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 2022أكتوبر    – من منظمة أوكسفام  إعالمیة  مذكرة إحاطة  

 
 

وھو  - 2020ملیار دوالر أمریكي في عام  100مة في تحقیق ھدف تمویل المناخ البالغ فشلت البلدان المتقدّ 
د  وحشالمعاًما. وتزعم ھذه البلدان أّن تمویل المناخ المقّدم و  13الذي جرى التعھد بھ قبل  لاللتزامالموعد النھائي 
ر منھا من التمویل ملیار دوال  13.1حشد جرى ( 2020ملیار دوالر أمریكي في عام  83.3قد وصل إلى 

 - 21الخاص). لكن منظمة أوكسفام تقّدر أّن قیمة تمویل المناخ المقّدم كانت فقط ثلث ما جرى اإلبالغ عنھ (
 ملیار دوالر).  24.5

 
عادل ملیار دوالر وضمان توفیر تمویل   100الـ وثّمة حاجة إلى اتخاذ إجراءات فوریة الستعادة الثقة في ھدف

في إحصاء األشیاء الخاطئة بطریقة خاطئة. لفترة طویلة جًدا استمرت معظم البلدان المتقدمة  إذ. مناخلل وقوي
فھناك الكثیر من القروض، والكثیر من الدیون، وعدد قلیل جًدا من المنح، والقلیل جًدا من التكیّف، والكثیر من  

 المحاسبة غیر النزیھة والمضللة.
 

) وما بعده لتصحیح COP27تمر األمم المتحدة المعني بتغیّر المناخ (مؤ یعرض ھذا الموجز توصیات للعمل في
أفقر البلدان والمجتمعات األشّد عرضة للمناخ في  حرمان ھذه القضایا، واستعادة الثقة في تمویل المناخ ومنع

 العالم من تمویل المناخ الذي تحتاجھ بشكل عاجل والتي یحق لھا الحصول علیھ.

 

 2022 أكتوبر -جمیع الحقوق محفوظة لمنظمة أوكسفام الدولیة 

كتب ھذه الورقة تریسي كارتي وجان كوفالزیغ. وتعرب منظمة أوكسفام عن امتنانھا للدعم ووجھة النظر اللذین قّدمھما كریستوفر  
استشاریة بحثیة مستقلة تركز بشكل خاص على روي وأندرو ھاتل وھانز بیتر دیجغارد من شركة إنكا لالستشارات، وھي شركة 

تمویل المناخ، والتي أجرت معظم التحلیالت الفنیة التي یقوم علیھا ھذا التقریر. كما توّد منظمة أوكسفام أن تشكر ستیفن كاتس على 
االقتصادیة التي یقوم علیھا ھذا تحلیلھ التقني للمحاسبة المكافئة لمنحة لجنة المساعدة اإلنمائیة التابعة لمنظمة التعاون والتنمیة 

التقریر. وتقّر أوكسفام أیًضا بمساعدة بیرترام زاغیما وأمیل لو كومت وغیوم كومبان وھنا نیلسون ومیرا ألیستیغ في إنتاجھا. وھو  
 جزء من سلسلة من األوراق المكتوبة إلثراء النقاش العام بشأن قضایا التنمیة والسیاسات اإلنسانیة. 

 إلكتروني التواصلالقضایا المثارة في ھذه الورقة، یرجى  عنمعلومات لمزید من ال
 advocacy@oxfaminternational.org .عبر

والحمالت والتعلیم والبحث، ھذا المنشور محمي بموجب حقوق الطبع والنشر ولكن یمكن استخدام النّص مجانًا ألغراض المناصرة 
بشرط ذكر المصدر بالكامل. ویطلب صاحب حقوق الملكیّة الفكریّة أن یُحاط علًما بأّي من ھذه االستخدامات بھدف تقییم األثر. أّما 

ن  في ما یتعلق بالنسخ في أي ظروف أخرى أو إعادة استخدام ھذا المحتوى في منشورات أخرى أو ترجمتھ أو أقلمتھ فال بّد م
  policyandpractice@oxfam.org.uk. الحصول على إذن وقد یتوّجب بدل مالي لقاء ذلك. للتواصل إلكترونیًا:

 إّن المعلومات الواردة في ھذه الورقة صحیحة وقت إرسالھا للنشر. 

 .2021في یونیو   ISBN 978-1-78748-978-3: الرقم المتسلسلنشرتھ منّظمة أوكسفام بریطانیا تحت 
 DOI: 10.21201/2022.9752  

Oxfam GB, Oxfam House, John Smith Drive, Cowley, Oxford, OX4 2JY, UK. 

توسكو/منظمة  أوكسفام إنترمون  طفًال، نزحوا بسبب الجفاف في إثیوبیا. تصویر: بابلو  12صورة الغالف: أمینة إبراھیم، أم لـ
 .2019إسبانیا، 

mailto:advocacy@oxfaminternational.org
mailto:policyandpractice@oxfam.org.uk
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 مقدّمة  1
 

الذي جرى   لاللتزاموھو الموعد النھائي  - 2020ملیار دوالر في عام   100لقد فشلت الدول المتقدمة في تحقیق ھدف تمویل المناخ البالغ 
  6.71بلغ العجز فقد . ووفقًا لتقییم منظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة الذي استند إلى تقاریر من البلدان المساھمة، 1عاًما  13التعھد بھ قبل 
 ملیار دوالر. 

 
ملیار دوالر  100ملیار دوالر، وبھذا الھامش الكبیر، یجب أن یكون في حّد ذاتھ أمًرا مثیًرا للقلق: فمبلغ   100إن االخفاق في تحقیق ھدف الـ 

طة اإلعالمیة، یخلص كشف ھذه اإلحاتأكثر من ذلك بكثیر. ولكن كما ھي حاجة ال فیماھو الحّد األدنى الذي یجب أن تساھم بھ ھذه البلدان، 
ملیار  83.3أّن الواقع أسوأ بكثیر. ففي حین تزعم البلدان المتقّدمة أّن تمویلھا للمناخ الذي قّدمتھ وحشدتھ قد بلغ  إلى تحلیل منظمة أوكسفام

لمناخیة المقدمة إلى البلدان ملیار دوالر منھا كتمویل خاص)، تقّدر منظمة أوكسفام أّن القیمة الفعلیة للمساعدة ا 13.1( 2020دوالر في عام 
 ملیار دوالر.   24.5 - 21أي حوالي  -النامیة كانت ثلث ذلك فقط 

 
ملیار دوالر على الورق، إال أنّھ لم یُدفع سوى القلیل جًدا في الممارسة العملیة  100وفي حین أولي الكثیر من االھتمام السیاسي للوصول إلى 

على كیفیة احتساب  ادلة وقویة. وفي إطار مفاوضات األمم المتحدة بشأن المناخ، لم تتفق البلدان قطّ لضمان الوصول إلى ھذا المبلغ بطریقة ع
ى ذلك إلى مزیج من المعاییر المحاسبیة وانتشار األسالیب التي تبالغ في  ملیار دوالر. وقد أدّ  100التمویل الذي یساھم في تحقیق ھدف الـ

 تقدیر قیمة الدعم المقّدم بھامش كبیر.
 

لة، ال تزال القروض تھیمن على تمویل المناخ (بما في ذلك حصة كبیرة من القروض غیر  وباإلضافة إلى الممارسات المحاسبیة المضلّ 
، فإّن حصة األسد من 2020-2019ف في ما زاد تمویل التكیّ فیالتساھلیة)، ما یسھم في أزمة دیون متصاعدة في البلدان المنخفضة الدخل. و

 ال تزال تذھب إلى التخفیف.  تمویل المناخ
 

المتعّدد   موبناء أساس للتقدّ ثقة لزرع ال مھم  وھوإن التمویل الدولي للمناخ أمر بالغ األھمیة الستجابة عالمیة عادلة وكافیة لتغیّر المناخ. 
ھا تفي بالتزاماتھا بدعم البلدان ، على أنّ األطراف أن یُنظر إلى البلدان الغنیة، التي تتحمل أكبر قدر من المسؤولیة عن التسبب في تغیّر المناخ

 النامیة. 
 

الممارسات المحاسبیة  وتشكلفي بلدان كثیرة، وھو ما یجعل العمل المناخي ممكنًا. وتمویل المناخ مھّم مادیًا في العدید من المجتمعات  كما أنّ 
في الخطوط األمامیة ألزمة المناخ،  المستضعفةحتیاجات التكیّف للنساء واألطفال وغیرھم من الفئات ال  ةنیاالتي تبالغ في تمویل المناخ خ

ا یؤّدي إلى فقدان األرواح دوالر مبالغ في احتسابھ ھو دوالر ال تحصل علیھ البلدان النامیة، م لذا فإّن كلّ االنبعاثات.  لخفضوالحاجة الملحة 
 وسبل العیش وضیاع فرص االنتقال المنخفض الكربون. 

 
قدر تكالیف التكیّف . وتُ یبدو أصغر واقل  ملیار دوالر الذي لم یتم الوفاء بھ 100الوعد البالغ  وتجعلاحتیاجات تمویل المناخ ملّحة ومتزایدة  إنّ 

وتشیر التقدیرات المتحفظة إلى   2030.2ملیار دوالر في عام  300ملیار دوالر، ویمكن أن ترتفع إلى  70في البلدان النامیة حالیًا في حدود 
، ویجب أن تأتي نسبة كبیرة منھا من  2030تریلیون دوالر بحلول عام  5.9االحتیاجات االستثماریة للتخفیف من آثار تغیّر المناخ تبلغ  أنّ 

تشیر التقدیرات األكثر شموًال إلى أنّھ بحلول عام  إذ. كما أن تكالیف الخسائر واألضرار آخذة في االرتفاع أیًضا، 3التمویل الدولي للمناخ
 . 4ملیار دوالر  580و 290، قد تتراوح االحتیاجات ما بین 2030

 
صناعة الوقود األحفوري واألرباح التي    تتلقاه لذيا الدعمملیارات من بال ویتم تجاوزھا ن تلبیة االحتیاجات ع  بعیدةتدفقات تمویل المناخ الحالیة 

 25، حققت 2021. ففي عام 5ملیار دوالر سنویًا 423ر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أّن الدعم العالمي للوقود األحفوري یبلغ تحققھا. ویقدّ 
قص بل ما ینقص ھو عمل حكومي لضمان توجیھ التمویل لیس المال الذي ینفي الواقع، . 6ملیارات دوالر 205شركة نفط وغاز أرباًحا بقیمة 

 لمعالجة أزمة المناخ بدًال من التسبب فیھا. 
 

ملیار دوالر، واألھم من   100عادة بناء الثقة في تنفیذ االلتزام البالغ إلإلى اتخاذ إجراءات فوریة لتحسین المعاییر المحاسبیة، إذًا ثّمة حاجة 
ملیار  100ر أخطاء ھدف الـوأال یكرّ بالفعل االحتیاجات  2025على ھدف مالي جدید لفترة ما بعد عام  ضمان أن یلبي االتفاق كلّھ ذلك

ھّم  ة أخرى على مثل ھذا األساس الصارخ، مع غیاب الوضوح بشأن ما یُ دوالر. وال ینبغي نھائیًا أن یُقّدم "التزام" دولي بتمویل المناخ مرّ 
للجمیع، إذ تركت البلدان المتقدمة وحدھا إلحصاء  متاحةكانت التداعیات لقد ومن یلتزم بماذا، أو حتى خطة للموافقة على مثل ھذه المسائل. 

         معظمھا ھذه الحریة للمبالغة في سخائھا. والتي استغلتاألموال، 
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ي  تقییم القیمة الحقیقیة لتمویل المناخ المبلّغ عنھ ف  2
2019 -2020 

یمكن  و -توفّر مذكرة منھجیة منفصلة تفاصیل كاملة عن االفتراضات والحسابات التي تدعم تقدیرات منظمة أوكسفام المبیّنة في ھذا القسم 
 الرجوع إلى المصادر أدناه.

یار دوالر إلى أّن تمویل المناخ قد بلغ مل 100األخیر عن التقّدم المحرز نحو تحقیق ھدف الـ ةاالقتصادییشیر تقریر منظمة التعاون والتنمیة 
. وقد تبدو ھذه األرقام كبیرة، لكنھا نتیجة لمنھجیات 2020ملیار دوالر في عام  83.3وحوالي  2019ملیار دوالر في عام   80.4حوالي 

دة األطراف. وثّمة قضیتان المتعدّ دة األطراف وبعض صنادیق المناخ عیبة أنتجتھا البلدان المتقدمة ومصارف التنمیة المتعدّ محاسبیة مُ 
 رئیسیتان تبرزان في ھذا الصدد.

ل للمناخ عندما ال یكون التخفیف أو التكیّف الھدف الرئیسي لمشروع أو برنامج جرى یموتأوًال، یبالغ تمویل المناخ المبلّغ عنھ في تقدیر أھمیة 
في الحسبان من خالل اإلبالغ فقط عن نسبة من تكلفة المشروع أو البرنامج، فإن مة عادة ما تأخذ ذلك البلدان المتقدّ  اإلبالغ عنھ. وفي حین أنّ 

 .بالمشروع عناصر المناخمعظمھا یفعل ذلك من دون تقییم دقیق لتكالیف المشروع ومع افتراضات سخیة بشأن 

ثانیًا، یجري االبالغ عن القروض واألدوات األخرى من غیر المنح بقیمتھا االسمیة ولیس على أساس "الجھد" الذي یبذلھ المساھمون، أو 
 المنفعة المالیة للبلدان المتلقیة بشروط تفضیلیة أكثر من تلك المتاحة في السوق.  

على األرجح أقّل بكثیر مّما  اتحدیدً ة الصافیة للدعم الذي یستھدف العمل المناخي ین ھذین ھي أن تكون القیموالنتیجة لوجھي القصور المحاسبیّ 
  تشیر إلیھ أرقام تمویل المناخ المبلغ عنھا.  

 تقدیر المساعدة الصافیة الخاصة بالمناخ 
لھذین العاملین الرئیسیین، من أجل تقدیم تمثیل  یأخذ تقدیر منظمة أوكسفام "للمساعدة الصافیة الخاصة بالمناخ" في االعتبار التأثیر المشترك 

 الرامیة تحدیًدا إلى التخفیف أو التكیّف من تلك التي تقّدمھا أرقام تمویل المناخ المبلّغ عنھا رسمیًا. و ،أفضل للقیمة الصافیة لألموال المقدمة

لألموال المقّدمة. ثانیًا، بدًال من حساب القروض   ونفعل ذلك أوًال عن طریق وضع افتراض أكثر واقعیة بشأن متوسط األھمیة المناخیة
بعبارة أخرى، مقدار التمویل الذي یقّدمھ  أي  – وغیرھا من األدوات الُمیّسرة من غیر المنح بقیمتھا االسمیة، فإننا نقدر ما یعادلھا من المنح

   المساھم.

، استخدمنا تقدیرات مكافئة للمنح 2018-2017لتمویل المناخ في  في التقییم األخیر لمنظمة أوكسفام للمساعدة الصافیة الخاصة بالمناخو
لة بالمناخ كما جرى اإلبالغ عنھا إلى منظمة التعاون والتنمیة ة بالبلدان المساھمة لقروض المساعدة اإلنمائیة الرسمیة ذات الصّ الخاصّ 

إلجراء ھذا الحساب. ومن أھمھا أّن القروض تُخصم بنفس المعدل االقتصادیة. ومع ذلك، ثّمة عیوب كبیرة في المنھجیة التي تستخدمھا البلدان 
 % بغّض النظر عن المتبرع أو عملة اإلقراض، وھو ما یبالغ في جھود الجھات المانحة.5األساسي البالغ 

عدالت الخصم على أساس التكلفة رة باستخدام مھذا التقدیر حسابًا أقوى "لصافي القیمة الحالیة" للقروض الثنائیة المیسّ من أجل استخدمنا  ا،ذل 
. كما أضیف ھامش مخاطرة إلى معدل الخصم، الذي یستند إلى تقییم أجرتھ 7لھا المانح وقت صرف القرضالطویلة األجل لألموال التي یتحمّ 

 .   8منظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة للمخاطر االئتمانیة للبلدان المتلقیة وقت صرف القروض

 ھ ال ینبغي احتسابھ كمساعدة.عبء الدیون المرتبط بھذا التمویل أنّ یعني إذ ات غیر الُمیّسرة عند الصفر في تقدیراتنا وتُحسب األدو

، باستخدام ھذا النھج، فإننا نقدر أن إجمالي المساعدة الصافیة الخاصة 1المساعدة الصافیة الخاص بالمناخ في الرسم  عمود ظھر وكما یُ 
ملیار دوالر في المتوسط  23.5 - 20، و 2020ملیار دوالر في عام  24.5 - 21، و2019ملیار دوالر في عام  22 - 18.5بلغ  قد بالمناخ 

  9 - 8ة بالمناخ بحوالي ، نقّدر صافي المساعدة الخاصّ 2بة للتكیّف وحده، كما ھو موضح في الرسم . وبالنس2020-2019في الفترة 
 . 2020-2019ملیار دوالر في المتوسط في  10.5 - 9، و2020ملیار دوالر في عام  11.5 - 9.5، و2019ملیارات دوالر في عام 

منح المساھمین   اتساعدة الصافیة الخاصة بالمناخ إذا استخدمنا حسابات مكافئكذلك ما سیكون تقدیرنا للم 2و 1وللمقارنة، یبیّن الرسمان 
"المساعدة الصافیة الخاصة بالمناخ (المساواة بین  عمودظھر یُ كما للقروض الثنائیة استناًدا إلى منھجیة منظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة. و

منح منظمة التعاون والتنمیة  اتاستخدام منھجیة مكافئ فإنّ ، 1ادیة)" في الرسم األنواع االجتماعیة في منظمة التعاون والتنمیة االقتص
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  2.5 - 1.5، وتمویل التكیّف بمقدار  2020ملیار دوالر في عام  7 - 5.5ر لتمویل المناخ اإلجمالي بمقدار قدّ من المستوى المُ یزید االقتصادیة 
 ملیار دوالر.    

- 2019و 2020و 2019المبلّغ عنھ مقابل تقدیرات منظمة أوكسفام لصافي المساعدة الخاصة بالمناخ (متوسط : تمویل المناخ 1الرسم 
2020 ( 

وقھ ویوجد أسفل الخط المنقط التمویل العام المقّدم، وف - ) 2022aمالحظة: تظھر األعمدة الحمراء تمویل المناخ المبلغ عنھ كما جّمعتھ منظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة ( 
خاصة بالمناخ استناًدا إلى  یوجد بشكل أساسي التمویل الخاص المحشود وبعض ائتمانات التصدیر. وتظھر األعمدة البرتقالیة تقدیر منظمة أوكسفام للمساعدة الصافیة ال

للمساعدة الصافیة الخاصة بالمناخ باستخدام منھجیة أكثر قوة  المحاسبة المكافئة لمنحة منظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة. وتظھر األعمدة الخضراء تقدیر منظمة أوكسفام 
) في قائمة المراجع للحصول 2022رجى مراجعة ت. كارتي وج. كوفالزیغ (. یُ 0.5إلى أقرب  لتقدیر تكافؤ المنح. كما تظھر األعمدة البرتقالیة والخضراء أرقاًما مدّورة

 على منھجیة مفّصلة.

 2019لّغ عنھ مقابل تقدیرات منظمة أوكسفام للمساعدة الصافیة بالتكیّف فقط الخاصة بالمناخ (متوسط : تمویل التكیّف المب2الرسم 
 ) 2020-2019و 2020و

أوكسفام ). وتظھر األعمدة البرتقالیة تقدیر منظمة 2022aتمویل التكیّف المبلغ عنھ كما جّمعتھ منظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة (  األعمدة الحمراءمالحظة: تظھر 
تقدیر منظمة أوكسفام  األعمدة الخضراء للمساعدة الصافیة الخاصة بالمناخ لتمویل التكیف استناًدا إلى المحاسبة المكافئة لمنح منظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة. كما تظھر

% من التمویل  50تظھر جمیع األرقام التمویل القائم على التكیف فقط، وال یشمل  للمساعدة الصافیة الخاصة بالمناخ للتكیّف باستخدام منھجیة أكثر قوة لتقدیر تكافؤ المنح. و
) في قائمة المراجع للحصول على منھجیة  2022رجى مراجعة ت. كارتي وج. كوفالزیغ (. یُ 0.5الشامل. وتظھر األعمدة البرتقالیة والخضراء أرقاًما مدّورة إلى أقرب 

 مفّصلة.
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ج المستخدمة لتقدیر صافي المساعدة الخاصة بالمناخ قویة ومبّررة. وحتى لو افترضنا وجود ھامش خطأ كبیر،  ھُ االفتراضات والنُ ونعتقد أن  
ا یوحي بھ تمویل أقّل بكثیر ممّ  2020و 2019فمن المرجح أن تكون القیمة الصافیة الحقیقیة للدعم الخاص بالمناخ للبلدان النامیة في عامي 

 غ عنھ رسمیًا. المناخ المبل

 إحتساب ما یھّم: معالجة العیوب المحاسبیة  3

 المناخ غیر الخاضعة للمساءلة   محاسبة أھمیة 
في تقدیر األھمیة المناخیة لألموال المبلغ عنھا. وبسبب االفتقار إلى البیانات  غة كبیرة مبالیسمح النظام الحالي لإلبالغ عن تمویل المناخ ب

ألرقام أمًرا صعبًا في أحسن األحوال بل ومستحیًال في لطرف ثالث تدقیق األھمیة المناخیة لألموال یصبح  المفصح عنھا بشأن كیفیة حساب
 كثیر من الحاالت.

 التمویل الثنائي للمناخ 

إلى  تستند ر المناخ إلى اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة المتعلقة بتغیّ  المقّدمة معظم البلدان المتقدمة في تقاریرھا الثنائیة المتعلقة بتمویل المناخ
ثّمة سعي إلى تحقیقھا كھدف رئیسي   نظام عالمة ریو: إذ توسم المشاریع بعالمة ریو للتخفیف وعالمة ریو للتكیّف، وتشیر إلى ما إذا كان

 . )1) أو ھدف ثانوي (عالمة ریو 2(عالمة ریو 

حسب مشاریع عالمة % من إجمالي حجم المشروع، في حین تُ 100بنسبة  2حسب مشاریع عالمة ریو تُ لمناخ، عادة ما ولإلبالغ عن تمویل ا
 1د الجدول  النظر عن مدى أھمیة المكون المناخي الفعلي. ویحدّ  %)، بغضّ 50% أو 40عادة بنسبة مئویة واحدة (على سبیل المثال  1ریو 

لحساب العنصر المناخي في المشاریع التي كان فیھا العمل المناخي أحد األھداف  2020و 2019امي المعامالت التي طبقتھا البلدان في ع
  .9دةالمتعدّ 

 ریو لبلدان مختارة عالمة: معامالت حساب تمویل المناخ حسب 1الجدول 

 1 عالمة ریو 2 عالمة ریو البلد  

 *% 30 % 100 أسترالیا 

 %30 % 100 كندا 
 %50 % 100 الدانمارك 

 %40 % 100 مؤسسات االتحاد األوروبي 
 %50 % 100 ألمانیا
 %50 % 100 الیابان 
 %40 % 100 ھولندا 

 %30 % 100 نیوزیلندا 
 %40 % 100 النرویج 
 %50 % 100 إسبانیا
 %40 % 100 السوید 

 %50 %85 سویسرا 
 ال ینطبق  ال ینطبق  الوالیات المتحدة األمریكیة 

للتكیّف مع   2و   1). ویبیّن الجدول النسب المئویة للمساھمین المدرجین في القائمة لتحدید قیمة مشروعي عالمة ریو 2022bوالتنمیة االقتصادیة (المصدر: منظمة التعاون 
على الرغم من أنّھا محّددة  %، 100بنسبة  1المناخ والتخفیف من آثاره. ویحسب بعض المساھمین األصغر (غیر المدرجین في ھذا الجدول) قیمة مشاریع عالمة ریو 

لمشاریع الممولة على أساس صراحة على أنھا ال تستھدف العمل المناخي كھدف أساسي. وقد وضعت عبارة "ال ینطبق" على الوالیات المتحدة ألنھا تحسب المكون المناخي ل
 كل حالة على حدة. 

 ما لم یمكن حساب قیمة محّددة بالدوالر.  *
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 طراف لتمویل المناخ د األ التنمیة المتعدّ   بنك 

دة األطراف ھو اإلبالغ دة األطراف مخاوف أیًضا. وفي حین أن نھج بنوك التنمیة المتعدّ بلغ عنھ بنوك التنمیة المتعدّ تیثیر تمویل المناخ الذي  
 راء تدقیق مستقل.فقط عن المكونات الخاصة بالمناخ في برامجھا للتكیّف والتخفیف، لیست ھذه الطریقة شفافة بما یكفي للسماح بإج

م سوى القلیل جًدا من األدلة لدعم مزاعمھ بشأن المبلغ  إّن البنك الدولي ھو أكبر مزّود متعدد األطراف لتمویل المناخ، ومع ذلك فھو ال یقدّ 
باستخدام   الدولي نكالذي یقدّمھ. وقد حاول تقییم أجرتھ منظمة أوكسفام مؤخًرا إعادة إنشاء أرقام تمویل المناخ المبلغ عنھا من قبل الب

عملیات اإلبالغ الحالیة للبنك الدولي عن تمویل المناخ ھي  أنّ إلى التقریر  خلصللبنك. و 2020المعلومات العامة للمشاریع في السنة المالیة 
ملیارات دوالر، أو   7من النوع الذي ال یمكن فیھ التحقق من مستویات التمویل المزعوم المقدمة بشكل مستقل ویمكن أن تنخفض بمقدار 

40 .%10 

 اإلفراط المنھجي في اإلبالغ عن القروض 
بدًال  -بالغ عن تمویل المناخ باإلبالغ عن القروض وغیرھا من األدوات غیر الممنوحة بالقیمة االسمیة تسمح القواعد والممارسات الحالیة لإل

األرقام المبلغ عنھا ال تعكس "جھد" المساھمین، وال الفائدة المالیة للبلدان المتلقیة.   من مبلغ التمویل الذي یجري منحھ. وعلى ھذا النحو، فإنّ 
 إعادة ن على البلدان المنخفضة الدخلذلك أّن البلدان المتقدمة تنسب الفضل في توفیر تمویل المناخ الذي یتعیّ ومن بین قضایا أخرى، یعني 

 سداده فعلیًا.

تي بتكلفة وتكمن القیمة الحقیقیة للقروض المقّدمة إلى البلدان النامیة في الفائدة المالیة عندما تكون تلك القروض میّسرة وبفائدة منخفضة، وتأ
القروض من المنح، أي تقدیر المبلغ  یعادل ما من القروض بأسعار السوق. وتتمثل إحدى الطرق لتقریب ھذه المنفعة المالیة في النظر في  أقلّ 

 الذي یُمنح في قرض أو أداة أخرى بمجرد أخذ السداد وفترات السماح وعوامل أخرى في االعتبار.

وھي ممارسة یجب أن تتبعھا تقاریر تمویل  -ا لإلبالغ عن المساعدة اإلنمائیة الرسمیة الثنائیة قد أصبحت المحاسبة المكافئة للمنح اآلن معیارً و
على عدد  المناخ. بید أّن منھجیة لجنة المساعدة اإلنمائیة التابعة لمنظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة المستخدمة لحساب معادلة المنح تنطوي 

% 5فراط المنھجي في االحتساب. ومن أھّمھا كون جمیع القروض تُخصم بنفس المعدل األساسي البالغ من العیوب الرئیسیة، ما یؤدي إلى اإل
وقد أّدى ذلك إلى تضخیم  شدیدة االختالف لألموال عبر المانحین والعمالت.البغض النظر عن المانح أو عملة اإلقراض، مع تجاھل التكالیف 

الرسمیة في السنوات األخیرة، عندما كانت عائدات السندات الحكومیة من عمالت اإلقراض  جھود المانحین في قروض المساعدة اإلنمائیة 
 (الیورو والین في المقام األول) منخفضة.

لتقدیم ا وبالنسبة لتمویل المناخ، فإّن القدرة على حساب القروض بالقیمة االسمیة الكاملة بدًال من المبلغ الذي یُمنح فعلیًا یخلق حافًزا ضخمً 
اعدة القروض بدًال من المنح. وباإلضافة إلى ذلك، وبما أن معظم البلدان المتقدمة تعتبر تمویل المناخ جزًءا من التزاماتھا المتعلقة بالمس
التي  اإلنمائیة الرسمیة، فإّن اإلفراط في إحصاء جھود المانحین في قروض المساعدة اإلنمائیة الرسمیة یزداد تحفیًزا. وبموجب القواعد

وفي الواقع، أصدرت  وضعتھا البلدان المتقدمة، تمكنت من المطالبة بائتمانات للمساعدة اإلنمائیة الرسمیة أكثر مما تكلفھا القروض فعلیًا.
  2020-2019الحكومة الفرنسیة وثیقة میزانیة في وقت سابق من ھذا العام تنص على أنھا مقابل قروض المساعدة اإلنمائیة الرسمیة في 

 .  11یورو مقابل كل یورو من الجھود 5انت تطالب بأكثر من ك

الكثیر من القروض، والكثیر من الدیون، والقلیل جًدا   4
 من التكیّف 

 ة ھیمن م القروض  ال تزال  
 

التعاون االقتصادي في إحصاء القروض على نطاق واسع، وھي تھیمن على توفیر تمویل المناخ. ووفقًا ألحدث تقییم أجرتھ منظمة  مبالغةثّمة 
في   -كانت حصة كبیرة منھا غیر میسرة  -ملیار دوالر)  48.6( 2020% من التمویل العام للمناخ في عام 71والتنمیة، شكلت القروض 

ن . وتضطر البلدان النامیة إلى الحصول على قروض لالستجابة ألزمة مناخیة لم تك 12ملیار دوالر) 17.9% فقط كمنح (26حین جرى تقدیم 
 السبب فیھا، في حین تطلب البلدان المتقدمة المدیح مقابل التمویل الذي ال تقّدمھ. 
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% من إیراداتھا الحكومیة على سداد الدیون 14، كانت البلدان المنخفضة الدخل تنفق ما معّدلھ 2020ووفقًا لمنظمة عدالة الدیون، في عام 
، زادت جائحة كورونا من حّدة أزمة الدیون 2020. ومنذ عام 13ملیار دوالر 31دان نمًوا الخارجیة، وقد بلغ سداد الدیون الخارجیة ألقّل البل

وأصبحت التوقعات قاتمة: إذ یشیر تحلیل القدرة على تحمل الدیون المشترك بین البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى أّن أكثر من نصف 
ح أیًضا أن تتأثر البلدان النامیة بالزیادات  . ومن المرجّ 14ون أو معّرضة لخطر كبیرالبلدان في مجموعتھا المنخفضة الدخل إما في ضائقة دی

 .15األخیرة في أسعار الفائدة في سوق رأس المال العالمیة، ما یعني ضمنًا زیادة السداد وزیادة أخرى في الدیون العامة
 

فالعدید من البلدان ذات الدیون المتزایدة التي ال یمكن تحملھا  .16اصإن االستخدام الواسع النطاق لقروض المناخ غیر التساھلیة ضاّر بشكل خ
ھذا الدین یُقّدم بشروط أصعب. وقد اتفقت  الزیادة في القروض غیر المیسرة أنّ تعني مثقلة بالمزید من الدیون باسم المساعدة المناخیة، وھي 

وقد حان الوقت العتماد نفس النھج لتمویل  ،حسب كمساعدة إنمائیة رسمیةالبلدان المتقدمة منذ أمد بعید على أن التمویل غیر المیسر لن یُ 
 ملیار دوالر. 100المناخ للمساھمة في تحقیق ھدف  

 
لجمھور بعد، إّن األرقام الشاملة عن التمویل الثنائي التي جرى اإلبالغ عنھا إلى اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ لیست متاحة ل

% من تمویل المناخ المتعدد األطراف. ومن بین  67، شكلت األدوات غیر التساھلیة 2020-2019لكن منظمة أوكسفام تقّدر أنھ في الفترة 
% من تمویل للمناخ 71رة (ملیار دوالر من تمویلھا المناخي من خالل أدوات غیر میسّ  22.6دة األطراف ذلك، قّدمت بنوك التنمیة المتعدّ 

 . 17)2020-2019في الفترة المبلغ عنھ 
 

، 2015قد تضاعف دین فانواتو العام في أعقاب إعصار بام في عام فر المناخ من الدیون. كما تزید الكوارث الجویة المتطّرفة التي یغذیھا تغیّ 
ر المناخ ضربة ثالثیة: فھي  آلثار تغیّ . وتواجھ البلدان الواقعة على الخطوط األمامیة 18كبیر إلى تكالیف إعادة البناء ویرجع ذلك إلى حدّ 

ر من األحوال الجویة المتطرفة التي تسبّب دماًرا واسع النطاق وتتعرض ألضرار من تمویل المناخ المثقل بالدیون الذي ینبغي أن  تتضرّ 
ة الصغیرة والمنخفضة الدخل) أن یساعدھم؛ ویتعین على الدول التي تعاني من الدیون و/أو المخاطر المناخیة العالیة (وخاصة الدول الجزیری

 . تدفع المزید للحصول على التمویل. وسیدفع العدید من البلدان التي ساھمت بأقل قدر في تغیر المناخ أكثر من غیرھا لتمویل استجابتھا لھ

 فاستمرار الفجوة في تمویل التكّی 
ملیار   28.6مقارنة بالسنوات السابقة، إذ وصل إلى  2020ر في عام ستناد إلى تقاریر البلدان المتقدمة، ارتفع تمویل التكیّف بشكل كبیباال

دوالر. ولكن كما تظھر تقدیرات منظمة أوكسفام، إذا طبّقت منھجیة محاسبیة أكثر عدالة وقوة، فإن مستوى تمویل التكیّف ینخفض بشكل 
لبیة احتیاجات التكیّف العاجلة والمتزایدة، والتي من المتفق بكثیر من ت وھذا أقلّ  2020.19ملیار دوالر في عام   11.5و 9.5كبیر، إلى ما بین  

والذي قّدره  2030ملیار دوالر سنویًا بحلول عام  300و 140علیھ اآلن بشكل عام أن تكون في الطرف العلوي من نطاق یتراوح بین 
  2016.20برنامج األمم المتحدة للبیئة في تقریره عن فجوة التكیّف لعام 

 
المنح المقّدمة إلى أقّل البلدان  كما تعتبرتمویل التكیّف القائم على المنح شریان حیاة للبلدان المنخفضة الدخل والعرضة للضعف مناخیًا.  عدّ ویُ 

ث،  بوجھ خاص لضمان األمن الغذائي والمائي، والتأھب للكوار احیویً  أمًرانمًوا وغیرھا من البلدان الشدیدة الضعف وذات القدرات المنخفضة 
اص وغیر ذلك من اإلجراءات الرامیة إلى زیادة قدرة الفقراء على الصمود في وجھ تغیّر المناخ. وتبیّن المستویات المنخفضة من التمویل الخ

ملیار دوالر مدى عدم كفایة التمویل والقروض الخاصة لتلبیة احتیاجات التكیّف األساسیة  100المحشود من أجل التكیّف في سیاق ھدف الـ
 .  21لفقراء والمھمشینل

توصیات لمؤتمر األمم المتحدة المعني بتغیّر المناخ   5
 )COP27 (   وما بعده 

یكون عادًال  2025م في ھدف جدید لما بعد عام ملیار دوالر وإحراز تقدّ  100الـ ثّمة حاجة إلى اتخاذ إجراءات فوریة الستعادة الثقة في ھدف
م البلدان المتقدمة في إحصاء األشیاء الخاطئة بطریقة خاطئة. فھناك الكثیر من القروض، والكثیر من وقویًا. ولفترة طویلة جًدا، استمرت معظ

 الدیون، وعدد قلیل جًدا من المنح، والقلیل جًدا من التكیّف، والكثیر من المحاسبة غیر النزیھة والمضللة.
نقذ  ھو متمویل التكیّف  ال شّك في أنّ اخ في ضمان عالم آمن للجمیع. ویبدو أن البلدان الغنیة تنكر الدور الحاسم الذي یلعبھ تمویل المن

ومن دون تمویل التخفیف، من غیر المرجح أن یتحقق حجم تخفیضات االنبعاثات الالزمة في البلدان النامیة للحّد من ارتفاع درجة   ،ألرواح ل
ویمكن حساب تكالیف التأخیر في األرواح وسبل العیش المفقودة، وتدمیر  الوقت ینفد من العالم، لقد بدأدرجة مئویة.  1.5الحرارة العالمیة إلى 

 المنازل والمجتمعات المحلیة. 
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 تحسین المعاییر المحاسبیة 
 )COP27مؤتمر األمم المتحدة المعني بتغیّر المناخ (لضمان الشفافیة والثقة في أرقام تمویل المناخ، ثّمة حاجة إلى اتخاذ اإلجراءات التالیة في 

 وما بعده:

: ینبغي لألطراف أن تتفق على أن العمود الجدید المكافئ للمنح في إطار اإلبالغ عن الشفافیة ینبغي أن یستكمل على معادلة المنح •
 أساس إلزامي ولیس طوعي. 

  اموثوقً تكون ینبغي لألطراف أیًضا أن توافق على بدء عملیة في إطار الھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة لوضع منھجیة  •
م، بما في ذلك ما یعادلھ من منح. ویجب أال یصبح النھج المعیب الذي تتبعھ لجنة المساعدة اإلنمائیة  تقییم قیمة التمویل المقدّ بھا ل

 التابعة لمنظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة ھو القاعدة لمحاسبة تمویل المناخ.

اإلبالغ عن تمویل المناخ من جانب جمیع    راف أن تتفق على أنّ : للسماح بالتحقق المستقل من المطالبات، ینبغي لألطأھمیة المناخ •
مقدمي الخدمات یتضمن الكشف عن التقییمات المستخدمة لحساب مكونات تمویل المناخ للمشاریع التي یبلغ عنھا بوصفھا تمویًال 

 للمناخ.
لیة ضمن التزامات اتفاقیة األمم المتحدة وات غیر التساھداأل عدم احتساب: ینبغي لألطراف أن تتفق على التمویل غیر التساھلي •

 اإلطاریة المتعلقة بتغیر المناخ المتعلقة بتمویل المناخ.

 ملیار دوالر   100الوفاء بالتزام  
 باإلضافة إلى تحسین المعاییر المحاسبیة، ثّمة حاجة أیًضا إلى اإلجراءات التالیة: 

ملیار دوالر، یجب على البلدان المتقدمة االلتزام  100ھدف الـھا فیال یتحقق  - 2025-2020في الفترة  - بالنسبة ألي سنوات •
 من خالل زیادة المساھمات في السنوات الالحقة. بمعالجة أي نقص 

ینبغي لجمیع مقدمي تمویل المناخ (البلدان المتقدمة، وبنوك التنمیة المتعددة األطراف، وصنادیق المناخ المتعددة األطراف، وغیرھا  •
من   % 50ل التكیّف ما ال یقل عن یكتش وأن یكفلوا بزیادة التمویل القائم على المنح زیادة كبیرةمن المؤسسات) أن یلتزموا 

ل النوع االجتماعي تحوّ وة في تمویل المناخ. وینبغي تخصیص ھذا التمویل بطریقة تراعي مصالح الفقراء إجمالي مساھمتھم العام
 وتعطي األولویة ألشّد الفئات ضعفًا.

مؤتمر  المتفق علیھ في  خطة تنفیذ لاللتزام الجماعي بمضاعفة تمویل التكیّفالبلدان المتقدمة أن تضع على وجھ السرعة  على •
 ، مع جداول زمنیة ومسارات واضحة وآلیة لتتبع التقدم المحرز. COP26المعني بتغیّر المناخ األمم المتحدة 

 

 2025ھدف تمویل المناخ لما بعد عام  
 أوجھ القصور في توفیر تمویل المناخ حتى اآلن، بما في ذلك: 2025یجب أن یعالج االتفاق على ھدف جدید لتمویل المناخ بعد عام 

 عام بعد ما  ھدف بخصوص المفاوضات  تشمل أن یجب م،قدّ المُ  للدعم الصافیة والقیمة عنھا المبلغ األرقام  بین الشاسع الفرق لمعالجة •
 . الجدید الھدف نحو احتسابھ وكیفیة للمناخ تمویالً  اعتباره یجب ما بشأن واتفاقًا مناقشة 2025

  من كعنصر للتكیّف التحدید وجھ على العامة  للمالیة جدید عالمي ھدف وضع على تتفق أن لألطراف ینبغي التكیّف، إھمال لمعالجة •
 . الجدید الجماعي التمویل ھدف عناصر
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 المراجع 

: رؤى من  2020-2016). تمویل المناخ الذي قّدمتھ وحشدت لھ البلدان المتقدمة في الفترة 2022aمنظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة. (
ملیار دوالر أمریكي. منظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة للنشر، باریس.   100سلسلة أھداف التحلیل المفصل. تمویل المناخ و

en-https://doi.org/10.1787/286dae5d 

عند تقدیم   2020-2019ریو   عالمةنتائج المسح بشأن المعامالت المطبقة على بیانات  .(2022b)  منظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة
 .التقاریر إلى اتفاقیات األمم المتحدة البیئیة

ecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DCD/DAC/STAT(2022)2https://www.o
  4&docLanguage=en 

-2013االتجاھات اإلجمالیة لتمویل المناخ التي قدمتھ وحشدتھ البلدان المتقدمة في الفترة .  (2022c)منظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة
0202-of-trends-goal/aggregate-billion-100-usd-change/finance-https://www.oecd.org/climate.  

 2020.pdf-2013-in-countries-developed-by-mobilised-and-ovidedpr-finance-climate 

تغیر المناخ: لجنة المساعدة اإلنمائیة التابعة لمنظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة إحصاءات  . (2022d)  منظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة
 .development/development-sustainable-https://www.oecd.org/dac/financing-تمویل التنمیة الخارجیة

.change.htm-topics/climate-finance ) 2022سبتمبر  22جرى الولوج إلى الموقع في( 

 .). تمویل المناخ غیر الكافي: مذكرة منھجیة. منظمة أوكسفام2022كوفالزیغ. (ت. كارتي وج. 
-finance-climate-familibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621426/mnhttps://ox

en.pdf?sequence=1&isAllowed=y-191022-note-methodology-changed-horts 

 
 

  

https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DCD/DAC/STAT(2022)24&docLanguage=en
https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DCD/DAC/STAT(2022)24&docLanguage=en
https://www.oecd.org/climate-change/finance-usd-100-billion-goal/aggregate-trends-of-climate-finance-provided-and-mobilised-by-developed-countries-in-2013-2020.pdf
https://www.oecd.org/climate-change/finance-usd-100-billion-goal/aggregate-trends-of-climate-finance-provided-and-mobilised-by-developed-countries-in-2013-2020.pdf
https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-topics/climate-change.htm
https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-topics/climate-change.htm
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621426/mn-climate-finance-short-changed-methodology-note-191022-en.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621426/mn-climate-finance-short-changed-methodology-note-191022-en.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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      الھوامش   
 

.  2009ُحدّد ھذا االلتزام أصًال في اتفاق كوبنھاغن في عام  1
 )https://unfccc.int/sites/default/files/resource/docs/2009/cop15/eng/11a01.pdf(   ھ بعد عام في  علی   تأكیدال وأعید

في   COP16 المناخمؤتمر األمم المتحدة المعني بتغیّر   القرارات المتخذة في
 https://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/eng/07a01.pdf :كانكون

ملیار دوالر وااللتزامات المالیة بموجب   100تبتعد منظمة أوكسفام عن مصطلحي "البلدان المتقدمة" و"البلدان النامیة"، ولكن بما أن االلتزام بمبلغ 
إلشارة إلى تلك  اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ تشیر إلى "البلدان المتقدمة" و "البلدان النامیة"، فقد استخدمنا ھذه المصطلحات ل

 .المجموعات

). تقریر فجوة التكیّف  2021التابعة لبرنامج األمم المتحدة للبیئة، والبرنامج العالمي لعلوم التكیّف ( DTUبرنامج األمم المتحدة للبیئة، وشراكة وحدة  2
2020 . 2020-report-gap-https://www.unep.org/resources/adaptation 

ملخص تنفیذي للتقریر األول عن تحدید احتیاجات األطراف من البلدان النامیة   -). تقریر اللجنة الدائمة للشؤون المالیة  2021مالیة (اللجنة الدائمة لل 3
.  المتعلقة بتنفیذ االتفاقیة واتفاق باریس

 https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cp2021_10a02_cma2021_07a02.pdf 

). التقییم المتكامل لتحدید احتیاجات تمویل المناخ للخسائر واألضرار: مراجعة نقدیة. فى: الخسائر واألضرار 2018إیغینو. (- أ. ماركاندیا و م. غونزالیس 4
 ناشرون) سبرینغر. -المخاطر المناخیة والسیاسات والحوكمة (ر. میشلر وآخرون الناجمة عن تغیر المناخ. إدارة 

 5_14-72026-319-3-https://doi.org/10.1007/978 

د بھ لمعالجة أزمة المناخ لفقراء العالم، تنفق أربعة دوالرات على دعم  أكتوبر). مقابل كل دوالر یجري التعھ 27، 2021برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. ( 5
https://www.undp.org/press-الوقود األحفوري الذي یدیم أزمة المناخ وفقًا لبحث جدید لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي. بیان صحافي. 

-fuel-fossil-spent-are-dollars-four-poor-worlds-crisis-climate-tackle-pledged-dollar-releases/every
 alive-crisis-climate-keep-ubsidiess 

الشعب األمریكي یدفع   -). االستغالل: عمالقة النفط یحققون أرباًحا قیاسیة بینما یستغلون التضخم واألزمة في أوكرانیا 2022لة الوالیات المتحدة. (مساء  6
. Gas-And-Oil-UPDATED-content/uploads/2022/03/20220307-https://www.accountable.us/wp-2021-الثمن

 1.pdf-Profits 

تخدمھا منظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة نفسھا لحساب مستوى التسھیالت لقروض المعونة المشروطة، بموجب  ھذه المنھجیة مستمدة من تلك التي تس   7
 قواعد مصّممة لضمان كون ھذه القروض فعًال أقّل من شروط اإلقراض التجاري. 

ف تخفیف عبء الدیون في المستقبل عن قروض تمویل  من غیر المعروف ما إذا كان المساھمون في تمویل المناخ سیسعون في مرحلة ما إلى حساب تكالی  8
ة. ولكن في سیناریو  المناخ التي تقدم اآلن كتمویل للمناخ. وإذا افترضنا أن األمر لیس كذلك، فقد أضفنا مخاطر ائتمانیة إلى معدل الخصم للتقدیرات المنتج 

اخ، فسیكون ذلك ضعف حساب مخاطر االئتمان. وترد في المذكرة  یُحتسب فیھ تخفیف عبء الدیون عن قروض تمویل المناخ على أنھ تمویل للمن
المنھجیة تفصیل للتقدیرات المكافئة للمنح دون مخاطر ائتمانیة.  

-short-finance-climate-https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621426/mn
?sequence=1&isAllowed=yen.pdf-191022-note-methodology-changed 

). تقییم مصداقیة كیفیة تصنیف مشاریع المساعدة على التكیّف مع المناخ. التنمیة في 2017، على سبیل المثال، ر. فیكسمان وآخرون ( یُرجى مراجعة 9
 1080/09614524.2017.1307325https://doi.org/10. . 471-458، الصفحات 4، العدد 27الممارسة العملیة، المجلد 

). المحاسبة غیر الخاضعة للمساءلة: تقاریر البنك الدولي غیر الموثوق بھا عن تمویل المناخ. منظمة  2022ج. فار و ج. موریسي و س. دونالدسون. ( 10
-DOI: 10.21201/2022.9554. https://policy-practice.oxfam.org/resources/unaccountable-accounting  أوكسفام.

the-world-banks-unreliable-climate-finance-reporting-621424/  

 .2.1، المؤشر 11: ملحق مشروع قانون المالیة للمساعدات االقتصادیة والمالیة من أجل التنمیة، الصفحة 2022المیزانیة السنویة الفرنسیة لعام  11
https://www.budget.gouv.fr/files/uploads/extract/2022/PLF/BG/PGM/110/FR_2022_PLF_BG_PGM_110_PER

 F.html 

 .(2022a)  منظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة 12

).  2022ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمیة. ( /https://data.debtjustice.org.ukأنظروا بوابة بیانات الدیون المتعلقة بعدالة الدیون في   13
 countries/chart-developed-https://unctad.org/topic/least-ارتفاع عبء الدیون یعرض تعافي أقّل البلدان نمًوا للخطر. 

-march
erage022#:~:text=LDCs'%20total%20external%20debt%20service,to%20the%20pre%2Dpandemic%20av2 

بلًدا من البلدان المنخفضة الدخل إما في حالة من ضائقة الدیون أو عرضة لخطر الدیون. یرجى مراجعة  69من أصل   40كان  14
 toolkit/dsa-https://www.worldbank.org/en/programs/debt ) 2022سبتمبر  22الولوج إلى الموقع في  جرى( 

 .2022% في سبتمبر 3.2مثل زیادة االحتیاطي الفیدرالي األمریكي لسعر الفائدة   بنسبة  15
 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/docs/2009/cop15/eng/11a01.pdf
https://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/eng/07a01.pdf
https://www.unep.org/resources/adaptation-gap-report-2020
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cp2021_10a02_cma2021_07a02.pdf
https://doi.org/10.1007/978-3-319-72026-5_14
https://www.undp.org/press-releases/every-dollar-pledged-tackle-climate-crisis-worlds-poor-four-dollars-are-spent-fossil-fuel-subsidies-keep-climate-crisis-alive
https://www.undp.org/press-releases/every-dollar-pledged-tackle-climate-crisis-worlds-poor-four-dollars-are-spent-fossil-fuel-subsidies-keep-climate-crisis-alive
https://www.undp.org/press-releases/every-dollar-pledged-tackle-climate-crisis-worlds-poor-four-dollars-are-spent-fossil-fuel-subsidies-keep-climate-crisis-alive
https://www.accountable.us/wp-content/uploads/2022/03/20220307-UPDATED-Oil-And-Gas-2021-Profits-1.pdf
https://www.accountable.us/wp-content/uploads/2022/03/20220307-UPDATED-Oil-And-Gas-2021-Profits-1.pdf
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621426/mn-climate-finance-short-changed-methodology-note-191022-en.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621426/mn-climate-finance-short-changed-methodology-note-191022-en.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://doi.org/10.1080/09614524.2017.1307325
https://policy-practice.oxfam.org/resources/unaccountable-accounting-the-world-banks-unreliable-climate-finance-reporting-621424/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/unaccountable-accounting-the-world-banks-unreliable-climate-finance-reporting-621424/
https://www.budget.gouv.fr/files/uploads/extract/2022/PLF/BG/PGM/110/FR_2022_PLF_BG_PGM_110_PERF.html
https://www.budget.gouv.fr/files/uploads/extract/2022/PLF/BG/PGM/110/FR_2022_PLF_BG_PGM_110_PERF.html
https://unctad.org/topic/least-developed-countries/chart-march-2022#:%7E:text=LDCs'%20total%20external%20debt%20service,to%20the%20pre%2Dpandemic%20average
https://unctad.org/topic/least-developed-countries/chart-march-2022#:%7E:text=LDCs'%20total%20external%20debt%20service,to%20the%20pre%2Dpandemic%20average
https://unctad.org/topic/least-developed-countries/chart-march-2022#:%7E:text=LDCs'%20total%20external%20debt%20service,to%20the%20pre%2Dpandemic%20average
https://www.worldbank.org/en/programs/debt-toolkit/dsa
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زاد التمویل غیر المیّسر كثیًرا خالل ھذه الفترة. ت. كارتي، وج. كوفالزیغ،   - 2018-2017كما ھو موضح في تقییم منظمة أوكسفام لتمویل المناخ  16
 :DOI ملیار دوالر. منظمة أوكسفام 100: تقییم التقدم المحرز نحو االلتزام البالغ 2020). تقریر ظّل عن تمویل المناخ لعام 2020ب. زاغیما. (و
-2020-report-shadow-finance-practice.oxfam.org/resources/climate-https://policy  . 10.21201/2020.6621
 621066/-c-billion-100-the-towards-progress-ssessinga 

 .الغالبیة العظمى من الحاالت متاحة للجمھور.ما یشكل تمویًال "غیر میسر"، إذ ال تكون الشروط في  ثّمة عالمة استفھام بشأن 17

 https://jubileedebt.org.uk/wp/wp-، ). یجب إسقاطھا! تغیر المناخ والدیون والكوارث2018حملة دیون الیوبیل. ( 18
 WEB.pdf-2018-winter-16-it-tent/uploads/2018/12/Dropcon 

% من التمویل الشامل، فإن تقدیر منزمة أوكسفام للمساعدات  50ھذا تقدیر لتمویل التكیّف فقط. ومع األخذ في االعتبار تمویل التكیّف باإلضافة إلى  19
ملیار دوالر.  31.6بتقدیرات منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة البالغة ملیار دوالر، مقارنة  13.5و 11.5الصافیة الخاصة بالمناخ یتراوح بین 

  .(2022c) أنظروا منظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة

 .2022). العاصفة المقبلة: التكیّف مع تغیر المناخ في عالم ما بعد الجائحة، تقریر فجوة التكیّف 2021برنامج األمم المتحدة للبیئة. ( 20
 2021-report-gap-https://www.unep.org/resources/adaptation 

المقّدم % من تمویل المناخ 86ة ساحقة تبلغ ) ، التي تنص على أن التخفیف كان لھ حصّ 2022cمنظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة ( یُرجى مراجعة 21
 ، "جزئیًا في ما یتعلق بالقیود التي یواجھھا االستثمار التجاري في مشاریع التكیف".20-2016والمحشود خالل الفترة 

  

https://policy-practice.oxfam.org/resources/climate-finance-shadow-report-2020-assessing-progress-towards-the-100-billion-c-621066/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/climate-finance-shadow-report-2020-assessing-progress-towards-the-100-billion-c-621066/
https://jubileedebt.org.uk/wp/wp-content/uploads/2018/12/Drop-it-16-winter-2018-WEB.pdf
https://jubileedebt.org.uk/wp/wp-content/uploads/2018/12/Drop-it-16-winter-2018-WEB.pdf
https://www.unep.org/resources/adaptation-gap-report-2021


 

www.oxfam.org  

 منّظمة أوكسفام 
تعمل مع شركائھا وحلفائھا، من أجل الوصول إلى المالیین من الناس في  منظمة  21منظمة أوكسفام ھي اتحاد دولي یضّم 

  من أجل مستقبل متساٍو. -نعالج معًا أوجھ الالمساواة إلنھاء الفقر والظلم، اآلن وعلى المدى الطویل جمیع أنحاء العالم. 
لمزید من المعلومات، یُرجى مراسلة أحد مكاتب منظمة أوكسفام، أو زیارة موقعنا االلكتروني على العنوان 

www.oxfam.org. 

 
 (/http://oxfamibis.dk) أوكسفام إیبیس، الدنمارك  (www.oxfamamerica.org) أوكسفام أمریكا 

 (www.oxfamindia.org) أوكسفام الھند  (www.oxfam.org.nz) أوكسفام أوتیاروا  
 (www.oxfamintermon.org) أوكسفام إنترمون، إسبانیا  (www.oxfam.org.au) أوكسفام أسترالیا 

 (www.oxfamireland.org) أوكسفام إیرلندا  (www.oxfamsol.be) أوكسفام في بلجیكا 
 (www.oxfamitalia.org) أوكسفام إیطالیا  (www.oxfam.org.br) أوكسفام البرازیل 

 (www.oxfammexico.org) أوكسفام المكسیك  (www.oxfam.ca) أوكسفام كندا 
 (www.oxfamnovib.nl) أوكسفام نوفیب، ھولندا  (lac.oxfam.org/countries/colombia)أوكسفام كولومبیا 

 (www.oxfam.qc.ca) أوكسفام كیبیك  (www.oxfamfrance.org) أوكسفام فرنسا 
 (www.oxfam.org.za) أوكسفام جنوب أفریقیا  (www.oxfam.de) أوكسفام ألمانیا 

 (/www.kedv.org.tr) تركیا  (KEDV) (www.oxfam.org.uk) أوكسفام بریطانیا 
   (www.oxfam.org.hk)أوكسفام ھونغ كونغ

 

http://www.oxfam.org/
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