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تشرين األول /أكتوبر 2012
ما هي صناديق المناخ األساسية المخصصة للتركيز على تمويل أنشطة
التخفيف من حدّة تغير المناخ؟

تزداد الحاجة إلى التخفيف من حدّة تغير المناخ إلحاحً ا مع مرور السنين ال سيّما
مع تباطؤ التقدّم الرا مي إلى الح ّد الكبير من اإلنبعاثات  .ومن الممكن أن يلعب
تمويل المناخ دورً ا أساسيًا في مساعدة البلدان النامية على االنتقال إلى أنظمة أكثر
استدامة بيبيًا على مستوى إنتاج واستخدام الطاقة  ،إلى جانب معالجة األولويات
اإلنمابية الخاصة بأمان الطاقة واإلفتقار إلى الطاقة  .وبحسب بيانات تيويم تمويل
المناخ ،تشمل أكبر مصادر التمويل العام ألنشطة التخفيف من حدة تغير المناخ
في البلدان النامية صندوق التكنولوجيا النظيفة ومرفق البيبة العالمية بإدارة البنك
الدولي ،في حين يعمل الصندوق العالمي لكفاءة الطاقة والطاقات المتجددة التابع
لإلتحاد األوروبي و برنامج تعزيز الطاقة المتجددة التابع للبنك الدولي على تقديم
 .ومنذ العام
تمويل ألنشطة التخفيف من حدة تغير المناخ على نطاق أصغر
 ،2008تمّت الموافقة على ما يقارب  65في المابة من مجموع تمويل المناخ
لدعم أنشطة التخفيف من حدّة تغير المناخ ( 5.82مليار دوالر أمريكي ) في
المتجددة في شكل
البلدان السريعة النموّ من أجل تطوير تكنولوجيات الطاقة
خاص.

نًحخ ػبيخ

ُيجمع الخبراء عالميًا على ضرورة ّأال يتعدّى ارتفاع درجة الحرارة الناجم عن
تغيّر المناخ الدرجتين مبويتين بهدف تالفي التداعيات األكثر خطورة لتغير
المناخ .وسعيًا إلى تحقيق هذا الهدف ،ينبغي أن تصل االنبعاثات العالمية لغازات
الدفيبة إلى ذروتها بحلول العام  2020وم ن ث ّم ينبغي أن تنخفض تلك االنبعاثات
بنسبة  50في المابة على األق ّل بالمقارنة مع المستويات المسجّلة في العام
 .1990ويقع الجزء األكبر من مسؤولية الح ّد من انبعاث غازات الدفيا ة العالمية
تدّمة ولكن في المقابل ،من الضرور أن تدرج البلدان
على عاتق البلدان الم ق
 .وفي هذا
النامية قضية التخفيف من حدّة المناخ في استراتيجياتها اإلنمابية
اإلطار ،يساهم التمويل الدولي للمناخ في مساعدة البلدان النامية على تطبيق
إجراءات التخفيف من حدة تغير المناخ بما فيها برامج الطاقة المتج ددة وبرامج
كفاءة الطاقة ،إلى جانب تعزيز استدامة وسابل النقل .
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يُيظهر الجدول  ١صناديق المناخ األساسية المخصصة لدعم أنشطة التخفيف من
حدة تغير المناخ في البلدان النامية  .ويُيعتبر صندوق التكنولوجيا النظيفة  ،البالغة
قيمة تمويله  4.8مليار دوالر أمريكي والتابع لصناديق االستثمار في المناخ
الخاضعة إلدارة البنك الدولي والمبرمج بالتعاون مع مصا رف التنمية اإلقليمية ،
الصندوق األكبر الرامي إلى دعم التخفيف من حدّة المناخ  .وفي العام  2012ت ّم
إيداع  422مليون دوالر أمريكي في صندوق التكنولوجيا النظيفة كما ت ّم ا لتعهّد
بتخصيص  373مليون دوالر إ ضافي لهذا الصندوق  .إلى ذلك ،شهد التمويل
الموافق عليه لهذا الصند وق زيادة بـ  1.55مليار دوالر أمريكي خالل العام
المنصرم ووافق الصندوق حاليًا على تنفيذ  21مشروع ير ّكز على إقتصاديات
السوق الناشا التي تتم ّتع بقدرة أكبر على التخفيف من حدة تغير المناخ  .ولكن في
المقابل ،كان إنفاق هذا التمويل بطيء .
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المبلغ (مليون دوالر أمريكي)

الموجز المواضيعي بشأن تمويل المىاخ:
تمويل أوشطة التخفيف مه حدّة تغير المىاخ
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ومنذ العام  ،2011تمّت الموافقة على  19مشروع في إطار برنامج تعزيز الطاقة
المتجددة التابع لصناديق االستثمار في المناخ والذ ير ّكز على البلدان النامية
األكثر فقرً ا وعلى الوصول إلى الطاقة وأبعاد الفقر  .ولكن ،تمّت الموافقة على 4
مشاريع وحسب قبل العام .2011
من جهة أخرى ،أنفق مرفق البيبة العالمية (التجديد الرابع  /الخامس للصندوق
1
االستبماني لمرفق البيبة العالمية ) المبلغ األكبر من تمويل التخفيف من حدّة
المناخ منذ العام  .2008فبموجب التجديد الرابع والخامس على ح ّد سواء ،أنفق
المرفق  980مليون دوالر أمريكي منذ العام  ،2006من بينها  150مليون دوالر
ت ّم إنفاقه منذ شهر أيلول  /سبتمبر .2011

من الذ يتعهّد بتمويل صناديق التخفيف من حدّة تغير المناخ ويودع
األموال فيها؟
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وحتى يومنا هذا ،تعهّدت الواليات المتحدة واليابان والمملكة المتحدة وألمانيا
بتقديم  73في المابة من المبلغ التي التزمت هذه البلدان بمنحه إلى صناديق
التخفيف من حدّة المناخ والبالغة قيمته اإلجمالية  7.28مليار دوالر أمريكي  .وقد
ت ّم إيداع حوالي  5.61مليار دوالر من المبلغ الذ تعهّدت البلدان بتقديمه إلى
الصناديق المذكورة  .وقد تمّت الموافقة على تخصيص  4.10مليار دوالر ،أ
 .ولكن تباطأت
 73في المابة من المبلغ المودع ،لدعم المشاريع أو البرامج
الواليات المتحدة في شكل خاص في إيداع التمويل المتعهد به لصندوق
التكنولوجيا النظيفة .

من هي الجهة المستفيدة من األموال وما هي أنواع مشاريع التخفيف من
حدّة تغير المناخ المموّ لة؟

 1التجديد الرابع (السنوات المالية  )2010-2006والتجديد الخامس (السنوات
المالية .)2014-2010
2

الرسم البياني  :3التوزيع اإلقليمي لتمويل أنشطة التخفيف من حدة تغير المناخ (ال يشمل المساهمات
المخصصة للبلدان المتعددة بل يشمل المشاريع اإلقليمية)

ً
ػبدال َغجًٛب ف ٙيُبطك
شٓذ رًٕٚم أَشطخ انزخفٛف يٍ حذح رغٛش انًُبخ رٕصٚؼًب
ّ
انجهذاٌ انُبيٛخ (أَظش انشعى انجٛبَٔ .)3 ٙنكٍ كبٌ رٕصٚغ انزًٕٚم ألم رغبًٔٚب ػهٗ
انًغزٕٖ انمطش٘ و ع اعزالو ػشش ٍٚثهذ (أٔ يغ اعزالو  16.9ف ٙانًبئخ فمظ يٍ
انجهذاٌ انًغزفٛذح انجبنغ ػذدْب  118ثهذًا ) نُغجخ  85ف ٙانًبئخ يٍ يغًٕع انزًٕٚم
انًخظض ألَشطخ انزخفٛف يٍ حذح رغٛش انًُبخ ٔ .حهّذ انجهذاٌ انظسٚؼخ انًُ ّٕ
ٔانز ٙرؼبَ ٙيٍ حبعخ أعبعٛخ ألَشطخ انزخفٛف يٍ حذح رغٛش انًُبخ ٔانز ٙرزًزّغ
ثمذسح ػهٗ رطجٛك ْزِ األَشطخ يش ل عُٕة أفشٚمٛب ( 524.65يه ٌٕٛدٔالس )
ٔانًكغٛك ( 517.53يه ٌٕٛدٔالس ) ٔيظش ( 508.25يه ٌٕٛدٔالس ) ٔانُٓذ
( 447.88يه ٌٕٛدٔالس ) ػهٗ سأط انجهذاٌ األكضش اعزفبدح يٍ انزًٕٚم انًٕافك
ػه ّٛنهزخفٛف يٍ حذح رغٛش انًُبخ ٔ .ػهٗ انشغى يٍ ّ
أٌ انظ ٍٛكبَذ انجهذ األكضش
اعزفبدحً يٍ رًٕٚم يشفك انجٛئخ انؼبنًٛخ حزّٗ ٕٚيُب ْزِ ،ال رضال ال رغزفٛذ يٍ
رًٕٚم طُذٔق انزكُٕنٕعٛب انُظٛفخ ٔثبنزبن ،ٙرحظم انظ ٍٛحبنًٛب ػهٗ حظّخ
طغٛشح َغجًٛب يٍ انزًٕٚم انؼبو انذٔن ٙنهًُبخٔ .حزٗ ربسٚخُب ْزا ،حظهذ انظٍٛ
( 130.78يه ٌٕٛدٔالس ) ٔانُٓذ ( 114.54يه ٌٕٛدٔالس ) ػهٗ انحظخ األكجش يٍ
ٔ .لذ ارغّ رًٕٚم أَشطخ
انزًٕٚم انًُفك ػهٗ أَشطخ انزخفٛف يٍ حذح انًُبخ
انزخفٛف يٍ حذح انًُبخ إنٗ انزشكٛض ػهٗ االلزظبداد انغشٚؼخ انًُٕ حٛش رزضاٚذ
اَجؼبصبد غبصاد انذفٛئخ انؼبنًٛخ ثغشػخ ٔ .نكٍ يٍ عٓخ أخشٖٚ ،جشص انزُبلض يب
ث ٍٛاعزحذاس فشص ٔاطػخ انُطبق نهح ّذ يٍ اَجؼبس غبصاد انذفٛئخ انؼبنى ٚخ ٔثٍٛ
ً
حهٕال طبلّٕٚخ يُخفضخ
االعزضًبس ف ٙحهٕل ػهٗ َظ اق أضٛك يٍ شأَٓب أٌ رم ّذو
انكبسثٌٕ ٔرهجّ ٙحبعبد انفمشاء انزَ ٍٚبدسًا يب ٚش ّكهٌٕ يض دسًا كجٛشًا الَجؼبس
غبصاد انذفٛئخ انؼبنًٛخ ٔ .لذ عؼٗ ػذد كجٛش يٍ انًشبسٚغ انًذػٕيخ يٍ عبٌة
ل
يشفك انجٛئح انؼبنًٛخ إنٗ دػى إيذادد انكٓشثبء ف ٙانًُبطك انشٚفٛخ يٍ خال
اعزخذاو رمُٛبد انطبلخ انًزغذدح يٍ أعم انٕطٕل إنٗ انغكبٌ انفمشاء ٔ .لذ ثبدس
ثشَبيظ رؼضٚض انطبلخ انًزغذدح ف ٙانجهذاٌ راد انذخم انًُخفض انزبثغ نظُبدٚك
االعزضًبس ف ٙانًُبخ إنٗ اػزًبد انٍْظ ػ.ُّٛ
رغؼٗ أغهجٛخ ثشايظ انزخفٛف يٍ حذح انًُبخ انز ٙرحظم ػهٗ انزًٕٚم إنٗ انزشٔٚظ
نًشبس٘ع انطبلخ انًزغذدح أٔ إعشاءاد كفبءح انطبلخ ثًب ّ
أٌ أكضش يٍ  40ف ٙانًبئخ
يٍ إَجؼبصبد غبصاد انذفٛئخ انؼبنًٛخ َبع ٌى ػٍ إَزبط انطبلخ ٔاعزخذايٓب ،ال عًّٛب فٙ
عيهٛبد إَزبط ٔاعزخذاو انكٓشثبء ٔانؼًهٛبد انظُبػٛخ  .كًب ٚش ّكض رًٕٚم أَشطخ
انزخفٛف يٍ حذح انًُبخ ع نٗ دػى حهٕل انُمم انًُخفضخ انكشثٌٕ ٔاألكضش اعزذايخً
ال عًّٛب انجُٗ انزحزٛخ انخبطخ ثٕعبئم انُمم انحضش٘  .يٍ عٓخ أخشٖٚ ،ذػى
طُذٔق الركُٕنٕعٛب انُظٛفخ انجشَبيظ اإلقن ًٙٛنزشكٛض انطبلخ انحشاسٚخ انشًغٛخ فٙ
انششق األٔعظ ٔشًبل أفشٚمٛب ْٕٔ انجشَبيظ األكجش حبنًٛب حٛش رجهغ لًٛزّ 750
يه ٌٕٛدٔالس ٔ .شٓذ ْزا انجشَبيظ رمذ ًيب كجٛشًا ف ٙانًغشة  .أ ّيب ثبنُغجخ إنٗ أكجش
انًشبسٚغ انفشدٚخ انز ٙر ًّذ انًٕافمخ ػهٓٛب حزٗ ا ،ٌٜفٓ ٙرشًم دػى رشكٛض
( 350يه ٌٕٛدٔالس ) يٍ عبَت طُذٔق
انطبلخ انشًغٛخ ف ٙعُٕة أفشٚمٛب
انزكُٕنٕعٛب انُظٛفخ ٔثشَبيظ انطبلخ انٕٓائٛخ ف ٙيظش انًذػٕو يٍ عبَت حكٕيخ
انٛبثبٌ.

يشاعغ ٔسٔاثظ يفٛذح:
الموقع اإللكتروني لتيويم الموارد المالية المخصصة للمناخ :
( www.climatefundsupdate.orgبيانات ت ّم االطالع عليها في شهر
تشرين األول /أكتوبر )2012
المؤلفون:
سميتا ناكودا ،سام بارنارد ،أليس كارفاني ،معهد التنمية الخارجية وليان شاالتيك،
مؤسسة هاينريش بُيل.
رغزُذ أعبعٛبد رًٕٚم أَشطخ رغٛش انًُبخ إنٗ ثٛبَبد رٕٚٛى انًٕاسد انًبنٛخ
انًخظظخ ألَشطخ يكبفحخ رغٛش انًُبخ ٔانًزٕفشح ثبنهغبد اإلَكهٛضٚخ ٔاإلعجبَٛخ
ٔانفشَغٛخ ػهٗ انًٕلغ اإلنكزشَٔwww.climatefundsupdate.org ٙ
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