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  مقدمة-أوالً 

  الوالية-ألف 

، أن تنظم اجتماع مائدة مستديرة رفيع املستوى        ١١-م أ /٦مانة، يف مقرره    طلب مؤمتر األطراف إىل األ     -١
بني األطراف واملنظمات املالية الدولية والقطاع اخلاص وغري ذلك من اجلهات صاحبة املصلحة يف الدورة اخلامسة 

ا والتجارب والدروس   والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العملية والتكنولوجية ملناقشة وتبادل اآلراء بشأن القضاي          
 األجل القصري واملتوسط يفاملستفادة واستراتيجيات التعاون والشراكات على املستوى الدويل يف جمال التكنولوجيا 

 ونشرمها وتعميمهما ونقلهما حىت يتسىن اختاذ     دراية العملية والطويل من أجل تطوير التكنولوجيا السليمة بيئياً وال       
 .ءات اليت ميكن اختاذها مستقبالً بشأن اإلجرامترويةقرارات 

  نطاق املذكرة-باء 

. يـلخص هـذا الـتقرير العروض اليت قدمت واملناقشات اليت أُجريت خالل اجتماع املائدة املستديرة                -٢
والدروس املستفادة من العوامل اليت جتعل التعاون التكنولوجي ينجح واالقتراحات اخلاصة باألنشطة اإلضافية اليت              

طالع هبا واملتعلقة بالتعاون والشراكة يف اجملال التكنولوجي واملقدمة خالل اجتماع املائدة املستديرة             ميكـن االض  
ميكـن أن تسـاهم يف املناقشات اجلارية خبصوص الدور الذي ميكن أن تقوم به التكنولوجيات يف األجل القصري                   

 .بشأن تغري املناخواملتوسط والطويل يف سياق عملية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية 

 اإلجراءات احملتمل أن تتخذها اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية - جيم

 هذه  تتضّمنها باملعلومات اليت     علماً يف إحاطته  اللجنة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية       قد ترغب  -٣
ك عند النظر يف إمكانية اختاذ إجراءات لتعزيز ، مبا يف ذلالوثيقة وحتديد ما قد ترغب يف اختاذه من إجراءات إضافية

تنفـيذ إطار نقل التكنولوجيا، ووسائل وسبل حتقيق كل اإلمكانات اليت تنطوي عليها التكنولوجيات يف سياق                
 .التعاون الطويل األجل ملعاجلة قضية تغري املناخ

  مناقشات املائدة املستديرة-ثانياً 

 يف نريويب بكينيا ورأسه السيد إيفو دي ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٤ عقد اجتماع املائدة املستديرة يف -٤
وقسم إىل  وُنظم اجتماع املائدة املستديرة يف شكل نقاش خرباء         . بـور، األمـني التنفـيذي التفاقية تغري املناخ        

 :)١(جلستني

ون التكنولوجي  ثالثة عروض تقدميية وضعت إطار املناقشات بالتركيز على ما جنح يف جمال التعا             )أ( 
ومشلت هذه العروض قضايا تتعلق بالربامج التكنولوجية الوطنية القائمة والتعاون          . وعـلى الـدروس املسـتفادة     

                                                      

 .ترد قائمة بأمساء املشاركني يف هذا النقاش يف مرفق هذه الوثيقة )١(
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والشـراكات عـلى الصـعيد الدويل يف جمال التكنولوجيا، مبا يف ذلك دور احلكومات والقطاع اخلاص يف هذه            
 النشاطات؛

نية األساسية وحسن اإلدارة، واألسواق، وقواعد التجارة ندوات نقاش بني اخلرباء ركزت على الب )ب( 
ويف أثناء هذه اجللسة، وبعد البيانات االفتتاحية اليت أدىل هبا مدير . واالسـتثمار، ومشلت دراسات حاالت بعينها     

اية وتال هذه البيانات مالحظات املدير، مث نقاش عام يف هن. اجللسـة، قدم كل عضو من أعضاء فريق اخلرباء بياناً    
 .اجللسة

 مشارك ميثلون األطراف واملنظمات الدولية وقطاَعي األعمال        ٢٠٠وحضـر اجـتماع املائدة املستديرة        -٥
 يف هذا االجتماع    وقائعل  املباشر بثوميكن االطالع على ال   . والصناعة واملنظمات غري احلكومية ووسائط اإلعالم     

 يف مركز تبادل    واملواد األخرى ذات الصلة    عل العروض ميكن االطالع   ، كما   )٢(ت على اإلنترن   االتفاقـية  موقـع 
 .)٣()TT:CLEAR (املعلومات عن نقل التكنولوجيا التابع لالتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ

  ملخص العروض واملناقشات-ثالثاً 

  قضايا عامة-ألف 

ئياً ونقلها يف إطار اتفاقية تغري ألقـى أعضاء فريق اخلرباء الضوء على أمهية تطوير التكنولوجيا السليمة بي     -٦
املـناخ وغريها من الصكوك بوصف ذلك جزءاً أساسياً من اإلجراءات العاملية ملكافحة تغري املناخ ومتكني األفراد        

وأكدوا يف هذا السياق على األمهية نفسها اليت تكتسيها         . واجملتمعات من التكيف مع تغري املناخ الذي قد حيصل        
مثل املعدات واآلالت   (لتخفيف من وطأة تغري املناخ والتكيف معه، والتكنولوجيات املادية          التكنولوجـيات يف ا   

 .)٤(")الدراية الغائية"مثل املهارات واملعارف واخلربات والدراية العملية و(والتكنولوجيات غري املادية ) واألدوات

 من أجل حفز استحداث     وتناولـت العـروض ونـدوات الـنقاش خياري السياسات العامة اجلاِمَعني            -٧
هنوج دفع التكنولوجيا من خالل جهود حفز البحث والتطوير يف جمال التكنولوجيا         : تكنولوجـيات مالئمة للبيئة   

اليت ميكن أن ختفض تكاليف حتقيق أهداف التخفيف من آثار تغري املناخ على األجل الطويل واليت ليست تنافسية                  
ليات البحث والتطوير اليت متوهلا الدولة واالعتمادات الضريبية املخصصة         مثالً من خالل عم   (يف األسواق القائمة    
؛ والـنهوج السـوقية أو هنوج جذب الطلب لتعزيز الطلب على التكنولوجيات املنخفضة              )للبحـث والـتطوير   

                                                      

 .</http://www.un.org/webcast/unfccc/archive.asp?go=110://cop9.str3.com>انظر  )٢(

 .<http://ttclear.unfccc.int>انظر  )٣(
الطاقة الرحيية يف  حمطة لتوليد -التكنولوجيا املادية : ضرب عضو فريق اخلرباء من اليابان األمثلة التالية )٤(

 املشروع الوطين التركي للحفاظ على الطاقة ومركز آللية التنمية النظيفة -منطقة زعفرانه مبصر؛ والتكنولوجيا غري املادية 
 لقياس تركّز ٢٠٠٨ ساتل ملراقبة غازات الدفيئة من املتوقع إطالقه يف عام        -يف الصني؛ والتكنولوجيا املادية وغري املادية       

 .سيد الكربون وتقدير رصيد الكربونثاين أوك
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افظات مثالً من خالل الضرائب على االنبعاثات ومعايري احل(االنبعاثات بزيادة احلوافز لتحسني تلك التكنولوجيات 
 .)٦()، واعتماد اإلعانات واالستثمار املباشر من القطاع العام)٥(املتجددة

 ملعاجلة قضية تغري املناخ وأنه     " عصا سحرية "وشدد العديد من أعضاء فريق اخلرباء على أنه ال حاجة إىل             -٨
وتنطوي بعض هذه   . لعاملكبرية من التكنولوجيات لتلبية الطلبات املتزايدة على الطاقة يف ا         " حافظة"ال بـد من     

، على إمكانات كبرية ملعاجلة قضية تغري املناخ كفاءة استخدام الطاقة والتكنولوجيات املتجددةالتكنولوجيات، مثل 
ومن املتوقع أن تساهم تكنولوجيات أخرى، مثـل احتباس الكربون وختزينه وصهره، يف            . فــي األجل القصري   

 .األجل الطويل

 الفـريق أقـروا بأمهية الدور الذي ميكن أن تقوم به احلكومات يف تطوير               ومـع أن معظـم أعضـاء       -٩
. التكنولوجـيات ونقلها، فقد أُلقي الضوء على القطاع اخلاص بوصفه شريكاً رئيسياً يف جناح نقل التكنولوجيا               

 خالل  وأشـاروا إىل أنـه ينبغي تشجيع مشاركة القطاع اخلاص يف أنشطة التعاون التكنولوجي، مبا يف ذلك من                 
الشراكات بني القطاعني العام واخلاص، بواسطة أدوات من قبيل اإلعانات والتدابري الضريبية ورسوم إعادة الشراء 

انظر الفقرة  (وحفز األسواق، اليت قد جتذب أمواالً خاصة، ما ينّمي األموال العامة احملدودة املتاحة لتلك األنشطة                
ربة مرفق البيئة العاملية يف اجلمع بني التمويل العام واخلاص وجلب           وسلطت املناقشات الضوء على جت    ).  أدناه ١٩

 .هذا التمويل إىل السوق واستعماله ليعود بالنفع على البلدان النامية، مبا يف ذلك عرب نقل التكنولوجيا

  النُّهج واملبادرات واألدوات-باء 

واملبادرات املشتركة بني القطاعني العام     شـدد عضـو الفريق من اليابان على أمهية املبادرات احلكومية             -١٠
وفيما يتعلق بالعمل احلكومي، أشار إىل املساعدة . واخلاص ومبادرات القطاع اخلاص يف تطوير التكنولوجيا ونقلها

اإلمنائـية الرمسية بوصفها أحد مصادر متويل نقل التكنولوجيا، وأفاد بأن هذه املساعدة القادمة من اليابان زادت                 
، يف حني ارتفع نصيب النفقات البيئية يف جمموع نفقات املساعدة           ٢٠٠٤ و ١٩٩٤ الضعف بني عامي     بأكثر من 

بيد أنه أكد على أن األموال العامة املتاحة ملكافحة تغري املناخ           .  يف املائة  ٤٠ إىل حنو    ١٤اإلمنائـية الرمسـية من      
 سبيل املثال، اليت قّدرهتا مؤخراً وكالة ، على٢٠٣٠فتكاليف احتياجات االستثمار يف الطاقة حىت عام      . حمـدودة 

 . ترليون دوالر، ال ميكن حتملها دون مسامهة كبرية من القطاع اخلاص٢٠الطاقة الدولية ب  

وخبصوص الشراكات بني القطاعني العام واخلاص، ألقى هذا العضو الضوء على العديد من أنشطة التعاون  -١١
 مشروعاً يف إطار آلية التنمية النظيفة       ٦٨أشار إىل أن اليابان تشارك يف       و. الناجحة بني احلكومة والقطاع اخلاص    

 ماليني طن من مكافئ ثاين أكسيد ٤وأربعة مشاريع يف سياق التنفيذ املشترك ستسفر عن خفض االنبعاثات بنحو 
وضرب عضوان . كما أشار إىل املبادرات الدولية بوصفها عناصر رئيسية يف التعاون التكنولوجي  . الكربون سنوياً 

                                                      

 .تتطلب هذه املعايري نسبة حمددة من قوة حمطة الطاقة أو توليد الطاقة من املصادر املتجددة بتاريخ معيَّن )٥(

يشري إىل " الدفع "ف. أحياناً يف سياق هتيئة البيئات لنقل التكنولوجيا" جذب"و" دفع"يستعمل مصطلحا  )٦(
 .إىل التدابري يف البلد املتلقي" اجلذب"نه التكنولوجيا والتدابري يف البلد الذي تأيت م
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يف الفريق من الواليات املتحدة واليابان مثال الشراكة بني بلدان منطقة آسيا واحمليط اهلادئ بشأن التنمية النظيفة                 
 واليت ساهم فيها كل من أستراليا ومجهورية كوريا والصني واهلند           ٢٠٠٥يوليه  /واملـناخ، الـيت متـت يف متوز       

وُينظر إىل الشراكة بوصفها    .  يف شكل شراكة بني القطاعني العام واخلاص       والواليات املتحدة األمريكية واليابان،   
مـبادرة مكّملـة لربوتوكول كيوتو وتتألف من مثاين فرق عمل تضطلع بأنشطة تقوم على مشاريع وتركز على                  

 .تكنولوجيات الطاقة باستعمال هنج قطاعي

عمل هبمة على العديد من مشاريع التعاون وسلط هذا العضو الضوء على كون القطاع اخلاص يف اليابان ي -١٢
ضمان :  فأشار إىل جانبني اثنني مهمَّني يتعلقان مبشاركة القطاعني العام واخلاص جيب معاجلتهما، ومها             )٧(الدويل

استمرار القطاع اخلاص يف البحث والتطوير يف جمال التكنولوجيات السليمة بيئياً؛ وتعزيز املشاريع الصغرية املالئمة 
 .دان النامية واليت ال تقتصر على استعمال تكنولوجيات مبتكرة بل تستعمل تكنولوجيات تقليدية أيضاًللبل

وألقـى عضـو الفريق من الواليات املتحدة الضوء على هنج بلده يف جمال استغالل قدرة األسواق على                   -١٣
ويتكون النهج من أربعة عناصر     . ياإلبداع التكنولوجي والنمو االقتصادي، وتشجيع املشاركة على الصعيد العامل        

 ؛ )مثل احلوافز املالية واملعايري واللوائح والربامج الطوعية      (السياسات والتدابري قصرية األجل     ) ١: (أساسـية، هي  
ويتصدر برنامج تكنولوجيا تغري املناخ     . التعاون الدويل ) ٤(التكنولوجيات املتقدمة؛   ) ٣(تطوير علم املناخ؛    ) ٢(

خفض االنبعاثات النامجة عن    : واألهداف الرئيسية هلذا الربنامج هي    . قة بالـتعاون التكنولوجي   اجلهـود املـتعل   
االسـتخدامات النهائـية للطاقـة والبىن األساسية هلذه الطاقة؛ وخفض االنبعاثات الناجتة عن إمدادات الطاقة؛                

 ثاين أكسيد الكربون؛ وتعزيز     واحتباس ثاين أكسيد الكربون واحتجازه؛ وخفض انبعاثات غازات الدفيئة من غري          
ويوفر الربنامج خريطة طريق لتطوير تكنولوجيا . )٨(القدرة على قياس االنبعاثات ورصدها؛ ودعم العلوم األساسية

 .تغري املناخ يف األجل القصري واملتوسط والطويل بالنسبة إىل األهداف اخلمسة األوىل

مات غري حكومية والقطاع اخلاص بوصفها عناصر       كمـا أشار إىل شراكات بني حكومات أخرى ومنظ         -١٤
وأشار إىل أن هذا العمل يتم من خالل التعاون         . عمل رئيسية يف ميدان تطوير التكنولوجيا والتعاون التكنولوجي       

يورد (الدويل، باستعمال برامج تطوير التكنولوجيا ثنائياً، وبشكل متعدد األطراف يف إطار الشراكات التكنولوجية 
 ). أدناه أمثلة للشراكات التكنولوجية من هذا القبيل، اليت أقامتها الواليات املتحدة١اجلدول 

وسلط ممثل املفوضية األوروبية الضوء على النهج اليت جتعل التعاون التكنولوجي ينجح باستعمال أدوات               -١٥
 والتجارب اإليضاحية الكبرية مثل الطلب املضمون ووضع املعايري(التكنولوجيا لدعم التكنولوجيات اجلديدة " دفع"

 االحتاد  خمططمثل  (األسواق  " جذب"وأدوات  ) والشـراكات بني القطاعني العام واخلاص من تطوير التكنولوجيا        

                                                      

 وإمخاد الكوك على    -الغاز املهدر   /تكنولوجيا استخدام احلرارة املهدرة   : تشمل األمثلة املقدَّمة ما يلي     )٧(
 .يف الصني؛ ومولدات طاقة رحيية صغرية يف اهلند وكمبوديا) Shoungang(الناشف جملموعة شونغانغ 

 لدعم  ٢٠٠٧ مليارات دوالر يف عام      ٣,٠ و ٢٠٠٦-٢٠٠١ دوالر يف الفترة      ملـيار  ١٤,٣طُلـب    )٨(
 .الربنامج
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 وإلغاء دعم الوقود ورسوم إعادة الشراء واملنافع املتبادلة مثل أمن           تـبادل حقـوق إطالق االنبعاثات     ل األورويب
 ).اإلمدادات وارتفاع أسعار النفط

  أمثلة للشراكات التكنولوجية الدولية اليت أقامتها الواليات املتحدة-١اجلدول 

 االسم املشاركة األهداف

اسـتحداث وتسريع نشر تكنولوجيات أنظف وأكثر    
كفاءة يف جمال الطاقة لتبديد الشواغل املتعلقة خبفض        
التلوث على الصعيد الوطين وأمن الطاقة وتغري املناخ        

 ن الفقر وينهض بالتنمية االقتصاديةعلى حنو حيد م

ــاء  ــتة أعض ــتراليا (س أس
ومجهوريـة كوريا والصني    
واهلـند والواليات املتحدة     

 )األمريكية واليابان

الشراكة بني بلدان آسيا    
واحملـيط اهلـادئ بشأن     

 التنمية النظيفة واملناخ

التركـيز عـلى تكنولوجيات احتباس ثاين أكسيد        
 الكربون وختزينه

نـتدى ريــادة عملــية  م  عضوا٢٢ً
 احتباس الكربون

التركيز على البحث والتطوير خبصوص اجليل القادم       
 من املنظومات النووية

املنـتدى الـدويل للجيل       عضوا١١ً
ــرابع  Generation IVال

International Forum 

حتقيق توافق يف اآلراء على الصعيد العاملي بشأن توفري 
نووية اخلالية من   سبل توسيع نطاق استعمال الطاقة ال     

الكربون واالقتصاد يف ذلك االستعمال لتلبية الطلب       
املتزايد على الكهرباء باستخدام دورة الوقود النووي       

 على حنو يعزز أمن الطاقة ويشجع عدم االنتشار

الشـراكة العاملية للطاقة     سبعة أعضاء
 النووية

وضع وتنفيذ منظومة عاملية جديدة لنظم رصد األرض 
 أن توفر بيانات يف جمال تغري املناخ، إضافة         من شأهنا 

 إىل أنشطة احلد من الكوارث

 بلـداً عضواً واملفوضية     ٦٦
 ٤٠األوروبـية وأكـثر من      

 منظمة مشاركة

الفـريق املخصص ملراقبة    
 األرض

تنظيم البحث والتطوير يف جمال تكنولوجيات وبرامج       
 اهليدروجني وتنسيقهما والنهوض هبما

الدولية القتصاد  الشراكة    عضوا١٧ً
 اهليدروجني

 واملناجم  من مدافن القمامةتهاستعاداستعمال امليثان و
 والزراعة ونظم إنتاج الغاز الطبيعي

 شراكة أسواق امليثان  عضوا١٨ً

البحث وتطوير التكنولوجيا وجتريبها على     : كمـا ألقى الضوء على ثالث مراحل يف تطوير التكنولوجيا          -١٦
وقال إنه يف مرحلة البحث وتطوير التكنولوجيا، ميكن استعمال املال العام عندما يكون             . اسبيل اإليضاح ونشره  

ويف مرحلة  . متويل القطاع اخلاص حمدوداً ألنه ال يوجد عائد على استثمار رأس املال وألن املخاطر التقنية مرتفعة               
ممكناً نظراً إىل ضرورة وجود دعم مايل       التجارب اإليضاحية، يعد اجلمع بني التمويل العام والتمويل اخلاص حالً           
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ويف مرحلة النشر، تظل احلاجة تدعو إىل . كبري، لكن العائدات تظل غري مؤكدة واملخاطر التقنية والسياسية مرتفعة
املـزيد من الدعم املايل الكبري، لكن مبجرد توافر التكنولوجيات جتارياً ووصول عائدات االستثمار واملخاطر إىل                

 .سوق العادية، يكون هناك جمال ملشاركة القطاع اخلاصمستويات ال

  تعزيز مشاركة القطاع اخلاص-جيم 

 إنه ليس مبقدور البلدان     اجمللس العاملي لألعمال التجارية من أجل التنمية املستدامة       قال عضو الفريق من      -١٧
إنه عملية طويلة األمد    . م األول نقـل التكنولوجـيا حقيقة ألن ذلك قضية تعاون بني البائعني واملشترين يف املقا             

وقال إن أغلب التدفقات التكنولوجية تتم يف إطار الشركات املتعددة اجلنسيات           . وتسـتلزم أجهـزة وبرجميات    
ومشـاريعها املشـتركة، اليت تستعمل تكنولوجيات مادية وغري مادية يف تدريب اخلرباء وإدارة املشاريع ورصد                

 . النظر إىل التعاون التكنولوجي بوصفه جزءاً من عملية أوسع نطاقاًومن املهم يف هذا السياق. أدائها

: وأشـار إىل أن هـناك ثالثـة أسباب تدعو إىل االستثمار يف البلدان النامية من منظور القطاع اخلاص                  -١٨
 أن  ويف غياب هذه احلوافز، من غري احملتمل      . احلصول على املوارد، والوصول إىل األسواق، وإنشاء سالسل إمداد        

 يف املائة من النشاط االقتصادي      ٩٠وأشار أيضاً إىل أن أكثر من       . يشارك القطاع اخلاص يف التعاون التكنولوجي     
يف البلدان النامية يتأسس على الشركات الصغرية واملتوسطة، ما يستلزم وجود هنوج للتعاون التكنولوجي خمتلفة               

ت أقل نشاطاً يف املنتديات واملؤمترات والتظاهرات عـن تلـك اليت تناسب كربيات الشركات، ألن هذه الشركا    
 يف تشجيع الشراكات بني     )٩(وأشار أيضاً إىل الدور الذي يقوم به فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا           . الكـربى 

 .القطاعني العام واخلاص ويف إجياد آليات لنقل التكنولوجيا والتعاون التكنولوجي

ور رئيسي يف التعاون التكنولوجي ونقل التكنولوجيا، فإنه ينبغي استعمال املال وإذا كان للقطاع اخلاص د -١٩
وبوسع احلكومات أن حتفز مشاركة القطاع اخلاص من        . العام بفعالية لدعم االستثمار اخلاص وبالتايل تنمية املال       

. جددة اليت يدفعها املورِّدون   خالل وسائل من قبيل اإلعانات والتدابري اجلبائية والضريبية ورسوم شراء الطاقة املت           
ودور املال العام مهم يف بداية الدورة عندما ال توفر التكنولوجيات سوى عائد ضئيل على االستثمار، لكن ميكن                  

 .للتمويل اخلاص بعدئذ مواصلة املسرية

نجح عملية  وأشارت عضو الفريق من مرفق البيئة العاملية إىل مخس قضايا رئيسية حتتاج إىل معاجلة لكي ت                -٢٠
بيئة سياساتية وتنظيمية مالئمة؛ واحلصول على تكنولوجيات       : نقـل التكنولوجيا مبشاركة القطاع اخلاص، وهي      

فائقـة اجلـودة؛ واستعمال مناذج عمل جتاري ناجحة أثبتت جدواها؛ وزيادة وعي املستخدمني بالتكنولوجيات               
 .املتاحة ومزاياها؛ وتوافر التمويل

نذ إنشاء املرفق، مت توفري حنو ملياري دوالر لتغري املناخ بوصفه أحد جماالت التركيز، ما وأشارت إىل أنه م -٢١
 مليار دوالر يف شكل متويل مشترك على مدى هذه الفترة، وأن معظم هذا التمويل دَعم نقل                 ١٢جنـم عنه حنو     

وأشارت إىل . طنية للبلدان املعنيةتكنولوجيات التخفيف من آثار تغري املناخ إىل املشاريع اليت تعكس األولويات الو
                                                      

 . من االتفاقية٤ من املادة ٥ هبدف تعزيز تنفيذ الفقرة ٧-م أ/٤أُنشئ فريق اخلرباء مبوجب املقرر  )٩(
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جتـربة املـرفق فقالـت إن نقـل التكنولوجيا ممكن لكنه ليس مهمة سهلة، ال سيما نقل التكنولوجيات حديثة           
وال ميكـن أن ينجح نقل التكنولوجيا إال بدعٍم من مجيع اجلهات الفاعلة املعنية، وبدفع من تعاون                 . )١٠(العهـد 

 ميكن ملرفق البيئة العاملية نقل التكنولوجيات بدون شراكات، وينبغي          وال. احلكومـات مـع القطـاع اخلـاص       
لـلحكومات وضـع سياسات تعطي القطاع اخلاص الثقة يف االستثمار يف التكنولوجيات املالئمة للبيئة وشرائها                

 .واستعماهلا

صفها عنصراً  وأشـار العديـد من أعضاء الفريق إىل التطور املستقبلي ألسواق الكربون واستقرارها بو              -٢٢
أساسـياً ميكن أن يساعد يف زيادة تطور التكنولوجيا واالستثمار واالنتشار، يف الوقت الذي تعزَّز فيه مشاركة                 

فعلى سبيل املثال، قال عضو الفريق من أملانيا إن من شأن استحداث حوافز إضافية لالستثمار،               . القطاع اخلاص 
 أن يعزز مشاركة - آلية التنمية النظيفة والتنفيذ املشترك -كيوتو مـثل تطوير اآلليات املرنة يف إطار بروتوكول        

ومن شأن ذلك أن يرسل إشارة واضحة تتعلق باملستقبل، ألن الصناعة تشعر بالقلق إزاء أسواق               . القطاع اخلاص 
 .٢٠١٢الكربون العاملية بعد عام 

 فالتخفيضات اإلضافية - شيء وأشـار إىل أن األهـداف الصغرية ستنتج حلوالً متواضعة لن تساعد يف           -٢٣
وأشار إىل ثالثة شروط من شأهنا إجياد بيئات مالئمة . )١١(البسيطة لن تفضي سوى إىل حوافز إضافية بسيطة أيضاً

وضع أطر قانونية مناسبة وقواعد شفافة، وإجياد ظروف موثوقة لالستثمار          : وتشجيع االستثمار يف البلدان النامية    
وكثري من الشركات لن تستثمر يف البلدان النامية إذا مل حتظ حقوقها يف امللكية       . ألجلألغراض التخطيط القصري ا   

وَشّدد على أن حقوق امللكية الفكرية . الفكـرية باحلمايـة وإذا مل يكـن بناء القدرات يف البلد املضيف مناسباً           
 مشاركة القطاع اخلاص والتكنولوجـيات هـي بيد القطاع اخلاص؛ وعليه فإن السؤال هو كيف ميكننا أن نعزز     

فاحلكومات ميكنها املسامهة يف ذلك بإجياد أطر للجهات الفاعلة املعنية، وربط اتصاالت بني املشتغلني . بشكل كبري
 .باألعمال التجارية وتكثيف احلوار يف جمال الطاقة

 يف   بالفحم تشتغلورداً عـلى سؤال عن جتربة مرفق البيئة العاملية يف جمال شراء تراخيص مراجل صغرية                 -٢٤
وعالقتها بقضية حقوق امللكية الفكرية، أوضحت عضو الفريق من مرفق البيئة           ) أدناه) د(٣١انظر الفقر   (الصني  

بروتوكول وكان  . العاملـية أنه ميكن استعمال هنج شراء التراخيص إذا كان البلد املتلقي قد هيأ البيئات املالئمة               
 يستخدم هذا النهج بنجاح خالل السنوات اخلمسة عشر املاضية          لطبقة األوزون مونتريال املتعلق باملواد املستنفدة     

كما ألقت الضوء على هنج آخر      . لنقل التكنولوجيات، وميكن تطبيق هذه التجربة اإلجيابية على تغري املناخ أيضاً          
ى التعاون على استحداث يستند إىل جتربة برنامج األمم املتحدة للبيئة ويتمثل يف تشجيع القطاعني العام واخلاص عل

وأكد أحد املشاركني على أن اتفاق الترخيص الذي أشارت إليه عضو           . التكنولوجيات ونقلها إىل البلدان النامية    

                                                      

إن مشـاركة الـبلدان املـتقدمة يف وضع هذه التكنولوجيات عامل أساسي يف النقل الفعلي لتلك                  )١٠(
 .جياالتكنولو

على سبيل املثال، ستكون الصناعة أكثر ميالً إىل االستثمار يف حمطات الطاقة الفحمية الفعالة منها للتغري  )١١(
 .يف التكنولوجيا
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الفريق من مرفق البيئة العاملية جزء من صفقة جتارية يتم مبوجبها احلصول على تلك التكنولوجيا يف إطار شروط                  
 .ارية ال تؤثر على ملكية حقوق امللكية الفكرية لتلك التكنولوجياإذن، فتلك ممارسة جت. حمددة بوضوح

  استعمال أفضل لألدوات املالية القائمة-دال 

أشارت عضو الفريق من البنك العاملي إىل أنه ميكن تكييف األدوات املالية القائمة تكييفاً أفضل لتعكس                 -٢٥
سوق الكربون فتحت الباب إلقامة شراكات بني       وشددت على أن    . احتـياجات السوق يف جمال التكنولوجيات     

وإطار االستثمار يف الطاقة النظيفة والتنمية الذي وضعه البنك الدويل مثال الستعمال            . القطـاعني العام واخلاص   
بيد أن املسألة مسألة حجم، ألن األدوات القائمة        . األدوات املالية القائمة اليت تساهم يف معاجلة قضية تغري املناخ         

 .ال تكون كافية، وجيب حشد املزيد من رؤوس األموال اخلاصة لتحقيق األهدافقد 

يف املستقبل على التكنولوجيات     الطلب لتشجيع املزيد  إىل أن بإمكان البنك الدويل أن يفعل       وأشـارت  -٢٦
التكنولوجية يف   البلدان النامية، وتشجيع احلوار السياسايت، ومراعاة األبعاد         يف ذات انبعاثات الكربون املنخفضة   

 يف هذا   قوم بدور ي بني التمويل الثنائي والتمويل املتعدد األطراف أن         جمع ميكن لل  كما. القطاعـية السياسـات   
 .املضمار

 مرفق البيئة العاملية من أجل مبادرة" عضو الفريق من مرفق البيئة العاملية إىل أن املرفق يضع حالياً وأشارت -٢٧
 مليون دوالر   ٢٥٠ وقد َمجع مبلغاً إضافياً قدره        دوالر مليون ٥٠ن ينفق عليها     يتوقع أ  اليت" اخلـاص القطـاع   

للمساعدة على نقل التكنولوجيات إىل أسواق البلدان النامية بالتعاون مع القطاع اخلاص املدعو إىل املساعدة يف                
إىل دعم األنشطة الرائدة يف جمال وتدعو احلاجة يف الوقت الراهن . إعداد هذه املبادرة وإدارهتا واملشاركة يف متويلها

 مليون دوالر لتمويل مشاريع التكيف يف ٢٠٠التكيف، وبالتايل فقد خصص مرفق البيئة العاملية ميزانية قدرها حنو 
 .)١٢(مجيع أحناء العامل

وأشـار عضو الفريق من املكسيك إىل أن البلدان النامية ترى من املهم تقييم ما إذا كانت التكنولوجيا                   -٢٨
تناسـب التنمية؛ والنظر يف الدور الذي ميكن أن تؤديه التكنولوجيا يف تلك التنمية؛ وإجياد األسواق لتسهيل نقل        

 .وأضاف أن وفورات احلجم تلعب أيضاً دوراً مهماً يف خفض تكاليف االستثمار. التكنولوجيا

ها يف الوقت نفسه هتيئ البيئة فاملكسيك على سبيل املثال تستفيد من خفض القطاع اخلاص للتكاليف، لكن -٢٩
وللبلد خربة واسعة يف نشر األجهزة      . السياسـاتية املالئمة وترسل اإلشارات الصحيحة لالستثمار الطويل األجل        

واقترضت . املرتلية اليت تستخدم الطاقة بكفاءة، من خالل صناديق الستخدام الطاقة بكفاءة أنشأها القطاع اخلاص
 لتعّوض األجهزة اليت ال تستخدم الطاقة بكفاءة، واسترجعت العائالت تكلفة ذلك من العائالت من هذه الصناديق

 مرتل سنوياً يف املتوسط، وتظل      ٥٠٠ ٠٠٠وتبين املكسيك حنو    . خـالل ما حققته من وفورات يف فواتري الطاقة        
 .طريقة ضمان نشر التكنولوجيات املناسبة يف هذه املنازل مطروحة

                                                      

ة  التابع للصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملي"ألولوية االستراتيجية للتكيفا"برنامج سيوفِّر هذا املبلغَ  )١٢(
 .صندوق أقل البلدان منواًالصندوق اخلاص بتغري املناخ وو
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وأشار إىل أمهية   .  عن الكيفية اليت ستتواصل هبا عملية التعاون التكنولوجي        وسـأل أحـد املشـاركني      -٣٠
هذا ورداً على . الشراكات بني القطاعني العام واخلاص، يف الوقت الذي اعترف فيه بالطابع املعقد لتلك الشراكات

الذي وضعه البنك الدويل السـؤال، سلط أحد أعضاء الفريق الضوء على إطار االستثمار يف الطاقة النظيفة والتنمية            
 .بوصفه منوذجاً للنُّهج احلالية الرامية إىل تلبية الطلب على الطاقة يف املستقبل والتصدي يف نفس الوقت لتغري املناخ

  املسامهة املمكنة التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ-هاء 

كن فيها التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ أن أشار أعضاء الفريق إىل اجملاالت التالية اليت مي    -٣١
 :تساهم يف أنشطة التعاون التكنولوجي بني األطراف

تقاسـم املعلومـات بشـأن حاالت التعاون والشراكة الناجحة يف امليدان التكنولوجي وأفضل       )أ( 
 املمارسات واملعايري؛

 التكلفة للخيارات التكنولوجية قصد التمكني من       تعمـيم اخلـربة يف حتديد الفعالية من حيث         )ب( 
 استغالل املوارد املالية واخلربة البيئية القائمة استغالالً فعاالً؛

إذكـاء الوعـي بالـنماذج الناجحة للتعاون والشراكة يف اجملال التكنولوجي، وحتديد الثغرات      )ج( 
 اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا، مبا يف ذلك أنشطته وقد ألقي الضوء يف هذا الصدد على فريق(املوجودة يف العملية 

 ؛)اجلديدة املقترحة يف جمال التمويل املبتكر والتعاون على البحث والتطوير يف ميدان التكنولوجيا

التشـجيع على توسيع نطاق التطوير التكنولوجي واللوائح املناسبة والربامج الطوعية والتعاون             )د( 
 الدويل؛

لدعـم للعمل الذي تقوم به األطراف لتهيئة بيئات مالئمة لتطوير التكنولوجيا ونقلها             توفـري ا    )ه( 
 وتعزيز احلوار مع القطاع اخلاص والقطاع املايل؛

 .تشجيع مشاركة القطاع اخلاص وحفز االستثمار اخلاص بتعزيز أو إجياد بيئة مالئمة )و( 

لتكنولوجي احلالية سريعة مبا يكفي لتحقيق األهداف وسأل أحد املشاركني عما إذا كانت عملية التعاون ا -٣٢
كما سأل عن قدرة اتفاقية تغري املناخ على السماح بتبادل املعلومات وتعميم اخلربة لتحديد الكفاءة . العامة احملددة

رد و. من حيث التكلفة للخيارات التكنولوجية أو تشجيع االستعمال األفضل للموارد املتاحة للتعاون التكنولوجي
عضو الفريق من الواليات املتحدة قائالً إن من املهم أن يدرك املرء أن الكفاءة من حيث التكلفة ألي تكنولوجيا                   

. من التكنولوجيات تتوقف على املكان الذي تنفذ فيه، وإنه من غري السهل تأسيس قاعدة معرفية بتلك املعلومات         
 لـيت يوفرها واضعو التكنولوجيا واملؤسسات املالية      وينـبغي لـنا بالـتايل الـركون أساسـاً إىل املعلومـات ا             

 .ومطورو املشاريع
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  أمثلة على أنشطة التعاون التكنولوجي-واو 

 التجارب مع الشراكات يف اجملال التكنولوجي       أثناء نقاش اجتماع املائدة املستديرة     املقدَّمةأبرزت األمثلة    -٣٣
وأشار أعضاء فريق اخلرباء الذين . العام واخلاص واالستثمار اخلاصاليت متوهلا احلكومات والشراكات بني القطاعني 

 .ميثلون احلكومات واملنظمات الدولية إىل التجارب اإلجيابية التالية

، وهي شراكة بني القطاعني العام واخلاص مبيزانية قدرها مليار )FutureGen" (جيل املستقبل"مبادرة  )أ( 
وستكون املبادرة أول حمطة . كنولوجيات حتويل الفحم إىل هيدروجني وإدارة الكربوندوالر هتدف إىل الريادة يف جمال ت

يف العامل لتوليد الطاقة بغري انبعاثات ومرفقاً دولياً لالختبار حيتل الصدارة يف جمال اإلنتاج املتطور للهيدروجني من الفحم 
 .)١٣(ن وحيتجزه على الدوامالذي ال تنبعث منه ملوثات هواء تقريباً وحيبس ثاين أكسيد الكربو

 ١٨اليت يتعاون مبوجبها ) Methane to Markets" (امليثان إىل األسواق"مبادرة الشراكة املسماة  )ب( 
 مؤسسة مالية خاصة تعمل يف جمال الطاقة على وضع مشاريع من أجل االسترجاع واالستخدام  ٣٥٠بلـداً وحنو    

وتدر هذه املشاريع منافع . ظم الغاز أو يف نظم معاجلة روث احليوانات       املتقدمني للميثان يف مدافن القمامة أو يف ن       
، من املقدر أن ٢٠١٥وحبلول عام . )١٤(مثل تعزيز أمن الطاقة وخفض انبعاثات غازات الدفيئة وحتسني نوعية البيئة

خصصت و.  مليون طن من ثاين أكسيد الكربون      ١٨٠تسمح الشراكة خبفض انبعاثات غازات الدفيئة مبا يعادل         
لتنفيذ ) ٢٠٠٥ ماليني دوالر يف عام      ٥,٤( مليون دوالر على مدى مخس سنوات        ٥٣الواليـات املـتحدة حنو      

جمموعة من األنشطة، مبا فيها التدريب وبناء القدرات وتنمية األسواق ودراسات اجلدوى والتجارب اإليضاحية              
 مليون دوالر لتمويل مشاريع امليثان على       ٢٣٥وساعد هذا املبلغ البسيط نسبياً على مجع أكثر من          . التكنولوجية

الصعيد العاملي، ومن املتوقع أن يسفر تنفيذ املشاريع املخطط هلا عن خفض سنوي لالنبعاثات قدره ما يعادل حنو                  
 . مليون طن من ثاين أكسيد الكربون يف السنة١٥

 للتنمية الدولية وتضطلع به      نشاط متوله وكالة الواليات املتحدة     نظـام اإلنـذار املبكر باجملاعة      )ج( 
لتوفري معلومات دقيقة ويف الوقت     )  بلداً أفريقياً  ٢٠مبن فيهم حنو    (بالتعاون مع شركاء دوليني ووطنيني وإقليميني       

كما تركز على تعزيز . املناسـب عـن اإلنـذار املبكر واهلشاشة بشأن مشاكل األمن الغذائي الناشئة أو اجلارية       
لة يف جمال اإلنذار املبكر من خالل تطوير القدرات وإنشاء الشبكات وتعزيزها وإعداد             الشـبكات األفريقية العام   

أما البيانات املستشَعرة عن بعد     . معلومات سياساتية وإجياد توافق يف اآلراء بشأن مشاكل األمن الغذائي وحلوله          
 . قد تواجه األمن الغذائيوأحوال األرصاد اجلوية واحملاصيل واملراعي فتحلَّل هبدف توقع التهديدات اليت

                                                      

ستشارك يف  ) ٢٠٠٧ مليون دوالر يف عام      ٥٤اليت تعهدت مبنح    (وزارة الطاقـة يف الواليات املتحدة        )١٣(
 منِتجاً من كبار منتجي ١١الذي يتألف من ) (FutureGen Alliance" (حتالف جيل املستقبل"حتمل تكاليف املشروع مع 

لكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية والواليات املتحدة األمريكية         الفحـم والطاقة من أستراليا والصني واملم      
 ١٠وانضمت مجهورية كوريا واهلند إىل الشراكة وتعهدت كل منهما بتقدمي           ).  مليون دوالر  ٢٥٠والذي تعهد بتقدمي    
 ).ماليني من الدوالرات

ل احتمال انفجارات الغاز يف مناجم      يفيد خفض انبعاثات امليثان طبقة األوزون وصحة اإلنسان، ويقل         )١٤(
 .الفحم، ويوفر فرص إنتاج الطاقة، ويعزز التنمية احمللية
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نقـل عدد قليل من التكنولوجيات الرئيسية والتكنولوجيات اليت ال تزال يف مراحلها األوىل من                )د( 
ومن األمثلة على ذلك املراجل الصغرية اليت تشتغل بالفحم يف الصني، إذ            . التطوير، بدعم من مرفق البيئة العاملية     

يستعمله يف الوقت الراهن العديد من الصانعني يف ( ترخيص لوضع تصميم فعال ساعد مرفق البيئة العاملية يف توفري   
؛ ومشروع بشأن احتباس واستخدام     ) مرجل جديد وذي نوعية جيدة     ١٠٠ ٠٠٠الصني الذين ينتجون أكثر من      

حتباس ففي هذه األخرية، وضع معهد وطين للبحوث وشركة حملية نظماً ال          . امليثان من النفايات العضوية يف اهلند     
امليـثان واستخدامه من الورق ولباب الورق، ودعم مرفق البيئة العاملية احلكومة لتشجيعها على وضع سياسات                
 .فعالة، ويفضي توفري حوافز نقدية ملشاريع آلية التنمية النظيفة اآلن إىل متويل مشاريع ميثان كربى يف مجيع أحناء اهلند

األورويب ألنشطة التعاون التكنولوجي جممَّعةً حسب ثالث       تـرد أدنـاه أمثلة على دعم االحتاد           )ه( 
 :)١٥(مراحل من التطوير التكنولوجي، وهي

) ٢٠٠٦-٢٠٠٢للسنوات (البحـث وتطويـر التكنولوجيا مبوجب الربنامج اإلطاري السادس       `١` 
نظم يف إطار الطاقة والنقل وتغري املناخ العاملي وال       ( مليون يورو سنوياً     ٤٢٠الذي وفر أكثر من     

 ١,١الذي يوفر أكثر من     ) ٢٠١٣-٢٠٠٧للفترة  (ويف سياق الربنامج اإلطاري السابع      ) البيئية
 مليار ١,٨ - مليارات يورو؛ البيئة ٤,١ - مليار يورو؛ النقل ٢,٢ -الطاقة (مليار يورو سنوياً 

قات مع  ويسعى االحتاد األورويب أيضاً إىل إبرام اتفا      ). يـورو على مدى فترة الربنامج بكاملها      
الواليات املتحدة والصني واهلند واالحتاد الروسي وإىل وضع نظم تكنولوجية للهيدروجني وخاليا 
الوقـود حملطـات الطاقـة اليت تعمل بالوقود األحفوري واليت ال تصدر منها انبعاثات ونظام                

حث وتضم هذه األنشطة مبادرات االحتاد األورويب املتعلقة بالب       . تكـنولوجي لقطـاع الغابات    
 بعَضها إىل بعض وتقوم بدور حاسم يف حتقيق أهداف النمو والقدرة التنافسية والتوظيف؛

مشاريع (والدعم املايل   ) REN21(مشلـت أمثلة مشاريع التجارب اإليضاحية تبادل املعلومات          `٢` 
 - األداة املالية للبيئة  "ومشروع  ) COOPENER) (كوبنر" (التعاون اجملتمعي مع البلدان النامية    "

 " بند امليزانية اخلاص بالبيئـة والغابات املداريـة"و) LIFE-Third countries" (البلدان األخرى
Environment and Tropical Forest Budgetline(؛ 

حوار االحتاد األورويب واالحتاد الروسي بشأن      (تشـمل أمثلة نشر التقنية احلوارات السياساتية         `٣` 
بناء القدرات  /ووضع السياسات )  املشترك بني االحتاد األورويب واهلند     الطاقة وفريق خرباء الطاقة   

، ومبادرات ")كوبنر"و"  املتعلقة بالطاقة املتجددة وبالكفاءة يف الطاقةاملبادرة"و املبادرات الثنائية(
، ورأس )Asia Pro-Eco" (آسيا من أجل البيئة"برنامج (مشـتركة بني القطاعني العام واخلاص  

، الذي يساعد على االنتقال من الصندوق العاملي لكفاءة الطاقة والطاقة املتجددة   (فة  مـال اجملاز  
مرفق الطاقة لالحتاد األورويب مع     (، ودعم االستثمار    )املرحلة غري التجارية إىل املرحلة التجارية     

، وآلية )بلدان أفريقيا والكارييب واحمليط اهلادئ، ومرفق االستثمار التابع لبنك االستثمار األورويب
 ).٢٠١٢-٢٠٠٧ مليار يور للفترة ٢,٥(التنمية النظيفة 

                                                      

للوقوف على أمثلة إضافية على األنشطة والشراكات يف اجملال التكنولوجي اليت يرعاها االحتاد األورويب  )١٥(
 ).يف النص اإلنكليزي (١٩، الصفحة FCCC/SBSTA/2006/MISC.10واليت هلا صلة باالتفاقية، انظر الوثيقة 
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مثل املبادرة املشتركة بني االحتاد األورويب واهلند بشأن التنمية         (مـبادرات االحتـاد األورويب الثنائية        )و( 
ركة بني االحتاد األورويب النظيفة وتغري املناخ والشراكة بني االحتاد األورويب والصني بشأن تغري املناخ وأفرقة العمل املشت

املناخ والطاقة   واالحتـاد الروسي يف إطار جملس الشراكة الدائم واحلوار بني االحتاد األورويب والواليات املتحدة بشأن              
الشراكة الدولية القتصاد    و منتدى قيادة عملية تنحية الكربون    مثل  (، والشراكات الدولية    )النظـيفة والتنمية املستدامة   

 ).ائتالف جوهانسربغ للطاقة املتجددةمثل حوار غلينيغلس و( والعمليات السياساتية الدولية )اهليدروجني

اليت تدعم تصدير تكنولوجيات ) Deutsche Energie-Agentur – DENA(وكالة الطاقة األملانية  )ز( 
 مليار دوالر   ١,٦انية قدرها   وللوكالة ميز . الطاقة املتجددة من أملانيا وترمي إىل تعزيز الكفاءة يف استخدام الطاقة          

وخصصت جمموعة من األنشطة ملبادرة الشراكة بني       .  بلداً شريكاً  ٤٥خمصصة للتعاون الثنائي وتتوىل مشاريع يف       
 .القطاعني العام واخلاص، وقد يتوسع نطاق أنشطتها مستقبالً

  مواضيع حتتاج إىل مزيد البحث-رابعاً 

ماع املائدة املستديرة عدداً من املواضيع اليت حتتاج إىل مزيد          اقـترح املشـاركون خـالل مناقشات اجت        -٣٤
 :وترد هذه املواضيع أدناه. البحث

اجلمـع بني التمويل املتعدد األطراف والثنائي وبني التمويل العام واخلاص على حنو يتسم باملزيد    )أ( 
ألموال العامة يف جلب استثمارات     وقد يشمل ذلك خيارات استخدام ا     . من الفعالية ملواصلة نظام متويل الكربون     

كبرية من القطاع اخلاص وتنميتها، مع مراعاة اختالف سياقات الشراكات التكنولوجية، وكلها هلا جوانب خمتلفة 
 .من حيث التصميم

تعزيز تبادل املعلومات عن التعاون والشراكات على الصعيد الدويل يف جمال التكنولوجيا وتوفري              )ب( 
 .ربات واملمارسات اجليدة والعالقات مع العمل اجلاري يف إطار االتفاقية وبروتوكول كيوتومنتدى لتبادل اخل

تعزيـز مشـاركة القطاع اخلاص يف أنشطة التعاون والشراكات على الصعيد الدويل يف جمال                )ج( 
رسوم شراء الطاقة   وميكـن حفز تلك املشاركة عرب اإلعانات والتدابري الضريبية والتدابري املالية و           . التكنولوجـيا 

كما ميكن الستمرارية أسواق الكربون أن تؤمن يف املستقبل االستثمار يف           . املـتجددة وغريهـا مـن املبادرات      
 .التكنولوجيات اليت حتافظ على البيئة

تعزيـز دور احلكومـات يف هتيئة بيئة تفضي إىل االستثمار يف تطوير التكنولوجيا ونقلها وبناء                 )د( 
 . واستحداث تكنولوجيات لديها قدرة تنافسية من حيث التكلفةالقدرات احمللية

حتلـيل الـدور الذي ميكن أن يقوم به منح التراخيص وحقوق امللكية الفكرية يف تعزيز أنشطة                   )ه( 
 .التعاون يف اجملال التكنولوجي

التكنولوجيا تعزيـز مشاركة البلدان النامية يف التعاون والشراكة على الصعيد الدويل يف ميدان               )و( 
 .وتكرار التجارب الناجحة للشراكات القائمة مع تكنولوجيات أخرى
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Annex 
 

Agenda of the senior-level round-table discussion on international technology 
cooperation and partnerships in the development, deployment, diffusion and 

transfer of environmentally sound technologies 
 

[ENGLISH ONLY] 
 

Opening address 

• Mr. Yvo de Boer, Executive Secretary of the UNFCCC, Moderator 

Setting the scene 

• Mr. Kazuhiko Hombu  
Deputy Director-General for Energy and Environment,  
Ministry of Economy, Trade and Industry,  
Japan 

 

• Mr. Harland L. Watson 
Senior Climate Negotiator and Special Representative 
Department of State,  
United States of America 

 

• Mr. Thomas Verheye 
DG Environment, European Commission 

Moderated discussion 

• Mr. Josée Ramon Ardavín Ituarte 
Undersecretary for Environmental Regulation 
Mexico 

 

• Mr. Hans-Peter Hofmann 
Head of Task Force on Environmental and Biopolitical Issues of Foreign Affairs,  
Federal Foreign Office,  
Germany 

 

• Ms. Monique Barbut 
Chief Executive Officer and Chairperson 
Global Environment Facility 
 

• Ms. Joëlle Chassard  
Manager, Carbon Finance,  
The World Bank 

 

• Mr. Björn Stigson  
President,  
World Business Council for Sustainable Development 

Wrap-up 

• Mr. Yvo de Boer, Executive Secretary of the UNFCCC, Moderator 

- - - - - 


