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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  مؤمتر األطراف
  العشرونالدورة 

 ٢٠١٤ ديسمرب/كانون األول ١٢- ١، ليما
   املؤقت من جدول األعمال)أ(١٢البند 

  املسائل املتعلقة بالتمويل
  ل الطويل األجل املتعلق باملناخالتموي

 ٢٠١٤يف عـام     حلقة العمل املعقودة أثناء الـدورة     عن  موجز  تقرير      
   املتعلق باملناخالتمويل الطويل األجل بشأن

  األمني العاممذكرة مقدمة من     

  موجز    
 اليت دارت خالل حلقة العمـل املعقـودة  موجزاً للمناقشات يتضمن هذا التقرير     

:  بشأن ٢٠١٤ق باملناخ اليت ُعقدت يف عام       الطويل األجل املتعل  التمويل  أثناء الدورة بشأن    
استراتيجيات الدول املتقدمة والُنهج اليت ستتبعها لزيادة التمويل املتعلـق باملنـاخ بـني              

حتسني البيئات التمكينية ودعم أنشطة التأهـب،       ؛ والتعاون على    ٢٠٢٠ و ٢٠١٤ عامي
  . واحتياجات البلدان النامية من الدعم
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 مقدمة  -أوالً  

 الوالية  -ألف  

 بتقرير الرئيسني املتشاركني  ،  ١٩-م أ /٣مقرره  مبوجب    علماً  األطراف  مؤمتر أحاط  -١
، وقرر مواصـلة مداوالتـه      )١(عن نتائج برنامج العمل املمدد املتعلق بالتمويل الطويل األجل        

  .)٢(بشأن التمويل الطويل األجل
م حلقات عمل أثناء فتـرة      أن تنظّ وطلب مؤمتر األطراف يف نفس املقرر إىل األمانة           - ٢

املناخ املشار إليها   بانعقاد الدورات بشأن أمور منها استراتيجيات وُنُهج زيادة التمويل املتعلق           
، والتعاون على حتسني البيئات التمكينية ودعم أنـشطة         ١٩-م أ /٣من املقرر    ١٠يف الفقرة   

. ٢٠٢٠  إىل عـام   ٢٠١٤التأهب، واحتياجات البلدان النامية من الدعم، يف الفترة من عام           
 مـؤمتر   لينظـر فيـه    أيضاً أن تعّد موجزاً حللقات العمل     ب مؤمتر األطراف إىل األمانة      وطل

بشأن التمويل كل سنتني   الذي ُيعقد   األطراف ولُيسترشد به يف احلوار الوزاري رفيع املستوى         
  .)٣(من املقرر نفسه١٣املشار إليه يف الفقرة و ٢٠١٤ابتداًء من عام  املتعلق باملناخ

 ذكرةنطاق امل  -باء  

يتضمن هذا التقرير معلومات عن أنشطة التحضري حللقة العمل املعقـودة أثنـاء               - ٣
، )الفصل الثاين  (٢٠١٤الدورة بشأن التمويل الطويل األجل املتعلق باملناخ املعقودة يف عام           

املتبعة لزيادة للمناقشات اليت دارت يف موضوع االستراتيجيات والُنهج  ومداوالهتا، وموجزاً
التعاون على حتسني وعن ) اجلزء الثالث (٢٠٢٠ و ٢٠١٤املناخ بني عامي بيل املتعلق التمو

 البيئات التمكينية ودعم أنشطة التأهب، واحتياجـات البلـدان الناميـة مـن الـدعم               
  ). الرابع  اجلزء(

__________ 

)١( FCCC/CP/2013/7. 
 . ١٢ و١، الفقرتان ١٩-م أ/٣املقرر  )٢(
 . ١٢، الفقرة ١٩-م أ/٣املقرر  )٣(
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   املعقودة أثناء الدورةمداوالت حلقة العمل  -ثانياً  

 األعمال التحضريية   -ألف  

  أعاله، السيد كمال٢ هبدف تنفيذ الوالية اليت أُسندت إليها يف الفقرة دعت األمانة،  -٤
االشتراك يف تيسري تنظيم حلقة العمـل        إىل) هولندا(سيبس   والسيد هريمان ) اجلزائر(مجوعي  

باإلضافة إىل ذلك، نظّمت األمانة مناقشات غري رمسيـة مـع ممثلـي             . املعقودة أثناء الدورة  
 الذي ُعقد   للجنة الدائمة املعنية بالتمويل    هامش االجتماع السادس     اجملموعات اإلقليمية على  

الدورة الثانية للفريق العامل املخصص     ، وخالل اجلزء الرابع من      ٢٠١٤مارس  / آذار ٥ و ٤يف  
وكـان  . ٢٠١٤مـارس  / آذار١٤ إىل   ١٠ الذي ُعقد من     املعين مبنهاج ديربان للعمل املعّزز    

ألطراف بشأن صياغة برنامج حلقة العمل املعقودة أثناء        اهلدف من املشاورات التماس آراء ا     
  . الدورة، مبا يف ذلك الغرض منها واملواضيع اليت ستتناوهلا وصيغتها

حلقـة  ،  ٢٠١٤أبريل  / نيسان ٢٥وانطالقاً من هذه املشاورات، نظّمت األمانة، يف          -٥
زيد مـن اآلراء  مجوعي هبدف مجع امل  تشارك يف تيسريها السيد سيبس والسيد  شبكيةدراسية  

بشأن صياغة برنامج حلقة العمل املعقودة أثناء الدورة من جمموعة أوسع نطاقاً من أصحاب              
وأتيحت احللقة الدراسية الشبكية جلميع األطراف واملنظمات املراِقبة وكُـررت          . )٤(املصلحة

 إىل   مشاركاً ١٢٣وانضم  . مرتني للسماح ملشاركني من مناطق توقيت خمتلفة حبضور احللقة        
ووضعت تسجيالت فيديو وشرائح بيانية على الصفحة املخصصة        . شبكيةالدراسية  اللقة  احل

 . )٥(نتاإلنترللتمويل الطويل األجل املتعلق باملناخ على شبكة 

وأعّدت األمانة عقب احللقة الدراسية الشبكية واملشاورات غري الرمسية، بالتعاون مع             -٦
ؤقتاً حللقة العمل املعقودة أثناء الدورة ووّجهت الدعوات ملقدمي امليسرين املتشاركني، برناجماً م
  . ويرد الربنامج يف املرفق األول. أفرقة ا لعمل الفرعية مناقشات العروض واحملاورين ومديري

 املداوالت  -باء  

 األجل املتعلق باملناخ املعقودة أثناء الدورة       الطويلُعقدت حلقة العمل بشأن التمويل        -٧
، بالتزامن مع الدورة األربعني لكل من اهليئتني الفرعيتني       ،  ٢٠١٤يونيه  / حزيران ١٢ و ١١يف  

وكانت حلقة العمل مفتوحة أمام مجيع األطراف واملنظمات املعتمدة         . يف مدينة بون يف أملانيا    
  .بصفة مراقب اليت شاركت يف الدورتني

__________ 

اقشات خالل احللقة الدراسية الشبكية متاحة علـى الـرابط          املذكرة غري الرمسية اليت أعدهتا األمانة لتيسري املن        )٤(
 /http://www.unfccc.int/files/cooperation_support/financial_mechanism/long-term_finance>: التايل

application/pdf/ltf2014_webinar__informal_note_.pdf> . 
)٥( <http://www.unfccc.int/8168.php>. 
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قد اجلـزء األول  وُع. وقّسمت حلقة العمل إىل جزأين دام كل منهما ثالث ساعات   -٨
يونيه وركّز على املعلومات املتعلقة باالستراتيجيات والُنهج       / حزيران ١١من حلقة العمل يف     

وُعقد اجلزء الثاين من حلقة     . ٢٠٢٠ و ٢٠١٤املناخ بني عامي    بلزيادة التمويل املتعلق    املتبعة  
نية، واحتياجات   حتسني البيئات التمكي   ألجلالتعاون  يونيه وركّز على    / حزيران ١٢العمل يف   

  . ودعم أنشطة التأهب، من الدعم البلدان النامية
 التفاقية األمم املتحـدة   ة التنفيذي ةاألمينواسُتهلت حلقة العمل بكلمة افتتاحية ألقتها         -٩

  عـن  فـيغرييس وحتدثت الـسيدة    . السيدة كريستيانا فيغرييس  اإلطارية بشأن تغري املناخ،     
، وسلّطت الضوء على أمهية هذا اهلدف       ٢٠٢٠لول عام    بليون دوالر أمريكي حب    ١٠٠ تعبئة

استثمار ى ما ال يقـل عـن         تتمثل يف  لكنها شّددت على أن االحتياجات الفعلية والعاجلة      
قادرة على مواجهة تغري املناخ، وال سـيما يف الـدول            حتتية بىن يف تريليون دوالر أمريكي  

 التمويل الالزم؛   حجم:  رئيسية ثالثة، هي   ويف هذا السياق، لفتت االنتباه إىل جوانب      . النامية
يف  وضرورة اإلسراع يف تنفيذ االستثمارات املتعلقة بتغري املناخ يف البلدان الناميـة، خاصـة             

البلدان اليت ُيتوقع أن ترتفع فيها انبعاثات غازات الدفيئة بشكل كـبري يف العـشرين سـنة                 
باإلضـافة إىل   . ملخصصة للبىن التحتيـة   القادمة؛ ودمج مواجهة تغري املناخ يف االستثمارات ا       

 بأن معظم تدفقات التمويل املتعلق باملناخ ستتأتى من مزيج من           فيغرييس ذلك، أقّرت السيدة  
التمويل العام واخلاص، وشّددت على دور التمويل العام يف حفز التمويل اخلـاص لتحقيـق               

  . ة احلجم وشّددت على أمهية إحداث أثر فعلي على هذه اجلبهزيادات
وقدمت يف  . واسُتهل جزءا حلقة العمل املعقودة أثناء الدورة بعرض للسياق الراهن           -١٠

مشهد التمويل املتعلق باملناخ     حملة عامة عن   اجلزء األول ممثلة عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي       
وعرضت آراء انبثقت عن تدخالت القطـاع العـام يف          واملستوى احلايل لتدفقات التمويل،     

مج ومشاريع التخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معه يف البلدان الناميـة، وعـن دور                برا
 عدد  ١ويرد يف اخلانة    . الدعم املايل الدويل يف حتقيق زيادات احلجم والتنبؤ بتدفقات التمويل         

  .من النقاط البارزة يف هذا العرض
    ١ اخلانة    

   مم املتحدة اإلمنائي عرض السياق الذي قدمه برنامج األيفنقاط بارزة 

  :ل العاملي املتعلق بتغري املناخمشهد التموي    
 لكن الوكالة   ٢٠١٢ يف عام     أمريكي  دوالر بليون ٣٥٩قُّدرت التدفقات احلالية مبا جمموعه       • 

 أمريكـي حبلـول     ر دوال تنـا  تريليو ٥الدولية للطاقة ترى حاجة لزيادة التمويل ليبلـغ         
 ؛ بالطاقة النظيفة وحدها، للبىن التحتية اخلاصة٢٠٢٠ عام

عدة، غايتـها وضـع بـرامج       الء  املناخ له مصادر وقنوات وأدوات ووك     ب املتعلقالتمويل   • 
  . التكيف معهأو / من آثار تغري املناخ وفومشاريع للتخفي
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  ٢٠١٢املناخ يف عام بتدفقات التمويل املتعلق     
  

    .٢٠١٣مبادرة سياسات املناخ، : املصدر
  .غري حمدد: NEبليون، : BN: االختصارات

  : جتربة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف جمال تنفيذ الربامج واملشاريع املتعلقة باملناخ    
 القطرية واملتعددة اجلهات صاحبة املصلحة واملشتركة بني القطاعات الـيت           العملياتاستخدام   • 

دمج تغري املناخ يف السياسات     : ذُتحّدد كيف حيظى التمويل املتعلق باملناخ باألولوية وكيف ُينف        
واالستراتيجيات الوطنية اإلمنائية ويف اخلطط الوزارية؛ توفري وضوح واستقرار طويلي األجـل؛            

 وإدراج أهداف سياساتية وخطط تنفيذ واقعية؛

تنمية القدرة على   : تعزيز القدرات والتنسيق إلدارة التمويل املتعلق باملناخ على املدى الطويل          • 
لوصول إىل التمويل املتعلق باملناخ وتقدميه ومراقبته وإعداد التقارير بشأنه والتحقق           التخطيط ل 

منه؛ وتأمني االتساق بني اإلجراءات املتخذة على صعيد خمتلف القطاعـات واملـستويات             
والوزارات؛ وتقاسم الدروس واملعارف على املستويني الوطين والدويل على حد سواء بغيـة             

  ز االلتزام؛ بناء القدرات وتعزي

 األدوات القنوات االستخدامات  املصادر والوسطاء

ميزانيات 
 احلكومات

 الوكاالت

مؤسسات التمويل
 اإلمنائي

  الثنائية  الوطنية
متعددة األطراف

  صناديق املناخ

مؤسسات التمويل 
 التجاري

رؤوس األموال األسهم اخلاصة،
املستثمرون  ، صناديق البىن التحتيةاالستثمارية

  املؤسسيون

مؤسسو 
  املشاريع

اجلهات الفاعلة
 من الشركات

 األسر املعيشية

 السياساتيةاحلوافز

  التكيف

 إدارة املخاطر

 املنح

ديون املشاريع
 املنخفضة التكلفة

 التمويل من امليزانية

ديون املشاريع
  مبعدل السوق

األسهم على مستوى
 املشروع

ت الصرفقنوا
 املختلفة

  التخفيف

  جزء الدين

 املال العام

املال 
 اخلاص

وسطاء القطاع
 العام املاليون
وسطاء القطاع
 اخلاص املاليون

استثمار رؤوس 
األموال والتكاليف 

 اإلضافية

  لتمويل اخلاص باملستثمرين واملقرضني ا
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تنفيذ مشاريع قابلة للتمويل من املصارف بواسـطة        : تأمني جمموعة مشاريع قادرة على حتقيق نتائج       • 
أدوات مثل حتليل األثر االقتصادي واالجتماعي؛ واستخدام التمويل العام كعامل حفز لزيادة التمويل             

  .تمويل املتعلق باملناخ وقياسهااخلاص؛ ووضع ُنظم متينة للمراقبة والتقييم ُتتيح تعقّب فعالية ال

    ٢اخلانة     
  معهد التنمية اخلارجية  عرض السياق الذي قدمهيفنقاط بارزة 

  :  من عمليات تقييم االحتياجاتالدروس املستفادة
 اتفاقية األمم املتحدة اإلطاريـة بـشأن    أجرهتا أمانة يتال  االقتصادية والبيئية واإلمنائية   الوطنيةالدراسة   • 

 بليون دوالر   ٣٣,٠١ و أمريكي مليون دوالر    ٤٥تتراوح احتياجات البلدان املُقّدرة بني      : ملناختغري ا 
أمريكي؛ ويتطلب إجراء تقييم أكثر دقة معلومات أكثر جودة عن االنبعاثات وشدة التأثر؛ ومل يكن               

 مثة اتساق يف النطاق والطرق املستخدمة؛ 

استثمر يف إرشادات مفصلة عن املنهجيات منذ       : ئيمشروع احتياجات برنامج األمم املتحدة اإلمنا      • 
البداية؛ وسعى إىل إقامة شراكات مع املؤسسات احمللية؛ مبا فيها مراكز البحوث املتخصـصة أو               

 املستشارون، عند اإلمكان؛ 

تعذّر يف الغالب احلصول على تقييم مفّصل للتكاليف؛ ومثة         : تقييم االحتياجات التكنولوجية   • 
  .؛ وشوهد نقص يف حتديد األولوياتالصالت مع العمليات الوطنيةحاجة إىل تعزيز 

  املناخبفهم فعالية التمويل املتعلق   أولويات الصندوق األخضر للمناخ يف جمال التأهب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  

  .٢٠١٣، مية اخلارجيةمعهد التن :املصدر  .معهد التنمية اخلارجيةالبيانات كما وردت يف العرض املقدم من : املصدر

 منطق الصندوق وأهدافه

 التعبئة - ١

ات
مار

ستث
اال

 

 التخصيص - ٣

 األصوات واإلدارة - ٢

 الصرف - ٤

ائج
النت

 
يف
صار

امل
 

  املراقبة، التقييم والتعلّم-٥ 

 احلجم - ٦

 البيئات التمكينية - ٧

 اآلثار احملفزة - ٨

 االبتكار-٩

 التبين الوطين -١٠

الدور داخل اهليكل الدويل 

تعزيز تدابري االلتزام 
 )السلطات الوطنية املعّينة(

صياغة جمموعة من الربامج
واملشاريع اجلاهزة اليت تتوافق

 ر االستثمارمع إطا

دعم اعتماد اهليئات
 الوطنية

تعزيز االستراتيجيات الوطنية
البناء على أعمال التخفيف(

املالئمة على املستوى 
الوطين، واخلطط الوطنية 

ستراتيجية للتكيف واال
 )منائية خفيضة االنبعاثاتاإل
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 عرضاً للدروس املستفادة مـن      معهد التنمية اخلارجية  يف اجلزء الثاين، قّدم ممثل عن         -١١
مشاريع تقييم االحتياجات اليت أجريت يف البلدان النامية، وهي دروس ميكن استخالصها من             

 عن معلومات تتناول جتارب البلدان يف بناء بيئات متكينية تؤدي إىل زيادة املوارد املالية، فضالً    
ويـرد يف   . لصندوق األخضر للمنـاخ   التمويل الفعال املتعلق باملناخ وبرنامج التأهب التابع ل       

  . عدد من النقاط البارزة يف هذا العرض٢اخلانة 
عقب هذه العروض، انتقت جمموعة مؤلفة من خرباء من األطراف ومراكز البحوث              -١٢

 وا آراءهم ضمن جماالت خرباهتم وجتارهبم اخلاصـة       الدولية عناصر من عروض السياق وأبد     
أفرقة عمل فرعية لتيـسري مناقـشات        ويف وقت الحق، قّسم املشاركون إىل أربع       .ببلداهنم

وأعّدت األمانة وامليـسران    . فريق ممثل عن أحد األطراف يدير املناقشات       تفاعلية، يرأس كل  
  .  يف املرفق الثايناملناقشات جمموعة من األسئلة ترد بالتعاون مع مديري

وتيسرياً للمناقشات التفاعلية بشأن املواضيع املطروحة واالستفادة إىل أقصى حّد من             -١٣
فيـه املـشاركون إىل      ُدعي "هنجاً تنقلياً "مناقشة أفرقة العمل الفرعية      حلقة العمل، اعتمدت  

قريراً إىل اجللـسة  مديرو املناقشات ت   وقدم.  دقيقة ٢٠كل   آخر فريق مناقشة إىل   االنتقال إىل 
ويتاح برنـامج حلقـة     . العامة يف هناية كل جزء، وقّدم امليسران مالحظات ختامية بشأهنا         

العمل، والشرائح البيانية، وتسجيالت الفيديو املتعلقة حبلقة العمل املعقودة أثناء الدورة على            
  . )٦(اإلنترنت الصفحة املخصصة لذلك على

عن املناقشات اليت دارت خالل حلقة العمل، أخـذت         وسعياً إىل نقل فكرة دقيقة        -١٤
اجللسات الفرعية،   األمانة يف احلسبان الشرائح البيانية واجلداول التوضيحية اليت استخدمت يف         

األفرقة الفرعية اليت قـدمها      وتسجيالت الفيديو اخلاصة حبلقة العمل، وملخصات مناقشات      
وأخذت األمانة علماً   . طوال حلقة العمل   مانةمديرو املناقشات، واملالحظات اليت دّونتها األ     

كذلك بالتعليقات اليت وردهتا على مشروع التقرير املوجز الذي وّزع على مجيع اخلرباء، مبن              
فيهم امليسران املتشاركان ومقدمو عروض السياق واحملاورون ومديرو املناقشات، ليطلعـوا           

  .  حلقة العمل املعقودة أثناء الدورةعليه ويبدوا مالحظاهتم على عرض وقائع مسامهاهتم يف
ويلّخص الفصالن الثالث والرابع أدناه، على التـوايل، املناقـشات الـيت دارت يف                -١٥

  .اجلزأين األول والثاين من حلقة العمل

__________ 

)٦( <http://unfccc.int/8168.php>. 
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املنـاخ بـني    باالستراتيجيات والُنُهج املتبعة لزيادة التمويل املتعلـق          -ثالثاً  
 ٢٠٢٠ و٢٠١٤ عامي

األول من حلقة العمل املعقودة أثناء الدورة يهدف بشكل رئيـسي إىل            كان اجلزء     -١٦
بشأن  ٢٠١٣تيسري تبادل اآلراء بشأن املعلومات اليت قدمتها الدول املتقدمة األطراف يف عام             

إنتـاج   وكان اهلدف املهم الثـاين    . )٧( التمويل لتعبئة مزيد من   االستراتيجيات والُنُهج املتبعة  
 املعلومات الكمية والنوعية ومستوى التفاصيل اليت ميكن أن توفرهـا       أفكار واقتراحات بشأن  

  .)٨(الدول املتقدمة األطراف يف العروض الالحقة
وأقّر املشاركون بأن العروض املذكورة أعاله وفّرت معلومات قّيمة عن اجلهود اليت              -١٧

 فرصة مناقشتها وفهمهـا     تبذهلا الدول املتقدمة األطراف لزيادة التمويل املتعلق باملناخ ومثنوا        
  : وحّدد املشاركون يف الوقت عينه اجملاالت التالية اليت ميكن حتسينها. على حنو أكثر تفصيالً

إدراج معلومات عن العناصر الكمية ملسار ميكن أن يولّـد قـدرة تنبـؤ                )أ(  
بئة املوارد  استشرايف ترتبط بزيادة التمويل املتعلق باملناخ، وتسترشد باخلربات املكتسبة من تع          

 ؛فترة متويل البداية السريعةخالل 

 معلومات حمّسنة عن املستويات املتوقعة من التمويل املتعلق باملناخ الـذي            )ب(  
 ُعبِّئ من مصادر خمتلفة، مبا فيها التمويل اخلاص املُعبأ بواسطة تدخل القطاع العام؛

 اليت اختـذهتا    معلومات إضافية ومستوى أعلى من التفاصيل عن اإلجراءات         )ج(  
األطراف، مبـا يف     البلدان املتقدمة األطراف لزيادة التمويل املتعلق باملناخ لدعم البلدان النامية         

ذلك يف بعض احلاالت املزيد من التحديد بشأن اإلجراءات املتخذة ملساعدة البلدان الناميـة              
يـز البيئـات    األطراف يف ختطي احلواجز، فضالً عن معلومات عن اخلطوات املتخـذة لتعز           

 التمكينية يف البلدان املتقدمة األطراف؛ 

رؤية أكثر استراتيجية لتحول يف النماذج يقوم علـى إجـراءات حمـددة               )د(  
وأدوات مالية، وضمان تلبية التمويل املقدم الحتياجات البلدان وأولوياهتا وحتقيقـه نتـائج             

 ؛وتركه آثار يف الوقت نفسه

 املعلومات عن االستراتيجيات والُنهج احملّدثة مع  ينبغي اختيار مستوى جتميع     )ه(  
وعلى سبيل املثال، ينبغي أن ُتقدم التقارير       . اإلبقاء على املستخدم النهائي حاضراً يف األذهان      

احملدثة معلومات تفيد املفاوضني يف جمال التمويل املتعلق باملناخ مبا إذا كان اجلهد اجلمـاعي               
أما بالنسبة  . يوجد على املسار الصحيح    ن دوالر أمريكي   بليو ١٠٠للوصول إىل هدف تعبئة     

__________ 

، إىل تقدمي معلومات عن االستراتيجيات والُنهج الـيت         ٦٧، الفقرة   ١٨-م أ /١قرر  املمبوجب  ُدعي األطراف    )٧(
 . تتبعها لتعبئة زيادة التمويل املتعلق باملناخ

 . ١٠، الفقرة ١٩-م أ/٣وفق املقرر  )٨(
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للجهات الفاعلة املعنية بتعبئة التمويل املتعلق باملناخ وتنفيذه، فينبغي أن تتضمن التقارير احملدثة        
  بيانات حمددة عن حجم التمويل واملصادر املختلفة واألدوات والقنوات وطرائق الوصول؛

يليب التمويل املقدم احتياجات البلدان الناميـة       معلومات إضافية تبّين كيف       )و(  
   .وحيقق نتائج ويترك آثار يف الوقت نفسه قطري، هنج وأولوياهتا احملددة من خالل

وناقش املشاركون أمثلة حمددة من استراتيجيات زيادة التمويل العام، والُنهج املتبعة             -١٨
توازن بـني    ضمان جلهود الرامية إىل  يف تعبئة التمويل اخلاص بواسطة تدخل القطاع العام، وا        

والتخفيف، والربامج واملبادرات اجلارية، واخلطوات املتخذة لتعزيز        التمويل اخلاص بالتكيف  
  . وُتلّخص املناقشات يف األقسام التالية. البيئات التمكينية

  من مصادر خمتلفة املتعلق باملناخ املُعبأمستوى التمويل   -ألف  

 ١٦املشار إليه يف الفقرة  ٢٠١٣يف عام  شاركني بأن تقدمي املعلوماتأقّر عدد من امل     -١٩
 مهمة لتوفري املعلومات    أداة األنشطة احلالية اليت تدعمها البلدان املتقدمة األطراف       بشأن أعاله

   .٢٠٢٠ و٢٠١٤عن تعبئة مزيد من التمويل املتعلق باملناخ يف الفترة بني عامي 
، خـالل   ملستقلة لبلدان أمريكا الالتينية والبحر الكـارييب      الرابطة ا واقترح ممثل عن      -٢٠

حلقة النقاش، أن تتضمن العروض بيانات استشرافية عن املستويات املرتقبة مـن التمويـل              
 يرلنـدا الـشمالية   أاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و    وعرض ممثل عن    . للسنوات الالحقة 

ملكة املتحدة لزيادة التمويل املتعلق باملناخ، وقّدم       االستراتيجية الشاملة اليت تتبعها حكومة امل     
معلومات عن زيادة التمويل العام من خالل ختطيط متعدد السنوات للميزانية والنهج املتبـع              
لزيادة التمويل من جمموعة من املصادر األخرى مثل املصارف اإلمنائية املتعـددة األطـراف              

ذلك تعبئة التمويل اخلاص من خالل تدخل القطاع        وأسواق الكربون واملصادر البديلة، مبا يف       
وناقش حماور آخر، هو ممثل مركـز اجلنـوب، املعلومـات املتعلقـة             . العام والتمويل العام  

باالستراتيجيات والُنهج من منظور يتناول املستويني الكُلي واجلزئي واعترب أن تنفيذ االلتـزام             
 مبجهود مشترك ومن مـصادر  ٢٠٢٠ عام  بليون دوالر أمريكي يف السنة حبلول ١٠٠بتعبئة  

  . خمتلفة يتطلب إطاراً أوسع نطاقاً ومتعدد األبعاد
ولفت بعض املشاركني االنتباه إىل احلاجة للتنبؤ والوصول إىل املوارد مـن أجـل                -٢١

املعلومـات عـن     اإلجراءات الطويلة األجل املتعلقة باملناخ يف البلدان النامية، واعتـربوا أن          
ينبغي أن ُتدعَّم بالعوامل املسببة لتوجهات التمويـل املتعلـق           ملرتقبة من التمويل  املستويات ا 

، مبا يف ذلك    )مثالً من فترة متويل البداية السريعة     (باملناخ يف مستويات الدعم املاضية واحلالية       
أن يعزز   التوقعات املستقبلية اتباع هذا املنهج لتحديد      ومن شأن  .املصادر واألدوات والقنوات  

وُيشّجع بالتايل التخطيط    باملناخ يف املستقبل   املتعلق ويزيد القدرة على التنبؤ بالتمويل     الشفافية
  . الستراتيجيات خفيضة االنبعاثات ووضع خطط التكيف الوطنية وتنفيذها يف البلدان النامية



FCCC/CP/2014/3 

11 GE.14-16978 

ورأى بعض املشاركني أن التمويل العام للمناخ متاح وميكن زيادتـه يف حـني أن                 -٢٢
تستويف معايري التمويل، وال سيما يف       جيدة مشاريع خصيصات تتوقف على إعداد جمموعة    الت

هـذه اجملموعـات مـن       لكن لفت مشاركون آخرون االنتباه إىل أن تطوير       . جمال التكيف 
وبرزت وجهة نظر   . مكلف ويتطلب وقتاً وخربات غالباً ما تفتقر هلا البلدان النامية          املشاريع

 من املشاريع قد ُيعترب شرطاً إضافياً للحصول على الدعم         جمموعات أخرى مفادها أن وجود   
الكثري من املوارد املالية املخصصة ألنشطة التكيف توفرهـا حاليـاً       املايل املتعلق باملناخ، وأن   

  . البلدان النامية نفسها بسبب نقص التمويل املتعلق بالتكيف الذي يؤمن يف إطار االتفاقية
 وما يلقاه  شات بشأن التعاريف ذات الصلة بالتمويل املتعلق باملناخ        ذلك مناق   وأثار  -٢٣

 من صعوبة يف    إعداد الربامج ومتويلها   املشاركة يف  األخرى  الفاعلة معظم األطراف واجلهات  
وإذ سلّط املـشاركون    . ا ميكن اعتباره على سبيل املثال مشروع تكيف       واضح مل  حتديد   إجياد

فهم تعريف التمويل  اختالف  التعاون الثنائي، أشاروا إىل أن   الضوء على اخلربات املكتسبة من    
  .املصدر املتعلق باملناخ قد يؤثر على التخطيط والتخصيص على مستوى

 عن  ٢٠١٣املقدمة يف عام     واعترب حماوران يدعمهما بعض املشاركني أن املعلومات        -٢٤
زيادة التمويل املتعلق باملناخ    ل االستراتيجيات والُنهج تركّز بشكل كبري على اجلوانب النوعية       

أن من   وشّدد أحد احملاورين كذلك على    . للجوانب الكمية  واقترحا إيالء املزيد من االهتمام    
أن تأخذ االستراتيجيات والُنهج يف احلسبان املسائل املتعلقة بفعالية التمويل املتعلـق             احلاسم

ال يوفر الوضـوح      اجلوانب النوعية  باملناخ، ولفت االنتباه إىل أن تركيز املعلومات على هذه        
   .والقدرة على التنبؤ فيما خيص املستويات املرتقبة من التمويل املتعلق باملناخ

لفعالية التمويل املتعلق باملناخ يف سياق       إىل اجلوانب النوعية   ونظر مشاركون آخرون    -٢٥
ه إطار إدارة قائمة علـى  منظور أكثر استراتيجية بشأن زيادة التمويل املتعلق باملناخ، يدعم في    

العامـة   مسترشداً يف ذلك مبعلومات حمددة عـن املـصادر         النتائج رؤية حتّول يف النماذج،    
  .واخلاصة والبديلة، واألدوات املالية، وقنوات التقدمي

 السياسات والربامج واألولويات  -اءب  

ن األول والثاين   طوال اجلزأي  السياسات والربامج واألولويات  امتدت املناقشات بشأن      -٢٦
واختلف مدى مناقشة هذه املواضيع كثرياً وفقاً للسياق  .من حلقة العمل املعقودة أثناء الدورة    

فعلى سبيل املثال، جرت مناقشات بشأن السياسات اليت تشكل          .واملوضوع املطروح للنقاش  
ملتعلق باملنـاخ يف    جزءاً من االستراتيجيات والُنهج يف سياق البيئات التمكينية لتعبئة التمويل ا          

البلدان املتقدمة وكذلك يف سياق البيئات التمكينية اهلادفة إىل تيسري فّعال لتعبئـة التمويـل               
  .املتعلق باملناخ وتوزيعه يف البلدان النامية
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 ٢٠١٣وعكست املناقشات بشأن السياسات إىل حّد كبري تلك اليت جرت يف عام               -٢٧
وأشار بعض املـشاركني إىل     . )٩(ق بالتمويل الطويل األجل   املتعل برنامج العمل املمّدد  يف ظل   

أمثلة عن السياسات املتعلقة بتغري املناخ القائمة فعالً يف بعض البلدان النامية، مشددين علـى               
وذكـر مـشاركون آخـرون      . احلاجة إىل اإلقرار باجلهود املبذولة لتعزيز البيئات التمكينية       

 حتفّز) يف قطاع الطاقة املتجددة مثالً    (اف املواتية   دراسات خلصت إىل أن السياسات واألهد     
وأثار ذلك مناقشات بـشأن أدوار املـصادر         .من القطاع اخلاص   زيادة التمويل واالستثمار  

العامة واستخدامها لزيادة التمويل املتعلق باملناخ لصاحل أنشطة التخفيف والتكيف يف البلدان            
   .النامية
ش املشاركون معلومات عن الُنهج اليت تركّز على تذليل         وفيما يتعلق بالتخفيف، ناق     -٢٨

وأشـار بعـض    . احلواجز اليت تعيق التمويل واالستثمار من القطاع اخلاص يف جمال املنـاخ           
تركّز على احلد من املخاطر، مبا يف      للدعم على مستوى الربامج واملشاريع     املشاركني إىل أمثلة  
ن تستفيد هذه املعلومات من حتـسني       أوميكن  . وكاالت ائتمانات التصدير  ذلك اللجوء إىل    

التفاصيل الدقيقة، نظراً إىل وفرة املعلومات اليت تصف احلواجز املختلفة ونقص اخلـصائص             
تناولتـها   وُعرضت أمثلة خالل حلقات النقاش مث     . الدقيقة لالستراتيجيات اليت تتيح ختطيها    

ائتمانـات  مثل جلوء اليابان لوكـاالت     : ة، مبا يف ذلك األمثلة التالي      الفرعية مناقشات األفرقة 
 للحد من املخاطر يف القطاع اخلاص؛ واملثل الذي عرضته الواليات املتحدة األمريكية    التصدير

واملتمثل يف نقل التمويل القائم على املنح عرب قناة املبادرة املشتركة بني الواليـات املتحـدة                
  . يععم التحضري املبكر للمشارلتمويل الطاقة النظيفة الرامية إىل د وأفريقيا

وناقش بعض املشاركني خربات البلدان املتقدمة األطراف يف حتديد أولويات الدعم             -٢٩
تقدمه للبلدان النامية كجزء من االستراتيجيات والُنهج لتعبئة زيادة التمويـل املتعلـق              الذي
 احملققة، والفعالية   واآلثارائج  وأشار العديد من املشاركني إىل األولويات املتعلقة بالنت       . باملناخ

 وذكـر   .تقدمي التمويل املتعلق باملناخ، وحتقيق زيادة احلجم، ال سيما من املصادر اخلاصة            يف
 كواحدة من األولويات اليت حـّددها       زيادة احلجم ممثل أحد األطراف االبتكار املايل لتحقيق       

  . لتقدمي الدعم للبلدان النامية الطرف
آخرون على أن مواءمة الدعم مع احتياجات البلدان النامية هـي           وشّدد مشاركون     -٣٠

األخذ بزمام األمور علـى      مث تناولت املناقشات املتعلقة باألولويات مسائل     . الرئيسية األولوية
  . املستوى القطري وتعزيز املؤسسات الوطنية والتأهب

تعلقة بإعداد جمموعات   ومن املواضيع اليت أثريت على حنو مطرد التباين بني اآلراء امل            -٣١
ورأى بعض املشاركني أنه ينبغـي      . وتوقيت التخصيصات والتمويل ومراحلهما    من املشاريع 

وضع السياسات والربامج وحتديد األولويات بطريقة تتيح املرونة يف متويل املشاريع لفترة من             

__________ 

 . FCCC/CP/2013/7لالطالع على معلومات هبذا الشأن، انظر الوثيقة  )٩(
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 يف  واعترب مشاركون آخرون أن إعداد جمموعات جاهزة من الربامج أمـر حاسـم            . الوقت
عمليات املوافقة على التمويل، مبا يف ذلـك يف إعـداد اعتمـادات امليزانيـة والتخطـيط                 

   .للتخصيصات

 اإلجراءات واخلطط الرامية إىل تعبئة متويل إضايف  -جيم  

دارت مناقشات بشأن اإلجراءات واخلطط اهلادفة إىل تعبئة متويل إضايف يف سـياق               -٣٢
 ١٠٠باملناخ من مستواه احلايل إىل اهلدف املشترك البـالغ          احلاجة إىل زيادة التمويل املتعلق      

وتناول العديد من املشاركني موضـوع      . ٢٠٢٠بليون دوالر أمريكي يف السنة حبلول عام        
التمويل اإلضايف بنهج استشرايف رابطني املناقشات بتوفر املعلومات الكمية والنوعيـة عـن             

وأشري مراراً إىل األنواع التالية من املعلومـات        . اخاملستويات املرتقبة من التمويل املتعلق باملن     
 واملـذكورة يف    ٢٠١٣على أهنا غري حمددة حتديداً كافياً يف املعلومات اليت قُّدمت يف عـام              

  :  أعاله١٦ الفقرة
املعلومات اليت تزيد إمكانية التنبؤ، كاألهداف الرامية إىل تعبئة متويل إضايف             )أ(  

 ل العام يف إطار زمين حمّدد؛ من املستوى احلايل للتموي

معلومات عن إمكانية زيادة التمويـل، كاملـصادر احملتملـة، واألدوات             )ب(  
  . والقنوات املالية

ختطيط امليزانية الطويل األجل     ورأى بعض املشاركني، آخذين يف احلسبان صعوبات        -٣٣
يف جمال التمويـل     وصعوبة التنبؤ بتدفقات التمويل اخلاص، أن زيادة اإلجراءات والتخطيط        

  : ، وركّزوا بالتحديد على ما يلي"الدفع واجلذب"اإلضايف تتوقف على عوامل 
 اليت تقدمها  من املشاريع ميكن أن تساعد يف دعم احلجج        إعداد جمموعات   )أ(  

لزيادة ختصيص املوارد العامة، ال سيما لصاحل أنشطة التكيـف يف            البلدان املتقدمة األطراف  
  األطراف؛البلدان النامية

ُتحفّز مشاركة القطاع اخلـاص يف بـرامج         تنظيمية وأطر وضع سياسات   )ب(  
 ومشاريع التخفيف والتكيف؛ 

للحد من خماطر السياسات وتعزيز القدرة       البلدان النامية  متكينية بيئات هتيئة  )ج(  
   .على جذب التمويل املتعلق باملناخ ودعمه

باهتمام ملحـوظ ألن التمويـل       لتمويل اخلاص املتعلقة بتعبئة ا   وحظيت املعلومات   -٣٤
.  بليـون دوالر أمريكـي     ١٠٠ مبلغ   تعبئةاهلدف املتمثل يف    يف حتقيق    اخلاص ُيعترب مسامهاً  

اعتمدهتا البلدان املتقدمة األطـراف لتعبئـة        وعرض املشاركون أمثلة عن خطط وإجراءات     
مهيـة املركزيـة الـيت      التمويل من القطاع اخلاص، بشكل مجاعي وفردي، وشّددوا على األ         

يف اجلهود اليت تبذهلا البلدان املتقدمة لتعبئة مزيد من التمويل املتعلق            تكتسيها هذه اإلجراءات  
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األعـم    لتعبئة التمويل اخلاص كجزء من اهلدف      اوشرح آخرون اجلهود اليت يبذلوهن    . باملناخ
القطاع  واستثمار متويل كتحويل(تني   مئوي تنيدون درج املثّل يف إبقاء معدل االحترار العاملي       

  واالستثمارات املنخفضة الكربون االستثمارات  ملرتفعة الكربون إىل    اخلاص من االستثمارات ا   
وعرض ممثل لبلد متقدم مثالً عن مبادرة مشتركة هـي  ). القادرة على التكيف مع تغري املناخ   

اليت جتمع القطاعني العام واخلاص مـن       مبادرة خمترب االبتكار العاملي للتمويل املتعلق باملناخ،        
تصميم أدوات ووضع ُنهج هتدف إىل حفز        بلدان متقدمة وبلدان نامية على حد سواء ألجل       

االستثمار اخلاص يف مشاريع وبىن حتتية مراعية للمناخ وخفيضة الكربون يف البلدان النامية، مث 
  . وجتريبها  والُنهج الختبار اإلجهاداألدواتإخضاع هذه 

باإلضافة إىل ذلك، ناقش املشاركون إمكانية إدراج معلومات عن اجلهود الرامية إىل              -٣٥
الضرائب على  تعبئة مصادر بديلة، مبا يف ذلك خصائص االستخدام احملتمل ألدوات من قبيل             

  . حقوق السحب اخلاصة واملعامالت املالية
 التزام البلـدان املتقدمـة      وذُكرت الشفافية يف عدة أمثلة يف سياق بناء الثقة بشأن           -٣٦

ومّيز بعض املشاركني بني شفافية املعلومات املتعلقـة        . األطراف بتعبئة التمويل املتعلق باملناخ    
) اليت قُدمت مـن قبـل     كشفافية املعلومات   (باإلجراءات واخلطط الرامية إىل تعبئة التمويل       

كـشفافية  ( للبلـدان الناميـة      وشفافية املعلومات ذات الصلة بالتمويل املتعلق باملناخ املقدم       
 يؤمن القدرة على التنبؤ، بينما     واعُتبِر أن النوع األول من الشفافية      ).املعلومات املقدمة الحقاً  

معلومات مهمة عن مسائل من قبيل مصدر التمويـل املتعلـق باملنـاخ              يوفر النوع األخري  
   .الناميةوتكوينه، اليت ميكن أن ُترشد بدورها عملية التخطيط يف البلدان 

 حتقيق توازن بني متويل التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره  -دال  

انصبت املناقشات يف هذا املوضوع على اجلهود اليت تبذهلا األطراف لتحقيق توازن              -٣٧
بني متويل التكّيف والتخفيف يف مرحلة التخصيص، مبا يف ذلك على املستويني الثنائي ومتعدد          

 الكثري من املشاركني آراًء خمتلفة عن كيفية حتديد األطراف للتـوازن بـني              وأثار. األطراف
متويل التكيف والتخفيف على مستوى االتفاقية، فعّرفه عدة مشاركني بقيمـة التمويـل أو              

   .معدله، أو شرعوا يف حتديد للتوازن يستند إىل االحتياجات بناًء على الُنهج القطرية
بـأن   أقّر العديد من املشاركني    ن ليس معّرفاً يف االتفاقية،    وعلى الرغم من أن التواز      -٣٨

جملس الصندوق  بعض التقدم قد أُحرِز يف جمال حتقيق هذا التوازن، وال سيما من خالل قرار               
 السعي إىل التوصل مع الوقت إىل توازن باملناصفة يف متويل كـل مـن التكيـف                 األخضر

 ٥٠ معدل أدىن من التخـصيص بنـسبة   والتخفيف، على أساس منح متساوية، هبدف بلوغ     
 الناميـة  اجلزرية الصغرية باملائة، لتمويل التكّيف، ال سيما يف البلدان الضعيفة، مبا فيها الدول            

ورأى عدد ال بأس به من املشاركني، فيما خيص التمويل الثنائي،           . منواً وأفريقيا  وأقل البلدان 
ؤهلة لالستفادة مـن التمويـل اخلـاص       من الصعب يف غالب األحيان حتديد املشاريع امل        أن
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بالتكّيف، وأن ذلك يؤثر على التخصيصات ومن مث على التوازن بني متويل التكّيف ومتويـل               
  . التخفيف

وأثار ذلك مناقشات بشأن احلواجز اليت تعيق زيادة التمويل املتعلق باملناخ لـصاحل               -٣٩
ركني أن التخـصيص القـائم علـى        أنشطة التكّيف واحللول املرتبطة به، واعترب بعض املشا       

 جمموعـات  ورأى مشاركون آخـرون أن    . االحتياجات هنج أساسي مهم لتحقيق التوازن     
  . حتدد بدورها مستوى التوازن املشاريع املتعلقة بالتكّيف تستدرج التخصيصات اليت

 وجرى التطرق مراراً إىل مسألة أخرى تتعلق بالتأثري الذي قد ُتحدثه مصادر التمويل              -٤٠
 ورأى بعض املـشاركني أن    . املختلفة على حتقيق التوازن بني متويل التخفيف ومتويل التكّيف        

هذا التوازن سيكون صعب املنال بسبب األفضلية اليت يوليها القطـاع اخلـاص ملـشاريع               
 .اخلـاص بـالتكّيف    التمويل العام ينبغي أن يكون املصدر الرئيسي للتمويل        التخفيف، وأن 

 باملائة  ٥٠بإجياز االستراتيجية اليت تتبعها حكومته للتوصل إىل نسبة          نيوعرض أحد املشارك  
وأشـار مـشاركون آخـرون إىل       . من ختصيصات التمويل العام املقّدم للبلـدان الناميـة        

استراتيجيات وُنهج تأخذ يف احلسبان بناء القدرات والبيئات التمكينية السـتدراج متويـل             
  .ستثمار فيهاالقطاع اخلاص ملشاريع التكّيف واال

  التمكينيةالبيئاتالتدابري املتخذة لتحسني   -هاء  

طوال جزئي حلقة العمل املعقودة أثنـاء الـدورة،    نوقشت مسألة البيئات التمكينية    -٤١
 برنامج العمل املمـّدد    يف ظل    ٢٠١٣وعكست إىل حد كبري املناقشات اليت جرت يف عام          

اشات اجلزء األول يف أغلبيتها على دور البيئات        وركّزت نق . املتعلق بالتمويل الطويل األجل   
التمكينية يف نطاق املعلومات املقدمة يف العروض اليت تناولت االستراتيجيات والُنهج الراميـة             

اختذت مناقشات اجلزء الثاين منظوراً قائمـاً        تعبئة مزيد من التمويل املتعلق باملناخ، بينما       إىل
ويرد ملخّص أكثر تفصيالً عـن املناقـشات املتعلقـة          .  أعم على املشاريع وكذلك منظوراً   

 .بالبيئات التمكينية يف اجلزء الرابع أدناه

 ودعـم أنـشطة التأهـب،       ،التعاون على حتسني البيئات التمكينيـة       -رابعاً  
  من الدعم واحتياجات البلدان النامية

صر الثالثة املذكورة   ُنظّم اجلزء الثاين من حلقة العمل املعقودة أثناء الدورة حول العنا            -٤٢
 وتضّمن مواضيع عن املتابعة تتناول فعالية التمويل املتعلق باملناخ          )١٠( األمانة املدرجة يف والية  

__________ 

 .١٢، الفقرة ١٩-م أ/٣املقرر  )١٠(
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برنامج العمل املمدد املتعلق بالتمويل الطويـل       أُخذت من تقرير الرئيسني املتشاركني بشأن       
  : واضيع الفرعية التاليةواسترشدت املناقشات بامل.  أعاله١ املشار إليه يف الفقرة األجل

الدروس املستفادة من التعاون بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية بـشأن             )أ(  
من فترة متويـل البدايـة       تعزيز البيئات التمكينية وفعالية التمويل املتعلق باملناخ، مبا يف ذلك         

 السريعة؛ 

 ذلك تعزيـز قـدرة      أنشطة التأهب يف إطار التمويل املتعلق باملناخ، مبا يف          )ب(  
 البلدان النامية على تنفيذ مشاريع وبرامج متعلقة باملناخ تنفيذاً فعاالً؛ 

اإلجراءات الالزمة لتلبية احتياجات البلدان النامية من الدعم علـى حنـو              )ج(  
 . أفضل

واعترب . وكان مفهوماً على العموم أن تعزيز البيئات التمكينية أمر مهم جلميع البلدان             -٤٣
لتقدمي   املشاركني أن البيئات التمكينية الفعالة عنصر تقوم عليه اجلهود اليت تبذهلا بلداهنم       بعض

تعبئة مزيد من التمويل املتعلق      االستراتيجيات والُنهج الرامية إىل   الدعم للبلدان النامية يف سياق      
"). اجلـذب "عوامل  (وحفز البيئات التمكينية يف البلدان املتلقية للدعم        ") الدفع"عوامل  (باملناخ  

ومتحورت املناقشات املتعلقة بالبيئات التمكينية بالنسبة ملشاركني آخرين حول أنشطة التأهـب         
لتوزيع التمويل املتعلق باملناخ بفعالية وشّددوا على احلاجة إىل فهم أفضل الحتياجات البلـدان              

  .يف جمال التكّيف خصوصاً النامية عموماً واحتياجاهتا

  والربامج ان على حتسني البيئات التمكينية والتأهب على مستوى البلد        التعاون  -ألف  
 عيراواملش

 التعاون بني البلدان واحداً من العناصر الرئيـسية لـتمكني إطـالق             أمهيةاعُتربت    -٤٤
. والـربامج واملـشاريع    إمكانيات تعبئة التمويل املتعلق باملناخ وتوزيعه على مستوى البلدان        

وبعض املشاركني أن النقاشات يف موضوع البيئات التمكينية للتوزيـع          ورأى أحد احملاورين    
األخذ بزمام األمـور     الفعال للتمويل املتعلق باملناخ ينبغي أن تستند إىل الُنهج اليت تركّز على           

والربجمة املستوحاة من السياق الداخلي لدعم تنفيـذ االسـتراتيجيات         على املستوى القطري  
  . ة باملناخواخلطط الوطنية املتعلق

وتبادل املشاركون آراءهم القائمة على جتارهبم اخلاصة بشأن البيئات التمكينية الفعالة   -٤٥
وشّدد بعض املشاركني على احلاجة إىل دعم بناء القدرات للوصـول إىل            . املرتبطة بالتأهب 

 ،صغرية الناميةاجلزرية اللالقتصادات الصغرية كالدول  بالنسبة التمويل املتعلق باملناخ، ال سيما
وكان مثة  . للوصول إىل املوارد خالل فترة متويل البداية السريعة        نظراً للتحديات اليت تواجهها   

تسليم بأن دعم أنشطة التأهب أمر رئيسي للوصول إىل التمويل الدويل، ال سيما من الصندوق 
  . بالتأهبعند تقدمي الدعم اخلاص  األخضر للمناخ، وتشديد على أمهية الُنهج القطرية
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ويسلك هنجاً   وُشّدد على ضرورة أن يتخطى دعم أنشطة التأهب عمليات االعتماد،           -٤٦
شامالً، ويقوم على عملية تكرارية فيها نقاط ولوج متعددة إىل دورة التمويل، مبا يف ذلـك                

وأقّر املشاركون بـأن    . من املشاريع تتضمن مشاريع وبرامج قابلة للتمويل       إعداد جمموعات 
 واالستعداد يعززان أيضاً نوعية املشاريع وأثرها املرتقب، مشريين إىل قـرار جملـس              التأهب

ولفت بعـض املـشاركني     . يعترب التأهب أولوية استراتيجية    الصندوق األخضر للمناخ الذي   
مشريين  االنتباه إىل ضرورة أن متكّن أنشطة التأهب البلدان من الوصول مباشرة إىل التمويل،            

  . )١١(ارة الصندوق األخضر للمناخصك لوائح إدإىل 
احلاجة إىل حتسني تنـسيق   ومن املسائل املهمة اليت شّدد عليها العديد من املشاركني          -٤٧

 وعرض بعض املشاركني أمثلة سلّطت الضوء على التحديات       . اتساقها أنشطة التأهب وتأمني  
ـ     بناء القدرات  أنشطة النامجة عن تعدد   يت تقتـضيها خمتلـف     املتشاهبة والشروط املختلفة ال
وأحاط املشاركون علماً يف ضوء هذا النقاش باجلهود اليت تبـذهلا أمانـة           . عمليات االعتماد 

قائمة جرد لألنشطة املتعلقة بالتأهـب، ُتحـّدث بـشكل        لوضع الصندوق األخضر للمناخ  
  . دوري
ـ               -٤٨ شطة باإلضافة إىل ذلك، شّدد املشاركون على الدور املهم الذي ميكن أن تؤديه أن

وحـّددت  . األخذ بزمام األمور على املستوى القطري يف البلدان الناميـة          التأهب يف تعزيز  
  : املسائل التالية كنتائج مرجوة لتعزيز البيئات التمكينية على املستوى القطري

التمويل املتوفرة وضمان اسـتدامتها   مبصادر رفع مستوى القدرة على التنبؤ      )أ(  
رف التنمية املتعددة األطراف ومن صناديق املناخ األخرى املتعددة         مبوجب االتفاقية، من مصا   

 األطراف؛ 

اكتساب فهم أعمق للمجموعة الكاملة من آليات التمويل املتعلق باملنـاخ             )ب(  
 املتوفرة، مبا فيها مصادر التمويل املتعددة والثنائية األطراف؛ 

 مع  قادرة على التكيف  و تنفيذ استراتيجيات قطرية لتنمية خفيضة الكربون       )ج(  
 ؛ تغري املناخ

تعزيز فهم آليات التمويل، وطرائق الوصول إليه، والُنهج الرامية إىل تعزيـز              )د(  
 االستثمارات إىل أقصى حد، فضالً عن دور الوسطاء؛ 

مشاركة اجلهات الوطنية الفاعلة املختلفة ووكاالت التنفيذ، مبـا يف           حتفيز  ) ه(  
 . لقطاع اخلاص واجملال دون الوطينذلك اجلهات الفاعلة من ا

وعرض حماوران أمثلة خمتلفة عن اجلهود اليت تبذهلا البلدان املتقدمة لتعزيز البيئـات               -٤٩
سلـسلة مـن     التمكينية، ومنها الطريقة اليت اتبعتها حكومة الواليات املتحدة، من خـالل          

__________ 

 . ٤٠، املرفق، الفقرة ١٧-م أ/٣املقرر  )١١(
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ـ    التوجيهات السياسية، إلدراج تغّير املناخ كواحدة من       ات يف املـساعدات    ثـالث أولوي
، لسياسات هتدف   شركة االستثمار اخلاص اخلارجي   واتباع الوكاالت املعنية، مثل      اخلارجية،

وُعرض مثل آخر يتعلق بقرار الواليات . إىل حتويل االستثمار الدويل إىل أنشطة مراعية للمناخ       
 ظروف نـادرة،    املتحدة خفض التمويل العام ملصادر الطاقة مرتفعة الكربون تدرجيياً، إال يف          

االتساق مع اجلهود اليت تبذهلا لزيادة متويل مصادر الطاقة خفيضة           وهو تعهد أُريد منه تأمني    
بتقدمي الدعم القطري للبلدان النامية، مثل برنـامج         ونوقشت بعض األمثلة املتعلقة   . الكربون

، الذي  االنبعاثاتتعزيز القدرات من أجل االستراتيجيات اإلمنائية اخلفيضة        ل الواليات املتحدة 
 بلداً، وبرنامج اململكة املتحدة لبناء القدرة على مقاومة حوادث املناخ املتطرفـة             ٢٥يغطي  

  .  بلدا١٥ًوالكوارث والتكّيف معها، الذي ينفّذ يف 
. وشّددت املناقشات على أمهية التعاون بني البلدان على مستوى الربامج واملـشاريع         -٥٠

بيئاهتـا   تقدمه البلدان املتقدمة للبلدان النامية لتعزيز       الدعم الذي  وتبادل املشاركون أمثلة عن   
  . الالزمة لرفع تدفقات التمويل العام واخلاص إىل أقصى حد التمكينية

 .على مستوى الربامج واملشاريع وعرض عدة مشاركني أمثلة عن التعاون بني البلدان       -٥١
للمشاريع الـيت صـيغت لتلبيـة        أمثلةبإجياز   وعرض بعض املشاركني من البلدان املتقدمة     

 .احتياجات حمّددة للبلدان النامية، واليت حظيت على وجه اخلصوص بدعم القنوات الثنائيـة            
تعزيـز القـدرات مـن أجـل     فعلى سبيل املثال، تليب الواليات املتحدة، من خالل برنامج    

ـ      االستراتيجيات اإلمنائية اخلفيضة االنبعاثات    دمت بـه احلكومـة     ، طلباً حمدداً للـدعم تق
وُعرض مثل مشروع آخر هو مشروع الطاقة اخلضراء يف أفريقيا الذي يتلقى دعم  . املكسيكية

اململكة املتحدة، والذي أُعّد ملعاجلة احلواجز اليت تعيق استثمار القطاع اخلاص يف توليد الطاقة              
  . املتجددة يف أفريقيا

ة إدخال املشاريع بفعاليـة داخـل       كيفي وجرى التداول مراراً خالل املناقشات يف       -٥٢
وشّدد العديد من املشاركني يف     . البلدان ويف خمتلف أحنائها، ال سيما يف االقتصادات الصغرية        

هذا الصدد، ويف ضوء أنشطة التأهب، على احلاجة إىل فهم أفضل ألدوار الوسطاء املاليني، مبا 
   .يف ذلك على مستوى الربامج واملشاريع

 من متويل البداية السريعة خبصوص التوزيع الفعال للتمويـل      ستفادةالدروس امل   -باء  
  املتعلق بتغري املناخ

الدروس املستفادة من تعاون البلدان خالل فتـرة متويـل           ركّزت هذه املناقشة على     -٥٣
توزيع التمويل املتعلق    آراءهم بشأن الُنهج املتبعة يف     وتبادل املشاركون أيضاً   .البداية السريعة 

وفيما يلـي بعـض     . اخ بفعالية خالل فترة متويل البداية السريعة وجتارهبم يف هذا اجملال          باملن
  : املواضيع والتعليقات اليت انبثقت عن املناقشات
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اعترب معظم املشاركني أن للبيئات التمكينية املتينة، يف البلـدان املتقدمـة              )أ(  
مـن   تعزيز قدر أكرب من التدفقات    و والبلدان النامية على حد سواء، دوراً مهماً يف تشجيع        

 وأُشري باإلضافة إىل ذلك إىل أن االستثمار يف بيئات متكينيـة        . التمويل العام والتمويل اخلاص   
 زيادة التمويل املتعلق باملناخ حيّد من التكاليف وجيلب عائدات كبرية؛  تؤدي إىل

ل للتمويـل    الفعـا  التوزيعيقوم عليها    عناصر التعاون والتنسيق والتواصل    )ب(  
للتعاون بني البلدان املتقدمة والبلدان الناميـة        متعددة بأمثلة وأشاد املشاركون . املتعلق باملناخ 

على تعزيز البيئات التمكينية خالل فترة متويل البداية السريعة، وشّددوا على أمهية التنـسيق              
إلضـافة إىل ذلـك،     با. على حنو أفضل داخل البلدان وحتسني التنسيق بني البلدان املساِهمة         

واملستفيدين لضمان تقدمي مالئـم       مع املسامهني  أفضلأُثريت أمهية تنسيق الوسطاء على حنو       
واعُترب التنسيق مهماً أيضاً لتحقيق التوازن بـني التمويـل املتعلـق            . للتمويل املتعلق باملناخ  

 بالتكّيف وذلك املتعلق بالتخفيف؛ 

ة باحلجم واملصادر واألطـر الزمنيـة أن        من شأن شفافية املعلومات املتعلق      )ج(  
حتّسن التنسيق بني أصحاب املصلحة املعنيني، بتمكينهم من البقاء على بّينة من أمرهم ومن مث               

  .تعزيز تدفق التمويل واالستثمارات

 عنصراً مهماً يف تعزيز كيفية تنسيق البلدان املساِهمة مـع           برناجميةواعُترب اتباع ُنهج      -٥٤
 . تقدمي التمويل املتعلق باملناخ على املستوى القطري لة املختلفة املعنيةاجلهات الفاع

 تلبية احتياجات البلدان النامية من الدعمتحسني العمل املطلوب ل  -جيم  

أشارت املناقشات إىل أن فهم احتياجات البلدان النامية عنصر مهم مـن عناصـر                -٥٥
لعديد من املشاركني على أمهية جعل الدعم الذي        وشّدد ا . التعاون بينها وبني البلدان املتقدمة    

تقدمه البلدان املتقدمة يتمّشى مع االستراتيجيات واخلطط الوطنية املتعلقة باملناخ يف البلـدان             
النامية، واألولويات اإلمنائية األخرى ذات الصلة اليت حتددها البلدان النامية نفسها كجزء من             

 ركني إىل أن االحتياجات ميكن أن ُتحدد مبزيد من الدقة          وأشار بعض املشا   .موّجه قطرياً هنج  
وليس  عندما ُتقيَّم يف سياق إعداد االستراتيجيات والربامج واملشاريع اليت تركّز على التنفيذ،           

أنشطة التأهب ينبغي أن ُتصمَّم لدعم       ويف هذا الصدد، اعترب بعض املشاركني أن      . بشكل عام 
  . دت على املستوى الداخلياالحتياجات واألولويات اليت ُحّد

ورأى بعض املشاركني أن التقييم الفعال الحتياجات البلدان الناميـة سـيكفل أن               -٥٦
وانـصبت  . يكون الدعم املقدم أكثر دقة وأكثر مالءمة على املستويني الـوطين والـدويل            

  : املناقشات يف ما بعد على اجلوانب الثالثة التالية
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 راسة الوطنيـة االقتـصادية والبيئيـة واإلمنائيـة    الدالدروس املستفادة من      )أ(  
 ؛)١٢(للمشروع املتعلق بتغّير املناخ

 كيفية معاجلة الثغرات احملددة عند تقييم االحتياجات؛  )ب(  

 .كيفية االنتقال من تقييم االحتياجات إىل التنفيذ  )ج(  

 عملية مفيدة نظراً    ةالدراسة الوطنية االقتصادية والبيئية واإلمنائي    واعترب املشاركون أن      -٥٧
تقدمي متويل مباشر للبلدان النامية إلجراء عمليات       ) ب(عملية مبّسطة؛   ) أ: (للخصائص التالية 

حتياجات اليت تتطلب خربات     لتحديد اال  هنج ينطلق من القاعدة إىل القمة     اتباع  ) ج(التقييم؛  
 .حملية

وفرة لتقييم االحتياجـات يف     وأقّر الكثري من املشاركني بأن املنهجيات واألدوات املت         -٥٨
جمال التكّيف والتكاليف املرتبطة هبا أقل دقة، وبالتايل أقل موثوقية من املنهجيات واألدوات              

واعترب بعض املشاركني أن ذلك ثغرة تتطلب       . املتوفرة لتحديد االحتياجات يف جمال التخفيف     
 وموثوقيتها لتقييم االحتياجات    املزيد من العمل لتحسني دقة النهج واألدوات املنهجية املتوفرة        

  . يف جمال التكّيف
 عند تقييم   توقعات طويلة األجل  وأشار بعض املشاركني إىل ضرورة النظر يف حتديد           -٥٩

سيناريوهات أن من املمكن عندئذ ربط       وأُشري يف هذا الصدد إىل    . احتياجات البلدان النامية  
   .ة مماثلة بتقييم األثر واالحتياجات آلفاق زمنياالنبعاثات

ورأى العديد من املشاركني أن حتديد األولويات وتقييم االحتياجات ينبغي أن يكونا      -٦٠
مثل (عمليات موجهة قطرياً، وأن تنفيذ املشاريع اليت ُحّددت يف عمليات تقييم االحتياجات             

 وبناء  التمويل والتكنولوجيا (وسائل التنفيذ    يتطلب توفر مجيع  ) للتكّيف برامج العمل الوطنية  
وأُشري باإلضافة إىل ذلك إىل أن تقييم االحتياجات ينبغي أن يدرس مبزيـد مـن               ). القدرات

اإلمعان فرص االستثمار ويسعى إىل حتديد األدوات املالية املالئمة الالزمة لتوزيـع التمويـل     
ر بـني   وسلّم العديد من املشاركني يف هذا الصدد بأمهية تعزيز احلـوا          . املتعلق باملناخ بفعالية  

  . على املستوى الدويلوالدروس املستفادة البلدان وحتسني تقاسم املعلومات

__________ 

 .FCCC/SBI/2010/INF.7للمزيد من املعلومات عن املشروع، انظر الوثيقة  )١٢(
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Annex I  

[English only] 

Programme of the in-session workshop on long-term climate finance in 
2014 

Part I, held on 11 June 2014 
 

3–3.15 p.m. Remarks by Ms. Christiana Figueres, Executive Secretary, UNFCCC 

3.15–3.20 p.m. Opening and introduction by co-facilitators  

• Mr. Kamal Djemouai (Algeria) 

• Mr. Herman Sips (Netherlands) 

3.20–4 p.m. Panel discussion: Updated strategies and approaches for scaling up climate finance 
from 2014 to 2020  

This session will focus on efforts to scale up climate finance, including information on: 
expected levels of climate finance mobilized from different sources; policies, programmes 
and priorities; actions and plans to mobilize additional finance; the balance between 
adaptation and mitigation; and steps to enhance enabling environments. It will also discuss 
any concrete actions that can be undertaken to increase clarity in the mobilization of 
climate finance from 2014 to 2020. 

Scene-setting presentation  

• Ms. Cassie Flynn, United Nations Development Programme  

Discussants  

• Ms. Isabel Cavelier Adarve (Colombia) 

• Ms. Daisy Streatfeild (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) 

• Ms. Mariama Williams, South Centre 

4–5 p.m.    Group discussions 

Session format: In order to provide context to the discussions, the session will kick off with a short 
presentation, followed by a brief panel discussion. The panel discussion will be followed by interactive 
discussions and an exchange of perspectives in smaller groups. Each group will be supported by a dedicated 
discussion leader.    

Discussion leaders  

• Mr. Naderev Saño (Philippines) 

• Mr. Jorge Gastelumendi (Peru) 

• Ms. Delphine Eyraud (France) 

• Mr. Seyni Nafo (Mali) 

5– 5.45 p.m. Plenary reporting  

5.45–6 p.m. Wrap-up by co-facilitators and closure  
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Part II, held on 12 June 2014 
 

10–10.15 a.m. Opening and introduction by co-facilitators  

• Mr. Kamal Djemouai (Algeria) 

• Mr. Herman Sips (Netherlands) 

10 –11 a.m. Panel discussion: Cooperation on enhanced enabling environments, the support 
needs of developing countries and support for readiness activities  

This session will focus on: (a) the drivers of climate finance effectiveness on the basis of 
lessons learned from developed–developing country collaborations in the past, such as on 
fast-start finance; (b) the actions needed to better address the support needs of developing 
countries; and (c) climate finance readiness activities to strengthen the capacity of 
developing countries to effectively deliver climate projects and programmes.  

Scene-setting presentation  

• Ms. Smita Nakhooda, Overseas Development Institute 

Discussants  

• Mr. Zaheer Fakir (South Africa)  

• Ms. Sarah Conway (United States of America) 

• Mr. Amjad Abdulla (Maldives) 

11 a.m.–12 p.m.    Group discussions 

Session format: In order to provide context to the discussions, the session will kick off with a short 
presentation, followed by a brief panel discussion. The panel discussion will be followed by interactive 
discussions and an exchange of perspectives in smaller groups. Each group will be supported by a dedicated 
discussion leader. 

Discussion leaders  

• Mr. Roger Dungan (New Zealand) 

• Ms. Ana Fornells (Spain) 

• Ms. Lorena Gonzales Lopez (Mexico) 

• Ms. Laetitia De Marez (Nauru) 

12–12.45 p.m. Plenary reporting   

12.45–1 p.m. Wrap-up by co-facilitators and closure  
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Annex II  
[English only] 

Questions to guide the breakout discussions at the in-session workshop 
on long-term climate finance in 2014 

1. Part I of the in-session workshop 

Group 1 

How can the updated approaches and strategies be more useful in terms of the level of 
detail and the type of information on sources and instruments? 

How can the updated information be better used to communicate actions on the ground and 
policies supported by developed country Parties within the international and national 
climate finance communities? 

Group 2  

What efforts are currently part of developed country Parties’ strategies and approaches 
foreseen to scale up climate finance? 

How are those efforts aligned with the priorities and programmes of developing countries? 

Group 3  

What are the major lessons learned from the fast-start finance period with respect to 
policies, programmes and priorities that are currently supported by international climate 
finance? How can efforts be enhanced? 

How can fast-start finance planning inform updated approaches and strategies for 
mobilizing scaled-up climate finance? 

Group 4 

What insights can be obtained from the information submitted by developed country Parties 
in 2013 on approaches and strategies for mobilizing scaled-up climate finance? 

What other efforts are being undertaken by Parties to ensure the balance between funding 
for mitigation and adaptation in other climate finance channels? How can those efforts 
inform updated information? 

2. Part II of the in-session workshop 

Group 1 

What concrete actions are needed to strengthen the assessment of financial needs by 
developing countries, building on lessons learned? 

Group 2  

What lessons can be learned from developed–developing country collaboration in the fast-
start finance period, particularly in connection with the effective deployment of climate 
finance? 

Group 3  

What actions should be prioritized to enhance enabling environments for the effective 
delivery of climate finance at the country and programme and project levels? 

Group 4  

What steps can be taken to improve the coordination and coherence of readiness activities? 

        


