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الربامج واالسرتاتيجيات الوطنية ملقاومة التغريات املناخية
ــز التطبيــق عــدة أنشــطة هدفهــا التقليــص مــن انبعاثــات الغــازات الدفيئــة املســببة لالحتبــاس الحــراري  أمــام حساســيتها تجــاه التغــرات املناخيــة وضعــت تونــس منــذ ســنوات حي

ــة.  والتكيــف مــع التغــرات املناخي

ــة باريــس ســنة 2016،  ــك عــىل اتفاقي ــو لســنة 2002 وكذل ــاخ ســنة1993 وعــىل بروتوكــول كيوت ــة بشــأن تغــر املن ــة األمــم املتحــدة اإلطاري ويف هــذا الصــدد صادقــت تونــس عــىل اتفاقي

ومبصادقتهــا عــىل اتفاقيــة باريــس أكــدت تونــس التزامهــا الســيايس بتنفيــذ مســاهمتها الوطنيــة املحــددة التــي تهــدف إىل تخفيــض الكثافــة الكربونيــة مبقــدار 41 باملائــة ســنة 2030 مقارنــة 

بســنة 2010 ) 13 باملائــة نتيجــة مجهــود وطنــي و 28 باملائــة  نتيجــة طلــب دعــم دويل (. 

لهذا فإّن تونس تحتاج إىل اللجوء  إىل متويالت املناخ وخاصة تلك املتأتية من الصندوق األخرض للمناخ لإليفاء بتعهداتها .

الصندوق األخرض للمناخ يف سطور
الصنــدوق األخــرض للمنــاخ هــو مؤسســة عملياتيــة هدفهــا التــرف املــايل التفاقيــة األمــم املتحــدة 
ــيك،  ــون )املكس ــات كانك ــاق اتفاقي ــه يف نط ــرار إحداث ــذ ق ــد اتخ ــاخ، وق ــر املن ــأن تغ ــة بش اإلطاري
ديســمرب 2010( أثنــاء املؤمتــر16 لألطــراف املوقعــة عــىل االتفاقيــة املذكــورة. وميثــل الصنــدوق أهــم 

ــاخ. ــس حــول املن ــة باري ــذ اتفاقي ــة وتنفي ــة مــن أجــل مواكب ــل الربامــج املناخي ــة لتموي ــة موجه آلي
وميــول الصنــدوق األخــرض للمنــاخ مشــاريع وبرامــج مكافحــة التغــر املناخــي عــرب رشاكات مــع هيئــات 
ــذايت  ــل ال ــرة أو بالتموي ــروط مي ــون ب ــل الدي ــات، أو متوي ــل الهب ــة مث ــائل مختلف ــدة وبوس  معتم

والضامنات. ويشمل دعم القطاع الخاص من قبل الصندوق املساعدة عىل استغالل األسواق املالية. 

من يتمتع بتمويالت الصندوق األخرض؟

امليادين الثامنية االسرتاتيجية لتدخل الصندوق األخرض للمناخ
الهيئة الوطنية املعينة  

الهيئــة الوطنيــة املعينــة للصنــدوق األخــرض للمنــاخ هــي أبــرز نقطــة اتصــال بــن البلــد والصنــدوق، ويتمثــل دورهــا باألســاس يف 
التأكــد مــن أن األنشــطة التــي يســندها الصنــدوق تتــامىش واألهــداف واألولويــات اإلســرتاتيجية الوطنيــة.

ولــي يوافــق مجلــس إدارة الصنــدوق عــىل متويــل مــروع يجــب أن يتحصــل املــروع عــىل شــهادة عــدم اإلعــرتاض تســلمها الهيئــة 
الوطنيــة للصنــدوق األخــرض للمنــاخ. 

وتلعــب الهيئــة الوطنيــة دورا مكمــال للصنــدوق األخــرض للمنــاخ عــىل املســتوى الوطنــي خاصــة مــن خــالل طــرح مقرتحــات تراتيــب 
باســم البلــد الــذي متثلــه.

وميثــل أعضــاء الهيئــة الوطنيــة يف تونــس للصنــدوق األخــرض للمنــاخ الذيــن تــم تعيينهــم بصفــة رســمية الــوزارات والهيئــات اإلداريــة 
واملهنيــة واملاليــة ذات العالقــة.

ــف واســع مــن  ــالت بالعمــل مــع طي ــاخ التموي ــدوق األخــرض للمن يجمــع الصن
ــر  ــامت غ ــة واملنظ ــات العمومي ــة واملؤسس ــات الخاص ــل املؤسس ــامت مث املنظ

ــة. ــة والعاملي ــة والوطني ــة واملحلي الحكومي

حاملو املشاريع 
ــة املكلفــة بتطبيــق السياســات أو  ــات الوطني ــو املشــاريع ميثلــون كل الهيئ حامل
االســرتاتيجيات الوطنيــة للتكيــف أو التخفيــف مــن التغــر املناخــي عــىل املســتوى 
ــياحة  ــام )وزارت الس ــاع الع ــوص القط ــات بالخص ــذه الهيئ ــمل ه ــي، وتش الوطن
والفالحــة والطاقــة وامليــاه والصحــة والصناعــة والنقــل والبيئــة ...( وكذلــك 
املؤسســات الوطنيــة املختصــة والقطــاع الخــاص واملجتمــع املــدين. كــام ميكــن أن 
يكــون حاملــو املشــاريع منظــامت وطنيــة أو عامليــة أو حتــى هيئــات معتمــدة. 

الهيئات املعتمدة 
مهمتهــا تقديــم طلبــات التمويــل للصنــدوق ومتابعــة وتســير ومراقبــة املشــاريع 
ــات املعتمــدة أن تتدخــل  ــدوق، وميكــن للهيئ ــا الصن ــي وافــق عليه والربامــج الت
ــاخ  ــدوق األخــرض للمن ــل الصن ــذ. ويعم ــارشاو باســم وحــدات التنفي ــذ مب كمنف
لحشــد التمويــل املناخــي مــع مجموعــة واســعة مــن املنظــامت منهــا منظــامت 
مــن القطــاع الخــاص والقطــاع العــام ومنظــامت غــر حكوميــة ومحليــة ووطنيــة 

وإقليميــة وعامليــة.
وهنــاك نوعــان مــن الهيئــات املعتمــدة مــن قبــل الصنــدوق وهــي هيئــات النفــاذ 

املبــارش وهيئــات النفــاذ العاملي. 

أ- هيئات النفاذ املبارش
هــي املنظــامت املحليــة والوطنيــة واإلقليميــة التــي يجــب أن يقــع تقدميهــا مــن 

قبــل الســلطة الوطنيــة أو مــن نقطــة االتصــال الوطنيــة .

ب- هيئات النفاذ العاملي 
ميكــن أن تشــمل منظــامت األمــم املتحــدة وبنــوك التنميــة املشــرتكة بــن عــدة 
دول والهيئــات املاليــة العامليــة والهيئــات اإلقليميــة وال تســتوجب هــذه الهيئــات 

العامليــة تقدميــا مــن قبــل الســلطة الوطنيــة املعينــة للــدول الناميــة.

ج- السكان املحليون املعنيون 
ــة يف  ــطة املدرج ــون باألنش ــون النهائي ــم املنتفع ــار وه ــات املس ــر حلق ــم آخ ه
املشــاريع والربامــج التــي ميولهــا الصنــدوق، وتجــب اإلشــارة أنــه البــد أن يكــون 
الســكان واملجتمــع املــدين املعنيــون مشــاركون يف اإلعــداد املســبق ملســار إعــداد 

مقرتحــات التمويــل مــن قبــل الصنــدوق. 

ــدوق    ــل الصن ــحة لتموي ــج املرش ــاريع أو الربام ــون املش ــب أن تك ــذا ويج ه
واضحــة ومفصلــة وقابلــة للتنفيــذ ، كــام ينبغــي أن تتنــزل يف حركيــة تدريجيــة 
للتخفيــف أو التكيــف للتغــر املناخــي. و مــن الــرضوري أن تســتجيب هــذه 
ــة  ــاخ املبني ــرض للمن ــدوق األخ ــات الصن ــروط ومتطلب ــج ل ــاريع والربام املش
عــىل املواصفــات املاليــة وعــىل الحفــاظ عــىل الطبيعــة وعــىل املجتمــع وعــىل 

ــدرة. مقومــات الجن

الصندوق األخضر للمناخ : فرصة لتمويل المشاريعتونس تنخرط في تمويات المناخ
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التأهيل لتمويالت املناخ
يعتــرب التــزام تونــس مــع الصنــدوق األخــرض للمنــاخ فرصــة للنفــاذ لتمويــالت هامــة 

ــة.   ــرات املناخي ــة للتغي ــذ الربامــج واإلســرتاتيجيات الوطني مــن أجــل  تنفي

أهداف الربنامج التأهييل لتمويالت املناخ بتونس
يهــدف هــذا املــروع إىل بعــث الهيئــة الوطنيــة للصنــدوق األخــرض للمنــاخ و وتفعيلها 

ــدوق  ــا مــن أجــل ضــامن متابعــة التزامــات تونــس مــع الصن ــة قدراته ــا وتقوي وظيفي

ــاخ وكذلــك مــن أجــل بلــورة برنامــج وطنــي. ويتمثــل هــذا الربنامــج يف  األخــرض للمن

ــاث  ــن  إنبع ــف م ــوا زي  التخفي ــتمل بالت ــة تش ــاريع  ذات أولوي ــة مش ــداد حافظ إع

الكربــون ومــن التكيــف املناخــي.

أبرز النتائج املنتظرة
• احــداث الهيئــة الوطنيــة للصنــدوق األخــرض للمنــاخ وتعزيــز قدراتهــا بالتــوازي مــع 	

نقطــة االتصــال الوطنيــة،،
• دعــم الهيئــات الوطنيــة الراغبــة يف الحصــول عــىل االعتــامد لــدى الصنــدوق األخــرض 	

خ،  للمنا
• ــاص 	 ــاع الخ ــك القط ــا يف ذل ــاخ مب ــالت املن ــة بتموي ــة املعني ــراف الفاعل ــد األط حش

)الــوزارات، منظــامت املجتمــع املــدين، الجامعــات ومراكــز البحــث وكاالت التنميــة...(،
• إعداد برنامج االستثامرات ذات األولوية لتونس)الربنامج الوطني(،	

ــر اىل وزارة  ــود بالنظ ــس يع ــة لتون ــروع الجاهزي ــذ م ــارة إىل ان تنفي ــدر االش ووتج
ــاحل. ــراء والس ــد الصح ــع مرص ــاون م ــة بالتع ــة والبيئ ــؤون املحلي الش


