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  مقدمة-أوالً 

  الوالية-ألف 

ن تنظم،  طلبـت اهليـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف دورهتا الثامنة عشرة، من األمانة أ               -١
بالتشاور مع فرق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا وبالتعاون مع منظمات أخرى ذات صلة، نقاشاً يف اجتماع مائدة 
مستديرة رفيع املستوى بني ممثلني عن احلكومات وممثلني عن دوائر األعمال والصناعة خالل انعقاد الدورة التاسعة 

 من االتفاقية ٤ مـن املـادة ٥يـة لنقل التكنولوجيـا مبوجـب الفقـرة ملؤمتر األطراف ملناقشة البيئـات املوات
)FCCC/SBSTA/2003/10 يف مدينة ميالنو بإيطاليا٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٨وحدث ذلك يف )). ١ (٣٣، الفقرة . 

  اإلجراء الذي ميكن أن تتخذه اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية-باء 

للجنة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف اإلحاطة علما باملعلومات اليت حتويها هذه            قـد ترغب ا    -٢
كما قد ترغب اللجنة يف دراسة التوصيات اليت        . الوثـيقة وحتديـد ما قد ترغب يف اختاذه من إجراءات إضافية           

يونيه / حزيران ١٤ و ١٣سُيعقد يف   سـيتقّدم هبا فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا بعد اجتماعه اخلامس الذي             
 يف بون، ويف حبث أية معلومات تقدمها األمانة بشأن تعاوهنا مع قطاع األعمال والصناعة يف هذا الصدد،                  ٢٠٠٤

 .وحتديد أية خطوات تالية مناسبة

 التنظيم -ثانياً 

للجنة الفرعية للمشورة ، رئيس ا)آيسلندا(أدار نقاش اجتماع املائدة املستديرة السيد هالدور تورغريسون  -٣
وترد أمساء  . العلمـية والتكنولوجية، وُنظم اجتماع املائدة املستديرة يف شكل نقاش خرباء ينقسم إىل ثالثة أجزاء              

 .املشاركني يف هذا النقاش يف املرفق األول هبذه الوثيقة

لق الظروف املالئمة   مشـل اجلزء األول قضايا تتعلق بدور احلكومات والتعاون الدويل والشراكات يف خ             -٤
وركز اجلزء الثاين على البنية التحتية وأسلوب احلكم واألسواق وقواعد التجارة           . لـتطوير التكنولوجيات ونقلها   

بينما شدد القسم الثالث على أمهية الشراكة والتآزر        . واالستثمارات، مبا يف ذلك تقدمي دراسات حلاالت إفرادية       
 .اد دراسات حلاالت إفرادية أيضابني القطاعني العام واخلاص مع إير

بعـد أن ألقى كل من الرئيس واألمني التنفيذي التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ ورئيس               -٥
فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا وممثل قطاع األعمال والصناعة كلماهتم االفتتاحية، أدىل كل عضو يف الفريق                

وتال تلك الكلمات نقاشات عامة وعرض الستنتاجات ممثل عن         . زء املعين من االجتماع   بكلمة حول موضوع اجل   
 .القطاع اخلاص ومالحظات ختامية من الرئيس

 مشارك مثلوا أطرافا يف املعاهدة ومنظمات دولية        ٢٠٠حضـر نقـاش اجتماع املائدة املستديرة حوايل          -٦
وجيري عرض شريط الفيديو الذي ينقل هذا       . ط اإلعالم وقطاع األعمال والصناعة ومنظمات غري حكومية ووسائ      

كما ترد العروض اليت قدمها     . )١(احلدث على اإلنترنت على موقع اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ           
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 اخلـرباء املشـاركون وغري ذلك من الوثائق ذات الصلة على موقع مركز تبادل املعلومات عن نقل التكنولوجيا                 
(TT:CLEAR)

 .  التابع التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ)٢(

  تقرير عن نقاش اجتماع املائدة املستديرة-ثالثاً 

زامن مـع الورقـة التقنـية املتعلقة بالبيئات املواتية لنقل التكنولوجيا            ينـبغي قـراءة هـذا الـتقرير بالـت          -٧
(FCCC/TP/2003/2)     فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا يف هذا الشأن إىل اهليئة الفرعية           ومع التوصيات اليت تقدم هبا 

ويتضمن هذا  ). ٢٢، الفقرة   (FCCC/SBSTA/2003/12للمشـورة العلمـية والتكنولوجية يف دورهتا التاسعة عشرة          
 .يت تناولتهاالتقرير ملخصا لوجهات النظر اليت عرب عنها أعضاء الفريق واملشاركون، جممَّعةً حسب املواضيع ال

  قضايا عامة-ألف 

أحل عـدد مـن أعضاء الفريق على أمهية التكنولوجيا يف بلوغ هدف االتفاقية على املدى البعيد، الذي                   -٨
. يتطلـب استعمال التكنولوجيا املتاحة حاليا على نطاق واسع وتطوير تكنولوجيات جديدة ومبتكرة واستعماهلا             

نولوجيات املوجودة إىل البلدان النامية ونشرها فيها قد خيفض إىل حد كبري            وأشار أعضاء الفريق إىل أن نقل التك      
كما مت التذكري بأن القطاع اخلاص يطور وميلك        . مسـتويات االنبعاثات يف االجتاهات املعتادة على املدى القصري        

 .أغلب التكنولوجيات اجلديدة واملتقدمة

ن  للتكنولوجيا جيب أن يعود بالنفع على املوردي        ناجح توجه األعمال على أن أي      دوائروشـدد ممـثلو      -٩
إذ ُنِظر إىل مصطلحي    . التكنولوجيا" انتشار"وفضال عن ذلك، ينبغي استعمال مصطلح       . واملتلقني على حد سواء   

على أهنما ميثالن منوذج دفع سلسلة العرض، وهو النموذج الذي يكون فيه بعض من تدفق               " نشـر "أو  " نقـل "
.  عرب احلدود الوطنية منسقا من قبل أصحاب املصلحة املعنية ومسريا من قبل اهليئات املركزيةالتكنولوجيات املنظم

على أنه يعرب عن مفهوم يتعلق بنموذج سحب سلسلة الطلب، وهو الطريقة اليت             " انتشار"بينما ُينظر إىل مصطلح     
 .ُتنقل هبا غالبية التكنولوجيات

ومن . على تكنولوجيات التخفيف من انبعاثات غازات االحتباس احلراريلقد تركز معظم االنتباه، حىت اآلن،  -١٠
غري أنه ال بد من استكماله بنقل التكنولوجيات لتلبية متطلبات تغري املناخ            . األكـيد أن يستمر هذا املنحى وأن يشتد       

 .نمية املستدامةاخلاصة كأن يتم اإلحلاح على حنو أشد على أطر السياسة اليت تدفع قدما كال من التكييف والت

وأشـار أعضاء الفريق من البلدان املتقدمة ومن البلدان النامية ومن جمتمع األعمال غري ما مرة إىل بعض                   -١١
 ٢١ من جدول أعمال القرن ٣٤فقال أعضاء الفريق من البلدان النامية إن الفصل . االتفاقات والوثائق ذات الصلة

بينما . ارات ال تضر بالبيئة على أساس غري جتاري وبشروط مواتيةيتضمن حاجتهم للوصول إىل تكنولوجيات ومه
اعترب أعضاء الفريق من البلدان املتقدمة أن خطة تنفيذ نتائج قمة جوهانسربغ للتنمية املستدامة وثيقة مهمة تبني                 

واالستثمارات ضرورة التغلب، بطرائق نظرية وعملية، على أوجه التضارب بني البيئة والتنمية وبني القطاع العام               
وأشار أعضاء الفريق من    . اخلاصـة وبني دور كل من احلكومات ودوائر األعمال يف صون البيئة احمللية والعاملية             

جمـتمع األعمال إىل اإلعالن الوزاري ملنظمة التجارة العاملية الصادر يف الدوحة بوصفه خطوة هامة لتحديد نوع                 
 .ونقل التكنولوجياالعالقة بني التجارة العاملية واالستثمار 
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وأشـار عضو الفريق من الصني إىل الفجوة اهلائلة اليت تفصل بني ما جيب فعله وما ينبغي فعله وما ميكن     -١٢
فعله، كما ذكرت االتفاقية وكما جاء يف تقرير التقييم الثالث للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، واإلطار         

املشار إليها فيما بعد    ،  )٧-م أ /٤املقرر  ( من االتفاقية    ٥-٤عالة لتعزيز تنفيذ املادة     احملـّدد الختاذ تدابري هادفة وف     
وتسرد هذه الوثائق اإلجراءات اليت جيب على مجيع األطراف القيام هبا لتعزيز البيئات             .  إطار التكنولوجيا  بعـبارة 

 .ذا املوضوع، وهو اإلرادة السياسيةبيد أهنا ال تسمي العامل األهم املستتر يف ه. املواتية لنقل التكنولوجيا

واتضـح أثناء املفاوضات بشأن تغري املناخ أن أحكام االتفاقية املتعلقة بنقل التكنولوجيا ضرورية لوضع                -١٣
القاعدة السياسية التفاق دويل شامل للتصدي لتغري املناخ، اليت ستشجع البلدان النامية وستمكنها من املشاركة يف 

 .املستقبليةإجراءات التخفيف 

واقـترح أعضـاء الفريق من البلدان النامية التفاوض للتوصل إىل اتفاق على تطوير التكنولوجيا ونقلها                 -١٤
فاتفاق كهذا سيوثق العالقة بني إجراءات      . بوصـفه عنصراً أساسياً يف جمموعة الترتيبات املتخذة بعد قمة كيوتو          

 االتفاقية وسيخلق بيئات أكثر مالءمة لنقل التكنولوجيا على  من٧-٤ و٥-٤التخفيف الدولية ومتطلبات املادتني 
 نقل التكنولوجيات غري املضرة بالبيئة جمانا بوصف -وسيتيح لألطراف التخلي عن مواقفها القدمية . الصعيد الدويل

 -) ان املتقدمةيف نظر البلد(أو ترك أمر نقل التكنولوجيا برمته لقوى السوق ) يف نظر البلدان النامية(ذلك التزاما 
 .وتبين هنج عملي أكثر يرتكز على الشراكة واملنافع املتبادلة وحيافظ يف الوقت ذاته على املبادئ األساسية لالتفاقية

  احلواجز اليت تقف يف طريق نقل التكنولوجيا واإلجراءات الكفيلة بتخطيها-باء 

 فنية واقتصادية وسياسية    -ز عديدة   تقـف أمـام كل مرحلة من مراحل عملية نقل التكنولوجيا حواج            -١٥
وقد ترد يف املرفق الثاين بضعة أمثلة على احلواجز اليت حتول دون نقل             . وثقافـية واجتماعية وسلوكية ومؤسسية    
ولكن عضو الفريق قال إن احلكومات بإمكاهنا ومن واجبها تأدية دور . التكنولوجيا، ذكرها عضو الفريق من غانا

 .تية ستيسر نقل التكنولوجيات غري املضرة بالبيئة والوصول إليهاأكرب يف خلق بيئات موا

وطلب . املعلومات بوصفهما عائقني رئيسيني أمام نقل التكنولوجيا      شح   الوعي و  االفتقار إىل جـاء ذكر     -١٦
 بالغاهتا أعضاء يف الفريق من البلدان النامية أن تدرج البلدان املتقدمة األطراف يف االتفاقية معلومات أكثر دقة يف        

وميكن القيام بنشاطات اإلبالغ تلك بالتشاور مع القطاع اخلاص         . الوطنية عن نشاطاهتا يف جمال نقل التكنولوجيا      
 .واملنظمات غري احلكومية ومؤسسات املعرفة يف بلد كل واحد منها

ـ إن   -١٧ ة حتليل يأخذ يف    عديدة هي اآلن يف طور حتديد احتياجاهتا يف جمال التكنولوجيا بواسط           نامية   ابلدان
وأكد أعضاء الفريق من األرجنتني وغانا والواليات املتحدة األمريكية         . احلسبان خطط واستراتيجيات التنمية فيها    

عـلى أن عملـيات تقييم االحتياجات يف جمال التكنولوجيا تكتسي أمهية حمورية يف مجع خمتلف األطراف املؤثرة                  
اءات وخلق البيئة املواتية واآلليات الضرورية لضمان نقل التكنولوجيا         والتركـيز على املعلومات وعلى بناء الكف      

 .على حنو مستدام

أما من منظور دوائر األعمال، فينبغي التمييز بني احلواجز اجلزئية واحلواجز الكلية اليت تقف يف طريق نقل  -١٨
تكنولوجيات وباملناطق اليت أقيمت    فثمة حواجز جزئية على مستوى املشاريع، تتعلق حتديدا ببعض ال         . التكنولوجيا
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وهي ناجتة عن عوامل ثقافية وبيئية ومالية وقانونية وتكنولوجية وعوامل تتعلق بالكفاءة            . فـيها تلـك املشاريع    
أما احلواجز الكلية فهي قضايا سياسية كثريا ما . البشرية وميكن أن يعاجلها مباشرةً كل طرف من األطراف املؤثرة

وهي تتطلب من خمتلف األطراف املؤثرة اختاذ إجراءات منسَّقة         . نولوجيا وحدودا جغرافية  جتتسـر فئات من التك    
 .ويتضمن املرفق الثاين أمثلة حمددة عن تلك احلواجز. واسعة النطاق

وقـّدم أعضـاء الفريق من البلدان النامية أمثلة خمتلفة عن السياسات والتدابري املعدة خصيصا الجتذاب                 -١٩
كوكاالت محاية البيئة، وجلان الطاقة، ومراكز تشجيع االستثمار،        (اهلياكل املؤسسية   : ىل بلداهنم   التكنولوجيات إ 

واستراتيجيات احلد من الفقر، واخلطط الوطنية االستراتيجية لتأمني الطاقة والعالمات          ) وجمالس التوحيد القياسي  
 . وحتسني إجراءات املشتريات احلكوميةالدالة على االستخدام الفعال للطاقة، وبلورة املواصفات والرموز،

اليت تقف يف وجه وسلط أعضاء الفريق من جمتمع األعمال الضوء على تدابري هامة أخرى لتخطي احلواجز  -٢٠
نقـل التكنولوجـيا وهي تقييم االحتياجات يف جمال التكنولوجيا، وأقلمة التكنولوجيا مع الظروف احمللية، وبناء              

كنولوجيا املنقولة وتشغيلها، وإقامة روابط مع املؤسسات احمللية، مبا يف ذلك مؤسسات            القدرات من أجل فهم الت    
 .البحث والتطوير واجلامعات

املبادرات : وأبرز عضو الفريق من الوكالة الدولية للطاقة ضرورة اإلفادة القصوى من اآلليات املتاحة التالية              -٢١
ل غاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه، واإلنصهار؛ واقتصاد        األحاديـة أو املـتعددة األطـراف كـتلك اخلاصة بعز          

 اتفاقا  ٤٠اهليدروجني؛ وتلك املتعلقة بتقدمي منح الدراسة وتوفري فرص التعليم؛ ومبادرة تكنولوجيا املناخ؛ وحوايل              
طاقة املتجددة  دوليا آخر للوكالة الدولية للطاقة للتعاون يف جمال البحث والتطوير تتناول مواضيع متنوعة متتد من ال               
 .والوقود األحفوري وصوالً إىل اإلنصهار، وهي مواضيع باب املشاركة فيها مفتوح أمام البلدان النامية

  الشراكة مع القطاع اخلاص-جيم 

يقتضي النجاح يف نقل التكنولوجيا مشاركة جمموعة متنوعة من األطراف املؤثرة تشمل القطاع اخلاص               -٢٢
. وتلعب احلكومات دورا أساسيا يف خلق الظروف املواتية ملشاركة تلك األطرافواملـنظمات غـري احلكومـية       

وبالرغم من أن الظروف الوطنية ختتلف اختالفا كبريا فإن الفرص قائمة لتيسري نقل التكنولوجيا من خالل خلق                 
 .بيئات مواتية مناسبة يف كل من البلدان الناقلة والبلدان املتلقية

ن الواليات املتحدة األمريكية إن بالده تواصل احلث على بناء شراكة فعلية بني             وقـال عضـو الفريق م      -٢٣
وملّا كان جل   . القطاعني اخلاص والعام لتقاسم املخاطر، ونشر املعلومات وإدارهتا، والتحكم يف املوارد الشحيحة           

اص يف العملية وأخذ االسـتثمارات يف الـبلدان النامية من مصادر خاصة، فإنه من الضروري إشراك القطاع اخل             
اعتـبارات املـناخ يف احلسـبان، يف حدود ما هو مناسب وفعال من حيث التكلفة، يف عملية نقل التكنولوجيا                    

 .واالستثمارات يف البنية التحتية

، بتطبيقه إطار التكنولوجيا، يواصل دعمه لنهج متعدد بلده كما قال عضو الفريق من الواليات املتحدة إن -٢٤
جملموعـة واسـعة من األنشطة األحادية واملتعددة األطراف يراد منها تسهيل نقل التكنولوجيا              التخصصـات و  

 .واملمارسات غري املضرة بالبيئة إىل البلدان النامية واالقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية
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اوضات بني  وأشـار عـدد من أعضاء الفريق من دوائر األعمال إىل أن قطاع الصناعة، املستثىن من املف                 -٢٥
. احلكومات، يشك عادة يف قدرات تلك املفاوضات على اخلروج بقرارات ملموسة يتم تنفيذها على أرض الواقع           

ويرتبط هذا، من بني عوامل أخرى، بالفترات الزمنية الطويلة اليت تستغرقها املفاوضات املعقدة بني احلكومات قبل 
 وتلك اليت تعقد بني الشركات وبني احلكومات تعد، من منظور           كما قيل إن النقاشات الثنائية    . أن تـبلغ هنايتها   

 .األعمال، أساسية لكنه من الضروري استكماهلا باتفاقات متعددة األطراف

وأكـد أعضـاء الفريق من دوائر األعمال على أن القطاع اخلاص على استعداد لالستثمار مىت شّجعت                  -٢٦
ملخاطر وال تتوقع العمل يف جمتمع خال من املخاطر، بيد أهنا فالشركات معتادة على ركوب ا. الظروف على ذلك

فعندما يطلب من الشركات واملؤسسات أن تدعم       . حتتاج ألن تكون قادرة على فهم املخاطر والتخطيط إلدارهتا        
 مثال، نوه عضو الفريق من احتاد النقابات الصناعية ونقابات أرباب العمل يف     . نقـل التكنولوجيا فإهنا تفعل ذلك     

 إىل أن الشركات األوروبية متكنت منذ أوائل التسعينات من القرن املاضي من زيادة استثماراهتا املباشرة           )٣(أوروبا
 مليار يورو، يف حني هبطت بشدة قيمة املساعدة املباشرة اليت   ١٠٠ مليار يورو إىل     ٣٨يف الـبلدان النامـية من       

 .متنحها البلدان املتقدمة

اليت يقدمها مرفق البيئة العاملية، ذكرت أنواع أربعة أخرى من تدفق االستثمار املتعلق             إضافة إىل األموال     -٢٧
بـنقل التكنولوجـيات وهـي االستثمار األجنيب املباشر واملساعدة اإلمنائية الرمسية والقروض واالستثمارات يف               

مار األجنيب املباشر وحده من بني والحظ أعضاء الفريق من البلدان املتقدمة ومن دوائر العمال أن االستث. احلوافظ
وهلذا السبب، إذا كان االستثمار األجنيب املباشر من أهم       . تلـك التدفقات ارتفع باطراد على مدى العقد املاضي        

حمركات نقل التكنولوجيا وإذا كان سيظل كذلك، فإنه من األمهية مبكان ضمان توافر الشروط الضرورية لتشجيع 
 .لبلدان إليههذا التدفق ووصول مجيع ا

 :وذكر عضو الفريق من شيلي آليتني ناجحتني لتشجيع الشراكات مع القطاع اخلاص ومها  -٢٨

هذه : اتفاقـات اإلنـتاج النظـيف بني احلكومة والقطاع اخلاص يف جماالت كالتعدين والطاقة            )أ( 
لة وصوهلا إىل املوارد الطبيعية     وتضمن الدو . االتفاقات تضع للشركات حدودا زمنية لالمتثال لقوانني محاية البيئة        

وتشجع االتفاقات االمتثال املوحد، وقد متت بلورهتا بالتشاور مع مجيع األطراف           . إذا مـا امتثلت لتلك القوانني     
 .املؤثرة، مبا فيها القطاع اخلاص واملؤسسات األكادميية واملنظمات غري احلكومية واجملتمع املدين

التفاقات اليت كانت تستخدمها احلكومة للتفاوض بشأن اتفاقات        وهي ا : االتفاقـات اجلانبـية    )ب( 
 .التجارة احلرة تتيح ملمثلي القطاع اخلاص املشاركة يف املفاوضات الثنائية اليت تقوم هبا احلكومة كمراقبني

 اإلطاران القانوين والتنظيمي -دال 

ة وبنظام تنظيمي وقضائي تطبعه إن إعـداد حمـيط مؤسسي مستقر يتمتع بأطر اقتصادية وتنظيمية سليم           -٢٩
فالقوانني واألحكام الوطنية والدولية اليت تتسم بالوضوح والشفافية        . الشفافية أمر حيوي ملشاركة القطاع اخلاص     

وال تـأيت بأيـة مفاجـآت مهمة الجتذاب مصادر رأس املال األجنبية واخلاصة والجتذاب التكنولوجيا واخلربة                 
 .وتنويعها يف األسواق الناشئةولتسهيل حتديث مصادر الطاقة 
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وأكد أعضاء الفريق من دوائر األعمال أن تدابري ومبادرات خلق بيئات مواتية هي أوسع نطاقا من تلك                  -٣٠
فالتجارة واالستثمار املنفتحان املستندات إىل القواعد . املتعارف تقليديا على أهنا ذات طبيعة تتعلق باملناخ أو البيئة

 واملالية الشفافة واملنصفة وإىل التوزيع العادل للعوائد بني مجيع الشركاء وضمان وصوهلم إىل              واهلـياكل القانونية  
واألطر . املـوارد سوف يشجعان اإلبداع وروح مباشرة األعمال احلرة من أجل التنمية يف اجتاهات أرفَق باملناخ               

 .رات ولتغطية نفقات البحث والتطويرالقانونية والتنظيمية أساسية لضمان حتقيق الشركات عوائد على االستثما

وقـال أعضاء يف الفريق من احلكومات واملنظمات الدولية إن تلك األطر القانونية والتنظيمية ينبغي أن                 -٣١
فقد شهدت بلدان . تيسـر نقل التكنولوجيات اليت تعد أفضل بكثري مما ميكن تسويقه يف غياب مواصفات مالئمة      

ي أمثلة عن تلقي تكنولوجيات عفا عنها الدهر مبواصفات غري مقبولة لدى بلدان أخرى كثرية من بلدان العامل النام
 .أو لتكنولوجيات تنشأ عنها تكاليف مستترة

عضو الفريق من إيطاليا إىل أن االحتاد األورويب ملتزم بأن ُينشئ يف أوروبا اقتصادا فعاال يوازن بني                 وأشار   -٣٢
رمي سياسة االحتاد األورويب لتحقيق هذا اهلدف إىل خلق أفضل الظروف داخل            وت. الـنمو االقتصادي ومحاية البيئة    

كما هتدف إىل تغيري اإلطار     . السوق األوروبية حلفز تطوير تكنولوجيات طاقة تنافسية وفعالة على صعيد محاية البيئة           
وقد يكون هذا املوقف يف . اصالعملي من التحكم واملراقبة إىل التزامات إرادية واتفاقات بني احلكومات والقطاع اخل

صاحل تطوير تكنولوجيات ال تضر بالبيئة ووضع نظم ضريبية تشجع التكنولوجيات غري املضرة بالبيئة وتفّضلها على                
 .ومثة بالفعل أمثلة عديدة على القوانني األوروبية والوطنية اليت تأخذ هذا االجتاه. التكنولوجيات التقليدية

إصالحات تنظيمية بغية الوكالة الدولية للطاقة إن العديد من البلدان قد تبنت وقـال عضـو الفريق من      -٣٣
بيد أنه يف بعض البلدان . اجتذاب استثمارات دولية كافية ونقل التكنولوجيا، أو هي بصدد تبين تلك اإلصالحات

مات أن تفعل املزيد النامية، ورغم أنه من املمكن إدخال تلك اإلصالحات، فإن تنفيذها يبقى ضعيفا وعلى احلكو           
وينبغي للبلدان النامية كذلك أن تسن قوانني تتيح للتكنولوجيات احلديثة أن تنافس            . لوضـعها موضـع التنفيذ    
 .التكنولوجيات التقليدية

وذكر أعضاء يف الفريق من دوائر األعمال أنه ال ينبغي للسياسات العامة أن متلي مباشرةً أي اجتاه تأخذه       -٣٤
 فعلى األطراف املؤثرة أن تتعاون لتشجيع قوى السوق على دفع التكنولوجيات إىل املواضع اليت               .التكنولوجيات

 .سيكون فيها لتطبيقاهتا أعظم قيمة، يف سياق قواعد اللعبة املتكافئة يف السياسات العامة

 نقل التكنولوجيا وآليات كيوتو -هاء 

قت يف التنمية ويف نقل التكنولوجيا، مبا أن هذه اآللية          قـد تسـاهم مشاريع آلية التنمية النظيفة مبرور الو          -٣٥
وقد أعرب عضوا الفريق    . تضيف استعمال أداة اقتصادية عاملية جديدة إىل األدوات اليت تسهم يف خلق بيئات مواتية             

ا يف جمال   من شيلي وإيطاليا عن أملهما يف أن ُتستخدم آلية التنمية النظيفة كوسيلة لتعزيز نقل التكنولوجيا، ال سيم                
 .الطاقة ولكن أيضا يف جمال النقل الذي يكتسي أمهية حيوية لتحقيق تنمية مستدامة يف البلدان النامية مثل شيلي

وأكد عضو الفريق من إيطاليا على أن التنفيذ املشترك وآلية التنمية النظيفة يرتكزان على إقامة شراكة بني                  -٣٦
اآلليات مرارا عائقا أو نوعا من املخرج للتهرب من االلتزامات الوطنية،           وقد اعتربت تلك    . القطاعني العام واخلاص  
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لذا فإنه  . لكـنها يف واقع األمر متثل قناة مناسبة لتشجيع االستثمارات الوطنية من أجل انتشار التكنولوجيا ونقلها               
آلليات جاهزة للتطبيق،   ينـبغي لـلمؤمتر التاسع لألطراف أن يثمر التزاماً واضحاً بدعم تنفيذ الشروط جلعل تلك ا               

 .وإيطاليا مستعدة ملساندة هذا االلتزام وهي مستعدة على األخص لوضع سجل العمليات الدويل آللية التنمية النظيفة

كمـا شدد أعضاء الفريق من جمتمع األعمال على أمهية آلية التنمية النظيفة والتنفيذ املشترك واالجتار يف                  -٣٧
وستشرع الشركات . جعة لتسهيل نقل التكنولوجيا ولتشجيع مشاركة القطاع اخلاصاالنبعاثات بوصفها آليات نا

 .٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١األوروبية يف تبادل شهادات االجتار يف االنبعاثات يف 

  تطوير التكنولوجيا-واو 

 االستعمال الواسع   تتطلب معظم السبل ملعاجلة مشكلة تغري املناخ اجملدية من الناحية االقتصادية كال من             -٣٨
وكما سبقت اإلشارة، ستأيت جل تلك . للتكنولوجيات الفعالة املوجودة وتطوير التكنولوجيات املبتكرة واستعماهلا

 . التكنولوجيات من قطاع األعمال، وهي تتطلب استثمارات كبرية لتمويل األحباث وتطوير التكنولوجيا ونشرها

وير املشتركة، فقد كان من بني األمثلة اإلجيابية اليت أوردها بعض جبهود البحث والتط أمـا فـيما يتعلق       -٣٩
أعضـاء الفريق وصولُ عدد من البلدان النامية إىل أنشطة البحث والتطوير الدولية املتعلقة بتكنولوجيتني يف غاية                 

واقعيني على حتسني   وقد اعُتربت هاتان املبادرتان مثالني      . حبس وختزين الكربون واقتصاد اهليدروجني    : األمهية مها 
وكان املثال اآلخر، الذي سبق ذكره، هو فتح باب االنضمام إىل اتفاقات            . البيـئات املواتـية على صعيد العامل      

 . الوكالة الدولية للطاقة للتعاون الدويل يف جمال البحث والتطوير أمام البلدان النامية

مة االبتكار الوطنية وتشجيع البحث والتطوير      حتـتاج الـبلدان النامية إىل مزيد من الدعم لتحسني أنظ           -٤٠
كما لوحظ أن معظم األحباث املتعلقة بالتكييف تتم يف البلدان       . واحلـث على إجياد ُسُبل لتيسري نقل التكنولوجيا       

لذا فإنه قد يكون من املفيد لنقل تكنولوجيات التكييف الشروع يف أنشطة حبث وتطوير مشتركة مع                . املصـنعة 
 .قيةالبلدان املتل

وأشـار عضو الفريق من الواليات املتحدة إىل أن برنامج عمل فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا لعام               -٤١
 يتضـمن اسـتطالع الفرص لتعزيز قدرات املؤسسات القائمة يف البلدان النامية يف تكوين مراكز للطاقة                 ٢٠٠٤

وجتدر اإلشارة إىل أن العديد من . والوطين واإلقليميالنظـيفة بغـية تيسري نقل التكنولوجيا على املستوى احمللي         
الشـركات املتعددة اجلنسيات قد أنشأت مراكز للبحث والتطوير يف البلدان املضيفة لتستفيد من خزان املواهب                
الفنـية املتوفرة هناك ولتشجيع أنشطة البحث والتطوير اليت تركز على االهتمامات احمللية، وللمشاركة يف أنشطة         

 .ث والتطوير العاملية النطاق اليت تقوم هبا تلك الشركات املتعددة اجلنسيةالبح

  اجلوانب اخلاصة بقطاع الطاقة-زاي 

ذكـر أعضـاء الفريق من اجمللس العاملي للطاقة الوصول إىل الكهرباء بوصفه عنصرا حيويا جلسر اهلوة                  -٤٢
امل النامي مل يتم وصلهم بعد بإمدادات الطاقة         مليار من سكان الع    ١,٦فحوايل  . الفاصـلة بني الشمال واجلنوب    

وهم ال حيتاجون إال إىل أنظمة بسيطة وزهيدة السعر لتوليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها لكن      . الـتجارية األغراض  
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ولتشجيع التنمية الصناعية، ينبغي    . دون التكاليف املرتفعة ومواصفات االعتمادية العالية السارية يف العامل املصنع         
 ترتـبط تنمية قطاع الكهرباء بتنمية قطاعات أخرى كاملاء والزراعة واملؤسسات الصغرى واملتوسطة وقطاع               أن

 .املعلومات واالتصاالت وقطاعي النقل والتعليم

حىت تعبَّأ استثمارات أكرب من جانب القطاع اخلاص يف مشاريع الطاقة النظيفة والفعالة، جيب االنتباه أكثر  -٤٣
ر الصعبة املالزمة لتلك االستثمارات وتقليصها، ولتطوير منتجات مالية، وبلورة بروتوكوالت متويل لتحديد املخاط

قادرة على ختفيض التكاليف، وحتسني مواصفات الصفقات والتعويض عن عالوة املخاطرة املرتبطة باالستثمار يف              
 : حتديدها يف جمال فعالية الطاقةوفيما يلي عدد من القضايا واملشاكل األساسية اليت مت. األسواق الناشئة

تعـين منحنيات العوائد الثابتة نسبيا الستثمارات شركة خدمات الطاقة أن املستثمرين ال جينون       )أ( 
وميكن للقطاع العام أن يزيد من العوائد يف بيئات تتسم مبخاطر . بالضرورة ما يعوضهم عند خوضهم جمازفة أكرب 

  فائدة منخفضة أو ضمانات طويلة األجل أو تأمني استعادة رأس املال؛أكرب من خالل تقدمي قروض بأسعار

 فيما يتعلق باالستثمارات الصغرية واملتوسطة صفقاتالتكاليف إجناز ميكن معاجلة مسألة ارتفاع   )ب( 
وهي منح تستوجب السداد عند (احلجم يف قطاع فعالية الطاقة بإعطاء منح خاصة لتعويض تكاليف بداية املشروع 

وتعترب املخاطرة املتعلقة بضمان العقود عقبة كأداء يف وجه توسيع شركات خدمات ). وقوع حادث حمرِّك للعملية
فمن املمكن تأمني ضمانات لعقود اإلمداد بالطاقة اليت ختدم أسواق فعالية الطاقة            . الطاقة يف االقتصادات الناشئة   
 الصغرية واملتوسطة احلجم؛

إن اإلصالحات املتعلقة   . ة والشكوك احمليطة بالضرائب املفروضة عليها     إصـالحات أسعار الطاق    )ج( 
. بأسعار الطاقة يطبعها التأخري والسياسات الضريبية، اليت تؤثر يف قرارات االستثمار، يتكرر تنقيحها أكثر مما جيب

الستثمار األجنيب يف فثمة حاجة إىل تشجيع إصالح أسعار الطاقة واعتماد سياسات ضريبية ُيعتمد عليها الجتذاب ا
 .مشاريع تعزيز فعالية الطاقة وإنتاج الطاقة املتجددة

إقرار : وأبرز أعضاء الفريق من دوائر األعمال بعض التدابري للتعجيل بتنفيذ مشاريع الطاقة املتجددة وهي -٤٤
د أهداف واقعية   ؛ ومساعدة البلدان يف حتدي    )كالشهادات اخلضراء وآلية التنمية النظيفة    (خطـط متويـل مبتكرة      

حلوافـظ الطاقة املتجددة بناء على األولويات الوطنية وااللتزام هبا؛ وإنشاء مناطق للتجارة احلرة يف أنواع الطاقة                 
املتجددة؛ وبلورة إطار لسياسة إقليمية لتحويل املنافع اليت تدرُّها مشاريع إنتاج الطاقة املتجددة احمللية واإلقليمية               

 .إىل منافع نقدية

خللق بيئات مواتية ملشاريع إنتاج     العوامل التالية بوصفها عوامل أساسية      أعضاء الفريق من جمتمع األعمال      ذكر   -٤٥
وبناء القدرات  ) التعاون مع القطاع العام يف صوغ السياسات وتبادل اخلربات        (تواؤم السياسات   : الطاقة املتجددة وهي  

هج السوق وبلورة ممارسات جتارية مشتركة وزيادة احلوافز        الشـراكات بـني القطـاعني اخلاص والعام لتحديد منا         (
إقامة مراكز لتعليم أصحاب املشاريع كيفية وضع       (وتقدمي املساعدة يف إدارة املشاريع      ) واالسـتثمارات إىل أقصى حد    

ال الشراكات مع القطاع املايل واستعم    (وزيادة االستثمارات   ) مقـترحات مشـاريع جيدة أو تعزيز دور تلك املراكز         
 ).أدوات مالية مبتكرة لتعبئة رأس املال وتقييم آليات التجارة وتشجيع الريادة يف استعمال آلية التنمية النظيفة
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  دراسات حاالت إفرادية-حاء 

أبـرزت األمـثلة الـيت ُضربت أثناء نقاش اجتماع املائدة املستديرة أوجه التشابه واالختالف بني نقل                  -٤٦
وذكر أعضاء الفريق من احلكومات ودوائر      . ة والنقل الذي متوله االستثمارات اخلاصة     التكنولوجيا بأموال حكومي  

 :األعمال ومن املنظمات الدولية التجارب اإلجيابية التالية

أشار عضو الفريق من الوكالة الدولية للطاقة إىل بروتوكول مونتريال بوصفه مثاال على النجاح               )أ( 
فقد مت نقل تكنولوجيا تبلغ قيمتها . التمويل واالهتمام العلمي والتعاون الدويل   الـباهر الذي حتقق عرب اجلمع بني        

وباملقارنة، مل تشكل   .  ملـيار دوالر من دوالرات الواليات املتحدة األمريكية إىل البلدان املشاركة           ١,٥زهـاء   
ويل نقل التكنولوجيا، إال نزرا األموال اليت وفرها مرفق البيئة العاملية، رغم كوهنا تعد إضافة ذات بال إىل جهود مت

 يسريا جدا من جممل االحتياجات لنقل تكنولوجيا غري مضّرة باملناخ؛

مشاريع ساعدت إيطاليا يف إقامتها يف الصني تتعلق بتطوير مشاريع علمية وصناعية حلماية البيئة               )ب( 
ض املتوسط من أجل تنمية مصادر      واستعمال مصادر الطاقة املتجددة وإقامة شراكة بني بلدان حوض البحر األبي          

 الطاقة املتجددة ونقل التكنولوجيا مبا يف ذلك إنشاء مركز تدريب خمتص يف مصادر الطاقة املتجددة يف تونس؛

تـبين املؤسسة النيجريية للطاقة حاليا مصنعا لتوليد الطاقة يعمل بواسطة دورة جامعة لتوربني               )ج( 
 ٦٠٠ويتم إشعال حوايل    . يطالية، مستعمال الغاز اجملمع من اإلشعال     غـازي، وهو مشروع تديره شركة إيين اإل       

وللمشروع معدل . مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا يف نيجرييا نظرا لغياب أي قانون ينظم هذا النشاط  
 الكربون  عائد استثمار داخلي قليل جدا غري أن اإلضافة املالية اليت قد تنجم عن اعتبار تقليص حجم ثاين أكسيد                 

  مليون طن يف السنة سيجعل املشروع أكثر جاذبية؛١,٢بكمية 

لشركة فراماتوم الفرنسية خربة عشرين عاما يف نقل تكنولوجيا حمطات إنتاج الطاقة النووية إىل               )د( 
مت نقـل تلـك التكنولوجيا، مبا فيها توليد الكهرباء وإنتاج احملروقات النووية، على ثالث مراحل هي                 . الصـني 
مت التعاقد ) حمطة إنتاج الطاقة النووية دايا يب(ُصنعت املنشآت املوجودة يف املوقع بالتعاون مع شركة حملية : كالتايل

حمطة إنتاج الطاقة   (مـن الـباطن مع شركة حملية على إقامة املنشآت يف املوقع، وصنعت بعض التجهيزات حمليا                 
غوط برمتهما ومتت صناعتهما من قبل شركات صينية اعتمدت ، ومت تصميم وحديت مفاعل ماء مض)النووية ِلنغ آو

 ؛)حمطة إنتاج الطاقة النووية كوينغشان(على التكنولوجيا اليت وفرهتا فراماتوم 

، اليت مشلت توصيل الكهرباء وكهربة األرياف ونقل        E7جتـارب شـركة إي يب يب اإليطالية و          )ه( 
ة الدقيقة والطاقة احلرارية األرضية والطاقة املستمدة من الكتلة  تكنولوجـيا الطاقـة املتجددة مثل الطاقة الشمسي       

اإلحيائـية والطاقـة املائـية الدقيقة والطاقة الرحيية إىل إندونيسيا وبنغالديش وبوليفيا والصني وكينيا واملغرب                
قل منوا وتتيح   وتتسم كثافة الطاقة األولية وحجمها بشدة ضآلتها يف البلدان األ         . وموزامبـيق ونيوزيلـندا واهلند    

أحـدث صيحات التكنولوجيا نقل الكهرباء بكلفة زهيدة حىت وإن تعلق األمر بنقل بضع ميغاواطات ملسافة متتد    
لذا فإنه من املمكن، يف بعض احلاالت، احلصول على كهرباء رخيصة ونظيفة من املناطق              . ملـئات الكيلومترات  

 .اجملاورة بدرجة كافية من املوثوقية
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:  هذه التجارب وجتارب أخرى، ذكر أعضاء الفريق من دوائر األعمال عوامل النجاح التالية             وعلى ضوء  -٤٧
منوذج جيد للحكم احمللي ومستوى مقبول من الفساد يغري باالستثمار؛ ووجود قوانني ثابتة وذات مصداقية جتعل 

ل من محاية حقوق امللكية     التخطـيط بعناية لدفع الضرائب وحتصيل أرباح الشركات أمراً ممكناً؛ ومستوى مقبو           
ومن املهم حتقيق مزيج أمثل بني نقل التكنولوجيا        . الفكرية؛ وأطر سياسية؛ واتفاقات ثنائية ُمحكَمة مع الشركاء       

كما أن التعاون يف إجناز     . وتوطينها وإبرام عقود حىت يشعر الشريكان بأن العالقة اليت جتمعهما تطبعها الشفافية           
 . حتديات يعطي أيضاً دفعة لنقل التكنولوجيااملشاريع اليت تنطوي على

  قضايا تستحق مزيدا من البحث-رابعاً 

  العملية احلكومية الدولية-ألف 

أن ُيعرَّف موضوع استعمال التكنولوجيا وتطويرها ونقلها بأنه        اقـترح أعضاء الفريق من البلدان النامية         -٤٨
وسوف ينشئ اتفاق كهذا صلة     . ذة يف أعقاب قمة كيوتو    موضوع اتفاق أساسي بني جمموعة من الترتيبات املتخ       
 من االتفاقية، وسوف خيلق بيئات مواتية أكثر        ٧-٤ و ٥-٤أقوى بني تدابري التخفيف العاملية ومتطلبات املادتني        

 .لنقل التكنولوجيا على الصعيد الدويل

  متويل نقل التكنولوجيا-باء 

لذا، فإنه من الضروري العمل     . ية أساسية يف نقل التكنولوجيا    يظـل التمويل بالنسبة للبلدان النامية قض       -٤٩
أكـثر عـلى بلـورة خطط متويل مبتكرة قادرة على معاجلة مسائل خماطر االستثمار العالية وتكاليف الصفقات                
واالسـتثمارات املـرتفعة وضمانات القروض، ال سيما بالنسبة للتكنولوجيات احملددة من خالل دراسات تقييم               

 .ات يف جمال التكنولوجيا اليت ُتجريها البلدان الناميةاالحتياج

أمـا بشأن التمويل املبتكر فقد اقترح أعضاء الفريق من البلدان املتقدمة اجملاالت التالية كي تكون حمل                  -٥٠
 :تركيز وتوطيد وهي

طاقة نظيفة  حتليل الدواعي اليت تشجع دوائر األعمال على االستثمار يف إنشاء بنية حتتية إلنتاج               )أ( 
إضافة إىل متحيص دوافع السوق وكذلك املخاطر املرتبطة بتلك االستثمارات          . وأكـثر فعالـية ويف تسويق التكنولوجيا      

 واالستثمار يف عالقته بالقواعد التنظيمية وبلورة األدوات املالية واحلوافز الضريبية إلدارة تلك املخاطر؛

ريع تطرحها احلكومة إىل مشاريع تتحكم فيها قوى متويـل تطـّور السوق اليت تتحول من مشا      )ب( 
. السـوق بـناء عـلى الطلب على رأس املال وعلى اخلدمات والبنية التحتية لإلمداد بطاقة أنظف وأكثر فعالية                  

وهناك أيضا حاجة إىل الوسطاء املاليني ال سيما يف حالة تنفيذ           . وسيتطلب هذا األمر وضع برامج مالية ُتدار حمليا       
فيستطيع الوسطاء املاليون . عالـية الطاقـة للجمع بني مصاحل البائعني واملستثمرين ورواد املشاريع واملقترضني     مشـاريع ف  

 احملليون مثالً تكوين حوافظ استثمارات يف مشاريع فعالية الطاقة الصغرية واملتوسطة احلجم ومجعها وإدارهتا؛

حتد من  و أيسر الوصول إليه جتعل  ية للنقل و  هيكلة وسائل متويل خاصة جتعل رأس املال أكثر قابل         )ج( 
 املخاطر والريبة والتكاليف؛
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مشـاريع القطاع العام يف جمال فعالية الطاقة وإنتاج الطاقة املتجددة اليت قد يكون من األسهل                 )د( 
لملكية واإلدارة وُتتخذ هلذه املشاريع عموماً ترتيبات متشاهبة بالنسبة ل. تزويدها ببنية حتتية جتارية وإنشاء سوق هلا

فضال عن ذلك، قد يكون من األسهل معاجلة املخاطرة على أساس مجاعي . ويكون هلا تاريخ اعتماد أكثر وضوحا
إذ ميثل هذا القطاع سوقا يرجح أن تكون كبرية وحيوية خلدمات فعالية الطاقة             . فيما يتعلق مبشاريع القطاع العام    

 .لية الطاقة ومن مستوى وعي اجملتمع كله بأمهية احلفاظ عليهاوالطاقة املتجددة وميكنها أن تزيد من فعا

استمرار البحث عن التدابري املمكن اختاذها لتغيري توجه تدخالت السلطات واقترح أعضاء الفريق كذلك    -٥١
وجيات غري العامة مثل املساعدة اإلمنائية الرمسية وتدخالت املؤسسات املالية الدولية إلنشاء أفضل بيئة ممكنة للتكنول

 .املضرة بالبيئة يف السوق العاملية ووضع قاعدة ملبادرات االستثمار اخلاص

  الشراكة مع القطاع اخلاص-جيم 

 اعترب العديد من أعضاء الفريق أن نقاش اجتماع املائدة املستديرة يشكل معلما بارزا على طريق التعاون      -٥٢
وتتطلع .  منوذجا للمزج بني عناصر القيادة والشراكة والفعلوكانت عملية التخطيط. والشراكة مع القطاع اخلاص

دوائر األعمال إىل إجياد سبل جديدة ملواصلة هذه املسرية وتعزيزها تكون على مستوى التحديات املقبلة املالزمة                
 .للتنفيذ على املدى البعيد

بالقطاع ضمن املواضيع اليت اليت تتناول مواضيع حتظى باألولوية وقضايا تتعلق      العمل  حلقات   كتسـي وت -٥٣
طرحها فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا أمهيةً كربى بالنسبة لدوائر األعمال وستواصل تلك الدوائر هذا اجلهد 

ومن بني األنشطة األخرى املقترحة هناك تنظيم حلقة عمل         . باالشـتراك مع فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا       
 .اف السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز مشاركة القطاع اخلاص يف هذه العمليةدولية ملواصلة استكش

فـريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا أن يبحث عن سبل لبناء القدرات العلمية والتكنولوجية              ينـبغي ل   -٥٤
 أن تبذل املزيد من وعلى جمتمعات األعمال كذلك. واإلدارية للتصدي ملسألة تغري املناخ ال سيما يف البلدان النامية

أجـل تعزيـز األطر املواتية عن طريق اختاذ مبادرات طوعية، وتبادل املمارسات اجليدة، والقيام بأعمال البحث                 
وتتطلع دوائر األعمال إىل البحث     . والتطوير، وحتسني أداء التكنولوجيات احلالية، والتعاون يف جمال التكنولوجيا        

 . املعين بنقل التكنولوجيا يف مساعيها يف هذه اجملاالتوإىل إسداء املشورة لفريق اخلرباء

  تطوير التكنولوجيا-دال 

إن تطوير التكنولوجيات التقليدية وتنفيذها وحدمها ال يبدوان كافيني للتصدي للتحديات النامجة عن تغري  -٥٥
ن وختزينه بأهنا خطوات يف فقد اعُتِبرت بعض الشراكات احلديثة العهد كاقتصاد اهليدروجني وحبس الكربو. املناخ

 .وهناك ضرورة للمزيد من العمل مستقبال لتوسيع نطاق تلك التجارب وإضفاء الصفة الرمسية عليها. االجتاه الصحيح

 احلواشي

 )١( Http://cop9.str3.com/. 
 )٢( http://ttclear.unfccc.int. 
 .وهي مجعية تابعة الحتاد الصناعات يف أوروبا )٣( 
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Annex I 

Agenda 

1. Opening keynote addresses 

 • Mr. Halldor Thorgeirsson, Chair of the SBSTA, Moderator 

• Ms. Joke Waller-Hunter, Executive Secretary of the UNFCCC 

• Mr. William Kojo Agyemang-Bonsu, Chair of the EGTT 

• Mr. Charles Nicholson, Senior Adviser, British Petroleum, United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland 

2.  Panel on the role of governments and international cooperation and partnerships in creating 
favourable conditions for development and transfer of technologies 

 • Mr. William Kojo Agyemang-Bonsu on behalf of H.E. Kasim Kasanga, Honourable 
Professor, Minister, Ministry of Environment and Science, Ghana 

• Mr. Corrado Clini, Director General, Global Environment, International and Regional 
Conventions, Ministry for the Environment, Italy 

• Mr. Gao Feng, Deputy Director-General, Department of Treaty and Law, Ministry of 
Foreign Affairs, China 

• Ms. Marianne Haug, Director, Office of Energy Efficiency, Technology and R&D, 
International Energy Agency 

3. Panel on infrastructure and governance, markets, trade rules, and investment; case studies 

 • H.E. José Manuel Ovalle, Ambassador, Director for Environment, Foreign Affairs 
Ministry, Chile 

• Ms. Larisa Dobriansky, Deputy Assistant Secretary for National Energy Policy, 
Department of Energy, United States of America 

• Mr. Fabrizio D'adda, ENI, Environment Director and Chairman of UNICE Industrial 
Affairs Committee, Italy 

• Mr. Alain Calamand, Vice-President in Charge of Communication in the Plants Sector 
of FRAMATOME ANP, France 

4. Panel on public/private partnership and synergy; case studies 

 • Mr. Alessandro Clerici, ABB Italia, Chairman of the World Energy Council Italian 
Committee, Italy 

• Mr. Roberto Vigotti, International Relations Manager with ENEL Generation, E7 

5. Summary 

 • Ms. Norine Kennedy, United States Council for International Business 

• Mr. Halldor Thorgeirsson, Chair of the SBSTA 
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 املرفق الثاين

 أمثلة عن احلواجز العامة واحلواجز اجلزئية والكلية اليت حتول
 دون نقل التكنولوجيا وتوصيات إلزالتها

 )ذكرها أعضاء الفريق من احلكومات (احلواجز العامة

االفـتقار إىل البنـية التحتية، والتضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، وتأثري السياسات النقدية والضريبية               �
 الدولية

قـدرة غـري كافية على تقييم اآلثار اخلارجية للتكنولوجيات، واالفتقار إىل كفاءات من داخل البلد،                 �
 واعتماد سياسات وآليات دعم غري مالئمة 

االفتقار إىل سياسات مّتسقة ومتماسكة لنقل التكنولوجيا، وعدم مالءمة املواصفات الفنية وإجراءات             �
 مراقبة النوعية 

قار إىل قوانني حمددة يف جمال حقوق امللكية الفكرية، وعدم الوصول إىل املعلومات، مبا فيها تلك                االفت �
 املتعلقة بالتكاليف ومبقاييس األداء

 الفقر مما يؤدي إىل عجز املواطنني عن الدفع �
 االفتقار إىل حكم رشيد دائم �
الغاز احليوي يف غانا اليت مل تلق قبوال        مثل حمطة إنتاج    (عدم القبول االجتماعي لبعض التكنولوجيات       �

 )من السكان احملليني
 االفتقار إىل القدرة على جلب أصحاب األموال بسبب اإلمكانات التجارية والفنية �
 قلّة التكنولوجيات احملّولة إىل القطاع اخلاص �

 )ذكرها أعضاء الفريق من دوائر األعمال(احلواجز اجلزئية 

 احلواجز التوصيات
 حلواجز القانونية والسياسيةا

 ضمان التعاون مع شريك حملي قوي لتيسري تنفيذ املشاريع �
اسـتخدام الشـركات احمللية يف أشغال بناء املشاريع وصيانتها لتعزيز            �

 التنمية احمللية
 اإلقرار بالعالقة الديناميكية بني احلكومات واألسواق يف قطاع الكهرباء �
  عمليات تقييم املواردطلب تعاون احلكومات يف �

عـدم كفاية إشراك األطراف     
 املؤثرة احمللية

 احلواجز املالية

 االستفادة من املشاريع اإلرشادية �
 إجناز عمليات تقييم املوارد املالية احمللية �
 فهم أفضل لالقتصاد احمللي وألمناط العرض والطلب �

االفـتقار إىل آلـيات التمويل      
 املالئمة
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 يةاحلواجز الفن

 اختبار املنتجات الداعمة املصنَّعة حمليا ومعرفة نوعيتها �
 متييز اخلاصيات الفريدة اليت تتسم هبا بعض التكنولوجيات وتفسريها �

 التحديات الفنية

 استخدام تكنولوجيات مالئمة للمواقع من الناحية الفنية �
غيل االسـتفادة مـن املعارف واملهارات واخلربات احمللية لتحسني تش          �

 املشاريع إىل أقصى درجة ممكنة
 متييز الفروق بني االحتياجات اإلدارية اليت ختص مواقع املشاريع املختلفة �
 القيام بأعمال البحث والتطوير وإجراء االختبارات حمليا  �

 التحديات اإلدارية

 احلواجز الثقافية

 فهم الثقافة احمللية �
 ضمان الشراء اخلارجي يف وقت مبكر �
 حتقيق الشفافية يف اإلجراءات �
 إقامة عالقة تعاون مع منظمة غري حكومية حملية لتكون وسيطا �
 تعيني نقطة اتصال حملية غري خارجية للمشروع �

اندمـاج املؤسسـة يف اجملتمع      
 احمللي

 االستفادة من املشاريع اإلرشادية �
 إجناز عمليات تقييم املوارد املالية احمللية �
  قتصاد احمللي وألمناط العرض والطلبفهم أفضل لال �

االفتقار إىل املعلومات املتعلقة    
بالتكنولوجيات وباألنظمة ذات 

 الصلة

 احلواجز البشرية 

 التدريب وتدريب املدربني �
 التحلي بالصرب إزاء منحىن التعلم املتعلق بالتكنولوجيات اجلديدة �
خدام مناذج  التدريـب عـلى ممارسـة تشخيص األعطال وحلها باست          �

 املعدات 
 استخدام القنوات واألدوات لطلب املساعدة عن بعد �

 االفتقار إىل موظفني مدرَّبني

 االندماج يف خطط اجملتمع احمللي لتيسري منو التشغيل يف املناطق الريفية �
االجتهاد من أجل حشد دعم اجملتمع احمللي بإبراز املنافع الناشئة عن املّد  �

 بالكهرباء

اإلقـرار الكايف بإسهام    عـدم   
 الطاقة يف التنمية الريفية

 )ذكرها أعضاء الفريق من دوائر األعمال (احلواجز الكلية
 احلواجز التوصيات
 احلواجز القانونية والسياسية واملؤسسية

 احترام القوانني والقبول باحلقوق السيادية �
 نإنشاء عالقات رفيعة املستوى بناء على مصاحل املستفيدي �

 القضايا السيادية
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 إمناء عالقات التعاون ما بني احلكومات بشأن االستدامة �
 رعاية تكاثر اجلمعيات القطاعية الصناعية للتأثري يف السياسة العامة �

سياسـات احلكومـة املثِبطة     
 ملشاريع الطاقة املتجددة

 السعي إىل حتقيق وضع يعم فضله مجيع األطراف �
  حتكم العالقات بني خمتلف األطراف املؤثرةمتييز الديناميات اليت �

 العالقة مع األطراف املؤثرة

 اإلقرار بقيمة الترويج للطاقة املتجددة على نطاق واسع �
 تنوع مناذج التعاون بني القطاعني العام واخلاص أمر مالئم �
 )األكادميية والصناعية(إنشاء اجلمعيات املناسبة  �

 قبول املؤسسات

مجعيات أكادميية أو   (معيات املناسبة لتعزيز الطاقة املتجددة      إنشـاء اجل   �
 )صناعية على سبيل املثال

 التعاون بني بلدان اجلنوب �

 نشر املعارف

 احلواجز املالية

 وضع قواعد التنافس املتكافئ جلميع البدائل �
توخي الوضوح فيما يتعلق بالرغبة املتوقعة يف الدفع، وبعائد االستثمار           �

 وب يف حتقيقه، وباألهداف الناشئة عنهاملرغ
اعتبار اآلثار اخلارجية اإلجيابية للكهربة عامال يف التقييم املايل أو حىت            �

 حصرها

عـلم االقتصاد املتخصص يف     
 املشاريع غري املدرة للربح

 فهم العالقات املعقدة بني املّد بالكهرباء وختطيط التنمية �
 مي مساعدة حمددة األهدافقيمة تدخل احلكومة من خالل تقد �
 بلورة خطط جتارية أكثر قدرة على االستدامة من الناحية املالية �

 عدم الوصول إىل رأس املال

 احلواجز الفنية

تعاون احلكومات ومراكز األحباث والقطاع الصناعي اخلاص فيما بينها          �
 لتطوير تكنولوجيات تناسب ظروف التشغيل الصعبة

 ظروف التشغيل

- - - - - 


