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مناط أهمية تنفيذ خطة طموحة
لتجديد موارد صندوق المناخ األخرض

الجدول الزمين لتجديد موارد صندوق المناخ األخرض

يعرب صندوق املناخ األخرض عن إمتنانه للمساهامت التي تلقاها من  48دولة ،إقليم ومدينة يف الفرتة األولية لتعبئة املوارد والتي دشنت يف العام
 .2014يف مدة ال تتجاوز األربعة أعوام أي بنهاية العام  2019خطط الصندوق لتخصيص  7مليار دوالر امرييك أستلمت من املساهمني خالل الفرتة
األولية لتعبئة املوارد .وكنتيجة لذلك ،أطلق مجلس اإلدارة أول دعوة لتجديد موارد الصندوق يف أكتوبر.2018أما بعد ،و يف مشهد عاملي تنافيس ،شكَّل
إعالن أملانيا والرنويج عن مضاعفة مساهمتهام بالعملة املحلية بداية قوية لعملية تجديد املوارد و رسالة تشجيع لبقية الدول حتى تتبع نهجاً مامثالً.
ولالستفادة من هذه التعهدات املبدئية ،مبا يف ذلك املنتظرة من قمة األمم املتحدة للعمل من أجل املناخ ،سيتم عقد مؤمتر لإلعالن عن املساهامت
يف خريف هذا العام ليمثل بذلك املحطة الرئيسية إلطالق اإلعالن الرسمي عن جميع املساهامت للمرحلة القادمة .وستستمر جهود الصندوق إىل ما
بعد عام  2019حتى يحافظ عىل الزخم لتلقي املزيد من املساهامت ليلبي حجم املتطلبات للحد من االحتباس الحراري إىل مستوى  1.5درجة مئوية.

سيعتمد مجلس إدارة صندوق المناخ
األخرض نتائج عملية تجديد الموارد
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30 - 29

اجتماع الصندوق
التشاوري األول بشأن
تجديد الموارد في

بتجديد ناجح و طموح للموارد  ،سيتمكن صندوق املناخ األخرض من أداء دوره يف توجيه متويل مناخي متوقع ومناسب للدول النامية .دعم الصندوق
خالل فرتة الربمجة القادمة سيكون حاسامً يف رفع و تقوية االلتزامات املناخية للدول النامية و التي سيعربعنها يف تحديث املساهامت املحددة وطنياً
للعام  .2020و خالل فرتة تجديد املوارد ،سيستمر صندوق املناخ األخرض يف تعزيز فعاليته نحو تحسني دوره يف الحد من تغرياملناخ عىل نطاق أوسع.

أوسلو

اجتماع الصندوق

17 - 15

التشاوري الثاني

اجتماع مجلس إدارة

بشأن تجديد الموارد

الصندوق الرابع

يو ليو

يو نيو

أبر يل

ندعو جميع البلدان للوصول إىل نتيجة متوازنة
مبوجب برنامج عمل اتفاق باريس يف أثناء
مؤمتر  COP24مبا يسمح بتفعيل اتفاق باريس
وتنفيذه .ونشدد عىل أهمية وإلحاح النجاح يف
تنفيذ عملية أوىل لتجديد موارد صندوق املناخ
األخرض تتسم بالطموح.
اجتامع قادة مجموعة الربيكس عىل هامش قمة مجموعة
العرشين ( 30نوفمرب )2018

اجتامع وزراء البيئة يف مجموعة الدول السبع ( 6-5مايو )2019

تنفيذ اتفاق باريس :أهم التحديات اليت تواجه
الدول النامية

والعرش ين

ما يو

تكرر [مجموعة الدول السبع ( )G7امللتزمة
بالتطبيق الرسيع والفعال التفاق باريس] التأكيد
عىل التزامها بتنفيذ دورها يف حشد التمويل لدعم
العمل من أجل املناخ يف الدول النامية ،وذلك كام
قررت يف مؤمتر  COP21يف باريس ،وستعمل عىل
إنجاح تجديد موارد صندوق املناخ األخرض.
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سبتمرب
أ غسطس

إن قرارات االستثامر التي نتخذها اليوم وعىل مدار األعوام القليلة التالية
هي التي ستحدد مصري العامل الذي سنعيش فيه نحن وأطفالنا .وإن للعقد
املقبل من الزمن أهمية عظمى يف التحول الرضوري إىل اقتصاد عاملي
منخفض االنبعاثات وقادر عىل التأقلم مع آثار التغري املناخي وقوي كفاي ًة
ليكون حجر األساس ألمان كوكب األرض .ويشتمل هذا التح ّول عىل زيادة
حجم االستثامرات يف التخفيف من آثار التغري املناخي والتكيف معها،
سواء يف القطاعني العام أو الخاص ،باإلضافة إىل دمج االعتبارات املناخية
عىل نطاقٍ أوسع يف عملية س ّن السياسات املحلية والوطنية ويف االبتكار
التقني بوتريته املتسارعة .إذ متثّل التزامات الحكومات الوطنية مبوجب
اتفاق باريس عامد العمل من أجل املناخ .ومن املبرش أن الدول النامية
قد أبدت طموحاً كبريا ً يف االلتزامات التي أخذتها عىل عاتقها يف ظل
الدور الحيوي الذي ستضطلع به تلك الدول يف تهيئة الفرصة لنا لتحقيق
األهداف املناخية الحساسة.

نو فمرب
د يسمرب

أ كتو بر

مؤتمر الصندوق لإلعالن

8-6

23

عن التربعات

اجتماع مجلس إدارة
الصندوق الثالث
والعرشون في مدينة
سو نغد و

رفع مستوى الطموح بشأن المساهمات
ً
وطنيا ()NDCs
المحددة

أُسند إىل الصندوق مبقتىض اتفاق باريس لعام  2015دور مهم لخدمة
أهداف االتفاق ولدعم الهدف املتمثل يف الحفاظ عىل التغري املناخي
دون درجتني مئويتني ،إال تحقيق هذا الهدف يجسد تحدياً كبريا ً ألنه حتى
مع االلتزامات األولية الطموحة التي قطعتها الدول عىل نفسها لتقليل
االنبعاثات يف عام  ،2015فإن تنفيذ مثل هذه االلتزامات لن يحول دون
حدوث ارتفاع عاملي يف درجات الحرارة يرتاوح من  2.8 - 2.5درجة مئوية.

ورشة عمل لبناء القدرات من مرشوع الصندوق "التوسع يف النظم الحديثة ملعلومات املناخ
واإلنذار املبكر يف ماالوي".

فريق االتصال يف صندوق املناخ األخرض
outreach@gcfund.org

حقوق الصور:
الغالف
الصفحة 3
الصفحة 3
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الصفحة 4
الصفحة 6

حقوق النرش محفوظة للسيد  / Amit Kumarبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ
حقوق النرش محفوظة لصندوق املناخ األخرض
حقوق النرش محفوظة لصندوق املناخ األخرض
حقوق النرش محفوظة للسيد  / Walt Rattermanهيئة املعونة األمريكية
حقوق النرش محفوظة للسيد  / prognoneموقع Thinkstock
حقوق النرش محفوظة للسيد  / Chimwemwe John Paul Manyozoبرنامج
األمم املتحدة اإلمنايئ
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أنطونيو غوترييش ،األمني العام لألمم املتحدة

زراعة أصناف مقاومة للملوحة من مرشوع الصندوق يف بنغالديش تحت شعار "تعزيز
قدرات املجتمعات الساحلية ،وال سيام النساء ،عىل التكيف مع التغريات املناخي ومن بينها
ارتفاع امللوحة".

للتو ا صل
ألي استفسارات ،يُرجى التواصل مع:

يحقق صندوق املناخ األخرض (الصندوق) بعض
أهدافه ،ولكنه بحاج ٍة إىل النمو وإىل تأدية
دو ٍر أكرث تأثريا ً يف دعم العمل من أجل املناخ.
عاملي
وإنني ألناشد الدول األعضاء إبداء التز ٍام ٍ
بتقديم التمويل الالزم ملواجهة التغري املناخي
مبقتىض اتفاق باريس ،]…[.إذ ال غنى عن دعم
املجتمع الدويل لجهود الدول النامية للتخفيف
من آثار التغري املناخي والتكيف معها .يضطلع
الصندوق بدو ٍر ٍ
رئيس يف دعم هذه الجهود،
ويحتّم علينا واجبنا دعم تنفيذ خط ٍة طموح ٍة
وناجح ٍة لتجديد موارده.

اآلراء الواردة يف هذا املقال املقدم
ألغراض املعلومات هي آراء املؤلف أو
املؤلفني وال ميكن تحميل صندوق املناخ
األخرض املسؤولية عن أي استخدام
للمعلومات الواردة طيه.
جميع الحقوق محفوظة .حقوق النرش
محفوظة لصندوق املناخ األخرض
مطبوع عىل ورق معاد تدويره بنسبة 100%
FOLD
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صندوق المناخ األخرض

كام أن  80باملئة عىل األقل من املساهامت املحددة وطنياً التي تعهدت بها الدول النامية يف عام  2015يف مؤمتر  COP21كانت مساهامت مرشوطة
رس ملواجهة التغري املناخي وبنقل التقنيات وبدعم بناء القدرات يف هذا الصدد .ومن املنتظر أن تزيد جميع الدول يف عام 2020
بتوفر متويل مي ٍ
مساهامتها املحددة وطنياً يف سبيل تنفيذ مقررات اتفاق باريس.

الدور الفر يد لصندوق المناخ األخرض في تمويل مواجهة التغري المناخي

يستند الصندوق إىل نجاحاته السابقة وخرباته التشغيلية ،مام يوفر له ميزة تنافسية يف تنفيذ املهام املوكلة إليه مبوجب اتفاق باريس وتكمن هذه
امليزة يف قدرته عىل إزالة العوائق أمام املبادرات واملشاريع التي كان ميكن أن تظل يف طور الخطط األولية لوال مساعدة الصندوق .كام نجح الصندوق
أيضاً يف دمج التقييم الدقيق لالعتبارات املناخية يف تصميم املشاريع .هذا وتوضّ ح أربعة عنارص أساسية الدور الفريد الذي يضطلع به الصندوق:

يعمل الصندوق عىل امتداد شبكة تضم  88كياناً
معتمدا ً ( ،)AEsويتنوع الرشكاء ما بني البنوك الوطنية
واملتعددة األطراف ،واملؤسسات املالية الدولية،
ومؤسسات متويل التنمية ،ووكاالت األمم املتحدة،
ومنظامت الحفاظ عىل البيئة ،وصناديق االستثامر،
والهيئات الحكومية ،واملؤسسات اإلقليمية وغريها.
ومثل هذا التنوع يسمح للصندوق باالستفادة من
معارف وخربات كل هذه الجهات للدفع لتحقيق
تغيري منهجي صوب تحقيق الطموحات املتعلقة
مبواجهة التغري املناخي.
مرونة صندوق المناخ األخرض

يستطيع الصندوق الجمع بني مجموعة متكاملة
من أدوات التمويل تشتمل عىل القروض واألسهم
والضامنات واملنح املوجهة لتصميم حلول
مخصصة للتغلب عىل عوائق استثامرية محددة.
ويوظف الصندوق موارده للتخفيف من املخاطر
الكامنة يف االستثامرات املناخية التي تجمع بني
االبتكار واألثر الكبري وتحقيق تحول كبري وتتزاحم
للحصول عىل متويل خاص.
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ا لتكيف

ا لتخفيف

املستوطنات البرشية والبنية التحتية

•البنى التحتية والبيئات املبنية التي تتسم بالقدرة عىل
التأقلم مع التغريات املناخية

•املباين واملدن ووسائل النقل منخفضة االنبعاثات

األمن البرشي ،وسبل العيش ،والرفاهية

•سبل عيش األفراد واملجتمعات
•الصحة واألمن الغذايئ واملايئ

•الزراعة املستدامة

الطاقة والصناعات

•أنظمة الطاقة القادرة عىل مواجهة التغريات املناخية

•توليد الطاقة بأساليب منخفضة االنبعاثات وتوفري الطاقة
•الصناعات واألجهزة منخفضة االنبعاثات

استغالل األرض والغابات والنظم البيئية

•النظم البيئية وخدماتها

•استغالل الغابات واألرايض

جهود صندوق المناخ األخرض تنبع من احتياجات
الدول

يستثمر الصندوق يف بناء قدرات الدول النامية
وجاهزيتها عىل املدى البعيد للدفع يف اتجاه وضع
برامج تحقق تحوالً يف مواجهة التغري املناخي،
ويستهدف أهم املجاالت التي تجمع بني احتياجات
الدول واألثر املرجو منها .ويُعد الصندوق أكرب جهة
داعمة لبناء قدرات التمويل املناخي يف الدول
النامية عن طريق برنامجه لدعم الجاهزية واإلعداد.
ويساعد هذا الدول عىل دمج املعلومات واملخاطر
املناخية يف التخطيط لسياساتها ولوائحها وقراراتها
االستثامرية وتنفيذ كل ذلك.
صندوق المناخ األخرض مستعد لتحمل المخاطر

يستطيع الصندوق تحمل قد ٍر أعىل من املخاطر
لدعم تطوير املشاريع يف مراحلها األوىل مام يُسهم
يف جذب االستثامرات الحكومية والخاصة إليها.
ويدعم الصندوق يف مسعاه هذا نظام متطور للتقيص
الواجب من شأنه أيضاً تعزيز الشفافية واملساءلة.

99
دولة استفادت من
املرشوعات التي
وافق عليها الصندوق
127
دولة متت املوافقة
عىل أنشطة
لتعزيز الجاهزية بها

5.2
111
مليارات دوالر
مرشوع
وافق الصندوق عليها أمرييك قيمة متويل
املرشوعات الذي
وافق عليه الصندوق
267
طلباً ألنشطة
تعزيز الجاهزية
متت املوافقة عليها

56
18.7
مليار و 6ماليني دوالر مرشوعاً يجري تنفيذها
أمرييك إجاميل قيمة بتمويل من الصندوق
قيمته مليارين
املرشوعات التي
ومليوين دوالر أمرييك
متت املوافقة عليها

155.7
مليون و 400ألف دوالر
أمرييك قيمة متويل أنشطة
تعزيز الجاهزية الذي
متت املوافقة عليه

88
رشيكاً يف املرشوعات

وستخفف هذه االستثمارات من انبعاثات ثاني
أكسيد الكربون بمقدار  1.5جيجا طن وستعزز
من القدرة عىل مواجهة آثار التغري المناخي
ألكرث من  310.6مليون مستفيد.

توضح املبادرتان التاليتان اللتان يدعمهام الصندوق جذب االستثامرات ملرشوعات الطاقة املتجددة عىل النطاقني الكبري واملتناهي الصغر .فمن خالل
التعاون مع القطاع الخاص وبنوك التنمية متعددة األطراف واملرشوعات الصغرية واملتوسطة ومؤسسات التمويل املحلية ،حفّز الصندوق االستثامر يف
كربى محطات الطاقة الشمسية عىل مستوى العامل التي ستُقام يف مرص ،باإلضافة إىل حل مبتكر متناهي الصغر خارج شبكة التوزيع يف كينيا.

تنمية بساتني األرغان في البيئات المتدهورة

الرتكزي عىل قدرة قطاع الموارد المائية عىل تحمل
آثار التغري المناخي من أجل التنمية المستدامة في
بربادوس ()WSRN

صندوق  KAWISAFIللمرشوعات في رشق أفريقيا

إطار عمل تمويل الطاقة المتجددة في مرص

يتعاون الصندوق مع مديرية التنمية الفالحية باملغرب ملساعدة الفالحني
عىل التحول إىل محاصيل أعىل ربحاً وأكرث مقاومة آلثار املناخ .ويساعد
املرشوع عىل استصالح األرايض املتدهورة يف املغرب بزراعة أشجار األرغان،
والتي يُطلق عىل زيتها لقب "الذهب السائل" ويزداد اإلقبال العاملي عليه
يوماً بعد يوم من رشكات األغذية ومستحرضات التجميل .وألشجار األرغان
التي تتميز بعمق جذورها دور حيوي يف حامية املوارد املائية وحامية
الرتبة من االنجراف ،كام أن التوسع يف زراعتها له مزايا تتعلق بالتخفيف
من آثار التغري املناخي وذلك بتثبيت الكربون يف األرض .وتوجه مبادرة
التمويل املناخي هذه جهودها للتعاونيات التي تديرها نساء الرببر يف
املجتمع املحيل ،ومن املنتظر أن تحسن سبل عيشهن وترفع من مستوى
محو أميتهن ،ويتبع ذلك تحقيق الصندوق ملرحلة فارقة يف جهوده بأن
أصبح أول آلية متويل مناخي تعمم مفاهيم املساواة بني الجنسني.

تعزيز قدرة األنظمة املائية عىل مواجهة آثار التغري املناخي له أهمية
خاصة يف الدول الجزرية الصغرية النامية ،ألن هذه األنظمة مهددة بامللوحة
الناتجة عن ارتفاع مستوى مياه البحر وكذلك أثر الجفاف والحاالت
الجوية الصعبة .ومرشوع  WSRN-Sيف بربادوس عبارة عن رشاكة مع
مركز الجامعة الكاريبية للتغري املناخي ( )CCCCCوهيئة مياه بربادوس
( )BWAللتعاون يف تنفيذ نهج متكامل للتغلب عىل مشكالت قطاع املياه.
ويجري تثبيت معدات توليد الطاقة الشمسية يف ثالث محطات لضخ املياه،
مع توربينات غازية صغرية .وسيفيد هذا يف زيادة القدرة عىل مواجهة آثار
التغري املناخي مع تقليل أثر هيئة مياه بروبادوس ،التي تُعد أكرب مستهلك
للطاقة يف بربادوس ،عىل انبعاثات الكربون .وس ُيعاد استثامر الوفورات
املتحققة من خفض تكاليف الطاقة يف إنشاء صندوق متجدد لتعزيز
قدرات التكيف وذلك لتمويل دعم الحفاظ عىل املياه وجمع مياه األمطار
وأساليب الري الزراعي التي تتميز بالكفاءة .كام سيتضمن املرشوع كذلك
مبادرات تقليل هدر املياه مثل إنشاء شبكة توزيع ذكية تراعي اعتبارات
املناخ ،واستبدال خطوط املياه الرئيسية التالفة لتقليل هدر املياه الناتج
عن الترسب ،وتوفري أنظمة لتخزين املياه ملواجهة حاالت الطوارئ للعمالء
الذين ال يستطيعون تحمل انقطاع املياه واملدارس واملستشفيات.

بالتعاون مع صندوق أكيومن ،أنشأ صندوق املناخ األخرض صندوق
 KawiSafiللمرشوعات لتقديم رأس مال األسهم ورأس املال املقرتض إىل
رشكات القطاع الخاص املحلية التي تقدم حلول للطاقة قليلة انبعاثات
الكربون .وسيساعد استثامر صندوق املناخ األخرض يف صندوق ،KawiSafi
البالغ  20مليون دوالر أمرييك وميثل حجر األساس للصندوق ،املستهلكني
الذين ميثلون قاعدة الهرم يف املجتمع عىل الحصول عىل الطاقة النظيفة
عن طريق املصابيح الشمسية وشبكات توليد الطاقة الشمسية الصغرية
وشبكات الطاقة الشمية املنزلية .ونظرا ً لخوف املستثمرين التقليدين من
املخاطر ،فإن صندوق  KawiSafiيجرب حلول دفع مبتكرة مثل حلول
الجوال التي تقوم عىل الدفع مقابل االستخدام والتي ميكن أن تحقق عائدا ً
عىل االستخدام بخلق أسواق جديدة للطاقة النظيفة يف املناطق الريفية
النائية .وتساعد قدرة صندوق املناخ األخرض عىل إرشاك القطاع الخاص
املحيل رشكات ذلك القطاع عىل قيادة التحول.

بالتعاون مع البنك األورويب إلعادة اإلعامر والتنمية ( ،)EBRDفإن إطار
عمل صندوق املناخ األخرض لتمويل الطاقة املتجددة يساعد مرص عىل
تحقيق هدف الوصول بالطاقة املتجددة إىل نسبة  20باملئة من إجاميل
توليد الكهرباء ،وذلك بحلول عام  .2022ففي صحراء بنبان التي تقع
عىل بعد  40كم شامل غرب مدينة أسوان يجري إنشاء أكرب محطة طاقة
شمسية عىل مستوى العامل .وقد وضعت الحكومة املرصية تعريفة تفضيلية
إلمدادات الطاقة املتجددة ،وميول صندوق املناخ األخرض برنامجاً للمعونة
الفنية للسامح بدمج مصادر الطاقة املتجددة الجديدة يف شبكة الكهرباء.
ويف الوقت نفسه ،فإن الصندوق يقدم متويالً طويل األجل ،عىل مدار 18
عاماً (بينام ترتاوح املدة القصوى لتمويل البنوك املحلية من  5إىل  7أعوام)
لدعم مرشوعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح ال تقل قدرتها اإلجاملية
عن  600ميجا وات .يفتح التمويل الذي قدمه الصندوق ،والذي تبلغ قيمته
 154مليون دوالر أمرييك ،األبواب أمام استثامر القطاع الخاص ،وقد بدأت
مرص بالفعل يف التحرك من املرحلة األوىل ،مرحلة التعرفة التفضيلية الثابتة،
إىل املرحلة الثانية التي تقوم عىل املناقصات التنافسية ،وهو أسلوب من
شأنه خفض تكلفة الطاقة النظيفة أكرث.
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نتائج الصندوق باألرقام

ويوضح املرشوعان التاليان كيف يدعم الصندوق أكرث املجتمعات عرضة آلثار التغري املناخي يف الدول الجزرية الصغرية النامية وأقل البلدان منوا ً والدول
األفريقية ،بتحقيق مزايا تخفيف هذه اآلثار والتكيف معها.
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صندوق المناخ األخرض

ويوظف الصندوق هذه امليزات التنافسية لدعم الدول النامية عرب املراحل األربعة التي تشمل االقتصاد بأكمله للتحول إىل مسارات للتنمية تتميز
بانخفاض االنبعاثات والقدرة عىل التأقلم مع آثار التغري املناخي ،وذلك مبا يتوافق مع أهداف اتفاق باريس .ويحقق نهج الصندوق املتكامل فوائد مشرتكة
للتنمية سواء فيام يتعلق بالتكيف مع آثار التغري املناخي أو التخفيف منها .وعامةً ،فإن الصندوق يوزع موارده بالتساوي بني التكيف والتخفيف .وفيام
يتعلق باملوارد املخصصة للتكيف ،فإن خمسني باملئة منها يذهب للدول الجزرية الصغرية النامية ( ،)SIDSوأقل البلدان منوا ً ( )LDCsوالدول األفريقية.

وتُقدر االستثامرات الالزمة ليصبح العامل أقرب إىل تحقيق هدف الحد من ارتفاع درجة الحرارة إىل أقل من درجتني مئويتني مبا يقرب من  5تريليونات
دوالر أمرييك .ومع أن غالبية هذه االستثامرات يُتوقع أن تأيت من القطاع الخاص واألسواق املالية ،فإن لألموال العامة دور أسايس كذلك يف الحد من
املخاطر الكامنة الستثامر القطاع الخاص يف املشاريع ذات االنبعاثات الكربونية املنخفضة والقدرة عىل التأقلم مع التغري املناخي عن طريق دعم
مناذج األعامل والتقنيات واملامرسات االستثامرية املبتكرة .هذا وميثل تجديد موارد الصندوق يف  2019أساساً لضامن توفري التمويل العام الذي تحتاجه
الدول النامية لتحقيق طموحاتها يف مجال املناخ ولالرتقاء بها .إن النجاح يف تجديد موارد الصندوق من شأنه طأمنة الدول النامية إىل وقوف املجتمع
الدويل عىل أهبة االستعداد ملساندتها يف تحقيق التزاماتها للوفاء باألهداف املتعلقة باملناخ وللتكيف مع التغريات املناخية التي ال حيلة لها يف تجنبها.

صندوق المناخ األخرض هو أكرث الصناديق المناخية
ً
ً
وانفتاحا
تعاونا
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صندوق المناخ األخرض

مناط أهمية تنفيذ خطة طموحة لتجديد موارد صندوق المناخ األخرض

صندوق المناخ األخرض

كام أن  80باملئة عىل األقل من املساهامت املحددة وطنياً التي تعهدت بها الدول النامية يف عام  2015يف مؤمتر  COP21كانت مساهامت مرشوطة
رس ملواجهة التغري املناخي وبنقل التقنيات وبدعم بناء القدرات يف هذا الصدد .ومن املنتظر أن تزيد جميع الدول يف عام 2020
بتوفر متويل مي ٍ
مساهامتها املحددة وطنياً يف سبيل تنفيذ مقررات اتفاق باريس.

الدور الفر يد لصندوق المناخ األخرض في تمويل مواجهة التغري المناخي

يستند الصندوق إىل نجاحاته السابقة وخرباته التشغيلية ،مام يوفر له ميزة تنافسية يف تنفيذ املهام املوكلة إليه مبوجب اتفاق باريس وتكمن هذه
امليزة يف قدرته عىل إزالة العوائق أمام املبادرات واملشاريع التي كان ميكن أن تظل يف طور الخطط األولية لوال مساعدة الصندوق .كام نجح الصندوق
أيضاً يف دمج التقييم الدقيق لالعتبارات املناخية يف تصميم املشاريع .هذا وتوضّ ح أربعة عنارص أساسية الدور الفريد الذي يضطلع به الصندوق:

يعمل الصندوق عىل امتداد شبكة تضم  88كياناً
معتمدا ً ( ،)AEsويتنوع الرشكاء ما بني البنوك الوطنية
واملتعددة األطراف ،واملؤسسات املالية الدولية،
ومؤسسات متويل التنمية ،ووكاالت األمم املتحدة،
ومنظامت الحفاظ عىل البيئة ،وصناديق االستثامر،
والهيئات الحكومية ،واملؤسسات اإلقليمية وغريها.
ومثل هذا التنوع يسمح للصندوق باالستفادة من
معارف وخربات كل هذه الجهات للدفع لتحقيق
تغيري منهجي صوب تحقيق الطموحات املتعلقة
مبواجهة التغري املناخي.
مرونة صندوق المناخ األخرض

يستطيع الصندوق الجمع بني مجموعة متكاملة
من أدوات التمويل تشتمل عىل القروض واألسهم
والضامنات واملنح املوجهة لتصميم حلول
مخصصة للتغلب عىل عوائق استثامرية محددة.
ويوظف الصندوق موارده للتخفيف من املخاطر
الكامنة يف االستثامرات املناخية التي تجمع بني
االبتكار واألثر الكبري وتحقيق تحول كبري وتتزاحم
للحصول عىل متويل خاص.

مناط أهمية تنفيذ خطة طموحة لتجديد موارد صندوق المناخ األخرض

ا لتكيف

ا لتخفيف

املستوطنات البرشية والبنية التحتية

•البنى التحتية والبيئات املبنية التي تتسم بالقدرة عىل
التأقلم مع التغريات املناخية

•املباين واملدن ووسائل النقل منخفضة االنبعاثات

األمن البرشي ،وسبل العيش ،والرفاهية

•سبل عيش األفراد واملجتمعات
•الصحة واألمن الغذايئ واملايئ

•الزراعة املستدامة

الطاقة والصناعات

•أنظمة الطاقة القادرة عىل مواجهة التغريات املناخية

•توليد الطاقة بأساليب منخفضة االنبعاثات وتوفري الطاقة
•الصناعات واألجهزة منخفضة االنبعاثات

استغالل األرض والغابات والنظم البيئية

•النظم البيئية وخدماتها

•استغالل الغابات واألرايض

جهود صندوق المناخ األخرض تنبع من احتياجات
الدول

يستثمر الصندوق يف بناء قدرات الدول النامية
وجاهزيتها عىل املدى البعيد للدفع يف اتجاه وضع
برامج تحقق تحوالً يف مواجهة التغري املناخي،
ويستهدف أهم املجاالت التي تجمع بني احتياجات
الدول واألثر املرجو منها .ويُعد الصندوق أكرب جهة
داعمة لبناء قدرات التمويل املناخي يف الدول
النامية عن طريق برنامجه لدعم الجاهزية واإلعداد.
ويساعد هذا الدول عىل دمج املعلومات واملخاطر
املناخية يف التخطيط لسياساتها ولوائحها وقراراتها
االستثامرية وتنفيذ كل ذلك.
صندوق المناخ األخرض مستعد لتحمل المخاطر

يستطيع الصندوق تحمل قد ٍر أعىل من املخاطر
لدعم تطوير املشاريع يف مراحلها األوىل مام يُسهم
يف جذب االستثامرات الحكومية والخاصة إليها.
ويدعم الصندوق يف مسعاه هذا نظام متطور للتقيص
الواجب من شأنه أيضاً تعزيز الشفافية واملساءلة.

99
دولة استفادت من
املرشوعات التي
وافق عليها الصندوق
127
دولة متت املوافقة
عىل أنشطة
لتعزيز الجاهزية بها

5.2
111
مليارات دوالر
مرشوع
وافق الصندوق عليها أمرييك قيمة متويل
املرشوعات الذي
وافق عليه الصندوق
267
طلباً ألنشطة
تعزيز الجاهزية
متت املوافقة عليها

56
18.7
مليار و 6ماليني دوالر مرشوعاً يجري تنفيذها
أمرييك إجاميل قيمة بتمويل من الصندوق
قيمته مليارين
املرشوعات التي
ومليوين دوالر أمرييك
متت املوافقة عليها

155.7
مليون و 400ألف دوالر
أمرييك قيمة متويل أنشطة
تعزيز الجاهزية الذي
متت املوافقة عليه

88
رشيكاً يف املرشوعات

وستخفف هذه االستثمارات من انبعاثات ثاني
أكسيد الكربون بمقدار  1.5جيجا طن وستعزز
من القدرة عىل مواجهة آثار التغري المناخي
ألكرث من  310.6مليون مستفيد.

توضح املبادرتان التاليتان اللتان يدعمهام الصندوق جذب االستثامرات ملرشوعات الطاقة املتجددة عىل النطاقني الكبري واملتناهي الصغر .فمن خالل
التعاون مع القطاع الخاص وبنوك التنمية متعددة األطراف واملرشوعات الصغرية واملتوسطة ومؤسسات التمويل املحلية ،حفّز الصندوق االستثامر يف
كربى محطات الطاقة الشمسية عىل مستوى العامل التي ستُقام يف مرص ،باإلضافة إىل حل مبتكر متناهي الصغر خارج شبكة التوزيع يف كينيا.

تنمية بساتني األرغان في البيئات المتدهورة

الرتكزي عىل قدرة قطاع الموارد المائية عىل تحمل
آثار التغري المناخي من أجل التنمية المستدامة في
بربادوس ()WSRN

صندوق  KAWISAFIللمرشوعات في رشق أفريقيا

إطار عمل تمويل الطاقة المتجددة في مرص

يتعاون الصندوق مع مديرية التنمية الفالحية باملغرب ملساعدة الفالحني
عىل التحول إىل محاصيل أعىل ربحاً وأكرث مقاومة آلثار املناخ .ويساعد
املرشوع عىل استصالح األرايض املتدهورة يف املغرب بزراعة أشجار األرغان،
والتي يُطلق عىل زيتها لقب "الذهب السائل" ويزداد اإلقبال العاملي عليه
يوماً بعد يوم من رشكات األغذية ومستحرضات التجميل .وألشجار األرغان
التي تتميز بعمق جذورها دور حيوي يف حامية املوارد املائية وحامية
الرتبة من االنجراف ،كام أن التوسع يف زراعتها له مزايا تتعلق بالتخفيف
من آثار التغري املناخي وذلك بتثبيت الكربون يف األرض .وتوجه مبادرة
التمويل املناخي هذه جهودها للتعاونيات التي تديرها نساء الرببر يف
املجتمع املحيل ،ومن املنتظر أن تحسن سبل عيشهن وترفع من مستوى
محو أميتهن ،ويتبع ذلك تحقيق الصندوق ملرحلة فارقة يف جهوده بأن
أصبح أول آلية متويل مناخي تعمم مفاهيم املساواة بني الجنسني.

تعزيز قدرة األنظمة املائية عىل مواجهة آثار التغري املناخي له أهمية
خاصة يف الدول الجزرية الصغرية النامية ،ألن هذه األنظمة مهددة بامللوحة
الناتجة عن ارتفاع مستوى مياه البحر وكذلك أثر الجفاف والحاالت
الجوية الصعبة .ومرشوع  WSRN-Sيف بربادوس عبارة عن رشاكة مع
مركز الجامعة الكاريبية للتغري املناخي ( )CCCCCوهيئة مياه بربادوس
( )BWAللتعاون يف تنفيذ نهج متكامل للتغلب عىل مشكالت قطاع املياه.
ويجري تثبيت معدات توليد الطاقة الشمسية يف ثالث محطات لضخ املياه،
مع توربينات غازية صغرية .وسيفيد هذا يف زيادة القدرة عىل مواجهة آثار
التغري املناخي مع تقليل أثر هيئة مياه بروبادوس ،التي تُعد أكرب مستهلك
للطاقة يف بربادوس ،عىل انبعاثات الكربون .وس ُيعاد استثامر الوفورات
املتحققة من خفض تكاليف الطاقة يف إنشاء صندوق متجدد لتعزيز
قدرات التكيف وذلك لتمويل دعم الحفاظ عىل املياه وجمع مياه األمطار
وأساليب الري الزراعي التي تتميز بالكفاءة .كام سيتضمن املرشوع كذلك
مبادرات تقليل هدر املياه مثل إنشاء شبكة توزيع ذكية تراعي اعتبارات
املناخ ،واستبدال خطوط املياه الرئيسية التالفة لتقليل هدر املياه الناتج
عن الترسب ،وتوفري أنظمة لتخزين املياه ملواجهة حاالت الطوارئ للعمالء
الذين ال يستطيعون تحمل انقطاع املياه واملدارس واملستشفيات.

بالتعاون مع صندوق أكيومن ،أنشأ صندوق املناخ األخرض صندوق
 KawiSafiللمرشوعات لتقديم رأس مال األسهم ورأس املال املقرتض إىل
رشكات القطاع الخاص املحلية التي تقدم حلول للطاقة قليلة انبعاثات
الكربون .وسيساعد استثامر صندوق املناخ األخرض يف صندوق ،KawiSafi
البالغ  20مليون دوالر أمرييك وميثل حجر األساس للصندوق ،املستهلكني
الذين ميثلون قاعدة الهرم يف املجتمع عىل الحصول عىل الطاقة النظيفة
عن طريق املصابيح الشمسية وشبكات توليد الطاقة الشمسية الصغرية
وشبكات الطاقة الشمية املنزلية .ونظرا ً لخوف املستثمرين التقليدين من
املخاطر ،فإن صندوق  KawiSafiيجرب حلول دفع مبتكرة مثل حلول
الجوال التي تقوم عىل الدفع مقابل االستخدام والتي ميكن أن تحقق عائدا ً
عىل االستخدام بخلق أسواق جديدة للطاقة النظيفة يف املناطق الريفية
النائية .وتساعد قدرة صندوق املناخ األخرض عىل إرشاك القطاع الخاص
املحيل رشكات ذلك القطاع عىل قيادة التحول.

بالتعاون مع البنك األورويب إلعادة اإلعامر والتنمية ( ،)EBRDفإن إطار
عمل صندوق املناخ األخرض لتمويل الطاقة املتجددة يساعد مرص عىل
تحقيق هدف الوصول بالطاقة املتجددة إىل نسبة  20باملئة من إجاميل
توليد الكهرباء ،وذلك بحلول عام  .2022ففي صحراء بنبان التي تقع
عىل بعد  40كم شامل غرب مدينة أسوان يجري إنشاء أكرب محطة طاقة
شمسية عىل مستوى العامل .وقد وضعت الحكومة املرصية تعريفة تفضيلية
إلمدادات الطاقة املتجددة ،وميول صندوق املناخ األخرض برنامجاً للمعونة
الفنية للسامح بدمج مصادر الطاقة املتجددة الجديدة يف شبكة الكهرباء.
ويف الوقت نفسه ،فإن الصندوق يقدم متويالً طويل األجل ،عىل مدار 18
عاماً (بينام ترتاوح املدة القصوى لتمويل البنوك املحلية من  5إىل  7أعوام)
لدعم مرشوعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح ال تقل قدرتها اإلجاملية
عن  600ميجا وات .يفتح التمويل الذي قدمه الصندوق ،والذي تبلغ قيمته
 154مليون دوالر أمرييك ،األبواب أمام استثامر القطاع الخاص ،وقد بدأت
مرص بالفعل يف التحرك من املرحلة األوىل ،مرحلة التعرفة التفضيلية الثابتة،
إىل املرحلة الثانية التي تقوم عىل املناقصات التنافسية ،وهو أسلوب من
شأنه خفض تكلفة الطاقة النظيفة أكرث.
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نتائج الصندوق باألرقام

ويوضح املرشوعان التاليان كيف يدعم الصندوق أكرث املجتمعات عرضة آلثار التغري املناخي يف الدول الجزرية الصغرية النامية وأقل البلدان منوا ً والدول
األفريقية ،بتحقيق مزايا تخفيف هذه اآلثار والتكيف معها.
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صندوق المناخ األخرض

ويوظف الصندوق هذه امليزات التنافسية لدعم الدول النامية عرب املراحل األربعة التي تشمل االقتصاد بأكمله للتحول إىل مسارات للتنمية تتميز
بانخفاض االنبعاثات والقدرة عىل التأقلم مع آثار التغري املناخي ،وذلك مبا يتوافق مع أهداف اتفاق باريس .ويحقق نهج الصندوق املتكامل فوائد مشرتكة
للتنمية سواء فيام يتعلق بالتكيف مع آثار التغري املناخي أو التخفيف منها .وعامةً ،فإن الصندوق يوزع موارده بالتساوي بني التكيف والتخفيف .وفيام
يتعلق باملوارد املخصصة للتكيف ،فإن خمسني باملئة منها يذهب للدول الجزرية الصغرية النامية ( ،)SIDSوأقل البلدان منوا ً ( )LDCsوالدول األفريقية.

وتُقدر االستثامرات الالزمة ليصبح العامل أقرب إىل تحقيق هدف الحد من ارتفاع درجة الحرارة إىل أقل من درجتني مئويتني مبا يقرب من  5تريليونات
دوالر أمرييك .ومع أن غالبية هذه االستثامرات يُتوقع أن تأيت من القطاع الخاص واألسواق املالية ،فإن لألموال العامة دور أسايس كذلك يف الحد من
املخاطر الكامنة الستثامر القطاع الخاص يف املشاريع ذات االنبعاثات الكربونية املنخفضة والقدرة عىل التأقلم مع التغري املناخي عن طريق دعم
مناذج األعامل والتقنيات واملامرسات االستثامرية املبتكرة .هذا وميثل تجديد موارد الصندوق يف  2019أساساً لضامن توفري التمويل العام الذي تحتاجه
الدول النامية لتحقيق طموحاتها يف مجال املناخ ولالرتقاء بها .إن النجاح يف تجديد موارد الصندوق من شأنه طأمنة الدول النامية إىل وقوف املجتمع
الدويل عىل أهبة االستعداد ملساندتها يف تحقيق التزاماتها للوفاء باألهداف املتعلقة باملناخ وللتكيف مع التغريات املناخية التي ال حيلة لها يف تجنبها.

صندوق المناخ األخرض هو أكرث الصناديق المناخية
ً
ً
وانفتاحا
تعاونا
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صندوق المناخ األخرض

مناط أهمية تنفيذ خطة طموحة لتجديد موارد صندوق المناخ األخرض

صندوق المناخ األخرض

كام أن  80باملئة عىل األقل من املساهامت املحددة وطنياً التي تعهدت بها الدول النامية يف عام  2015يف مؤمتر  COP21كانت مساهامت مرشوطة
رس ملواجهة التغري املناخي وبنقل التقنيات وبدعم بناء القدرات يف هذا الصدد .ومن املنتظر أن تزيد جميع الدول يف عام 2020
بتوفر متويل مي ٍ
مساهامتها املحددة وطنياً يف سبيل تنفيذ مقررات اتفاق باريس.

الدور الفر يد لصندوق المناخ األخرض في تمويل مواجهة التغري المناخي

يستند الصندوق إىل نجاحاته السابقة وخرباته التشغيلية ،مام يوفر له ميزة تنافسية يف تنفيذ املهام املوكلة إليه مبوجب اتفاق باريس وتكمن هذه
امليزة يف قدرته عىل إزالة العوائق أمام املبادرات واملشاريع التي كان ميكن أن تظل يف طور الخطط األولية لوال مساعدة الصندوق .كام نجح الصندوق
أيضاً يف دمج التقييم الدقيق لالعتبارات املناخية يف تصميم املشاريع .هذا وتوضّ ح أربعة عنارص أساسية الدور الفريد الذي يضطلع به الصندوق:

يعمل الصندوق عىل امتداد شبكة تضم  88كياناً
معتمدا ً ( ،)AEsويتنوع الرشكاء ما بني البنوك الوطنية
واملتعددة األطراف ،واملؤسسات املالية الدولية،
ومؤسسات متويل التنمية ،ووكاالت األمم املتحدة،
ومنظامت الحفاظ عىل البيئة ،وصناديق االستثامر،
والهيئات الحكومية ،واملؤسسات اإلقليمية وغريها.
ومثل هذا التنوع يسمح للصندوق باالستفادة من
معارف وخربات كل هذه الجهات للدفع لتحقيق
تغيري منهجي صوب تحقيق الطموحات املتعلقة
مبواجهة التغري املناخي.
مرونة صندوق المناخ األخرض

يستطيع الصندوق الجمع بني مجموعة متكاملة
من أدوات التمويل تشتمل عىل القروض واألسهم
والضامنات واملنح املوجهة لتصميم حلول
مخصصة للتغلب عىل عوائق استثامرية محددة.
ويوظف الصندوق موارده للتخفيف من املخاطر
الكامنة يف االستثامرات املناخية التي تجمع بني
االبتكار واألثر الكبري وتحقيق تحول كبري وتتزاحم
للحصول عىل متويل خاص.

مناط أهمية تنفيذ خطة طموحة لتجديد موارد صندوق المناخ األخرض

ا لتكيف

ا لتخفيف

املستوطنات البرشية والبنية التحتية

•البنى التحتية والبيئات املبنية التي تتسم بالقدرة عىل
التأقلم مع التغريات املناخية

•املباين واملدن ووسائل النقل منخفضة االنبعاثات

األمن البرشي ،وسبل العيش ،والرفاهية

•سبل عيش األفراد واملجتمعات
•الصحة واألمن الغذايئ واملايئ

•الزراعة املستدامة

الطاقة والصناعات

•أنظمة الطاقة القادرة عىل مواجهة التغريات املناخية

•توليد الطاقة بأساليب منخفضة االنبعاثات وتوفري الطاقة
•الصناعات واألجهزة منخفضة االنبعاثات

استغالل األرض والغابات والنظم البيئية

•النظم البيئية وخدماتها

•استغالل الغابات واألرايض

جهود صندوق المناخ األخرض تنبع من احتياجات
الدول

يستثمر الصندوق يف بناء قدرات الدول النامية
وجاهزيتها عىل املدى البعيد للدفع يف اتجاه وضع
برامج تحقق تحوالً يف مواجهة التغري املناخي،
ويستهدف أهم املجاالت التي تجمع بني احتياجات
الدول واألثر املرجو منها .ويُعد الصندوق أكرب جهة
داعمة لبناء قدرات التمويل املناخي يف الدول
النامية عن طريق برنامجه لدعم الجاهزية واإلعداد.
ويساعد هذا الدول عىل دمج املعلومات واملخاطر
املناخية يف التخطيط لسياساتها ولوائحها وقراراتها
االستثامرية وتنفيذ كل ذلك.
صندوق المناخ األخرض مستعد لتحمل المخاطر

يستطيع الصندوق تحمل قد ٍر أعىل من املخاطر
لدعم تطوير املشاريع يف مراحلها األوىل مام يُسهم
يف جذب االستثامرات الحكومية والخاصة إليها.
ويدعم الصندوق يف مسعاه هذا نظام متطور للتقيص
الواجب من شأنه أيضاً تعزيز الشفافية واملساءلة.

99
دولة استفادت من
املرشوعات التي
وافق عليها الصندوق
127
دولة متت املوافقة
عىل أنشطة
لتعزيز الجاهزية بها

5.2
111
مليارات دوالر
مرشوع
وافق الصندوق عليها أمرييك قيمة متويل
املرشوعات الذي
وافق عليه الصندوق
267
طلباً ألنشطة
تعزيز الجاهزية
متت املوافقة عليها

56
18.7
مليار و 6ماليني دوالر مرشوعاً يجري تنفيذها
أمرييك إجاميل قيمة بتمويل من الصندوق
قيمته مليارين
املرشوعات التي
ومليوين دوالر أمرييك
متت املوافقة عليها

155.7
مليون و 400ألف دوالر
أمرييك قيمة متويل أنشطة
تعزيز الجاهزية الذي
متت املوافقة عليه

88
رشيكاً يف املرشوعات

وستخفف هذه االستثمارات من انبعاثات ثاني
أكسيد الكربون بمقدار  1.5جيجا طن وستعزز
من القدرة عىل مواجهة آثار التغري المناخي
ألكرث من  310.6مليون مستفيد.

توضح املبادرتان التاليتان اللتان يدعمهام الصندوق جذب االستثامرات ملرشوعات الطاقة املتجددة عىل النطاقني الكبري واملتناهي الصغر .فمن خالل
التعاون مع القطاع الخاص وبنوك التنمية متعددة األطراف واملرشوعات الصغرية واملتوسطة ومؤسسات التمويل املحلية ،حفّز الصندوق االستثامر يف
كربى محطات الطاقة الشمسية عىل مستوى العامل التي ستُقام يف مرص ،باإلضافة إىل حل مبتكر متناهي الصغر خارج شبكة التوزيع يف كينيا.

تنمية بساتني األرغان في البيئات المتدهورة

الرتكزي عىل قدرة قطاع الموارد المائية عىل تحمل
آثار التغري المناخي من أجل التنمية المستدامة في
بربادوس ()WSRN

صندوق  KAWISAFIللمرشوعات في رشق أفريقيا

إطار عمل تمويل الطاقة المتجددة في مرص

يتعاون الصندوق مع مديرية التنمية الفالحية باملغرب ملساعدة الفالحني
عىل التحول إىل محاصيل أعىل ربحاً وأكرث مقاومة آلثار املناخ .ويساعد
املرشوع عىل استصالح األرايض املتدهورة يف املغرب بزراعة أشجار األرغان،
والتي يُطلق عىل زيتها لقب "الذهب السائل" ويزداد اإلقبال العاملي عليه
يوماً بعد يوم من رشكات األغذية ومستحرضات التجميل .وألشجار األرغان
التي تتميز بعمق جذورها دور حيوي يف حامية املوارد املائية وحامية
الرتبة من االنجراف ،كام أن التوسع يف زراعتها له مزايا تتعلق بالتخفيف
من آثار التغري املناخي وذلك بتثبيت الكربون يف األرض .وتوجه مبادرة
التمويل املناخي هذه جهودها للتعاونيات التي تديرها نساء الرببر يف
املجتمع املحيل ،ومن املنتظر أن تحسن سبل عيشهن وترفع من مستوى
محو أميتهن ،ويتبع ذلك تحقيق الصندوق ملرحلة فارقة يف جهوده بأن
أصبح أول آلية متويل مناخي تعمم مفاهيم املساواة بني الجنسني.

تعزيز قدرة األنظمة املائية عىل مواجهة آثار التغري املناخي له أهمية
خاصة يف الدول الجزرية الصغرية النامية ،ألن هذه األنظمة مهددة بامللوحة
الناتجة عن ارتفاع مستوى مياه البحر وكذلك أثر الجفاف والحاالت
الجوية الصعبة .ومرشوع  WSRN-Sيف بربادوس عبارة عن رشاكة مع
مركز الجامعة الكاريبية للتغري املناخي ( )CCCCCوهيئة مياه بربادوس
( )BWAللتعاون يف تنفيذ نهج متكامل للتغلب عىل مشكالت قطاع املياه.
ويجري تثبيت معدات توليد الطاقة الشمسية يف ثالث محطات لضخ املياه،
مع توربينات غازية صغرية .وسيفيد هذا يف زيادة القدرة عىل مواجهة آثار
التغري املناخي مع تقليل أثر هيئة مياه بروبادوس ،التي تُعد أكرب مستهلك
للطاقة يف بربادوس ،عىل انبعاثات الكربون .وس ُيعاد استثامر الوفورات
املتحققة من خفض تكاليف الطاقة يف إنشاء صندوق متجدد لتعزيز
قدرات التكيف وذلك لتمويل دعم الحفاظ عىل املياه وجمع مياه األمطار
وأساليب الري الزراعي التي تتميز بالكفاءة .كام سيتضمن املرشوع كذلك
مبادرات تقليل هدر املياه مثل إنشاء شبكة توزيع ذكية تراعي اعتبارات
املناخ ،واستبدال خطوط املياه الرئيسية التالفة لتقليل هدر املياه الناتج
عن الترسب ،وتوفري أنظمة لتخزين املياه ملواجهة حاالت الطوارئ للعمالء
الذين ال يستطيعون تحمل انقطاع املياه واملدارس واملستشفيات.

بالتعاون مع صندوق أكيومن ،أنشأ صندوق املناخ األخرض صندوق
 KawiSafiللمرشوعات لتقديم رأس مال األسهم ورأس املال املقرتض إىل
رشكات القطاع الخاص املحلية التي تقدم حلول للطاقة قليلة انبعاثات
الكربون .وسيساعد استثامر صندوق املناخ األخرض يف صندوق ،KawiSafi
البالغ  20مليون دوالر أمرييك وميثل حجر األساس للصندوق ،املستهلكني
الذين ميثلون قاعدة الهرم يف املجتمع عىل الحصول عىل الطاقة النظيفة
عن طريق املصابيح الشمسية وشبكات توليد الطاقة الشمسية الصغرية
وشبكات الطاقة الشمية املنزلية .ونظرا ً لخوف املستثمرين التقليدين من
املخاطر ،فإن صندوق  KawiSafiيجرب حلول دفع مبتكرة مثل حلول
الجوال التي تقوم عىل الدفع مقابل االستخدام والتي ميكن أن تحقق عائدا ً
عىل االستخدام بخلق أسواق جديدة للطاقة النظيفة يف املناطق الريفية
النائية .وتساعد قدرة صندوق املناخ األخرض عىل إرشاك القطاع الخاص
املحيل رشكات ذلك القطاع عىل قيادة التحول.

بالتعاون مع البنك األورويب إلعادة اإلعامر والتنمية ( ،)EBRDفإن إطار
عمل صندوق املناخ األخرض لتمويل الطاقة املتجددة يساعد مرص عىل
تحقيق هدف الوصول بالطاقة املتجددة إىل نسبة  20باملئة من إجاميل
توليد الكهرباء ،وذلك بحلول عام  .2022ففي صحراء بنبان التي تقع
عىل بعد  40كم شامل غرب مدينة أسوان يجري إنشاء أكرب محطة طاقة
شمسية عىل مستوى العامل .وقد وضعت الحكومة املرصية تعريفة تفضيلية
إلمدادات الطاقة املتجددة ،وميول صندوق املناخ األخرض برنامجاً للمعونة
الفنية للسامح بدمج مصادر الطاقة املتجددة الجديدة يف شبكة الكهرباء.
ويف الوقت نفسه ،فإن الصندوق يقدم متويالً طويل األجل ،عىل مدار 18
عاماً (بينام ترتاوح املدة القصوى لتمويل البنوك املحلية من  5إىل  7أعوام)
لدعم مرشوعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح ال تقل قدرتها اإلجاملية
عن  600ميجا وات .يفتح التمويل الذي قدمه الصندوق ،والذي تبلغ قيمته
 154مليون دوالر أمرييك ،األبواب أمام استثامر القطاع الخاص ،وقد بدأت
مرص بالفعل يف التحرك من املرحلة األوىل ،مرحلة التعرفة التفضيلية الثابتة،
إىل املرحلة الثانية التي تقوم عىل املناقصات التنافسية ،وهو أسلوب من
شأنه خفض تكلفة الطاقة النظيفة أكرث.
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نتائج الصندوق باألرقام

ويوضح املرشوعان التاليان كيف يدعم الصندوق أكرث املجتمعات عرضة آلثار التغري املناخي يف الدول الجزرية الصغرية النامية وأقل البلدان منوا ً والدول
األفريقية ،بتحقيق مزايا تخفيف هذه اآلثار والتكيف معها.
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صندوق المناخ األخرض

ويوظف الصندوق هذه امليزات التنافسية لدعم الدول النامية عرب املراحل األربعة التي تشمل االقتصاد بأكمله للتحول إىل مسارات للتنمية تتميز
بانخفاض االنبعاثات والقدرة عىل التأقلم مع آثار التغري املناخي ،وذلك مبا يتوافق مع أهداف اتفاق باريس .ويحقق نهج الصندوق املتكامل فوائد مشرتكة
للتنمية سواء فيام يتعلق بالتكيف مع آثار التغري املناخي أو التخفيف منها .وعامةً ،فإن الصندوق يوزع موارده بالتساوي بني التكيف والتخفيف .وفيام
يتعلق باملوارد املخصصة للتكيف ،فإن خمسني باملئة منها يذهب للدول الجزرية الصغرية النامية ( ،)SIDSوأقل البلدان منوا ً ( )LDCsوالدول األفريقية.

وتُقدر االستثامرات الالزمة ليصبح العامل أقرب إىل تحقيق هدف الحد من ارتفاع درجة الحرارة إىل أقل من درجتني مئويتني مبا يقرب من  5تريليونات
دوالر أمرييك .ومع أن غالبية هذه االستثامرات يُتوقع أن تأيت من القطاع الخاص واألسواق املالية ،فإن لألموال العامة دور أسايس كذلك يف الحد من
املخاطر الكامنة الستثامر القطاع الخاص يف املشاريع ذات االنبعاثات الكربونية املنخفضة والقدرة عىل التأقلم مع التغري املناخي عن طريق دعم
مناذج األعامل والتقنيات واملامرسات االستثامرية املبتكرة .هذا وميثل تجديد موارد الصندوق يف  2019أساساً لضامن توفري التمويل العام الذي تحتاجه
الدول النامية لتحقيق طموحاتها يف مجال املناخ ولالرتقاء بها .إن النجاح يف تجديد موارد الصندوق من شأنه طأمنة الدول النامية إىل وقوف املجتمع
الدويل عىل أهبة االستعداد ملساندتها يف تحقيق التزاماتها للوفاء باألهداف املتعلقة باملناخ وللتكيف مع التغريات املناخية التي ال حيلة لها يف تجنبها.

صندوق المناخ األخرض هو أكرث الصناديق المناخية
ً
ً
وانفتاحا
تعاونا

FOLD
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مناط أهمية تنفيذ خطة طموحة
لتجديد موارد صندوق المناخ األخرض

الجدول الزمين لتجديد موارد صندوق المناخ األخرض

يعرب صندوق املناخ األخرض عن إمتنانه للمساهامت التي تلقاها من  48دولة ،إقليم ومدينة يف الفرتة األولية لتعبئة املوارد والتي دشنت يف العام
 .2014يف مدة ال تتجاوز األربعة أعوام أي بنهاية العام  2019خطط الصندوق لتخصيص  7مليار دوالر امرييك أستلمت من املساهمني خالل الفرتة
األولية لتعبئة املوارد .وكنتيجة لذلك ،أطلق مجلس اإلدارة أول دعوة لتجديد موارد الصندوق يف أكتوبر.2018أما بعد ،و يف مشهد عاملي تنافيس ،شكَّل
إعالن أملانيا والرنويج عن مضاعفة مساهمتهام بالعملة املحلية بداية قوية لعملية تجديد املوارد و رسالة تشجيع لبقية الدول حتى تتبع نهجاً مامثالً.
ولالستفادة من هذه التعهدات املبدئية ،مبا يف ذلك املنتظرة من قمة األمم املتحدة للعمل من أجل املناخ ،سيتم عقد مؤمتر لإلعالن عن املساهامت
يف خريف هذا العام ليمثل بذلك املحطة الرئيسية إلطالق اإلعالن الرسمي عن جميع املساهامت للمرحلة القادمة .وستستمر جهود الصندوق إىل ما
بعد عام  2019حتى يحافظ عىل الزخم لتلقي املزيد من املساهامت ليلبي حجم املتطلبات للحد من االحتباس الحراري إىل مستوى  1.5درجة مئوية.

سيعتمد مجلس إدارة صندوق المناخ
األخرض نتائج عملية تجديد الموارد

5-4

30 - 29

اجتماع الصندوق
التشاوري األول بشأن
تجديد الموارد في

بتجديد ناجح و طموح للموارد  ،سيتمكن صندوق املناخ األخرض من أداء دوره يف توجيه متويل مناخي متوقع ومناسب للدول النامية .دعم الصندوق
خالل فرتة الربمجة القادمة سيكون حاسامً يف رفع و تقوية االلتزامات املناخية للدول النامية و التي سيعربعنها يف تحديث املساهامت املحددة وطنياً
للعام  .2020و خالل فرتة تجديد املوارد ،سيستمر صندوق املناخ األخرض يف تعزيز فعاليته نحو تحسني دوره يف الحد من تغرياملناخ عىل نطاق أوسع.

أوسلو

اجتماع الصندوق

17 - 15

التشاوري الثاني

اجتماع مجلس إدارة

بشأن تجديد الموارد

الصندوق الرابع

يو ليو

يو نيو

أبر يل

ندعو جميع البلدان للوصول إىل نتيجة متوازنة
مبوجب برنامج عمل اتفاق باريس يف أثناء
مؤمتر  COP24مبا يسمح بتفعيل اتفاق باريس
وتنفيذه .ونشدد عىل أهمية وإلحاح النجاح يف
تنفيذ عملية أوىل لتجديد موارد صندوق املناخ
األخرض تتسم بالطموح.
اجتامع قادة مجموعة الربيكس عىل هامش قمة مجموعة
العرشين ( 30نوفمرب )2018

اجتامع وزراء البيئة يف مجموعة الدول السبع ( 6-5مايو )2019

تنفيذ اتفاق باريس :أهم التحديات اليت تواجه
الدول النامية

والعرش ين

ما يو

تكرر [مجموعة الدول السبع ( )G7امللتزمة
بالتطبيق الرسيع والفعال التفاق باريس] التأكيد
عىل التزامها بتنفيذ دورها يف حشد التمويل لدعم
العمل من أجل املناخ يف الدول النامية ،وذلك كام
قررت يف مؤمتر  COP21يف باريس ،وستعمل عىل
إنجاح تجديد موارد صندوق املناخ األخرض.

13 - 2

سبتمرب
أ غسطس

إن قرارات االستثامر التي نتخذها اليوم وعىل مدار األعوام القليلة التالية
هي التي ستحدد مصري العامل الذي سنعيش فيه نحن وأطفالنا .وإن للعقد
املقبل من الزمن أهمية عظمى يف التحول الرضوري إىل اقتصاد عاملي
منخفض االنبعاثات وقادر عىل التأقلم مع آثار التغري املناخي وقوي كفاي ًة
ليكون حجر األساس ألمان كوكب األرض .ويشتمل هذا التح ّول عىل زيادة
حجم االستثامرات يف التخفيف من آثار التغري املناخي والتكيف معها،
سواء يف القطاعني العام أو الخاص ،باإلضافة إىل دمج االعتبارات املناخية
عىل نطاقٍ أوسع يف عملية س ّن السياسات املحلية والوطنية ويف االبتكار
التقني بوتريته املتسارعة .إذ متثّل التزامات الحكومات الوطنية مبوجب
اتفاق باريس عامد العمل من أجل املناخ .ومن املبرش أن الدول النامية
قد أبدت طموحاً كبريا ً يف االلتزامات التي أخذتها عىل عاتقها يف ظل
الدور الحيوي الذي ستضطلع به تلك الدول يف تهيئة الفرصة لنا لتحقيق
األهداف املناخية الحساسة.

نو فمرب
د يسمرب

أ كتو بر

مؤتمر الصندوق لإلعالن

8-6

23

عن التربعات

اجتماع مجلس إدارة
الصندوق الثالث
والعرشون في مدينة
سو نغد و

رفع مستوى الطموح بشأن المساهمات
ً
وطنيا ()NDCs
المحددة

أُسند إىل الصندوق مبقتىض اتفاق باريس لعام  2015دور مهم لخدمة
أهداف االتفاق ولدعم الهدف املتمثل يف الحفاظ عىل التغري املناخي
دون درجتني مئويتني ،إال تحقيق هذا الهدف يجسد تحدياً كبريا ً ألنه حتى
مع االلتزامات األولية الطموحة التي قطعتها الدول عىل نفسها لتقليل
االنبعاثات يف عام  ،2015فإن تنفيذ مثل هذه االلتزامات لن يحول دون
حدوث ارتفاع عاملي يف درجات الحرارة يرتاوح من  2.8 - 2.5درجة مئوية.

ورشة عمل لبناء القدرات من مرشوع الصندوق "التوسع يف النظم الحديثة ملعلومات املناخ
واإلنذار املبكر يف ماالوي".

فريق االتصال يف صندوق املناخ األخرض
outreach@gcfund.org

حقوق الصور:
الغالف
الصفحة 3
الصفحة 3
الصفحة 4
الصفحة 4
الصفحة 6

حقوق النرش محفوظة للسيد  / Amit Kumarبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ
حقوق النرش محفوظة لصندوق املناخ األخرض
حقوق النرش محفوظة لصندوق املناخ األخرض
حقوق النرش محفوظة للسيد  / Walt Rattermanهيئة املعونة األمريكية
حقوق النرش محفوظة للسيد  / prognoneموقع Thinkstock
حقوق النرش محفوظة للسيد  / Chimwemwe John Paul Manyozoبرنامج
األمم املتحدة اإلمنايئ
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أنطونيو غوترييش ،األمني العام لألمم املتحدة

زراعة أصناف مقاومة للملوحة من مرشوع الصندوق يف بنغالديش تحت شعار "تعزيز
قدرات املجتمعات الساحلية ،وال سيام النساء ،عىل التكيف مع التغريات املناخي ومن بينها
ارتفاع امللوحة".

للتو ا صل
ألي استفسارات ،يُرجى التواصل مع:

يحقق صندوق املناخ األخرض (الصندوق) بعض
أهدافه ،ولكنه بحاج ٍة إىل النمو وإىل تأدية
دو ٍر أكرث تأثريا ً يف دعم العمل من أجل املناخ.
عاملي
وإنني ألناشد الدول األعضاء إبداء التز ٍام ٍ
بتقديم التمويل الالزم ملواجهة التغري املناخي
مبقتىض اتفاق باريس ،]…[.إذ ال غنى عن دعم
املجتمع الدويل لجهود الدول النامية للتخفيف
من آثار التغري املناخي والتكيف معها .يضطلع
الصندوق بدو ٍر ٍ
رئيس يف دعم هذه الجهود،
ويحتّم علينا واجبنا دعم تنفيذ خط ٍة طموح ٍة
وناجح ٍة لتجديد موارده.

اآلراء الواردة يف هذا املقال املقدم
ألغراض املعلومات هي آراء املؤلف أو
املؤلفني وال ميكن تحميل صندوق املناخ
األخرض املسؤولية عن أي استخدام
للمعلومات الواردة طيه.
جميع الحقوق محفوظة .حقوق النرش
محفوظة لصندوق املناخ األخرض
مطبوع عىل ورق معاد تدويره بنسبة 100%
FOLD
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مناط أهمية تنفيذ خطة طموحة
لتجديد موارد صندوق المناخ األخرض

الجدول الزمين لتجديد موارد صندوق المناخ األخرض

يعرب صندوق املناخ األخرض عن إمتنانه للمساهامت التي تلقاها من  48دولة ،إقليم ومدينة يف الفرتة األولية لتعبئة املوارد والتي دشنت يف العام
 .2014يف مدة ال تتجاوز األربعة أعوام أي بنهاية العام  2019خطط الصندوق لتخصيص  7مليار دوالر امرييك أستلمت من املساهمني خالل الفرتة
األولية لتعبئة املوارد .وكنتيجة لذلك ،أطلق مجلس اإلدارة أول دعوة لتجديد موارد الصندوق يف أكتوبر.2018أما بعد ،و يف مشهد عاملي تنافيس ،شكَّل
إعالن أملانيا والرنويج عن مضاعفة مساهمتهام بالعملة املحلية بداية قوية لعملية تجديد املوارد و رسالة تشجيع لبقية الدول حتى تتبع نهجاً مامثالً.
ولالستفادة من هذه التعهدات املبدئية ،مبا يف ذلك املنتظرة من قمة األمم املتحدة للعمل من أجل املناخ ،سيتم عقد مؤمتر لإلعالن عن املساهامت
يف خريف هذا العام ليمثل بذلك املحطة الرئيسية إلطالق اإلعالن الرسمي عن جميع املساهامت للمرحلة القادمة .وستستمر جهود الصندوق إىل ما
بعد عام  2019حتى يحافظ عىل الزخم لتلقي املزيد من املساهامت ليلبي حجم املتطلبات للحد من االحتباس الحراري إىل مستوى  1.5درجة مئوية.

سيعتمد مجلس إدارة صندوق المناخ
األخرض نتائج عملية تجديد الموارد
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30 - 29

اجتماع الصندوق
التشاوري األول بشأن
تجديد الموارد في

بتجديد ناجح و طموح للموارد  ،سيتمكن صندوق املناخ األخرض من أداء دوره يف توجيه متويل مناخي متوقع ومناسب للدول النامية .دعم الصندوق
خالل فرتة الربمجة القادمة سيكون حاسامً يف رفع و تقوية االلتزامات املناخية للدول النامية و التي سيعربعنها يف تحديث املساهامت املحددة وطنياً
للعام  .2020و خالل فرتة تجديد املوارد ،سيستمر صندوق املناخ األخرض يف تعزيز فعاليته نحو تحسني دوره يف الحد من تغرياملناخ عىل نطاق أوسع.

أوسلو

اجتماع الصندوق

17 - 15

التشاوري الثاني

اجتماع مجلس إدارة

بشأن تجديد الموارد

الصندوق الرابع

يو ليو

يو نيو

أبر يل

ندعو جميع البلدان للوصول إىل نتيجة متوازنة
مبوجب برنامج عمل اتفاق باريس يف أثناء
مؤمتر  COP24مبا يسمح بتفعيل اتفاق باريس
وتنفيذه .ونشدد عىل أهمية وإلحاح النجاح يف
تنفيذ عملية أوىل لتجديد موارد صندوق املناخ
األخرض تتسم بالطموح.
اجتامع قادة مجموعة الربيكس عىل هامش قمة مجموعة
العرشين ( 30نوفمرب )2018

اجتامع وزراء البيئة يف مجموعة الدول السبع ( 6-5مايو )2019

تنفيذ اتفاق باريس :أهم التحديات اليت تواجه
الدول النامية

والعرش ين

ما يو

تكرر [مجموعة الدول السبع ( )G7امللتزمة
بالتطبيق الرسيع والفعال التفاق باريس] التأكيد
عىل التزامها بتنفيذ دورها يف حشد التمويل لدعم
العمل من أجل املناخ يف الدول النامية ،وذلك كام
قررت يف مؤمتر  COP21يف باريس ،وستعمل عىل
إنجاح تجديد موارد صندوق املناخ األخرض.

13 - 2

سبتمرب
أ غسطس

إن قرارات االستثامر التي نتخذها اليوم وعىل مدار األعوام القليلة التالية
هي التي ستحدد مصري العامل الذي سنعيش فيه نحن وأطفالنا .وإن للعقد
املقبل من الزمن أهمية عظمى يف التحول الرضوري إىل اقتصاد عاملي
منخفض االنبعاثات وقادر عىل التأقلم مع آثار التغري املناخي وقوي كفاي ًة
ليكون حجر األساس ألمان كوكب األرض .ويشتمل هذا التح ّول عىل زيادة
حجم االستثامرات يف التخفيف من آثار التغري املناخي والتكيف معها،
سواء يف القطاعني العام أو الخاص ،باإلضافة إىل دمج االعتبارات املناخية
عىل نطاقٍ أوسع يف عملية س ّن السياسات املحلية والوطنية ويف االبتكار
التقني بوتريته املتسارعة .إذ متثّل التزامات الحكومات الوطنية مبوجب
اتفاق باريس عامد العمل من أجل املناخ .ومن املبرش أن الدول النامية
قد أبدت طموحاً كبريا ً يف االلتزامات التي أخذتها عىل عاتقها يف ظل
الدور الحيوي الذي ستضطلع به تلك الدول يف تهيئة الفرصة لنا لتحقيق
األهداف املناخية الحساسة.

نو فمرب
د يسمرب

أ كتو بر

مؤتمر الصندوق لإلعالن
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عن التربعات

اجتماع مجلس إدارة
الصندوق الثالث
والعرشون في مدينة
سو نغد و

رفع مستوى الطموح بشأن المساهمات
ً
وطنيا ()NDCs
المحددة

أُسند إىل الصندوق مبقتىض اتفاق باريس لعام  2015دور مهم لخدمة
أهداف االتفاق ولدعم الهدف املتمثل يف الحفاظ عىل التغري املناخي
دون درجتني مئويتني ،إال تحقيق هذا الهدف يجسد تحدياً كبريا ً ألنه حتى
مع االلتزامات األولية الطموحة التي قطعتها الدول عىل نفسها لتقليل
االنبعاثات يف عام  ،2015فإن تنفيذ مثل هذه االلتزامات لن يحول دون
حدوث ارتفاع عاملي يف درجات الحرارة يرتاوح من  2.8 - 2.5درجة مئوية.

ورشة عمل لبناء القدرات من مرشوع الصندوق "التوسع يف النظم الحديثة ملعلومات املناخ
واإلنذار املبكر يف ماالوي".

فريق االتصال يف صندوق املناخ األخرض
outreach@gcfund.org
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أنطونيو غوترييش ،األمني العام لألمم املتحدة

زراعة أصناف مقاومة للملوحة من مرشوع الصندوق يف بنغالديش تحت شعار "تعزيز
قدرات املجتمعات الساحلية ،وال سيام النساء ،عىل التكيف مع التغريات املناخي ومن بينها
ارتفاع امللوحة".

للتو ا صل
ألي استفسارات ،يُرجى التواصل مع:

يحقق صندوق املناخ األخرض (الصندوق) بعض
أهدافه ،ولكنه بحاج ٍة إىل النمو وإىل تأدية
دو ٍر أكرث تأثريا ً يف دعم العمل من أجل املناخ.
عاملي
وإنني ألناشد الدول األعضاء إبداء التز ٍام ٍ
بتقديم التمويل الالزم ملواجهة التغري املناخي
مبقتىض اتفاق باريس ،]…[.إذ ال غنى عن دعم
املجتمع الدويل لجهود الدول النامية للتخفيف
من آثار التغري املناخي والتكيف معها .يضطلع
الصندوق بدو ٍر ٍ
رئيس يف دعم هذه الجهود،
ويحتّم علينا واجبنا دعم تنفيذ خط ٍة طموح ٍة
وناجح ٍة لتجديد موارده.

اآلراء الواردة يف هذا املقال املقدم
ألغراض املعلومات هي آراء املؤلف أو
املؤلفني وال ميكن تحميل صندوق املناخ
األخرض املسؤولية عن أي استخدام
للمعلومات الواردة طيه.
جميع الحقوق محفوظة .حقوق النرش
محفوظة لصندوق املناخ األخرض
مطبوع عىل ورق معاد تدويره بنسبة 100%
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