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 مقدمة  -أوالً  

 الوالية  -ألف  

عمـل  البرنامج  متديد  ،  ١٨-م أ /٤ مقرره    من ٢مبوجب الفقرة   قرر مؤمتر األطراف      -١
البلدان  إرشاد   دفوذلك هب ،  ٢٠١٣ عام    حىت ملدة عام واحد  التمويل الطويل األجل    املتعلق ب 

املتعلـق  زيادة تعبئة التمويـل   الكفيلة ب سبل  الاملتقدمة األطراف يف جهودها الرامية إىل حتديد        
، من مصادر عامة وخاصة     ٢٠٢٠سنوياً حبلول عام    أمريكي   بليون دوالر    ١٠٠يبلغ  لباملناخ  

 إىل وإرشاد األطراف تنفيذ،   يف ال  فافيةشحتقيق ال  و اهلادفةوبديلة يف سياق إجراءات التخفيف      
 بيئاهتا التمكينية وأطرها السياساتية من أجل تيسري تعبئة التمويل املتعلق باملناخ وتوزيعه         حتسني

 .بفعالية يف البلدان النامية

رئيـسه إىل تعـيني      دورته الثامنة عشرة  وعالوة على ذلك، دعا مؤمتر األطراف يف          -٢
،  العمل، أحدمها من بلد نام طرف واآلخر من بلد متقدم طـرف       لربنامجمتشاركني  رئيسني  

إىل مؤمتر األطـراف يف     برنامج العمل   وطلب إىل الرئيسني املتشاركني تقدمي تقرير عن نتائج         
والـسيد مـارك    ) الفلبني(السيد نادريف سانيو    وعني رئيس املؤمتر    . )١(دورته التاسعة عشرة  

  .امج العمل رئيسني متشاركني لربن)السويد(ستوري 

 نطاق املذكرة  -باء  

يتضمن هذا التقرير معلومات عن تنفيذ برنامج العمل املتعلق بالتمويل الطويل األجل              -٣
. الشبكية واألنشطة   احلضورية األنشطة، ويشمل ذلك معلومات عن كل من        ٢٠١٣يف عام   

وميكـن  . مل يف برنامج الع    تصورات الرئيسني املتشاركني لسبل املضي قدماً      ويتضمن أيضاً 
  برنامج العمل على املوقع الـشبكي      ةاالطالع على مزيد من املعلومات واملواد املتعلقة بأنشط       

  .)٢(تفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخال

 اإلجراءات اليت ميكن أن يتخذها مؤمتر األطراف  -جيم  

ة عشرة، يف هذا التقرير      خالل انعقاد دورته التاسع    ،لعل مؤمتر األطراف يود أن ينظر       -٤
ـ اً،يف تصورات الرئيسني املتشاركني لسبل املضي قدم اً  وخصوص ى اخلطـوات   وأن يتفق عل

  .الالحقة باعتماد مقرر

__________ 

  .٤ و٣، الفقرتان ١٨-م أ/٤املقرر  )١(
  .<http://unfccc.int/6814.php>: انظر املوقع الشبكي التايل )٢(
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 املمّدد املتعلق بالتمويل الطويل األجلنتائج برنامج العمل   -ثانياً  

 اهليكل والعملية  -ألف  

رب عنـها األطـراف وأصـحاب       واآلراء اليت أع  متاشياً مع هدف برنامج العمل        -٥
 :للعمل التحليلي والتقيناً اختاذ الركنني التاليني حمور الرئيسان املتشاركان قرر املصلحة،

الرامية إىل حتديد   إرشاد البلدان املتقدمة األطراف يف جهودها       : الركن األول   )أ(  
الر سـنوياً حبلـول    بليـون دو ١٠٠يبلغ لزيادة تعبئة التمويل املتعلق باملناخ   الكفيلة ب سبل  ال

وحتقيـق   اهلادفةإجراءات التخفيف   ، من مصادر عامة وخاصة وبديلة يف سياق         ٢٠٢٠ عام
 ؛التنفيذيف شفافية ال

السياساتية   بيئاهتا التمكينية وأطرها  إىل حتسني إرشاد األطراف   : الركن الثاين   )ب(  
 .لبلدان الناميةيعه بفعالية يف امن أجل تيسري تعبئة التمويل املتعلق باملناخ وتوز

كينيـة   تسليماً بأن موضوع البيئات التم     يف ثالثة مواضيع،  اً  وُنظِّم برنامج العمل أيض     -٦
 من الالزم التمييز بني املناقـشات       بلدان النامية على حد سواء، وبأن     يهم البلدان املتقدمة وال   

ناقشات املتعلقة بتهيئة البيئات     وامل تعبئة التمويل املتعلق باملناخ   ل املتعلقة بتهيئة البيئات التمكينية   
اً كينية أيـض  وصفت هذه البيئات التم   ما  اً  وغالب. بفعالية هذا التمويل    توزيع التمكينية لضمان 

  ":جذب"أو " دفع"بأهنا عوامل 
بالنسبة للبلدان املتقدمـة    زيادة تعبئة التمويل املتعلق باملناخ      الكفيلة ب سبل  ال  )أ(  

 فيذ السياسات وحتديد ما لديها من خطط إضافية لزيادة        األطراف فقط وجهودها من أجل تن     
 تعبئة التمويل املتعلق باملناخ؛

السياسات العامة واألدوات املالية اليت تيسر تعبئة التمويل املتعلق باملناخ يف             )ب(  
" واجلذب" الدفع"البلدان املتقدمة، لفائدة البلدان النامية، مع التركيز على مزيج من سياسيت            

 تعلق باملناخ وجذبه يف آن معاً؛ تتيحان تعبئة التمويل املاللتني

 .هتيئة البيئات التمكينية يف البلدان النامية لتوزيع التمويل املتعلق باملناخ بفعالية  )ج(  

املفوضـية   مـن  م التمويل إىل برنامج العمل املتعلق بالتمويل الطويل األجل كلٌ  دَّوقَ  -٧
. يرلندا الشمالية أرويج واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و     وحكومات إسبانيا والن  األوروبية  

ة اجتماع اخلـرباء األول     افستضبني ال من حكومة الفل  الدعم اللوجسيت   التمويل و دم أيضاً   وقُ
مجهورية كوريا الستضافة نشاط نظـم حتـت         حكومة    ومن بشأن التمويل الطويل األجل،   

تماع التلخيصي بشأن برنـامج العمـل املتعلـق         االج: يادة التمويل املتعلق باملناخ   ز"عنوان  
  ".بالتمويل الطويل األجل
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 موجز األنشطة  -باء  

 األنشطة احلضورية  -١  

 الرئيسان املتشاركانأجرى  برنامج عمل شفاف ومفتوح وشامل، على وضع اً  حرص  -٨
يق الدورة الثانية للفر  وأصحاب املصلحة املعنيني خالل انعقاد      سلسلة مشاورات مع األطراف     

 ١ يف الفتـرة مـن       )فريق منهاج ديربان  (العامل املخصص املعين مبنهاج ديربان للعمل املعّزز        
وخالل تنظيم لقاء إعالمي بشأن التمويل الطويل األجـل يف          . مايو يف بون بأملانيا   / أيار ٣ إىل

ب اليوم األخري من الدورة الثانية للفريق، أطلع الرئيسان املتشاركان األطراَف على األسـلو            
، وعلى املواضيع الرئيسية اليت سينصب      ٢٠١٣الذي ينويان اعتماده يف تنظيم العمل يف عام         

ـ          . عليها العمل  ن وبدأت املناقشات التقنية والتحليلية بشأن املواضيع الرئيسية بعقد اجتماع م
الثامنـة  ، خالل الـدورة     )الركن الثاين (كينية  البيئات التم و) الركن األول (شقني عن السبل    

  .تني الفرعيتنيهليئلكل من اثالثني وال

 رباء بشأن التمويل الطويل األجلاجتماع اخل  )أ(  

بني، يل األجل يف مدينة ماكايت، بالفل     عقد اجتماع اخلرباء األول بشأن التمويل الطو        -٩
 التمويل املتعلق باملنـاخ ميثلـون       يفاً   خبري ٤٥، وضم   )٣(٢٠١٣يوليه  / متوز ١٧ و ١٦يومي  

ووزارات التخطيط، ووكاالت البيئية والوكاالت ذات الصلة، والقطاع اخلاص وزارات املالية 
.  وشـرق أفريقيـا  منطقة آسيا واحمليط اهلادئواملنظمات الدولية واجملتمع املدين، ال سيما يف      

من أمريكا  اً   خبري ٦٠أغسطس يف بون،    / آب ٢٠ و ١٩ املعقود يومي    ،وضم االجتماع الثاين  
 .ية ومنطقة الكارييب وأوروبا وغرب أفريقياالشمالية وأمريكا الالتين

وتشمل القضايا اليت تناوهلا اخلرباء التحديات اليت حتول دون حتديد سبل احلـصول               -١٠
والتجارب املتعلقة بوضع خطط طويلة األجل      على التمويل من مصادر عامة وخاصة وبديلة،        

 والبيئـات    متويل البداية السريعة    فترة للحصول على التمويل الدويل املتعلق باملناخ مبا يف ذلك        
كينية واألطر السياساتية وآليات اجتذاب التدفقات من مصادر التمويل الدولية واحملليـة            التم

 ذات  والقـضايا  يف البلدان النامية،     قابلة للتكيف مع املناخ   لتحقيق تنمية منخفضة الكربون و    
 . الناميةلق باملناخ يف البلدانالصلة بفعالية توزيع التمويل املتع

 برنامج العمل املتعلق بالتمويل الطويل األجل شأن االجتماع التلخيصي ب  )ب(  

االجتماع التلخيصي بـشأن    : زيادة التمويل املتعلق باملناخ   "عقد االجتماع املعنون      -١١
سـبتمرب يف   / أيلول ١٢ إىل   ١٠يف الفترة من    " برنامج العمل املتعلق بالتمويل الطويل األجل     

ميثلون األطراف ومؤسسات مالية    اً   مشارك ١٢٠وضم االجتماع   . ورية كوريا  جبمه إنشيون
__________ 

 .<http://unfccc.int/7566.php>: ميكن االطالع على املعلومات املتعلقة هبذا االجتماع على الرابط التايل )٣(
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.  وأكـادمييني  ،متخصـصة  ومراكز حبوث    ،اجملتمع املدين منظمات دولية، و  عامة وخاصة، و  
وقدم الرئيسان املتشاركان حملـة     . وركز االجتماع على النتائج الرئيسية الجتماعات اخلرباء      

ناقشها املشاركون يف اجللسة العامة ويف      اليت   برنامج العمل،     بركين املتعلقةسائل  املعامة عن   
واستفاد برنامج العمل استفادة مجَّة من استخدام وسـائط التواصـل           . إطار األفرقة الفرعية  

االجتماعي اليت مسحت بالتواصل املستمر مع أصحاب املصلحة أثناء االجتماع التلخيصي من            
 ٣ بـشأنه    وصدروقائع البث الشبكي    اً   شخص ١ ٥٥٢؛ وشاهد   االفتراضيةخالل املشاركة   

فـصول  بودلت خالل هذا االجتماع يف التوترد اآلراء والرؤى اليت   . تويترماليني تعليق على    
  .أدناهاً وخامساً ورابعاً ثالث

 احللقات الدراسية الشبكية  -٢  

 ٢أبريـل و / نيـسان ١٨نظم الرئيسان املتشاركان حلقتني دراسيتني شـبكيتني يف       -١٢
والُتمست آراء األطراف وأصحاب املصلحة املعنيني يف احللقة األوىل         . ٢٠١٣سبتمرب  /يلولأ

اً ربنامج العمل وطرائق تنفيذ برنامج العمـل وكيفيـة الـدفع قـدم            املتوقعة ل نتائج  البشأن  
نية باملناقشات املتعلقة بالسبل الكفيلة بزيادة تعبئة التمويل املتعلق باملناخ، وهتيئة البيئات التمكي           

ونوقشت يف احللقة الدراسية الشبكية الثانية الرؤى اليت تبلورت خـالل           . واألطر السياساتية 
  .)٤( مشاركا٢٥٧ًالدراسيتني الشبكيتني وبلغ عدد املشاركني يف احللقتني . اجتماعْي اخلرباء

 تعبئة التمويل املتعلق باملناخالكفيلة بسبل ال  -ثالثاً  

عتمدها الرئيسان املتشاركان للتقدم يف العمل بشأن حتديـد         تقوم االستراتيجية اليت ا     -١٣
السبل الكفيلة بتعبئة التمويل املتعلق باملناخ، وهو ما يعتربه كثريون مسألةً سياسية بامتيـاز،              

وعليه، . على تقسيم العمل إىل عناصر تسمح بإجراء مناقشة تنصب أكثر على اجلانب التقين            
همة املتمثلة يف زيادة إمكانية التنبؤ والوثوق بتوفر التمويل         ركز برنامج العمل على املسائل امل     

  .٢٠٢٠ملتعلق باملناخ حبلول عام ا
وقد ُحددت املسائل التالية كأمثلة للتحديات اليت تواجهها البلدان األطراف املتقدمة             -١٤

  : املعلومات املتعلقة بتلك السبليف حصر وحتديد
 مفهـوم   ملا يشمله ) مشتركة( مشترك   )تعاريف(عدم االتفاق على تعريف       )أ(  

 التمويل املتعلق باملناخ؛

عدم االتفاق على كيفية تعقب التمويل املقدم من القطاع اخلاص واإلبالغ             )ب(  
 يما على إسناده إىل بلد بعينه؛عنه، وال س

__________ 

: ميكن االطالع على املعلومات املتعلقة هباتني احللقـتني الدراسـيتني الـشبكيتني علـى الـرابط التـايل                  )٤(
<http://unfccc.int/7435.php>.  
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عدم وجود أي اتفاق بشأن تقاسم العبء بني البلدان األطراف املتقدمـة              )ج(  
  بليون دوالر أمريكي؛١٠٠ يف حشد للبلوغ اهلدف املتمث

 القدرة احملدودة على توقع التمويل من مصادر ال ختضع لتأثري فرادى األطراف؛  )د(  

القيود اليت تفرضها املمارسات املتبعة يف إعداد امليزانيات والقواعد والقوانني            )ه(  
  .املتعلقة بشؤون املالية العامة

 مفادهـا أن    اً،ظة حظيت بتأييد املشاركني عموم    وأبدى الرئيسان املتشاركان مالح     -١٥
مـن  اً  مسألة تقاسم العبء بني البلدان املتقدمة األطراف مسألة سياسية ال تستدعي مزيـد            

اً وُحددت جماالت التركيز التالية من أجل الـدفع قـدم         . النقاش يف إطار برنامج العمل هذا     
 :تعبئة التمويل املتعلق باملناخباملناقشات حول سبل 

كان حتديد الـسبل علـى الـصعيد    قضايا مفاهيمية تشمل تعيني زمان وم     )أ(  
  اإلمجايل بدالً من الصعيد القطري؛

 الشفافية؛  )ب(  

 تعريف التمويل املتعلق باملناخ؛  )ج(  

التجارب الوطنية املتعلقة باملمارسات املتبعة يف إعـداد امليزانيـة، والقواعـد              )د(  
  .لدان املتقدمة على تقدمي معلومات عن اإلنفاق العام يف املستقبلوالقوانني وآثارها على قدرة الب

 فاهيمية ذات الصلة بتحديد السبلاملسائل امل  -ألف  

من بني املسائل الرئيسية الـيت أثـريت يف         لتجميع البيانات   ستوى املناسب   املكان    -١٦
بلد علـى   وسلط بعض املشاركني الضوء على الصعوبات اليت يواجهها كل          . مناقشة السبل 

حدة يف حصر أو توقع التدفقات املالية املقبلة من مصادر حمتملة ال يؤثر عليها إال يف نطـاق                  
 املقدمة من القطـاع     التدفقات املالية  حمدود، كالرسوم الدولية على انبعاثات قطاع النقل أو       

كـان  وهو ما قاد إىل مناقشة مـا إذا         .  على املستوى القطري   هايت قد يتعذر إسناد   اخلاص ال 
 أكثـر سـهولة     على مستوى إمجايل  تعقب بعض التدفقات املالية واإلبالغ عنها والتنبؤ هبا         

بأن مثة مسائل منهجية عـدة ينبغـي        اً   عموم وُسلِّم. دان األطراف املتقدمة  بالنسبة جلميع البل  
وحظي العمل الـذي  . معاجلتها فيما يتعلق بتعقب التمويل املقدم من القطاع اخلاص وإسناده       

 يف هذه اجملـاالت     منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي     منظمات ك اً  ع به حالي  تضطل
  .باالعتراف وأُثري يف املناقشة أكثر من مرة

ومن املسائل األخرى اليت نوقشت مسألة ما إذا كان باإلمكان حتديد السبيل مـن                -١٧
 بليـون   ١٠٠ ملـستهدفة إىل   أن تصل املبالغ ا    ومن أمثلة السبل الكمية   . حيث الكم أو النوع   

ومن الناحية املفاهيمية، ميكن تصنيف هـذه  . ٢٠٢٠دوالر أمريكي لسنوات حمددة قبل عام      
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األهداف إىل مصادر عامة وخاصة وبديلة؛ وميكن تصنيف نصيب املصادر العامـة بـدوره              
 علـى   ورأى العديد من البلدان النامية األطراف أن السبيل إىل تعزيز القدرة          . حبسب البلدان 
بعض املعلومـات الكميـة،    البلدان املتقدمة األطراف   ية الوثوق يكمن يف تقدمي    التنبؤ وإمكان 

وشـكك مـشاركون    . كمجموعة متفق عليها من إجنازات منتصف املدة على سبيل املثال         
من حيث الكم لعدد من األسباب، كعدم وجود        احملددة   هذه السبل    جدوى توفري آخرون يف   

بعضها خيرج عن نطاق سـيطرة أي       ( العام، وتنوع مصادر التمويل       للهدف تشغيليتعريف  
السياسية من توفري سبل حمددة     دوى  اجل و ،، وقواعد امليزانية املتعلقة باملال العام     )طرف مبفرده 

  .من الناحية الكمية
عبئة البلدان هبدف ت  /لسياسات والربامج اليت يضعها البلد    ومن السبل النوعية وصف ا      -١٨

 .تعلق باملناخالتمويل امل

من " تقييم تصاعدي " إجراء   النهج البديلة األخرى اليت نوقشت لتحديد السبل      ومن    -١٩
خالل تبيان املرحلة اآلنية اليت بلغها البلد من ناحية التمويل املتعلق باملناخ، وذلك بطرق منها               

ذ يف احلـسبان،    حتديد تدابري التكيف والتخفيف وغريها من التدابري املتعلقة باملناخ اليت تؤخ          
أشـار  و. وتقييم التكاليف اإلمجالية أو اإلضافية وما ُعبِّئ من تدفقات من القطاع اخلـاص            

وتتمثل األولويـة   .  غاية يف حد ذاهتا    ت أدوات لقياس التقدم وليس    املشاركون إىل أن السبل   
القصوى يف توفر التمويل الكايف يف أقرب وقت ممكن لدعم إجراءات التخفيف والتكيـف              

 متوسط درجة احلرارة العاملية دون درجتني مئويتني فوق مستويات ما قبـل             تفق مع بقاء   امب
  .الثورة الصناعية

 الشفافية  -اءب  

اً حيوياً  وردت اإلشارة إىل الشفافية يف أجزاء خمتلفة من برنامج العمل باعتبارها عنصر             -٢٠
تقدمي التمويـل   ملتقدمة بالتزاماهتا ب  والطمأنينة فيما خيص مدى وفاء البلدان ا      لبناء الشعور بالثقة    

يف الـسنوات   اً  وُسلِّم بأن اإلبالغ عن التمويل املتعلق باملناخ قد تطـور كـثري           . املتعلق باملناخ 
 أبلغت البلدان املتقدمة عن متويل البدايـة        ،ففي األعوام الثالثة املاضية   . األخرية وال يزال يتطور   

تفق عليها إلعداد هذه التقارير، وعليه، اسـتخدمت  ومل تكن هناك أطر م   . السريعة الذي قدمته  
بني مستويات متويل البدايـة     اً  ظاهراً  بلدان نامية تفاوت  عدة  ورصدت  . البلدان منهجيات خمتلفة  

بأن حتسينات عديدة قـد     اً  لكن ُسلم عموم  . ومستوى التمويل الذي تلقته   السريعة املبلغ عنها    
 البداية السريعة، ومشل ذلـك زيـادة مـستوى          أدخلت على عملية اإلبالغ خالل فترة متويل      

وانتهت فترة متويل البداية السريعة يف      . التفاصيل املقدمة، ما حسَّن بالتايل من مستوى الشفافية       
 .رها النهائية يف وقت الحق وقدمت البلدان املتقدمة تقاري٢٠١٢عام 

 موعد تقـدمي    أنشري إىل   وفيما انتهى موعد تقدمي التقارير عن متويل البداية السريعة، أ           -٢١
يف سـيحل   عن التمويل املتعلق باملنـاخ       تعدها البلدان املتقدمة  اليت  تقارير فترة السنتني األوىل     
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على زيادة حتسني مـستوى     هذه التقارير   من املتوقع أن تساعد     أن   و ٢٠١٤يناير  /كانون الثاين 
رة متويـل البدايـة الـسريعة       وستقدم هذه التقارير معلومات مماثلة ملا قُدم خالل فت        . الشفافية
 من اجملدي أن تستمر البلدان املتقدمة األطراف        ورأى مشاركون عدة أن   . صيغة موحدة ب ولكن
تقدمي تقارير سنوية عن التمويل املتعلق باملناخ على األقل ريثما يتبني أن املعلومات املقدمة يف                يف

 عملية اإلبالغ مرة كل سنتني      والحظ مشاركون آخرون أن   . تقارير فترة السنتني تفي بالغرض    
 حيـل   ٢٠١٤ ويف عام . ال تزال يف مراحلها األوىل وينبغي التريث قبل زيادة متطلبات اإلبالغ          

موعد تقدمي تقارير فترة السنتني األوىل اليت تعدها البلدان النامية عما تلقته من متويل ملواجهـة                
  .ق مزيد من الشفافيةقيتغري املناخ، ومن املتوقع أن تساعد هذه التقارير يف حت

 تقدمي معلومات مفـصلة     يف التمويل املتعلق باملناخ   حتسني درجة الشفافية    سيتطلب  و  -٢٢
ومتسقة يف الوقت املناسب عن الدعم املوعود والدعم املقدم وما أسفر عنه هذا الدعم مـن                

 درجـة   وباإلمكان حتسني . وسيدرج جزء من هذه املعلومات يف تقارير فترة السنتني        . نتائج
عن طريق تقارير دورية تقدمها البلدان املتقدمة عن توقعات امليزانية أو اخلطط            اً  الشفافية أيض 

رجة الـشفافية يف األجـل      وميكن حتسني د  . املتعلقة بزيادة متويل أنشطة مواجهة تغري املناخ      
ناخ تضاف  عن التمويل املتعلق بامل   اً   باستمرار البلدان املتقدمة يف تقدمي معلومات طوع       القريب

كافيـة   التقـارير    إىل أن ُتعترب هـذه    إىل ما يرد يف البالغات الوطنية وتقارير فترة السنتني،          
  .تعدَّل لسد ما تبقى من ثغرات يف املعلومات أو

 تعريف التمويل املتعلق باملناخ  -جيم  

ليست هناك تعريفات واضحة للعديد من املفـاهيم واملـصطلحات املـستخدمة يف               -٢٣
كيفيـة  بشأن   التعريف   ائلتطرح مس فمن ناحية،   . ت اليت تتناول التمويل املتعلق باملناخ     املناقشا

مـن   ،هناكو.  عنه هاإبالغللتمويل املتعلق باملناخ و   ) واجلهات املعنية األخرى  (تعقب األطراف   
لدى حماولة حتديد مـا ميكـن        تهايتعني معاجل اليت   جمموعة من مسائل التعريف      ،ناحية أخرى 

 ١٠٠ة مبلـغ     االتفاقية واهلدف املتمثل يف تعبئ     يف سياق  عداد التمويل املتعلق باملناخ      إدخاله يف 
  .بليون دوالر أمريكي

لـيس   على سبيل املثال،     ، بليون دوالر أمريكي   ١٠٠ مبلغ   تعبئةفاهلدف املتمثل يف      -٢٤
باملناخ اليت ميكن  التمويل املتعلق     وتدفقات مصادرمل ُيتَّفق على     وبالتايل   ،اًواضحاً  حتديد حمدداً
واألكثر من ذلك أنه ال يوجد اتفاق على آلية تقاسـم           . يف حتقيق هذا اهلدف   اً   إسهام تعدأن  

 املعبأة، وعلى مـا إذا      اخلاصة التدفقات   حتديدكيفية  على  العبء فيما بني البلدان املتقدمة، و     
والتكيـف  كان مبلغ املائة بليون دوالر أمريكي يغطي جمموع تكاليف تـدابري التخفيـف              

، كما ال يوجد تعريف واضـح       )افيةالتكلفة اإلض ( بتغري املناخ    اخلاصةيقتصر على احلصة     أو
طرف بعينه  الواقع على   وهذا الغموض الذي يكتنف ماهية االلتزام املايل        ". املصادر البديلة "  ل

يف اً أشري إليه باعتباره سـبب هو غموض  والسبل حتديدجيعل من الصعب على البلدان املتقدمة      
  .بتقدمي معلومات عن السبلاً  البلدان املتقدمة حاليمطالبة
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 كاملصارف اإلمنائية املتعددة األطراف واملصارف اإلمنائيـة        ،ورأى بعض املشاركني    -٢٥
أخرى، أن التوصل إىل اتفاق على املستوى الدويل بشأن بعضٍ من           يمية ومنظمات دولية    اإلقل

بيد أن آخرين . التعقب واإلبالغ واحلفاظ على الشفافيةمسائل التعريف هذه رمبا يسهل أمور 
  .تقدم بشأن مسائل التعريف هذهشككوا يف إمكانية إحراز 

ومع ذلك، كان هناك من دعا إىل حتسني درجة الشفافية من خالل حصر مـسائل                 -٢٦
 ذلك حتديـد    ومن أمثلة . التعريف حيثما تكون احتماالت التوصل إىل توافق يف اآلراء كبرية         

 بليـون دوالر    ١٠٠املقصود بتعبئة التمويل من القطاع اخلاص يف إطار االلتزام بتوفري مبلغ            
منظمـة  وأشَري إىل إمكانية االسترشاد بالعمل الذي تضطلع به حمافل أخـرى، ك           . أمريكي

، يف املناقشات املتعلقة هبذا الشأن، مبا يف ذلك األعمال          التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي    
  .قبلة للجنة الدائمة املعنية بالتمويلامل

 الدروس املستخلصة من التجارب الوطنية  -دال  

مت التركيز يف هذا املوضوع الفرعي علـى التـشريعات والـسياسات والقواعـد                -٢٧
ـ واملمارسات الوطنية اليت حتدد مدى قدرة البلدان على تقدمي معلومات عن             أو /ات و امليزاني

  .لة أو اليت تؤثر على هذه القدرةالسنوات املقباإلنفاق العام يف ات قعتو
 إعـداد   لية العامة من حيث احلجم يف عمليات      فعادة ما تكون إمكانية حتديد مسار املا        -٢٨

وعرضت دراسات حلاالت إفرادية تتعلـق بعمليـات        . امليزانية الوطنية حمصورة يف سنة واحدة     
غري اً  وتوضع امليزانيات لسنة واحدة عموم    . دة يف كولومبيا وفرنسا واململكة املتح     إعداد امليزانية 

ورغم تفرُّد حالة كل بلد من البلدان، فإن التوقعـات          . أن السنة املالية ختتلف من بلد إىل آخر       
وتؤخـذ  .  تتراوح بني عام واحد وثالثة أعواملفترات القصرية املدى يف بلدان عدة حتسب مثالً     

  .قبلة وليس على سبيل اإللزامضع امليزانيات املهذه التوقعات على سبيل االسترشاد هبا يف و
موارد شحيحة، ما يضع التمويل املتعلـق       لتخصيص  عملية  وإعداد ميزانية احلكومة      -٢٩

ولزيادة التمويل املتعلق باملناخ من املال العـام،        . باملناخ يف حالة منافسة مع أولويات أخرى      
فـشل  (بات وجود حاجة إىل املال العام       يتعني على األجهزة املسؤولة أن تكون قادرة على إث        

ويكتسي توفر بيئات متكينية فعالة     . والربهنة على الفعالية والكفاءة يف توزيع األموال      ) السوق
 .ستفيدة أمهية يف هذا الصدديف البلدان امل

وقد ال يليب اجلمع بني األموال املعبأة من مصادر عامة وخاصة احتياجات التمويـل                -٣٠
أنسب لتدابري التخفيف فيما حتتـاج التـدابري        اً  فالتمويل اخلاص يعد عموم   . يفاملتعلق بالتك 

 ويف الوقت احلايل، ال حتظى تدابري التكيـف         .اًاملتعلقة بالتكيف إىل دعم القطاع العام عموم      
وقد رأى بعض املـشاركني أن      . بنصيب ضئيل من جمموع التدفقات املالية املتعلقة باملناخ        إال

إىل حتقيق التـوازن    إىل أنشطة التكيف رمبا يكون سبيالً     وحتويله  مويل العام    الت ختصيصزيادة  
  .متويل أنشطة التخفيف والتكيفيف 
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وناقش املشاركون املمارسات القطرية املتبعة يف إعداد التوقعات والتنبؤات املتعلقـة             -٣١
ملتوقـع يف جمـال     إلبالغ الدويل عن اإلنفاق ا    مستعدة ل باإلنفاق العام وما إذا كانت البلدان       

ورأى بعض املشاركني أن تقدمي معلومـات       .  أو قادرة عليه   متويل أنشطة مواجهة تغري املناخ    
ببعض اً  ألهنا قد تولد شعور   اً  للمضي قدم   من قبيل التوقعات املتوسطة املدى رمبا يكون سبيالً       

عوام دون أن تنطوي    االطمئنان إىل نوايا البلدان فيما يتعلق مبواصلة توفري التمويل يف مقبل األ           
وأيد بعض املشاركني بوجه خاص، فكرة تقدمي توقعـات بـشأن   . هذه التوقعات على إلزام   

ومل ير مشاركون . ٢٠١٢-٢٠١٠متوسط املعدل السنوي لفترة متويل البداية السريعة لعامي        
 آخرون أن احلل يكمن يف تقدمي معلومات عن توقعات امليزانية ألسباب عدة منها أن اإلبالغ              

عن التوقعات من هذا القبيل يف إطار دويل سوف ُينظر إليه كالتزام فعلـي؛ وأن توقعـات                 
 املستوى املطلوب يف جتميـع البيانـات؛ وأن         ضرورةامليزانية احلكومية هذه قد ال تستويف بال      

 .ها كمؤشرات لإلنفاق يف املستقبلالظّّن سيغلب على هذه التوقعات لدرجة تنال من جدوا

  يئات التمكينية واألطر السياساتية لتعبئة مزيد من التمويل املتعلق باملناخالب  -رابعاً  
 بدراسات احلاالت اإلفرادية،    واسترشاداً ٢٠١٢إىل العمل الذي أجنز يف عام       اً  استناد  -٣٢

ألقى برنامج العمل املمدد نظرة فاحصة على السياسات وآليات وأدوات التمويل العامة اليت             
ختفيض معـدالت   مستويات عالية من التمويل لالستثمارات القائمة على         ميكن أن تتيح تعبئة   

 .  داخل البلدان الناميةانبعاث الكربون والتكيف مع تغري املناخ

 مويل املتعلق باملناخ تفهم عمومـاً  كينية لتحقيق الفعالية يف تعبئة مزيد من الت       والبيئات التم   -٣٣
ئـات  ة إىل البلدان النامية، غـري أن أي مناقـشة للبي          يف سياق الدعم الذي تقدمه البلدان املتقدم      

لالعتقاد السائد، البلـدان املتقدمـة      اً   جيب أن تأخذ يف احلسبان، وفق      التمكينية واألطر السياساتية  
 لكي تشمل كامل عوامل الدفع واجلذب اليت تؤثر يف زيادة تعبئة            ،والبلدان النامية على حد سواء    

د على ضرورة دراسة ما متلكه البلدان املتقدمـة مـن سياسـات             ويف هذا السياق، ُشد   . التمويل
 بصورة مباشرة أو غري مباشرة، على تعبئة التمويل املتعلق باملناخ           ،وقواعد تنظيمية وأدوات تساعد   

وركزت املناقشة كذلك على هتيئة البيئات التمكينية       . واالستثمارات الستخدامها يف البلدان النامية    
  .إىل البلدان الناميةاً ل من القطاع العام والقطاع اخلاص معالالزمة جلذب التموي

 معوقات تعبئة التمويل  -ألف  

حتتاج البلدان النامية لتمويل جهود التخفيف يف الفترة املمتـدة مـن اآلن وحـىت                 -٣٤
كاستثمارات إضافية يف   اً   بليون دوالر أمريكي سنوي    ٥٣١يقدر بـحوايل   اً  ، مبلغ ٢٠٥٠ عام

ات الطاقة اليت تؤثر على العرض والطلب من أجل كبح ارتفاع درجة احلرارة             جمال تكنولوجي 
، غري أنه ال بد     )٥(قبل الثورة الصناعية  يف العامل إىل أكثر من درجتني مئويتني عما كانت عليه           

__________ 

 .Polycarp C, Brown L and Fu-Bertaux X., 2013. Mobilizing Climate Investment:انظر املرجع التايل )٥(

Washington, D.C.: World Resources Institute. 
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أمـا  . من اإلشارة إىل التفاوت الكبري يف تقديرات احتياجات البلدان النامية مـن التمويـل             
إىل ظنون جتعل تقيـيم تكـاليف       اً  التكيف، فإن حتديات التخطيط استناد    يتعلق جبهود    فيما

 :عمل على التحديات التاليةوقد ُسلط الضوء خالل برنامج ال. صعباًاً التكيف احملتملة أمر

احلاجة إىل استثمارات أولية يف كفاءة استخدام الطاقة والطاقة املتجددة من             )أ(  
  دون أفق؛ طويالًاً ود األحفوري زمنالوقأجل تفادي االعتماد على تكنولوجيا 

ما ُينظر إىل االستثمار يف التكنولوجيـات       اً  غالب: احلاجة إىل إدارة املخاطر     )ب(  
القليلة االنبعاث الكربوين باعتباره ينطوي على مستوى أعلى من املخاطر من الناحية السياسية 

وذلـك ألن  . تكنولوجيات األخرىوالتقنية ومن ناحية وضع السياسات العامة باملقارنة مع ال    
ـ      نضجاًالتكنولوجيات القليلة االنبعاث الكربوين رمبا تكون أقل         اً  ومل تثبت جـدواها وغالب

 ة لضمان عائد على االستثمار؛تعتمد على آليات سياساتي ما

احلاجة إىل إصالحات تنظيمية تسهل إدماج التكنولوجيات القائمـة علـى             )ج(  
 يف االستثمارات اليت جيري ضخها يف       ربون والتكيف مع تغري املناخ    ختفيض معدالت انبعاث الك   

  .جمال البنية التحتية يف املدن وشبكات املياه والتجمعات الصناعية وشبكات الطاقة وما إىل ذلك
وخالل برنامج العمل، اطَّلع الرئيسان املتشاركان على خمتلف النهج والـسياسات             -٣٥

وميكـن  . لية وإزالة املعوقات اليت حتول دون تعبئة التمويـل        املعتمدة للتصدي للتحديات املا   
األطر ) أ: (وقد دارت املناقشة حول ما يلي     . تصنيف هذه النهج والسياسات تصنيفات شىت     

األدوات املالية  ) ب(يل املتعلق باملناخ بصفة عامة،      السياساتية اليت ميكن أن تدعم تعبئة التمو      
  . اخلاصيادة التمويل من القطاعاحملددة لز

 ر السياساتية والبيئات التنظيميةاألط  -باء  

 التنسيق داخل البلد  -١  

قُدمت أمثلة عديدة ملا ميكن أن تقوم به البلدان املتقدمة لتحسني التنسيق بني خمتلف                -٣٦
اإلدارات واألجهزة احلكومية لتعبئة التمويل املتعلق باملناخ، مبا يف ذلك أمثلة للنهج القطرية يف             

  .ت التحول إىل االقتصاد األخضرنفيذ استراتيجياوضع وت

 ةالتنسيق فيما بني البلدان املسامه  -٢  

سلم املشاركون بأن حتسني التنسيق فيما بني البلدان املسامهة هبدف تعبئة التمويـل               -٣٧
ومن األمثلـة الـيت     . ملؤسساتاملتعلق باملناخ يكتسي أمهية كبرية وميكن أن يشمل خمتلف ا         

 التنسيق بني املصارف اإلمنائية املتعددة األطراف لوضـع مبـادئ توجيهيـة              مسألة نوقشت
مشتركة تتعلق بقرارات االستثمار وأساليب تعقب التمويل املتعلق باملناخ، والتنسيق فيما بني            
مؤسسات متويل التنمية يف البلدان املتقدمة إلعطاء األولوية لالستثمار يف جمال الطاقة النظيفة،             
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 مناقشات  أنوأشار الرئيسان املتشاركان إىل     . ما بني وكاالت ائتمانات التصدير    والتنسيق في 
 .٢٠١٣دان املسامهة خالل عام بني البلجرت بشأن هذه املسائل 

  فهم اإلشارات األساسية فهماً صحيحاً  -٣  
خبفـض االنبعاثـات    اً  عاماً   احمللية اليت تعكس التزام    برزت أمهية تدابري السياسات   أُ  -٣٨
 باعتبارها من العوامل األساسية     قليلة االنبعاث الكربوين  عم التحول إىل التكنولوجيات ال    تد أو

ومـن  . هلتعبئة التمويل وضمان فعالية توزيع التمويل على النحو املبني يف الفصل اخلامس أدنا 
  :األمثلة احملددة ما يلي

 يزيد مـن    وضع أهداف الستخدام الطاقة املتجددة يف البلدان املتقدمة، ما          )أ(  
رقعة انتشارها ورمبا يؤدي إىل مزيد من االخنفاض يف تكاليف تكنولوجيات الطاقة املتجددة             

وهذا مثال آخر يبني كيف ميكن أن تعود البيئات التمكينية يف البلدان املتقدمة بالفائدة              . اًعاملي
 األسواق يف البلدان النامية؛على 

ى إىل استيعاب   تدابري سياساتية تسع   وهي   ،آليات تسعري الكربون  ارُتئي أن     )ب(  
يف زيادة حفز املستثمرين على املـدى      اً  مهماً   عليه، تكتسي دور   تكلفة الكربون أو فرض مثنٍ    

ستـشرع مؤسـسات    ف. عن أهنا حتمل إليهم إشارة سياساتية طويلة األمـد          القصري، فضالً 
صول املرتفعة الكربون إعادة ختصيص املوارد منصرفةً عن األ االستثمار، على سبيل املثال، يف

ـ بيئة/ واضحبإطار زميناً إىل األصول املنخفضة الكربون إذا ملست التزام   . ة واضـح ة تنظيمي
يف ) وبعض البلـدان الناميـة    (وهناك أمثلة شىت هلذا النوع من السياسات يف البلدان املتقدمة           

. النبعاثات الكربونيةالوقت احلايل، كالسياسات املتصلة بأنظمة االجتار باالنبعاثات وضرائب ا  
إىل أمهية هذه التدابري يف التأثري على قرارات االستثمار، أشار العديد من املـشاركني              اً  ونظر

وآليات تسعري الكربون ميكـن     . يف السوق الدولية حالياً   اً  بقلق إىل تدين أسعار الكربون نسبي     
، على سبيل   ٢٠٠٨ففي عام   . تملة إليرادات التمويل املتعلق باملناخ    مصادر حم اً  أن تكون أيض  

 يف املائـة    ٩ عندما باعت باملزاد  املثال، مجعت الوزارة االحتادية لصون البيئة يف أملانيا األموال          
يف إطار  ) ٢٠١٢-٢٠٠٨(للمرحلة الثانية   اً  من خمصصات انبعاثات الكربون املتاحة هلا وطني      

يف املائة من هذه اإليـرادات    ٥٠وُخصص حوايل   . د األورويب لالجتار باالنبعاثات   نظام االحتا 
   يف املائة من هذه النسبة إىل البلدان النامية؛٣٠حوايل ذهب ولألنشطة املتصلة باملناخ 

كما هو احلـال بالنـسبة للتـدابري        : إصالح نظام دعم الوقود األحفوري      )ج(  
ية الرامية أو إصالح التدابري السياسات/املذكورة أعاله، اعترب العديد من املشاركني أن تقليص و       

إىل دعم االستثمار يف إنتاج أنواع الوقود األحفوري أو دعـم اسـتهالك أنـواع الوقـود                 
األحفوري من البيئات التمكينية اليت تكتسي أمهية قصوى يف ضمان تعبئة التمويل من أجـل            

رأوا أن هـذه    اً  لكـن مـشاركني كثـر     . التكنولوجيات اخلضراء ال التكنولوجيات امللوثة    
اإلصالحات السياساتية تثري حساسيات سياسية إذ ميكن أن تـؤدي إىل زيـادة تكـاليف               

  .طاقة بالنسبة لألسر املعيشيةاستخدام ال
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يستدعي من القطـاع       بصفة أعم، على أن حتقيق التغيري الذي حيدث حتوالً         ،وُشدد  -٣٩
كربوين لضمان اخنفاض تكاليفهـا     العام دعم االستثمار يف التكنولوجيات القليلة االنبعاث ال       

 للنـهج   املناخوعليه، ينبغي أن تعطى األولوية يف التمويل الدويل املتعلق ب         . على املدى البعيد  
 . جديدة وتطويرها ونشرهاالقادرة على إحداث التحول واليت حتفز ابتكار تكنولوجيا

 األدوات املالية  -جيم  

لزيادة استثمارات القطاع اخلاص إىل جمموعـة        تطرقت مناقشة األدوات املالية املتاحة       -٤٠
وانصبت املناقشة يف معظمها على األدوات اليت تـستند إىل مكونـات          . واسعة من األدوات  

وهناك أدوات  . سياساتية متينة كالشراكات بني القطاعني العام واخلاص وضمانات القروض        
ضراء، بينما يعتمـد    السندات اخل /كسندات املناخ على جناحها    القطاع اخلاص    يعملأخرى  

  .يةركة اجملتمعشاالتمويل اجلماعي على امل

  آليات التمويل املشتركة بني القطاعني العام واخلاص  -١  
 ثالثة شروط أساسية لالستثمار منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي     حددت    -٤١

ـ  تعترب مهمة جلذب استثمارات القطاع اخلاص وميكن معاجلتها مـن خـالل ا        دابري ختـاذ ت
  :حكومية، أبرزها ما يلي

 توفري فرص االستثمار؛  )أ(  

 حفز العائد من االستثمار بطرق منها احلد من تكاليف االستثمار؛  )ب(  

 .هها املشروع طيلة فترة تنفيذهتقليص حجم املخاطر اليت يواج  )ج(  

اخـل البلـدان    أعاله بصفة عامة إىل هتيئة البيئات التمكينية د       ) أ(٤١تشري الفقرة   و  -٤٢
طر املـشار إليهمـا يف      النامية، لكن حفز عائدات االستثمارات وتقلـيص حجـم املخـا          

 على التوايل، ميكن أن يتحقق على يد البلدان املتقدمة من خـالل             ،)ج(و) ب(٤١ الفقرتني
 .أنواع آليات التمويل العامة واخلاصةخمتلف 

الل العقد املاضـي يف جمـال       وتبادل املشاركون خمتلف التجارب اليت اكتسبوها خ        -٤٣
والوطين لتعبئة رؤوس أمـوال     الدويل   املقدم من القطاع العام      املناخاستخدام التمويل املتعلق ب   

 يف األمثلة اليت سيقت، إىل صندوق       ،وأشري. املستثمرين يف قطاعات جديدة ويف بلدان خمتلفة      
 ملواجهـة   العام واخلاص قطاعني  األسهم اخلاصة التابع لربنامج اململكة املتحدة للشراكة بني ال        

تغري املناخ وإىل العمل الذي تضطلع به مؤسسة التمويل الدولية ومصرف التنمية اآلسـيوي،              
  . الذي أنشأته أملانيا حديثاًوإىل صندوق الشراكة العاملية للحد من تغري املناخ

اخ من خـالل    جتارهبم يف جمال تعبئة التمويل املتعلق باملن      اً  وتبادل املشاركون أيض    - ٤٤
إقامة شراكات بني القطاعني العام واخلاص، مبا يف ذلك إعداد دراسات للحاالت اإلفرادية             
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عن استخدام آليات التمويل البديلة اليت تشترك فيها مصارف التنمية اإلقليمية والوطنيـة              
ينيـة  يف أمريكا الالت) حتالف بلدان منطقة البحر الكارييب يف جمال النفط     (كآلية بتروكارييب   

  .منطقة الكارييبو
اآلراء بشأن توزيع خمتلف األدوات املالية اليت جيري توفريها         اً  أيضوتبادل املشاركون     -٤٥

والقنوات الثنائيـة   ) صناديق االستثمار يف األنشطة املناخية    مثل  (عرب قنوات متعددة األطراف     
 ويرى. ف التنمية الوطنية  ومصار) يةاألملاين للتنمية، والوكالة الفرنسية للتنم     KfWمثل بنك   (

عدد ال بأس به من املشاركني، ال سيما ممثلو املؤسسات املالية، أن مواءمة األدوات املاليـة                
من التمييز بني األدوات املالية     اً  وال بد عموم  . املوجودة مع األنشطة املناخية يعود بفوائد مجة      

ألدوات اليت تتـيح إمكانيـة      احملددة األهداف اليت تقلص حجم املخاطر على املستثمرين وا        
احلصول على رأس املال، كالشراكات بني القطاعني العام واخلاص والتسهيالت االئتمانيـة            

  .همية يف املشاريع أو الشركات واالستثمارات السوسائل ضمان القروضو
التعريفة  اليت ميكن استحداثها للتصدي للمخاطر    على األدوات   ومن األمثلة اإلضافية      -٤٦

 والـصناديق   ،لية على التأمني ضد املخاطر، وتعزيـز االئتمـان لـديون املـشاريع            التفضي
، ثقة املـستثمر وختفـض      عموماً ،وهي أدوات تعزز  . اخلاصة لتعويض اخلسارة األوىل   /العامة

  .تكلفة رأس املال واالستثمار
ودافع بعض املشاركني عن استخدام جمموعة واسعة من األدوات كجـزء مكمـل               -٤٧

وميكن إتاحة هذه األدوات عرب صناديق وآليات       . صكوك الدين وصكوك األسهم   الستخدام  
  .التمويل املبتكرةجديدة تتوىل جتريب ُنهج قائمة أو متويل 

  أدوات القطاع اخلاص  -٢  
لقـدرهتا علـى    اً  نظراً  السندات اخلضراء من أكثر األدوات ذكر     /تعد سندات املناخ    -٤٨

لكـن هـذه   . باالقتراض من مؤسسات االسـتثمار    اً  ي نسب بتكلفة منخفضة تعزيز رأس املال    
املؤسسات لديها نفور واضح من اجملازفة، ولذلك فإن عملية التعزيز هذه رمبا تكون ممكنـة               

.  لتقليص مستويات اخلطـر    املناخاملتعلق ب تمويل  ال/خدم التمويل العام امليسر الشروط    عندما يُ 
ألدوات لتعزيز رأس املال بـاالقتراض مـن        ويصبح توزيع التمويل املتعلق باملناخ عرب هذه ا       

  .سور يف األجلني القريب واملتوسطلتعبئة التمويل املياً مؤسسات االستثمار مهم

 ج أخرىهنُ  -٣  

على التمويل اجلماعي ألنشطة مواجهة تغـري       اً  باإلضافة إىل ذلك، ُسلط الضوء أيض       -٤٩
. ق باملناخ يف البلـدان املتقدمـة  مويل املتعلاملناخ باعتباره من النهج اجملتمعية املمكنة لتعبئة الت  

يف املشاريع ذات الـصلة  اً  يتيح لعدد كبري من األفراد االستثمار مجاعي       هنجالتمويل اجلماعي   و
وميكن أن يساعد على زيادة تعبئة التمويـل        . مبواجهة تغري املناخ من خالل منصات شبكية      

باملناخ وفق  كمل تدفقات التمويل املتعلق      لي املناخ وفق النهج التصاعدي   ألنشطة مواجهة تغري    



FCCC/CP/2013/7 

GE.13-64127 16 

 ورأى مؤيدو التمويل اجلماعي أن هذا النهج قد جنح يف إيصال            .اًاملعتمد حالي  النهج التنازيل 
يف بـالغي الـصغر      مليون دوالر أمريكي إىل أكثر من مليون من املقترضني           ٤٠٠أكثر من   

 لة إىل حد كبري   غري املستغ  اخلاص   من مصادر القطاع  اً  البلدان النامية، وميكن أن يكون مصدر     
  .)٦( متويل أنشطة مواجهة تغري املناخيف
رحلة بدء مشروع من املشاريع     يف م اً  خاصاً  ورأى كثري من املشاركني أن للمنح دور       -٥٠

  .مبفردها التمويل طيلة دورة املشروع أداة أن توفر وأنه ال ميكن ألي
 يف املؤسسات املالية التابعة للقطـاع       وينظر إىل أدوات ختفيف املخاطر بشكل عام        -٥١

 اخلاص كأداة إليصال رأس املال اخلاص إىل مشاريع مواجهة تغري املناخ اليت تتـسم إمجـاالً               
 االنبعاثـات   واخنفاض عائداهتا مقارنة باملشاريع املنافـسة هلـا ذات        اً  بارتفاع تكاليفها نسبي  

  .الكربونية الكثيفة
رورة تصميم وابتكـار أدوات ماليـة لـضمان         وسلم املشاركون، بوجه عام، بض      -٥٢

من أجل التغلب على    اً  هادفاً  استخدام التمويل املتعلق باملناخ املقدم من القطاع العام استخدام        
اخلاص قـد   املشتركة بني القطاعني العام و    مث إن العديد من أدوات التمويل       . معوقات حمددة 

لكنه قد يتطلب من الدولة أن تتحمل بعض        حيتاج بالضرورة إىل نفقات مدرجة يف امليزانية         ال
  .ا سوف خيضع لالعتبارات الوطنيةولذلك فإن تفضيل أدوات بعينه. خماطر االئتمان

 باختصار، فرصة حقيقية لزيادة استثمارات القطاع اخلاص وإرسال إشارات          ،وهناك  -٥٣
 :تثمار من خالل القيام مبا يليطويلة األمد إىل مؤسسات االس

 الربح يف السياسات القطاعية األساسية؛ مقابل املخاطرةول يف نسبة إحداث حت  )أ(  

 املناخ يف أطر السياسة املالية؛إدراج موضوع   )ب(  

 دات؛تعزيز العائ/استخدام جمموعة من آليات التمويل العام لتقليص املخاطر  )ج(  

  .نداتويل العملية واملألوفة كالستعميم مراعاة موضوع املناخ يف قنوات التم  )د(  

 الفعـال   هتيئة البيئات التمكينية واألطر السياساتية من أجل التوزيـع          -خامساً  
 للتمويل املتعلق باملناخ

 توزيـع   ركزت املناقشات اليت تناولت هتيئة البيئات التمكينية لتحقيق الفعاليـة يف            -٥٤
املستفيدة مـن   ، وهي تتمثل يف ما متلكه البلدان        "اجلذب" على عوامل    التمويل املتعلق باملناخ  

ضمان التنفيذ الناجح للـربامج     ات و سياسات ولوائح تنظيمية تساعد على جذب االستثمار      
ومشلت املناقشات التجارب الوطنية واإلقليمية والدولية يف جمال توزيع التمويـل           . واملشاريع

__________ 

 .Von Ritter K and Black-Layne D. 2013. Crowd-funding for Climate Change:انظر املرجع التـايل  )٦(

Oxford: European Capacity Building Institute. 



FCCC/CP/2013/7 

17 GE.13-64127 

املتعلق باملناخ، والتحديات اليت ظهرت واآلليات اليت جيـري إنـشاؤها للتـصدي هلـذه               
قضايا أمشل تتعلق بكيفية حتديد مدى فعاليـة التمويـل          اً  وتناول املشاركون أيض  . ياتالتحد

 التعهد وصوالً /من االلتزام اً  بالنظر يف مجيع مراحل التمويل بدء     اً  املتعلق باملناخ وتقييمها عموم   
  .لنتائج احملرزة يف هناية املطافإىل التنفيذ، والتوزيع، وتقييم ا

 تعلق باملناخفعالية التمويل امل  -ألف  

 فعاليـة   وكيف تؤثر على  كثر النقاش بشأن أمهية االستفادة من مبادئ فعالية املعونة            -٥٥
وشددت بلدان عدة على ضرورة التمييز بني املعونة املقدمة يف إطـار            . التمويل املتعلق باملناخ  

زامات املنصوص عليها   املساعدة اإلمنائية التقليدية والتمويل املتعلق باملناخ املقدم يف إطار االلت         
وفيما كثر احلديث عن الدروس اليت ينبغي استخالصها من املبادئ املتفق عليها            . يف االتفاقية 

 مببادئبشأن فعالية التمويل اإلمنائي، تباينت بعض وجهات النظر بشأن إمكانية األخذ            اً  دولي
وقد استفيد من العمل الذي     . ناخفعالية املعونة يف املناقشات املتعلقة بفعالية التمويل املتعلق بامل        

  :التمويل املتعلق باملناخ ومنهااضطلعت به املنظمات الدولية يف حتديد مؤشرات فعالية 
 اخلطط الوطنية املتعلقة باملناخ؛تعزيز السياسات و  )أ(  

  احلكومية الوطنية عند االقتضاء؛استخدام النظم  )ب(  

  ة؛آليات تبادل الدروس يف البلدان املضيف  )ج(  
 ة بشأن تنفيذ املشاريع والربامج؛املساءل  )د(  

 .أطر الرصد والتقييم  )ه(  

 تعقب التمويل املتعلق باملناخ  -باء  

سلط املشاركون الضوء على أمهية تعقب ورصد التمويل املتعلق باملناخ املقدم مـن               -٥٦
صد يشجعان وعالوة على ذلك، فإن التعقب والر. القطاعني العام واخلاص يف ضمان الشفافية

 ُيحتمل أن يكون هلا أكرب تـأثري      البلدان على توجيه التمويل حنو اجملاالت أو القطاعات اليت          
باملسؤولية ويعزز الثقـة  اً وهذا يزرع شعور. ثار تغري املناخ والتكيف معه على التخفيف من آ   

على مـستوى القطـاع والربنـامج       اً  وتعد نتائج الرصد، خصوص   . لدى أصحاب املصلحة  
ويف هذا السياق، أشـار املـشاركون إىل        . شروع، ذات أمهية قصوى وتتجاوز التعقب     وامل

مشاريع آلية التنمية النظيفة على سـبيل       (ضرورة تتبع مؤشرات األداء على مستوى املشاريع        
املبادرة املعززة خلفض االنبعاثات النامجة عـن إزالـة   مشاريع (وعلى مستوى القطاع    ) املثال

  ).، على سبيل املثال)٧(اباتاألحراج وتدهور الغ
__________ 

ت وتـدهورها يف    النُهج السياساتية واحلوافز اإلجيابية بشأن املسائل املتعلقة خبفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابا             ) ٧(
 . املستدامة وتعزيز خمزون الكربون يف الغابات يف البلدان الناميةإدارهتاة؛ ودور احلفاظ على الغابات والبلدان النامي
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وأكد املشاركون على ضرورة مواصلة تطوير أدوات تعقب التمويل املتعلق باملنـاخ              -٥٧
ويف ضوء ذلك، طُرحت مقترحات حمددة لتطـوير        . يف مراحل التوزيع والتسليم واالستالم    

ـ    . منهجيات تعقب التمويل املتعلق باملناخ املقدم من القطاع اخلاص         تفاض ويف اخلتـام، اس
وأشار املشاركون  . املشاركون يف مناقشة مسألة الدروس املستفادة من متويل البداية السريعة         

واقُترح . إىل التحسينات اليت طرأت فيما يتعلق بتقدمي معلومات عن فترة متويل البداية السريعة     
 مـن أجـل     ٢٠١٢ إىل   ٢٠١٠توثيق الدروس املستفادة من فترة متويل البداية السريعة من          

  .عملية تقدمي التمويل املتعلق باملناخ على املدى الطويلحتسني 

 املؤسسيةالسياساتية و  التمكينيةالعوامل  -جيم  

دار حوار مثمر بني البلدان طوال برنامج العمل املمدد بشأن كيفية تأثري السياسات               -٥٨
جملـاالت الـيت    الوطنية على زيادة االستثمارات املقدمة من القطاعني العام واخلاص وبشأن ا          

وترد . شهدت توليد موارد وطنية تساعد على حتقيق األهداف اإلمنائية املتالئمة مع تغري املناخ            
تقـدمي  اليت تساهم يف فعالية  " العوامل التمكينية "أدناه أمثلة ملختلف هذه األطر السياساتية أو        

  .املتعلق باملناخالتمويل 

 ة الوطنيةأطر السياسات واألطر التنظيمية واإلداري    

تواصل البلدان وضع سياسات وطنية وهي تعمل على اعتماد أشكال خمتلفـة مـن                -٥٩
التشريعات والتدابري التنظيمية واألطر وخطط العمل للتخفيف من آثار تغري املناخ والتكيـف            

وتبودلت املعلومات بشأن املبادرات اجلديدة املتعلقة بعملية امليزنة، كاملعلومات املتعلقة          . معه
بوضع أطر مالية ملواجهة تغري املناخ، واستراتيجيات لتقدير تكاليف مواجهة تغري املناخ كجزء 
من عملية إعداد امليزانية الوطنية، ووضع أهداف حملية لإلنفـاق املتعلـق باملنـاخ، وإدراج               

ـ   . االستراتيجيات الوطنية املتعلقة بتغري املناخ يف خطط التنمية الوطنية         اً ضوتبادلت البلدان أي
التجارب ذات الصلة بترمجة األطر الوطنية إىل خطط عمل تساعد على وضع طرائق لتحقيق              

 :لبلدان ما يليوتشمل األمثلة القليلة ملا قامت به ا. الفعالية يف التمويل املتعلق باملناخ

إىل السياق اخلاص بالبلد، اً وضع طرائق لتوزيع التمويل املتعلق باملناخ استناد      )أ(  
خلـاص أو تـشجيع      السوقي للبنوك اخلضراء، أو الشراكات بني القطاعني العام وا         كالنظام

  االستثمار اخلاص؛
وضع إطار قانوين لتحسني توزيع التمويل املتعلق باملناخ وإمكانية احلصول            )ب(  

  على هذا التمويل وتيسري التمويل من القطاع اخلاص؛
 رصد التمويل املوزع؛  )ج(  

كاألهداف املتعلقـة بالطاقـة املتجـددة    ة تتعلق باملناخ    أطر تشريعية وطني    )د(  
  .التخفيف أو
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وتبادل املشاركون جتارهبم فيما يتعلق بالتغلب على معوقات التمويل املتعلق باملناخ             -٦٠
وحتسني إمكانية احلصول عليه، واإلدارة واملساءلة عرب صوغ خطط وطنية أو قطاعية تشمل             

  :لتدابري احملددة ما يليومن ضمن ا. التكاليف وامليزانية
 خمتلف الوزارات؛حتسني القدرات يف جمال التخطيط وامليزنة يف   )أ(  

 ية؛بيان احتياجات التمويل املتعلق باملناخ بوضوح يف امليزان  )ب(  

إنشاء أطر إدارية قائمة على النتائج يف إطار ممارسات اإلبالغ مع التـسليم               )ج(  
  تغرق وقتاً؛ويساً  ذلك قد يكون صعببأن تنفيذ
 .التحاور مع اجملتمع الدويل واإلقليمي لتحقيق أقصى قدر من الفعالية  )د(  

اسـتناد  فهم  أشار كثري من املشاركني إىل      : القطري على الصعيد    األمورتويل زمام     -٦١
وتبادل املشاركون اآلراء بـشأن     . التمويل املتعلق باملناخ إىل العرض وليس إىل االحتياجات       

وأثريت شواغل بشأن احتمال جلوء     .  واخلضوع للمساءلة  األمورنة بني تويل زمام     كيفية املواز 
وملعاجلة هذا األمر، أكدت البلدان الناميـة أن  . البلدان املتقدمة إىل االنتقائية يف دعم املشاريع   

وعـالوة  . التمويل ينبغي أن يستند إىل االحتياجات واألولويات احمللية لتبديد هذه الشواغل          
، شدد العديد من املشاركني على أمهية حتديد أولويات البلد وخططه واستراتيجياته            على ذلك 

 كخطـط التكيـف      اخلطط الوطنية للتكيف والتخفيف    هافياإلمنائية الوطنية بطريقة تندمج     
عمليـات تقيـيم     و تدابري التخفيف املالئمة وطنيـاً    الوطنية وبرامج العمل الوطنية للتكيف و     

  . االنبعاثاتالقليلةاستراتيجيات التنمية و يةاالحتياجات التكنولوج
اتباع سياسات مالية ثابتة الثقة يف أوساط القطاع اخلاص ويساعد على إزالة            ينمي  و  -٦٢

وروى العديد من البلدان جتاربه فيما يتعلق بوضع اخلطط         . بعض احلواجز اليت تعيق االستثمار    
على أمهيـة   اً  ط الضوء أيض  لِّوُس. يةالوطنية، مبا يف ذلك وضع أهداف طموحة ذات أطر زمن         

مشاركة اجملتمع املدين وأصحاب املصلحة يف القطاع اخلاص يف وضع اخلطط الوطنية كوسيلة             
 كـثري مـن     رأىو. لضمان الرتاهة والصرامة يف تنفيذ اإلجراءات املنصوص عليها يف اخلطط         

 ية متواصلة أمر مهـم    بوصفه جزءاً من عمل   االخنراط املبكر ألصحاب املصلحة     أن  املشاركني  
 .جراءات املتعلقة باملناخلضمان دعم اإل

وروت بعض البلدان املتقدمة، يف إطار تقاسم جتارهبا يف متويل البداية السريعة، كيفية          -٦٣
تصديها للمخاطر بوضع سياسات واضحة جلذب االستثمارات واستحداث أدوات تتناسب          

فضلى وتسهيل الدعم لزيادة قـدرة البلـدان        مع الظروف احمللية، والتعلم من املمارسات ال      
وباإلضافة إىل ذلك، قدم املشاركون االقتراحـات التاليـة         . املضيفة على االستيعاب واألداء   

 :ويل املتعلق باملناخ بفعاليةللتغلب على احلواجز اليت تعيق االستثمار وتوفري التم

ملناخ حتدد الفرص   وضع استراتيجيات ومناهج عمل وطنية للتمويل املتعلق با         )أ(  
عني العام واخلـاص    املتاحة الستخدام هذا التمويل يف تعبئة وتعقب مصادر التمويل يف القطا          

  على حنو فعال؛
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بناء قدرات املؤسسات العامة واملالية الوطنية، مبا يف ذلك املـصارف اإلمنائيـة             )ب(  
 تعلق باملناخ وتوجيهه وتعقبه؛امل التمويل دمجالوطنية والبلدان املضيفة للصناديق اخلضراء من أجل 

خلق فرص لالستثمار من أجل تسهيل ووضع سلسلة من املـشاريع الـيت               )ج(  
  . ميكن متويلها

أتاح برنامج العمل املمدد معرفة الكثري عن تطورات عديـدة شـهدهتا         : املؤسسات  -٦٤
ليـات الوطنيـة    اهلياكـل واآل    مثالً(خمتلف البلدان فيما يتعلق بالترتيبات املؤسسية القطرية        

لتنفيذ سياسة املناخ وإدارة التمويل املتعلق باملناخ وتوزيعه على حنـو         ) والترتيبات ذات الصلة  
وتشمل هذه التطورات إنشاء وزارات وطنية ملواجهة تغري املناخ، وجلان مشتركة بني            . فعال

وتتوخى خمتلـف  .  وصناديق استئمانية وطنية ملواجهة تغري املناخ،الوكاالت معنية بتغري املناخ   
هذه الترتيبات املؤسسية داخل البلدان االرتقاء مبستوى املسامهة وحتقيق مزيد من الفعالية يف             

ـ   توفري التمويل على املستوى احمللي بتجميع املوارد املالية احملليـة والدوليـة و             اً دجمهـا دعم
  .لألولويات الوطنية

يتمثل يف بناء القدرات املؤسـسية      اً  أساسياً  متكيني  حدد املشاركون عامالً  : القدرات  -٦٥
والتقنية للبلدان املتلقية من أجل استيعاب التمويل املتعلق باملناخ وإدارته وتوجيهه وتوزيعـه             

يـة يف   ومن العوامل اليت سلط الضوء عليها باعتبارها تعيق توزيع املوارد املال          . على حنو فعال  
  :البلدان النامية ما يلي

 مبا يف ذلـك     ،املسؤولني احلكوميني وأصحاب املصلحة   انعدام الوعي لدى      )أ(  
  باملناخ؛القطاع اخلاص، مبختلف إجراءات ومتطلبات االستفادة من التمويل العاملي املتعلق 

القدرة احملدودة على إعداد وتقدمي مشاريع ملواجهة تغري املناخ حتوز ثقـة              )ب(  
  ختلفة؛لد واحتياجات الصناديق املاملصارف وتليب احتياجات الب

انعدام القدرات التقنية وضعف آليات التنسيق بني الوكاالت والقـصور يف            )ج(  
 توزيع املسؤوليات؛

االفتقار للقدرات يف جمال إدارة املالية العامة اليت تتيح التعامل مـع أدوات               )د(  
 إىل  التمويل املتعلق باملناخ اجلديدة والقائمة وحمدودية القدرة على تعقب تدفق هذه األمـوال            

  .يجة قصور نظم اإلدارة املاليةالبلدان نت
املشاكل املتعلقة بالقدرات، هذه وروى عدة مشاركني جتارهبم يف التغلب على بعض        -٦٦

مثل وزارة الشؤون املالية (مبا يف ذلك جتارهبم يف تنفيذ أنشطة التأهب مع الوكاالت احلكومية 
 . جملتمع املدينالقطاع اخلاص وا، وكذلك جتارهبم مع )يف بلداهنم

وفيما جرى التسليم باألمهية احلامسة للبيئات التمكينية واألطر السياساتية الوطنية يف             -٦٧
على اً  التوزيع الفعال للتمويل املتعلق باملناخ يف البلدان النامية، سلطت بلدان عدة الضوء أيض            

. الرئيسية املتعلقة بالقدرات  مسألة االستفادة من التمويل املتعلق باملناخ باعتبارها من املسائل          
 معوقات تواجهها البلدان الناميـة يف       عترب يف نظر العديد من املشاركني     ومن األمثلة على ما ي    

  :مويل املتعلق باملناخ ما يلياحلصول على الت
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 ملسامهة على االقتصادات الكبرية؛تركيز البلدان ا  )أ(  

 قدرات واخلربات داخل البلدان؛ إىل التقاراالفاملعايري املرهقة اليت تتيح االستفادة و  )ب(  

  ؛كافياً عدم متويل األولويات اإلقليمية متويالً  )ج(  
  ارتفاع تكاليف املعامالت؛  )د(  
لدول اجلزريـة   كا(عدم اإلملام باملسائل ذات الصلة باالقتصادات الصغرية          )ه(  

 ).الصغرية النامية

.  االتساق والتنسيق طوال املناقشات    تكررت اإلشارة إىل مسألة   : االتساق والتنسيق   -٦٨
وهذا أمر يهم البلدان املسامهة والبلدان املستفيدة على حد سـواء وإن كانـت املناقـشات                

ورغم توافر آليات التنسيق الـيت      . ركزت هذا العام على البلدان املسامهة بصورة أساسية        قد
امهاهتم، فإنه يتعني عليهم التحاور     متكِّن املسامهني يف التمويل املتعلق باملناخ من مواءمة مس         قد

وأشار العديد من املشاركني    . ومع البلدان الشريكة لكل منهم    فيما بينهم   بصورة دائمة وثابتة    
إىل انتشار قنوات ووسطاء شىت ما يؤدي إىل تشتت متويل الـربامج واملـشاريع والتـداخل           

.  ضمان التنسيق واالتـساق    وُسلط الضوء على دور وزارات املالية والتخطيط يف       . بينها فيما
ويف اخلتام، شدد املشاركون على أمهية التكامل اإلقليمي وتعزيز التنسيق ال سيما يف املناطق              

  . تعاين من الضعف بصفة خاصةصغريةاً اليت تضم بلدان

 التصورات وسبل املضي قدماً  -سادساً  

 تصورات عامة  -ألف  

 إىل االستفادة مـن     ٢٠١٣ل األجل لعام    سعى برنامج العمل املتعلق بالتمويل الطوي       -٦٩
 الـذي اعتمـده   ررأعمال الربنامج السابق والتركيز على الوالية احملددة املمنوحة مبوجب املق  

املـسائل املتعلقـة    ) أ(علـى   اً  وركز الربنامج حتديد  . مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة     
ىل حتديد سبل تعبئة مزيد من التمويل       مبساعدة البلدان املتقدمة األطراف يف جهودها الرامية إ       

إرشـاد  ) ب(؛  ٢٠٢٠ بليون دوالر أمريكي حبلـول عـام         ١٠٠املتعلق باملناخ ليصل إىل     
األطراف يف تعزيز بيئاهتم التمكينية وأطرهم السياساتية من أجل تيسري تعبئة التمويل املتعلـق              

 . النامية وتوزيعه على حنو فعالباملناخ يف البلدان

احلاجة إىل مواصلة   ) أ: (قضايا املهيمنة اليت طرحت يف مجيع املناقشات ما يلي        ومن ال   -٧٠
تعزيز الشفافية بشأن ما التزم به من متويل وما وزع منه، وما حيَرز من نتائج يف هناية املطاف؛                  

بـها  احلاجة إىل مزيد من االتفاق بشأن كيفية حصر خمتلف التـدفقات املاليـة وتعق             ) ب(
يهـا متويـل    احلاجة إىل التصدي للتحديات اليت ينطوي عل      ) ج(ه إنفاقها؛   واملساءلة عن أوج  

  .أنشطة التكيف حتديداً



FCCC/CP/2013/7 

GE.13-64127 22 

لتفاوض من أجل التوصـل إىل       الغرض من برنامج العمل خلق حيز ال يقبل ا         كانو  -٧١
فهم مشترك للمسائل التقنية، وهو أمر من شأنه أن يؤدي بدوره إىل تقدم املناقشات يف إطار                

قد سعينا جاهدين حنن الرئيسان املتشاركان، إىل إشراك جمموعة واسعة مـن            و. املفاوضات
 فيما يتعلق   ،وعالوة على ذلك، سعينا بال كلل     . أصحاب املصلحة يف القطاعني العام واخلاص     

مبمثلي احلكومات، إىل تشجيع مشاركة زمالئنا من وزارات املاليـة والتنميـة والتخطـيط              
وانب التقنية للمناقشات قد ُمنحت احليز الذي تـستحقه         ونشري إىل أن اجل   . مشاركة أوسع 

 يف مرحلة مـن املراحـل ويف بعـض          ،ويتطلب األمر .  بالتايل، أن متثل قيمة مضافة     ،وميكن
احلاالت وليس كلها، طرحها يف احلوار السياسي بشأن التمويل املتعلق باملناخ يف سياق عملية 

 ويـدرك . عن احتمال طرحها يف حمافـل أخـرى         االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ فضالً     
الصلة الوثيقة بني برنامج العمل املتعلق بالتمويـل الطويـل          اً  أيضاً  الرئيسان املتشاركان متام  

 .٢٠١٥ اليت تفضي إىل اتفاق عام األجل والعملية

والتحدي الذي واجهناه كرئيسني متشاركني، لدى وضع توصيات بشأن اخلطوات            -٧٢
 التمييز بني املسائل اليت يطغى عليها اجلانب التقين واملسائل الـيت تعتـرب              الالحقة، يكمن يف  

بطبيعتها سياسية أكثر، أو بعبارة أخرى، املسائل اليت ميكن إحراز تقدم بـشأهنا يف سـياق                
ويف هذا . االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ واملسائل اليت من األنسب تناوهلا يف حمافل أخرى   

ألطـراف يف   م التوصيات التالية بشأن اخلطوات الالحقة املمكنة ليناقشها مؤمتر ا         السياق، نقد 
 .دورته التاسعة عشرة

 سبل زيادة التمويل املتعلق باملناخ  -باء  

اً وحتمل بعـد  اً  تعد مناقشة مفهوم السبل يف سياق التمويل املتعلق باملناخ جديدة نسبي            -٧٣
دناه كرئيسني متشاركني يف برنامج العمل هلذا العـام         وقد قام النهج الذي اعتم    . هاماًاً  سياسي

ة وقـدرة   مزيد من الشفافي  (بيان املقصود بالسبل وأهم تطلعات البلدان النامية        ) أ: (على ما يلي  
أو /مـصادر التمويـل العامـة و      (حتديد خمتلف مكونات السبل     ) ب(؛  )أكرب على التنبؤ مثال   

التحديات الـيت تواجههـا     /حصر العوائق ) ج(؛  )نية، واألطر الزم  التمويلتقدمي  ناة  اخلاصة، وق 
 .لول املمكنة أو اخلطوات الالحقةحتديد بعض احل) د(ملتقدمة يف حتقيق هذه التطلعات؛ البلدان ا

وحنن نعتقد أن تقدمي البلدان املتقدمة تقارير دورية وموحدة عن التمويـل املتعلـق                -٧٤
. يام هذه البلدان خبطوات للوفـاء بالتزاماهتـا       كبري يف تقدمي تطمينات بشأن ق      باملناخ له دور  

كثري من البلدان النامية املشاركة إىل استمرار البلدان املتقدمة يف تقدمي التقارير بـنفس               ودعا
ونشري إىل أن البلـدان املتقدمـة       . املستوى والوترية بعد أن انتهت فترة متويل البداية السريعة        

 تقـدمي   وفيما حنْذَر .  عن فترة السنتني    يف تقاريرها  معلومات بصيغة موحدة  اً  سوف تقدم قريب  
توصيات من شأهنا أن تؤدي إىل زيادة متطلبات اإلبالغ، ميكن ملؤمتر األطـراف يف دورتـه                

كل عـام   اً   البلدان املتقدمة طوع   ومات إضافية تقدمها  لالتماس مع التاسعة عشرة أن ينظر يف      
 .أكثراً د أصبح مألوفتني قيكون مضمون تقارير فترة السن حني ٢٠١٥حىت عام 
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أن السعي إىل إجراء مزيد من النقاش بشأن مسائل التعريفات يكتسي           اً  ونعتقد أيض   -٧٥
يتعلـق  مكن التوصل بشأنه إىل فهم مشترك        بوجه خاص، جمال رمبا أ     ،وهناك. بعض القيمة 

 بليـون   ١٠٠ توفرييف سياق االلتزام ب   " التمويل املقدم من القطاع اخلاص      "  بباملعىن املقصود   
 .دوالر أمريكي

وأشار مشاركون عدة يف برنامج العمل إىل أن قواعد امليزانية لديهم تكبل قدرهتم علـى                 -٧٦
، وقبل بضع سنوات بالنسبة للبلـدان       املالية العامة وارد  املبتوفر  اً  سلفقبل أكثر من عام     أن يقطعوا   

 قُدم اقتراح يقضي بإمكانيـة تقـدمي        بذلك،اً  وتسليم. اليت لديها دورات ميزانية متعددة السنوات     
بيد أنـه   . البلدان املتقدمة معلومات عن توقعات أو سيناريوهات غري ملزمة للتمويل املتعلق باملناخ           

وشكك بعض املشاركني يف اجلدوى العملية لتقدمي       . مل يتم التوصل إىل توافق يف اآلراء هبذا الشأن        
 .مسألة سياسية بامتيازاآلخر التوقعات وقيمتها فيما اعتربه البعض 

من السبل تـشكل عامـل   " سبيل"ومبا أنه قد تبني أن الديناميات السياسية لتحديد     -٧٧
التركيز على حتديد أجزاء يتمثل يف  لتحقيق التقدم ة املتاحاتاخليارأحد تعقيد يف العملية، فإن  

تويات التمويل من هذا السبيل لكي توضَّح نقطة االنطالق، أو بعبارة أخرى، لكي توضح مس
ونشري إىل أن تقارير فترة السنتني اليت ترد من البلدان املتقدمة           . املتعلق باملناخ يف الوقت احلايل    

األطراف والعرض العام عن التمويل املتعلق باملناخ الذي ينبغي أن تضطلع به اللجنة الدائمـة               
  .املعنية بالتمويل سيكون له دور مهم يف توفري هذه املعلومات

  هتيئة البيئات التمكينية لتعبئة وتوزيع التمويل املتعلق باملناخ  -مجي  
عن املناقشة املتعلقة بالسبل    اً  كانت املناقشات املتعلقة بالبيئات التمكينية خمتلفة كثري        -٧٨

على حتديد أفضل املمارسات املتبعـة يف جمـال الـسياسات           اً  كبرياً  إذ ركزت األوىل تركيز   
  .اًملتعلق باملناخ وتوزيعه يف آن معى تعبئة التمويل اواألنظمة اليت تساعد عل

  هتيئة البيئات التمكينية لتعبئة التمويل املتعلق باملناخ  -١  
من األمهية مبكان فهم اإلشارات األساسية فهماً صحيحاً عن طريق استخدام أدوات             -٧٩

مار الذي يراعي تغري    الستثتمكني ا لاً  حامس  كتسعري الكربون والطاقة باعتبار ذلك ميثل عامالً      
 تكتسي اجلهود الرامية إىل إدخال إصالحات على اإلعانات املتعلقـة           وميكن أيضاً أن  . املناخ

  .ها أمهية قصوى يف هذا السياقبالوقود األحفوري أو تقليص
ويقوم كثري منـها    . تستخدم أدوات خمتلفة عديدة حلفز استثمارات القطاع اخلاص       و  -٨٠

وهناك من التدخالت ما ميكن أن تضطلع هبا        . ت السياسة العامة   من مكونا  على مكون متني  
علـى  اً  أقل اعتماد   السندات اخلضراء مثالً  (كيانات متعددة األطراف وحىت كيانات خاصة       

 ،على املشاركة اجملتمعيـة   اعتماداً أكرب   أخرى  تدخالت  ما تعتمد   بين،  )اإلجراءات احلكومية 
نوع يف األدوات، ال يوجد هنج واحد أفـضل مـن     ويف ظل هذا الت   . التمويل اجلماعي ومنها  

  .غريه، واختيار األدوات سيتحدد حبسب ما هو األنسب للظروف واألولويات الوطنية
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ومتخضت املناقشات بشأن تعبئة التمويل عن مسألة أساسية تتعلق بتأثري التمويل املقـدم               -٨١
. كل من جهود التخفيف والتكيـف  من القطاع اخلاص على التوازن بني التدفقات املالية اخلاصة ب         

ففي الوقت احلايل، ال تزال جهود التكيف حتظى بقسط صغري من جمموع التدفقات املالية املتعلقة               
ب عن القلق من إمكانية ترجيح كفة جهود التخفيف علـى حـساب جهـود    عرِوقد أُ . باملناخ

، لتـدابري    عمومـاً  ،د مياالً التكيف نتيجة التركيز على التمويل املقدم من القطاع اخلاص الذي يع          
منا هلذه الشواغل، نشدد على استمرار أمهية القطاع العام يف تقدمي التمويـل             اً  وإدراك. التخفيف

وعالوة على ذلك، نوصي بإجراء حتليل أعمق للتدابري اخلاصة الـضرورية           . املتعلق جبهود التكيف  
  . مع تغري املناخ ومواجهة آثارهلضمان زيادة توفري التمويل من القطاع اخلاص لربامج التكيف

  هتيئة البيئات التمكينية لتحقيق الفعالية  -٢  
توافقت كثري من اآلراء على أن القدرة على تقييم مدى فعالية اسـتخدام التمويـل             -٨٢

املتعلق باملناخ حيقق املصاحل الفضلى ملقدمي التمويل املتعلق باملناخ واملستفيدين منـه وسـائر     
من هنا تنبع أمهيته بالنسبة للتصدي لتحديات تعبئة مزيد مـن التمويـل             أصحاب املصلحة و  

  .للتمكن من بلوغ األهداف املتمثلة يف التخفيف من آثار تغري املناخ العاملي والتكيف معه
ورد برنامج العمل هلذا العام مسامهات كثرية جاءت يف شكل دراسات حـاالت             و  -٨٣

على أهم البيئات التمكينية اليت     اً  واُتفق عموم . نظماتقطرية وتقييمات حتليلية قدمتها بعض امل     
ويشمل ذلك تويل مقاليد األمور على الصعيد الوطين، والتنسيق داخل          . تكفل فعالية التوزيع  

البلد فيما بني مقدمي التمويل املتعلق باملناخ، وآليات التعقب الوطنية وإجراءات التخطـيط             
ان املستفيدة للتمكن من استيعاب التمويل املتعلق باملناخ        الراسخة وبناء القدرات التقنية للبلد    

  .وإيصاله وتوجيهه وتوزيعه
لكننا نرى أنه ال تزال هناك إمكانية وحاجة للتوصل إىل فهم أعمق ملا يقصده خمتلف      -٨٤

من اً  أصحاب املصلحة بفعالية مواجهة تغري املناخ يف خمتلف مراحل التمويل املتعلق باملناخ بدء            
وبالنظر إىل أمهية   . بالتوزيع يف البلد املستفيد وانتهاء بقياس النتائج      اً  ومرور) أو التعهد (ام  االلتز

التنسيق فيما بني املسامهني يف التمويل املتعلق باملناخ واملستفيدين منه، فإن مثة حاجة ملواصلة              
وميكن االسـتفادة   . اجلهود املبذولة لتحقيق فعالية التمويل املتعلق باملناخ لتشمل مجيع مراحله         

يف ذلك من الدروس اليت استخلصت خالل فترة متويل البداية السريعة والنظر يف مدى مالءمة   
  .ةاملبادئ املتعلقة بفعالية املعون

من استمرار احلوار بني املـسامهني يف    اً  ميكن كذلك أن تستفيد العملية برمتها كثري      و  -٨٥
  .التمويل املتعلق باملناخ واملستفيدين منه

        


