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 مبوجب تقدير للتمويل الالزم ملساعدة البلدان النامية يف الوفاء بالتزاماهتا
 جتديد موارد مرفق البيئة العامليةدورة االتفاقية فيما يتعلق ب

 *مذكرة من إعداد األمانة

 موجز

تئماين ملرفق البيئة العاملية من مرحلته التجريبية إىل أحدث تقدم هذه الوثيقة حملة عامة عن تطور الصندوق االس 
كما يقدم تقديراً موجزاً للتمويل     . فترة من فترات جتديد موارده وعن صناديق تغري املناخ اخلاصة منذ إنشائها مؤخراً            

تغري املناخ،  ) آثار( من   التكيف، والتخفيف : احلايل والالزم ملساعدة البلدان النامية فيما يتصل بأولويات االتفاقية، أي         
وتطوير التكنولوجيا ونقلها، وبناء القدرات، واألنشطة التمكينية، والتوعية العامة ونشر املعلومات، واألنشطة املشار             

 .  من االتفاقية٤من املادة ) ح(٨إليها يف الفقرة 

ورقة معلومات أساسية بشأن  "وينـبغي النظر يف هذه الورقة باالقتران مع التقرير الذي أعدته األمانة بعنوان          
 ".التدفقات االستثمارية واملالية املوجودة واملزمعة فيما يتصل بإعداد استجابة دولية فعالة ومناسبة إىل تغري املناخ

                                                      

 املشاورات اليت أجريت مع أصحاب املصلحة قد استغرقت         تأخر تقدمي هذه الوثيقة عن املوعد احملّدد هلا ألن         *
 .وقتاً أطول مما كان متوقعاً
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 مقدمة -أوالً 

  الوالية-ألف 

آللية املالية املشار إليها يف     أنشـئ مرفق البيئة العاملية يف البداية ككيان مكلف، بصفة مؤقتة، بتشغيل ا             -١
 مذكرة تفاهم بني مؤمتر األطراف وجملس       ١٩٩٦وُوقعت يف عام    ). ١-م أ /٩املقرر  ( من االتفاقية    ١١املـادة   

وعلى إثر أّول استعراض لآللية املالية أجراه مؤمتر األطراف، قرر، يف مقرره            . )١()٢-م أ /١٢املقرر  (العاملية  مرفق البيئة   
 فق البيئة العاملية مركز اهليئة املكلفة بتشغيل اآللية العاملية بصفة دائمة، على أن جيري استعراضها كل               ، منح مر  ٤-م أ /٣

 ٤، وفقاً للفقرة    )٤-م أ /٣ترد املبادئ التوجيهية املتعلقة باستعراض اآللية العاملية يف مرفق املقرر           (أربع سنوات   
 .  من االتفاقية١١من املادة 

 االستعراض الرابع لآللية املالية إسهاماً يف املوعد املناسب يف عملية التجديد            وبغـية ضـمان أن يقدم      -٢
، أن تعّد بالتعاون مع ١٢-م أ/٢اخلامسة ملوارد مرفق البيئة العاملية، طلب مؤمتر األطراف إىل األمانة، يف مقرره 

دان النامية، وفقاً لتوجيه مؤمتر األطراف، أمانة مرفق البيئة العاملية تقريراً بشأن تقييم التمويل الالزم ملساعدة البل
عـلى الوفاء بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية على مدى الدورة املقبلة لتجديد موارد املرفق، كي تنظر اهليئة الفرعية                 

 .للتنفيذ يف ذلك التقرير يف دورهتا السابعة والعشرين وتتخذ اإلجراءات املناسبة بشأنه

من مرفق مذكرة   ) د(إىل  ) أ( من   ١ستجابة إىل هذا الطلب، آخذاً يف احلسبان الفقرة         وقد أَعّدت هذه الوثيقة ا     -٣
وجاء يف مرفق مذكرة التفاهم حتديداًً أن من املتوقع، حتّسباً لتجديد موارد مرفق             .  أعاله ١التفاهم املشار إليها يف الفقرة      

زمة ملساعدة البلدان النامية، وفقاً لتوجيه مؤمتر األطراف،        البيئة العاملية، أن يقوم مؤمتر األطراف بتقدير مبلغ األموال الال         
 :على الوفاء بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية على مدى الدورة املقبلة لتجديد موارد املرفق، واضعاً يف اعتباره

األطراف من  ستتحملها  مقـدار األمـوال الالزمة لتغطية التكاليف الكاملة املتفق عليها اليت             )أ( 
 إىل   من االتفاقية، وذلك استناداً    ١٢املادة   من   ١الفقرة   إعداد بالغاهتا الوطنية مبوجب      يف سبيل  النامية   البلدان

اليت و،   باالتفاقية املبادئ التوجيهية املتعلقة بالبالغات الوطنية الواردة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول            
  من االتفاقية؛١٢ومات املبلغة ملؤمتر األطراف مبوجب املادة اعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته الثانية، واملعل

املوارد املالية اليت حتتاج إليها األطراف من البلدان النامية لتغطية التكاليف الكاملة املتفق عليها      )ب( 
ام والكيان  نطرف   من االتفاقية واملتفق عليها بني بلد        ٤املادة   من   ١الفقرة  اخلاصة بتدابري التنفيذ اليت تشملها      

  من االتفاقية؛١١الدويل أو الكيانات الدولية املشار إليها يف املادة 

املعلومات املبلغة من مرفق البيئة العاملية إىل مؤمتر األطراف بشأن عدد الربامج واملشاريع املؤهلة  )ج( 
 التمويل نظراً مل حيظ ب  لذي  ، والعدد ا  مت إقرار متويله  للـتمويل الـيت قدمـت ملرفق البيئة العاملية، والعدد الذي            

 لنقص املوارد؛

                                                      

 .FCCC/SBI/2004/6 والوثيقة FCCC/SBI/1996/14انظر املرفق األول للوثيقة  )١(
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 .مصادر التمويل األخرى املتوافرة لتنفيذ االتفاقية )د( 

كذلك ينص مرفق مذكرة التفاهم على أن تأخذ مفاوضات جتديد موارد املرفق يف احلسبان التقييم الذي  -٤
 . أعده مؤمتر األطراف

  نطاق املذكرة-باء 

 أعاله، تأخذ هذه الوثيقة يف      ٤ إىل   ١اهم املشار إليها يف الفقرات من       عـالوة على مرفق مذكرة التف      -٥
االعتبار مجيع التوجيهات اليت قدمها مؤمتر األطراف إىل اآللية املالية لالتفاقية، وإسهامات األطراف، وغري ذلك               

ملرفق األول وبرامج   مـن الوثائق املتصلة باملوضوع مثل البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف ا              
وتستند الوثيقة  . )٢(عمل التكيف الوطنية وتقييمات االحتياجات التكنولوجية، والوثائق املتعلقة ببناء القدرات         

 .أيضاً إىل املعلومات اليت قدمتها أمانة املرفق ووكاالت أخرى، حسبما هو مناسب

، باإلشارة إىل تشغيل    " املناخ اجلديدة  ترتيبات إنشاء صناديق تغري   "وجـاء يف وثـيقة املـرفق املعنونة          -٦
الترتيبات املتفق عليها بني مؤمتر األطراف يف " أن )٣(الصـندوق اخلـاص لتغري املناخ وصندوق أقل البلدان منواً       

االتفاقـية وجملـس مرفق البيئة العاملية من أجل تفعيل أدوار ومسؤوليات كل من مؤمتر األطراف ومرفق البيئة                  
 عليها يف مذكرة التفاهم املوقعة بني مؤمتر األطراف وجملس املرفق سُتطبق ألغراض الصناديق              العاملية واملنصوص 

وبناء عليه، تبحث هذه الوثيقة أيضاً مستوى األموال املتاحة         ". اجلديـدة، مـع إدخـال ما يلزم من تعديالت         
 .ومستوى ما قد يلزم من األموال ألغراض هذين الصندوقني

 الوثيقة باالقتران مع تقرير أعدته األمانة ويتضمن حتليالً للتدفقات االستثمارية           وينـبغي النظر يف هذه     -٧
يشار إليها فيما يلي    (واملالية املوجودة واملزمعة فيما يتصل بإعداد استجابة دولية فعالة ومناسبة إىل تغري املناخ              

 .)٤()رقة املعلومات األساسيةبورقة املعلومات األساسية املتعلقة بالتدفقات االستثمارية واملالية أو و

                                                      

)٢( FCCC/SBI/2006/5. 
)٣( GEF. 2002. “Arrangements for the establishment of the new climate change funds”. p.2. Available at: 

<http://www.gefweb.org/Documents/Council_Documents/GEF_C19/C.19.6_Climate_Change_Funds.doc>. 
)٤( UNFCCC. 2007. “Background paper on analysis on existing and planned investment and 

financial flows relevant to the development of effective and appropriate international response to climate change”. 

Available at: <http://unfccc.int/cooperation_and_support/financial_mechanism/items/4053.php>. 
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  توزيع موارد مرفق البيئة العاملية-ثانياً 

الـتوزيع اإلمجـايل ملوارد الصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية من            -ألف 
 املرحلة التجريبية إىل عملية التجديد الرابعة

ناخ أُسندت إىل مشاريع طويلة      اليت مت رصدها لتغري امل      مرفق البيئة العاملية   مواردأكـرب حصـة من      إنّ   -٨
وقد تصور مرفق البيئة العاملية، لدى صياغة استراتيجيته التشغيلية         . األجل تتعلق بالتخفيف من آثار تغري املناخ      

 أن يكون هلذه املشاريع تأثري أكرب بكثري من ذي قبل ألهنا سوف تقلل ،)٥(يف إطار عملية التجديد األوىل ملوارده    
 التكنولوجيات اليت ميكن أن تؤدي يف هناية األمر إىل تفادي           وضع القدرات، وتشرع يف     مـن التكاليف، وتبين   

 نطاق أربعة برامج تنفيذية وافق يفتغري املناخ ) آثار(من  التخفيفوتندرج مشاريع  . )٦(انبعاثات غازات الدفيئة  
 :هيوعليها جملس مرفق البيئة العاملية، 

 ؛)الربنامج التنفيذي اخلامس(لطاقة وكفاءهتا إزالة احلواجز اليت تعوق حفظ ا )أ( 

 الربنامج(إزالة احلواجز وخفض تكاليف التنفيذ      بالتشـجيع عـلى اعـتماد الطاقة املتجددة          )ب( 
 ؛)التنفيذي السادس

تكنولوجيات الطاقة اليت تقلل انبعاثات غازات الدفيئة       ل  طويلـة األجل   تكالـيف الختفـيض    )ج( 
 ؛)الربنامج التنفيذي السابع(

 ).الربنامج التنفيذي احلادي عشر(تعزيز النقل املستدام بيئياً  )د( 

) الربنامج التنفيذي الثاين عشر    ("إليكولوجيةاإلدارة املتكاملة للنظم ا   "يشتمل برنامج آخر هو     كذلك   -٩
حمور وعالوة على ذلك، قُدمت مساعدة مالية إىل        . )٧( الكربون احتباسعـلى أهداف تتعلق بتغري املناخ، مثل        

 .العمل الرئيسي يف جمال تغري املناخ عن طريق تدابري االستجابة وأنشطة التمكني قصرية األجل

 مليارات من   ٣,٣، ما يزيد على     ٢٠٠٧سبتمرب  /وكـان مـرفق البيئة العاملية قد مجع، إىل غاية أيلول           -١٠
 أجل حمور العمل الرئيسي يف جمال       دوالرات الواليـات املتحدة من الصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية من          

وما ) مبا يشمل األنشطة التمكينية   ( جمموع خمصصات املرفق املالية لتغري املناخ        ١ويرد يف اجلدول    . )٨(تغري املناخ 
 .يتصل بذلك من متويل مشترك يف خمتلف فترات جتديد موارد املرفق

                                                      

 . الدورات من األوىل إىل الرابعة لتجديد موارد مرفق البيئة العاملية١ترد يف اجلدول  )٥(
 ).ب(٩، الفقرة FCCC/CP/1995/4انظر الوثيقة  )٦(
)٧( FCCC/SBI/2006/7. 
 . مل ُتصرف مجيع هذه األموال أو ُتخصص بالكامل )٨(
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  املناخ للفترة  توزيـع مـوارد مرفق البيئة العاملية على أنشطة تغري          - ١اجلدول 
   ٢٠٠٧  و١٩٩١ما بني عامي  

 )مباليني دوالرات الواليات املتحدة(
 اجملموع

٢٠١٠-١٩٩١ 

/ حزيران-١٩٩١(
 )أ()٢٠٠٧ يونيه

الرابعةعملية التجديد 
٢٠١٠-٢٠٠٦ 

/ حزيران-٢٠٠٦(
 )أ()٢٠٠٧يونيه 

عملية التجديد 
 الثالثة

٢٠٠٦-٢٠٠٣ 

عملية التجديد 
 الثانية

٢٠٠٢-١٩٩٩ 

ة التجديد عملي
 األوىل

١٩٩٨-١٩٩٥ 

 املرحلة التجريبية

 نشاط مرفق البيئة العاملي ١٩٩٤-١٩٩١

 كفاءة الطاقة: الربنامج التنفيذي اخلامس ٧٠,٦ ١٢٨,٦ ٢٠٠,١ ٢٨٦,٧ )٣٣,٨( )٧١٩,٨(

الطاقة : الـربنامج التنفيذي السادس    ١٠٨,٨ ١٩١,٣ ٢٥١,٨ ٢٩٩,٢ )١٠,٠( )٨٦١,١(
 املتجددة

: الــربنامج التنفــيذي الســابع   ١٠,١ ٩٨,٤ ٩٨,٦ ١١١,١ )٠,٠( )٣١٨,٢(
   تكنولوجـيات الطاقـة اليت تقلل     

    انبعاثات غازات الدفيئة

النقل: الـربنامج التنفـيذ احلـادي عشر         ٤٦,٤ ٨٢,٢ )٣٢,٢( )١٦٠,٦(
    املستدام بيئياً

 األنشطة التمكينية ٢٠,٠ ٤٦,٥ ٤٥,٣ ٧٣,٩ )٠,٠( )١٨٥,٩(

 تدابري االستجابة قصرية األجل ٧٠,٨ ٤٢,٢ ٢٥,١ ٣,٧ )٠,٠( )١٤١,٨(

٥٠,٠ 
)٢٧,٥( 

٢٢,٥ 
)٠,٠( 

 النهج التجرييب االستراتيجي للتكيف    ٢٧,٥

٣ ٣٢٦,٦ 
)٢ ٤١٢,٤( 

٩٩٠,٠ 
)٧٥,٨( 

 اجملموع ٢٨٠,٥ ٥٠٧,٠ ٦٦٧,٣ ٨٨٤,٣

 التمويل املشترك ٢ ٤٠٢,٩ ٢ ٣٢٢,١ ٣ ٤٠٣,٤ ٤ ٦٠٩,٧ )ب( )ب(
)١ ٦٥١,٨( )١٤ ٣٨٩,٩(      

 . واتصال غري رمسي مع أمانة مرفق البيئة العامليةFCCC/CP/2006/3مقتبس من الوثيقة  :املصدر

ويبقى املبلغ املخصص لكل    . ، اعتمدت ستة مشاريع يف إطار الدورة الرابعة لتجديد موارد املرفق          ٢٠٠٧يوليه  /إىل غايـة متوز    )أ( 
 . جمهوال٢٠١٠ً و٢٠٠٦برنامج تنفيذي بني عامي 

 جممـوع التمويل املشترك احملّصل يف إطار الدورة الرابعة لتجديد موارد املرفق جمهول مبا أنه مل ُيخصص حىت اآلن سوى جزء                     )ب( 
 . من املوارد

وُجمع . مصادر أخرى أيضاًعادة ما تشترك يف متويلها املشاريع املمولة مبنح من مرفق البيئة العاملية مث إنّ  -١١
 دوالرات لكل دوالر من ٤,٢( مليار دوالر من دوالرات الواليات املتحدة ١٤زيد عن ملشاريع املرفق هذه ما ي

 ومـا فتئ إمجايل مستوى التمويل املشترك للمشاريع املبلّغ عنه يزداد على حنو مطرد منذ              . )٩()مـنح املـرفق   
 .إنشاء املرفق

                                                      

 . تستند األرقام إىل مراسلة غري رمسية مع أمانة مرفق البيئة العاملية )٩(
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تغري املناخ يف سبيل    ) رآثا(للتخفيف من   وعـلى مدى السنوات، أُنفقت جلّ موارد املرفق املخصصة           -١٢
وُخصصت نسبة أقل بكثري من موارد املرفق       ). ١انظر اجلدول    (الـربناجمني التنفـيذيني اخلـامس والسادس      
 . للربناجمني التنفيذيني السابع واحلادي عشر

.  بفوائد قصرية األجل نظري تكلفة منخفضة نسبياًتدابري االستجابة قصرية األجلوكان متوقّعاً أن تعود  -١٣
متويل "، أن   ٢٠٠٤وبّينـت أمانـة املرفق، يف رّدها على دراسة برنامج تغري املناخ اليت أجراها املرفق يف عام                  

، مما أدى إىل تراجع حاد يف حافظة "الكربون واآلليات املرنة خفضت الطلب على تدابري االستجابة قصرية األجل
ديد موارد املرفق وغياهبا خالل الدورة الرابعة، وهو ما         تدابري االستجابة قصرية األجل خالل الدورة الثالثة لتج       

  حرية التركيز على دوره احلفزي على       ألنـه يـترك لـلمرفق نسبياً        إجيابـياً  اعتـربته إدارة املـرفق اجتاهـاً      
 .)١٠(املدى الطويل

 املرفق  وقّدم. )١١( مليون دوالر  ٢٠٠ املتصلة بتغري املناخ حنو      األنشطة التمكينية ويـبلغ إمجايل متويل      -١٤
وإىل غاية  .  طرفاً من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول يف إعداد بالغاهتا الوطنية األولية             ١٣٩متويالً لدعم   

 لبالغاهتا   بلدان قد تلقّت مساعدة للقيام بـاالستعراض والتقييم حتضرياً        ١١٠، كانت قرابة    ٢٠٠٧يوليه  /متوز
ات الوطنية ملرفق البيئة العاملية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج          ويقّدم برنامج دعم البالغ   . الوطنية الثانية 

 . بلدان يف إعداد بالغاهتا الوطنية الثانية١٠٦ املساعدة إىل األمم املتحدة للبيئة، يف إطار مرحلته الثانية، حالياً

رة الثالثة لتجديد موارده  عن طريق صندوقه االستئماين خالل الدوأنشطة التكيفوبدأ املرفق يف متويل  -١٥
 على  مشروعا١١ً، حصل ٢٠٠٧أغسطس / وإىل غاية آب.)١٢(بعد إقرار األولوية االستراتيجية املتعلقة بالتكيف

ومن .  مليون دوالر  ٢٩,٦املوافقة من أجل تلقي متويل من األولوية االستراتيجية املتعلقة بالتكّيف يبلغ جمموعه             
خالل اجلزء )  مليون دوالر٢٠,٤حنو (األولوية االستراتيجية املتعلقة بالتكيف املزمع ختصيص ما تبقى من أموال 

 .املتبقّي من الدورة الرابعة لتجديد موارد املرفق

  أن إمجايل التمويل الذي خصصه املرفق منذ       ٢٠٠٧يوليه  /وتفيد معلومات قّدمتها أمانة املرفق يف متوز       -١٦
 مليون دوالر عالوة على مبلغ مناظر خّصصه الشركاء ٣٦٥,٨يبلغ  برنامج املنح الصغرية يف إطار ١٩٩٢عام 

  يف املائة يف التسعينات إىل ما يزيد    ١٥وارتفعـت نسبة املشاريع اليت تستهدف تغري املناخ من          . نقـداً وعيـناً   

                                                      

)١٠( GEF. 2004. “GEF management responses to the M&E focal area program studies”. p.9. Available at: 

<http://www.gefweb.org/Documents/Council_Documents/GEF_C24/ME.C.24.7_GEF_Management_Responses_to_the_

M_E_Program_Studies_FINAL.doc>. 
 .<http://gefonline.org/home.cfm>: لبيئة العاملية على العنوانانظر قاعدة بيانات مشاريع مرفق ا )١١(
)١٢( GEF. 2004. “GEF assistance to address adaptation”. Available at: 

<http://www.gefweb.org/Documents/Council_Documents/GEF_C23/C.23.Inf.8.Rev.1_Adaptation_Council_paper_ 
FINAL.doc>. 
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 حسناً   ولقي برنامج املنح الصغرية الذي ينفذ يف خمتلف حماور عمل املرفق، قبوالً            .)١٣( على املائة حالياً   ٢٠على  
وتأكد هذا االستنتاج يف االستعراض املستقل الثالث الذي أجري         . لدى البلدان املستفيدة، وحّسن صورة املرفق     

والحظ العديد من أصحاب املصلحة يف البلدان املتلقية، .  لربنامج املنح الصغرية ملرفق البيئة العاملية٢٠٠٣يف عام 
ومية فضالً عن وكاالت منفذة، مدى فعالية برنامج املنح         مبـن يف ذلـك ممثلون حكوميون ومنظمات غري حك         

وخلُصت الدراسة الثالثة لألداء العام ملرفق      . الصـغرية يف االستجابة إىل األولويات القطرية على املستوى احمللي         
 تلبية  البيـئة العاملـية إىل أن مرونة برنامج املنح الصغرية أتاحت التفكري اخلالّق وتصميم األنشطة اهلادفني إىل                

 .)١٤(احتياجات البلدان النامية اجلزرية الصغرية وأقل البلدان منواً

  حملة عن حماور التركيز يف ختصيص املوارد املقّرر ضمن إطار دورة التجديد الرابعة-باء 

ويّتبع املاحنون لتربعات لفائدة الصندوق     . تعتمد عمليات جتديد موارد املرفق على تربعات من املاحنني         -١٧
 ألنشطة تغري املناخ )١٦(وهتدف الربجمة املقترحة. )١٥(ستئماين للمرفق إطاراً أساسياً حمدداً سلفاً لتقاسم األعباء     اال

 . مليون دوالر من املخصصات٩٩٠إىل بلوغ ) ٢٠١٠-٢٠٠٦(يف إطار فترة التجديد الرابعة 

. )١٧(٢٠٠٧أكتوبر /قرت يف تشرين األولوأعـّدت أمانـة مرفق البيئة العاملية استراتيجية منقحة لتغري املناخ أُ         -١٨
 حتويل مسارات تنمية أسواق   "تغري املناخ يف هذه االستراتيجية بأهنا       ) آثار(وتعـرف مهمة املرفق يف جمال التخفيف من         

الـبلدان املؤهلـة إىل اجتاهـات تتسم باخنفاض انبعاثات غازات الدفيئة يف قطاعات الطاقة والصناعة والنقل                 
وسيتمثل تأثري هذا العمل على املدى الطويل يف تباطؤ تراكم تركزات غازات الدفيئة يف             . واسـتخدام األراضي  

 :وستتمثل برامج التخفيف االستراتيجية فيما يلي". الغالف اجلوي

 تشجيع كفاءة الطاقة يف املباين السكنية والتجارية؛ )أ( 

 تشجيع كفاءة الطاقة يف القطاع الصناعي؛ )ب( 

                                                      

: كتروين لربنامج املنح الصغريةانظر املوقع اإلل )١٣(
<http://sgp.undp.org/index.cfm?module=ActiveWeb&page=WebPage&s=AboutSGP>. 

على الطريق حنو حتقيق    : الدراسة الثالثة عن األداء العام للمرفق     . ٢٠٠٥. مكتـب تقييم مرفق البيئة العاملية      )١٤(
ــثة عــن األداء العــام لصــن ــية، الدراســة الثال ــئة العاملــيةالنــتائج البيئ ــتايل.دوق البي :  مــتاحة عــلى املوقــع ال

<http://www.gefweb.org/MonitoringandEvaluation/MEPublications/MEPOPS/documents/Publications_OPS3_E-

book.pdf>. 
)١٥( GEF. 2005. “Overview of burden-sharing for GEF replenishments”. Available at: 

<http://www.gefweb.org/replenishment/Reple_Documents/documents/R.4.17%20Burden%20Sharing.pdf>. 
 .ختطيط الربامج االستراتيجية ألنشطة التمويل يف إطار مرفق البيئة العاملية )١٦(
)١٧( GEF. 2007. “Focal area strategies and strategic programming for GEF-4. GEF policy paper”. 

p.29 Available at: <http://www.gefweb.org/uploadedFiles/Focal%20Area%20Strategies_10.04.07.pdf>. 
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 السوقية للطاقة املتجددة؛تشجيع النهج  )ج( 

 تشجيع إنتاج الطاقة املستدام من الكتلة األحيائية؛ )د( 

 تشجيع النظم املبتكرة املستدامة للنقل احلضري؛  )ه( 

إدارة اسـتخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة كوسيلة حلماية أرصدة الكربون    )و( 
 .واحلد من انبعاثات غازات الدفيئة

ـ  -١٩ مساعدة البلدان النامية يف    " فقد عّرفت يف االستراتيجة املنقحة لتغري املناخ بأهنا          التكيفا مهمـة    أم
الـتحكم يف كيفية التصدي لآلثار الضارة لتغري املناخ، مبا يف ذلك التقلب، بواسطة برامج داعمة حتدد تدابري                  

ابلية للتأثر؛ وزيادة قدرة النظام البيئي على       التكيف املناسبة وتنفذها؛ وبناء القدرة على التكيف؛ واحلد من الق         
واستناداً إىل االستراتيجية املنقحة لتغري املناخ      . )١٨("التكـيف مع اآلثار الضارة لتغري املناخ، مبا يف ذلك التقلب          

أن بوضع أدوات فرز تتيح جلميع املشاريع املقبلة اليت سيدعمها املرفق "سيقوم املرفق خالل دورة التجديد الرابعة 
ومن املزمع، يف هذا الصدد، أن تكون مجيع املشاريع اليت          . ختفـف مـن املخاطر املتصلة بتغري املناخ مستقبالً        

وعلى مدى دورة التجديد الرابعة، سيتعني على مجيع املشاريع       . )١٩("يدعمهـا املـرفق قابلة للتكيف مع املناخ       
ظر يف آثار تغري املناخ على نتائجها وأن تعّدل         أن تن "املقدمـة للحصـول على موافقة املدير التنفيذي للمرفق          

 ".تصميمها لتزيد قدرته على التكيف مع تغري املناخ

وخالل دورة التجديد الرابعة، ستشكل املوارد املتاحة يف األصل لألولوية االستراتيجية املتعلقة بالتكيف  -٢٠
وبعد . ٢٠٠٤مايو / العاملية يف البداية يف أيار مليون دوالر الذي خصصه جملس مرفق البيئة٥٠بقية املقدار البالغ 

سُتقيَّم جتربة األولوية االستراتيجية املذكورة بغية      )  مليون دوالر  ٢٠حوايل  (ختصـيص هـذه املـوارد املتبقية        
متويل التكيف؛ ودمج التكيف يف حماور عمل املرفق؛ واإلبقاء على التكيف       : اسـتخالص العـرب األولية مما يلي      

 .اتيجية لتحقيق أقصى حد من الفعالية من حماور عمل املرفق فيما يتصل بإدارة املوارد الطبيعيةكأولوية استر

، األنشطة التمكينية وتشـري االستراتيجية املنحقة لتغري املناخ إىل أن ترتيبات قد وضعت، فيما خيص               -٢١
وكما أشارت أمانة . لثالثة ملوارد املرفقلدعم البالغات الوطنية الثانية ملعظم البلدان املؤهلة خالل دورة التجديد ا

املرفق خيطط، يف إطار املتابعة، لتقييم فعالية الطريقة احلالية لتمويل البالغات الوطنية الثانية باستخدام "املرفق فإن 
. إجـراءات سـريعة فّوضت مبوجبها سلطة اإلقرار لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة               

استناداً إىل هذا التقييم الذي سيشمل مشاورات مع جمموعة خمتارة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول،                 و
، سيتخذ  ]فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية            [و

ويف أثناء ذلك، سيستمر . الثالثة باستخدام العملية السريعةقرار بشأن الطريقة اجلديدة لتمويل البالغات الوطنية 

                                                      

 .٣٠ و٢٩، الصفحات ١٧انظر الوثيقة املشار إليها يف احلاشية  )١٨(
 .٤٠، الصفحة ١٧انظر الوثيقة املشار إليها يف احلاشية  )١٩(
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العمل بالطرائق احلالية املستخدمة لتمويل البالغات الوطنية الثالثة بغية متويل البالغات الوطنية الالحقة باستخدام 
 ".املوارد املتاحة للبلد الطالب ضمن إطار توزيع املوارد

 ماليني  ١١٠ يف إطار دورة التجديد الرابعة       امج املنح الصغرية  لربنويـبلغ جمموع األموال املخصصة       -٢٢
وسـيتعني على البلدان اليت اكتسبت قدرة كبرية حتويل مصدر متويلها من امليزانية العامة لربنامج املنح                . دوالر

 كانت الصغرية إىل خمصصاهتا اإلرشادية ضمن إطار توزيع املوارد، بغية ختصيص متويالت الربنامج لبلدان جديدة
  وخالل دورة التجديد الرابعة سيبلغ أقصى مقدار ميكن أن حيصل عليه أي            .)٢٠(تنـتظر انضمامها إىل الربنامج    

 . دوالر يف السنة٦٠٠ ٠٠٠ مليون دوالر، أي مبتوسط ٢,٤بلد 

وقد .  على املفاوضات املتعلقة بدورة التجديد اخلامسة٢٠١٠وسيتوقف مقدار متويالت املرفق بعد عام  -٢٣
وينبغي إجراء  . ٢٠٠٨عني عـلى أمـني املـرفق أن يبدأ بوضع الترتيبات لدورة التجديد اخلامسة يف عام                 يـت 

ومن املتوقع أن يقوم مؤمتر األطراف وفقاً       . ٢٠٠٩املفاوضات املتعلقة بالدورة اخلامسة والبت يف أمرها يف عام          
يف إطار االستعراض الرابع لآللية املالية، بتقدير  أعاله و٤ إىل ١ملرفق مذكرة التفاهم املشار إليها يف الفقرات من 

 .مبلغ األموال الالزمة ملساعدة البلدان النامية واإلسهام يف دورة التجديد اخلامسة

  إطار توزيع املوارد-جيم 

 ويف )٢١(تـرد توجـيهات مؤمتر األطراف بشأن إطار توزيع املوارد يف تقرير املؤمتر عن دورته العاشرة       -٢٤
 . ١٢-م أ/٣ و١١-م أ/٥املقررين 

متـثّل عنصـر أساسي من عناصر جدول األعمال اخلاّص بإصالح دورة التجديد الثالثة يف وضع إطار          -٢٥
واعتمد جملس مرفق البيئة العاملية إطار      .  إىل األولويات البيئية العاملية واألداء     لتوزيع املوارد على البلدان استناداً    

 .٢٠٠٥سبتمرب /توزيع املوارد يف أيلول

وقد ُحددت املوارد اليت ميكن لكل بلد مؤهل أن ينتظرها من مرفق البيئة العاملية لفترة جتديد املوارد اليت  -٢٦
 ١ يف   وبدأ تشغيل إطار توزيع املوارد    . تستغرق أربع سنوات وسُتستكمل املخصصات األولية يف منتصف فترة التجديد         

 . ر تلقي حد أدىن من املخصصات قدره مليون دوالر        وميكـن لكل بلد مؤهل أن ينتظ      . ٢٠٠٦يولـيه   /متـوز 
 يف ١٥وال ميكن أن يتجاوز املبلغ اإلمجايل الذي يتلقاه أي بلد من حمور عمل تغري املناخ ملرفق البيئة العاملية نسبة 

وُيسـتخدم معاً، لتحديد حصة املوارد املخصصة لكل بلد، مؤشران ُنشرا يف            . املائـة مـن املـوارد املـتاحة       
ويقيس مؤشر منافع   . ، مها مؤشر منافع مرفق البيئة العاملية ومؤشر أداء مرفق البيئة العاملية           ٢٠٠٦سبتمرب  /أيلول

مـرفق البيئة العاملية إمكانات بلد ما يف جمال توليد منافع بيئية عاملية، بينما يقّيم مؤشر أداء مرفق البيئة العاملية                    
                                                      

)٢٠( GEF. 2007. “Information note on the management of the small grants program”. Available at: 

<http://www.gefweb.org/uploadedFiles/Documents/Council_Documents__(PDF_DOC)/GEF_31/C.31.Inf.4%20S

GP%20Information%20Note.pdf>. 
 .١١، املرفق الثالث، الفقرة FCCC/CP/2004/10انظر الوثيقة  )٢١(
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ويعتمد مؤشر أداء مرفق    . بنجاح تنفيذ برامج املرفق ومشاريعه    قدرات بلٍد ما وسياساته وممارساته ذات الصلة        
 .)٢٢(البيئة العاملية على بيانات السياسات القطرية والتقييم املؤسسي للبنك الدويل

  بلداً ٤٦ويف حمـور عمل تغري املناخ لدورة التجديد الرابعة، يتراوح املبلغ املخصص لكل بلد من مجلة    -٢٧
 بلداً متويل   ١١٥وميكن أن تلتمس البلدان املتبقية وعددها       .  مليون دوالر  ١٥٠ر و  ماليني دوال  ٣,١مـا بـني     

وتلقى االحتاد الروسي والصني واهلند أكرب      . )٢٣( مليون دوالر  ١٤٨,٦مشـاريعها من خمصصات يبلغ جمموعها       
مل األرجنتني املخصصات ضمن إطار توزيع املوارد، يليها الربازيل وجنوب أفريقيا واملكسيك وجمموعة بلدان تش

وإندونيسيا وأوكرانيا ومجهورية إيران اإلسالمية وباكستان وتايلند وتركيا ورومانيا ومجهورية فرتويال البوليفارية 
 . وكازاخستان وماليزيا ومصر

 يف إجراء   ٢٠٠٨ديسمرب  /نوفمرب أو كانون األول   /وسـينظر جملس مرفق البيئة العاملية يف تشرين الثاين         -٢٨
وسُيستند إىل استنتاجات هذا االستعراض يف إعداد الدراسة الرابعة . صف املدة إلطار توزيع املوارداستعراض ملنت

وُدعيت مراكز التنسيق التابعة لكل من املرفق واالتفاقية إىل التعليق على ورقة . لألداء الشامل ملرفق البيئة العاملية
وسُتقدم نتيجة  .  صاغتها وحدة التقييم التابعة للمرفق     النهج واختصاصات التقييم بالنسبة إىل منتصف املدة اليت       
 .٢٠٠٨أكتوبر /االستعراض إىل جملس مرفق البيئة العاملية يف تشرين األول

  حملة عن الصندوق اخلاص لتغري املناخ وصندوق أقل البلدان منواً-دال 

اخلاص لتغري املناخ وصندوق أقل     مها الصندوَق   .  صندوقني خاصني يف إطار االتفاقية     ٧-م أ /٧ أنشـأ املقرر     -٢٩
 .وُيشّغل كال الصندوقني مرفق البيئة العاملية بوصفه هيئة مسؤولة عن عمليات اآللية املالية لالتفاقية. البلدان منواً

ويتم، . ويعتمد صندوق أقل البلدان منواً والصندوق اخلاص لتغري املناخ كالمها على مسامهات املاحنني             -٣٠
ؤمتر األطراف، تشغيلهما بصفة مستقلة عن الصندوق االستئماين للمرفق، ومها ال يتبعان من مث وفقاً لتوجيهات م

وإذ . وجيري جتديد موارد الصندوقني على أساس مستمر      . املتطلـبات ذاهتا فيما يتعلق بتوزيع املوارد وجتديدها       
 ال يقّر فترة جتديد حمددة سلفاً، وال يتيح جتديد املوارد على أساس مستمر للماحنني املرونة للمسامهة يف أي وقت،
 .يكفل من مث القابلية للتنبؤ على صعيد ختطيط توزيع املوارد على مّر الزمن

 اجتماعان إلعالن التربعات قصد تعبئة موارد صندوق أقل البلدان منواً           ٢٠٠٦وُعقـد خـالل عـام        -٣١
 . والصندوق اخلاص لتغري املناخ

                                                      

: د واملخصصات على العنوان التايل    ميكـن االطالع على معلومات مفصلة بشأن إطار توزيع املوار          )٢٢(
http://www.gefweb.org/interior_right.aspx?id=82&menu_id=120. 

)٢٣( GEF. 2006. “Progress report on implementing the RAF”. Available at:  
<http://www.gefweb.org/documents/council_documents/GEF_30/documents/C.30.11ProgressReportonImplementi

ngtheRAF_001.pdf>.  
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، ٢٠٠٦أغسطس  /وافق جملس املرفق، يف اجتماعه املعقود يف آب       ،  تعلقة بالصندوقني وخبصوص اختاذ القرارات امل    -٣٢
وُتفوض إىل هذا اجمللس أي قرارات . على أن جيتمع بصفته جملس صندوق أقل البلدان منواً والصندوق اخلاص لتغري املناخ      
 .املناخ دون سوامهاأو إجراءات متس بصفة مباشرة صندوق أقل البلدان منواً أو الصندوق اخلاص لتغري 

 الصندوق اخلاص لتغري املناخ -١

  ٨-م أ /٧ و ٧-م أ /٧ يف املقررات    توجيهات مؤمتر األطراف بشأن الصندوق اخلاص لتغري املناخ       ترد   -٣٣
 .١٢-م أ/١ و٩-م أ/٥و

ق للصندوق ، أقّر جملس مرفق البيئة العاملية وثيقة الربجمة اليت أعدها املرف٢٠٠٤نوفمرب /ويف تشرين الثاين -٣٤
وتتنـاول الوثيقـة، وفقـاً   .  واعتمدها كأساس ألنشطة التمويل يف إطار الصنـدوق       )٢٤(اخلاص لتغري املناخ  

 .، مسأليت التكيف وتطوير التكنولوجيات ونقلها٧-م أ/٧للمقرر 

، ١٢-م أ /١، اعتمد جملس مرفق البيئة العاملية، استجابة إىل املقرر          ٢٠٠٧أكتوبر  /ويف تشـرين األول    -٣٥
اليت اعتمدها مؤمتر األطراف وخلاص لتغري املناخ التوجيهات املتعلقة بالصندوق اتنفيذ برجمة "وثيقة منقحة بعنوان 

، وقدمت الوثيقة مزيداً من )٢٥("ثانية عشرةيف اتفاقـية األمـم املـتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ يف دورته ال          
ا فضالً عن الطاقة والنقل والصناعة والزراعة واحلراجة وإدارة         التفاصيل بشأن متويل تطوير التكنولوجيات ونقله     

 . النفايات والتنويع االقتصادي

من . )٢٦( مليون دوالر  ٦٧، مت إعالن التّربع لفائدة الصندوق مببلغ مقداره         ٢٠٠٧يوليه  /وإىل غاية متوز   -٣٦
 ماليني دوالر ١٠ التابع للصندوق و مليون دوالر أعلن التربع هبا لربنامج التكيف    ٥٧أصل هذا املبلغ هناك حنو      

 . لربنامج نقل التكنولوجيا التابع للصندوق

وسـريد يف الفروع من ألف إىل جيم والفرع زاي من الفصل ثالثاً أدناه مزيد من التفاصيل عن الدعم                    -٣٧
 .املخصص لقطاعات حمددة يف إطار الصندوق اخلاص لتغري املناخ

                                                      

)٢٤( GEF. 2004. “Programming to implement the guidance for the Special Climate Change Fund adopted by 

the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change at its ninth session”. 

Available at: 

>http://www.thegef.org/Documents/Council_Documents/GEF_C24/C.24.12_SCCF_programming_paper_FINAL.doc<. 
)٢٥( Available at: 

<http://thegef.org/uploadedFiles/Documents/LDCFSCCF_Council_Documents/LDCFSCCF2June_2007/L

DCF.SCCF.2.4%20SCCF%20Programming%20Paper.pdf>. 
تغال، والدامنرك، والسويد، إسبانيا، وأملانيا، وآيرلندا، وإيطاليا، والرب(تعدت ثالثة عشر من األطراف  )٢٦(

بتقدمي مسامهات ) وسويسرا، وفنلندا، وكندا، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، والنرويج، وهولندا
 .إىل الصندوق اخلاص بتغري املناخ
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 صندوق أقل البلدان منواً -٢

  ٨-م أ /٨ و ٧-م أ /٧يف املقررات   توجـيهات مؤمتر األطراف بشأن صندوق أقل البلدان منواً          تـرد    -٣٨
 .١١-م أ/٣ و٩-م أ/٦و

، إعداد برامج العمل الوطنية ٩-م أ/٦ و٨-م أ/٨مرفق البيئة العاملية، استجابة إىل املقررين       ودعم   -٣٩
رقة و"، اعتمد جملس املرفق وثيقة بعنوان       ٢٠٠٦مايو  /ويف أيار . للتكـيف يف إطار صندوق أقل البلدان منواً       

وتنص الربجمة على . )٢٧("بـرجمة لـتمويل تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف يف إطار صندوق أقل البلدان منواً       
ووفقاً هلذه . إجراءات تشغيلية لتمويل تنفيذ األنشطة ذات األولوية احملددة يف إطار برامج العمل الوطنية للتكيف

 تتمثل القطاعات ذات األولوية املتوقع أن تلقى العناية األكرب يف إطار برامج العمل الوطنية للتكيف يف                 الربجمة،
املوارد املائية، واألمن الغذائي والزراعة، والصحة، والتأهب للكوارث وإدارة املخاطر، والبنية األساسية وإدارة             

 . حمور اهتمام مشتركوميكن أن يشكل التكيف اجملتمعي أيضاً. املوارد الطبيعية

. )٢٨( مليون دوالر  ١٦٣، مت إعالن تربعات لفائدة الصندوق مببلغ مقداره         ٢٠٠٧يوليه  /وإىل غاية متوز   -٤٠
ويـرد يف الفـرع ألف من الفصل ثالثاً أدناه مزيد من التفاصيل عن الدعم املخصص لقطاعات حمددة يف إطار                    

 .صندوق أقل البلدان منواً

 يل املتاح والالزم ملساعدة البلدان النامية تقدير التمو-ثالثاً 

  التكيف-ألف 

 ٧-م أ/٦ و٧-م أ/٥ و٤-م أ /٢ و ١-م أ /١١ يف املقررات    توجـيهات مؤمتر األطراف بشأن التكيف     تـرد    -٤١
 . ١٢-م أ/٣ و١٠-م أ/٨ و١٠-م أ/١و

 متويل مرفق البيئة العاملية للتكيف -١

ل املتاحة أو املعلن التربع هبا ملشاريع التكيف واخلاضعة إلدارة  خبصوص تعبئة املوارد، يبلغ مقدار األموا      -٤٢
 ).٢انظر اجلدول ( مليون دوالر ٢٧٠املرفق 

                                                      

)٢٧( GEF. 2007. “Programming paper for funding the implementation of NAPAs under the LDC Trust 

Fund”. Available at: 

<http://thegef.org/Documents/Council_Documents/GEF_C28/documents/C.28.18LDCTrustFund_000.pdf>. 

إسبانيا، وأستراليا، وأملانيا، وآيرلندا، وإيطاليا، والربتغال، والدامنرك، (تعدت مثانية عشر من األطراف  )٢٨(
وكندا، ولكسمربغ، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، والسـويد، وسويسـرا، وفرنسا، وفنلندا،     

 .بتقدمي مسامهات إىل صندوق أقل البلدان منواً) والنرويج، ونيوزيلندا، وهولندا، واليابان
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  صناديق التكيف التابعة ملرفق البيئة العاملية-٢اجلدول 
 )مباليني دوالرات الواليات املتحدة(

 ندوقالص املوارد املعبأة املوارد املخصصة األموال املتبقية أموال مرتقبة

 
١٤,٤ 

 
٢٠,٤ 

 
٢٩,٦ 

 
٥٠,٠ 

األولوية : الصندوق االستئماين للمرفق  
 االستراتيجية املتعلقة بالتكيف

 الصندوق اخلاص لتغري املناخ ٥٧,٠ ٣٣,٥ ٢٣,٥ ٤٢,٠

 صندوق أقل البلدان منواً ١٦٣,٠ ١٦,٠ ١٤٧,٠ ١٦,٧

 اجملموع ٢٧٠,٠ ٧٩,١ ١٩٠,٩ ٧٣,١

 .مقدمة من أمانة املرفقيستند اجلدول إىل معلومات : مالحظة

، األولوية االستراتيجية املتعلقة بالتكيف مشروعاً يف إطار ١١، أُقر ٢٠٠٧سبتمرب /وإىل غايـة أيلول   -٤٣
إىل )  مليون دوالر٢٠,٥حوايل (وُنقلت األموال املتبقية للربنامج النموذجي .  ملـيون دوالر  ٢٩,٦جمموعهـا   

يد املعلومات املقدمة من أمانة املرفق بأن هناك حالياً ستة مشاريع رهن وتف. الدورة الرابعة لتجديد موارد املرفق   
واألولوية االستراتيجية املتعلقة   . )٢٩( ماليني دوالر  ١٠,٦التنفـيذ وُيـتوقع أن خيصص هلا املرفق دعماً مبقدار           

ب تقييم  بالتكيف مرحلة جتريبية؛ وسُيستعرض إدماج التكيف ضمن أولويات الصندوق االستئماين للمرفق عق           
. األولويـة االستراتيجية املتعلقة بالتكيف، املقرر أن جيري يف السنة املقبلة بعد استنفاد أموال الربنامج التجرييب               

وتثري استراتيجية املرفق املنقحة املتعلقة بتغري املناخ صراحة مسألة ما إذا كان ينبغي أن يواصل املرفق تقدمي الدعم 
ستئماين يف إطار حمور عمل حمدد أو ما إذا كان ينبغي إدماج متويل التكيف              ملشـاريع التكيف من صندوقه اال     

 ويف ضوء حتديات األولوية االستراتيجية املتعلقة بالتكيف، اقُترح يف الدراسة           )٣٠(ضمن مجيع حماور عمل املرفق    
يف إىل برنامج املنح الصغرية     الثالثة لألداء العام ضّم األموال املتاحة يف إطار األولوية االستراتيجية املتعلقة بالتك           

وشدد عدد من البلدان النامية     . بغية تلبية االحتياجات اخلاصة ألقل البلدان منواً والدول النامية اجلزرية الصغرية          
 عـلى ضرورة أن تواصل أنشطة التكيف، ال سيما األنشطة طويلة األجل، أداء دور رئيسي يف                 )٣١(األطـراف 

يشكل االستعراض خطوة حامسة صوب التوصل إىل فهم أوضح ملا حتقق من            وس. الصـندوق االستئماين للمرفق   
 .)٣٢(نتائج عن طريق املشاريع املنفذة ولقياس التكيف وتعريفه

أربعة مشاريع متوسطة احلجم ومخسة (، متت املوافقة على تسعة مشاريع ٢٠٠٧سبتمرب /وإىل غاية أيلول -٤٤
 ٣٣,٥ للصندوق اخلاص لتغري املناخ، وُخصص هلا ما جمموعه          يف إطار برنامج التكيف التابع    ) مشـاريع كبرية  

                                                      

 .معلومات مقدمة من أمانة املرفق )٢٩(
 . أعاله١٧انظر الوثيقة املشار إليها يف احلاشية  )٣٠(
 بشأن اآلراء والتوصيات فيما يتعلق بالتمويل املتاح هلا يف حمور عمل تغري انظر ردود األطراف مؤخراً )٣١(

 .FCCC/SBI/2007/Add.1و FCCC/SBI/2007/MISC.11املناخ يف الوثيقتني 
)٣٢( FCCC/SBI/2007/14. 
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غري أن الطلب على .  مليون دوالر متاحاً ملشاريع تكيف أخرى٢٣,٥وهكذا، ال يزال مبلغ بنحو . مليون دوالر
، كان  ٢٠٠٧سبتمرب  /املشاريع يف إطار برنامج التكيف التابع للصندوق اخلاص لتغري املناخ مرتفع؛ ففي أيلول            

 مليون دوالر، وهو مبلغ ٤٢,٠مثانية مشاريع رهن التنفيذ يف إطار الصندوق اخلاص لتغري املناخ، مبا قيمته هناك 
وحبكم أن املرّجح أن ُيخصص يف املستقبل القريب كامل التمويل املتاح للتكيف يف             . )٣٣(يتجاوز التمويل املتاح  

دان املاحنة بالضرورة امللحة للمسامهة يف برنامج       إطـار الصـندوق اخلاص لتغري املناخ، أبلغت أمانة املرفق البل          
 .التكيف التابع للصندوق وشرعت يف تنظيم اجتماعات إلعالن التربعات

 مليون ١٦٣ مليون دوالر من أصل ما مقداره     ١٢وُخصص إلعداد برامج العمل الوطنية للتكيف مبلغ         -٤٥
، ٢٠٠٧سبتمرب  /وإىل غاية أيلول  . )٣٤(ًالبلدان منوا لصندوق أقل   دوالر وهـو املبلغ املتاح أو املعلن التربع به          

 مليون دوالر املوافقة ٢٠,٦٨نالت سبعة مشاريع لتنفيذ برامج عمل التكيف الوطنية بلغت مسامهات املرفق فيها 
من قبل مرفق حتديد املشروع، وهو ما يعين أن هذه املشاريع اعُتربت مستوفية ملعايري األهلية اليت حددها صندوق 

وإذا اعُتمدت مجيع هذه املشاريع،     . الـبلدان منواً ودخلت مرحلة انتظار اعتمادها من جانب الصندوق         أقـل   
 . مليون دوالر٣٢,٦٨فسيكون صندوق أقل البلدان منواً قد خصص هلا 

وفـيما يتعلق بالوصول إىل موارد صندوق أقل البلدان منواً، الحظ املشاركون يف الدورة الثانية عشرة                 -٤٦
 ، )٣٥(٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٨ إىل   ٦خلـرباء املعـين بأقل البلدان منواً، املعقودة يف بانكوك بتايلند من             لفـريق ا  

مـا أدخل مؤخراً من حتسينات على دورة مشاريع مرفق البيئة العاملية، وطلبوا إذكاء الوعي بتلك اإلجراءات                 
 .بواسطة وضع مبادئ توجيهية وعقد حلقات تدريبية

 مليون دوالر   ١٢ مليون دوالر، منها     ٧٩,١ خصص املرفق إمجاالً ملشاريع التكيف       ،٢٠٠٥ومنذ عام    -٤٧
، خصصت معظم متويالت التكيف لقطاعات      ١وكما يظهر يف الشكل     . إلعـداد برامج العمل الوطنية للتكيف     

 . البحر الكارييبالزراعة واحلراجة، وتوفري املياه، واملناطق الساحلية يف أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية ومنطقة 

                                                      

 .معلومات مقدمة من أمانة املرفق )٣٣(
 .معلومات مقدمة من أمانة املرفق )٣٤(
)٣٥( FCCC/SBI/2007/31. 
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 )٢٠٠٧-٢٠٠٥( توّزع مشاريع التكيف املعتمدة، حبسب املناطق والقطاعات -١الشكل 
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المناطق الساحلية

 . استناداً إىل معلومات مقدمة من أمانة مرفق البيئة العاملية:مالحظة

صندوق أقل البلدان منواً    ورحبـت األطـراف غـري املدرجة يف املرفق األول بالفرص املتاحة يف إطار                -٤٨
والصندوق اخلاص بتغري املناخ فيما يتعلق بالوصول إىل متويل التكيف وحبلقات العمل اإلقليمية اليت عقدها املرفق 

من ناحية أخرى، سلط املشاركون يف حلقات . )٣٦(بشأن خمتلف نوافذ التمويل اليت يتيحها املرفق لتيسري الوصول
 الضوء على عدد من املسائل ١٠-م أ /١اخلرباء اليت نظمت استجابة إىل املقرر       العمـل اإلقليمـية واجتماعات      

 .)٣٧(املتصلة بالوصول إىل ما يوجد من متويل للتكيف

ويصعب حالياً التنبؤ مبقدار التمويل الذي سيتاح للتكيف يف إطار املرفق يف املستقبل القريب، بالنظر إىل  -٤٩
الصندوق اخلاص بتغري املناخ ُتجدد على أساس طوعي ومستمر وأن متويل           أن موارد صندوق أقل البلدان منواً و      

التكيف يف إطار الصندوق االستئماين للمرفق سيعتمد على استنتاجات استعراض األولوية االستراتيجية املتعلقة             
لتغري وتـرى أمانة املرفق أن التمويل الطوعي اإلضايف للتكيف، ال سيما يف إطار الصندوق اخلاص            . بالتكـيف 
سـيعتمد أيضاً على نتائج املفاوضات املتعلقة بصندوق التكيف؛ وتوجد بعض أوجه التداخل يف نوع نشاط                املـناخ،   

 من املقرر ٨أي تلك املعروضة يف الفقرة     (التكيف الذي ُيتوقع أن يغطيه الصندوق اخلاص لتغري املناخ وصندوق التكيف            
 ).٧-م أ/٥

                                                      

)٣٦( FCCC/SBI/2007/14. 
 .  قائمة املسائل اليت أثارهتا البلدان النامية يف حلقات العمل هذهFCCC/SBI/2007/14يف الوثيقة ترد  )٣٧(
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ملرفق بأن جتريب تدابري ومشاريع تكيف ملموسة يف إطار املرفق وعلى           وعالوة على ذلك، تفيد أمانة ا      -٥٠
وترى أمانة املرفق أن عملية التعلّم باملران هذه من شأهنا          . أرض الواقـع يقـدم معلومات عن تكاليف التكيف        

 .فقحتسني الدعم املايل املقدم للتكيف على غرار املبادرة املقترحة ذات الصلة بدمج التكيف يف حافظة املر

 املوارد الالزمة ملساعدة البلدان النامية يف تلبية احتياجاهتا املتصلة بالتكيف -٢

 حملة عن االحتياجات

، ميكن أن   ٣وفقـاً ملا جاء يف ورقة املعلومات املتعلقة بالتدفقات االستثمارية واملالية وملا يبينه اجلدول                -٥١
) اخلاصة والعامة، واحمللية والدولية   (افية من مجيع املصادر     تضـاهي الـتدفقات االستثمارية واملالية العاملية اإلض       

والتغري . )٣٨( عشرات املليارات من دوالرات الواليات املتحدة٢٠٣٠والالزمة للتكيف مع تغري املناخ حبلول عام 
تلف من  الـذي ال بد أن حيدث يف البلدان النامية فيما يتعلق بالتدفقات االستثمارية واملالية اخلاصة بالتكيف خي                

  وستحتاج األطراف غري املدرجة يف املرفق األول إىل حصة كبرية من تلك التدفقات اإلضافية. قطاع إىل آخر
 ). مليار دوالر٦٧ و٢٨بني (

التدفقات االستثمارية واملالية اإلضافية املقدرة اليت حتتاجها األطراف غري          -٣اجلدول 
عامة واخلاصة، واحمللية   ال(املدرجـة يف املـرفق األول مـن مجيع املصادر           

 ٢٠٣٠للتكيف يف عام ) والدولية
 )مبليارات دوالرات الواليات املتحدة(

 القطاع املبلغ

 الزراعة واحلراجة ومصائد األمساك ٧

 توفري املياه ٩

 الصحة البشرية ٥

 املناطق الساحلية ٥

 البنية األساسية ٤١-٢

 Background paper on analysis of existing ". ٢٠٠٧. ية بشأن تغري املناخاالتفاقية اإلطار: معلومات مقتبسة عن: املصدر

and planned investment and financial flows relevant to the development of effective and appropriate 
international response to climate change." 

ملمكن توقع أن يغطي التمويل املقدم من املصادر اخلاصة جزءاً وتفيد ورقة املعلومات األسياسية بأن من ا -٥٢
مثل الزراعة واحلراجة ومصائد (من تكاليف التكيف يف القطاعات ذات األصول املادية اخلاضعة للملكية اخلاصة 

 لوائح  وسيتعني توفري موارد عامة لتنفيذ سياسات أو      . ، ال سيما يف البلدان املتقدمة     )األمسـاك، والبنية األساسية   

                                                      

 .٤ أعاله، الفصل ٤انظر الوثيقة املشار إليها يف احلاشية  )٣٨(
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وسيتعني توفري موارد حملية    . تشجع استثمار موارد القطاع اخلاص يف تدابري التكيف، ال سيما يف البلدان النامية            
 .عامة لتغطية تكاليف التكيف املتصلة بآثار تغري املناخ على البنية األساسية العامة يف مجيع البلدان

مل أن حتتاج تدابري التكيف لتمويل عام خارجي        وختلـص ورقـة املعلومات األساسية إىل أن من احملت          -٥٣
وسيتعني توفري هذا التمويل اإلضايف خصوصاً للقطاعات والبلدان اليت تعتمد بالفعل اعتماداً كبرياً على              . إضايف

الدعم اخلارجي، مثل قطاع الصحة يف أقل البلدان منواً، أو البنية األساسية الساحلية يف البلدان النامية املعرضة                 
ـ   وآليات ومصادر التمويل احلالية حمدودة وُيحتمل أن يستلزم األمر مصادر          . الرتفـاع مستوى مياه البحر    دة  بش
  .ة جديدمتويل

        من أجل                               الستثمار يف الطاقة النظيفة     ، يف خطة العمل املتعلقة باإلطار الذي وضعه ل        البنك الدويل ويربز   -٥٤
             ً             ً      ً     ً                جه سيشكل حتدياً وسيقتضي دعماً مالياً كبرياً عن طريق                                               أن النهوض بالعمل املتعلق بالتكيف وإدما                التنمـية   

                                     وعلى الرغم من عدم توفر أي تقدير واضح   .  )٣٩ (                                                      املنح واملساعدة اإلمنائية الرمسية يفوق املستويات احلالية بكثري
       ؤ وإىل                                                                                                             لالحتياجات املالية، يشري البنك الدويل إىل احلاجة إىل موارد مالية إضافية وكافية ومستدامة وقابلة للتنب              

                                                                                                              تـنويع مصادر تلك املوارد هبدف زيادة عناصر التكيف يف املساعدة اإلمنائية الرمسية وإدماج تدابري التكيف يف                 
  .               تدفقات االستثمار

                                 أن موارد املرفق ستكون حامسة                                           الستثمار يف الطاقة النظيفة والتنمية     ل     طار  عمل املتعلقة بإ                 وتـبني خطة ال    -  ٥٥
                                                                               ية احتياجات البلدان النامية يف جمال التكيف وتعزيز إدماج حوافظ االستثمار                                            األمهـية عـلى املدى القصري لتلب      

                             وال بد من ضمان االستمرارية       .  )٤٠ (                  يف السنوات املقبلة    "                               حتصينها من تأثريات تغري املناخ     "                        الوطنـية والدولـية و    
                      ومتعددة األطراف يف                                                                                              وسلك اجتاه استراتيجي للمساعدة على تعبئة املزيد من الدعم املايل من املنظمات الثنائية            

  .          ً                                                           وال بد أيضاً من إشراك القطاع اخلاص يف ختطيط التكيف وتنفيذه على أساس قطاعي  .         هذا اجملال

    ٢٢       ً                                      برناجماً من برامج العمل الوطنية للتكيف ال      ٢١          ، يتضمن                  ً   ألقل البلدان منواً                           وخبصوص االحتياجات اخلاصة     -  ٥٦
                                                             كاليف مشاريع برامج العمل الوطنية للتكيف الالزمة لتلبية                      تقديرات لت      ٢٠٠٧       سبتمرب   /                         املقدمـة إىل غاية أيلول    

      انظر  (                مليون دوالر       ٣٥٢                                          ً                                               االحتـياجات املـلحة والفوريـة ألقل البلدان منواً يف جمال التكيف، اليت تبلغ قيمتها              
                                                                                            وجتـدر اإلشـارة إىل أن هذا الرقم سريتفع نتيجة لتقدمي برامج عمل وطنية جديدة للتكيف                  .  )٤١ ( ) ٢         الشـكل 
          برنامج    ٢١           وإذا كان     .                                                                              د احتياجات أخرى يف جمال التكيف خالل الدورة الرابعة لتجديد موارد املرفق                 ولتحدي

        مليون    ٧٧١                                   برنامج عمل وطين، على سبيل اإلسقاط،   ٤٦                        مليون دوالر، فقد يتطلب    ٣٥٢               عمل وطين ستتطلب 
ّ         وإذا استطاع املرفق أن يعّزز        .     دوالر                             ا مضى، فإن التمويل الذي                                               دوالرات كل دوالر واحد، كما فعل يف م         ٤  ب                       

                                                      

)٣٩( World Bank. 2007. “Clean energy for development investment framework: the World Bank group  

 action plan”. pp.19−24. Available at: <http://siteresources.worldbank.org/DEVCOMMINT/Documentation/21289621/ 
DC2007-0002(E)-CleanEnergy.pdf>. 

 . أعاله٣٩انظر الوثيقة املشار إليها يف احلاشية  )٤٠(
 . ال يشمل ذلك النيجر، اليت مل تقدم تقديرات لتكاليف املشاريع )٤١(
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    ٢١                                                                                                 يوفره والالزم لدعم احتياجات التكيف امللحة والفورية احملددة يف برامج العمل الوطنية املقدمة البالغ عددها 
  .                          مليون دوالر للمجموع املسقط   ٢٠٠              مليون دوالر و  ٩٠      ً           برناجماً سيتمثل يف 

 الوطنية للتكيف، حبسب البلدان تكلفة األنشطة ذات األولوية احملددة يف برامج العمل -٢الشكل 
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 األولويات اخلاصة اليت حددهتا األطراف غري املدرجة يف املرفق األول

                                         ، اعتربت معظم األطراف الزراعة ومصائد األمساك                                     االحتياجات التكنولوجية املتصلة بالتكيف     خبصوص  -  ٥٧
  .   ً                                                            قاً للبالغات الوطنية األولية وتقييمات االحتياجات التكنولوجية                                                   واملـناطق الساحلية قطاعات ذات أولوية، وف      

 يف املائة من األطراف املبلّغة، يف تقييمات احتياجاهتا التكنولوجية، تلك االحتياجات يف قطاع              ٦٢,٥وحّددت  
ة يف قطاع    يف املائ  ٣٧,٥ يف املائة يف إدارة املناطق الساحلية، و       ٤١,٧الـزراعة ومصائد األمساك، بينما حددهتا       

كذلك، حّددت األطراف حاجة إىل الدعم يف جماالت بناء القدرات،          .  يف املائة يف قطاع الصحة     ٢٥املـياه، و  
 .والسياحة، والكوارث الطبيعية، والرصد والتقييم املنهجيني

 من أجل احتياجات يف جمال التكيف وبناء القدراتوحـددت أطـراف كثرية، يف بالغاهتا الوطنية،        -٥٨
ف، ذات صلة بتنمية القدرات البشرية، واملؤسسات، واملنهجيات، والتكنولوجيا والتجهيز، واملعلومات،           التكي

كذلك أبلغت أطراف عن عدم كفاية القدرات البشرية واملؤسسية واملوارد املالية الالزمة     . وإقامـة الشـبكات   
 . لصياغة وإعداد مقترحات مشاريع تكّيف يطلب متويلها
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جات خاصة أخرى متصلة بالتكيف وحمددة يف سياق حلقات العمل واجتماع اخلرباء            وتـتعلق احتـيا    -٥٩
 ال سيما بالنسبة إىل منطقة حبر الكارييب اليت تعتمد          - )٤٢(بالتأمني،  ١٠-م أ / ١املتعلق بالتكيف مبوجب املقرر     

وفقاً لالتفاقية، إحدى   وتشكل اإلجراءات املتعلقة بالتأمني،     . اعـتماداً كـبرياً على بنيتها األساسية السياحية       
وأشار . الوسـائل الرئيسـية الـثالث للتصدي آلثار تغري املناخ الضارة إىل جانب التمويل ونقل التكنولوجيا               

املشاركون إىل أن عملية االتفاقية ميكن أن تدعم النظر يف مبادرات التأمني اجملدية، مبا يف ذلك بعض املبادرات                  
خلاصة للمجتمعات وفئات البلدان الضعيفة من قبيل الدول النامية اجلزرية          اليت ميكن أن تصمم وفقاً للظروف ا      

 .وال بد من إقامة حوار حسن التنسيق بني القطاع اخلاص وممثلني لألطراف بشأن هذه القضايا. الصغرية

مويل  وتوجد إمجاالً فجوة معرفية فيما يتصل مبستوى التكيف الالزم وتفاوت قدرات البلدان على تقييم الت-٦٠
الـالزم واالحتـياجات التكنولوجية للتصدي لتغري املناخ؛ ومع تضاؤل هذه الفجوة، قد يتسىن تقدير مستوى                

 .املوارد الالزمة لتلبية االحتياجات املتصلة بالتكيف تقديراً أدق

ويف ضـوء هذه التقديرات واالحتياجات اليت عربت عنها األطراف يوجد فرق واضح بني الدعم املايل               -٦١
 .ملتاح للتكيف واألموال الالزمة لتيسري التكيف يف البلدان الناميةا

، الذي جيري التفاوض حالياً بشأن      صندوق التكيف املنشأ يف إطار بروتوكول كيوتو      وعلى حني أن     -٦٢
 ترتيباته املؤسسية وتشغيله، ميكن أن يكون قادراً على تغطية جزء من التدفقات املالية الالزمة، لكنه لن يكون                

 يف املائة من قيمة شهادات ختفيضات       ٢وسيتلقى صندوق التكيف حصة من اإليرادات تعادل        . كافـياً مبفرده  
االنـبعاثات يف إطـار أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة من أجل مساعدة األطراف من البلدان النامية املعّرضة بصفة                   

وملا كانت قيمة املبيعات السنوية لشهادات      . )٤٣(لتكيفخاصـة للـتأثريات الضـارة لتغري املناخ على تغطية تكاليف ا           
 دوالراً للطن من معادالت ٢٣,٦٠ مليوناً والسعر السوقي يبلغ ٤٥٠ مليون و٣٠٠ختفيضات االنبعاثات تتراوح ما بني     

 ٣٠٠ و٨٠، ُيقّدر أن يتلقى صندوق التكيف ما بني ) دوالرا٣٣,٧٥ً و١٣,٥٠النطاق ما بني (ثـاين أكسيد الكربون     
 .)٤٤(٢٠١٢ و٢٠٠٨ وذلك سنوياً على مدى الفترة ما بني عامي ٢٠٠٦مليون دوالر عن 

 تغري املناخ) آثار( التخفيف من -باء 

تغري ) آثار(تـرد التوجيهات الصادرة عن مؤمتر األطراف بشأن تقدمي الدعم الالزم للتخفيف من               -٦٣
م /٥، و ٩-م أ /٥، و ٧-م أ /٧، و ٧-م أ /٦، و ٤-م أ /٢، و ٢-م أ /١٢، و ١-م أ /١١:  يف املقررات التالية   املناخ

 .١٢-م أ/٢، و١٢-م أ/١، و١١-أ

                                                      

)٤٢( FCCC/SBI/2007/14. 
ُتعفى مشاريع آلية التنمية النظيفة يف أقل البلدان منواً ومشاريع          . ١-م أ إ  /٢٨ و ١-م أ إ  /٣ران  املقر )٤٣(

 .التحريج وإعادة التحريج صغرية النطاق يف مجيع البلدان من اقتطاع حصة من اإليرادات
ُيفـترض أن يكـون حجم شهادات ختفيضات االنبعاثات للمشاريع املعفاة من اقتطاع حصة من                )٤٤(

 .٤ من الوثيقة املشار إليها يف احلاشية ٧انظر الفصل . ات ضئيالً بالنظر إىل انعدام التيقن من التقديراتاإليراد
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 تغري املناخ) آثار(التمويل الذي يقدمه مرفق البيئة العاملية ألغراض التخفيف من  -١

تغري املناخ  ) آثار( مستوى األموال اليت خصصها مرفق البيئة العاملية بغية التخفيف من            ١يظهر اجلدول    -٦٤
وقد أُنفقت معظم األموال اليت خصصها مرفق       . ٢٠٠٧ و ١٩٩١امج التنفيذية للفترة بني عامي      عـن طريق الرب   

فأكرب عدد من مشاريع    . البيـئة العاملية لتغري املناخ على الربنامج التنفيذي اخلامس والربنامج التنفيذي السادس           
 اعتماد الطاقة املتجددة  التشجيع على   التخفيف وأكرب مبلغ إمجايل ممول من مرفق البيئة العاملية كانت يف جمال             

ُخصص حىت اآلن ما    (عـن طـريق إزالة احلواجز وخفض تكاليف التنفيذ يف إطار الربنامج التنفيذي السادس               
وعلى الرغم من وجود عدد أقل من املشاريع        ). مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة     ٨٦١,١جمموعـه   

، واليت جرى املوافقة عليها يف إطار الربنامج        فظ الطاقة وكفاءة استعماهلا   حاملـتعلقة بإزالة احلواجز اليت تعوق       
التنفيذي اخلامس، فقد تلقت هذه املشاريع يف املتوسط منحاً أكرب؛ وبالتايل فإن إمجايل املبالغ املخصصة ملشاريع       

 مليون ٧١٩,٨(ددة حفظ الطاقة وكفاءهتا هي أقل بشكل طفيف فقط من املبالغ املخصصة ملشاريع الطاقة املتج
 ).دوالر من دوالرات الواليات املتحدة

، ينظر حالياً مرفق البيئة العاملية فيما إذا كان باإلمكان دعم ١١-م أ/٥واستجابةً ملقرر مؤمتر األطراف  -٦٥
؛ وينظر بصفة خاصة فيما إذا كانت أنشطة بناء القدرات ذات باحتجاز الكربون وختزينهالتكنولوجيات املتعلقة 

الصـلة سـتتفق مـع استراتيجياته وأهدافه أم ال، وإذا كانت تتفق، فكيف ميكن إدراج هذه التكنولوجيات                  
ويعكف حالياً الفريق االستشاري التقين والعلمي التابع ملرفق البيئة العاملية على           . واألهداف يف براجمه التشغيلية   

عاملية أن يعاجل أثناء العملية الرابعة لتجديد موارده معاجلة إعداد مقترح يتعلق بالكيفية اليت ميكن هبا ملرفق البيئة ال
احتجاز الكربون وختزينه، وتداعياته احملتملة على مرفق البيئة العاملية أثناء العملية اخلامسة، وهو مقترح ينبغي أن 

 .)٤٥(٢٠٠٧يكون متاحاً حبلول هناية عام 

 يف املائة من األموال ١,٦ مرفق البيئة العاملية مثلت األموال اليت خصصها، ٤وكما يظهر يف اجلدول  -٦٦
 .٢٠٠٥-١٩٩٧ خالل الفترة املتأتية من مصادر ثنائية ومتعددة األطراف لفائدة مشاريع الطاقة

 

 

 

 

                                                      

)٤٥( GEF. 2007. “Scientific and technical advisory panel work program for FY07 and FY08”. Available at:  
<http://www.gefweb.org/uploadedFiles/Documents/Council_Documents__(PDF_DOC)/GEF_31/C.31.Inf.11 

 %20STAP%20Work%20Program(1).pdf>. 
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  الـتمويل الثنائي واملتعدد األطراف ملشاريع الطاقة خالل الفترة         -٤اجلـدول   
٢٠٠٥-١٩٩٧ 

 )مباليني الدوالرات(

ع التمويل النسبة املئوية جملمو
 املتعدد األطراف والثنائي

 جمموع 
٢٠٠٥-١٩٩٧ 

 نوع التمويل

 املساعدة اإلمنائية الثنائية ٢٠ ١٠٤ ٣١,٠

 جمموعة البنك الدويل ٢٤ ٨٩٨ ٣٨,٤

 املصرف األورويب لإلنشاء والتعمري ٥ ١٥٨ ٨,٠

 مرفق البيئة العاملية ١ ٠٥٤ ١,٦

 مصرف التنمية اآلسيوي ٦ ٥٩٣ ١٠,٢

 مصرف التنمية للبلدان األمريكية ٦ ٩٨٧ ١٠,٨

 اجملموع الكلي ٦٤ ٧٩٤ ١٠٠,٠

 Tirpak D and Adams H. 2007. Trends in official bilateral and multilateral development assistance :املصدر

in the energy sector: has the ODA community responded to the United Nations Climate Change 

Convention? In: Special issue of Climate Policy on development and climate.  
Abbreviation:  EBRD = European Bank for Reconstruction and Development. 

من وتشمل القضايا اليت أُثريت بشأن احلصول على التمويل من مرفق البيئة العاملية ألغراض التخفيف                -٦٧
اجلدوى والفعالية، والشفافية، وإمكانية التنبؤ باختيار املشروع واملدة الكلية لدورة : ما يلي ري املناخ   تغ) آثـار (

من قبيل إعداد البالغات وشددت الدراسة الثالثة لألداء العام على أن أنشطة      . )٤٦(مشـروع مرفق البيئة العاملية    
بلدان على حتديد أولوياهتا الوطنية، ولكن هذه الوطنـية وعملـيات التقيـيم الذايت للقدرات الوطنية تساعد ال      

وأوصت الدراسة  . األولويـات، وأولويات املرفق واملشاريع اليت جرى وضعها بالفعل ال تتفق دائماً مع بعضها             
الثالـثة لـألداء الشامل بأن ينظر مرفق البيئة العاملية يف وضع استراتيجيات قطرية لتحديد أولويات القطاعات                 

ثارت الدراسة املذكورة بوجه خاص إىل ضرورة اعتبار عملية مساعدة األطراف غري املدرجة يف              وأ. واملشاريع
 .املرفق األول يف إعداد بالغاهتا الوطنية الثانية مبثابة مسامهات مفيدة إلعداد هذه االستراتيجيات

من أجل تسريع دورة  ما انفك مرفق البيئة العاملية يقوم، يف حتديه هلذه الشواغل، بإدخال إصالحاتو -٦٨
وقد بدأ أيضاً بإجراء مشاورات مع البلدان املتلقية        . مشاريعه واألخذ بإطار جديد لإلدارة القائمة على النتائج       

                                                      

)٤٦( GEF Evaluation Office. 2007.  Joint Evaluation of the GEF Activity Cycle and Modalities. Available at: 

<http://www.gefweb.org/MonitoringandEvaluation/METhemesTopics/documents/Publications-Joint_Eval-ed.pdf>.. 
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بشـأن أولوياهتا الوطنية، وطور املرفق استراتيجيته املتعلقة بتغري املناخ بالنسبة لعملية مرفق البيئة العاملية الرابعة               
وجرى أيضاً تعيني مفوض معين بتسوية الرتاعات من أجل تبديد ما للبلدان . هذه املشاوراتآخذاً بعني االعتبار 
 .من شواغل حمتملة

واستناداً إىل املعلومات املرجتعة اليت تلقتها أمانة مرفق البيئة العاملية بناء على املشاورات اليت أجرهتا مع                 -٦٩
وسيجري خالل العملية الرابعة لتحديد     . مر يف لعب دور هام    البلدان املتلقية، فإن كفاءة استعمال الطاقة ستست      

مـوارد مـرفق البيئة العاملية، تقدمي املزيد من الدعم ملسألة اإللغاء التدرجيي لإلضاءة املتوهجة، وإدخال معايري                 
 بيد أنه جيري االهتمام بصورة متزايدة باحلاجة إىل تقدمي        . ووضـع عالمات على األدوات واملعدات وحتسينها      

املزيد من الدعم يف جمال كفاءة استعمال الطاقة يف املباين ويف الصناعة، وستكون املبادرات اخلاصة بكل قطاع                 
فتمويل التكنولوجيا املنخفضة الكربون، ومنها تكنولوجيات الفحم النظيفة، حيتاج أيضاً          . ذات أمهية بالنسبة هلا   

بيد أن . املصانع ويظهر عن طريق تسيري املشاريع اإليضاحية      إىل املزيد من االهتمام الذي يتجلى يف إعادة تأهيل          
 .هذا النوع من الدعم يتطلب ختصيص موارد أكثر ّمما هو متاح يف الوقت الراهن

وفيما يتعلق بالنقل، فإن العملية الرابعة لتجديد موارد مرفق البيئة العاملية ستواصل متويل املشاريع الرامية  -٧٠
ـ      ووفقاً ألمانة مرفق البيئة    . ة النقل، من قبيل أنظمة مشروع النقل السريع باحلافالت        إىل حتسـني إدارة وأنظم

العاملية، فإنه ميكن للمرفق، إذا حظي باملزيد من املوارد، أن يضطلع بدور هام أيضاً يف دعم تكنولوجيات أحدث 
  اجليل الثاين من    وأنظـف، مـثل املركـبات اهلجيـنة واجلـيل القـادم من احلافالت اإللكترونية فضالً عن                

 .الوقود األحيائي

وكذلـك فـإن استخدام األرض وتغيري استخدام األرض واحلراجة هو مبثابة جمال شددت فيه البلدان                 -٧١
ويركز مرفق البيئة العاملية يف الوقت احلايل على قضايا القياس والرصد يف            . املتلقية على احلاجة إىل الدعم املايل     

 .ساس الالزم لتقدمي املزيد من الدعم مستقبالًهذا القطاع بغية وضع األ

ووفقاً ألمانة مرفق البيئة العاملية، سيعتمد الدعم املستقبلي ألنشطة التخفيف يف إطار الصندوق اخلاص               -٧٢
لـتغري املـناخ على األنشطة اليت جتري يف إطار الصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية، بالنظر إىل احلاجة إىل                 

 . الصندوقنيتكامل

 املوارد الالزمة ملساعدة البلدان النامية على استيفاء احتياجاهتا يف جمال التخفيف -٢

 حملة عامة عن االحتياجات

 ختلـص ورقـة املعلومـات األساسية املتعلقة بالتدفقات االستثمارية واملالية إىل أن احلاجة ستدعو يف                 -٧٣
 مليارات من دوالرات الواليات املتحدة      ٢١٠-٢٠٠مجاالً   إىل تلك التدفقات البالغ قيمتها إ      ٢٠٣٠عـام   

 من أجل استعادة املستويات احلالية من )اخلاصة والعامة، واحمللية والدولية(جيـري حتصيلها من كافة املصادر     
 مليار دوالر من دوالرات الواليات املتحدة يف        ٦٥وستدعو احلاجة إىل ما يقرب من       . انبعاثات غازات الدفيئة  

، فإن االستثمار يشمل قطاعات الطاقة، والصناعة، وأعمال        ٥وكما يظهر يف اجلدول     . ان النامية وحدها  الـبلد 
 .البناء، والنفايات، والزراعة واحلراجة
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 التدفقات االستثمارية واملالية اإلضافية املقدَّرة اليت حتتاج إليها األطراف          -٥اجلـدول   
اخلاصة والعامة، واحمللية   (ر  غري املدرجة يف املرفق األول من كافة املصاد       

 ٢٠٣٠لقطاعات التخفيف األساسية يف عام ) والدولية
 )مبليارات الدوالرات(

 القطاع املبلغ

 )أ(إمدادات الطاقة باستخدام خيارات انبعاث منخفضة من غازات الدفيئة ٧٧

 حتسني كفاءة استعمال الطاقة ٥٢

 الزراعة واحلراجة ٣٤

 ه ألغراض الصناعةاحتجاز الكربون وختزين ١١

 غازات من غري ثاين أكسيد الكربون ٢

ورقة املعلومات األساسية   ."٢٠٠٧اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ        : معلومـات مأخوذة من    :املصدر
الفعلية املتعلقة بتحليل االستثمار القائم واملخطط لـه والتدفقات املالية ذات الصلة بتطوير االستجابة الدولية 

 ".واملالئمة لتغري املناخ

 مليار دوالر من دوالرات الواليات املتحدة الوارد يف هذا اجلدول االستثمار اإلضايف             ٧٧ميثل مبلغ    )أ(
وسُتخفض . الـذي سيلزم ألغراض الطاقة املتجددة، واحتجاز الكربون وختزينه، والطاقة النووية والطاقة الكهرمائية            

  مليار دوالر   ٨٠ليد الطاقة باستعمال الفحم والنفط والغاز، ولنقلها وتوزيعها مببلغ مقداره           االستثمارات املخصصة لتو  
 الواردين يف ورقة    ٣٩ و ١١وللحصول على مزيد من املعلومات، راجع اجلدولني        . مـن دوالرات الواليـات املتحدة     

 .املعلومات األساسية

تتخذ قرارات باالستثمار ختتلف يف كل قطاع من        وتفـيد ورقة املعلومات األساسية أن الكيانات اليت          -٧٤
ويف حني أن أغلب االستثمارات     . أو احلوافز املالية  /القطاعـات، وسـتختلف تبعاً هلذا األمر السياسة العامة و         

املرتبطة بتدابري التخفيف هي يف الوقت الراهن استثمارات حملية، فإن املساعدة اإلمنائية الرمسية تقوم بدور هام يف 
وبفضل السياسات واحلوافز املالئمة، ميكن للموارد احلالية       . دان النامية، ال سيما يف أفريقيا وأقل البلدان منواً        البل

احلاجة ستدعو إىل االستعانة بيد أن . أن ُتغطي جزءاً كبرياً من التدفقات اإلضافية االستثمارية واملالية الضرورية
 .غراض احلد من تغري املناخمبوارد مالية خارجية جديدة وإضافية ُتخصص أل

 أن عملية االنتقال إىل اقتصاد منخفض الكربون سيتطلب حشد مبلغ مقداره            وُيقـدر البـنك الدويل     -٧٥
أو متويل الكربون /عشرة مليارات من دوالرات الواليات املتحدة سنوياً يف شكل منح، ومتويل ُميسَّر الشروط و          

تطلب توسيع نطاق تدخل مرفق البيئة العاملية فيما يتعلق بإزالة احلواجز           ويف هذا السياق، سي   . يف البلدان النامية  
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رفع مستوى التمويل الذي يقدمه مرفق البيئة العاملية بثالثة         املفروضـة عـلى تكنولوجـيات الطاقة النظيفة         
سية  وعـالوة عـلى ذلك، فإذا توسع دور مرفق البيئة العاملية ليدعم االحتياجات االستثمارية الرئي              .أضـعاف 

للتكنولوجيات اجلديدة وذات االنبعاثات املنخفضة من غازات الدفيئة باإلضافة إىل إزالة احلواجز، فسيتعّين أن              
وكذلك يبدو أن ما أبدته البلدان املتلقية من تعليقات ألمانة          . )٤٧(يـرتفع مستوى موارده بصورة أكرب بكثـري      

 . يؤكد تقديرات البنك الدويل أعاله٧٢-٦٩مرفق البيئة العاملية مذكورة يف الفقرات 

التمويل "ويالحظ البنك الدويل يف خطة العمل املتعلقة بإطار لالستثمار يف الطاقة النظيفة والتنمية، أن                -٧٦
الذي يقدمه مرفق البيئة العاملية كان ينطوي على إمكانيات كبرية لتحويل أسواق هذه التكنولوجيات يف احلاالت 

التقنية وتوفر اإلمداد احملدود من األموال لتقدمي احلوافز من أجل إصالح السياسات            الـيت طبقت فيها املساعدة      
العامـة أو نقل التكنولوجيات اخلاصة إىل الصناعات املتلقية املنظّمة بصورة جيدة أو إعداد برامج ُتحفز على                 

على املبادرات الداعية إىل خفض بيد أنه وفقاً للبنك الدويل، فإن توسيع نطاق العمل ". اللجوء إىل الطاقة النظيفة
انـبعاث الكربون من أجل استيفاء احتياجات البلدان النامية استيفاء أفضل يستدعي إزالة احلواجز املؤسسية،               
 وخفـض تكالـيف الصفقات، وآجال املعاجلة، وإدخال حتسينات من حيث إمكانية التنبؤ بالتمويل يف مرفق                

 .البيئة العاملية

 ا األطراف غري املدرجة يف املرفق األولأولويات خاصة حددهت

باألولويات اخلاصة اليت حددهتا األطراف غري املدرجة يف املرفق األول يف سياق البالغات             فـيما يتعلق     -٧٧
ويف إطار عملية االتفاقية، أعرب ثلثا األطراف عن حاجته إىل تدابري ختفيف يف قطاع الطاقة؛  )٤٨(الوطنية األولية

ف األطراف املبلغة تدابري هتدف إىل احلد من االنبعاثات وإىل تعزيز عمليات اإلزالة بواسطة   حـدَّد قـرابة نص    و
وأبلغ قرابة ثلث األطراف أيضاً عن  . استخدام األرض وتغيري استخدام األرض واحلراجة     املصـارف يف قطـاع      

 .تدابري للتخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة يف قطاعي الزراعة والنفايات

، أبلغ نصف األطراف تقريباً عن أنه يقوم بتنفيذ تطبيقات كهرمائية صغرية            قطاع اإلمداد بالطاقة   ويف -٧٨
بقصد زيادة إمداداته من الطاقة لتلبية احتياجاته امللحة، وأبلغ عن أنه ينظر يف مسألة              أو أنـه ينظر يف تنفيذها       

يف بالغاته إىل أنه يعتمد تدابري هتدف إىل        وأشار الكثري من األطراف     . اسـتخدام الوقود البديل يف قطاع النقل      
 .)٤٩(تشجيع استخدام وقود بديل أنظف

                                                      

 .٥٢-١٢ أعاله، الصفحات ٣٩انظر التقرير املذكور يف احلاشية  )٤٧(
تسـتند هذه املعلومات إىل تقارير التجميع والتوليف السادسة للبالغات الوطنية األولية املقدمة من               )٤٨(

 جرى   بالغاً وطنياً أولياً إضافياً    ١٢ومثة  . )FCCC/SBI/2005/18(األطـراف غـري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية          
 .تقدميها منذ ذلك الوقت وهي ال تزال حباجة إىل أن يدرسها فريق اخلرباء االستشاري

)٤٩( FCCC/SBI/2005/18/Add.3. 
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وكانـت اجملـاالت ذات األولويـة املُحدَّدة يف البالغات الوطنية األولية وعمليات تقييم االحتياجات       -٧٩
 اليت  وتشمل خيارات التخفيف  . التكنولوجـية يف القطـاع الصناعي ترتبط بصناعات إنتاج اإلمسنت والصلب          

. نظرت فيها األطراف حتديث العمليات الصناعية والتجهيزات، وتعزيز تكنولوجيات االستخدام الكفء للطاقة           
ومن بني األمثلة على التدابري احملددة املقترحة استخدام الوقود الفعال يف املراجل وإدخال مراجل فعالة تعمل على 

 .عيةالفحم، وحمركات وإنارة كهربائية يف املباين الصنا

، القطاع السكين والتجاري  وحددت األطراف يف تقاريرها الوطنية األولية، تدابري التخفيف التالية يف            -٨٠
حتسني فعالية مواقد الطهي؛ وتعزيز فعالية اللوازم املرتلية بصورة أكرب؛ وحتسني فاعلية اإلنارة؛ وزيادة              : وهـي 

الطاقة الشمسية لتسخني املياه يف القطاع السكين؛       الفعالـية يف قطـاع اإلنشاء؛ وإدخال حتسينات على قطاع           
وكان نصف مشاريع التخفيف يف هذه الفئة من اقتراح البلدان األفريقية،           . وتنفـيذ برامج إدارة جانب الطلب     

 .وكانت أغلبها تصب يف صاحل استعمال مواقد طهي حمسَّنة و حتسني فعالية اإلنارة بصورة أكرب

ألطراف تدابري ختفيف يف قطاع النقل تركز على تكنولوجيات من قبيل           وحـدد مـا يقرب من ثلثي ا        -٨١
استعمال مركبات كهربائية ومركبات تسري باستخدام الغاز الطبيعي املضغوط ومركبات هجينة، وكذلك تنفيذ        

. هتممعايري تتعلق باالنبعاثات الصادرة عن املركبات، وتدابري تركز على تغيري سلوك الناس مثل تبديل منط تنقال               
وأبلغ نصف األطراف تقريباً عن أنه ينظر يف استخدام وقود بديل يف قطاع النقل، وكانت أمريكا الالتينية من                  

 .أكثر املهتمني هبذا األمر

وتركز تلك التدابري على    .  النفايات الصلبة  قطاع النفايات وتشمل أغلب تدابري التخفيف املُحدَّدة يف        -٨٢
املصدر وتعزيز اإلدارة املتكاملة للنفايات، وإعادة تدوير النفايات وحتويلها إىل          احلـدِّ من صدور املخلفات من       

وتركز تدابري التخفيف املتعلقة باملياه املستعملة على إعادة تدوير مياه املدن املستعملة ومعاجلتها، وعلى              . مسـاد 
ع النفايات، يتضمن أربعة عشر مقترحاً      ويف قطا . استعادة امليتان من معاجلة املياه املستعملة بوصفه غازاً أحيائياً        

 مقترحاً منها، استعادة امليتان من النفايات الصلبة املصرَّفة واحلدِّ          ٣٢من مقترحات مشاريع التخفيف من أصل       
 .من امليتان الناجم عن املياه املستعملة

 بالتغريات اليت    الزراعة قطاعوتتعلق تدابري التخفيف اليت يتكرر ذكرها يف البالغات الوطنية األولية يف             -٨٣
ويف هذا القطاع، ينطوي أربعة     . طرأت على املمارسات يف جمال إدارة املواشي، وزراعة الرز واستخدام األمسدة          

 مقترحاً منها على إدخال حتسينات على إدارة تربية ٣٣عشر مقترحاً من مقترحات مشاريع التخفيف من أصل       
 . حتسني املمارسات املتصلة بإنتاج الرزاحليوانات اجملترَّة، وستة مقترحات على

قطاع استخدام األرض وتغيري    وتشـتمل تدابـري التخفيف املذكورة يف البالغات الوطنية األولية يف             -٨٤
، على تعزيز احلفاظ على الغابات وإعادة التحريج، وعلى أنشطة التحريج وإعادة            اسـتخدام األرض واحلراجة   

ملمارسات السائدة يف إدارة الغابات، وتعزيز التنمية املستدامة للحراج؛         الـتحريج، وإدخال التحسينات على ا     
ومشلت . وتعزيـز احلفـاظ على األخشاب واالستعاضة عن حطب الوقود؛ ودعم احلراجة الزراعية وتطويرها             

ت االحتـياجات التكنولوجية ذات الصلة هبذا القطاع واحملددة يف عمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية تقنيا    
أفضل الستصالح األراضي، ورصد حرائق الغابات ومنعها، واستخدام اآلالت ملعاجلة األخشاب وقطعها، وتقييم 
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وفيما يتعلق باجتناب إزالة الغابات، فقد      . وزرع األشجار ) من أجل طاقة الكتلة احليوية    (الـنفايات احلراجية    
 من أجل تنفيذ سياساهتا وتدابريها اهلادفة إىل        شددت األطراف على احلاجة إىل بناء القدرات ونقل التكنولوجيا        

 .)٥٠(احلد من االنبعاثات النامجة عن إزالة احلراج

  تطوير التكنولوجيات ونقلها-جيم 

 ، ٧-م أ /٤، و ٤-م أ /٢:  يف املقررات التالية   تـرد التوجـيهات بشأن تطوير التكنولوجيات ونقلها        -٨٥
 .١٢-م أ/ ٣، و١٢-م أ/ ١، و٨-م أ/٦و

 يل املقدَّم من مرفق البيئة العاملية من أجل تطوير التكنولوجيا ونقلهاالتمو -١

 يف الدرجة األوىل على أنشطة التخفيف وعلى احلد من          الصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية    يركز   -٨٦
وفقاً للتقرير و. انبعاثات غازات الدفيئة عن طريق دعم مشاريع يف جمال الطاقة املتجددة وكفاءة استعمال الطاقة

املقدَّم من مرفق البيئة العاملية إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثانية عشرة، ُتعىن مشاريع تغري املناخ مجيعها تقريباً                  
املمولة من الصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية إما باألخذ بالتكنولوجيات احلديثة بصورة أولية إىل البلدان               

 بلداً، ١٣٠ولقد دعم مرفق البيئة العاملية مشاريع يف ما يربو على . )٥١(توسيع نطاق تطبيقاهتاالنامية أو بنشرها و
، فإن مرفق البيئة    ١وكما يرد يف اجلدول     . )٥٢(يف مسـعى لتطوير األسواق ونقل ما يزيد على عشرين تكنولوجية إليها           

يات املتحدة لدعم مشاريع متعلقة بتغري املناخ        مليون دوالر من دوالرات الوال     ٨٨٤,٣العاملـية قـد أشار إىل أنه قدَّم         
، وقد كانت فترة مفعمة بالنشاط يف جمال        )٢٠٠٦-٢٠٠٣(خـالل العملـية الثالثة لتجديد موارد مرفق البيئة العاملية           

 مشروعاً  ٦٦، قدم مرفق البيئة العاملية الدعم إىل        ٢٠٠٦ويف عام   ). ٧-م أ /٤املقرر  (تطبـيق إطـار نقل التكنولوجيا       
إال أنه مل يرد ذكر النسبة املئوية للتمويل املخصص يف كل مشروع من مشاريع . نولوجـياً يف خمتلف البلدان واملناطق  تك

نقـل التكنولوجـيا، فمرفق البيئة العاملية ال ُيجري بصورة منهجية عمليات التقييم والتحليل الكمي فيما يتعلق بكيفية                  
 ١٠٠-٨٠بيد أن مرفق البيئة العاملية يقدر إمجاالً أن . ا واعتمادها واستيعاهبادعمه ونقله هلا عرب دورة إدخال التكنولوجي 

تغري املناخ تنسجم مع ما تنطوي عليه االتفاقية من تعريفات          ) آثار(يف املائـة مـن األموال اليت خيصصها للتخفيف من           
 .)٥٣(خاصة بنقل التكنولوجيا

                                                      

)٥٠( FCCC/SBSTA/2007/Misc.2 and Add.1. 
)٥١( FCCC/CP/2006/3، ٥٢ الفقرة. 
)٥٢( GEF. 2006. “Catalyzing technology transfer”. Available at:  

<http://www.gefweb.org/projects/focal_areas/climate/documents/Insrt_4_Catalyzng.pdf>. 
 .معلومات قدمتها أمانة مرفق البيئة العاملية )٥٣(
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العاملية متويالً تكميلياً إىل بعض األطراف غري املدرجة يف املرفق          ، قدَّم مرفق البيئة     ٤-م أ /٢واسـتجابةً للمقرر     -٨٧
 بلداً، منها مخسة    ٢٩، قدَّم   ٢٠٠٧مايو  /ويف أيار . األول مـن أجـل تنفيذ عمليات تقييم الحتياجاهتا من التكنولوجيا          

 . التكنولوجيا، تقاريرها املتعلقة بعمليات تقييم احتياجاهتا من)٥٤(بلدان متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية

وفيما يتعلق باستراتيجية جمال العمل الرئيسي لتغري املناخ املعتمدة أثناء العملية الرابعة ملرفق البيئة العاملية، تركز                 -٨٨
أنشـطة نقـل التكنولوجيا على حتفيز الدخول املتزايد لتكنولوجيات فعالة الستخدام الطاقة إىل األسواق، وتركز على                 

تعزيز كفاءة استعمال الطاقة يف     "ويرمي بصورة خاصة الربنامج االستراتيجي املعنون       . ات، واملواد املمارسـات، واملنتج  
إىل دعم أنشطة نقل التكنولوجيا اخلاصة بكل قطاع من القطاعات، ويهدف الربناجمان املعنونان             " القطـاع الصـناعي   

إىل دعم  " ز ُنهج األسواق ألغراض الطاقة املتجددة     تعزي"و" تعزيـز كفاءة استعمال الطاقة يف املباين السكنية والتجارية        "
وسيستمر العمل على تلك الربامج بوصفها إحدى خطط العمل ذات األولوية بالنسبة            . مشاريع التكنولوجيات املتجددة  

 .)٥٥(الخنراط مرفق البيئة العاملية يف القطاع اخلاص من أجل حتويل األسواق يف جمال الطاقة والنقل

ـ     -٨٩  يعتمد على هنج    برنامج خاص لنقل التكنولوجيات    ار الصندوق اخلاص لتغري املناخ وضع     وجـرى يف إط
، ُنقح هذا الربنامج لكي يستجيب الحتياجات خمتلف البلدان استجابةًً تتسم        ٢٠٠٧ويف عام   . )٥٦(تكنولوجي أو قطاعي  

ة العاملية ووكاالته املشرفة على     بقـدر أكـرب من املرونة عن طريق اعتماد هنج برناجمي يؤسس على مبادرات مرفق البيئ               
 .)٥٧(التنفيذ واملنفذة، وعن طريق التعاون مع خمتلف مبادرات اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

فاملناهج املستخدمة يف تقييم   . ومـن املـتوقع متويل نقل التكنولوجيا املتصلة بالتكيف يف إطار برنامج التكيف             -٩٠
لتكنولوجـيا ألغراض التكيف ستنسجم مع النهج املعتمد لدى القيام بعمليات تقييم االحتياجات  االحتـياجات مـن ا   

 ، قدَّم الصندوق اخلاص لتغري املناخ مبلغاً       ٢٠٠٧أبريل  /ويف نيسان . )٥٨(التكنولوجـية يف إطـار الـبالغات الوطنـية        
 .)٥٩(التكنولوجيا مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة إىل برنامج نقل ١٠,٧مقداره 

 

 

                                                      

)٥٤( FCCC/SBI/2006/7. 
 . أعاله١٧انظر الوثيقة املذكورة يف احلاشية  )٥٥(
 . أعاله٢٤انظر الوثيقة املذكورة يف احلاشية  )٥٦(
 . أعاله٢٥وثيقة املذكورة يف احلاشية انظر ال )٥٧(
 . أعاله٢٤انظر الوثيقة املذكورة يف احلاشية  )٥٨(
)٥٩( GEF. 2007. “Status report on the climate change funds as of April 30, 2007”. Available at: 

<http://thegef.org/uploadedFiles/Documents/LDCFSCCF_Council_Documents/LDCFSCCF2June_2007/L

DCF.SCCF.2.Inf.2%20Status%20report%20on%20the%20Climate%20Change%20Funds.pdf>. 
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 املوارد الضرورية ملساعدة البلدان النامية على استيفاء احتياجاهتا التنموية واحتياجاهتا من نقل التكنولوجيا -٢

 حملة عامة عن االحتياجات

البحث والتطوير؛ والبيان   : ميكـن تقسيم عملية تطوير ونقل التكنولوجيا إىل مراحل ثالث، أال وهي            -٩١
وللقطاع العام دور كبري يف مرحلة البحث والتطوير يف جمال التقدم التكنولوجي بينما             . )٦٠(العمـلي؛ والنشـر   

ويف هذا السياق، تدعو الضرورة إىل القيام بعملية . ازدادت أمهية القطاع اخلاص يف مرحليت البيان العملي والنشر
مبا يتفق مع ما جرى تداوله يف       واسـعة الـنطاق تشمل القطاع اخلاص من أجل نقل التكنولوجيا نقالً ناجحاً              

، ٢٠٠٦نوفمرب  /مناقشـات املائدة املستديرة اليت دعت إليها أمانة االتفاقية يف نريويب، كينيا، يف تشرين الثاين              
وتناولت التعاون التكنولوجي الدويل والشراكة يف جمال تطوير ونشر وتوزيع ونقل التكنولوجيات السليمة بيئياً              

ىل أنه ينبغي تشجيع مشاركة القطاع اخلاص يف أنشطة التعاون التكنولوجي، مبا يف ذلك               إ وأُشري. )٦١(والدراية
من خالل الشراكات بني القطاعني العام واخلاص، بواسطة أدوات من قبيل اإلعانات والتدابري الضريبية ورسوم               

 . احملدودة املتاحة لتلك األنشطةإعادة الشراء حلفز األسواق، اليت قد جتذب أمواالً خاصة، مما ينّمي األموال العامة

واعُتربت التكنولوجيا حجر الزاوية يف إرساء نظام مستقبلي ُيعاجل تغري املناخ يف إطار النقاشات املتعلقة      -٩٢
وُتظهر ورقة  . باحلوار بشأن العمل التعاوين الطويل األجل للتصدي لتغري املناخ من خالل تعزيز تنفيذ االتفاقية             

ية بشأن االستثمار والتدفقات املالية أنه لكي نعود بانبعاثات غازات الدفيئة إىل املستويات             املعلومـات األساس  
، ينبغي نشر جمموعة من املشاريع املتعلقة مبا هو قائم من تكنولوجيات منخفضة         ٢٠٣٠احلالـية مع حلول عام      

. )٦٢(والنامية على السواء  الكـربون أو تكنولوجـيات مـتقدمة بشكل جيد يف هذا اجملال يف البلدان املتقدمة                
والتكنولوجـيات األساسية هي التكنولوجيات ذات الكفاءة من حيث االستخدام النهائي، واحتجاز الكربون             

بيد أن الكثري   . وختزينه، والطاقة املتجددة، والطاقة النووية، وتوليد الوقود األحفوري النظيف والوقود األحيائي          
 .بحث والتطوير ونشر تلك التكنولوجياتمن احلواجز ال تزال تعوق مرحليت ال

، والصادر عن الوكالة الدولية للطاقة، أنه سيكون        )٦٣(آفاق تكنولوجيا الطاقة  ويفترض املنشور املعنون     -٩٣
 مليار دوالر من دوالرات الواليات املتحدة لالستثمار يف جمال دعم نشر ٧٢٠من الضروري رصد مبلغ مقداره 

 مليار دوالر من    ٣٦-٢٤أي مبتوسط مقداره    (القادمني أو العقود الثالثة القادمة      التكنولوجـيا خالل العقدين     
من أجل إعداد جمموعة من التكنولوجيات اليت ستؤدي إىل خفض مستوى           ) دوالرات الواليـات املتحدة سنوياً    
                                                      

)٦٠( Garibaldi, JA. 2007. “Scaling up responses to climate change: technology and R&D 

investment and an environment for a low carbon technology deployment”. Available at: 

<http://unfccc.int/files/cooperation_and_support/financial_mechanism/application/pdf/garibaldi.pdf>. 
)٦١( FCCC/SBSTA/2007/2. 
 . أعاله٤انظر الوثيقة املذكورة يف احلاشية  )٦٢(
 Energy Technology Perspectives: Scenarios and Strategies.٢٠٠٦الوكالة الدولية للطاقة،  )٦٣(

to 2050. Paris: IEA. 
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باإلضافة إىل  وهذا التقدير يتعلق بتمويل نشر التكنولوجيا       . ٢٠٣٠االنـبعاثات إىل املسـتويات احلالية يف عام         
سواء عن طريق ضريبة، أم من خالل اإلجتار باالنبعاثات أم ضمناً عن (عملـية النشـر اليت حتدث حني يفرض       

 دوالر من دوالرات الواليات املتحدة لكل طن        ٢٥سعر على الكربون ُيفترض أن تكون قيمته        ) طريق التنظيم 
 .من ثاين أكسيد الكربون

Stern Reviewوحبسـب   -٩٤
الدعم القائم لعملية نشر التكنولوجيا فيما يتعلق بالطاقة املتجددة فـإن   )٦٤(

وعلى افتراض  .  مليار دوالر من دوالرات الواليات املتحدة سنوياً       ٣٣والوقود األحيائي والطاقة النووية يقدر ب         
وجود زيادة يف أن املـبالغ اليت توردها الوكالة الدولية للطاقة ستنضاف إىل الدعم احلايل، يستدل من هذا على   

 يف املائة، حسب ما إذا كانت تلك الزيادة ستتوزع على عقدين أو             ١٠٩ و ٧٣حوافز النشر بنسبة تتراوح بني      
 أيضـاً إىل أن متويل البحث والتطوير يف جمال الطاقة العاملية العامة  Stern Reviewويذهـب  . ثالثـة عقـود  

 .اليات املتحدة مليار دوالر من دوالرات الو٢٠سيتضاعف، ليبلغ حوايل 

وُتظهر ورقة املعلومات األساسية أن املصادر واجتاهات االستثمار والتدفقات املالية، وبالتايل استخدام             -٩٥
األموال الدولية، ختتلف تبعاً ملا إذا كان يف األمر دعم للبحث والتطوير، وتنفيذ للتكنولوجيات شبه التجارية،                

وقد ُتستخدم املوارد الدولية ). نقل التكنولوجيا(لتكنولوجيات التجارية مثل الطاقة املتجددة، أو احلصول على ا    
 التمويل اإلضايف ملؤسسات البحث، أو التمويل اإلضايف -بطـرائق عديـدة تبعاً ألولويات كل بلد على حدة           

 .للتكنولوجيات احملددة أو متويل بناء القدرات أو تغيري السياسات العامة اليت تعوق نقل التكنولوجيا

 األولويات اخلاصة اليت حددهتا األطراف غري املدرجة يف املرفق األول

مـا انفكت املناقشات والتحليالت املتعلقة بتطوير التكنولوجيا ونقلها جتري على قدم وساق منذ بدء                -٩٦
 أمانة اتفاقية ففي الدورة الرابعة والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العملية والتكنولوجية، وزعت. عملية االتفاقية

األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ وثيقة تعرض فيها اخليارات التكنولوجية ذات األولوية يف جمال التخفيف 
تغري املناخ والتكيف، وترد تلك اخليارات يف تقييمات االحتياجات التكنولوجية الثالث والعشرين            ) آثار(مـن   

وباإلضافة . )٦٥(عشرين املقدَّمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول        والبالغات الوطنية األولية اخلمسة وال    
إىل ذلـك، عقدت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا السادسة والعشرين مائدة مستديرة               

راكات يف اجملال   ملناقشة اخلربات، والدروس املستفادة واالستراتيجيات الالزمة للتعاون التكنولوجي الدويل والش         
 .اإلمنائي على املدى القصري واملتوسط والطويل

األساسية احملددة عموماً يف تقييمات االحتياجات التكنولوجية والبالغات الوطنية         قطاعات التخفيف   و -٩٧
فتوليد الطاقة املتجددة واستخدام أجهزة تتسم بالكفاءة من حيث     . األولـية مشلـت الطاقة، والصناعة، والنقل      

                                                      

)٦٤( N. 2007. The Economics of Climate Change: The Stern Review. Cambridge: Cambridge  

University Press. 
)٦٥( FCCC/SBSTA/2006/INF.1. 
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والتكنولوجيات اليت غالباً ما حددهتا     . تعمال الطاقة حددا باعتبارمها احتياجات تكنولوجية أساسية للتخفيف       اس
املوصولة بشبكة واخلارجة عن    (تلـك اجملموعـات، ما يتصل منها بالتكنولوجيا الكهربائية الضوئية الشمسية            

ايات احلراجية، وقشور األرز، وتفل قصب      مرجل اهلضم احليوي، واستخدام النف    (، والكتلة األحيائية    )الشـبكة 
، ومصانع توليد الطاقة الكهرمائية الصغرية واملتناهية الصغر، وكفاءة استعمال اإلنارة، وتسخني املياه             )السـكر 

، والتجفيف الشمسي   )الطاقة الشمسية وطاقة الرياح   (، وضخ املياه    )الطاقـة الشمسـية، والكـتلة األحيائية      (
 الطاقة الشمسية، والكتلة األحيائية، والغاز     (فاءة استعمال مواقد الطهي واألفران      للمنـتجات الزراعـية، وك    

 ).النفطي املسيل

ويف قطاع الصناعة، تشمل التكنولوجيات اليت حددهتا عدة أطراف تكنولوجيات ترمي إىل زيادة كفاءة  -٩٨
 لتكنولوجيا القدمية، والتحول   اسـتعمال الطاقـة، بوسـائل منها استعمال عمليات اإلنتاج احلديثة، وحتديث ا            

 إىل الوقـود املـنخفض الكـربون ال سـيما يف صناعة الصلب، وإنتاج اإلمسنت، وصناعة اخلبز، والتعدين،                  
 .وصناعة األلومنيوم

ويف قطاع النقل، يتصل الكثري من االحتياجات التكنولوجية احملدَّدة باحلافالت األنظف واألكثر كفاءة،  -٩٩
الوقود األحيائي، والغاز الطبيعي النظيف أو الغاز النفطي املسيل،         (ت الـنقل احلضري     وبالشـاحنات وعـربا   

 ).واحملركات ذات الكفاءة العالية يف االستعمال والعربات اهلجينة

 فقد حّددت األطراف احتياجاهتا من التكنولوجيا أساساً يف قطاعات كل من            وأمـا بالنسبة للتكيف،    -١٠٠
ففي قطاع الزراعة، كانت االحتياجات التكنولوجية احملددة       . ك، واملناطق الساحلية  الـزراعة، ومصـائد األمسا    

املقاومة، /تكـراراً تتعلق بإدارة احملاصيل مع التركيز على تطوير واستخدام أنواع من حماصيل هلا قدرة التحمل               
الشبكات من خزانات   الري على نطاق صغري، وإنشاء      (والتركيز على كفاءة استعمال املياه وحتسني نظم الري         

وتضمنت االحتياجات من التكنولوجيا احلراجية وضع نظم اإلنذار املبكر حبرائق          ). املـياه وإدارة املوارد املائية    
ويف ما خيّص املناطق الساحلية، تتمثل      . الغابـات، واسـتخدام تكنولوجيات يف جمال التحريج وإعادة التحريج         

يف تكنولوجيات مادية وغري مادية ) وجيات اخلاصة بالشعوب األصليةومنها التكنول(التكنولوجيات اليت حددت   
 .)٦٦(للحماية من ارتفاع منسوب البحار والتماس سبل التكيف معه

، وإىل فرص التنمية االقتصاديةومثة تفهم أفضل اآلن للحاجة إىل توسيع نطاق نقل التكنولوجيا لتشمل  -١٠١
وقد أُشري إىل هذا يف . مية إىل حتقيق أهداف األمم املتحدة اإلمنائية لأللفيةجعلها جزءاً من عملية البلد النامي الرا

بعـض تقييمات االحتياجات التكنولوجية اليت قدَّمتها األطراف، وهي تسعى إىل إجياد تآزر بني التصدي لتغري                
 من األطراف اصطفاء    ولقد حاول الكثري  . املـناخ وحتقيق أهدافها االجتماعية واالقتصادية واحتياجاهتا التنموية       

خيارات تكنولوجية على أساس مسامهة هذه اخليارات يف التنمية املستدامة للبلد، وغري ذلك من األهداف احملدَّدة 
 يف االسـتراتيجيات اإلمنائـية الوطنـية، مـن قبيل احلد من الفقر، وحتقيق النمو االقتصادي الوطين وحتسني                  

 .مستوى املعيشة

                                                      

)٦٦( FCCC/CP/2006/3و  FCCC/SBI/2007/14. 
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فتكاليف . لكأداء احملدَّدة اليت تعوق نقل التكنولوجيا يف االفتقار إىل املوارد املالية          ومتثلـت العقـبات ا     -١٠٢
االسـتثمار وغالء األسعار شكّال رادعاً الستخدام التكنولوجيا على نطاق واسع، واعتربت اإلعانات والرسوم              

خرى االفتقار إىل املعلومات    ومن العوائق اهلامة األ   . السوقية/اجلمركـية مـن مجلة احلواجز الكبرية االقتصادية       
مثل االفتقار إىل املعلومات عن األداء التقين لتلك  (والتوعـية فـيما يتصـل بالتكنولوجـيات السـليمة بيئياً            

أما التدابري اليت حددهتا األطراف للتصدي لتلك احلواجز يف         ). التكنولوجـيات وعـن الوسائل الكفيلة حبيازهتا      
ية وأخرى تتعلق بالسياسة العامة؛ أو تدابري كفيلة بزيادة سبل احلصول على            تدابري تنظيم : الغالـب األعم فهي   

 .املعلومات وإذكاء الوعي؛ أو تدابري اقتصادية وأخرى ترتبط باألسواق

وأشار معظم األطراف إىل أن القدرات املتوفرة داخل البلد غري كافية ملعاجلة مسألة نقل التكنولوجيات         -١٠٣
تجابة للكثري من االحتياجات احملددة يف تقاريرها عن تقييمات احتياجاهتا من التكنولوجيا            السليمة بيئياً، واالس  

وعموماً ما ضّمت احتياجات بناء القدرات اليت مت حتديدها القدرة          . فـيما يـتعلق ببناء القدرات داخل البلد       
مج؛ وتطبيق وإعمال اللوائح    السوقية؛ واملعلومات وإذكاء الوعي؛ وتنفيذ السياسات العامة والربا       /االقتصـادية 

. التنظيمية املالئمة؛ والقدرات املؤسسية والتنظيمية؛ والقدرات البشرية والتكنولوجية وقدرات اهلياكل األساسية
ومل توضـح أغلب التقارير عن تقييمات احتياجات األطراف من التكنولوجيا ما إذا مت اختاذ إجراءات خاصة                 

بيد أن بعض األطراف قد حدَّدت أيضاً اخلطوات        .  جمال بناء القدرات أم ال     لالستجابة إىل تلك االحتياجات يف    
االقتصاديات؛ وتقاسم املعلومات   : القادمـة الالزمـة الستيفاء احتياجات نقل التكنولوجيا فيما يتعلق مبا يلي           

 .التكنولوجياتوإذكاء الوعي؛ والسياسات العامة والربامج؛ وبناء القدرات املؤسسية والتنظيمية والبشرية؛ و

  البالغات الوطنية-دال 

 يف املقررات   تـرد التوجـيهات الصادرة عن مؤمتر األطراف بشأن تقدمي الدعم إلعداد البالغات الوطنية              -١٠٤
 ، ٩-م أ/٤، و٨-م أ/٦، و٧-م أ/٦، و٧-م أ/٢، و٤-م أ/٢، و٢-م أ/١١، و٢-م أ/١٠، و١-م أ/١١: التالـــية

 .١٢-م أ/٣، و١١-م أ/٨و

 يل الذي يقدمه مرفق البيئة العاملية إلعداد البالغات الوطنيةالتمو -١

وبذل التمويل املقدم ملعظم البالغات الوطنية      . ُتمـّول الـبالغات الوطنية من خالل األنشطة التأهيلية         -١٠٥
اف غري األولـية وفقـاً للمبادئ التشغيلية اخلاّصة بالتعجيل بتمويل البالغات الوطنية األولية اليت تقدمها األطر             

 .)٦٧(املدرجة يف املرفق األول

 مليون دوالر من ٢٠٠ويصل التمويل الكلي لألنشطة التأهيلية ذات الصلة بتغري املناخ إىل ما يقرب من  -١٠٦
 مليون ٢٠,٢وقد ازداد التمويل يف كل فترة من فترات مؤمتر مرفق البيئة العاملية من (دوالرات الواليات املتحدة 

 مليون خالل الفترة الثالثة لتجديد      ٧٣,٩ الواليـات املتحدة خالل املرحلة التجريبية إىل         دوالر مـن دوالرات   
                                                      

، وهذه املبادئ التوجيهية مل تعد صاحلة للحصول على         ٨-م أ /١٧ و ٨-م أ /٦استناداً إىل املقررين     )٦٧(
 .متويل من مرفق البيئة العاملية
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 طرفاً من األطراف غري املدرجة ١٣٩وقد قدَّم مرفق البيئة العاملية األموال لدعم . )٦٨()موارد مرفق البيئة العاملية
 .يف املرفق األول من أجل إعداد تقاريرها الوطنية األولية

، وافق جملس مرفق البيئة العاملية على مشروع جامع جرى تنفيذه شراكةً بني             ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ويف -١٠٧
 مليون دوالر   ٥٨,٤برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة من أجل ختصيص مبلغ مقداره              

الثني طرفاً من األطراف غري املدرجة يف       من دوالرات الواليات املتحدة لتمويل البالغات الوطنية الثانية ملائة وث         
 مليون دوالر من دوالرات الواليات ١,٦٨وأُضيف مبلغ . املـرفق األول بتوخي عملية ُتسّرع حتقيق هذا األمر    

. املتحدة إىل املشروع اجلامع لتوفري التمويل ألربعة أطراف غري مدرجة يف املرفق األول كانت قد طلبت متويالً                
 بلدان املساعدة من أجل تقييم وضعها حتضرياً إلعداد بالغاهتا الوطنية           ١١٠، تلقى حنو    ٢٠٠٧يونيه  /ويف متوز 
وباإلضافة إىل تقدمي التمويل املباشر إىل األطراف إلعداد بالغاهتا الوطنية، ميدُّ مرفق البيئة العاملية أيضاً               . الثانية

 ويتيح حالياً هذا الربنامج، يف مرحلته الثانية،        .األطراف بالدعم التقين عن طريق برنامج دعم البالغات الوطنية        
 . بلدان يف إعداد تقاريرها الوطنية الثانية١٠٦املساعدة ل  

ووفقـاً لالسـتراتيجية املنقحة ملرفق البيئة العاملية يف جمال تغري املناخ، سيواصل املرفق متويل األنشطة                 -١٠٨
تزاماً قطعته األطراف غري املدرجة يف املرفق األول مبوجب         التأهيلـية عـلى اعتبار أن البالغات الوطنية متثل ال         

وملا كانت البالغات الوطنية اليت ُتعدها األطراف غري املدرجة يف املرفق األول ُتقدم كل مخس سنوات، . االتفاقية
حتياجات برنامج األمم املتحدة للبيئة سيغطي ا     /فـإن املشروع اجلامع الذي أعدَّه برنامج األمم املتحدة للتنمية         

ولكن الوثيقة االستراتيجية تشري إىل . غالبية البلدان خالل املؤمتر العملية الرابعة لتجديد موارد مرفق البيئة العاملية
أن هـذا اإلجـراء سـيكون ضرورياً لضمان توفري الدعم املالئم ويف وقته للبلدان اليت تتطلبه من أجل إعداد                    

وضح مرفق البيئة العاملية أنه سيضمن اطالع األطراف باستمرار على الدعم وأ. البالغات الوطنية الثالثة والالحقة
 .)٦٩(املايل املتاح، وعلى أية تغريات تطرأ على إجراءات التمويل فيما يتعلق بإعداد البالغات الوطنية

 املوارد الالزمة ملساعدة البلدان النامية على الوفاء باحتياجاهتا بالنسبة لألنشطة التأهيلية -٢

مـن الصعوبة مبكان تقييم عدد املوارد املطلوبة ملساعدة البلدان النامية على الوفاء باحتياجاهتا بالنسبة                -١٠٩
لألنشطة التأهيلية على اعتبار أن هذه األنشطة، إضافة إىل البالغات الوطنية، قد اشتملت على بعض اخلطوات                

. ديد متفق عليه من جماالت عمل مرفق البيئة العاملية        التمهيدية لبناء القدرات من أجل االخنراط يف جمال عمل ج         
وستعتمد تكلفة متويل البالغات الوطنية الثالثة والالحقة إىل حّد كبري على املبادئ التوجيهية الضرورية إلعداد               

 .البالغات الوطنية اليت مل تناقشها األطراف بعد

                                                      

: اإللكـتروين التايل  انظـر قـاعدة بـيانات مشـروع مـرفق البيـئة العاملـية عـلى املوقـع                    )٦٨(
<http://gefonline.org/home.cfm>. 

 . أعاله١٧انظر الوثيقة املذكورة يف احلاشية  )٦٩(
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الستقصائية األخرية احلاجة إىل ربط دعم إعداد أبـرز فريق اخلرباء االستشاري يف تقاريره ودراساته ا        و -١١٠
 بالغاً من البالغات ٤١البالغات الوطنية مبسائل أوسع على املستوى القطري، وحتديداً يف تقريره املتعلق بدراسة 

، وكذلك يف الدراسات االستقصائية اليت أجراها الفريق بشأن الدعم املايل والتقين إلعداد             )٧٠(الوطنـية األولية  
وتشري عمليات التقييم هذه إىل وجود حجة       . غات الوطنية والتقييم القطري لعملية إعداد البالغات الوطنية       البال

أو توسيع جدول أعمال التدريب، وخصوصاً لضمان حتقيق االتساق بني نتائج البالغات            /قوية إلعادة تركيز و   
 .)٧١(الوطنية وبني اخلطط أو االستراتيجيات الوطنية للتنمية املستدامة

 بالغاً من البالغات الوطنية األولية إىل أنه من ٤١وخلُص تقرير فريق اخلرباء االستشاري املعين بدراسة  -١١١
تغري املناخ، وضع واستبقاء الترتيبات املؤسسية لكفالة اتساق التدابري         ) آثار(الضروري، يف سياق التخفيف من      

ية للتنمية املستدامة، ومن الضروري كذلك، يف سياق القابلية املتعلقة بتخفيف غازات الدفيئة مع األهداف الوطن
اإلمنائية للتعامل مع تغري    للتأثر بتغري املناخ والتكيف معه، تيسري وتعزيز اعتماد تدابري موثوق هبا يف إطار الربامج               

جهت عقبات بفعل    أن أنشطة إعداد التقارير الوطنية وا      فريق اخلرباء االستشاري  ويف نفس الوثيقة، الحظ     . املـناخ 
االفـتقار إىل التنسيق الفعال بني خمتلف الوزارات املعنية وحمدودية الوعي يف أوساط واضعي السياسات، وهي                

 .مشكلة ميكن التغلب عليها بزيادة الوعي بأمهية التدابري املتعلقة باملناخ

ات الوطنية األولية تركز على     خلصـت الدراسة الثالثة لألداء العام إىل أن املساعدة يف إعداد البالغ           و -١١٢
مسـاعدة البلدان يف الوفاء بالتزاماهتا بتقدمي التقارير مبوجب االتفاقية، وأهنا مل تسفر عموماً عن وضع مشاريع                 
ميكن املضي هبا قدماً عن طريق مرفق البيئة العاملية، يف حني أن البالغات الوطنية الثانية متثل فرصة مهمة للبلدان    

وال بد ملرفق البيئة    . ة وطنية تشمل النظر يف عناصر التخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معه            لوضع استراتيجي 
 .العاملية من مراعاة ذلك يف اجلهود اليت يبذهلا لتحديد أولويات القطاعات واملشاريع ذات الصلة بتغري املناخ

  بناء القدرات-هاء 

 : يف املقررات التالية  شأن تقدمي الدعم لبناء القدرات      ترد التوجيهات الصادرة عن مؤمتر األطراف ب       -١١٣
م /٤، و٨-م أ/٦، و٧-م أ/٣، و٧-م أ/٢، و٥-م أ/١١، و٥-م أ/١٠، و٤-م أ/٢، و٢-م أ/١١، و١-م أ/١١
 .١٢-م أ/٤، و١٠-م أ/٥، و١٠-م أ/٣، و١٠-م أ/٢، و٩-أ

 التمويل الذي يقدمه مرفق البيئة العاملية ألغراض بناء القدرات -١

أفاد مرفق البيئة العاملية، يف تقريره املقدَّم إىل مؤمتر األطراف الثاين عشر، بأن بناء القدرات كان على                  -١١٤
الدوام عنصراً حامساً يف مشاريع مرفق البيئة العاملية املتعلقة بتغري املناخ، وبوجه أعم، يف كافة أنشطة مرفق البيئة 

تقييم دور بناء  ل التابعة للمرفقاملشرفة على التنفيذأجرته الوكاالت   وأثبت االستعراض الذي  . )٧٢(العاملية تقريباً 
                                                      

)٧٠( FCCC/SBI/2006/4. 
)٧١( FCCC/SBI/2007/6. 
)٧٢( FCCC/CP/2006/3 ٣٩، الفقرة. 
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 أن دعم املرفق ألنشطة بناء القدرات يف مجيع اجملاالت الرئيسية اليت يهتم هبا قد              ،القـدرات يف مشاريع املرفق    
 .)٧٣(٢٠٠٢ يونيه/ حزيرانيف مليار دوالر من دوالرات الواليات املتحدة األمريكية ١,٤٦جتاوز 

وباإلضـافة إىل ذلك، جرى دعم أنشطة بناء القدرات القائمة بذاهتا بشأن تغري املناخ عن طريق تنفيذ                  -١١٥
 .)٧٤(٤-م أ/٢ على إعداد البالغات الوطنية اليت وضعت استجابةً للمقرر  التكميلية لبناء القدراتاألنشطة

النهج االستراتيجي لتعزيز بناء  ية  ، أقـر جملس مرفق البيئة العامل      ٢٠٠٣أكـتوبر   /ويف تشـرين األول    -١١٦
عمليات التقييم الذايت للقدرات الوطنية، وزيادة االهتمام ببناء : ، الـذي يشمل أربعة مكونات هي     القـدرات 

القـدرات يف املشاريع العادية اليت ينفذها املرفق، وبناء القدرات بتحديث أهداف معينة يف إطار ميادين العمل                 
 يف قطاعات متعددة، مبا يف ذلك الربامج القطرية ألقل البلدان منواً والدول النامية              الرئيسـية، وبـناء القدرات    

ووفقاً ملرفق البيئة العاملية، فإنه من املتوقع أيضاً أن تشري خطة عمل عمليات التقييم الذايت         . )٧٥(اجلزرية الصغرية 
جراءات اليت هلا األولوية لالستجابة، يف      إىل االستراتيجيات واإل  ) املـرحلة النهائية من إجراءات تلك العمليات      (

 مليون دوالر من ٢٨وقد قدم مرفق البيئة العاملية ما يربو على . )٧٦(١٠-م أ/٢ و٧-م أ/٢مجلة أمور، للمقررين 
وقد شرع مرفق   . )٧٧( بلداً من أجل إعداد عمليات التقييم الذايت الوطنية        ١٢٧دوالرات الواليات املتحدة إىل     

 للنظر يف متويل مشاريع بناء      ملتابعة عمليات التقييم الذايت للقدرات الوطنية      يف تنفيذ برنامج     البيـئة العاملـية   
القدرات اليت تتناول االحتياجات الوطنية ذات األولوية لبناء القدرات واليت جرى حتديدها يف عمليات التقييم               

 .)٧٨(الذايت

 ملرفق البيئة العاملية يف تقريره املقدَّم إىل مؤمتر األطراف          وبقي بناء القدرات يف اجملتمع املدين أيضاً، وفقاً        -١١٧
 التابع لـه وبرنامج    برنامج املنح الصغرية  الـثاين عشر، عنصراً هاماً يف الدعم الذي يقدِّمه املرفق، عن طريق             

 .يئة العامليةسوق التنمية التابع لربنامج املنح التنافسي للبنك الدويل، والذي يتلقى الدعم املايل من مرفق الب

                                                      

)٧٣( FCCC/CP/2006/3 ٣٩، الفقرة. 
)٧٤( GEF. 1999. “Operational guidelines for expedited financing for (interim) measures for capacity-

building in priority areas”. Available at:  
<http://www.gefweb.org/Documents/Enabling_Activity_Projects/documents/opeguide.pdf>. 

)٧٥( GEF. 2005. “Progress on the implementation of the GEF strategic approach to capacity 
development”. Available at:  

<http://www.gefweb.org/Documents/Council_Documents/GEF_C27/documents/C.27.Inf.12Progrerssonthe  
implementationonCapacityDevelopment.pdf>. 

)٧٦( FCCC/CP/2005/3 ٥٣، الفقرة. 
:انظـر قـاعدة بـيانات مشـروع مـرفق البيـئة العاملـية عـلى املوقـع اإللكـتروين التايل                     )٧٧(

<http://gefonline.org/home.cfm>. 
)٧٨( FCCC/CP/2005/3 ٥٦-٥٤، الفقرات. 
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وجيري تقدمي الدعم إىل مراكز االتصال الوطنية التابعة ملرفق البيئة العاملية لتمكينها من إشراك أصحاب                -١١٨
برنامج ويعترب  . املصـلحة يف مـا يبذل من جهود للتصدي لتغري املناخ وغري ذلك من التحديات البيئية العاملية                

 مشروعاً لبناء القدرات جيري تنفيذه بغية تقدمي الدعم إىل مراكز           يةالدعـم القطـري التابع ملرفق البيئة العامل       
التدريب، والتوعية وتقاسم املعلومات؛ ودعم مستوى      : اتصـال املـرفق فيما يتعلق بأنشطة ذات صلة مبا يلي          

ملشاركة الفعلية  التنسيق القطري لتعزيز امللكية الوطنية احلقيقية لألنشطة اليت ميوهلا مرفق البيئة العاملية؛ وتيسري ا             
 .للبلدان املتلقية واحلكومات املهتمة وأصحاب املصلحة يف اجملتمع املدين

 شرات لقياس تأثريات أنشطة بناء القدرات     وتعكـف أمانـة مرفق البيئة العاملية أيضاً على وضع مؤ           -١١٩
أمانة اتفاقية األمم املتحدة    بالـتعاون مع مكتب التقييم التابع هلا والوكاالت املشرفة على التنفيذ التابعة لـه و             

وباستثناء إجراءات عمليات التقييم الذايت للقدرات الوطنية، وفقاً ملرفق البيئة          . )٧٩(اإلطاريـة بشأن تغري املناخ    
العاملـية، فإن الدعم الالزم إمجاالً لبناء القدرات مدمٌج يف كافة املشاريع اليت ميوهلا املرفق بوصفها استراتيجية                 

ومن املرجح أن يسلط التقييم املواضيعي الذي جيريه مكتب التقييم          . )٨٠(ة على االستدامــة  أساسـية للقدر  
 الـتابع ملـرفق البيـئة العاملية املزيد من األضواء على النهوج األكثر فعاليةً اليت يعتمدها مرفق البيئة العاملية يف                    

 .هذا الصدد

 فاء باحتياجاهتا لبناء القدرات املوارد الالزمة ملساعدة البلدان النامية على الو-٢

 .تغري املناخ والتكيف) آثار(إن احتياجات بناء القدرات مسألة تطرح يف كافة قطاعات التخفيف من  -١٢٠

ولقـد أكدت التقارير املستمدة من املشاورات اإلقليمية الفرعية اليت أجريت يف سياق مبادرة احلوار                -١٢١
لة تظل ذات أولوية كبرية بالنسبة لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول             على أن بناء القدرات مسأ     )٨١(الوطين

 عـلى الـرغم مـن عـدم توفـر تقديـرات واضحة فيما يتعلق باملوارد املالية املطلوبة لتلبية احتياجات بناء             
 .القدرات هذه

لوجيا ويف تقاريرها   ، أبلغت أطراف كثرية، يف تقييماهتا الحتياجاهتا من التكنو        وفيما يتعلق بالتخفيف   -١٢٢
الوطنية األولية، عن عدم كفاية اإلمكانيات املؤسسية والبشرية واملوارد املالية إلعداد مقترحات تتعلق بالتمويل              

وأشارت أطراف عديدة إىل . الالزم ملشروع التخفيف، مبا يف ذلك حتديد مشاريع آلية التنمية النظيفة وتطويرها          
وأشارت األطراف  . ات وتنمية املوارد البشرية من أجل إعداد التقارير القطرية        احلاجة لالستمرار يف بناء القدر    

أيضـاً إىل احلاجـة إىل حتسني إمكانيات جهات التنسيق الوطنية املعنية بتغري املناخ واملؤسسات الوطنية إلدارة                 

                                                      

 .FCCC/SBI/20006/22يرد املزيد من التفاصيل يف الوثيقة  )٧٩(
)٨٠( FCCC/CP/2006/3. 
 "Available at:"Draft notes on subregional consultation انظر  )٨١(

>http://cfapp2.undp.org/gef_dialogue/recommend/index.htm<. 
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ابة املنهجية عن طريق    وأعربت بعض األطراف عن احلاجة إىل حتسني البحث والرق        . الربامج املتعلقة بتغري املناخ   
 .بناء القدرات يف جمال البحث العلمي

، حددت أطراف عديدة، يف تقييماهتا الحتياجاهتا من التكنولوجيا ويف تقاريرها           ويف جمـال التكـيف     -١٢٣
الوطنـية األولية، ما يلزمها لبناء قدراهتا يف جمال تنمية املوارد البشرية، واملؤسسات، واملناهج، والتكنولوجيا،               

وأقر املشاركون يف حلقات العمل اإلقليمية املعنية بالتكيف ويف         . والتجهـيزات، واملعلومات، والربط الشبكي    
وحتديداً املراكز اإلقليمية احلالية وشبكات     (اجـتماع اخلـرباء باحلاجة إىل تعزيز املؤسسات البيئية والقطاعية           

إقليمية، وتدريب أصحاب املصلحة على املساعدة يف       ، وإىل إنشاء مراكز امتياز      )األرصـاد اجلوية اهليدروليكية   
وأبلغت األطراف أيضاً عن عدم كفاية اإلمكانيات       . تطوير أدوات ختصصية لتخطيط أنشطة التكيف وتنفيذها      

وأعربت . البشـرية واملؤسسية واملوارد املالية لصياغة وإعداد مقترحات تتعلق بالتمويل الالزم ملشروع التكيف            
احلاجة إىل حتسني البحث واملراقبة املنهجية عن طريق بناء القدرات يف جمال البحث العلمي،              بعض األطراف عن    
وعلى العموم، فقد دعا املشاركون يف حلقات العمل اإلقليمية للتكيف ويف اجتماع اخلرباء إىل . ال سيما النمذجة

 .ارجي لبناء القدراتوضع هنج برناجمي وشامل طويل األجل يف جمال األنشطة اليت تقدم الدعم اخل

 مقترحات تتعلق باألنشطة ذات األولوية على صعيد برنامج عمل التكيف           وقدَّمـت أقل البلدان منّواً     -١٢٤
ومشلت تلك األنشطة حتديث خدمات األرصاد      . الوطين يف جمال بناء القدرات لتلبية احتياجات التكيف العاجلة        

لكوارث املناخية األكثر تواتراً أو األكثر تطرفاً، والقيام        اجلويـة، واستكشـاف اخليارات الضرورية للتصدي ل       
باألحبـاث عـلى أنواع من احملاصيل املقاومة للجفاف وللفيضانات وللملوحة، وإذكاء الوعي ونشر املعلومات    

 .املتعلقة بالتأّهب حلاالت الطوارئ يف اجملتمعات القابلة للتأثر

 ) من االتفاقية٦ حمددة مبوجب املادة أنشطة( التوعية العامة وأنشطة االتصال -واو

أنشطة (ترد التوجيهات الصادرة عن مؤمتر األطراف بشأن تقدمي الدعم للتوعية العامة وأنشطة االتصال          -١٢٥
 ، ٨-م أ /١١، و ٨-م أ /٦، و ٧-م أ /٦، و ٤-م أ /٢، و ١-م أ /١١: يف املقـررات التالية   ) ٦حمـددة مبوجـب املـادة       

 .١٢-م أ/٣، و٩-م أ/٤و

 مويل الذي يقدمه مرفق البيئة العاملية للتوعية العامة وأنشطة االتصالالت -١

كافة "أشـار مـرفق البيئة العاملية يف تقريره املقدَّم إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثانية عشرة إىل أن                    -١٢٦
ي أصالً على مقومات  تنطو- من األنشطة التمكينية إىل مشاريع االستثمار الكاملة -مشاريع مرفق البيئة العاملية 

بيد أنه يتعذر حتديد املبالغ اليت قد تكون كُرست هلذه األنشطة يف            . )٨٢("تتعلق بالتوعية العامة وأنشطة االتصال    
 .إطار مرفق البيئة العاملية

                                                      

)٨٢( FCCC/CP/2006/3 ٥٠، الفقرة. 
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 مرفق البيئة العاملية أن يأخذ املقررات السابقة ذات الصلة ١٢-م أ/٣وناشد مؤمتر األطراف، يف مقرره      -١٢٧
 . ٦حلسبان لكي يواصل عمله على حتسني احلصول على الفرص الالزمة لتمويل أنشطة حمددة مبوجب املادة يف ا

يف ) ٨-م أ/١١املقرر ( من االتفاقية ٦ وتنتهي والية اخلمس سنوات لتنفيذ برنامج عمل نيودهلي بشأن املادة -١٢٨
 عما مت تنفيذه من برنامج عمل نيودهلي، )٨٣(ولقد أعدت األمانة استعراضاً شامالً. ٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول

مشـريةً باقتضاب إىل املستجدات األساسية اليت طرأت منذ بدايته، والفجوات واالحتياجات فضالً عن الفرص               
وُحدِّد . ٦اليت حددهتا األطراف يف التخطيط لألنشطة ذات الصلة وتنفيذها، وتقييم فاعليتها يف دعم تنفيذ املادة 

وارد املالية والتقنية باعتباره العائق الرئيسي أمام احملاوالت اليت بذلتها األطراف غري املدرجة يف املرفق النقص يف امل
 .األول من أجل تنفيذ أنشطة التثقيف والتوعية باملناخ على حنو مالئم

ناخ مخس  ويف سـياق برنامج عمل نيودهلي، نظمت أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري امل               -١٢٩
. حلقات عمل إقليمية لتقاسم اخلربات واالستمرار يف إعداد وتنفيذ أنشطة تتعلق بالتثقيف والتوعية بتغري املناخ              

وأثناء النقاشات اليت دارت يف حلقات العمل هذه، أقرَّ ممثلون من بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب    
وضوح املتزايد واتباع هنج أكثر متاسكاً أمران ضروريان لعملية مرفق البيئية         بأن ال ومـن آسيا ومنطقة احمليط اهلادئ       

 مبا فيها إعداد البالغات ٦ ووكاالتـه املشرفة على التنفيذ فيما يتعلق بتمويل األنشطة اليت تغطيها املادة         العاملـية   
 ٦ حمددة مبوجب املادة  بعدم وجود ترتيب خاص بتمويل أنشطة     وأقر املشاركون يف حلقات العمل      . )٨٤(الوطنـية 

 املالية  املوارد من مرفق البيئة العاملية وغريه من اجلهات املاحنة احملتملة النظر يف تعزيز              وطلـبوا مـن االتفاقـية،     
 .للتوعية العامة بتغري املناخاملخصصة 

املوارد الالزمة ملساعدة البلدان النامية على تلبية احتياجاهتا املتعلقة  -٢
  وأنشطة االتصالبالتوعية العامة

 أعاله معلومات عما ترى ١٢٨يتضـمن اسـتعراض تنفيذ برنامج عمل نيودهلي املُشار إليه يف الفقرة           -١٣٠
 .)٨٥(األطراف بأنه احتياجات وجماالت ذات أولوية بالنسبة هلا فيما يتعلق بالتوعية العامة وأنشطة االتصال

للجنة وطنية ُتعىن بتغيُّر املناخ، يف بعض       نه بينما ميكن    وقـد اُتفق خالل حلقات العمل اإلقليمية على أ         -١٣١
، فإن إنشاء وحدة خمصصة للتوعية العامة أن تدعمها و٦تشملها املادة تطوير األنشطة اليت األحيان، أن ُتسهم يف 

تعيني ومن املوصى به كحد أدىن .  والقيام هبا يف حينها٦ أفضل تنسيق األنشطة املشمولة باملادة حنوسيكفل على 
ونظراً إىل االفتقار إىل قدرة مؤسسية، يبذل الكثري من وزارات البيئة جهوداً . ٦مركز اتصال وطين مبوجب املادة 

ولذلك، يركز معظم األطراف غري املدرجة يف املرفق        . فوق طاقتها بسبب احلاجة إىل خدمة عدة عمليات دولية        

                                                      

)٨٣( FCCC/SBI/2007/22. 
)٨٤( FCCC/SBI/2006/17. 
)٨٥( FCCC/SBI/2007/22. 
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 يف إطار مشاريع بيئية ومشاريع وطنية ٦الصلة باملادة األول جهـوده عـلى معاجلة تغري املناخ واألنشطة ذات     
 .أخرى للتنمية املستدامة

 األعمال ودوائرعالم،  اإلمع وزارات أخرى، ووسائط     (شراكات  ال على أمهية إقامة     األطـراف  وشـدَّدت  -١٣٢
، وشدَّدت األطراف  . العامة والتوعيةشبكات يف سبيل تنفيذ أنشطة التعليم       الو) والصـناعة، ومنظمات اجملتمع املدين    

احلصول على املعلومات   فرص   يف تعزيز لسلطات احمللية واملنظمات غري احلكومية      لعلى الدور الرئيسي    باخلصـوص،   
 املوارد الكافية للمنظمات غري احلكومية لدعم أنشطتها    توفري اقترح املشاِركون    ،ويف هذا السياق  . ومشاركة اجلمهور 

 . املسؤولة عن تقدمي املعلومات الوطنيةللسلطاتوشبكاهتا، وكذلك 

مها األداة الرئيسية لضمان    ) الرمسي وغري الرمسي  (وأُقرَّ خالل حلقات العمل اإلقليمية بأن التعليم والتدريب          -١٣٣
فتقدمي الدعم أمر ضروري من أجل وضع برامج للتدريب املهين تتناول غازات الدفيئة             . التنمية املستدامة يف املستقبل   

تغري املناخ وعمليات تقييم االحتياجات     ) آثار(لـتأثر بـتغري املناخ وتدابري التكيف وتقييم التخفيف من           والقابلـية ل  
دراسية التعليمية و الواد  امل وتطويراملناهج الدراسية،   تطوير  وتشمل االحتياجات التعليمية والتدريبية     . التكنولوجية

 .تعليميةالراكز امل وإنشاء  تغري املناخ ونشرها، وإقامة شبكات املعلوماتقضاياعن 

 ) من االتفاقية٤من املادة ) ح(٨الفقرة ( معاجلة تأثري تنفيذ تدابري االستجابة -زاي 

ترد التوجيهات الصادرة عن مؤمتر األطراف بشأن تقدمي الدعم الالزم لألنشطة املتعلقة مبعاجلة تأثري  -١٣٤
 .١٢-م أ/١، و١٠-م أ/١، و٧-م أ/٧، و٧-م أ/٦، و٧-م أ/٥:  يف املقررات التاليةتنفيذ تدابري االستجابة

 التمويل الذي يقدمه مرفق البيئة العاملية لألنشطة اليت تتناول تأثري تنفيذ تدابري االستجابة -١

ذَكَر مرفق البيئة العاملية يف تقريره املقدَّم إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثانية عشرة أن معظم املساعدة                  -١٣٥
 مرفق البيئة العاملية ملشاريع الطاقة املتجددة قد دعمت البحث والتنمية واستخدام الطاقة املتجددة              الـيت قدمها  

 وما انفك متويل الطاقة املتجددة يتزايد على .لتنويع مصادر التوريد يف قطاع الطاقةمشدداً على الفرص املتاحة 
 هذه املشاريع قائماً يف بلدان اقتصاداهتا تعتمد وكان بعض. مدى اخلمسة عشر عاماً من عمر مرفق البيئة العاملية

 . )٨٦(اعتماداً كبرياً على الدخل الذي مصدره إنتاج وجتهيز وتصدير الوقود األحفوري

وأبلـغ مرفق البيئة العاملية أيضاً مؤمتر األطراف يف دورته الثانية عشرة عن أنه تتبَّع تزايد األنشطة اليت                   -١٣٦
الستكشاف اخليار  ) األطراف املدرجة يف املرفق الثاين    (يف املرفق الثاين لالتفاقية     مولـتها األطـراف املدرجـة       

التكـنولوجي املتمـثل يف احـتجاز الكربون وختزينه، وهو خيار يطبق على شرحية واسعة من املصادر الثابتة                  
علمية والتقنية سيعمل على وأشار مرفق البيئة العاملية إىل أن فريق املشورة ال. النبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون

 .)٨٧(٢٠٠٧إعداد تقرير عن هذا املوضوع يف عام 

                                                      

)٨٦( FCCC/CP/2006/3 ٣٥، الفقرة. 
)٨٧( FCCC/CP/2006/3 ٣٦، الفقرة. 
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 األنشطة  الصندوق اخلاص لتغري املناخ   ومتشـياً مع التوجيهات الصادرة عن مؤمتر األطراف، سيمول           -١٣٧
ئيسي يف سياق   مبوارد خمصصة حملور العمل الر    ) ١(والربامج والتدابري املتصلة بتغري املناخ واملكملة لتلك املمولة         

اليت تعتمد  واملمولة متويالً ثنائياً ومتعدد األطراف ملساعدة البلدان النامية         ) ٢(تغري املناخ يف مرفق البيئة العاملية       
أو استهالك الوقود األحفوري وما     /اقتصاداهتا اعتماداً كبرياً على الدخل الذي مصدره إنتاج وجتهيز وتصدير و          

ومتشياً مع التوجيهات الصادرة عن     .  يف إطار تنويع اقتصاداهتا    ستهالك للطاقة يقـترن به من منتجات كثيفة اال      
البلدان اليت تتأثر ) ١: (مؤمتـر األطراف، سيستهدف برنامج التنويع االقتصادي أول األمر فئتني من البلدان مها     

البلدان اليت تعتمد اقتصاداهتا و) ٢(اقتصاداهتا تأثراً كبرياً بسبب اعتمادها الكبري على استرياد الوقود األحفوري؛ 
 .)٨٨(اعتماداً كبرياً على الدخل الذي مصدره صادراهتا من الوقود األحفوري

ووفقاً ألمانة مرفق البيئة العاملية، من املرجح أن يؤول يف املستقبل القريب التمويل األساسي الضروري                -١٣٨
ل التابعة للصندوق اخلاص لتغري املناخ ذات الصلة هبذا         لـتدابري االستجابة الذي يقوم به املرفق إىل نافذة التموي         

املوضـوع، وتقترح هذه النافذة هنجاً ذا مراحل مع العمل على بناء القدرات وتقدمي املساعدة التقنية كخطوة                 
وسيقوم مؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة عشرة بتقييم اخلربة املكتسبة من املرحلة األوىل هذه بغية النظر                . أوىل

 .يف تقدمي توجيهات أخرى بشأن الطريقة اليت سيدعم هبا الصندوق مشاريع تنفيذ ملموسة يف مرحلة ثانية

وتـبقى مـع ذلك مسألة تكريس التعهدات املالية وبالتايل األموال اليت ستقدمها األطراف املدرجة يف              -١٣٩
 .ق اخلاص لتغري املناخاملرفق الثاين لنافذة متويل تدابري االستجابة اجلديدة يف إطار الصندو

واسـتناداً إىل وثيقة مرفق البيئة العاملية املتعلقة بربجمة تنفيذ التوجيهات ذات الصلة بالصندوق اخلاص                -١٤٠
، ينبغي أن تكون الربامج واألنشطة اليت ميوهلا هذا الصندوق ألغراض التنويع االقتصادي زائدة  )٨٩(لـتغري املناخ  

وألن . االستئماين ملرفق البيئة العاملية ومن مصادر أخرى ثنائية ومتعددة األطرافعلى تلك املمولة من الصندوق 
. حتقـيق التنويع االقتصادي قد ال يسفر عن مكاسب بيئية عاملية، فإنه من غري الضروري إثبات هذه املكاسب                 

ا تكاليف مقترنة بالربامج وعلى هذا األساس، فإن التكاليف اإلضافية املترتبة على هذا الربنامج ميكن تعريفها بأهن
واملوجب للتكاليف اإلضافية . واألنشطة اليت تنضاف إىل اإلجراءات واألنشطة القائمة املمولة من مصادر أخرى      

يف هـذا الـربنامج هو الدور التحفيزي واملكمل للتمويل الذي يقدمه الصندوق اخلاص لتغري املناخ فيما يتصل        
 .بالتمويل اإلمنائي احلايل

ارد الالزمـة ملسـاعدة البلدان النامية على تلبية احتياجاهتا          املـو  -٢
 ألنشطة تتناول تأثري تنفيذ تدابري االستجابة

عربت باستمرار األطراف غري املدرجة يف املرفق األول اليت تعتمد اقتصاداهتا اعتماداً كبرياً على الدخل                -١٤١
تياجاهتا ألنشطة تتناول تأثري تنفيذ تدابري      الـذي مصـدره إنـتاج ومعاجلة وتصدير الوقود األحفوري عن اح           

                                                      

 . أعاله٢٥انظر الوثيقة املذكورة يف احلاشية  )٨٨(
 . أعاله٢٥انظر الوثيقة املذكورة يف احلاشية  )٨٩(



FCCC/SBI/2007/21 
Page 41 

وتشمل مصادر املعلومات   . االستجابة، حىت مع عدم توفر تقدير كامل للتكاليف املترتبة على تلك االحتياجات           
 ١٦ استجابةً للفقرة    )٩٠(املتعلقة هبذا األمر نتائج اجتماعات اخلرباء بشأن تدابري االستجابة والتنويع االقتصادي          

، والتقارير املقدَّمة من األطراف عن آرائها فيما يتعلق بإمكانيات التخفيف، وجمموعة            ١٠-م أ /١ مـن املقرر  
وتشمل أربعة بالغات   . )٩١(أهداف التخفيف من االنبعاث بالنسبة لألطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية          

ريقيا، وسنغافورة واململكة العربية    وجنوب أف )  اإلسالمية -مجهورية  (مقدَّمة من إيران    (وطنـية أولـية أيضاً      
 .)٩٢(بعض املعلومات عن هذا املوضـوع) السعودية

التأمني وإدارة املخاطر،   : وُحـدِّدت اسـتراتيجيتان أساسيتان يف هذا الصدد يف إطار االتفاقية ومها            -١٤٢
ى القصري بينما ُتعترب    وُيعتقد بأن االستراتيجية األوىل تفيد يف حتقيق أهداف على املد         . والتـنويع االقتصـادي   

 .واعترفت األطراف بوجود ثغرة معرفية يف كال اخليارين. االستراتيجية الثانية حالً على املدى الطويل

ومن التدابري  . وأقر املشاركون يف اجتماع اخلرباء املعين بتدابري االستجابة أيضاً بدور نقل التكنولوجيا            -١٤٣
ات احتباس الكربون وعزله بتكلفة منخفضة، وتعزيز الطاقات املتجددة،         التكنولوجية املقترحة تطوير تكنولوجي   

اختاذ تدابري تتعلق بكفاءة استخدام     غازات الدفيئة، و  وتطوير تكنولوجيات طاقة تسهم يف التخفيف من مشكلة         
لع محاية أسعار الس  : وُحـدِّدت خـالل االجتماع هنوج اإلدارة املالية للمخاطر التايل ذكرها، وهي           . الطاقـة 

األساسية؛ وصندوق األزمات االقتصادية؛ والتأمني على أسعار السلع األساسية؛ والوسائل البديلة لنقل املخاطر؛ 
؛ والوسائل البديلة لتمويل تغطية املخاطر؛ وآليات منظمة لتمويل تغطية )أخطار تقلب األسعار(وصناديق تغطية 

داماً فعاالً؛ وتغطية املخاطر االئتمانية والسياسية؛ ومنتجات املخاطر؛ واستخدام التأمينات األسرية املتطورة استخ
 .التأمني املختلط؛ وسندات مواجهة الكوارث

وفـيما يتعلق بالتنويع االقتصادي، فإن اجملاالت األخرى اليت حتتاج إىل دعم تقين ومايل تشمل تطوير                 -١٤٤
ر األجنيب املباشر، والصادرات كثيفة االستخدام اهلياكل األساسية الضرورية للنشاط االقتصادي، وتعزيز االستثما

، والوصول إىل أسواق البلدان املتقدمة، واإلصالح املتعلق باألسعار وامللكية يف )الصناعة واخلدمات(لليد العاملة 
 الصناعات ذات الصلة بالطاقة، وبناء القدرات، واألنشطة واملشاريع اليت تعزز التآزر بني احلد من الفقر والتكيف

وأبلغت اململكة العربية السعودية عن أهنا ستحتاج للمساعدة من األطراف املدرجة يف         . والتـنوع االقتصـادي   
املـرفق األول يف جماالت توليد الطاقة، وإزالة ملوحة مياه البحر، وتوسيع الصناعة البتروكيميائية، والتعليم يف                

 .جمال تنويع اقتصادها

 

                                                      

 االستجابة واجتماع اخلرباء السابق تتاح التقارير املتعلقة باجتماع اخلرباء السابق للدورة بشأن تدابري )٩٠(
 .FCCC/SBI/2006/18 وFCCC/SBI/2006/13للدورة بشأن التنويع االقتصادي يف وثيقتني 

)٩١( FCCC/KP/AWG/2007/MISC.1. 
ــتايل     )٩٢( ــتروين ال ــع اإللك ــلى املوق ــتاحة ع ــة م ــية األربع ــية األول ــبالغات الوطن : ال

<http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/items/2979.php>. 
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 ح للنظر فيما يتعلق باستعراض اآللية املالية قضايا تطر- االستنتاجات -رابعاً

وتقوم املسامهات املقدمة للصندوق  . يعتمد جتديد موارد مرفق البيئة العاملية على تربعات اجلهات املاحنة          -١٤٥
وسيعتمد مبلغ التمويل الذي    . االستئماين التابع ملرفق البيئة العاملية على هنج أساسي حمدد مسبقاً لتقاسم األعباء           

 على املفاوضات املتعلقة خبامس عملية لتجديد موارد مرفق البيئة ٢٠١٠م يف إطار مرفق البيئة العاملية بعد عام يت
وسيحتاج جملس األمناء على األرجح إىل البدء يف إبرام ترتيبات تتعلق مبرفق البيئة العاملية يف خامس                . العاملـية 

 .٢٠٠٩ املفاوضات بشأن هذه العملية واختتامها يف عام وينبغي أن جتري. ٢٠٠٨عملية لتجديد موارده يف عام 

كمـا أن صندوق أقل البلدان منواً والصندوق اخلاص لتغري املناخ صندوقان للتربعات ولكنهما ُيداران                -١٤٦
 .بشكل منفصل وختتلف ترتيبات جتديد مواردمها عن ترتيبات الصندوق االستئماين التابع ملرفق البيئة العاملية

وُيتوقع أن يقوم   . نبغي ملؤمتر األطراف أن يبدأ، يف دورته الثالثة عشرة، استعراضه الرابع لآللية املالية            وي -١٤٧
مؤمتر األطراف، كجانب من هذا االستعراض، بتقييم مقدار األموال الالزمة ملساعدة البلدان النامية، واملسامهة              

 .فق البيئة العامليةيف القرارات املتعلقة بالعملية اخلامسة لتجديد موارد مر

وكمـا سـبق تبيانه يف ورقة املعلومات األساسية املتعلقة بالتدفقات االستثمارية واملالية، متثل موارد                -١٤٨
املسـاعدة الرمسية اإلمنائية يف مستواها احلايل جزءاً صغرياً من املوارد اليت حتتاج إليها األطراف غري املدرجة يف                  

وكان لآللية املالية بوصفها مصدراً     . جل تلبية احتياجاهتا يف جمال التخفيف والتكيف      املرفق األول لالتفاقية من أ    
 .للتمويل دور احلافز أساساً على دعم التمويل واالستثمارات الالزمة ألنشطة التكيف والتخفيف

كينية، واختبار وما انفك مرفق البيئة العاملية يركز، يف إطار اإلصالحات اليت يقوم هبا، على إنشاء بيئة مت -١٤٩
الـنهوج اجلديـدة واالبـتكارية، وتيسري االستثمارات اخلاصة، مبا فيها االستثمارات الشاملة لعناصر بتمويل               

. ويعكف حالياً مرفق البيئة العاملية على اختبار مفهوم التحزمي املواضيعي للمشاريع من بلدان خمتلفة             . الكربون
 .اً إجيابية من البلدان املتلقيةوما انفك هذا النهج الرباجمي يتلقى ردود

ولقـد أبرزت تلك الوثيقة مستوى املوارد اليت قد تكون ضروريةً يف األجل املتوسط ملساعدة البلدان                 -١٥٠
النامـية عـلى الوفاء بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية خالل الفترة املقبلة من دورة جتديد موارد مرفق البيئة العاملية                  

ملة على أساس التقارير املقدمة من األطراف بشأن التحديات واألولويات يف احلصول على             وحماور التركيز احملت  
التكيف؛ والتخفيف؛ وتطوير التكنولوجيا ونقلها؛ وإعداد البالغات الوطنية؛ وبناء القدرات؛          : املوارد من أجل  

 .والتوعية العامة؛ واألنشطة اليت تعاجل تأثريات تدابري االستجابة

تغري املناخ، ختلص ورقة املعلومات األساسية إىل أنه سيكون من          ) آثار(من  تعلق بالتخفيف   وفـيما ي   -١٥١
 مليار دوالر من دوالرات الواليات املتحدة      ٢١٠ إىل   ٢٠٠ ختصيص مبلغ مقداره من      ٢٠٣٠الضروري يف عام    

للعودة ) نها والدويل اخلاص منها والعام، واحمللي م    (إمجـاالً يف تدفقـات اسـتثمارية ومالية من كافة املصادر            
 مليار دوالر للبلدان ٦٥وستدعو احلاجة أيضاً إىل ختصيص مبلغ . بانبعاثات غازات الدفيئة إىل مستوياهتا احلالية    

ويف حني أن معظم االستثمارات يف تدابري التخفيف هي يف الوقت احلاضر استثمارات حملية       . النامـية وحدهـا   
ية تؤدي دوراً هاماً يف البلدان النامية، وخاصة يف أفريقيا ويف أقل البلدان        وخاصـة، فإن املساعدة الرمسية اإلمنائ     

ومن املمكن أن تغطي املوارد احلالية جزءاً كبرياً من االستثمارات اإلضافية والتدفقات املالية الالزمة وذلك . منواً
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روري توفري متويل خارجي إضايف     بيد أنه سيكون من الض    . إذا مـا مت اتـباع سياسات مالئمة أو تقدمي حوافز مناسبة           
وإذا . تغري املناخ خاصة يف قطاعات يف بلدان نامية تعتمد على االستثمار احلكومي والتدفقات املالية     ) آثار(للتخفيف من   

مـا بقي التمويل املتاح يف إطار اآللية املالية لالتفاقية يف مستواه احلايل وتواصل اعتماده بصورة أساسية على التربعات،                   
 .إنه لن يكون كافياً للوفاء بالتدفقات املالية املستقبلية اليت ُيرى أن مهمة التخفيف ستتطلبهاف

وخيلص البنك الدويل أيضاً، يف خطة عمله املتعلقة بإطار االستثمار يف الطاقة النظيفة، إىل أنه سيكون                 -١٥٢
ويقدر البنك .  أجل التصدي لتغري املناخمن الضروري توسيع نطاق موارد مرفق البيئة العاملية لدعم التخفيف من

الـدويل وأمانة مرفق البيئة العاملية أنه ينبغي زيادة املستوى الراهن من التمويل الذي يقدمه مرفق البيئة العاملية                  
 .للتخفيف بثالثة أضعاف

لتدفقات املالية  ، تفيد ورقة املعلومات األساسية أن االستثمار اإلمجايل اإلضايف وا         وفيما يتعلق بالتكيف   -١٥٣
 ميكن أن   ٢٠٣٠الالزمة للتكيف مع تغري املناخ حبلول عام        ) اخلاصة والعامة، احمللية والدولية   (من كافة املصادر    

وستدعو احلاجة إىل ختصيص حصة . يبلغ عشرة مليارات دوالر من دوالرات الواليات املتحدة حبلول ذلك العام
 ٦٧-٢٨( املالية لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية          كـبرية من االستثمارات اإلضافية والتدفقات     

ويف حني أنه ميكن توقع أن تغطي مصادر متويل خاصة جزءاً من            ). مليار دوالر من دوالرات الواليات املتحدة     
تكالـيف التكيف يف بعض القطاعات، سيكون من الضروري توفري متويل إضايف خارجي عام من أجل تدابري                 

وسـتدعو احلاجة إىل هذا التمويل خاصة للقطاعات والبلدان اليت تعتمد بالفعل اعتماداً كبرياً على               . التكـيف 
الدعم اخلارجي، مثلما هو األمر بالنسبة لقطاع الصحة يف أقل البلدان منواً، أو للبىن التحتية الساحلية يف البلدان 

لك فإن اآلليات احلالية ومصادر التمويل حمدودة، ومن وكذ. النامية اليت تتأثر بشدة بارتفاع منسوب مياه البحار
ويف حني أن صندوق التكيف يف إطار بروتوكول كيوتو، الذي . املرجح أن يتطلب األمر موارد جديدة للتمويل      

مـن أجله جيري التفاوض حالياً على ترتيباته املؤسسية وتشغيله، قد ميلك اإلمكانيات الالزمة لتغطية جزء من                 
 .لتدفقات املالية، إال أن ذلك مبفرده لن يكون كافياًاحتياجات ا

ويشري البنك الدويل أيضاً إىل أن توسيع نطاق العمل املتعلق بالتكيف وتبسيطه سيشكل حتدياً يتطلب                -١٥٤
 .دعماً مالياً كبرياً من املنح واملساعدة اإلمنائية الرمسية، زائدة على املستويات احلالية

أن تنظر، يف دورة مؤمتر األطراف الثالثة عشرة، وحني ُيبحث مستوى التمويل الذي وقد تود األطراف  -١٥٥
 :ينبغي أن توفره اآللية املالية كدعم للبلدان النامية يف سياق االستعراض الرابع لآللية املالية، فيما يلي

البيئة العاملية،  اجملـاالت ذات األولويـة بالنسبة للتمويل يف إطار خامس عملية لتجديد موارد مرفق                )أ(
 والصندوق اخلاص لتغري املناخ، وصندوق أقل البلدان منواً، وطبيعة التوجيهات اإلضافية الضرورية إذا اقتضى األمر؛

طرق عملية لالرتقاء مبستوى املوارد واستخدام املوارد املتاحة استخداماً أكثر فاعليةً يف إطار              )ب(
 اآللية املالية؛

 :اخل احملتملة بني أنواع الدعم التاليةأوجه التكامل والتد )ج(

خمتلف صناديق التكيف بالنظر إىل نوافذ التمويل املخصصة للتكيف اليت تعمل حالياً يف إطار               `١`
 مرفق البيئة العاملية، وبالنظر إىل التشغيل املقبل لصندوق التكيف؛
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يئة العاملية، والصندوق   دعـم أنشـطة التخفيف يف إطار الصندوق االستئماين التابع ملرفق الب            `٢`
 اخلاص لتغري املناخ؛

الدعـم الالزم لتطوير التكنولوجيات ونقلها يف إطار الصندوق االستئماين التابع ملرفق البيئة              `٣`
 العاملية، والصندوق اخلاص لتغري املناخ؛

 التابع  دعـم األنشطة الكفيلة مبعاجلة تأثريات تدابري االستجابة يف سياق الصندوق االستئماين            `٤`
 ملرفق البيئة العاملية، والصندوق اخلاص لتغري املناخ؛

الطرائق الكفيلة بتحسني تكامل اآلليات املالية مع املصادر األخرى من االستثمارات والتدفقات  )د(
 .تغري املناخ والتكيف) آثار(من أجل التخفيف من 

 إعداد البالغات الوطنية الثالثة والالحقة وإطار    ونظراً للشواغل اليت أثارهتا األطراف فيما يتعلق بتمويل        -١٥٦
توزيـع املوارد، قد ترغب األطراف يف التوصية بأن تبحث هذه القضايا يف الدراسة الرابعة لألداء العام التابعة                  

 .ملرفق البيئة العاملية ويف املفاوضات اليت ستفضي إىل مرفق البيئة العاملية اخلامس

مكن تسليط األضواء عليها بوصفها جزءاً من استعراض اآللية املالية واجلائز أن         ومن املسائل األخرى امل    -١٥٧
 :ُيقيِّمها مرفق البيئة العاملية، ما يلي

التقدم احملرز يف دعم حافظة التكيف ملرفق البيئة العاملية نظراً لالحتياجات املتنامية الالزمة لدعم  )أ(
حملرز يف االلتزام الكامل بالتوجيهات الصادرة عن مرفق البيئة         التكـيف والـيت عربت عنها األطراف، والتقدم ا        

 العاملية خبصوص هذه القضية؛

تـأثري االستراتيجيات اجلديدة ملراكز االتصال املتعلقة بدعم االستثمار يف القطاع اخلاص من              )ب(
 أجل تلبية احتياجات األطراف غري املدرجة يف املرفق األول يف جمال التكيف والتخفيف؛

جـدوى واستدامة النهوج املختلفة واجلهود الرامية إىل دعم تطوير التكنولوجيا ونقلها، وبناء    )ج(
 القدرات والتوعية العامة وأنشطة االتصال؛

اجلهود املبذولة لرسم هنوج برناجمية وقطاعية يف مرفق البيئة العاملية، وخاصة العالقة العملية بني  )د(
فيما يتعلق باالحتياجات واألولويات القطرية واآلثار املمكنة هلذه النهوج يف جدوى النهوج الربناجمية والقطاعية 
 وفاعلية تشغيل اآللية املالية؛

تأثريات إطار توزيع املوارد على حتديد األولويات وأوجه التآزر بني اإلجراءات اليت تتخذ على   )ه(
 ؛)مليات تقدمي البالغات الوطنيةمبا يف ذلك أوجه التآزر يف ع(املستويني الوطين واإلقليمي 

الـتقدم احملرز يف تنفيذ اإلصالحات يف املسائل العملية وكيفية استجابة اآللية املالية للثغرات               )و(
 .واالنتقادات اليت تضمنتها الدراسة الثالثة لألداء العام وأبدهتا األطراف

- - - - - 


