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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  مؤمتر األطراف
  الدورة الثامنة عشرة

  ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٧ -نوفمرب / تشرين الثاين٢٦الدوحة، 
  من جدول األعمال املؤقت) أ(١١البند 

  املسائل املتعلقة بالتمويل
  ل املتعلق بالتمويل الطويل األجلبرنامج العم

  *تقرير عن حلقات عمل برنامج العمل املتعلق بالتمويل الطويل األجل    

  مذكرة مقدمة من الرئيسني املتشاركني    

  موجز    
يتضمن هذا التقرير معلومات عن حلقات العمل واألنشطة الشبكية املضطلع هبـا         

وهو يتضمن توصيات   . ٢٠١٢ل األجل عام    يف سياق برنامج العمل املتعلق بالتمويل الطوي      
ميكن أن تسهم يف اجلهود املبذولة لزيادة تعبئة املوارد املالية من مصادر واسـعة متنوعـة،       

وحيدد التقريـر أيـضاً     . عامة وخاصة، وثنائية ومتعددة األطراف، مبا فيها مصادر بديلة        
وسُّع التمويل املتعلق باملنـاخ يف      اجملاالت اليت ميكن أن تؤدي فيها االتفاقية دوراً يف تعزيز ت          

  .املستقبل واجملاالت اليت ستحتاج إىل املزيد من العمل
  
  

__________ 

 .تأخر تقدمي هذا التقرير بسبب االستعراض الداخلي ومشاورات الرئيسني املتشاركني  *  
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  مقدمة  -أوالً  

  الوالية  -ألف  
، االضطالع بربنامج عمـل    ١٢٧، الفقرة   ١٧-م أ /٢قرر مؤمتر األطراف يف مقرره        -١

، يشمل تنظيم حلقات عمل، لتحقيق تقدم بشأن ٢٠١٢بشأن التمويل الطويل األجل يف عام 
  .١٦-م أ/١ من املقرر ١٠١-٩٧التمويل الطويل األجل يف سياق الفقرات 

 من ذلك املقرر    ١٣٠وقرر أيضاً أن يكون هدف برنامج العمل املشار إليه يف الفقرة              -٢
 مـن   ٢٠١٢هو اإلسهام يف اجلهود اجلارية لزيادة تعبئة التمويل املتعلق بتغري املناخ بعد عام              

عامـة واخلاصـة،    خالل حتليل خيارات تعبئة املوارد من عدد واسع من املصادر املتنوعة، ال           
والثنائية ومتعددة األطراف، مبا فيها مصادر بديلة، والعمل التحليلي الـالزم الحتياجـات             

  .البلدان النامية من التمويل املتعلق باملناخ
 من املقرر نفسه رئيس املؤمتر ١٢٩وعالوة على ذلك، دعا مؤمتر األطراف يف الفقرة       -٣

بلد من البلدان النامية واآلخر من بلد من البلـدان          إىل تعيني رئيسني متشاركني، أحدمها من       
وعّين رئيس مؤمتر األطراف، بعد التشاور مع       . املتقدمة األطراف، يسند إليهما برنامج العمل     

رئيـسني  ) النرويج(والسيد جيورغ بورستينغ    ) جنوب أفريقيا (األطراف، السيد ظهري فقري     
ىل الرئيسني املتشاركني أن يعدا، مبساعدة      وطلب مؤمتر األطراف إ   . متشاركني لربنامج العمل  

  . األمانة، تقريراً كي ينظر فيه يف دورته الثامنة عشرة

  نطاق املذكرة  -باء  
يتضمن هذا التقرير معلومات عن تنفيذ برنامج العمل املتعلـق بالتمويـل الطويـل               -٤

واألنـشطة  األجل، مبا يف ذلك معلومات عن حلقات العمل، واحللقات الدراسية الشبكية،            
ويتضمن أيـضاً اسـتنتاجات     . اإلضافية املنظمة على شبكة اإلنترنت يف إطار برنامج العمل        

وميكن االطالع على مزيد من املعلومـات علـى صـفحة    . وتوصيات الرئيسني املتشاركني  
  . )١(برنامج العمل على شبكة اإلنترنت

كاً يف احللقـات     مشار ٢٨٠ مشاركاً يف حلقيت العمل و     ٢٧٩ومشل برنامج العمل      -٥
 بلداً ومن خمتلف أطياف املنظمات املعنية بالتمويل املتعلق         ٩٠الدراسية الشبكية من أكثر من      

 خبرياً يف السياسات العامة من القطاعني العـام         ٥٠وباإلضافة إىل ذلك، عمل     . بتغري املناخ 
تواصل ووصل حجم تبادل وجهات النظر عرب خمتلف قنوات ال        . واخلاص كخرباء استشاريني  

__________ 

)١( <http://unfccc.int/cooperation_support/financial_mechanism/long-term_finance/items/6814.php>. 
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 مليون مطالعة على موقع تويتر      ١٣االجتماعي، خصوصاً خالل حلقيت العمل، إىل أكثر من         
ويف ذلك إشارة واضحة إىل االهتمام الواسـع        .  مشاهدة عرب البث الشبكي    ١ ١٠٠وزهاء  

  .بقضية تغري املناخ، وهو اهتمام يتعدى املناقشات اليت جتري يف سياق االتفاقية

   ميكن أن يتخذها مؤمتر األطرافاإلجراءات اليت  -جيم  
لعل مؤمتر األطراف يود أن ينظر يف هذا التقرير، ويف التوصيات الواردة فيه علـى                 -٦

  .وجه اخلصوص، ويتفق على اخلطوات الالحقة من خالل اعتماد مقرر

  استنتاجات وتوصيات الرئيسني املتشاركني  -ثانياً  
تنا رئيسني متشاركني يف برنامج العمـل       نورد فيما يلي استنتاجاتنا وتوصياتنا بصف       -٧

قشات اليت جـرت    املتعلق بالتمويل الطويل األجل، مسترشدين باإلسهامات اليت قُدمت واملنا        
   .خالل برنامج العمل

تشكل زيادة التمويل املتعلق بتغري املناخ وتعبئته وحفزه مكوناً رئيسياً مـن جهـود            -٨
وبينما تتغري تقديرات حجم احتياجـات      .  لتغري املناخ  لتصديلاجملتمع الدويل احلالية واملقبلة     

التمويل املتعلق باملناخ تبعاً لالفتراضات واملنهجيات املستخدمة، فإن الدراسات اليت قُـدمت            
خالل برنامج العمل تبني أن حجم التمويل احلايل ال يتماشى مع املستوى املطلـوب لتلبيـة                

ومثة حاجة إىل زيادات كبرية     . امية بصورة كاملة  احتياجات التكيف والتخفيف يف البلدان الن     
احلد من انبعاثـات غـازات الدفيئـة        على  يف املوارد املالية من أجل مساعدة البلدان النامية         

  . وخفضها، وعلى التكيف مع آثار تغري املناخ
ونرى أن مثة حاجة إىل عملية سياسية تشمل زيادة تعبئة التمويل املتعلق باملناخ، وإىل           -٩
عزيز العمل وهيكلة العمليات مبوجب االتفاقية، وإىل جهود أقوى من أجل تعزيز التنفيذ على  ت

وينبغي أن ُترفد هذه العمليات أيضاً وتثري العمل الذي يـضطلع       . الصعيدين الدويل والوطين  
به الفريق العامل املخصص املعين مبنهاج ديربان للعمل املعزز والذي يتركز علـى التمويـل               

  . ٢٠٢٠ باملناخ لفترة ما بعد عام املتعلق
 على مصادر وخيارات تعبئة املوارد املاليـة املتعلقـة     العملية السياسية وينبغي أن تركز      -١٠

ويف سياق االتفاقية، مثة حاجـة إىل الوضـوح         . باملناخ يف اآلجال القصري واملتوسط والطويل     
). ٢٠١٢-٢٠١٠(ة متويل البداية السريعة     وقابلية التنبؤ يف توفري التمويل املتعلق باملناخ بعد فتر        

 دوالر مـن     بليـون  ١٠٠وال بد أيضاً من توضيح كيفية وفاء البلدان املتقدمة بالتزامها تعبئة            
ويـشري إىل أن التـزام      . ٢٠٢٠يف السنة حبلول عـام      ) دوالر(دوالرات الواليات املتحدة    

التخفيف اجملدية وشـفافية    األطراف حبشد هذا املستوى من املوارد جاء يف سياق إجراءات           
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العامة واخلاصة، والثنائيـة    (التنفيذ، وافتراض أن التمويل سيأيت من طائفة واسعة من املصادر           
  ).واملتعددة األطراف، مبا يف ذلك مصادر متويل بديلة

ويبيِّن برنامج العمل بوضوح احلاجة إىل املزيد من العمل يف جماالت رئيسية، يف إطار            -١١
وال بد من إجراءات معززة وحمددة      . خارجها، من أجل تعزيز اإلدارة املالية للمناخ      االتفاقية و 

اهلدف لزيادة وحتسني املعلومات املتعلقة باالحتياجات التمويلية املتصلة بتغري املناخ يف البلدان            
وهناك حاجة إىل صقل وحتسني املنهجيات من أجل حتقيق املزيد من الدقة يف تقيـيم               . النامية
ومثة حاجة أيضاً إىل حتسني قدرة البلـدان        . اجات التخفيف والتكيف وتقدير تكاليفها    احتي

  .النامية على إجراء تقييماهتا اخلاصة وفقاً ألولوياهتا اإلمنائية
 العام واخلاص على    -ملناخ  ونرى أيضاً ضرورة تعزيز تعقب مسار التمويل املتعلق با          -١٢

ية إيصال واستخدام التمويل املتعلق باملناخ عنـصراً        وميثل حتسني املعلومات عن كيف    . السواء
هاماً يف رصد تدفقات التمويل املتعلق باملناخ إىل البلدان النامية واإلبالغ عنها والتحقق منها،              

ومثة حاجة إىل هنج أكثر مشوالً ملعاجلة شفافية واتساق املعلومات املتعلقـة            . ويف تقييم أثرها  
قات املالية املتعلقة باملناخ الواردة إليها، مع احملافظة أيـضاً علـى            بدعم البلدان النامية والتدف   

ويتطلب تقييم فعالية التمويل الدويل املتعلق      . بساطة النظم واحلرص على أن تظل يف املتناول       
باملناخ هنجاً موثوقاً وموضوعياً معززاً مببادئ توجيهية ومعايري واضحة وشفافة عـن كيفيـة              

تعلق باملناخ ونطاقه، لكنه ميثل أيضاً مكوناً هاماً للدروس املـستفادة           تقييم حجم التمويل امل   
  . ولتكرار املمارسات الناجحة واملبتكرة

وال بد أيضاً من تكثيف اجلهود من أجل تعزيز البيئات التمكينية يف الكـثري مـن                  -١٣
الوطنية تـؤدي   البلدان النامية، مع االعتراف بأن أطر السياسات واألطر التنظيمية واإلدارية           

دوراً حامساً يف تذليل العقبات اليت تواجه االستثمار ويف استخدام التمويل املتعلق باملناخ على              
وميكن للسياسات الدولية أن تعزز وتدعم جهود النهوض بالبيئات التمكينية مـن            . حنو فعال 

ومثة حاجة . خالل وضع أهداف ومعايري طموحة، وزيادة الشفافية واملعلومات، وتعزيز التعلم     
إىل مواصلة بناء وتعزيز النظم واملؤسسات الوطنية، وإىل مواصلة االسـتثمار يف القـدرات              

  . البشرية واملؤسسية والتقنية باستخدام التمويل بفعالية أكرب
وأول هـذه اإلجـراءات   . ونعتقد أن من األمهية مبكان املضي يف إجراءات ملموسة      -١٤

 بليون دوالر يف الـسنة حبلـول        ١٠٠دف املتفق عليه وهو     إحراز تقدم مثبت حنو حتقيق اهل     
ومن املهم للغاية التحاور وتبادل املعلومات بشكل وثيق يف إطار كل عملية من             . ٢٠٢٠ عام

عمليات التمويل املتعلق باملناخ وفيما بني هذه العمليات يف إطار االتفاقية، وكـذلك مـع               
 ويف هذا الصدد، نوصي بتأسيس منتدى منتظم .العمليات واجلهات الفاعلة خارج هذا امليدان  

للتمويل املتعلق باملناخ ومكاناً لتبادل اآلراء يف هذا اجملال جتتمع فيه مجيع اجلهـات الفاعلـة                
لوضع تدابري فعالـة     - من القطاعني العام واخلاص ومن أصحاب املصلحة اآلخرين          -املعنية  

 الالزم للتخفيف من آثار تغري املناخ وتطوير        للتصدي لتغري املناخ واإلسراع يف توفري التمويل      
  .قدرات التأقلم معه



FCCC/CP/2012/3 

GE.12-63273 6 

  احتياجات البلدان النامية من التمويل والظروف املواتية  -ألف  
نرى أن مواصلة العمل على حنو أكثر منهجية سيساعد االتفاقية وهيئاهتا على تقدمي               -١٥

الحتياجات، وعلى ضـمان    معلومات حمسنة عن احتياجات التمويل وإعطاء تقديرات هلذه ا        
ويف هذا الصدد، نوصي بإدماج العمل املتصل       . قيام عملية تصاعدية متسك األطراف بزمامها     

خطط العمل القائمـة ملختلـف هيئـات        /بتقييم احتياجات التمويل املتعلق باملناخ يف برامج      
  .االتفاقية، مبا يف ذلك احتياجات بناء القدرات ذات الصلة

طراف أن ينظر يف تقدمي التوجيهات الالزمة لالضطالع بعمل أكثر          وميكن ملؤمتر األ    -١٦
منهجية يف جمال التمويل املتعلق باملناخ بني هيئات االتفاقية ذات الصلة وداخل كـلِّ منـها،    
كاللجنة الدائمة، وجلنة التكيف، واللجنة التنفيذية للتكنولوجيا، وفريق اخلرباء املعـين بأقـل            

خلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطـراف غـري           البلدان منواً، وفريق ا   
  : وميكن أن تتضمن هذه التوجيهات العناصر التالية. املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

الطلب إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيـة أن تـستحدث             )أ(  
لوطنية لتقدير التكاليف فيما يتعلق بالتخفيف      برنامج عمل لوضع هنج مشترك يف املنهجيات ا       

  والتكيف؛
الطلب إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ، ومبساعدة فريق اخلرباء االستـشاري، أن             )ب(  

تضع أيضاً هنجاً مشتركاً يف حتديد املخاطر املناخية والتكاليف ذات الصلة يف إعداد البالغات              
ول، مبا يف ذلك احتياجات بناء القدرات لتحقيق        الوطنية لألطراف غري املدرجة يف املرفق األ      

  هذا اهلدف؛
الطلب إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن حتدد لدى نظرها يف املـسائل املتـصلة                )ج(  

بربنامج العمل املتعلق ببناء القدرات، طائفة من اإلجراءات هتدف إىل تعزيز القدرات الوطنية             
  للوصول إىل التمويل املتعلق باملناخ؛

 الطلب إىل جلنة التكيف أن ُتجريَّ، لدى نظرها يف خطة عملها، تقييمـاً               )د(  
الحتياجات البلدان النامية من التمويل يف جمال التكيف، ودراسة اخليارات املتعلقـة بتقـدير           

  تكاليف احتياجات التكيف؛
الطلب إىل اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا بأن ُتجريَّ، لدى نظرها يف خطـة              )ه(  

 الحتياجات التمويل املتعلق بالتكنولوجيا والبحث والتطـوير، مبـا يف ذلـك        ا، تقييماً عمله
  .خيارات حفز استثمارات البحث والتطوير ونشر التكنولوجيات اخلفيضة الكربون

 لواليتـها   وبإمكان مؤمتر األطراف أيضاً أن ينظر يف تكليف اللجنة الدائمة، وفقـاً             -١٧
طراف على االضطالع مبهامه املتعلقة بآلية التمويل، بتقييم املوارد         املتمثلة يف مساعدة مؤمتر األ    

املالية للبلدان النامية، مبا يف ذلك تقييم التقدم يف إطار التقييم العام الذي جيري كل سـنتني؛                 
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وحبث العالقة بني التمويل املتعلق باملناخ وقنوات هذا التمويل من جهة واحتياجات البلـدان              
 يف االستعراض اخلامس لآللية املالية؛ والنظر يف حجم املوارد          أخرى، إسهاماً النامية من جهة    

املالية اليت ميكن تعبئتها من مصادر بديلة ومبتكرة؛ واستعراض التقدم احملرز حنو وفاء البلدان              
يف إطـار   ٢٠٢٠دوالر كل سنة حبلـول عـام        بليون   ١٠٠املتقدمة بالتزامها جمتمعة توفري     

مة كل سنتني لتدفقات التمويل املتعلق باملناخ؛ والنظر يف خيـارات إشـراك     التقييمات املنتظ 
التواصل فيما بني اهليئات والكيانات املعنية      من أجل   مستثمرين من القطاع اخلاص يف املنتدى       

  .بالتمويل املتعلق بتغري املناخ ومواصلة تبادل املعلومات فيما بينها
لك يف تكليف الكيانات التشغيلية لآللية املالية       وبإمكان مؤمتر األطراف أن ينظر كذ       -١٨

بتقدمي تقرير سنوي عن جهود دعم البلدان النامية يف تعزيز قدراهتا الوطنية التمويلية املتعلقـة               
باملناخ واالضطالع بتقييمات سنوية لتقدير التكاليف، على أن يـشمل التقريـر الـدروس              

  .املستخلصة واملمارسات املبتكرة اجلديدة

  إحراز تقدم بشأن مصادر التمويل: زيادة حجم املوارد املالية  -باء  
ـ   أمهية متويل الصندوق األخضر للمناخ، بوسائل منها        نشدد على     -١٩ رة عملية جتديد مبكِّ

وكافية ملوارده، بوصفه مكوناً هاماً من املكونات الالزمة لتـوفري وزيـادة حجـم التمويـل                
  .باملناخ املتعلق
. عمل احلايل، اقُترح العديد من اخليارات جلمع موارد مالية إضـافية          وخالل برنامج ال    -٢٠

مبالغ تقدمها البلدان املتقدمة    : وميكن تصنيف هذه اخليارات يف أربعة أنواع من املصادر احملتملة         
 أو مصادر جديدة هلا عائد مايل من خالل امليزانيـات الوطنيـة عمـالً               ،من ميزانياهتا الوطنية  
  .باتفاقات دولية، أو مبالغ جتمع على الصعيد الدويل عمالً باتفاقات دوليةبقرارات وطنية أو 

وجرى حتليل معظم املقترحات يف عمليات أخرى من جانب فريق األمـني العـام                -٢١
االستشاري الرفيع املستوى املعين بتمويل إجراءات مواجهة تغري املناخ وجمموعة العـشرين،            

مات املقدمة اليت تشري إىل أن التحليالت املتاحة مل حتدد أي           وقد أحطنا علماً باملعلو   . وغريمها
إىل احتمال االحتياج   مصدر من شأنه توليد موارد مالية باحلجم املطلوب، وتشري بالتايل إىل            

عالوة على ذلك، الحظنا أن اجلمع بني مصادر عامة وخاصة          و. توليفة أو حزمة من املصادر    
 أن خيضعا للمزيد من املناقشة على الصعيدين الدويل         خمتلفة، ودراسة دورها وحجمها ينبغي    

وقد تكون بعض املصادر احملتملة جاهزة يف األجل القريب بينما قد حتتاج مـصادر       . والوطين
خمتلفة منها درجـة النـضوج      رهناً بعوامل   ،  جاهزةأخرى إىل املزيد من الوقت كي تصبح        

  .واحلاجة إىل التعاون الدويل
 دوالراً لطن   ٢٥ و ٢٠تشاري على أمهية أن يتراوح سعر الكربون بني         وشدد الفريق االس    -٢٢

 ١٠٠ يف الوصـول إىل مبلـغ     السعر أساسي    ألن هذا    ٢٠٢٠مكافئ ثاين أكسيد الكربون عام      
وأحطنا علماً بالشواغل اليت أثارها عدة مشاركني فيما يتعلـق بـسعر            . دوالر يف السنة  بليون  
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 على إمكانات صندوق التكيف وقدرتـه علـى توليـد           الكربون املنخفض حالياً وبتأثري ذلك    
يف ومن شأن سعر الكربون أن يؤثر أيـضاً  . عائدات من بيع وحدات خفض االنبعاثات املعتمد   

حجم املوارد احملتملة اليت ميكن مجعها نتيجة أي قرار بتوسيع جباية الضرائب إىل آليات سوقية               
بيد أن السياسات الـشاملة لتـسعري       .  العلين أخرى أو من بيع حقوق إطالق االنبعاثات باملزاد       

الكربون متثل أحد أفضل اخليارات الواعدة جلمع اإليرادات فيما ُينظر إليها على نطاق واسـع               
  .أيضاً بوصفها أداة ختفيف فعالة

عـن أنـواع الوقـود      الفعالـة   قطع اإلعانة الضارة وغري     وكثرياً ما مت التطرق إىل        -٢٣
الً بدعم سياسي واسع، وكمصدر حمتمل للتمويل املتعلق باملناخ         األحفوري كإجراء حيظى فع   

ود األحفوري الـيت تعيـد      قبل إن البدء بإصالح إعانات الو     . ميكن إتاحته يف األجل القريب    
أن توجيه جزء يسري فحسب من مستوى الدعم احلايل للتمويل املتعلق باملناخ، مـن شـأنه                

  .يؤدي إىل مجع موارد كبرية كل عام
يما يتعلق باستخدام مصادر مبتكرة جلمع التمويل من إجراءات خفض انبعاثـات            وف  -٢٤

غازات الدفيئة يف القطاع البحري وقطاع الطريان، حنيط علماً بالعمل الذي تقوم به منظمـة               
الطريان املدين الدويل، واملنظمة البحرية الدولية لتناول مسامهة هذين القطـاعني يف خفـض              

ونقر بأن العمل املتواصل يف هذه      . وضع آليات سوقية  بوسائل منها   ة،  انبعاثات غازات الدفيئ  
  .اجملاالت ضروري حلفز إجراءات تغري املناخ واإلسهام احملتمل يف التمويل املتعلق باملناخ

مصادر التمويل املتعلق باملناخ، نوصي بأن      يف جمال   ولتحقيق تقدم يف عمل االتفاقية        -٢٥
الرساميل من مـصادر    حشد  هنج أكثر تنظيماً لتقييم خيارات      ينظر مؤمتر األطراف يف وضع      
  :بديلة ومبتكرة وبأن يقوم مبا يلي

تقدمي اقتراح بأن ينشئ رؤساء األمانة، واملنظمة البحرية الدوليـة، ومنظمـة          )أ(  
املتاحة لضمان أن تـستخدم     يارات  اخلالطريان املدين الدويل، فريق خرباء رفيع املستوى لدراسة         

إيرادات الضرائب على االنبعاثات أو إيرادات بيع حقوق االنبعاثـات          يل املتعلق باملناخ    يف التمو 
  تبادل حقوق إطالق االنبعاثات اخلاصة بالنقل الدويل البحري واجلوي؛أنظمة يف املزاد العلين يف 

خيـارات تعزيـز    أن يدرس   الطلب إىل جملس الصندوق األخضر للمناخ         )ب(  
يف تعزيز املوارد الالزمة لإلجراءات التحويلية للبلدان النامية        نشطة  اللقطاع اخلاص   امشاركة  
  .تنفيذ مرفق القطاع اخلاص يف الصندوقيف إطار 

علماً بطائفة من اآلراء اليت شـددت علـى أن حجـم املـوارد ونـوع                وأحطنا    -٢٦
ل ويشك. االستثمارات املطلوبة يستلزم من احلكومات العمل بصورة أوثق مع القطاع اخلاص          

املصارف وصناديق التقاعد وشركات التأمني مصادر      من قبيل   مستثمرو القطاع اخلاص    أصالً  
بيد أن مثة إمكانية كبرية لتعزيز أدوارهم يف حشد االستثمارات          . هامة للتمويل املتعلق باملناخ   

يـة  وميكن لالتفاقية، إىل جانب املؤسسات املالية الدول      . يف مشاريع وبرامج يف البلدان النامية     
ومصارف التنمية املتعددة األطراف أن تؤدي دوراً هاماً يف إشراك املـستثمرين يف توجيـه               
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التمويل حنو أنشطة التخفيف والتكيف يف البلدان النامية، ويف تقييم فرص االستثمار واملخاطر          
ونوصي بإنشاء منتدى تفاعلي رفيع املستوى مع اجلهات الفاعلة يف          . اليت يشكلها تغري املناخ   

القطاع اخلاص ينعقد مرة كل سنة للنظر يف سبل وآليات زيادة التمويل من القطاع اخلاص،               
مبا يف ذلك تقييم خيارات جتاوز العقبات اليت تعيق زيادة استثمارات القطاع اخلاص يف جمايل               

  .التخفيف والتكيف وتقدير احلجم احملتمل لالستثمارات الدولية للقطاع اخلاص

  ة السريعةمتويل البداي  -جيم  
التمويل املتعلق باملناخ وبفعاليته    بتوفري  أحطنا علماً بالطائفة املتنوعة من اآلراء املتعلقة          -٢٧

وتبني الزيادة النسبية يف املبالغ املخصصة      ). ٢٠١٢-٢٠١٠(خالل فترة متويل البداية السريعة      
ل تلك الفترة، وفقـاً     زيادة التمويل املتعلق باملناخ بالقيم املطلقة خال      وكذا  ألنشطة التكيف   

ورد من تقارير حىت تارخيه، أن زيادة تعبئة املوارد املالية، مبا يف ذلك التمويل العام، ممكنة                 ملا
فترة متويل البداية السريعة، أن عـدداً مـن         بعد التأمل يف    ويبدو واضحاً،   . يف األجل الطويل  

وينبغـي  . باملناخ إىل البلدان النامية   العقبات ال يزال قائماً رغم زيادة تدفقات التمويل املتعلق          
وقد . حتليل هذه العقبات كجزء من استخالص الدروس من فترة متويل البداية السريعة           زيادة  
آليـات وقنـوات    تعدد شبكات   تدفقات التمويل املتعلق باملناخ لكن      عن  علومات  املزادت  

ويؤكد هذا األمـر مـدى       . صعباً واإلبالغ عنها أمراً  التنفيذ وتعقدها جيعل تعقب املسارات      
  .احلاجة إىل حتسني نظم الرصد واإلبالغ والتحقق على الصعيدين الدويل والوطين

  تنفيذ برنامج العمل املتعلق بالتمويل الطويل األجل  -ثالثاً  
حـدد  املستقاة من املـشاورات،     برنامج العمل ومراعاة للتعقيبات     متاشياً مع هدف      -٢٨

  :  املواضيعية التالية اليت استندت إليها حلقتا العمل األوىل والثانيةالرئيسان املتشاركان األركان
حتليل خيارات تعبئة املوارد املالية من عدد واسع من املصادر املتنوعة، العامة              )أ(  

  واخلاصة، والثنائية ومتعددة األطراف، مبا يشمل املصادر البديلة، والصالت فيما بينها؛
يلي ذي الصلة بشأن احتياجات البلـدان الناميـة         االضطالع بالعمل التحل    )ب(  

  األطراف من التمويل املتعلق باملناخ؛
إدماج الدروس املستخلصة من متويل البداية السريعة وأفضل املمارسات من            )ج(  

  جتارب البلدان النامية واملتقدمة يف حتليل املصادر واالحتياجات؛
عام واخلاص، مبا يف ذلـك ُنهـج        استكشاف الواجهة البينية بني التمويل ال       )د(  

  تعزيز التمويل الذي يقدمه القطاع اخلاص فيما يتعلق باملناخ؛
حتديد البيئات التمكينية اليت تتيح إزالة العقبات وزيادة وتعزيـز تـدفقات              )ه(  

  التمويل املتعلق باملناخ واخلاصة بالتخفيف والتكيف؛
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تؤدي دوراً يف إيصال التمويل التمويل اليت ميكن أن توفري استكشاف آليات     )و(  
  .املتعلق باملناخ

وقد ُحددت وترية انعقاد حلقات العمل واحللقات الدراسية الشبكية مبا يتيح مواصلة             -٢٩
بأدوات تفاعلية شبكية أُتيحت طوال مدة برنـامج        واستكملت  التحليل واملناقشات التقنية،    

  .٢٠١٢العمل عام 
االحتـاد  كل مـن     املتعلق بالتمويل الطويل األجل      التمويل إىل برنامج العمل   وقدم    -٣٠

. يرلندا الشمالية آاألورويب وحكومات إسبانيا والنرويج واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و        
 مبساعدة برنامج األمم املتحدة اإلمنائيالدعم اللوجسيت   حكومة جنوب أفريقيا،    أيضاً  وقدمت  

  .وذلك باستضافتها حللقة العمل الثانية

  اهليكل والعملية  -لفأ  
لضمان برنامج عمل شفاف ومفتوح وشامل، ُعقدت منذ البداية سلسلة مشاورات             -٣١

وُعقدت اجلولة األوىل من املشاورات خالل الدورة . مع األطراف واجلهات املعنية ذات الصلة 
نيـة مـن    وُعقدت اجلولة الثا  . السادسة والثالثني لكل من اهليئتني الفرعيتني، يف بون، أملانيا        

املشاورات خالل الدورة اإلضافية االستثنائية لألفرقة العاملة املخصصة يف بانكوك، تايلند يف            
وهدفت هـذه املـشاورات إىل      . ٢٠١٢سبتمرب  /أيلول ٥إىل  أغسطس  /آب ٣٠الفترة من   

احلصول على املعلومات ومجع اآلراء بطريقة منفتحة وشفافة حول الطرائق واملواضيع الـيت             
  .قشتها يف سياق برنامج العملتعني منات

وُصمِّم برنامج عمل قوي يستند إىل التعقيبات اليت قدمتها األطراف واجلهات املعنية              -٣٢
حلقيت عمل وحلقتني دراسـيتني     يف  ذات الصلة خالل الدورة األوىل من املشاورات املتمثلة         

  .شبكيتني
التقارير ذات الصلة، مبـا يف      واستند التحليل الذي أُجري يف إطار برنامج العمل إىل            -٣٣

ذلك تقرير الفريق االستشاري وتقرير تعبئة التمويل املتعلق باملناخ الـذي قدمتـه جمموعـة               
من منتدى حتقيـق    وراعى أيضاً الدروس املستخلصة     العشرين وإىل معايري التقييم يف التقارير،       

أخرى ذات صلة خالل حلقـيت      باإلضافة إىل ذلك، ُنِظَر يف تقارير حتليلية        و. االستقرار املايل 
  .العمل واحللقات الدراسية الشبكية

ولتحقيق املشاركة القصوى وتعزيز األدوات الشبكية، أُضيف إىل برنـامج العمـل              -٣٤
وكان اسـتخدام   . مكوِّن جديد من شبكات التواصل االجتماعي يشمل البث الشبكي احلي         

لتحليلية غري مسبوق وشكَّل بالتـايل  شبكات التواصل االجتماعي يف حلقات العمل التقنية وا   
ومتثلت فوائده يف زيادة التفاعل مع طائفة واسعة من اجلهات املعنية . أحد االبتكارات اجلديدة  

  .املناقشاتإثراء و
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  أنشطة برنامج العملأعمال   -باء  

  حلقتا العمل املعقودتان يف إطار برنامج العمل  -١  

  يل األجلحلقة العمل األوىل بشأن التمويل الطو    
 ١٤١،  ٢٠١٢يوليه  /متوز ١١ إىل   ٩مجعت حلقة العمل األوىل اليت ُعقدت يف بون من            -٣٥

مشاركاً من األطراف واملؤسسات املالية العامة واخلاصة، واملنظمات الدوليـة، ومنظمـات            
  .اجملتمع املدين، ومراكز البحوث املتخصصة، واألوساط األكادميية

ت احتياجات البلدان النامية للتمويـل املتعلـق باملنـاخ،         ومشلت املسائل اليت ُنوقشَ     -٣٦
واملصادر احملتملة للتمويل املتعلق باملناخ، مبا يف ذلك املصادر العامـة واخلاصـة، والثنائيـة               
واملتعددة ألطراف، واملصادر البديلة؛ وخيارات تعبئة التمويل املتعلق باملنـاخ؛ والـدروس            

  . )٢(عةاملستخلصة من متويل البداية السري

  حلقة العمل الثانية بشأن التمويل الطويل األجل    
مجعت حلقة العمل الثانية اليت ُعقدت يف كيب تاون، جنوب أفريقيـا، يف الفتـرة                 -٣٧
 مـشاركاً مـن األطـراف       ١٣٨ما جمموعـه    ،  ٢٠١٢أكتوبر  /تشرين األول  ٣ إىل   ١ من

ظمات اجملتمع املـدين، ومراكـز      واملؤسسات املالية العامة واخلاصة، واملنظمات الدولية، ومن      
وواصلت املناقشات اليت دارت يف حلقة العمـل        . البحوث املتخصصة، واألوساط األكادميية   

القـصري واملتوسـط    اآلجال  األوىل، واستكشفت املصادر احملتملة للتمويل املتعلق باملناخ يف         
قات املالية املتعلقـة    اليت من شأهنا أن تسهم يف زيادة حجم التدف        املواتية  والطويل والظروف   

وأتاحت طرائق حلقة العمل املزيد من اإلسـهامات واملناقـشات          . باملناخ إىل البلدان النامية   
بني املشاركني الذين توزعوا على جمموعات فرعية ناقشت كل منها موضوعاً رئيسياً من       فيما

  .مواضيع حلقة العمل
وجـرى  .  املواتية وارد املالية والظروف  وركَّز جزء من التحليل واملناقشات على تعبئة امل         -٣٨

خالل املناقشات حتليل ومتحيص ملا يوجد حالياً من آليات مالية وأدوات متويلية وطرائق وصـول               
إىل املوارد واليت تعترب من أفضل املمارسات يف تعبئة وزيادة وحفز املزيد مـن التمويـل اجلديـد        

  .ية على الوصول إىل موارد التمويل املتعلق باملناخباملناخ بغية تعزيز قدرة البلدان النام املتعلق

  احللقات الدراسية الشبكية  -٢  
 مرتني، األوىل يف الصباح     ٢٠١٢سبتمرب  /أيلول ١٣ُعقدت احللقة الدراسية األوىل يف        -٣٩

 مـشاركاً  ١٧٥وقد حـضرها  . والثانية بعد الظهر الستقطاب مشاركني من مجيع أحناء العامل 
__________ 

)٢ ( <http://unfccc.int/cooperation_support/financial_mechanism/long-term_finance/items/6963.php>. 



FCCC/CP/2012/3 

GE.12-63273 12 

وناقشت األساليب املنهجية املطبقـة يف      . ائفة واسعة من املنظمات املعنية    ميثلون األطراف وط  
  .)٣(تقييم تكاليف التخفيف والتكيُّف يف البلدان النامية

ومشلت احللقة الدراسية الشبكية أربعة عروض تناولت التجارب الوطنية، مبا يف ذلك              -٤٠
ليت جـرت خـالل احللقـة       التحليالت واملناقشات ا  وأفضت  . جتارب كوستاريكا والفلبني  

استنتاج مفاده أن النُهج التصاعدية تتيح دقة أكرب يف تقدير التكـاليف            إىل  الدراسية الشبكية   
  .االقتصادية واالجتماعية املرتبطة بأنشطة التخفيف من آثار تغيُّر املناخ والتكيُّف معه

جريـت أيـضاً    وأُسـبتمرب   /أيلول ٢١وُعقدت احللقة الدراسية الشبكية الثانية يف         -٤١
 مشاركني ميثلون األطراف وغريهم من املنظمـات املعنيـة ذات           ١٠٣وحضرها  . )٤(مرتني
وحلَّلت بوجـه   . واستكشفت هذه احللقة مصادر وخيارات التمويل املتعلق بالتكيُّف       . الصلة

ونظـرت  . خاص الدعم املقدَّم من املؤسسات الثنائية واملتعددة األطراف فيما يتعلق بالتكيف          
. دروس املستخلصة من الصناديق املموِّلة وحبثت يف اخلـصائص الرئيـسية لتـصميمها            يف ال 
مشاركة القطاع اخلاص يف جمال التمويل املتعلق بالتكيف، مبا يف ذلك مشاركة            أيضاً  حلَّلت  و

  .التأمني ودورهاقطاع 

  تقييم االحتياجات املالية املتعلقة بالتمويل  -رابعاً  

   وحجمهاالية املتعلقة باملناخطبيعة االحتياجات امل  -ألف  
قدمت العروض واملناقشات طوال برنامج العمل عدة نطاقات الحتياجات التمويـل       -٤٢

وتستند هذه التقديرات إىل فرضيات ومنهجيات خمتلفـة، وتفـصل بـني            . املتعلقة باملناخ 
 وعلى الرغم من التقـديرات املتباينـة، ختلـص        . احتياجات التخفيف واحتياجات التكّيف   

الدراسات إىل أن حجم احتياجات التمويل املتعلق باملناخ يف البلدان النامية كبري ويتجـاوز              
ومن احلتمي بالتايل تسخري املوارد الوطنية والدوليـة       . التدفقات احلالية للتمويل املتعلق باملناخ    

  . ملطلوبةاإلجراءات العاجلة اولزيادة التمويل املتعلق باملناخ كي يرقى إىل مستوى الطموحات 
وقُدمت عدة منهجيات تستخدم يف تقييم احتياجات البلدان النامية خـالل حلقـات        -٤٣

ويستخدم بعض البلدان أطراً أو منـهجيات عامليـة     ).  من املرفق األول   ١انظر اجلدول   (العمل  
تستخدم البلدان األخرى مناذج قطرية، فتجمع بالتايل بـني الـُنهج التنازليـة والـُنهج                فيما
وتستخدم النماذج أيضاً ُنهجاً خمتلفة يف تقييم احتياجات التمويل املتعلقة بالتخفيف           . عديةالتصا

 املنهجيات العامليـة    وتعتمد. والتكّيف بالنظر إىل تنوع االقتصادات والقدرات ومستوى التنمية       

__________ 

)٣( <http://unfccc.int/cooperation_support/financial_mechanism/long-term_finance/items/7022.php>. 
)٤( http://unfccc.int/cooperation_support/financial_mechanism/long-term_finance/items/7067.php><. 
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طاقة،  الذي وضعته الوكالة الدولية لل     )٥(كاملنهجيات اليت ُتستخدم يف سيناريو اخلارطة الزرقاء      
 وتقديرات  )٧(، والتقرير املتعلق بسياسة الطاقة واملناخ يف أوروبا       )٦(ومبادرة تقييم الطاقة العاملية   

ويـستند  .  باالستناد إىل سيناريوهات خمتلفـة )٨(تكاليف التخفيف اليت وضعها البنك الدويل   
 ٤٥٠مستوى  السيناريو الرئيسي بينها إىل هدف حتقيق استقرار انبعاثات غازات الدفيئة عند            

وآجاالً ) ٢٠٠٧ أو ١٩٩٢(بيد أن كل منوذج يستخدم خط أساس خمتلف . جزءاً من املليون
  ). ٢٠٥٠ وعام ٢٠٢٠تتراوح بني عام (زمنية خمتلفة 

وتتسم تقديرات احتياجات التمويل املتعلق بالتكّيف بصعوبات أكرب من تلك املتعلقة             -٤٤
 من عدم اليقني يف سـيناريوهات التكّيـف،         بالتخفيف بسبب عوامل منها الدرجات العالية     

  .وإغفال بعض التكاليف، وعدم وجود أساليب وأدوات جيدة لتقييم قابلية التأثر
وجرى عرض ومناقشة الُنهج التصاعدية يف تقييم احتياجات التمويل، باالستناد إىل             -٤٥

والبيئية واإلمنائيـة   جتارب بعض البلدان النامية يف إطار مشروع الدراسة الوطنية االقتصادية           
املتعلقة بتغري املناخ اليت أجرهتا األمانة ومشروع تنمية قدرات واضـعي الـسياسات علـى               

 ٢٩ودعمت هذه املـشاريع     . التصدي لتغري املناخ الذي نفذَّه برنامج األمم املتحدة اإلمنائي        
وألقى . ين أو قطاعي  بلداً نامياً يف إجراء تقييمات معمَّقة الحتياجاهتا التمويلية على أساس وط          

أحد العروض الضوء على كيفية إسهام مشروع الدراسة الوطنية االقتصادية والبيئية واإلمنائية            
املتعلقة بتغري املناخ يف وضع إطار وطين للتكّيف ودعا إىل توسيع نطاق املشروع ليشمل بلداناً 

 من كـل مـن      وُعرضت جتارب أخرى لتقييم احتياجات التمويل التصاعدي      . نامية أخرى 
ومجهورية ترتانيا املتحدة وجنوب أفريقيا     ) فيما يتعلق بالتخفيف  (الصني وكوستاريكا واهلند    

  . )٩()فيما يتعلق بالتكّيف(والفلبني 

  احلاجة إىل املزيد من املعلومات وحتسني املنهجيات  -باء  
ملتعلـق  مناقشات احتياجات التمويل ا   املستوحاة من   فيما يلي بعض الرؤى الرئيسية        -٤٦

  :باملناخ

__________ 

)٥( <http://www.iea.org/techno/etp/etp10/English.pdf>. 
)٦( <http://webarchive.iiasa.ac.at/Research/ENE/GEA/doc/GEA-Summary-web.pdf>. 
)٧( Edenhofer, O., C. Carraro, J.-C. Hourcade, K. Neuhoff, G. Luderer, C. Flachsland, M. Jakob, A. 

Popp, J. Steckel, J. Strohschein, N. Bauer, S. Brunner, M. Leimbach, H. Lotze-Campen, V. 

Bosetti, E. de Cian, M. Tavoni, O. Sassi, H. Waisman, R. Crassous-Doerfler, S. Monjon, S. Dröge, 

H. van Essen, P. del Río, A. Türk (2009),. RECIPE, Report on Energy and Climate Policy in 

Europe, The Economics of decarbonization. Potsdam. Potsdam Institute. 
)٨( World Bank. 2010. World Development Report: Development and Climate Change. 
 نفس الصفحة الشبكية املشار إليها يف احلاشية        ميكن االطالع على العروض اليت وردت فيها هذه األمثلة يف          )٩(

 . أعاله٢رقم 
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تشكل حمدودية البيانات واملعلومـات  : أمهية احلصول على معلومات أفضل     )أ(  
املتوفرة عن خطوط األساس اخلاصة باالنبعاثات، والزيادة املتوقعـة يف حجـم االنبعاثـات              

يترتب على ذلك من تكاليف، عقبة رئيسية أمام تقييم احتياجات التمويل وحتديد الدعم              وما
وعلى الرغم من هذه القيود، أقر بعض املشاركني يف حلقات العمـل أن لـدى               . املطلوب

.  أعمق حلجم التقديرات واالفتراضات اليت تقوم عليها تقييمات االحتجاجـات          بلداهنم فهماً 
ُهج التصاعدية مثل مشروع الدراسـة الوطنيـة        ثريون على أمهية توسيع الدعم للن     وشدد الك 

والحظ املشاركون أيضاً أن املعلومات عند توفرها تكـون         . )١٠(ةاالقتصادية والبيئية واإلمنائي  
ولذلك اقترح عدة مشاركني وضع     . يف كثري من األحيان مشتتة بني وكاالت حكومية خمتلفة        

آليات مشتركة بني الوكاالت لتيسري االتساق وإتاحة تنسيق اجلهود يف مجع البيانات الالزمة             
  فيما يتعلق بتحليل التكاليف؛

مثة حاجة إىل املزيد من الدقـة يف املنـهجيات          : ل املنهجيات وحتسينها  صق  )ب(  
املستخدمة يف تقييم احتياجات التمويل وحىت إىل درجة تفصيل أكرب يف إجراء الدراسـات              

وألقت العروض اليت قُدمت خالل احللقة الدراسية الشبكية األوىل الـضوء علـى             . القطاعية
 خطوط األساس القطاعية، مما يعقِّد مقارنة تقديرات        مشكلة استخدام مناذج خمتلفة يف وضع     

وباإلضافة إىل ذلك، فإن استخدام معدالت خصم خمتلفـة         . التكاليف اليت تشمل بلداناً عدة    
يكفي جتميع تقديرات تكاليف التكّيف إلعطاء       وال. وجداول زمنية متوقعة يزيد األمر تعقيداً     

يزال تقييم تكلفة التراجع يف خدمات        املناخ، وال  قابلية كل بلد للتأثر بتغري    رؤية متكاملة عن    
  نظام اإليكولوجي غري كاٍف؛

بناء قدرات تقييم االحتياجـات وحتديـد األولويـات         من الواجب املُلح      )ج(  
وهناك حاجة إىل تعزيز قدرات البلدان النامية على االضـطالع بنفـسها بتقيـيم              . الوطنية

والحظ املشاركون يف حلقيت العمل ويف احللقة       . ا اإلمنائية االحتياجات التمويلية وفقاً ألولوياهت   
رغـم   تدخل ضمن التقديرات العامة،    الدراسية الشبكية أن التكاليف اليت يصعب قياسها ال       

ويشمل بعض هذه التكاليف تطوير املهارات وتعزيز القدرات التنفيذية احمللية،        . أمهيتها احلامسة 
وتقدم تقارير متويل البداية السريعة أمثلـة       . روف احمللية وتكاليف تكييف التكنولوجيا مع الظ    

على املساعدة التقنية املقدمة إىل البلدان النامية من أجل معاجلة ثغرات املعلومـات وتلبيـة               
االحتياجات يف جمال بناء القدرات اليت تشمل الدعم من أجل تعزيز املؤسـسات الوطنيـة؛               

منائية احمللية؛ وإدماج النُهج القائمة علـى النظـام         وحتسني القدرة على التأقلم يف اخلطط اإل      
اإليكولوجي يف جهود التكّيف؛ واعتماد أساليب مبتكرة للتمويـل للمـساعدة يف زيـادة              

  ؛)١١(االستثمارات يف املشاريع اخلفيضة الكربون على الُصعد احمللية
__________ 

)١٠( FCCC/SBI/2010/INF.7. 
: للحصول على قائمة مبشاريع متويل البداية السريعة، يرجى االطالع على التقرير املقدم إىل املؤمتر األطراف               )١١(

FCCC/CP/2012/INF.1. 
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باملنـاخ  وتقييم احتياجات التمويل املتعلق   . تقييم االحتياجات عملية حيوية     )د(  
هو عملية متطورة وينبغي تنفيذها بطريقة تراعي التغريات يف اآلثار املتوقعة لتغري املنـاخ يف                

وشدد الكثري من العروض على عدم اليقني يف تقـدير نـسبة االسـتثمارات     . البلدان النامية 
  الالزمة بسبب الظروف املتغرية النامجة عن تغري املناخ؛

ويشدد املشاركون على احلاجـة     . ة أمر رئيسي  جهات معنية متعدد  إشراك    )ه(  
إىل إشراك طائفة متنوعة من اجلهات املعنية من القطاعني العام واخلاص لتيسري الوصـول إىل               
املعلومات املطلوبة وحفز احلوار حول كيفية إدماج مسألة تغري املناخ يف اخلطـط اإلمنائيـة               

مني يف دعم البلـدان املنخفـضة       التأقطاع  وجرى التشديد بوجه خاص على دور       . الوطنية
الدخل يف تقييم احتياجاهتا، خصوصاً من خالل تقييم املخاطر اليت ينطوي عليها حتديد سعر              
بوليصة التأمني؛ وإجياد حوافز لتقليص اخلسائر وأنشطة بناء القدرة على التـأقلم؛ وتـوفري              

  .التمويل يف الوقت املناسب للتعويض عن األضرار

  احملتملة للتمويل املتعلق باملناخاملصادر   -خامساً  

  املصادر الفردية: مصادر التمويل املتعلق باملناخ  -ألف  
حلجم التدفقات املالية الدولية املتعلقة باملناخ إىل البلدان النامية         قياس شامل   ال بد من      -٤٧

فقات ويشري أحد التقديرات إىل أن التد     .  املعنية من أجل حتسني فهم مصادر التمويل املتعددة      
دوالر يف  بليـون    ٩٧املالية الدولية إىل البلدان النامية واملخصصة ملعاجلة آثار تغري املناخ تبلغ            

هلذه التدفقات املالية املصادر املتعـددة      وتشمل التركيبة العامة    . )١٢()٢٠١٠-٢٠٠٩(السنة  
 املالية من   وُتجَمع املوارد . للتمويل، والوسطاء، واألدوات، وقنوات صرفها واملستفيدين منها      

: مصادر وطنية ودولية ومن مصادر متويل عامة وخاصة وبديلة وهي تتخذ أشكاالً خمتلفـة             
احلوافز السياساتية، وإدارة املخاطر، وتدفقات معاوضة انبعاثات الكربون، واِملنح، والقروض          

مؤيـدة   -وألقى عدد من الدراسـات      . املمنوحة بشروط تساهلية وغري تساهلية واألسهم     
 الضوء على جمموعتني من التحـديات الـيت         -اشات اليت جرت خالل حلقات العمل       بالنق

مسار التدفقات  أوالً، التحديات املتعلقة بتعقب     . تطرحها الشبكة املعقدة من التدفقات املالية     
املالية املتعلقة باملناخ من مصادر متويلية عامة وخاصة واإلبالغ عنها وكشفها جلهة العـرض؛     

جود نظم وطنية للرصد واإلبالغ والتحقق جلهة الطلب أو عدم وصول هـذه             وثانياً عدم و  
  ).باء -ثالثاً  -انظر الباب (النظم إىل املستوى األمثل 

__________ 

)١٢ ( Buchner, B., Falconer, A., Hervé-Mignucci, M., Trabacchi, C., Brinkman, M., 2011. The Landscape 

of Climate Finance. Venice: Climate Policy Initiative. 
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ومن اجملموع املقدر حالياً للتدفقات املالية الدولية اخلاصة بتغري املناخ، قدمت املصادر   -٤٨
 يف املائة من جمموع تدفقات الرساميل       ٨ما يعادل تقريباً    (دوالر يف السنة    بليون   ٥٥اخلاصة  

وتتم تعبئة التمويل اخلاص املتعلق باملناخ من خالل السياسات العامـة يف  ). إىل البلدان النامية  
ذلك أسواق الكربون اليت تتـيح اسـتخدام        بوسائل منها   كل من البلدان النامية واملتقدمة،      

من خـالل  أيضاً التمويل اخلاص وُيحشد  .أرصدة خفض االنبعاثات احملققة يف البلدان النامية    
وعلى الرغم من زيادة التدفقات املالية املتعلقة باملناخ مـن          . حوافز مالية تقدم إىل احلكومات    

القطاع اخلاص، خصوصاً إىل قطاع مصادر الطاقة املتجددة، يعيق عـدد مـن الـسياسات               
وىل والثانية، التدفقات املالية والعقبات السوقية واملؤسسية اليت نوقشت خالل حلقيت العمل األ       

وهي متثل حجر عثرة أمام زيادة التمويل الدويل املتعلـق          . املتعلقة باملناخ من القطاع اخلاص    
باملناخ إىل البلدان النامية واملتقدمة على السواء وعقبات تتجلى بوجه خاص يف أقل البلـدان               

طاف، سياسات عامة حمددة اهلـدف      ولذلك، تتطلب زيادة التمويل اخلاص، يف هناية امل       . منواً
  .إلزالة هذه العقبات أو زيادة رأس املال املدفوع للكيانات املتعددة األطراف والثنائية

وتؤدي الكيانات املتعددة األطراف والثنائية دوراً كبرياً يف تعبئة املوارد املاليـة مـن       -٤٩
لصناديق اخلاصة بزيـادة    مصادر متويل يف القطاع اخلاص من خالل االستفادة القصوى من ا          

وتـصبح  . رأس ماهلا املدفوع بغية زيادة املوارد املالية اليت تستطيع تقدميها إىل البلدان النامية            
جديدة، بفضل قدرهتا على إيصال     /الكيانات املتعددة األطراف والثنائية مصدراً ملبالغ إضافية      

الناشئة أما الرؤى   . لرفع املايل  وسائل ا  التمويل من مصادر خاصة إىل مشاريع املناخ باستخدام       
الوطنية، والتجارب املتنامية للمصارف والكيانـات      اإلفرادية  دراسات  الاملستمدة من خمتلف    

املتعددة األطراف والثنائية يف تعبئة وإيصال التمويل املتعلق باملناخ، واليت نوقـشت خـالل              
ق املزيد من البحث يف ضـوء       ، فهي تستح  )١٣(حلقيت العمل واحللقة الدراسية الشبكية الثانية     

البنية الدولية املستقبلية للتمويل املتعلق باملناخ، اليت ستعمل االتفاقية وآليتها املالية وكياناهتـا             
  .التشغيلية يف إطارها

دوالر يف السنة التمويل املتعلق     بليون   ٤٠ويشمل التمويل العام احلايل املقدر حبوايل         -٥٠
. آللية املالية لالتفاقية ومن خالل قنوات وآليات متويليـة أخـرى          باملناخ واملقدَّم من خالل ا    

وتشري آخر التقارير املوجزة اليت قدمتها األطراف املدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقية بشأن توفري 
 ٢٠٠٥دوالر للفتـرة مـن   بليون   ٥٨,٤التمويل املتعلق باملناخ إىل أن جمموع التمويل يبلغ         

ويصرف جمـال التركيـز     . )١٤(دوالر يف السنة    نييبال ١٠ل عن    أي مبتوسط يق   ٢٠١٠ إىل
املتعلق باملناخ يف الصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية، والصندوق اخلاص لتغري املنـاخ،             

وُحلل العديـد   . دوالر يف السنة  بليون  وصندوق أقل البلدان منواً، وصندوق التكيف أقل من         

__________ 

 . أعاله٤ و٣ و٢كما ورد يف احلواشي  )١٣(
)١٤( FCCC/SBI/2011/INF.1/Add.2. 
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ويرد يف املرفق الثاين موجز لتقديرات إمكانات . )١٥(تعلق باملناخمن املصادر احملتملة للتمويل امل 
أربـع  إىل  املصادر بشكل عـام     ُصّنفت  بعض املصادر احملتملة فيما يتعلق بتوليد الدخل وقد         

  .فئات حبسب تدفق األموال
مـن  تأيت املوارد املالية العامة املتعلقة باملناخ حاليـاً         : موارد امليزانية الوطنية القائمة     -٥١

وتقترح بعض األطراف تقـدمي البلـدان       . بشكل أساسي ،  امليزانيات الوطنية للدول املتقدمة   
املتقدمة للمزيد من التمويل املتعلق باملناخ من ميزانياهتا الوطنية على أن تترك لكل بلد السلطة               

ـ  وميكن ملسامهات البلدان املتقدمة أن تكون       . التقديرية يف كيفية مجع مسامهاته     ررة أنصبة مق
 يف املائـة  ١,٥  بواقترحت البلدان النامية أن ُتحدَّد االشتراكات املقررة      . أن تكون طوعية   أو

  .من الناتج احمللي اإلمجايل
: املصادر اجلديدة املدرة للدخل من خالل امليزانيات الوطنية وفقا للقرارات الوطنيـة         -٥٢

 كـضريبة الكربـون     -ديدة  بإمكان حكومات البلدان املتقدمة توليد الدخل من مصادر ج        
لتبادل حقوق إطالق االنبعاثات،    خطة  بيع حقوق إطالق االنبعاثات باملزاد العلين يف إطار          أو

رسوم اسـتخدام   "لوقود األحفوري، وزيادة إتاوات الوقود األحفوري، و      إعانات ا وتقليص  
 الطاقـة  حجم انبعاثات ثاين أكسيد الكربـون النامجـة عـن     تدفع تناسباً مع    اليت  " الشبكة

رهناً جبملة  وستختلف إيرادات كل ذلك اختالفاً كبرياً بني بلد وآخر          . الكهربائية املستهلكة 
. للوقود األحفوري، وإنتاج الوقـود األحفـوري      إعانة  أمور منها، على سبيل املثال، وجود       
لـيت  عشرين يف تقريريهما أن جزءاً فقط من اإليرادات ا          لويقدِّر الفريق االستشاري وجمموعة ا    

  .ميكن توليدها سُتخصَّص للتمويل الدويل املتعلق باملناخ
: املصادر اجلديدة املدرة للدخل من خالل امليزانيات الوطنية وفقا لالتفاقات الدولية            -٥٣

من األمثلة على هذه املصادر ضريبة على املعامالت املالية الدولية، واألفضل أن تطبـق مـن                
قل الكثري من املعامالت إىل والية قضائية خمتلفة لتجنـب  خالل اتفاق دويل ألن من املمكن ن  

وهناك مصدران حمتمالن آخران هلذا النوع من الدخل يتمثالن يف ُنُهج خمتلفة            . دفع الضرائب 
انبعاثات يف  يف تطبيق الضرائب احلدودية على واردات منتجات البلدان املتقدمة اليت تتسبب            

لة املبلغ الذي ستخصصه للتمويل الـدويل املتعلـق         وحتدد كل دو  . كبرية من غازات الدفيئة   
بيد أن املصادر احملتملة املتـصلة بالتجـارة وتغـري املنـاخ            . باملناخ مما جتمعه من إيرادات    

  .ُتستكشف بالتفصيل خالل برنامج العمل ومتثل جماالً يتعني حتليله يف املستقبل مل

__________ 

)١٥( UNFCCC. 2007. Investment and Financial Flows to Address Climate Change. Bonn: UNFCCC, 

table IX-66 (p. 186) and annex IV; Advisory Group on Climate Change Financing. 2010. Report of 

the Secretary-General’s High-level Advisory Group on Climate Change Financing. New York: 

United Nations; World Bank Group, IMF, OECD, and regional development banks (G20), 2011. 

Mobilizing Climate Finance, Paper prepared at the request of G20 Finance Ministers, World Bank, 

Washington, D.C. See also Sterk, W., Luhmann, H-J., and Mersmann, F. 2011. How Much Is 100 

Billion US Dollars? Berlin: Friedrich-Ebert-Stiftung. 
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 ميكن أيضاً مجع املبالغ دوليـاً عمـالً         :املبالغ اليت جتمع دولياً عمالً باتفاقات دولية        -٥٤
من عائـدات   )  يف املائة  ٢(باتفاق دويل كما هو احلال، على سبيل املثال، فيما يتعلق حبصة            

وحدات خفض االنبعاثات املعتمد اليت تصدر بشأن معظم مشاريع آلية التنميـة النظيفـة،              
يع نطـاق احلـصة     حصة تشكل املصدر املايل الرئيسي لصندوق التكيف وميكن توس         وهي
العائدات ليشمل التنفيذ املشترك والتداول الدويل لالنبعاثات، كما ميكن زيـادة هـذه              من

واقترحت النرويج إمكانية بيع حقوق إطالق االنبعاثات دولياً كمصدر للدخل هبدف     . احلصة
وتتوقف إمكانية توليد الدخل من هذه املـصادر علـى مـستويات            . إضافة موارد جديدة  

  .لكربونا أسعار
وميكن جين األموال أيضاً من خالل التنظيم الدويل لالنبعاثات النامجة عـن النقـل                -٥٥

لتبادل حقوق  خطة  الدويل اجلوي والبحري عن طريق فرض ضريبة على االنبعاثات أو وضع            
وتستند التقديرات إىل   . )١٦(إطالق االنبعاثات تتيح بيع حقوق إطالق االنبعاثات باملزاد العلين        

اض مفاده أن حصة من العائدات ستستخدم لدفع تعويضات إىل البلدان النامية املتضررة             افتر
بسبب األثر االقتصادي للتدابري وأن بقية اإليرادات سُتنقل إىل صناديق املناخ مثل الـصندوق    

ويتطلب إعمال هذا املصدر من مصادر املوارد املالية تعاوناً وتنسيقاً دوليني،         . األخضر للمناخ 
أما إمكانية إعمال هذا املصدر من مـصادر        .  يف ذلك مع قطاعات النقل اجلوي والبحري       مبا

  .التمويل يف األجلني القصري واملتوسط فهو موضوع ال يزال حيتاج إىل املزيد من البحث
ويشكل بعض املصادر احملتملة للتمويل العام بدائل؛ منها على سبيل املثال هنُج تطبيق               -٥٦

وتستند عدة مصادر حمتملة إىل اتفاقات . ة على الواردات الكثيفة االنبعاثات  الضرائب احلدودي 
دولية من خارج اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، مبا يف ذلك الترتيبات املتعلقة              

  .بالتبادل الداخلي حلقوق إطالق االنبعاثات
ومتثل املصادر اليت تفرض مثناً على انبعاثات غازات الدفيئة حالً مناسباً جداً خـالل                -٥٧

فترات تدين النمو االقتصادي، وهي مصادر تعزز فعالية االقتصاد عموماً وتشكل جزءا مـن              
على األسعار خالل فتـرات األزمـات       تدابري مواجهة التقلبات الدورية وبالتايل فإن تأثريها        

احلاجة إليه يف اخلزائن الوطنية للبلدان النامية غري        متس   شأهنا أيضاً أن تدر دخال       ومن. ضئيل
وبإمكان اخلزائن الوطنية أن تستخدم هذه اإليـرادات        . الدخل الالزم للتمويل املتعلق باملناخ    

تقليص العجز والدين الوطنيني أو تقليص الـضرائب التـشويهية القائمـة            على  للمساعدة  
  .حفز النمو االقتصاديعلى ايل واملساعدة بالت

وال بد من زيادة فهم اخليارات املتبعة إلجياد مصادر جديدة للتمويل الدويل املتعلـق               -٥٨
باملناخ وإشراك مقرري السياسات واجلهات املعنية يف الدعوة إىل زيادة التمويل الذي ميكـن              

تفعيل املصادر املبتكرة للتمويل وال بد أيضاً من تعزيز النقاشات الوطنية حول كيفية   . التنبؤ به 
__________ 

ك، ميكن تنظيم هذه االنبعاثات من خالل سياسات وطنية على أن توضع العائدات املتأتيـة            وكبديل عن ذل   )١٦(
 .يف اخلزينة الوطنية وأن ُتحدَّد املبالغ املخصصة للتمويل الدويل املتعلق باملناخ يف عمليات امليزانيات الوطنية
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الوقود األحفوري  إعانات  وسيكون تطبيق ضريبة الكربون أو تعديل ترتيبات        . املتعلق باملناخ 
وعلى غرار ذلك، قد تكون هنـاك حاجـة إىل          . أمراً معقداً من الناحيتني التقنية والسياسية     

  .عملية أكثر تنسيقاً فيما يتعلق بتدارس هذه املسألة

  ُحزم املصادر: در التمويل املتعلق باملناخمصا  -باء  
استناداً إىل املناقشات اليت دارت خالل حلقيت العمل، مثة إقرار متزايد باحلاجـة إىل                -٥٩

تعبئة املوارد املالية من مصادر متويل متعددة لتحقيق هدف متويلي طويل األجـل كتحقيـق               
يع أي مصدر من املـصادر      وهذا مبلغ ال يستط   . ٢٠٢٠دوالر عام   بليون   ١٠٠هدف مجع   

ولذلك، من املرجح أن تكون هناك حاجـة        . املذكورة يف التحليالت املتاحة أن حيققه مبفرده      
وباإلضافة إىل ذلك، يتيح جتميع مصادر التمويـل املرونـة          . إىل حمفظة أو حزمة من املصادر     

عزز يف الوقت نفـسه،  الالزمة لتعبئة موارد مالية قابلة للتوسيع من فرادى البلدان املتقدمة، وي        
إمكانية التنبؤ باملسامهات الدولية يف التمويل املتعلق باملناخ لفائدة البلدان النامية يف األجـل              

ويستند هذا النهج إىل مواءمة التدفقات املالية اخلاصة بشكل أوثق مـع الـسياسة              . الطويل
  .لرئيسياملتعلقة بتغري املناخ مما يتيح للتمويل العام مواصلة أداء دوره ا

ولتجميع مصادر التمويل املتعلق باملناخ ذات التدفقات املالية املتواصلة واملترابطة من             -٦٠
فتجميع املصادر ميكـن أن يـستند إىل        . مصادر متويل خاصة وبديلة عدد من املزايا احملتملة       

ثلـة  ومن األم . مبادئ خمتلفة، كالفعالية االقتصادية كما ميكن له أن يعاجل شواغل اإلنصاف          
على هذا التجميع تسعُري الكربون يف البلدان املتقدمة، وآلية املعـايرة احلدوديـة، وتـسعري               
االنبعاثات النامجة عن النقل الدويل اجلوي والبحري، وإعادة جزء من املـال املـدفوع إىل               

  .البلدان النامية بسبب ما يلحق هبا من أضرار اقتصادية
بة كربون، إذ حيدد سعراً معروفاً لكنه يتـرك         وقد يتخذ تسعري الكربون شكل ضري       -٦١

حالة عدم يقني فيما يتعلق خبفض االنبعاثات أو يتخذ شكل االجتار باالنبعاثات الذي يقلص              
بيد أن تذبذب أسعار الكربون يطـرح       . جمموع االنبعاثات لكنه يترك للسوق حتديد السعر      

 ذلك تأثري اخنفاض أسعار الكربون     ويشهد على . عدداً من التحديات والفرص املتعلقة بالتنفيذ     
على قدرة صندوق التكيف على توليد الدخل وطاقته الكامنة فيما يتعلق بتعبئة التمويل املتعلق       

لكن املستويات املتدنية حاليـاً ألسـعار       . بالتكيف وإيصال هذا التمويل إىل البلدان النامية      
ق إطالق االنبعاثات بطريقة تراعي   الكربون متثل فرصة حمتملة لتوسيع نطاق تغطية تبادل حقو        

  .الظروف االقتصادية اهلشة يف الكثري من البلدان املتقدمة
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  تعزيز البيئات التمكينية  -سادساً  
وتؤدي األطر  . تتخذ مجيع البلدان إجراءات لتمويل أنشطة التصدي آلثار تغري املناخ           -٦٢

 األمهية يف تذليل العقبات اليت تعيق       السياساتية والتنظيمية واإلدارية داخل البلدان دوراً حاسم      
  ).  يف املرفق الثالث٣انظر اجلدول (التمويل املتعلق باملناخ 

  .فهم اإلشارات األساسية فهماً صحيحاً    
ال بد من مواصلة إصالح تسعري الطاقة والكربون يف مجيع البلـدان، مبـا يعكـس                 -٦٣

د تكاليف مالية واقتصادية، وتبعات سياسية وقد تكون هلذه اجلهو. التكلفة احلقيقة لتغري املناخ
). مع العلم أن الصناعات الكثيفة الكربون تؤدي دوراً مركزياً يف الكثري من االقتـصادات             (

أن االستثمارات اليت تدعم التنمية اخلفيضة الكربون قد تؤدي أيضاً إىل وفورات صـافية               بيد
ورمبا تـصل الوفـورات   . التشغيليةمع مرور الوقت بفضل تعزيز الكفاءة وتقليص التكاليف     

وقد ميثل تقدمي معلومات مفصلة عن تكـاليف        . ٢٠٥٠ تريليون دوالر حبلول عام      ١٠٠ إىل
ومثة حاجة ماسـة إىل أن      . طرية خمتلفة إسهاماً مفيداً   هذه اإلجراءات وفوائدها يف سياسات قُ     

ميكن أن يرسل إشارات   تبدي البلدان املتقدمة طموحاً يتعلق هبذه القضايا الصعبة وهو طموح           
  .إجيابية تشجع البلدان النامية على تعزيز إجراءاهتا يف هذا اجملال

  استراتيجينيومقصد البحث عن رؤية     
تستثمر البلدان يف خطط عمل وأطر طويلة األجل يف جمال تغري املناخ وهي خطـط                 -٦٤

وتسنُّ البلدان  . ة الوطنية وأطر متكنها من إدماج شواغل التخفيف والتكيف يف عملياهتا اإلمنائي         
تشريعات لتشجيع االستثمارات والتكنولوجيات والُنهج اخلفيضة الكربون، وتشجيع األطـر          
التنظيمية اليت هتدف إىل تقليص التكاليف األولية لالسـتثمار يف التكنولوجيـات واخليـارات              

اعية الـيت تـشجع     مثل قوانني الطاقة املتجددة والسياسات اإلمنائية الـصن       (اخلفيضة الكربون   
واعتمد الكثري من البلدان أساليب تسعري وتعاقد كالبيع باملزاد         ). التكنولوجيا اخلفيضة الكربون  

التنافسية، لتقليص تكاليف التكنولوجيات اخلفيضة الكربون وجعلها أكثـر         والعطاءات  العلين  
  .) من املرفق الثالث٤دول انظر أمثلة من املنطقة األفريقية يف اجل(تنافسية من اخليارات التقليدية 

لتخطيط الطويل األجل يف قطاعات الطاقة والنقـل والزراعـة          وميكن أن يتضمن ا     -٦٥
وبدأت مؤسسات حملية يف الكـثري      . خيارات وسياسات خفيضة الكربون حلفز االنتقال إليها      

يـة  ومثة حاجة إىل رؤ   . من البلدان االخنراط يف عمليات تشاركية للتخطيط يف جمال التكيف         
ورمبا متثـل   . استراتيجية جتسد جهود التصدي آلثار تغري املناخ يف التطلعات اإلمنائية الوطنية          

الربامج العابرة للحدود واإلقليمية أداة إضافية لزيادة حجم التمويل واالنتقال من التخطـيط             
ج العابرة  ومن شأن الُنه  . إىل الربامج املتعددة القطاعات   الواحد  والتنفيذ القائم على املشروع     

  .للحدود واإلقليمية أن تكمل اجلهود الوطنية عوضاً عن احللول مكاهنا
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  يكون التكيف والتخفيف مرتبطني ارتباطاً وثيقاً من الناحية العمليةرمبا     
وصول الفقراء إىل الطاقة والنقـل وامليـاه        فرص  قد تؤدي اجلهود الرامية إىل إتاحة         -٦٦
ويف العديـد مـن البلـدان       . ع آثار تغري املناخ بشكل كبري     تعزيز قدرهتم على التأقلم م     إىل

 ميكن لسد الفجوة يف البنية التحتية أن يعـزز التـأقلم            - مبا يف ذلك بلدان أفريقيا       - النامية
وهناك فرص عديدة إلجياد حلول خفيضة الكربون يف احتياجات البلدان النامية           . بشكل كبري 

ل التدخالت املتعلقـة بـالتخفيف والتكيـف يف         من اهلياكل األساسية وهي احتياجات جتع     
  .املمارسة العملية مترابطة، وترفع أوجه التآزر إىل احلد األقصى

  التنسيق والشمول    
 السياسية الرفيعة   اتالتنسيق ضروري ومعقَّد يف العديد من احلاالت، رغم أن القياد           -٦٧

مع بني اإلدارات احلكوميـة     املستوى قامت يف الكثري من البلدان بإنشاء هياكل مؤسسية جت         
كي يصبح  ) مبا يف ذلك اإلدارات املعنية بالشؤون املالية والطاقة واملياه والُبىن التحتية          (املختلفة  

وميكن وضع اخلطط بطرق حتدد االحتياجات احلقيقية       . تغيُّر املناخ أكثر من جمرد مسألة بيئية      
وبناء القدرات، وغري ذلك من أشـكال       االحتياجات املتعلقة بالتمويل، واملساعدة التقنية،      (

لعمليات الشاملة  أن تساعد ا  وميكن  . ، وتعّزز االتساق مع األولويات اإلمنائية الوطنية      )الدعم
املناقشات اجلادة املتعلقة باخليارات، وأن تشجع اإلمساك بزمام األمور على نطاق           على تعزيز   

لوعد بتمويل كبري طويل األجـل  وعالوة على ذلك، قد يساعد ا     . واسع على الصعيد الوطين   
خلق حوافز على   على  عن عمليات التخطيط هذه     الناشئة  وميكن التنبؤ به فيما يتعلق بالربامج       

  . التعاون يف تنفيذها

  املتعددةالتمويل أشكال     

تكون هناك حاجة إىل طائفة متنوعة من أشكال التمويـل لتحقيـق            من الراجح أن      -٦٨
وحىت تاريخ هذا التقرير، كـان      .  آثار تغري املناخ والتكيف معها     نتائج يف جمايل التخفيف من    

التمويل عن طريـق  وأّدى . قسم كبري من التمويل العام املتعلق باملناخ ُيقدَّم كمنح أو قروض        
املنح دوراً أساسياً يف التعاون التقين، ويف جتاوز عقبات املعلومات ويف جهود تعزيز املؤسسات 

 دوراً حامساً يف جتاوز العقبات اليت تعيق االستثمار يف التنمية املتالئمة            وتؤدي املنح . األساسية
وميكن استخدام التمويل التساهلي للمساعدة يف تغطية تقلـيص تكـاليف           . مع تغيُّر املناخ  

وقد يؤدي اتباع هنج جتميعي إىل فسح اجملال أمام ُنُهج حتويلية           . التدخالت املتصلة بتغري املناخ   
  . عن املشاريع املتفرقة اليت كانت شائعة يف جمال تغيُّر املناخ يف املاضيوضاًأكثر فعالية ع

  شراكات مبتكرة مع القطاع اخلاص    
يتيح تعزيز الشراكات بني القطاعني العام واخلاص اجملال أمام إجراءات قـصرية            رمبا    -٦٩

ع اخلاص يؤدي   بيد أن القطا  . األجل وأمام حلول مبتكرة الحتياجات التمويل الطويل األجل       
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وسيكون من األسهل يف أغلب األحيان العمل مع القطـاع          . أدواراً خمتلفة يف سياقات خمتلفة    
ومثة سـبل  ). كالنقل العام واملياه(أكثر من غريها ) ال سيما الطاقة (اخلاص يف بعض اجملاالت     

: لعـام مبتكرة لتخصيص األموال اخلاصة واملؤسسية حىت يف اجملاالت اليت يديرها القطـاع ا            
ومتكن املصرف األورويب لإلنشاء والتعمري، على سبيل املثال، من تعبئة األموال من مستثمرين          
مؤسسيني ومن أسواق السندات لربنامج يتعلق بالكفاءة يف استخدام الطاقة مـع الـشبكة              

قدرة على  أقل  ولنفس األسباب، قد تكون أدوات خمتلفة للتمويل اخلاص         . الروسية للقطارات 
الكثري من أقـل    جتد  على سبيل املثال،    :  يف بعض البلدان مما هي عليه يف بلدان أخرى         البقاء

ومثـة اهتمـام    . رأس املال اخلاص أو املستثمرين املؤسسيني     مشقة يف استقطاب    البلدان منواً   
متزايد بإمكانية استخدام التمويل العام لتوفري الضمانات أو احلماية من املخاطر اليت يواجهها             

  . و القطاع اخلاص، وبالتايل تذليل العقبات اليت تواجه االستثماراتمستثمر
ومثة أمهية خاصة لدور املؤسسات املالية اليت تقع مقراهتا يف البلدان النامية يف دعـم                 -٧٠

وقد عمل الكثري من املصارف اإلمنائية      . اجلهود الوطنية يف جمال إيصال التمويل املتعلق باملناخ       
ية احمللية على بناء فهمها التقين لفرص االستثمار يف الطاقة املتجـددة ويف             مع املؤسسات املال  

املشاريع ذات الكفاءة يف استخدام الطاقة، وملختلف توصيفات خماطر هذه االسـتثمارات،            
وجهود تقدمي خطوط ائتمان هلذه املصارف احمللية اخلاصة مبا يتيح هلا زيادة دعمها للـربامج               

وقد تكون املصارف احمللية يف وضع أفضل من غريهـا          . بلدان النامية اخلفيضة الكربون يف ال   
لتوجيه القطاع اخلاص واملشهد العام يف البلد إذا كان من املمكن تعزيز قدرهتا على حتديـد                
وإدراك الفرص االستثمارية اخلفيضة الكربون، وإذا كان من املمكن اختاذ إجراءات لتعزيـز             

ساعدة التقنية أمهية أساسية يف املساعدة على التوعية داخـل          وتكتسي املنح وامل  . فهم املخاطر 
وقد ُوضعت اسـتثمارات    . هذه املصارف إلمكانية االستثمار يف احللول املتعلقة بتغري املناخ        

املـصارف  جهات منها   كبرية يف هذه الربامج خالل فترة متويل البداية السريعة، من جانب            
. األورويب لإلنشاء والتعمري، ومؤسسة التمويل الدوليـة      اإلمنائية املتعددة األطراف كاملصرف     

ومن الصعب، بطبيعة احلال، توجيه التمويل التساهلي إىل القطاع اخلاص على النحو املالئم،             
وال بد من بذل املزيد من اجلهد ملعرفة ما إذا كانت املبالغ قد اسُتخدمت بفعاليـة يف هـذا                   

  .جمال تغري املناخ واجتذاب استثمارات إضافيةالصدد لتحقيق أقصى النتائج املمكنة يف 

  االعتماد على الُنظُم واملؤسسات الوطنية    
وصول املؤسسات املوجودة يف البلدان النامية بشكل مباشر        بإمكانية  مثة اهتمام كبري      -٧١

ت إىل التمويل املتعلق باملناخ كي تكون مبثابة ممّر حنو تطوير املعارف املؤسسية وتبادل املعلوما             
وقد حبث صندوق التكيف ومرفق البيئة العامليـة طرائـق جديـدة تتـيح              . بني احلكومات 

اختذت البلـدان   و. للمؤسسات الوطنية املستفيدة الوصول املباشر إىل التمويل املتعلق باملناخ        
  . النامية اليت سعت إىل الوصول املباشر َعرب هذه القنوات خطوات لتقييم أو تعزيز قدراهتا
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 عدد متزايد من البلدان النامية أيضاً صناديق استئمانية وطنية لتغيُّر املناخ مت من              وأنشأ  -٧٢
خالهلا إيصال املوارد الدولية والوطنية املخصصة لدعم اإلجراءات الرامية إىل التصدي آلثـار             

ن وتبعث التجارب األوىل فيما يتعلق بالكثري م      ).  يف املرفق الثالث   ٥انظر اجلدول   (تغيُّر املناخ   
دوالر، على سبيل بليون  فلدى صندوق األمازون اليت تبلغ حمتوياته       . هذه اجلهود على التفاؤل   

املثال، ترتيباً إدارياً شامالً تشترك فيه جهات معنية متعددة فيما يتعلق باملبالغ الـيت يـديرها                
ويتوقف التمويل الدويل على إثبات خفض موثـوق بـه          . املصرف الوطين الربازيلي للتنمية   

وجيري وضع الُنظُم الالزمة لقياس الكربون      . لالنبعاثات وإثبات فوائد اجتماعية وبيئية أخرى     
الـدعم  بوسائل منها   واألثر البيئي واالجتماعي للصندوق واإلبالغ عنهما والتحقق منهما،         

  .الذي تقدمه الوكالة األملانية للتعاون الدويل

  تعزيز الشفافية والرصد    
ملستخلصة من متويل البداية السريعة احلاجة إىل حتـسني شـفافية           عزَّزت التجارب ا    -٧٣

ومع أن  . بسيطة ويف املتناول  التمويل املتعلق باملناخ على الصعيد الدويل مع اإلبقاء على الُنظُم           
املعلومات الـيت   وأصناف  ، فإن املنهجيات    )١٧(املعلومات اليت قدمها املشاركون كانت قّيمة     

 كبرياً، ومن الصعب وضع توليفة ألشـكال صـرف          تنوع تنوعاً تير  قدمتها البلدان يف التقار   
يف اإلبالغ إىل زيادة الغمـوض      متسق  ويؤدي عدم وجود هنج     . املوارد املالية أو املقارنة بينها    

  .فيما يتعلق بكيفية صرف األموال

  مناقشات حلقيت العملاملستوحاة من األساسية الرؤى بعض     
ميكن لدعم العمليـات    : رات البشرية واملؤسسية والتقنية   مواصلة االستثمار يف القد     -٧٤

املؤسسية أن يعزز الفهم، ويعزز املهارات، ويرتقي مبستوى املعايري مبا يتيح متويل الربامج اليت              
اإلفراط يف االعتماد   يكون  ومن غري املرجح أن     . تؤدي إىل نتائج يف جمايل التخفيف والتكيُّف      

للقدرات البشرية والتقنية الالزمـة إلدارة       على البناء املؤسسي     ُمعيناًعلى اخلربات اخلارجية    
وقد تكون املبـادالت الدوليـة مفيـدة، إال أن          .  على الصعيد احمللي   التمويل املتعلق باملناخ  

كي يتسىن تـصميم  القدرات املؤسسية على الصعيدين الوطين ودون الوطين حتتاج إىل تطوير     
  .حتياجات والظروف احملدَّدة للبلداناالبفاعلية أكرب لتناسب التدخالت 

. التمويل املتعلق باملناخ على الصعيدين الدويل والوطين    مسار  وال بد من تعزيز تعقّب        -٧٥
تقدمـة لتمويلـها املتعلـق    أدق عن كيفية إيصال البلدان امل مقارنة  ومثة حاجة إىل معلومات     

ة استخدام التمويـل داخـل   مجع معلومات أكثر تفصيالً عن كيفي     وميكن أن يشكل    . باملناخ
البلدان خطوة أوىل هامة حنو رصد كيفية استخدام التمويل واإلبالغ عنه والتحقق منه وتقييم              

وتقدم منظمات اجملتمع املدين وجمموعات حبثية مستقلة أيضاً مسامهات هامة          . أثر هذا التمويل  

__________ 

 .www.faststartfinance.org:على سبيل املثال، أسهمت البلدان املتقدمة يف إنشاء املوقع الشبكي التايل )١٧(
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إمكان النموذج األويل الذي    وب. )١٨(يف رصد إيصال التمويل املتعلق باملناخ ويف تعزيز املساءلة        
 تعزيز شفافية الدعم  أن يساعد على    وضعته األمانة لسجل إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً        

  .واآلثار املترتبة عليه
ومثة حاجة إىل تعزيز الُنظُم الالزمة لفهم أثر التمويل املتعلق باملناخ على التخفيـف                -٧٦

. فيئة أحد االعتبارات البديهية يف تقييم األثـر       ويشكل خفض انبعاثات غازات الد    . والتكيُّف
بيد أن التركيز الضيق على خفض االنبعاثات والفعالية من حيث التكلفة دون إيالء اعتبـار               
لقدرة الربامج على تعزيز االبتكار وحفز التنمية املستدامة كذلك، قد يؤدي على األرجح إىل              

لدان النامية فعال بوضع نظم رصد وتقييم       وبدأ الكثري من الب   . تثبيط كل عمل مبتكر وطموح    
  .وضعها لسياسات واستراتيجيات جديدة للتصدي آلثار تغري املناختزامناً مع 

فلتغري املناخ تداعيات فيما يتعلق     . يف موضوع تغري املناخ   وإمنائي  ومثة تداخل سياسي      -٧٧
 من زيادة أوجه التآزر     وال بد . وهو ليس مسألة بيئية ضيقة    وإمنائية  جبوانب متعددة اجتماعية    

إدمـاج  أن يساعد   وميكن  . إىل أقصى حد بني عمليات التنمية وجهود التصدي لتغري املناخ         
دعم وضع رؤية استراتيجية واضحة لكيفية      على  موضوع تغري املناخ يف خطط التنمية الوطنية        

على د أيضاً   ومن شأن االلتزام السياسي الواضح هبذه املسائل أن يساع        . التصدي لتغري املناخ  
  .تبديد قلق مستثمري القطاع اخلاص فيما يتعلق باملخاطر السياسية والتنظيمية

هليئات الفرعية يف إطار االتفاقية وهيئات اخلرباء واهليئات املواضيعية أن          وباستطاعة ا   -٧٨
بيد . تؤدي دوراً هاماً يف وضع القواعد واملعايري لتوجيه اإلجراءات احمللية للتصدي لتغري املناخ            

الذي ميكن التنبؤ به قد يشكّل يف الكـثري مـن           املتعلق باملناخ   أن عدم الوصول إىل التمويل      
األحيان عقبة رئيسية، يف الكثري من البلدان النامية، أمام تنفيذ الربامج والُنُهج الـيت ميكـن                

  .حتديدها من خالل عملية وطنية لتخطيط التمويل املتعلق باملناخ
هليئات ذات الصلة يف إطار االتفاقية التوجيهات الـيت هتـدف إىل             ا أن تقدم وميكن    -٧٩

حتقيق أقصى حد من أوجه التآزر وامليزات النسبية ملختلف اجلهات الفاعلة واملؤسـسات يف              
 يف املرفق الثالث حملة عامة عن اجلهات        ٦وُيقدم اجلدول   . اهليكل احلايل للتمويل املتعلق باملناخ    

ركة حالياً يف توفري التمويل املتعلق باملنـاخ وعـن دور كـل منـها               الفاعلة الرئيسية املشا  
  .وصالحياهتا الرئيسية

وقدرة التصدي لدى املؤسـسات  احملرز يف زيادة فعالية وال بد من االستعانة بالتقدم        -٨٠
بفعالية أكـرب؛   األموال  ميكّنها من برجمة    املتعددة األطراف املقدمة للتمويل املتعلق باملناخ، مبا        

وهنـاك  . مثال ذلك التقدم الذي جيري حتقيقه يف تعجيل دورة مشاريع مرفق البيئة العاملية            و
__________ 

برزت عدة مبادرات مستقلة لتجميع وحتليل إعالنات التربع واملسامهات يف متويل البداية السريعة، مبـا يف                 )١٨(
ذلك التحليل الذي أجراه معهد التنمية اخلارجية ومعهد املوارد العاملية من خالل شبكة املناخ املفتوحـة يف                 

يرلندا الشمالية والواليات املتحـدة األمريكيـة يف        آدة لربيطانيا العظمى و   اليابان، ومسامهات اململكة املتح   
 .متويل البداية السريعة
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جمال لتعزيز التكامل بني أنشطة خمتلف األطراف الفاعلة املتمتعة بصالحيات خمتلفة، عوضـاً             
عن االستمرار يف الدينامية احلالية اليت يسعى الكثري من املؤسسات يف ظلها إىل القيام بـنفس                

تظـل  كبرية يف اجلهود على الـصعيد الـوطين بينمـا           يف ازدواجية   عمال مما قد يتسّبب     األ
  . احتياجات كبرية غري ُملبَّاة

ومثة حاجة واضحة أيضاً إىل تعزيز التعلّم على الصعيدين الدويل والوطين، مبا يف ذلك   -٨١
ن التجارب واألدلـة    وهناك حاجة إىل قاعدة أقوى م     . التعلّم من جتربة متويل البداية السريعة     

ويزداد عدد البحوث حول هذا املوضوع، مبـا يف         . لتقييم أدوار خمتلف املؤسسات وفعاليتها    
الفاعلة غري احلكومية، إضافة إىل التقييمات الرمسيـة        البحوث اليت تضطلع هبا اجلهات      ذلك  

 الرمسية املُقبلـة    لصناديق املناخ كمرفق البيئة العاملية، وصندوق أقل البلدان منواً، والتقييمات         
  . لصناديق االستثمارات املناخية اليت ميكن لألطراف واجلهات الفاعلة االستفادة منها
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Annex I 

[English only] 
Summary of the needs assessment methodologies and estimates 

Table 1 
Summary of the needs assessment methodologies and estimates 

Reports and studies 
assessing needs Methodology/stabilization scenario Annual costs in USD billion Time frame Area Year of estimation 

RECIPE (Report on 
Energy and Climate 
Policy in Europe) 

Structural energy-economy models 
exploring the roadmaps towards a 
low-carbon world economy 

(a) 480–600 (globally) 

(b) 1,200 (globally)  

(a) 2030 

(b) 2030–2050 

Mitigation 2009 

McKinsey (Pathways to 
a Low-carbon 
Economy) 

 2 °C (a) 600 (globally) 

(b) 1,000 (globally) 

(a) 2020 

(b) 2030 

Mitigation 2009 

UNFCCC (Investment 
and Financial Flows to 
Address Climate 
Change) 

450–550 ppm 300–1,000 (developing 
countries) 

2030 Mitigation 2009 

International Energy 
Agency 

BLUE Map Scenario / 2 °C (450 
ppm) 

(a) 750 (globally) 

(b) 1,600 (globally) 

(a) 2030 

(b) 2030–2050 

Mitigation 2010 

World Bank (World 
Development Report) 

Estimation based on the climate-
related financial flows towards 
developing countries / 450 ppm 

140–175 (developing 
countries) 

2030 Mitigation 2010 

Global Energy 
Assessment report 

Comprehensive analysis of the major 
global challenges to sustainable 
energy and greenhouse gas 
mitigation 

1,700 –2,100 (globally) 2010–2050 Mitigation 2011 

United Nations 
Department of 
Economic and Social 
Affairs (World 
Economic Social 
Survey) 

Global investments for energy 
transformation 

 1.800 (globally)  Mitigation 2011 
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Reports and studies 
assessing needs Methodology/stabilization scenario Annual costs in USD billion Time frame Area Year of estimation 

Stern Review Integrated assessment model (IAM) / 
500 ppm 

1.5 trillion (globally) Next decade Adaptation 2006 

UNFCCC Investment 
flows report 

450–500 ppm 24–66 (developing countries) 2030 Adaptation 2007 

Parry et al: Assessing 
the costs of climate 
change 

IAM with adjusted discount rate and 
measures of vulnerability, plus added 
costs for adaptive capacity (soft 
costs) 

1.9 trillion (globally) 2030 Adaptation 2009 

World Bank 
Development Report 

Estimated costs of climate proofing 
“climate-sensitive” investment flows 

70–100 (developing countries) 2030 Adaptation 2010 

United Nations 
Development 
Programme, Human 
Development Report 

450 ppm 86 2015 Adaptation 2010 
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Annex II  

[English only] 

Summary of potential sources of public funds for international climate 
finance 

Table 2 
Summary of potential sources of public funds for international climate finance 

 

Amount 

(USD billion/year) 

 AGF G20 UNFCCC 

1. Funds provided by developed country governments from national budgets: 

 

Assessed contributions         Could be needs-based  

2. Sources that contribute to developed country national budgets, dependent on national 
decisions: 

 

Domestic carbon taxes 30 25  

Phase out of fossil fuel subsidies 8 10  

Increase in fossil fuel royalties    

3. Sources that contribute to national budgets, dependent on international agreements 

 

Financial transactions tax 7–16  15–20 

Border carbon cost levelling    

4. Funds collected internationally pursuant to an international agreement 

 

Extension of the “share of proceeds” 1–3   

Auctioning a portion of AAUs 5–12   

Carbon pricing for international aviation 1–3 13 10–25 

Carbon pricing for international shipping 3–9 15 10–15 
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Annex III 

[English only] 

Enabling environments: policies, instruments and delivery mechanisms 

Table 3 
Policy barriers and opportunities to enhance enabling environments for climate finance 

 

 

Policy and regulatory 

 

Market and technology 

 

General financial 

Barriers Uncertainty and complexity 

Enforcement of policy and pricing incentives 

Transaction costs 

Terms for public and private sector participation in 
relevant sectors (e.g. energy, water, agriculture, 
transport) 

Land allocation, access and security of ownership; 

Subsidies and policy support for high carbon 
solutions 

New or weak institutions entrusted with climate 
change policy and a lack of coordination 

A lack of information, transparency and 
inclusiveness 

Relatively high upfront costs 

Information barriers and asymmetries 

Human and operational risks (lack of trained 
people) 

Limitations of support infrastructure (e.g. grid 
connectivity) 

Immature supply chains 

Context for grid 

Lack of track record and high perceptions of 
risk (whereas risks of high carbon options are 
not well recognized) 

Country risk e.g. defaults; inflation 

Currency risk 

Transaction costs 

Complexity of climate change relevant 
investments 

Financial viability of proposed investments 

Compounded by concerns about the 
financial viability of many state owned 
entities in key sectors (especially energy 
and water utilities, public transport) 
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Policy and regulatory 

 

Market and technology 

 

General financial 

Opportunities Reform policy and governance to redirect investment towards low carbon and climate resilient options: 

Early and inclusive engagement of a diversity of stakeholders (public and private sectors and civil society) 

Support “adaptive governance” and invest in better information and understanding of the risks that climate change will pose 

Engaging potential investors in low carbon development in integrated and coordinated planning processes 

Increase transparency and buy in around low-carbon policy 

Establish coordinated frameworks across government and other stakeholders for planning and monitoring implementation 

Explicit or implicit carbon pricing (feed in tariffs, taxes) 

Increase transparency of subsidies for fossil fuels, and introduce processes to rationalise and reduce 
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Table 4 
Examples of national policies in the African region 

Country 
Feed-in 
tariff 

Capital 
subsidies, 
grants, 
rebates 

Investment or 
other tax 
credits 

Sales tax, 
energy tax, 
excise tax or 
value added 
tax reduction 

Public 
investment, 
loans or 
financing 

Public 
competitive 
bidding 

Algeria X  X X   

Egypt    X  X 

Ethiopia    X   

Ghana  X  X X  

Kenya X  X    

Mauritius  X     

Morocco   X X   

Rwanda X    X  

South Africa X X  X X X 

Tunisia  X  X X  

Uganda X X  X X  

Zambia    X   
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Table 5 
Examples of national trust funds 

Fund Aim Resources Programs 

Climate Fund 
Programme (Brazilian 
Development Bank 
(BNDES) and the 
Ministry of the 
Environment (MMA)) 
– Brazila 

The aim of the new fund is to provide support for 
projects related to efforts aimed at reducing 
greenhouse gas emissions and in adapting to 
climate change 

The resources from the National Climate Change 
Fund – the climate fund – come from the 60 per cent 
portion of the Special Participation of Oil, received 
by the MMA. Such resources are split into two 
modalities: reimbursable, which will be operated by 
the BNDES, and non-reimbursable, which is to be 
directly managed by the MMA  
 
In 2011, some BRL 230 million was earmarked for 
the two modalities. Of this amount, some BRL 30 
million was for non-reimbursable, which became 
effective last year, and BRL 200 million for the 
reimbursable modality, which will be made available 
as of now, with the launch of the credit line. For 
2012, the reimbursable portion will total BRL 360 
million  
 
The new line, aimed at encouraging private, 
municipal and state investments, deemed more 
efficient in terms of the climate, has more attractive 
interest rates than those currently applied by the 
BNDES. The new rates vary according to the 
subprogrammes, starting at 2.5 per cent per annum  
 
Terms of loans, also variable depending on the 
application, can reach up to 25 years — the 
maximum term for undertakings in urban railway 
transport. The participation of the BNDES may be as 
high as 90 per cent of the eligible items in all the 
subprogrammes 

Efficient transport modals – aimed at 
projects that contribute to reducing 
greenhouse gas emissions and local 
pollutants in collective urban 
passenger transport, and 
improvements in urban mobility in 
metropolitan regions 

Efficient machinery and equipment – 
financing for new and nationally-
produced machinery and equipment 
with higher energy efficiency 

Renewable energy – aimed at energy 
generation using wind power in 
isolated systems, using biomass, 
from oceans and solar radiation, 
besides technological development 
projects and the production chains 
within these sectors 

Waste with energy potential – 
support for projects that structure 
urban cleaning and waste deposits to 
generate energy in cities that are to 
host the 2014 World Cup or in 
metropolitan regions 

Vegetal charcoal – earmarked for 
investments aimed at improving 
energy efficiency in the production 
of vegetal charcoal 

Combating desertification – projects 
for restoring biomes and sustainable 
production activities involving native 
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Fund Aim Resources Programs 

timber, fibre and fruits in the 
northeast region 

People’s Survival 
Fund (PSF) – 
Philippinesb 

PSF to implement local climate change action 
plans and make communities more resilient to 
climate-induced disasters 

The funds will be sourced internationally and 
domestically. Domestically, sources of fund includes, 
but not limited to the following: (a) the General 
Appropriations Act; (b) part of the cash dividends 
declared by all government-owned and controlled 
corporations; (c) a portion of the certified emission 
reduction earned under the clean development 
mechanism; and (d) a portion of the Motor Vehicle 
User’s Charge Internationally, it will include but not 
limited, to compensatory financial mechanism under 
international climate change adaptation mechanism 

Used for the management of water 
resources, land, agriculture and 
fisheries, health, infrastructure 
development and natural ecosystems  
 
It would also be used in guaranteeing 
risk insurance needs for farmers and 
agricultural workers and for 
community adaptation support 
programs of local organizations 

Indonesia Climate 
Change Trust Fund 
(ICCTF) – Indonesiac 

To pool and coordinate funds from various sources 
such as international donors and the private sector, 
to finance Indonesia’s climate change policies and 
programs. The ICCTF is led and managed by the 
Government of Indonesia to ensure that 
international and private sector support are 
harmonized and are aligned with national 
development plans, in accordance with the 
principles of the Jakarta Commitment (2008)  

Two main objectives of the ICCTF are: 

• To achieve Indonesia’s goals of a low 
carbon economy and greater resilience to climate 
change; 

• To enable the Government of Indonesia to 
increase the effectiveness and impact of its 
leadership and management in addressing climate 
change issues; 

The ICCTF also aims to be an important policy 
dialogue forum for Development Partners and 
Government of Indonesia on climate change 
issues. Further guiding principles behind ICCTF 

The United Nations Development Programme 
(UNDP) has received USD 8,514,883 from 
Department for International Development (DFID) 
and Australian Agency for International 
Development as contributions to the ICCTF, where 
UNDP is acting as Interim Fund Manager. The 
mechanism for receiving and delivering these funds 
follows standard UNDP programming, whereby a 
Project Document has been signed with the 
Government Implementing Partner Ministry 
(Bappenas), under the National Implementation 
Modality. The ICCTF Steering Committee decided 
on 18 June 2010 to approve three climate change 
initiatives to be implemented by submitting the line 
ministries under the ICCTF. Since then, in the 
beginning of 2011, UNDP received an additional 
USD 2,407,704.65 from DFID and will soon receive 
SEK 1,000,000 (1 million, what would represent, 
according to the April United Nations official 
exchange rate USD 165,865) from the Swedish 
International Development Cooperation Agency 

The total budget required to conduct these initiatives 
is USD 4,633,198. Therefore, in addition to the USD 

Primary – mitigation: energy and 
mining, forestry; adaptation: 
agriculture, coastal area (incl. small 
islands, marine life and fisheries)  

Secondary – mitigation: road 
infrastructure, water, health, waste 
management, transportation, industry 

In order to reach its goal of reducing 
emissions, moving Indonesia toward 
a low-carbon economy and adapting 
to the impact of climate change, the 
ICCTF is focused on the following 
three windows priority areas 

Window 1: Land based mitigation 

The ICCTF aims to contribute to 
Indonesia’s efforts to reduce 
emissions from land-use change, 
land-cover change and peatland 
degradation while advancing efforts 
toward optimizing land use and 
sustainable forest resources, 
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Fund Aim Resources Programs 

design include mainstreaming sustainable 
development, mainstreaming good governance, 
and mainstreaming civil society participation and 
local community empowerment 

848,499 already allocated in the Preparatory 
Arrangements for ICCTF project document under 
operational trust fund expenses and capacity building 
purposes, signed between the Government and 
UNDP on December 2009, the total allocated budget 
amounts to USD 5,481,698. The remaining available 
of funds USD 5,606,755 will be programmed and 
reflected in the project budget upon further approval 
of project proposals by the ICCTF Steering 
Committee 

agriculture and peatland 
management 

Window 2: Energy 

Aims to contribute to the 
improvement of energy security in 
Indonesia and reduction of 
greenhouse gas emissions from the 
energy and industry sectors. 

Window 3: Adaptation and 
Resilience 

Aims to anticipate the negative 
impacts of climate change and 
respond to the risks and uncertainties 
of climate disruption to ensure 
Indonesia's progress toward 
sustainable development and 
balanced economic growth 

Bangladesh Climate 
Change Resilience 
Fund (BCCRF) – 
Bangladeshd 

The aim is to contribute to the implementation of 
Bangladesh’s Climate Change Strategy and Action 
Plan. The Climate Change Resilience Fund is 
managed by the World Bank and is a complement 
to Bangladesh’s own national fund for climate 
change adaptation 

The BCCRF is set up to receive public national, 
bilateral and multilateral contributions. Current 
donors include Denmark, Sweden, the European 
Union and the United Kingdom  

The uniqueness of the fund is that it is based on a 
coordinated donor effort which is aimed at 
maximising the outcome of the efforts that are 
required; something that is not often the case for 
development cooperation with Bangladesh in the area 
of environment and climate change  

The Government of Bangladesh manages the fund, 
where a special climate change unit of the Ministry 
of the Environment will deal with project 
applications from other departments and authorities 
throughout the country. The World Bank is currently 
the trustee of the fund, but the intention is that the 

The fund will be used to finance the 
implementation of the national 
strategy and action plan, within the 
following six pillars:  

(1) food security, social security and 
health,  

(2) disaster management,  

(3) infrastructure,  

(4) research and knowledge 
management,  

(5) reducing greenhouse gas 
emissions and a conversion to low-
carbon development,  
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Fund Aim Resources Programs 

Government of Bangladesh, in due course, will take 
over that responsibility through strengthened 
capacity in the Ministry. In addition to the projects 
that will be implemented by line Ministries and other 
governmental institutions, 10 per cent of the fund 
will be able to support project proposals from the 
civil society 

(6) capacity development 

a  <http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_en/Institucional/Press/Noticias/2012/20120213_fundoclima.html>. 
b<http://www.erintanada.com/component/content/article/8-environment/168-hb-3528-peoples-survival-fund-for-climate-change.html>. 

 <http://www.ejeepney.org/home/climate-policy/people-s-survival-fund-bill>. 
c<http://www.icctf.or.id>. 
d<http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Environment%20and%20Energy/Climate%20Change/Capacity%20Development/Blending_Climate_Finance_Throug

h_National_Climate_Funds.pdf>. 
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Table 6 
Institutions and roles in the current climate finance architecture 

 

UNFCCC 
institutions 

(GEF, LDCF, 
SCCF) 

United 
Nations 
agencies  Bilaterals MDBs 

Export credit 
agencies 

Technical assistance 

e.g. power sector 
reform; adaptive 
capacity 

 

X X X X  

Incremental cost 
financing 

 

X X  X  

Supply of low cost 
debt 

  X X X 

Risk management 
instruments 

e.g. political risk 
guarantees and 
insurance 

 

  X X X 

Abbreviations: GEF = Global Environment Programme, LDCF = Least Developed Countries 
Fund, MDBs = multilateral development banks, SCCF = Special Climate Change Fund. 

       


