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نبذة عن مبادرة التمويل

ُأطلقت مبادرة المتويل لربناجم األمم املتحدة للبيئة )UNEP FI( هبدف حتفزي التغيري 
املمهنج يف المتويل العاملي لدمع عامل مستدام. وبذلك سيصبح هذا العامل أقل اسهتالاًك 
للكربون، حبيث يستخدم ساكنه املوارد بكفاءة عالية ويكونوا مدجمون فيه اجمتاعيًا 

بشلك أكرب.
منظومة  من  جكزء  الفريدة  ماكنهتا  عىل  املبادرة  وعولت 
أخرى.  جهة  من  المتويل  وقطاع  جهة،  من  املتحدة  األمم 
العالقة،  ألحصاب  تنافسية  غري  حيادية  مساحة  وبتقدمي 
جماالت  تقاطع  عند  تاليق  منصة  مبثابة  املبادرة  تعترب 

المتويل، والعلوم، ووضع السياسات مع بعضها بعضًا.

لقد جاء تشكيل مبادرة المتويل لربناجم األمم املتحدة للبيئة 
مضن سياق مقة األرض اليت عقدت يف ريو دي جانريو 

البيئية  التحديات  فهم  عىل  املبادرة  وتعمل   ،1992 عام 
وكيفية  للمتويل،  بالنسبة  أمهيهتا  مدى  وعن  املعارصة، 
وهكذا،  كبرية.  بفاعلية  التحديات  للتصدي هلذه  املشاركة 
تضم رشاكة املبادرة اآلن أكرث من 200 عضو مشارك ما 
بني مصارف ورشاكت تأمني ومستمثرين جاءوا من أكرث 

من 50 بلدًا حول العامل.

حبوثًا  المتويل  مبادرة  قدمت  معلها،  فرتة  طيلة  أن  يذكر 
والبيئة. وعالوة عىل  التقاطع ما بني المتويل  لفهم  معمقة 
ذلك، انتجت املبادرة أدوات معلية متطورة ودورات تدريبية 
اجلذرية  التغريات  إجراء  من  املامرسني  لمتكني  متقدمة 
املطلوبة من أجل التحول إىل اقتصاد أخرض. ومل تكتِف 
احلد،  هبذا  للبيئة  املتحدة  األمم  لربناجم  المتويل  مبادرة 
للنور عىل  إذ خرجت  بل أصبحت جهة واضعة لملعايري؛ 
التأمني  ومبادئ   ،)PRI( املسؤول  االستمثار  مبادئ  يدها 

.)PSI(املستدام

ويتضمن معل املبادرة تركزيًا كبريًا عىل رمس السياسات. 
فهي تجشع احلوار عىل املستوى الوطين ما بني اجلهات 
املمولة، واملراقبني، واملنمظني، وواضيع السياسات. وعىل 
املايل  القطاع  مشاركة  املبادرة  تجشع  الدويل،  الصعيد 
املستدامة  التمنية  وأهداف  العاملية  املناخ  مباحثات  يف 

)SDGs( وغريها من العمليات املامثلة. 
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الفعاليات واالجتماعات العالمية 
بلمحة سريعة

15/03
مؤمتر األمم املتحدة العاملي الثالث  ◼

املعين باحلد من أخطار الكوارث 
)سينداي، اليابان(

فعالية مبادرة المتويل لربناجم األمم املتحدة للبيئة ◼
بدمع/ مسامهة مبادرة المتويل لربناجم األمم  ◼

املتحدة للبيئة

15/05
اجمتاع الطاولة املستديرة  ◼

للتأمني 2030 )روسشيلكن- 
سويرسا(

يوم متويل تغري املناخ )باريس  ◼
- فرنسا(

15/04
اجمتاعات الربيع 2015، التقدم  ◼

يف جمال حساب رأس املال 
الطبييع يف احلكومات واألمعال 

والمتويل )واشنطن- الواليات املتحدة 
األمريكية(  

حوار املختصني حول فهم الدوافع  ◼
البيئية واالجمتاعية لملخاطر 

املمهنجة والتصدي هلا يف القطاع 
املرصيف )اكمربدج، اململكة املتحدة(

15/06
املبادرة األوىل لألمم املتحدة لملرونة إزاء املناخ، ورشة  ◼

معل لملتخصصني – فريق األمني العام لتقدمي الدمع 
يف جمال تغري املناخ

منتدى التأمني العاملي لملجمتع الدويل لرشاكت التأمني  ◼
)نيويورك، الواليات املتحدة األمريكية( إطالق تقرير 

التأمني 2030

15/07
املؤمتر الدويل الثالث لمتويل التمنية  ◼

)أديس أبابا اثيوبيا(

15/09
مقة األمم املتحدة للتمنية املستدامة- املوافقة عىل أهداف التمنية املستدامة  ◼
مؤمتر مبادئ االستمثار املسؤول )لندن، اململكة املتحدة( إطالق الواجبات االئمتانية يف  ◼

القرن )عقدت أيضًا يف نيويورك وتورنتو(
اطالق منوذج توجهيات كتابة تقارير االستدامة يف أسواق األهسم املستدامة  ◼
املؤمتر العاملي للغابات )دوربن/ جنوب إفريقيا( ◼

15/10
االجمتاع السنوي العام  ◼

ملبادرة المتويل لربناجم 
األمم املتحدة للبيئة، 

باريس-فرنسا، إطالق بيان 
التأثري االجيايب للمتويل

15/11
املؤمتر حول التنوع البيولويج، ومنتدى  ◼

التنوع احليوي 
املنتدى الدويل حول رأس املال  ◼

الطبييع )ادنربه، اسكتلندا(

15/12
مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة بشأن  ◼

املناخ )COP21 ،2015(، مؤمتر األمم املتحدة 
بشأن تغري املناخ )باريس، فرنسا( جلسة عن متويل 

القطاع اخلاص- اجراءات املستمثرين ازاء تغري 
املناخ- فعالية جانبية

يوم العمل - جلسة عن أسواق رأس املال ◼
يوم املرونة ◼
يوم البناء ◼
يوم خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة  ◼

الغابات وتدهورها يف البلدان النامية
يوم الطاقة ◼
املنتدى العاملي لملناظر الطبيعية ◼
منتدى أمعال رعاية املناخ ◼
اجمتاع رفيع املستوى للتحالف املعين  ◼

باملناخ واهلواء
غداء معل قادة أسواق األهسم املستدامة  ◼
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مايو 2015: اجمتاع الطاولة املستديرة  ◼
الوطين للمتويل واالستمثار يف مشاريع 

االقتصاد األخرض )ديب(.
نومفرب 2015: مت تنظمي الفعاليات التالية  ◼

بالرشاكة مع وزارة البيئة وبالتعاون مع البنك 
املركزي )ديب( 

اجمتاع الطاولة املستديرة للرؤساء  ◼
التنفيذيني يف املؤسسات املالية

ورشة معل حول املخاطر  ◼
البيئية واالجمتاعية يف القطاع 

املرصيف

تعد الدورات التدريبية املتاحة عىل شبكة االنرتنت استمكااًل ألنشطة التواصل الوطنية واإلقلميية، إذ بدأت هذه الدورات  ◼
تدرب من  تدريبية،  للبيئة أكرث من دورة  املتحدة  المتويل لربناجم األمم  2006 ومنذ ذلك احلني قدمت مبادرة  يف عام 
خالهلا 2000 مهين من القطاع املايل حول العامل. ويف 2015، قدمت الدورة التدريبية متعددة اللغات بعنوان "حتليل 
املخاطر البيئية واالجمتاعية" أربع مرات باللغتني االجنلزيية واالسبانية ومرة واحدة باللغة الفرنسية. مكا عقدت الدورة 
من  املزيد  2016، ستطرأ  عام  املالية". ويف  املؤسسات  للرشاكت يف  االيكولوجية  "الكفاءة  بعنوان  السنوية  االسبانية 
التعديالت عىل املادة التدريبية املتاحة عىل االنرتنت، مكا سيمت متديد الدورة التدريبية بعنوان: حتليل املخاطر البيئية 
واالجمتاعية )ESRA( لتمشل املنمظني املاليني. عالوة عىل اضفاء املزيد من التحسينات عىل الربناجم التدرييب اخلاص 

بتغري املناخ.

مايو 2015: اجمتاع الطاولة املستديرة املنظم  ◼
من بنك املغرب للرؤساء التنفيذيني حول 

المتويل املستدام )الرباط(

املغرب

يوليو 2015: املبادئ املرصفية النيجريية  ◼
املستدامة )ابوجا( ورشة معل المتويل 

املستدام للجنة تنسيق خدمات التنظمي املايل 

نيجرييا

دولة االمارات العربية املتحدة

2015 احلوار اإلقليمي ألسواق االهسم  ◼
املستدامة يف جنوب رشق آسيا )بانكوك- 

تايالند( 

منطقة آسيا واحمليط اهلاديء

التدريب عرب االنرتنت

مارس 2015: اجمتاعات الطاولة املستديرة  ◼
لالستمثار املسؤول يف العقارات )طوكيو(

مارس 2015: االجمتاع السنوي العام ملبادئ  ◼
اليابان حول اإلجراءات املالية لمليض قدما 

حنو جممتع مستدام

اليابان

ابريل 2015: ورشة متعددة الرشاكء عن  ◼
االستمثار املسؤول )سيدين(

اسرتاليا

مارس 2015: ندوة عن المتويل املستدام يف  ◼
املجلس الوطين الكوري )سيوئل( 

ديمسرب 2015: اجمتاع تبادل الرشااكت مع  ◼
معهد كوريا للصناعات البيئية والتكنولوجية 

)KEITI( -)سيوئل(

كوريا
مايو 2015: التدريب عىل دجم احلومكة  ◼

البيئية واالجمتاعية لملستمثرين )مومباي(

اهلند

مايو 2015: منتدى المتويل املستدام الثالث  ◼
تركيا )اسطنبول(

تركيا

نومفرب 2015: منتدى المتويل املنغويل  ◼
املستدام )اوالنباتار(

منغوليا

سبمترب 2015: اجمتاع الطاولة املستديرة  ◼
ملبادئ التأمني املستدام حول التأمني 2030 

يف الربازيل: السياسات والرشااكت يف 
التمنية املستدامة )ساو باولو(

الربازيل

الربوتوكول األخرض- ابريل 2015: الدورة السابعة:  ◼
اسبوع االستدامة يف امرياك الالتينية 2015

اغسطس 2015: فعالية سوق مبادئ التأمني  ◼
املستدام وندوة التأمني املستدام )بوغوتا(

كولومبيا

الواليات املتحدة

أكتوبر 2015: ورشة معل حول خماطر رأس  ◼
املال الطبييع والفرص املتاحة 

باراغواي

يوليو 2015: ورشة معل حتليل  ◼
املخاطر البيئية واالجمتاعية 

)أسونسيون(

الفعاليات واالجتماعات العالمية 
بلمحة سريعة

فعالية مبادرة المتويل لربناجم األمم املتحدة للبيئة ◼
بدمع/ مسامهة مبادرة المتويل لربناجم األمم  ◼

املتحدة للبيئة
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 مبادرة التمويل لبرنامج 
األمم المتحدة للبيئة 2015

تمهيد
لقد اكن عام 2015 عامًا حافاًل بالنسبة ملبادرة المتويل لربناجم األمم املتحدة للبيئة، إذ ُوقعت فيه 
عىل  دولة   200 حنو  حكومات  وافقت  وخالهلام  املستدامة.  والتمنية  املناخ  تغري  بشأن  اتفاقيتان 
عظمية،  االتفاقيتني  تلك  المتويل يف  مبادرة  مسامهات  اكنت  وقد  املستدام.  العامل  طريق  خارطة 
آخر  وبتعبري  لعملنا.  املطاف  هناية  ليس  إليه  توصلنا  ما  أن  غري  لملناخ.  باريس  اتفاقية  السميا 

ليست هذه حىت بداية الهناية، ولكهنا قد تكون.

ولرشح هذا بالطريقة املثىل علينا أواًل أن ننظر قلياًل إىل 
الوراء لرنى ما حققناه لغاية اللحظة، مث ننظر إىل األمام 
لتحقيق ما تبىق من حتديات. فمكا يعرف الكثريون، جرت 
عام  جانريو  دي  ريو  يف  باملناخ  املعنية  املباحثات  أوىل 
إىل  التوصل  أن  السائد  الشعور  اكن  وعندها،   .1992
اتفاق هبذا الشأن سيكون هساًل نسبيًا. وهيلع، سُيطلب من 
القطاع املايل إجراء بعض اإلصالحات من أجل املساعدة 
حاجة  هناك  اكن  وبالتايل  املطلوب،  التغيري  متويل  يف 
املتحدة  األمم  بربناجم  اخلاصة  المتويل  مبادرة  إلطالق 
للبيئة. لكن عىل أرض الواقع مل ترتمج تلك املباحثات إىل 
اتفاقية إال يف عام 2015. إذ استغرق األمر حنو مخسة 
وعرشين عامًا قبل أن يمت االعالن أخريًا عن مؤمتر باريس.

األمم  لربناجم  المتويل  مبادرة  اكنت  املدة،  هذه  وخالل 
املتحدة للبيئة منغمسة يف العمل اجلاد. فقد لعب أعضاء 
واملبادرات  أدرجناها-  اليت  املؤسسات  –ومه  املبادرة 
باريس  التفاق  التوصل  أساسيُا يف  دورًا  رعيناها،  اليت 
لملناخ. وهكذا، سامهت جهودنا يف استقطاب مؤسسات 
للدعوة  أمريكيًا،  دوالرًا  ترليون   25 متثل حنو  استمثارية 
إلبرام اتفاق مبين عىل أسس متينة. مكا أعلنت مجموعة 
منمظة من قبل مبادرة المتويل لربناجم األمم املتحدة للبيئة 
استمثاراهتا يف احملافظ  من  الكربون  إزالة  أهنا بصدد 
املالية. سامهت مبادئ االستمثار املسؤول اليت ولدت عىل 
يد مبادرة المتويل لربناجم األمم املتحدة للبيئة بنفس القدر 
الذي سامهت به مبادئ التأمني املستدام، إحدى مجموعات 
مبادرة المتويل واليت بعد ثالث سنوات فقط أصبحت متثل 
%20 من أقساط التأمني العاملية. مكا استطاعت مصارف 
بمتويل  بالبدء  بالزتامها  املبعوثني  بمطأنة  المتويل  مبادرة 
سوق  بمنو  ذلك  اظهار  عىل  وقدرهتا  اجلديد؛  االقتصاد 

السندات اخلرضاء.

بعد مخسة وعرشين عامًا من العمل اجلاد ويف عامل ينظر 
التقدم والتطور،  "بعبع" حيول دون  أنه  إىل المتويل عىل 
للبيئة  املتحدة  األمم  لربناجم  المتويل  مبادرة  استطاعت 
إثبات أنه باإلماكن ختيط الصعاب، وقد رحبت املؤسسات 
املالية هبذا اإلجناز، ويه اآلن تطالب باختاذ اإلجراءات 
املطلوبة. وهذه داللة عىل جناح جمهود مائت األخشاص 

الذين معلوا إىل جانبنا عىل مدار السنوات املاضية.

لملناخ  باريس  اتفاق  ألن  بعد.  تنهتي  مل  املهمة  أن  غري 
العامل، وإمنا خارطة  اتفاقًا هنائيًا حيافظ عىل أمن  ليس 
القطاع  من  ولك  الدول  اليت ستتخذها  لإلجراءات  طريق 
الملسات  استطاعت  الغرض،  وهلذا  واملايل.  اخلاص 
 2015 لعام  واملتاكملة  املستدامة  التمنية  ألهداف  الهنائية 
تعزيز تفويض مبادرة المتويل لربناجم األمم املتحدة للبيئة 
وتمنوية جديدة يف  ادراكية  مفاهمي  بتحفزي  وإطار معلها 
جمال المتويل املستدام. لقد أحرزنا تقدمًا باهرًا يف عام 
2015 مبساعينا لتحقيق تغيري ُمهنج عىل المتويل العاملي 
من أجل دمع عامل مستدام: وهكذا، مت إطالق المتويل ذو 
التأثري االجيايب الذي يحمط لمنوذج العمل املرصيف املبين 
عىل األثر واملدفوع من متطلبات السوق. لقد مكن مرشوع 
مع  مشاركة خرباهتا  من  التأمني  العاملي رشاكت  املرونة 
احلكومات واملجمتعات لتشكيل رشاكة للتقليل من خماطر 
يف  االئمتانية  الواجبات  أهلمت  إذ  الطبيعية.  الكوارث 
القرن 21 صناع السياسات واملستمثرين ملعاجلة اخفاقات 
املستمثرين من أداء واجباهتم االئمتانية فميا يتعلق بقضايا 

احلومكة البيئية واالجمتاعية اليت ندمعها أيضًا. 
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"في عالم ينظر إلى 
التمويل على أنه "بعبع" 

يحول دون التقدم 
والتطور، استطاعت 

مبادرة التمويل لبرنامج 
األمم المتحدة للبيئة 

إثبات أنه باإلمكان 
تخطي الصعاب. فقد 

رحبت المؤسسات 
المالية بهذا اإلنجاز، 

وهي اآلن تطالب باتخاذ 
اإلجراءات المطلوبة"

األمم  بربناجم  اخلاص  التحقيق  "تقرير  شارك  وبدوره 
من  كبري  بعدد  مستدام،  مايل  نظام  حنو  للبيئة"  املتحدة 
من  أنه  مكا  العامل،  حول  السياسات  لوضع  املبادرات 
يف  نسامه  فنحن   .G20 العرشين  ملجموعة  املساندين 
إصالح القطاع املايل بعرشات الطرق، من حماولة مضان 
إىل  العقارية،  التقيميات  يف  االستدامة  اعتبارات  ادراج 
املستدام  الزتويد  لضامن  والالزم  املناسب  السعر  حتديد 
لملياه يف مجيع أحناء العامل. وحنن مسمترون يف توسيع 
قاعدة جممتع المتويل املستدام العاملي؛ إذ دربنا أكرث من 
3000 خشص عىل الطرق اجلديدة يف العمل يف غضون 
العقد املايض ومسمترون يف الوصول إىل بلدان جديدة. 
مضن  اكنتا  املتحدة  العربية  واإلمارات  منغوليا  فدوليت 

قامئة الدول اليت انضمت حديثًا عام 2015. 

تعترب االتفاقيات اليت اختذهتا احلكومات إزاء تغري املناخ 
إال  ليست  أهنا  إال  عظمية.  اجنازات  املستدامة  والتمنية 
خنطوها  أن  سوا  ميكننا  ال  طويلة  رحلة  من  يسري  جزء 
قراءتمك  عند  ونأمل  القطاعات.  مجيع  خبطوة يف  خطوة 
مدى  عن  فكرة  لديمك  يتشلك  أن  السنوي  التقرير  هلذا 
والتغيريات  اليت حصلت،  التغيريات  دائرة  واتساع  معق 
اليت حتصل اآلن وتصور لتلك اليت ستتحقق يف مستقبل 
أرض  عىل  ترتمج  هلا  أن  يكن  مل  واليت  املايل،  القطاع 
ننهتز  هنا،  ومن  املبادرة.  أعضاء  جهود  بدون  الواقع 
الفرصة لهتنئهتم وبرناجم األمم املتحدة للبيئة بإجنازاهتم 
األخرى  املالية  املؤسسات  داعني   ،2015 عام  املشرتكة 
لالنضامم إلينا يف رحلة البحث عن التمنية املستدامة يف 

القطاع املايل.

دينيس هيلز  و  ديفيد بت واتسون 
رئيسي لجنة -مبادرة التمويل-برنامج 

األمم المتحدة للبيئة

 ايريك أشر 
رئيس مبادرة التمويل لبرنامج 
األمم المتحدة للبيئة بالوكالة



االستعراض السنوي
شعار مبادرة المتويل لربناجم األمم املتحدة للبيئة هو: تغيري المتويل، ومتويل التغيري 

الذي يعكس رؤية اقتصاد عاملي مستدام حباجة إىل دمع نظام مايل مستدام.

تغيير التمويل: تعزيز ادماج خماوف االستدامة يف النظام املايل السائد ويف 

معليات املؤسسات املالية وقراراهتا يف لك األسواق، إضافة إىل أمعاهلا العامة 
وحومكهتا.

متويل التغيير: حشد المتويل لرعاية اقتصاد أكرث استدامة. 

وبناًء عىل ما ُأدرج يف هذا الشعار، تدمع مبادرة المتويل 
لربناجم األمم املتحدة للبيئة تمنية خربات المتويل وقبوهلا 
يف املؤسسات املالية. ويف الوقت نفسه تلعب دور املنصة 
احملايدة أمام األعضاء ليك يتفاعلوا مع صناع السياسات 
واملرشعني املاليني من أجل إنشاء بيئة مواتية أقوى متكهنم 
اهلدف  فإن  وهيلع،  مستدام.  متويل  عىل  احلصول  من 
هو  للبيئة  املتحدة  األمم  لربناجم  المتويل  ملبادرة  األمسى 

إحداث نقلة نوعية مضن النظام املايل الذي يرنو إىل ما 
هو أبعد من تقدمي املنتجات واخلدمات املالية، وإمنا يسىع 
املبادرة  أحرزت   2015 عام  فيف  جديدة.  أسواق  إلنشاء 
تقدمًا غري مسبوق يف هذه احملاور الثالثة )أي: اخلربات، 

والبيئة املواتية، وتمنية األسواق(.

بيئة ُممّكنة 

األحباث ◼
رفع الويع ◼
بناء القدرات ◼
املباديء واملعايري ◼
األدوات ◼

المنوذج / تغيري الثقافة ◼

السياسات االقتصادية ◼
النظم املالية ◼
العمليات الوطنية ◼

بة
س

منا
خبرة 

ق
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تطوير
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 نحو دمج االستدامة
في تنمية أسواق القطاع المالي

املايل مبوامئة تمنية  القطاع  بدأ  بعد كنقطة حتول عندما  2015 فميا  يذكر عام  قد 
أسواقه مع قضايا االستدامة. 

األثر االيجابي في التمويل
السنوي  االجمتاع  يف  االجيايب  األثر  بيان  إطالق  اكن 
ملبادرة المتويل يف اكتوبر 2015 مبثابة حمطة هامة لوضع 

األجندة املرصفية اخلاصة مببادرة المتويل وغريها.

البيئية  الدوافع  عن  البحث  من  طويلة  سنوات  وبعد 
هلا  تتعرض  اليت  املخاطر  وراء  تقف  اليت  واالجمتاعية 
العمل  لبدء  اآلن  الوقت  حان  بالعكس،  والعكس  البنوك 
الفعيل. وبناء عىل ما ذكر، هناك بضعة أسئلة جتول يف 
المتويل  السائد يف  االجتاه  توظيف  هل ميكن  خواطرنا: 
لمتويل احتياجات االستدامة، مكا هو منصوص علهيا يف 
أهداف التمنية املستدامة )SDGs(، أم هل ستحول قوانني 
املخاطر والعائدات دون توظيفها؟ وفقًا ملا جاء يف البيان 
الذي وقعته مجموعة رائدة من 10 مصارف، فاإلجابة يه 

بالنيف.

 ،)Société Générale( جرنال  سوسيتيه  بنك  بقيادة 
 ،)Triodos( وتريودوس   )ING( يج  إن  آي  ومجموعة 
لربناجم  المتويل  مببادرة  املشاركة  املصارف  وضعت 
حيث  االجيابية  لآلثار  طريق  خارطة  للبيئة  املتحدة  األمم 
ينطوي علهيا جتربة المناذج التجارية اجلديدة مع العمالء 
)حاضنات اآلثار االجيابية(، والسيع لتطوير لغة مشرتكة 
يستخدمها امجليع وتتخذ من مبادئ اآلثار االجيابية شكاًل 
هلا، وكالمها مسهتدفتان لتحقيق أثر اجيايب عىل السوق.

تغييرات جذرية مطلوبة في تدفق التمويل العالمي 
من أجل تحقيق تنمية مستدامة:

◼ )SDGs( 1 هناك حاجة لـ 5-7 ترليون دوالر أمرييك يف السنة لتحقيق أهداف التمنية املستدامة
30 ترليون دوالر أمرييك يف السنة لالستمثارات خالية الكربون ولغاية عام 22029 ◼

مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتمنية أو ما يعرف باألونكتاد )UNCTAD( )2014( - تقرير االستمثار العاملي- االستمثار يف أهداف   1

التمنية املستدامة -صفحة 11
اللجنة الدولية للتغريات املناخية )IPCC( )2014(. التقرير التجمييع لعام 2014 لتغري املناخ القسم 4.4.4 االستمثار والمتويل.  2
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تمويل كفاءة الطاقة 
التلكفة  فعالية  حيث  من  الطرق  أكرث  الطاقة  كفاءة  تعد 
استريادات  عىل  األورويب  االحتاد  اعمتاد  لتخفيض 
الطاقة، إذ يبلغ جحمها 400 مليار يورو سنويًا. وبالتعاون 
المتويل حشد  مبادرة  استطاعت  األوروبية،  املفوضية  مع 
أكرث من 100 مشارك يف متويل كفاءة الطاقة يف املباين 
"كفاءة  تقرير  لوضع  واملتوسطة  الصغرية  والرشاكت 
الطاقة - الوقود األول القتصاد االحتاد األورويب". وحيلل 
الطاقة  والطلب عىل متويل كفاءة  العرض  التقرير، دوافع 
والتحديات الوشيكة. مث صياغة التوصيات اهلامة لصناع 
مع  القطاع  صعيد  عىل  املالية،  واملؤسسات  السياسات 
منطقة  يف  الطاقة  كفاءة  استمثارات  ولزيادة  القطاع، 

االحتاد األورويب.

يف متويل كفاءة الطاقة، تنتج املباين ثلث االنبعاث العاملي، 
غري أن املستويات احلالية لالستمثار يف كفاءة طاقة املباين 
سنويًا  دوالر  مليار   300 بنحو  تقدر  زيادة  إىل  حتتاج 
حبلول عام 2020. يك يسامه قطاع املباين مبسار أقل 
من 2 درجة موئية، قادت مبادرة المتويل حتالفا لتكشف 
الستار عن ملخص بشأن تغرّي املناخ )COP21( بعنوان 
"دجم خماطر تغري املناخ يف قطاع العقارات" يف املؤمتر 

املتحدة  األمم  اتفاقية  يف  لألطراف  والعرشين  احلادي 
للحكومات،  دمع  رسالة  إرسال  هبدف  وهذا  اإلطارية. 
يف  استمثاراهتم  لزيادة  اآلخرين  املستمثرين  ولدعوة 

املباين املستدامة ذات االسهتالك الكفؤ للطاقة. 

االنبعاثات  جميع 
لمية لعا ا

االنبعاثات  من 
ناتجة  العالمية 

المباني عن 

1/3
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أهداف تنمية التأمين 
اسرتاتيجي  دور  أداء  عىل  بالقدرة  التأمني  قطاع  يمتتع 
وناقيل  مسؤويل  حال  حاله  املستدامة  التمنية  لضامن 

املخاطر واملستمثرين.

فكرة  املستدام  التأمني  مبادئ  قدمت   ،2015 عام  ويف 
لتطوير أهداف تمنية التأمني )IDGs(، واضعة بذلك التمنية 

املستدامة يف مصمي قطاع التأمني.

وقد أعلن املدير التنفيذي لربناجم األمم املتحدة للبيئة أن فكرة 
أهداف تمنية التأمني جتسدت يف التقرير العاملي املشرتك 
ما بني تقرير التحقيق اخلاص بربناجم األمم املتحدة للبيئة 
و مبادئ التأمني املستدام عام 2015 بعنوان "التأمني عام 
إضافة  املستدامة"،  التمنية  ألجل  التأمني  تخسري   :2030
إىل ذكرها يف ميثاق األمم املتحدة العاملي، وتقرير رشكة 
كيه يب أم يج )KPMG( لعام 2015، بعنوان "مصفوفة 

أهداف التمنية املستدامة للخدمات املالية".



مبادرة التمويل-برنامج األمم المتحدة للبيئة  12

1 18

قوة الربط

مثال عىل كيف ملؤوسسة دامعة واحدة القدرة 
عىل فتح شبكة عاملية لرشاكت متصلة

8,455

تمكين المؤسسات المالية ورفدها 
بخبرات التمويل المستدام

مُصم نشاط مبادرة المتويل لربناجم األمم املتحدة للبيئة يف األساس لتطوير ونرش 
خربات المتويل املستدامة اليت سمتكن املؤسسات املالية من أداء دور حيوي يف دمع 
التمنية املستدامة. يف عام 2015، توسعت املبادرة وتعمقت بشلك أكرب لتمنية وتطوير 

اخلربات بالرشاكة مع أعضاهئا وأحصاب العالقة املعنيني.

مبادئ التأمين المستدام )PSI( – المعزز بواسطة المؤسسات 
الداعمة

منذ إطالقها يف عام 2012، غدت مبادئ التأمني املستدام 
أكرب جتسيد للتعاون ما بني األمم املتحدة وقطاع التأمني 
الذي ميثل حنو 20 باملائة من جحم أقساط التأمني العاملية، 
وحنو 14 ترليون دوالر يف األصول حتت اإلدارة. إذ وقَّع 
هيلع 57 رشكة، بيمنا تقدمت له 48 مؤسسة دامعة، وبذلك 
إىل  املستدام  التأمني  مبادئ  أعضاء  عدد  وصل مجموع 
الرشاكت  أكرب  العضوة  الرشاكت  ومتثل  عضوًا.   105
اللكي  ما مجعنا عدد معالهئم  وإذا  العامل،  التجارية يف 
سيصل املجموع إىل بضع مائت من املاليني يف أكرث من 
الرشاكت  هذه  تعيني  عن  فضاًل  هبا،  متواجدة  دولة  مائة 

ملائت اآلالف من املوظفني يف كوادرها.

وال شك أن دمع املؤسسات سامه يف تعزيز شبكة مبادئ 
بقطاع  املرتبطة  األنشطة  ينفذ  فهم من  املستدام،  التأمني 
هذه  وتتضمن  ذاهتا.  التأمني  رشاكت  وليس  التأمني 
املؤسسات عىل سبيل املثال ال احلرص هيائت تنظمي قطاع 
التأمني، واهليائت الرقابية، ومجعيات التأمني أو احتاداته، 
ومؤسسات أو أاكدمييات التأمني. أما فميا يتعلق بتغطيهتا 
دورًا  واحتاداته  التأمني  فلجمعيات  التأمني؛  قطاع  اكمل 
هامًا يف ذلك، مفثاًل، االحتاد األمرييك لرشاكت التأمني 
 8500 بنحو  املستدامة  التأمني  مبادئ  يشبك   )FIDES(
العامل.  حول  بلدًا   18 يف  تأمني  رشكة 
العديد  هناك  ذلك  إىل  إضافة 
الدامعة  املؤسسات  من 

اليت تسامه من خالل قياداهتا وحميط تأثريها باستدامة 
التأمني، وتسامه أيضًا يف تنفيذ مبادئ التأمني املستدام. 
فعىل سبيل املثال: تستفيد مبادئ التأمني املستدام بشدة 
الربازييل، ومن منمظي قطاع  التأمني  قيادات احتاد  من 
كدائرة  املستوى احمليل  أو  الوالية  مستوى  التأمني عىل 
من  وبالرمغ  الفلبينية.  التأمني  وهيئة  للتأمني،  اكليفورنيا 
التأمني نصب  املستدام تضع رشاكت  التأمني  مبادئ  أن 
أعيهنا، إال أن معلها ال يمّكل إال من خالل نظام ايكولويج 
يف  الرئيسيني  العالقة  أحصاب  يشلكه  ومتنوع  غين 

املؤسسات الدامعة هلا.

أخرى  مبادرة  الطبييع  املال  رأس  إعالن  مبادرة  لعل 
تستفيد من دمع املؤسسات هلا. إذ ال تزال مبادرة المتويل 
لربناجم األمم املتحدة للبيئة مسمترة يف صياغة عالقاهتا 
بشلك رمسي مع أحصاب العالقة، مبا فهيا عالقهتا بقطاع 
املقرتحة  الفريدة  القمي  لتعزيز  وذلك  مؤخرًا،  املصارف 

ملبادرة المتويل وتأثريها.

 المؤوسسات
الداعمة

 الدول
األعضاء

متصلة كة شر



متقدم نوعًا ما يف عام 2010، وقد 
أحرز تقدمًا هائاًل منذ ذلك احلني

نقطة بداية ضعيفة يف 2010، إال أن 
التقدم منذ ذلك احلني حتسن بشلك كبري

متقدم نوعًا ما يف عام 2010، لكن 
التقدم قليل أو ال يذكر منذ ذلك احلني 

تقارير  كتابة  توجيهات  نموذج   - المستدامة  األسهم  أسواق  مبادرة 
للمستثمرين  واالجتماعية  البيئية  الحوكمة  معلومات  عن 

وصل عدد رشاكء مبادرة أسواق األهسم املستدامة 
دوالرًا  ترليون   48 حنو  ميثلون  رشياًك   48 إىل 
بانضامم  املبادرة  وترحب  السوقية.  قميهتم  يف 
وبورصة  مالزييا،  كبورصة  الناشئة  االقتصادات 
الوطنية  املالية  األوراق  وسوق  البيضاء،  الدار 
اهلندية، باإلضافة إىل بورصات أخرى من أسواق 
NAS-( ناسداك مثل مجموعة  املؤثرة  املال   رأس 

 .)Euronext( يورونيكست  ومجموعة   ،)DAQ
األهسم  أسواق  مبادرة  أطلقت   ،2015 عام  يف 
للتواصل  والتوجهيات  األدوات  من  عدد  املستدامة 
املناخ  تغري  عن  والتقرير  العالقة،  أحصاب  مع 
وأهداف التمنية املستدامة. وحتديدًا، نرشت وثيقة 
عن  تقارير  لكتابة  المنوذجية  "التوجهيات  بعنوان 

معلومات احلومكة البيئية واالجمتاعية لملستمثرين: 
أداة اختيارية ألسواق األهسم لتوجيه املصدرين". 
وتدمع  ترشك  عاملية  محلة  لدمع  استخدامها  ومت 
للبورصات،  الدويل  االحتاد  أعضاء  مجيع 
املستدامة  األهسم  أسواق  مبادرة  وبورصات 
العمتاد توجهياهتم اخلاصة حول كتابة التقارير عن 

استدامة الرشاكت حبلول هناية 2016.

نقطة بداية ضعيفة يف 2010، لكن 
التقدم قليل أو ال يذكر منذ ذلك احلني 

ال يشء ما ذكر

ال أعمل/ أفضل عدم االفصاح 

55%

24%

11%

3%
3% 3%

ما يه امجللة اليت تصف تطور منمظتمك يف 
جمال قضايا االستدامة خالل السنوات امخلس 

املاضية؟"

للبيئة  املتحدة  األمم  برناجم  تقيمي  من  ُأجري جكزء  الذي  العضوية  استبيان  املصدر: 

يصدر  أن  ويتوقع   .2015 عام  من  األخري  الربع  بدأ يف  الذي  المتويل  مبادرة  حول 
تقرير التقيمي الهنايئ يف صيف 2016.
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تعزيز دمج الحوكمة البيئية واالجتماعية في 
التمويل بواسطة األدوات والتوجيهات الصحيحة 

ال شك أن دجم احلومكة البيئية 
واالجمتاعية يف المتويل يتخذ 
يؤكد حنو  إذ  متسارعًا.  هنجًا 
مبادرة  أعضاء  من   80%
قد  مؤسساهتم  أن  المتويل 
يف  ملحوظًا  تقدمًا  احرزت 
غضون  االستدامة يف  قضايا 

السنوات امخلس األخرية.

ولتلبية الطلب املزتايد ولترسيع 
مبادرة  طورت  الزمخ،  هذا 
املتحدة  األمم  برناجم  متويل 
للبيئة عدد من األدوات العملية 
تعاجل  أن  شأهنا  من  اليت 
احلومكة  يف  معينة  مواضيع 
البيئية واالجمتاعية إذ سمتكن 
وجممتع  املبادرة  أعضاء 
من  السواء  حد  عىل  المتويل 
البقاء يف املقدمة عند التصدي 

لملخاطر والفرص البيئية واالجمتاعية املزتايدة. يف عام 2015، أطلقت املبادرة عدد متنوع من هذه األدوات والتوجهيات 
اخلاصة هبا. 



استراتيجيات  حول  توجيهات 
ومقاييسها  المناخ 

األمم  لربناجم  المتويل  مبادرة  قدمت  لطاملا 
من  لملؤسسات  االسرتاتيجيات  للبيئة  املتحدة 
أجل مساعدهتا يف إعادة موامئة حمافظها املالية 
مع املسارات اخلالية من الكربون. ويدرك الكثري 
الودي"  الصديق/  "املناخ  أن  املستمثرين  من 
حملافظهم املالية سيؤثر عىل جناحهم عىل املدى 
الطويل يف عامل يسوده االقتصاد املتغري. فيف 
عام 2015، نرشت مبادرة المتويل بالرشاكة مع 
"خماطر  بعنوان  منشورًا  العاملية  املوارد  معهد 
يتناول  الذي  النقاش"،  اطار  الكربونية:  األصول 
حتديد املؤسسات املالية لملخاطر املالية املرتبطة 
capi- املرتا مك املال  رأس  جانب  إىل   بالكربون 

وطرق  والنوعية  المكية  وتقيمياهتا   ،tal stack
صاحب  وقد  وطأهتا.  من  والتخفيف  إدارهتا 
"اسرتاتيجيات  بعنوان:  آخر  تقريرًا  التقرير 
املستمثرين  لتوجيه  هيدف  ومقاييهسا"،  املناخ 
مواضيع  – يغيط  لتطبيق اسرتاتيجيات شاملة 
وحتديد  املشاركة،  األموال  رؤوس  كتخصيص 
املايل-  االفصاح  وخيارات  االشارات،  املواقع/ 
خفض  مع  يمتاىش  اقتصاد  حتقيق  أجل  من 

الكربون عىل مستوى احملفظة االستمثارية.

المياه أدوات 
املياه واجلفاف جداول أمعال  تتصدر قضايا حش 
الرشاكت واملستمثرين واحلكومات عىل حد سواء. 
ولتهسيل احراز تقدم يف هذا املجال، أطلق إعالن 
حش  ملخاطر  معليتان  أداتان  الطبييع  املال  رأس 
اخلاصة  املياه  ائمتان  أداة خماطر  األوىل:  املياه. 
من  احملللني  متكن  اليت  الرشاكت،  بسندات 
الوصول  عىل  بشدة  تعمتد  اليت  الرشاكت  حتديد 
مائية.  عوائق  من  تعاين  اليت  املواقع  يف  لملياه 
وتغيط األداة مرافق الطاقة، والتعدين، وصناعات 
التدهور احملمتل  األداة  هذه  تظهر  إذ  املرشوبات 

عىل جودة الرشكة االئمتانية بسبب مشوهلا عىل 
تقيمي  أداة  فهي  الثانية  األداة  أما  املياه.  تاكليف 
خماطر املياه. وقد ُوضعت بالرشاكة مع بلومبريغ، 
من  املوجودات  ومديري  احملللني  متكني  وهدفها 
دجم املخاطر املتعلقة باملياه يف تقديرات الرشاكت 
والذهب  النحاس  عن  التنقيب  العاملة يف جماالت 

والتعدين. 
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مخاطر ازالة الغابات في سلسة تزويد السلع الطرية 

املجاالت  يف  تغيريًا   2015 سنة  أحدثت  لقد 
وخدمات  احليوي،  التنوع  التالية:  املوضوعية 
من  انهتينا  حيث  واملياه  االيكولوجية،  النظم 
املبادرة  مع  الرباجمي  املستوى  عىل  االندماج 
إزالة  عن  النامجة  االنبعاثات  خلفض  املعززة 
الغابات وتدهورها )REDD+(، وفريق االستخدام 
اجلديد  الفريق  وسُيلكف  لألرايض.  املستدام 
ذات  املشاريع  يف  والتعاون  املوارد  مبشاطرة 

الفائدة املشرتكة.

العمل  هو  التعاون  هذا  تعزيز  أمثلة  أوىل  من 
التشاريك يف التصدي ملخاطر إزالة الغابات اليت 
الذي  األمر  الطرية،  بالسلع  اإلمداد  سلسة  هتدد 
عام  املخرجات  من  تمكيليتني  عنه مجموعتني  نتج 
مع  التعامل  المتويل  مبادرة  واستطاعت   .2015
هذه القضية احلساسة بفاعلية كبرية عندما بادرت 
بإحداث تغيريات عىل مستوى لك من السياسات 

واملؤسسات املالية يف الوقت ذاته.

أدوات للمؤسسات المالية  

ص السياسات للحكومات

ملخ  

كتب تقرير لربناجم األمم املتحدة للبيئة بواسطة إعالن 
رأس املال الطبييع يسهتدف مجهور القطاع املايل 

بعنوان "سياسات خماطر املصارف واملستمثرين يف السلع 
الطرية" وقد نرش إىل جانب أداة معلية مبنية عىل برناجم إكسل 

بغرض مساعدة املؤسسات املالية بتطوير وحتديث وتعزيز سياساهتا 
اخلاصة إزاء املخاطر اليت تواجه السلع الطرية.

مكا بدأ العمل بتطوير مهنجية اللتقاط القمية املعرضة للخطر 
اثر ظهور املخاطر املصاحبة إلزالة الغابات يف اندونيسيا 

بسبب انتاج زيت النخيل هناك؛ ومن مث العمل عىل 
المناذج احملمتلة لزيادة المتويل طويل األمد املتاح 

أمام أحصاب احليازات الزراعية الصغار. 
وسيمت نرش هذا العمل يف 2016.

وضعت األمم 
املتحدة بالرشاكة مع املبادرة 
املعززة خلفض االنبعاثات النامجة 

 )+REDD( عن ازالة الغابات وتدهورها
برناجم معلومات موجز من أربع خطوات 

مبثابة نقطة بداية للحكومات لتقيمي ما إذا اكن 
بإماكن القطاع املايل أن يشلك ضغطا حممتاًل حنو 

التغيري يف بالدمه.

وقد مت أطالق هذا املوجز بالتعاون ما بني مبادرة المتويل 
لربناجم األمم املتحدة للبيئة وبرناجم الرشاكة مابني األمم 

املتحدة ومبادرة خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات 
وتدهورها يف البلدان النامية )UN REDD( قبيل املؤمتر العاملي الرابع 
عرش للغابات، املبادرات املالية إلنتاج السلع الزراعية بعنوان: "اخليارات 

املتاحة إلبرام التوافق مع املبادرة املعززة خلفض االنبعاثات النامجة عن إزالة 
الغابات وتدهورها )+REDD("، واكتشاف الطرق للتقليل من االنبعاثات 
النامجة عن إزالة الغابات وتدهور الغابات يف البلدان النامية. ويدعو 
املوجز إىل موامئة أكرب بني التمنية الريفية وإنتاج السلع وبرناجم 

خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان 
النامية )+REDD( واألهداف لضامن استدامة طويلة االمد 

يف اإلنتاج الزرايع، والنظم الصحية االيكولوجية، 
آخذين يف عني االعتبار رفاهية 

املجمتعات احمللية. 
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التحليل القانوني للمصارف وحقوق 
اإلنسان 

نشرت شركة فولي هواغ Foley Hoag ورقة 

لبرنامج  التمويل  مبادرة  مع  بالتعاون  بحثية 

املصارف  بعنوان:" للبيئة  املتحدة  األمم 

وتساهم  قانوني"  حتليل  اإلنسان:  وحقوق 

اإلنسان.  وحقوق  للمصارف  أفضل  فهم  في 

قانونيًا  حتلياًل  البحثية  الورقة  هذه  وتقدم 

احلالي،  اإلنسان  وحقوق  املصارف  ملشهد 

التوجيهية  املبادئ  عن  عامة  حملة  تقدم  كما 

لألمم املتحدة حول األعمال وحقوق اإلنسان، 

املصرفي.  القطاع  على  آثارها  عن  والكشف 

املرتبطة  واملرنة  الصلبة  القوانني  وتختبر 

إلى  إضافة  اإلنسان  وحقوق  باملصارف 

هذه  وتكمل  االثنتني.  هاتني  بني  ما  العالقة 

اإلنسان  أداة توجيهات حقوق  البحثية  الورقة 

التي  التمويل  مببادرة  اخلاصة  املالي  للقطاع 

ديسمبر  في  اطالقها  وإعادة  حتديثها  مت 

.2014

تخطي حدود التمويل المستدام بإجراء 
األبحاث المعاصرة والمتقدمة 
تتوسع حدود المتويل املستدام باسمترار بسبب التغريات 
املؤسسات  تشغيل  بيئة  يف  احلاصلة  والبرشية  الطبيعية 
املالية. ولطاملا اكنت مبادرة المتويل لربناجم األمم املتحدة 
املستدام،  المتويل  جديد يف  أمعال  جدول  يقدم  من  أول 

الذي أصبح فميا بعد معيارًا يف القطاع. ويف عام 2015، 
استطاعت أحدث األحباث املقدمة بواسطة مبادرة المتويل 

من التايل: 

مسح اآلثار والتبعات التي تترتب على 
رأس المال الطبيعي 

التي  املشاريع  على  للبناء  حاليًا  العمل  يجري 

بتحليل  والقيام  محددة،  مؤشرات  على  تركز 

معمق وموسع أكثر آلثار رأس املال الطبيعي 

برنامج  بإدارة  االرتقاء  خالل  من  وتبعاتها 

سيمسح  الذي  األمر  البيئية.  املخاطر  عمل 

الطبيعي،  املال  لرأس  اجلسيمة  التبعات 

حتليل  في  دمجها  ثم  ومن  العاملية،  وآثارها 

سيدعم  إذ  واملستثمرين.  املصارف  ائتمان 

لقياس  عاملية  منهجيات  تطوير  املشروع  هذا 

الناشئة  األسواق  على  والتركيز  املخاطر، 

كأسواق جنوب أفريقيا، وإندونيسيا وكوملبيا 

بعنوان  استطالعية  دراسة  وتصمم  والبيرو. 

في  الطبيعية  املوارد  مخاطر  تضمني  "نحو 

املشروع  هذا  أهداف  املال"  رأس  تكاليف 

وبرنامج عمله.

أدوات للمؤسسات المالية  
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دعم بيئة موائمة أقوى لتمويل مستدام
تتأثر ترصفات املؤسسات املالية بالتنظميات والسياسات املالية. وهلذا، تدمع مبادرة 
المتويل صناع السياسات العمتاد سياسات فاعلة، واملشاركة مع املنمظني املاليني ليك 
يدجموا قضايا االستدامة باألهداف التنظميية. ومن أبرز ما تضمن هيلع معل املبادرة 

يف جمال التنظميات والسياسات املالية عام 2015، ما ييل: 

المصارف واالستدامة: حان وقت التقارب فيما بينهما
تقرير االستقرار واالستدامة يف اإلصالح املرصيف  بعد 
املخاطر  )Basel III( من   3 بازل  – هل خىل   2014 عام 
البيئية؟ فقد مت عقد حوار خرباء لفهم وتلبية الدوافع البيئية 
واالجمتاعية لملخاطر املمهنجة يف القطاع املرصيف. حيث 
عقدت بالتعاون مع معهد اكمربدج للقيادة املستدامة وتقرير 
األفاكر  التقاط  ومت  للبيئة.  املتحدة  األمم  برناجم  حتقيق 
الثنائية مع  التعاقدات  ومن خالل  االجمتاع  الرئيسية من 

عدد من منمظي القطاع املرصيف يف ورقة البحث التالية: 
قطاع املصارف واالستدامة: حان وقت التقارب فميا بيهنام. 
ويقدم امللخص تقريرًا مجتيعيًا حلالة التفكري الراهنة حول 
ويه  البيئية،  باالستدامة  املالية  االستدامة  بني  ما  الربط 
مبثابة وسيلة ملشاطرة أمه النتاجئ مع واضيع السياسات 

فضاًل عن مشاركهتم باملوضوع. 

الواجبات االئتمانية في القرن الحادي والعشرين 
بالرمغ من التقدم اهلائل الذي أحرز خالل العقد املايض، 
املستمثرين  دجم  دون  حتول  عامة  عقبات  هناك  تزال  ال 
القرارات  اختاذ  معلية  يف  واالجمتاعية  البيئية  للحومكة 
Fresh- فريشفيلدز تقرير  عىل  وبناًء  استمثاراهتم.   يف 

fields، نرشت مبادرة المتويل لربناجم األمم املتحدة للبيئة 
وتقرير   ،)PRI( املسؤول  االستمثار  مبادئ  مع  بالرشاكة 
التحقيق اخلاص بربناجم األمم املتحدة للبيئة، وميثاق األمم 
يف  االئمتانية  الواجبات  بعنوان  تقريرًا  العاملي  املتحدة 
"االخفاق  أن  ينص عىل  الذي  والعرشين،  احلادي  القرن 
عني  يف  األمد  طويلة  االستمثارات  قمي  دوافع  أخذ  يف 
االعتبار واليت تتضمن قضايا احلومكة البيئية واالجمتاعية 
الواجبات  يف  اخفاٌق  هلو  االستمثارية،  املامرسات  يف 
للسياسات،  قضايئ  بتحليل  القيام  وبعد  االئمتانية" 
واجتاهات التنظمي ومارسات االستمثار يف مثاين بلدان 
واليابان،  وأملانيا،  وكندا،  والربازيل،  اسرتاليا،  ويه- 
وجنوب أفريقيا، واململكة املتحدة، والواليات املتحدة- يقرتح 
التقرير اختاذ املستمثرين املؤسساتيني وصناع السياسات 
إجراءات معلية ملعاجلة هذه العقبات. وخيتمت التقرير بأن 
هناك حاجة إلجراء حتديثات عىل مصطلحات وتفسريات 
الواجبات  هذه  توافق  بطريقة تضمن  االئمتانية  الواجبات 

مع ما يقوم به مستمثرو القرن احلادي والعرشين. 
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سياسة التأمين المستدام ونظمه
ما  املشرتك  التحقيق  تقرير  وضع  أهداف  أمه  من  واحد 
للبيئة  املتحدة  التأمني املستدام وبرناجم األمم  بني مبادئ 
املستدامة اكن  التمنية  التأمني ألجل  عنوان تخسري  حتت 
سياسة  حول  العاملي  املستوى  عىل  استشارات  إلجراء 
موامئة  من  تعزز  أن  ميكن  أمور  ويه  وتنظميه،  التأمني 
قطاع التأمني بالتمنية املستدامة لغاية عام 2030. مكا أن 
من مضن أمه التوصيات الواجب حتقيقها يف عام 2016 

.)SIPF( تشكيل منتدى سياسة التأمني املستدام

جمال  يف  خرباهتا  املستدام  التأمني  مبادئ  وقدمت 
اخلالقة  السياسات  مبادرات  عقد  أثناء  التأمني  سياسات 
مبشاركة  املايل  الصني  نظام  ختضري  اسهتدفت  اليت 
احلكومة الصينية، وتقرير التحقيق لربناجم األمم املتحدة 
للبيئة، واملعهد الدويل للتمنية املستدامة )IISD(، وعدد من 
الرشاكء اآلخرين: انظر تقريري: إنشاء نظام الصني املايل 

األخرض، وختضري نظام الصني املايل.

دعم مرونة تغير المناخ والكوارث الطبيعية 
والتنظمي  التأمني  سياسات  ألنشطة  دخول  كنقطة 
املستدامني، حتشد مبادئ التأمني املستدام خربات قطاع 
التقليل  يف  املتبعة  العامة  السياسات  لتحسني  التأمني 
واملرونة  الطبيعية  والكوارث  املناخ  تغريات  خماطر  من 
ملبادئ  التابع  العاملية  املرونة  مرشوع  بدأ  إذ  إزاءها. 
تعاوين  مرشوع  وهو   ،2014 عام  املستدامة يف  التأمني 
جيمع رشاكت التأمني حول العامل بأحصاب العالقة لبناء 
جممتعات واقتصادات مرنة حيال الكوارث الطبيعية وذلك 
من خالل حتويل تركزي احلكومات واملنمظات غري احلكومية 
واملجمتعات والرشاكت لالستمثار يف التدابري االحرتازية 
من  التقليل  هبدف  الطبيعية  الكوارث  حدوث  تسبق  اليت 

حدوثها.  بعد  اإلغاثة  مساعدات  تقدمي  من  بدال  وطأهتا، 
واجلدير بالذكر انه مت االنهتاء من هذا املرشوع عام 2015 
لملخاطر  املستدام  التأمني  مبادئ  خارطة  تقرير:  بإطالق 
العاملية والتعاون لتحقيق املرونة: الرشااكت اليت تعزز بناء 
جممتعات واقتصادات مرنة ازاء الكوارث الطبيعية. خلفًا 
مبادئ  مرونة  أنشطة  ركزت  فقد  العاملي،  املرونة  ملرشوع 
املناخ،  تغريات  ازاء  املدن  مرونة  عىل  املستدام  التأمني 
واملشاريع  املدن  مرونة  عن  دويل  استبيان  أول  بإطالق 
الصغرية واملتوسطة ازاء تغري املناخ، بعنوان - العمل عىل 
غري العادة: ملاذا حيدث التغري يف املناخ تغريًا عىل قواعد 

بناء مدننا و الرشاكت الصغرية واملتوسطة. 

إزالة الغموض حول تمويل القطاع الخاص لتغير المناخ
من املظاهر الرئيسية لتغري املناخ، حاجة احلكومات حلشد 
متويل خسي من القطاع اخلاص هبدف التقليل من وطأة 
تغري املناخ والتكيف معه. وقد سعت مبادرة المتويل لربناجم 
األمم املتحدة للبيئة مع رشاكهئا اىل دمع جدول أمعال تغري 
جهودًا  استغرق  معمق  حبث  بإطالق  عنه  واإلعالم  املناخ 
عظمية ركزت عىل توضيح األمور الغامضة املتعلقة بمتويل 
القطاع اخلاص لظاهرة تغري املناخ. ويف هذا البحث إجابة 
المتويل  مهشد  يبدو  كيف   )1 جوهرية:  أسئلة  ثالثة  عىل 
اخلاص؟ 2( أين وكيف يتالىق المتويل اخلاص ويتقاطع مع 

جهود التقليل من وطأة تغري املناخ والتكيف معه؟

خالل  من  الطرق  بأفضل  المتويل  حشد  ميكن  كيف   )3
الفاعلني يف القطاع العام؟ أطلقت مبادرة المتويل لربناجم 
إزالة  من  اصدار  أول   2015 عام  للبيئة  املتحدة  األمم 
املناخ،  تغري  إزاء  اخلاص  القطاع  متويل  حول  الغموض 
والذي ستتبعه اصدارات أكرث اختصاصًا وتعمقًا خالل عام 
2016 للرتكزي عىل 1( متويل القطاع اخلاص للتكيف مع 
تغري املناخ؛ و 2( متويل القطاع اخلاص من أجل املبادرة 
الغابات  إزالة  عن  النامجة  االنبعاثات  خلفض  املعززة 

وتدهورها )+REDD(، واالستخدام املستدام لألرايض.

فريق مهام مجموعة العشرين G20 لتمويل كفاءة الطاقة
جكزء من أمعال االمانة العامة ملجموعة العرشين، عقد فريق 
مهام املجموعة )فريق مهام متويل كفاءة الطاقة( ومبادرة 
المتويل لربناجم األمم املتحدة للبيئة مخس استشارات مع 
أحصاب عالقة متعددين عام 2015، يف عدد من املناطق 
اجلغرافية اهلامة، واليت خمتضت عن تقريٍر لألنشطة مبعية 
سلسلة من دراسات احلالة اليت تعىن باالستمثارات يف 

كفاءة الطاقة. وقد أطلق مبادئ االستمثار يف كفاءة طاقة 
البلدان، أيضًا هبدف املسامهة يف تأسيس بيائت سياسية 
االستمثار  مبادئ  قوبلت  وقد  لالستمثارات.  مالمئة  أكرث 
العرشين، يف  بيان وزراء طاقة مجموعة  بالرتحيب خالل 

اكتوبر عام 2015.
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تعاون التمويل من القطاع الخاص لدعم 
الحكومات بموضوع االستدامة 

إذا ما نظرنا من منظور بييئ سُيذكر عام 2015 عىل أنه العام الذي تاكتفت فيه جهود 
العامل إلبقاء االرتفاع املسمتر حلرارة األرض لنحو 2 درجة موئية أو أقل. وال جيدر 
التقليل من شأن هذا االجناز أبدًا – فلطاملا انتظر العامل هذه اللحظة منذ إعالن مقة 
ريو دي جانريو لألرض عام 1992، خاصة وأن مؤمتر كوبهناغن للتغريات املناخية عام 

2009 فشل يف حتقيق ذلك.

مفن ابرز ما جاءت به مبادرة المتويل لربناجم األمم املتحدة 
للبيئة مل يكن إال نتيجة طبيعية لتحضريات املؤمتر احلادي 
اإلطارية  املتحدة  األمم  اتفاقية  يف  لألطراف  والعرشين 
بشأن تغرّي املناخ COP21. وحتت رعاية ائتالف حوافظ 
املالية  املؤسسات  المتويل  مبادرة  حثت   ،PDC الكربون 
غازات  انبعاثات  من  احلد  القيادية يف  مهاراهتا  إلظهار 
االحتباس احلراري. وقد وضعت االهداف املتطلعة بتحقيق 
اإلدارة  حتت  األصول  من  الكربون  بإزالة  اكمل  الزتام 
)AUM( اليت تقدر قميهتا بنحو 100 مليار دوالر، ومنذ 
بداية العام، تفوق ائتالف حوافظ الكربون PDC عىل نفسه 
جبمع حنو 600 مليار دوالر أثناء انعقاد مؤمتر األطراف 
عىل  تدل  اليت  األخرى  األدلة  ومن  املناخ،  تغري  بشأن 
جناح االئتالف، عندما جاء ذكره يف عدد من اخلطابات 
عىل لسان الرئيس الفرنيس هوالند، واألمني العام لألمم 
الفرنيس،  السيد بان يك مون، ووزير اخلارجية  املتحدة 
ورئيس مؤمتر األطراف السيد لوران فابيو، ووزيرة البيئة 

سيجولني رويال.

الكربون  حوافظ  ائتالف  ويسلط 
االجتاه  عىل  الضوء   PDC
يف  للحكومات  املتنايم 
فتواصلها  األخرية،  السنوات 
لدمعها  اخلاص  القطاع  مع 
املستدامة  التمنية  جمال  يف 
ريو20+  ولعل  مسمتر.  بزتايد 
)مؤمتر األمم املتحدة حول التمنية 
حتول  نقطة  مبثابة  اكن  املستدامة( 
نصها  جاء  انه  إال   2012 عام  يف  هامة 

بشلك رصحي وواحض يف املؤمتر الدويل الثالث للمتويل 
من أجل التمنية يف أديس أبابا عام 2015. وعندما 

اتفاقية  يف  لألطراف  والعرشين  احلادي  املؤمتر  انعقد 
األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغرّي املناخ COP 21، اكن 
يلعبه متويل  أن  الذي جيب  الكبري  للدور  أكرب  فهم  هناك 
تغري  لوترية  املطلوب  بالشلك  للتصدي  اخلاص  القطاع 
املناخ املتسارعة وجحمها اآلخذ يف المنو. ولعل اكن لدمع 
املؤسسات املالية النشط أكرب األثر بإجناح اتفاق باريس 

لملناخ.

مبادرة  يف  األعضاء  املؤسسات  أظهرت  الغرض،  هلذا 
المتويل لربناجم األمم املتحدة للبيئة مهارات قيادية عظمية 
عندما تاكتفت مجيعهًا من أجل دمع لك العمليات احلكومية 
2015، وال يقترص  املتعلقة باالستدامة خالل عام  الدولية 
التعاون عىل ائتالف حوافظ الكربون حفسب، فعىل  هذا 

سبيل املثال:

خالل املؤمتر احلادي والعرشين لألطراف يف اتفاقية  ◼
 ،COP21 املناخ  تغرّي  بشأن  اإلطارية  املتحدة  األمم 

كبرية يف  بأعداد  المتويل  مبادرة  أعضاء  شارك 
قدراهتم  إلثبات  خمتلفًا  حدثًا   18

القيادية،  ومهاراهتم 
شاركت  مفثاًل، 

ة  ر د مبا
يل  لمتو ا

حوافظ  ائتالف  هدف 
2015 في  الكربون 

دوالرًا  مليار   100

يكيًا مر أ

دوالر  ر  مليا  600
2015 في  الكربون  حوافظ  الئتالف 
اإلدارة  تحت  المرهونة  األصول  مجموع 
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انضم  واليت  املستدامة  األهسم  أسواق  مبادرة  بعقد 
إىل مبادرة مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة 
بورصات  تسع   COP21 املناخ  تغري  بشأن  اإلطارية 
جديدة، مبا فهيا مجموعة بورصة أهسم يورونكست، 

وسوق األوراق املالية الوطنية اهلندية.

املستدام  ◼ التأمني  مببادئ  املشاركون  األعضاء  أدى 
العام لملرونة  دورًا حموريًا يف إطالق مبادرة األمني 
التشكيل  وإعادة  والتحمل  التوقع  املناخ:  تغري  إزاء 
هناك  اكن  املبادرة  هذه  مع  ومتاشيًا   .A2R مبادرة 
لتطوير  األمعال  جدول  وضع  لفكرة  انطالقة  أيضا 
أهداف  حتقيق  لدمع   ،)IDGs( التأمني  تمنية  أهداف 
املتحدة  لألمم  املستدامة  للتمنية  املتحدة  األمم 

)SDGs( لعام 2030.

للبيئة:  املتحدة  األمم  لربناجم  اجلانيب  احلدث  عن  أما 
خالل  املستدامة،  التمنية  أجل  من  المتويل  تصممي  إعادة 
أصوات  الذي مض  التمنية  لمتويل  الثالث  الدويل  املؤمتر 
املنمظني  فهيم  مبن  املالية  األوساط  يف  العاملون  أولئك 
املاليني الذين اكنوا يدعون إىل إحداث "ثورة بصوت عاٍل" 
تريليونات  حشد  أجل  من  املايل  النظام  تصممي  إلعادة 
أكرث  عاملي  اقتصاد  إىل  لالنتقال  الالزمة  الدوالرات  من 
من  املزيد  حشد  مت  لذلك  ونتيجة  واستدامة.  اخرضارًا 
أعضاء مبادرة المتويل لربناجم األمم املتحدة للبيئة للتوقيع 
االتفاقات  بدمع  مهنم  الزتاما  املختلفة  الترصحيات  عىل 
الدولية الناحجة، اليت تدعو احلكومات الختاذ اإلجراءات 

الالزمة. مفثال:

ويه  ◼ املناخ،  تغري  بشأن  العاملي  املستمثر  بيان 
املتحدة  األمم  لربناجم  المتويل  مبادرة  من  مبادرة 
عدد  بلغ  إذ  العاملية،  االستمثارية  واملجموعات  للبيئة، 
من  دوالر  ترليون   24 409 جهة متثل  علهيا  املوقعني 
األصول حتت اإلدارة. وحيدد البيان املسامهات اليت 
االستمثارات  لزيادة  املستمثرون  يقدمها  أن  ميكن 
املناخ،  مبرونة  ُتعىن  اليت  وتلك  الكربون  منخفضة 
كيفية  حول  معلية  مقرتحات  أيضا  تقدم  حني  يف 
اإلجراءات  خالل  من  المتويل  مبادرة  مسامهة  زيادة 

احلكومية املسهتدفة.

مت  ◼  ،2015 عام  لملناخ  باريس  مؤمتر  انعقاد  خالل 
100 مرصف  أكرث من  متثيل حشد غري مسبوق من 
الذين  املستمثرين  من  عدد  جانب  إىل  بلدًا   42 يف 
ويدمعون  أمريكيًا  دورالرًا  ترليون   4 قرابة  يديرون 
ويليق  الطاقة.  كفاءة  متويل  بزيادة  بيانني خمتصتني 
املزتايد  المتويل  قطاع  ويع  عىل  الضوء  املؤمتر 
باألمور اليت تتعلق بكفاءة الطاقة لتبيق درجة ارتفاع 
حرارة االرض مضن سيناريو أقل من 2 درجة موئية، 

األمر الذي خيدم أيضًا أهداف التمنية املستدامة.

الكوارث  ◼ مواجهة  أجل  من  متحدون  بيان  أطلق  مكا 
الرائدة،  التأمني  رشاكت  كربى  قبل  من  الطبيعية 
ملبادرة  التابعة  املستدام  التأمني  مبادئ  وأعضاء 
حيث  الذي  للبيئة،  املتحدة  األمم  لربناجم  المتويل 
ما  املتحدة  األمم  معل  إطار  اعمتاد  عىل  احلكومات 
الطبيعية  الكوارث  خماطر  ختفيض  حول   2015 بعد 
لفهم  اجليدة  التأمني  قطاع  وضعية  عىل  يركز  الذي 
وأن  خاصة  واالجمتاعية،  االقتصادية  الكوارث  آثار 
فهم هذه املخاطر وإدارهتا ومحتل أعباهئا يه صلب 

معل هذا القطاع.



خفض  في  دولة  كل  تقدمها  التي  املساهمات  مراجعة 

بحجم  لترتقي  سنوات،   5 كل  الدفيئة  الغازات  انبعاثات 

التحدي.

تقدمي  في  الفقيرة  البلدان  تساعد  أن  الغنية  البلدان  على 

استخدام  إلى  والتحول  املناخ"  تغير  مع  للتكيف  "التمويل 
الطاقة املتجددة.

االبقاء على احلرارة العاملية "أقل من 2 درجة مئوية بنسبة 

"السعي  و  فهرنهايت،  درجة   3.6 من  أقل  أي  جيدة" 

في  مئوية  درجة   1.5 بـ  احلرارة  ارتفاع  للحد" من جتاوز 

املستقبل.

نشاط  عن  الناجتة  الدفيئة  الغازات  انبعاثات  من  احلد 

أن  ميكن  الذي  االنبعاثات  مستوى  نفس  إلى  اإلنسان 

متتصه االشجار والتربة واحمليطات طبيعيًا، ويتوجب البدء 

بتحقيق ذلك ما بني عامي 2050 و2100.

وباختصار، تم االتفاق على اآلتي:

UNEP Finance Initiative 21

COP21
بعد سنوات 
من اإلحباط، 

ال يمكننا 
إنكار النجاح 
الذي أحرزه 

المؤتمر الحادي 
والعشرين 

لألطراف في 
اتفاقية األمم 

المتحدة اإلطارية 
بشأن تغّير المناخ 

)COP21( في 
ديسمبر.



 أهداف التنمية
المستدامة

هشد  املستويات،  أعىل  عىل  التفاوض  من  سنوات  بعد 
هشر سبمترب أخريًا اتفاقًا حول أهداف التمنية املستدامة. 
وتسىع هذه األهداف البناء عىل أهداف األلفية واستمكال 
 17 الـ  املستدامة  التمنية  فأهداف  مهنا،  يتحقق  مل  ما 
والزتام  الشامل  المطوح  يظهرون   169 الـ  وغاياهتا 
للجميع.  استدامة  أكرث  مستقبل  بإنشاء  العامل  حكومات 
األبعاد  بني  ما  حبذر  توازن  املستدامة  التمنية  فأهداف 
والبعد  االقتصادي،  البعد  املستدامة ويه:  للتمنية  الثالثة 

االجمتايع، والبعد البييئ. 

األمم  لربناجم  المتويل  ملبادرة  العاملية  الرشاكة  وهتدف 
املتحدة للبيئة إىل مضان "حتقيق النظام املايل للغاية اليت 
مصم من أجلها" من منظور التمنية املستدامة، وقد جاءت 
17 من  المتويل حتت اهلدف رمق  مبادرة  أمه مسامهات 

أهداف التمنية املستدامة:

" تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة 
العالمية من أجل التنمية المستدامة"
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تقرير التحقيق الخاص ببرنامج األمم 
المتحدة للبيئة لتصميم نظام مالي مستدام 

تأسس تقرير التحقيق اخلاص بربناجم األمم املتحدة للبيئة لتصممي نظام مايل مستدام 
يف يناير 2014، ويقتيض تفويضه الهنوض خبيارات السياسة اليت من شأهنا أن 

تعزز فاعلية النظام املايل يف دمع التمنية املستدامة.
االنتقال  لتحقيق  مسبق  متطلب  املايل  النظام  فتخسري 
إىل اقتصاد منخفض الكربون، يمتتع باملرونة والمشولية 
أوسع.  بشلك  املستدامة  للتمنية  حنو  التحول  من  جكزء 
وخالل السنتني املاضيتني مسح تقرير التحقيق املامرسات 

بني  ما  فالتقارب  املوامئة.  قدمًا حنو  لمليض  واإلماكنات 
واألهداف  العمل  بأطر  الوطين  املستوى  عىل  االبتاكر 
جديدة  مسارات  إلنشاء  فرصة  يقدم  الدولية  والمطوحات 

للرتوجي لمتويل االقتصاد األخرض، يف أوسع معانيه.

النتائج الرئيسية
حدد تقرير التحقيق مخسة أنواع من التدابري اليت قدمها 

صناع القواعد املالية:

حتسني مارسات السوق من خالل سياسات أفضل  ◼
لملسؤوليات،  أوحض  وبتحديد  املالية،  الذمة  الهشار 

ومبعايري مطورة أكرث لملنتجات.

املالية،  ◼ احلوافز  خالل  من  العمومية  املزيانية  تخسري 
واملؤسسات املالية العامة، وإجراءات البنك املركزي.

كإقراض  ◼ السياسات  تدابري  من خالل  المتويل  توجيه 
القانونية  املتطلبات  وحتديد  األولوية،  ذات  القطاعات 

وأنمظة املساءلة.

خالل  ◼ من  السائدة  املالية  الثقافة  عىل  تغيري  إحداث 
بناء القدرات وإعادة هيلكة السوق.

التوجهيية،  ◼ املبادئ  خالل  من  النظام  حومكة  حتديث 
والتفويضات التنظميية وقياس األداء.

التدابري  من   100 هناك  أن  التحقيق  تقرير  وجد  امجاالً، 
املوجودة واملستخدمة بالفعل، ومهنا:

الصني، حمفظة من 14 توصية ممتزية لمليض قدمًا  ◼
تغطيته  يمشل  األخرض،  املايل  الصني  نظام  حنو 

لملعلومات، والتدابري القانونية واملؤسساتية واملالية.

املالية  ◼ الذمم  عن  لإلفصاح  جديدة  متطلبات  فرنسا، 
من  جكزء  املؤسسيني  لملستمثرين  املناخ  تغري  حول 

ترشيع الدولة حنو حتول الطاقة يف البالد.

كينيا، طورت التضمني املايل من خالل توسيع نطاق  ◼
خدمات الدفع عن طريق اهلاتف احملمول والذي يدمع 

المتويل االخرض اآلن.

عىل  ◼ باحلصول  تطالب  املصارف  اصبحت  البريو، 
خفض  يف  لملسامهة  الواجبة  العناية  متطلبات 

التأثريات االجمتاعية والبيئية اخلارجية. 

التدابري  ◼ عىل  التشديد  األمريكية،  املتحدة  الواليات 
وقد  األخرض  المتويل  حنو  التوجه  لترسيع  املالية 
أحرزت تقدمًا بشلك ملحوظ يف إهشار الذمم املالية 

وإجراءات املستمثرين.
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يقدم تقرير التحقيق إطار معل الختاذ اإلجراءات ويمشل 
40 تدبريًا متنوعًا، ومجموعة من  لقرابة  أدوات  ُعدد  عىل 
مخسة حزم السياسات املختلفة تمشل القطاع املرصيف، 
املؤسساتيني  واملستمثرين  واألهسم،  السندات  وأسواق 
ذات  قادمة  خطوات   10 من  ومجموعة  التأمني،  وقطاع 

األولوية العالية للرتوجي للتعاون املايل الدويل.

مكا مت متديد معل تقرير التحقيق )Inquiry( ملرحلة ثانية، 
ويعزى ذلك لالستجابات واآلثار االجيابية جدًا اليت حتصل 
علهيا يف النتاجئ حىت اآلن، فضاًل عن الدعوات املزتايدة 

إلرشاك ودمع املزيد من التطورات. 

وخبربته اليت جتاوزت العرشين عامًا من العمل يف جمال 
المتويل املستدام، استطاع برناجم األمم املتحدة للبيئة من 

خالل تقرير التحقيق احراز تقدم يف رفع الويع واملعرفة 
فميا  السوق  وتفاعالت  السياسات  حتسني  إىل  إضافة 
املايل  النظام  وخيارات  والتحديات  االحتياجات  خيص 

املستدام. 

ولعل الصني مثال جيل عىل إنشاء مجموعة دراسة للمتويل 
 )Green Finance Study Group )GFSG((،االخرض
عندما ترأست مجموعة العرشين )G20( يف 2016، ومع 
الشعيب،  الصني  بنك  املجموعة-  يف  املشاركني  الرؤساء 
األمم  برناجم  حتقيق  تقرير  من  طالبت   - إجنلرتا  وبنك 

املتحدة للبيئة أن يتوىل األمانة العامة.

برناجم االمم املتحدة يعقد املجمتع املايل- االجمتاع السنوي 
لصندوق النقد الدويل/البنك الدويل، لميا، 8 أكتوبر 2015 إطالق 

التقرير العاملي لتقرير التحقيق اخلاص بربناجم االمم املتحدة 
للبيئة مع حمافظ بنك إجنلرتا مارك اكرين، ونائب حمافظ بنك 

الشعب الصيين يي يانغ، و حمافظ بنك بنغالديش اتيور رمحان 
واملدير التنفيذي لربناجم االمم املتحدة للبيئة اكمي شتايرن 
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أمه  من  أمست  وقد  عرشة،  الرابع  لملرة  املستديرة  الطاولة  اجمتاعات  اآلن  تعقد 
الفعاليات اليت تضع جدول أمعال المتويل املستدام، إذ مجتع ما بني مائت القادة من 
خمتلف ختصصات النظام املايل، إضافة لعدد من منمظات املجمتع املدين، ومجموعة 

من األاكدمييني فضاًل عن مشاركة من جانب احلكومات ومنمظات األمم املتحدة.
وستبين اجمتاعات الطاولة املستديرة عىل أهداف التمنية 
املستدامة، واتفاق باريس لملناخ، واليت وافقت علهيا دول 
الطاولة املستديرة  إذ سيكون اجمتاع   .2015 العامل عام 
لقاًء حموريًا هامًا لقادة االقتصاد االخرض. حيث ستحدد 
حمفزًا  ليغدو  المتويل  جممتع  أمام  واملسارات  األدوار 

للتمنية املستدامة اليت تمتتع باملرونة ازاء تغري املناخ.

وخالل اجمتاعات الطاولة املستديرة العاملية ستطرح أكرث 
هذا  يومنا  المتويل يف  قطاع  تواجه  اليت  امللحة  األسئلة 

ومن مث االجابة علهيا:

وتغريات  ◼ املستدامة  التمنية  أمعال  جداول  تعين  ماذا 
املناخ بالنسبة لقطاع المتويل؟

للتمنية  ◼ دافعًا  القطاع  يصبح  أن  ميكن  كيف 
املستدامة؟

وهل  ◼ األخرض،  اإلساليم  االقتصاد  مالحم  يه  ما 
ميكن توسيع نطاقه؟

مايه فرص األمعال املتطورة اآلخذة يف الظهور؟ ◼
مستقبل  ◼ االبتاكر  وتكنولوجيا  سياسات  تغري  كيف 

المتويل املستدام؟
إدامة  ◼ حنو  التحول  وترية  من  الترسيع  ميكن  كيف 

القطاع املايل؟
واالجمتاعية  ◼ البيئية  املخاطر  قياس  ميكن  كيف 

الناشئة؟

النظر نحو المستقبل

للتسجيل، وطلب جدول األعمال أو 
االستعالم عن المتحدثين يرجى 

زيارة الرابط أدناه:
www.unepfi.org/grt2016

مؤمتر و اجتماع الطاولة املستديرة العاملي 2016

 دبي، اإلمارات العربية املتحدة

٢٥ - ٢٦ أكتوبر 
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