موجز 9
تشرٌإ األول /أكتوبر 2012
ًفِ انٌلج ػْنو ،ال حشال ؼذالث انفمز ػبنْت فِ ػذد كبْز ن بهذاإ انشزق
األًسػ ًشمبل أفزّمْب انخِ حفخمز نهمٌارد ثم انْمن ًجْبٌحِ ًىمب انبهذاإ األل ّنم
نم ًةٌا فِ انمنطمت.

من اللّذي يقدّم التمويل؟

انمٌجش اإللهْمِ نخغْز انمنبخ :انشزق األًسػ ًشمبل إفزُلْب
إّن تموٌل أنشطة مكافحة تغٌر المناخ فً منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقٌا
ٌر ّنكز فً شكل كبٌر على عدد محصور مإ المشارٌع الضخمة التً تأتً على شكل
قروض أو قروض مٌسّنرة مموّن لة مإ جانب صندوق التكنولوجٌا النظٌفة .وٌبلغ
1
جمالً قٌمة التموٌل الموا َفق علٌه  1ملٌار دوالر أمرٌكً مو ّنزع على 52
مشروعًع ا .وٌشمل هذا المبلغ  194.5ملٌوإ دوالر على شكل قروض داعمة ألغلبٌة
المشارٌع الموافق علٌها .أمّنا بالنسبة لى الـ 72ملٌوإ دوالر المتبقٌة فهً تأتً على
شكل قروض أو قروض مٌسرة مخصصة لتنفٌذ  4مشارٌع موافق علٌها مإ جانب
صندوق التكنولوجٌا النظٌفة .وٌبلغ مجموع المبلغ المنفق  72ملٌوإ دوالر (23
مشروعًع ا) .وابتداااًع مإ العام الماضً ،تضاعف المبلغ الموافق علٌه ،فً حٌإ شهد
ًع
بسٌطا مع لغاا ثالثة مشارٌع لخفض اإلنبعاثات الناجمة عإ
المبلغ المنفق تراجعًعا
زالة األحراج وتدهور الغابات (فً ٌراإ وتونس والٌمإ) .وقد استلمت مصر
والمغرب  %80مإ مجموع التموٌل الموافق علٌه ألنشطة مكافحة تغٌر المناخ فً
المنطقة.

لمحة عامة
ّن
إإ بهذاإ انشزق األًسػ ًشمبل أفزّمْب ؼزظتٌة فِ شكم كبْز ٓثبر حغْز انمنبخ ب
لذ ّشّذ ن انخحذّبث انمبئمت فِ جبل انخنمْتً .حُؼخبز نطمت انشزق األًسػ ًشمبل
أفزّمْب أكثز انمنبغك شحباتًة ببنمْبه فِ انؼبنم ًىِ حسخٌرد أكثز ن نصف
ٌاردىب انغذائْتً .بحسب حمذّزاث انيْئت انحكٌ ْت انذًنْت انمؼنْت بخغْز انمنبخ،
سْؤدُ حغْز انمنبخ إنَ حزاجغ ؼذل حسبلػ األ طبر بنسبت  30فِ انمبئت ًسخؤدُ
انخغْزاث انيْذرًنٌجْت اننبجمت ػن ىذا انخزاجغ إنَ سّبدة فِ نمص انمْبه
ًاإخفبض فِ اإلنخبجْت انشراػْت إنَ جبنب ارحفبع خطز انفْعبنبث فِ انمنبغك
انسباهْت انمكخظت ببنسكبإ.
ّمغ  57فِ انمبئت ن االاخْبغِ اننفطِ انمؤكذ ً 41فِ انمبئت ن ٌارد انغبس
انطبْؼِ انمؤكذة فِ انؼبنم فِ نطمت انشزق األًسػ ًشمبل أفزّمْب (ػهَ انزغم
ن أإ ىذه انمٌارد نْسج ٌسػت ببنخسبًُ بْن بهذاإ انمنطمت)ًُّ ،ؼخبز انخنمْب ػن
ٌارد انٌلٌد األافٌرُ ىذه نشبغًةب زكشًّةب اللخصبد ىذه انبهذاإً .ببنخبنُِّ ،شكم
ااخمبل انخفط ن اسخيالن أنٌاع انٌلٌد األافٌرُ ن أجم انح ّنذ ن إنبؼبثبث
غبساث انذفْئت ظزبتًة ٌجؼتًة إنَ انبهذاإ انمنخجت نهنفػ فِ انمنطمت بمب أنو الخزاح
ببىظ انثمن ن شأنو أإ ّحز يم ن فزصت إلخصبدّت يمت .ن جيت أخزٍّ ،ن
إإ
أنمبغ انحْبة ًاالسخيالن فِ ىذه انبهذاإ حؼخمذ ػهَ إنبؼبثبث كثفت ن انكزبٌإ ففِ
ػذد كبْز ن بهذاإ انشزق األًسػ ًشمبل أفزّمْب ،حشّذ إنبؼبثبث انكزبٌإ نهفزد
انٌااذ بـ 60فِ انمبئت ػن ؼ ّنذل اإلنبؼبثبث نهفزد انٌااذ فِ انبهذاإ اننب ْت.
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جمٌع األرقام اإلجمالٌة تخصّن الفترة الممتدة بٌإ العام  2008والعام .2012

التمويل
صندوق التكٌف ()AF
صندوق التكنولوجٌا
النظٌفة ()CTF
األولوٌة اإلستراتٌجٌة
بشأإ التكٌف ()SPA
مرفق البٌئة العالمٌة 4
()GEF4
مرفق البٌئة العالمٌة 5
()GEF5
مبادرة المناخ الدولٌة
التابعة أللمانٌا
()Germany's ICI
صندوق البداٌة السرٌعة
التابع للٌاباإ ( Japan's
)FSF
صندوق البلداإ األقل ًع
نموا
()LDCF
أهداف األلفٌة اإلنمائٌة
()MDG
الصندوق الخاص بتغٌر
المناخ ()SCCF
البرنامج التجرٌبً لتعزٌز
المرونة زاا تغٌر المناخ
()PPCR

المبلغ
الموُ افق عليه (مليون
دوالر أمريكي)

المبلغ المُنفق
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أمريكي)
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(صندوق التكٌف  ،صندوق
تنشط تسعة صنادٌق متعددة األطراف فً المنطقة
التكنولوجٌا النظٌفة  ،األولوٌة اإلستراتٌجٌة بشأإ التكًف ،مرفق البٌئة العالمٌة ،4
مرفق البٌئة العالمٌة  ،5صندوق البلداإ األقل ًع
نموا  ،أهداف األلفٌة اإلنمائٌة ،
الصندوق الخاص بتغٌر المناخ  ،البرنامج التجرٌبً لتعزٌز المرونة زاا تغٌر
المناخ) .وتأتً أكبر المساهمات مإ صندوق التكنولوجٌا النظٌفة الذي وافق على
تخصٌص  474ملٌوإ دوالر أمرٌكً لخمسة مشارٌع فً المغرب ومصر وقد
أتٌحت أغلبٌة موارد هذا التموٌل على شكل قروض مٌسرة  .كما تمّنت الموافقة
على خطة استثمار تهدف لى دعم تركٌز الطاقة الحرارٌة فً منطقة الشرق
األوسط وشمال أفرٌقٌا  .مإ جهة أخرى ،بادر مرفق ا لبٌئة العالمٌة لى نفاق أكبر
حجم مإ التموٌل فً المنطقة حتى الساعة ولك ّننه خصص  47ملٌوإ دوالر لـ 13
مشروع فً المنطقة و ّنزعت جمٌعها على شكل قروض  .وقد استثمر أٌضًعا فً
المنطقة ك ٌّل مإ ألمانٌا ،مإ خالل مبادرة المناخ الدولٌة ،والٌاباإ ،مإ خالل
صندوق البداٌة السرٌع ة (مع مساهمات مإ القطاع العام الٌابانً مإ جانب هٌئة
التعاوإ الدولٌة الٌابانٌة ووزارة الخارجٌة الٌابانٌة ) .وفً هذا السٌاقُ ،تعتبر
الٌاباإ المساهم الثنائً األطراف األكبر فً التموٌل بعد أإ بلغ مجموع المبلغ
الموا َفق علٌه  381.33ملٌوإ دوالر لعشرة مشارٌع ٌُنفّنذ ك ّنل منها فً بلد مختلف
فً المنطقة  .كما ُتمثل الٌاباإ المموّن ل الوحٌد حتى اآلإ للمشروع الخاص بغزة
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الموضوع
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(مليون دوالر
أمريكي)
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كما ٌُظهر الرسم البٌانً والجدول أعالهٌ ،ت ّنم تخصٌص أكثر مإ  90فً المائة
(حوالً  921ملٌوإ دوالر) مإ تموٌل أنشطة مكافحة تغٌر المناخ ألنشطة
التخفٌف مإ حدة تداعٌات تغٌر المناخ  .وٌبدو أ ّننه ت ّنم نفاق  47ملٌوإ دوالر فقط
مإ هذا المبلغ حتى اآلإ  .وٌتمثل المشروع األكبر الموافق علٌه فً المنطقة فً
قرض بقٌمة  338ملٌوإ دوالر مخصص لمشروع محطة الطاقة الهوائٌة فً
خلٌج الزٌت فً مصر بتموٌل مإ صندوق البداٌة السرٌعة التابع للٌاباإ وعبر
هٌئة التعاوإ الدولٌة الٌابانٌة  .أمّنا بالنسبة لى أكبر مشر وع تكٌف فً المنطقة تمّنت
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من هي البلدان التي تستفيد من األموال؟
المبلغ
الموُ افق عليه (مليون
دوالر أمريكي)

الممولة؟
ما هي األنشطة
ّ

)No of Projects Approved (RHS

للتنمٌة الزراعٌة وهدف لى زٌادة توفر المٌاه و نتاج المحاصٌل لى جانب تعزٌز
دارة المراعً فً شكل مستدام وتطوٌر محطات األرصاد الجوٌة لتوقّنع الظروف
المناخٌة المعاكسة  .مإ جهة أخرىٌ ،ت ّنم التخطٌط حالًٌعا لتنفٌذ مشروع تابع
فً الٌمإ ،وما إ تت ّنم
للبرنامج التجرٌبً لتعزٌز المرونة زاا تغٌر المناخ
الموافقة على هذا البرنامج ،مإ المتوقع أإ ٌحصّن ل المشروع قرضًعا بقٌمة 50
ملٌوإ دوالر لى البلد األكثر فقرًع ا فً المنطقة وأإ ٌُمثل مشروع التكٌف األكبر
فً المنطقة.

الم بلغ المُن َفق
(مليون دوالر أمريكي)

والضفة الغربٌة.

)Amount Disbursed (LHS

الموافقة علٌه حتى اآلإ فهو المشروع التا بع لصندوق التكٌف الذي قدّنم قرضًعا

بقٌمة  7.86ملٌوإ دوالر لمشروع الزراعة الذكٌة مناخًٌعا  :تعزٌز قدرة التكٌف فً
المجتمعات الرٌفٌة فً لبناإ  .وقد ت ّنم تنفٌذ المشروع مإ جانب الصندوق الدولً

البلدان المتلقي

المغرب

359.8

8.24

فلسطين (الضفة الغربية و غزة)

23.04

0

إقليمي

3.94

0

سوريا

8.33

3.46

اليمن

11.82

5.87

ٌبدو أإّن توزٌع التموٌل ألنشطة مكافحة تغٌر المناخ مر ّنك ٌز فً مصر والمغرب ،ذ
 523.15ملٌوإ دوالر و  360ملٌوإ
ٌصل مجموع المبلغ الموافق علٌه لى
دوالر على التوالً  .ولكإ عند النظر لى المبلغ المنفق فً ك ّنل مإ هذٌإ البلدٌإ،
تصبح الصورة أكثر تجانسًعا  .ال تزال مصر المستفٌد األ كبر ( 26.13ملٌوإ
دوالر) ومإ بعدها األردإ ( 14ملٌوإ دوالر).
وٌت ّنم تموٌل أغلبٌة المشارٌع على المستوى القطري  .ومإ بٌإ المشارٌع الـ 52
الموافق علٌها فً المنطقة ،وحده مشرو ٌع واح ٌد ٌرتدي طابعًعا قلٌمًٌعا وهو مشروع
الخطة الشمسٌة المتوسطٌة ومبادرات اإلتحاد مإ أجل ا لمتوسط المدعوم مإ
جانب مبادة المناخ الدولٌة التابعة أللمانٌة .
و ُتظهر بٌانات تموٌل أنشطة مكافحة تغٌر المناخ أإّن  12بل ًعدا فقط مإ أصل البلداإ
2
الـ 21فً منطقة الشرق األوسط وجنوب فرٌقٌا تستفٌد مإ تموٌل أنشطة مكافحة
تغٌر المناخ.
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تصنٌف البنك الدولً  :الجزائر ،البحرٌإ ،جٌبوتً ،مصرٌ ،راإ ،العراق ،سرائٌل،
األردإ ،الكوٌت ،لبناإ ،لٌبٌا ،مالطا ،المغرب ،عماإ ،قطر ،السعودٌة ،سورٌا ،تونس،
اإلمارات العربٌة المتحدة ،الضفة الغربٌة وغزة ،الٌمإ
(أنظر.)http://go.worldbank.org/7UEP77ZCB0 :

مراجع وروابط مفيدة:
-

http://www.climatefundsupdate.org/resources/estimated-costs-climate- :

-

الموقع اإللكترونً لتٌوٌم الموارد المالٌة المخصصة للمناخ
( changeبٌانات ت ّنم اإلطالع علٌها فً شهر آب/أغسطس)
ناخودا ،س  .وآخروإ ( " )2011موجز قلٌمً  :سلسلة أساسٌات تموٌل أنشطة مكافحة تغٌر المناخ فً الشرق األوسط وشمال
ومؤسسة هاٌنرٌش بول.

فرٌقٌا" .معهد التنمٌة الخارجٌة

-

شالتٌك ،ل .وآخروإ (" )2012مإ الجهل لى التضمٌإ  .استثمارات التكٌف المتعددة األطراف المستجٌبة للنوع االجتماعً" .مؤسسة هاٌنرٌش بول ومنظمة العمل
للمسألة الجنسانٌة .

حسخنذ أسبسْبث حمٌّم أنشطت حغْز انمنبخ إنَ بْبنبث حٌّْم انمٌارد انمبنْت انمخصصت ألنشطت كبفحت حغْز انمنبخ ًانمخٌفزة ببنهغبث اإلنكهْشّت ًاإلسببنْت ًانفزنسْت ػهَ انمٌلغ
اإلنكخزًنِ www.climatefundsupdate.org
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