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 چكيده
د. از اين رو باشهاي زيربنايي ميمبود منابع مالي يكي از مهمترين معضالت امروز كشور در جهت اجراي طرحك

. يرو استهاي وزارت ن تأكيد برنامهنياز به سرمايه گذاري از منابع مختلف از جمله سرمايه گذاري خارجي مورد 

م، اهميت برخي از موضوعات از جمله تغييرات اقليامروزه به سبب بع متعارف براي تأمين منابع مالي، جدا از منا

ده كنندورنماي نگران، از امتيازات خاصي براي تأمين منابع مالي خارجي برخوردارند. حوزهاي اين هطرح

ازن و مخرب اليه هاي پايدارناپذير آثار زيست محيطي منفي از جمله آاليندهوضعيت تغيير اقليم و عواقب اجتناب

جهت  المللي، چارچوبي حقوقيهاي بيناي و گرمايش جهاني موجب شده است تا سازمانگلخانه همچنين پديده

نواع با استفاده از ازيست هاي بشري بر محيطسوء فعاليت آثارايجاد همكاري در جامعه جهاني براي كاهش 

طرحهاي  ميتوان از آن برايصندوق سبز اقليم يكي از منابع تامين مالي است كه وجود آورند. به، ابزارهاي مالي

 سازگاري با تغييرات اقليم و كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي سود برد.

 

 تأمين منابع مالي اقليم، صندوق سبزها: كليدواژه
 

 شرح مختصري از مسأله -1

 باشد. از اين رو نياز بههاي زيربنايي ميكمبود منابع مالي يكي از مهمترين معضالت امروز كشور در جهت اجراي طرح

سرمايه گذاري از منابع مختلف از جمله سرمايه گذاري خارجي مورد تأكيد برنامه هاي وزارت نيرو است. جدا از منابع 

زه، از هاي اين حواهميت برخي از موضوعات از جمله تغييرات اقليم، طرح متعارف براي تأمين منابع مالي، امروزه به سبب

 امتيازات خاصي براي تأمين منابع مالي خارجي برخوردارند. 

هاي پايدار مخرب ناپذير آثار زيست محيطي منفي از جمله آاليندهكننده وضعيت تغيير اقليم و عواقب اجتنابدورنماي نگران

المللي، چارچوبي حقوقي جهت هاي بيناي و گرمايش جهاني موجب شده است تا سازمانده گلخانهازن و همچنين پدياليه

وجود آورند. كنوانسيون زيست بههاي بشري بر محيطايجاد همكاري در جامعه جهاني براي كاهش اثرات سوء فعاليت

ها مونترال و كيوتو از جمله اين پروتكلهاي استكهلم، ( به همراه پروتكلUNFCCC1تغييرات اقليم سازمان ملل متحد )

، ميزان انتشار گازهاي آالينده  و گلخانه اي را در سطح جهان با استفاده از انواع ابزارهاي قانوني و ماليهستند كه سعي دارند 

 [1]دماي زمين بيش از دو درجه افزايش نيابد.  0202به نحوي كنترل نمايند كه تا سال 

 

                                                           
1 United Nations Framework Convention on Climate Change 
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 مسألهحل سياستي حل راه -2

استفاده از امكانات كنوانسيون تغييرات اقليم براي تأمين مالي هاي سياستي براي حل مشكل اشاره شده، يكي از راه حل

هاي پايدار در كشور با هدف كاهش آالينده 102پروتكل استكهلم با عضويت باشد. مي زيستهاي سازگار با محيططرح

به همراه پروتكل مونترال از جمله  پروتكل هايي هستند كه با اعطا بخشي از منابع است. اين پروتكل محيط زيست منعقد شده 

تو نيز كنند. پروتكل كيوها كمك ميمالي دوستدار محيط زيست به طور بالعوض  و مشاركت مالي به توسعه اين پروژه

ين راستا در تي تعيين كرده است. در ايافته و صنعاي براي كشورهاي توسعهتعهداتي به منظور كاهش انتشار گازهاي گلخانه

ير نيز در نظر پذها و ابزار مالي، سه ساز و كار مبتني بر بازار به عنوان ساز و كارهاي انعطافمتن پروتكل، عالوه بر سياست

 Joint(، اجراي همكاري مشترك )Emission Tradeالمللي نشر )گرفته شده كه شامل تجارت بين

Implementationو ساز ) ( و كار توسعه پاكClean Development Mechanismمي ) باشند. اساس تمامي اين

زيست، تعيين ميزان كاهش انتشار گازهاي هاي سازگار با محيطكننده بخشي از منابع مالي طرحها به عنوان تأمينروش

 [0]و[ 1]ط به آن است. ( و دريافت اعتبار كربن و فروش اين اعتبار در بازارهاي مربوCO2اي )معادل گلخانه

هاي مالي )از طريق دريافت و فروش اعتبارات كربن( تحت كنوانسيون تغيير آب و مسيرهاي مختلف براي جذب كمك

وجود دارد كه هريك از اين مسيرها، ساز و كارها و رويه و قوانين و مقررات خاص  به شرح ذيل هواي سازمان ملل متحد

 [3]خود را دارد. 

 0 توسعه پاك مكانيسمCDM 

  3صندوق سبز اقليمGCF 

 4 صندوق انطباقAF 

  تسهيالت جهاني محيط زيستGEF0 

 

 توصيه براي بهترين گزينه و تشريح داليل انتخاب آن -3

تر نيازهاي مالي بيشتوان پيشنهاد داد صندوق سبز اقليم است چراكه اي كه ميالذكر، بهترين گزينههاي فوقاز ميان گزينه

ها ، باقي روشCDMاز ميان تسهيالت فوق، به غير از  ،ها ميباشد هاي سازگار با تغيير اقليم به هنگام دوره ساخت آنطرح

و  GEFاما محدوديت ميزان تسهيالت مالي ارائه شده توسط  ها اختصاص داده شوندميتوانند در دوره ساخت ، به طرح

گيرد هاي كاهش انتشار را در بر نميهاي انطباق بوده و طرحكه تنها متمركز بر طرح AFصندوق همچنين تك منظوره بودن 

 ها، صندوق سبز اقليم داراي بهترين شرايط باشد. شود تا از ميان اين گزينهسبب مي

 

 شرح ساز و كارهاي عملي سياست پيشنهادي -4

                                                           
Clean Development Mechanism 

Green Climate Fund 

Adaptation Fund 

Global Environmental Facility 
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يك صندوق جهاني است كه براي حمايت از تالش كشورهاي در حال توسعه براي پاسخگويي  (GCFسبز اقليم ) صندوق

به كشورهاي در حال توسعه كمك مي كند تا گازهاي گلخانه اي  GCFبه چالش تغييرات آب و هوايي ايجاد شده است. 

خود را محدود يا كاهش دهند و با تغييرات آب و هوايي سازگار شوند. اين تالش براي ترويج تغيير پارادايم به توسعه 

رات اثيرات تغييبا توجه به نياز كشورهايي است كه به ويژه در معرض ت Climate-Resilientتاب آوري اقليم انتشار وكم

 [4] آب و هوايي قرار دارند.

هدف اين صندوق ارائه منابع مالي براي كاهش انتشار يا انطباق با شرايط تغييرات اقليم است كه با اصول و مقررات كنوانسيون 

 شود اين منابع به طور مساوي بين اين دومنظور تقسيم مي شوند. هدايت مي

هاي مستقيم قابل كننده، روششود و صندوق تأمينورهاي در حال توسعه انجام ميهاي كشبا اولويت GCFهاي فعاليت

المللي منابع هاي ملي و محلي بتوانند به طور مستقيم از طريق نهادهاي مالي واسطه بيندسترسي ايجاد كرده است تا سازمان

 مالي را دريافت كنند. 

هايي كه در چارچوب معيارهاي آن باشند مشاركت كرده و بخشي از  (، در تامين منابع مالي پروژهGCFصندوق سبز اقليم )

(، Loan(، وام )Grantمنابع مورد نياز آن را مي پردازد. اين مشاركت مالي به وسيله ابزارهاي پرداخت هاي بالعوض )

(Guaranteesارائه تضامين ) ( و آوردهEquityبه انجام مي ) ًاند. م دريافت كردهدرصد از پروژه ها وا 42رساند. حدودا

 نيز با مدت زمان بازپرداخت خصوصيهاي اعطايي به بخش باشد. وامكمك مالي به بخش دولتي بدون بازپرداخت مي

 [0]ها كمك بالعوض از صندوق دريافت نموده اند. درصد از پروژه 44مدت و بهره اندك است. طوالني

للي، دولتي الماي و بينهاي تغيير اقليم، از طريق نهادهاي معتبر ملي، منطقهها و پروژهبراي انجام برنامه GCFدسترسي به منابع 

ارسال كنند  GCFباشد. نهادها ممكن است پيشنهادهاي تأمين مالي خود را از طريق نهادهاي معتبر به و بخش خصوصي مي

 شوند.  GCFيا خودشان خواستار اعتباربخشي توسط 

 گام اصلي وجود دارد. چهارهاي صندوق، طور كلي جهت دريافت تخصيص به

 معرفي و آماده( سازي دبيرخانه مرجع صالحيتدار مليNDA) 

  در نظر گرفتن نهاد مالي معتبرGCF توان نهادهاي داخلي در كشورها را اعتبار بخشي المللي هستند يا ميكه يا بين

 نمود. 

  ارائه به نهاد ملي و نهادهاي بين الملليتهيه مستندات مورد نياز براي 

 ا اي يهاي مدنظر كشورها در خصوص محدود كردن يا كاهش انتشار گازهاي گلخانهها و برنامهپيشنهاد پروژه

 سازگاري با اثرات تغيير اقليم

 

 هاي اتخاذ شده قبليمرور گزينه هاي منتخب در سياست -5

چندان قابل توجه نبوده و  GEFبرده است. مقدار تسهيالت  استفاده GEFو CDMطي سالهاي گذشته از امكانات  ايران،

ساختاري در كشور به خوبي انجام نگرفته است. در عين حال به سبب به سبب مشكالت سياسي و  CDMاستفاده از امكانات 

تنگناهاي مالي سبب درآمدهاي ناشي از آن پس از بهره برداري از طرح حاصل ميگردند. اما  CDMساختار مكانيسم  مالي

  استفاده از اين مزايا فراهم نگردد. رحهايي كه ثبت شده اندطشده است تا به سبب عدم بهره برداري از 
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 هاي منتخب سياستي در كشورها و موارد ديگربررسي گزينه -6

 [4] آورده شده است. 1شماره ها در جدول داده شده به اين پروژههاي ثبت شده و اعتبارهاي تخصيصهايي از پروژهنمونه

 هاداده شده به اين پروژههاي ثبت شده و اعتبارهاي تخصيصهايي از پروژهنمونه(: 1جدول شماره )

 نام طرح

كل هزينه 

 گذاريسرمايه

 )ميليون دالر(

پتانسيل كاهش 

)هزار تن  انتشار

CO2) 

نوع 

تسهيالت 

 دريافتي

 رقم تسهيالت

 )ميليون دالر(

 مشاركت در پروژه

 )ميليون دالر(

Enhancing Climate 

Change Adaptation 

in the North Coast 

and Nile Delta 

Regions in Egypt 

12000 17722 Grant 3104 
 صندوق

(Grant) 
7307 

Sustainable and 

Climate Resilient 

Connectivity for 

Nauru 

2000 03004 Grant 0202 

بانك توسعه 

 (Grantآسيايي )
0207 

دولت استراليا 

(Grant) 
1300 

 Nauruدولت 

(Grant) 
401 

GCF-EBRD 

Kazakhstan 

Renewable 

Framework 

007 10222 
Grant 4 EBRD )014 )وام 

Loan 122 
Sponsors 

(equity) 137 

Renewable Energy 

Program #1 - Solar 
1702 32207 Loan 707 

Project 

developers 
(equity) 

702 

Tina River 

Hydropower 

Development 

Project 

034 0022 
Grant 12 

Private 

investor 
(equity) 

0003 

Loan 72 ADB (Loan) 32 

Integrated Flood 

Management to 

Enhance Climate 

Resilience of the 

Vaisigano River 

Catchment in 

Samoa 

2007 37 Grant 0707 
 Samoaدولت 

(Grant) 
7 

Pacific Islands 

Renewable Energy 

Investment Program 

02 2002 Grant 17 
 4 (Grantدولت )

ADB (Grant) 0 
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Climate Information 

Services for 

Resilient 

Development in 

Vanuatu 

0202 02207 Grant 03 

 Vanuatuدولت 

(Grant) 
100 

Delivery 

Partners 
(Grant) 

000 

 هاي مهم و حساس براي لحاظ كردن در سياست پيشنهاديبررسي داده -7

مورد بررسي  GCFهاي بخش دولتي و خصوصي را از نظر شرايط استفاده از منابع ها و پروژهمعيارهايي وجود دارند كه برنامه

 [0]و  [4]عبارتند از  GCFگذاري دهند. اين شش معيار سرمايهقرار مي

  كارساز بودن براي كمك به اهداف صندوقپتانسيل 

  پتانسيل تغيير الگو يعني چگونگي تغيير ظرفيت و تكرار پذيري آن و همچنين تحول برانگيز بودن و نوآورانه

 بودن پروژه يا برنامه

 پتانسيل توسعه پايدار يعني توسعه پايدار همراه با كاهش انتشار و سازگاري با تغيير اقليم 

 ارت پذيري و تأمين مالي كشور ذينفع. به عبكنندگان يعني نيازهاي آسيبهاي دريافتپاسخگويي به نياز

پذير، موانع تأمين مالي و سطح قرار گرفتن در معرض خطرات آب و هاي آسيبديگر تا چه حد پروژه گروه

 هوا در داخل كشور را در نظر گرفته است.

 محيطي كشورهاي زيستدن پروژه با برنامهبومحيطي كشور يعني متناسبهاي زيستارتقاء دارايي 

 هاي كاهش انتشار خاص تا چه حد مقرون به صرفه است و كارايي و اثر بخشي، بدان معني كه براي پروژه

 تواند براي تأمين مالي پروژه همكاري كند.مي

 

 تحليل ملزومات اتخاذ و اجرايي كردن سياست پيشنهادي -8

 سازي ظرفيت 

 اين در يساز ظرفيت به نسبت زمينه اين در مسئول ملي نهاد عنوان به زيست محيط شود سازمانتوصيه مي

 فيتظر اين كه باشد داشته كامل توجه نكته اين به اقدامات اين در و رساند انجام به عملي اقدام خصوص

 خصوص در يساز ظرفيت بر تمركز و نبوده زيستي محيط كارشناسان تربيت و آموزش زمينه در صرفاً سازي

 .گيرد صورت بايد نيز اقتصادي و مالي كارشناسان

 ايجاد سهولت در فرآيند قانوني 

فرآيند قانوني استفاده از اين تسهيالت در داخل كشور با هماهنگي با دستگاه هايي نظير سازمان شود توصيه مي

ه در خصوص ارائمديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصاد و دارايي به منظور تعيين تكليف 

 ي دريافت اين وام در صورت لزوم تسهيل گردد.هاي الزم به صندوق براضمانت

 توجه ويژه به اين فرصت و فرصتهاي مشابه در  بخش خصوصي، دستگاه هاي اجرايي و وزارت خانه ها ،

 گردد. 
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ساختاري  ما به سبب ضعف)الزم به ذكر است كه در اين زمينه فعاليتهايي در وزارت نيرو به انجام رسيده است ا

و كمبود نيروي كارشناسي در وزارت نيرو و سازمان محيط زيست پيشرفت مناسبي نداشته است(، وزارتخانه 

 اصلي استفاده از اين تسهيالت هستند.  هايگزينههاي نيرو، كشاورزي و صنايع 

 ت و اي آموزش تهيه مستنداهاي آموزشي توسط نهادهاي بين المللي مرتبط بردورهشود برگزاري توصيه مي

 از و حضور متخصصان برگزيده در آن، در اولويت قرار گيرد.مدارك مورد ني

تواند در اين خصوص )برگزاري اين دوره ها به صورت معرفي كارشناسان توسط نهادها و وزارتخانه ها مي

 مثمر ثمر باشد( 

 

 تحليل پيامدهاي محتمل اجراي سياست پيشنهادي -9

توان متصور بود تا برخي از طرحهاي وزارت نيرو با اولويت محيطزيست در دو زمينه كاهش اين سياست مي با استفاده از

ل تامين منابع مالي با حل مشك ،انتشار و انطباق با شرايط تغييرات اقليم بتوانند از اين تسهيالت تكميلي  استفاده كرده

به طبقات مختلف جامعه گردند. اين تسهيالت باالخص  نخود سبب كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي و سود رساند

 بسيار مفيد بوده و در عين حال بخش هاي دولتي و خصوصي از آن سود برند. ،ميتواند در خصوص طرحهاي نيمه تمام
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