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وعىل الرغم من موثوقية هذه المطبوعة، فل تقدم مجموعة البنك الدولي أي ضمانات بشأن دقتها أو موثوقيتها أو اكتمال محتواها أو النتائج أو الأحكام الواردة 
ي 

ي هذا المحتوى أياً ما كانت، أو عن العتماد عليه. ول تع�ن
فيها، ول تتحمل أي مسؤولية عن أي سهو أو أخطاء )ويشمل ذلك دون تحديد الأخطاء الهجائية والفنية( �ن

ي لأي إقليم 
ي هذا التقرير أي حكم من جانب مجموعة البنك الدولي بشأن الوضع القانو�ن

الحدود والألوان والمسميات والمعلومات الأخرى المبينة عىل أي خريطة �ن
، أو مجالس  ورة وجهات نظر مؤسسات مجموعة البنك الدولي ي هذا العمل بال�ن

ات والستنتاجات الواردة �ن أو تأييد أو قبول لهذه الحدود. ول تشكِّل النتائج والتفس�ي
ي يمثلونها. 

، أو الحكومات ال�ت ن مديريها التنفيذي�ي

ي هذا العمل هي لأغراض المعلومات العامة فقط، ول يُقصد منها تقديم مشورة قانونية أو مشورة بشأن أوراق مالية أو استثمارات، ول تشكِّل 
والمحتويات الواردة �ن

اء أو تقديم خدمات من أي نوع. ويجوز أن تكون لمؤسسات مجموعة البنك الدولي أو الجهات التابعة لها  رأياً بشأن مدى سلمة أي استثمار، أو التماساً لعرض �ش
م لها المشورة أو خدمات أخرى، أو تكون لها حصة مالية فيها عىل أي نحو.  نة من الوارد ذكرها هنا، أو تقدِّ كات وجهات معيَّ ي �ش

استثمارات �ن

، فجميعها محفوظة عىل نحٍو  ي تتمتع بها أي من مؤسسات مجموعة البنك الدولي
ول يوجد هنا ما يشكل أو يُعت�ب قيداً عىل أو تخلياً عن المتيازات أو الحصانات ال�ت
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مقدمة

مًعا  لها  نتصدى  أن  ي ع�نا. ويجب 
�ن ية  اختيارات مص�ي المساواة  والفقر وعدم  المناخ   ُّ لتغ�ي للتصدي  الجماعية  استجاباتنا  تشكل 

 ، ن ك. لقد كانت جائحة كورونا والأزمة القتصادية مدمرت�ي ي الحد من الفقر وتعزيز الرخاء المش�ت
ن �ن ن المتمثل�ي لتحقيق هدفينا المتلزم�ي

اتيجيات المناخ والتنمية لتحقيق تنمية  ومع مساندتنا للبلدان للستجابة للأزمة الحالية وإعادة البناء، فثمة حاجة ملحة إل دمج إس�ت

ي ذلك تكاليف النتقال، 
ن إجراء مبادلت عند تنفيذ أجندة طموحة للمناخ، بما �ن اء قادرة عىل الصمود وشاملة للجميع. وسيتع�ي خ�ن

لكن يمكن تخفيضها من خلل نهج يركز عىل الناس، وسياسات مالية واجتماعية فعالة، وسياسات داعمة لجتذاب استثمارات القطاع 

داد الكلفة ارتفاًعا فوق ارتفاع. وتدرك مجموعة البنك الدولي أن الفقراء  ن الخاص. فتكلفة عدم التصدي لتغ�ي المناخ هائلة بالفعل، وس�ت

عىل مستوى العالم، الذين هم أقل الفئات مسؤولية عن انبعاثات غازات الدفيئة، غالًبا ما يعانون أشد المعاناة من آثار تغ�ي المناخ.

ي ذلك 
 ولدى البلدان المتعاملة مع مجموعة البنك الدولي ومع القطاع الخاص أسباب قوية لمكافحة تغ�ي المناخ. ول يقت� السبب �ن

ن عليها أن تظل قادرة  ي تهدد تنميتها المستمرة ورفاهة شعوبها، بل لأنه يتع�ي
ة للآثار المناخية ال�ت  عىل أن الكث�ي منها معرض بدرجة كب�ي

. وإذا ما أدير هذا التحول إدارة  ي
ي القتصاد العالمي نحو مستقبل تصل فيه معدلت النبعاث إل صفر بالصا�ن

عىل المنافسة مع م�ن

جيدة فسيوفر العمل المناخي وظائف أك�ش وأفضل ويحد من الفقر. ومن أفضل الطرق لتعزيز فرص العمل عىل نحو مستدام، هي 

ن العام والخاص لمساندة أجندة العمل المناخي.  ة التحول القتصادي. وستعمل مجموعة البنك الدولي مع كل من القطاع�ي ت�يع وت�ي

فعىل سبيل المثال، يمكن لتدخلت القطاع العام أن تساعد البلدان عىل تنفيذ إصلحات السياسات والإصلحات التنظيمية وخلق 

ن من القطاع الخاص وحفز استثمارات القطاع الخاص باستخدام تشكيلة أدواتنا الستشارية والمالية.  حوافز لجتذاب المشارك�ي

ي البلدان النامية، وقد زادت هذا التمويل إل مستويات 
وتعد مجموعة البنك الدولي أك�ب ُمموِّل متعدد الأطراف للأنشطة المناخية �ن

ة أ�ع لمساعدة  ي قدًما وبوت�ي
نم الم�ن . وبالبناء عىل مساندتنا الطويلة الأمد للعمل المناخي، نع�ت ن ن الماضي�ي قياسية خلل العام�ي

ًا عن عام 2016، عندما أطلقت مجموعة البنك  نمائية. وقد اختلف سياق اليوم اختلًفا كب�ي ي جدول أعمالها الإ
البلدان عىل دمج المناخ �ن

نمت البلدان المتقدمة الرئيسية والبلدان  الدولي أول خطة عمل لها بشأن تغ�ي المناخ 2016-2020. فبالإضافة إل جائحة كورونا، ال�ت

ي عام 2030.
ي بحلول 2050 ومسارات الوصول إل الذروة �ن

ن بإيصال معدل النبعاثات إل صفر بالصا�ن ن الماضي�ي ي العام�ي
النامية �ن

اء  ي نهج مجموعة البنك الدولي للتنمية الخ�ن
وتهدف خطة العمل بشأن تغ�ي المناخ 2021-2025 إل النهوض بجوانب تغ�ي المناخ �ن

ي خطة 
ك من منظور الستدامة. و�ن ي تسعى إل القضاء عىل الفقر وتحقيق الرخاء المش�ت

والقادرة عىل الصمود والشاملة للجميع، ال�ت

العمل، سنساند البلدان والجهات المتعاملة من القطاع الخاص لتعظيم أثر تمويل الأنشطة المناخية، وذلك بهدف إدخال تحسينات 

ي انبعاثات غازات الدفيئة. وتراعي خطة العمل أيًضا 
ي التكيف والقدرة عىل الصمود وتحقيق انخفاضات قابلة للقياس �ن

قابلة للقياس �ن

يد من مساندة الحلول القائمة عىل الطبيعة،  ن يكولوجية، وس�ت الأهمية الحيوية لرأس المال الطبيعي والتنوع البيولوجي وخدمات النظم الإ

ي إطار جهودها لدفع العمل المناخي، تتمتع مجموعة البنك الدولي بسجل 
نظًرا لأهميتها بالنسبة للتخفيف والتكيف عىل حد سواء. �ن

ي تهدف إل تعزيز الجهود العالمية للتصدي لتغ�ي المناخ.
اكات الرئيسية والمنتديات رفيعة المستوى ال�ت ي ال�ش

طويل من المشاركة �ن
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عىل  ن  ك�ي ال�ت ومن  بأكملها،  اقتصادات  تخض�ي  وإل  اء"،  "الخ�ن وعات  الم�ش إل  الجهود  من  تحوًل  الجديدة  العمل  خطة  وتمثل 

ن المناخ والتنمية؛ )2( تحديد وترتيب أولويات الإجراءات المتعلقة بأك�ب  ن عىل الآثار. حيث تركز عىل )1( التكامل ب�ي ك�ي  المدخلت إل ال�ت

النتائج.  أك�ب  تحقق  بطرق  الخاص  المال  رأس  للمناخ وحشد  تمويلنا  لدفع  الوسائل  تلك  استخدام   )3( والتكيف؛  التخفيف  فرص 

ولي وزيادة التمويل الخاص  ن ة التجاه ال�ن ي ذلك مساعدة أك�ب مصدري النبعاثات عىل تسطيح منح�ن النبعاثات وت�يع وت�ي
ويع�ن

بالتكيف لمساعدة البلدان والجهات المتعاملة من القطاع الخاص عىل الستعداد لمواجهة تغ�ي المناخ والتكيف معه، مع السعي 

اء والقادرة عىل الصمود والشاملة للجميع. لتحقيق أهداف إنمائية أوسع نطاًقا من خلل نهج التنمية الخ�ن

وستنهض مجموعة البنك الدولي بالجهود المبذولة عىل عدد من الجبهات: 

ن المناخ والتنمية 1. تحقيق التساق ب�ي

لضمان  أو  ن  الناجح�ي والتكيف  التخفيف  لتسهيل  سواء  والتنمية،  المناخ  ن  ب�ي التكامل  ورة  رصن فرضية  من  هذه  العمل  خطة  تنطلق 

استدامة التنمية القتصادية. وسنقوم بذلك من خلل )1( تعزيز المشاركة عىل المستوى القطري بشأن الدراسات التشخيصية وأعمال 

المالية  التدفقات  مواءمة   )2( بهما؛  المتعلقة  أهدافها  بلوغ  البلدان عىل  لمساعدة  والتنمية  بالمناخ  المعنية  والسياسات  التخطيط 

الأنشطة  تمويل  زيادة   )3( نمائية؛  الإ أنشطتها  ي 
�ن المناخ  إدماج  باريس من أجل مواصلة  اتفاق  الدولي مع أهداف  البنك  لمجموعة 

ات تغ�ي المناخ والتكيف معه بطرق تحقق أك�ب النتائج. المناخية لأغراض التخفيف من تأث�ي

الدراسات التشخيصية وأعمال التخطيط والسياسات المعنية بالمناخ والتنمية عىل المستوى القطري 

ي ذلك من خلل تقديم تقارير قطرية عن المناخ والتنمية تتناول 
ي قاعدة تحليلية قوية عىل الصعيدين العالمي والقطري، بما �ن

سنب�ن

القطرية،  المشاركة  أولوياته وتسلسله من خلل عملية  المناخي وترتيب  العمل  إثراء  ي 
�ن التقارير  بينهما. وستستخدم هذه  التفاعل 

مسار  عىل  الكربونية  النبعاثات  من  والحد  المناخ  تغ�ي  يؤثر  أن  يمكن  كيف  التقارير  هذه  وستبحث  العمل.  خطة  تنفيذ  ومن ثم 

القدرة عىل الصمود  المناخ والتكيف معه وبناء  آثار تغ�ي  المحتملة للحد من  الإجراءات  ي وأولوياته، وتحدد 
المع�ن البلد  ي 

التنمية �ن

ي تقدمها 
اتيجيات طويلة الأجل ال�ت س�ت ن نواتج التنمية. وستساند إعداد وتنفيذ المساهمات الوطنية لمكافحة تغ�ي المناخ والإ لتحس�ي

، والدراسات التشخيصية القطرية للقطاع  البلدان المتعاملة معنا، وستغذي الدراسات التشخيصية المنهجية لمجموعة البنك الدولي

ي مجال تغ�ي المناخ، 
اكة القطرية. وعىل مدى العام المقبل، نخطط لستكمال ما يصل إل 25 تقريًرا، عن التنمية �ن الخاص، وأطر ال�ش

ُّ المناخي.  ة بشكل خاص و/أو قابلية التأثّر بالتغ�ي ي هذه الجولة الأول عىل البلدان النامية ذات النبعاثات الكربونية الكب�ي
ن �ن ك�ي مع ال�ت

وستستند هذه الدراسات التشخيصية إل الحوار عىل المستوى القطري بشأن اتجاهات السياسات وتدعيم المؤسسات. وسنساند 

 ، نهج ”القتصاد بأكمله“ الذي يركز عىل السياسات والخطط الرامية إل تهيئة البيئة الملئمة للعمل المناخي وتحقيق التغي�ي التحويىلي

كز مجموعة البنك الدولي عىل تخض�ي اقتصادات  ، س�ت وعات التخض�ي ي ذلك النمو الذي يقوده القطاع الخاص. وبالإضافة إل م�ش
بما �ن

بأكملها، مع دعم قيام عملية تحول عادلة.

مواءمة تدفقاتنا المالية مع اتفاق باريس للمناخ

نم مجموعة البنك الدولي بمواءمة تدفقاتها المالية مع أهداف اتفاق باريس بشأن تغ�ي المناخ. والمواءمة حسب تعريفنا هي تقديم  تل�ت

ي مواجهة 
المساندة للبلدان المتعاملة مع مجموعة البنك الدولي عىل نحو يتسق مع مسارات التنمية منخفضة الكربون والقادرة عىل الصمود �ن

نم مواءمة كل العمليات الجديدة بحلول 1 يوليو/تموز 2023، أي بداية السنة المالية 2024.  ، نع�ت  تغ�ي المناخ. وبالنسبة للبنك الدولي
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ي وافق 
ال�ت الحقيقي  القطاع  الدولية لضمان الستثمار، ستتم مواءمة 85٪ من عمليات  الدولية والوكالة  التمويل  وبالنسبة لمؤسسة 

.2025 يوليو/تموز   1 من  اعتباًرا  آخرين،  ن  عام�ي بعد  و٪100   ،2023 يوليو/تموز   1 من  اعتباًرا  ن  التنفيذي�ي المديرين  مجلس   عليها 

.2023 يوليو/تموز   1 من  طويلة  ة  ف�ت قبل  المفاهيم  مرحلة  ي 
�ن وعاتهما  م�ش من   ٪100 مواءمة  المؤسستان  ستبدأ  ذلك،   ولتحقيق 

ن بنوك التنمية متعددة الأطراف، سيتبع نهج مماثل  وحالما يتم وضع الصيغة النهائية لمنهجية المؤسسات المالية والصناديق فيما ب�ي

ي تختارها لتحقيق الغاية العامة 
ي المسارات ال�ت

ي هذا العمل أيضا. ويقر اتفاق باريس باختلف ظروف البلدان ويمنحها مجاًل للحرية �ن
�ن

م مساندتنا للبلدان والجهات المتعاملة من القطاع  ي تحقيق التنمية منخفضة النبعاثات الكربونية القادرة عىل الصمود. وتح�ت
المتمثلة �ن

اء وقادرة عىل الصمود  الخاص بالمثل احتياجات وظروف كل بلد عىل حدة فيما يخص دمج نواتج المناخ والتنمية وصياغة مسارات خ�ن

وشاملة للجميع. وستصدر مجموعة البنك الدولي خطة تطبيق المواءمة مع اتفاق باريس تتضمن أطًرا زمنية واضحة ونواتج ملموسة.

: مجموعة البنك الدولي والمواءمة مع اتفاق باريس أ لشكل  ا

م البنك الدولي مواءمة جميع العمليات الجديدة اعتباًرا من 1 يوليو/تموز 2023 )السنة المالية 2024( 	  ن يع�ت

ي وافق عليها 	 
وبالنسبة لمؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الستثمار، ستتم مواءمة 85٪ من عمليات القطاع الحقيقي ال�ت

، اعتباًرا من 1 يوليو/تموز 2025. وحالما  ن ن تاليت�ي ن ماليت�ي ن اعتباًرا من 1 يوليو/تموز 2023، و100٪ بعد سنت�ي مجلس المديرين التنفيذي�ي
ي هذا العمل أيًضا.

ن بنوك التنمية متعددة الأطراف، سيتبع نهج مماثل �ن يتم وضع منهجية للمؤسسات المالية والصناديق فيما ب�ي

التعريف 
تقديم المساندة للبلدان 

المتعاملة مع البنك عىل نحو 
يتسق مع مسارات التنمية 

منخفضة النبعاثات الكربونية 
ي وجه 

والقادرة عىل الصمود �ن
تغ�ي المناخ، بما يتسق مع 
أهداف اتفاق باريس، وبما 

يتسق مع المساهمات الوطنية 
لمكافحة تغ�ي المناخ الخاصة 
بالبلدان المتعاملة مع البنك، 

اتيجياتها طويلة الأجل،  أو إس�ت
اماتها الوطنية الأخرى  ن أو ال�ت

ي حالة غيابها، 
بشأن المناخ. و�ن

نم مجموعة البنك الدولي  تل�ت
بدعم تنميتها القوية.

التكيف 
ضمان إدراج تداب�ي التخفيف 

من المخاطر المادية عىل نحو 
وع. ي تصميم الم�ش

تام �ن

الظروف الخاصة 
ي 

بالبلد المع�ن
ونظًرا لأن اتفاق باريس يقر 

باختلف ظروف البلدان 
ي 

ويمنحها مجاًل للحرية �ن
ي تختارها، فإن 

المسارات ال�ت
مساندتنا للبلدان وللجهات 

المتعاملة مع القطاع الخاص 
م الحتياجات والظروف  تح�ت

الفردية فيما يخص إدماج 
المناخ والتنمية.

تخفيف آثار تغ�ي 
المناخ 

ضمان مساندة الستثمارات 
ار  للحد من معدلت الح�ت

 ، ن العالمي إل أقل من درجت�ي
اف بأن بلوغ  مع الع�ت

انبعاثات غازات الدفيئة 
ذروتها سيستغرق وقتا أطول 

بالنسبة للبلدان النامية.
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زيادة تمويلنا للأنشطة المناخية وأثره

ي المتوسط عىل مدى السنوات الخمس 2025-2021. 
ي تمويل الأنشطة المناخية لمجموعة البنك الدولي بأكملها، �ن

نم بتحقيق 35٪ �ن  نل�ت

أك�ب  قفزة  بل   ،2020-2016 المالية  السنوات  مدى  عىل  قت  تحقَّ ي 
ال�ت المتوسط  ي 

�ن  ٪26 نسبة  من  ة  كب�ي قفزة  هذا   ويُمثِّل 

العمل هذه  ز خطة  . وت�ب الدولي البنك  الذي تقدمه مجموعة  التمويل  أيضا إجمالي  ارتفع  إذ  الدولرية،  القيمة  من ذلك من حيث 

الدولي  والبنك  للتنمية  الدولية  المؤسسة  من  المقدم  التمويل  من   ٪50 عن  يقل  ل  ما  يخصص  للتكيف، حيث  المحورية  الأهمية 

ي تحد من قابلية التأثر بما يتما�ش مع التوجهات 
نشاء والتعم�ي لأنشطة التكيف، وذلك لمساندة مجموعة متنوعة من الأنشطة ال�ت للإ

الصمود.1 وبالمثل، تدرك  المناخ والقدرة عىل  تغ�ي  التكيف مع  الدولي بشأن  البنك  ي خطة عمل مجموعة 
المحددة �ن اتيجية  س�ت الإ

مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الستثمار أن التكيف أمر بالغ الأهمية وتكثفان جهودهما لتحديد فرص استثمار 

ي مختلف 
ي إطار عملها �ن

ي تبذلها �ن
ي الجهود ال�ت

شد بالتقرير الجديد لمجموعة البنك الدولي  �ن ي هذا المجال. ويُس�ت
القطاع الخاص �ن

البلدان، للمساعدة  العديد من  ي 
الرامي إل تجريب نهج لوضع سياسات ولوائح تنظيمية داعمة، �ن الدولي  البنك   وحدات مجموعة 

ي دفع استثمارات القطاع الخاص. 2 وسنعزز أيًضا توجهنا نحو تحقيق النتائج من خلل وضع مقاييس، حسب القتضاء، ترصد بشكل 
�ن

ي ذلك ما يتم قياسه من خلل خفض انبعاثات غازات الدفيئة.
أفضل أثرنا المناخي، بما �ن

ي الأنظمة الرئيسية
2. ترتيب أولوية التحولت �ن

المدن؛  ؛  ي
والأرا�ن والمياه  والغذاء  الزراعة  الطاقة؛  رئيسية:  أنظمة  خمسة  ي 

�ن والخاصة  العامة  التحويلية  الستثمارات  سنساند 

سهامها بأك�ب قدر من النبعاثات - فهي تنتج مجتمعة أك�ش   النقل؛ الصناعات التحويلية. وقد أعطيت الأولوية لتلك الأنظمة نظًرا لإ

التكيف  مساندة  يجعل  مما  التكيف،  مجال  ي 
�ن ة  كب�ي تحديات  وتواجه   - العالم  الدفيئة عىل مستوى  غازات  انبعاثات  من   ٪90 من 

نمائية. ويعد إحداث  ي تحقيق الأهداف الإ
بالنسبة لجميع القطاعات الخمسة. كما أن لهذه الأنظمة أهمية بالغة �ن أولوية حاسمة 

ن القطاع الخاص، وذلك لإطلق  ي جميع مراحل التنمية ويتطلب اتخاذ إجراءات من القطاع العام لتحف�ي
تحول بها أساسًيا للبلدان �ن

البنك  مجموعة  المناخ. وستعطي  تغ�ي  آثار  من  والحد  النبعاثات  عمل جديدة وخفض  الرئيسية وخلق فرص  القتصادية  الفرص 

ي مختلف تلك القطاعات - حيثما أمكن، وكذلك مساندة رأس المال الطبيعي والتنوع البيولوجي - 
 الدولي الأولوية للعمل المناخي �ن

امات الجديدة الطموحة لتمويل الأنشطة المناخية  ن المستهدفات والل�ت  : ب لشكل  ا

ي السنوات المالية 2021-2025 للبلدان 
ي المتوسط �ن

مستهدف مجموعة البنك الدولي الخاص بتمويل الأنشطة المناخية: 35٪ �ن  	
اء والقادرة عىل الصمود والشاملة للجميع. وستقوم مجموعة البنك الدولي بإعداد منتجات  المتعاملة معها دعما للتنمية الخ�ن

ومنصات جديدة لتعبئة التمويل من أجل الأنشطة المناخية عىل نطاق واسع. 

 : المستهدفات طموحة للغاية بالنظر إىل ما يىلي

؛ تكوين حافظة تمويل مجموعة البنك الدولي  	
انخفاض نصيب الفرد من مستويات الدخل   	

ي البلدان المتعاملة مع مجموعة البنك الدولي 
�ن

ض  ي تق�ت
نمائية الأخرى ال�ت والأولويات الإ

من أجلها؛ 

القيود عىل استثمارات رؤوس الأموال الخاصة   	
ي الأسواق الناشئة؛ 

�ن

ن عىل البلدان المؤهلة للحصول  ك�ي زيادة ال�ت  	
عىل اعتمادات ومنح المؤسسة الدولية للتنمية 

ي من الأوضاع الهشة 
ي تعا�ن

والبلدان ال�ت
وال�اعات والعنف. 

 ٪26 حقق 
ي 

�ن ي المتوسط 
�ن

المالية  السنوات 
2020-2016

المستهدف ٪35 
ي السنوات المالية 

�ن
2025–2021

تمويل مجموعة البنك الدوىلي 
للأنشطة المناخية )٪(:

16.7 دولر المتوسط السنوي 
ي السنوات المالية 2016–2020 

�ن

21.4 دولر السنة المالية 2020

التمويل المناخي لمنظمة البنك 
الدوىلي )بمليارات الدولرات(:

٪35  ٪26
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ن العام والخاص والضمانات والخدمات الستشارية.  ي ذلك استثمارات القطاع�ي
من أجل تنفيذ عمليات وبرامج قطرية مؤثرة، بما �ن

ورية لشعوب البلدان  ي هذه القطاعات الرئيسية رصن
ي التعليم والتدريب وإعادة التدريب لتنمية المهارات �ن

ة �ن وتعد الستثمارات الكب�ي

ي ستخلق من خلل تحولت هذه الأنظمة.
المتعاملة معنا للستفادة من الوظائف الجديدة والأفضل ال�ت

الطاقة

ي توسيع نطاق القدرة عىل الحصول عىل الطاقة - حيث ل يزال نحو 800 مليون 
ي الوقت الذي تستثمر فيه مجموعة البنك الدولي �ن

�ن

ي جميع أنحاء العالم يفتقرون إل الكهرباء - فإننا بحاجة ماسة إل تحول عالمي إل طاقة منخفضة النبعاثات الكربونية قادرة 
شخص �ن

ي هذا القطاع مساعدة البلدان 
ي وجه تغ�ي المناخ والظواهر المناخية المتطرفة. وتشمل أولويات مجموعة البنك الدولي �ن

عىل الصمود �ن

وعات  ي م�ش
ن الأداء التشغيىلي والمالي للمرافق؛ والستثمار �ن الكهربائية، وإصلحات دعم الطاقة، وتحس�ي ي تخطيط قطاع الطاقة 

�ن

ن كفاءة استخدام الطاقة؛ والتحول العادل  ي ذلك من خلل الطاقة المتجددة وتحس�ي
لزيادة القدرة عىل الحصول عىل الطاقة، بما �ن

ي هذا القطاع عىل السياق القطري: ففي البلدان المتوسطة الدخل ذات 
ي بالمناخ �ن

بعيًدا عن الفحم. وستتوقف أولويات العمل المع�ن

ي تعمل بالفحم للتقاعد، واستبدال 
النبعاثات المرتفعة، عىل سبيل المثال، قد تشمل الخطوات الرئيسية إحالة محطات الكهرباء ال�ت

اء، عىل أن يتم كل ذلك عىل نحو  ي مختلف قطاعات القتصاد، وإزالة الحواجز السوقية أمام التكنولوجيات الخ�ن
الوقود الأحفوري �ن

ي ل تزال تعمل عىل إتاحة إمكانية الحصول 
يحافظ عىل تحول عادل، الأمر الذي يتطلب تمويًل مناسًبا. وبالنسبة للبلدان الأقل دخًل ال�ت

ي ذلك الطاقة المتجددة.
ي القدرات التحميلية منخفضة النبعاثات الكربونية، بما �ن

عىل الطاقة للجميع، فمن الأهمية بمكان الستثمار �ن

ي
الزراعة، والغذاء، والمياه، والأرا�ن

والغذائية،  الزراعية  القيمة  سلسل  كافة  ي 
و�ن المناخ  تقلبات  مع  المتكيفة  للزراعة  مساندتها  الدولي  البنك  مجموعة   ستكثف 

ي ذلك القتصاد الأزرق، من خلل التدخلت عىل صعيد السياسات والتكنولوجيا، باستخدام الحلول القائمة عىل الطبيعة، حيثما 
 بما �ن

ن القدرة  نتاجية، والحد من انبعاثات غازات الدفيئة، وتحس�ي كان ذلك ملئًما. ويمكن أن يحقق هذا منافع ثلثية المكاسب: تعزيز الإ

عىل الصمود. وستعالج مجموعة البنك الدولي الخيارات عىل مستوى السياسات والمفاضلت عن تناول مشكلة خسائر الغذاء وهدره. 

وسيساعد ذلك البلدان عىل إدارة مخاطر الفيضانات والجفاف مًعا، والحد من الصدمات المرتبطة بالمياه، وحماية سبل كسب العيش 

بلغ والتحقق منخفض التكلفة ويعطي  نتاجية. وستقوم مجموعة البنك الدولي  بتجربة بروتوكول للرصد والمتابعة والإ والموارد الإ

ن وزيادة  وتوكول عىل جذب رؤوس الأموال الخاصة لتحس�ي ي الوقت المناسب عىل وجه التقريب، كما يمكن أن يعمل هذا ال�ب
نتائج �ن

نتاجية مع خفض استخدام  ن الإ بة. وستعمل مؤسسة التمويل الدولية مع الجهات المتعاملة معها عىل تحس�ي ي ال�ت
احتجاز الكربون �ن

ي سلسل التوريد عىل مستوى العالم.
نتاج، وتقليل خسائر ما بعد الحصاد �ن المستلزمات، وانبعاثات غازات الدفيئة لكل طن من الإ

المدن

ستكثف مجموعة البنك الدولي مساندتها للمدن، بما فيها المساعدات الفنية والتمويل، لمساعدتها عىل الحد من النبعاثات الكربونية 

ي هذا مساندة السياسات واللوائح التنظيمية والستثمارات 
نمائية الأوسع نطاًقا. ويع�ن وبناء القدرة عىل الصمود، مع مساندة الأهداف الإ

ي والهياكل التحتية 
ية؛ وتشجيع المبا�ن ي المناطق الح�ن

ية؛ وإزالة الكربون من أنظمة الطاقة �ن ي المناطق الح�ن
ن جودة الهواء �ن لتحس�ي

ن النقل  دارة المتكاملة للنفايات الصلبة ونهج القتصاد الدائري؛ وتحس�ي المراعية للبيئة والمتسمة بكفاءة استخدام الموارد؛ وتشجيع الإ

ية. ويكتسي  الح�ن المناطق  ي 
�ن مياه ال�ف  الصحي ومعالجة  المياه وال�ف  إمدادات  ن تغطية وكفاءة ومرونة  ي؛ وتحس�ي الح�ن

اكاتها  ية واللوائح التنظيمية بأهمية خاصة. وستكثف مؤسسة التمويل الدولية �ش ي المناطق الح�ن
ي �ن

ن تخطيط استخدام الأرا�ن تحس�ي

الأسواق،  ي 
�ن الحالية  القصور  أوجه  معالجة  عىل  المدن  لمساعدة  تماًما  متكامل  واستشاري  استثماري  نهج  من خلل  اتيجية  س�ت  الإ

ات الفنية. وستقوم مؤسسة التمويل الدولية  ي الجدارة الئتمانية، ونقص الخ�ب
وعات، وتد�ن عداد الم�ش مثل محدودية الأموال اللزمة لإ
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، سواء من خلل التمويل المبا�ش أو تخفيف المخاطر  ي مجال البناء الأخ�ن
والوكالة الدولية لضمان الستثمار بتوسيع نطاق أعمالهما �ن

مؤسسات  خلل  من  اء  الخ�ن نشاءات  الإ وتمويل  اء  الخ�ن العقارية  الرهون  استخدام  زيادة  خلل  من  أو  الأصول،  أصحاب  عن 

الدائري  والقتصاد  للنفايات  المتكاملة  دارة  الإ نهج  اعتماد  عىل  والمدن  البلدان  الدولي  البنك  مجموعة  وتساعد  المالية.   الوساطة 

من أجل تعزيز أهداف التصدي لتغ�ي المناخ والتنمية وأهداف الستدامة الأوسع نطاقا.

النقل

سيساند نهج مجموعة البنك الدولي للنقل منخفض النبعاثات الكربونية والقادر عىل الصمود إدخال تحسينات عىل القدرة عىل النتقال 

دارة لأنظمة  عداد والإ ية وإمكانية الوصول إليها، وكذلك الخدمات اللوجستية والشحن. ويشمل ذلك أعمال التخطيط والإ بالمناطق الح�ن

ي المجزأة غ�ي الرسمية، فضًل  ي ذلك النقل العام عالي الجودة لستبدال المركبات الخاصة وخدمات النقل الح�ن
النقل المتكامل، بما �ن

ة،  عن مساندة التنقل النشط )مثل الس�ي عىل الأقدام وركوب الدراجات(. وتنطوي التقنيات الرقمية والمركبات الكهربائية عىل إمكانات كب�ي

ي ظل خفض النبعاثات الكربونية لقطاع الكهرباء، وكذلك الحال بالنسبة للتسع�ي والإصلحات التنظيمية للوقود والمركبات. 
وخاصة �ن

وتشمل التدخلت للحد من النبعاثات الكربونية لقطاع الشحن وتقديم الخدمات اللوجستية التنافسية إعادة هندسة سلسل التوريد، 

ي درجة الحرارة، وتغي�ي ممارسات إدارة 
ي ذلك مساندة تطوير الخدمات اللوجستية للغ�ي والخدمات اللوجستية القائمة عىل التحكم �ن

بما �ن

نتاج من العملء، والتحول إل وسائط النقل الأقل انبعاثات كربونية، والتحول إل المركبات المتسمة بكفاءة استخدام  المخزون، وتقريب الإ

ن الأمثل للشبكات. كما تساند  ي ذلك النقل البحري - والتحس�ي
ي مختلف وسائط النقل - بما �ن

الطاقة ومنخفضة النبعاثات الكربونية �ن

ي المعدات والبنية التحتية المتسمة بكفاءة استخدام الطاقة، 
 مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الستثمار الستثمارات �ن

أ والمطارات. ي الموا�ن
وخاصة �ن

الصناعات التحويلية

ي مسار خفض النبعاثات الكربونية من خلل كفاءة استخدام 
ي �ن

ستساعد مجموعة البنك الدولي قطاعات الصناعات التحويلية عىل الم�ن

الموارد، والحلول منخفضة النبعاثات الكربونية، والتدوير. وستعمل مجموعة البنك الدولي مع المجمعات الصناعية لمساعدتها عىل 

توف�ي البنية التحتية والخدمات الصناعية منخفضة النبعاثات الكربونية من خلل برنامجها الخاص بالمجمعات الصناعية البيئية. وستساند 

ي مواجهة تغ�ي 
ي وضع سياسات قطاعية تعزز النمو منخفض الكربون والقادر عىل الصمود �ن

أيًضا البلدان والأنشطة الصناعية فيها �ن

ن الستعداد للكوارث.  اك القطاع الخاص، وتحس�ي ن قدرتها التنافسية المراعية للبيئة، وإ�ش ي الوقت نفسه المساعدة عىل تحس�ي
المناخ، و�ن

وتقوم مؤسسة التمويل الدولية بتفعيل وتشجيع أدوات تمويل الأنشطة المناخية والخدمات الستشارية، وتقدم الوكالة الدولية لضمان 

ي ترغب الجهات المتعاملة معها 
ي ثبتت جدواها والتكنولوجيات المبتكرة ال�ت

الستثمار أدوات تخفيف المخاطر، لمساندة تداب�ي الخفض ال�ت

ي الصناعات التحويلية، 
كات المتعاملة معهما �ن ي تنفيذها. وستعمل مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الستثمار مع ال�ش

 �ن

اتيجياتها وأهدافها المناخية. ي قطاعات المواد الأساسية كثيفة الستخدام لغازات الدفيئة، لمساعدتها عىل تحقيق إس�ت
وخاصة �ن

3. التمويل لمساندة إجراءات التحول

ة   سيتطلب العمل المناخي الهادف زيادة التمويل. ويكتسي ذلك أهمية خاصة لمساعدة البلدان الأفقر عىل القيام باستثمارات كب�ي

ايدة  ن ي تتطلب إنفاًقا مسبًقا ولكنها تتيح منافع م�ت
ي المنافع العامة العالمية، مثل خفض استخدام الفحم، وتمويل جهود التكيف ال�ت

�ن

بمرور الوقت. وستحتاج البلدان النامية إل استثمارات تقدر بنحو 4 تريليونات دولر سنويًا ح�ت عام 2030 لبناء البنية التحتية اللزمة 

نمائية. وستمكن هذه الستثمارات البلدان النامية من بناء بنية تحتية مستدامة وقادرة عىل الصمود، وخلق فرص  لتلبية احتياجاتها الإ

ًا عن تحقيق ذلك.  عمل جديدة، بل القفز إل حلول منخفضة النبعاثات الكربونية حيثما أمكن. وتق� تدفقات التمويل الحالية كث�ي
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وري استخدام  ي العقد القادم. ومن ال�ن
نمائية بنجاح، يجب عىل العالم تعبئة تريليونات الدولرات �ن ولتحقيق الأهداف المناخية والإ

ًا،  ن ن العام والخاص والتمويل المي� الموجه للأنشطة المناخية بطرق أقرب إل إحداث تحولت وأك�ش تحف�ي  التمويل الحالي من القطاع�ي

ن الموارد المتاحة والحتياجات.  ي لسد الفجوة ب�ي
مع الستفادة من رأس المال الإضا�ن

نشاء والتعم�ي والمؤسسة الدولية للتنمية ومؤسسة التمويل الدولية نموذج مالي لإصدار سندات من التصنيف  ويوجد لدى البنك الدولي للإ

ة لرأس المال الخاص. ولزيادة  ن من خلل تعبئة كب�ي ي أسواق رأس المال، لزيادة رؤوس الأموال الشحيحة من المساهم�ي
الممتاز AAA �ن

: )1( مساعدة البلدان  ي الإجراءات المتعلقة بالمناخ، ستقوم مجموعة البنك الدولي بما يىلي
التمويل المتاح وتعظيم استخدام التمويل �ن

ي ذلك حفز رأس المال الخاص 
، بما �ن المتعاملة مع البنك عىل تعزيز مواردها المحلية العامة؛ )2( زيادة تعبئة رأس المال الدولي والمحىلي

اتيجية للحد من مخاطر الستثمار  ؛ )3( مساندة الجهود العالمية الرامية إل تعبئة التمويل المي� للمناخ واستخدامه بصورة إس�ت المحىلي

ي الأنشطة المناخية. 
�ن

اء أو منخفضة  ي تعبئة رأس المال للستثمارات الخ�ن
ويمكن للقطاع المالي الأوسع، بل يجب عليه، أن يلعب دوًرا رئيسًيا أيًضا، سواء �ن

ي مختلف بلدان الأسواق 
ي إدارة المخاطر المناخية. وستساند مجموعة البنك الدولي تخض�ي القطاع المالي �ن

النبعاثات الكربونية، و�ن

ذلك  ي 
�ن بما  الخاص،  للقطاع  التابعة  المالية  والمؤسسات  الوطنية،  التنمية  وبنوك  المركزية،  البنوك  مع  عملها  خلل  من   الناشئة 

تخفيف  وممارسات  مواتية  بيئات  لتهيئة  اللزمة  العمل  بأطر  معها  المتعاملة  البلدان  ويد  ن ل�ت موجهة  استشارية  عمليات  خلل  من 

ي الوقت نفسه لمساندة الستثمارات المستدامة.
ن آليات التمويل المبتكرة القابلة للتوسع �ن المخاطر لحتضان العمل المناخي، مع تمك�ي

الختام

ي ع�نا هذا. واستناًدا إل إنجازات خطة عمل 
نمائية الملحة التحدي الأسا�ي �ن يعد التصدي لأزمة المناخ مع تلبية الحتياجات الإ

عالمية،  لجائحة  ي 
الستثنا�أ السياق  ي 

�ن الثانية هذه  العمل  تم وضع خطة   ،2020-2016 المناخ  تغ�ي  بشأن  الدولي  البنك   مجموعة 

فرصة وثمة  المستقبل.  يلف  شديد  وغموض  عقود،  منذ  العالم  يشهدهما  لم  ونطاق  ب�عة  عالمي  اقتصادي  انهيار   مع 

ي منخفض النبعاثات الكربونية وقادر عىل الصمود، عىل أن يصاحب ذلك 
ورة حتمية - للنتقال إل مسار إنما�أ سانحة الآن - ورصن

ي 
، من خلل جهودها العالمية �ن مساندة رأس المال الطبيعي والنمو القتصادي وخلق فرص العمل. وستكون مجموعة البنك الدولي

ن  ن الرئيسي�ي مجال الدعوة، وقدرتها عىل جمع الأطراف المعنية، والمساندة للبلدان المتعاملة معها والقطاع الخاص، أحد المشارك�ي

اً،  تأث�ي الأشد  الآثار  وتخفيف  التكيف  فرص  تحديد  عىل  ستساعد  ي 
ال�ت الجديدة  التشخيصية  الدراسات  خلل  فمن  الجهد.  هذا  ي 

�ن

ي تتحمل البلدان مسؤوليتها، 
اتيجيات طويلة الأجل ال�ت س�ت عداد المساهمات الوطنية لمكافحة تغ�ي المناخ والإ والمساندة الموسعة لإ

ن المناخ والتنمية من خلل زيادة التمويل من أجل المناخ  ي تحقيق التكامل ب�ي
وزيادة المساندة من أجل التحول العادل، تتمثل غايتنا �ن

والتحول العادل لتقديم أفضل النتائج لشعوب البلدان المتعاملة معنا. 
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تعزيز الموارد المحلية العامة للبلدان 

المتعاملة مع البنك

ه ن تعبئة رأس المال الخاص وتحف�ي

التمويل المي�

المبادئ

كاءالطبيعة الناس  ال�ش

إطار التنمية الخضراء والقادرة على الصمود والشاملة للجميع

الإجراءات

الدراسات التشخيصية وأعمال التخطيط 

 والسياسات المعنية بالمناخ والتنمية 

عىل المستوى القطري

التوافق مع اتفاق باريس

تمويل الأنشطة المناخية وأثرها

الطاقة

ي
الزراعة، والغذاء، والمياه، والأرا�ن

المدن

النقل

الصناعات التحويلية

تفعيل خطة العمل

ة والهشة  خلق الفرص لصالح الفئات الفق�ي

امج القطرية التكييف وفًقا لحتياجات البلدان والتنفيذ من خلل ال�ب

ي آن واحد 
التصدي للفقر وعدم المساواة وتغ�ي المناخ �ن

التصدي للتحديات العالمية من خلل التعاون الدولي 

ي المناخ 
توسيع نطاق التدخلت بما يتما�ش مع درجة إلحاح أزم�ت

وجائحة كورونا 

 ➊تحقيق التساق 
بين المناخ والتنمية

➌التمويل لمساندة إجراءات التحول  ➋ترتيب أولوية التحولت 
في الأنظمة الرئيسية

اء القادرة عىل  التنمية الخ�ن

الصمود والشاملة للجميع

: نظرة عامة عىل خطة عمل مجموعة البنك الدولي بشأن تغ�ي المناخ 2025-2021 ج لشكل  ا


