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تشرٌن األول /أكتوبر 2012
خالل تحدٌد التصمٌم األفضل لتموٌل المناخ والذي ٌسمح بتعظٌم اآلثار والمنافع
البٌئٌة واإلجتماعٌة المشتركة والمنافع المتعلّقة بالمساواة بٌن الجنسٌن .

قنواث متعذدة األطراف لتمويل المنبخ
غالبًا ما تنبثق مبادرات تموٌل المناخ ع ن هٌاكل الحوكمة الخاضعة إلجراءات
التموٌل اإلنمائً
البلد المساهم وهً الهٌاكل النموذجٌة الموجودة فً مؤسسات
الرامٌة إلى إٌصال صوت حكومة البلد النامً وتعزٌز تمثٌله فً عملٌة صناعة
القرار .وق ّد ت ّم اتخاذ خط وات ملحوظة لتعزٌز الشفافٌة والمساءلة فً إدارة
الصندوق من خالل إعطاء دور المراقب للجهات الغٌر الحكومٌة فً اجتماعات
الصندوق حٌث ٌتم ّتع هؤالء المراقبون بفرص متفاوتة للمشاركة الفعالة فً
اإلجتماعات.

تصمٌم التموٌل العالمً للمناخ
 .تتدفق
إنّ تصمٌم التموٌل العالمً للمناخ تصمٌ ٌم معق ّد وال ٌزال قٌد التطوّ ر
األموال عبر قنوات متعددة األطراف – من داخل وخارج آلٌات التموٌل التابعة
التفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشأن تغٌر المناخ  -وتزداد األموال التً تت ّد فق عبر
القنوات الثنائٌة األطراف وعبر الصنادٌق الوطنٌة لتغٌر المناخ فً بعض البلدان
المستفٌدة من التموٌل  .و ُتعتبر مراقبة تموٌل المناخ عملٌة صعبة بسبب غٌاب
التعرٌف الواضح ألنشطة تموٌل المناخ  .فً المقابل تزداد الشفافٌة فً تموٌل
ع
المناخ الموجّه عبر مبادرات تغٌر المناخ المتعددة األطراف فً حٌن تتراج
الشفافٌة فً عملٌات التموٌل الموجهة عبر المبادرات الثنائٌة األطراف  .وال ٌزال
تكاثر آلٌات تموٌل المناخ ٌش ّكل تحدًٌا كبٌرً ا أمام تنسٌق تموٌل المناخ والجهود
الرامٌة إلى ترشٌد وضمان تكامل تصمٌم تموٌل المناخ  ،ولكن فً المقابل تسعى
الجهود المبذولة حالًٌا إلى تعزٌز شمولٌة التموٌل وتسهٌل الوصول إلٌه .

تشغٌلً فً آلٌة
ٌُعتبر مرفق البٌئة العالمٌة ،الذي أُسّس فً العام  ،1991كٌانًا
ًاّ
التموٌل التابعة ال تفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشأن تغٌر المناخ وٌتم ّتع المرفق
بسج ّل حافل بعملٌات تموٌل البٌئة  .وٌ ّتم تقدٌم الموارد المالٌة وف ًقا لتأثٌر الدوالر
المنفق على النتائج البٌئٌة ولكن ٌسعى المرفق إلى ضمان حصول جمٌع البلدان
النامٌة على حصة من التموٌل  .وخالل التجدٌد الرابع لمرفق البٌئة العالمٌة
( ،)2010 -2006تعهّد  31بل ًدا بتقدٌم أكثر من ملٌار دوالر لألنشطة التً تر ّكز
على تغٌّر المناخ وتمّت الموافقة على معظم هذا المبلغ وإنفاقه فً إطار المشارٌع
الرامٌة إلى التخفٌف من حدة تغٌر المنا خ والتكٌّف معه .وبموجب التجدٌد الخامس
لمرفق البٌئة العالمٌة ( ،)2014 -2011بادر  26بل ًدا مانحً ا إلى إٌداع  1.1ملٌار
دوالر فً مجال التركٌز على تغٌر المناخ  .ووافق مرفق البٌئة العالمٌة الخامس
على تخصٌص ما مجموعه  326ملٌون دوالر لـ 55مشروع وت ّم إنفاق  47ملٌون
دوالر من هذا المبلغ إبتدا ًء من شهر دٌسمبر  /أٌلول .2012

تمويل المنبخ

نموا
وفً هذا السٌاقٌ ،دٌر مرفق البٌئة العالمٌة الصندوق الخاص ألقل ّ البلدان ً
والصندوق الخاص بتغير المناخ بتوجٌه من مؤتمر األطراف المعنً ب اتفاقٌة
األمم المتحدة اإلطارٌة بشأن تغٌر المناخ  .وٌسعى هذان الصندوقان إلى دعم
خطط ومشارٌع التكٌّف الصغٌرة النطاق  .وقد أنفق الصندوق الخاص ألق ّل البلدان
ً
نموا  127ملٌون دوالر والصندوق الخاص بتغٌر المناخ  100ملٌون دوالر منذ
بداٌة عملهما فً العام  2002فً  74بل ًدا.

تشٌر عبارة تموٌل المناخ فً شكل عام إلى الموارد المالٌة التً ت ّم حشدها
لمساعدة البلدان النامٌة على التخفٌف من تداعٌات تغٌّر المناخ والتكٌّف معه ولكن
لم ٌتّم التوصّل إلى تعرٌف م ّتفق علٌه دولًٌا لتموٌل المناخ  .وفً العام 2009
تعهّدت البلدان المتقدمة فً اتفاق كوبٌنهاغٌن تقدٌم  30ملٌار دوالر فً السنة من
العام  2010وحتى العام  2012ومن ث ّم رفع هذا المبلغ إلى  100ملٌار دوالر
بحلول العام  2020وأكدّت البلدان على هذه العهود فً قرار كانكون ومنها ج
دٌربان .وٌُق َّددر حجم التموٌل العالمً للمناخ بـ  95ملٌار دوالر أمرٌكً فً السنة
الواحدة (بوشنٌر وآخرون .)2011 ،وٌتضمّن هذا المبلغ تعهدّات بتموٌل المناخ
ولكن تجدر اإلشارة إلى أنّ أغلبٌة هذا التموٌل ( 54.6ملًار دوالر ) ٌأتً من
اإلضافة المتأتٌة عن القطاع العام إلى هذا
القطاع الخاص فً حٌن ال تزال
التموٌل غٌر واضحة (ٌقدّم الموجز األوّ ل من أساسٌات تموٌل المناخ لمحة عامة
ً
ً
عامة عن التصمٌم العالمً للتموٌل
لمحة
عن مبدأ اإلضافة )ٌُ .قدّم الرسم رقم ١
العام للمناخ والذي ال ٌزال فً طور التطوٌر ٌ .تدفّق تموٌل المناخ عبر مجموعة
من الصنادٌق المتعددة األطراف المخصصة لهذا الغرض  .وقد سعى عدد كبٌر
من البلدان المتقدمة إلى إطالق مبادرات لتموٌل المناخ أو إلى توجٌه تموٌل
المناخ عبر مؤسسات المساعدة اإلنمائٌة الثنائٌة األطراف التابعة له ذه البلدان  .من
جهة أخرى ُتبادر البلدان النامٌة إلى تأسٌس المزٌد من الصنادٌق الوطنٌة
للحصول على تموٌل للمناخ  .وتتنوّ ع أشكال تموٌل المناخ المتاحة عبر هذه
القنوات من المنح والقروض المٌسّرة إلى الضمانات والسندات الخاصة  .وٌتم ّتع
تصمٌم تموٌل المناخ بهٌاكل متنوّ ع ة من حٌث الحوكمة واألسالٌب واألهداف .
وفً هذا السٌاقٌ ،ساهم تعدّد قنوات التموٌل فً زٌادة فرص البلدان المستفٌدة فً
 .فمن
الوصول إلى التموٌل ولك ّنه فً المقابل ٌزٌد من تعقٌد عملٌة التموٌل
الصعب مراقبة وتقدٌم التقارٌر والتأك ّد من تموٌل المناخ إلى جانب تأكٌد فعالٌته
واستخدامه العادل .ولكن من الممكن استخالص العبر من تنوّ ع قنوات التموٌل من
1

من جهتهٌ ،رتبط صندوق التك ّيف رسمًٌا باتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشأن
تغٌر المناخ وٌحصل على التموٌل من خالل فرض ض رٌبة بنسبة  2فً المائة
لبروتوكول
على بٌع رصٌد اإلنبعاثات من جانب آلٌة التنمٌة النظٌفة التابعة
كٌوتو .وبدأ الصندوق عمله منذ العام  2009وٌبلغ مجموع رسملته (الذي ٌتضمّن
التزامات البلدان المتقدمة )  306ملٌون دوالر  .وكان صندوق التكٌف رائ ًدا فً
ضمان الوصول المباشر للبلدان النامٌة إلى التموٌل عبر هٌئات التنفٌذ المحلٌة
التً تتماشً مع المعاٌٌر االستئمانٌة المُتفق علٌها عوضًا عن العمل عبر هٌئات
األمم المتحدة أو مصارف التنمٌة المتعددة األطراف واعتبارها هٌئات تنفٌذ
متعددة األطراف.
من جهة أخرى ،ت ّم توجٌه جزء كبٌر من تموٌل المناخ عبر مؤسسات غٌر تابعة
لمؤتمر األطراف المعنً باتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشأن تغٌر المناخ  .إذ
ٌدٌر المصرف الدولً صناديق االستثمار في المناخ التً ت ّم تأسٌسها فً العام
 2008والتً تعمل فً المقابل بالتعاون مع مصارف التنمٌة اإلقلٌمٌة التً تشمل :
المصرف األوروبً
مصرف التنمٌة اإلفرٌقً ومصرف التنمٌة اآلسٌوي و
لإلنشاء والتعمٌر ومصرف التنم ٌة للبلدان األمرٌكٌة .
وتسعى صنادٌق اإلستثمار فً المناخ إلى تموٌل المداخالت البرنامجٌة فً عدد
من البلدان النامٌة المختارة بهدف تحسٌن فهم السبل الفضلى إلنفاق التموٌل العام
على نطاق واسع من أجل مساعدة البلدان المستفٌدة على تغٌٌر مسارات التنمٌة

 6,951ملٌون
لدٌهاٌ .بلغ مجموع التعهدات فً صنادٌق االستثمار فً المناخ
دوالر وتتضمّن هذه الصنادٌق صندوق التكنولوجيا النظيفة الذي ٌحصل على
 69فً المائة من التموٌل و صندوق المناخ االستراتيجي الذي ٌشمل بدوره
البرنامج النموذجي لمواجهة آثار تغير المناخ وبرنامج االستثمار في الغابات،
وبرنامج تعزيز الطاقة المتجددة في بلدان الدخل المنخفض .
وال تزال مصارف التنمٌة المتعددة األطراف تلعب دورً ا مهمًا فً تقدٌم تموٌل
المناخ المتعدد األطراف  .وقد سعى عدد كبٌر من هذه المصارف إلى إدراج
إعتبارات تغٌر المناخ فً صلب إجر اءات اإلقراض والعملٌات لدٌها  .وتدٌر
أغلبٌة مصارف التنمٌة المتعددة األطراف حالًٌا مبادرات تموٌل المناخ التً ٌت ّم
تنفٌذها على نطاق إقلٌمً أو موضوعانً  .فعلى سبٌل المثال ،أسس البنك الدولً
بهدف البحث فً كٌفٌة
مرفق الشراكة للح ّد من انبعاثات كاربون الغابات
االستفادة م ن عائدات سوق الكاربون للح ّد من اإلنباعاثات الناجمة عن إزالة
وتدهور الغابات والمحافظة على الغابات وإدارة الغابات فً شكل مستدام ،إلى
جانب تعزٌز مخزون الكاربون فً الغابات (المبادرة المعززة لخفض االنبعاثات
الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات ) .من جهة أخرىٌ ،دٌر مصرف
التنمٌة اإلفرٌقً صندوق غابات حوض الكونغو  .وٌدٌر مصرف اإلستثمار
األوروبً الصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات المتجددة  .ولكن ال تزال
ً
قائمة بشأن تأثٌر العملٌات الشاملة التً تقوم بها مصارف التنمٌة المتعددة
المقالق
األطراف ،ال سٌّم ا دعمها المستم ّر لتكنولوجٌات الوقود األحفوري التقلٌدٌة .
كما تضطلع هٌئات األمم المتحدة بدور اإلدارة و /أو الوساطة فً مجال تموٌل
المناخ .إذ تجمع المبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج
وتدهور الغابات التابعة لألمم المتحدة ،والتً دخلت حٌز التنفٌذ فً العام ،2008
برنامج األمم المتحدة اإلنمائً وبرنامج األمم المتحدة للبٌئة ومنظمة األغذٌة
والزراعة بهدف دعم نشاطات المبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن
إلى جانب إعطاء ممثلً ال مجتمع المدنً
إزالة األحراج وتدهور الغابات
اً
صوت رسمًٌا بفضل هٌكلٌة اإلدارة .
ومنظمات السكان األصلٌٌن

قنواث ثنبئيت األطراف من أجل تمويل المنبخ
ٌت ّم إنفا ق جزء كبٌر من التموٌل العام للمناخ بطرٌقة ثنائٌة األطراف من خالل
إدارة هذا التموٌل عبر هٌئات التنمٌة القائمة  .و ُتعانً عملٌات التموٌل الثنائً
األطراف لتغٌر المناخ من ضعف الشفافٌة والتماسك فً عملٌة إعداد التقارٌر  .إذ
تشهد البلدان التً تقوم بتصنٌف وإعداد التقارٌر بشأن تدفّق األموال الخاصة
بالمناخ غٌابًا لنموذج مشترك عن التقارٌر أو لعملٌة تدقٌق مستقل ة  .وفً هذا
السٌاقٌ ،ت ّم توجٌه حوالً  24.6ملٌار دوالر لتموٌل المناخ عبر القنوات الثنائٌة
األطراف (بوشنٌر وآخرون.)2011 ،
وقد برزت خالل األعوام األخٌرة مبادرات ثنائٌة األطراف مخصصة لتموٌل
المناخ .إذ تعهّد صندوق البداية السريعة الياباني بتخصٌص  15ملٌار دوالر
وتوجٌهها عبر قنوات ثنائٌة ومتعددة األطراف (بما فٌها صنادٌق اإلستثمار فً
المناخ) إلى جانب تموٌل مشارٌع مباشرة مع القطاع الخاص  .وال ٌزال حجم
التموٌل الموجّه عبر هذه القنوات وقٌمة المبالغ المنفقة فً هذا السٌاق غٌر
واضحٌْن.
من جهة أخرى ،و افقت المبادرة الدولية للمناخ التابعة أللمانٌا على تخصٌص
 770ملٌون دوالر على  219مشروع معنًّ بالتخفٌف من حدّة تغٌر المناخ
والتكٌّف معه وال خفض من االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور
الغابات .وٌت ّم تموٌل المبادرة األ لمانٌة بطرائق مبتكرة مبنٌة فً جزء من ها على
بٌع تراخٌص اإلنبعاثات الوطنٌة القابلة للتداول ما ٌقدّم مصادر تموٌل ُتضاف إلى
االلتزامات المالٌة اإلنمائٌة القائمة .
أمّا الصندوق الدولي للمناخ التابع للملكة المتحدة ،فقد تعه ّد بتخصٌص 4,640
ملٌون دوالر وأودع  1,318ملوٌن دوالر منها  .وقد بادر الصندوق إلى توجٌه
أغلبٌة المبلغ المودَع عبر الصنادٌق المتعددة األطراف ال سٌّما صنادٌق اإلستثمار
فً المناخ ولكنّ الصندوق ٌعٌد النظر حالًٌا فً هذه االستراتٌجٌة .
وافقت المبادرة الدولية للمناخ والغابات التابعة للنروٌج على توجٌه  533م لٌون
دوالر عبر قنوات متعددة األطراف ح ّتى العام  .2012وقامت المبادرة بتقدٌم
تعهدات قابلة للحجز لدعم أنشطة المبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن
إزالة األحراج وتدهور الغابات فً البرازٌل وإندونٌسٌا وتنزانٌا وغٌانا .
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بدورها وافقت أسترالٌا على توجٌه  126ملٌون دوالر عبر المبادرة الدولية
لكربون الغابات وش ّكلت بابوا غٌنٌا الجدٌدة وإندونٌسٌا البلدٌْن المستفٌدٌْن
األساسٌٌْن.

صنبديق تغير المنبخ الوطنيت
وطنٌة متعدّدة األشكال
بادر عدد كبٌر من البلدان النامٌة إلى تأسٌس صنادٌق
واألهداف تحصل على مواردها المالٌة عبر المخصصات المالٌة الد ولٌة و /أو
مخصصات الخزٌنة المحلٌة والقطاع الخاص  .وفً عدد كبٌر من حاالتٌ ،دٌر
برنامج األمم المتحدة اإلنمائً الصنادٌق الوطنٌة ما ٌعزز ثقة الجهات المانحة
بتطبٌق المعاٌٌر اإلستئمانٌة المالئمة  .ولكن ال تتوفّر البٌانات الدائمة حول رسملة
صنادٌق تغٌر المناخ الوطنٌة .
إستقطبت الصنادٌق اإلستئمانٌة الوطنٌة لتغٌر المناخ إهتمام الجهات المانحة بما
أنها تخضع لمستوٌات عالٌة من الشفافٌة والشمولٌة وبالتالً بإمكانها توجٌه
التموٌل إلى المشارٌع التً تتالءم مع الظروف الوطنٌة وتتماشى مع األولوٌات
إلى تحسٌن
المحلٌة .باإلضافة إلى ذلك ٌؤدّي العمل عبر أنظمة وطنٌة منسّقة
نجاعة التموٌل  .ولكن من الناحٌة التطبٌقٌة ،ال ٌزال من الضروري النظر فً
تأثٌر الصنادٌق اإلستئمانٌة الوطنٌة على عملٌة تعزٌز الملكٌة الوطنٌة والتنسٌق
المحلً.
ت ّم تأسٌس الصندوق اإلستئماني اإلندونيسي لتغير المناخ لدعم كفاءة الطاقة
والغابات المستدامة وإدارة األراضً الخثٌة إلى جانب تعزٌز المرونة فً وجه
تغٌّر الم ناخ .وفً حٌن تسعى الصنادٌق اإلستئمانٌة اإلندونٌسٌة الناشئة إلى دعم
راضًٌ ،ر ّكز الصندوق
مشارٌع تغٌر المناخ المعنٌة باألحراج واستخدام األ
اإلستئمانً اإلندونٌسً لتغٌر المناخ على أنشطة التخفٌف من حدة تغٌر المناخ
المعنٌة بالطاقة  .وقد تعهّد ك ّل من المملكة المتحدة وأسترالٌا والسوٌد بتخصٌص
 21ملٌون دوالر لهذا الصندوق على الرغم من أنّ المبلغ المُنفق على المشارٌع
حتى شهر أٌلول /سٌبتمبر وصل إلى  5.8ملٌون دوالر وحسب.
وقد اتخذ البرازٌل موق ًفا استباقًٌا عندما قرر استحداث هٌاكل تموٌل المناخ
الوطنٌةٌ .خضع صندوق األمازون إلى إدارة مصرف التنمٌة الوطنٌة البرازٌلً
وتدٌره لجنة مؤلفة من ممثلٌن عن الحكومة البرازٌلٌة والمجتمع المدنً والقطاع
الخاص .وقد تعهّدت النروٌج بتخصٌص ملٌار دوالر لصندوق األمازون من أجل
القٌام بمبادرة معززة قائمة على األداء لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة
األحراج وتدهور الغابات  ،كما حصل الصندوق على مساهمات من شركة الطاقة
البرازٌلٌة ،بٌتروباس  .وحتى تارٌخنا هذا ،أنفق صندو ق األمازون  169ملٌون
دوالر على  29مشروعً ا .وبادرت البرازٌل أٌضًا إلى تأسٌس الصندوق الوطني
المعني بتغير المناخ والذي يُموّ ل من خالل عائدات الوقود األحفوري المحلًّ .
ويسعى هذا الصندوق إلى تشجٌع اإلستثمار فً مشارٌع منخفضة الكاربون من
خالل تقدٌم فوائد منخفضة ع لى رأس المال  .فً العام  ،2012من المتوقّع أن
ٌكون المبلغ المتاح قد بلغ  170ملٌون دوالر.

القنواث النبشئت لتمويل المنبخ
تمّت الموافقة على تأسٌس الصندوق األخضر للمناخ التابع ال تفاقٌة األمم المتحدة
اإلطارٌة بشأن تغٌر المناخ خالل مؤتمر األطراف المنعقد فً دٌربان ومن
المتوقّع أن ٌصبح هذا الصندوق مع مرور الوقت القناة األولى لتدفّق التموٌل
الدولً العام للمناخ  .وٌهدف الصندوق إلى اعتماد مقاربة قطرٌة وإحالل التوازن
بٌن تموٌل أنشطة التكٌّف وبٌن تموٌل أنشطة التخفٌف من حدّة تغٌر المناخ  ،إلى
جانب السماح للدول المستفٌدة بالوصول المباشر إلى التموٌل وتأسٌس مرفق
ك الناظم للصندوق األخضر للمناخ إلى دعم جهوزٌة
للقطاع الخاص  .وٌشٌر الص ّ
تموٌل المناخ ما ٌش ّكل اعترا ًفا بالتحدٌات التً تواجهها البلدان لالستفادة من تموٌل
المناخ .ولكن ال ٌزال من غٌر الم فهوم كٌف سٌ ّتم تمٌٌز أنشطة الجهوزٌة هذه
وتموٌلها .إلى ذلك ،ال ٌزال من الضروري الموافقة على المعاٌٌر اإلستئمانٌة
ومبادئ الحماٌة اإلجتماعٌة والبٌئٌة إلى جانب تفعٌل المقاربة القائمة على النوع
ة من
اإلجتماعً والتً سٌ ّتم تطبٌقها على األنشطة والهٌئات المعنٌة المستفٌد
تموٌل الصندوق األخضر للمناخ ٌ .ناقش الموجز  11حول أساسٌات تموٌل المناخ
الصندوق األخضر للمناخ بتفاصٌله .
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المراجع:
بوشنٌر ،ب ،.فالكونٌر ،أ ،.هٌرفً -مٌنٌوشً ،م ،.تراباشً ،ك ،.برٌكمان ،م .)2011( .مشهد تموٌل المناخ .مبادرة سٌاسة المناخ ،البندقٌة ،إٌطالٌا
برنامج األمم المتحدة اإلنمائً  .دمج تموٌل المناخ من خالل صنادٌق المناخ الوطنٌة  :دلٌل حول تصمٌم وتأسٌس الصنادٌق الوطنٌة من أجل تحقٌق األولوٌات الخاصة بتغٌر
المناخ .برنامج األمم المتحدة اإلنمائً ،نٌوٌورك ،الوالٌات المتحدة .
واتسون ،ك  ،.ناخودا ،س  ،.وكارافانً ،أ  .)2012 ( .التحدٌات التطبٌقٌة لمراقبة تموٌل المناخ  :أفكار من تٌوٌم الموارد المالٌة المخصصة ألنشطة مكافحة تغٌر المناخ  .معهد
التنمٌة الخارجٌة ومؤسسة هاٌنرٌش بُل ،لندن ،المملكة المتحدة .
المؤلفون:
ألٌس كارافانً ،سمٌتا ناخودا ،شارلٌن واتسون من معهد التنمٌة الخارجٌة ولٌان شاالتٌك من مؤسسة هاٌنرٌش بُل .
تستنذ أسبسيبث تمويل أنشطت تغير المنبخ إلى بيبنبث تيويم الموارد المبليت المخصصت ألنشطت مكبفحت تغير المنبخ والمتوفرة ببللغبث اإل نكليزيت واإلسببنيت والفرنسيت على الموقع
اإللكتروني www.climatefundsupdate.org
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