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. ُیعَتَبر التمویل الحالي للبلدان النامیة في إطار مكافحة التغّیر المناخي واالقتراح الصادر عن اتفاق كوبنھاغن غیر فّعالیین
فباإلضافة إلى المساعدات اإلنمائیة الرسمیة والمساعدات من القطاع العام، على البلدان المتقدمة أن تلتزم بتمویل سنوّي 

  . من الناتج المحلي اإلجمالي لمكافحة التغّیر المناخّي في البلدان النامیة% ٦عن  جدید ال یقّل

  ، كوتشابامبا٢٠١٠االتفاق الشعبي، نیسان               

  
التمویل العالمي للمناخ عبارة عن نقل األموال من دول الشمال إلى دول الجنوب، لمساعدة  

ناخّي، وفي تحدید مسارات تنمیة منصفة البلدان النامیة في التعامل مع أثر التغّیر الم
  . ومستدامة، والشروع في مسارات التنمیة النظیفة في مجال الطاقة

، واالعتراف بالمسؤولیة التاریخیة لدول الشمال في التسبب "الملّوث یدفع الثمن"ووفقًا لمبدأ 
المسؤولة عن األزمة باألزمة المناخیة، والمسؤولیات المتوّجبة لمواجھتھا على البلدان المتقدمة 

وعلى ھذه االلتزامات تجاه الجنوب أن تتم عبر األموال . تخصیص مبالغ لمعالجة المناخ
  . العامة، ولیس عبر قروض أو استثمارات خاّصة

تمویل المناخ جزءًا من تعویضات الَدین المناخي الذي یدین بھ الشمال إلى  وقد ُیعَتبر 
  . موجب اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریّة حول تغّیر المناخالجنوب، وكذلك ھو التزام قانونّي ب

  كم المطلوب؟

مئات الملیارات سنویًا، وأكثر إن لم تأخذ الدول الثریة مسألة التخفیض وااللتزامات المالیة 
فعلى سبیل المثال، قّدرت الدراسة االستقصائیة العالمیة التابعة إلدارة األمم . على محمل الجّد

ملیار دوالر  ٦٠٠إلى  ٥٠٠أننا بحاجة إلى  ٢٠٠٩ؤون االقتصادیة واالجتماعیة المتحدة للش
كّلما تأخرنا في : خالصة القول إذًا. سنویًا من أجل الّتكّیف والتخفیض في البلدان النامیة

  . التحّرك اآلن دفعنا الثمن أغلى الحقًا

المتحدة ووافق علیھا عدد  وتقول اتفاقیة كوبنھاغن، وھي وثیقة سیاسیة تدافع عنھا الوالیات
على الدول المتقدمة أن تلتزم بھدٍف "في كوبنھاغن، إّن  ٢٠٠٩من الدول في كانون األول 

ولكّن ". لتلبیة احتیاجات الدول النامیة ٢٠٢٠ملیار دوالر سنویًا مع حلول  ١٠٠یجعلھا تسدد 
ن تّم دفع أرقام أكبر من ھذا الرقم رقم تعّسفّي ال یستند إلى الحاجة وال إلى التساوي، في حی

  . األموال إلنقاذ وول ستریت ولتمویل الحروب في العالم سنویًا

إضافًة إلى ذلك، یجب أن تأتي األموال من مصادر عاّمة وأن تكون على شكل ھبات ولیس 
وكذلك، ال یجب أن . قروضًا، فال یجب أن تتحّمل دول الجنوب عبء دیون لیست من صنعھا

المناخ ألھواء السوق والمستثمرین، فالّتكیف على وجھ الخصوص لیس  یخضع تمویل معالجة
  .باألمر الذي یعود باألرباح على القطاع الخاص، والطاقة المتجددة لیست غالبًا لصالح السوق
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  المعلومات المفاتیح
  الحاجة إلى مئات ملیارات

الدوالرات لتمویل المناخ 
خرنا في سنویًا، كلما تأ

التحّرك اآلن، دفعنا الثمن 
 أغلى الحقًا

  البلدان المتقدمة مسؤولة
تاریخیًا عن أزمة المناخ، 
وملزمة بتأمین التمویل للمناخ 

 .على شكل ھبات
  یمكن تأمین األموال عبر

مصادر مبتكرة لألموال مثل 
الضرائب على المعامالت 
المالیة وحقوق السحب 

 .الخاصة

 رة یجب أن یتّم صرف وإدا
األموال من خالل صندوق 

مناخ عالمي تحت سلطة 
اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة 

حول تغّیر المناخ، ویجب 
تأسیس ھذا الصندوق في 

 .كانكون



 
 
 

  بكم یقّدر المبلغ الذي توّفر حتى الیوم؟

، إال أنھا الیوم بعیدة كّل البعد عن الوفاء بالتعّھد، ٢٠١٢و ٢٠١٠ملیار دوالر للمناخ بین  ٣٠تعّھدت الدول المتقدمة في كوبنھاغن بتأمین 
وعلى الرغم من أّن كّل األموال یجب أن ُتضاف إلى األموال التي تسبق تعھدات قّمة كوبنھاغن في . وھو نذیر شؤم للتمویل في المستقبل

 ٣٫٩وكذلك، لم یتّم تسلیم سوى . لیل حركة التنمیة في العالمملیار دوالر فقط وفقًا لتح ٥٫٢، تّم دفع مبلغ ٢٠١٠، فبدءًا من أیلول ٢٠٠٩
 1.ملیار دوالر، وجاءت نسبة كبیرة من التمویل على شكل قروض

  كیف یمكن للدول الثریة أن تؤّمن األموال؟

. في الخزائن الوطنیة في ھذه األوقات من الركود االقتصادي، تنشأ الحاجة إلى مصادر مبتكرة من األموال باإلضافة إلى اعتمادات مالیة
  :وھناك عدد من المصادر الواعدة التي یمكنھا تأمین األموال الالزمة، ومنھا

 الضرائب على المعامالت المالیة، الرسوم على المعامالت في األسواق المالیة ومنھا األسھم والسندات والعمالت األجنبیة ومشتقاتھا؛

 أنشأھا صندوق النقد الدولي التي یمكن للبلدان أن تستبدلھا مقابل العملة الصعبة؛األصول االحتیاطیة التي : حقوق السحب الخاصة

توفیر أموال من إعانات الوقود األحفوري في الدول المتقدمة التي تتحول نحو تمویل المناخ في البلدان : تحویل إعانات الوقود األحفوري
 النامیة؛

على تذاكر الدرجة االقتصادیة $ ٦إحدى االقتراحات تدعو إلى فرض ضریبة . األموال ضریبة على تذاكر الرحالت الجویة الفردیة لزیادة
 على تذاكر الدرجة األولى؛$ ٦٢و

 .إیرادات من الضریبة على الكربون في الدول المتقدمة وتوجیھھا نحو الدول النامیة لتمویل المناخ

  كیف یجب تسلیم األموال الدولیة للمناخ؟ 

إطار التعاون (یجب تسلیم األموال من خالل آلیة فعالة ومنصفة، كما یجب أن تتّم إدارة األموال وصرفھا من خالل صندوق المناخ العالمي 
وھناك شبھ إجماع في محادثات األمم المتحدة حول المناخ إلنشاء صندوق . تحت سلطة اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن المناخ) العالمي

فالوالیات المتحدة بشكل خاص تھّدد بعرقلة إنشاء إطار . اخ العالمي في كانكون، ولكّن بعض العقبات السیاسیة تحول دون تنفیذ ذلكالمن
  . التعاون العالمي حتى تقّدم الدول النامیة تنازالت متعّلقة بالتخفیضات

تصمیم صندوق مناخ عالمي في إطار اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة في  ولتأمین القبول الفّعالّي والّسیاسّي لدى الدول المتقدمة والنامیة یجب
في مقابل اقتراح الوالیات (عملیة شاملة بقیادة خبراء من األمم المتحدة في مجال المناخ والتنمیة وغیرھا من المجاالت المتعلقة بالموضوع 

رورّي أیضًا أن ُیحَكم صندوق المناخ العالمي بشكل متساٍو وممثٍل من قبل ومن الّض). المتحدة القائل بأن یقوم وزراء المالیة بھذه المھّمة
  . أكثریة تشكلھا الدول النامیة، وأن یضمن مشاركة المجتمع المدني، بما فیھ المجتمعات المتضررة

  ال دور للبنك الّدولّي

فللبنك الّدولّي خبرة كبیرة في تسبب . المناخ العالمّيال یجب أن یتمّتع البنك الّدولّي أو غیره من مصارف التنمیة بأّي دور في صندوق 
كعام قیاسي للبنك الدولي في مجال تمویل الفحم، وھو یمّثل زیادة بنسبة  ٢٠٠٩فقد تّم تسجیل العام . التغیر المناخّي، ولیس في تجّنب حدوثھ

  . الدیموقراطي والعدالة االجتماعیة والسالمة البیئیةلذا، فِسِجّل البنك الدولي ضعیف في ما یتعّلق بالحكم  ٢٠٠٩.2خالل العام % ٣٥٦

وعلى صندوق المناخ العالمي أن یمّكن الدول النامیة من الوصول إلى األموال مباشرًة، ودون الحاجة إلى المرور بالوكاالت متعددة 
  . الطأأطراف مثل البنك الدولي

                                                             
  ٢٠١٠ي العالم، أیلول حركة التنمیة ف ”A long way to go- an update on the state of fast start climate finance“مارك،   1
. http://www.wdm.org.uk/sites/default/files/alongwaytogo.pdf 
   ٢٠١٠، تشرین الثاني جیبس لمركز معلومات البنك-، أعّده ھایك ماینھارت"إحداثیات مجموعة البنك الدولي حول تمویل قطاع الطاقة"  2
 www.bicusa.org 
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فبما أّن ھذه الدول ھي األكثر . لدول النامیة الوصول المباشر إلى األموالوصندوق التكّیف التابع لألمم المتحدة ھو أول صندوق یسمح ل
ویمّثل صندوق . تأثرًا بتغّیر المناخ واألقّل تسببًا بھ، فإّن أغلبیة طفیفة من أعضاء مجلس اإلدارة في الصندوق تنتمي إلى الدول النامیة

أمینھ الوصول المباشر ولھیكلیة إدارتھ، لذا فإّنھ یستحق دعمًا أكبر من ِقبل البلدان التكّیف مثاًال ُیحتذى بھ بالنسبة لصندوق المناخ العالمي لت
  .من التمویل السریع% ١المتقدمة، فحتى اآلن، تّم تمویلھ بأقّل من 
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  القضایا الرئیسیة للتفاوض

 األمم المتحدة اإلطاریة في كانكون تصمیم صندوق مناخ عالمّي تحت سلطة اّتفاقّیة. 

 ال یجب أن یتمّتع البنك الّدولّي بأّي دور في صندوق المناخ العالمّي. 

 على الدول المتقدمة تمویل المناخ عن طریق الھبات والموارد العامة بما یتماشى مع الحاجة واإلنصاف. 

 كرة تتضّمن الضرائب على المعامالت المالیة وحقوق السحب یجب أن تبدأ البلدان المتقدمة بخلق األموال من مصادر تمویل مبت
 .الخاصة باإلضافة إلى أموال الخزنة الوطنیة

 على تمویل المناخ من ِقَبل الدول المتقدمة أن یعالج دیون المناخ. 
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