
اتي جية تقييم إحتياجات التمويل واالستر
  
العربية لتمويل العمل المناخ 

ي للبيئة  الدورة األوىل –2022المنتدى العرب 
 للحفاظ عىل بيئتنا وسط االزمات الرا"

ً
"  هنةمعا

ي البيئة وتم: الجلسة الثالثة
 
ويل المناخ االستثمار ف

ين االول 18 2022تشر



  المنطقة العربية
 
  ف

احتياجات تمويل العمل المناخ 

Costed climate finance need in the Arab region
التكلفة المقدرة الحتياجات تمويل العمل المناخي في المنطقة العربية



Climate finance received over the past decade relative to financing needs expressed for NDC implementation over the coming decade

ي بالنسبة لالحتياجات التمويلية المعب ر عنها لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا عىل
ي الُمتلقى عىل مدى العقد الماض 

مقبلدى العقد ال متمويل العمل المناخ 

  مقابل التدفقات إىل المنطقة العربية
احتياجات تمويل العمل المناخ 



  المنطقة العربية
 
  ف

تمويل معتمد عل  الديون: تدفقات التمويل العام للعمل المناخ 

Total climate finance in the Arab region by type of financial instrument

إجمالي تمويل العمل المناخي في المنطقة العربية حسب نوع األداة المالية



  المنطقة العربية
 
  ف

  تمويل التكيف: تدفقات التمويل العام للعمل المناخ 
 
نقص ف

International climate finance commitments to the Arab region by purpose 
(2010–2020)

(2020-2010)التزامات التمويل الدولي للعمل المناخي تجاه المنطقة العربية حسب الغرض 



  
  تدفقات التمويل المناخ 

 
تفاوتات قطاعية ف

Public international climate finance flows to the Arab region by sector

تدفقات التمويل الدولي العام للعمل لمناخي إلى المنطقة العربية حسب القطاع

Energy & Transport sectors receive 
the biggest portion of climate finance

يتلقى قطاعا الطاقة والنقل الجزء األكبر من 
تمويل المناخ



اتيجية الدول العربية للحصول   وتعبئته استر
2030-2022عل تمويل العمل المناخ 

تهدف االستراتيجية إلى تعزيز الحصول على تمويل العمل المناخي 

.وزيادة تعبئته لتلبية االحتياجات المناخية واألهداف المناخية للمنطقة

:غايات االستراتيجية

زيادة تمويل العمل المناخي وجذب االستثمارات المتعلقة بالمناخ في . أ

المنطقة؛

تعزيز القدرات الفردية والمؤسسية والنظامية لتعبئة تمويل العمل . ب

المناخي والحصول عليه؛

خفض التحديات والحواجز التي تواجهها الدول العربية في الحصول . ج

على تمويل العمل المناخي من مصادر مختلفة، بما في ذلك من خالل 

تعزيز التعاون اإلقليمي؛

توسيع نطاق حلول التعاون بين البلدان المتعددة، مع مراعاة السياقات . د

.المحلية



اتيجية وإطار العمل المجاالت االستر

دمج االعتبارات : 5اإلجراء 
املناخية في التخطيط 
ت اإلنمائي ووضع امليزانيا

على الصعد الوطنية 
والقطاعية

القطاعات عبردمج املناخ 
والسياسات املحلية



اتيج   األول   : المجال االستر
تعزيز قدرات الحصول عل تمويل العمل المناخ 

تجميع مجموعة من األدوات واملنهجيات لتحديد تكاليف وأولويات اإلحتياجات /تطوير. 2اإلجراء 
االحتياجات

قيام شركاء المشروع بالتعاون مع الشبكات 

القائمة بتوفير واتاحة مجموعة ادوات من 

مصادر مالئمة لتقدير االحتياجات و تحديد 

التكاليف واالولويات للدول العربية

2025 معالم قياس 

التقدم

إنشاء شركاء المشروع 

منصة بيانات ومعلومات 
.تمويل العمل المناخي

ل تدريبيتين حوعقد ورشتين 

تقدير االحتياجات و تحديد 

التكاليف واالولويات 

2028

.ج.ب. أ

األنشطة

تجميع أدوات ومنهجيات من . أ
مصادر مالئمة لتقييم احتياجات 
فهتمويل العمل املناخي وتقدير تكالي

تنظيم وعقد ورش عمل تدريبية . ب
للدول العربية حول تقدير 

االحتياجات وتحديد تكاليفها 

وأولوياتها

إشراك املنظمات اإلقليمية . ج
واألوساط األكاديمية ومراكز الفكر 

في تطوير منصة بيانات ومعلومات 
عن تمويل العمل املناخي



اتيج   األول   : المجال االستر
(تابع)تعزيز قدرات الحصول عل تمويل العمل المناخ 

دعم تطوير مجموعات مشاريع. 4اإلجراء 
االحتياجات

توحيد المعلومات عن صناديق المناخ ونوافذ

التمويل التي تنطبق على الدول العربية

وعن إجراءاتها ومعايير األهلية لها

لتمكين الحصول على التمويل منها

2025

تطوير خمسة بلدان على األقل 

مجموعة مشاريع بما في ذلك مشروع 

م إلى مجلس  واحد على األقل يقدَّ

الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون 

البيئة للنظر فيه

2028

.ب. أ

األنشطة

دعم البلدان في تحديد . أ
االحتياجات ذات األولوية من 

خالل تقييم قابلية التأثر 
االقتصادي والبيئي -االجتماعي

وغير ذلك من األدوات العلمية 

تحديد وتشجيع شركاء . ب
ق املشروع على التنسيق مع صنادي
املناخ لتنظيم حوارات برامجية 
إقليمية لدعم الدول العربية في 
بناء قدرات تعبئة املوارد املالية 

تقديم مجموعة من املشاريع . ج
اإلقليمية أو املتعددة البلدان التي 

تستجيب للتحديات املناخية 
لينظر فيها مجلس الوزراء العرب 

املسؤولين عن شؤون البيئة

املشاركة واملساهمة، بدعم من . د
شركاء املشروع، في برامج التدريب 
العملي لدعم تطوير قدرات إعداد 

مقترحات املشاريع والبرامج في 
القطاعات ذات األولوية

معالم قياس 

التقدم



اتيج      : 2المجال االستر
تيستر تعبئة التمويل المناخ 

ةتعزيز القدرات املؤسسية الوطنية على تنويع مصادر تمويل املناخ في املنطق. 6اإلجراء 

وضع ما ال يقل عن خمس استراتيجيات

مالية أو خرائط طريق وطنية للسعي إلى

التمويل المناخي على المستوى الوطني

أو القطاعي

2028

ناخعقد منتدى إقليمي لالستثمار في الم

برعاية مجلس الوزراء العرب 

المسؤولين عن شؤون البيئة

2030

.ب. أ

األنشطة

دعم إعداد االستراتيجيات . أ
ائط الطرق  املالية أو خر
الوطنية لتخضير التمويل

اتيجيات لدمج . ب تحديد استر
مخاطر املناخ والفرص املتاحة في

قرارات االستثمار

توحيد تعاريف أو تصانيف العمل . ج
نمو املناخي والتمويل املستدام لتيسير 

أسواق رأس املال املحلية واملنتجات 
املصرفية الخضراء وتوفير دعم من 

القطاع العام

تبادل خبرات استخدام األدوات . د
املالية؛ وعقد حوارات مع الشركاء 

كمنتدى لربط مطوري املشاريع مع 
املمولين لدعم مجموعة مشاريع 

وبرامج محتملة

معالم قياس 

التقدم



اتيج      : 2المجال االستر
(تابع)تيستر تعبئة التمويل المناخ 

ةتوسيع نطاق مشاركة املصارف اإلقليمية وزارات املالية في املبادرات العاملية واالقليمي. 7اإلجراء 

خمس دول عربية على األقل تصبح أعضاء في

تحالف وزراء المالية للعمل المناخي وشبكة

2030تخضير النظام المالي بحلول نهاية عام 

خمس مؤسسات عامة أو خاصة في 

المنطقة العربية تشارك بحلول نهاية 

في شبكة مهنية واحدة أو 2030عام 

ة أكثر منخرطة في توفير بيئة مواتي

لتعبئة التمويل للعمل المناخي

2030

.ب. أ

األنشطة
زيادة وعي الجهات الفاعلة . أ

الوطنية واإلقليمية العامة 
والخاصة للمبادرات القائمة مثل 

تحالف وزراء املالية للعمل 
ثل املناخي، وتشجيع املشاركة في م

ةهذه املبادرات العاملية واإلقليمي

االنخراط مع املصارف املركزية . ب
ت والهيئات التنظيمية املالية ووكاال 

ضمان االئتمان وغيرها من أصحاب 
هم املصلحة االئتمانيين لزيادة انخراط

في مجال تغّير املناخ والتمويل 

ومعرفتهم بهما

تمكين التدخالت والدعم املوجه لتمتين . ج
توفير التمويل الخاص للعمل املناخي في 

أسواق رأس املال املحلية، وخاصة للشركات 
الصغيرة واملتوسطة الحجم من خالل ُنُهج 

 
ّ

ةاشتمالية تتوجه إلى النساء والفئات الهش

صياغة سياسات ولوائح . د
ة تنظيمية إلدارة املخاطر املتعلق

بالبيئة وعمليات اإلفصاح 
للشركات

معالم قياس 

التقدم



 
ا
 جزيل

ً
شكرا


