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ٔانزي رش ّكم اإلطبر انزاػي نالسزجبثبد إنٗ رغيزانًُبخ ٔانزي رضًٍ اسزخذاو
انزًٕيم في شكم َبجغ ٔيُصف .
يٍ جٓخ أخزٖ ،شٓذ انؼبو انًبضي سيبدح في انزًٕيم انًٕافك ػهيّ نهزكيف ٔ .نكٍ
دفك إنٗ انجهذاٌ انٓشخ ثسجت غيبة
يجمٗ يٍ انصؼت جذًا رمييى انًجبنغ انًبنيخ انًذ ح
انشفبفيخ ٔاَؼذاو انزمبريز ثشؤٌ األطزاف انًسزفيذح (يؼٓذ انًٕارد انؼبنًيخ .)2012

ماهً الموارد المالٌة المخصصة ألنشطة مكافحة تغٌر المناخ التً تركز
على تموٌق التكٌف؟

انًٕجش اإللهيًي حٕل رًٕيم أَشطخ يكبفحخ رغيز انًُبخ:
رًٕيم انزكيف

1

Number of projects

نًحخ ػبيخ
ػهٗ انزغى يٍ أًْيخ انجٕٓد انزاييخ إنٗ انزخفيف يٍ ٔطؤح رغيز انًُبخ ،رذػٕ
انحبجخ أيضًب إنٗ رمذيى انؼٌٕ إنٗ انجهذاٌ انُبييخ نًسبػذرٓب ػهٗ انزكيّف يغ رذاػيبد
رغيز انًُبخ انزي ثذأد رخزجزْب ثسجت إَجؼبثبد غبساد انذفيئخ انحبنيخ ٔانًززانو ح
ػهٗ ي ّز انسُئٍ .في ْذا انسيبق ،رحظٗ يشبريغ انزكيّف ثـ 15في انًبئخ فمظ يٍ
انزًٕيم انًزفك ػهيّ يُذ انؼبو ٔ 2004اليخصص نًجبدراد رًٕيم أَشطخ يكبفحخ
رغيز انًُبخ انزي َزالجٓب في ٔحذح ريٕيى انًٕارد انًبنيخ انًخصصخ نهًُبخٔ .يُؼزجز
رًٕيم انزكيف ضزٔرحٌ نزًٕيم األَشطخ انالسيخ نإلسزجبثخ إنٗ رذاػيبد رغيز
انًُبخ يثم انفي ضبَبد ٔرآكم انسٕاحم إنٗ جبَت رشايذ رمهّت ْطٕل األيطبر
ٔرٕفّز انًيبِ ٔ .ثبنزبني ،رذػٕ انحبجخ إنٗ ضًبٌ ْذا انُٕع يٍ انزًٕيم إنٗ جبَت
انذ ٔيم في رذاػيبد رغيز
انحبجبد اإلًَبئيخ األخزٖ ٔ .ركًٍ انًشكهخ في رمذيى ْذا و
انًُبخ انًٕسػخ في شكم غيز يزكبفئ ٔفي رجبيٍ انمذراد انًؤسسبريخ ثيٍ انجهذاٌ
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)Amount (millions of USD

ٌواجه المجتمع الدولً تحدًٌا ً
المنخ فً
مهما ٌقتضً توفٌر كلفة التكٌف مع تغٌر ا
البلدان النامٌة .وبحسب الدراساتُ ،تقدر قٌمة حاجات البلدان النامٌة إلى أنشطة
التكٌف بحوالً  100ملٌار دوالر أمرٌكً –  450ملٌار دوالر فً العام الواحد
(مونتٌس  2012وتٌوٌم الموارد المالٌة المخصصة للمناخ  .)2012وفً هذا
اإلطارُ ،تظهر بٌانات تٌوٌم الموارد المالٌة المخصصة للمناخ أن أكبر المصادر
للموارد المالٌة المصروفة لتنفٌذ مشارٌع التكٌف هً التحالف العالمً لمكافحة تغٌر
المناخ التابع لإلتحاد األوروبً وصندوق البلدان األقق ً
نموا والصندوق الخاص
لتغٌر المناخ ،على الرغم من أن صندوق التكٌف والبرنامج التجرٌبً لتحقٌق
المرونة إزاء تغٌر المناخ التابعٌن إلى صنادٌق اإلستثمار فً المناخ لدى البنك
الدولً قد أضافا مبالغ كبٌرة إلى التموٌق الموافق علٌه والمخصص لمشارٌع
التكٌف .ولكن فً المقابق ال تزاق التحدٌات الكبرى تكمن فً إٌجاد التم ويق الكافً
قمشارٌع التكٌف ،التً ال تزاق تعانً من نقص فً التموٌق ،وتوجٌه الموارد المالٌة
ً
ً
عرضة لتداعٌات تغٌر المناخ إلى جانب الشعوب
هشاشة واألكثر
إلى البلدان األكثر
والمجموعات السكانٌة الهشة فً البلدان المستفٌدة.

No projects approved
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إن الموارد المالٌة المخصصة ألنشطة مكافحة تغٌر المناخ والتً تستهدف أنشطة
التكٌف إما فً شكق حصري أو فً أغلبها مذكورة فً الجدوق أعاله .
بادر التحالف العالمً لمكافحة تغٌر المناخ التابع لالتحاد األوروبً إلى زٌادة التموٌق
المتفق علٌه بقٌمة  100ملٌون دوالر فً العام الماضً كما عمق على تسرٌع إنفاق الموارد
المالٌة على مشارٌع التكٌف ما ٌجعق من هذا التحالف العالمً الٌوم المموق العالمً األكبر
ألنشطة التكٌف  .وٌُضاف هذا المبلغ إلى إجمالً الـ  227ملٌون دوالر أمرٌكً الذي ٌُنفقه

صندوق البلدان األقق ً
نموا والصندوق الخاص بتغٌر المناخ منذ
العام .2002

استحداثهما فً

من جهة أخرىٌ ،شكق مبلغ الـ  483ملٌون دوالر الموافق علٌه من جانب صندوق
التكٌف و البرنامج التجرٌبً لتحقٌق المرونة إز اء تغٌر المناخ مور ًدا مالًٌا كبٌرً ا
وإضافًٌا لتموٌق التكٌف على الرغم من عدم إنفاقه فً الشكق المطلوب حتى
الساعة.

الصحراء على التخطٌط لمواسم الجفاف والفٌضانات  .وٌهدف هذا المشروع إلى
تعزٌز المرونة إزاء تغٌر المناخ فً المجتمعات المستهدفة .
غٌر معروف
%2

اإلنفاق

إرتفع عدد المشارٌع التً حظٌت بموافقة هذه الصنادٌق خالق األعوام الماضٌة .
فعلى سبٌق المثاق ،وافق البرنامج التجرٌبً لتحقٌق المرونة إزاء تغٌر المنا خ على
أربعة وتسعٌن نشاط جدٌد فً إطار برامجها القطرٌة واإلقلٌمٌة منذ شهر تشرٌن
األوق /أكتوبر  .2011كما وافق صندوق البلدان األقق ً
نموا على ثالثٌن مشروع
آخر .أما بالنسبة إلى الصندوق األخضر للمناخ فمن المتوقع أن ٌباشر تفعٌله فً
بداٌة العام  2014وهو مطروح كقناة مهمة وإضافٌة للتموٌق المتعدد األطراف
للتكٌف.

من هً الجهة التً تتعهد وتقوم بإٌداع تموٌق التكٌف؟
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حتى اآلن ،تمثق المملكة المتحدة والوالٌات المتحدة وألمانٌا وا لمفوضٌة األوروبٌة
وكندا والٌابان أكثر من سبعٌن فً المائة من مصادر التموٌق المتعهد به حتى اآلن
للتكٌف والبالغة قٌمته  2.73ملٌار دوالر والذي تم إٌداع  2.23ملٌار دوالر منه .
وحتى اآلن تمت الموافقة فقط على  1.22ملٌار دوالر من الموارد المالٌة هذه
لدعم مشارٌع وبرامج التكٌف  .وبالتالًٌ ،عكس ه ذا الواقع تراكم األعماق الغٌر
المنجزة فً مجاق معالجة إقتراحات التموٌق إلى جانب إمكانٌة أن نشهد زٌاد ًة
كبٌر ًة فً التموٌق الموافق علٌه فً المستقبق القرٌب .

من هً األطراف التً تستلم الماق وما هً أنواع مشارٌع التكٌف الممولة؟
تم توجٌه تموٌق التكٌف إلى أفرٌقً ا جنوب الصحراء ومنطقة آسٌا والمحٌط
الهادئ فً شكق أساسً مع استالم أمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبً قدرً ا أقق من
التموٌق ومن ثم الشرق األوسط وشماق أفرٌقٌا  .وٌستلم عشرون بل ًدا ( 16.8فً
المائة من البلدان المئة والتسعة والعشرٌن الذٌن ٌحصلون على تموٌق التكٌف )
 50.3فً المائة من مجموع تموٌق التكٌف  .ولكن فً المقابق ٌحصق بعض
 :مثق هاٌتً
البلدان النامٌة األكثرهشاشة على تموٌق ضئٌق مخصص للتكٌف
ً
عرضة ع المًٌا بحسب
وزٌمبابوي ،وهما كالهما من بٌن البلدان الثالث األكثر
مؤشر الهشاشة الناجمة عن تغٌر المناخ  .وتستلم هاٌتً وزٌمبابوي فقط 6.6
و 6.9ملٌون دوالر على التوالً كتموٌق للتكٌف من الموارد المالٌة المخصصة .
إن نظاق العناصر التً تشكق مشروع التكٌف واس ٌع ومن بٌن األمثلة الموافق
علٌها مؤخرً ا ،مشارٌع نظام اإلنذار ا لمبكر الثمانٌة التً وافق علٌها صندوق
البلدان األقق ً
نموا والتً من شأنها أن تساعد المجتمعات الرٌفٌة فً أفرٌقٌا جنوب
2

آسٌا والمحٌط
الهادئ
%27

وٌتم تحقٌق هذا الهدف من خالق دمج المرونة إزاء تغٌر المناخ فً استراتٌجٌات
التنمٌة على المستوى الوطنً والمحلً عبر إدخاق ممارسات المرونة إزاء تغٌر
المناخ فً النظم الزراعٌة والحراجٌة والرعوٌة وضمان التنسٌق بٌن األنشطة .
كما ٌتضمن هذا المشروع مكو ًنا مخصصًا لمر اقبة وتقٌٌم مختلف األنشطة  .من
جهة أخرى ،بادر التحالف العالم ي لمكافحة تغٌر المناخ إلى إطالق مشروع كبٌر
آخر بقٌمة  34.5ملٌون دوالر أمرٌكً بعنوان "مشروع الدعم لحكومة
الموزامبٌك :إدراج تغٌر المناخ فً السٌاسات واالستراتٌجٌات من أجق التكٌف مع
آثار تغٌر المناخ " .ومن بٌن األنشطة األساسٌة لهذا المشروع  :تعزٌز القدرة
المؤسساتٌة والخبرة التقنٌة فً المؤسسات الحكومٌة األساسٌة ،ال سٌما وزارة
تنسٌق العمق البٌئً  ،وتطبٌق نشاطات تبادق المعلومات والتدرٌب  ،إلى جانب
القٌام بعملٌات مٌدانٌة لرصد واختبار االستراتٌجٌات المالئمة من أجق تكٌٌف ُنظم
الزراعة وسبق المعٌشة التقلٌدٌة مع الظروف المناخٌة المتغٌرة .

مراجع وروابط مفٌدة:
الموقع اإللكترونً لتٌوٌم الموارد المالٌة المخصصة للمناخ ( :بٌانات تم االطالع
علٌها فً شهر تشرٌن األوق/أكتوبر)
http://www.climatefundsupdate.org/resources/estimatedcosts-climate-change.

فرانسٌن ،ت .وناخودا ،س" )2012( .تسلًط الضوء على تموٌق البداٌة
العالمً
ة
السرٌعة" .معهد الموارد
http://insights.wri.org/open-climatenetwork/2012/05/shedding-light-fast-start-finance
م .مونتٌس ،فهم حاجات التموٌق الطوٌلة األمد للبلدان النامٌة (مركز الجنوب:
عرض خالق ورشة العمق األولى حوق التموٌق الطوٌق األمد ).
http://unfccc.int/files/cooperation_support/financial_mecha
nism/longterm_finance/application/pdf/montes_9_july_2012.pdf

تستند أساسٌات تموٌق أنشطة تغٌر المناخ إلى بٌانات تٌوٌم الموارد المالٌة
المخصصة ألنشطة مكافحة تغٌر المناخ والمتوفرة باللغات اإلنكلٌزٌة واإلسبانٌة
والفرنسٌة على الموقع اإللكترونً www.climatefundsupdate.org

