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رارة السنوية يرتفع متوسط درجة الحفي ظل سيناريو االنبعاثات العالية، من المتوقّع أن ▪

درجة مئوية قبل نهاية القرن4.8درجة مئوية و 3.2في المنطقة بما يصل إلى 

مرات من منح7ديون أكثر ب -تمويل المنطقة ▪

مبلغ المنح7x<( مليار دوالر30)، إجمالي القروض 2020-2010في فترة ▪

(.  مليارات دوالر4)التي تلقتها المنطقة 

، الديون غير 2019في )الديون غير الميسرة       حصة التمويل عبر ▪

(من إجمالي التدفقات العامة لتمويل العمل المناخي% 75= الميسرة 

Equity)الديون الميسرة والتمويل بزيادة رأس المال حصة التمويل من ▪

Finance) 2019من اجمالي القروض في % 13فقط

االحتياجات والتدفقات المتعلقة بتمويل العمل المناخي في المنطقة العربية

إجمالي تمويل المناخ في المنطقة العربية حسب نوع أداة التمويل

)، االحتياجات والتدفقات المتعلقة بتمويل العمل المناخي في المنطقة العربية2022اإلسكوا )

لزراعة التركيز على قطاعي المياه واللدول العربية، مشاريع  التكيف ذات أولوية ▪

، زاد تمويل التكيف ، ولكن حصته من إجمالي تمويل2020و2019بين عامي ▪
من تمويل التخفيفأقلالعمل المناخي ما زالت 

(  مليار دوالر24.84إجمالي )كانت تدفقات التخفيف ، 2020-2010خالل الفترة ▪

(.مليار دوالر7.75إجمالي )أكبر بثالث مرات من تدفقات التكيف 
(2020-2010)االلتزامات المالية الدولية العامة لتمويل المناخ للمنطقة العربية حسب الغرض منها 

(2022اإلسكوا، )
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:  2020-2010خالل الفترة 

األردن، وتونس، والعراق، ولبنان، ومصر، : بلدان 6من اجمالي التدفقات إلى % 92▪

البلدان األكثر احتياًجا أقل نجاًحا في الحصول على التمويل. والمغرب

والسودان جزر القمر وجيبوتي وموريتانيا والصومال)البلدان العربية الست األقل نمواً تلقت ▪

من دعم تمويل المناخ المقدم إلى المنطقة( مليار دوالر2.27)فقط % 6.6( واليمن

(  ، بماليين الدوالرات2020في )2020-2010تدفقات تمويل المناخ في المنطقة العربية حسب البلد والغرض منها، 

(2022اإلسكوا، )

قطاع الطاقة ضعف دعم قطاع المياه والصرف الصحي، ، تلقى 2020-2015خالل الفترة ▪

أضعاف الدعم الذي حصل عليه قطاع الزراعة والغابات واستخدام األراضي5وحوالي 

من جميع تدفقات التمويل المتعلق بالمناخ إلى % 45تلقى قطاعا الطاقة والنقل مجتمعين ▪

.فقط% 22حصل قطاعا المياه والزراعة على في حين . المنطقة

من مخصص للتدخالت البيئية والحدفقط من إجمالي دعم التمويل الدولي العام للمناخ 4%▪

مخاطر الكوارث

االحتياجات والتدفقات المتعلقة بتمويل العمل المناخي في المنطقة العربية

سب القطاعتدفقات التمويل الدولي العام للمناخ إلى المنطقة العربية ح

(2022اإلسكوا، )

(بماليين الدوالرات األميركية2020في )2020-2010تدفقات تمويل المناخ في المنطقة العربية حسب البلد والغرض منها، 

(2022اإلسكوا، )
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، في بيت األمم المتحدة، 2022أيلول 15-ُعقد المنتدى اإلقليمي العربي ▪

لبنان

COP 27الرئاسة المصرية واحد من خمسة منتديات إقليمية تنّظمها ◦

:بالتعاون مع

رّواد األمم المتحدة رفيعي المستوى لتغير المناخ، ◦

5لجان األمم المتحدة اإلقليمية ال◦

أجل مناحتياجات الدول العربية من تمويٍل للعمل المناخيتناول المنتدى ▪

.ضمان أمن المياه والطاقة والغذاء في ظل ظروف مناخية متغيّرة

المنتدى اإلقليمي العربي بشأن المبادرات المناخية لتمويل العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة
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تثمارات مع الشركاء لتسريع تعبئة االستيسير التفاعل 
ريعالعامة والخاصة وإتاحة فرص التمويل المختلط لمشا

والفرص في مجال تمويل العمل تحديد أوجه التعاون
نيات لتسريع الوصول إلى الطاقة النظيفة وتقالمناخي 

ذائي، كفاءة استخدام الطاقة وسبل ضمان األمن المائي والغ

لين من القطاع الخ ِّ اص الربط بين المستثمرين والممو 
وتيسير الحواروشركاء التنمية بالحكومات 

المنتدى اإلقليمي العربي بشأن المبادرات المناخية لتمويل العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة

القطاع العام

القطاع الخاص

المجتمع اإلنمائي الدولي

منظومة األمم المتحدة

المنظمات اإلقليمية

مصارف/ مؤسسات تمويلية

خبراء دوليون

أهداف المنتدى:  ةمشاركاً من الفئات التالي220حوالي 

عة جلسة رفي
المستوى

تعبئة التمويل المناخي•

1الجلسة 

ر المناخ تحفيز العمل على التكيُّف مع آثار تغيُّ •
وتحقيق المنافع المشتركة

2الجلسة 

ف من توسيع نطاق تمويل العمل المناخي للتخفي•
آثار تغي ر المناخ

3الجلسة 
اخمبادرات وتدخالت للتكي ف مع تغي ر المن•

4الجلسة 

ل المبادرات اإلقليمية لتعبئة التمويل من أج•
العمل المناخي

:ةتمحورت جلسات المنتدى حول المواضيع التالي
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قابالً مشروعاً 30من الدول األعضاء دول 7خالل المنتدى، عرضت 

:للتمويل من شأنها تسريع العمل المناخي

، مليار دوالر أمريكي3.3مشروعاً للتكي ف، تكلفتها اإلجمالية حوالي 22▪
:وتمحورت مواضيعها حول

توفير المياه وخدمات الصرف الصحي◦

التحّكم بالسيول◦

الري◦

تعزيز المنعة في قطاع الزراعة ◦

ية، مكافحة تدهور األراضي، وإدارة الغابات والحد من الحرائق، وإدارة النظم البيئ◦
وتعزيز تكيّف ومنعة السواحل

، مليون دوالر أمريكي936مشاريع للتخفيف، تكلفتها اإلجمالية 8▪
:وتمحورت مواضيعها حول

الطاقة المتجّددة◦

كفاءة الطاقة◦

النقل◦

(خفيففوائد مشتركة بين التكيف والت)اإلقتصاد األزرق لتعزيز سبل العيش ◦

المنتدى اإلقليمي العربي بشأن المبادرات المناخية لتمويل العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة
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أن تدفع المفاوضات خالل مؤتمر األطراف القادم إلى تعبئة الموارد من القطاعينهناك حاجة ✓
لسد فجوة التمويل الهائلةالعام والخاص

ةالمزيد من التمويل المناخي القائم على المنح وعلى التمويل بشروط ميسرهناك حاجة إلى ✓

منخفضة وأن يشمل أدوات تمويل مبتكرة وعلى تمويل المناخ أن يتجاوز أدوات التمويل التقليدية ✓
التكلفة مثل مقايضة الديون

مصادر التمويل وأنواعه

المنتدى اإلقليمي العربي بشأن المبادرات المناخية لتمويل العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة

أبرز مخرجات المنتدى ورسائله األساسية
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اإلعتبار ، مع األخذ ب(ليس على حساب دعم التخفيف)في المنطقة العربية تخصيص المزيد من التمويل للتكيف هناك حاجة إلى ✓
الطبيعة الشاملة للتكيف، ونهج الترابط بين الماء والطاقة والغذاء

خالل تصميم مشاريع التكيفاالعتماد على الخبرات والدروس المستفادة من تدخالت التخفيف يمكن✓

بدعم تطوير المشاريع القابلة لالستثمار والتعبئة والوصول على التمويلبناء القدرات يساهم ✓

حرق الغازات االستثمارات في موضوع كفاءة الطاقة ومشاريع النقل الذي يعتمد على الطاقة الكهربائية، ومشاريع تخفيضتعتبر ✓
على وجه التحديد جذ ابة للقطاع الخاص

أبعاد التنمية البيئية والوطنيةعلى مشاريع التخفيف والتكيف أن تراعي ✓

الرئيسية التي يتم من المعاييردراسات الجدوى المصممة جيًدا والتي تغطي الجوانب الفنية واالقتصادية والمالية وتغير المناختعتبر ✓
ة وطنيةتأييد الحكومات للعمل المناخي كمجال تدخل ذي أولويأخذها في االعتبار عند تقييم أهلية المشروع للتمويل، فضالً عن 

طبيعة المشاريع ومعايير تصميمها

المنتدى اإلقليمي العربي بشأن المبادرات المناخية لتمويل العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة

أبرز مخرجات المنتدى ورسائله األساسية
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على عمليات التمويل المناخي أن تأخذ باإلعتبار وجهات نظر مجموعات مختلفة من أصحاب✓
مجموعات المجتمع المدني واألوساط المصلحة خارج الحكومات والمؤسسات المالية لتشمل 

األكاديمية ومعاهد البحوث والفئات االهشة بما في ذلك الشباب

بئة التمويل توفير بيئة استثمارية مؤاتية وإطار قانوني وتنظيمي سليم بهدف تععلى الحكومات ✓
من القطاع الخاص وإشراكه بفعالية

تعزيز الشراكات وإشراك القطاع الخاص

المنتدى اإلقليمي العربي بشأن المبادرات المناخية لتمويل العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة

أبرز مخرجات المنتدى ورسائله األساسية



شكراً 

:  للمزيد من المعلومات

المنتدى اإلقليمي العربي: 27الطريق إلى مؤتمر األطراف •

:  متوفّر على الرابط التالي. بشأن تمويل العمل المناخي

https://www.unescwa.org/events/towards-

cop27-arab-regional-forum-climate-

finance

ت االحتياجات والتدفقا: موجز السياسات. 2022اإلسكوا، •

متوفّر . ةالمتعلقة بتمويل العمل المناخي في المنطقة العربي

:  على الرابط التالي

https://www.unescwa.org/publications/cli

mate-finance-needs-flows-arab-region

https://www.unescwa.org/events/towards-cop27-arab-regional-forum-climate-finance
https://www.unescwa.org/publications/climate-finance-needs-flows-arab-region

