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مركز البيدر للدراسات والتخطيط

مقدمة 

تشّكل استجاباتنا الجامعية للتصدي لتغري املناخ والفقر وعدم املساواة اختياراٍت مصرييًة 
يف عرصنا. ويجب أن نتصدى لها معاً لتحقيق هدفينا املتالزمني املتمثلني يف الحد من الفقر وتعزيز 
الرخاء املشرتك. لقد كانت جائحة كورونا واألزمة االقتصادية مدمرتني، ومع مساندة البنك الدويل 
املناخ  إسرتاتيجيات  دمج  إىل  ملحة  حاجة  فثمة  البناء،  وإعادة  الحالية  لألزمة  لالستجابة  للبلدان 
والتنمية لتحقيق تنمية خرضاء قادرة عىل الصمود وشاملة للجميع. وسيتعني إجراء مبادالت عند 
نهج  تخفيضها من خالل  لكن ميكن  االنتقال،  تكاليف  ذلك  مبا يف  للمناخ،  أجندة طموحة  تنفيذ 
يركز عىل الناس، وسياسات مالية واجتامعية فّعالة، وسياسات داعمة الجتذاب استثامرات القطاع 
الخاص، وستزداد الكلفة ارتفاعاً فوق ارتفاع. كام أن مجموعة البنك الدويل تدرك أّن الفقراء عىل 
مستوى العامل، الذين هم أقل الفئات مسؤولية عن انبعاثات غازات الدفيئة، غالباً ما يعانون أشدَّ 
املعاناة من آثار تغري املناخ. وتهدف خطة العمل بشأن تغري املناخ 2025-2021 إىل النهوض بجوانب 
تغري املناخ يف نهج مجموعة البنك الدويل للتنمية الخرضاء والقادرة عىل الصمود والشاملة للجميع، 
التي تسعى إىل القضاء عىل الفقر وتحقيق الرخاء املشرتك من منظور االستدامة. ويف خطة العمل، 
تراعي خطة العمل أيضاً األهمية الحيوية لرأس املال الطبيعي والتنوع البيولوجي وخدمات النظم 
اإليكولوجية، وستزيد من مساندة الحلول القامئة عىل الطبيعة، نظراً ألهميتها بالنسبة للتخفيف 
والتكيف عىل حد سواء. وستنهض مجموعة البنك الدويل بالجهود املبذولة عىل عدد من الجبهات:

1- تحقيق املواءمة بني املناخ والتنمية

لتسهيل  سواء  والتنمية،  املناخ  بني  التكامل  فرضية رضورة  من  هذه  العمل  خطة  تنطلق 
التخفيف والتكيف الناجحني أو لضامن استدامة التنمية االقتصادية. 

وستقوم مجموعة البنك الدويل بذلك من خالل:

• التخطيط 	 وأعامل  التشخيصية  الدراسات  بشأن  القطري  املستوى  عىل  املشاركة  تعزيز 
والسياسات املعنية باملناخ والتنمية ملساعدة البلدان عىل بلوغ أهدافها املتعلقة بهام.

• مواءمة التدفقات املالية ملجموعة البنك الدويل مع أهداف اتفاق باريس من أجل مواصلة 	
إدماج املناخ يف أنشطتها اإلمنائية.
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• املناخ والتكيف معه 	 تأثريات تغري  التخفيف من  املناخية ألغراض  زيادة متويل األنشطة 
بطرق تحقق أكرب النتائج.

الدراسات التشخيصية وأعامل التخطيط والسياسات املعنية باملناخ والتنمية عىل 
املستوى القطري:

ستبني مجموعة البنك الدويل قاعدة تحليلية قوية عىل الصعيدين العاملي والقطري، مبا يف 
ذلك من خالل تقديم تقارير قطرية عن املناخ والتنمية تتناول التفاعل بينهام. وستُستخَدم هذه 
التقارير يف إثراء العمل املناخي وترتيب أولوياته وتسلسله من خالل عملية املشاركة القطرية، ومن 
ثم تنفيذ خطة العمل. وستبحث هذه التقارير كيف ميكن أن يؤثر تغري املناخ والحد من االنبعاثات 
آثار  للحد من  املحتملة  اإلجراءات  وأولوياته، وتحدد  املعني  البلد  التنمية يف  الكربونية يف مسار 
تغري املناخ والتكيف معه وبناء القدرة عىل الصمود لتحسني نواتج التنمية. وستساند إعداد وتنفيذ 
املساهامت الوطنية ملكافحة تغري املناخ واإلسرتاتيجيات طويلة األجل التي تقدمها البلدان املتعاملة 
التشخيصية  والدراسات  الدويل،  البنك  ملجموعة  املنهجية  التشخيصية  الدراسات  وستغذي  معها، 
القطرية للقطاع الخاص، وأطر الرشاكة القطرية. وعىل مدى العام املقبل، تخطط مجموعة البنك 
الدويل الستكامل ما يصل إىل 25 تقريراً، عن التنمية يف مجال تغري املناخ، مع الرتكيز يف هذه الجولة 
األوىل عىل البلدان النامية ذات االنبعاثات الكربونية الكبرية بشكل خاص و/أو قابلية التأثري بالتغري 
اتجاهات  القطري بشأن  الحوار عىل املستوى  التشخيصية إىل  الدراسات  املناخي. وستستند هذه 
السياسات وتدعيم املؤسسات. وسنساند نهج االقتصاد بأكمله الذي يركز عىل السياسات والخطط 
البيئة املالمئة للعمل املناخي وتحقيق التغيري التحوييل، مبا يف ذلك النمو الذي  الرامية إىل تهيئة 
يقوده القطاع الخاص. وباإلضافة إىل مرشوعات التخضري، سرتكز مجموعه البنك الدويل عىل تخضري 

اقتصادات بأكملها، مع دعم قيام عملية تحول عادلة.

مواءمة تدفقاتها املالية مع اتفاق باريس للمناخ:

أعلنت مجموعة البنك الدويل التزامها مبواءمة تدفقاتها املالية مع أهداف اتفاق باريس بشأن 
تغري املناخ. واملواءمة حسب تعريفها تقديم املساندة للبلدان املتعاملة مع مجموعة البنك الدويل 
عىل نحو يتّسق مع مسارات التنمية منخفضة الكربون والقادرة عىل الصمود يف مواجهة تغري املناخ. 
وبالنسبة للبنك الدويل، فإنه يعتزم مواءمة كل العمليات الجديدة بحلول 1 يوليو/متوز 2023، أي 
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الدولية لضامن االستثامر،  الدولية والوكالة  التمويل  املالية 2024، وبالنسبة ملؤسسة  السنة  بداية 
التنفيذيني  املديرين  مجلس  عليها  وافق  التي  الحقيقي  القطاع  عمليات  من  مواءمة 85%  ستتم 
اعتباراً من 1 يوليو/متوز 2023و %100 بعد عامني آخرين اعتباراً من 1 يوليو/متوز 2025. ولتحقيق 
ذلك، ستبدأ املؤسستان مواءمة %100 من مرشوعاتهام يف مرحلة املفاهيم قبل فرتة طويلة من 1 
يوليو/متوز 2023. وحاملا يتم وضع الصيغة النهائية ملنهجية املؤسسات املالية والصناديق فيام بني 
بنوك التنمية متعددة األطراف، سيتبع نهج مامثل يف هذا العمل أيضاً. ويقر اتفاق باريس باختالف 
ظروف البلدان ومينحها مجاالً للحرية يف املسارات التي تختارها لتحقيق الغاية العامة املتمثلة يف 

تحقيق التنمية منخفضة االنبعاثات الكربونية القادرة عىل الصمود وشاملة للجميع.

زيادة متويلها لألنشطة املناخية وأثره:

أكدت املجموعة أنها تلتزم بتحقيق %35 من متويل األنشطة املناخية ملجموعة البنك الدويل 
بأكملها، يف املتوسط عىل مدى السنوات الخمس 2025-2021. وميثل هذا قفزة كبرية من نسبة 
أكرب من ذلك  املالية 2020-2016، بل قفزة  السنوات  التي تحققت عىل مدى  املتوسط  %26 يف 
الدويل.  البنك  الذي تقدمة مجموعة  التمويل  إجاميل  أيضاً  ارتفع  إذ  الدوالرية،  القيمة  من حيث 
وترُبز خطة العمل هذه األهمية املحورية للتكيف، حيث يخصص ما ال يقل عن %50 من التمويل 
املقدم من املؤسسة الدولية للتنمية والبنك الدويل لإلنشاء والتعمري ألنشطة التكيف، وذلك ملساندة 
مجموعة متنوعة من األنشطة التي تحد من قابلية التأثر مبا يتامىش مع التوجيهات اإلسرتاتيجية 
املحددة يف خطة عمل مجموعة البنك الدويل بشأن التكيف مع تغري املناخ والقدرة عىل الصمود. 
بالغ  أمر  التكيف  أن  االستثامر  لضامن  الدولية  والوكالة  الدولية  التمويل  مؤسسة  تدرك  وباملثل، 
األهمية ويكثفان جهودهام لتحديد فرص استثامر القطاع الخاص يف هذا املجال. ويسرتشد بالتقرير 
الجديد ملجموعة البنك الدويل يف الجهود التي تبذلها يف إطار عملها يف مختلف وحدات مجموعة 
البنك الدويل الرامي إىل تجريب نهج لوضع سياسات ولوائح تنظيمية داعمة، يف العديد من البلدان، 
للمساعدة يف دفع استثامرات القطاع الخاص وستعزز أيضاً توجهها نحو تحقيق النتائج من خالل 
وضع مقاييس، حسب االقتضاء، ترصد بشكل أفضل أثرنا املناخي، مبا يف ذلك ما يتم قياسه من خالل 

خفض انبعاثات غازات الدفيئة.
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2- ترتيب أولوية التحوالت يف األنظمة الرئيسة 

أنظمة  والخاصة يف خمسة  العامة  التحويلية  االستثامرات  الدويل ستساند  البنك  مجموعة 
رئيسة: الطاقة؛ الزراعة والغذاء واملياه واألرايض؛ املدن؛ النقل؛ الصناعات التحويلية. وقد أُعطيت 
األولوية لتلك األنظمة نظراً إلسهامها بأكرب قدرة من االنبعاث -فهي تنتج مجتمعة أكرث من 90% 
من انبعاثات غازات الدفيئة عىل مستوى العامل- وتواجه تحديات كبرية يف مجال التكيف، مام يجعل 
مساندة التكيف أولوية حاسمة بالنسبة لجميع القطاعات الخمسة كام أن لهذه األنظمة أهمية 
بالغة يف تحقيق األهداف اإلمنائية. ويُعدُّ إحداث تحول أسايّس بها للبلدان يف جميع مراحل التنمية 
ويتطلب اتخاذ إجراءات من القطاع العام لتحفيز القطاع الخاص، وذلك إلطالق الفرص االقتصادية 
الرئيسة وخلق فرص عمل جديدة وخفض االنبعاثات والحد من آثار تغري املناخ. وستعطي مجموعة 
البنك الدويل األولوية للعمل املناخي يف مختلف تلك القطاعات – حيثام أمكن، وكذلك مساندة 
رأس املال الطبيعي والتنوع البيولوجي – من أجل تنفيذ عمليات وبرامج قطرية مؤثرة، مبا يف ذلك 
استثامرات القطاعني العام والخاص والضامنات والخدمات االستشارية. وتُعدُّ االستثامراُت الكبريُة يف 
التعليم والتدريب وإعادة التدريب لتنمية املهارات يف هذه القطاعات الرئيسة رضوريًة لشعوب 
البلدان املتعاملة معها لالستفادة من الوظائف الجديدة واألفضل التي ستخلق من خالل تحوالت 

هذه األنظمة.

• الطاقة 	

يف الوقت الذي تستثِمر فيه مجموعة البنك الدويل يف توسيع نطاق القدرة عىل الحصول 
عىل الطاقة -حيث ال يزال نحو 800 مليون شخصاً يف جميع أنحاء العامل يفتقرون إىل الكهرباء- 
الصمود  قادرة عىل  الكربونية  االنبعاثات  منخفضة  إىل طاقة  عاملي  تحول  إىل  ماسة  بحاجة  فإننا 
البنك الدويل يف هذا  املناخية املتطرفة. وتشمل أولويات مجموعة  املناخ والظواهر  يف وجه تغري 
وتحسني  الطاقة،  دعم  وإصالحات  الكهربائية،  الطاقة  قطاع  تخطيط  يف  البلدان  مساعدة  القطاع 
األداء التشغييل واملايل للمرافق؛ واالستثامر يف مرشوعات لزيادة القدرة عىل الحصول عىل الطاقة، 
مبا يف ذلك من خالل الطاقة املتجددة وتحسني كفاءة استخدام الطاقة؛ والتحول العادل بعيداً عن 
الفحم. وستتوقف أولويات العمل املعني باملناخ يف هذا القطاع عىل السياق القطري: ففي البلدان 
املتوسطة الدخل ذات االنبعاثات املرتفعة، عىل سبيل املثال، قد تشمل الخطوات الرئيسة إحالة 
قطاعات  مختلف  األحفوري يف  الوقود  واستبدال  للتقاعد،  بالفحم  تعمل  التي  الكهرباء  محطات 
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االقتصاد، وإزالة الحواجز السوقية أمام التكنولوجيات الخرضاء، عىل نحو يحافظ عىل تحول عادل، 
إتاحة  عىل  تعمل  تزال  ال  التي  دخالً  األقل  للبلدان  وبالنسبة  مناسباً.  متويالً  يتطلب  الذي  األمر 
إمكانية الحصول عىل الطاقة للجميع، فمن األهمية مبكان االستثامر يف القدرات التحميلية منخفضة 

االنبعاثات الكربونية، مبا يف ذلك الطاقة املتجددة.

• الزراعة، والغذاء، واملياه، واألرايض	

ستكثّف مجموعة البنك الدويل مساندتها للزراعة املتكيفة مع تقلبات املناخ ويف كافة سالسل 
القيمة الزراعية والغذائية، مبا يف ذلك االقتصاد األزرق، من خالل التدخالت عىل صعيد السياسات 
والتكنولوجيا، باستخدام الحلول القامئة عىل الطبيعة، حيثام كان ذلك مالمئاً. وميكن أن يحقق هذا 
منافع ثالثية املكاسب: تعزيز اإلنتاجية، والحد من انبعاثات غازات الدفيئة، وتحسني القدرة عىل 
الصمود. وستعالج مجموعة البنك الدويل الخيارات عىل مستوى السياسات واملفاضالت عن تناول 
والجفاف  الفيضانات  مخاطر  إدارة  عىل  البلدان  ذلك  وسيساعد  وهدره.  الغذاء  خسائر  مشكلة 
معاً، والحد من الصدمات املرتبطة باملياه، وحامية سبل كسب العيش واملوارد اإلنتاجية. وستقوم 
مجموعة البنك الدويل بتجربة بروتوكول للرصد واملتابعة واإلبالغ والتحقق منخفض التكلفة ويعطي 
نتائج يف الوقت املناسب عىل وجه التقريب، كام ميكن أن يعمل هذا الربوتوكول عىل جذب رؤوس 
األموال الخاصة لتحسني وزيادة احتجاز الكربون يف الرتبة. وستعمل مؤسسة التمويل الدولية مع 
الجهات املتعاملة معها عىل تحسني اإلنتاجية مع خفض استخدام املستلزمات، وانبعاثات غازات 

الدفيئة لكل طن من اإلنتاج وتقليل خسائر ما بعد الحصاد يف سالسل التوريد عىل مستوى العامل.

• املدن	

والتمويل،  الفنية  املساعدات  فيها  مبا  للمدن،  مساندتها  الدويل  البنك  مجموعة  ستكثف 
األهداف  الصمود، مع مساندة  القدرة عىل  وبناء  الكربونية  االنبعاثات  الحد من  ملساعدتها عىل 
التنظيمية واالستثامرات لتحسني  اإلمنائية األوسع نطاقاً. ويعني هذا مساندة السياسات واللوائح 
جودة الهواء يف املناطق الحرضية؛ إزالة الكربون من أنظمة الطاقة يف املناطق الحرضية؛ تشجيع 
املباين والهياكل التحتية املراعية للبيئة واملتسمة بكفاءة استخدام املوارد؛ تشجيع اإلدارة املتكاملة 
وكفاءة ومرونة  تغطية  الحرضي؛ تحسني  النقل  تحسني  الدائري؛  االقتصاد  ونهج  الصلبة  للنفايات 
إمدادات املياه والرصف الصحي ومعالجة مياه الرصف يف املناطق الحرضية. ويكتيس تحسني تخطيط 
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استخدام األرايض يف املناطق الحرضية واللوائح التنظيمية بأهمية خاصة. وستكثف مؤسسة التمويل 
املدن  ملساعدة  متاماً  متكامل  واستشاري  استثامري  نهج  خالل  من  اإلسرتاتيجية  الدولية رشاكاتها 
عىل معالجة أوجه القصور الحالية يف األسواق، مثل محدودية األموال الالزمة إلعداد املرشوعات، 
وتديّن الجدارة االئتامنية، ونقص الخربات الفنية. وستقوم مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية 
لضامن االستثامر بتوسيع نطاق أعاملهام يف مجال البناء األخرض، سواء من خالل التمويل املبارش 
أو تخفيف املخاطر عن أصحاب األصول، أو من خالل زيادة استخدام الرهون العقارية الخرضاء 
الدويل  البنك  املالية. وتساعد مجموعة  الوساطة  ومتويل اإلنشاءات الخرضاء من خالل مؤسسات 
البلدان واملدن عىل اعتامد نهج اإلدارة املتكاملة للنفايات واالقتصاد الدائري من أجل تعزيز أهداف 

التصدي لتغري املناخ والتنمية وأهداف االستدامة األوسع نطاقاً.

• النقل	

عىل  والقادر  الكربونية  االنبعاثات  منخفض  للنقل  الدويل  البنك  مجموعة  نهُج  سيساند 
إليها،  الوصول  وإمكانية  الحرضية  باملناطق  االنتقال  القدرة عىل  تحسينات عىل  إدخاَل  الصمود، 
ألنظمة  واإلدارة  واإلعداد  التخطيط  أعامل  ذلك  ويشمل  والشحن.  اللوجستية  الخدمات  وكذلك 
النقل  الخاصة وخدمات  املركبات  الجودة الستبدال  العام عايل  النقل  املتكامل، مبا يف ذلك  النقل 
النشط )مثل السري عىل األقدام وركوب  التنقل  الرسمية، فضالً عن مساندة  الحرضي املجزأة غري 
التقنيات الرقمية واملركبات الكهربائية عىل إمكانات. كبرية، وخاصة يف ظل  الدراجات(. وتنطوي 
خفض االنبعاثات الكربونية لقطاع الكهرباء، وكذلك الحال بالنسبة للتسعري واإلصالحات التنظيمية 
وتقديم  الشحن  لقطاع  الكربونية  االنبعاثات  من  للحد  التدخالت  وتشمل  واملركبات.  للوقود 
الخدمات اللوجستية التنافسية إعادة هندسة سالسل التوريد، مبا يف ذلك مساندة تطوير الخدمات 
اللوجستية للغري والخدمات اللوجستية القامئة عىل التحكم يف درجة الحرارة، وتغيري مامرسات إدارة 
املخزون، وتقريب اإلنتاج من العمالء، والتحول إىل وسائط النقل األقل انبعاثات كربونية، والتحول 
إىل املركبات املتسمة بكفاءة استخدام الطاقة ومنخفضة االنبعاثات الكربونية يف مختلف وسائط 
النقل – مبا يف ذلك النقل البحري – والتحسني األمثل للشبكات. كام تساند مؤسسُة التمويل الدولية 
والوكالة الدولية لضامن االستثامر االستثامراِت يف املعدات والبنية التحتية املتسمة بكفاءة استخدام 

الطاقة، وخاصة يف املوانئ   واملطارات.
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• الصناعات التحويلية 	

ستساعد مجموعة البنك الدويل قطاعات الصناعات التحويلية عىل امليض يف مسار خفض 
الكربونية،  االنبعاثات  والحلول منخفضة  املوارد،  استخدام  كفاءة  الكربونية من خالل  االنبعاثات 
البنية  توفري  الصناعية ملساعدتها عىل  املجتمعات  الدويل مع  البنك  والتدوير. وستعمل مجموعة 
التحتية والخدمات الصناعية منخفضة االنبعاثات الكربونية من خالل برنامجها الخاص باملجمعات 
الصناعية البيئية. وستساند أيضاً البلدان واألنشطة الصناعية فيها يف وضع سياسات قطاعية تعزز 
النمو منخفض الكربون والقادر عىل الصمود يف مواجهة تغري املناخ، ويف الوقت نفسه املساعدة 
عىل تحسني قدراتها التنافسية املراعية للبيئة، وإرشاك القطاع الخاص، وتحسني االستعداد للكوارث. 
والخدمات  املناخية  األنشطة  متويل  أدوات  وتشجيع  بتفعيل  الدولية  التمويل  مؤسسة  وتقوم 
االستشارية، وتقدم الوكالة الدولية لضامن االستثامر أدوات تخفيف املخاطر، ملساندة تدابري الخفض 
التي ثبت جدواها والتكنولوجيات املبتكرة التي ترغب الجهات املتعاملة معها يف تنفيذها. وستعمل 
مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضامن االستثامر مع الرشكات املتعاملة معها يف الصناعات 
الدفيئة، ملساعدتها عىل  املواد األساسية كثيفة االستخدام لغازات  التحويلية، وخاصة يف قطاعات 

تحقيق إسرتاتيجياتها وأهدافها املناخية.

3- التمويل ملساندة إجراءات التحول 

سيتطلب العمل املناخي الهادف زيادة التمويل. ويكتيس ذلك أهمية خاصة ملساعدة البلدان 
األفقر عىل القيام باستثامرات كبرية يف املنافع العامة العاملية، مثل خفض استخدام الفحم، ومتويل 
جهود التكيف التي تتطلب إنفاقاً مسبقاً ولكنها تتيح منافع متزايدة مبرور الوقت. وستحتاج البلدان 
البنية التحتية  النامية إىل استثامرات تقدر بنحو 4 تريليونات دوالر سنوياً حتى عام 2030 لبناء 
الالزمة لتلبية احتياجاتها اإلمنائية. وستمّكن هذه االستثامرات البلداَن الناميَة من بناء بنية تحتية 
مستدامة وقادرة عىل الصمود، وخلق فرص عمل جديدة، بل القفز إىل حلول منخفضة االنبعاثات 
الكربونية حيثام أمكن. وتقرص تدفقات التمويل الحالية كثرياً عن تحقيق ذلك. ولتحقيق األهداف 
ومن  القادم.  العقد  يف  الدوالرات  تريليونات  تعبئة  العامل  عىل  يجب  بنجاح،  واإلمنائية  املناخية 
الرضوري استخدام التمويل الحايل من القطاعني العام والخاص والتمويل امليرس املوّجه لألنشطة 
املناخية بطرق أقرب إىل إحداث تحوالت وأكرث تحفيزاً، مع االستفادة من رأس املال اإلضايف لسد 

الفجوة بني املوارد املتاحة واالحتياجات. 
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التمويل  ومؤسسة  للتنمية  الدولية  واملؤسسة  والتعمري  لإلنشاء  الدويل  البنك  لدى  ويوجد 
الدولية منوذج مايل إلصدار سندات من التصنيف املمتاز AAA يف أسواق رأس املال، لزيادة رؤوس 
األموال الشحيحة من املساهمني من خالل تعبئة كبرية لرأس املال الخاص. ولزيادة التمويل املتاح 

وتعظيم استخدام التمويل يف اإلجراءات املتعلقة باملناخ، ستقوم مجموعة البنك الدويل مبا ييل: 

• مساعدة البلدان املتعاملة مع البنك عىل تعزيز مواردها املحلية العامة.	

• زيادة تعبئة رأس املال الدويل و املحيل، مبا يف ذلك حفز رأس املال الخاص املحيل.	

• بصورة 	 واستخدامه  للمناخ  امليرس  التمويل  تعبئة  إىل  الرامية  العاملية  الجهود  مساندة   
إسرتاتيجية للحد من مخاطر االستثامر يف األنشطة املناخية.

وميكن للقطاع املايل األوسع، بل يجب عليه، أن يلعب دوراً رئيساً أيضاً، سواء يف تعبئة رأس 
املال لالستثامرات الخرضاء أو منخفضة االنبعاثات الكربونية، ويف إدارة املخاطر املناخية. وستساند 
مجموعة البنك الدويل تخضري القطاع املايل يف مختلف بلدان األسواق الناشئة من خالل عملها مع 
البنوك املركزية، وبنوك التنمية الوطنية، واملؤسسات املالية التابعة للقطاع الخاص، مبا يف ذلك من 
خالل عمليات استشارية موجهة لتزويد البلدان املتعاملة معها بأطر العمل الالزمة لتهيئة بيئات 
املبتكرة  التمويل  آليات  متكني  مع  املناخي،  العمل  الحتضان  املخاطر  تخفيف  ومامرسات  مواتية 

القابلة للتوسع يف الوقت نفسه ملساندة االستثامرات املستدامة.

عرض عام 

يشّكل تغري املناخ والفقر وعدم املساواة تحديات مصريية يف عرصنا الحايل، ومن املهم أن 
نتصدى لها معاً، مدركني الرتابط بني الناس وكوكب األرض واالقتصاد. وكانت لجائحة فريوس كورونا 
واألزمة االقتصادية آثاٌر مدمرة، وال تزال بلدان ُكثريٌة غارقًة يف أزمة كورونا ويف الوقت نفسه تواجه 
التأثريات املتنامية لتغري املناخ. وتفاقمت مواطن الضعف الهيكيل املتنامية من العقد املايض بسبب 
الخاص  القطاع  ومؤسسات  البلدان  ملختلف  الدويل  البنك  مجموعة  مساندة  ومع  األزمات.  هذه 
املتعاملة معها لالستجابة لألزمة الحالية وإعادة البناء، مثة حاجة ملحة لدمج إسرتاتيجيات املناخ 
والتنمية ملساندة التنمية الخرضاء القادرة عىل الصمود والشاملة للجميع. وحتى إذا تحققت أهداف 

التنمية املستدامة بحلول عام 2030، فقد يؤدي تغري املناخ إىل تبديد هذه املكاسب بسهولة.
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الشكل )1(: مجموع االنبعاثات السنوية لثاين اوكسيد الكربون حسب مناطق العامل 1750 - 2019

2
مقدمة

عرض عام

ن الناس  ابط ب�ي ن ال�ت ، ومن المهم أن نتصدى لها معاً، مدرك�ي ي ع�نا الحالي
ية �ن يُشكل تغ�ي المناخ والفقر وعدم المساواة تحديات مص�ي

ي الوقت 
ي أزمة كورونا و�ن

ة غارقة �ن وس كورونا والأزمة القتصادية آثار مدمرة، ول تزال بلدان كث�ي وكوكب الأرض والقتصاد. وكانت لجائحة ف�ي
الأزمات.  بسبب هذه  ي 

الما�ن العقد  من  المتنامية  الهيكىلي  الضعف  مواطن  وتفاقمت  المناخ.  لتغ�ي  المتنامية  ات  التأث�ي تواجه  نفسه 
ومع مساندتنا لمختلف البلدان ومؤسسات القطاع الخاص المتعاملة معنا للستجابة للأزمة الحالية وإعادة البناء، ثمة حاجة ُملحة لدمج 
اء القادرة عىل الصمود والشاملة للجميع.3 فح�ت إذا تحققت أهداف التنمية المستدامة  اتيجيات المناخ والتنمية لمساندة التنمية الخ�ن إس�ت

بحلول عام 2030، قد يؤدي تغ�ي المناخ إل تبديد هذه المكاسب بسهولة.

ي أكسيد الكربون حسب مناطق العالم، 2019-1750
مجموع النبعاثات السنوية لثا�ن  :1 لشكل ا

1750 1800 1850 1900 1950 2000 2019

0 طن

5 مليارات طن

10 مليارات طن

15 مليار طن

20 مليار طن

25 مليار طن

30 مليار طن

35 مليار طن 
 النقل 

الدو��

أوقيانيا

� والهند)  آسيا (باستثناء الص��

� ��الص

الهند

أفريقيا
أمريكا الجنوبية

أمريكا الشمالية 
(باستثناء الو�يات المتحدة)

الو�يات المتحدة

أوروبا
(27- � (باستثناء ا�تحاد ا��ورو��

27- � ا�تحاد ا��ورو��

الإحصائية"  ."الختلفات  ي
الأرا�ن استخدام  تغي�ي  ذلك  يشمل  ول  فقط،  الأسمنت  وإنتاج  الأحفوري  الوقود  من  الكربون  أكسيد  ي 

ثا�ن انبعاثات  الشكل  هذا  يقيس  ملحوظة: 
وع الكربون العالمي( غ�ي مدرجة هنا. ي مجموعة بيانات م�ش

)المتضمنة �ن
وع الكربون العالمي ي البيانات استناًدا إل م�ش

المصدر: نسب عالمنا �ن

ي،  الب�ش المال  رأس  السلبية عىل  والآثار  ي 
والما�أ ي 

الغذا�أ الأمن  وانعدام  العيش  كسب  ُسبل  فقدان  من حيث  المناخ،  تغ�ي  آثار  تشكل 

ي التخفيف من حدة الفقر المدقع وتعزيز الرخاء 
ن �ن ي مجموعة البنك الدولي المتمثل�ي

اً لهد�ن إل جانب الفقر وعدم المساواة، تهديداً خط�ي

ز مخاطر مركبة، من شأنها أن تزيد من أوجه  ك. وإذ يتفاعل تغ�ي المناخ مع الضغوط الجتماعية والقتصادية والبيئية الأخرى، ت�ب المش�ت

الداخىلي والهجرة وعدم  وح  ن ال�ن المناخ من مخاطر  يزيد تغ�ي  القائمة أساًسا.4 كما  الهشاشة  المظالم، وتُعمق أوضاع  الضعف، وتُفاقم 

ي جميع بلدان 
الستقرار. وترتفع تكاليف تغ�ي المناخ بل هوادة كل عام، وبالتالي ثمة حاجة لتخاذ إجراءات �يعة وطموحة معنية بالمناخ �ن

المال الخاص وتعبئته لمساندة هذه الخطة أهميًة قصوى، وذلك لتحقيق كلٍّ من النتشار  العالم. كذلك، تكتسي الستفادة من رأس 

. الواسع والتأث�ي

ملحوظة: يقيس هذا الشكل انبعاثات ثاين اكسيد الكربون من الوقود االحفوري وانتاج االسمنت فقط، 
الكربون  بيانات مرشوع  املتظمنة يف مجموعة  االحصائية”  “االختالفات  االرايض  استخدام  تغيري  ذلك  واليشمل 

العاملي )غري مدرجة هنا( 

املصدر: نسب عاملنا يف البيانات استناداً إىل مرشوع الكربون العاملي.

تشّكل آثاُر تغري املناخ، من حيث فقدان سبل العيش وانعدام األمن الغذايئ واملايئ واآلثاُر 
السلبية عىل رأس املال البرشي، إىل جانب الفقر وعدم املساواة، تهديداً خطرياً لهديف مجموعة البنك 
الدويل املتمثلني يف التخفيف من حدة الفقر املدقع، وتعزيز الرخاء املشرتك. وإذ يتفاعل تغري املناخ 
مع الضغوط االجتامعية واالقتصادية والبيئية األخرى، تربز مخاطر مركبة، من شأنها أن تزيد من 
أوجه الضعف، وتفاقم املظامل، وتعمق أوضاع الهشاشة القامئة أساساً. كام يزيد تغري املناخ مخاطر 
النزوح الداخيل والهجرة وعدم االستقرار. وترتفع تكاليف تغري املناخ بال هوادة كل عام، وبالتايل 
العامل. كذلك، تكتيس  مثة حاجة التخاذ إجراءات رسيعة وطموحة معنية باملناخ يف جميع بلدان 
االستفادُة من رأس املال الخاص وتعبئته ملساندة هذه الخطة أهميًة قصوى، ذلك لتحقيق كلٍّ من 

االنتشار الواسع والتأثري.
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الشكل )2(: نسبة انبعاثات ثاين أكسيد الكربون العاملية حسب تصنيف إقراض البنك الدويل، 2019

3
مقدمة

ي العادة صاحبة أك�ب إسهام 
تُعد البلدان الصناعية �ن

اقتصادات  بعض  لكن  العالمية،  النبعاثات  ي 
�ن

ن أك�ب مصادر  الأسواق الناشئة أصبحت الآن من ب�ي
عام 2019،  ففي  المطلقة.  بالقيمة  النبعاثات 
 %35.1 بنسبة  ن 

ْ مجتمعَت�ي والهند  ن  الص�ي أسهمت 
مستوى  عىل  الكربون  أكسيد  ي 

ثا�ن من انبعاثات 
من  ضة  المق�ت الأخرى  البلدان  وجميع  العالم، 
بنسبة  مجتمعة  والتعم�ي  نشاء  للإ البنك الدولي 
الدولي  البنك  ضة من  المق�ت 23.4%، والبلدان غ�ي 
من  اض  للق�ت المؤهلة  وغ�ي  والتعم�ي  نشاء  للإ
المؤسسة الدولية للتنمية بنسبة 34.4%، والبلدان 
للتنمية  الدولية  المؤسسة  من  اض  للق�ت المؤهلة 
اقتصادات  لأن  ونظراً   5.%3.6 تتجاوز  ل  بنسبة 
الأسواق الناشئة والقتصادات النامية تُشكل أك�ش من 
نصف النمو العالمي من حيث الناتج والستهلك، 
فمن المهم  العالمي،  النمو  ستقود  ي 

ال�ت وهي 
تسطيح منح�ن انبعاثات غازات الحتباس الحراري، 
ي هذا التجاه، ل سيما فيما 

ة الهبوط �ن وت�يع وت�ي
من  تَُعد  ي 

ال�ت الناشئة  الأسواق  باقتصادات  يتعلق 
اء القادرة عىل الصمود والشاملة  أك�ب مصادر النبعاثات، وكذا من المهم فصل النبعاثات عن النمو من خلل تحقيق التنمية الخ�ن

ي من شأنها أن توفر أيضاً ُفرص عمل جديدة وتحقق النمو.
للجميع، ال�ت

 ُّ ي الفقراء حول العالم – وهم أقل الفئات مسؤولية عن انبعاثات غازات الحتباس الحراري- أشد المعاناة بسبب آثار تغ�ي
غالباً ما يعا�ن

اض من المؤسسة الدولية للتنمية بحوالي ثمانية أمثال عدد الكوارث الطبيعية  ، تأثرت البلدان المؤهلة للق�ت ي
المناخ. ففي العقد الما�ن

ار القتصادية بواقع ثلثة أمثال.6 وبالمثل، تَُعد الدول الجزرية  ين، وهو ما أدى إل زيادة الأرصن ي ثمانينيات القرن الع�ش
ي وقعت �ن

ال�ت

آثاًرا حادة من جراء  ي 
ي تعا�ن

ال�ت البلدان  ن  بالهشاشة وال�اعات، والبلدان منخفضة الدخل، من ب�ي المتأثرة  النامية، والبلدان  ة  الصغ�ي

ي أكسيد الكربون العالمية حسب تصنيف 
الشكل2: نسبة انبعاثات ثا�ن
2019 ، إقراض البنك الدولي
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وع الكربون العالمي )2020(. ي البيانات استناًدا إل م�ش
المصدر: نسب عالمنا �ن

مالحظة: هذا الرقم هو تقدير يستند إىل بيانات مجمعة من مرشوع الكربون العاملي )2020( ومجموعات 

البنك الدويل الوطنية واإلقراضية )2019(.

بعض  لكن  العاملية،  االنبعاثات  يف  إسهام  أكرب  صاحبَة  العادة  يف  الصناعية  البلداُن  تُعدُّ 
ففي  املطلقة.  بالقيمة  االنبعاث  مصادر  أكرب  بني  من  اآلن  أصبحت  الناشئة  األسواق  اقتصاديات 
الكربون  أكسيد  ثاين  انبعاثات  من   ،35.1% بنسبة  مجتمعتني  والهند  الصني  أسهمت   2019 عام 
عىل مستوى العامل، وجميع البلدان األخرى املقرتضة من البنك الدويل لإلنشاء والتعمري مجتمعة 
بنسبة %23.4، والبلدان غري املقرتضة من البنك الدويل لإلنشاء والتعمري وغري املؤهلة لالقرتاض من 
املؤسسة الدولية للتنمية بنسبة %34.4، والبلدان املؤهلة لالقرتاض من املؤسسة الدولية للتنمية 
أكرب  تشكِّل  النامية  واالقتصادات  الناشئة  األسواق  اقتصادات  ألّن  ونظراً  تتجاوز 3.6%،  ال  بنسبة 
من نصف النمو العاملي من حيث الناتج واالستهالك، وهي التي ستقود النمو العاملي، فمن املهم 
تسطيح منحنى انبعاثات غازات االحتباس الحراري، وترسيع وترية الهبوط يف هذا االتجاه ، السيام 
الناشئة التي تُعدُّ من أكرب مصادر االنبعاثات، ومن املهم  فصل  فيام يتعلق باقتصادات األسواق 
االنبعاثات عن النمو من خالل تحقيق التنمية الخرضاء القادرة عىل الصمود والشاملة للجميع، التي 

من شأنها أن توفر أيضاً فرص عمل جديدة وتحقق النمو.
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مركز البيدر للدراسات والتخطيط

غالباً ما يعاين الفقراء حول العامل -وهم أقل الفئات مسؤولية عن انبعاثات غازات االحتباس 
الحراري- أشدَّ املعاناة بسبب آثار تغري املناخ. ففي العقد املايض، تأثرت البلدان املؤهلة لالقرتاض 
من املؤسسة الدولية للتنمية بحوايل مثانية أمثال عدد الكوارث الطبيعية التي وقعت يف مثانينيات 
القرن العرشين، وهو ما أّدى إىل زيادة األرضار االقتصادية بواقع ثالثة أمثال. وباملثل تُعدُّ الدوُل 
الجزرية الصغرية النامية، والبلدان املتأثرة بالهشاشة والرصاعات، والبلدان منخفضة الدخل، من بني 
البلدان التي تعاين آثاراً حادة من جراء تغري املناخ. ويعني هذا أنه حتى البلدان ذات االنبعاثات 
املنخفضة عادًة من غازات االحتباس الحراري لديها أسباب قوية ملكافحة تغري املناخ، فكثري منها 
وتؤكِّد هذه  ورفاه شعوبها؛  املستمرة  تنميتها  تهدد  التي  املناخية  للتأثريات  كبرية  بدرجة  معرَّض 
الخطة األهمية املحورية لجهود التكيف بالبلدان األشد فقراً، واألكرث ضعفاً، وتلتزم مجموعة البنك 

الدويل بتعزيز مساندتها للتكيف مع تغري املناخ والقدرة عىل الصمود يف مواجهته.

3
مقدمة

ي العادة صاحبة أك�ب إسهام 
تُعد البلدان الصناعية �ن

اقتصادات  بعض  لكن  العالمية،  النبعاثات  ي 
�ن

ن أك�ب مصادر  الأسواق الناشئة أصبحت الآن من ب�ي
عام 2019،  ففي  المطلقة.  بالقيمة  النبعاثات 
 %35.1 بنسبة  ن 

ْ مجتمعَت�ي والهند  ن  الص�ي أسهمت 
مستوى  عىل  الكربون  أكسيد  ي 

ثا�ن من انبعاثات 
من  ضة  المق�ت الأخرى  البلدان  وجميع  العالم، 
بنسبة  مجتمعة  والتعم�ي  نشاء  للإ البنك الدولي 
الدولي  البنك  ضة من  المق�ت 23.4%، والبلدان غ�ي 
من  اض  للق�ت المؤهلة  وغ�ي  والتعم�ي  نشاء  للإ
المؤسسة الدولية للتنمية بنسبة 34.4%، والبلدان 
للتنمية  الدولية  المؤسسة  من  اض  للق�ت المؤهلة 
اقتصادات  لأن  ونظراً   5.%3.6 تتجاوز  ل  بنسبة 
الأسواق الناشئة والقتصادات النامية تُشكل أك�ش من 
نصف النمو العالمي من حيث الناتج والستهلك، 
فمن المهم  العالمي،  النمو  ستقود  ي 

ال�ت وهي 
تسطيح منح�ن انبعاثات غازات الحتباس الحراري، 
ي هذا التجاه، ل سيما فيما 

ة الهبوط �ن وت�يع وت�ي
من  تَُعد  ي 

ال�ت الناشئة  الأسواق  باقتصادات  يتعلق 
اء القادرة عىل الصمود والشاملة  أك�ب مصادر النبعاثات، وكذا من المهم فصل النبعاثات عن النمو من خلل تحقيق التنمية الخ�ن

ي من شأنها أن توفر أيضاً ُفرص عمل جديدة وتحقق النمو.
للجميع، ال�ت

 ُّ ي الفقراء حول العالم – وهم أقل الفئات مسؤولية عن انبعاثات غازات الحتباس الحراري- أشد المعاناة بسبب آثار تغ�ي
غالباً ما يعا�ن

اض من المؤسسة الدولية للتنمية بحوالي ثمانية أمثال عدد الكوارث الطبيعية  ، تأثرت البلدان المؤهلة للق�ت ي
المناخ. ففي العقد الما�ن

ار القتصادية بواقع ثلثة أمثال.6 وبالمثل، تَُعد الدول الجزرية  ين، وهو ما أدى إل زيادة الأرصن ي ثمانينيات القرن الع�ش
ي وقعت �ن

ال�ت

آثاًرا حادة من جراء  ي 
ي تعا�ن

ال�ت البلدان  ن  بالهشاشة وال�اعات، والبلدان منخفضة الدخل، من ب�ي المتأثرة  النامية، والبلدان  ة  الصغ�ي

ي أكسيد الكربون العالمية حسب تصنيف 
الشكل2: نسبة انبعاثات ثا�ن
2019 ، إقراض البنك الدولي
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الشكل )3(: البلدان الرئيسة املسؤولة عن 
إصدار أكرب قدر من االنبعاثات، 2019 )% من 
انبعاثات ثاين أكسيد الكربون العاملية املطلقة(

الشكل 4: البلدان الرئيسة املسؤولة عن إصدار 
أكرب قدر من االنبعاثات بنسبة الفرد، 2019 
)أطنان من ثاين أكسيد الكربون بنسبة الفرد(

املصدر/ نسب عاملنا يف البيانات استناداً إىل مرشوع الكربون العاملي )2020(
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خطة عمل مجموعة البنك الدويل بشأن تغري املناخ 2021 - 2025

الختام

يُعدُّ التصدي ألزمة املناخ مع تلبية االحتياجات اإلمنائية امللحة التحدَي الر يف الرئيس رصنا 
املناخ  تغري  بشأن  عمله  خطة  إنجازات  إىل  استناداً  الثانية  خطته  الدويل  البنك  وضع  وقد  هذا. 
2016-2020 ويف هذا السياق االستثنايئ لجائحة عاملية، مع انهيار اقتصادي عاملي برسعة ونطاق مل 
يشهدهام العامل منذ عقود، وغموض شديد يلفُّ املستقبل. أكد البنك الدويل يف خطة عمله الثانية 
بشأن تغري املناخ أنَّ هنالك فرصًة سانحة اآلن ورضورة حتمية لالنتقال إىل مسار إمنايئ منخفض 
االنبعاثات الكربونية وقادر عىل الصمود، عىل أن يصاحب ذلك مساندة رأس املال الطبيعي والنمو 
االقتصادي وخلق فرص العمل. وستكون مجموعة البنك الدويل من خالل جهودها العاملية يف مجال 
الخاص،  والقطاع  معها  املتعاملة  للبلدان  واملساندة  املعنية،  األطراف  وقدرتها عىل جمع  الدعوة، 
أحد املشاركني الرئيسني يف هذا الجهد. من خالل الدراسات التشخيصية الجديدة التي تساعد عىل 
تحديد أكرث فرص التكيف وتخفيف اآلثار، واملساندة املوسعة إلعداد املساهامت الوطنية ملكافحة 
تغري املناخ واإلسرتاتيجيات طويلة األجل التي تتحمل البلدان مسؤوليتها، وزيادة املساندة من أجل 
التحول العادل، وتتمثل غايات البنك الدويل يف تحقيق التكامل بني املناخ والتنمية من خالل زيادة 

التمويل من أجل املناخ والتحول العادل لتقديم أفضل النتائج لشعوب البلدان املتعاملة معها.
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مركز البيدر للدراسات والتخطيط

هوية البحث

اسم الباحث: قسم األبحاث

عنوان البحث: خطة عمل مجموعة البنك الدويل بشأن تغري املناخ  2021 - 2025

تأريخ النرش:  كانون األول  2022

https://tinyurl.com/2fvlbvpx  :رابط البحث

مالحظة:

اآلراء الواردة يف هذا البحث ال تعرب بالرضورة عن وجهة نظر املركز، إمنا تعرب فقط عن وجهة نظر كاتبها



عن املركز 

تأسس سنة  ربّحية،  عراقية غري حكوميّة، وغري  منظمة  والتخطيط  للدراسات  البيدر  مركز 

2015م، وُمسجل لدى دائرة املنظامت غري الحكومية يف األمانة العامة ملجلس الوزراء.

ويسعى املركز للمساهمة يف بناء الدولة، عن طريق طرح الرؤى والحلول العملية للمشاكل 

السياسات  ورسم  العام،  القطاع  إدارة  آليات  وتطوير  الدولة،  تواجهها  التي  الرئيسة  والتحديات 

البيانات  عىل  املستندة  الرصينة  الدراسات  طريق  عن  وذلك  االسرتاتيجية،  الخطط  ووضع  العامة 

واملعلومات املوثقة، وعن طريق اللقاءات الدورية مع الجهات املعنية يف الدولة واملنظامت الدولية 

املساعدة  وتقديم  املستدامة  والتنمية  االقتصادية  اإلصالحات  لدعم  املركز  ويسعى  العالقة.  ذات 

الفنية للقطاعني العام والخاص، كام يسعى املركز لدعم وتطوير القطاع الخاص، والنهوض به لتوفري 

فرص عمل للمواطنني عن طريق التدريب والتأهيل لعدد من الشباب، مبا يقلل من اعتامدهم عىل 

املؤسسة الحكومية، ويساهم يف دعم اقتصاد البلد واالرتقاء به.

ويحرص أيضاً للمساهمة يف بناء االنسان، باعتباره ثروة هذا الوطن، عن طريق تنظيم برامج 

إلعداد وتطوير الشباب الواعد، وعقد دورات لصناعة قيادات قادرة عىل طرح وتبني وتطبيق رؤى 

وخطط مستقبلية، تنهض بالفرد واملجتمع وتحافظ عىل هوية املجتمع العراقي املتميزة ومنظومته 

القيمية، القامئة عىل االلتزام مبكارم االخالق، والتحيل بالصفات الحميدة، ونبذ الفساد بأنواعه كافة، 

إدارية ومالية وفكرية وأخالقية وغريها.

www.baidarcenter.org

info@baidarcenter.org

حقوق النرش محفوظة ملركز البيدر للدراسات والتخطيط


