التعاون
املناخي

بالتعاون مع البلدان األعضاء ،يدير الصندوق اخملاطر والفرص املصاحبة لتغير املناخ
إيدي باكلي

خطا

الصنــدوق يف عــام  2008خطوتــه الرئيســية
األوىل يف الســجال الدائــر بشــأن تغيــر املنــاخ،
حيــن وصــف هــذه الظاهــرة يف فصــل مــن
فصــول تقريــره عــن آفــاق االقتصــاد العاملــي بأنهــا «عامــل خارجــي
عاملــي قــد يكــون كارثيــا ،ومــن أكبــر املشــكالت العامليــة املتعلقــة
بالتحــرك اجلماعــي».
ومنــذ ذلــك احليــن ،زادت طلبــات البلــدان األعضــاء مــن الصنــدوق
فيمــا يتصــل بالعمــل املناخــي .فالبلــدان حتتــاج إىل سياســة
فعالــة لكــي تتصــدى لــكل مــا يهــدد االســتقرار االقتصــادي واملــايل
ولالســتفادة مــن فــرص النمــو وخلــق فــرص العمــل التــي يتيحهــا
التحــول إىل االقتصــاد األخضــر.
وبنــاء علــى ذلــك ،يعمــل الصنــدوق علــى وضــع تغيــر املنــاخ يف
بــؤرة عملــه – عبــر خمســة جمــاالت أساســية.

بحوث السياسات
وحتليالتها

تغطي التحليالت نطاقا
واسعا من املوضوعات
املتعلقة باملناخ.
ففــي عــدد أكتوبــر
 2020مــن تقريــر «آفــاق
االقتصــاد العاملــي» يوضــح
التحليــل كيف أن االســتثمار
األخضــر ،املقتــرن بســعر كربــون يتصاعــد باطــراد ،يمكــن أن يرفــع النمــو
العاملــي يف أعــوام التعــايف اخلمســة عشــر القادمــة بنحــو  %0,7مــن
إجمــايل النــاجت احمللــي العاملــي يف املتوســط ،ويخلــق مالييــن الوظائــف
اجلديــدة.
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ويف تاريــخ أقــرب ،أبــرز خبــراء الصنــدوق يف مذكرتهــم
األوىل بشــأن املنــاخ ضــرورة التحــرك بمزيــد مــن الســرعة
والتنســيق ملعاجلــة قضيــة تســعير الكربــون .وهنــاك تركيــز
متزايــد علــى هــذه التدابيــر أثنــاء املناقشــات مــع البلــدان
األعضــاء.

الرقابة على
اقتصادات البلدان
األعضاء

كل عــام أو عاميــن ،يجتمــع
خبــراء الصنــدوق باملســؤولين
يف كل مــن بلداننــا األعضــاء
البالــغ عددهــا  190بلــدا
ملناقشــة التطــورات االقتصاديــة
والتأكــد مــن أن سياســاتها تدعــم
النمــو والتنميــة االحتوائييــن ،وهــو نشــاط يُعْـرَف باســم «الرقابــة وفــق
املــادة الرابعــة مــن اتفاقيــة تأســيس الصنــدوق».
ومنــذ عــام  ،2015شــهدت تغطيــة الصنــدوق لقضايــا املنــاخ
توســعا مطــردا يف ســياق أعمــال الرقابــة .ذلــك أن ســلطات البلــدان
األعضــاء التــي تمــر بفتــرات انتقاليــة مرتبطــة باملنــاخ وتواجــه
حتديــات يف احلفــاظ علــى صالبــة االقتصــاد لديهــا حــرص بالــغ
علــى تلقــي املشــورة مــن الصنــدوق بشــأن السياســات ذات الصلــة.
ففــي العــام املاضــي ،علــى ســبيل املثــال ،أُدرِجــت قضايــا املنــاخ
يف نحــو  30مــن تقييماتنــا القُطْريــة ،بمــا يف ذلــك تقييمــات كنــدا
وأملانيــا وكوريــا واململكــة املتحــدة والواليــات املتحــدة.

وســيغطي الصنــدوق سياســات تخفيــف تغيــر املنــاخ يف
أكبــر  20بلــدا مُصْ ـدِرا النبعاثــات غــازات االحتبــاس احلــراري
– وهــي املســؤولة معــا عــن أكثــر مــن  %80منهــا .ويف البلــدان
شــديدة التعــرض لتغيــر املنــاخ ،ســتركز تقييماتنــا علــى
سياســات التكيــف مــع هــذا التغيــر مــن أجــل بنــاء الصالبــة يف
مواجهــة الكــوارث املناخيــة.

حتليل القطاع
املايل

ويف عــام  ،2021وافــق
اجمللــس التنفيــذي للصنــدوق
علــى اقتراحــات إلجــراء
تقييمــات أكثــر تعمقــا للمخاطــر
املناخيــة وتوســيع نطــاق
الرقابــة اإللزاميــة مــن  29بلــدا
إىل  47بلدا .وبالتايل ،سيغطي
اآلن «برنامــج تقييــم القطــاع
املــايل» ( )FSAPاخملاطــر املناخيــة املاديــة واخملاطــر االنتقاليــة
احملتملــة التــي تقتــرن بتحــول العــامل إىل اقتصــاد منخفــض الكربــون
وانخفــاض قيمــة األصــول عاليــة الكربــون.
وكانــت التقييمــات التــي تُــرى ســابقا الختبــار القــدرة علــى
حتمــل الضغــوط تركــز علــى عوامــل خطــر مــن قَبِيــل نوبــات اجلفــاف
والفيضانــات والعواصــف يف البلــدان اجلزريــة الصغيــرة مثــل
جامايــكا .وبالنســبة لالقتصــادات املتقدمــة ،مثــل بلجيــكا ،كانــت
برامــج تقييــم القطــاع املــايل تغطــي خماطــر الكــوارث الطبيعيــة مــن
خــال قيــاس قــدرة صناعــة التأميــن علــى حتمــل الضغــوط .ويمكــن
أن يحــدد اختبــار القــدرة علــى حتمــل ضغــوط اخملاطــر املناخيــة
ضمــن برامــج تقييــم القطــاع املــايل نقــاط الضغــط علــى النظــام املــايل
بســبب الصدمــات املناخيــة املاديــة والتحــول إىل اقتصــاد منخفــض
الكربــون .وكان اختبــار القــدرة علــى حتمــل ضغــوط اخملاطــر املناخيــة
جــزءا مــن برنامــج تقييــم القطــاع املــايل الــذي أجــري مؤخــرا يف
النرويــج والفلبيــن .ويمكــن لتقييمــات األطــر التنظيميــة والرقابيــة
أن تضمــن الرقابــة االحترازيــة املالئمــة لــكل اخملاطــر املناخيــة عبــر
النظــام املــايل كلــه يف البلــد املعنــي.

بيانات أفضل،
قرارات أفضل

تنمية القدرات

تشــهد تغطيــة املوضوعــات
ذات الصلــة باملنــاخ توســعا
مســتمرا ضمــن أنشــطة
الصنــدوق يف جمــال تنميــة
القــدرات — ممــا يســلح
البلــدان األعضــاء بــاألدوات
املتخصصــة
واخلبــرة
الالزميــن لضمــان الفعاليــة
يف تخطيــط املاليــة العامــة

ووضــع األطــر النقديــة.
فبالنســبة لقضايــا املاليــة العامــة ،يتضمــن الدعــم املقــدم
للبلــدان األعضــاء قضايــا سياســات التخفيــف والتكيف وتدابير
بنــاء الصالبــة .وقــد ســاعدت بعثــات املســاعدة الفنيــة يف وضــع
برامــج لتســعير الكربــون والسياســات الضريبيــة ذات الصلــة.
كذلــك حصلــت الــدول اجلزريــة الصغيــرة علــى املســاعدة مــن
خــال مراجعــات اإلدارة املاليــة العامــة بعــد األعاصيــر وإدارة
خماطــر املاليــة العامــة املترتبــة علــى الكــوارث الطبيعيــة.
ومــن املرجــح أن يكثــف الصنــدوق كل جوانــب تنميــة
القــدرات املتعلقــة باملنــاخ .فعلــى ســبيل املثــال ،ســتقوم أداة
التشــخيص اجلديــدة املتمثلــة يف «برنامــج تقييــم انعكاســات
املنــاخ علــى االقتصــاد الكلــي» ،الــذي أنشــئ بالتعــاون مــع
البنــك الــدويل ،بتقييــم اخملاطــر االقتصاديــة الكلية-املاليــة
العامــة لصدمــات املنــاخ وضغوطــه ،ومــدى تأهــب البلــدان
املعرضــة خملاطــر املنــاخ ،وانعكاســات سياســات تخفيــف
تغيــر املنــاخ ،مثــل تســعير الكربــون.
وغالبــا مــا تقــدم مســاعدات تنميــة القــدرات بالتعــاون
مــع مؤسســات مثــل البنــك الــدويل ،والوكالــة الدوليــة
للطاقــة ،ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان
االقتصــادي ،ومــن خــال منظمــات مثــل جمموعــة الســبعة
وجمموعــة العشــرين.
إيــدي باكلــي هــو مســاعد خــاص ملديــر إدارة التواصــل
بصنــدوق النقــد الــدويل.
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هنــاك ثــاث لَبِنــات ســتدعم
بنيــان املعلومــات املناخيــة:
( )1البيانــات املوثوقــة التــي
تتســم باجلــودة العاليــة
وقابليــة املقارنــة؛ و()2
جمموعــة متناغمــة ومتســقة
مــن معاييــر اإلفصــاح
عــن بيانــات املنــاخ؛ و()3
تصنيــف عاملــي يحظــى باملوافقــة علــى نطــاق واســع .ومــن شــأن هــذه
اللبنــات جمتمعــة أن تطلــق تمويــا أخضــر بتريليونــات الــدوالرات

وتســاعد علــى قلــب األوضــاع رأســا علــى عقــب بالنســبة لالحتــرار
العاملــي – ومــن ثــم يدعــم الصنــدوق أيضــا جهــود حتســين البيانــات
واإلفصــاح والتصنيفــات حتــى يتمكــن املســتثمرون مــن اتخــاذ
قــرارات مســتنيرة لتســعير اخملاطــر املناخيــة وإدارتهــا بصــورة فعالــة.
ومــن خــال البيانــات األفضــل ،يمكــن للســلطات املعنيــة يف
كل بلــد أن حتســن عمليتــي السياســات وصنــع القــرارات .وإدراكا
مــن الصنــدوق لضــرورة البيانــات املناخيــة الســليمة ،أطلــق يف
عــام  2021لوحــة إلكترونيــة جتريبيــة لبيانــات املنــاخ .وتهــدف
هــذه اللوحــة إىل املســاهمة يف التعــاون اإلحصائــي بشــأن
بيانــات تغيــر املنــاخ والتغلــب علــى التحديــات التــي تعــوق إدراج
تغيــر املنــاخ يف إطــار اإلحصــاءات االقتصاديــة الكليــة.
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