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                                           اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
                       الدورة احلادية والعشرون

     ٢٠٠٤      ديسمرب  /            كانون األول  ١٤- ٦            بوينس آيرس، 
 

                       من جدول األعمال املؤقت ٦      البند 
                          تطوير التكنولوجيات ونقلها

 تقرير عن حلقة عمل االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ املتعلقة باخليارات
 يل تطوير التكنولوجيات ونقلهااالبتكارية لتمو

 *مذكرة من األمانة

 ملخص

                                                                                            لطلـب من اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف دورهتا التاسعة عشرة، نظمت                      ً   اسـتجابةً  
                                                                                                                   األمانـة، بالتشاور مع فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا، حلقة عمل بشأن اخليارات االبتكارية لتمويل تطوير                

ُ                  لوجيات ونقلها، ُعقدت يف الفترة من       التكنو   .                   ، يف مونتريال، بكندا    ٢٠٠٤      سبتمرب  /       أيلول  ٢٩     إىل   ٢٧               

                                                                                           املشـاركون يف حلقة العمل اآلراء حول تعاريف ونطاق التمويل االبتكارية وأجروا مناقشات                       وتـبادل    
                 طارية بشأن تغري                                                                                                ملخـتلف اآلليات القائمة لتمويل تطوير ونقل التكنولوجيات داخل وخارج عملية االتفاقية اإل            

                          واقترح املشاركون جماالت ممكنة   .              من االتفاقية ٥- ٤                                                  املناخ، وكيف ميكن هلذه اآلليات أن تكون ذات صلة باملادة 
  .                                                                                                ينبغي زيادة العمل فيها، وأنشطة حمددة ميكن الشروع فيها يف إطار عملية االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ
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  مقدمة�   ً أوال  

  الوالية�ألف 

                 رنامج عمل فريق                                                                                           اعـتمدت اهليـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف دورهتا التاسعة عشرة، ب             - ١
                           ً      ً       ُ   َّ                    ويتضمن برنامج العمل هذا جماالً جديداً للعمل ُيسمَّى التمويل           .     ٢٠٠٤                                           اخلـرباء املعـين بنقل التكنولوجيا، لعام        

   ).            ، املرفق األولFCCC/SBSTA/2003/15 (         االبتكاري 

        اخلرباء                                                                                           وقـد متثل النشاطان املتوخيان يف إطار اجلزء املتعلق بالتمويل االبتكاري ضمن برنامج عمل فريق        - ٢
                                                                        يف إعداد اختصاصات حلقة عمل بشأن اخليارات االبتكارية لتمويل تطوير             ٢٠٠٤                                 املعـين بنقل التكنولوجيا لعام      

                                                                                                               التكنولوجـيات ونقـلها مث تنظيم حلقة العمل هذه قبل انعقاد الدورة احلادية والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة          
  .                    العلمية والتكنولوجية

                                                                              اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية من األمانة أن تنظم حلقة عمل                                 و يف نفـس الدورة، طلبت      - ٣
                                                                                                          بشـأن اخلـيارات االبتكارية لتمويل تطوير التكنولوجيات ونقلها، على أن تضع يف اعتبارها االختصاصات اليت            

                          مل إىل اهليئة الفرعية يف                                                              ً                                   أوصى هبا فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا، وأن تقدم تقريراً عن استنتاجات حلقة الع             
  .                     دورهتا احلادية والعشرين

                                                                                               وقـد أيدت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف دورهتا العشرين، توصية فريق اخلرباء املعين    - ٤
                                                                                                       ً        بنقل التكنولوجيا بأن تركز حلقة العمل اخلاصة باخليارات االبتكارية لتمويل تطوير التكنولوجيات ونقلها تركيزاً       

                 كما ينبغي حللقة     .      ً                                                                                       عملـياً يستفيد إىل أبعد حد ممكن من األوضاع والتجارب الفعلية يف جمال التمويل االبتكاري              
                                                                                                        العمل أن تستند إىل سلسلة من دراسات احلاالت اليت تشمل خربة جمموعة من اجلهات صاحبة املصلحة ومراحل                 

                                                    تنطوي عليه خمتلف اخليارات االبتكارية املتصلة بوضع                                                                    التكنولوجيا وتنمية األسواق، مبا يف ذلك عمليات تقييم ملا          
  .                                                                                                  ترتيبات التمويل من قدرة على تلبية االحتياجات اليت يتم حتديدها خالل عمليات تقييم االحتياجات للتكنولوجيا

  .    ٢٠٠٤      سبتمرب  /             ً                                                                     كما أخذت علماً مع التقدير بالعرض الذي قدمته حكومة كندا الستضافة حلقة العمل، يف أيلول

  نطاق املذكرة�باء 

ُ                                                                                                       ُعقـدت حلقـة عمل االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ، املتعلقة باخليارات االبتكارية لتمويل تطوير                - ٥
                   ويتضمن هذا التقرير   .     ٢٠٠٤      سبتمرب  /       أيلول  ٢٩     إىل   ٢٧                                                    التكنولوجيات ونقلها، يف مونتريال، بكندا، يف الفترة من 

     وميكن   .      ً                                       عرضاً ومناقشات األفرقة واملناقشات العامة       ١٦       عددها       ً             ُ                             ملخصـاً للعروض اليت قُدمت إىل حلقة العمل و        
TT:CLEAR) (                                                                   االطالع على مجيع العروض من خالل مركز تبادل املعلومات عن نقل التكنولوجيا 

) ١ ( .  

                          ويراعي التقرير العروض اليت   .                                                                     وقد أعدت األمانة التقرير بالتشاور مع فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا - ٦
                                                                                                   ثلون وخرباء عينتهم البلدان، مبا يف ذلك العديد من مؤسسات التمويل يف القطاع اخلاص، ومناقشات                         قدمهـا مم  

                             ُ                                                                  وميكن االستفادة من األفكار اليت طُرحت أثناء حلقة العمل بشأن األنشطة اليت ميكن االضطالع هبا                 .            حلقة العمل 
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                                          ها، كمدخالت تستند إليها اهليئة الفرعية                                                                             فـيما يـتعلق باخليارات االبتكارية لتمويل تطوير التكنولوجيات ونقل         
  .                                                                                                للمشورة العلمية والتكنولوجية، إلجراء املزيد من املناقشة والنظر يف هذه املسألة يف دورهتا احلادية والعشرين

  اإلجراءات املمكنة اليت قد تتخذها اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية�جيم 

                                        ً                                   مشورة العلمية والتكنولوجية يف أن حتيط علماً باملعلومات الواردة يف هذه                                           قـد ترغـب اهليئة الفرعية لل       - ٧
  :                                     الوثيقة وأن تقوم، عند الضرورة، مبا يلي

                                                                                                   الـتماس املشورة التقنية من فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا بشأن اخلطوات التالية املمكنة                ) أ ( 
                            يات ونقلها يف إطار االتفاقية؛                                               لترويج اخليارات االبتكارية لتمويل تطوير التكنولوج

                                                                                       تقدمي مزيد من التوجيه لألمانة فيما يتعلق جبهودها الرامية إىل تيسري عمل فريق اخلرباء املعين بنقل   ) ب ( 
  .                                                                                 التكنولوجيا وعمل األطراف لترويج اخليارات االبتكارية لتمويل تطوير التكنولوجيات ونقلها

  املداوالت�     ً ثانيا  

                                                                                        يم حلقة العمل بالتشاور مع فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا، ومبساعدة كرمية من                               قامت األمانة بتنظ   - ٨
                                                                       وقدمت حكومتا فنلندا والواليات املتحدة األمريكية، واملفوضية األوروبية          .                                     مؤسسـة املـوارد الطبيعية يف كندا      

  .                             ً      ً                    ومبادرة تكنولوجيا املناخ، دعماً مالياً لتنظيم حلقة العمل

  ،  ) ٦   (       ً                                                           مشاركاً من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول، ميثلون أفريقيا            ١٨  :        ً   مشاركاً   ٥٨     عمل                وحضر حلقة ال   - ٩
              من األطراف     ١٩ و  )  ١ (                        والدول اجلزرية الصغرية      )  ٦ (                                ، وأمريكا الالتينية والكارييب      ) ٥ (                         وآسـيا واحملـيط اهلادئ      

                          ثلني من املنظمات غري احلكومية                                                                     املدرجـة يف املـرفق األول؛ وممثلون من ست منظمات وهيئات دولية؛ وأربعة مم   
                                                       كما دعي السيد تاوليليسوماي الفاسا مالوا، رئيس فريق        .     ً                    ممثالً من القطاع اخلاص      ١١                        وغريهـا من املنظمات؛ و    

  .                           ً                        اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً، للمشاركة يف حلقة العمل

  :                                           وكانت النتائج املتوقعة من حلقة العمل كما يلي -  ١٠

                                                                         شاركني يف حلقة العمل الذين ميثلون احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية                          حتسـني فهـم امل      ) أ ( 
                                                                                                         واملـنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص، ملوضوع التمويل االبتكاري بغية تيسري تطوير ونقل التكنولوجيات              

              ً                                          السليمة بيئياً، يف إطار االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ؛

                                                               ات، باالستناد إىل عدد من دراسة احلاالت، فيما يتعلق باملمارسات اجليدة                    تبادل اخلربات واملعلوم  ) ب ( 
                                                                                                   ً                 لتهيئة أوضاع متويلية مؤاتية لتطوير التكنولوجيات ونقلها وخيارات التمويل االبتكارية اليت مت تطويرها مؤخراً يف               

                                              قطاعات خمتلفة، مبا يف ذلك قطاعا التخفيف والتكيف؛
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                                                                 فكار مبتكرة لتمويل أنشطة نقل التكنولوجيا يف إطار االتفاقية                                       تقلـيص االخـتالفات وتوليد أ       ) ج ( 
                                                                                                                     والتوصـل إىل اسـتنتاجات لزيادة املناقشة من قبل فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا واهليئة الفرعية للمشورة                 

  .                                                                  العلمية والتكنولوجية بشأن اخلطوات التالية املمكنة املتعلقة هبذا املوضوع

ُ             وقد ُوضع جدول     -  ١١                                                                     بالتشاور مع رئيس فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا، ملعاجلة           ) ٢ (                  أعمال حلقة العمل      
                                       ومت إعداد ورقة معلومات أساسية قامت        .                                                                       قضايا تتعلق باخليارات االبتكارية لتمويل تطوير التكنولوجيات ونقلها       

                                    االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ                                                       وكان هذا أول حمفل يتم تنظيمه يف إطار عملية            .                          األمانة بتوفريها للمشاركني  
  .                                                              ملناقشة موضوع اخليارات االبتكارية لتمويل تطوير التكنولوجيا ونقلها

      وأكدت   .                                                                                    وترأسـت حلقـة العمل السيدة مارغريت مارتن، رئيسة فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا    -  ١٢
                                        عمل لتيسري احلوار بني احلكومات والقطاع                                                                        السـيدة مارتن، يف معرض الترحيب باملشاركني، على أمهية حلقة ال          

                                                                                                                   اخلـاص، وال سـيما األوساط املالية، بشأن القضايا املتصلة بالتمويل ونقل التكنولوجيا يف إطار عملية االتفاقية                 
                           ُ                                                      وأكدت على أن حلقة العمل قد ُنظمت لتشجيع قيام مجيع املشاركني مبناقشة تقوم               .                            اإلطاريـة بشأن تغري املناخ    

                                       فيما يتعلق باخليارات االبتكارية للتمويل،   "          االبتكارية "                        وأكدت بشكل خاص على كلمة   .        املشاركة             على التفاعل و
                                                       كما اعترفت بأنه يتعني على كل من البلدان املتقدمة           .                                                          عـلى النحو الذي مت تعريفه يف ورقة املعلومات األساسية         

                                   لق بدعم األنشطة املناسبة يف جمايل البحث                                                                      الـنمو والبلدان النامية أن تتغلب على التحديات اليت تواجهها فيما يتع   
      َّ     كما نوَّهت    .                                                                                                   والـتطوير، وأن تـتابع املبادرات منذ إطالقها وحىت مرحلة التسويق وبالتايل الوصول إىل األسواق              

  .                                                                                                                  السيدة مارتن بالدعم املمتاز الذي قدمته احلكومة املضيفة وزمالؤها يف الفريق واألمانة لتنظيم حلقة العمل هذه               
                                                                                                      الت إن من اهلام، بغية بلوغ األهداف املشتركة املتمثلة يف التصدي لبعض حتديات وواقع متويل عمليات                     ً   وأخرياً ق 

  .                                            نقل التكنولوجيا، االنتقال من األقوال إىل األفعال

                                                                                                            وقال السيد جانوس باستور، منسق، برنامج التنمية املستدامة، أمانة االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ،               -  ١٣
                                        ولفت االنتباه إىل االخنفاض الذي حدث يف         .                                                           لتكنولوجيا هو أحد املكونات الرئيسية يف تنفيذ االتفاقية                   إن نقـل ا   

                                                                ويف هذا السياق، فإن اخليارات اجلديدة واالبتكارية للتمويل قد           .                                              املسـاعدة اإلمنائية الرمسية يف السنوات األخرية      
  .                                            أصبحت أكثر أمهية لنجاح عملية نقل التكنولوجيات

ـ  -  ١٤                                                                                      ً                 ار السيد إملري هولت، نائب رئيس مبادرة تكنولوجيا املناخ، إىل عمل هذه املبادرة اليت تقدم دعماً                     وأش
                                                        وأعرب عن تقديره للدعم املقدم من البلدان األعضاء يف           .                                                    متعدد األطراف ألهداف االتفاقية يف جمال التكنولوجيا      

                                           ية للتأثري بشكل معقول على تلبية ما حتتاجه                                              كما أكد على عدم توفر أموال عامة كاف         .                           مـبادرة تكنولوجيا املناخ   
                                                                                  ً                                        البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية من تكنولوجيات سليمة بيئياً؛ ولذلك فإن التشجيع على                
                                                                                                                 زيادة الوصول إىل املوارد املالية اخلاصة، مثلما حيدث من خالل عقد حلقة العمل هذه، هو خطوة هامة يف عملية                   

                                                                                              كما الحظ السيد هولت أن أحد اجملاالت الرئيسية اليت توجه مبادرة تكنولوجيا املناخ مواردها                .                قل التكنولوجيا  ن
                                                                                                                  إلـيها هو بناء القدرات احمللية الذاتية يف جماالت ميكن أن تيسر عمليات نقل التكنولوجيا، وذلك من خالل عقد                   
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                                                ات العمل، مبا يف ذلك تقدمي الدعم املايل والعيين حللقة                                                            طائفـة من احللقات الدراسية، والدورات التدريبية، وحلق       
  .         العمل هذه

                                                              جونستون، املديرة العامة إلدارة التنمية االقتصادية ومتويل        �                                       وألقـت السـيدة مارغريـت ماككويغ         -  ١٥
         بكندا،                                                                                                 الشركات، وزارة املالية، ومساعدة نائب الوزير لشؤون تكنولوجيا وبرامج الطاقة يف وزارة املوارد الطبيعية

                                                      وأشارت إىل أن حلقة العمل هذه هي بداية لعملية ترمي إىل     .                                                     الكـلمة الرئيسية يف اجللسة االفتتاحية حللقة العمل       
                                                                                                      إرساء أساس متني لدعم اخليارات االبتكارية لتمويل عمليات نقل التكنولوجيا يف إطار االتفاقية باستخدام عناصر    

                                                                    مليات تقييم االحتياجات للتكنولوجيا، ومعلومات التكنولوجيا وبناء                                    ِّ                  البـناء املتمـثلة يف البيـئات املمكِّنة، وع        
  .   َّ                                                                            وذكَّرت احلاضرين بضرورة عدم إغفال التكنولوجيات املوجودة اليت ميكن احلصول عليها بسهولة  .        القدرات

                                                                                                  كما سلطت السيدة ماككويغ جونسون الضوء على أهم اإلجنازات اليت حققها فريق اخلرباء املعين بنقل                -  ١٦
          ً                                                             وأكدت أيضاً على أمهية التآزر بني املؤسسات املوجودة واحلاجة إىل العمل بسرعة يف   .                       تكنولوجـيا حـىت اآلن      ال

  .                                                        استثمارات يف اهلياكل األساسية للطاقة الكثيفة الكربون        "      حبيسة "                                                   البلدان النامية قبل أن تصبح لعقود من الزمن         
                                        وسلطت الضوء على التحديات املتمثلة يف        .         املناخ                                                           كما أشارت إىل العالقة بني التكيف والتخفيف يف سياق تغري         

  .                                                                                               إدخال تكنولوجيات جديدة إىل األسواق، فأشارت إىل الدور الذي ميكن أن تؤديه مشاريع بيان اجلدوى التجارية
     ً         وأخرياً، قدمت    .                                                                                             ويف هـذا السـياق، أكدت احلاجة املاسة للتعاون الدويل وإقامة الشراكات مع القطاع اخلاص              

   .                                                            ض اإلجراءات اليت اختذهتا كندا حىت اآلن يف إطار تكنولوجيا تغري املناخ           توضيحات لبع

  موجز للمناقشات�     ً ثالثا  

  معلومات أساسية�ألف 

                                                                               ً       ً                       قدمـت السيدة وانا تانونتشيواتانا، من أمانة االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ، عرضاً متهيدياً خللفية                -  ١٧
                                                                       عملية االتفاقية االطارية، وركزت على العناصر الرئيسية إلطار نقل                                                     وسـياق أنشـطة نقل التكنولوجيا يف إطار       
                                                            ، وكذلك على الواليات اليت حددهتا اهليئة الفرعية للمشورة          ٧-    م أ  / ٤                                             التكنولوجـيا كمـا ترد يف املرفق باملقرر         

           ول األطراف                                     كما أشارت إىل أن العديد من الد        .                                                                 العلمية والتكنولوجية حللقة العمل والتوجيه الذي قدمته بشأهنا       
                            ً                                                                                     من البلدان النامية جتري حالياً عمليات تقييم الحتياجاهتا للتكنولوجيا، وأن حلقة العمل هذه ستساعد يف حتديد                

  .                                                     فرص متويل االحتياجات للتكنولوجيا اليت حددهتا هذه الدراسات

   ً     ً           اضاً عاماً لالجتاهات                                                                                           وقـدم السـيد دانييل فيولييت، من أمانة االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ، استعر              -  ١٨
   َّ                                                                     وسلَّط الضوء على املشاركة احملدودة للقطاع اخلاص يف متويل التكنولوجيا ذات الصلة   .                        األخرية يف التدفقات املالية

  .                                                                                                                 باملـناخ، إىل جانب احلاجة إىل سد الفجوة بني التمويل من قبل القطاع العام والتمويل من قبل القطاع اخلاص                  
                                                                               يات اليت يواجهها القطاع العام باعتبارها تتمثل يف توفري التمويل الكايف، وإجياد بيئات                         وقال إنه قد مت حتديد التحد

  .                           متكينية مؤاتية، وإشاعة الوعي
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                                                                                           وعـرض السـيد بـول فان آلست، مستشار لدى االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ، ورقة املعلومات       -  ١٩
                                                 ه الورقة بعض املفاهيم الرئيسية املتعلقة بتمويل نقل         وتشمل هذ  .                                               األساسـية الـيت مت إعدادهـا حللقة العمل هذه       

                          وتستنتج هذه الورقة بأن      .                                                                                 التكنولوجيا، واليت ميكن استخدامها كمقومات عند استحداث وسائل معينة للتمويل         
  ص                                                                                                     من املمكن تطبيق العديد من هذه املفاهيم على تطوير ونقل التكنولوجيات املتعلقة بتغري املناخ، وبالتايل إجياد فر

  .     جديدة

                                                                                              ً          ويبدو أن بعض األدوات والنماذج املالية املطبقة بالفعل يف عمليات نقل التكنولوجيا التقليدية تتيح فرصاً          -  ٢٠
                                                                                                                   متويلـية إضافية، عندما يتم حتويرها بشكل طفيف، لتمويل تطوير التكنولوجيا ونقلها يف إطار االتفاقية اإلطارية                

                                                                          ليات التمويل املتعلقة بتغري املناخ كيفية القيام بذلك أو كيف مت ذلك                                   ويبني عدد من مناذج وآ      .                 بشأن تغري املناخ  
  .     ً                                                       وأخرياً، توضح دراسات حاالت قليلة كيف أن باإلمكان اجلمع بني اآلليات  .       بالفعل

                                                                                                  ويف سياق االستنتاجات، تقدم ورقة املعلومات األساسية ثالثة مبادئ توجيهية رئيسية لتحسني الوصول              -  ٢١
  :                           كنولوجيا املتعلقة بتغري املناخ               إىل متويل نقل الت

                                                                                            البحث عن قيمة مضافة بالنسبة جملموعة معينة من أصحاب املصلحة وحتديد نوع وكمية املنافع                ) أ ( 
                                                      ً  واإليرادات بالنسبة ألصحاب املصلحة، بقدر ما يكون ذلك ممكناً؛

               استدامة املشروع       لتحسني   )                 مثل احلد من الفقر (             ومواضيع أخرى   "          تغري املناخ "               الربط بني موضوع   ) ب ( 
         ً       ً   اقتصادياً ومالياً؛

                                                                       ًً         ً              صياغة إطار فعال للسياسة العامة، يتم اإلبالغ عنه بصورة صحيحة، ويكون مستقراًً ومستداماً               ) ج ( 
                                                                                                              حبيث يعكس آفاق التمويل، ويتم وضعه بصورة قانونية لتحقيق أهداف إلزامية وتعكس احلياة املديدة للمشاريع               

  .                             الكثيفة االستخدام لرؤوس األموال

              ً     ً        فقد وفرت أساساً جيداً وأدت   .                                                          وحظيت ورقة املعلومات األساسية باستحسان املشاركني يف حلقة العمل -  ٢٢
                              ورأى العديد من املشاركني أن       .                                                                            إىل طرح أفكار عديدة لكي يناقشها املشاركون يف حلقة العمل، بصورة أوسع           

  .                                       حتياجات والقضايا اليت تنشأ عن حلقة العمل                                                              هذه الورقة هي أداة مفيدة للغاية واقترحوا توسيع نطاقها لتشمل اال

  املنظور العام للقطاع املايل-باء

            وقدم العرض    .                                                                                          تـرأس هذه اجللسة السيد راولستون مور، العضو يف فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا              -  ٢٣
                    وعة الطاقة النظيفة،                                                                                  األول املـتعلق باستراتيجيات الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة السيد جورج سورنسن، من جمم  

  .                                                   واقترح السيد سورنسن عناصر أساسية ثالثة لتمويل املشروع  .                         بالواليات املتحدة األمريكية

                                                 سياسات وطنية تدعم املبادرات املتصلة بكفاءة الطاقة؛  ) أ ( 
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                                                            مبا يف ذلك بعض التمويل من قبل املؤسسات احمللية واحلكومية            "           ِّ    اجلهات املمكِّنة  "              متويـل مـن       ) ب ( 
          ء املاليني؛      والكفال

                                                                                                نظام مناسب لتنظيم الطاقة، مبا يف ذلك مبادئ توجيهية للتعريفات وعملية واضحة وفعالة ملنح                ) ج ( 
  .                        التراخيص للمشاريع اجلديدة

                    التربيد ال يعمل بصورة  /                                                                            كمـا قدم السيد سورنسن دراسة حالة من هنغاريا حيث مت شراء مصنع للتدفئة          -  ٢٤
                                                                       حتسينات خاصة بزيادة الكفاءة، وأمكن توفري التمويل الالزم إلجراء التحسينات                      ُ          فعالة ولـه زبائنه، وأُدخلت عليه

  .                        من خالل الوفورات يف الطاقة

                                ، يف اململكة املتحدة، خيارات مالية Alliance Ltd  CAT                 دونوفان من مؤسسة   .                    وعرض السيد تشارلز و -  ٢٥
  .                                       تاج إىل إجراء عمليات تقييم للمخاطر                                                         وأوضح أن مؤسسات التمويل التابعة للقطاع اخلاص حت         .             للقطاع اخلاص 

                                                                                                               ومـن بني املخاطر اليت ينبغي أخذها يف احلسبان خماطر تتعلق بنوع البلد، وخماطر تتعلق بنوع املشروع، وخماطر                  
                                                                                                               تـتعلق باألوضـاع الداخلية للبلد، من قبيل أسعار الصرف واألوضاع السياسية ونوع التكنولوجيا اليت تراعي                

            وكمثال على    .                                                                               ألنشطة التشغيلية، والبناء، وائتمانات الطرف املتعاقد وأسعار السلع األساسية                              املتطلبات البيئية، وا  
                                 ً  كما الحظ أنه بسبب احلجم الصغري نسبياً   .                                                           ختفيف املخاطر، قدم معلومات مفصلة عن عملية إدارة خماطر االئتمان

                                     قليدية، فإن تكاليف الصفقات وخماطر                                                                                لالسـتثمارات يف مشاريع الطاقة املتجددة باملقارنة مع مشاريع الطاقة الت          
  .                                           وبإمكان اإلجراءات احلكومية أن تعاجل هذه املسألة  .                     ً            االئتمانات تعترب حالياً كبرية نسبيا

     ، عن (Swiss RE Financial Services)                                                    وحتـدث السـيد مارتني ويتاكر، من مؤسسة اخلدمات املالية    -  ٢٦
                                                        ها شركته بالشراكة مع اهليئة الدولية للمحافظة على الطبيعة                     ، وهي مبادرة شرعت في"Footprint Neutral"       مبادرة 

                                                        واهلدف من هذه املبادرة هو وضع خمطط طوعي يسمح للشركات بشراء   .                                  وصوهنا، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي
   ذي                         ويتعلق املشروع اآلخر ال     .           ِّ                                                                          مشـاريع تعوِّض عن انبعاثاهتا من الكربون وغري ذلك من اآلثار اليت تلحق بالبيئة             

                                                                  ِّ                                               ناقشـه السيد مارتني بصندوق أورويب للطاقة النظيفة تابع ملؤسسته، وهو يركِّز على أوروبا الوسطى والشرقية،                
  .                                                               واهلدف منه توليد وبيع مواد تعوض عن الكربون لتعزيز عوائد االستثمار

  .          ت الوطنية                                                                                   وكان أهم موضوع تناوله فريق املناقشة هو موضوع إدارة املخاطر والدور الرئيسي للحكوما     -  ٢٧
  ُ                                                                                                         وقُدمـت أمثلة عن املخاطر والعقبات اليت تعترض االستثمار، وكذلك اإلجراءات اليت يتعني على احلكومات أن                

                                                                        مثل حتديد جماالهتا ذات األولوية، وحتديد شروط إطارية للمعامالت، وتشكيل التدفقات  (                     تتخذها لتخفيف املخاطر 
                                                           تثمار األجنيب، مما سيؤدي إىل حفز القطاع اخلاص احمللي على                                               ومن خالل تقاسم املخاطر، سيزداد االس        ).         املالـية 
  .       املشاركة

             شأهنا يف ذلك    "                  ً                                                                    وحتـتاج احلكومات أيضاً إىل هتيئة بيئات متكينية سليمة ألن رؤوس األموال االستثمارية               -  ٢٨
              قطاع اخلاص بأن                      وأفاد مشترك آخر من ال   ".                                                                 شأن الطاقة الكهربائية، تتجه حنو البيئات اليت تواجه فيها أقل مقاومة

                                                                   ً                                          مـن شأن جتميع املشاريع أن يساعد على احلد من املخاطر من خالل التنويع؛ فمثالً يكون احتمال فشل عشرة                   
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                    وأعرب أحد املشاركني     .                                                                                    مشاريع جممعة يف جمال معاجلة غاز مدافن القمامة أقل من احتمال فشل مشروع واحد             
 ً                                              اً لتمويل طائفة من املشاريع، فإن شركات التأمني ال                                                              عـن قلقـه ألنه على الرغم من أن املصارف تبدي استعداد           

                           ً                                                                                تـبدي، يف بعـض احلاالت، استعداداً لتقدمي ضمانات األداء الالزمة لالستثمار ألهنا ليست متأكدة من العوائد،               
  .                                       ِّ                                                 خاصة فيما يتعلق بقيمة الكربون الذي سيعوِّض عنه من خالل املشروع، واملخاطر اليت ينطوي عليها ذلك

                              ً                                                حـد املشاركني من القطاع اخلاص، رداً على ذلك، إنه يتعذر، يف بعض احلاالت، حتديد مقدار           وقـال أ   -  ٢٩
            وقال مشارك    .                                                                                                خماطـر الكربون؛ ومثال ذلك هو حمتوى امليثان يف مدافن القمامة، وهو خيتلف من وقت إىل آخر                

                        يف هذا اجملال يف بعض                                                                                             آخـر مـن القطاع اخلاص إن شركات التأمني ال متلك القدرة على االكتتاب وال الدراية               
                                                                                                          احلـاالت تكون مستعدة لالستجابة يف حالة وجود عدد كاف من طلبات التأمني يف جمال معني، مثل جمايل طاقة                   

  .                            احلرارة اجلوفية والطاقة الرحيية

       ويف ظل    .                                                                                                   وإذا تعذر حتديد مقدار خطر الكربون، فإنه يتعذر اعتبار القيمة أحد العناصر املالية للمشروع              -  ٣٠
                              ً       ً                                 ً      ً                           الظروف، ال يكون الكربون إال عامالً إضافياً إذا كان املشروع، بدون ذلك، مشروعاً ناجحاً من الناحية                       هـذه   
   .       املالية

                                    ورئي أن نشر التجارب الناجحة من        .     ً                                                         وفضـالً عن ذلك، فقد تناول املشاركون عنصر تبادل املعلومات          -  ٣١
                                   ومن شأن عمليات تقييم االحتياجات       .       نفيذها                                                                     شـأنه أن يساعد على تعزيز بناء القدرات على تطوير املشاريع وت           

              وقد تنشأ عن     .                                                                                                      للتكنولوجيا، اجلارية يف بلدان عديدة، أن تكون مبثابة وسيلة فعالة لتلبية االحتياجات احملددة فيها             
          والحظ عدة    .                                                                        ً                               ذلـك مشـاريع قابلة للبقاء من الناحية املالية يكون القطاع املايل الدويل مستعداً لالستثمار فيها               

                                واملفاهيم املستخدمة، وقالوا إن      "       اللغات "                                                        ني االختالف بني ممثلي احلكومات والقطاع اخلاص يف الفهم و                مشـارك 
  .                                           ً    ً  استمرار االتصاالت فيما بني اجملموعتني سيكون مفيداً جداً

  املمارسة الراهنة والدروس املستفادة-جيم

 التمويل اإلمنائي من الناحية العملية: اجلزء األول -١

                                                                             ً               د إملري هولت، العضو يف فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا ورئيس اجللسة، املوضوع قائالً إنه                   قدم السي  -  ٣٢
                        وباملقابل، هناك مشاريع     .                                                                          ً              ال ميكن أن نتوقع نتائج كبرية عندما تكون املخاطر كثرية ويكون تعريف العوائد سيئاً             

            ولذلك يتعني    .                                  االهتمام وتولد الكثري من األنشطة                                                                       ذات خماطـر قليلة وعوائد ميكن التنبؤ هبا، وهي تثري الكثري من             
  .                                                                  التركيز على تلك املشاريع اليت تقع وسط هذين النوعني النقيضني من املشاريع

                                           ، دورة تطوير املشروع وأكد احلاجة إلجراء       HERA                                                    ونـاقش السـيد بيتر ستوري من اجملموعة الدولية           -  ٣٣
                                       واقترح، كحل ممكن لتقاسم املخاطر اليت        .             شاملة مسبقة                                                      دراسات شاملة قبل إعداد املشروع أو دراسات جدوى         

                   وأوصى، باالستناد إىل   .                                                                                 تقترن باألنشطة املضطلع هبا قبل إعداد املشاريع، أن تقوم األطراف املعنية بتكوين ائتالف   
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     ً   وفضالً  .                                                                                           اخلربات املستمدة من أفريقيا، باتباع هنج متكامل إزاء املشاريع يقوم على مشاركة القطاعني العام واخلاص
  .          َّ                                                      عن ذلك، شدَّد على دور احلكومات يف هتيئة بيئة تشريعية وتنظيمية مستقرة

                                           احملدودة، الضوء على الدروس املستفادة من خالل Impax Capital   ّ                              وسلّط السيد بيتر روزباخ، من شركة  -  ٣٤
                 جوهانسربغ للطاقة                                                                                              مـبادرة رؤوس أمـوال الرباءات، اليت تقوم برعايتها املفوضية األوروبية، يف سياق ائتالف               

                                                                                               والحظ أن الشروط األساسية لتطوير أنشطة الطاقة املتجددة تتضمن أنظمة حكومية مناسبة، ولكن               .          املـتجددة 
                                              ً                                                              قـروض املشـاريع وعائداهتا اإلجيابية ليست كافية حالياً جلذب املستثمرين األجانب الذين أصبحوا بصفة عامة                

                                                        من مبادرة رؤوس أموال الرباءات هو تقييم جدوى إجياد وسيلة      واهلدف  .                                  يرتعون إىل جتنب املخاطرة إىل حد كبري   
                                                                                                               اسـتثمارية تقـوم على متويل عام وخاص لتقدمي رؤوس أموال ميكن املخاطرة هبا لدعم مشاريع الطاقة املتجددة                  

                متعددة العمليات  "                                    ومت التأكيد على تعيني جهة واحدة جامعة   .                                           وشـركات املشـاريع املشـتركة يف هـذا اجملال     
                                                                                                 للحد من تكاليف املعامالت اليت يتكبدها كل من املستثمر وصاحب أو منظم املشروع مع القيام يف                  "   ات     واخلدم

  .                                                                   الوقت نفسه بإنشاء آلية لزيادة إمكانات الفعالية املالية لألموال العامة

                     املبادرة املعروفة باسم Fiorello H. LaGuardia                                                 وعـرض السـيد باتريك داداريو فيوريللو من مؤسسة    -  ٣٥
MOSAICO اليت هتدف إىل حفز املوارد البشرية واملؤسسية واملالية لدعم تطوير املشاريع اليت يتم تعريفها وإدارهتا                                                                                            

                                                         والحظ أن مشاركة املوارد احمللية اليت تشمل، فيما تشمل،           .     ً                                               حملـياً واليت متارس أنشطة يف جمال الطاقة املستدامة        
                                              ووصف املشاريع اليت نفذهتا املؤسسة يف الربازيل         .            اح املشاريع                                                 املؤسسات املالية هو أمر ضروري لزيادة معدل جن       

   .            والصني واهلند

                                                                                                 وعـرض السـيد يوبا سوكونا من مرصد الصحراء الكربى ومنطقة الساحل، كمثال عن الشراكة بني                 -  ٣٦
      مجيع                             والحظ أنه ال يوجد حل واحد يالئم  .                                                               القطـاعني العام واخلاص، مبادرة مؤسسات الطاقة الريفية يف أفريقيا  

                                                                                                            الظروف، وأوضح ذلك من خالل بعض األمثلة اليت قدمها عن مشاريع يف بلدان أفريقية شريكة ملؤسسات الطاقة                 
                                                                                وأكـد احلاجة على اتباع هنج يقوم على التعاون ويركز على الربط بني أصحاب املصلحة         .                        الريفـية يف أفريقـيا    

                              وأعرب عن أمله يف أن تتحول        .                 ني الوطين والدويل                                                            الرئيسيني من مجيع القطاعات واملؤسسات املعنية على املستوي       
  .                                                             املناقشة احلالية من املشاريع إىل نظم للدعم الذايت للمنتجات واخلدمات

 العوائق والدروس املستفادة: اجلزء الثاين -٢

  . ُ ِّ                                                                               قُدِّمت يف هذه اجللسة دراستان حلالتني تتعلقان بالعوائق والدروس املستفادة من خمتلف املناطق -  ٣٧

                                                      ً              بونسو من وكالة محاية البيئة يف غانا أن غانا أجرت تقييماً            -                                         وأوضـح السـيد ولـيام كوغو أجيمنغ          -  ٣٨
                                                                        ً                                    الحتياجات التكنولوجيا مشل حتديد العقبات واإلجراءات املناسبة لتذليلها، وتقييماً مشل اجلهات صاحبة املصلحة،             

                 ً                          ي قدمه، أشار أيضاً إىل أن نقل التكنولوجيا ال     ً              وفضالً عن العرض الذ  .                                  ومت بإجياز مناقشة دراسة حالة يف بلده  .   إخل
  .                                                                 يستند إىل صيغة واحدة بل إىل عملية ابتكارية تشمل التعلم من خالل الفعل
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                                                                                         وحتدث السيد جي زو، من جامعة رمنني يف الصني، عن التكاليف الباهظة لتنفيذ مشاريع نقل التكنولوجيا  -  ٣٩
                                      التركيز على املنافع الثانوية املترتبة �        ً             اقترح حالً جلذب األموال  و  .                                               وضـعف القوة الشرائية يف بلدان نامية عديدة      

                                                                                                                عـلى نقل التكنولوجيا مثل ختفيف حدة الفقر، وحتسني البيئة احمللية، وإجياد فرص للعمل، وتوفري هياكل أساسية                 
           لفة ومت يف            ً                                                                     وعرض أيضاً دراسة حالة عن نقل التكنولوجيا استخدمت فيها موارد مالية خمت             .                     حمسنة وبناء القدرات  

  .                                                   إطارها السعي إىل حتقيق أهداف تتعلق بتغري املناخ والتصحر

  املبادرات اجلارية يف جمال التمويل االبتكاري�دال 

                                                   بونسو، العضو يف فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا، �                                         ترأس هذه اجللسة السيد ويليام كوجو أغيمانغ  -  ٤٠
        الرأمسال  (                                                      بل ممثلي القطاع املايل ركزت على رأس مال املخاطرة                                                       ومت اسـتهالهلا بـتقدمي ثالثـة عـروض من ق          

   .                                           ، واألسواق الناشئة، ووكاالت ائتمانات التصدير )         االستثماري

                     ، االنتباه إىل أنه يتم Cleantech Venture Network LLC                                     ولفـت السـيد نيكوالس باركر، من شبكة    -  ٤١
                                                    يف الصني ويف اقتصادات كبرية أخرى يف البلدان النامية، يف                                                 التخطيط للعديد من مشاريع الطاقة املتجددة وتنفيذها

  .                                            وأكد على أمهية دور القطاع اخلاص يف هذه العملية  .                                                      إطار اتباع االجتاه السائد يف البلدان املدرجة يف املرفق األول
             ن من املشاركة                                   ً                                                     وقال إن البلدان النامية األصغر حجماً ستحتاج إىل مزيد من بناء القدرات والتدريب قبل أن تتمك

  .                     بالكامل يف هذه العملية

                                                                                                  والحـظ السيد فرانك جوشوا، من شراكة االستثمار يف املناخ، كما فعل متحدثون آخرون، أن معدل                 -  ٤٢
         كما ناقش   .                                                                                                  العـائدات الذي يتم تعديله حبسب املخاطر يف كل بلد، هو عامل هام من العوامل املوجهة لألسواق              

         ً                                              ً               نقد، مشرياً إىل ضرورة أن تكون األسواق واألسعار أكثر استقراراً ومعروفة على                             مسألة حتويل أرصدة الكربون إىل 
                                                                                                      وجـه اليقني لكي يكون العتبارات الكربون تأثري على القرارات اليت يتم اختاذها فيما يتعلق بقدرة املشروع على     

                       املمكنة، ألن املستثمرين                     ً                                         املشاريع األصغر حجماً يف مشاريع أكرب وحتديد فرص التكرار            "     جتميع "        واقترح    .         الـبقاء 
         ً                                                                    والحظ أيضاً احلاجة إىل بناء القدرات يف بلدان عديدة يف جمال إعداد وتنمية               .                                يهـتمون أكثر باملشاريع الكربى    

  .       املشاريع

                                                                                                     ونـاقش السيد جون بالينت، من مؤسسة االستشارات املالية الدولية احملدودة، منافع وكاالت ائتمانات               -  ٤٣
                                                                   ً            أن تؤديه يف مشاريع الطاقة املتجددة وحتسني كفاءة الطاقة، لكنه أشار أيضاً إىل أنه ال                        التصدير والدور الذي ميكن

                                             وهي تعليمات ينبغي أن تقدمها حكومات البلدان �          ً                                             توجد حالياً تعليمات واضحة، فيما يتعلق بكيفية تنفيذ ذلك 
                     وتؤدي وكاالت ائتمانات   .       املصلحة                                             ً                          املتقدمة النمو والبلدان النامية على السواء فضالً عن اجلهات األخرى صاحبة    

  .            ً     ً                                                               التصدير أيضاً دوراً يف احلد من خماطر املشاريع، وجعلها أكثر استدامة من الناحية املالية

                                                                                                         ويف املناقشـة العامة اليت تبعت ذلك، أعرب مشاركون عديدون عن ارتياح عام إزاء املناقشة اجلارية يف                  -  ٤٤
                وأشار املشاركون    .                                          احلكومات والقطاع املايل بشأن هذا املوضوع                                                  حلقة العمل وشجعوا على مواصلة احلوار بني        

  .                مشتركة هلذا احلوار  "    لغة "              إىل ضرورة إجياد 
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        وأشري إىل   .                                                                                        كما أشري إىل احلاجة إىل إدماج املناقشات املتعلقة بتمويل نقل التكنولوجيا بآلية التنمية النظيفة -  ٤٥
                     واقترح بعض املشاركني     .                                           تعلقة باإلضافة، كعائق أمام القطاع اخلاص                                                       عملية آلية التنمية النظيفة واملسألة املعقدة امل      

                                                                               إال أن بعض املشاركني أوضحوا أن آلية التنمية النظيفة هي جمرد واحدة من اآلليات املمكنة   .                     أن يتم تبسيط العملية
  .             من االتفاقية ٥- ٤                                                            وأنه ينبغي عدم اعتبارها الوسيلة الرئيسية لتنفيذ أحكام املادة 

  :                                                                        ل املناقشة، اقترحت عدة مواضيع كإجراءات مناسبة يتعني على احلكومات النظر فيها   وخال -  ٤٦

                                                                                            تقليل املخاطر من خالل متويل وضع منوذج فعال لتقييم املخاطر ميكن للقطاع اخلاص أن يطبقه                 ) أ ( 
                   عندئذ على املشاريع؛

                        وضع أطر تنظيمية مناسبة؛  ) ب ( 

                                                  وقود األحفوري، مثل أثر التلوث على صحة اإلنسان ونظام                                   مراعاة التكاليف الفعلية الستخدام ال  ) ج ( 
  .              الرعاية الصحية

                       ً                                                                                  وأشار املشاركون إىل أن كالً من أنشطة التخفيف والتكيف ضرورية للغاية بالنسبة للبلدان النامية وأن                -  ٤٧
              ول موضوع متويل                                  واقترح تنظيم اجتماع منفصل لتنا     .                                                                مـن اهلام ربط قضايا الطاقة وتغري املناخ بالتنمية املستدامة         

  .            أنشطة التكيف

  أهم ما دار يف املناقشات واالستنتاجات الرئيسية�هاء 

 بناء القدرات إلعداد املشاريع -١

                                                                                      إن بناء القدرات إلعداد املشاريع هو عنصر أساسي الزم للوصول إىل أسواق جديدة للحصول على متويل  -  ٤٨
                حيث إن العديد     .                                        دة، ولكن ليست هناك اقتراحات مشاريع                                              وهناك أموال كافية متاحة للمشاريع اجلي       .         االستثمار

                                   ونتيجة ذلك، تكون إمكانية احلصول على   .            ُ   ُّ                                                     مـن املشـاريع ُتعدُّ على حنو غري متقن وهي ال تفي باملعايري الدولية         
                                                  ولذلك، فإن أدوات إعداد املشاريع، مثل النماذج         .                                                         القروض ورؤوس األموال السهمية املتعلقة باملشاريع حمدودة      

  .                                                      وسبة، جيب أن تكون متاحة ملنظمي املشاريع يف البلدان النامية  احمل

                                                                                         وميكن توفري تدريب أفضل ملنظمي املشاريع، وكذلك للمؤسسات املالية احمللية، الستيعاب املفاهيم املتعلقة  -  ٤٩
  .    حمللية                                                                 وهبذا، ينبغي بناء القدرات لتذليل العقبات وتيسري تعبئة رؤوس األموال ا  .                     بتطوير ومتويل املشاريع

  :                                                      ومن أجل وضع مشاريع سليمة، ينبغي مراعاة القضايا التالية -  ٥٠

             املتوسطة احلجم  /                                                                 ميكن تقدمي خدمات الطاقة على أساس مستدام من قبل املؤسسات احمللية الصغرية  ) أ ( 
  .          جل الطويل                                                                    فاملشاريع اليت ال تشتمل على املشاركة احمللية تكون أقل قدرة على البقاء يف األ  .                   والشراكات املتعددة 

                    ُ                                                                                            والشراكات احمللية اليت ُتقام على مستويات متعددة مبا يف ذلك بني احلكومات الوطنية ودون الوطنية واملستثمرين                
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                                                                                                    واملـاحنني واملـنظمات غـري احلكومـية وموردي اخلدمات وأصحاب املشاريع وكذلك، وهذا هو األهم، مع                 
                              املستخدمني النهائيني، هي ضرورية؛

                                                                   ييم االحتياجات للتكنولوجيا وسيلة هامة إلشراك أصحاب املصلحة املعنيني، مبن              تظل عمليات تق  ) ب ( 
   .                                                                                فيهم اجملتمع املايل، ولتحديد الشراكات االستراتيجية يف وقت مبكر من عملية إعداد املشاريع

       روع قد                           فاالعتراف بعنصر استدامة املش  .                                        ُّ                 وتعريف املشروع بطريقة حمدودة للغاية قد حيدُّ من ترويج مزاياه -  ٥١
         ً     ً                                                                                   يكون أمراً حامساً وبالتايل ينبغي ألصحاب املشروع البحث عن جهات تتعاون يف تنفيذه من أجل الربط بني املنافع 

  .                                                              املتصلة بتغري املناخ وقضايا التنمية مثل إدارة املياه واحلد من الفقر

                       أن ذلك أن حيد من تكاليف      فمن ش  .               املشاريع الصغرية  "     جتميع "                                        وأثار املشاركون من البلدان النامية مسألة  -  ٥٢
  .                                                                                             املشاريع اإلمجالية من خالل زيادة الكفاءة، وأن يؤدي إىل زيادة الدراية وبالتايل إىل خفض تكاليف املعامالت

 املخاطر وإدارهتا -٢

                         ً    فشركات التأمني تويل اهتماماً     .                                                                       إن املخاطـر املرتبطة باملشروع هي عنصر أساسي بالنسبة لضمان متويله           -  ٥٣
         وميكن احلد   .        املتطرفة  )            أحوال الطقس (                                                            تغري وتقلب املناخ بسبب زيادة املخاطر املترتبة على الظواهر اجلوية        ً   متزايداً ل

                                               وبإمكان السلطات احلكومية أن تساعد يف تغطية         .                                                               مـن خماطر االستثمار من خالل إجياد البيئة التمكينية الالزمة         
                                            ال ميكن للحكومة ووكاالت ائتمانات التصدير                                 ً         فتخفيف خماطر االئتمان هو، مثالً، جم       .                       بعـض جوانـب املخاطر    

                                ً                  وبإمكان هذه املنظمات أن تقدم أيضاً الدعم لوضع مناذج   .                                         ً     ً  واملؤسسات املتعددة األطراف أن تؤدي فيه دوراً هاماً
  .             لتقييم املخاطر

   دة                                                                                                  ويـتعني حتسـني مفاهيم املخاطر اإلمجالية ألن العديد من املستثمرين يعتربون مشاريع الطاقة املتجد               -  ٥٤
  .                                                                    جتمع بني القطاعات اخلطرة واألسواق اخلطرة والسلع األساسية اخلطرة         �                         َّ            وغـازات الدفيـئة كمخاطر مركَّبة       

  .                                   ً     ً                                                  ويؤدي توفر أدوات لتقييم املخاطر دوراً هاماً من خالل قياس املخاطر بصورة متسقة ومتكررة وموضوعية

                                                  وبالتايل أن يزيد عدد املشاريع املنفذة ويزيد                                                   َّ                   ومن شأن توفر البيئة التمكينية السليمة أن حيدَّ من املخاطر          -  ٥٥
                                                                                             فكلما ازدادت مشاريع الطاقة النظيفة املمولة، ازدادت املؤشرات اإلجيابية املرسلة إىل اجملتمع املايل لبيان   .         من الزخم

      عن      ً                                                                وفضالً عن ذلك، فإنه وبازدياد عدد املشاريع، يزداد توفر البيانات           .                                         أن مـثل هذه املشاريع جديرة بالتنفيذ      
   .                                           ً                                               األداء واملوثوقية، مما يسمح لشركات التأمني مثالً بتحديد حجم املخاطر وتقدمي منتجات تأمينية مناسبة

 اهلندسة املالية -٣

                                                                                                 عـلى الـرغم من أن بعض اخليارات املالية اليت متت مناقشتها يف حلقة العمل مل تكن بالضرورة مبتكرة           -  ٥٦
  .                                        يف سياق االتفاقية االطارية بشأن تغري املناخ                                  بالنسبة لعامل املال، فإهنا تعترب جديدة



FCCC/SBSTA/2004/11 
Page 14 

 

                           ً                                                                      واملوارد املالية املتاحة حالياً من القطاع العام حمدودة ورمبا ال تكون كافية للتأثري بصورة معقولة يف معاجلة  -  ٥٧
  ً     ً   ناً قابالً                                                                       ً               ولذلك فإن إدماج االستثمار اخلاص يف جمال تطوير ونقل التكنولوجيا يعترب خياراً ممك              .                   تغري املناخ العاملي  

                              فاالستثمار األجنيب يتيح مزايا      .                                                                                   للتطبـيق واالستمرار يف تعزيز أنشطة تطوير ونقل التكنولوجيا يف إطار االتفاقية           
                                                                                              عديدة مثل ضخ رؤوس األموال والتكنولوجيا، وتقاسم املخاطر، والوصول إىل األسواق الدولية، واكتساب اخلربة 

                                                          م املهنيني احملليني من خالل االلتزام باملعايري والعمليات واملمارسات                                            عـلى الصعيد الدويل وفرص بناء القدرات أما    
  .                التجارية الدولية

                                                                                                        وهناك اهتمام سوقي قوي يف األسواق الناشئة يف البلدان النامية، ولكن ما ينقص هو حتديد فرص جتميع                  -  ٥٨
                            ذلك، من شأن توسع املعرفة         ً      وفضالً عن     .                                                                 املشاريع الصغرية من أجل خفض تكاليف املعامالت واحلد من املخاطر         

                                                                                                              بالفرص املتصلة باملناخ يف أوساط جمتمع االستثمار أن يزيد من إمكانية احلصول على متويل للقروض من القطاع                 
  .                                  ُ   ً                اخلاص على نطاق واسع، وبالتايل املضي قُدماً يف هذه العملية

    ً   فمثالً،   .                قل التكنولوجيا                 ً     ً          ميكن أن تؤدي دوراً هاماً يف ن        "      جديدة "                                    وهـناك أدوات ومؤسسات استثمارية       -  ٥٩
                                                                                                  ميكن زيادة استطالع الدور الذي ميكن أن تؤديه وكاالت ائتمانات التصدير يف عملية االتفاقية االطارية بشأن تغري 

  .                                                                                   املناخ، وكذلك النهج االبتكارية اليت أوجدهتا آلية التنمية النظيفة وعمليات التنفيذ املشترك

  )                                                                   املال السهمي األويل املستخدم للبدء مبشروع أو نشاط جتاري جديد             رأس (                             وأشري إىل التمويل االبتدائي      -  ٦٠
                                                وميكن للمزج بني املصادر الرأمسالية العالية واملنخفضة   .                                                    املقدم من املاحنني، بوصفه أداة هامة حلفز نقل التكنولوجيا

                تمام خمتلف مصادر                                                                                          الـتكلفة أن يكـون أداة فعالة إذا ما مت حتديد عناصر املشروع اليت ميكن أن تكون موضع اه          
  .       التمويل

  :                                                      وتشمل خيارات جذب التمويل ملشاريع نقل التكنولوجيا ما يلي -  ٦١

                                                                       تعبئة املوارد احمللية مبا يف ذلك املوارد الطبيعية والبشرية واملؤسسية واملالية؛  ) أ ( 

  يت                                                                                            إقامـة شبكات من الشراكات للربط بني اجلهات الرئيسية الفاعلة على مستويات خمتلفة وال               ) ب ( 
                ً                                                                                          ليسـت متصلة حالياً ببعضها البعض، مثل مساعدة األشخاص العاملني يف جمال التنمية يف التحدث مع أصحاب                 

                                                                                             وبإمكان االستعانة بشخص مستقل وموضوعي يعمل يف جمال التنمية أن حيسن مستوى هذه االتصاالت                .        املشاريع
  .                             وأن يؤدي دور احلكم يف النـزاعات

  .      اإلدراك /       املفاهيم  "     ثورة "                               ، واإلبداع املؤسسي وإجياد األسواق و                       تعزيز االختراعات التقنية  ) ج ( 

                                                                ميكن إضافته يف هناية العملية، بل هو عنصر ينبغي تأمينه وإدماجه يف      "      إقفال "                            إن الـتمويل لـيس عنصر        -  ٦٢
                ً                                                   وهذا يتطلب حواراً بني أصحاب املصلحة الرئيسيني يف مرحلة ما قبل             .                                       مرحلة مبكرة من عملية صياغة املشروع     

    ً  وفضالً   .                                                                         ولذلك فإن إقامة الشراكات، مبا يف ذلك بني القطاعني العام واخلاص، هو عنصر أساسي  .            عداد املشروع إ
  .                               ً     ً      ً      ً                                        عن ذلك، فإن التمويل يتطلب تفكرياً ملياً وحتليالً دقيقاً ألنه ال يوجد حل واحد يالئم مجيع املشاريع
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 دور الطاقة املتجددة -٤

                                  وتتوفر اآلن أمثلة جديدة عن الكيفية   .                              ة لالستثمارات يف الطاقة املتجددة                        ً     تتيح األسواق الناشئة فرصاً كبري -  ٦٣
         ومع ذلك،   .                                                                                       اليت ميكن هبا للحكومات أن توجه مسارات تطوير تكنولوجيا الطاقة املتجددة وما يرتبط هبا من متويل

                      طاقة املتجددة ستظل أقل                                                                                وما مل يتم دمج العوامل اخلارجية املرتبطة باستخدام الوقود األحفوري يف أسعارها، فإن ال
  .                                       قدرة على املنافسة ويكون من الصعب متويلها 

 دور احلكومات -٥

                                                                                                          ينـبغي للحكومات العمل على تعزيز البيئات املواتية لنقل التكنولوجيا من خالل حتسني النظم القانونية                -  ٦٤
                                ضرييب يف جماالت التكنولوجيا ذات                                                                ً                      وتوفري الظروف املؤاتية لتطوير ونقل التكنولوجيات السليمة بيئياً، واإلعفاء ال         

    ً                                                              وفضالً عن ذلك، جيب على احلكومات أن تعمل، يف األسواق اليت تريد              .                                      األولويـة، وتبسـيط عمليات املوافقة     
                                                             مبا يف ذلك، من خالل قواعد تنظيمية مناسبة وتوفري متويل ال             "                             البيئات املمكنة للتكنولوجيا   "                     تروجيها، على تعزيز    

       القدرة  /                                                                      يها أن تضع مبادئ توجيهية للتعريفات تنص على تسعري مناسب للطاقة                         كمـا يتعني عل     .              رجـوع فـيه   
                    ً                                                                   وبإمكان احلكومات أيضاً أن تنجز عمليات تقييم لالحتياجات للتكنولوجيا من أجل حتديد              .                    الكهربائية املتجددة 

  .    ً           اسياً يف التمويل               ً                                     ً     ومن الواضح أيضاً أن احلكومات احمللية واإلقليمية تؤدي دوراً أس  .                     ً أكثر االحتياجات إحلاحاً

 املعلومات -٦

                                  وبإمكان املبادئ التوجيهية، وجمموعات   .                                                           ال تزال املعلومات والقدرة على الوصول إليها متثل عقبة رئيسية   -  ٦٥
                كما أن املعلومات   .        َّ                                                                 أو األدلَّة املتعلقة بالتمويل االبتكاري للمشاريع أن تسهم يف حتسني نوعية املشاريع /        األدوات و

                                                                                      التمويل، وواضعي املشاريع واألدوات الالزمة ملرحلة ما قبل وضع املشاريع هي أمور ضرورية شأهنا              املتعلقة مبصادر
ٍ                     وبالنسبة لشركات التأمني، ال يوجد قدر كاٍف من البيانات          .                                                   يف ذلـك شأن املعلومات املتعلقة باملخاطر وإدارهتا                                             

                     وبإمكان احلكومات أن     .                     فيف ومدى موثوقيتها                                                                       ذات النوعـية اجليدة فيما يتعلق باألداء التارخيي لتكنولوجيا التخ         
  .                               تساعد يف توليد ونشر هذه البيانات

  النتائج والسبل املمكنة إلحراز التقدم�واو 

                                                           ُ  ِّ                                        ركزت اجللسة األخرية على النتائج والسبل املمكنة إلحراز تقدم، حيث ُنظِّمت مناقشة مائدة مستديرة               -  ٦٦
                              ومت التسليم بالتقدم الذي أحرزه   .                            اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا                                                 أدارهـا السـيد برنارد مازجيني العضو يف فريق         

   ".           بلغة مشتركة "                                                                                   املشاركون يف فهم عملية التمويل كما لوحظ أن ممثلي القطاعني العام واخلاص قد بدأوا يتحدثون 

   اب                                                                                               والحظ بعض املشاركني أنه على الرغم من إحراز تقدم يف التوصل إىل فهم مشترك بني خمتلف أصح                 -  ٦٧
      ُ                                                       كما اقُترح إجراء حوار مستمر من هذا النوع مع إمكانية            .            ً                                       املصلحة، مثالً ال تزال هناك اختالفات عديدة قائمة       

                         واقترح بعض املشاركني إجراء   .                                                                       عقد اجتماع مقبل يف بلد نام مبشاركة خرباء من القطاع اخلاص يف البلدان النامية
  .                                           مناقشة تركز بصورة أكرب على تكنولوجيات التكيف
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                                                          من االتفاقية هي أساس هذه العملية وأنه ينبغي التسليم بذلك  ٥- ٤                                وأكد بعض املشاركني على أن املادة    - ٨ ٦
                              جمموعة املواضيع املتعلقة بتغري     "      ً                      تفسرياً أوسع بغية جتاوز       ٥- ٤                                        وشجع مشاركون آخرون على تفسري املادة         .      ً دائماً
                           ُ   ً                               وأشري إىل أن من خيارات املضي قُدماً ما يتمثل يف التركيز             .                          ً                       والنظر يف منافع أوسع نطاقاً للتنمية املستدامة        "      املناخ

                                                ، مع التأكيد على أن البلدان النامية حباجة         ٥- ٤                                                                 على إقامة الشراكات بني القطاعني العام واخلاص يف سياق املادة           
        كيد على                     ويف هذا الصدد، مت التأ  .                                                                     للمساعدة يف إعداد املشاريع لكي تكون هذه املشاريع أكثر جاذبية للمستثمرين

                                                                                    ً                         احلاجة إىل توفري أدوات إلعداد املشاريع لصاحل واضعي هذه املشاريع؛ وقيل إنه ميكن حتقيق ذلك أيضاً من خالل                  
                                                                 وبإمكان املشاريع اإليضاحية يف البلدان النامية أن تعزز القدرة والوعي   .                                     تنظيم حلقات دراسية منخفضة التكاليف  

  .     احملليني

           ً                                                        ن املضي قدماً، أشار العديد من املشاركني إىل ضرورة تركيز املناقشة املقبلة                          ويف إطار تقدمي اقتراحات بشأ -  ٦٩
      ً                                                                                                                تركـيزاً أكرب على أدوار احلكومات، واملوارد املالية يف القطاع العام، وإزالة العقبات يف كل من البلدان املتقدمة                  

                           نقل التكنولوجيا بغية تقاسم                                                        وينبغي ربط هذه العملية باالتفاقيات الشقيقة يف سياق         .                               الـنمو والـبلدان النامـية     
  .                                               املعلومات والدروس املستفادة من خربات تلك االتفاقيات

  .                                                                               وأشار أحد املشاركني أن من الضروري إنشاء نظام لرصد نقل التكنولوجيا يف إطار االتفاقية -  ٧٠

            اخلاص ودوره       ً                                                                                       وأخرياً، كان هناك توافق يف اآلراء يف اإلشارة إىل أنه على الرغم من كون مصاحل القطاع                  -  ٧١
  .                                                               األساسي واضحني، فإن الدور القيادي للقطاع العام ضروري إلحراز التقدم

  االستنتاجات�     ً رابعا  

                                                                                                          بالـنظر إىل املناقشات اليت أجريت خالل حلقة العمل واملناقشة النهائية يف إطار املائدة املستديرة، متكن                 -  ٧٢
                                            ممكنة حتتاج إىل مزيد من العمل وبشأن أنشطة حمددة                                                املشاركون من التوصل إىل بعض االستنتاجات بشأن جماالت 

                                                  وتندرج هذه االستنتاجات أدناه دون أي تسلسل يف          .                                                           ميكـن الشـروع فـيها يف إطار عملية االتفاقية اإلطارية          
  :        األولويات

   ُ                                                                        اقُترح أن تتوسع األمانة يف ورقة املعلومات األساسية واستنتاجات حلقة العمل لكي  :          ورقة تقنية  ) أ ( 
                                                                               ة تقنية تتيحها لألطراف كي تنظر فيها اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية؛       تعد ورق

                                       غري االبتكاري ملشاريع نقل التكنولوجيا      /                            عن ضرورة التمويل االبتكاري     :                    جمموعة أدوات وأدلة    ) ب ( 
                     مبا هو موجود من                                   وسيكون من املناسب وضع قائمة      .                                        ً                   لتحسني عملية إعداد املشاريع وتقييمها وفقاً ملعايري دولية       

                                                                         أدوات وبراجميات ومناذج مناسبة لتمويل مشاريع نقل التكنولوجيا وحتديد الثغرات؛

                                          ً                             سيكون توفري أدوات مناسبة إلدارة املخاطر مفيداً لتخفيف املخاطر وحتسني            :                إدارة املخاطـر    ) ج ( 
                                     ً      ً   وقد يكون وضع مناذج لتقييم املخاطر أمراً مفيداً؛  .              نوعية املشاريع
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                                                  جيب أن تشكل األساس لوضع خطط استراتيجية من          :                                ت تقييم االحتياجات للتكنولوجيا        عمليا  ) د ( 
           ُ   ً                           أجل املضي قُدماً يف عملية نقل التكنولوجيا؛

                                                                          ميكن النظر يف مسألة متويل نقل التكنولوجيات ألغراض التكيف، يف إطار برنامج عمل  :      التكيف    ) ه ( 
                                         راسية املقبلة املتعلقة بتكنولوجيات التكيف؛                                           فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا واحللقة الد

      جمموعة  /                 املبادئ التوجيهية  �                           ميكـن وضعها باستخدام                                            بـرامج التدريـب وبـناء القـدرات         ) و ( 
                                                                وميكـن ربط ذلك بالعناصر الرئيسية إلطار نقل التكنولوجيا مبوجب املقرر   .                  املشار إليها أعـاله  �      األدلة /      األدوات

  ؛ ٧-   م أ / ٤

                                                                            املستقبل التركيز على مواصلة احلوار مع القطاع اخلاص ومبشاركة املؤسسات                    ميكن يف   :     احلوار  ) ز ( 
                                                                                                              املالـية من القطاعني العام واخلاص واملشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم ومنظمي املشاريع، وال سيما يف البلدان                

               مانات التصدير؛                                                                           النامية وبإشراك اخلرباء املناسبني من القطاع اخلاص يف تلك البلدان، وكذلك وكاالت ائت

     فيما  (                                                                               ينبغي تشجيع الربط واالتصال ضمن عملية االتفاقية االطارية بشأن تغري املناخ              :        التفاعل  ) ح ( 
                                                                      وبني االتفاقية واملنظمات أو العمليات األخرى مثل اتفاقية التنوع البيولوجي،   )                               ً يتعلق بآليات كيوتو والتكيف مثالً

                                                       الوكالة الدولية للطاقة، وبرنامج جوهانسربغ للتنفيذ وغريه؛ /    صادي                                     ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت

                                                                    ميكن زيادة حبث مسألة استخدام األموال العامة ووكاالت ائتمانات           :                      االسـتعراض والتقيـيم     ) ط ( 
         يف متويل ̀       املخاطر̀                                                                                     التصـدير وأمـوال بـدء التشغيل اليت تقدمها اجلهات املاحنة، بوصفها أدوات للتخفيف من       

         املناخ؛          تكنولوجيات

                                                                 ميكن التفكري يف إقامة حوار مع االتفاقيات الشقيقة واملنظمات           :                            التعـلم مـن عمليات أخرى       ) ي ( 
                                                                                             املماثلة كربوتوكول مونتريال ومنظمة التجارة العاملية، يف سياق نقل التكنولوجيا، لالستفادة من خرباهتا؛

                                    ً        ضرورية مبا يف ذلك إزالة العقبات، عنصراً                                   ِّ           تظل عملية إقامة البيئات املمكِّنة ال       :             ِّ    البيئات املمكِّنة   ) ك ( 
       ً                                   ً                                     أساسياً ال فيما يتعلق بالتمويل فحسب بل أيضاً بالنسبة جململ عملية نقل التكنولوجيا؛

                                              هـي خطـوة أساسـية تـراعي االختالفات بني            )                   البـيان العمـلي    (                    مشـاريع اإليضـاح       ) ل ( 
        النطاق؛ /        القطاعات /      املناطق

                                                       مناسب للرصد إلجراء قياس كمي ونوعي لنقل التكنولوجيا                                ال يوجد، حىت اآلن، نظام        :       القياس  ) م ( 
َ        ومع ذلك، أشَري إىل      .                                                                      ورمبا يكون من املفيد النظر يف وضع نظام للقياس يف إطار االتفاقية             .                      يف إطـار االتفاقـية                

                                                          الصعوبات املالزمة لتوحيد العديد من األنشطة اليت قد تليب الغرض؛
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                                              أدوار خمتلف اجلهات صاحبة املصلحة هو أمر                    إن تعريف   :                               دور اجلهـات صـاحبة املصـلحة        ) ن ( 
                                                          ضروري ال سيما دور السلطات العامة يف البلدان املاحنة واملتلقية؛
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