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                      اهليئة الفرعية للتنفيذ
                احلادية والعشرون        الدورة
     ٢٠٠٤      ديسمرب  /            كانون األول ٤ ١- ٦         آيريس،      بيونس

 
                     من جدول األعمال املؤقت  )  ج ( ٥       البند

                         اآللية املالية من االتفاقية
  ٨-   م أ / ٥                            املسائل املتعلقة بتنفيذ املقرر 

 تقرير عن تقييم التمويل الالزم ملساعدة البلدان النامية
 بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية يف سياق مذكرةيف الوفاء 

 التفاهم بني مؤمتر األطراف وجملس مرفق البيئة العاملية

 *األمانة من مذكرة

 موجز

                                                                                 مع أمانة مرفق البيئة العاملية تتضمن معلومات تتصل بتقييم التمويل الالزم ملساعدة     ن                ُ                   هـذه املذكـرة اليت أُعدت بالتعاو       
                من مرفق مذكرة     )  د (- ) أ ( ١                                               وهي تتضمن معلومات وبيانات وردت يف الفقرة          .                           بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية                               البلدان النامية يف الوفاء     

ُ                                                                                                                 الـتفاهم وُعرضـت يف بالغـات وطنية ألطراف غري مدرجة يف املرفق األول من االتفاقية وأطراف مدرجة يف املرفق الثاين من                                
                                                  كما تتضمن معلومات قدمتها منظمات األمم املتحدة         .               لبيئة العاملية                                                             االتفاقـية، إضـافة إىل توجيهات مؤمتر األطراف إىل مرفق ا          

                                                                          ً                                                ومؤسسـات مالـية دولـية حول أنشطتها اليت تدعم جهود األطراف يف تنفيذ االتفاقية، فضالً عن إشارات إىل تدفقات رأس                     
  .         املال اخلاص

                                                      
 ُ                                                     ً                                                        قُدمـت هذه الوثيقة يف وقت متأخر عما هو متوقع يف األساس نظراً إىل أن إعدادها كان يتطلب التشاور مع                     *

   .                                                        وذلك وفق الوالية املمنوحة من جانب اهليئة الفرعية للتنفيذ                                                      عدد من املؤسسات وبالتعاون مع أمانة مرفق البيئة العاملية،
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  مقدمة-   ً أوال  

  الوالية-ألف 

                                                                                                        رحبـت اهليـئة الفرعـية للتنفـيذ، يف دورهتا العشرين، بنجاح العملية الثالثة الكربى لتجديد موارد الصندوق        - ١
                      والحظت اهليئة الفرعية     .                                                                              ة العاملية، اليت متت عرب الترتيبات املعمول هبا حاليا يف جتديد موارد املرفق                                   االسـتئماين ملرفق البيئ   

                                                                                                                          أيضا أن مسامهات مؤمتر األطراف يف املناقشات اليت جرت بشأن العملية الرابعة لتجديد املوارد ينبغي أن تكون متسقة مع                   
                                                                           ر األطراف وجملس مرفق البيئة العاملية بشأن حتديد التمويل الالزم واملتاح                                                            أحكام االتفاقية، واملرفق مبذكرة التفاهم بني مؤمت      

                                                                         وعليه، طلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل األمانة أن تتعاون مع أمانة             .  ٣-    م أ  /  ١٢                                                لتنفيذ االتفاقية على حنو ما نص عليه املقرر         
                                                          تناول تقييم التمويل الالزم ملساعدة البلدان النامية يف                                                                               املرفق يف إعداد تقرير ينظر فيه مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة، وي           

                                                                                                                  الوفـاء بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية ويشكل مسامهة من مؤمتر األطراف، باالشتراك مع جملس مرفق البيئة العاملية، يف حتديد          
                  وينبغي أن يستند     .        أعاله                                                                                                    مـبلغ الـتمويل الالزم واملتاح لتنفيذ االتفاقية على حنو ما نصت عليه مذكرة التفاهم املذكورة               

                                                      من مرفق مذكرة التفاهم أعاله، وفقا لتوجيهات مؤمتر          )  د (    إىل    )  أ ( ١                                                          الـتقرير إىل املعلومـات والبيانات الواردة يف الفقرة          
  .                                                                                  األطراف، وال ينبغي أن يكون للتقرير حكم مسبق على العملية املشتركة لتحديد مقدار التمويل

  نطاق املذكرة-باء 

                                                                                              مانة هذه املذكرة على أساس مرفق مذكرة التفاهم، وتوجيهات مؤمتر األطراف إىل مرفق البيئة                              لقـد بنـت األ     - ٢
                                                                                                         كمـا وضعت يف االعتبار املعلومات املستمدة من البالغات الوطنية لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول من                   .          العاملـية 
                                                            اجات املالية والتقنية الالزمة لتنفيذ االتفاقية، والبالغات                          فيما يتعلق باالحتي    )                                 أطراف غري مدرجة يف املرفق األول      (          االتفاقية  

                                فيما يتعلق باملساعدة الثنائية      )                              أطراف مدرجة يف املرفق الثاين     (                                                                 الوطنية الثالثة لألطراف املدرجة يف املرفق الثاين من االتفاقية          
                                       ت املصادر األخرى تقارير مرفق البيئة         ومشل  .                                                                            لدعـم جهود تنفيذ االتفاقية اليت تبذهلا أطراف غري مدرجة يف املرفق األول            

                                                                                                                               العاملـية إىل مؤمتر األطراف إضافة إىل الوثائق ذات الصلة الصادرة عن جملس مرفق البيئة العاملية، واملعلومات اليت قدمتها،                   
        اإلمنائية                                                                                                                بطلـب من األمانة، منظمات األمم املتحدة واملؤسسات املالية الدولية، مبا فيها جمموعة البنك الدويل واملصارف                 

                                                  كما استعانت األمانة مبنشورات مؤمتر األمم املتحدة         .                                                                           اإلقليمية، بشأن أنشطتها الداعمة لتنفيذ البلدان النامية هلذه االتفاقية        
ِ          وقد أُِعدت هذه     .                                                                    والبنك الدويل، للحصول على معلومات بشأن تدفقات رأس املال اخلاص           )         األونكتاد (                   للتجارة والتنمية    ُ     

   .                            أمانة مرفق البيئة العاملية                  املذكرة بالتعاون مع

                                                                                                       ويتـناول الفصل الثاين بإجياز الفروع ذات الصلة من االتفاقية اليت تتعلق بتوفري موارد جديدة وإضافية لكي تقوم    - ٣
                                                                                 كما يشري هذا الفصل إىل اإلجراءات واملعايري اليت جيب أن يستخدمها مؤمتر األطراف               .                                       الـبلدان النامـية بتنفيذ االتفاقية     

             ويلخص الفصل    .                                                                                                     مرفق البيئة ليحددا على ضوئها إمجايل متطلبات متويل مرفق البيئة العاملية ألغراض تنفيذ االتفاقية                   وجملس  
                                                                                                                       الثالث توجيهات مؤمتر األطراف إىل مرفق البيئة العاملية فيما يتصل بالتمويل، ويعطي عرضا شامال الحتياجات املساعدات                

                                                                                 رير التجميع والتوليف املتعلقة بالبالغات الوطنية لألطراف غري املدرجة يف املرفق                                                         املالـية والتقنـية على حنو ما ورد يف تقا         
                           ً                                                                                           أمـا الفصل الرابع فيقدم وصفاً للعمليات الثالث السابقة لتجديد موارد الصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية،                  .     األول

                   ً                                   دم الفصل اخلامس وصفاً ملوارد التمويل األخرى املتاحة           ويق  .                                                              وتنفـيذ بـرامج املرفق يف اجملال احملوري املتعلق بتغري املناخ          
                                                                                                                    لتنفـيذ االتفاقـية، مبا يف ذلك الصناديق اجلديدة اخلاصة بتغري املناخ، واملؤسسات الثنائية واملتعددة األطراف مثل منظومة          
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                    كما يشري بإجياز إىل      .     يمية                                                                                              األمـم املـتحدة، واملؤسسات املالية الدولية مثل جمموعة البنك الدويل واملصارف اإلمنائية اإلقل             
                       كما يذكر إمكانية مسامهة   .                                                                                    إمكانية تدفقات رأس املال اخلاص لدعم تنفيذ أنشطة املشاريع اليت هلا تأثريات على تغري املناخ  

   .                                                                               آلية التنمية النظيفة كأحد مصادر التمويل ونقل التكنولوجيا من أجل تنفيذ االتفاقية

 الفرعية للتنفيذ اختاذها اإلجراءات اليت ميكن للهيئة -جيم 

                                                                                                                         قـد ترغب اهليئة الفرعية للتنفيذ يف أن تأخذ بعني االعتبار املعلومات الواردة يف هذا التقرير عند النظر يف تقييم                     - ٤
  .                                                        احتياجات متويل البلدان النامية من التمويل لتنفيذ االتفاقية

  اتفاق بني مؤمتر األطراف وجملس مرفق البيئة العاملية-     ً ثانيا  

                                                                                                من االتفاقية على أن تقوم البلدان املتقدمة النمو األطراف واألطراف املتقدمة النمو األخرى               ٣- ٤              تـنص املادة     - ٥
                                                                                                                                  املدرجـة يف املـرفق الثاين، بتوفري موارد مالية جديدة وإضافية لتغطية التكاليف الكاملة املتفق عليها اليت تتكبدها البلدان                   

                      ً               وتقوم تلك البلدان أيضاً بتوفري املوارد    .  ) ١ (               من االتفاقية   ٢              من املادة     ١                   اهتا مبوجب الفقرة                                       النامية األطراف يف االمتثال اللتزام    
                                                                                                                                   املالية، مبا يف ذلك موارد لنقل التكنولوجيا، الالزمة للبلدان النامية األطراف لتغطية التكاليف اإلضافية الكاملة املتفق عليها                 

                                                                       من االتفاقية، وتلك يتفق عليها بني البلد النامي الطرف والكيان الدويل أو   ٤              من املادة     ١                                     لتنفـيذ التدابري املشمولة بالفقرة      
                                                         ويراعى يف تنفيذ هذه االلتزامات احلاجة إىل توفر عنصري           .        ً              ، ووفقاً لتلك املادة     ١١                                           الكيانات الدولية املشار إليها يف املادة       

   .                                          عباء فيما بني البلدان املتقدمة النمو األطراف                                                              الكفاية والقابلية للتنبؤ يف تدفق األموال وأمهية التقاسم املناسب لأل

                                                                                                                 إن إحـدى الطرق لقيام دولة متقدمة طرف أو أي طرف متقدم آخر مدرج يف املرفق الثاين من االتفاقية بتقدمي                     - ٦
            لية املالية                     من االتفاقية اآل     ١١             وحتدد املادة     .                                                                                 مـوارد مالية جديدة وإضافية، هي من خالل املسامهة يف اآللية املالية لالتفاقية            

                                                                                                                 وتـنص على أن اآللية جيب أن تعمل مبوجب توجيهات مؤمتر األطراف وتكون مسؤولة أمامه، وهو اجلهة اليت جيب أن                    
                               من االتفاقية على أن مرفق       ٣-  ٢١             وتنص املادة     .                                                                          تقرر سياسات اآللية، وأولويات براجمها ومعايري األهلية املتصلة باالتفاقية        

                                                   أن مرفق البيئة العاملية هو كيان تشغيل مؤقت         ٤-    م أ  / ٣                                          ل مؤقت لآللية املالية، كما أكد املقرر                                       البيئة العاملية هو كيان تشغي    
  .            لآللية املالية

   ٣-   م أ /  ١٢   و ٢-   م أ /  ١٢                                                                                        وقدمـت األمانة للهيئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا العشرين مذكرة تتعلق بتنفيذ املقررين          - ٧
                                                                  اولت األمانة يف تلك املذكرة بإجياز أحكام مرفق مذكرة التفاهم             وتن  .                                                    بشـأن حتديـد الـتمويل من أجل تنفيذ االتفاقية         

                                                                                                                           بـني مؤمتـر األطـراف وجملس مرفق البيئة العاملية بشأن حتديد التمويل الالزم واملتاح لتنفيذ االتفاقية كما ينص املقرر                   
   .  ) ٢ ( ٣-   م أ /  ١٢

  توجيهات صادرة عن مؤمتر األطراف وعرض عام لالحتياجات-     ً ثالثا  

ّ   وقّدم   .                                                                                           ا الفصل ملخصات للفصول ذات الصلة من توجيهات مؤمتر األطراف إىل مرفق البيئة العاملية                         يقـدم هـذ    - ٨   
                                                                                                                              مؤمتـر األطراف توجيهات ملرفق البيئة العاملية يف عدد من املسائل، مبا فيها دعم إعداد البالغات الوطنية والربامج الوطنية                   

                                                                     ل التكنولوجيا؛ واملؤسسات اإلقليمية، ومراكز اخلربة الرفيعة، وقواعد                                 ُّ                           املتصلة بتغري املناخ؛ والتكيُّف؛ وبناء القدرات؛ ونق      
                                          كما يشتمل على عرض عام لالحتياجات الواردة يف   .              من االتفاقية ٦                                                 البـيانات وإبداء املالحظات بطريقة منهجية؛ واملادة   



FCCC/SBI/2004/18 
Page 5 

                          يع والتوليف اخلمسة اليت سبق                                                                                       بالغات وطنية قدمتها لألمانة أطراف غري مدرجة يف املرفق األول، وهي ضمن تقارير التجم           
   .                                                                         وأن أعدهتا األمانة وقدمتها لألطراف كرد على التوجيهات الصادرة عن مؤمتر األطراف

  إعداد البالغات والربامج الوطنية -ألف 

 توجيهات مؤمتر األطراف -١

        ت مؤمتر           توجيها  ٩-    م أ  / ٤    ، و  ٨-    م أ  / ٦    ، و  ٧-    م أ  / ٦    ، و  ٤-    م أ  / ٢    ، و  ٢-    م أ  /  ١١    ، و  ١-    م أ  /  ١١                تتضمن املقررات    - ٩
                                                 وطلب إىل مرفق البيئة العاملية متويل كامل التكاليف     .                                                                        األطـراف إىل مرفق البيئة العاملية بشأن دعم إعداد البالغات الوطنية          

                      كما ينبغي ملرفق البيئة   .  ١-  ١٢                                                                                                  املـتفق عليها اليت تتكبدها البلدان النامية األطراف من أجل الوفاء بالتزاماهتا مبوجب املادة               
                                                                                                     صياغة الربامج الوطنية املتعلقة بتغري املناخ وأن يكون على استعداد للمساعدة، إذا طلب منه ذلك، يف تنفيذ                   العاملـية متويل  

                                                                                                  وينبغي للمرفق، عند تنفيذ هذه الربامج، دعم األنشطة املتفق عليها للتخفيف من حدة آثار تغري                 .                         هـذه الـربامج الوطنية    
                              كما ينبغي ملرفق البيئة العاملية   .  ٣- ٤                   ، مبا يتسق مع املادة  ١- ٤               سيما يف املادة                                             املناخ على النحو املشار إليه يف االتفاقية، وال   

   .                                                                                أن يدعم أولويات التنمية الوطنية اليت تساهم يف االستجابة الوطنية الشاملة لتغري املناخ

 االحتياجات احملددة يف البالغات الوطنية -٢

                                                       راف غري املدرجة يف املرفق األول، عن انعدام املقدرة واملوارد       ً                                              كـثرياً مـا يرد احلديث يف البالغات الوطنية لألط          -  ١٠
                                                                                          وعند إعداد قوائم اجلرد الوطنية اخلاصة بغازات الدفيئة، تعلقت االحتياجات املعرب عنها              .                                  املالية والبيانات اجليدة النوعية   

              ال سيما فيما    (                     التحويل ذات الصلة                                                                                         بتحسني نطاق ونوعية البيانات املتصلة باألنشطة الوطنية، وعوامل االنبعاثات وعوامل           
                                                           ؛ وتعزيز املؤسسات لضمان استمرار جتميع البيانات وحفظها         )                                                      يـتعلق بـتقدير االنـبعاث خالف ثاين أكسيد الكربون         

                                                                                                                             وإدارهتـا، مبا يف ذلك إنشاء قواعد بيانات ومناذج لتقدير انبعاثات غازات الدفيئة من القطاع الزراعي، وال سيما مزارع                   
   .                                م بأحباث عن حرائق مناطق السافانا            األرز، والقيا

                                                  ُ                                                            وفـيما يـتعلق بتقيـيم الـتعرض لألخطـار وحتديد خيارات التكُيف يف سياق إعداد البالغات الوطنية، فإن                    -  ١١
ُ                                                                                  االحتـياجات الـيت ُحددت مشلت بناء وتطوير القدرات يف جمال البحوث، وجتميع البيانات، وحتليلها                                 وبالنسبة لغالبية    .               

                                                                 ً                             احلاجة إىل التحسني بالقياس إىل تقييمات نطاق التعرض لألخطار اليت جرت فعالً، جوهرية لتحديد                         ُِ        األطـراف، اعُتِبرت    
   .            ُ                                                            ُ  خيارات التكُيف وتنفيذها بفعالية، مبا يتسق مع املرحلة الثانية من أنشطة التكُيف

                       البيئة العاملية ملعاجلة                                                                                               وقام عشرة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول بإعداد برامج وطنية بتمويل من مرفق                 -  ١٢
                                                                                                         وبينما تضطلع أطراف أخرى مبهمة إعداد براجمها الوطنية، فإن املعلومات اليت تتضمنها هذه الربامج سوف                 .             تغـري املناخ  

  .                                                           ً                توفر داللة على احتياجات األطراف غري املدرجة يف املرفق األول مستقبالً لتنفيذ االتفاقية
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      ُ   التكي ف-باء 

 رافتوجيهات مؤمتر األط -١

                         ، توجيهات مؤمتر األطراف إىل  ٩-   م أ / ٤   ، و ٧-   م أ / ٦   ، و ٤-   م أ / ٢   ، و ٢-   م أ /  ١١    ، و  ١-    م أ  /  ١١                تتضمن املقررات    -  ١٣
                                                                                                 كما ينبغي ملرفق البيئة العاملية تقدمي التمويل إىل البلدان النامية األطراف لكي تنفذ تدابري                .                              ُ      مرفق البيئة العاملية بشأن التكُيف    

                                          التدابري تشمل تعزيز بناء القدرات، اليت       (                         ُ                         تفاقية بالنسبة ألنشطة التكُيف للمرحلة الثانية                من اال   ١- ٤    ُ                 التكُيف مبوجب املادة    
ُ                                 اليت ُحددت يف أنشطة املرحلة األوىل ويف سياق          ))  ه ( ١- ٤                                                        ميكـن أن تعتـرب مـن قبيل اإلعداد للتكيف وفقا لنص املادة          

     )).  أ ( ١         الفقرة  ٤-   م أ / ٢      املقرر  (                            البالغات الوطنية هلذه البلدان 

                                                                                                                    تطلـب التوجيهات إىل مرفق البيئة العاملية توفري التمويل إلنشاء املشاريع التجريبية أو املشاريع اإليضاحية لشرح                 - ٤ ١
                                                                                                                كيفـية تـرمجة ختطيط وتقييم التكيف إىل مشاريع ذات فوائد حقيقية، وإمكانية دجمها يف السياسات الوطنية ويف ختطيط            

                                                                                          ة العاملية توفري التمويل لبناء القدرات يف جمال التدابري الوقائية، والتخطيط، والتأهب                                   كما ينبغي ملرفق البيئ     .                  التنمية املستدامة 
                                                                          وينبغي ملرفق البيئة العاملية تفعيل األولوية االستراتيجية اجلديدة يف اجملال احملوري    .                                         ملواجهـة الكـوارث املتصلة بتغري املناخ      

                                                         يف أقرب فرصة ممكنة ودعم تعزيز ووضع نظم إنذار مبكر            )   يف                                 وضع منوذج لنهج عملي إزاء التك      (                         املـتعلق بـتغري املناخ      
  .                                                                                             بطريقة مدجمة ومتعددة التخصصات ملساعدة البلدان النامية األطراف يف حالة الظواهر اجلوية البالغة الشدة

 االحتياجات احملددة يف البالغات الوطنية -٢

                               تغري املناخ، واستخدام مناذج      ت         سيناريوها                         ً                                        عـرض العديـد من األطراف أيضاً املشاكل اليت تواجهها يف وضع              -  ١٥
                                        وذكرت أطراف أخرى حاجتها إىل املساعدة        .                                                                             الدوران العام ومناذج تقييم اآلثار، وال سيما على املستوين اإلقليمي واحمللي          

                                                                             اقتصادية أو حتسينها، وإجراء تقييم متكامل آلثار تغري املناخ على خمتلف            -                                        يف االضـطالع بسـيناريوهات اجتماعـية        
                                     كما عربت األطراف عن احلاجة إىل حتسني         .                                                                      طاعـات االقتصـاد، وعلى السياق األوسع ألولويات التنمية االجتماعية          ق

                                                                                                                         الـتوقعات املتعلقة بالتغريات املستقبلية يف درجات احلرارة واألمطار وتقليل درجات عدم اليقني، وإىل تطوير القدرة على                 
                                                                 كما أعربت عن حاجتها للمساعدة املالية والتقنية لتمكينها من           .               ناطق الساحلية                                               إجـراء التقييمات املتعلقة مبوارد املياه وامل      

                       كما حددت بعض األطراف      .                                                                                            إجـراء البحوث املتصلة بتغري املناخ يف جمال الزراعة واملستوطنات البشرية والصحة البشرية            
  .       األمساك د   صائ                                                                       خيارات إزاء التكيف يف جماالت احلراجة والتنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية وم

  .                                                                                                              وأشارت غالبية األطراف إىل احلاجة إىل الدعم املايل والتقين لتنفيذ خيارات التكيف احملددة يف بالغاهتا الوطنية                -  ١٦
                                وشددت األطراف أيضا على احلاجة       .                                                                                      كما مت التبليغ بشكل عام عن انعدام القدرة املؤسسية وعدم مالئمة املوارد البشرية            

                                                                                                           جيا لتنفيذ تدابري التكيف يف اجملاالت احملددة يف التقييم وهي بالتحديد، إدارة املوارد املائية، والزراعة،                                     إىل التمويل والتكنولو  
   أو  /                                              وأرفقت أطراف عديدة قائمة خبيارات التكيف و        .                                                                واسـتغالل األراضـي، والصحة البشرية وإدارة املناطق الساحلية        

ّ                                فقط قد طّور هذه املفاهيم إىل مقترحات مشاريع                                                 مفاهيم مشاريع من أجل التمويل ، إال أن القليل منها           .   
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                                                                                                          وأشـارت أطـراف عديـدة إىل أن خـيارات التكيف احملددة يف جماالت الغابات والتنوع البيولوجي والنظم                   -  ١٧
                                            وشدد بعض األطراف على احلاجة إىل تطوير القدرات   .                                                             اإليكولوجـية ومصـائد األمسـاك ستتطلب الدعم املايل والتقين         

                                                                                                                       تدابري التكيف يف التنمية الوطنية، ولتعزيز الترتيبات القانونية واملؤسسية واإلدارية للتجاوب مع اآلثار السلبية                           لتنفيذ ودمج 
   .           لتغري املناخ

  بناء القدرات-جيم 

 توجيهات مؤمتر األطراف -١

           فق البيئة                                  ، توجيهات مؤمتر األطراف إىل مر      ٩-    م أ  / ٤       ، و   ٨-    م أ  / ٦    ، و  ٧-    م أ  / ٦      ، و    ٤-    م أ  / ٢                  تتضـمن املقررات     -  ١٨
                                                                                                      وينبغي ملرفق البيئة العاملية توفري التمويل للبلدان النامية األطراف لبناء القدرات لكي تشارك يف                .                             العاملية بشأن بناء القدرات   

                                                                                                                        شبكات الرصد املنهجي للتقليل من الشكوك العلمية فيما يتصل بأسباب وآثار وحجم وتوقيت تغري املناخ؛ ولتعزيز قدرة                 
                                              وهذا األمر سوف ميكن هذه الشبكات من العمل          .                                أو اإلقليمية لدى هذه البلدان     /               ون اإلقليمية و                        شـبكات املعلومـات د    

  .                                                                             كمستودعات للمعلومات املتصلة بتغري املناخ فيما يتعلق بتقييم التعرض لألخطار والتكيف

                        اء القدرات املرفق باملقرر                                                                                            كمـا يطلـب إىل مرفق البيئة العاملية مواصلة تقدمي الدعم للبلدان النامية لتنفيذ إطار بن           -  ١٩
                  ً                                                                                               وينـبغي للمرفق أيضاً أن يدعم بناء القدرات من أجل تقييم االحتياجات التكنولوجية للوفاء بالتزامات البلدان               .  ٧-    م أ  / ٢

      املقرر (                                                                                                                النامـية مبقتضـى االتفاقـية، وحتديد مصادر هذه التكنولوجيات ومورديها، وتقرير أساليب حيازهتا واستيعاهبا                
ـ   ٤-    م أ  / ٢                                                                                     واألنشطة األخرى اليت حتتاج إىل دعم تشمل املبادرات ذات الدافع القطري اليت ستمكن                ). ̀  ١̀  ) ز ( ١    رة           الفق

    كما    ). ̀  ٢̀  ) ز ( ١         الفقرة  ٤-   م أ / ٢      املقرر  (                                                                            األطـراف غري املدرجة يف املرفق األول من تصميم وتقييم وإدارة هذه املشاريع           
                                                          ً         اليت توفرها املراكز والشبكات الدولية، ونشر هذه املعلومات دعماً                                                                   ينبغي ملرفق البيئة العاملية تيسري الوصول إىل املعلومات         

  .                    ألنشطة تنفيذ االتفاقية

 االحتياجات احملددة يف البالغات الوطنية -٢

                                                                                                            حـدد العديـد مـن األطـراف االحتـياجات من بناء القدرات يف جمال تنمية املوارد البشرية، واملؤسسات،                    -  ٢٠
                                             كما أبلغت عن عدم كفاية املقدرات البشرية         .                               ت، واملعلومات وإقامة الشبكات                                         واملنهجـيات، والتكنولوجـيا واملعـدا     

                                                                                                                          واملؤسسية واملوارد املالية الالزمة لصياغة وإعداد مقترحات ملشاريع التخفيف من حدة آثار تغري املناخ والتكيف لكي يتم                 
                                  خالل بناء القدرات يف جمال البحث                                                                           وأعربت بعض األطراف عن احلاجة إىل حتسني البحوث والرصد املنهجي من              .       متويلها
  .      العلمي

  نقل التكنولوجيا-دال 

 توجيهات مؤمتر األطراف -١

       وينبغي   .                                                    ، توجيهات مؤمتر األطراف إىل مرفق البيئة العاملية        ٩-    م أ  / ٤    ، و  ٨-    م أ  / ٦    ، و  ٤-    م أ  / ٢                تتضمن املقررات    -  ٢١
                                                            جمال األنشطة اليت متكن هذه البلدان من حتديد احتياجاهتا                                                                               ملرفق البيئة العاملية تقدمي التمويل إىل البلدان النامية األطراف يف         
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                                                                                                                    التكنولوجية ذات األولوية وتقدميها إىل مؤمتر األطراف، وال سيما االحتياجات املتصلة بالتكنولوجيات األساسية املطلوبة              
                             الضارة؛ وبنقل التكنولوجيات                                                                                                     يف قطاعـات معيـنة من اقتصاداهتا الوطنية املؤدية إىل معاجلة تغري املناخ والتقليل من آثاره                 

                                                                                 كما ينبغي للمرفق أن يقدم املوارد املالية لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول               .              ً              ً                 السـليمة بيئـياً والدراية دعماً لالتفاقية      
  .                                       لتمكينها من تقييم االحتياجات التكنولوجية

 االحتياجات احملددة يف البالغات الوطنية -٢

                                    ْ                                              احلاجة إىل تعزيز نقل التكنولوجيا يف جمايلْ التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة                                         شـدد عدد من األطراف على        -  ٢٢
                                                                                                   وذكـرت أطراف أخرى تعذر الوصول إىل التكنولوجيات املناسبة، ووجود حواجز وصعوبات مثل ارتفاع                .          والتكـيف 

   .                           يدة من أجل معاجلة تغري املناخ                                                                                التكلفة وانعدام املعلومات، وعدم مناسبة أطر السياسات املرتبطة بنقل التكنولوجيات اجلد

  املؤسسات اإلقليمية، ومراكز اخلربة الرفيعة، وقواعد البيانات والرصد املنهجي-هاء 

 توجيهات مؤمتر األطراف -١

                                                                ، توجيهات مؤمتر األطراف حول املؤسسات اإلقليمية، ومراكز اخلربة          ٩-    م أ  / ٤    ، و  ٧-    م أ  / ٦                  يتضـمن املقرران     -  ٢٣
                                                                                     وينبغي ملرفق البيئة العاملية أن يدعم تعزيز وإقامة، حيثما تدعو الضرورة، قواعد             .                    نات والرصد املنهجي                         الرفيعة، وقواعد البيا  

                                                          ً                                                                   بيانات وطنية أو دون إقليمية أو إقليمية بشأن تغري املناخ؛ فضالً عن دعم املؤسسات ومراكز اخلربة الرفيعة دون اإلقليمية                   
          ، الفقرة   ٧-    م أ  / ٦       املقرر   (                                                   هذه املؤسسات واملراكز من تقدمي اإلطار الداعم                                                     أو اإلقليمية ذات الصلة بتغري املناخ لتمكني       / و
                                                                                                                  ودعـي مرفق البيئة العاملية إىل إيالء االعتبار املناسب لتناول االحتياجات ذات األولوية اليت حددهتا األطراف غري                     )).  و ( ١

                                           ة لرصد املناخ، مع التنويه بوجود وكاالت                                                                                      املدرجـة يف املـرفق األول يف خطط عملها اإلقليمية ذات الصلة بالنظم العاملي             
  .                                                                           وآليات ثنائية ومتعددة األطراف أخرى تقوم بتوفري الدعم للنظم العاملية لرصد املناخ

 االحتياجات احملددة يف البالغات الوطنية -٢

           ة مؤسساهتا                   ً                                                                                     وذكـرت األطـراف أيضاً أن انعدام املوارد املالية، والدعم التقين والقدرات البشرية، قد أعاق قدر                -  ٢٤
              وهنالك ثغرات    .                                                                                                      ووكاالهتا املسؤولة عن جتميع ومقارنة وإدارة واستخدام البيانات املتصلة باألرصاد اجلوية واهليدرولوجية           

                                                                                                                 كـبرية يف إقامـة حمطات رصد جديدة، وحتسني القدرات التقنية، وتنسيق وتعزيز مؤسسات البحوث والتعليم يف جمايل                  
                                                                                 طوير وإدارة قواعد البيانات، وحتديث وإعادة تأهيل وتعزيز نظم الرصد واحملطات                                                األرصـاد اجلويـة وعـلم املناخ، وت       

  .                والشبكات القائمة

                                                                                                     وذكـرت بعض األطراف احلاجة إىل تبادل املعلومات بني اخلرباء على املستوى الوطين واإلقليمي والدويل، وبني              -  ٢٥
                                أو تعزيز مراكز اخلربة الرفيعة      /                      ىل احلاجة إىل إقامة و                          وأشارت أطراف أخرى إ     .                                        املنظمات احلكومية الدولية وغري احلكومية    

                                 كما شددت على احلاجة إىل تعزيز        .                                                                          أو اإلقليمـية لتحسني تبادل املعلومات ذات الصلة والوصول العام إليها           /            الوطنـية و  
                وأبرز أطراف    .                                                                                                          مـبادرات التعاون اإلقليمي وإىل إجياد شبكة خاصة بتغري املناخ من أجل تعزيز تبادل املعلومات والتعاون               

  .                                                                   أخرى احلاجة إىل تنفيذ نظم إنذار مبكر من أجل الكوارث املتصلة بتغري املناخ
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  من االتفاقية٦ املادة -واو 

 توجيهات مؤمتر األطراف -١

                             ، توجيهات مؤمتر األطراف إىل      ٩-    م أ  / ٤    ، و  ٨-    م أ  / ٦    ، و  ٧-    م أ  / ٦    ، و  ٤-    م أ  / ٢    ، و  ١-    م أ  /  ١١                تتضمن املقررات    -  ٢٦
                                                                                           وينبغي ملرفق البيئة العاملية تقدمي التمويل إىل البلدان النامية األطراف من أجل تطوير               .  ٦             بشأن املادة                              مـرفق البيـئة العاملية      

                                                                                                              أو حتسـني األنشـطة الوطنـية املتعلقة بالتوعية العامة والتثقيف يف ما خيص تغري املناخ وتدابري االستجابة،                   /           وتعزيـز و  
                                                               ، واهنماك ومشاركة اجملتمع يف املسائل ذات الصلة بتغري املناخ،                                                                 واالضـطالع مبـزيد من أنشطة التوعية العامة والتثقيف        

   .  ٨-   م أ /  ١١                                  من االتفاقية الوارد يف مرفق املقرر  ٦                                       ولدعم تنفيذ برنامج العمل املتعلق باملادة 

 االحتياجات احملددة يف البالغات الوطنية -٢

                                       تمع مبسائل تغري املناخ من خالل وسائط                                                                          شددت غالبية األطراف على احلاجة إىل رفع مستوى توعية ومعرفة اجمل           -  ٢٧
                                        والحظت مجيع األطراف أن العقبة الرئيسة        .                                                                   اإلعـالم ومؤسسات التعليم والبحوث ومؤسسات القطاعني العام واخلاص        

                       وذكرت بعض األطراف احلاجة   .                                                                                              أمـام تنفيذ برامج التثقيف والتدريب والتوعية العامة هي عدم توفر املوارد املالية والتقنية        
                                                                                                               وضع أو حتسني برامج وطنية للتعليم الرمسي وغري الرمسي، وتعزيز اجلامعات ومؤسسات البحوث لكي جتري دراسات                   إىل

                         ً                                                                         وقد أقر مجيع األطراف تقريباً احلاجة إىل توفري التدريب يف مسائل تغري املناخ، وال سيما بالنسبة                  .                       يف جمـال تغـري املناخ     
                                                                 األطراف معلومات حول احتياجاهتا وأولوياهتا يف ما يتعلق بالتثقيف                     وقدم العديد من    .                              لواضـعي السياسـات واملخططني    

  .                                         والتدريب والبحث بشأن تقييم األخطار والتكيف

  املشاريع احملددة يف البالغات الوطنية-زاي 

 توجيهات مؤمتر األطراف -١

                شاريع احملددة يف                                     ، توجيهات مؤمتر األطراف بشأن امل      ٧-    م أ  / ٦    ، و  ٢-    م أ  /  ١١    ، و  ١-    م أ  /  ١١                  تتضـمن املقررات     -  ٢٨
                                                                                                          وينبغي ملرفق البيئة العاملية تقدمي الدعم من أجل وضع وتنفيذ املشاريع ذات األولوية احملددة يف البالغات                 .                 البالغات الوطنية 

                                                                                                  كما ينبغي للمرفق، بطلب من البلد الطرف فقط، متويل التكاليف اإلضافية الكاملة املتفق عليها                .                            الوطنـية للبلدان النامية   
  .                                                 للمشاريع املتصلة بالتزامات أخرى تتضمنها االتفاقية       بالنسبة

                                                               قائمـة املشاريع املقدمة يف بالغات وطنية من أطراف غري مدرجة           - ٢
  ٤-  ١٢                 ً        يف املرفق األول وفقاً للمادة 

                                                                                           مـن االتفاقية على أن للبلدان النامية األطراف أن تقترح، على أساس طوعي، مشاريع                ٤-  ١٢                تـنص املـادة      -  ٢٩
                                                                                                يف ذلك التكنولوجيات أو املواد أو املعدات أو التقنيات واملمارسات احملددة اليت ستلزم لتنفيذ هذه املشاريع،                الـتمويل، مبا   

                                                                                                                           مـع إعطـاء تقدير، إن أمكن، جلميع التكاليف اإلضافية وللتخفيضات يف انبعاثات غازات الدفيئة وإزالة املزيد من هذه                   
     ٧٤١                   قائمة مبا مجلته        ٢٠٠٤       سبتمرب   /        أيلول   ٢٤                       وقد أعدت األمانة حىت       .                                                 الغازات، وكذلك تقدير للمنافع الناجتة عن ذلك      
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                    وتتضـمن الوثيقتان     .       ً       ً                                                                           مشـروعاً مقـترحاً واردة يف بالغـات وطنـية ألطـراف غـري مدرجـة يف املـرفق األول                   
FCCC/SBI/2004/INF.13  و FCCC/SBI/2004/INF.16  معلومات عن هذه املقترحات                       .  

                       أو كمية تصف الفوائد     /                             فقط تضمنت معلومات نوعية و       ١٩٧          ، هنالك                                        ومـن بـني مقترحات املشاريع املقدمة       -  ٣٠
          ومع ذلك،    .                                            ً                                              ومل يقدم أي من مفاهيم أو مالمح املشاريع تقديراً للتكاليف اإلضافية املرتبطة بتنفيذها              .                    املتوقعة من املشروع  

                اليف املشاريع أو                                                                              مـن املقـترحات قدمت تقديرا لتكاليف املشاريع، إما على شكل تقدير وحيد إلمجايل تك     ١١٤       فـإن   
        بليون    ٢,٧                                                                                                     كميزانية مشروع تتضمن التكاليف املقدرة ألنشطة ومواد املشاريع احملددة؛ وبلغت تكلفة هذه املشاريع حوايل         

  .                                 من دوالرات الواليات املتحدة األمريكية

              ن ميوهلا مرفق                                                                                                 وتوفـر قائمة املشاريع هذه مؤشرا جيدا الحتياجات األطراف، وبذلك متثل األنشطة اليت حيتمل أ               -  ٣١
  .                                                                          البيئة العاملية والقنوات الثنائية واإلقليمية وغريها من القنوات املتعددة األطراف

  جتديد موارد الصندوق االستئماين ملرفق البيئة لعاملية وتنفيذ الربامج-     ً رابعا  

  عمليات جتديد املوارد األوىل والثانية والثالثة-ألف 

                                  كربنامج جترييب ملدة ثالث سنوات،          ١٩٩١      مارس   /                              ملرفق البيئة العاملية يف آذار                                     مـنذ إنشاء الصندوق االستئماين       -  ٣٢
                                         بليون دوالر أمريكي بالنسبة للمرحلة         ٣,٠      ٢,٧٥    و     ٢,٠٠    و     ٠,٨٦                       وكانت املوارد املعلنة      .                        جددت موارده ثالث مرات   

            ، والتجديد   )    ٢٠٠٢-    ١٩٩٨ (                    ، والتجديد الثاين     )    ١٩٩٨-    ١٩٩٥ (                        ، وجتديد املوارد األول      )    ١٩٩٤-    ١٩٩١ (             التجريبـية   
                                                                                وكان إمجايل املبلغ الذي تلقاه الصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية أقل من            .              عـلى التوايل    )     ٢٠٠٦-    ٢٠٠٢ (          الثالـث   

   ) ٣ (                     باليني دوالر أمريكي    ٥                                                   ، التزم مرفق البيئة العاملية مببلغ إمجايل قدره             ٢٠٠٤       يونيه   /           وحىت حزيران   .                       إمجـايل املوارد املعلنة   
ـ                                                                                                              ة املتعلقة بالتنوع البيولوجي، وتغري املناخ، واملياه الدولية، وتدهور األراضي، واملواد املستنفدة لطبقة                               لـلمجاالت احملوري

  .                                                  األوزون، وامللوثات العضوية الدائمة، وجملال متعدد احملاور

  ت                                                                                                            والعوامـل الرئيسـية الـيت وضعت يف االعتبار عند اختاذ القرار بشأن مستويات جتديد موارد الصندوق مشل                  -  ٣٣
                                                                                                                        التوجـيهات االستراتيجية لتمويل مرفق البيئة العاملية كما هو حمدد من خالل برامج التشغيل وتوجيهات مؤمتر األطراف؛                 
                                                                                                                             والـزيادة السـريعة يف عدد البلدان املتلقية املؤهلة اليت صدقت على االتفاقية؛ والعدد الكبري من أنشطة التمكني؛ وسرعة                   

                                                                               أما العوامل األخرى فقد كانت هي الطاقة االستيعابية للبلدان؛ وقدرة وكاالت             .     املية                                     وضع جمموعة مشاريع مرفق البيئة الع     
                                                                                                                                التنفيذ التابعة ملرفق البيئة العاملية على اإلجناز؛ وقيمة التمويل املقدم من مرفق البيئة العاملية يف سياق توجهات متويل مشاريع             

                                                                نائية والقطاع اخلاص؛ وحجم املوارد املطلوبة للعمليات والرسوم                                                                     البيـئة العاملـية؛ وقيمة التمويل املقدم من الوكاالت الث         
   .        اإلدارية

ُ                                            وكـان املـبلغ اإلمجايل للمنح اليت قدمها مرفق البيئة العاملية ملشاريع تغري املناخ اليت ُشرع العمل فيها بني عامي                     -  ٣٤                                                                           
                                         نح اليت قدمها مرفق البيئة العاملية يف                                يف املائة من إمجايل امل       ٣٦      نسبة   (                        بليون دوالر أمريكي         ١,٨١         حوايل       ٢٠٠٤    و     ١٩٩١

                                                                                 لإلطالع على منح مرفق البيئة العاملية مفصلة حبسب مراحل املرفق لدعم تنفيذ              ١-           انظر اجلدول    ).                     مجـيع جماالته احملورية   
                         وقد اجتذبت هذه املنح حوايل   .                                                                              مشـاريع تغـري املناخ، وال يشمل ذلك متويل أنشطة التمكني وتسهيالت وضع املشاريع        
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              واملشاريع اليت    .      ١:٥,٢                                                                                        بلـيون دوالر أمـريكي على شكل متويل مشترك، وذلك يعادل نسبة متويل مشترك تناهز                     ٩,٥
  :                                                                                                    دعمها مرفق البيئة العاملية يف جماالته احملورية املتعلقة بتغري املناخ تندرج يف إطار الفئات املترابطة احملددة أدناه

                                                                 ثات غازات الدفيئة من املصادر البشرية أو اليت حتمي أو تعزز                                                      تدابري التخفيف اليت تؤدي إىل تقليل انبعا        ) أ ( 
                                                        وتوضع مشاريع التخفيف هذه يف إطار برامج تشغيل طويلة األجل؛  .                          إزالة هذه الغازات باملصارف

                                                                                                 تدابـري االستجابة يف األجل القصري يف شكل مشاريع ذات أولوية عالية وهي ليست أنشطة متكني أو                   ) ب ( 
ـ                                                                                             عها مبوجب برامج تشغيل طويلة األجل، ولكنها تعود مبنافع متدنية التكاليف يف جمال                                         مشـاريع ختفـيف جـرى وض

           تغري املناخ؛

              أنشطة التمكني؛  ) ج ( 

ُ                                    ًً                                  بـرنامج املـنح الصغرية الذي يديره برنامُج األمم املتحدة اإلمنائي والذي يقدم منحاًً للمشاريع املؤهلة                  ) د (                                     
  .             دوالر أمريكي  ٥٠     ٠٠٠       أقصاها 

ـ  - ١      اجلدول                                                               ات املشاريع املتعلقة بتغري املناخ يف مراحل مرفق البيئة العاملية         خمصص
  ) أ ( )                                         باستثناء أنشطة التمكني وتسهيالت وضع املشاريع (

 متويل مرفق البيئة العاملية
 )مباليني الدوالرات(

 مراحل مرفق البيئة العاملية عدد املشاريع

  )    ١٩٩٤-    ١٩٩١ (                 املرحلة التجريبية   ٣٠       ٢٠٧,٢٤
  )    ١٩٩٨-    ١٩٩٥ (          رحلة األوىل  امل   ٤٠       ٤٢٥,٧١
  )    ٢٠٠٢-    ١٩٩٨ (               املرحلة الثانية    ١٠٣       ٥٩٢,٢٧
  )        إىل اآلن-    ٢٠٠٢ (               املرحلة الثالثة   ٣٤       ٢٠٥,١١
      اإلمجايل    ٢٠٧  ١        ٤٣٠,٣٣

   .     ٢٠٠٤                                                   لربنامج تغري املناخ اليت أجراها مرفق البيئة العاملية،  ٢        الدراسة   :     املصدر
                                                                 ا مرفق البيئة العاملية ملساعدة اجلهة اليت اقترحت املشروع على                                                       تسهيالت وضع املشاريع عبارة عن مبالغ يقدمه        ) أ (

                                ملثل هذا التمويل، وهي اجملموعة       "       جمموعات "                       وهنالك ثالث فئات أو       .                                                     وضـع مشروع يشترك يف متويله مرفق البيئة العاملية        
                        من حتديد املشروع أو                                                     دوالر أمريكي كحد أقصى لتمويل املراحل األوىل         ٢٥     ٠٠٠                   فاجملموعة ألف متنح      .                  ألف، وباء، وجيم  

                           برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،  (                                                                                      الربنامج، وتصدر املوافقة على هذه املنحة من خالل وكاالت التنفيذ التابعة ملرفق البيئة العاملية 
    حد،                            دوالر أمريكي ملشاريع بلد وا   ٣٥٠     ٠٠٠         ال تتجاوز  (                 ومنح اجملموعة باء     ).                                              وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، والبنك الدويل     

      ُ                                           ، وهي ُتقدم لتمويل أنشطة جتميع املعلومات، واملشاورات  )                                      دوالر أمريكي للمشاريع املتعددة البلدان   ٧٠٠     ٠٠٠            وال تتجاوز   
               هذه املنح يوافق   .                                                                                           الضرورية اليت جتريها اجلهات صاحبة املصلحة إلكمال مقترحات متكاملة وتقدمي الوثائق الضرورية الداعمة

                            فهي توفر التمويل اإلضايف، حسب   )                    ال تتجاوز مليون دوالر (                   أما منح اجملموعة جيم   .                 البيئة العاملية                         عليها املدير التنفيذي ملرفق
                                   وتعطى منح اجملموعة جيم عادة بعد        .                                                                                   االقتضاء، للمشاريع الكبرية املعقدة من أجل إكمال التصميم التقين ودراسات اجلدوى          

  .                                                 أن يوافق جملس مرفق البيئة العاملية على مقترح املشروع
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                                                                             احلافظـة احلالـية ملرفق البيئة العاملية فيما يتعلق بتغري املناخ، وتنفيذ             -    باء 
  ) ٤ (                                             الربامج، واألولويات املتطورة والتوقعات املستقبلية

 تنفيذ الربامج وعرض عام حلافظة مرفق البيئة العاملية املتعلقة بتغري املناخ -١

ُ                                                 لقـد ُخصصت أكرب حصة من موارد مرفق البيئة العامل          -  ٣٥              التخفيف اليت             إىل برامج     )                       بليون دوالر أمريكي      ١,٣ (    ية      
   ويف   .                                                                                                                         تـؤدي إىل تقلـيل انبعاثات غازات الدفيئة من املصادر البشرية أو اليت حتمي أو تعزز إزالة هذه الغازات باملصارف                   

ّ      ملشاريع كانت متصّورة                                                                                                         التقرير الذي قدمه مرفق البيئة العاملية إىل مؤمتر األطراف يف دورته األوىل، أوضح املرفق أن هذه ا                                
                                                                                                            تأثري أكرب بكثري ألهنا سوف تقلل من التكاليف، وتبين القدرات، وتبدأ يف إقامة التكنولوجيات اليت ميكن أن                  "         إلحـداث   

                                                           هذه املشاريع املتعلقة بتخفيف تغري املناخ تندرج اآلن ضمن           .  ) ٥ ( "                                                          تـؤدي يف هناية األمر إىل تفادي انبعاثات غازات الدفيئة         
   .                                       ل األربعة املتصلة باجملال احملوري لتغري املناخ            برامج التشغي

ُ                وُخصص مبلغ أقل     -  ٣٦                     وهي تتضمن املشاريع     .                                    إىل تدابري االستجابة يف األجل القصري       )                       مليون دوالر أمريكي      ١١٢ ( 
                                                                                                          الفائدة القصوى من التكلفة مقابل الفعالية يف األمد القصري وذلك، على سبيل املثال، من خالل وقف أو                  "              الـيت حتقـق     

                                  وبالرغم من أن معدل إدخال هذه        .  ) ٦ ( "                                                                               خفـض انبعاثات ثاين أكسيد الكربون الذي ميثل أدىن التكاليف اإلضافية للوحدة           
    يف  ٤                                 يف املائة من إمجايل املوارد، ونسبة   ٦                                                                                       التدابري يف برنامج عمل مرفق البيئة العاملية قد اخنفض نوعا ما، فهي تعادل نسبة               

  .                املائة من املشاريع

                                                                                                               مـن حمدوديـة املوارد املالية، فإن أنشطة التمكني اليت يدعمها مرفق البيئة العاملية تيسر تنفيذ تدابري                           وبالـرغم  -  ٣٧
                           من أجل إعداد البالغات      ) ٧ (                               وقد كان سقف التمويل املستعجل      .                                                           االسـتجابة الفعالة لتغري املناخ وإعداد البالغات الوطنية       

             بيد أن سقف     .                دوالر أمريكي     ٣٥٠     ٠٠٠       هو    ٢  -    م أ  /  ١٠            قة باملقرر                                                         الوطنـية األولـية باستخدام املبادئ التوجيهية املرف       
                                                 أو التالية باستخدام مبادئ اإلبالغ التوجيهية املرفقة  /                                                                        التمويل املستعجل القابل للتطبيق على إعداد البالغات الوطنية الثانية و      

                        كرب فيما يتعلق بإرسال                                                             دوالر أمريكي؛ وتفرض هذه املبادئ التوجيهية مطالب أ           ٤٠٥     ٠٠٠         هـو     ٨-    م أ   /   ١٧          باملقـرر   
   .                                          املعلومات من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول

                                                             من البلدان غري املدرجة يف املرفق األول يف إعداد بالغاهتا              ١٣٢                                                     وقـدم مرفق البيئة العاملية التمويل الالزم لدعم          -  ٣٨
                                          مليون دوالر للمشاريع الوطنية ولبناء         ٧٧,  ٧٠                                     قدم مرفق البيئة العاملية مبلغ           ٢٠٠٤       يونيه   /           وحىت حزيران   .                  الوطنـية األولية  

                                                                                                              القدرات يف اجملاالت ذات األولوية، باإلضافة إىل عدد من املشاريع اإلقليمية والعاملية ملساعدة البلدان غري املدرجة يف املرفق     
                      غات الوطنية الثانية                                                             كما أن منح مرفق البيئة العاملية املخصصة حىت اآلن للبال           .                                            األول يف إعـداد بالغاهتـا الوطنية األولية       

  .                   مليون دوالر أمريكي     ٦٠,٥٧               والتالية يعادل 

        ، صدرت      ٢٠٠٤       يوليه   /        وحىت متوز   .        بلدا    ١٤٣                                                           مرفق البيئة العاملية املتعلقة بتغري املناخ مشاريع يف               حافظة       وتشمل   -  ٣٩
      ١,٨١               البالغ قدرها                                           يف املائة من إمجايل املخصصات املالية          ٦٧       ً     ً                         مشروعاً كامالً، وذلك يعادل نسبة          ١٤٤                  املوافقـة عـلى     

       ، دخلت     ١٩٩٨                                     ومنذ إدخال املشاريع متوسطة احلجم يف عام   .                                                         بلـيون دوالر أمريكي للمجال احملوري املتعلق بتغري املناخ       
                           يف املائة فقط من إمجايل       ٢                                                                                               مـن مـثل هـذه املشـاريع ضمن برنامج عمل مرفق البيئة العاملية، وذلك يعادل نسبة                     ٤٠

   .               املخصصات املالية



FCCC/SBI/2004/18 
Page 13 

 

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

إمجايل التمويـل املشترك   
باستثناء  مجع املوارد املالية  

إمجايل متويل مرفق البيئة 
العاملية باستثنـاء مجع  

املوارد املالية  

وية
 املئ
سبة
 الن

                                                                                        معـدل الـتمويل مـن مـرفق البيئة العاملية لتوفري التمويل املشترك خالل السنوات املالية       ١         الشـكل           ويـبني    -  ٤٠
                                                                                 حيث قام مرفق البيئة العاملية بالتمويل الكامل لدراسة جدوى واحدة سابقة                ١٩٩٤                    وباسـتثناء عـام       .     ٢٠٠٤-    ١٩٩١

                 يف املائة عام     ٨٩    و     ١٩٩٥               املائة عام        يف   ٣٧                                                                           لالسـتثمار، فـإن مسـتويات التمويل املشترك السنوية تراوحت بني نسبة             
                                                                                                                       وعلـيه، فإن البيانات املتاحة توحي بأن مرفق البيئة العاملية قد جنح يف اجتذاب املزيد من املوارد اإلضافية لدعم                     .     ٢٠٠٠

      إىل                                                                                ومع ذلك، فمن اجلوهري بالنسبة ملرفق البيئة العاملية مواصلة جهوده الرامية            .                                          تنفـيذ املشـاريع املتصـلة بتغري املناخ       
  .                                                    االستحصال على املزيد من املوارد عن طريق قنوات متويل أخرى

                                                                   نسـبة التمويل املقدم كمنح من مرفق البيئة العاملية مقابل إىل            - ١      الشكل 
  )    ٢٠٠٤-    ١٩٩١ (                                التمويل املشترك حبسب السنة املالية 

 

 

 

 

 

 

 

 إىل عام  ١٩٩١مشاريع الكاملة من عام  توزيع متويل مرفق البيئة العاملية والتمويل املشترك لل   ٢ويبني الشكل  -٤١
 يف املائة، فإن الكثري من املسامهات املتعددة   ١٣وبالرغم من أن الشكل يبني املسامهة احلكومية اليت تبلغ نسبة . ٢٠٠٤

ُ                              وإذا ج مع هذان العنصران فإن املسامهات . األطراف هي يف شكل قروض تتوىل احلكومات املسؤولية النهائية عنها      
 يف املائة من إمجايل متويل املشاريع، مما يكشف املسامهات اهلامة اليت تقدمها احلكومات إزاء ٤٤ تقترب من نسبة احلكومية

 . تنفيذ املشاريع اليت تعاجل تغري املناخ وتعزز التنمية املستدامة

                           تعلقة بتغري املناخ للفترة                                                                               خمصصات التمويل لربنامج التشغيل اخلاص مبشاريع مرفق البيئة العاملية امل           ٣             ويبني الشكل    -  ٤٢
     ١,٤                                                         يف املائة من إمجايل خمصصات املشروع اليت تبلغ قيمتها             ٤٤         نسبة    ) ٨ ( ٦                           ويعـادل برنامج التشغيل       .     ٢٠٠٤-    ١٩٩١

          ، املتعلق   )  ١٠ (  ١١                      أما برنامج التشغيل    .  ) ٩ ( ٥                         ً                           ويندرج ثلث املشاريع تقريباً ضمن برنامج التشغيل          .                        بلـيون دوالر أمـريكي    
     وليس   .                                      ، ويقتصر على مثانية مشاريع معتمدة         ٢٠٠١                                          ً                 ئة، فقد أنشأه جملس مرفق البيئة العاملية رمسياً يف عام                      املؤايت للبي         بالنقل  

                                                                                              ، الذي يهدف إىل التقليل على األمد الطويل من تكاليف تكنولوجيات الطاقة ذات االنبعاثات               )  ١١ ( ٧                     لـربنامج التشـغيل     
   .                                     تة مشاريع يف االنتظار متت املوافقة عليها                                                   املنخفضة من غازات الدفيئة، سوى مشروعني قيد التنفيذ وس
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                                                              الـتمويل املقـدم كمنح من مرفق البيئة العاملية والتمويل           - ٢      الشكل 
  )    ٢٠٠٤-    ١٩٩١ (                 املشترك حبسب املصدر 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         خمصصات متويل برامج تشغيل مشاريع مرفق البيئة العاملية         - ٣     الشكل
     ٢٠٠٤-    ١٩٩١                          املتعلقة بتغري املناخ للفترة 

  .    ٢٠٠٤                    لربنامج تغري املناخ،  ٢       لدراسة  ا  :     املصدر
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 تطور األولويات االستراتيجية -٢

                                                                                                                     يهتدي مرفق البيئة العاملية يف برجمة موارده يف الوقت الراهن بسبع أولويات استراتيجية وضعها جملس مرفق البيئة                  -  ٤٣
                              اختذت خالل مفاوضات عملية جتديد                                                   وكان وضع األولويات االستراتيجية حتثه القرارات اليت      .     ٢٠٠٣      مايو   /                العاملية يف أيار  

                                                                                 األهداف االستراتيجية لكل واحد من برامج مرفق البيئة العاملية سوف توضع لكي يعتمدها     "                                  املـوارد الثالـثة ومفادها أن       
                               بالنسبة للمجاالت احملورية ملرفق                                                                             ، وكانت تلك هي املرة األوىل اليت حتدد فيها املخصصات واألهداف الكلية                ...."      اجمللس  

         مليون     ٥٢٩                                                                                              وتقوم األهداف بالنسبة لعملية جتديد املوارد الثالثة على مستويات التمويل املتوقعة بقيمة             .  )  ١٢ (              يـئة العاملية     الب
                                                                                                                           دوالر أمـريكي لتغري املناخ، وهي توضح التأثري التراكمي جلميع املشاريع اليت جرت املوافقة عليها لفترة السنوات املالية                  

                             مليون طن من ثاين أكسيد         ٢٠٠                                     املوافقة على مشاريع تؤدي إىل جتنب         :                         كمـا وضـع هدف متوسط       .     ٢٠٠٦-    ٢٠٠٣
  .                                                                               وتتعلق ست من األولويات االستراتيجية السبع بتخفيف انبعاثات غازات الدفيئة           .  )  ١٣ (    ٢٠٠٤                            الكـربون بـنهاية عـام       

      نوفمرب  /        ن الثاين                                             ، أضاف جملس مرفق البيئة العاملية يف تشري        ) ٢             انظر اجلدول      ( )  ١٤ (                                    واسـتجابة لتوجـيهات مؤمتر األطراف     
  .                                 ، األولوية االستراتيجية بشأن التكيف    ٢٠٠٣

   األولويات االستراتيجية لتغري املناخ واألهداف املستقبلية -٢اجلدول 

 التمويل 
 )ماليني الدوالرات(

 املؤشرات وأهداف التجديد الثالث ملوارد مرفق البيئة العاملية
 )٢٠٠٦-٢٠٠٣السنة املالية (

     يجية                األولويات االسترات

            املنتجات أو                    حتويل األسواق إىل    .  ١                      األولوية االستراتيجية        ساعة /         غيغاوات  ١٢     ٠٠٠                         توفري سنوي يف الطاقة مبقدار  ٧٨
    .                                                   العمليات عالية الطاقة وقليلة انبعاثات غازات الدفيئة

                            أو القطاع اخلاص للتطبيقات     /                                             حجـم الـتمويل من إقراض القطاع العام و         ٨٤
                    مليون دوالر أمريكي   ٧٠٠  :                    املستهدفة حبسب املشروع

                         زيادة الوصول إىل مصادر      .  ٢                          األولويـة االسـتراتيجية     
              التمويل احمللية

  .                                                     ميغاواط إضافية نتيجة االستثمار يف قطاع الطاقة        ٤     ٠٠٠                 يـتوقع توفـري      ١٢٨
                                                                بلـدان إضافية لديها سياسات يف قطاع الطاقة واضحة بشأن             ١٠         هـنالك   

                     فعالية استغالل الطاقة /              الطاقة املتجددة

                              أن تكون أطر سياسات قطاعات       .  ٣                      األولوية االستراتيجية   
   .                                                   الطاقة داعمة للطاقات املتجددة وكفاءة استخدام الطاقة

                                                                   توصـيل خدمـة الطاقة املتجددة ملليوين شخص إضايف، وأصبحت هنالك            ٩٥
                                                            مؤسسـة إضـافية يف جمال اخلدمات االجتماعية تستخدم الطاقة         ٢٠     ٠٠٠

                                          جتاري مولد للدخل انطالقا من استخدام             عمل   ١٠     ٠٠٠                 املتجددة، وإجياد   
  .              الطاقة املتجددة

                          االسـتخدام املثمر للطاقة      .  ٤                          األولويـة االسـتراتيجية     
  .       املتجددة

                                 امللتزم به يف جمال التكنولوجيات      /                                       االستثمار العاملي اإلضايف الفعلي واملخطط     ٦٥
  .                                        املستهدفة، قياسا بعدد خطط األعمال التجارية

                          جتميع األسواق على املستوى      .  ٥                        األولويـة االستراتيجية    
                                             العاملي، واالبتكار الوطين للتكنولوجيات الناشئة 

                                                                          مدينة لديها خمطط نقل متكاملة وقابلة لالستدامة؛ وإكمال خطط النقل             ٢٠ ٧٩
                  كلم إضايف لسري     ٣     ٠٠٠                     مديـنة؛ وتشييد       ١٥                        السـريع باحلـافالت يف      

  .                الدراجات اهلوائية

                         وسائط النقل داخل املدن           تبديل    .  ٦                      األولوية االستراتيجية   
                                                      واستخدام تكنولوجيات الوقود والسيارات غري امللوثة للبيئة

                    جتريب هنج عملي للتكيف  .  ٧                    األولوية االستراتيجية   .              األهداف غري حمددة  .     ٢٠٠٧-    ٢٠٠٥                     التمويل للسنة املالية  ٥٠



FCCC/SBI/2004/18 
Page 16 

 

                              تسريع التحول من النهج القائمة  "                    تبني أهداف املرفق يف     ٢٠٠٦-    ٢٠٠٤                                        وخطـة عمل مرفق البيئة العاملية للفترة     -  ٤٤
                                                                  ومشاريع مرفق البيئة العاملية ال ترمي فقط إىل التأثري فورا يف             .  )  ١٥ ( "                                                    عـلى التكنولوجيات إىل تلك اليت تقوم على األسواق        

                                                        الذي يؤدي إىل خفض أو جتنب انبعاثات الغازات على           ق                                                                  انبعاثات غازات الدفيئة، بل أيضا لتحقيق التحول الدائم لألسوا        
                                          وميكن تصنيف استراتيجية مرفق البيئة العاملية   .                                        ّ                ولذا، فإن دور مرفق البيئة العاملية هو حفّاز يف أغلب األحيان  .         د الطويل   األم

                                              وضع سياسات التمكني؛ ومتويل األدوات واآلليات؛        :                                                                املـتعلقة بإزالـة احلواجز وحتويل األسواق إىل مخس فئات واسعة          
                                                  املعلومات وخلق الوعي العام؛ وشرح التكنولوجيات       /                        للمشروعات؛ ونشر املعرفة                                         ومناذج األعمال التجارية وتقدمي الدعم      
   .                                      والنهج املبتكرة للمشاريع وبناء القدرات

             يتألف من    )  ١٦ (                                                                                ً                    واستجابة لالحتياجات املتزايدة للتكيف مع تغري املناخ، فقد وضع مرفق البيئة العاملية هنجاً للتكيف              -  ٤٥
  :                 ثالثة عناصر أساسية

                                                                 وسيع دعم مرفق البيئة العاملية ألنشطة التكيف يف سياق البالغات الوطنية         مواصلة وت  ) أ (
                                                                                                             دعـم املشاريع اليت تربط بني التكيف والتدابري اليت حتقق املزايا البيئية األخرى اليت يدعمها مرفق البيئة                   ) ب (  

        العاملية
                              بالنسبة الستدامة مشاريع مرفق                                                                         إيـالء اعتـبار أكرب لتغري املناخ على أنه ميثل خطرا على األمد الطويل             ) ج (  

                                                                                               ّ                                البيـئة العاملـية، وتقليل مثل هذا اخلطر بتقييم خماطر تغري املناخ على املشاريع رهن التنفيذ، ووضع ممارسة جّيدة لتصميم                    
   .                            املشاريع واستعراضها وتنفيذها

                        اهتا اإلمنائية من خالل متويل                                                                                  مـرفق البيـئة العاملية سوف يساعد البلدان على تعميم تغري املناخ يف براجمها وسياس        -  ٤٦
                  ُ   ِّ                                                                                                       مشـاريع التكيف اليت ُتفعِّل الربط بني اجملاالت احملورية، وتعزز النهج املتكاملة والشاملة لعدة قطاعات إزاء إدارة املوارد                  

    رفق                                                                                                           واملصدر الرئيسي يف الوقت الراهن لتمويل مرفق البيئة العاملية ملشاريع التكيف هو الصندوق االستئماين مل                .           الطبيعـية 
                                                                                                       وسوف يستفيد مرفق البيئة العاملية من خربات املشاريع التجريبية لتطوير أفضل املمارسات وتقدير تكاليف             .                  البيـئة العاملية  

  .           ُ                               التكيف لكي ُيعمم التكيف يف أنشطتها بشكل أفضل

       ، وذلك     ٢٠٠٧-    ٢٠٠٥                               مليون دوالر أمريكي خالل الفترة   ٥٠                                                   وسوف تبلغ املوارد املتاحة هلذه النافذة التجريبية       -  ٤٧
      يوليه  /                                                           ومبوجب هذا الربنامج التجرييب الذي يستمر تنفيذه منذ متوز          .                                                    بإعادة ختصيص مبالغ داخل اجملال احملوري لتغري املناخ       

                                                                                                  ً                       ، سـوف يقوم مرفق البيئة العاملية بتمويل التكلفة اإلضافية ألنشطة التكيف اليت تولد فوائد بيئية عاملية، فضالً عن                       ٢٠٠٤
                     أما تنفيذ األولويات     .                                                                                ألنشـطة التكـيف املختارة اليت تبني البالغات الوطنية أهنا ذات أولوية عالية                                  الـتكلفة اإلضـافية     

                               ، اليت قد تؤثر نتيجتها على          ٢٠٠٥      مايو   /                                                                             االسـتراتيجية فسـوف تيسـره عملـية استعراض برامج التشغيل، حبلول أيار            
   .  )  ١٧ (                             األولويات االستراتيجية وأهدافها

                                                                                                   ورية ملرفق البيئة العاملية، فإن حافظة تغري املناخ هي األكثر اعتمادا على املسامهة الفعالة من                                 ومن بني اجملاالت احمل    -  ٤٨
                                                                                                     وكنتيجة لتوصيات السياسات العامة املتفق عليها كجزء من العملية الثالثة لتجديد موارد الصندوق               .  )  ١٨ (              القطـاع اخلاص  

ِ                               االسـتئماين ملـرفق البيئة العاملية، وِضعت ورقة تستعرض مشار               مايو  /                                                كة القطاع اخلاص من أجل اجتماع اجمللس يف أيار                                       
                                                                                                         وناقشـت الورقة، ضمن خيارات أخرى، فرص مشاركة القطاع اخلاص املباشرة وغري املباشرة يف املشاريع اليت                  .     ٢٠٠٤

               لدعم تنفيذ                                                                                 وتوحي األدلة بوجود إمكانية لتعبئة مستوى أكرب من املوارد من القطاع اخلاص             .  )  ١٩ (                           ميوهلا مرفق البيئة العاملية   
  .                مشاريع تغري املناخ
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 التوقعات املستقبلية -٣

                وبالرغم من أن     .                                                                                                 مـن الصـعب القيام بتخطيط استباقي مستقبلي حلافظة تغري املناخ اخلاصة مبرفق البيئة العاملية               -  ٤٩
                         عرفة تامة مبا قد يطرأ                                                                                                                وكـاالت التنفيذ لديها عموما إحساس باملشاريع املتوقعة، فإن أمانة مرفق البيئة العاملية ليس لديها م               

          ومع ذلك،    .                                                                                      وجيري إعداد حافظة مرفق البيئة العاملية، من جوانب كثرية، بالتشاور مع املستفيدين             .                    على املستوى القطري  
                                                                                                                         وكمـا ورد أعـاله، يضـع جملس مرفق البيئة العاملية أيضا أولويات استراتيجية ترسل إىل موظفي وكاالت التنفيذ وإىل                    

  .        القطري                 املوظفني علي املستوى

  .                                                                   ً                                                   وتقوم أمانة مرفق البيئة العاملية بتسجيل املشاريع فقط عندما تدخل رمسياً ضمن مشاريع مرفق البيئة رهن التنفيذ                 -  ٥٠
                                                                                                                              وتعكـف أمانة مرفق البيئة العاملية يف الوقت الراهن على إجراء استعراض متس إليه احلاجة للبيانات املتاحة حول املشاريع                   

                                                                                              شاريع اليت مل تصبح رهن التنفيذ وال ميكن معاجلتها بعد، وتوضح حالة املشاريع اليت بانتظار                                             رهـن التنفـيذ، وتستبعد امل     
   .                                                         ومن احملتمل إسقاط أو سحب بعض املشاريع املستقبلية رهن التنفيذ  .        التنفيذ

               العاملية لكنها                                  وافق عليها جملس مرفق البيئة       /                                                                 وتتضمن حافظة األنشطة املستقبلية احملتملة تلك األنشطة اليت صدقها         -  ٥١
                                                                                                                       مل تـبدأ بعد، وتسهيالت وضع املشاريع، واملشاريع رهن التنفيذ، واملشاريع اليت مل تصبح رهن التنفيذ، واملشاريع املؤجلة               

  .                          تفاصيل املشاريع املستقبلية ٣           ويبني اجلدول   .                     واملشاريع قيد االنتظار

 )أ( حبسب حالتها مشاريع تغري املناخ املستقبلية ملرفق البيئة العاملية-٣اجلدول 

 إمجايل خمصصات األموال ملرفق البيئة العاملية
 )مباليني الدوالرات(

 حالة املشروع عدد املشاريع

  )                مل تبدأ العمل بعد (                     تصديق املدير التنفيذي  /      موافقة ٤٠       ٤٦٥,٣٤

                                         تسهيالت وضع املشاريع، مرحلة ألف، باء، وجيم ٦٤      ٢٨٠,٨

   )                          تصبح رهن التنفيذ، مؤجلة              رهن التنفيذ، مل (            مشاريع أخرى  ٣١      ١١٠,٤

          يف االنتظار ٢٧       ١٨٩,٣٣

      اجملموع ١٦٢  ١        ٠٤٥,٨٧

  .    ٢٠٠٤                    لربنامج تغري املناخ،  ٢        الدراسة   :     املصدر
  .            أنشطة التمكني          باستثناء  ) أ ( 

ُ                                                                                        ومـن ضـمن املشاريع اليت ُصدقت، هنالك مشاريع على وشك أن تبدأ وأخرى بانتظار أن تتوفر هلا الظروف                    -  ٥٢                     
                                                    اخلاصة مبشاريع الطاقة الشمسية احلرارية، وبرامج        ٧                                                      األمثلة على هذه األخرية، العديد من برامج التشغيل              ومن    .       الشروط

  .                         هي مشاريع طاقة متجددة     )   ٤٠       من     ٢١ (                  وأكثر من نصفها      .                                           اخلاصـة باحلافالت اليت تعمل خبلية وقود         ١١           التشـغيل   
                                                 ح، بالرغم من أن غالبية املشاريع تروج للتكنولوجيات                                                                 وهتـدف ثالثـة من بني هذه املشاريع إىل إجياد أسواق لطاقة الريا         

                                      املستقلة يف جمال الطاقة املتجددة، أو     ت                                                                          الطاقة املستمدة من الكتلة األحيائية والطاقة املائية، وشرح التكنولوجيا         (           املخـتلطة   
                    ليت هبا مكونات لدعم                                                  الوقود اهلجني يف الشبكات الكهربائية الصغرية ا       /                                                 تكنولوجـيات الطاقـة املتجددة باستخدام الديزل      

                               ً                                                  وتشمل هذه املشاريع يف الغالب أيضاً مكونات متكنها من معاجلة احلواجز السياسية               ).             بشكل عام              الفولطاضوئية         الـنظم   
              الفولطاضوئية                                                                                   وهـنالك تركيز أقل على املشاريع اليت تركز فقط أو بصورة رئيسية على النظم                 .                           والقانونـية والتنظيمـية   
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                                   ويسعى عدد من املشاريع إىل تطوير        .                                                        يد من التركيز على الطاقة املتجددة لألغراض اإلنتاجية                                لالسـتخدام املـرتيل، واملز    
                                                                               أما غالبية املشاريع اجلديدة يف جمال الكفاءة يف استخدام الطاقة فتتضمن وضع              .                                           التطبـيقات ذات الصـلة بالكتلة احليوية      

  .                             أو مناذج جديدة لألعمال التجارية /               األدوات املالية و

                                                                                                  تسـهيالت وضع املشاريع استحداث املفاهيم واالقتراحات، وتقييم املشاريع، أو تصميمها من الناحية                      وتتـيح    -  ٥٣
     يف    ١٥                                                          ويبلغ إمجايل احلافظة احلالية لتسهيالت وضع املشاريع نسبة           .                                                    التقنـية، وإجراء دراسات اجلدوى للمشاريع الكبرية      

ِ           وُصِرفت نسبة     .      املناخ                      من إمجايل خمصصات تغري       )                       مليون دوالر أمريكي        ٢٨٠,٨ (       املائة    ُ                                يف املائة من موارد تسهيالت        ٦٠ 
                        يف املائة على برامج      ١٤          ؛ ونسبة    ٧                                  يف املائة على برامج التشغيل         ٢٣          ؛ ونسبة    ٦                                         وضـع املشـاريع عـلى برامج التشغيل         

  .  ١١                             يف املائة على برامج التشغيل ١      ونسبة                              تدابري االستجابة يف األجل القصري؛               يف املائة على  ٢        ؛ ونسبة  ٥        التشغيل 

                                                                                              التقسيم املفصل للمشاريع رهن التنفيذ ملرفق البيئة العاملية خالل الفترة املتبقية من عملية جتديد      ٤               ويـبني اجلدول     -  ٥٤
   .                                                                                                     ومتتد الفترة الرمسية احلالية للمشاريع رهن التنفيذ ملرفق البيئة العاملية حىت هناية عملية جتديد املوارد الثالثة  .               املوارد الثالثة

 ٢٠٠٦ و٢٠٠٥ مشاريع تغري املناخ رهن التنفيذ ملرفق البيئة العاملية لعامي -٤اجلدول 
 )بدوالرات الواليات املتحدة األمريكية(

 ٢٠٠٥السنة املالية 

 اجملموع

 مصرف التنمية
 البنك الدويل للبلدان األمريكية

 برنامج األمم
 املتحدة للبيئة

برنامج األمم 
 ستراتيجيةاألولوية اال الرمز املتحدة اإلمنائي

          حتول السوق  ١                    األولوية االستراتيجية   ٧     ٧٤٥     ٠٠٠  ٢     ٠٠٠     ٠٠٠    ٩     ٧٤٥     ٠٠٠

                     التمويل احمللي املستدام  ٢                    األولوية االستراتيجية    ٣٠     ١٨٤     ١٠٠  ٧     ٣٠٠     ٠٠٠   ٣٣     ٥١٥     ٠٠٠  ٤     ١٤٠     ٠٠٠   ٧٥     ١٣٩     ١٠٠

                 إصالح قطاع الطاقة  ٣                     األولوية االستراتيجية  ٩     ٥٠٣     ٥٠٠   ٤٥     ٩٢٥     ٠٠٠   ٢٩     ٩٦٥     ٠٠٠  ٨     ٨٥٠     ٠٠٠   ٩٤     ٢٤٣     ٥٠٠

                   االستخدامات املثمرة   ٤                    األولوية االستراتيجية    ٢٠     ٧٤٢     ٤٥٠   ١٠     ٦٥٣     ٦٠٠  ١     ٠٢٥     ٠٠٠    ٣٢     ٤٢١     ٠٥٠

        الناشئة                  إمجايل التكنولوجيات   ٥                    األولوية االستراتيجية      ١٥     ٣٥٠     ٠٠٠    ١٥     ٣٥٠     ٠٠٠

      ستدام        النقل امل  ٦                    األولوية االستراتيجية   ٤     ٠٥٠     ٠٠٠    ١٢     ٠٠٠     ٠٠٠    ١٦     ٠٥٠     ٠٠٠

     

٣     ٠٠٠     ٠٠٠  ٤     ٢٧٠     ٠٠٠   ٧     ٢٧٠     ٠٠٠   

   لف                     األولوية االستراتيجية أ

  ) ٧                    األولوية االستراتيجية  (

     إزاء                          النهج التجرييب والعملي     (      أخرى  
  )     لتكيف ا

                             تدابري االستجابة  يف األجل القصري                      االستجابة يف األجل القصري    ٤     ٣٥٠     ٠٠٠   ٤     ٣٥٠     ٠٠٠

       اجملاميع    ٧٢     ٢٢٥     ٠٥٠   ٦٨     ٨٧٨     ٦٠٠    ١٠٠   ٥  ٤٧     ٠٠٠   ١٢     ٩٩٠     ٠٠٠    ٢٥٤     ٥٦٨     ٦٥٠

 ٢٠٠٦السنة املالية 

          حتول السوق  ١                    األولوية االستراتيجية    ١٦     ٤٣٢     ٠٠٠    ١١     ٦٩٧     ٠٠٠    ٢٨     ١٢٩     ٠٠٠

                     التمويل احمللي املستدام  ٢                    األولوية االستراتيجية    ١٠     ١٥٦     ٠٠٠    ٣٧     ٣٥٠     ٠٠٠    ٤٧     ٥٠٦     ٠٠٠

                 إصالح قطاع الطاقة  ٣              االستراتيجية        األولوية   ١٨     ٩٧١     ٠٠٠   ٩     ٠٨١     ٠٠٠    ٢٨     ٠٥٢     ٠٠٠

                   االستخدامات املثمرة   ٤                    األولوية االستراتيجية   ٨     ٥٥٠     ٠٠٠   ٢     ٩٠٠     ٠٠٠    ١١     ٤٥٠     ٠٠٠

          الناشئة                 إمجايل التكنولوجيات  ٥                    األولوية االستراتيجية      ٣٥     ٢٢٠     ٠٠٠    ٣٥     ٢٢٠     ٠٠٠

              النقل املستدام  ٦                     األولوية االستراتيجية   ١٣     ٦٢٥     ٠٠٠  ٣     ٠٢٥     ٠٠٠  ٢     ٠٢٥     ٠٠٠    ١٨     ٦٧٥     ٠٠٠

     

٦     ٤٢٥     ٥٠٠     ٦     ٤٢٥     ٥٠٠  

   لف                     األولوية االستراتيجية أ

  ) ٧                    األولوية االستراتيجية  (

     إزاء                          النهج التجرييب والعملي     (      أخرى  
  )     لتكيف ا

                             تدابري االستجابة  يف األجل القصري                      االستجابة يف األجل القصري        صفر

       اجملاميع    ٧٤    ٥٩ ١     ٥٠٠  ٣     ٠٢٥     ٠٠٠   ٩٨     ٢٧٣     ٠٠٠    صفر    ١٧٥     ٤٥٧     ٥٠٠

  .                         أمانة مرفق البيئة العاملية  :     املصدر
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  مصادر التمويل األخرى املتاحة�     ً خامسا  

                                                          من مرفق مذكرة التفاهم تقران أمهية مصادر التمويل األخرى لدعم   )  د ( ١          والفقرة  ة                مـن االتفاقي    ٥-  ١١         املـادة    -  ٥٥
                                                   ة املاضية، وكنتيجة بالدرجة األوىل الهتمام األطراف                          ويف السنوات القليل    .                                                اجلهـود الـيت تبذهلا األطراف لتنفيذ االتفاقية       

  .                                                                                                                          املـتزايد مبعاجلة مشكلة تغري املناخ، فقد حدثت زيادة كبرية يف عدد مصادر التمويل لتنفيذ األنشطة املتصلة بتغري املناخ                  
                     اجمها املتزايدة احلجم                                     ً     ً                                                              وهـذا الـتوجه الناشئ مينح األطراف قدراً كبرياً من اخليارات للوصول إىل التمويل لتيسري تنفيذ بر                

                                                                                                واخليارات املتاحة يف إطار عملية االتفاقية تشمل الصناديق االستئمانية اجلديدة الثالثة املتعلقة              .                            والنطاق يف جمال تغري املناخ    
ِ   اُتِفق                                                   ، والتشغيل الوشيك آللية التنمية النظيفة اليت            ٢٠٠١                                                                   بتغري املناخ اليت أنشأها مؤمتر األطراف يف دورته السابعة يف عام              ُ 

  . ٧                           عليها أيضا خالل مؤمتر األطراف 

                                 ونظرا لعدم توفر بيانات مفصلة       .                     ً     ً                                                      ويقدم هذا الفصل عرضاً شامالً لبعض مصادر التمويل الرئيسية لتنفيذ االتفاقية           -  ٥٦
    هذا      ً     ً                                                                                                      تفصـيالً جـيداً عن متويل األنشطة املتصلة بتغري املناخ، وحمدودية الوقت املتاح للوصول إىل البيانات من أجل إعداد              

                                      وعليه، فإن هذا الفصل يشري فقط إىل         .                                                                                   التقرير، مل يكن من املمكن تقدمي معلومات وافية عن مجيع مصادر التمويل املمكنة            
                                                                                                                       مصـادر التمويل املتزايدة وإىل الفرص والتحديات اليت تواجه األطراف عند القيام مبهمة العرض اإلمجايل لتمويل األنشطة                 

  .                                                       خ لكي تتمكن من الوصول إىل املوارد من قنوات التمويل املتاحة                           والربامج ذات الصلة بتغري املنا

 الصناديق اجلديدة - ١

                             ً والصندوق اخلاص بتغري املناخ، فضالً   )                         صندوق أقل البلدان منوا    (                                             أنشـئ مبوجب االتفاقية صندوقان جديدان مها         -  ٥٧
                                 يدة لتعبئة املوارد لدعم تنفيذ                                                                                         عـن صـندوق التكيف الذي أنشئ مبوجب الربوتوكول، وتوفر هذه الصناديق قنوات جد             

  .                                                                                                                               أنشـطة تغري املناخ يف البلدان النامية، وهي تعترب مكملة لتلك املمولة من موارد الصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية                  
                  العمل الوطنية                                                                                                               وقـد أنشـئ صـندوق أقل البلدان منوا لدعم برنامج عمل هذه البلدان الذي يشمل إعداد وتنفيذ برامج                  

                                                                                                                ف، كما أنشئ صندوق التكيف لتمويل مشاريع وبرامج التكيف احملددة يف البلدان النامية األطراف يف الربوتوكول،                     للتكي
      إىل   )  ٢٠ (                                            إن توجيهات مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة        .  ٧-    م أ  / ٥              من املقرر     ٨   ً                                      فضالً عن متويل األنشطة احملددة يف الفقرة        

                                                                     اص بتغري املناخ تشري إىل أن الصندوق سوف يستخدم يف البداية لدعم                                                               مـرفق البيـئة العاملـية بشأن عمل الصندوق اخل         
                  وسوف يواصل مؤمتر     .                                                                                                 األنشـطة ذات األولويـة يف جمال التكيف ونقل التكنولوجيا وما يرتبط بذلك من بناء القدرات               

                 نشطة اليت ستمول                                                                                                            األطـراف يف دورتـه العاشـرة التداول حول التوجيهات اليت ستقدم إىل مرفق البيئة العاملية بشأن األ                 
                                           ، سوف يقوم مرفق البيئة العاملية بعقد اجتماع     ٢٠٠٤       نوفمرب   /                ويف تشرين الثاين    .                                     مبوجـب الصـندوق اخلاص بتغري املناخ      

   .                                                     للماحنني لتعبئة املوارد للصندوق اخلاص بتغري املناخ وتشغيله

                                    بالتكيف يف هذه البلدان، وتلقت                 ً                            ً                                       وقـد بـدأ فعالً تشغيل صندوق أقل البلدان منواً الذي يدعم األنشطة املتصلة              -  ٥٨
         تشرين   ٦                                         مليون دوالر أمريكي خالل الفترة من            ١٦,٥                            مسامهات إمجالية مببلغ قدره       )             البنك الدويل  (        ّ              اجلهـة القّيمة عليه     

                          العمل الوطنية للتكيف             من برامج     ٤٣                                   ويبلغ إمجايل املوارد املعتمدة ل          .     ٢٠٠٤       يونيه   /             إىل حزيران      ٢٠٠٢         نوفمـرب    /       الـثاين 
                                                                 واتفق األطراف يف الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف على أن يستخدم            .                       مليون دوالر أمريكي    )  ٢١ (   ٩,٤          عم عاملي             ومشروعي د 

                                             العمل الوطنية للتكيف يف أقرب وقت ممكن عقب         برامج                                                  ً                       مرفق البيئة العاملية موارد من صندوق أقل البلدان منواً لدعم تنفيذ            
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                                                                      الراهن لتعبئة موارد إضافية لتجديد موارد الصندوق حبيث يتمكن من                                  وتبذل اجلهود يف الوقت       .  )  ٢٢ (                     الفـراغ من إعدادها   
   .               تقدمي هذا الدعم

                                                                                              وسـوف جيري تشغيل صندوق التكيف عندما يدخل بروتوكول كيوتو حيز النفاذ وحيصل الصندوق على نسبة        -  ٥٩
                                 ذه املوارد ملساعدة البلدان النامية              وسوف تستخدم ه   ).                ً       أقل البلدان منواً معفاة  (                                                   يف املائـة من عائدات آلية التنمية النظيفة           ٢

  .                                                                             األطراف املعرضة بشكل خاص إىل التأثريات السلبية لتغري املناخ على تغطية تكاليف التكيف

 موارد التمويل الثنائية - ٢

                                                                                                                      توفـر الـبالغات الوطنـية الثالثة للبلدان األطراف املدرجة يف املرفق الثاين وسيلة لتقييم الدعم الثنائي ألنشطة                   -  ٦٠
                                                                واملعلومات اليت تتضمنها تلك التقارير تبني أن األطراف املدرجة يف املرفق   .                                                   املشـاريع املتصلة بتغري املناخ يف البلدان النامية      

               ، وذلك ألنشطة    ) ٤             انظر الشكل      (    ١٩٩٩-    ١٩٩٧                                     بليون دوالر أمريكي خالل الفترة        )  ٢٣ (    ١٠,٢                         الـثاين قدمت أكثر من      
  .                      قطاعات التخفيف والتكيف /         تشمل جماالت

 ١٩٩٩-١٩٩٧ املسامهات املالية الثنائية لبعض القطاعات املتصلة بتنفيذ االتفاقية -٤لشكل ا
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                   وتضمنت املشاريع يف     .                              يف املائة من إمجايل املوارد       ٤٧                                                           وجمال الطاقة هو األكثر أمهية حيث يتلقى نسبة أكثر من            -  ٦١
             ومشلت مشاريع    .                                            رة الطاقة واستغالل مصادر الطاقة املتجددة                                                            هذا القطاع تلك اليت استهدفت حتسني كفاءة وختطيط وإدا        

                                                 أما املشاريع الزراعية فقد كانت يف األساس تلك          .                                                                    قطاع احلراجة تلك اليت تستهدف إدارة الغابات وزيادة غرس األحراج         
                   من الدعم، فهنالك                                             وبالرغم من أن أنشطة التخفيف تلقت املستوى األكرب  .                                            املتعلقة باستدامة استخدام األرض وإدارة التربة

                            بليون دوالر أمريكي على         ٣,٥٧      و       ٣,٢٢                                                                          دعم متزايد ألنشطة التكيف حبيث بلغ دعم أنشطة التكيف والتخفيف حوايل            
                                                                               وقد عكفت جلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان              ).  ٥             انظر الشكل      (    ١٩٩٩                    الـتوايل يف عـام      

                                                                                               هات تدفقات املساعدة اإلمنائية ملا وراء البحار لدعم األنشطة املتصلة بتغري املناخ يف البلدان                                          االقتصـادي عـلى حتليل اجتا     
                                                                                                         النامية، وبشكل أساسي يف قطاعات النقل والطاقة والزراعة واحلراجة، وتتسق املعلومات املقدمة بشكل كبري مع املعلومات 

   .                            اليت تضمنتها البالغات الوطنية

 سامهات املالية الثنائية ألنشطة التخفيف والتكيف   تطور امل-٥الشكل 
 ١٩٩٩-١٩٩٧لـدعم تنفيذ االتفاقية، 

 املؤسسات املالية الدولية - ٣

       ً                                                                                                              إن عـدداً مـن املؤسسات املالية الدولية، مبا فيها جمموعة البنك الدويل وبنوك التنمية اإلقليمية، لديها حافظات                   -  ٦٢
  .                                                                     الطاقة واحتباس الكربون مما يدعم جهود البلدان النامية لتنفيذ االتفاقية                                    استثمارات هامة تتضمن مشاريع يف قطاعات

                                                                                                         وقـد وافقت جمموعة البنك الدويل خالل السنوات األربع عشرة املاضية على قروض واعتمادات بلغت قيمتها                 -  ٦٣
               بليون دوالر     ١٥       ى حنو                                     ً                                                    باليني دوالر أمريكي واستحصلت استناداً إىل استثماراهتا وما تقدمه من دعم تقين عل              ٥        حـوايل   

  ،     ٢٠٠٤                ويف بداية عام      .                                                                                               أمـريكي يف شكل متويل إضايف من مصادر عامة وخاصة وثنائية للطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة              
                               بليون دوالر أمريكي يف شكل قروض    ١,٧                                                                    تضمنت حافظة البنك النشطة يف جمال الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة أكثر من 

  .                                                                  بلدا، ويشري ذلك إىل زيادة دعم األنشطة املتعلقة بتغري املناخ            ٣٦                 وعا موزعة على            مشـر    ٧٢                        واعـتمادات ومـنح يف      
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                                                                                          يف املائة من تكاليف مشاريع الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة تغطى بالتمويل املشترك،               ٦٠       ً                          ومنوذجـياً، فإن أكثر من نسبة       
   ). ٥           انظر اجلدول  (                               ويكون أكثره من خالل القطاع اخلاص 

 ١٩٩٠ عام منذة وكفاءة الطاق الدويل املتعلقة بالطاقة املتجددة البنكجمموعة  تعهدات -٥ اجلدول

 )مباليني الدوالرات األمريكية(

      املصدر اجملموع  املتجددةالطاقة كفاءة الطاقة

       املباشر          االستثمار   

  ) أ ( )    ولية                                              البنك الدويل لإلنشاء والتعمري واملؤسسة اإلمنائية الد   (     الدويل       البنك  ٣     ٠٥٤  ١     ٣٢٠  ١     ٧٣٤

  ) ب (         الدولية      املالية        املؤسسة    ٨٤٥    ٧٥٢   ٩٣

  ) ج (         الستثمارات ل        الداعم         التمويل   

                            مبالغ اعتمدت أو قيد االعتماد      ̀  ١̀           الكربون             متويل مشاريع ،                لإلنشاء والتعمري     الدويل       البنك    ٤١٠         غري منطبق         غري منطبق

                  مت التعهد بدفعها     مبالغ    ̀  ٢̀          ٢٩٥    ٢٣٤   ٦١

          االعتماد   قيد       مبالغ         الكربون         مشاريع     متويل           الدولية،       املالية        املؤسسة   ٥٥    طبق     غري من         غري منطبق

  ) د (                املتعددة األطراف          االستثمارات       ضمان      وكالة    ٦٠٠    ٦٠٠    صفر

  .    ٢٠٠٤      أبريل  /       نيسان  ١٣                       دور جمموعة البنك الدويل،   :                              الطاقة املتجددة من أجل التنمية  :     املصدر

 <http://www.worldbank.org/energy/RenewableEnergy%20Brochure.pdf>.  

             أرقام البنك    .                       جملموعة البنك الدويل       ٢٠٠٤                            بلدا حىت السنة املالية        ٤٥                                                       املوافقـات الصـادرة عن جملس القروض واالعتمادات يف            ) أ ( 
   .          ميغاواط  ١٠                                        الدويل تشمل فقط الطاقة املائية اليت تقل عن 

                         أسهم وقروض املؤسسة املالية  (                                   حسب إمجايل مستويات التعهدات األصلية                     ُ     قيمة هذه االستثمارات ُتقاس   .                        حافظة االستثمار العامة    ) ب ( 
                                                                                                     وذلك يعين، أسهم اجلهة الراعية، وغري ذلك من التمويل املشترك، والتمويل املشترك مع مرفق البيئة                (                                           ، وتستبعد قيمة أي متويل مرتبط مبعامالت         )       الدولية

   ).                               العاملية أو متويل مشروعات الكربون
          فهي ال   -                                                                                                    يع الكربون، ووكالة ضمان االستثمارات املتعددة األطراف يدعم بصفة أساسية استثمارات القطاع اخلاص                      متويل مشار   ) ج ( 

                                                                                                       ويف احلالة النموذجية، يدعم متويل مشاريع الكربون مخسة أو ستة أضعاف قيمة مشتريات ختفيضات انبعاثات الكربون يف     .                            تسـتثمر يف مشاريع مباشرة    
  .    ٢٠٠٠                                 ذ نشوء متويل مشاريع الكربون يف عام          األرقام من  .           االستثمارات

             بليون دوالر    ٢,٣                                                  ضمانات داعمة الستثمارات يف جمال الطاقة املتجددة بقيمة   .                                                األرقـام تـبني التغطـية اإلمجالية لالستثمارات         ) د ( 
  .      أمريكي

                      دة التعمري والتنمية،                                                                                         مصارف التنمية األفريقي، واآلسيوي، وللبلدان األمريكية، إضافة إىل املصرف األورويب إلعا           -  ٦٤
                ، وكفاءة الطاقة  "       النظيفة "                                                                                                  لديها بصورة متزايدة حافظات متعلقة بالطاقة مكنتها من دعم أنشطة املشاريع يف جماالت الطاقة               

                                                                                                      بيد أن مستوى املعلومات التفصيلية الواردة من هذه املؤسسات ال يتيح لألمانة توفري صورة أكمل عن                  .                 والطاقة املتجددة 
ِ                                                        ُصِرفت على أنشطة املشاريع اليت تدفع تنفيذ االتفاقية إىل األمام           املوارد اليت  ُ    ). ٦           انظر اجلدول  ( 
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 ة موجز االستثمارات املتصلة بتغري املناخ ملصارف التنمية اإلقليمي-٦اجلدول 

                       مشروعا ذات مكونات      ١٤                               بلـيون دوالر أمريكي على           ١,٤٨        مـبلغ     :     ٢٠٠٤-    ١٩٩٨
                             مشروعا للمساعدة التقنية      ٤١                ر أمريكي على                 مليون دوال      ٢٨,٣       ومبلغ    .                تتعلق بالتخفيف 

  .                              اليت تدعم أنشطة التخفيف والتكيف

                    مصرف التنمية اآلسيوي

ُ                                    مليون دوالر أمريكي ُصرفت على أنشطة تتعلق مبصادر             ٣٧,٤        حـوايل     :     ٢٠٠١-    ١٩٦٧                    
                                     واخلطة االستراتيجية لالستثمار يف جمال       .                                                  الطاقـة املتجددة وال مركزية التزويد بالكهرباء      

   .     ٢٠١٢-    ٢٠٠٤             لرياح للفترة       طاقة ا

                     مصرف التنمية األفريقي

                                                                                         متويـل الدراسـات التقنية وعمليات حتديد النطاق فيما يتعلق بتخفيف انبعاثات غازات             
                                                                           واملشاريع اليت تتلقى القروض من املصرف ال تستهدف التخفيف، بل تساهم يف              .          الدفيـئة 

         والزيادة   .                     ريع الطاقة املتجددة                                                            الكثري من األحيان يف خفض انبعاثات غازات الدفيئة، كمشا        
  .                                  املتوقعة يف استثمارات الطاقة النظيفة

                              مصرف التنمية للبلدان األمريكية

                                                        مليون يورو لألنشطة املتعلقة خبفض االنبعاثات وكفاءة             ٢١١,٢             خصـص مبلغ      :     ٢٠٠٣
    عدة               وال يتلقى مسا    .                                                                           الطاقة، وذلك بصورة أساسية للبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية         

  .               ّ                                  من املصرف سوى قلّة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول

                                   املصرف األورويب إلعادة التعمري والتنمية

 املؤسسات املتعددة األطراف - ٤

                                                                                                            كشفت املعلومات املقدمة من منظمات األمم املتحدة، مبا يف ذلك برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم                 -  ٦٥
                                                                                                                  ، ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، ومنظمة األغذية والزراعة، ومنظمة الصحة العاملية، واملنظمة العاملية                            املتحدة للبيئة 

                                                                                                                               لألرصـاد اجلويـة، أن هذه املنظمات لديها القدرات التقنية واملؤسسية املناسبة لدعم البلدان النامية يف اجلهود اليت تبذهلا                   
                                    ومع ذلك، فإن هذه املنظمات تشري إىل       .                                           والتكيف ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات                                           لتنفـيذ االتفاقـية يف جمال التخفيف        

  .                                                                                                                             حمدوديـة مواردهـا املالية األساسية خالف تلك اليت يقدمها مرفق البيئة العاملية لدعم تنفيذ األنشطة املتصلة بتغري املناخ                  
   .        مي الدعم                                               اجملاالت الرئيسية اليت تقوم فيها هذه املنظمات بتقد ٧            ويلخص اجلدول 
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                                                                     الدعـم املقـدم لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول يف جمال األنشطة              - ٧      اجلدول 
                   منظمات األمم املتحدة              اليت تقوم هبا                   املتعلقة بتغري املناخ

                                مليون دوالر أمريكي ويدعمها       ٥٠                                                             املـوارد املالية األساسية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي هي          
               يتعلق يف أغلب    (                        والتركيز على التخفيف      .                    مليون دوالر أمريكي       ١٠٠                       متويـل مشـترك حبوايل      

  .                                                     ويتوقع حدوث زيادة يف الدعم املقدم ألنشطة التكيف والتخفيف  .        والتكيف  )               األحيان بالطاقة

                          برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

                                                  دراسة إقليمية عن التأثريات والتعرض للمخاطر         ٢٤       إجراء    :                                 عـدة مـبادرات يف جمال التكيف      
                                                                                         ييم؛ وتعميم دراسة التعرض للمخاطر والتقييم يف شرق وجنوب القارة األفريقية؛ وتركيب                 والتق

                                                                                              نظـم لإلنـذار املبكر يف حالة فيضانات البحريات املتجمدة يف اهلمااليا؛ وتقليل تعرض املناطق               
                             احلد من وطأة الفقر وتعميم       :                   والتحديات األساسية   .                                        السـاحلية يف جزر احمليط اهلندي لألخطار      

  .  يف    التك

                          برنامج األمم املتحدة للبيئة

                                                                                                 التركـيز على بناء القدرات، ونقل التكنولوجيا واملشاريع اإلرشادية املتعلقة بتخفيف انبعاثات            
  .                                                                            غازات الدفيئة، مبا يف ذلك حتسني كفاءة الطاقة يف الصناعات ذات االستهالك املكثف للطاقة

                                   منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية

                                                                                   الزراعة، والطاقة البيولوجية، والتنوع البيولوجي، واألحراج، واملعلومات، ونقل                       التركـيز على  
  .                                                                                    التكنولوجيا، وبناء القدرات، واالقتصادات املعتمدة على املوارد الطبيعية واالستدامة البيئية

                      منظمة األغذية والزراعة

                    منظمة الصحة العاملية  .      اإلنسان                                                           تدعم األنشطة اليت تقلل إىل أدىن حد من تأثريات تغري املناخ على صحة 

                                                                                                األنشطة املتعلقة بتغري املناخ وبصفة رئيسية يف جماالت موارد املياه، واملناطق الساحلية واحتباس             
                                                                                              الكـربون، تتم بصورة جوهرية يف إطار الربامج احلكومية الدولية لليونسكو، وحتديدا يف إطار              

                                               امج اهليدرولوجي الدويل وبرنامج اإلنسان واحمليط                                                      اللجنة األوقيانوغرافية احلكومية الدولية، والربن    
  .     احليوي

          اليونيسكو

                            املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية  .                                                                            تقدم الدعم لرصد الغالف اجلوي مبا يف ذلك انبعاثات غازات الدفيئة وكمية اهلباء يف اجلو

 تدفقات رأس املال اخلاص - ٥

                            تكنولوجيات وسياسات وتدابري                                   ملعين بتغري املناخ نشرة بعنوان                                       ، أصدر الفريق احلكومي الدويل ا         ١٩٩٦          يف عـام     -  ٦٦
                                                                                     تصف القطاعات والتكنولوجيات اليت حتتاج املزيد من االستثمار للمساعدة يف ختفيف املخاطر                                     التخفـيف من تغري املناخ،      

                       وإنتاج الطاقة بطريقة      ،   )  ٢٤ (                  ً                                                     وتطالب النشرة خاصةً بكفاءة أكرب يف استخدام الطاقة يف مجيع القطاعات            .                    املـتعلقة باملـناخ   
                                               ، والسيطرة على امللوثات الناجتة عن احتراق الوقود  )                                                    مبـا يف ذلـك اسـتخدام الوقود األحفوري بكفاءة أعلى       (        أنظـف   

                                                                                                                       األحفوري، والتوسع يف استخدام مصادر الطاقة املتجددة؛ وزيادة احتباس الكربون يف النباتات والتربة، والتعامل وحتسني               
   .                                           فيئة من الزراعة وعمليات التخلص من النفايات                      أسر انبعاثات غازات الد
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                                                                                                    وقـد يكـون االستثمار، وخاصة االستثمار األجنيب املباشر من البلدان املدرجة يف املرفق الثاين، هو من املصادر       -  ٦٧
              مكانية اعتماد                                                                              غري أن االستثمار اخلاص لديه إمكانية املسامهة يف زيادة انبعاثات غازات الدفيئة، وإ     .                      اهلامة لالستثمار اخلاص  

  -                               السلبية واإلجيابية على حد سواء -           وهذه الصالت   .                                                              تكنولوجيات لتخفيف تأثري تغري املناخ بتقليل أو احتباس االنبعاثات  
                                                              ً                        ُ                       بـني االستثمار اخلاص وتغري املناخ ختتلف باختالف القطاعات والبلدان تبعاً جملموعة من العوامل اليت مل ُيفهم العديد منها      

  .    ً     ً فهماً جيداً

                                                                                    ً                         إن األونكـتاد الـذي مـا فتئ يتعقب تدفقات االستثمار األجنيب املباشر منذ السبعينيات، نشر مؤخراً ثالث                   - ٨ ٦
                                                         ، وهي مستخلصة من مقابالت مع وكاالت ترويج االستثمار،          "                                     آفاق تدفقات االستثمار األجنيب املباشر     "              مذكـرات عن    

ّ                                           وقّدرت املذكرات الثالث أن تدفقات االستثمار األجنيب   .                                                       وخرباء من شركات عرب وطنية ويف جمال حتديد مواقع االستثمار       
          وقد زادت    .                            ُ                                                              ً                      املباشـر إىل الـبلدان النامـية ُيتوقع أن تزداد يف األجل املتوسط والقصري بعد االحنسار الذي شهدته مؤخراً                  

   ويف   .        السنة                     بليون دوالر أمريكي يف   ١٨٤     إىل     ١٩٩٩                                                                 تدفقـات االستثمار األجنيب املباشر خالل التسعينات لتصل يف عام           
                                                              وتربز ضخامة هذه االستثمارات احلاجة إىل النظر يف أفضل الطرق           .                         بليون دوالر يف السنة       ١٤٣               كان الرقم        ٢٠٠٠       عـام   

    كما   .                                                                                                                      الجتذاب أو دفع املزيد من االستثمار اخلاص لدعم تنفيذ املشاريع اليت تقلل إىل أدىن حد من املخاطر املتعلقة باملناخ                  
                                                                                                 د تضطلع به مصادر متويل أخرى مثل مرفق البيئة العاملية واملساعدة اإلمنائية الرمسية واملؤسسات                                         تـربز أمهية الدور الذي ق     

                                                                                                                  املـتعددة األطـراف، يف املساعدة االستحصال على قدر أكرب من رأس املال اخلاص للمسامهة يف ختفيف املخاطر املتعلقة                   
     ١٩٩١                                                    فإن التمويل املشترك مع القطاع اخلاص بني العامني                                                                  وبالنسـبة ملـرفق البيئة العاملية، على سبيل املثال،            .         باملـناخ 

ُ                   يف املائة تقريبا من إمجايل املوارد اليت ُخصصت جملال تغري املناخ  ٢٩      ّ        قد مثّل نسبة     ٢٠٠٤ و                                     .   

 آلية التنمية النظيفة - ٦

                       دان النامية تساعد يف      ُ                                                                                            اعُتمدت آلية التنمية النظيفة مبوجب بروتوكول كيوتو من أجل تعبئة املوارد ملشاريع يف البل              -  ٦٩
            ُ                                وهذه اآللية أُعدت بشكل خاص إلشراك القطاع         .                                                                        التخفيف من تأثري تغري املناخ، وتعزز يف نفس الوقت التنمية املستدامة          

  .            ً                                                                                                               اخلاص إشراكاً ذا طاقات هامة، بيد أهنا ال تستبعد استخدام األموال العامة إذا مل حيدث حتويل للمساعدة اإلمنائية الرمسية                  
                                                              اليت مت احلصول عليها خلفض االنبعاثات أو لتعزيز املصارف، اليت قد        )                               وحدات خفض االنبعاثات املعتمدة    (    ات            واالعـتماد 

                                                      ِ                                                               حيـدث العكـس إذا مل يتحصل عليها، ميكن أن تستخدم مباشرة من ِقبل أحد األطراف املدرجة يف املرفق األول للوفاء                     
                                     واملتوقع ألنشطة مشروع آلية التنمية       .                         الدويل لتبادل االنبعاثات                                                              بأهدافـه احملددة يف بروتوكول كيوتو، أو بيعها يف السوق           

   ٥- ٤                                                                               ً                                             النظيفة أن تعزز نقل التكنولوجيا والدراية اآلمنة والسليمة من الناحية البيئية، فضالً عن تلك املطلوبة مبقتضى املادة                  
  .                  من برتوكول كيوتو  ١٠                   من االتفاقية واملادة 

   أو  /                                                                            الراهن ملشاريع آلية التنمية النظيفة، مثل االستثمارات األولية الكبرية، و                                             ومسـتوى املوارد املتاحة يف الوقت        -  ٧٠
                     ومع ذلك، ومع األخذ      .                                                                                                 املردود املتوقع منها، ميكن يف أفضل احلاالت تقديره بالتقريب، نظرا لتغري بيانات العرض والطلب             

                                              ت على النتائج، فإن املؤشرات ميكن رغم ذلك                                                                                   بعني االعتبار أن أي نتيجة منوذجية ينبغي استخدامها حبذر، وتأثري الفرضيا          
                       ويتوقع حلجم سوق آلية      .     ٢٠١٢                                                            عن احلجم املتوقع لسوق آلية التنمية النظيفة حىت عام            )  ٢٥ (                          احلصول عليها من املنشورات   

         مليون     ٥٠٠    و   ٥٠                ما يتراوح بني       (    ٢٠١٠                                            مليون طن من ثاين أكسيد الكربون عام            ٢٥٠                                       التنمية النظيفة أن يبلغ ما يعادل       
                     وميثل ذلك إمجايل حجم       ).            يف املائة    ٥٠         نسبة   -  +/         يف حدود    (                                            دوالرا لكل طن من ثاين أكسيد الكربون           ١١       بقيمة    )  ن ط

                       والشيء احلاسم بالنسبة     .     ٢٠١٢-    ٢٠٠٨                                                    مليون طن من ثاين أكسيد الكربون خالل األعوام               ١,٢٥٠                    السـوق مبا يعادل     
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                         وإذا مل يتحقق ذلك، فإن      .     ٢٠١٢                          ت املعتمدة ملا بعد عام                                                                   هلذا الرقم هو ضمان حتقق افتراض قيمة وحدات خفض االنبعاثا         
   .                                              مليون طن من ثاين أكسيد الكربون عن نفس الفترة   ٤٥٠   و   ٢٥٠                           العرض قد يتقلص إىل ما يعادل 

                                                                                                                    والـتمويل احلكومي يف جمال آلية التنمية النظيفة ممكن لكنه ال ينبغي أن يؤدي إىل حتويل اجتاه املساعدة اإلمنائية                    -  ٧١
  .                                                                                       كما ينبغي أن يكون مستقال عن االلتزامات املالية لألطراف املدرجة يف املرفق األول وغري حمسوب عليها       الرمسية،

 احلواشي

                                                 ، يقوم كل طرف بإبالغ مؤمتر األطراف، عن طريق          ٤              من املادة     ١             ً              على أنه وفقاً للفقرة       ١-  ١٢              تـنص املادة      ) ١ ( 
                                                                              حتصر االنبعاثات البشرية الصنع من مصادر مجيع غازات الدفيئة اليت ال حيكمها                          قائمة وطنية     )  أ   : (                                  األمانة، بعناصر املعلومات التالية   

                                                                                                                               بـروتوكول مونـتريال، وإزالة هذه الغازات بواسطة املصارف، بقدر ما تسمح به طاقاته، وذلك باستخدام منهجيات متماثلة                   
   أي   )  ج (                                      و يتوخى اختاذها لتنفيذ االتفاقية؛ و                                            عرض عام للتدابري اليت اختذها الطرف أ        )  ب (                                      يروجها ويتفق عليها مؤمتر األطراف؛ و     

                                                                                                                             معلومـات أخرى يرى الطرف أهنا ذات صلة بتحقيق هدف االتفاقية وأن من املناسب إدراجها يف بالغه، مبا يف ذلك، إن أمكن                      
  .                                                        ذلك عمليا، مواد ذات صلة حبسابات االجتاهات العاملية لالنبعاثات

 ) ٢ (  FCCC/SBI/2004/6.  

 ) ٣ (  FCCC/CP/2004/6.  

  .    ٢٠٠٤      أغسطس  /                                                                 مشروع الدراسة الثانية ملرفق البيئة العاملية عن برنامج تغري املناخ، آب  ) ٤ ( 

 ) ٥ (  FCCC/CP/1995/4.  

 ) ٦ (  FCCC/CP/1995/4.  

                                                                                              التدابري املستعجلة ملرفق البيئة العاملية هي تدابري مبسطة للموافقة على أنشطة التمكني واملشاريع متوسطة   ) ٧ ( 
                                             وتتضمن هذه التدابري عناصر رئيسية يف دورة         .                                                    وعة املعايري اليت وضعها جملس مرفق البيئة العاملية                            احلجـم املطابقـة جملم    

  .                                                                        مشروع مرفق البيئة العاملية مع تقصري املدة املطلوبة لوضع املشروع واملوافقة عليه

  .                                                                 الترويج العتماد الطاقة املتجددة بإزالة احلواجز وتقليل تكاليف التنفيذ  ) ٨ ( 

  .                                             ة احلواجز اليت تعترض كفاءة الطاقة واحملافظة عليها    إزال  ) ٩ ( 

  .                                      الترويج لوسائط النقل اليت ال تضر بالبيئة  )  ١٠ ( 

  .                                                                         تقليل التكاليف طويلة األمد لتكنولوجيات الطاقة قليلة انبعاثات غازات الدفيئة  )  ١١ ( 

ــرفق     )  ١٢ (  ــداف، امل ــيهات واأله ــال؛ التوج ــتراتيجي لألعم ــيط االس ــنا  :  ٢                                                                  التخط ــري امل    خ             تغ
>www.gefweb.org/Documents/Council_Documents/GEF_C21/C21.inf.11_Strategic_Business_Planning.pdfhttp://< .  

                                                                ييم التابعة ملرفق البيئة العاملية بتقدير ما إذا كان هذا اهلدف قد                                  سـوف تقوم وحدة الرصد والتق       )  ١٣ ( 
  .    ٢٠٠٥                                                                                              حتقق، وذلك عند إعداد دراسة األداء الثالثة الشاملة ملرفق البيئة العاملية اليت سوف تكتمل يف منتصف عام 

 ) ١٤  (  GEF/C.21/inf.10"   هنج مقترح من مرفق البيئة العاملية للتكيف مع تغري املناخ                                                   ."   
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     ٢٠٠٣        أكتوبر   /              تشرين األول    ١٧   ).     ٢٠٠٦-    ٢٠٠٤ (                                                             خطـة عمـل مرفق البيئة العاملية للفترة املالية للسنتني             )  ١٥ ( 
>www.gefweb.org/Documents/Council_Documents/GEF_C21/C.21.9_GEF__Business_Plan_FY0406.pdfhttp://< .  

  ،  )                             النافذة التجريبية بشأن التكيف   (    ٢٠٠٧-    ٢٠٠٥                                                   خطة أعمال مرفق البيئة العاملية للفترة املالية للسنتني   )  ١٦ ( 
>www.gefweb.org/Documents/Council_Documents/GEF_C22/C.22.6_Business_Plan_FINAL.pdfhttp://< .  

                                    ، خطة العمل اخلاصة باالستجابة إىل          ٢٠٠٣        أكتوبر   /                        املؤرخـة تشرين األول    GEF/C.22/7           الوثـيقة     )  ١٧ ( 
  .                                   توصيات حتسني أداء مرفق البيئة العاملية

                                                                       لقطاع الطاقة؛ وتقييم قطاع البيئة؛ والتقرير السنوي ملدير برنامج األمم                                   وردت يف تقييم البنك الدويل        )  ١٨ ( 
  .GEF/C.22/Inf.6) (                                                 ؛ واستعراض إشراك مرفق البيئة العاملية للقطاع اخلاص     ٢٠٠٣                   املتحدة اإلمنائي لعام 

 ) ١٩  (  GEF/C.23/11٢٠٠٤     مايو  /                               ، مبادئ إشراك القطاع اخلاص، أيار    .  

  . ٩-   م أ / ٥      املقرر   )  ٢٠ ( 

   .          يف املائة  ١١                                             بلغ ال يتضمن رسوم وكاالت التنفيذ اليت تبلغ نسبة   امل  )  ٢١ ( 

  . ٩-   م أ / ٦      املقرر   )  ٢٢ ( 

                       واملعلومات مقدمة بطريقة   .                                                         بليون دوالر أمريكي ال يشمل املسامهات يف مرفق البيئة العاملية    ١٠,٢     مبلغ   )  ٢٣ ( 
  .                           ُ          املؤسسات املالية الدولية قد أُدرجت أم ال                                                              ال متكن األمانة من التأكد مما إذا كانت مسامهات منظمات األمم املتحدة و

                                                                                                      البـنايات السـكنية والتجارية واملؤسسية؛ والنقل؛ والصناعة؛ وتوريد الطاقة؛ والزراعة؛ واحلراجة؛              )  ٢٤ ( 
  .                                            والنفايات الصلبة والتخلص من النفايات السائلة

                          لنماذج والدروس املستفادة             استعراض ا   :                                                                 تقديـر اإلمكانـيات السـوقية بالنسبة آللية التنمية النظيفة           )  ٢٥ ( 
<http://carbonfinance.org/docs/EstimatingMarketPotential.pdf>.  

- - - - - - 

 

 


