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وضع هذه التوصيات فريق العمل املعني ببناء القدرات من أجل الوصول إىل التمويل ،من محفز العمل املناخي ملؤمتر األطراف السادس
والعرشين ،ويشمل الفريق ممثلني من البلدان واملنظامت الواردة أدناه .تؤيد هذه املؤسسات التوصيات يف وقت النرش األويل لها ،وندعو مزيد
من املنظامت والبلدان إىل تأييد التوصيات أثناء مؤمتر األطراف السادس والعرشين وبعده.

توصيات بناء القدرات من أجل
الوصول إىل التمويل
ينبغي أن يُفهم بناء القدرات من أجل الوصول إىل التمويل يف سياق النموذج الحايل لتوفري التمويل الدويل املتعلق
باملناخ ،الذي يتميز مبجموعة واسعة من املصادر والقنوات ذات املتطلبات واملعايري والعمليات املختلفة .يزيد هذا
التعقيد من الحاجة لبناء القدرات يف البلدان النامية لتلبيتها جميعا ،إذ أن الحد من هذا التعقيد سيقلل القدرات
الرضورية للوصول إىل التمويل .وإضافة إىل ذلك ،كثريا ما ركزت قدرات الوصول إىل التمويل عىل البلدان النامية،
مع أن كثري من الحواجز التي تحول دون الوصول إىل التمويل تتعلق بالنامذج القامئة لتقديم التمويل لدى
املقدمني ،ما يلمح إىل رضورة بناء قدرات املقدمني لتحسني فهمهم الحتياجات أولئك الذين يسعون إىل الحصول
عىل التمويل ،من أجل تصميم مناذج أفضل لتقديم التمويل ال تشكل عائقا للوصول إليه .

STILL TO BE TRANSLATED We are grateful to representatives from the following
Governments and organisations who have been involved in the development of
these recommendations.

Government of
the Cook Islands

Government
of Sweden

ويف ذلك السياق ،فإن بناء القدرات للوصول إىل التمويل بحاجة إىل التصدي لتحديات كثرية ،تشمل الرتكيز عىل
نهج املستوى الفردي أو املدى القصري أو «الحل الوحيد الذي يصلح لجميع الحاالت» ،والتدخالت محدودة
األهداف التي ال تركز إال عىل الحكومات املركزية .وللتصدي لهذه التحديات ،يتعني عىل الحلول املقرتحة أن تعزز
بناء قدرات طويلة األجل ،ومدفوعة قطريا ،ومتكاملة ،وبرنامجية ،ومتواصلة لتبني عىل العمليات القامئة وتركز
عىل املستويني املؤسيس والنظامي .ونظرا لذلك ،ركزت هذه التوصيات عىل بعض املواضيع التي ليست خاصة
بالتمويل ،ولكنها بحاجة إىل معالجتها إذا كان يُراد تحسني الوصول إىل التمويل املناخي .وينبغي الرتكيز بشدة عىل
الدعم ملعالجة «هجرة الكفاءات» يف البلدان النامية ،لضامن إنشاء القدرات واالحتفاظ بها عىل نحو مستدام .
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التوصيات للتنفيذ عىل املدى القصري

 .1وضع توجيهات لدعم تخطيط مبادرات بناء القدرات وتنفيذها ،من أجل
تحويل مبادئ بناء القدرات إىل خطوات قابلة للتنفيذ عىل نحو مستدام
وتحوييل خال من التوجيه املبارش ،وأن تكون موجهة إىل مقدمي القدرات
واملستفيدين منها عىل حد سواء .ميكن االستفادة يف ذلك من عمل مكتب
ومكافحته .
الفسادته.
منعه وشبك
)(PCCBافحت
وشبكتهفساد ومك
منع ال
 .2تحسني التنسيق لتنفيذ عمليات بناء قدرات تحويلية من شأنها تحسني
الوصول إىل التمويل املناخي ،عن طريق تعزيز ،أو إذا لزم األمر ،إنشاء
آليات تنسيق عىل املستوى الدويل (فيام بني املقدمني ،وبني البلدان
املقدمة والبلدان املستفيدة) فضال عن املستوى الوطنى (نهج شامل
للمجتمع ،يشمل التنسيق عىل املستوى املحيل) ،مع ضامن التنسيق
والتعلّم املتبادل بني هذين املستويني ،من خالل الحوار واملشاورات .وعىل
الصعيد الدويل ،ميكن االستفادة يف ذلك من عمل مكتب منع الفساد
.ومكافحته وشبكته.
 .3إنشاء آلية ميكنها تحديد الطلب واملواءمة بينه والعرض فيام يتعلق
ببناء القدرات عىل املستوى الدويل ،لتحسني توفري القدرات عن طريق
املواءمة بني احتياجات أولئك الذين يسعون للحصول عىل التمويل
املناخي مع العرض الحايل للقدرات من املقدمني .وميكن االستفادة يف
ذلك من املنصات القامئة ،مثل شبكة بناء القدرات من مكتب منع الفساد
ومكافحته ،وتحسينها .
 .4تعزيز عملية تعميم تغري املناخ يف املشاريع والربامج والعمليات املمولة
من املصارف اإلمنائية املتعددة األطراف املكيفة وفقا للسياقات املحددة
للبلدان النامية .وميكن عمل ذلك من خالل بناء قدرات املصارف اإلمنائية
املتعددة األطراف والوكاالت الحكومية يف البلدان النامية ،وتبادل املعارف
فيام بينها ،ما يتيح لها تبادل األدوات واملنهجيات وتكييفها مع السياقات
املحلية .

محفز العمل املناخي
ملؤمتر األطراف
السادس والعرشين

بنا ء القدرات من أجل الوصول إ ىل التمو يل

C O P 2 6 C ATA LY S T

4
5

التوصيات للتنفيذ عىل املديني املتوسط والطويل

 .5مساندة املبادرات التي تدعم تعميم تغري املناخ يف عمليات التخطيط
وامليزنة والحوكمة يف البلدان النامية ،عن طريق تهيئة بيئات متكينية
(السياسات  ،واألطر القانونية ،والعمليات املؤسسية) ودعم تنفيذ
العمليات والنظم الجديدة ،إلخ ،من أجل التعميم .
 .6تنظيم منتدى للمناخ وأن يبدأ مقدمو التمويل املناخي حوارا بني
املقدمني ،عىل مستوى الهيئات اإلدارية ،واملستفيدين من التمويل
املناخي .سيعالج هذا الحوار تجزئة النموذج الحايل لتقديم التمويل
املناخي وسيحاول الوصول إىل اتفاقات حول كيفية املوازنة بني أولويات
مقدمو التمويل واملستفيدين منه وأهدافهم واحتياجاتهم ،عىل حد سواء،
وتأثريها عىل بناء القدرات .وسيعزز أيضا تأييد املقدمني واملستفيدين
للتوصيات األخرى املندرجة هنا .
 .7تشجيع تعلم األقران من أجل الوصول عن طريق تعزيز مجموعات
املامرسة القامئة ،وخاصة الشبكات فيام بني بلدان الجنوب ،وتوسيع عملها
مبا يف ذلك عن طريق التنسيق فيام بينها .وميكن أن يبني هذا العمل عىل
املبادرات التي تديرها شبكة مكتب منع الفساد ومكافحته .

 .8معالجة «هجرة الكفاءات» يف البلدان النامية ،عن طريق زيادة الرتكيز
عىل املستويني املؤسيس والنظامي بالطرق التالية - :
أ( تعزيز املؤسسات الوطنية يف البلد النامية ،التي ميكنها بناء القدرات
بطريقة مستدامة ،مبا فيها الجامعات ،ومراكز األبحاث ،إلخ ،فضال عن
املراكز اإلقليمية .
ب( تعزيز القدرات التنظيمية لدى املؤسسات ذات الصلة من أجل إنشاء
املعارف املكتسبة واملنشأة والحفاظ عليها ونقلها .
ج( دعم استعراض عمليات الرشاء وأدلتها ،لضامن توظيف عدد أكرب من
الخرباء الوطنيني عند الحاجة إىل خدمات خارجية .

د( معالجة الحوافز الستبقاء املوظفني .
هـ( تتطلب معالجة هجرة الكفاءات إرشاك حكومات البلدان النامية،
فضال عن حكومات مختلف البلدان التي تقدم بناء القدرات ،وفقا
لنوع الدعم الذي تقدمه .

 .9تطوير نهج تركز عىل املستوى املحيل وأصحاب املصلحة غري الحكوميني
لزيادة مستويات التمويل املناخي التي تصل إىل املستوى املحيل .يحتاج
مقدمو بناء القدرات والتمويل واملستفيدين منهام عىل حد سواء إىل
العمل عىل تطوير هذه النهج ،استنادا إىل األمثلة القامئة مثل تعزيز
املبارش
الوصولسلطة
)(EDAويض ال
السلطة على تف
تفويضي تركز
عىللنهج الت
تركزمن ا
التيرها
النهج وغي
منملباشر
وغريهال ا
الوصو
يف صناعة قرار التمويل عىل أنسب املستويات .
 .10بناء قدرات مقدمي التمويل املناخي ملعالجة الثغرات املوجودة يف مناذجها
املعنية بتقديم التمويل املناخي ،مبا فيها عنارص دعم التأهب ،وتبسيط
العمليات ،ومواءمة األدوات املالية مع احتياجات البلدان النامية وواقعها،
إلخ .ميكن تطوير التوجيهات وتقسيمها حسب نوع املانحني ،مبا يف ذلك
جميع املصادر الثنائية واملتعددة األطراف .وميكن االستفادة يف ذلك من
العمل الذي تم تطويره يف التوصية األوىل ،فضال عن تقييم الثغرات يف
قدرات املقدمني .
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يرغب محفز العمل املناخي ملؤمتر األطراف السادس والعرشين يف توجيه الشكر ألعضاء فريق العمل املعني بالوصول إىل التمويل التالية أسامؤهم ،والذين عملوا
:طوال عام  2021الستشارة أصحاب املصلحة من حول العامل لتطوير هذه التوصيات :
منتدى البلدان املعرضة لخطر تغري املناخ ومجموعة العرشين Sara Ahmed -
حكومة بنغالديش Mahbub Alam -
جريمانواتش Bertha Argueta -
صندوق التكيف Mahamat Abakar Assouyouti -
مرفق البيئة العاملية Tshewang Dorji -
تحالف غرب أفريقيا بشأن أسواق الكربون والتمويل املناخي Samba Fall -
وحدة كوب  ،26مكتب رئاسة الوزراء يف اململكة املتحدة Claire Holzer Fleming -
حكومة السويد Mattias Frumerie -
الرتكيز عىل املناخ Emana Nsikan-George -
معهد املوارد العاملية Lorena Gonzalez -
حكومة السويد Tove Gronberg -
ويلتون بارك Nancy Lee -
برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ Asad Maken -
وحدة كوب  ،26مكتب رئاسة الوزراء يف اململكة املتحدة Karl McAlinden -
وحدة كوب  ،26مكتب رئاسة الوزراء يف اململكة املتحدة Meera Murali -
ويلتون بارك Kim Obergfaell -
صندوق التكيف Mikko Ollikainen -
حكومة أنتيغوا وبربودا Michai Robertson -
تحالف غرب أفريقيا بشأن أسواق الكربون والتمويل املناخي Ousmane Fall Sarr -
كوكTessa Vaetorus -
حكومة جزر كوك

يدعم الصندوق الدويل للمناخ الخاص باململكة
املتحدة محفز العمل املناخي ملؤمتر األطراف
.السادس والعرشين .

