية للتكنولوجيات إ -٥٣
وينبغي أن تعتمد احلكومات    . السـليمة بيئـياً مـن املقومات األساسية الجتذاب املستثمرين احملليني واألجانب           

 . قطاعني العام واخلاصسياسات طويلة األمد لتهيئة الظروف املالئمة لنقل التكنولوجيا يف ال

 تعبئة رؤوس املال -٣

ميكـن أن يتمـثل أحد األهداف على املستوى الكلي، يف سياق العمل على تيسري نقل التكنولوجيات                  -٥٤
السـليمة بيئـيا، يف تعبئة رؤوس املال بواسطة صناديق متخصصة ومنتجات مالية موجهة إىل أوساط االستثمار                 

األوسط توزيع رأس املال هذا بواسطة برامج دعم هادفة، قصد الزيادة كماً ونوعاً             العاملية، وميكن على املستوى     
 .يف الوسطاء املاليني والصناديق املالية

وميكن أن تؤدي الشراكات بني القطاعني العام واخلاص دوراً هاماً يف سد الفجوة بني املشاريع التجارية                 -٥٥
 .ذلك باملزج بني متطلبات كل من القطاعني يف جمال االستثماروغري التجارية، أو عناصر من هذه املشاريع، و

 إعداد املشاريع -٤

رغم أن عملية إعداد املشاريع والتمويل املتصل بذلك حتتوي عناصر تقنية، كالتوجيه املمكن تقدميه إىل                 -٥٦
ر األخري بشأن متويل املستثمر اتباعها، يتأثر القرا/مقـترح املشـروع واملـبادئ التوجيهية اليت جيب على املقرض       

 .مشروع بعينه مبدى قيام العالقة على الثقة املتبادلة

ويؤدي ذلك  . وبعد تبادل املعلومات األساسية بني املقترض احملتمل واملقرض احملتمل، تأيت مرحلة احلوار            -٥٧
قول لدى املقرض أن    احلوار إىل حتسني التفاهم، بل إىل ما هو أهم من ذلك، أال وهو بناء الثقة ونشأة اعتقاد مع                 

 .أمواله ستسدد إليه

. ويتطلـب إعـداد املشاريع موارد ال يستهان هبا من حيث الوقت واخلربات املتخصصة يف جماالت شىت                 -٥٨
ويؤدي طرفا القطاع العام والقطاع اخلاص . ويكمن أحد التحديات يف إشراك مجيع الشركاء املمكنني يف املشروع

 .قيقاً للصاحل العامكالمها دوراً يف املشاريع حت

وتكتسـي كيفية تنظيم املشروع وتقدميه للممولني احملتملني أمهية بالغة، لكن حسن التنظيم والعرض ال                -٥٩
 .ميكن أن يكفال إجياد حلول للمسائل املالية املتصلة باملشروع

 اهلندسة املالية -٥

 أهم مقّوم غري متاح لتقييم املخاطر       فقات املالية التداستناداً إىل عمليات استعراض للمشاريع، اعُتربت بيانات         -٦٠
ولوضع هذه البيانات، اعُترب من الالزم أن يقوم واضعو املشاريع بفهم . وحتديد املوارد املالية الالزمة وإجياد احللول املالية

اب تدفق نقدي من    ومن الصعب إشراك األوساط املالية يف غي      . بيـئة السوق وتقييم املخاطر من زاوية املستثمر احملتمل        
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وعندما ُيعرف نطاق التدفق املايل ونوعيته وتوقيته، ميكن أن         . املشروع يكون ذا منط ونوعية واضحني وميكن التنبؤ هبما        
وبعد وضع خمطط التدفق النقدي، ميكن توزيع حصص  . يـبدأ خـرباء الـتمويل يف إعداد جمموعة تدابري متويلية ممكنة           

 .، وقد يشمل ذلك يف حاالت كثرية ممولني من القطاع العامالتمويل على األطراف احملتملني

وينـبغي أن حياول مقترح املشروع استهداف ممولني معينني، وهم أولئك املختصون أو املهتمون مبجال                -٦١
وال بد ملقترح املشروع من فهم السوق       ). كامليدان التقين أو اجلغرايف أو القطاعي أو البيئي       (اهـتمام املشـروع     

 .ر، فإذا كان عرض الطاقة املتجددة كبرياً مثالً، وجب إعداد مقترح متويل املشروع بناء عليهاملعاص

وحـىت املشـاريع ذات العوائد االستثمارية املنخفضة ميكن أن جتد حلوال مالية باالهتمام بالتنظيم املايل                 -٦٢
 واملنح والقروض املدعومة    للمقـترح يف مـرحلة مبكرة من إعداد املشروع، وذلك مثال ببحث دور الضمانات             

واملشاريع . وينبغي تقييم اعتبارات أخرى تتجاوز العوائد املالية احملضة، من قبيل نوعية املعيشة           . واحلوافز الضريبية 
وأعرب العديد من خرباء التمويل     . ذات املـنفعة العامة الكبرية ميكن أن جتتذب التمويل بواسطة القطاع اخلاص           

مل عن استعدادهم لتجاوز معيار معدل العائد الضيق التركيز وأخذ الفوائد االجتماعية            املشـاركني يف حلقة الع    
 عند اختاذ - أي االستدامة االقتصادية واالجتماعية والبيئية -والبيئية للمشاريع يف احلسبان، وفقاً لألساس الثالثي 

 . قراراهتم االستثمارية

صّمم التمويل حبسب املشروع احملدد؛ وبعبارة أخرى، ال وجود ورغم وجود العديد من العناصر املشتركة، ُي -٦٣
 .لتمويل موّحد املقاس

 تقييم املخاطر -٦

ولوحظ أن  . يشـكل احـتمال اخلطـر املتصل مبشروع ما عنصراً أساسياً يأخذه اململون بعني االعتبار               -٦٤
ألرباح املتوقعة قد تعجز، على أمهيتها، وأكد مشاركون، مثالً، على أن ا. املستثمرين يوازنون بني الرحبية واملخاطر

. عـن جذب املستثمرين، إذا اعتربت املخاطر عالية، مما قد حيمل مقترح املشروع على التماس دعم القطاع العام           
وينـبغي ملقـترحي املشـاريع، عـند تقييم املخاطر والعمل على التخفيف منها، أن حياولوا التفكري كما يفكر                   

واملخاطر الواجب حبثها ماثلة على الصعيد القطري       . التركيز على مواطن قصور مشاريعهم    املستثمرون احملتملون و  
 .وعلى صعيد املشروع، كاملخاطر املالية واملخاطر التشغيلية واملخاطر التجارية

ويتمثل أحد أشكال   . وتشـكل إدارة املخاطر عنصراً أساسياً آخر لتحسني املقبولية املصرفية ملشروع ما            -٦٥
ف من املخاطر يف االستثمارات التسلسلية، حيث جيري القيام بسلسلة من االستثمارات الصغرية بدل القيام      التخفي

ويف هذه احلالة، يكون احتمال اخلطر اإلمجايل املتصل باملشروع أصغر إذ جيري تنفيذ . باسـتثمار كـبري واحـد     
 .  القدر من الصرامةبذات )١٠(مشاريع متعاقبة، وال حاجة ألن تكون عملية احليطة الواجبة

                                                      

 .يشري املصطلح إىل عملية البحث والتحليل اليت تسبق االستثمار )١٠(
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 إنشاء األسواق -٧

يكمن أحد التحديات الرئيسية املتعلقة باجتذاب التمويل للتكنولوجيات السليمة بيئياً يف تغيري األسواق              -٦٦
وتفيد الوكالة الدولية للطاقة بأن من الالزم استثمار ما يقّدر بنحو           . وإنشـاء أسواق جديدة هلذه التكنولوجيات     

والر من دوالرات الواليات املتحدة األمريكية يف سوق الطاقة العاملي لتلبية الطلب املتزايد على  مليون د١٧ ٠٠٠
وتقدمي الدعم يف الوقت املناسب للتكنولوجيات الناشئة ميكن أن يساعد البلدان على            . ٢٠٣٠الطاقـة حىت عام     

 .ر تنوعاً ومرونة يف املستقبلجتاوز التكنولوجيات البالية، ومن مث تعزيز إمكانية إنشاء نظم طاقة أكث

وميكن أن تؤدي الشركات احمللية الصغرية ومتوسطة احلجم دوراً حامساً يف تغيري األسواق وإنشاء أسواق                -٦٧
لذلك، فمن املهم  تدعيم املشاريع كي تتبع هنج املقاوالت          . جديدة للتكنولوجيات السليمة بيئياً يف البلدان النامية      

ويف هذه احلالة، تؤدي احلكومات دوراً أساسياً يف دعم أنشطة املقاولني        . السليمة بيئياً يف نقـل التكنولوجـيات      
 .احملليني يف مراحلها األوىل، وذلك مثالً بتقدمي مساعدات تراعي حقائق السوق

 بناء القدرات ألغراض إنشاء املشاريع -٨

شاريع يف تيسري نقل التكنولوجيا بزيادة      ميكن أن يساعد بناء القدرات يف جمال إعداد مقترحات متويل امل           -٦٨
وينبغي أن يسد بناء القدرات الفجوة القائمة بني . الوصول إىل املوارد املالية من القطاع اخلاص ومن مصادر أخرى

ويف هذا السياق، ُشّدد يف حلقة العمل على ضرورة تدريب األشخاص املعنيني            . القطـاع العام واألوساط املالية    
 . ناع السياسات واملهنيني العاملني يف القطاع املايل ومقدمي اخلدماتكاملقاولني وص

واعترب التأطري الذي قدمه خرباء يف التمويل قبل عقد حلقة العمل مفيداً، ال سيما لتعزيز القدرات متعددة   -٦٩
ة إلعداد  وأعرب املشاركون أيضاً عن احلاجة إىل أدوات بسيط       . االختصاصـات واملساعدة يف تنظيم املقترحات     

 .مقترحات متويل املشاريع

ومتخضـت املناقشات عن فكرة إقامة شبكة خرباء يف التمويل جاهزين للعمل مع مقترحي املشاريع يف                 -٧٠
واقترح أن تعمل مبادرة تكنولوجيا   . سبيل إعداد مقترحات لتمويل مشاريع تستويف معايري األوساط املالية الدولية         

ت أخرى من أجل إقامة هذه الشبكة وفقاً ملخطط تدفق مقترحات متويل املشاريع             املـناخ مع فريق اخلرباء وجها     
 .)١١(الذي نوقش يف حلقة العمل

  املسائل الواجب إنعام النظر فيها-رابعاً 

أظهرت املناقشات اليت جرت أثناء حلقة العمل ونقاش املائدة املستديرة عدة مسائل تستدعي إنعام النظر                -٧١
 . سائل أدناه بال ترتيبوترد هذه امل. فيها

                                                      

 :ميكن االطالع عليه على املوقع التايل )١١(
>http://ttclear.unfcc.int/ttclear/jsp/index.jsp?mainFrame=../html/WshpBonnPresentations.html<. 



FCCC/SBSTA/2006/3 
Page 16 

 

 مبا أن حتديد االحتياجات التكنولوجية عملية مستمرة، :عمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية )أ( 
وستبلغ األطراف غري . ميكن النظر يف إجراءات لتعزيز الدعم املقدم إلجراء عمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية

 الوطنية الثانية عن احتياجاهتا التكنولوجية يف املستقبل، وقد يتعني وضع صيغة            املدرجة يف املرفق األول يف بالغاهتا     
 .مناسبة لإلبالغ تأخذ يف االعتبار العرب املستخلصة من عمليات التقييم املنجزة حىت اآلن

 ميكن النظر يف مصادر أخرى لتحديد املشاريع عدا عمليات تقييم االحتياجات            :حتديد املشاريع  )ب( 
وتقدم البالغات الوطنية أيضاً معلومات عن املشاريع املمكنة، وأعرب املشاركون عن احلاجة إىل             . وجـية التكنول

 .إدراج معلومات عن متويل املشاريع لتيسري الوصول إىل التمويل

 اقُترح أن تعمد األمانة إىل بلورة نتائج حلقة العمل يف الورقة التقنية املتعلقة              :الورقـة التقنـية    )ج( 
ويل االبتكاري اليت ستتاح لألطرف كي تنظر فيها اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا               بالـتم 

 .الرابعة والعشرين

 وضع دليل للمختّصني ملساعدة     ٢٠٠٦ يتضمن برنامج عمل فريق اخلرباء لعام        :دليل املختّصني  )د( 
وأوصي بأن يأخذ الدليل يف احلسبان العرب       .  مشاريعهم واضـعي املشاريع يف البلدان النامية على إعداد مقترحات        

بني املشاريع التجارية وغري    " املنطقة الرمادية "املستخلصـة مـن حلقة العمل بالتركيز على املشاريع املوجودة يف            
 .التجارية، ذات معدل عائد أدىن

وقد اعترب  . املشاريعال بـد من زيادة تنمية القدرات يف جمال إعداد مقترحات متويل             : الـتأطري   )ه( 
التأطري الذي قدمه خرباء التمويل قبل حلقة العمل، حيث أسدوا النصح ملقترحي املشاريع، صيغة مالئمة يف هذا                 

وينبغي االهتمام يف   . الصدد، ال سيما فيما يتعلق بتعزيز القدرات متعددة االختصاصات وحتسني تنظيم املقترحات           
وينبغي . ة اهلامة وإتاحتها، استناداً إىل البيانات التقنية والسياسية والسوقية املتاحة         املقام األول جبمع البيانات املالي    

العمل على حتقيق التآزر بينها وبني مبادرات أخرى، كمبادرة التمويل التابعة لربنامج األمم املتحدة للبيئة ووكالة                
 .بازل للطاقة املستدامة

مقترحات متويل املشاريع وتقييم إمكانات عنصر       ميكن أن يسّهل متحيص      :متحـيص املشـاريع    )و( 
ويفكر فريق اخلرباء . جتاري قد ختتاره األوساط املالية اخلاصة الوصولَ إىل التمويل الالزم ملشاريع نقل التكنولوجيا

يف العمـل مع مبادرة تكنولوجيا املناخ وجهات أخرى من أجل إقامة شبكة خلرباء التمويل تتوىل تقدمي املساعدة                  
 . تقنية لواضعي املشاريع يف إعداد مقترحات مشاريعهمال

 أشار املشاركون إىل ضرورة إنشاء حمفل يلتقي فيه مقترحو املشاريع واملمولون لربط             :الـربط  )ز( 
واقترح املشاركون عدة خيارات هلذا احملفل، كعقد حلقات عمل ليوم          . مقترحات املشاريع باملوارد املالية املمكنة    

انة بالوسطاء املاليني، واالستفادة من القدرات املتاحة عن طريق مركز تبادل املعلومات عن نقل              واحـد، واالستع  
 .وشبكة مراكزه اخلاصة مبعلومات التكنولوجيا) TT:CLEAR(التكنولوجيا 
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