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لواجهة ا يف  مشكل 

يوجه املستثمرون املؤسساتيون والحكومات الوطنية واملجتمعات 

املحلية سياساتهم لتشجيع االستثامر الجاد يف مجال املناخ 

والتنمية املستدامة،ورغم البيئة املالمئة ، توجد فجوة كبرية بني 

املبالغ التي ميكن استثامرها بشكل مربح يف هذه املرشوعات ، 

وتلك التي يتم استثامرها فعليًا يف املرشوعات املحلية،وإذ تقدر 

مؤسسة التمويل الدولية أن هناك حوايل 22.3 تريليون دوالر 

)IFC 2016( ميكن استغاللها يف االستثامر الذيك ملواجهة املناخ يف 

جميع أنحاء العامل ، ذكرت ماكينزي )2018( أن 3 تريليون دوالر 

فقط تم استثامرها بالفعل. 

إن القضية الكامنة وراء ذلك ، كام نرُشت يف دراسة التمويل يف 

مجال املناخ وتحديد الثغرات والفرص و ايجاد حلول متقدمة من 

طرف ا ئتالف املدن الرائدة لتمويل العمل املناخي )CCFLA( يف 

عام 2017 ، هي قلة الفرص املتاحة وبعبارة أخرى ، هناك نقص 

يف املرشوعات ذات الصالبة الكافية التي تجعلها قابلة للتمويل 

من طرف املؤسسات املالية أو القطاع الخاص،كام يتعني عىل 

املؤسسات املالية واملستثمرين التكيف مع األشكال الجديدة 

للتمويل قصد االستفادة من أجندة التنمية الحالية، و يجب عىل 

جميع األطراف العمل يف إطارأهداف منظومة املصارف التقليدية 

واألهداف طويلة األمد لقادة الدول واملجتمعات مع رضورة 

مراعاة اإلحتياجات و القدرات املحلية لضامن وصول رؤوس 

األموال إىل األماكن التي ميكن أن يكون لها تأثري أكرب سواء من 

الناحية املالية أو من حيث املنفعة االجتامعية .
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من  ملناخية  ا ريع  املشا متكني 
لبنكية ا ت  لخدما ا

يوفر برنامج اإلجراءات التحويلية TAPإطاًرا من خالل )انظر 

امللحق 1 لتعريف املرشوع التحوييل( ربط املشاريع املناخية 

املحلية التحويلية واملستثمرين واألدوات التي تعمل عىل تحسني 

قابلية متويل املرشوع مبرافق إعداد املشاريع،ويرتكز بقيادة 

ICLEI عىل رشاكات لتطوير مشاريع قوية وقادرة عىل جلب 

التمويالت البنكية والتي متكن ترسيع وترية انخفاض انبعاث 

الغازات .

منذ اإلعالن عن طلب املشاريع يف عام 2015 ، تم متويل وتنفيذ 

ما ال يقل عن 23 مرشوًعا حيث كان أغلبها مرتبطا باملؤسسات 

املالية والرشكاء أثناء األحداث الدولية.

سيحتوي برنامج TAP اعتباًرا من سبتمرب 2019 عىل 44 مرشوًعا 

باستثامر محدد بقيمة 2.3 مليار يورو،و اسيتم اإلعالن عن طلب 

املشاريع يف املؤمتر العاملي لألمم املتحدة يف سبتمرب 2019

مشاريع  ء  نتقا ا يري  معا هى  ما 
لتحويلية  ا ءات  اإلجرا برنامج 

يطلق املجلس الدويل للمبادرات البيئية املحليةICLEI دعوة 

للمشاريع كل عام قصد تزويد شبكتها مبشاريع جديدة لتحسني 

وتحفيز تدفقات رأس املال إىل املدن و الجهات،وتخضع 

املرشوعات التي يتم تقدميها من طرف الحكومات املحلية 

واإلقليمية لدراسة تركز عىل التكامل واملقاربة التحويلية 

 ICLEI و ميكنها بذلك اإلستفادة من خدمات خاصة مقدمة من

ورشكاء الربنامج لتوجيه املرشوع ومواكبته حتى يتمكن من 

تحقيق النضج وإمكانية التمويل.
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الخدمات ولوج   :3 املرحلة

تفعيل ولوج الخدمات و الدعم املايل
ميكن اختيار املشاريع التي تحمل عالمة الربنامج لتعزيز 	 

القدرات و تقديم الدعم التقني لتمكينهم من الوصول 
إىل املستثمرين و واملمولني. 

الرتافع من أجل متويل العمل يف مجال املناخ
يتم تسليط الضوء عىل مشاريع برنامج اإلجراءات 	 

التحويلية يف أعامل الدعوة العاملية التي متهد الطريق 
لتطوير متويل العمل يف مجال املناخ.

تشمل الخدمات: 
 ابتكار ميكانيزمات متويل مالمئة وتتامىش مع الطلب 	 

املحيل

تعزيز القدرات وتقديم الدعم التقني إلعداد مشاريع 	 
صلبة وقابلة للتمويل ، مبا يف ذلك التخطيط و دراسات 

الجدوى.

البحث عن فرص التمويل املتاحة واالسرتاتيجيات املالية 	 
املمكنة.

الربط بني اإلطار التموييل املتعدد السنوات واملبادرات 	 
اإلسرتاتيجية العاملية واإلقليمية التي تقدم املساعدة 

التقنية اإلضافية.

اإلتصال باملنصات األخرى التي تدعم إعداد املرشوع.	 

ربط العالقات مع املستثمرين املحتملني ومؤسسات 	 
التمويل.

طلبات  تقديم   :1 ملرحلة ا
اإلجراءات  لربنامج  العروض 

يلية  لتحو ا
فحص ودراسة املشاريع لضامن الجودة األساسية	 

تقييم االكتامل 	 

تقييم املقاربة التحويلية	 

النتائج
إجراء تحوييل محدد 	 

تحسني مردودية املرشوع	 

عىل  الحصول   :2 املرحلة 
اإلجراءات  برنامج  موافقة 

يلية لتحو ا
للولوج إىل خدمات برنامج اإلجراءات 	 

 التحويلية،ينبغي تلقي ختم املوافقة من 
من طرف كتابة املجلس الدويل للمبادرات البيئية 

املحلية

النتائج
تستطيع مشاريع الربنامج الولوج إىل بعض 	 

الخدمات 
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الرشكاء املاليون

يكتسب الرشكاء املاليون املهتمون مبجال التنمية املستدامة 

مجموعة من املزايا ،و ذلك من خال ل عالقات يسعى برنامج 

اإلجراءات التحويلية TAP إلىى ربطها مع املشاريع الطموحة يف 

مجال املناخ واملنتقاة من طرف الربنامج:

يتم فحص مرشوعات برنامج اإلجراءات التحويلية مع تركيز 

رصيح عىل الحكومات املحلية واإلقليمية واحتياجاتها. وميكن 

للرشيك يف برنامج اإلجراءات التحويلية ولوج األسواق ملقابلة 

ماليك املشاريع والحصول عىل رؤية أعمق لفكرة املرشوع. 

 	TAP القابلية املرصفية: يعمل برنامج اإلجراءات التحويلية
عىل التقليل من حدة املخاطر املالزمة لتطوير املشاريع 

يف املرحلة املبكرة من خالل إرشاك الرشكاء املاليني يف 
هذه العملية. و يتيح ذلك للرشكاء إمكانية الوصول إىل 

املرشوعات القوية ، املصممة بالفعل مع مراعاة للقابلية 
املرصفية ، و فرص لتطوير مشاريع مصممة خصيًصا 

لخدماتهم.

الفوائد املشرتكة: يسهل الربنامج ربط العالقة بني الخرباء 	 
التقنيني واملاليني.

املكانةالتي يحظى بها: يعترب املجلس الدويل للمبادرات 	 
البيئية املحليةICLEI عضوا نشطا و بارزايف مجتمع 

التنمية الدويل،مام يعطيه القدرة عىل الرتويج ملشاريع 
برنامج اإلجراءات التحويلية TAP ورشكائه عىل الساحة 

الدولية،حيث يشجع الرشكاء وخدماتهم من خالل قنوات 
التسويق الخاصة به ، ويصل إىل اآلالف من حكومات املدن 

والحكومات اإلقليمية حول العامل.

	 الدعوة: يرتافع املجلس الدويل للمبادرات البيئية املحلية	 
ICLEI كمنظمة غري حكومية وكنقطة محورية يف دائرة 

الحكم املحيل لدعم مشاريع التنمية املستدامة لألمم 
املتحدة، مام يساعده عىل تعزيز استقرار طويل األمد 

للمشاريع.

الرشكاء التقنيون

يعد الرشيك التقني لربنامج اإلجراءات التحويليةTAP منظمة 

تقدم خدمات أو خربة ملشاريع التنمية املحلية املستدامةو 

تستفيد مام ييل :

اإلتصال: مينح برنامج اإلجراءات التحويليةTAPفرصة 	 
للمؤسسات التي متلك الوسائل أوالخربة املحددة لالنضامم 
إىل الشبكة حيث يساهم ذلك يف نسج عالقات ومبادرات 

جديدة مستقبال.

جمع التربعات: تجمع مرشوعات برنامج اإلجراءات 	 
التحويليةTAP بني جهود أصحاب املصلحة املتعددين ، مام 

يزيد بشكل كبري من احتامل التمويل الناجح ، وبالتايل قدرة 
تلك املرشوعات عىل تقديم الوسائل و الخدمات الالزمة 

للرشكاء التقنيني لربنامج اإلجراءات التحويلية.....

 	 ICLEIاملكانة: يعترب املجلس الدويل للمبادرات البيئية املحلية
، املنظم برنامج اإلجراءات التحويلية TAP، عضوا نشطا و 
بارزا يف مجتمع التنمية الدويل و هذا يعطيه القدرة عىل 

الرتويج ملشاريع الربنامج ورشكائه يف الساحة الدولية، حيث 
يشجعهم من خالل قنوات التسويق الخاصة به ، ويصل 

إىل اآلالف من حكومات املدن والحكومات اإلقليمية حول 
العامل.

الشبكات: طوال فرتة حياة املرشوع ، يشجع برنامج 	 
اإلجراءات التحويليةTAP التواصل والتوفيق بني الرشكاء.

التعاون السيايس: ميكن للرشكاء التعاون مع ICLEI بشأن 	 
تحديد برنامج الرتافع الذي سيتم تقدميه إىل األمم املتحدة 

وإىل جهات دولية أخرى.

مزايا لفائدة الرشكاء



لربنامج  رشيكا  تصبح  كيف 
TAP؟ لتحويلية  ا اإلجراءات 

يطور برنامج اإلجراءات التحويلية TAPرشاكته باستمرار وهي 

مفتوحة للجميع للمشاركة يف دعم املدن و الجهات التي تسعى 

إىل خفض نسبة الكربون.

تناسب هذه الرشاكة عىل سبيل املثال ال الحرص:

املؤسسات املالية العامة والخاصة.	 

الحكومات.	 

وكاالت األمم املتحدة و وكاالت الدعم التقني.	 

شبكات املدن و الجمعيات.	 

مؤسسات البحث العلمي وغريها من املنظامت غري 	 
الحكومية

املؤسسات الخريية	 

تعزز كتابة ICLEI رشاكات جديدة و تحتفظ بها لربنامج 

TAP اإلجراءات التحويلية

إذا كانت مؤسستك مهتمة باالنضامم إىل الربنامج كرشيك ، 

 فريجى االتصال بـ:

tap@iclei.org

اعتباًرا من سبتمرب 2019 ، يكون رشكاء برنامج اإلجراءات 

التحويليةعىل النحو التايل:

1. bettervest, 

2. C40 Cities Climate Leadership Group )C40(,

3. Cities Alliance, 

4. Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit GmbH 
)GIZ( / Covenant of Mayors in Sub Saharan 
Africa )CoM SSA( component III

5. Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit GmbH )GIZ( / FELICITY

6. European Investment Bank )EIB(,

7. Global 100% RE Platform,

8. Global Fund for Cities Development )FMDV(,

9. Global Infrastructure Basel )GIB( Foundation,

10. R20 - Regions of Climate Action )R20(,

11. Sustainable Infrastructure 
Foundation )SIF/SOURCE(,

12. UN Capital Development Fund )UNCDF(,

13. United Nations Human Settlements 
Programme )UN-Habitat(
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و  الطموحة  املشاريع  لتحوييل:  ا املرشوع  تعريف  األول:  امللحق 
ملندمجة وا ملة  لشا ا

يعد املرشوع تحويليا عندما تجتمع لديه الخصائص التالية:

طموح شامل لعدة قطاعات مندمج

يتامىش مع اتفاق باريس أو 
أكرث طموحا منه

يدعم االلتزام الطويل املدى الذي 	 
يساهم يف املبادرات املحلية و 

الدولية لخفض انبعاث الغازات 
الدفيئةقي حدود5.1 درجة 

مئوية.

يزيد من القدرة عىل التكيف مع 	 
اآلثار السلبية للتغريات املناخية، 

ويعزز مرونة املناخ عىل املستوى 
املحيل.

يتامىش مع أهداف التنمية 
املستدامة

يرمي الوصول إىل تحقيق أهداف 	 
التنمية املستدامة )دعم أولويات 

التنمية املستدامة املحلية( ، ال 
سيام فيام يتعلق مبا ييل:

الهدف 11: املدن واملجتمعات 	 
املستدامة

الهدف 13: العمل املناخي	 

ذو صلة
يقدم الخدمة ألكرب نسبة من 	 

السكان.

لديه فرص توسع محتملة لخدمة 	 
عدد متزايد من السكان.

يوفر فوائد محلية تتجاوز معالجة 	 
آثار تغري املناخ. 

مقاربة شمولية و متكاملة
النظر يف املوارد واالستخدام 	 

الفعال للمرشوع من خالل دورة 
حياته بأكملها )عىل سبيل املثال 

النظر يف موقع املرشوع ، وتحسني 
استخدام املوارد املحلية )الهواء ، 
املياه ، النفايات ، األرض ، التنوع 

البيولوجي / النظم البيئية ، 
الطاقة(.

له مقاربة شمولية: متت مراعاة 	 
القطاعات املتعددة عند تصميم 

املرشوع )مثل املباين املتصلة 
بالطاقة يف املنطقة(

يدعم تدبري مواجهة مخاطر 	 
املناخ )مثل الوقاية من الكوارث ، 

والتأمني ، وما إىل ذلك(

إدارة الحكومات املحليةو 
اإلقليمية

مختلف الفطاعات لضامن 	 
التصميم املشرتك.

يستخدم أو يضع آليات تنسيق 	 
مناسبة لضامن التسيري الفعال 

للمرشوع.

املواطنون
إرشاك املجتمعات واملواطنني 	 

وأصحاب املصلحة املحليني 
بنشاط ، وتشجيع مشاركتهم يف 
وضع تصور للمرشوع وتصميمه 

ومراقبته .

يوضح كيف ستستفيد 	 
املجتمعات املحرومة والضعيفة 
بشكل خاص عىل املدى القصري 

إىل املدى الطويل )عىل سبيل 
املثال املساهمة يف التخفيف 

من حدة الفقر ، ومعالجة فقراء 
الحوارض ، والعاطلني عن العمل 

، واملسنني ، والشباب ، والجنس ، 
واألقليات العرقية ، ومجموعات 

السكان األصليني ، إلخ.(

األعامل التجارية والصناعية 
املحلية

التوجه إلىى املقاوالت والصناعات 	 
املحلية )مبا يف ذلك رشكات 

التأمني( لتحفيزهاعىل اإلنخراط 
يف تفعيل أهداف التنمية 

املستدامة



اتصل بنا:

ICLEI WORLD SECRETARIAT 
tap@iclei.org | www.tap-potential.org

The translation from 
English into Arabic was 
made possible thanks to 
the support of the Global 
Environmental Facility (GEF)

mailto:tap%40iclei.org?subject=
http://www.tap-potential.org

