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ترسي إستراتيجية مجموعة البنك الدولي اجلديدة 
املعنية بالبيئة برنامج عمل طموحا يهدف إلى 
االستجابة ملطالب البلدان املتعاملة معه من 
أجل وضع مسار جديد للتنمية، مسار يساند 

ز - في الوقت نفسه - تركيزا أكبر على االستدامة  النمو ويُركِّ
وضمان أن تصبح البيئة عامال رئيسيا لتحقيق منو يراعي 

اعتبارات البيئة ويشمل مبنافعه نطاقا أوسع من فئات اجملتمع.  

واستنادا إلى مشاورات واسعة مع أكثر من 2300 من أصحاب 
املصلحة املتعاملني مع مجموعة البنك الدولي في شتَّى أنحاء 

العالم، تُقدِّم هذه اإلستراتيجية رؤية جديدة من أجل عالم نظيف 
يراعي البيئة وقادر على التكيف.  

وتشير صفة “يراعي البيئة” إلى عالم تدار فيه املوارد الطبيعية، 
ومنها احمليطات واألراضي والغابات، إدارة تتسم باالستدامة بطريقة 

حتفظها وتصونها من أجل حتسني سبل كسب العيش وحتقيق 
األمن الغذائي. إنه عالم تساعد فيه النُُظم البيئية السليمة على 

زيادة املنافع االقتصادية لألنشطة التي تساندها. وتتركز فيه 
إستراتيجيات النمو على الثروة عموما ال على إجمالي الناجت احمللي 

مثلما تٌقاس في الوقت احلالي. وتتبع احلكومات لوائح تنظيمية 
تشجع على االبتكار والكفاءة وحتقيق موازنة مستدامِة والنمو 

املراعي العتبارات البيئة. فالتنوع األحيائي يتمتع باحلماية بوصفه 
موردا ذا أهمية اقتصادية بالغة. وفي عالم كهذا، تساعد 

السياسات السليمة القطاع اخلاص على استخدام املوارد 
الطبيعية استخداما مستداما في إطار بيئة أعمال صاحلة تسهم 

في خلق فرص العمل وحتقيق النمو على املدى الطويل.

وتشير صفة “نظيف” إلى عالم يتسم بانخفاض معدالت 
التلوث واالنبعاثات الغازية الضارة، ويساعد فيه نقاء الهواء واملياه 

واحمليطات الناس على أن يحيوا حياة صحية منتجة. إنه عالم تُعلِّق 
فيه إستراتيجيات التنمية أهمية كبيرة على حق احلصول على 

قطاعات الزراعة والنقل والطاقة والتنمية احلضرية التي تتمتع 
بقلة االنبعاثات الغازية الضارة والعناية باملناخ وإتاحة اخليارات لكل 

ملخص واٍف

ذلك. فلم تعد النساء في املناطق الريفية يقضني أيامهن في جمع 
ز  احلطب، ألنه أصبح لديهن مصادر للحصول على وقود نظيف. وحتُفِّ

معايير اإلنتاج األكثر نظافة على االبتكار، ويتم تشجيع الصناعة 
على االبتكار إليجاد تقنيات جديدة نظيفة توفر فرص العمل 

وتساند منوا مستداما تقوده الصادرات. وجتري محاسبة احلكومات 
والشركات على التزاماتها بخفض معدالت التلوث واالنبعاثات 

الغازية الضارة، وحتفز سبل التمويل املبتكرة على التغيير. 

وتعني صفة “قادر على التكيف” االستعداد ملواجهة الصدمات 
والتكيف على نحو فاعل مع تغير املناخ. ففي عالم يتسم باملرونة 

والقدرة على التكيف، تكون البلدان أفضل استعدادا ملواجهة 
كوارث طبيعية أكثر تكرارا وأمناط مناخية أشد تقلبا وعواقب تغير 

املناخ على األجل الطويل. وتكون النُُظم البيئية السليمة التي تدار 
إدارة جيدة أكثر قدرة على التكيف ومن ثم تلعب دورا رئيسيا في 

احلد من إمكانية التعرض آلثار تغير املناخ. وأصبحت املرونة والتكيف 
مع تغير املناخ جزءا ال يتجزأ من التخطيط العمراني وتنمية البنية 

التحتية. ومن خالل اتباع سياسات فاعلة لالحتواء االجتماعي، 
تصبح البلدان واجملتمعات أفضل استعدادا حلماية املستضعفني وأن 

تشرك النساء إشراكا كامال في صنع القرار. 

وهذه األجندات الثالث ـ أجندة مراعاة البيئة وأجندة النظافة 
ل بعضها بعضا، وبالسعي إلى  وأجندة القدرة على التكيف - تُكمِّ

حتقيقها في جهود منسقة تستطيع البلدان تسخير منافعها 
املشتركة.

اخملاطر التي تهدد البيئة هي مخاطر 
على التنمية

تدرك اإلستراتيجية اجلديدة أنه على الرغم مما حتقق من تقدم في 
احلد من الفقر في العالم، كان التقدم في اإلدارة املستدامة للبيئة 
أقل كثيرا. وأصبحت اجلهود اإلمنائية خملتلف البلدان معرضة للخطر 

على نحوٍ متزايد بسبب التلوث والصيد اجلائر لألسماك وفقدان 
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التنوع األحيائي واإلفراط في استخدام املياه واألرضي. ومن ناحية 
أخرى فإن عواقب تغير املناخ على الفور وعلى األجل الطويل ـ من 

ارتفاع درجة حرارة األرض إلى زيادة حمضية احمليطات ـ تعرض للخطر 
ما حتقق من تقدم جتاه احلد من الفقر والنهوض بالتنمية. 

إن تدهور أوضاع البيئة أو التلوث أو اإلفراط في استغالل املوارد 
الطبيعية تعوق التقدم االقتصادي. فالتقاعس عن معاجلة 

مشكالت تلوث الهواء واملياه الضار بالصحة، مثال، يُسبِّب خسائر 
لبعض البلدان تعادل 4 في املائة من إجمالي الناجت احمللي أو أكثر 

سنويا. ويؤدي قصور السياسات إلى نشوء الكثير من احلوافز التي 
تأتي بآثار معاكسة في االستخدام الكفء للموارد الطبيعية، ومع 

غياب مؤسسات قوية وأطر قوية لإلدارة تقل احتماالت جناح أي 
إجراءات للحد من اخملاطر البيئية.

ِّكه أمناط منو  ومن الواضح أن النموذج االقتصادي الراهن، الذي حتُر
واستهالك غير مستدامة، يخلق الكثير من الضغوط على البيئة 
التي تعاني بالفعل ضغوطا شديدة. وتُبرز أمناط النمو احلالية التي 

تفتقر إلى عوامل االستدامة والكفاءة احلاجة إلى منو يراعي 
اعتبارات البيئة ويعم اجلميع مبكاسبه. 

البناء على ما حتقق من تقدم واستخالص 
الدروس من 10 سنوات من العمل

تبني هذه اإلستراتيجية على ما حتقق من تقدم من خالل 
اإلستراتيجية البيئية للبنك الدولي لعام 2001 التي كانت 

تؤكد على الربط بني احلد من الفقر وبني البيئة، ودمج اإلجراءات 
البيئية في القطاعات االقتصادية، والربط بني أجندات العمل 

البيئي احمللية والعاملية. وفي عام 2001، كانت اإلستراتيجية 
تتركز بوجه خاص على البنك الدولي. أما هذه اإلستراتيجية 

فتشمل جهود كل مؤسسات مجموعة البنك الدولي، مبا 
فيها مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان 

االستثمار. وهي تضمن أيضا الوفاء بااللتزامات البيئية لقطاعات 
مجموعة البنك الدولي، كما هو موضح في اإلستراتيجيات 
القطاعية، مثل مياه الشرب والصرف الصحي، وتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت، والتنمية احلضرية، والنقل، والطاقة. 

وقد استخلصت دروس كثيرة منذ عام 2001، ومن أبرز هذه الدروس 
أن سياسات مجموعة البنك الدولي اخلاصة بإجراءات الوقاية 

ومعايير األداء البيئية واالجتماعية ذات أهمية حيوية في تفادي 
مخاطر وآثار العمليات أو تخفيفها أو إدارتها. وستكون أعمال البنك 

لة لهذه  الدولي املستجدة بشأن سياسة اإلجراءات الوقائية ُمكمِّ
اإلستراتيجية حينما تكتمل. ويتضح بجالء أيضا ضرورة حتسني 
سبل قياس مدى دمج االعتبارات البيئية في األنشطة مبختلف 

القطاعات من الزراعة إلى الطاقة وغيرها. وتزايدت أهمية 
الشراكات في عالم يعاني من ضائقة مالية ويواجه حتديات بيئية 

كبيرة. وللقطاع اخلاص أيضا دور متنامٍ في معاجلة اخملاوف بشأن 
االستدامة ووضع معايير االستدامة وضمان قدرة األسواق العاملية 

على تعزيز التنمية املستدامة، بل تقوم بذلك فعال. وهناك أيضا 
إدراك بأن القطاع اخلاص يساعد في سد الفجوات التمويلية، إذ 

تتوفر برامج متعددة املانحني، مثل صندوق البيئة العاملية وصناديق 
االستثمار في األنشطة املناخية، تشتمل اآلن على مخصصات 

لتحليل األنشطة املناخية للقطاع اخلاص وتشجيعها.

أولويات التحرك

تضع اإلستراتيجية اجلديدة األولوية للتحرك في قطاعات رئيسية 
في أجندات العمل من أجل عالم نظيف يراعي اعتبارات البيئة وقادر 

على التكيف.

ز عملنا في هذا اجملال  أجندة العمل املراعي العتبارات البيئة: يتركَّ

على تعزيز منو يراعي اعتبارات البيئة بقدر أكبر وتعم مكاسبه 
نطاقا أوسع من اجملتمع، وكذلك احلد من الفقر، مع حماية التنوع 

األحيائي والنُُظم البيئية في الوقت نفسه.
 ومن خالل الشراكة العاملية حساب الثروة وتقييم خدمات  ■

النُُظم البيئية، سنساند البلدان اخملتلفة في تقييم 

مواردها الطبيعية، مثل الغابات والشعاب املرجانية 
واألراضي الرطبة، ودمجها في نظمها اخلاصة باحلسابات 

القومية. وسيؤدي هذا القياس األكثر دقة للحسابات 
القومية إلى اتخاذ قرارات أفضل في إدارة االقتصاد على 

نحو يتسم باالستدامة.
 ومن خالل الشراكة العاملية من أجل احمليطات، وهي  ■

شراكة جديدة، سنعمل مع طائفة واسعة من احلكومات 
واملؤسسات الدولية واملنظمات غير احلكومية والشركات 
اخلاصة إليجاد سبل إعادة محيطات العالم إلى السالمة 

واإلنتاجية االقتصادية. فوجود محيطات سليمة تتميز 
بالتنوع األحيائي أمر ضروري لتحقيق األمن الغذائي وخلق 

فرص العمل واستمرار جودة احلياة على وجه األرض. إن 
حتسني إدارة موارد احمليطات ميكن أن يوفر مصدرا لنمو 

يراعي اعتبارات البيئة ويعم اجلميع مبكاسبه في كثير من 
البلدان.

وفي إطار األجندة املراعية العتبارات البيئة، سنبني أيضا على 
خبرتنا في مجال متويل احلد من الكربون الختبار مدى استعداد 

السوق للتشجيع على حماية املوائل احلرجة، مع توفير منافع من 
تخزين الكربون في الوقت نفسه. وسنستمر مع شركائنا في 

العمل املبتكر بشأن استخدام الغابات واألراضي املرتبط ببرنامج 
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خفض االنبعاثات الغازية الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها. 
وسنضع أيضا منهجيات لتعزيز املنافع املعيشية املشتركة من 
خفض االنبعاثات الكربونية وحتويلها إلى عوائد مالية، من خالل 

عالوات احلفاظ على احلياة البرية، على سبيل املثال.

األجندة النظيفة: ال ميكن أن ينجح عملنا من أجل حتقيق منو يراعي 

اعتبارات البيئة دون االهتمام بالضغوط املفرطة التي متنع وجود 
هواء نظيف وماء نظيف وأرض منتجة. وفي إطار األجندة النظيفة، 

سنركز جهودنا على مساعدة مختلف البلدان على إدارة مشكلة 
التلوث على نحو يهدف إلى الوقاية منها وإيجاد سبل للتنمية 

تتسم بقلة االنبعاثات الغازية الضارة.  
 مكافحة التلوث: في حني تواجه البلدان املتعاملة معنا  ■

معدالت متزايدة من تلوث الهواء واملياه والتربة إضافة إلى 
حتديات التلوث املوروثة، سنعمل على تعزيز احلوار فيما بني 

بلدان اجلنوب بشأن أفضل املمارسات ملعاجلة مشكلة 
التلوث. وسنعمل مع شركائنا وصناديق متويل احلد من 

الكربون على استخدام املواقد النظيفة على نطاق أوسع 
بغرض املساعدة على خفض التلوث داخل البيوت وهو ما 

يعود بالنفع على النساء واألطفال. وسنعمل أيضا مع 
البلدان في مجال تنقية األنهار وفي قضايا التلوث املوروث، 

ونسعى إلقامة شراكات مع القطاع اخلاص للعمل في 
وضع إستراتيجيات لإلنتاج األكثر نظافة. 

 إستراتيجيات تنمية منخفضة االنبعاثات الغازية  ■
والتمويل املبتكر: سنعمل فيما بني مناطق عمل 

مجموعة البنك الدولي وقطاعاتها لتحسني كفاءة 
استخدام الطاقة والتشجيع على التحول إلى موارد 

الطاقة املتجددة وإيجاد حلول زراعية تعنى باملناخ وبناء 
مدن أكثر نظافة تنبعث منها غازات كربونية أقل. 

وسنستمر في العمل إليجاد وسائل مبتكرة لتمويل احلد 
من الكربون وحلول لتمويل األنشطة املناخية ملساعدة 
البلدان على تبني سبل للتنمية منخفضة االنبعاثات 

الكربونية وحتسني كفاءة استخدام املوارد.

أجندة املرونة والتكيف: سنستمر في العمل مع شركاء التنمية 

والقطاع اخلاص ملساعدة مختلف البلدان على احلد من إمكانية 
تعرضها خملاطر تغير املناخ.
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 التكيف: سنساند البلدان املعنية على إيجاد حلول  ■

للتكيف مع تغير املناخ مبا يضيف قيمة للنمو 
الذي يراعي اعتبارات البيئة ويعم اجلميع مبكاسبه، 
مثل الزراعة القادرة على التكيف مع تغير املناخ أو 
حتسني إدارة املناطق الساحلية. وسنواصل العمل 

إليجاد أساليب مبتكرة لزيادة متويل األنشطة 
املناخية الذي يتركز على إجراءات التكيف. 

 إدارة مخاطر الكوارث: سنعمل مع مختلف البلدان إليجاد  ■

سبل للتقليل قدر اإلمكان من أضرار الكوارث الطبيعية 
من حيث اخلسائر في األرواح واألضرار الهيكلية. ويتضمن 

هذا التوسع في استخدام األدوات املالية، مثل التأمني من 
مخاطر تغير املناخ، للمساعدة على التعافي من آثار 

الكوارث الطبيعية. 
 حتسني املرونة والقدرة على التكيف للدول النامية  ■

اجلزرية الصغيرة: سنواصل عملنا مع الدول النامية 

اجلزرية الصغيرة ملساعدتها على احلد من االعتماد 
على الواردات النفطية مع مساندة جهودها بغرض 

تعزيز مواردها من الطاقة املتجددة. ومن خالل مؤسسة 
التنمية الدولية والبرنامج التجريبي ملرونة التكيف 

مع تغير املناخ، سنساند املشروعات التي تهدف إلى 
حتسني هذه املرونة في مرافق البنية التحتية واحلد من 
إمكانية التعرض لألخطار عن طريق استعادة الُنُُظم 

البيئية الساحلية الواقية، مثل أشجار املانغروف.  

 ومن خالل مجاالت األجندات الثالثة، سنعمل من أجل حتسني
 جمع البيانات ونوعيتها مع التأكيد على إتاحة البيانات

 واملعارف للجميع. وسنعمل على نحوٍ وثيق مع البلدان املتعاملة
 معنا في تطوير املعارف ونشرها وتعزيز جهود التعلم العاملية في

مختلف الظروف القطرية.

األساليب اإلقليمية

حتدد اإلستراتيجية أيضا حتديات وأساليب معينة على املستوى 
اإلقليمي من خالل أجندات العمل النظيف املُراعي للبيئة والقادر 

على التكيف.  

فمن أجل مساندة أفريقيا، على سبيل املثال، في مواجهة ما تثيره 
أجندتها املراعية للبيئة من حتديات ترتبط بالضغوط الناشئة عن 

الزراعة والتعدين واملستوطنات البشرية، فإننا نعطي أولوية للعمل 
في حتسني نظام اإلدارة العامة من أجل حتسني إدارة املوارد الطبيعية 
إلى جانب توسيع إدارة املناطق احملمية. والهدف من العمل لتحسني 

إدارة املوارد الطبيعية هو حتسني أوضاع الغذاء والدخل وأمن 
املعايش، وفي الوقت نفسه تشجيع القطاع اخلاص على االستثمار 

بهدف خلق فرص العمل. وفي أوروبا وآسيا الوسطى حيث تشكل 
موارد الغابات مصدرا رئيسيا لفرص العمل واألخشاب واخلدمات 

 البيئية، تعمل مكتب هذه املنطقة بالبنك من أجل تطبيق اإلدارة
 املستدامة للغابات مع التركيز على تدعيم اإلدارة الرشيدة وأدوار

اجملتمعات احمللية والقطاع اخلاص.

 وفي منطقة شرق آسيا واحمليط الهادئ، تشتمل حتديات أجندة 
النظافة على ارتفاع انبعاث غازات االحتباس احلراري واملدن امللوثة 

الهواء وأحواض األنهار امللوثة بشدة. وردا على ذلك، سيكون التركيز 
اإلقليمي علي توسيع اجلهود التي تستهدف احلد من انبعاث غازات 
االحتباس احلراري، واالستمرار في مساندة االستثمارات في الطاقة 

املتجددة وكفاءة استخدام الطاقة، مع وضع أولوية للبرامج الكبيرة 
للصرف الصحي في املناطق الريفية واحلضرية. وباملثل في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا، فإن تزايد معدالت التلوث في التربة 

والهواء وفي املناطق البحرية يعرض للخطر املدن واملمرات املائية 
والبحار املشتركة. ويعمل مكتب املنطقة بالبنك الدولي على إعداد 

نهج للبحار اإلقليمية إلدارة التلوث بالتعاون مع شركاء آخرين 
إقليميني وفي مجال التنمية، ويساند أيضا البلدان املعنية في 
التحول إلى استخدام موارد طاقة أكثر نظافة، وإيجاد أساليب 

للتنمية الصناعية واحلضرية تتميز بأنها أقل تلويثا وأكثر قدرة على 
التكيف. وفي منطقة أوروبا وآسيا الوسطى تشتمل حتديات أجندة 
النظافة على حتقيق أمن الطاقة مع توفير موارد طاقة أكثر نظافة 

وإدارة مشكالت التلوث املوروث واحلالي واملستقبلي. وردا على ذلك، 
يعمل مكتب املنطقة بالبنك من أجل تعزيز إمدادات الطاقة مع 

التركيز على خيارات الطاقة النظيفة وعلى التطهير واالحتواء 
واإلزالة للتلوث في األراضي واملياه اجلوفية واملياه. 

وفي معظم املناطق ينصب جوهر أجندة املرونة والتكيف على 
إمكانية تعرض أعداد كبيرة من سكان السواحل واملناطق الزراعية 

لتأثيرات ارتفاع منسوب البحر والتقلب الشديد للمناخ 
والفيضانات العارمة ونوبات اجلفاف الشديدة. ففي جنوب آسيا، 

مثال، تتركز اجلهود اإلقليمية على زيادة مرونة النُُظم البيئية والبنية 
التحتية واملناطق الشديدة التعرض للخطر من خالل جهود من 
بينها املساعدة على بناء املؤسسات املطلوبة والقدرات والنظم 

املعرفية لتحديد اخملاطر ووضع خطط ذات مستوى عاملي إلدارة 
املناطق الساحلية. وتقوم إدارة منطقة أمريكا الالتينية والبحر 

الكاريبي بتعزيز جهودها في مجاالت التكيف وتخفيف اآلثار وإدارة 

مخاطر الكوارث، مع التركيز على وجه اخلصوص على وضع 
إستراتيجيات منو منخفضة االنبعاثات الكربونية في املكسيك 

والبرازيل وكولومبيا. 
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تعبئة موارد متويلية جديدة لإلستراتيجية

في األجندات الثالث جميعا — األجندة املراعية للبيئة وأجندة 
النظافة وأجندة القدرة على التكيف ـ تهدف اإلستراتيجية 

إلى إظهار كيفية تعبئة موارد متويل إضافية من أجل منو يحافظ 
على البيئة والتنوع األحيائي، ومبادرات للحد من معدالت التلوث 

واالنبعاثات الكربونية، واستثمارات لبناء قدرات التكيف مع 
صدمات املناخ. وستظل األولوية ملساندة إصالحات السياسات 

وتدعيم املؤسسات وبناء القدرات في اجملاالت الثالثة جميعا.

واستجابة ملطالب البلدان املتعاملة معنا وفي مواجهة اخملاوف 
العاملية، ستدعو اإلستراتيجية إلى املتابعة املستمرة للتقدم احملرز. 

وسيتطلب تنفيذ هذه اإلستراتيجية موارد كافية بشرية ومالية 
لبلوغ الرؤية الطموح املقترحة. ويقتضي مساعدة البلدان املتعاملة 

معنا على املضي قدما نحو تنمية نظيفة مراعية للبيئة وتتسم 
بالقدرة على التكيف، االستمرار في بناء مهاراتنا وقدراتنا. 

وتدرك هذه اإلستراتيجية أهمية قدرتنا على جمع مختلف 
األطراف والوصول إلى صناع السياسات واألنشطة التحليلية 

وابتكار أدوات مالية جديدة واإلدارة الذكية للمخاطر وكذلك 
حافظة استثمارات لتسريع وتيرة تنفيذ هذه احللول. وسيكون 
جناحنا رهنا بنشر هذه احللول من خالل تبادل املعارف وإظهار ما 

حتقق من جناح والعمل في شراكات وحشد العمل والتحرك وتعبئة 
أدوات التمويل.
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