أهم الخدمات التي يقدمها الربنامج

 - TAPحاضنة اإلجراءات املناخية املحلية

تشمل خدمات برنامج اإلجراءات التحويلية TAPما ييل:

برنامج اإلجراءات التحويلية ( )TAPهو مرشوع بقيادة معهد
 ICLEIمبني عىل أسس الرشاكة ،حيث يتم من خالله دعم
الحكومات املحلية واإلقليمية عن طريق تحفيز تدفقات املوارد
املالية من أجل التخفيف من االنبعاثات  :ومن خالله تستطيع
الحكومات املحلية واإلقليمية ورشكاِؤها الحصول عىل الدعم
الرضوري لتطوير مشاريع البنية التحتية املحلية التحويلية.

•دراسة املرشوع للتحقق من التأثري التحوييل  ،مع تحسني
املردودية و تخطيط الدعم اإلضايف.
•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 تسهيالت إعداد املرشوع واملستثمرين املحتملني و
املبادرات اإلسرتاتيجية العاملية واإلقليمية التي تقدم املساعدة
التقنية اإلضافية

اديرت من قبل:

اتصل بنا:

tap@iclei.org

موقع الكرتوين:

حاضنة اإلجراءات املناخية املحلية

www.tap-potential.org

وفد تم تصميم برنامج  TAPمن أجل ربط الجهات الفاعلة يف
مجال املناخ عىل الصعيد املحيل مع الخرباء والتقنيني املتخصصني
يف املجال من جهة واملؤسسات املالية من جهة أخرى.

WWW.TAP-POTENTIAL.ORG

ال يقدم أو يضمن املجلس الدويل للمبادرات البيئية املحلية  ICLEIالدعم املايل أوالحصول عىل االستثامر,
ويلتزم بالبحث والتفاعل مع رشكاء برنامج اإلجراءات التحويلية الذين ميكنهم من تقديم الدعم إلعداد
املرشوع والبحث عن مطابقة رشكاء التمويل ملشاريع برنامج اإلجراءات التحويلية.
The translation from English into Arabic was made possible
thanks to the support of the Global Environmental Facility (GEF).

املرحلة 3:
تفعيل ولوج الخدمات و الدعم املايل
ميكن اختيار املشاريع التي تحمل عالمة  TAPلتعزيز القدرات
و تقديم الدعم التقني لتمكينهم من الوصول إىل املستثمرين و
خدمات تسهيالت إعداد املرشوع واملمولني.

املرحلة  :2الحصول عىل موافقة برنامج
اإلجراءات التحويلية TAP

الخطوة  :1تقديم طلب لربنامج اإلجراءات
التحويلية TAP

•للولوج إىل خدمات TAPينبغي تلقي ختم املوافقة  TAPمن
طرف كتابة املجلس الدويل للمبادرات البيئية املحليةICLEI

•فحص املرشوع  -ضامن الجودة األساسية.
• تقييم مدى االكتامل.
•تقييم املقاربة التحويلية.

الرتافع من أجل متويل العمل يف مجال املناخ
برنامج اإلجراءات التحويليةTAP

يتم تسليط الضوء عىل مشاريع
يف أعامل الدعوة العاملية التي متهد الطريق لتطوير متويل العمل
يف مجال املناخ.

رشكاؤنا اعتبارا من سبتمرب.2019
• Global 100% RE
Platform,
• Global Fund for Cities
Development (FMDV),

• bettervest,
• C40 Cities Climate
Leadership Group (C40),
• Cities Alliance,

• Global Infrastructure
Basel (GIB) Foundation,

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

• UN Capital
Development Fund
(UNCDF),

• Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit GmbH
(GIZ) / FELICITY

• R20 - Regions of
Climate Action (R20),
• Sustainable
Infrastructure
Foundation (SIF),

• United Nations Human
Settlements Programme
)(UN-Habitat

• European Investment
Bank (EIB),

النتائج

النتائج

•تستطيع مشاريع  TAPالولوج إىل بعض الخدمات

•عمل تحوييل محدد جيدا.
•تحسني مردودية املرشوع.

