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 المسائل المتعلقة بالتمويل
 ل الطويل األجل المتعلق بالمناخالتموي
  

 بشاأن 2015فا  عاا   العمل المعقودة أثناا  الادورةحلقة عن موجز تقرير   
 المتعلق بالمناخ التمويل الطويل األجل

 
 *األمانةمذكرة مقدمة من   

 

 موجز 
يتضــمن اــلا الت ريــر مــوجزاش ل مناقشــاو الت نجــل والنتــالق الــم  ــعدوا    ــل ال مــ  امل  ــودة  

ــــل  ــــدورة الثانج ــــالتزامن مــــ  ال ــــاث وامل  ــــودة ب ــــ  ال ويــــ  األجــــ  املت  ــــع باملن ــــدورة بشــــلن التموي أثنــــاد ال
  املخصـ  امل ـ  واألرب ني لك  مـن ايجتتـني العـرعجتني وا ـزد التانـ  مـن الـدورة الثانجـل ل عريـع ال امـ
إىل الب ـــدان امل ـــد  مبنعــاد ديربـــان ل  مـــ  امل ـــزمبس، املت  ــع مبســـال  يويـــ  التكجـــ  وا تجاجــاو الـــدعم 

النامجـــل األفـــراع والت ـــاون ع ـــ  وجتـــل بجتـــاو يكجنجـــل م ـــزمبسة وت ـــد  الـــدعم ألنشـــ ل التلاـــ ، وف ـــاش 
 .20-/  أ5ل م رر 
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 مقدمة -أوالا  
 

 الوالية -ألف 
 
أن تــــنلم    ــــاو عمــــ   إىل األمانــــل ،20-/  أ5ف ــــ  مــــؤير األفــــراع، مبوجــــ  امل ــــرر  -1

 مــوجزاش وأن ت ــد  2020 ــع عــا   ال ويــ  األجــ  املت  ــع باملنــاثالتمويــ  بشــلن نــنويل أثنــاد الــدورة 
كــ  نــنل مــؤير األفــراع وازــوار الــوسارت الرفجــ  املســتو  بشــلن عــن    ــاو ال مــ  لكــي ينلــر فجــ   

وقـرر مـؤير األفـراع أن تركـز    ـاو ال مـ ، يف . التموي  املت  ع باملناث اللت جيرت مـرة كـ  نـنتني
التكج ، وا تجاجـــــاو الب ـــــدان ، ع ـــــ  مســـــال  يويـــــ  األنشـــــ ل املت   ـــــل بـــــ2016و 2015عـــــامي 

النامجـــل األفـــراع مـــن الـــدعم، والت ـــاون بشـــلن وجتـــل بجتـــاو يكجنجـــل م ـــزمبسة، وت ـــد  الـــدعم ألنشـــ ل 
 .(1)19-/  أ3ل م رر  التلا 

عــن الت ــارير امل دمــل كــ   وف ــ  مــؤير األفــراع أيضــاش إىل األمانــل أن تُ ــدر جتمج ــاش وت ريــراش تولجعجــاش  -2
 2014 نــنتني بشــلن النــااتجاجاو والــنُعق املتب ــل لزيــادة التمويــ  املت  ــع بتغــري املنــاث يف العــاة مــن عــا 

 .(3)لُجسا د هبما يف    او ال م  الم تنلم يف فاة ان  اد الدوراو ،(2)2020إىل عا  
التمويـــ  وب ـــد إجـــراد مشـــاوراو مـــ  األفـــراع، نلمـــت األمانـــل    ـــل عمـــ  أثنـــاد الـــدورة بشـــلن  -3

مـــ  الـــدورة الثانجـــل واألرب ـــني لكـــ  مـــن ايجتتـــني العـــرعجتني وا ـــزد  بـــالتزامن ال ويـــ  األجـــ  املت  ـــع باملنـــاث
 يف  زيـــــران/ سعريــــع ال امـــــ  املخصــــ  امل ـــــ  مبنعــــاد ديربـــــان ل  مــــ  امل ـــــزمب التانــــ  مـــــن الــــدورة الثانجـــــل ل 

 .2015 يونج 
  

 نطاق المذكرة -با  
 
لـــنعق بشـــلن املناقشـــاو املوضـــوعجل يتضـــمن اـــلا الت ريـــر م  ومـــاو عـــن أنشـــ ل التحضـــري  -4

ال ويـ  األجـ  التمويـ  واملداولو الـم نـتارت لـحل    ـل ال مـ  الـم نـت  د أثنـاد الـدورة بشـلن 
)وُيشـار إلجعـا فجمـا ي ـي    ـل ال مـ ( )العصـ  الثـاين(. ويشـم  أيضـاش  2015يف عـا   املت  ع باملنـاث

مــوجزاش ل مناقشــاو الــم دارو لــحل    ــل ال مــ  )العصــ  الثالــل( وأفكــارا عامــل لكــي ينلــر فجعــا 
 مؤير األفراع )العص  الراب (. 

__________ 

 .13و 12، الع رتان 20-/  أ5امل رر  (1) 

 (2) FCCC/CP/2015/INF.1. 
 .11، الع رة 20-/  أ5امل رر  (3) 
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فاا   المناااخالمتعلااق ب لالتموياال الطوياال األجاا بشااأن نفيااذ برنااامع العماالت -ثانياا  
 2015 عا 

 
 األعمال التحضيرية  -ألف 

 
، دعـــت 2015حتضـــرياش ز  ـــل ال مـــ  بشـــلن التمويـــ  ال ويـــ  األجـــ  املت  ـــع باملنـــاث ل ـــا   -5

)كنــدا( ل تشــارد يف دور املجســر. ويف  األمانــل الســجد فعــري ف ــري )جنــو  أفري جــا( والســجد داين درويــن
الوقـت نعســ ، عمــدو األمانـل إىل إجــراد مشــاوراو  ـري ر جــل مــ  ممث ـي اخموعــاو ا ق جمجــل لــحل 

  ــــبا / 13إىل  8ا ــــزد الثــــامن مــــن الــــدورة الثانجــــل لعريــــع منعــــاد ديربــــان امل  ــــودة يف العــــاة مــــن 
مشـــاوراو  ـــري ر جـــل مـــ  األفـــراع ومـــ   يف جنجـــ ، نويســـرا. وأجـــرو األمانـــل أيضـــاش  2015 فربايــر

املنلماو امل تمدة بصـعل مراقـ  لـحل الجتمـات التانـ  ل انـل الدالمـل امل نجـل بالتمويـ  الـلت ُع ـد 
يف بـــون، أملانجـــا. و ـــك ت املســـاهاو الـــم قـــدمتعا األفـــراع  2015آذار/مـــار   11و 10يـــومي 

 ومضموهنا ونريوروا.لحل اله املشاوراو أناناش لتحديد أاداع    ل ال م  
 2015نجســان/أبري   29وتواصــ ت املشــاوراو يف    ــل درانــجل  ــبكجل ع ــدوا األمانــل يف  -6

وتشــارد يف تجســري أعمايــا الســجد ف ــري والســجد درويــن. وكــان ايــدع مــن اــله از  ــل الدرانــجل الــم  
انــتمزاد آراد ل كانــت معتو ــل أمــا  طجــ  األفــراع واملنلمــاو امل تمــدة بصــعل مراقــ  اــو ازصــو 

تصـــمجم    ـــل ال مـــ  بشـــلن التمويـــ  ال ويـــ  األجـــ  جمموعـــل وانـــ ل مـــن أصـــحا  املصـــ حل  ـــول 
املت  ع باملناث. وقد ُع دو ع   فاتـني بغجـل انـتج ا  املشـاركني مـن ات ـ  املنـافع الزمنجـل، و ـارد 

الدرانـجل ع ــ   خصـاش. وككــن الفـحت ع ـ  مزيــد مـن امل  ومـاو عـن اــله از  ـل  80فجعـا  ـوا  
 .  (4)الصعحل الشبكجل املخصصل ل تموي  ال وي  األج  املت  ع باملناث

ويف هنايــــل مر  ــــل التشــــاور، أعــــدمبو األمانــــل، بالت ــــاون مــــ  املجســــري ن، برنــــامق    ــــل ال مــــ   -7
ودعــت األلصــالجني إىل ت ــد  درانــاو  ــالو، كمــا دعــت مــديرت الن ــايف إىل إجــراد ن ا ــاو يف 

 رعجل. ويرد برنامق    ل ال م  يف املرفع األول.إفار أفرقل ف
  

 النهع المتبع ف  المناقشات الموضوعية -با  
 
تتعـــع  مـــ  األفـــراع واملنلمـــاو امل تمـــدة بصـــعل مراقـــ ، الـــم دارو انـــتناداش إىل املشـــاوراو  -8

رلجسـي  ن ع ـ  النلـر يف مسـللل يويـ  التكجـ  مـ  آثـار تغـري املنـاث كموضـوتياألمانل واملجسر ك  من 
عـــدة أفـــراع أن اـــله املســـللل   يُنلـــر فجعـــا مبـــا يكعـــي يف الن ا ـــاو الســـاب ل رأو ز  ـــل ال مـــ . و 

 ــول التمويــ  ال ويــ  األجــ  املت  ــع باملنــاث، مشــرية أيضــاش إىل أن املســال  املتب جــل األلــر  املبجنــل يف 
ون بشـــــلن حتســـــني ا تجاجـــــاو الب ـــــدان النامجـــــل األفـــــراع مـــــن الـــــدعم، والت ـــــا - 20-/  أ5امل ـــــرر 

 اي مسال   ام ل فجما يت  ع بتموي  التكج .  -البجتاو التمكجنجل، وت د  الد  ألنش ل التلا  
__________ 

 (4) <http://unfccc.int/8939.php>. 
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ويثر  النعق املتب  يف املناقشاو املت   ـل بتمويـ  التكجـ  يف  ـل املسـللل مـن منلـورين هـا   -9
ن أجـــ  ت زيـــز إجـــراداو منلـــور قصـــري األجـــ  يعـــدع إىل مناقشـــل العـــرت املتا ـــل لزيـــادة التمويـــ  مـــ

التكجـــــــ  يف الب ــــــــدان النامجــــــــل  ومنلــــــــور فويــــــــ  األجـــــــ  يتــــــــج  ل فــــــــراع النلــــــــر يف السجانــــــــاو 
والنــااتجاجاو املمكنــل لت زيــز النــتثماراو الــم ت ــزس ال ــدرة ع ــ  التــلق م مــ  آثــار تغــري املنــاث يف 

 الب دان النامجل.
ملناقشـل لتوججـ  مـداولو األفـراع لـحل وبالتشاور م  املجسري ن،  ـددو األمانـل مواضـج  ا -10

ذلــ  إىل الت ــار  امل حــوا يف ا راد الــم أعربــت عنعــا األفــراع. وبنــادش ع ــ      ــل ال مــ ، انــتناداش 
 ، ينبغي أن يركز الربنامق ع   ما ي ي  الت ار 
تس جط الضود ع ـ  أدواو وتـدابري م مونـل تسـعم يف ت بتـل التمويـ  املت  ـع باملنـاث  )أ( 

 س   جراداو التكج  يف الب دان النامجل  الح
تــولي قــدر أكــرب مــن الوضــوئ بشــلن عوالــع وفــرت ازصــول ع ــ  التمويــ  املت  ــع  ) ( 

 باملناث، ل نجما يوي  التكج  
حتديــد ا جــراداو امل مونــل الــم ككــن ا اذاــا )ع ــ  جــو ت ــاوين( مــن أجــ  ت زيــز  )د( 

 يف األج  ال صري.توفري يوي  التكج  ل ب دان النامجل 
حملـلش عامـلش عـن تنلــجم املناقشـاو املوضـوعجل مبجنـاش مواضـج  ا  ســتني األوىل  1وي ـد  الشـك   -11

 والثانجل من    ل ال م  ومواضج  املناقشل يف ك  منعما.
    1الشك    

 التنظيم الموضوع  لمناقشات التمويل الطويل األجل المتعلق بالمناخ
 

   
لش عامــــلش ُعرضــــت فجعــــا درانــــاو  ــــالو ج ســــومش ــــت املناقشــــاو، مــــن  جــــل الشــــك ،  -12

 أفرقل فرعجل.إفار إفراديل، ت تعا مناقشاو حمددة ايدع جرو يف 
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 مداوالت حلقة العمل -جيم 
 
، بـــالتزامن مـــ  الـــدورة الثانجـــل واألرب ـــني 2015 زيران/يونجـــ   5و 4ُع ـــدو    ـــل ال مـــ  يـــومي  -13

لكـــ  مـــن ايجتتـــني العـــرعجتني ومـــ  ا ـــزد التانـــ  مـــن الـــدورة الثانجـــل لعريـــع منعـــاد ديربـــان يف بـــون. وكانـــت 
   الدورة.   ل ال م  معتو لش  مج  األفراع واملنلماو امل تمدة بصعل مراق  الم  اركت يف ت 

وُقســمت    ــل ال مــ  إىل ج ســتني انــتمرو كــ  ج ســل منعمــا ثــح  نــاعاو. وُع ــدو  -14
 زيران/يونجــــ  وركــــزو ع ــــ  سيــــادة التمويــــ  مــــن أجــــ  ت زيــــز  4ا  ســــل األوىل مــــن    ــــل ال مــــ  يف 

  زيران/يونجـ ، وركـزو ع ـ  5إجراداو التكجـ  يف الب ـدان النامجـل. وُع ـدو ا  سـل الثانجـل منعـا يف 
 سيادة النتثماراو من أج  ت زيز ال درة ع   التلق م م  آثار تغري املناث.

 ،وانــــُتع ت    ــــل ال مــــ  بك مــــل افتتا جــــل أل تعــــا األمجنــــل التنعجليــــل الســــجدة كريســــتجانا فجغــــرييس -15
أكــــدو أن التوافــــع السجانــــي ال ــــار  يف ا راد بشــــلن ازاجــــل إىل التكــــافؤ بــــني إجــــراداو التكجــــ  والــــم 
اداو التخعجــ  ينبغــي أن يُــاجم إىل تكــافؤ يف التمويــ  بــني إجــراداو التكجــ  وإجــراداو التخعجــ  وإجــر 

ع ــ  أرا الواقــ . وأكــدو ب ــد ذلــ  أن ال  ــات الــات يســت ج ، لتح جــع اــلا ايــدع، بــ  وينبغــي لــ  
ا أن يــــؤدت دوراش اامــــاش يف يويــــ  إجــــراداو التكجــــ . ور بــــت، ع ــــ  نــــبج  املثــــال، ب ــــرار جمموعــــل آكســــ
العرنســجل ل تــلمني النضــما  إىل مبــادرة ال ــدرة األفري جــل ع ــ  مواجعــل املخــافر، واــي آلجــل جتمج جــل إق جمجــل 
معمتعـــا مســـاعدة الـــدول األعضـــاد يف الحتـــاد األفري ـــي ع ـــ  حتســـني قـــدروا ع ـــ  توقـــ  اللـــواار ا ويـــل 

اداش إىل اـــــلا املثـــــال، دعـــــت . وانـــــتن(5)الغـــــلالي لعتـــــاو الســـــكانجل الضـــــ جعلاالبالغـــــل الشـــــدة و ايـــــل أمـــــن 
املشــاركني يف    ــل ال مــ  إىل مواجعــل التصــور الســالد عــن عــد  جاذبجــل جمــال التكجــ  بالنســبل ل   ـــات 
الــات وإىل انتكشــاع الجــاراو املمكنــل مــن أجــ  سيــادة النــتثمار يف جمــال التكجــ  مبــا يشــم  مــوارد 

دور التمويـــ  امل ـــد  مـــن ال  ـــات ال ـــا  يف ل األمنجـــل التنعجليـــال  ـــات الـــات. وعـــحوةش ع ـــ  ذلـــ ، أكـــدو 
  عز التموي  الات ع   سيادة مشاركت  لب وغ  ام التموي  الحس  ل تكج  والتخعج .

وب ــد أن أل ــت الســجدة فجغــرييس ك متعــا الفتتا جــل، دعــا املجســران ممث ــي ايجتــاو املواضــج جل  -16
. وقــد  عروضــاش كــ   (6)اش ل  ــ  مــؤير األفــراعلحتعاقجــل إىل ت ــد  إنــعاماوم إىل    ــل ال مــ ، وف ــ

بانــم  نــل التكجــ ، والســجد بــاتو أبــريم بانــم فريــع الــرباد امل ــ   (7)مــن الســجد كــحو  رادونســكي
بلق  الب دان منواش، والسجدة أويت اونكاتوكجـا بانـم ال انـل الدالمـل امل نجـل بالتمويـ ، والسـجد كونجعجكـو 

ــــــ ــــــ  ال ــــــروا  ــــــجمادا بانــــــم ال انــــــل التنعجلي ــــــل بالتكنولوججــــــا. وككــــــن الفــــــحت ع ــــــ  طج ل امل نج
وا نـــعاماو املكتوبــــل الـــم قــــدمتعا ايجتــــاو املواضـــج جل مــــن الصــــعحل الشـــبكجل املخصصــــل ل تمويــــ  

 .(8)ال وي  األج  املت  ع باملناث
__________ 

 .<http://www.axa.com/en/news/2015/climate_insurance.aspx>ككن الفحت ع   إعحن آكسا ع   الرابط التا    (5) 
 .14، الع رة 20-/  أ5امل رر  (6) 
 اوع مايسا اللت كان قد أُع ن ا   كمتحد . انلر املرفع األول.   حم  السجد لوان  (7) 
 (8) <http://unfccc.int/8939.php>. 
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وقُــدمت عــدة درانــاو  ــالو إفراديــل  ثــراد املناقشــاو يف كــ  مــن ا  ســتني تت  ــع بكــ   -17
ــ  املشــاركون يف أفرقــل فرعجــل  جــراد موضــ وت مــن مواضــج  املناقشــل. وب ــد عــرا اــله الدرانــاو، طُأ

مناقشاو م مر ل ل مواضج  الـم ُ ـددو ز  ـل ال مـ . و تا ـل اخـال ملناقشـاو تعاع جـل، تـرأ  كـ  
فريــــع مناقشــــل ممثــــ   أل ــــد األفــــراع أو   ــــد  املنلمــــاو امل تمــــدة بصــــعل مراقــــ  لجكــــون مــــديراش 

 ن جمموعل من األنت ل )ترد يف املرفع الثاين(.ك  من األمانل واملجسري ن ايف. و ل
وقــــد  مــــديرو املناقشـــــاو ت ريــــراش إىل ا  ســــل ال امـــــل يف هنايــــل كــــ  ج ســـــل، وقــــد  املجســـــران  -18

ـــ ت تســـاجحو فجـــديو و ـــرال  بجانجـــل ع ـــ  الصـــعحل املخصصـــل  مح لـــاو لتامجـــل بشـــلهنا. وُوضأ
 املت  ع باملناث ع    بكل ا نانت.ل تموي  ال وي  األج  

  
نتااائع حلقااة العماال الساانوية المعقااودة أثنااا  الاادورة بشااأن التموياال الطوياال  -ثالثاا  

 األجل المتعلق بالمناخ
 

 زيادة التمويل من أجل تعزيز إجرا ات التكيف ف  البلدان النامية -ألف 
 
ت زيــز إجــراداو التكجــ  يف الب ــدان تضــمنت ا  ســل األوىل بشــلن سيــادة التمويــ  مــن أجــ   -19

 النامجل موضوعني م رو ني ل مناقشل 
يشـــري املوضـــوت األول إىل دور الاتجبـــاو الت اونجـــل يف إدارة اـــافر املنـــاث. ويعـــدع  )أ( 

اــلا املوضــوت إىل تــوفري فرصــل ملناقشــل نــب  وونــال  ت زيــز النــتثمار الــحس   دارة اــافر املنــاث بنــادش 
ل من ا لجـاو والاتجبـاو يف الب ـدان النامجـل، مبـا يف ذلـ  أنلمـل التـلمني ضـد اللـواار ع   أمث ل قالم

 ا ويل البالغل الشدة 
ــــز ال ــــدراو  ) (  ــــاث  ت زي ــــ  املت  ــــع باملن ــــاين بازصــــول ع ــــ  التموي يتصــــ  املوضــــوت الث

جنجــل، وأنشــ ل املؤنســجل. ويغ ــي اــلا املوضــوت املســال  املت   ــل بال ــدراو املؤنســجل، والبجتــاو التمك
 التلا  ل حصول ع   التموي  املت  ع باملناث، لصوصاش يف نجاق التكج .

أن ـوين )املرفـع الكـاريل ل تـلمني اد ز آيـوُقدِّ  عـرا وا ـد بشـلن املوضـوت األول أل ـاه السـجد  -20
 من اافر الكوار (.

)امل عـد الـوف  وُقد  عرضان بشلن املوضوت الثاين  أل ـت أ ـدها السـجدة مانـدت بارنـت  -21
ــــدو ألجزونــــدو )املصــــرع ا منــــالي  ــــا( وال ــــ  الثــــاين الســــجد أوبال ــــالي يف جنــــو  أفري ج ــــوت األ ج ل تن

 ألمريكا الحتجنجل(.
وت ــت ال ــروا مناقشــاو يف أفرقــل فرعجــل. وُ ــكِّ  فري ــا مناقشــل لكــ  موضــوت وُعــني مجســر  -22

 لك  فريع.
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لســجدة لجتجســجا دت مــاريز )منلمــل حت جــ  وأدار كــ  مــن الســجد ارمــان نــبس )اولنــدا( وا -23
املنــاث( مناقشــاو العــري ني ال ــلين تنــاول املوضــوت األول املت  ــع بــدور الاتجبــاو الت اونجــل يف إدارة 
ــــل جم ــــس صــــندوق التكجــــ ( والســــجدة  ــــجح  اــــافر املنــــاث. وأدار الســــجد مجكــــو أولجكــــاينن )أمان

ال ـلين تنـاول املوضـوت الثـاين الـات بازصـول را اع )منلمل ازعظ الدولجـل( مناقشـاو العـري ني 
ع ـــ  التمويـــ  املت  ـــع باملنـــاث  ت زيـــز ال ـــدراو املؤنســـجل. وب ـــد مناقشـــاو األفرقـــل العرعجـــل، قـــد  

ن، لــحل ا  ســل ال امــل، نتــالق اــله املناقشــاو وعرضــا ال ضــايا الرلجســجل الــم نلــرو فجعــا ار املجسرــ 
 ت   األفرقل.

 
 ونية ف  إدارة مخاطر المناخدور الترتيبات التعا -1 

ركـــز املوضـــوت األول ع ـــ  دور الاتجبـــاو الت اونجـــل يف إدارة اـــافر املنـــاث. ونـــاق  املشـــاركون  -24
ــــد املخ  ــــاو  ــــل ع ــــ  مســــتوياو ات عــــل  فوال عــــدداش مــــن الســــب  املمكنــــل لتحــــرد ال ناصــــر الت اونج

 عــــل، والــــربط بــــني املخ  ــــاو  العرديــــل، وفوالــــد جتمجــــ  املســــتثمرين واملخ  ــــاو ع ــــ  مســــتوياو ات
 .ناجل كعرصل
ومش ـــت العوالـــد الـــم ذُكـــرو ل مخ  ـــاو العرديـــل مـــا ي ـــي  إمكانجـــل تكججـــ  املنتاـــاو  -25

 ســ  ازاجــل  وإمكانجــل تســري  عم جــاو الــدف   وال ــدرة ع ــ  جتمجــ  املخــافر لعــ  أقســا  
ــــل تغجــــري بجانــــاو املخــــافر يف الب ــــدان  وتــــوفري أداة  ــــاو يف الب ــــدان، التــــلمني  وإمكانج  مــــ  البجان

ومشـــــاوراو أصـــــحا  املصـــــ حل  وت زيـــــز املســـــاعدة الت نجـــــل. وتشـــــم  فوالـــــد جتمجـــــ  املســـــتثمرين 
واملخ  ــاو ع ــ  مســتوياو ات عــل الــدور ازانــم ل اعــاو املاجــل يف تــوفري رأ  املــال األنانــي 

ـــــدان، مـــــن انـــــت  ا  ـــــد مـــــن الب  ـــــ   ويكـــــن املرفـــــع مـــــ  مـــــرور الوقـــــت، ومـــــ  مشـــــاركل املزي التموي
 والنتثماراو من ال  ات الات.

وبا ضــافل إىل ذلــ ، ذُكأــر أن الــربط بــني املخ  ــاو ككــن أن يتــج  فرصــاش لتح جــع وفــوراو  -26
 اــم عــن فريــع جتمجــ  املخ  ــاو، وبالتــا  لعــ  األقســا . وككــن ل ــربط بــني املخ  ــاو أن 

ر الكــــوار  يف من  ــــل البحــــر يســــاعد أيضــــاش يف حتســــني فعــــم املخــــافر. فمرفــــع التــــلمني ضــــد اــــاف
الكــاريل ومبــادرة ال ــدرة األفري جــل ع ــ  مواجعــل املخــافر، ع ــ  نــبج  املثــال، يســتعجدان مــن ت انــم 
الـــدرو  والـــرباو يف وضـــ  األدواو املالجـــل. وأُ ـــري أيضـــاش إىل ال جمـــل احملتم ـــل لنضـــما  جـــزر احملـــجط 

البحــر الكــاريل مــن أجــ  حت جــع املزيــد مــن ايــادإ إىل مرفــع التــلمني ضــد اــافر الكــوار  يف من  ــل 
 وفوراو ازام وت انم التاار  املشاكل.

ارتــــل  املشــــاركون يف ن ا ــــاو األفرقــــل العرعجــــل أن ا جــــراداو الت اونجــــل ككــــن أن تســــاعد و  -27
لكـــنعم قـــالوا بانـــتمرار ضـــرورة اجتـــلا  املســـتثمرين واملســـاهني. وعـــحوةش  ع ـــ  مســـتوياو ات عـــاو

 توجد إمكانجل لزيادة تنوي  املخافر عن فريع الربط بني ا  او التلمني. ع   ذل ، قد
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وأثـــار املشـــاركون يف اـــلا الن ـــايف أيضـــاش مســـللل ن ـــاق ت ـــ  األدواو املالجـــل  اـــ  ينبغـــي أن  -28
تتنـاول أدواو التـلمني املخـافر املنالجـل ف ـط أو ينبغـي أن تتنـاول اـافر ألـر  أيضـاش )فمرفـع التــلمني 

لكوار  يف من  ل البحـر الكـاريل، ع ـ  نـبج  املثـال، ينلـر أيضـاش يف الـزلسل(و إذ يبـدو ضد اافر ا
أن مثل فوالد لكح النعاني. وككن ل العـل أضـجع مـن املخـافر أن تـؤدت إىل أقسـا  أقـ ، لكنعـا قـد 

 تؤدت إىل قجمل أدىن من م دلو السداد.
ني، وكـلل  لكعالـل ا توالعـا ع ـ  جـداول  لجـاو التـلمأمر اا  التخ جط املسبع أن واعُترب  -29

ــــاو، إضــــافلش إىل ا  ــــارة إىل صــــ وبت  يف ب ــــ   ــــ  البجان ــــل جتمج ــــريو أهج ــــل تتضــــمن  ــــوافز. وأُث سمنج
 املنافع، وإىل أهجل ضمان مؤ راو موثوقل و عافل يف الوقت نعس .

 اافر املناث.نوق  دور مصادر التموي  ال امل والاصل يف ت زيز ا  او التلمني ضد كما  -30
جمــــال التــــلمني، أن التمويــــ  الــــلت ي دمــــ  املــــاجون اــــا  يف ومــــن الــــدرو  املستخ صــــل، يف  -31

ا لجاو التمكجنجـل ويف التمـا  املسـاعدة مـن ال  ـات الـات. ومـن العـرت املتا ـل انـتخدا  التمويـ  
وآلجـــاو التـــلمني. ال ـــا  يف إسالـــل اـــافر النـــتثمار وتغجـــري مـــوجزاو مواصـــعاو املخـــافر يف الب ـــدان 

وعــحوةش ع ــ  ذلــ ، ككــن لشــركاو التــلمني أن جتمــ  األمــوال وت ــرا أقســافاش اعضــل. ويــرد ذلــ  
 .2ودرو  مستعادة رلجسجل ألر  يف الشك  

وتتنــاول درانـــاو ازـــالو ا فراديـــل املشـــار إلجعـــا يف املناقشـــاو  الـــل كولومبجـــا فجمـــا يت  ـــع  -32
لن ـاق  وإلزامجـل التـلمني ضـد املخـافر ال بج جـل مـن البدايـل )يـن  اـلا مبشاري  البىن التحتجل الوانـ ل ا

ا فـار ال ـانوين ع ـ  مــا يكعـي مـن  ــوافز انـتثماريل مل ـدمي لـدماو التــلمني مـن ال  ـات الــات(  
والشبكل النتشاريل ل تموي  الات التاب ـل ملبـادرة تكنولوججـا املنـاث، واـي  ـبكل تسـاعد يف التوفجـع 

ات والب ــدان الســاعجل إىل ازصــول ع ــ  يويــ  ألنشــ ل التكجــ  انــتناداش إىل منــوذد بــني ال  ــات الــ
  عج  ثبتت ف الجت .

وأُثريو مسـال  ألـر  مـن بجنعـا ضـرورة أن ت مـ   ـركاو التـلمني بشـك  طـاعي ع ـ  طـ   -33
تكـــالج  البجانـــاو، مبـــا يف ذلـــ  البجانـــاو املت   ـــل باألصـــول امل رضـــل ل خ ـــر، واألل ـــار ال بج جـــل، و 

، وع ــــ  بنــــاد ال ـــدراو لضــــمان انــــتخدا  اــــله البجانـــاو انــــتخداماش ف ــــالش يتــــج  التلــــااراوتنلـــجم 
لصـــنرات ال ـــرار النا ـــاد هبـــا )مـــن لـــحل وضـــ  مواصـــعاو أكثـــر تعصـــجحش ل مخـــافر، ع ـــ  نـــبج  
املثـــــال(. وأُ ـــــري أيضـــــاش إىل ضـــــرورة تكججـــــ  األفـــــر ال انونجـــــل،  ســـــ  القتضـــــاد، وانـــــتخدا  لغـــــل 

   حاو مشاكل بني ال  اعني ال ا  والات.ومص
وفجمــا يت  ــع بــدور التعاقجــل، ل ــظ املشــاركون أن ب مكــان ال انــل الدالمــل امل نجــل بالتمويــ   -34

أن تنعــــل املزيــــد مــــن أنشــــ ل التصــــال وتتحـــــد  أمــــا  مــــؤيراو قمــــم األعمــــال التااريــــل وأونـــــا  
 لم أُثريو يف    ل ال م  اله.األعمال التااريل، من أج  ت زيز الوعي باملسال  ا
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  2الشك    
 الدروس المستفادة فيما يتعلق بدور الترتيبات التعاونية ف  إدارة المخاطر المناخية

 

 
 من مرفع التلمني ضد املخافر املنالجل يف من  ل البحر الكاريل. أنثجمآيزاد عرا قدم  السجد  املصدر 

  
 الوصول إلى التمويل المتعلق بالمناخ: تعزيز القدرات المؤسسية -2 

وأنشــــ ل  ركـــز املوضـــوت الثـــاين ع ـــ  املســـال  املت   ـــل بال ـــدراو املؤنســـجل والبجتـــاو التمكجنجـــل -35
التلاــ  ل وصـــول إىل التمويــ  املت  ـــع باملنــاث، ل نـــجما التمويـــ  املت  ــع بـــالتكج . وركــز العريـــع م لـــم 
مناقشــت  ع ــ  الوصــول املبا ــر ومزايــاه وصــ وبات . وأ ــار أ ــد املشــاركني يف البدايــل إىل أن الســ ي إىل 

اــلا السـجاق مثــال الســنغال يف  الوصـول املبا ــر قـد ل يكــون بالضـرورة عم جــل فوي ـل ومك عــل، وذكـر يف
إفــار صــندوق التكجــ . واعتمــدو الســنغال ل  عــا ل تنعجــل الــوف  بشــك  نــري  م ارنــلش مــ   رياــا، 
وباتـــت  ـــع ا ن يف امل دمـــل فجمـــا يت  ـــع ب رالـــع الوصـــول املبا ـــر إىل مـــوارد صـــندوق التكجـــ . ويبـــني 

 قا من جتربل جنو  أفري جا.قالملش بالدرو  املستعادة وا راد املتبصرة ان ح 1ا فار 
وأ ـــار مشـــارد آلـــر إىل أن دعـــم الوصـــول املبا ـــر، ل نـــجما فجمـــا يت  ـــع ببنـــاد ال ـــدراو،  -36

مشــــاب  ل تنمجــــل الدولجــــل يف ال ضــــايا الرلجســــجل الــــم يتناويــــا، كمــــا أ ــــار إىل إمكانجــــل ت بجــــع الــــدرو  
 اـــل أن الب ـــدان النامجـــل لـــ  املســـتعادة مـــن ت ـــ  ال م جـــل. لكـــن مشـــاركني آلـــرين اعاضـــوا ع ـــ  ذ

ويف اــــلا  ل ويــــ  ل م ونــــل ا منالجــــل الدولجــــل،ع ــــ  الــــر م مــــن التــــاريخ اتــــزال تعت ــــد إىل ال ــــدراو  ل
املوضــــوت، ل ــــظ عــــدة مشــــاركني أن الوصــــول املبا ــــر يتــــج  التنمجــــل األنانــــجل ل  ــــدراو اللتمانجــــل 

 واملؤنسجل يف الكجان اللت يُنلر يف اعتماده. 
 ــد ذلــ  نــؤال عــن كجعجــل تســري  أو تبســجط الوصــول املبا ــر أمــا  الب ــدان النامجـــل  وفُــرئ ب -37

كــي تســتعجد منــ  ع ــ  العــور. وكــان انــاد تعــاام وانــ  ع ــ  أن ذلــ  ل ينبغــي أن  ــ ر بالشــرو  
اللتمانجــل ل صـــناديع الـــم تتـــج  الوصـــول املبا ـــر، بـــ  ينبغـــي عوضـــاش عـــن ذلـــ  أن يســـاعد الكجانـــاو 

ال تجاجاو ع   جـو ف رـال ومنانـ ، مـ  مراعـاة اللـروع الوفنجـل. ولـو ظ لـحل  الوفنجل يف ت بجل
النلــر يف اــله املســللل أن الصــندوق األلضــر يتبــ  هناــاش  محلمــاش ل غــرا  يُعــاا مــن  جــل املبــدأ 

 أن يتج  نجناريو كعلا.

ازوار م  جي  أن يكون 
الرباد وأصحا  املص حل 

 ادفاش دالماش 

الدعم اللت ي دم  املاجون 
 أمر ل يُ در بثمن

جي  أن تكون مصاحل 
 أصحا  املص حل ممث ل

ل بد من العااع بلن ن   
املخافر لجس عصاش نحريل 

  لجل التنمجل النلجعل

جي  أن ي و  املرفع ع   
 مبادإ ا دارة ا جدة ل شركاو

جي  أن ك   صنرات ال رار 
الرلجسجون امل ارع والرباو 

 الحسمل
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نســـــل أن ال  ـــــات الـــــات لـــــجس جمموعـــــلش متااالعكـــــرة ال ال ـــــل بـــــلن ونلـــــر العريـــــع أيضـــــاش يف  -38
ومو ـــدة مـــن ا عـــاو العاع ـــل. ورأ  املشـــاركون يف الن ـــايف أن ل   ـــات الـــات جوانـــ  وق اعـــاو 
فرعجــل ات عــل وأنــ  ينبغــي إ ــراد ا عــاو العاع ــل الوفنجــل واحمل جــل مــن ال  ــات الــات لــد  النلــر يف 

 فرالع الوصول، وكلل  فجما يت  ع بتنعجل مشاري  وبرامق حمددة.
  

  1ا فار 
استفادة صاندوق التكياف مان تباارك الكياان الاوطن  المشارف  -ادة تمويل التكيف أفكار لزي

 على التنفيذ ف  جنوك أفريقيا
النتثمار يف اجاك  ازوكمل الم ككـن أن ترت ـي مبواصـعاو ال مـ  وتـدعم النـتدامل ع ـ   • 

 املد  ال وي  
مراعــاة التكجــ  مــ  آثــار تغــري حتديــد ا عــود يف إفــار التــدلحو ا منالجــل ال المــل، وت مــجم  • 

 املناث يف الربامق ا منالجل ال المل وفت  اخال أما  املناف  املشاكل 
وال م جـــاو ا جـــدة، والعـــااع بامل ـــارع احمل جـــل  النـــتثمار يف الربجمـــل التشـــاركجل التصـــاعديل • 

 وم ارع الش و  األص جل ودعم ا اذ إجراداو ع   الص جد احمل ي 
 ع   طج  املستوياو ‘ التلا ‘اع بلهجل تونج  ن اق تنعجل الشراكل ودعم تنمجل ال دراو والعا  • 
ـــــل،  •  ـــــل التحوي ج ـــــ  يف التنمج ـــــل املنعـــــلة أن تؤدي ـــــاو الوفنج ـــــلت ككـــــن ل كجان ـــــدور ال ا قـــــرار بال

 نجما يف إ راد جعاو فاع ل جديدة يف عم جل التنعجل. ل
 بارنجت من امل عد الوف  ل تنوت البجولوجي يف جنو  أفري جا.عرا قدمت  السجدة ماندت   املصدر

  
وأثــار العريــع أيضــاش مســللل ال تجاجــاو مــن ال ــدراو لنــتخدا  الوصــول املبا ــر والنــتعادة  -39

منــ  ع ـــ  جـــو ف رـــال. وجــر  الاكجـــز ع ـــ  ال ـــدراو املؤنســـجل  لكــن املشـــاركني يف الن ـــايف نـــ موا بـــلن 
و وأفــر مؤنســجل حمــددة دالــ  ب ــد مــا. لــلا نلــر املشــاركون يف الن ــايف أيضــاش الكجانــاو تســتاج  لبجتــا

يف ازاجــــل إىل إ ــــراد طجــــ  ا عــــاو العاع ــــل امل نجــــل يف الب ــــد، وكــــلل  يف ازاجــــل إىل أفــــر قانونجــــل 
وتنلجمجل مساعدة وداعمل، أو إىل بجتاو يكجنجل بشـك  عـا . وت ـ  اـله املسـللل بالتحديـد وضـ  هنـق 

 ل ت ام  م  مسللل بناد ال دراو ع   الوصول إىل التموي  املت  ع باملناث.‘ أف جل‘و‘ أنجلر ‘مؤنسجل 
ال ـــدراو ويكـــني املؤنســـاو الوفنجـــل مـــن ت بجـــل الشـــرو  فجمـــا يت  ـــع ببنـــاد ومثـــل حتـــد  كبـــري  -40

املؤنســـاو ت  ـــع بـــالن   يف املـــوارد البشـــريل املؤا ـــل ويف قـــدرة ياللتمانجـــل الحسمـــل ل وصـــول املبا ـــر 
. ومثــل وب ـداا الوفنجـل ع ـ  ال تعـاا بت ـ  املـوارد كـي تكــون جـاازة ومدربـل لـحل عم جـل العتمـاد

الـــــرباد تنتعـــــي معمـــــل اجتـــــاه إىل التعـــــاد الـــــرباو ال صـــــرية األجـــــ  ذاو املصـــــدر الـــــارجي عنـــــدما 
بنــاد ال ــدراو  . ويف من  ــل احملــجط ايــادإ، يســ   أ ــد الــربامق إىل ضــمانويغــادرون الب ــد نيالــارجج

 التوأمل بني الرباد الدولجني واحمل جني.ا لزا  باحمل جل عن فريع 
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وان حقــــاش مــــن اــــله املســــال ، توصــــ  العريــــع إىل توافــــع وانــــ  يف ا راد معــــاده أن الوصــــول  -41
املبا ر وال ـدرة ع ـ  الوصـول إىل التمويـ  املت  ـع باملنـاث عمومـاش يت  ـ  منلـوراش فويـ  األجـ  يسـتند 

ىل ال تجاجــاو احملــددة ل مؤنســل الوفنجــل ول ب ــد، لصوصــاش عنــد تصــمجم و  ــجط أنشــ ل التلاــ  إ
 وأنش ل دعم بناد ال دراو.

إىل مســـــت ب  صــــندوق التكجـــــ ، وأعـــــر  ب ـــــ  الــــم أبـــــديت وأ ــــارو ب ـــــ  الت  ج ـــــاو  -42
التكجــ  الوصــول املبا ــر إذا ان ــدمت قــدرة صــندوق اــواجس تتمثــ  يف تزايــد صــ وبل املشــاركني عــن 

 ع   يوي  املشاري  يف إفار فرال   يلا الوصول.
تونــج   املشــاركون يف الن ــايف أيضــاش أفكــاراش  ــول إمكانجــل ربــط أنشــ ل ومبــادراو ت زيــز أوفت ــارئ  -43

الوصــول إىل التمويــ  املت  ــع باملنــاث، لصوصــاش يف إفــار فرالــع الوصــول املبا ــر، ب م جــل التخ ــجط ن ــاق 
 ن اناد اتعاق وان  ع   ضرورة املضي يف انتكشاع اله ا مكانجل.الوف  ل تكج . وكا

ونلــر املشــاركون أيضــاش يف موضــوت التلاــ  لت زيــز ال ــدراو املؤنســجل الحسمــل ل وصــول  -44
إىل التمويــ  املت  ــع باملنــاث. وأ ــار املشــاركون إىل أن ت زيــز التلاــ  يســتغرق عــادة وقتــاش فــويحش 

 نـــجما بـــالنلر إىل آثـــار ذلـــ  ع ـــ  الاتجبـــاو املؤنســـجل ال المـــل ، لواـــو عم جـــل مت اولـــل سمنـــاش 
دالــ  الب ــد. وُأ ــري أيضــاش إىل أهجــل موادمــل إجــراداو الوصــول إىل التمويــ  املت  ــع باملنــاث ع ــ  

 الص جدين الوف  والدو .
لتنعجــــل ل ي ــــ  الــــرباو الت نجــــل الكافجــــل كثــــرية نامجــــل   اش ب ــــدانأن وأ ــــار عــــدة مشــــاركني إىل  -45

املشاري . ومن بني از ـول املمكنـل مل ا ـل اـله املسـللل، نـاق  املشـاركون دعـم األقـران مـن أصـحا  
املصــ حل املخت عــني لب ضــعم الــب   دالــ  الب ــد، واــو أمــر ككــن ت بج ــ  أيضــاش بــني الب ــدان النامجــل 

 )الت اون فجما بني ب دان ا نو ، ع   نبج  املثال(.
يف الن ــايف أيضـاش إىل أنــ  ع ـ  الـر م مــن أن لـد  اختم ــاو احمل جـل ال ديــد وأ ـار املشـاركون  -46

مــــن األفكــــار ا جـــــدة يف جمــــال التكجـــــ ، يُفتمــــ  أن تواجـــــ  صــــ وباو يف ترطـــــل اــــله األفكـــــار إىل 
 م ا او مشاري  ذاو جودة من وجعل نلر ع مجل وت نجل.

امل تزمـل احملـددة وفنجـاش. وأكـدوا أن ن ـ  ونلر املشـاركون أيضـاش يف جتـار  إعـداد املسـاهاو  -47
الرباو الحسمل يف عـدة ب ـدان نامجـل  عـداد منعاجـاو ت نجـل أعـاق ا عـود املبلولـل يف إعـداد عنصـر 

 التكج  يف املساهاو امل تزمل احملددة وفنجاش.
الجــل وفجمــا يت  ــع بــدور وإمكانجــل مصــارع التنمجــل الوفنجــل و رياــا مــن املؤنســاو الوفنجــل امل -48

البــارسة يف تشــاج  وت زيــز البجتــاو التمكجنجــل والتلاــ ، أ ــار املشــاركون إىل أن ال حقــاو الع  جــل بــني 
 مصارع التنمجل الوفنجل واملصارع التااريل ككن أن يُنلر إلجعا باعتباراا بجتلش يكجنجل ااملش.
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 غير المناختدعيم االستثمارات من أجل تعزيز القدرة على التأقلم مع آثار ت -با  
 
ب  ــد ج ســتعا الثانجــل الــم ركــزو ع ــ   2015 زيران/يونجــ   5يــو  تواصــ ت    ــل ال مــ   -49

تدعجم النتثماراو من أجـ  ت زيـز ال ـدرة ع ـ  التـلق م مـ  آثـار تغـري املنـاث. وبـدأو ا  سـل بك مـل 
 وين.افتتا جل ومب خ  ملناقشاو الجو  األول من جان  املجسرين السجد ف ري والسجد در 

 مواضج  املناقشل يله ا  سل ما ي ي ومن  -50
املوضــــوت الثالــــل املت  ــــع بالسجانــــاو واألفــــر ال انونجــــل والنــــااتجاجاو ال  ريــــل  )أ( 

 ايـدعوال  اعاو ذاو األولويـل فجمـا يت  ـع بالنـتثمار وال ـدرة ع ـ  التـلق م مـ  آثـار تغـري املنـاث. و 
رصــل ملناقشــل كجعجــل فعــم املخــافر ومــوافن الضــ   املرتب ــل تزويــد املشــاركني بعاــو اــلا املوضــوت مــن 

باملناث وحتديداا كمجاش، ومناقشل هنق دمق ال ـدرة ع ـ  التـلق م مـ  آثـار تغـري املنـاث يف ل ـط التنمجـل 
سيـــادة النـــتثمار يف ت ـــوق والنـــااتجاجاو الوفنجـــل، ومناقشـــل التحـــدياو واملخـــافر وال  بـــاو الـــم 

 آثار تغري املناث ال درة ع   التلق م م  
املوضـــوت الرابـــ  الـــلت ركـــز ع ـــ  التعاعـــ  بـــني ال  ـــاعني ال ـــا  والـــات مـــن أجـــ   ) ( 

سيـــــادة التمويـــــ  والنـــــتثمار يف ال ـــــدرة ع ـــــ  التـــــلق م مـــــ  آثـــــار تغـــــري املنـــــاث. وأتـــــائ اـــــلا املوضـــــوت 
ـــ  املـــال ال ـــا ل مشـــاركني فرصـــل مناقشـــل مســـال  رلجســـجل تت  ـــع بـــدور  الـــات،  يف ت زيـــز دور التموي

أمـا  املسـتثمرين مـن ال  ـاعني متا ـل ونلر يف كجعجل ت زيـز قـدراو التكجـ  باعتبـاره فرصـلش انـتثماريلش 
 ال ا  والات.

وب ــد الك مــل الفتتا جــل وم خــ  الجــو  األول، بــدأو ا  ســل ال امــل ب ــروا قــدمعا الســجد   -51
رة ع ـــ  التـــلق م مـــ  آثـــار تغـــري املنـــاث( الربنـــامق التاـــريل املت  ـــع بال ـــد -كزافججـــ   ـــافانا )موسامبجـــع 

والســــجد رفالجــــ  مار جســــج  )مصــــرع التنمجــــل الرباسي ــــي( بشــــلن املوضــــوت الثالــــل. وانت  ــــت ا  ســــل 
ال امـــل ب ـــد ذلـــ  إىل املوضـــوت الرابـــ ، مـــ  عـــروا قـــدمعا الســـجد نـــجد أ ـــد )صـــندوق التكنولوججـــا 

 (.BICEج ي الات الضراد، مالجزيا(، والسجد رودريغو فجولجغ )املصرع الش
األفرقــل هبــا وُدعـي املشــاركون ب ــد ذلــ  إىل تشــكج  أفرقــل فرعجـل بــنعس ال ري ــل الــم ُ ــكِّ ت  -52

بالجســتريو  )م عــد املــوارد ال املجــل(  -الســجدة أثجنــا رونكجــو وأدار كــ  مــن العرعجــل يف الجــو  الســابع. 
ـــر الســـجد والســـجد مريكـــو إيعـــو نـــريكوفجت  فرينـــر )بـــريو( املناقشـــاو املت    ـــل باملوضـــوت الثالـــل. ويسر

ديعجــد كالوبــا )سامبجــا( والســجد كجــت دويــن )املم كــل املتحــدة لربي انجــا وأيرلنــدا الشــمالجل( املناقشــاو 
املت   ــل باملوضــوت الرابــ . وب ــد مناقشــاو األفرقــل العرعجــل، ُدعــي مــديرو املناقشــاو إىل إبــحغ ا  ســل 

 الضود ع جعا يف مناقشاو األفرقل العرعجل.ال امل بال ضايا األنانجل الم أُل ي 
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السياسااات واألطاار القانونيااة واالسااتراتيبيات القطريااة والقطاعااات فات األولويااة فيمااا يتعلااق  -1 
 باالستثمار ف  القدرة على التأقلم مع آثار تغير المناخ

ا يت  ـــع تناولـــت املناقشـــاو املت   ـــل باملوضـــوت الثالـــل السجانـــاو واألفـــر واألولويـــاو فجمـــ -53
بتموي  جعود ت زيز ال درة ع   التـلق م مـ  آثـار تغـري املنـاث مـن منلـور فويـ  األجـ ، ومش ـت كجعجـل 
إدمـــاد اـــله السجانـــاو واألفـــر واألولويـــاو يف السجانـــاو ال امـــل ول ـــط املجزانجـــل. وتناولـــت اـــله 

اش يف ا جـراداو الـم املناقشاو النعق املت   ـل بتونـج  وسيـادة مشـاركل ال  ـات الـات باعتبـاره مسـتثمر 
 ككن أن ت زس ال درة ع   التلق م يف ق اعاو ات عل منعا البنجل التحتجل والزراعل.

وأل ــت ال ــروا املت   ــل هبــلا املوضــوت الضــود ع ــ  ازاجــل إىل املنلــور ال ويــ  األجــ  فجمــا  -54
ا فــــار املؤنســــي يت  ـــع بالنــــتثماراو ووضــــ  السجانــــاو وتنعجــــلاا. وهبـــلا امل ــــىن، ينبغــــي موادمــــل 

دالــــ  الب ــــد مــــ  األاــــداع السجانــــاتجل كمــــا ينبغــــي أن يكــــون اــــلا ا فــــار داعمــــاش ل فــــر الوفنجــــل 
. وينبغـــي ل سجانـــاو ع ـــ  الصـــ جد الـــوف  لتكجـــ  والتخعجـــ املواجعـــل آثـــار تغـــري املنـــاث، ول ـــط 

عــحوةش ع ــ  ع بــاو حمــددة. و جتــاوس الوفنجــل، املســتكم ل بــدعم دو  ع ــ  جــو محلــم، أن تركــز ع ــ  
ذلــ ، أُل ــي الضــود ع ــ  أهجــل ت ــوير ال ــدراو املؤنســجل ل مصــارع الوفنجــل واملؤنســاو احمل جــل يف 
جمــــال تنعجــــل املشــــاري ، إضــــافلش إىل ضــــرورة التنســــجع مــــ  أصــــحا  املصــــ حل يف تصــــمجم السجانــــاو 

  جدة والشعافجل.وال واعد التنلجمجل واألفر. وجر  التلكجد ب وة أيضاش ع   ازاجل إىل ا دارة الر 
ولـــحل مناقشـــاو األفرقـــل العرعجــــل، تســـادل املشـــاركون أيضـــاش عــــن الـــوسارة األفضـــ  ل جـــادة اــــله  -55

ال م جـــاو. وأ ـــار عـــدة مشـــاركني إىل أن جعـــل التصـــال امل نجـــل بتغـــري املنـــاث يف وسارة البجتـــل اـــي األفضـــ  
 يت املالجل و  جط التنمجل.يله املعمل لكنعم ن موا أيضاش بضرورة إ راد وسار ل تصدت عادةش 
ولــــد  مناقشــــل دور ات ــــ  الــــوساراو ومشــــاركل ازكومــــل، أ ــــار املشــــاركون يف الن ــــايف إىل  -56

مســللل التكامــ  الرأنـــي عنــدما يكــون إفـــار قــانوين قـــوت وفمــوئ قــادراش ع ـــ  إدراد مســللل املخـــافر 
 املنالجل ضمن معا  ات   الوساراو.

وفجمــــا يت  ــــع بالتاــــار  ال  ريــــل، أُ ــــري إىل  الــــل أو نــــدا،  جــــل يرمــــي جعــــد قــــالم إىل  -57
النت ــــال مــــن ت ججمــــاو األثــــر البجتــــي الت  جديــــل إىل الت ججمــــاو البجتجــــل النــــااتجاجل ملراعــــاة التكامــــ  
 املخت ــ  ل ــنلم ا يكولوججــل. وأُ ــري أيضــاش إىل  الــل جنــو  أفري جــا يف نــجاق نــجناريوااو التكجــ 

 .الب جد املد يف ال وي ل األج  الم تؤثر ع   األاداع ا منالجل 
ل غايــل مــن األمــور ايامــل وأُل ــي الضــود أيضــاش ع ــ  جمموعــاو امل  ومــاو والبجانــاو بوصــععا  -58

وباو ايامـــل يف اـــلا . ومـــن الصـــ املـــد  الب جـــدمـــن أجـــ  توججـــ  وإثـــراد   ـــجط أفـــر تغـــري املنـــاث يف 
ازجويـــل يـــله ال م جـــاو وضـــرورة إثـــراد األفـــر والسجانـــاو الوفنجـــل املت   ـــل بالبجانـــاو ل الصـــدد ال بج ـــ

 املنبث ل من الا اخال ع   جو منتلم.
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ازكومـــــاو. واتعـــــع عـــــدة املنوفـــــل بدوار األونلـــــر املشـــــاركون يف الن ـــــايف أيضـــــاش يف ات ـــــ   -59
اــو الضـ حت بـ   كومـل أت  الـلت يت ـني ع ـ مشـاركني ع ـ  العكـرة ال ال ـل بـلن الـدور األنانـي 

وضـــ  نجانـــاو وم ـــايري تشـــا  فعـــم املخـــافر املنالجـــل وقجانـــعا ع ـــ  جـــو محلـــم، وت ـــزس مشـــاركل 
 ال  ات الات.

لكــن مشــاركني آلــرين أ ــاروا إىل أن ف الجــل ا فــار ال ــانوين قــد تُ ــومبا يف ب ــ  ازــالو  -60
وأفعـــرو املناقشـــاو يف اـــلا الصـــدد ضـــرورة  إذا كانـــت امل ـــارع املت   ـــل باثـــار تغـــري املنـــاث حمـــدودة.

 تنلجم  واراو وفنجل  دراد تغري املناث يف السجاناو ا منالجل.
  

  2ا فار 
الادروس المسااتفادة ماان تبربااة موزامبيااق بشااأن السياسااات واألطاار القانونيااة واالسااتراتيبيات القطريااة 

 ى التأقلم مع آثار تغير المناخوالقطاعات فات األولوية فيما يتعلق باالستثمار ف  القدرة عل
يلـــ  التشـــري  والتنلـــجم  ـــافزاش ججـــداش ل  مـــ  لكـــن ذلـــ  ل يكعـــي لو ـــده )ان ـــدا  اللتـــزا   • 

 بت زيز املسادلل أو عد  وجود م ايري أو أاداع لتح جع ذل ( 
سة يثــ  ال ــط والنــااتجاجاو والسجانــاو ال  اعجــل الوفنجــل ل تنمجــل ن  ــل ان ــحق رلجســجل ممتــا • 

 ل ناائ يف تنعجل أاداع التلق م م  آثار تغري املناث )أاداع وم ايري و اياو واضحل( 
كثــ  ا مــ  بــني املشــاري  والسجانــاو النــتثماريل وا صــح او املؤنســجل انــااتجاجلش قويــلش  • 

 لت زيز التنمجل املستدامل وال درة ع   التلق م يف طج  ال  اعاو وع   طج  املستوياو 
يؤدت التنسـجع بـني ات ـ  ال  اعـاو واملؤنسـاو دوراش رلجسـجاش يف ضـمان النـتعادة الكافجـل  • 

مــن النــتثماراو النــااتجاجل ورفــ  مســتوااا وتنعجــل اــله النــتثماراو بال جــا  إىل النتــالق 
 والنواتق املتوق ل 

دلــــل وأن تكــــون ينبغــــي أن تســــتند النــــتثماراو يف جمــــال التــــلق م مــــ  آثــــار تغــــري املنــــاث إىل أ • 
 موجعلش جو ت زيز التحول النوعي يف م لم ال  اعاو الض جعل.

 عرا قدمت  السجدة ماندت بارنجت من امل عد الوف  ل تنوت البجولوجي يف جنو  أفري جا. املصدر 
  
وأ ـــار مشـــاركون آلـــرون إىل أن ال ـــط وجـــداول األعمـــال الوفنجـــل فجمـــا يت  ـــع بتغـــري املنـــاث  -61

ينبغــي أن تســرياا  ــان توججعجــل رفج ــل املســتو  دالــ  الب ــدان. وأ ــار آلــرون إىل أن ايجتــاو ال  مجــل 
ة املالجـــل، الـــم ي ـــ  بجانـــاو جغرافجـــل ينبغـــي إدماجعـــا يف هنايـــل امل ـــاع يف اـــله ال اـــان إضـــافلش إىل وسار 

مـن أجــ  تجسـري عم جــل حت جـ  و  ــجط املخـافر املنالجــل. ويف اـلا الســجاق، أ ـار مشــاركون آلــرون إىل 
وسارة الزراعــل قجــادة عم جــل ت جــجم املخــافر املنالجــل ع ــ  الصــ جد الــوف  )كخعــ  ا نتــاد تــو  إمكانجــل 

 سارة املالجل يف هنايل امل اع.الزراعي ع   نبج  املثال(، لكنعم أ اروا أيضاش إىل أهجل إ راد و 
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ـــريو أيضـــاش مســـللل موادمـــل السجانـــاو وال ـــط والنـــااتجاجاو ع ـــ  الصـــ جد الـــوف .  -62 وأُث
وعـــحوةش ع ـــ  ذلـــ ، أكـــد املشـــاركون ازاجـــل إىل يانـــ  واتســـاق السجانـــاو ال  اعجـــل واملواضـــج جل 

 ع   الص جدين الوف  ودون الوف .
ــــــع  -63 ــــــ  بالشــــــكود الــــــموفجمــــــا يت   املتغــــــرياو الرلجســــــجل، مثــــــ  عــــــدد الســــــكان والنمــــــو  تكتن

القتصــادت، أل ــ  ب ــ  املشــاركني الضــود ع ــ  ازاجــل إىل املرونــل وإىل النــتمرار يف ا دلد بت  جبــاو 
 ب   الدرو  املستعادة الرلجسجل من جتربل موسامبجع. 2من لحل نلم الرصد. ويتضمن ا فار 

 
عااا  والخااا  ماان أجاال زيااادة التموياال واالسااتثمار فاا  القاادرة علااى التفاعاال بااين القطاااعين ال -2 

 التأقلم مع آثار تغير المناخ
تناولــت املناقشـــاو املت   ـــل باملوضـــوت الرابـــ  املســال  املت   ـــل بالتعاعـــ  بـــني ال  ـــاعني ال ـــا   -64

 والات من أج  ت زيز التموي  والنتثمار يف ال درة ع   التلق م م  تغري املناث. 
وذُكأر أن ت زيز التكام  بـني التمويـ  ال ـا  والـات يف جمـا  التكجـ  والتـلق م مـ  آثـار تغـري  -65

املزيــد مـن النــتثماراو. وأ ـار املشــاركون أيضــاش انـت  ا  املنـاث ل يــزال حتـدياش رلجســجاش يواجـ  جعــود 
و الاصـــل يف إىل ازاجـــل إىل  ـــالو واضـــحل وحمـــددة مـــن األعمـــال التااريـــل لتشـــاج  النـــتثمارا

 جمال التكج .
ونــاق  املشـــاركون أيضــاش أنـــوات النــتثماراو الـــم ككــن الشـــروت فجعــا فجمـــا يت  ــع بـــالتكج   -66

وال ـــدرة ع ـــ  التـــلق م مـــ  آثـــار تغـــري املنـــاث  وأُل ـــي الضـــود بشـــك  لـــات، يف اـــلا الســـجاق، ع ـــ  
 امل  وماو املنالجل وا  او التلمني واملجاه والزراعل.

ــــوفري وفجمــــا  -67 يت  ــــع با تجاجــــاو ال  ــــات الــــات، أ ــــار املشــــاركون إىل أدوار ازكومــــل يف ت
ازــــوافز السجانــــاتجل وا  ــــاراو الحسمــــل لتشــــاج  انــــتثماراو ال  ــــات الــــات. فمســــتثمرو ال  ــــات 
لــل  ســ  املخــافر  لــلل  تســت ج  ازكومــاو املســاعدة مــن لــحل  الــات يســ ون إىل عوالــد م در

أُ ـــريىل إىل كمـــا األنـــواق.  زـــالو ال ـــ  يف ملخـــافر ومـــن لـــحل وضـــ   ـــد إنشـــاد آلجـــاو  دارة ا
 النتثماراو الاصل.ل تمكني من توفج  النتثمار ال ا  يف البحل والت وير بوصع  جمالش آلر 

انــــتثماراو ال  ــــات الــــات يف مشــــاري  لنــــت  ا  وجــــر  أيضــــاش تنــــاول العــــرت املتا ــــل  -68
  رلجســـــجل تشـــــري إىل ازاجـــــل إىل مشـــــاري  تكجرـــــ  م بولـــــل لـــــد  وبـــــرامق التكجرـــــ ، وُوجرعـــــت رنـــــال

حملـــل عامـــل عـــن اـــله  3املصـــارع وإىل إجيـــاد تـــواسن منانـــ  بـــني املخـــافر واملنـــاف . وي ـــد  الشـــك  
 العرت الم تناويا عرا السجد فجولجت .
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  3الشك    
 فر  االستثمار المتاحة للقطاع الخا 

 

 

  
 .BICEعرا قدم  السجد رودريغو فجولجت  من املصرع الشج ي الات  املصدر 

  
وأل ـــت املناقشـــاو الضـــود أيضـــاش ع ـــ  ازاجـــل إىل أفـــر تنلجمجـــل وقانونجـــل  ـــعافل ومســــت رة  -69

  تا ل اخال أما  ال  ات الات لحنتثمار و عزه ع   ذل .ككن التنبؤ هبا 

 التخفيف

 التغرياو يف انتخدا  األراضي، إعادة التوفني
 الكعادة يف انتخدا  ال اقل

  ايل املباين من تلثرياو ال  س

 التكيف

 التشاري، احملافلل ع   املسا او املعتو ل

   ايل البىن التحتجل
 تصمجم املباين

 التخعج  من  دة آثار العجضاناو
 النتاابل يف  الو ال وارإ

 ل ط انتمراريل األعمال
 إ راد اختم او احمل جل

 البنجل األنانجل الضراد

 قدرة نلم ال اقل ع   التلق م

  ايل الن   املستدا 

 احملافلل ع   املجاه وال اقل

 ال اقل املتاددة

 التولجد املشاد ل  اقل وازرارة

 الن   املستدا 

 ا تااس  اس املجثان وانتخدام 

 حتسجناو ع   ال م جاو الصناعجلإدلال 

 بالوعاو الكربون

التخعج  من  دة  البنية األساسية الخضرا :
 ازضرت ومجاه ال واص  ال اار

حتسني الكعادة حماية المبان  من تأثيرات الطقس: 
 يف انتخدا  ال اقل وال درة ع   التلق م م  ال واص 

نلم فاقل لعجضل الكربون الشبكات الصغرى وتوزيع الطاقة المتبددة: 
 وقادرة ع   التلق م م  آثار تغري املناث

  ايل الن   العج  الكربون رفع سكك مترو األنفاق: 
 من العجضاناو

لع  انتخدا  ال اقل يف ضخ املجاه الكفا ة ف  استخدا  المياه: 
 والنت داد لع  ا مداداو
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 رم املشاركون بازاجـل إىل م  ومـاو عـن ن ـاق وفبج ـل األفـر السجانـاتجل ال المـل  الجـاش. ون -70
وأ ــــار ب ــــ  املشــــاركني إىل أن ب ــــ  املؤنســــاو الاصــــل الصــــغرية واملتونــــ ل ازاــــم يف الب ــــدان 
النامجــل تعت ــر إىل اــله امل  ومــاو و رياــا مــن امل  ومــاو املت   ــل بعــرت ازصــول ع ــ  التمويــ  مــن 

 ر وفنجل ودولجل.مصاد
وتنــاول عــدة مشــاركني فبج ــل ال  ــات الــات ووضــ واا يف الســجاق املنانــ  أيضــا مشــريين  -71

إىل أن ال  ات الـات يضـم  ـركاو كبـرية مت ـددة ا نسـجاو، فضـحش عـن ُمـحد حم جـني ملـزارت صـغرية 
التمويـ  املت  ـع ال جمـيف وال  ات الات الوف . وأ ار مشـاركون آلـرون إىل ضـرورة إع ـاد األولويـل 

مرفـــع  ،ع ـــ  نـــبج  املثـــال ،باملنـــاث ل مســـتثمرين الـــوفنجني واحمل جـــني مـــن ال  ـــات الـــات، ومـــن بجـــنعم
 ال  ات الات يف الصندوق األلضر ل مناث. 

والضــماناو املــن  وفجمــا يت  ــع بــاألدواو املالجــل، نلــر املشــاركون يف فجــ  وانــ  يشــم   -72
وال ــروا التســاا جل مــن أجــ  سيــادة انــتثماراو ال  ــات الــات يف جمــال التكجــ . ولــو ظ أيضــاش 
أنـــ  مـــن  ـــري املـــرج ، يف ب ـــ   ـــالو التكجـــ ، أن يكـــون مســـتثمرو ال  ـــات الـــات معتمـــني 

 دوراش أكثــــر أهجــــل يف اــــله ازــــالو. وأُل ــــياملــــال ال ــــا  ؤدت يــــباملشــــاركل يف انــــتثماراوا، واكــــلا 
أنانـــجاش يف اـــله ازـــالو ومكمرـــحش عنصـــراش الضـــود أيضـــاش ع ـــ  التمويـــ  املت ـــدد األفـــراع بوصـــع  

 ل تموي  الوف  ال ا . 
وأ ــــــار ب ــــــ  املشــــــاركني إىل أن ب ــــــ  مســــــتثمرت ال  ــــــات الــــــات ي تمــــــدون، يف أكثــــــر  -73

ال التكجـــ . ازـــالو، منلـــوراش قصـــري األجـــ  يتنـــاط مـــ  ال بج ـــل ال وي ـــل األجـــ  ل تـــدلرحو يف جمـــ
وككـــن ل ح ـــول املمكنـــل يـــلا التبــــاين أن تشـــم  املزيـــد مـــن البحــــل وطـــ  البجانـــاو لتحســـني فعــــم 

 وتراب عا م  السجناريوااو ال صرية األج .الب جد املد  يف املخافر 
  

 تصورات عامة -رابعاا  
 
أتا ــت    ــل ال مــ  امل  ــودة أثنــاد الــدورة بشــلن التمويــ  ال ويــ  األجــ  فرصــل ل فــراع  -74

و ــــريام مــــن أصــــحا  املصــــ حل لبــــدد مناقشــــل تت  ــــع بــــاألمور الشــــام ل يف مســــال  يويــــ  األنشــــ ل 
املت   ـــل بـــالتكج ، وا تجاجـــاو الب ـــدان النامجـــل األفـــراع مـــن الـــدعم، والت ـــاون بشـــلن وجتـــل بجتـــاو 

 ــزسة، وت ــد  الــدعم ألنشــ ل التلاــ . ومــن  ــلن ذلــ  أن يشــكر  قاعــدة ججــدة ملناقشــاو يكجنجــل م
 .  2016املتاب ل عا  

وأعــر  عــدة مشــاركني عــن ارتجــا عم ل مســتو  الت ــ  ل مناقشــاو ولتمكانجــل الــم أتجحــت  -75
 ل يم ل مشاركل يف مناقشاو معتو ل وبنرادة يف جو مري  وودت. وُقدمت القاا او التالج

ككــــــن ل مناقشــــــاو الــــــم نــــــتارت يف    ــــــل ال مــــــ  الــــــم نــــــُت  د أثنــــــاد الــــــدورة  )أ( 
ــــدرو  املســــتعادة ومــــن  2016 عــــا  ــــد مــــن التعصــــج ، ال ناصــــر املستخ صــــل مــــن ال أن تتنــــاول، مبزي
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األمث ــل ودرانــاو ازــالو الــم ككــن تكراراــا ع ــ  ن ــاق وانــ  كمــا ككــن أن تكــون معجــدة لت بتــل 
ت  ــــع بــــالتكج ، مــــ  حتديــــد ا تجاجــــاو الب ــــدان النامجــــل األفــــراع مــــن الــــدعم، وت ــــد  التمويــــ  امل

 والت اون بشلن وجتل بجتاو يكجنجل م زسة، وت د  الدعم ألنش ل التلا  
أكـــد مشـــاركون مـــن أقـــ  الب ـــدان منـــواش ومـــن الـــدول ا زريـــل الصـــغرية النامجـــل ازاجـــل  ) ( 

الـدرو  املسـتعادة ودرانـاو ازـالو وكجعجـل ت بج عـا  أيضاش إىل مراعاة فروفعـا الاصـل لـد  مناقشـل
 يف ت   اللروع 

ــــاسر والتمانــــ  والتكامــــ  مــــ  ال م جــــاو  )د(  ككــــن النلــــر يف الــــُنعق الــــم تضــــمن الت
ملنعــاد ال مــ  امل ــزس، ومنتــد  ال انــل الدالمــل امل ــ   2األلــر  يف إفــار التعاقجــل مثــ  مســار ال مــ  

 تكج  التاب  ل انل التكج  بالتموي  واملنتد  السنوت ل 
واقــــائ عــــدة مشــــاركني سيــــادة وتــــرية املناقشــــاو املشــــاهبل بــــالتزامن مــــ  اجتماعــــاو  )د( 

ايجتـاو امل نجــل يف إفـار التعاقجــل. وعـحوة ع ــ  ذلـ ، قُــدمت اقاا ـاو تت  ــع بزيـادة إبــراس درانــاو 
الفااضــجل وحتســني إمكانجــل  ازــالو وامل  ومــاو امل دمــل عــرب انــتخدا  األدواو الشــبكجل وال ــروا

 الوصول إلجعا ومد  توافراا. 
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Annex I 

[English only] 

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

in 2015 

Day I: 4 June 2015, Thursday (3 p.m. to 6 p.m.) 
Room AAH UG 02 (UN Campus) 

 

3–3.05 p.m. Remarks by Ms. Christiana Figueres, Executive Secretary, UNFCCC  

3.05–3.10 

p.m. 

Opening and introduction by co-facilitators  

 Mr. Zaheer Fakir, South Africa 

 Mr. Dany Drouin, Canada 

3.10–6 p.m. Session I: Scaling up finance to foster adaptation actions in developing countries 

3.10–3.30 

p.m. 

Presentation by the thematic bodies of the UNFCCC  

 Mr. Juan Hoffmaister, Co-chair of the Adaptation Committee 

 Mr. Batu Uprety, Chair of the Least Developed Countries Expert Group 

 Ms. Outi Honkatukia, Co-chair of the Standing Committee on Finance 

 Mr. Kunihiko Shimada, Chair of the Technology Executive Committee 

3.30–4.10 

p.m. 

 

Plenary session:  

Topic 1: The role of collaborative arrangements for managing climate risks 

Objective: 

This topic is intended to provide an opportunity for discussing ways and means for 

enhancing investments for managing climate risks, building on existing examples of 

mechanisms and arrangements in developing countries, including insurance schemes 

against extreme weather events. 

Presentation by: 

Mr. Isaac Anthony (Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility – CCRIF) 

 

Topic 2: Accessing climate finance: strengthening institutional capacity  

Objective: 

This topic concerns issues relating to institutional capacity, enabling environments 

and readiness to access climate finance, in particular adaptation actions. 

Presentations by:  

Ms. Mandy Barnett (South African National Biodiversity Institute – SANBI) 

Mr. Ubaldo Elizondo (Latin American Development Bank – CAF) 

 

Questions and answers 

4.10–5.30 p.m.         Discussion in breakout groups 

 

Topic 1: The role of collaborative arrangements for managing climate risks 

Moderators: Mr. Herman Sips (Netherlands) 

                       Ms. Laetitia De Marez (Climate Analytics) 

Guiding questions: 

 What are the opportunities and challenges for managing climate risks and climate-related catastrophe 

insurance mechanisms? 

 What role can public and private sources of finance and actors play in fostering climate finance for enhanced 

adaptation actions in developing countries? 
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Topic 2: Accessing climate finance: strengthening institutional capacity 

Moderators:  Mr. Mikko Ollikainen (Adaptation Fund Board Secretariat) 

  Ms. Shyla Raghav (Conservation International) 

Guiding questions: 

 What experiences can be highlighted that enhance developing countries’ capacities to benefit from existing 
climate finance mechanisms? 

 What is the role and potential of national development banks or other prominent national financial institutions 

in promoting and fostering enabling environments and readiness? 

5.30–6 p.m. Plenary session: Consideration of outcomes of discussions and preliminary 

conclusions by each group 

 
Day II: 5 June 2015, Friday (15:00 to 18:00) 

Room AAH UG 02 (UN Campus) 

3–3.15 p.m. Opening and recap of day 1 by co-facilitators  

 Mr. Zaheer Fakir, South Africa 

 Mr. Dany Drouin, Canada 

3.15–5.45 

p.m. 

Session II : Fostering investments to enhance resilience to climate change  

3.15–4 p.m. Plenary session: 

Topic 3: Policy, legal frameworks, country strategies and priority sectors for 

investments in climate resilience 

Objective/issues: 

 How can climate risks and vulnerabilities be understood and quantified? 

 Consideration of how countries may integrate climate resilience into 

development plans and national strategies 

 Discussion on challenges, risks and barriers for increased investments in 

climate resilience 

Presentations by: 

Mr. Xavier Chavana (Mozambique – experience of Pilot Program for Climate 

Resilience – PPCR) 

Mr. Rafael Marchesini (Brazilian Development Bank) 

 

Topic 4: Interaction between public and private sectors for scaling-up funding 

and investments in climate resilience 

Objective: 

 Discuss key issues in enhancing the leverage of private finance by public 

funding 

 Consider how adaptation can enhance its potential as an investment 

opportunity for public and private investors 

Presentations by:  

Mr. Syed Ahmad (Green Technology Fund – Malaysia) 

Mr. Rodrigo Violic (BICE – Chilean private bank) 

 

Questions and answers 
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4–5.15 p.m.         Discussion in breakout groups 

  

Topic 3: Policy, legal frameworks and country strategies and priority sectors for investments 

in climate resilience 

Moderators:  Ms. Athena Ronquillo-Ballesteros (World Resource Institute)  

  Mr. Mirko Ivo Serkovic Werner (Peru) 

Guiding questions/issues: 

 What policy, legal and institutional frameworks may foster developing countries’ capacity to 

manage climate-related risks and challenges in their national development agendas? 

 How could countries’ development strategies and plans be better placed for determining and 

addressing the needs for support for adaptation (quantitative and/or qualitative)? 

 

Topic 4: Interaction between public and private sources for enhanced funding and 

investments in climate resilience 

Moderators:  Mr. David Kaluba (Zambia)  

  Ms. Kate Dowen (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) 

Guiding questions/issues: 

 What are the needs of the private sector for an enhanced participation in adaptation and climate-

resilient investments? 

 What key elements in policies, legal frameworks and institutional networks can be identified for 

enhanced public–private partnerships for adaptation and climate-resilience?  
 

5.15–5.45 

p.m. 

Plenary session: Consideration of outcomes of discussions and preliminary 

conclusions by each group 

5.45–6 p.m. Wrap-up and closure: Summary of key conclusions and recommendations 
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Annex II 

[English only] 

Questions to guide the breakout group discussions at the in-session 

workshop on long-term climate finance in 2015 

Topic 1: 

 What are the opportunities and challenges for managing climate risks and climate-related 

catastrophe insurance mechanisms? 

 What role can public and private sources of finance and actors play in fostering climate 

finance for enhanced adaptation actions in developing countries? 

Topic 2: 

 What experiences can be highlighted that enhance developing countries’ capacities to 

benefit from existing climate finance mechanisms?  

 What is the role and potential of national development banks or other prominent national 

financial institutions in promoting and fostering enabling environments and readiness?   

Topic 3: 

 What policy, legal and institutional frameworks may foster developing countries’ 

capacity to manage climate-related risks and challenges in their national development 

agendas? 

 How could countries’ development strategies and plans be better placed for determining 

and addressing the needs for support for adaptation (quantitative and/or qualitative)? 

Topic 4: 

 What are the needs of the private sector for an enhanced participation in adaptation and 

climate-resilient investments? 

 What key elements in policies, legal frameworks and institutional networks can be 

identified for enhanced public–private partnerships for adaptation and climate-resilience?  

 


