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 كلمة د�فید مالباس 

 رئیس مجموعة البنك الدولي 

 محافظي مجموعة البنك الدولي أمام مجلس 

 في المناقشات السنو�ة المشتر�ة 

 

 

  طاب صباحكم، ومرحبًا �كم جمیعًا، 

  

أتوجه �الشكر للسید حسن عبد هللا، رئیس الجلسة العامة، وأشكرك أ�ضًا صد�قتي وزمیلتي العز�زة �ر�ستالینا على  

ا فیهما االجتماعات السنو�ة �شكل افتراضي وهجین.  كلمتك. إنه لمن دواعي سروري أن نلتقي مجددًا �عد عامین عقدن

لقد سارت االجتماعات واألنشطة التي جرت في هذا األسبوع على ما یرام، مع قدر رائع من الحماس و�م وافر من  

األفكار الجیدة. إن شدة التفاني من أجل تحقیق التنمیة و�حراز تقدم عالمي هي مصدر إلهام لنا جمیعًا. و�سعدني أ�ما  

  سعادة أن أراكم جمیعًا هنا، وعلى مدار اجتماعات هذا األسبوع.

  

   ولَكم �نت أتمنى أن نجتمع في ظروف أفضل. فاألزمة التي تواجه التنمیة آخذة في التفاقم.

  

و�النظر إلى المستقبل، سیتعین على مؤسستي بر�تون وودز التفكیر فیما تضطلعان �ه من أدوار، وما تطبقانه من 

حو�مة، وما لدیهما من هیكل لرؤوس األموال، وأن تتطورا من أجل التصدي لتغیر المناخ، وتحقیق المنافع العامة  

العالمیة. ُتعد المنح �الغة األهمیة لتحقیق التنمیة. وسیكون التساع حجم المؤسسة الدولیة للتنمیة في المستقبل أهمیة 

ر للغا�ة ألشد البلدان فقرًا. �ما أن ز�ادة االرتباطات والمشروعات، �ما في  بوصفها مصدرًا فعاًال للمنح والتمو�ل الُمیسَّ 
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ذلك للمنافع العامة العالمیة، ضرور�ة بوصفها جزءًا من تطور مجموعة البنك الدولي. وسیكون لدي اهتمام �بیر �ما  

 تقدمونه من أفكار في الجلسة العامة للجنة التنمیة وفي األسابیع المقبلة.

  

عامان منذ أن عقدنا هذه الجلسة العامة لالجتماعات السنو�ة. ولهذا فقد أردت تقد�م عرض شامل ألحدث  لقد مر

 المستجدات �شأن النتائج المالیة التي حققتها مجموعة البنك الدولي، واستعراض �عض التحد�ات الهائلة التي نواجهها.

  

)، �ما في  19-في التنمیة �سبب جائحة فیروس �ورونا (كوفیدیواجه الناس في البلدان النامیة حالیًا انتكاسات حادة 

ذلك في قطاعي الصحة والتعلیم. وُتعد تداعیاتها �ارثیة على البشر. فقد أدت الجائحة التي أودت وحدها �حیاة ما 

لدان  یر�و على ستة مالیین شخص، والصراعات الجیوسیاسیة، والظواهر المناخیة �الغة الشدة إلى إلحاق الضرر �الب

 والشعوب في جمیع أنحاء العالم، مع تحمل الفقراء، السیما النساء والفتیات، العبء األكبر لهذه األزمات. 

  

وهو العدد األكبر منذ أن بدأنا   - 2020ملیون شخص إلى هوة الفقر المدقع في عام  70ودفعت هذه الجائحة نحو 

وهو أول انخفاض منذ أن بدأنا   -  2020في عام  % 4عملیة الرصد. وقد انخفض وسیط الدخل العالمي بنسبة 

  عملیات قیاس وسیط الدخل.

  

إن تشدید األوضاع المالیة على مستوى العالم، وتباطؤ النمو، وانخفاض قیمة العمالت �قوض الحیز المتاح في 

% من البلدان  60المالیة العامة لدعم قطاعي التعلیم والصحة، والعمل المناخي، والبنیة التحتیة. و�لغ أكثر من 

منخفضة الدخل مستوى المدیونیة الحرجة أو أصبحت معرضة �شكل �بیر لبلوغه. و�واجه العدید من البلدان متوسطة  

وحده، ستدفع   2022الدخل ضغوطًا متزایدة على السیولة. �ما أن مدفوعات خدمة الدین آخذة في االرتفاع. ففي عام  

ملیار دوالر سواًء لدائنیها الثنائیین أو من القطاع   44لدولیة للتنمیة أكثر من البلدان المؤهلة لالقتراض من المؤسسة ا
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و�لقي هذا األمر �عبء ثقیل على �اهل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من حیث تقد�م الدعم لتلك   الخاص.

 ال �مكن تحملها أمرًا ال مفر منه.البلدان في هذا العام التقو�مي. وُ�عد تحسین اآللیات الدولیة لحل مشكلة الدیون التي 

  

وقد تمثلت إحدى أبرز االنتكاسات فیما شهده قطاع التعلیم �سبب إغالق المدارس لفترات طو�لة في أثناء الجائحة.  

وهي نسبة   -% من األطفال في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل �عانون من فقر التعلُّم  70وُتظهر بیاناتنا أن 

زون عن قراءة نص مكتوب �سیط وفهمه في سن العاشرة. وقد أدت جائحة �ورونا إلى تفاقم أزمة  األطفال الذین �عج

التعلُّم العالمیة وتسببت في أسوأ صدمة لعملیتي التعلیم والتعلَّم في التار�خ المسجل. و�العمل مع الیونیسف والیونسكو  

وتحقیق التوافق بین عملیة التدر�س ومستوى تعلُّم  والعدید من الشر�اء، دعونا البلدان إلى إ�قاء المدارس مفتوحة،

  الطالب، والتر�یز على التعلُّم األساسي، وز�ادة التمو�ل.

  

أوًال لمواجهة   -لقد نفذت مجموعة البنك ز�ادات متتالیة في الدعم للعملیات تمیزت من حیث السرعة والحجم والتأثیر 

لتضخم، وخطر انعدام األمن الغذائي، والحرب الروسیة على أو�رانیا  جائحة �ورونا، واآلن للتصدي الرتفاع معدالت ا

  وآثارها غیر المباشرة.

  

. منذ اندالع الحرب،  وأدعوها لسحب قواتها من هناكإنني مازلت أشعر �الفزع �سبب إقدام روسیا إلى غزو أو�رانیا، 

ملیار دوالر في شكل تمو�ل طارئ ألو�رانیا، �ما في ذلك المنح،   13تمكنت مجموعة البنك الدولي من تعبئة 

والضمانات، والتمو�ل الموازي المر�وط من الوال�ات المتحدة والمملكة المتحدة والبلدان األورو�یة والیا�ان. وقد تم  

ومن أجل تعبئة دعم إضافي، أنشأ البنك أ�ضًا صندوقًا متعدد المانحین لمساعدة   ملیار دوالر. 11�الفعل صرف نحو 

الحكومة على الحفاظ على قدرتها على تقد�م الخدمات، وتنفیذ جهود اإلغاثة، وتخطیط عملیتي تعافي البالد و�عادة  

 إعمارها ووضعهما موضع التنفیذ.
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موقعًا في جمیع أنحاء العالم على ما  130بتفاٍن في أكثر من أود أ�ضًا أن أوجه الشكر لموظفینا الذین �عملون 

  �ظهرونه من شغف ومثابرة في أداء رسالتنا.

  

اسمحوا لي أ�ضًا أن أغتنم هذه الفرصة ألعبر عن شكري للبلدان المساهمة على ما تقدمه من دعم، ال سیما البلدان  

ولي لإلنشاء والتعمیر ومؤسسة التمو�ل الدولیة في عام  التي اكتتبت �الفعل في عملیات ز�ادة رأس مال البنك الد

وُتعد المدفوعات التي تتم في الوقت المناسب أمرًا ضرور�ًا ألننا نتطلع إلى ز�ادة تمو�لنا على نحو فعال   .2018

  للتصدي للتحد�ات المتداخلة التي تواجه البلدان المتعاملة معنا.

  

ملیارات دوالر تم   7.5ملیارات دوالر من أصل  4.4لدولي لإلنشاء والتعمیر حتى نها�ة سبتمبر/أیلول، تلقى البنك ا

  ملیارات دوالر تم تخصیصها. 5.5ملیار دوالر من أصل  2.3تخصیصها. وتلقت مؤسسة التمو�ل الدولیة 

  

للتنمیة. لقد  وأود أ�ضًا أن أشكر المحافظین على تعهداتكم السخیة للعملیة العشر�ن لتجدید موارد المؤسسة الدولیة 

ملیار دوالر هي األكثر طموحًا في تار�خ المؤسسة الدولیة للتنمیة، وهي  93كانت تلك العملیة التي بلغت قیمتها 

مدعومة �حزمة تدابیر على صعید السیاسات تالئم الغرض المحدد. وقد ُأتیحت اعتمادات التمو�ل غیر المسبوقة هذه  

ملیار دوالر،   23.5ان مرتفعة ومتوسطة الدخل بلغت قیمتها اإلجمالیة بلدًا من البلد 52�فضل مساهمات قدمها 

وتمو�ل إضافي تم تدبیره في أسواق رأس المال، وأقساط السداد من البلدان المقترضة، ومساهمات البنك الدولي نفسه.  

�عني هذا أن �ل دوالر �ساهم  و�ؤ�د هذا األمر القیمة الكبیرة لألموال التي تقدمها المؤسسة الدولیة للتنمیة لشر�ائها. و 

دوالرات من الدعم للبلدان األشّد فقرًا، و�وفر   4�ه المانحون في مصادر تمو�ل المؤسسة ُ�ستفاد منه في تعبئة نحو 

 منصة قو�ة ومتكاملة وز�ادة �فاءة التأثیر اإلنمائي. 
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ملیار دوالر. واسترشدت   115، زادت ارتباطات مجموعة البنك إلى مستوى قیاسي بلغ  2022في السنة المالیة  

�عملها المعرفي، وساعدت البلدان على التصدي ألزمات ارتفاع   2022ارتباطات المجموعة خالل السنة المالیة 

أسعار الغذاء، و�دارة تدفقات الالجئین، وتعز�ز قدرات التأهب لمواجهة الطوارئ الصحیة، وضمان استمرار األنشطة 

الجهود الرامیة إلى التخفیف من آثار تغیر المناخ والتكیف معه، وذلك على سبیل  التجار�ة للقطاع الخاص، ودعم 

المثال ال الحصر، وهو األمر الذي عاد �النفع ال سیما على الفئات الفقیرة واألكثر احتیاجًا. �النظر إلى ز�ادة الطلب  

مؤثرة والقابلة للتطو�ر وتمو�ل المنافع على القروض �سبب ارتفاع أسعار الفائدة العالمیة، تحظى البرامج الُقطر�ة ال

 العامة العالمیة �أهمیة �بیرة. 

  

ملیار دوالر   2، مقابل 2022ملیارات دوالر في السنة المالیة  4لقد بلغ صافي دخل البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر 

الُمحققة نتیجة لتعدیل األسعار �ما  . وُ�عزى هذا األمر �صفة أساسیة إلى األر�اح غیر 2021في السنة المالیة  

یتماشى مع السعر السائد في السوق في محافظ البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر لغیر أغراض المتاجرة. و�لغ الدخل  

  0.8القابل للتخصیص، وهو المقیاس الذي �ستخدمه البنك في اتخاذ القرارات المتصلة بتخصیص صافي الدخل، 

. و�رجع ذلك في المقام األول إلى  2021ملیار دوالر في السنة المالیة   1.2ك انخفاضًا من ملیار دوالر، مسجًال بذل

الز�ادة في مخصص تغطیة خسائر القروض والحاالت األخرى للتعرض للمخاطر التي غالبًا ما تحدث �فعل الز�ادة 

لعام على ز�ادة الدخل القابل  في أسعار الفائدة اآلجلة الضمنیة. وقد ساعد انضباط المالیة العامة على مدار ا

للتخصیص والتمو�ل الكامل ألنشطة البنك لتوسیع نطاق االرتباطات. واسُتخدم هذا الدخل لز�ادة أسهم الملكیة ودعم  

ملیون دوالر من البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر إلى المؤسسة الدولیة   117أنشطة التنمیة، �ما في ذلك تحو�ل 

  للتنمیة.

  

  -  2023الذي وافق علیه المجلس للسنة المالیة   -ملیارات دوالر  5مخصص الوقا�ة من األزمات �قیمة  وسیتیح لنا

ملیار دوالر في السنة   36.4االستمرار في تلبیة الطلب المرتفع من البلدان المتعاملة مع البنك �حد إقراض یبلغ 
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ل یبلغ 2023المالیة  دوالر. �اإلضافة إلى االمتثال للحد األدنى لنسبة ملیار  27، ومستوى إقراض سنوي مستدام معدَّ

حقوق الملكیة إلى القروض التي تحددها السیاسات، تتوافق تقدیرات مستوى اإلقراض السنوي المستدام أ�ضًا مع الحد  

 القانوني لإلقراض الخاص �البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر �موجب اتفاقیة إنشاء البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر.

  

عن طر�ق ز�ادة الضمانات الثنائیة   2023ومن الممكن تعز�ز قدرتنا على االستجا�ة لألزمات لما �عد السنة المالیة 

من الجهات المانحة التي تتمتع بتصنیف مرتفع، والمز�د من التمو�ل عن طر�ق المنح المقدمة من المجتمع الدولي،  

، مما �عزز قدرة البنك الدولي لإلنشاء 2018س المال لعام وعملیات االكتتاب في الوقت المناسب في ز�ادة رأ

 والتعمیر على ز�ادة االرتباطات المتوافقة مع االستدامة المالیة. 

  

أعلى   2022ملیار دوالر في السنة المالیة  21.2أما المؤسسة الدولیة للتنمیة، فقد �ان إجمالي مدفوعاتها التي بلغت 

ملیون دوالر   12ماضیة ومستو�ات ما قبل جائحة �ورونا. و�لغ صافي دخلها  من المتوسط في السنوات الخمس ال

. وتحققت الز�ادة في صافي الدخل في المقام  2021ملیون دوالر في السنة المالیة   433مقابل صافي خسارة قدرها 

المعدَّل، وهو   األول �فضل المكاسب من تسو�ات تقو�م العمالت نتیجة لصعود الدوالر األمر�كي. و�لغ صافي الدخل

ملیار دوالر، أي أقل �مقدار   0.3المقیاس الذي تستخدمه المؤسسة الدولیة للتنمیة لرصد النتائج االقتصاد�ة لعملیاتها، 

في سیاق ز�ادة �بیرة لمرة واحدة  2022ملیار دوالر عن العام السابق. و�أتي هذا الناتج المنخفض للسنة المالیة   0.1

عندما تمكن السودان من تسو�ة ما علیه من متأخرات. واألهم من ذلك    2021لسنة المالیة في عائدات الفائدة في ا 

، سیاسة تمو�ل التنمیة المستدامة في إطار المؤسسة الدولیة للتنمیة �غیة تعز�ز  2021أننا نفذنا، في السنة المالیة 

 شفافیة الدیون وز�ادة قدرة البلدان على االستمرار في تحمل أعبائها.

  

، مدفوعة في المقام األول  2022ملیون دوالر في السنة المالیة   464قد سجلت المؤسسة صافي خسارة بلغت و 

�انخفاض دخل الخزانة نتیجة االرتفاع الحاد في عوائد سندات الخزانة األمر�كیة. وتجدر اإلشارة إلى أن صافي دخل  
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ملیارات دوالر من األر�اح غیر  3.3لسابق استفاد من ملیارات دوالر في العام ا 4.2مؤسسة التمو�ل الدولیة البالغ 

 المحققة من االستثمارات، عندما شهدت األسواق انتعاشًا �عد انحسار التأثیرات المباشرة لجائحة �ورونا.

  

لت الو�الة الدولیة لضمان االستثمار دخًال صافیًا قدره   مقابل 2022ملیون دوالر في السنة المالیة  28وأخیرًا، سجَّ

. و�عكس هذا االنخفاض األثر الُمجمَّع الرتفاع حجم احتیاطیات تغطیة 2021ملیون دوالر في السنة المالیة  82

، وانخفاض الدخل من  2021المطالبات، وخسائر االستثمارات مقابل الدخل من االستثمارات في السنة المالیة 

 ن، وانخفاض صافي الدخل من أقساط التأمین.العملیات مع الز�ادة المدرجة في الموازنة في تكالیف الموظفی

  

وقامت مجموعة البنك الدولي أ�ضًا بتوجیه تمو�ل إضافي ألغراض التنمیة من خالل برنامج االقتراض الخاص بها،  

، قام البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر بتعبئة دیون 2022مع استمرار الدعم من أسواق رأس المال. وفي السنة المالیة  

ملیارات  9.8ملیار دوالر، في حین تمكنت المؤسسة الدولیة للتنمیة من تعبئة  40.8وطو�لة األجل �قیمة  متوسطة

ملیارات دوالر. وقد واصلت المؤسسة الدولیة للتنمیة توسیع نطاق المنحنى  9.1دوالر، ومؤسسة التمو�ل الدولیة  

نقطة أساس في   70عامًا مع �و�ون یبلغ  20ملیار یورو لمدة  2القیاسي الذي تستخدمه وأصدرت سند �قیمة 

عامًا   15ملیار یورو لمدة  2. �ما قامت المؤسسة الدولیة للتنمیة مؤخرًا بتسعیر سند �قیمة 2022ینایر/كانون الثاني 

، مع االستمرار في توجیه رؤوس األموال الخاصة إلى  2022نقطة أساس في أغسطس/آب  250مع �و�ون یبلغ 

 المؤسسة.

  

�ة جائحة �ورونا، مكَّنت عملیات االقتراض الكبیرة والناجحة هذه مجموعة البنك الدولي من االرتباط بتقد�م  منذ بدا

ملیار دوالر، وهو مستوى غیر مسبوق من الدعم المالي، للجهات المتعاملة معها من القطاعین العام والخاص   270

التصدي لحالة الطوارئ الصحیة، وتدعیم النظم  من أجل مكافحة آثار جائحة �ورونا. وساعد هذا التمو�ل على  
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الصحیة، وتوسیع نطاق الدعم لشبكات األمان االجتماعي، ودعم مؤسسات األعمال، وخلق فرص عمل، وتمو�ل 

 شراء لقاحات �ورونا وتوز�عها. 

  

والتأهُّب  ومن أجل ز�ادة درجة التأهب، أنشأ البنك صندوق الوساطة المالیة الجدید للوقا�ة من تفشي الجوائح

لمواجهتها والتصدي لها. ومن شأن هذا الصندوق أن یوفر تدفقًا مخصصًا من التمو�ل اإلضافي طو�ل األجل لتدعیم  

قدرات الوقا�ة من تفشي الجوائح والتأهُّب لمواجهتها والتصدي لها في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، وسد  

 فني على المستو�ات الوطنیة واإلقلیمیة والعالمیة.الفجوات الحرجة عن طر�ق االستثمارات والدعم ال

  

ملیار دوالر في شكل ارتباطات على مدى   170ومن أجل التصدي لمجموعة األزمات الحالیة، فإننا نخطط لتقد�م 

ملیار دوالر من هذا المبلغ لمواجهة   30. وُ�خصص 2023إلى یونیو/حز�ران  2022شهرًا من أبر�ل/نیسان  15

�غیة التصدي النعدام األمن الغذائي، وتشجیع إنتاج المواد الغذائیة واألسمدة، وتعز�ز أنظمة الغذاء،  أزمة الغذاء 

وتسهیل ز�ادة التجارة، ودعم األسر والمنتجین األكثر احتیاجًا. وقد أطلقت مؤسسة التمو�ل الدولیة تسهیًال منفصًال 

  تصدي لألزمة ودعم إنتاج المواد الغذائیة. ملیارات دوالر لتدعیم قدرة القطاع الخاص على ال 6�قیمة 

  

في بدا�ة أزمة الغذاء، طالبنا، مع صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمیة و�رنامج األغذ�ة العالمي ومنظمة 

ن  األغذ�ة والزراعة، �اتخاذ إجراءات عاجلة ومنسقة لز�ادة اإلنتاج العالمي ومساعدة البلدان المتضررة في مجال األم

الغذائي. منذ ذلك الحین، ُأحرز تقدم �بیر في أر�عة مجاالت رئیسیة. أوًال، تقد�م دعم فوري للفئات األكثر احتیاجًا؛  

ثانیًا، تسهیل التجارة واإلمدادات الغذائیة الدولیة؛ ثالثًا، ز�ادة اإلنتاج، را�عًا، االستثمار في تقنیات الزراعة القادرة على  

وال نزال نطالب �ضرورة ز�ادة اإلنتاج على نحو أكبر، والحد من اإلفراط في التخز�ن،   تحمل آثار تغیر المناخ.

ل في أنظمة الغذاء. و�جب إعادة  وتجنب فرض قیود على أنشطة التصدیر واالستیراد، واالستثمار في إحداث تحوُّ



 9   

 

جل تغییر أنظمة الغذاء وتحسین ملیار دوالر على مستوى العالم من أ 639توجیه الدعم الزراعي المشوِّه الذي یبلغ 

  أوضاع األمن الغذائي والتغذ�ة.

  

إننا نعمل أ�ضًا، عبر التحالف العالمي لألمن الغذائي، مع الرئاسة األلمانیة لمجموعة السبع لتحدید الثغرات ورسم 

علقة �الغذاء والتغذ�ة خر�طة لها �استخدام لوحة متا�عة، وتقد�م معلومات جیدة وفي الوقت المناسب عن المتغیرات المت

 والتمو�ل.

  

وللتصدي لتأثیرات الحرب في أو�رانیا، تعمل البلدان على تغییر أولو�ات سیاساتها للطاقة �طرق قد تؤدي إلى تباطؤ 

عملیات التحول في استخدام الطاقة وتؤثر على تحقیق الحصول على الطاقة واألهداف العالمیة المتعلقة �مواجهة 

ؤدي ارتفاع أسعار الطاقة للمستهلكین وأغراض الصناعة إلى الحد من النمو االقتصادي، بل تسبب تغیر المناخ. و�

مؤخرًا في اللجوء إلى استخدام مصادر طاقة ذات انبعاثات أعلى. ولألزمة العالمیة التي تواجه قطاعات الغذاء  

وثیق بین هذه القطاعات. فالغاز الطبیعي  والطاقة واألسمدة تأثیر شدید على البلدان النامیة. و�وجد �الطبع ارتباط

% من تكالیف إنتاج األمونیا. وقد  80-70ُ�ستخدم �مادة خام أولیة ومصدر للطاقة في إنتاج األمونیا، وهو �مثل 

تحولت الز�ادة السر�عة في أسعار الغاز الطبیعي إلى ز�ادة في أسعار األسمدة، إذ تضاعفت أسعار األسمدة ثالث  

العامین الماضیین. وأدى النقص الحاد في إمدادات الغاز الطبیعي وارتفاع أسعاره إلى توقف العدید   مرات على مدار

من منتجي الیور�ا واألمونیا عن العمل، مما قد �قلل من معدالت استخدام األسمدة في موسم الحصاد المقبل، وهو ما  

  �طیل أمد أزمة الغذاء و�ز�د من حدتها.

  

تزال أزمة المناخ مستمرة بال هوادة، مما یؤثر على اإلنتاجیة الزراعیة وأنماط الهجرة وسبل �سب في الوقت نفسه، ال 

العیش. وعلى مدى رئاستي لمجموعة البنك الدولي منذ ثالث سنوات ونصف السنة، زادت ارتباطات المجموعة  

ملیار دوالر في السنة المالیة   31.7الخاصة �المنافع المناخیة المشتر�ة على نحو مطرد، مسجلة رقمًا قیاسیًا بلغ 
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. وال تزال مجموعة البنك الدولي أكبر ممول متعدد األطراف لالستثمارات في األنشطة المناخیة في البلدان  2022

النامیة. ونحن نذهب إلى ما هو أ�عد من ذلك �كثیر من خالل تقد�م حلول لتجمیع التمو�ل من المجتمع العالمي 

ثِّرة التي �مكن التوسع فیها للحد من انبعاثات غازات الدفیئة، وتحسین القدرة على تحمل تغیر لصالح المشار�ع الُمؤ 

المناخ، وتهیئة المجال لعمل القطاع الخاص. وفي هذا السیاق، نقترح مبادرة توسیع نطاق العمل المناخي عن طر�ق  

البنك المتعلقة �المناخ المستندة إلى  ، وهي صندوق استئماني شامل جدید ألنشطة (SCALEخفض االنبعاثات (

النتائج. وسیقدم الصندوق منحًا ألغراض خفض االنبعاثات على نحو �مكن التحقق منه. وهو یهدف أ�ضًا إلى توسیع 

نطاق مصادر تمو�ل هذه األنشطة، �ما في ذلك من القطاع الخاص ومؤسسات العمل الخیري. وُتعد هذه المبادرة 

ال �عتمد على الدیون. وهي تهدف إلى تحفیز العمل المناخي ودعم الطموح المتزاید الذي تعكسه   مصدرًا مهمًا للتمو�ل

  المساهمات الوطنیة لمكافحة تغیر المناخ التي تقدمها البلدان. 

  

تقار�رنا  وفي إطار خطة العمل �شأن تغیر المناخ، التي تر�ز على تحقیق التكامل بین المناخ والتنمیة، بدأنا نشر 

. وتساعد هذه التقار�ر التشخیصیة األساسیة الجدیدة البلدان على تحدید أولو�ات ُقطر�ة �شأن المناخ والتنمیةال

اإلجراءات األكثر تأثیرًا التي �مكن أن تقلل انبعاثات غازات الدفیئة وتعزز القدرة على التكیف مع تغیر المناخ. وقد 

تقر�رًا على   20س لمنطقة الساحل ونیبال ورواندا والصین. و�وجد ُنشِرت تقار�ر عن تر�یا وفییتنام ومجموعة الخم

 وشك االكتمال، ومن المتوقع صدورها في األشهر القادمة. 

  

إننا نتولى أ�ضًا قیادة الجهود المبذولة لخفض انبعاثات غاز المیثان من خالل مشار�ع ومبادرات مؤثرة. فنظرًا لقوة 

ي أن تكون للتدخالت الفعالة من حیث التكلفة لخفض انبعاثاته أولو�ة فور�ة.  غاز المیثان على المدى القصیر، ینبغ

ونحن لدینا سجل حافل من المشار�ة في هذا المجال، ونعمل على تعمیق مشار�تنا في سباق على المدى القصیر  

ل، �ما في ذلك  للتخفیف من آثاره. وسوف نتعاون مع البلدان المتعاملة معنا على نحو أكثر منهجیة في هذا المجا 
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�استخدام التقار�ر الُقطر�ة �شأن المناخ والتنمیة، وتقد�م المز�د من الدعم التحلیلي والمالي، وقیادة األنشطة مع 

 الشر�اء، �ما في ذلك مع مؤسسات التمو�ل اإلنمائي األخرى والقطاع الخاص. 

  

موعة البنك الدولي الحفاظ على القیم األساسیة  إن التصدي للتحد�ات �الغة التعقید التي تواجه التنمیة �قتضي من مج

وتعز�ز ثقافة مكان العمل التي تتسم �القوة. وسوف تتطلب مواجهة االنتكاسات التي أصابت التنمیة مز�دًا من التر�یز 

  على توظیف رأس المال �كفاءة وتفعیل عمل مؤسسات قو�ة.

  

تز�د مساءلة جهاز اإلدارة، وتقّرب الموظفین من البلدان   وداخلیًا، أكمل البنك عملیة إعادة تنظیم من شأنها أن

المتعاملة معنا ومن البرامج الُقطر�ة. و�تمثل الهدف من ذلك في تطبیق المعارف العالمیة داخل البلدان المتعاملة 

لصراعات. وقد  معنا، وتحقیق نتائج إنمائیة جیدة قابلة للتطو�ر في المستقبل، ال سیما في األوضاع الهشة والمتأثرة �ا

نفذنا أ�ضًا توصیات للتصدي للتحرش الجنسي، والتمییز العنصري، واالنتقام. و�نني ملتزم �صفة شخصیة �جعل 

  مجموعة البنك أكثر شموًال وخضوعًا للمساءلة.

  

، في  إنني أشعر �التفاؤل �أن حلوًال مستدامة ستنبثق من هذه األزمات من أجل هذا العالم �فضل عملنا الجاد. وهي

جانب منها، نتیجة لتبنِّي مفهوم التغییر البناء من خالل االبتكار، واستخدامات جدیدة لألصول القائمة، واستخدام  

العمال مهاراتهم �طرق جدیدة، وتسو�ة أعباء الدیون المفرطة. وسنواصل العمل من أجل تحقیق نمو واسع النطاق �قلل 

  عوب.من معدالت الفقر و�نهض �جمیع البلدان والش

  

 شكرًا لكم جمیعًا. 

 


