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 مقدمة  

عَقد اجتماُع الخبراء المتعدد السننننوات بشنننتث السنننتثمار والظتمار وتنظيم المشننناريع من أجل ظناء  
 تشنرين األول/ 14و 13القدرات اإلنتاجية والتنمية المسنتدامة دورت  التاسنعة في قصنر األمم بجنيف، يومي 

 ، بمشاركة حضورية وعن بعد.2022أكتوبر  

 موجز مقدم من الرئاسة -أوالا  

 الجلسة العامة االفتتاحية -ألف 

ذكرت األمينة العامة لألونمتاد، في ظيانها الفتتاحي، أث أزمة تماليف المعيشننننة الراهنة زادت من  -1
الصنننعوبات التي تواج  البلداث النامية في التعامل مع الضنننغوي القصنننيرة األجل، ناسيث عن السنننتثمار في  

أكندت أث الحرب في أوكرانينا قند ت دل إلك عكس مسننننننننننننننار  تطلعنات التنمينة المسننننننننننننننتندامنة الطويلنة األجنل. و 
السنننتثمار في الطاقة النظيفة، في  نننوء ارتفاع إنتاو الوقود األحفورل في البلداث التي التزمل في السننناظق  
بخفض انبعاثات غازات الدفيئة، وأشنننننننارت إلك أث معظم الشنننننننركات المتعددة الجنسنننننننيات عمدت، في الربع 

مراجعة توقعات أرباحها تنازلياا، ظيد أث الشنننركات العاملة في قطاع الصنننناعات   ، إلك2022األول من عام 
السنتخراجية راجعل أرباحها تصناعدياا، مرسنلة ظ لث إشنارات خافئة  يما يخس السنتثمار في ه ا القطاع.  

ر الطاقة  وأردفل قائلة إث السننتثمار في التخفيف من اثار تغير المناخ ما انفث يتزايد، ول سننيما في مصنناد
المتجددة، غير أث معظم ه ه السنننتثمارات يظل في البلداث المتقدمة النمو، في حين ما زال السنننتثمار في  
التميف مع تغير المناخ  ننننعيفاا. وفي الختام، شننننددت األمينة العامة لألونمتاد علك أهمية المناقشننننات التي 

ين لم تمر األفراف في اتفاقية األمم المتحدة سنننننتجر  خالل ه ه الدورة في التمهيد للدورة السنننننابعة والعشنننننر 
 اإلفارية بشتث تغير المناخ.

وكاث المتملماث الرئيسنياث في الدورة وزير الطاقة والموارد المعدنية في إندونيسنيا والمديرة التنفي ية   -2
 لبرنامج األمم المتحدة للبيئة.

مشنننننننننيراا إلك أنها ترتب  بارتفاع أسنننننننننعار  وأعرب المتملم األول عن قلق  من أزمة الطاقة العالمية،  -3
الطاقة، وتقلب السنوق، والتضنخم، وتزايد التوترات الجيوسنياسنية. وشندد علك الحاجة الملحة إلك تحويل نظم 
الطاقة بسنرعة  نماناا لزيادة أمنها وموثوقيتها ومرونتها. وفي  ل رئاسنة إندونيسنيا لمجموعة العشنرين، ُحدد  

لق بالتحول في مجال الطاقة، من ظينها  نننماث إمكانية الحصنننول علك الطاقة،  عدد من األولويات  يما يتع
وتوسننننننننننننننيع نطناق تمنولوجينات الطناقنة الن كينة والنظيفنة، والنهو  ظتموينل الطناقنة. وسننننننننننننننل  الضننننننننننننننوء علك 
الحتياجات السنننننننننننتثمارية الهائلة الالزمة إلقامة نظم فاقة ذات انبعاثات صنننننننننننا ية صنننننننننننفرية، فسنننننننننننتحتاو  

وفي الختام، شنننننننندد علك  ننننننننرورة أث .  2060تريليوث دولر بحلول عام   1، إلك أكثر من إندونيسننننننننيا، مثالا 
تنظر المداولت في الحاجة إلك الستثمار المستدام والشامل من أجل النتقال إلك نظم فاقة ذات انبعاثات 

زيز الشنننراكات  صنننا ية صنننفريةئ وتهيئة ظيئات م اتية لالسنننتثمار لتعبئة جميع مصنننادر التمويل المتاحةئ وتع
لدعم البلداث النامية وتشننننننننننننجيع الشننننننننننننراكات ظين القطاعين العام والخاحئ وتعزيز التعاوث ظين أصننننننننننننحاب  

 المصلحة كافة بما يضمن تسخير جميع اإلمكانات وعدم تخلف أحد عن الركب.

وشننننننننننددت المتملمة الثانية علك  ننننننننننرورة زيادة التمويل إلحداا التحول الالزم في مجال الطاقة،   -4
في المنائنة لتحقيق األهنداف   500مشننننننننننننننيرة إلك أنن  سننننننننننننننتموث هننار حناجنة إلك زينادة التموينل بمنا يربو علك 

اخ. وذكرت أث الواردة في اتفناق بناريس المعتمند بموجنب اتفناقينة األمم المتحندة اإلفنارينة بشننننننننننننننتث تغير المنن 
الديوث تعد في الوقل الراهن أداة التمويل الرئيسنننية التي تدعم النتقال إلك نظم فاقة ذات انبعاثات صنننا ية  
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صننننننننننننننفرية في البلداث النامية، مشننننننننننننننيرة إلك  ننننننننننننننرورة توفير مصننننننننننننننادر تمويل أكثر اسننننننننننننننتدامة. وفي ه ا 
كثر كفاءة وأقل عر نننننة للصننننندمات  المتملمة إلك  نننننرورة زيادة السنننننتثمار العام وجعل  أ أشنننننارت الصننننندد،

القتصنننننننننادية واألمنيةئ و نننننننننرورة السنننننننننتفادة من مبادرات القطاع الخاح الرامية إلك تعبئة  -  الجتماعية
األموال التي ترب  أصننول الشننركات ربطاا اسننتراتيجياا بانتاو الطاقة المسننتدامةئ و ننرورة إقامة شننراكات ظين  

يل المختل  إلك مشنننننننناريع الطاقة الر يقة بالمناخئ و ننننننننرورة  القطاعين العام والخاح لضننننننننماث توجي  التمو 
السننننننننننننننتثمار في دعم خفض انبعاثات المربوث في القطاعات القتصننننننننننننننادية الرئيسننننننننننننننية، من خالل نموذو 

 القتصاد الدائرل والتمنولوجيات المراعية للمناخ.

ي، التجاهات العالمية وعر  مدير شعبة الستثمار والمشاريع في األونمتاد، في ظيان  الستهالل -5
في مجال السننتثمار والتمويل المتصننلين بالمناخ واتجاهات السننياسننات الوفنية والدولية ذات الصننلة، وذلث 

. اإلصننننالحات الضننننريبية الدولية والسننننتثمار المسننننتدام : 2022تقرير السننننتثمار العالمي لعام اسننننتناداا إلك 
السننتثمار في التخفيف من اثار تغير المناخ ومسننتو   وسننل   مدير الشننعبة الضننوء علك الفرق في مسننتو  

السننننننننننتثمار في التميف مع تغير المناخ، مشننننننننننيراا إلك قلة السننننننننننتثمار في تداظير التميف. وعلك الرغم من 
الزيادة التي فرأت علك الستثمارات المتصلة ظتغير المناخ في العقد الما ي، فاث معظم تلث الستثمارات  

ث المتقدمة النمو، حيث تسنننتتثر أوروبا وحدها بما يقرب من نصنننف مشننناريع الطاقة المتجددة ُوج ِّ  إلك البلدا
في العالم. وأعرب مدير الشننعبة عن قلق  من احتمال انعكاس مسننار السننتثمار المتصننل بالمناخ في  ننوء 

الشننننعبة   تجدد التركيز علك أمن الطاقة. و يما يتعلق بالتجاهات في مجال التمويل األخضننننر، شننننر  مدير
بالتفصنيل أهمية السنندات الخضنراء والسنندات المسنتدامة وغيرها من السنندات المرتبطة بالسنتدامة باعتبارها 
خياراا لسد الفجوات الستثمارية في األجل الطويل. وأكد أث "التموي  األخضر" ل يزال يشكل تحدياا، بالنظر 

علك نفسها وإلك عدم وجود معايير متسقة وبيانات  إلك إفالق معظم منتجات التمويل المستدام ه ه الصفة  
نوعية يمكن من خاللها تقييم معايير السنننننننننننتدامة. وفي الختام، أشنننننننننننار مدير الشنننننننننننعبة إلك المبادرات التي 
اتخ ها األونمتاد في ه ا المجال، بما في فيها إقامة شنننننننراكة مع م سنننننننسنننننننات اسنننننننتثماريةئ وبرنامج أسنننننننواق  

والمرصند العالمي للتمويل المسنتدام ال ل ُأفلق إباث المنتد  العالمي لالسنتثمار، األوراق المالية المسنتدامةئ 
 .2021في تشرين األول/أكتوبر 

 االستثمار وتغيُّر المناخ   -باء 
 من جدول األعمال( 3)البند  

 االتجاهات والقضايا الرئيسية -1 

النقاش التجاهات الحالية خالل الجلسنننننننننننة غير الرسنننننننننننمية األولك، ناق  المشننننننننننناركوث في حلقة   -6
والقضننننايا الهامة. وتتلفل حلقة النقاش من األعضنننناء التاليين: زميل أقدم في كلية كينيدل بجامعة هارفارد،  

  ئ“ Refinitivالوليات المتحدة األمريكيةئ ورئيسننننة قسننننم الصننننيرفة السننننتثمارية وسننننوق رأس المال بشننننركة  
 ورئيس شعبة التجارة المناخية بالمنتد  القتصادل العالمي.

وسننننل  المشننننارر األول في حلقة النقاش الضننننوء علك تحول السننننتثمار العالمي تحولا ج رياا نحو  -7
األصنول المسنتدامة، وهو تحول شنجع  النخفا  الحاد في تملفة توليد الطاقة من مصنادر متجددة. وأشنار  

ة العنالمي الراهننة، فشنننننننننننننندد علك  ننننننننننننننرورة توخي الحن ر لمي ل ينعكس هن ا التجناه إلك حنالنة قطناع الطناقن 
ويتراجع السنتثمار في مصنادر الطاقة المتجددة. وأشنار أيضناا إلك الصنعوبات التي تصنادف البلداث النامية 
 في ج ب السنننننننتثمارات ذات الصنننننننلة بالمناخ، بما في ذلث ارتفاع تماليف رأس المال ووجود عدد كبير من
المشنننننننناريع غير القاظلة للتمويل المصننننننننرفي في الوقل الراهن. وأشننننننننار ك لث إلك أهمية تيسننننننننير السننننننننتثمار 
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األخضننر، والمسنناهمة المحتملة للمصننارف اإلنمائية المتعددة األفراف، و ننرورة التنسننيق المتعدد األفراف  
  يما يخس إظرام معاهدات الستثمار وتسعير المربوث.

انية عر ناا مفصنالا يليات ج ب التمويل الخاح ولدور هيئات تنظيم أسنواق وقدمل المشناركة الث  -8
رأس المال. وناقشننل التحديات ذات الصننلة، بما فيها توافر األدوات المالية المسننتقرة والسننائلة بشننكل محدود 
ة نسنننننننبياا، وعدم اتباع الشنننننننركات معايير موحدة  يما يتصنننننننل بالشنننننننفا ية واإلفصنننننننا  عن ال مة المالية، وندر 
البيانات الموثوقة عن األداء من حيث السننننننتدامة، وهي ظيانات لزمة للمسنننننناعدة في  ننننننماث اتخاذ قرارات  

 استثمارية مستنيرة.

وأشنننننننننننار المشنننننننننننارر الثالث إلك عمل األونمتاد المتعلق بالتداظير المتخ ة في مجال سنننننننننننياسنننننننننننات  -9
وات القليلة الما نية، في مجال السنياسنة السنتثمار، فالح  أث ثالثة من كل أربعة تداظير اتخ ت، في السنن 

العامة في القطاعات ذات الصنلة ظتغير المناخ شنملل اسنتحداا اليات لفرز السنتثمار األجنبي المباشنر أو 
عل بعض البلداث  لتوسننننننيع نطاق . وفي  ننننننوء تزايد أهمية مصننننننادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، وسنننننن 

منولوجيات الحيوية ليشنننننننننمل صنننننننننراحةا الطاقة النظيفة أو نظم تخزين المتقدمة النمو نطاق الصنننننننننناعات والت 
 الطاقة أو التمنولوجيات البيئية.

وأثناء المناقشنننة التي أعقبل ذلث، لم يكتف أحد المندوبين بالتشنننديد علك أهمية التحول في مجال   -10
 ننننماث حصننننول الجميع الطاقة، وإنما شنننندد أيضنننناا علك أهمية تحقيق هدف التنمية المسننننتدامة المتمثل في 

ظتملفة ميسورة علك خدمات الطاقة الحديثة والموثوقة والمستدامة. وأعرب مندوب اخر عن قلق  من انعكاس 
مسنار التقدم المحرز في التخفيف من اثار تغير المناخ والتميف مع  في  ل عودة العديد من البلداث، بما 

ثمار في الوقود األحفورل. وشننننننننننننندد أحد المندوبين علك فيها العديد من البلداث المتقدمة النمو، إلك السنننننننننننننت 
أهمية التعاوث ظين األونمتاد ومنظمة التجارة العالمية في مجال التجارة والسننتثمار المتصننلين ظتغير المناخ، 
بما يتماشننننك مع األهداف المنصننننوح عليها في اتفاقية األمم المتحدة اإلفارية بشننننتث تغير المناخ، وأعرب 

ا يوفره األونمتاد من ظيانات عن ه ا السننتثمار ولرصننده التقدم المحرز في تيسننير السننتثمار. عن تقديره لم
وشنندد مندوب اخر علك  ننرورة دعم الدول الجزرية الصننغيرة النامية والقتصننادات الضننعيفة، بما في ذلث 

  يما يتعلق ظتشجيع الستثمار من أجل التميف مع تغير المناخ.

 التمويل المستدامأسواق رأس الما  و  -2 

خالل الجلسنننننة غير الرسنننننمية الثانية، ناق  المشننننناركوث في حلقة النقاش دور أسنننننواق رأس المال  -11
والتمويل المسننتدام في السننتثمار المتصننل بالمناخ، مسننلطين الضننوء علك بعض النهج الرئيسننية المتبعة في  

صننننننول علك التمويل األخضننننننر،  ج ب السننننننتثمار الدولي في القطاعات ذات الصننننننلة، وتحسننننننين فرح الح
وتعزيز التعاوث الدولي في مجال السنننتثمار المتصنننل بالمناخ. وتتلفل حلقة النقاش من األعضننناء التاليين:  

 EDHEC[Ecole des Hautes Etudes Commerciales  أستاذة تمويل المناخ بكلية إدارة األعمال،

du Nord]  ئ ومسنننننننن ول تنفي ل في شننننننننركةClimate Fund Managers “  ئ ونائب رئيس قسننننننننم بحوا
ئ ومنسنننق ظرنامج  MSCI“، [Morgan Stanley Capital International]مخافر المناخ في شنننركة  

 سوق األوراق المالية المستدامة في شعبة الستثمار والمشاريع.

وذكرت المشنننننننننننننننناركننة األولك أث عنندم اتخنناذ أل إجراء  يمننا يتعلق ظتغير المننناخ يمكن أث يكبنند   -12
المسنننننتثمرين أ نننننراراا وخسنننننائر كبيرة. وأشنننننارت إلك العحبات الرئيسنننننية التي تحول دوث زيادة السنننننتثمار في  

اخيةئ خفض انبعاثات المربوث، بما فيها ما يلي:  نننننننعف تقييم المخافرئ وعدم و نننننننو  السنننننننياسنننننننات المن 
و ننعف البيئات التنظيمية. ويمكن ت ليل ه ه العحبات بانشنناء اليات لتقييم المخافر، وتشننجيع المشننف عن 
المخافر المالية المتصننننننننننننلة بالمناخ، وتحسننننننننننننين الظروف الم اتية لتعبئة التمويل األخضننننننننننننر وتوجيه  إلك 
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أث ينظر صننانعو السننياسننات،   المشنناريع السننتثمارية المتصننلة بالمناخ. وشنندد المشننارر الثاني علك  ننرورة
في سنننننننننننعيهم لج ب السنننننننننننتثمارات المتصنننننننننننلة بالمناخ، في العالقة ظين مختلف أنواع المخافر، وك لث في  

 المخافر والفرح المرتبطة بالستثمار في األنشطة خفيضة المربوث.

ثمرين  وناق  المشننننننارر الثاني  ننننننرورة توفير ظيانات ومقاييس عن األداء المناخي لتمكين المسننننننت  -13
الم سنننننسنننننيين والصنننننناديق الخضنننننراء من اتخاذ قرارات اسنننننتثمارية مسنننننتنيرة. وشنننننجع، في ه ا الصننننندد، علك 
النتقال من م شنننننرات األداء الرئيسنننننية الثاظتة إلك م شنننننرات أكثر دينامية من شنننننتنها أث تتي  إمكانية التنب   

أشنننننننار إلك أث أحد موافن الضنننننننعف  بالتغيرات الطارئة علك مر الزمن وتقييم مختلف القطاعات والبلداث. و 
، 3الرئيسنننننية التي تتسنننننم ظها ه ه الم شنننننرات في الوقل الراهن يتصنننننل بانبعاثات غازات الدفيئة من النطاق  

 مشدداا علك  رورة و ع قواعد ومبادئ توجيهية مشتركة في ه ا الصدد.

إلك ج ب التمويل  وشننندد المشنننارر الثالث علك أهمية إيالء حجم المشننناريع العتبار عند السنننعي -14
من القطاع الخاح، ألث المشنننناريع الصننننغيرة يرج  أل  تج ب اسننننتثمارات كبيرة. وباإل ننننافة إلك ذلث، من 
األهمية بمكاث توسننيع نطاق التركيز بحيث ل يقتصننر علك المعامالت التي تتداول أصننالا مالياا واحداا، ألث 

 ها.ه ه المعامالت يمكن أث تنطول علك مخافر، بحكم فبيعت 

وقدم المشنارر الرابع عر ناا مفصنالا لبرنامج أسنواق األوراق المالية المسنتدامة، ال ل ينطول علك  -15
ظناء توافق في ايراء في السننننوق و يما ظين أصننننحاب المصننننلحةئ وتوفير التوجي  بشننننتث معايير السننننتدامة،  

ع الجرس من أجل المسننناواة بالتعاوث مع الشنننركاءئ وإشنننرار السنننوق من خالل مبادرات شنننتك، مثل حدا "قر 
ظلدئ وتمحيس أنشنننننننطة السنننننننوق ومراقبتهائ وتوفير ظرامج  100ظين الجنسنننننننين"، ال ل شنننننننارر  ي  أكثر من 

 سوقاا من أسواق األوراق المالية. 49تدريبية بالشترار مع  

مةئ  وأثناء المناقشننة التي أعقبل ذلث، شنندد الخبراء علك  ننرورة تقديم تقارير ُمحكمة عن السننتدا -16
والمشننننننف عن البيانات البيئية والجتماعية والبيانات ذات الصننننننلة بالحوكمةئ وتقديم ظيانات محدثة وموثوقة 
وعالية الجودةئ باإل ننننافة إلك ما يلي: سنننند فجوة التتمين، ول سننننيما في األسننننواق الناشننننئة، بما في ذلث من 

للتموينل المصننننننننننننننرفي لمي يسننننننننننننننهنل علك   خالل تقييم المخنافر المنناخينةئ وإعنداد قنائمنة بنالمشنننننننننننننناريع القناظلنة
المسنتثمرين الم سنسنيين والصنناديق الخضنراء تمويلهائ وتعزيز التعاوث  يما ظين المنظمات الدولية، بما فيها 

 األونمتاد، لتوفير التوجي  للجهات الفاعلة في السوق.

 تطوير السياسات من أجل العمل المناخي -3 

الثالثة، ناق  المشننننناركوث في حلقة النقاش السنننننياسنننننات الرامية إلك خالل الجلسنننننة غير الرسنننننمية  -17
ج ب السنننتثمار وتشنننجيع  في القطاعات ذات الصنننلة ظتغير المناخ، بما في ذلث  يما يتعلق بالتميف، كما 
ناقشوا التداظير المتخ ة علك صعيد السياسات العامة والرامية إلك تعبئة الستثمار األجنبي المباشر لتطوير 

تمنولوجيات المتصنلة ظتغير المناخئ والتحديات الماثلة والفرح المتاحة في مجال تشنجيع توليد الطاقة من ال
مصنادر متجددةئ واإلصنالحات الالزمة في مجال السنياسنة العامة لتشنجيع وج ب السنتثمار المسن ول تجاه 

ك مواءمة نماذو المعاهدات المناخئ و ننرورة إصننال  اتفاقات السننتثمار الدولية إصننالحاا منسننقاا يفضنني إل
مع العمل المتعلق ظتغير المناخ من أجل تقليل مخافر حدوا منازعات ظين المسنننننننتثمرين والدول إلك أدنك 
حد. وتتلفل حلقة النقاش من األعضناء التاليين: نائب رئيس مكتب السنتثمار ورئيس شنعبة السنتراتيجيات  

ية القدرات بمنبر إدارة المخافر الزراعية، الصننننننننندوق  بمكتب السننننننننتثمار، تركيائ وأخصننننننننائية في مجال تنم
 الدولي للتنمية الزراعيةئ ورئيس ظرنامج القانوث والقتصاد والعدالة، المعهد الدولي للبيئة والتنمية.
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وعر  المشنننارر األول تجربة تركيا في مجال تشنننجيع السنننتثمار المتصنننل ظتغير المناخ، مشنننيراا  -18
المتصنننننننننلة ظتغير المناخ في السنننننننننتراتيجيات الوفنية لتوجي  السنننننننننتثمار المحلي    إلك أهمية إدراو األهداف

واألجنبي. وشنننندد علك  ننننرورة  ننننماث اتسنننناق السننننتراتيجيات الوفنية رأسننننياا، عبر القطاعات، وأفحياا علك 
  السننننننننننواء، وذلث لتعزيز النظام اإليكولوجي وزيادة القدرة الوفنية علك اسننننننننننتيعاب التمنولوجيات الخضننننننننننراء.
وأشننار إلك ما ظ لت  وكالة تشننجيع السننتثمار في تركيا من جهود لتيسننير السننتثمار المتصننل بالمناخ، وهي 
جهود شننملل اسننتحداا الية لتقدير جودة المشنناريع من حيث مسنناهمتها في التخفيف من اثار تغير المناخ 

تخاذ إجراءات مشنننتركة مع والتميف مع  في  نننوء أهداف التنمية المسنننتدامة. وسننناهمل الوكالة أيضننناا في ا
الوكالت الحكومية األخر  لتعزيز التعليم في مجالت العلوم والتمنولوجيا والهندسنننننننننننننة والريا نننننننننننننياتئ كما 
سنننننناهمل ظنشنننننناي في و ننننننع سننننننياسننننننات وفنية بشننننننتث السننننننتثمار المتصننننننل بالمناخ عن فريق جمع اراء  

 شر وإدماجها في خط  التنمية الوفنية.المستثمرين وصوغ استراتيجيات في مجال الستثمار األجنبي المبا

وذكرت المشننناركة الثانية أث السنننياسنننات الوفنية يمكن أث تيسنننر السنننتثمار األجنبي المباشنننر في   -19
الزراعنة والفالحنة إلك حند كبير من خالل مجنالت التندخنل األربعنة التنالينة: تعزيز نظم حينازة األرا ننننننننننننننيئ  

الهياكل األسنننناسننننية لزيادة المفاءة اللوجسننننتيةئ وتعزيز منظمات   وتوفير إفار تنظيمي ثاظلئ والسننننتثمار في
الفالحين وتقديم الدعم للم سنننننسنننننات الصنننننغيرة والمتوسنننننطة الحجم. وأشنننننارت إلك أث عدم وجود ظيانات عن 
األسنننننعار وإنتاجية األرا ننننني يعوق السنننننتثمار األجنبي المباشنننننر، وتطرقل إلك ممارسنننننة الحراجة الزراعية،  

ض تمنولوجيات التميف مع تغير المناخ متاحة مجاناا بالفعل. ومن ظين األدوات األخر   وأشارت إلك أث بع
المفيلة ظزيادة قدرة الزراعة علك الصنمود، اسنتخدام نظم إيصنالت اإليداع اسنتخداماا فعالا، والتتمين الزراعي 

م خرائ  األرا نني وقياس القائم علك الم شننرات، واعتماد التمنولوجيات الحديثة، مثل اسننتخدام السننواتل لرسنن 
مسنناحاتها، ورصنند انبعاثات ثاني أكسننيد المربوث، وتحسننين التنب  بالطقس. وشننددت، في الختام، علك  ننرورة  
 زيادة البحث والتطوير في مجال الزراعة، ول سيما  يما يتعلق بالتميف، مثل تحديد الب ور المقاومة للجفاف. 

كرتين نشننننننرهما األونمتاد بشننننننتث اتفاقات السننننننتثمار الدولية  ووج  المشننننننارر الثالث النتباه إلك م  -20
وتسنننننوية المنازعات ظين المسنننننتثمرين والدول، م كداا أث النظام الحالي لتفاقات السنننننتثمار الدولية يمكن أث 
يقيد الدول في تنفي  التداظير الرامية إلك التصنننننننننننننندل لتغير المناخ بسننننننننننننننبب احتمال نشننننننننننننننوب منازعات ظين  

لدول واحتمال ا ننننننننطرار الدول إلك دفع مبالف هائلة في إفار إجراءات التحكيم. وقد تحتاو المسننننننننتثمرين وا
الدول إلك التعجيل باصنال  اتفاقات السنتثمار الدولية لمواءمة ه ه اإلصنالحات مع عملها المناخي. وذكر 

ات القائمةئ واختيار المشارر الثالث أن  يمكن النظر في النهجين التاليين الواسعي النطاق: إصال  المعاهد
إنهناء المعناهندات القنائمنة والتفناو  علك معناهندات جنديندة. وبنالنظر إلك العندد المبير من التفناقنات القنائمنة 
 التي تتطلب إدخال إصالحات عليها، أشار إلك أث السبيل األنجع يتمثل في اتباع نهج منسق متعدد األفراف. 

أحد المشنناركين في حلقة النقاش، رداا علك اسننتفسننار من وأثناء المناقشننة التي أعقبل ذلث، أشننار   -21
بعض المندوبين عن الحوار الحكومي الدولي والمتعدد أصننننننننحاب المصننننننننلحة، إلك أث ه ا الحوار يمكن أث 
ي دل دوراا في تحديد واسننتحداا األدوات السننياسنناتية المفيلة ظتعزيز السننتثمارات المسننتدامة وتيسننيرها. وأكد 

حلقة النقاش، في رده علك اسنننننتفسنننننار من أحد المندوبين عن الدعم الحكومي، أث ه ا أحد المشننننناركين في  
الدعم يمكن أث يسننننننننناعد في ج ب المسنننننننننتثمرين األجانب إلك األنشنننننننننطة الرامية إلك تعزيز زراعة الحيازات  
الصننغيرة. وشنندد أحد المندوبين علك  ننرورة تدفق السننتثمارات بحيث تشننمل جميع مصننادر الطاقة وك لث 

ك  نننننننننننرورة نقل التمنولوجيا من أجل تحقيق الهدف المتمثل في إنشننننننننننناء نظم فاقة امنة وموثوقة وقادرة  عل
علك الصننننننننمود تمفل حصننننننننول الجميع علك الطاقة وتحقيق النمو القتصننننننننادل المسننننننننتدامئ وأشننننننننار إلك أث 

لدفيئة شننننننننننري   النهو  بالسننننننننننتثمار في جميع أنواع الوقود وجميع التمنولوجيات للحد من انبعاثات غازات ا
مسننننبق للقضنننناء علك الفقر ولتحقيق أهداف التنمية المسننننتدامة، كما أشننننار إلك أث من الضننننرورل، في إدارة  
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غازات الدفيئة، النظُر في السننننننننتثمار في الظتمار والتقدم التمنولوجي، بما في ذلث، علك سننننننننبيل المثال ل 
كسننننننننننننننيند المربوث. وعر  منندوب اخر تجربنة الحصننننننننننننننر، المفناءة، والتقناي المربوث وتخزينن ، وإزالنة ثناني أ

باكسننتاث في إعادة التفاو  علك معاهدات السننتثمار الثنائية، مشنندداا علك أث ه ه العملية يمكن أث تموث  
معقدة وتسنننننتغرق سننننننوات عديدة حتك تنتهي ألث كل فرف قد يكوث لدي  نماذو معاهدات خاصنننننة ب  وألن  

حكام الجديدة، واقتر  أث يقدم األونمتاد معاهدة نموذجية إفارية  يتعين علك جميع األفراف التفاق علك األ
لدعم جهود اإلصننننننال  في ه ا المجال. وفي ه ا الصنننننندد، أكد أحد المشنننننناركين في حلقة النقاش مجدداا أث 

وأث إنهاء العمل بالمعاهدة من جانب واحد  فويالا اا إصنننننننننال  معاهدات السنننننننننتثمار يمكن أث يسنننننننننتغرق وقت 
إلك تفعيل ظند اسنننننننتمرار العمل بالمعاهدة لفترة قد تمتد ألكثر من عشنننننننرين عاماا. وأشنننننننارت    يمكن أث ي دل

األمانة إلك أث المسننناعدة التقنية التي يقدمها األونمتاد في مجال إصنننال  المعاهدات تشنننمل أدوات مختلفة، 
ت السننتثمار من منها أداة تسننريع إصننال  اتفاقات السننتثمار الدولية ومجموعة اإلصننالحات وإفار سننياسننا

أجل تحقيق التنمية المستدامة، كما أشارت إلك موجز السياسات ال ل أعده م خراا كل من األونمتاد والمعهد 
الدولي للبيئة والتنمية، وال ل يسننل  الضننوء علك توصننيات رئيسننية في مجال السننياسننة العامة لدعم إصننال   

 ي تنفي  األهداف المتعلقة بالمناخ.نظام اتفاقات الستثمار الدولية من أجل إحراز تقدم ف

 تشجيع االستثمار في العمل المناخي -4 

أثناء الجلسنننننة الرابعة غير الرسنننننمية، أجر  المشننننناركوث في حلقة النقاش مناقشنننننة مائدة مسنننننتديرة  -22
قيادل في مجال السنننننننننننتثمار، مبادرة   حول ه ا المو نننننننننننوع. وتتلفل حلقة النقاش من األعضننننننننننناء التاليين:

التمويل، ظرنامج األمم المتحدة للبيئةئ ومدير مركز كولومبيا لالسننتثمار المسننتدامئ ونائبة رئيس قسننم القطاع  
الخاح، المصننرف اإلنمائي ألمريكا الالتينيةئ ومدير قسننم القتصنناد األخضننر والعمل المناخي، المصننرف  

 األوروبي لإلنشاء والتعمير.

مبادرات التي اتخ ها ظرنامج األمم المتحدة للبيئة من أجل  وعر  المشننارر األول في المناقشننة ال -23
تعبئة التمويل الالزم للعمل المناخي، ول سننننننننننننيما مبادرة ائتالف مالمي اسننننننننننننتثمارات األصننننننننننننول الصننننننننننننفرية 
النبعاثات. ويدعم الئتالف توسنننننننيع نطاق التمويل المختل ، وهو أداة يمكن أث تسننننننناعد في ت ليل العحبات  

أمام السننننتثمار في األسننننواق النامية والناشننننئة. واقتر  المشننننارر األول عدداا من التوصننننيات   الهيكلية الماثلة
للقطاع المالي، من ظينها توصننيات تتعلق باللتزامات الصننفرية الصننا ية، وتفضننيل اإلجراءات التي لها وقع 

 اقتصادل ححيقي، واعتماد أهداف مستندة إلك أسس علمية.

المشننناركة الثانية في المناقشنننة نتائج دراسنننة اسنننتقصنننائية شنننملل المسنننتثمرين في مجال  ووصنننفل  -24
الطاقة المتجددة أجراها مركز كولومبيا لالسننتثمار المسننتدام. وسننلطل المشنناركة الثانية الضننوء علك ما يلي 

ن علك من تحديات رئيسننية وخيارات سننياسنناتية متاحة لزيادة السننتثمار: محدودية فرح حصننول المسننتثمري 
تمويل منخفض التملفة، ول سنننننيما في البلداث النامية، وقد تحتاو الحكومات إلك التدخل لتيسنننننير حصنننننولهم  
علك التمويل بسننننننننبل منها، مثالا، ظرامج اإلقرا  الميسننننننننر أو الضننننننننمانات أو المن ئ وكثيراا ما يكوث هنار  

مرتبطة بشنننراء الطاقة المنَتجة، افتقار إلك الو نننو  بشنننتث سنننبل الوصنننول إلك مصنننادر الطاقة والمخافر ال
ومن ثم، فمن الضنننرورل صنننوغ اتفاقات مسنننتقرة لشنننراء الطاقة وتحسنننين الشنننفا ية  يما يخس توافر الهياكل 

ما تموث  اا األسناسنية وإمكانية الوصنول إليهائ وكثيراا ما تتسنم أدوات السنياسنة الضنريبية بسنوء تصنميمهائ وكثير 
  عيفة أو معقدة للغاية.األفر التنظيمية واإلدارية المحلية 

ووصننف المشننارر الثالث في المناقشننة الجهود المب ولة لتيسننير السننتثمار المتصننل ظتغير المناخ  -25
والعمنل المنناخي في أمريكنا الالتينينة. وأشننننننننننننننار إلك أث المنطقنة تنخري بشننننننننننننننكنل متزايند في العمنل المتعلق 

لسننننننننتثمار الطمو  في توليد الطاقة من مصننننننننادر  من ا بالتخفيف من اثار تغير المناخ والتميف مع ، ظدءاا 
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متجددة ووسننائل النقل المهربائية، وإعادة التدوير، وانتهاءا بالقتصنناد التشنناركي، وغير ذلث من الحلول التي 
تسننننننهم إسننننننهاماا فعلياا في خفض النبعاثات. وأشننننننار إلك أث جدول أعمال السننننننتدامة في المنطقة يمكن أث 

لجة الفقر وتحسنننننننين نوعية الحياة، مسنننننننلطاا الضنننننننوء علك ما تزخر ب  المنطقة من يصنننننننب  محركاا قوياا لمعا
إمكانات في مجالي أرصنننننننندة المربوث األخضننننننننر واألزرق واإلنتاو الغ ائي المسننننننننتدام. وح  ر من أث تمويل 
يل المناخ ل ي دل دوماا إلك تنمية ححيحية بسنننبب تحديات عديدة، مثل محدودية عدد المشننناريع القاظلة للتمو 

المصنننننرفي، والشنننننواغل المتعلقة بالنزاهة والتموي  األخضنننننر، ومحدودية فرح الحصنننننول علك التمنولوجيات 
الجديدة، وارتفاع التماليف في سلسلة الحيمة المرتبطة بالتمويل المستدام. وأشار، في الختام، إلك أث الجهود 

لمربوث، بما في ذلث في التحاد األوروبي،  المب ولة في البلداث التي ترب  التجارة بتساليب اإلنتاو خفيضة ا
ل تدفقات الستثمار إلك القتصادات القادرة علك إنتاو السلع بتساليب خفيضة النبعاثات.  يرج  أث تحو ِّ

لسنننتراتيجية البنث األوروبي لإلنشننناء والتعمير   وقدم المشنننارر الرابع في المناقشنننة عر ننناا مفصنننالا  -26
ومشننننننننناريع  مع األهداف الواردة في اتفاق باريس. وتشنننننننننمل ه ه السنننننننننتراتيجية    الرامية إلك مواءمة عمليات 

تيسنننير التحول في مجال الطاقة علك الصنننعيد الوفني، ما يعني  نننمناا وقف العتماد علك أصنننول الوقود 
األحفورل والتعجيل ظنشننننننر الطاقة المسننننننتمدة من مصننننننادر متجددة، بما في ذلث عن فريق السننننننتثمار في  

قنة وفي خطوي وشننننننننننننننبكنات نقلهنا، ومعنالجنة العواقنب الجتمناعينة النناجمنة عن التحول في مجنال توليند الطنا
الطاقة، بسنننننبل منها دعم القوة العاملة المتضنننننررة. وتشنننننمل السنننننتراتيجية أيضننننناا ما يلي: العمل مع قطاعي  

قييم الشنننننننننننركات والتمويل علك الصنننننننننننعيدين الوفني ودوث الوفني لدعم خط  التحول في مجال الطاقة، وت 
المخافر، والمسنناعدة في صنننع القرارئ وتوسننيع نطاق تعبئة التمويل الخاح، بما في ذلث النهو  بتدوات 

عن تطوير مسنننارات خفيضنننة المربوث   التمويل المناخي، مثل السنننندات الخضنننراء والتمويل المختل ، فضنننالا 
من خالل ظناء القدرات ودعم   لفائدة القطاعات والجهات الفاعلة في قطاع الصننننناعةئ والتركيز علك التميف

الشننننننركات التي تسننننننتثمر في الهياكل األسنننننناسننننننية والنظم اإليكولوجية المحليةئ ومسنننننناعدة البلداث علك تهيئة 
ظيئات م اتية عن فريق تبسنني  اللوائ  التنظيمية وتعزيز القدرات. وشنندد المشننارر الرابع في المناقشننة علك 

ات والممارسننين السننترشنناد ظها، وهي أدوات تشننمل البيانات  ننرورة اسننتحداا أدوات يمكن لراسننمي السننياسنن 
 ووسائل التشخيس والبرامج واللوائ .

 الخالصة -جيم 

أوجز مدير شننننعبة السننننتثمار والمشنننناريع، في مالحظات  الختامية، المناقشننننات وجَمع التوصننننيات  -27
جراءات الرامية إلك تعزيز السننتثمار الرئيسننية التي ُقدمل في الفئات الثالا التالية الواسننعة النطاق: )أ( اإل

والتمويل المتصننننننننننلين بالمناخئ )ب( الخيارات المتاحة للبلداث والمنافق في مجال السننننننننننياسننننننننننة العامةئ )و( 
التبعات ذات الصنلة بعمل األونمتاد. وأكد أث األونمتاد سنيواصنل دعم الدول األعضناء في توجي  السنتثمار 

: توفير التوجي  بشنننننننتث معايير تقديم التقارير المتعلقة بالسنننننننتدامةئ  األخضنننننننر وتعبئت ، بسنننننننبل منها ما يلي
ومعالجة التحديات التي يطرحها التموي  األخضنننننننننننننرئ ودعم عملية إصنننننننننننننال  اتفاقات السنننننننننننننتثمار الدولية 
لمواءمتها مع جدول أعمال المناخئ وتقديم المسننناعدة التقنية في مجال السنننتثمار المتصنننل بالمناخ، بما في  

ول الجزرية الصننننغيرة النامية وغيرها من القتصننننادات الضننننعيفة. وأكد مدير الشننننعبة التزام األونمتاد  ذلث للد
في ه ا الصننننننننندد، وهو قيام األونمتاد،    بالعمل بالتآزر مع الشنننننننننركاء والمنظمات الدولية األخر . وقدم مثالا 

ة والسننننتثمار المتعلقة ظتغير بالشننننترار مع منظمة التجارة العالمية، ظو ننننع خريطة فريق لسننننياسننننات التجار 
المناخ، وهي خريطة فريق من المقرر إفالقها في الدورة السنننننننابعة والعشنننننننرين لم تمر األفراف في اتفاقية 

 األمم المتحدة اإلفارية بشاث تغير المناخ.



TD/B/C.II/MEM.4/26 

GE.22-24770 10 

 المسائل التنظيمية -ثانياا  

 انتخاب أعضاء المكتب   -ألف 
 من جدول األعمال( 1)البند  

انتخب اجتماع الخبراء المتعدد السنوات بشتث الستثمار والظتمار وتنظيم المشاريع من أجل ظناء  -28
 تشننننننننننننننرين األول/ 13القدرات اإلنتاجية والتنمية المسننننننننننننننتدامة، في جلسننننننننننننننت  العامة الفتتاحية المعقودة في  

والسيدة مايرا ماريال ماكدونا ألفاريس )فنزويال( نائبةا ، السيد ازار ظيراموف )أذربيجاث( رئيساا،  2022 أكتوبر
 مقررة.  -للرئيس 

 إقرار جدو  األعما  وتنظيم العمل   -باء 
 من جدول األعمال( 2)البند  

أقر اجتماع الخبراء المتعدد السنننننوات بشننننتث السننننتثمار والظتمار وتنظيم المشنننناريع من أجل ظناء  -29
 تشننننننننننننننرين األول/ 13مسننننننننننننننتدامة، في جلسننننننننننننننت  العامة الفتتاحية المعقودة في  القدرات اإلنتاجية والتنمية ال

 وكاث جدول األعمال كايتي:.  ( TD/B/C.II/MEM.4/24) ، جدول األعمال الم قل للدورة  2022 أكتوبر 

 انتخاب أعضاء المكتب. -1

 األعمال وتنظيم العمل.إقرار جدول  -2

 الستثمار وتغير المناخ. -3

 اعتماد تقرير الجتماع. -4

 اعتماد تقرير االجتماع   -جيم 
 من جدول األعمال( 4)البند  

، أذث اجتماع الخبراء 2022تشننننننرين األول/أكتوبر  14في الجلسننننننة العامة الختامية، المعقودة في -30
المتعدد السنننننننننوات بشننننننننتث السننننننننتثمار والظتمار وتنظيم المشنننننننناريع من أجل ظناء القدرات اإلنتاجية والتنمية  

المقررة بتث تضنع، تحل إشنراف الرئيس، تقرير الجتماع عن دورت  التاسنعة في   -المسنتدامة لنائبة الرئيس 
 صيغت  النهائية عقب اختتام الجلسة.

  

https://undocs.org/ar/TD/B/C.II/MEM.4/24
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 المرفق

 *الحضور  

 حضر الدورة ممثلو الدول التالية األعضاء في الم تمر: -1

 التحاد الروسي

 أذربيجاث

 أرمينيا

 ألمانيا

 إندونيسيا

 اإلسالمية(  -إيراث )جمهورية 

 باكستاث

 ظربادوس

 ظنغالدي 

 ظنما

 المتعددة القوميات( -ظوليفيا )دولة 

 ظيرو

 تركيا

 الجبل األسود

 الجزائر

 الجمهورية الدومينيكية

 دولة فلسطين

 زامبيا

 زمباظول 

 السوداث

 العراق

 غامبيا

 البوليفارية(  -فنزويال )جمهورية 

 فييل نام

 قطر

 كاظو فيردل

 كمبوديا

 المونغو

 كينيا
 ماليزيا

 مصر

 المغرب

 مقدونيا الشمالية

 المملمة العربية السعودية

 نيجيريا

 هايتي

 الهند

 

 المنظمات الحكومية الدولية التالية ممث لة في الدورة:وكانل  -2

 الصندوق المشترر للسلع األساسية

 التحاد األوروبي

 البنث اإلسالمي للتنمية

 منظمة التعاوث اإلسالمي

 وكانل الوكالت المتخصصة والمنظمات المعنية التالية ُممثلةا في الدورة: -3

 منظمة األغ ية والزراعة لألمم المتحدة

 ظرنامج األمم المتحدة للبيئة

 منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية

__________ 

لين. لالفالع علك قائمة المشاركين، انظر  *  . TD/B/C.II/MEM.4/INF.9تتضمن قائمة الحضور ه ه المشاركين المسج 

https://undocs.org/ar/TD/B/C.II/MEM.4/INF.9
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 مجموعة البنث الدولي

 وكانل المنظمات غير الحكومية التالية ممث لة في الدورة: -4

 الفئة العامة  

 الجمعية الدولية لوحدة وثقة المستهلمين

 الشبكة الدولية لتوحيد شهادات التعليم العالي
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