عم ٌل سريع • نتائج سريعة • منافع متعددة

النتائج واآلثار
عدد البُلدان التي
نعمل فيها بنشاط

لماذا نستثمر

التغييرات ال ُمنجزة
في السياسات

130

81

يُع ّد التحالف المعني بالمناخ والهواء النقي استثمارا ً حكيما ً ضمن حافظتكم المالية المناخية.
فنحن المنظمة العالمية الوحيدة التي ينصبّ اهتمامها على خفض ال ُم ّلوثات المناخية القصيرة األجل  -وهي
إجراءات تُحقق نتائج لصالح البُلدان النامية وحتميّة في استيفاء غايات اتفاق باريس.

27

قانونا ً والئحة تنظيمية جديدة أو
محسّنة تحظى بالدعم في  17بلدا ً
بشأن إدارة النفايات و َمركبات
التشغيل الشاق العاملة بالديزل ،وإنتاج الطوب

أكثر من  100خطة من
الخطط والسياسات وتشمل
خطط محسَّنة إلدارة النفايات في
 70مدينة

االستثمار يدعم
ُ
العمل السريع لخفض االنبعاثات على نطاق واسع من خالل:
• االلتزام السياسي  -وهو أمر بالغ األهمية في دفع التغيير
• وضع السياسات
• التدريب وبناء القدرات
• دعم األقران
• وضع التخطيط ال ُمسبق للمشروع ودراسة الجدوى
• دعم العلوم والبحوث

70
مدينة

مشاريع قيد اإلعداد قابلة للتمويل:
تُو ِ ّجه استراتيجيتنا الجديدة تركيزها على وضع مشاريع جاهزة التمويل قيد اإلعداد .ونحن نعمل مع
مولين مثل البنك الدولي ،وبنوك التنمية اإلقليمية ،وصندوق المناخ األخضر ،ومرفق البيئة العالمية.
ُم ّ

فوائد متعددة تُجنى من استثماركم
المناخ

األمن الغذائي

تفادي االحترار بمقدار
 °0.6درجات مئوية بحلول
عام 2050

تفادي الخسائر في المحصول بمقدار
 52مليون طن في  4محاصيل
أساسية لكل سنة

الصحة

أهداف التنمية ال ُمستدامة

تفادي وقوع  2.4مليون حالة وفاة
الجو في
مب ّكرة سنويا ً بسبب تلوث ّ
الهواء الطلق

المساهمة في استيفاء أهداف التنمية المستدامة
المتصلة بجودة الهواء والصحة واألمن الغذائي

65
التزاما ً

48

بلدا ً يحظى بقدرات مؤسسية
سعة
مو ّ

أكثر من  120موردا ً
من الموارد المعرفية
وأدواتها

30,000

يوم من األيام التدريبية لكل فرد

أكثر من 160
حملة لرفع التوعية السياسية ،وفعاليات توعوية حول
صنع القرار

لماذا نستثمر
كيف يُستخدم استثماركم

يدعم استثماركم الشراكةَ الرامية إلى خفض االحترار على المدى القريب

ال ُمبادرات
الزراعة

من  6أقطار شريكة في عام  2012ارتفع العدد ليتجاوز  60بلدا ً في عام  ،2018تغطي كل مناطق العالم.

إنتاج الطوب

ونعمل معا ً على تبادل المعرفة وتعزيز التوعية والقدرة على العمل بين بعضنا بعضاً ،ونحدد األولويات الالزمة
ملوثات المناخ القصيرة األجل  -على جميع
للعمل .فنحن نتخذ إجرا ًء سريعا ً على نحو جماعي ومتضافر بشأن ّ
المستويات :الوطنية واإلقليمية وعلى مستوى المدينة والمجتمع المحلي.

التبريد والتثليج
َمركبات التشغيل الشاق
الطاقة المنزلية

االستثمار االستراتيجي  -نتائج كبيرة

الغاز والنفط

نحن نعمل على نطاق واسع ،ونسعى إلى إيجاد حلول على مستوى السياسات والعزم السياسي بما يتجاوز نتائج
المشروع الواحد.

النفايات
التمويل
الصحة

اإلدارة الكفؤة والشفافة
يُدير برنام ُج األمم المتحدة للبيئة صندوقَ ائتمان
التحالف المعني بالمناخ والهواء النقي ويضع إطارا ً
متينا ً لرفع التقرير.
تعمل الجهات المانحة لنا وشركاؤنا على دفع عملنا.
وتضطلع بما يلي:
• وضع األولويات واالستراتيجيات
• اقتراح مبادرات جديدة
• تخصيص التمويل
• اإلشراف على التنفيذ وتوجيهه
• تحقيق النتائج

التخطيط الوطني
تقييمات إقليمية

التمويل ال ُمخصَّص لألنشطة

 54مليون دوالر
ُمخصصة لألنشطة الجارية

معدّل التنفيذ%75 :

تُشدد الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ
بالملوثات المناخية
على أهمية العمل المتعلّق
ّ
القصيرة األجل والمنصات التعاونية من أجل
تحقيق الهدف المتمثّل في تقييد درجة االحترار
بمقدار  °1.5درجة مئوية.

شترك
تمويل ُم َ

 42مليون دوالر

منصة تعاونية طوعية
مرنة  -تولي األولوية
للعمل مقابل التفاوض

من التمويل المشترك من شركائنا

شركاء التحالف
• البُلدان
• بنوك التنمية
• منظمات غير حكومية
• منظمات األمم المتحدة
• مؤسسات خيرية
• القطاع الخاص
• باحثون
• مجامِ ع فِكر
• حكومات دون وطنية
• ُمدن
• منظمات محلية

@CCACoalition

لال ّ
طالع على مزي ٍد من المعلومات:
ccacoalition.org/funding

أمانة التحالف المعني بالمناخ والهواء النقي

secretariat@ccacoalition.org
هاتف+33 1 4437 1473 :

facebook.com/ccacoalition
linkedin.com/company/ccacoalition
ccacoalition.org

