موجز 1
تشرٌن األول /كتوبر
ً
مجتمعة إطارً ا توجٌهًٌا دنى لتموٌل نشطة مكافحة تغٌر المناخ
المراحل الثبلث
باالستناد إلى المبادئ والمعاٌٌر المراجعة باختصار فً هذا الموجز .وٌت ّم تعزٌز
إطار العمل هذا من خبلل إضافة المنظور الخاص بحقوق اإلنسان .وفً حٌن ال
تتطرّق اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشأن تغٌر المناخ رسمًٌا إلى الواجبات من
حٌث حقوق اإلنسانّ ،كدت التحالٌل القانونٌة المختصة نّ هذه االلتزامات تتماشى
مع اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشأن تغٌر المناخ .فقد نذر مفوّ ض األمم المتحدة
السامً لحقوق اإلنسان فً تقرٌر رسمً من تداعٌات تغٌر المناخ على تم ّتع األفراد
ً
موقعة ،وبالتالً ملزمة بدعم
بحقوق اإلنسان .كما ُتعتبر األطراف المعنٌة طرا ًفا
العهود الدولٌة القائمة الخاصة بحقوق اإلنسان والتً تر ّكز على الحقوق اإلقتصادٌة
واإلجتماعٌة والثقافٌة والسٌاسٌة والمدنٌة.

حشذ انتمويم

مبادئ ومعايير تمويل أنشطة مكافحة تغير المناخ العامة

– إطار معياري
بحسب المادة  4.3من اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشأن تغٌر المناخ ،تلتزم البلدان

المتقدمة بتموٌل "الكلفة المتزاٌدة المتفق علٌها بكاملها" الخاصة بتغٌر المناخ فً
البلدان النامٌة ما ٌعنً نّ الدول المتقدمة تتكفّل بدفع الكلفة اإلضافٌة الناتجة عن
تحوٌل استراتٌجٌات النمو االقتصادي المعتادة والقائمة على االعتماد على الوقود
األحفوري إلى مسار تنمٌة مرن إزاء التغٌٌر المناخً وقلٌل االنبعاثات .وقد ساهمت
المتابعة والقرارات المنبثقة عن مؤتمر
اإلتفاقٌة وبروتوكول كٌوتو واإلتفاقات
ِ
األطراف فً إرساء بعض المبادئ الرئٌسة الخاصة بالتفاعل المالً بٌن البلدان
النامٌة والبلدان المتقدمة .كما انبثقت مبادئ مهمة خرى تش ّكل مبادئ توجٌهٌة
إلطار إدارة تموٌل نشطة مكافحة تغٌر المناخ من الواجبات التً تعهّد بها
األطراف فً مجال حقوق اإلنسان و من المواثٌق القانونٌة البٌئٌة األوسع خارج
إتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة (مثل إعبلن رٌو) .وفً حٌن ال ٌزال المعنى الدقٌق
لهذه المبادئ قٌد التفسٌر والنقاش ،ت ّ
شكل مجموعة المبادئ هذه عنصرً ا توجٌهًٌا
معٌارًٌا من جل وضع إطار متماسك من شأنه ن ٌُستخدم لتقٌٌم ومقارنة القٌمة
النسبٌة لمختلف آلٌات التموٌل الجدٌدة الهادفة إلى مكافحة تغٌّر المناخ.

مركزيت انتمويم انعبنمي ألوشطت مكبفحت تغير انمىبخ

نصّت اإلتفاقٌة فً شكل ساسً على ضرورة ن تت ّخد األطراف إجراءات بشأن
مكافحة تغٌر المناخ بما فٌها تقدٌم التموٌل "على ساس اإلنصاف ووف ًقا لمسؤولٌاتها
المشتركة ،وإن كانت متباٌنة ،وقدرات كﻞ مﻨها" ( إتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة
بشأن تغٌر المناخ ،المادة  .)2وٌت ّم تفسٌر هذه المادة على ساس مبد "الملوّ ث
ٌدفع" ،وهو ذات صلة بحشد التموٌل من جل مكافحة تغٌر المناخ ،كما ٌنعكس هذا
المبد فً حد متطلبات اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشأن تغٌر المناخ من حٌث
"الكفاٌة والقابلٌة للتنبؤ فً تدفق األم وال و همٌة التقاسم المناسب لؤلعباء فٌما بٌن
البلدان المتقدمة النمو األطراف" (المادة  .)4.3من جهة خرى ،تنصّ خطة عمل
ً
وقاببل للتنبؤ ومستدام إلى
بالً للعام  2008على ضرورة ان ٌكون التموٌل مبلئمًا
جانب كونه جدٌ ًدا وإضافًٌا (خطة عمل بالً ،المادة ( 1ه) ( ‘ .)’1و مّا فً اتفاقات
كانكون ،فتردّد الفقرتان  95و 97من وثٌقة النتائج ،الصادرة عن الفرٌق العامل
المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل ،هذه المبادئ األساسٌة .وفً
شكل الخاص ،تنصّ الفقرة  97المعنٌة بالدول المموّ لة على المدى الطوٌل على "
ضرورة تقدٌم موارد مالٌة مع ّززة ،جدٌدة وإضافٌة ،قابلة للتنبؤ ومبلئمة إلى البلدان
النامٌة األطراف" .كما ت ّم االتفاق فً دوربان على تنظٌم سلسلة من ورش العمل
المعنٌة بالتموٌل الطوٌل األم ّد بهدف إٌضاح طرٌقة حشد التموٌل من جل نشطة
مكافحة تغٌر المناخ.
الملوث يدفعٌ -عكس هذا المبد نسبة إنبعاثات غازات الدفٌئة إلى المبلغ الذي ٌنبغً
ّ
على ك ّل بلد ن ٌدفعه من جل عمال المناخ ولكن ال ٌزال من غٌر الواضح ما إذا
سٌت ّم احتساب اإلنبعاثات المتراكمة تارٌخًٌا وكٌفٌة احتسابها (مسألة اختٌار سنة
ساس مبلئمة) .وإلى جانب تحدٌد قٌمة التموٌل من جل نشطة مكافحة تغٌر
المناخ ،من شأن تطبٌق مبد الملوّ ث ٌدفع ن ٌحدّد واجبًا قانونًٌا للتموٌل التعوٌضً
الذي ٌختلف فً شكل تام عن تدفقات المساعدة.
ً
قدرات كل ّ من األطراف ٌ -نبغً على المساهمات ن تعكس تعرٌفا وسع عن الثروة
الوطنٌة إلى جانب وضع ونمط اإلقتصاد والتنمٌة اإلجتماعٌة الوطنًٌْن .إذ ٌجب ن
ٌرتبط واجب البلد بالدفع من جل العمل المناخً بمعٌار دنى للتنمٌة لك ّل مواطن.
ولكن تكمن المشكلة فً تحدٌد السنة األساس وتدعو الحاجة إلى القٌام بعملٌة إعادة
تقٌٌم دورٌة حول قدرة البلد على الدفع.

تختلف التوقعات بشأن حجم الحاجات لتموٌل نشطة تغٌر المناخ مع اختبلف فئة
النشاط المناخً المرجو تطبٌقه (التكٌف و التخفٌف من آثار تغٌر المناخ و خفض
ك فً نّ التموٌل
االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات) ولكن ال ش ّ
سٌصل إلى مئات ملٌارات الدوالرات األمرٌكٌة سنوًٌا بحلول العام .2020
وبالتلًٌ ،نبغً النظر فً هذا السٌاق إلى إلتزامات البلدان المتقدمة منذ انعقاد قمة
ا
كوبنهاغن حٌث تعهدت هذه البلدان بتحوٌل  30ملٌار دوالر مرٌكً فً إطار بداٌة
سرٌعة لتموٌل البلدان النامٌة طوال ثبلث سنٌن ( )2012-2010من جل القٌام
بمبادرة فورٌة تصل قٌمتها إلى  100ملٌار دوالر مرٌكً سنوًٌا وتقدّمها
مصادرعامة وخاصة ومبتكرة بحلول العام ٌ .2020نبغً تحدٌد إمكانٌة وكٌفٌة
االلتزام بهذه الموارد المالٌة الجدٌدة إلى جانب طرٌقة إدارة وتوجٌه هذه التدفقات
فً سبٌل استعادة الثقة وااللتزام بٌن البلدان النامٌة والمتقدمة خبلل م فاوضات األمم
المتحدة بشأن المناخ ،بما فٌها مفاوضات الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج
دٌربان للعمل المع ّزز ،والتً من المتوقع ن تتوصّل إلى اتفاق قانونً دولً بشأن
تغٌر المناخ بحلول العام  2015كح ّد قصى.

جديد وإضافيٌ -نبغً ن ٌُضاف التموٌل إلى إلتزامات المساعدة اإلنمائٌة الرسمٌة
القائمة وغٌرها من التدفقات القائمة القادمة من البلدان النامٌة ،وذلك من جل تبلفً
تحوٌل التموٌل المخصص لتلبٌة الحاجات اإلنمائٌة إلى نشطة مكافحة تغٌر المناخ.
ّ
ً
ٌتخطى التموٌل نسبة  %0.7من إجمالً الدخل القومً ،والتً هً
عامةٌ ،جب ن
النسبة المخصصة للمساعدة اإلنمائٌة الرسمٌة والتً ال تلتزم بها غلبٌة البلدان
المتقدمة منذ  .1970ولألسف  ،إن مؤشرات تصنٌف المساعدة غٌر كافٌة لفصل
تموٌل نشطة مكافحة تغٌر المناخ المص ّنفة كمساعدة إنمائٌة رسمٌة عن المساهمات
الوطنٌة المص ّنفة كمساعدات غٌر إنمائٌة رسمٌة.

ٌنظر هذا الموجز فً المراحل الثبلث المتعاقبة ذات الصلة بحشد الموارد المالٌة
المخصصة ألنشطة مكافحة تغٌر المناخ وإدارتها وحوكمتها وإنفاقها .وتش ّكل هذه

كا ٍف
ف ووقائي  -سعًٌا إلى اتخاذ "تدابٌر وقائٌة الستباق سباب تغٌر المناخ و الوقاٌة
منها و تقلٌلها إلى الحد األدنى وللتخفٌف من آثاره الضارة " ( اتفبقيت األمم انمتحذة
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اإلطبريت بشأن تغير انمىبخ  ،انمبدة  ،)3.3يجب أن يكون مستوى انتمويم كبف
في أدوي مستوى ممكه  .تعتمذ أغهبيت
إلبقبء ارتفبع درجت انحرارة انعبنميت
انتوقعبث انحبنيت بشأن حبجبث انتمويم انمىبخي عهي مقبربت مه األعهي إني األسفم
 .مه
مه خالل ربظ انكهفت بسيىبريو ارتفبع حرارة األرض بذرجتيه مئويتيه
األفضم أن تُقبس ا نكفبيت حسب انتوقعبث انوطىيت انتراكميت بشأن انحبجت واستىبدًا
إني خطت انعمم انمىبخيت انخبصت بك ّم بهذ .
قابلة للتنبؤ -تدعو الحاجة إلى تقدٌم تد ّفق مستدام للتموٌل المناخً من خبلل
اعتماد دورات تموٌل تمت ّد على سنوات متعددة (الدورة المثالٌة تمت ّد على 10-5
سنوات) وذلك بهدف إعطاء الوقت الكافً من جل التخطٌط لبرنامج استثمار
مبلئم فً البلدان النامٌة وتعزٌز الجهود القائمة و المحافظة علٌها و من جل
البدء سرٌعًا فً وضع ولوٌات التكٌف والح ّد من تغٌر المناخ فً البلد من خبلل
التركٌز على دفعات ولٌة صغٌرة فً ظ ّل ضمان استم رار التموٌل.

إدارة وحوكمت انتمويم
عند استخدام التموٌل العام من جل نشطة مكافحة تغٌر المناخ ،تضطلع
الحكومات الوطنٌة وهٌئات التموٌل العالمٌة (التً تحصل على مساهمات البلدان
 .كما
المتقدمة) بمسؤولٌة إدارة األموال العامة بطرٌقة شفافة وقابلة للمساءلة
تتطلّب المساءلة ضمان مشاركة وسع وتمثٌل كبر من جانب الجهات المعنٌة فً
إطار إدارة تموٌل نشطة مكافحة تغٌر المناخ وذلك وف ًقا لمبد اإلنصاف .
شفاف وقابل للمساءلة -فً حٌن ٌنطبق هذٌن المبدئٌن على جمٌع مراحل دورة
تموٌل نشطة تغٌر المناخٌ ،رتبط ك ّل منهما فً شكل وثٌق بعملٌة حوكمة األموال
المخصصة لمكافحة تغٌر المناخ  .وسعًٌا إلى ضمان شفافٌة إدارة التموٌل العام
ألنشطة مكافحة تغٌر المناخٌ ،نبغً ن تكون المعلومات حول البنٌة المالٌة لآل لٌة
الخاصة
وبٌاناتها المالٌة وبنٌة مجلسها وعملٌة اتخاذ القرار فٌها والقرارت
 .وٌتطلّب
بالتموٌل المنبثقة عنها متاحة للعلن ،دقٌقة ومبلئمة من حٌث الوقت
مبدئ المساءلة وجود آ لٌة إصبلح تضمن الحقوق اإلجرائٌة للبلد و المواطنٌن
المعنٌٌن بالطعن فً القرارت الخاصة بتموٌل نشطة مكافحة تغٌر المناخ و فً
عملٌة تطبٌق مشروع التموٌل المناخً إلى جانب مراقبة البرلمان عن كثب .
مم ّثل في شكل عادل -خبل ًفا آل لٌات توصٌل المساعدة اإلنمائٌة الرسمٌة القائمة
وعبلقة السٌطرة المجحفة بٌن الجهة المانحة والبلدان المستفٌدة (التً تعطً للجهة
المانحة الكلمة األخٌرة فً قرارات التموٌل )ٌ ،نبغً إدارة التموٌل المناخً على
ّ
وٌتخطى هذا المبدئ تمثٌل البلدان الدول بل ٌتطلّب ٌضًا
ساس التمثٌل العادل .
إدماج مجموعة كبً رة من الجهات المعنٌة فً بنٌة إدارة واتخاذ القرار فً
صندوق التموٌل وذلك من خبلل إشراك المجتمع المدنً والمجموعات
والمجتمعات المعرّضة لتداعٌات تغٌر المناخ فً البلد ان المستفٌدة.

إوفبق انتمويم
ٌتناول النقاش القائم حالًٌا بشأن تموٌل نشطة التغٌر المناخً البطء فً حشد
التموٌل وطرٌقة إدارته على المستوى العالمً  .ولكن لم ٌت ّم إٌبلء اإلهتمام الكافً
إلى مبادئ توجٌه اإلنفاق على الرغم من همٌتها بما نها ستحدّد مدى نجاعة
وفعالٌة األموال المستخدمة .
التبعية والملكية الوطنية  /المحلية -سعًٌا إلى ضمان تماشً إنفاق التموٌل مع
حاجات اإلنفاق الفعلٌة فً البلدان النامٌةٌ ،نبغً عدم فرض ي ولوٌة تموٌلٌة
على ي بلد و مجتمع من جانب جهة خارجٌة  .وبالتالً ،من األفضل ن ٌت ّم اتخاذ
قرارات التموٌل – تماشًٌا مع مبد التبعٌة ،وكما ٌنصّ إعبلن بارٌس بشأن فعالٌة
المعونات وإعبلن رٌو (المبد  -)10على دنى مستوى ممكن و كثر المستوٌات
ً
مبلءمة.
الوقاية وحسن التوقيتٌ -نبغً ّال ٌؤدي غٌاب الدالئل العلمٌة الكاملة بشأن
نشطة التكٌف وا لح ّد من تغٌر المناخ إلى تأجٌل و تأخٌر التموٌل المخصص ألي
نشاط مناخً ممكن حالًٌا (رٌو ،مبد  .)15وفً حال غٌاب المساهمات المقررة
التً تلزم البلدان الصناعٌة بالدفع من جل العمل المناخً ،من الضروري اللجوء
إلى مؤشرات األداء لضمان االلتزام بأغلبٌة التعهدات الطوعٌة الحالٌة لتموي ل
نشطة مكافحة تغٌر المناخ وترجمتها إلى توصٌل سرٌع لؤلموال  .وكً ال تأتً
هذه العملٌة على حساب الرقابة والعناٌة الواجبة ،من الممكن مواءمة المبادئ
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التوجٌهٌة الخاصة بمخصصات المموّ ل من جل التخفٌف من عبء ومدة
متطلبات اإلنفاق .
ً
مالئمة -ال ٌنبغً ن ٌلقً التموٌل المناخً عبئا تنموًٌا إضافًٌا على البلد المستفٌد .
ووف ًقا لشكل التموٌل المعتمد إلنفاق األموال المخصصة ألنشطة مكافحة تغٌر
المناخ والممنوحة إلى البلدان النامٌة – منح ،قروض ،ضمانات االستثمار و
تأمٌن مشروع -قد تضط ّر البلدان المستفٌدة (و غلبٌتها دول مثقلة بالدٌون ) إلى
تنفٌذ بالعمل المناخً على حساب األولوٌات اإلنمائٌة الوطنٌة و على حسلب
قدرتها على اإلٌفاء بالتزاماتها الدولٌة فً مجال حقوق اإلنسان .
مضرة -إنّ منا فع اإلستثمارات المالٌة فً نشطة مكافحة تغٌر المناخ على
غير
ّ
المناخ غٌر واضحة وقد تض ّر ب هداف التنمٌة المستدامة إلى جانب انتهاكها
وبالتلًٌ ،نبغً ن ٌتبلفى التموٌل العام ألنشطة مكافحة تغٌر
ا
لحقوق اإلنسان .
المناخ هذا النوع من االستثمارات .
ومن بٌن االستثمارات المث ٌرة للقلق تلك التً تركز على التنقٌب التقلٌدي عن
الوقود األحفوري والسدود المائٌة الضخمة و إنتاج الطاقة الذرٌة .
ًة
شاشةٌ -جب توزٌع الوصول والمنافع من
متاحة (مباشرة) إلل الفئات األكثر
التموٌل المناخً فً شكل عادل وبالتالً ٌجب ن ٌتبلءم هذا التوزٌع مع الحاجات
المختلفة للبلدان والمناطق وقدراتها وعلى رفع تحدٌات تغٌر المناخ  .كما ٌجب ن
ٌتماشى التوزٌع مع الوقائع اإلجتماعٌة واإلقتصادٌة فً البلدان المستفٌدة ولدى
الشعوب فً تلك البلدان  .مّا على المستوى الوطنً الفرعً ،فٌنبغً إٌبلء األولوٌة
من خبلل بناء القدرات وإتاحة التكنولوجٌا
إلى دعم المجموعات المهمشة
والموارد المالٌة إلى هذه الفئات فً شكل خاص  .وفٌما بٌن ا لدول القومٌة ٌ ،جب
تقدٌم موارد مالٌة خاصة إلى البلدان األق ّل ً
نموا والدول الجزرٌة الصغٌرة النامٌة .
ّ
التحقق منه
كما ٌجب السماح إلى البلدان بالوصول المباشر إلى التموٌل ما إن ي ت ّم
ً
سبٌبل لدعم ملكٌة البلدان للتموٌل عوضًا
فً الشكل المبلئم وتحوٌله ،وٌُعتبر ذلك
و برنامج
عن استبلم الموارد المالٌة فقط عبر هٌئات التنفٌذ مثل البنك الدولً
األمم المتحدة للبٌئة و برنامج األمم المتحدة اإلنمائً .
مراع للمساواة بين الجنسين -تختلف معاناة المر ة الناجمة عن تغٌر المناخ عن
ٍف
معاناة الرجل بسبب األدوار والحقوق القائمة النوع اإلجتماعً ( و غٌابها ) ،كما
تختلف قدرتهما على الح ّد من اإلنبعاثات والتكٌّف والتأقلم مع تداعٌات التغٌر
المناخً .وٌجب خذ هذه االختبلفات فً عٌن اإلعتبار من خبلل استحداث آلٌات
للتموٌل المناخً تراعً النوع اإلجتماعً واعتماد مبادئ توجٌهٌة ومعاٌٌر إلنفاق
التموٌل تحترم المساواة بٌن الجنسٌن ،وذلك من جل تعزٌز نجاعة وفعالٌة تموٌل
نشطة مكافحة التغٌر المناخً  .وقد ت ّم التأكٌد على هذا الرابط فً إطار التموٌل
اإلنمائً المراعً للنوع ا إلجتماعً.
==================================================
====

بقلم لٌان شاالتٌك من مؤسسة هاٌنرٌش بول فً شمال فرٌقٌا ونً بٌرد من معهد
التمنٌة الخارجٌة.
مراجع وروابط مفٌدة
الموقع اإللكترونً لتٌوي م الموارد المالٌة المخصصة للمناخ
( www.climatefundsupdate.orgبٌانات ت ّم االطبلع علٌها فً شهر
آب /غسطس )2012

:

نٌل بٌرد وجٌسٌكا براون ( .)2012التموٌل الدولً ألنشطة مكافحة تغٌر المناخ :
مبادئ الدعم األوروبً للبلدان النامٌة  EDC2020 .وثٌقة العمل .6
لٌان شاالتٌك ( :)2011مسألة مبد (مبادئ) :إطار معٌاري التفاق عالمً بشأن
تموٌل نشطة مكافحة تغٌر المناخ  .مؤسسة هاٌنرٌش بول.
ثٌنا بالٌستٌروس ،سمٌتا ناخودا ،جٌكوب وٌركسمان وكٌجا هولبورت (:)2012
السلطة ،المسؤولٌة والمساءلة  :إعادة النظر فً شرعٌة المؤسسات المع نٌة بتموٌل
نشطة مكافحة تغٌر المناخ .معهد الموارد العالمٌة.

ٌوٌم الموارد المالٌة
تستند ساسٌات تموٌل نشطة تغٌر المناخ إلى بٌانات ت
المخصصة ألنشطة مكافحة تغٌر المناخ والمتوفرة باللغات اإلنكلٌزٌة واإلسبانٌة
والفرنسٌة على الموقع اإللكترونً www.climatefundsupdate.org

المبادئ والمعايير الخاصة بتمويل أنشطة مكافحة تغير المناخ

مرحلة التوصيل

حشد التمويل

المبدأ
الشفافية والمساءلة

المعايير
ٌت ّم اإلفصاح علنًٌا وفً الوقت المناسب عن المساهمات المالٌة القادمة من البلدان الفردٌة والمنظمات والهٌئات الدولٌة إلى
جانب تركٌبها ومصادرها

الملوث يدفع
ّ

تتناسب المساهمات المالٌة مع كمٌّة اإلنبعاثات (التارٌخٌة)

قدرات كل ّ من
األطراف
اإلضافية

ترتبط المساهمات المالٌة بالثروة الموطنٌة (القائمة) والحاجات التنموٌة (المستقبلٌة)

الكفاية والوقاية

إنّ التموٌل المقدّم ٌزٌد عن التزمات المساعدة اإلنمائٌة الرسمٌة وال ٌت ّم االعتماد علٌه من جل الوفاء بالتزامات المساعدة
اإلنمائٌة الرسمٌة القائمة
ٌُعتبر حجم التموٌل كافًٌا للقٌام بمهمة إبقاء ارتفاع الحرارة العالمٌة ما دون الدرجتٌْن المئوٌتٌن

القابلية للتنبؤ

التموٌل معروف ومؤمّن طوال دورة التموٌل الممتدة على سنٌن متعددة والمتوسطة األم ّد

الشفافية والمساءلة

إتاحة المعلومات الدقٌقة والمؤقتة حول البنٌة المالٌة لآللٌة والبٌانات المالٌة ذات الصلة ،إلى جانب هٌكلٌة المجلس
وم علومات اإلتصال بأعضاء المجلس ،باإلضافة إلى تقدٌم وصف عن عملٌة اتخاذ القرارت والقرارت الحالٌة المعتمدة
بشأن التموٌل ووجود آلٌة و إجراء لئلصبلح.

التمثيل العادل

تمثٌل الجهات المعنٌة فً مجلس صندوق التموٌل و آلٌة التموٌل إلى جانب البلدان المساهمة و المستفٌدة ،ال ٌعتمد عدد
المقاعد المخصصة لك ّل دولة فً المجلس على حجم المساهمات المالٌة.

الشفافية والمساءلة

اإلفصاح عن قرارت التموٌل وف ًقا للمعاٌٌر والمبادئ التوجٌهٌة الخاصة بالتموٌل المُعلن عنه ،واجب مراقبة وتقٌٌم تطبٌق
عملٌة التموٌل ،وجود آلٌة و إجراء لئلصبلح

التبعية والملكية
الوطنية /المحلية
الوقاية وحسن
التوقيت

ضرورة القٌام بقرارات التموٌل على دنى مستوى سٌاسً ومؤسساتً ممكن و كثره مبلءمة

إدارة وحوكمة التمويل

إنفاق التمويل
والتوصيل
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من المؤ ّكد ن غٌاب الٌقٌن العلمًّ ٌؤدي إلى تأخٌر اإلنفاق السرٌع والمباشر للتموٌل عند الحاجة

المالءمة

عبئً إضافًٌا و ن ٌض ّر بمصالح البلد المستفٌد
ٌنبغً ّال ٌفرض شكل التموٌل ا

عدم تسبيب ضرر

ٌنبغً ّال تض ّر قرارات االستثمار فً التموٌل المناخً بأهداف التنمٌة المستدامة الطوٌلة األم ّد فً البلد و ن تنتهك حقوق
اإلنسان األساسٌة

الوصول المباشر
والتركيز علل
الهشاشة
المساواة بين الجنسين

ٌنبغً إتاحة التموٌل والتكنولوجٌا وبناء القدرات مام البلدان األكثر هشاشة على المستوى الدولً إلى جانب المجموعات
السكانٌة المستضعفة داخل البلدان وذلك فً شكل مباشر قدر اإلمكان (إستبعاد الهٌئات الوسٌطة عند غٌاب الحاجة إلٌها)
ٌنبغً ن تأخذ قرارت التموٌل وإنفاق التموٌل فً عٌن اإلعتبار القدرات المتباٌنة بٌن الجنسٌن وحاجات الرجال والنساء
من خبلل اعتماد تعمٌم مزدوج مراع للنوع اإلجتماعً والتركٌز على تمكٌن المر ة

