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 مجلس التجارة والتنمية

 لجنة االستثمار والمشاريع والتنمية

االسنننتثمار واالات ار وين ي  اجتماع الخبراء المتعدد السنننن اش نشننن   
 من أجل اناء القدراش اإلنتاجية والتنمية المستدامة المشاريع

 الدورة التاسعة

 2022تشرين األول/أكتوبر  14و 13جنيف، 

 من جدول األعمال المؤقت 3البند 

 االستثمار ويغير المناخ  

 *مذكرة من إعداد أمانة األون تاد  

 موجز  
، لكن هذا النمو اقتصتتتتتتتتتر كب را   التمويل واالستتتتتتتتتتعماا المتير ال نتخ ر المنان ونموال  موا  ما فتئ  

ز فا االقتصتتتتتتتتتتتتتتا ا. المت تدم  النموت وال تزال التمتدفا. التتاليت  قا مت   يمتا وتير   عرى الطتاق  المتدتد و وترك 
ى البردال النامي ؛ وتوسيع باالستعماا الخاص فا تخ ر المنان: توجيه االستعمااا. ذا. الصر  بالتخفيف إل

 طاق االستتتتتعماا ذص الصتتتتر  بالتكيف عن ذري   ماذق أعمال قا او عرى الس ار واالستتتتتمراات وهنا  فرص 
عدودو فا هذا الصتتتتتتد ت وجم  لاج  إلى ذرق ووستتتتتتا ل مبتكرو ألجل تيزيز الشتتتتتتراكا. ن ن ال طاع ن اليا   

داا. فا إعدا  خطوط أ ان ب لرمشتتتتتتتتاايع ال انر   والخاص، وتمستتتتتتتت ن أذر الستتتتتتتتياستتتتتتتتا. التم  ني ، وبنار ال 
لرتمويل والتا تخّرف أجرا  فا البردال النامي ت وبالتوازص مع ذلك، ونسخا إ ااق أهداف االستتتتتتتتتتتتتتتراتيديا. ذا.  

 الصر  نتخ ر المنان فا استراتيديا. تشديع االستعماات

والماج  إلى االستتتتتتتتتعماا فا التخفيف من رجاا تخ ر المنان والتكيف ميه ال فهستتتتتتتتت ال ن ات ويب ن   
، أل االستتتتتعماا فا التخفيف من رجاا تخ ر المنان فشتتتت د  2022ت رير االستتتتتعماا اليالما ليا   األو كتا ، فا  

تنف ذ فا االقتصتتتتتا ا. المت دم ،  ، ال ستتتتتيما فا مدال الطاق  المتدد و، ن د أل ميه  هذت االستتتتتتعمااا.  از هااا  
  عن الركبت وفا الستياقا. المالي ، وع ر هذا األمر قر ا    وال وزال االستتعماا فا التكيف مع تخ ر المنان متخرفا  

، ل ث تهه ر المؤشتتتترا. الناشتتتتن  أل اال ت ال إلى الطاق  الخيتتتترار قد وتيرم ال تكاستتتتتا.، مع زيا و  خاصتتتتتا  
 الوقو  األلفواص فا البردال التا كا ت مرتزم   يما ميى بخفض ا سياجا. غازا. الدف ن تإ تاق واستخدا   

  

 المولد بسبب ظروف خااج  عن إاا و أما   األو كتا تت را  شر هذت الوجي   بيد تاايخ النشر  *
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لرمناقشتتتتتتتا. التا جر. خرل الدواو التاستتتتتتتي  من   وت د  هذت المذكرو ميروما. أستتتتتتتاستتتتتتتي   عما   
ر ال داا.   واا. اجتماع الخبرار المتيد  السنوا. المينا باالستعماا واالنتكاا وتنهي  المشاايع من أجل ننا

ت رير االستتتتتتتتتتتتتعماا اليالما  اإل تاجي  والتنمي  المستتتتتتتتتتتتتدام ت وباالستتتتتتتتتتتتتنا  إلى النتا   الر يستتتتتتتتتتتتي  الواا و فا  
، تهيَرم ألدث اتداها. االستتعماا فا ال طاعا. ذا. الصتر  بالتخفيف من رجاا تخ ر المنان  2022 ليا 

لتمويل المستتتتتتدا ت وباإلإتتتتتاف  إلى ذلك،  والتكيف ميه، مع الترك ز عرى االستتتتتتعماا الخاص عبر المدو  وا
توجد ق د الن اش التطواا. األخ رو فا الستتياستتا. الدولي  والوذني  لتشتتديع وتيستت ر االستتتعماا األجنبا فا 

 ، تهطرح أسنر  لكا ونهر ف  ا الخبرار أجنار الدواوتتخ ر المنانت وأخ را  
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 مقدمة  

عرى الفدوو االستتتتتعمااي  فا    ، ستتتترو األو كتا  اليتتتتور أوال  2014ت رير االستتتتتعماا اليالما ليا   فا   -1
اللتياجا. االستتتتتتتتتتتتعماا ومستتتتتتتتتتتتوياته فا جميع    التخفيف من رجاا تخ ر المنان والتكيف ميه الذص قّد  تمر ر  

ت وقبل اعتما  األهداف، ذهبت ت دورا. األو كتا  إلى أل  (1)المداال. ذا. الصتتتتتتر  باهداف التنمي  المستتتتتتتدام 
  2030- 2015المبرغ الستتتنوص المطروال لرستتتتعماا فا التخفيف من رجاا تخ ر المنان والتكيف ميه فا الفترو  

مريتتاا  والات وقتتال األو كتتتا  إ ته    780و  440مريتتاا  والا، بفدوو تتراوح متتا ن ن    970و  630وتراوح متتا ن ن 
، زا  بشتتتتتتت ل كب ر  2021فا ستتتتتتتد الفدووت وفا عا     االستتتتتتتتعماا الخاص الدولا أل وؤ ص  واا  ستتتتتتت تي ن عرى  

  70االستتتتعماا الدولا فا ال طاعا. ذا. الصتتتر  نتم    األهداف اإل ما ي  لفلفي  فا البردال النامي ، ننستتتس   
 فا الما  ، وكال ميه  النمو فا مدال الطاق  المتدد وت

المتيد  الستتنوا. المينا باالستتتعماا واالنتكاا وتنهي  المشتتاايع من أجل    ويشتتّ ل اجتماع الخبرار -2
لتسا ل الخبرا. اإلقريمي  والوذني  ولتيزيز التياول الدولات   ننار ال داا. اإل تاجي  والتنمي  المستتتدام  ممفر  

مع ع د نريدجتاول، ستتتتي و  المندوبول فا الدواو التاستتتتي  نتبيال ومناقشتتتت  أفيتتتتل الممااستتتتا. فا   وتماشتتتتيا  
ت (2)سياسا. االستعماا التا من شا  ا أل تس   فا تم    أهداف التنمي  المستدام  المتير   بالمنان والب ن 

ال. الر يستتتتي  التا  شتتتتو ف  ا  ويركِّز السمث فا اتداها. االستتتتتعماا الميتتتتم ن فا هذت المذكرو عرى المدا
المشتتتتتاايع االستتتتتتعمااي  الم ستتتتتم  إلى    المستتتتتتعمرول المساشتتتتترول الدول ول لتى امل والتا فم ن ف  ا اصتتتتتد

ولدا.ت ويخيتتتتتتع ف  ا االستتتتتتتعماا الخاص عبر المدو  لرتمر ل وت د   ف  ا لمم  عام  عن االتداها. فا 
عن االتداها. فا التمويل المستتتتتتدا ت    الدولي ، فيتتتتتر    االستتتتتتعماا فا المداال. الددودو وتمويل المشتتتتتاايع

 والخاف  ها توف ر البيا ا. والتمر ر. لرمساعدو فا توجيه عمري  صنع سياسا. االستعماا الدولات

 االستثمار ويغير المناخ: القضايا الرئيسية -أوالا  

 زيادة االستثمار في التخفيف من آثار يغير المناخ والت يف معه -ألف 

فيتتتتتفاإتتتتتا  با ه االستتتتتتعماا فا التخفيف من رجاا   فهير ف االستتتتتتعماا المرتسو نتخ ر المنان تيريفا   -3
تخ ر المنان والتكيف ميه: فاألول ونطوص عرى االستتتتتتتتعماا فا تكنولوجيا أ هف وأكعر كفارو فا استتتتتتتتخدا   

ا فا ال ياكل األستتتتتاستتتتتي   الطاق  تستتتتتاعد فا المد من ا سياجا. غازا. الدف ن ؛ أما العا ا  يشتتتتتمل االستتتتتتعما
الم وي  والتكنولوجيا وأ شتتتتتط  زيا و ال داو عرى الصتتتتتمو  والمستتتتتاعدو عرى التكيف مع عواقب تخ ر المنانت  
ويشمل التكيف المد من قانري  البردال والمدتميا. الممري  لرتاجر نتخ ر المنان عن ذري  زيا و ال داو عرى  

المب  ن فا اتفاق باايس بموجب اتفاقي  األم  المتمدو اإلذااي   ت ومن أجل تم    ال دف  (3)استتتتتتتتتيياال رجاات
 اج  منوي  فوق    1,5بشتتتال تخ ر المنان، المتمعل فا اإلب ار عرى متوستتتو زيا و  اج  المرااو اليالمي  فا 

مستتتتتتويا. ما قبل العواو الصتتتتتنامي ، ال ند من خفض ستتتتتريع لكمي  ا سياجا. الكربولت وت ع ج و  التخفيف  
  اليمل المناخات وتؤ ص زيا و االستتعماا فا التخفيف من رجاا تخ ر المنان إلى  تا   م م ، ن د  فا صتمي

إلى توستتتتتتتتتيع  طاق الترك ز كا فشتتتتتتتتتمل التكيف، ألل الناع فا جميع أ مار اليال     أل هنا  لاج  أفيتتتتتتتتتا  
  

(1) UNCTAD, 2014, World Investment Report 2014: Investing in the SDGs[Sustainable Development 

Goals]: An Action Plan (United Nations Publication, Sales No. E.14.II.D.1, New York and Geneva)  ت 

(2) TD/541/Add.2 ت(ل ل) 127، الف رو 

 United Nations Environment Programme, 2021, Adaptation Gap Report 2021: The Gatheringا هر   (3)

Storm – Adapting to Climate Change in a Post-Pandemic World, Nairobiت 
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وتخذ شتتتتتتت ل ظواهر    فيا ول بالفيل من الكرف  السشتتتتتتتري  واالقتصتتتتتتتا ف  الناجم  عن تخ ر المنان، لتى عندما
ت وقد أعطى م عاق غرستتتتتتتخو لرمنان الذص اعتهمد فا الدواو الستتتتتتتا ستتتتتت   ذ ستتتتتتتي  شتتتتتتتدودو وم عّف  وأكعر تواترا  

لرد و     متدد ا   واليشتتتتتتتتتتترين لمؤتمر األذراف فا اتفاقي  األم  المتمدو اإلذااي  المتير   نتخ ر المنان زخما  
   فا وجه رجاا تخ ر المنان المتزاودوتالتا تتداوز التخفيف إلى ننار ال داو عرى الصمو 

 اجتذاب االستثماراش الخاصة الدولية ذاش الصلة نالمناخ: التحدياش والفرص -ناء 

لرستتتتتتتتتتتتعماا فا التخفيف   ، تصتتتتتتتتتتتنيفا  2022ت رير االستتتتتتتتتتتتعماا اليالما ليا   ف د  األو كتا ، فا  -4
ت ويمد  التصتتتتتتتتتتنيف  (4)والتكيف، مرت سا  لستتتتتتتتتتب  اج  مررمته لرستتتتتتتتتتتعماا الخاص الدولا )ا هر الددول(

مدموع  من المشتتتتتتتتتتتتتاايع، تتنوع ن ن ترك التا ها منافع عام  بمت  وها من ج  أقل مررم  لرستتتتتتتتتتتتتتعماا  
ل من ال طتتاع الختتاص   السمتتتت وهنتتا  التمتتال أقتل أل  تدتتتذال  الختتاص المستتاشتتتتتتتتتتتتتتر ومتا ن ن ترتتك التا تمو 

قطاعا. المنافع اليام  الميتا و االستتتعماا الخاص المساشتتر، ن د أ ه فم ن ا االستتتفا و من التمويل الخاص  
ت رير االستتتعماا نواستتط  منتدا. ستتوق اأع المال من قب ل الستتندا. الخيتترارت وكما اللا األو كتا  فا 

ل ت ، تكول قطتاعتا. ال يتاكتل األستتتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتيت  عتا و ، معتل تول تد الطاق   وفا تمر ر. ال 2014اليتالما ليتا   
والطاق  المتدد و ) يما وتير  بالتخفيف من رجاا تخ ر المنان(، والن ل، والميات والصتترف الصتتما، مرشتتم  
لمشتتتتتتتتااك  أكبر من ال طاع الخاص، فا لال توفر. الهروف المواتي  واليتتتتتتتتما ا. المناستتتتتتتتس ت ومن غ ر 

قطتاعتا. أخرم مرتسطت  بختافتا. ممتد و  اجت   أكبر ب ع ر من اهتمتا  ال طتاع الختاص، إمتا  المرجح أل تر ى  
بستبب صتيوب  تصتمي   ماذَق لرمخاذر واليوا د جاذب  لمستتعمرص ال طاع الخاص، وألما ألل هذت ال طاعا.  

مد  لمشتتااك  ال طاع الخاصت وتيت  تنشتتو أكعر فا مدال مستتؤوليا. ال طاع اليا  وها من ج  لستتاستت  جدا  
قداو مخترف الفنا. عرى اجتذاال المستتتتعمرين من ال طاع الخاص عرى وجو   موذق إورا ا. واإتتتح وعرى  

 ت(5)المخاذر عرى الصي د الوذنا وعرى مستوم المشاايع

ل االستثمار الخاص    التخفيف والت يف: نطاق يدخُّ

 معال عرى مداال. المشروع  طاق المشروع

جداال صتتتتتتتد الفييتتتتتتتا ا.، وأ هم  لماف  الستتتتتتتدو ، و هه   السمت المنافع اليام    
تصتتتتتتتتتتتتتتريف الميتتتات، وألعتتتا و التمري ، ولمتتتافتتت  أشتتتتتتتتتتتتتتدتتتاا  

 الما خروف، واّت ار الكوااث، وأ هم  اإل ذاا المس ر

ال طتتتتاع ن اليتتتتا  والختتتتاص أو   متتتتاذق شتتتتتتتتتتتتتتراكتتتت  ن ن 
رو )ل ا مصا ا إورا ا. فم ن تمدودها(  مخططا. ميس 

قا او عرى الصتتتتتتتتمو  أما  تخ ر المنان،  هياكل أستتتتتتتتاستتتتتتتتي   
 وهياكل أساسي  خيرار، وأل ااو الميات، ووسا ل الن ل اليا 

فمّولتتته ال طتتتاع الختتتاص، ولكنتتته قتتتد وتطرتتتب لوافز أو 
إعا ا. مالي  لتخطي  التكاليف اإلإا ي  الرزم  لديل 
المشتتتتتاايع صتتتتتدف   لرمنان أو قا او عرى الصتتتتتمو  أما   

 تخ ر المنان

او عرى الصتتتتتتتتتتمو  أما  تخ ر المنان، و هه   مماصتتتتتتتتتت ل قا 
اصتتتتتتد ألوال الط س، والتكنولوجيا النهيف ، ومسالد مماودو  

 من ل ث الكربول، والت اط الكربول 

له ال طاع الخاص السمت تول تد الطتاقت  المتدتد و، والستتتتتتتتتتتتتتيتااا. الك ربتا يت ، والتيتدون   فموِّ
 األخير

 ت2022األو كتا ،  المصدا:

  

(4) UNCTAD, 2022, World Investment Report 2022: International Tax Reforms and Sustainable 

Investment (United Nations Publication, Sales No. E.22.II.D.20, Geneva)ت 

ا تتهتتر   (5)  UNCTAD, 2021, World Investment Report 2021: Investing in Sustainableالتتمتترجتتع  تتفستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتهت 

Recovery (United Nations Publication, Sales No. E.21.II.D.13, Geneva)ت 
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فا مدالا اليمل المتصتتتتتتتتل بالمنانت فالتخفيف أكعر     شتتتتتتتتاط االستتتتتتتتتعماا الدولا متفاوتا  وقد كال   -5
أهمي  بالنستتتتتس  لرمستتتتتتعمرين الدول  ن من ال طاع الخاصت وعرى وجه الخصتتتتتوص، كا ت مشتتتتتاايع اال ت ال  

 و )معل الطاقا المتر ا الر يس لرستتتتتتتتتتتتتتتعماا الخاصت والتكنولوجيا المتير   باليدود من أ واع الطاق  المتدد
ويم ن التنبؤ ن ات ويدرص   الطاق  الشتتتمستتتي  وذاق  الرياح(  اإتتتد  بالفيل والتكاليف واليوا د مستتتت رو  ستتتبيا  

نوت رو ستتتتتريي  تطوير تكنولوجيا جدودو لمصتتتتتا ا أخرم من مصتتتتتا ا الطاق  المتدد و )معل الكتر  األليا ي   
، لكن من شتتتتال اليتتتتخو   ن األخيتتتتر م رفا  وال  داوج ن األخيتتتتر(ت فيرى ستتتتب ل المعال، ال وزال ال  داوج

ألجل تم    صتتافا ا سياجا. صتتفري  أل وؤ ص إلى تخ  را. فا أستتواق ال  داوج نت وباإلإتتاف  إلى ذلك،  
فم ن أل تؤ ص التدفيت  التا تهشتتتتتتتتتتتتتتّ ر تا لهز  تمف ز التيتافا بيتد الدتا مت  إلى ظ وا العب ن جتد  وأللى جمع  

 ير التكنولوجيا ذا. الصر تمسالغ أكبر من المال لتمويل زيا و تطو 

أو بآجال    ما تكول مشتتتتتتتتتتتتاايع التكيف من المنافع اليام ، وتتستتتتتتتتتتتت  بااتفاع التكاليف م دما    وغالسا   -6
استتتتتتتتتتعماا ذوير  أو با يدا  تدف  إورا ا. فم ن تمدودت نوإتتتتتتتتتوح، أو تكول ل ا ستتتتتتتتتما. غ ر جذاب  تتير   

من ل ث  طاق ا وقد    بالمخاذر واليا دا.ت وبخرف أ شتتتتتتتط  التخفيف، فةل أ شتتتتتتتط  التكيف أقل وإتتتتتتتولا  
الدستتتتتتوا أو الطرق ال ا او عرى  عدودو تتنوع ن ن مشتتتتتتاايع ال ياكل األستتتتتتاستتتتتتي  الت ر دف  )معل   تتخذ أشتتتتتت اال  

ما    الصتتتتتتتتتتتتمو  أما  تخ ر المنان( و  ل مدتميا. ممري  أو إلداث تمول فا الممااستتتتتتتتتتتتا. الزاامي ت وكع را  
ودَم  االستتتتتعماا فا مشتتتتاايع ال داو عرى الصتتتتمو  أما  تخ ر المنان )معل إقام  جداال لصتتتتد الفييتتتتا ا.،  

إ تاق مماصتتتتتت ل األااإتتتتتتا الداف ( فا االستتتتتتتراتيديا.   و ه  اإل ذاا المس ر، ولماف  الستتتتتتوالل، وتمستتتتتت ن
اإل ما ي ، مما فيتتتتتي ا فا م دم  المرشتتتتتم ن لرمصتتتتتول عرى المال اليا ت وهنا  لاج  إلى مصتتتتتا ا أكبر 

ألغرام التمويل اليا  الدولا ل ذت المشتتتتتتتاايع، وال ستتتتتتتيما ترك التا تستتتتتتتت دف أكعر البردال    وأكعر استتتتتتتت رااا  
 إ  لرخطرتوالس ال األكعر عر  إيفا  

وال غنى عن ال ياكل األستتتتتاستتتتتي  ال ا او عرى الصتتتتتمو  بالنستتتتتس  لرستتتتتتعماا فا التكيفت ويدرص   -7
إلراز ت د ، ن د أل المخزول المالا من االستتتعماا فا ال ياكل األستتاستتي  ال وزال غ ر كاف ليتتمال النمو  

اكل األستتتاستتتي  أو االستتتتفا و  المستتتتدا  وال ا ا عرى الصتتتمو ت ولدذال االستتتتعماا الخاص إلى قطاعا. ال ي
منه، ال ند من وإتتتتتع خطو استتتتتتعماا تدااي  ذوير  األجل وصتتتتتياغت ا كمشتتتتتاايع استتتتتتعمااي  قانر  لرتمويل  

ت ومن األولويا. تستتتتتريو اليتتتتتور أكعر عرى خطو االستتتتتتعماا فا (6)وقا او عرى الصتتتتتمو  أما  تخ ر المنان
ت ومن شتتتتال ال طاع الخاص أل فستتتت   فا التكيف  ال ياكل األستتتتاستتتتي  كستتتتسا  لع   مستتتتتعمرص ال طاع الخاص

عن ذري  االستتتتتعماا فا مرو   ستتتترستتتتل التوايد وعمريا. اإل تاق و ع  ج و  التكيف التا وبذل ا رخرول 
م  لردفاف وأ هم  التبريد    عن ذري  التمويل أو توف ر الستتتتتتتترع والخدما. الم يف  مناخيا   )معل البذوا الم اوِّ

   ه لتى عندما تكول هنا  فرص لزيا و مستتتتتتتاهم  ال طاع الخاص، ف ول لزاما  بالطاق  الشتتتتتتتمستتتتتتتي (ت غ ر أ
ب صتتتتتتتتتد تيزيز اإلذاا التنهيما وال ياكل األستتتتتتتتتاستتتتتتتتتي  و ه  الميروما.    عرى ال طاع اليا  أل وبذل ج و ا  

 الرزم  ألجل فتح الساال عرى مصراميه أما  إم ا ي  زيا و مواا  ال طاع الخاص فا مدال التكيفت

لرم وما. أل تدع  المشتتتتتتتتتتتتتروع بطرق عدودو، تتنوع ن ن المشتتتتتتتتتتتتتااك  فا األستتتتتتتتتتتتت   ومنح   ويم ن -8
ال روم والمنح واليتتما ا. والموافز واإلعفارا. اليتتريبي  واالستتتعمااا. فا ال ياكل األستتاستتي  اإلإتتا ي   

يف من ن ن مشتتتتاايع التخفيف ومشتتتتاايع التك  كب را    اليتتتترواي ت وتخترف  اج  الدع  اليا  المطروال اخترفا  
ج  ، وب ن األستتتتتواق المت دم  النمو واألستتتتتواق النامي  من ج   أخرمت وته ر نيا ا. تمويل المشتتتتتاايع أل  

فا الما   من االستتعماا فا التخفيف )بما  يه المشتاايع الممري ( فا االقتصتا ا. المت دم  النمو    85 ستس  
ال طاع اليا ت وم اا    نذلك، فا أكعر فا الما   فا االقتصتتتتتتا ا. النامي  ال تتطرب أص مشتتتتتتااك  من   56و

  

 ت2021األو كتا ،  (6)
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فا المن  ف و فا البردال النامي  ل  تستد ل   18من  صتف مشتاايع التكيف فا االقتصتا ا. المت دم  النمو و
ما   أص مشتتتتتااك  ل ومي ت و يما وتير  بمشتتتتتاايع التخفيف الكب رو، وال ستتتتتيما فا االقتصتتتتتا ا. النامي ، كع را  

 ي  المتيد و األذراف مطروب  ألجل الت ر ل من مخاذر االستتتتتتتتتتتتتتتعماات  تكول مشتتتتتتتتتتتتتتااك  المصتتتتتتتتتتتتتتااف اإل ما
وقطاعا. االستتتتتتعماا التا ل ا لصتتتتتا أكبر من المشتتتتتاايع التا فشتتتتتاا  ف  ا ال طاع اليا  ل ا، بالم انل،  
لصتت  أقل من المشتتاايع التا ترعاها ج ا.  ولي ت وفا االقتصتتا ا. النامي  التا قد تكول الب ن  الستتياستتي   

ا ف  ف  ا أقل قانري  لرتوقع بالنستتتس  لرمستتتتعمرين، من شتتتال مشتتتااك  الم وم  أل ت رل من المخاذر  واالقتصتتت
او لمشتتتروع ما، خاصتتت  نواستتتط  المشتتتااك  فا اأع المالت ومع ذلك، تهه ر األبماث أل من شتتتال  المتصتتتو 

عزيمت    أكبر من األستتتتتتتتتتتتتت  ، بيتد نروغته عتست  مي نت ، أل وؤ ص إلى تعبيو  امتر  الم ومتا. لصتتتتتتتتتتتتتتصتتتتتتتتتتتتتتا  
ت أما  (7)المستتتتعمرين األجا ب الذون قد تكول لدو   نواعث قر  من تدخل الستتترطا. اليام  وقيتتتافا الموكم 

المشتتتاايع فا ال ياكل األستتتاستتتي  ال ا او عرى الصتتتمو  نرعاف  أجنبي  ف ا  ا او فا كل من البردال المت دم   
و  فا مدال التكيف وت  إما فا التكنولوجيا  والبردال النامي ت وميه  االستتتتتتتتتتتتتتعمااا. الخاصتتتتتتتتتتتتت  اليانرو لرمد

 الزاامي  أو فا مشاايع إ ااو المياتت

، فةل الدافع  ومن وج    هر الشتركا.، وال ستيما الشتركا. المتيد و الدنستيا. التا تستتعمر  وليا   -9
أمرال م مالت  واار االستتتتتتتعماا فا مشتتتتتتاايع التخفيف من رجاا تخ ر المنان والتكيف ميه وألتال  الفرص له  

، فساعد الت د  السريع فا االنتكاا وتطوير التكنولوجيا والدع  الواسع النطاق لرسياسا. عرى ت  ن  ن ن  أوال  
ت واال ت ال إلى  ه  إ تاق واستتتت ر   مواتي  الستتتتعماا جدود فا ال طاعا. ذا. الصتتتر  نتخ ر المنان عموما  

، وزيد االستتتتتعماا فا مشتتتتاايع الصتتتتمو  أما   زمالت جا يا  صتتتتدف   لرمنان وألعا و تخصتتتتيا المواا  أمرال متر
تخ ر المنان من قداو الشتتركا. عرى الصتتمو  فا وجه ظواهر الط س الشتتدودو ويستتاعد عرى توقمع رجاا معل 

، لتخ ر المنتان رجتاا  هتذت األلتداث والتكيف مع لتالت  عتد  الي  ن النتاشتتتتتتتتتتتتتتنت  عن امجتاا الطويتل أجر تات وأخ را  
ساشتتتتتتتتتتترو عرى األعمال التدااي ت ومن امجاا المساشتتتتتتتتتتترو ترك التا تطرأ عرى مراف  اإل تاق  مساشتتتتتتتتتتترو وغ ر م

وسترستل التوايد، ومن امجاا غ ر المساشترو اليواقب االقتصتا ف  الناجم  عن وستا ل التصتدص لتخ ر المنان  
مخاذر والفرص  ت ومن شتتتتتتال ف   ال(8)الستتتتتتياستتتتتتاتي  والتنهيمي  و/أو اشتتتتتتتدا  المخاذر فا األستتتتتتواق المالي 

 االستعماا األكعر فيالي ت المرتسط  بالمنان عبر سرسل القيم  أل فساعد الشركا. عرى تمدود  وع

وهنا  تمدفا. عدودو من شتا  ا أل تي   اال ت ال إلى أ هم  إ تاق صتدف   لرمنانت واالفت اا إلى   -10
من اتخاذ قرااا. استتعمااي  مستتن روت ويواجه  البيا ا. واأل وا. الشتامر  المتير   بالمخاذر فمنع المستتعمرين  

بيض المستتتعمرين تمدفا. أكبر بستتبب المخاذر المرزم  لرصتتناعا. واألستتواق التا فيمرول ف  ا، إإتتاف   
او، الناشتتن  معر   عن إتتيف    إلى تزاود عد  ف  ن فا األستتواق الناشتتن ت وال تزال المخاذر المقيقي  والمتصتتو 

أستتتتتياا اليمر. واالفت اا إلى أستتتتتواق اأع مال ممري ، تيوق االستتتتتتعماا الخاص    اإل ااو والتنهي  وت رسا.
فا  هه  إ تاق أكعر قداو عرى الصتتتمو  وأكعر مررم  لرمنانت وال تزال الموافز واليتتتما ا. المالي  لتشتتتديع 

 مشااك  ال طاع الخاص فا المشاايع المتصر  بالتكيف غ ر كا ي ت

 الخاص عبر الحدود ذي الصلة نالمناخ  االيجاهاش في االستثمار -جي  

كال االستتتتعماا الدولا المرتسو بالمنان فا اتدات تصتتتاعدص بيد اعتما  أهداف التنمي  المستتتتدام    -11
، ل ث نرغ إجمالا قي  2021، ج  توقف بستتتتتتتتتتتبب الوبارت وتيافى االستتتتتتتتتتتتعماا ب وو فا عا   2015فا عا   

يف مستتتتتتوم ما قبل الدا م  ) ل فا (2019المشتتتتتاايع إتتتتتِّ ت وزا  االستتتتتتعماا فا مدال التخفيف، الذص فمو 
  

 المرجع  فسه (7)

التتتتترابتتتتتو:   (8) هتتتتتتتذا  -https://www.cambridgeassociates.com/insight/risks-and-opportunities-from-theا تتتتتهتتتتتر 

changing-climate-playbook-for-the-truly-long-term-investor/ ( 2022أغسطس/رال  23ت  االذرع فا)ت 
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يف من ل ث القيم ، وزا . قي  مشتاايع التكيف ننمو  ميهمه من تمويل المشتاايع الدولي ، باكعر من اليتِّّ
جرج  أإتتياف، اغ  أل أعدا  المشتتاايع ظرت منخفيتت ت ومن المم ن تفستت ر النمو ال وص لتمويل المشتتاايع  

المواتي  ولفز ال ياكل األستتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتي  وباهتما  مستتتتتتتتتتتعمرص األستتتتتتتتتتواق المالي  الكب ر    الدولي  بهروف التمويل
الم وما. من   بالمشتتتتتتااك  فا المشتتتتتتاايع الكبرم التا تتطرب ممول ن متيد ونت ويمّ ن هذا الصتتتتتتك أفيتتتتتتا  

 االستفا و من االستعماا الخاص من خرل مشااكت ا فا هذت المشاايعت

فا الما   من االستتتتتتعمااا. الدولي  ذا. الصتتتتتر  بالمنان؛    95ن وتمعل مشتتتتتاايع التخفيف أكعر م -12
(ت والخالبي  اليهمى من ا وهنّفذ فا مشتتتتتتتتتتتتتتاايع الطاق   1أّما ما تس ى من ا ف و مشتتتتتتتتتتتتتتاايع التكيف )الشتتتتتتتتتتتتتت ل  

المتدد و، وبداج  أقل، فا مشتتتاايع كفارو الطاق ت وفا االقتصتتتا ا. النامي ، لمشتتتاايع التكيف لصتتت  أكبر 
فا الما   فا االقتصا ا. المت دم (، بسبب زيا و ا تشاا المشاايع الدولي     1 ، م اا   ننسس  فا الما   12)

 إل ااو المياتت

  1الش ل   
  المشاريع االستثمارية الدولية في التخفيف من آثار يغير المناخ والت يف معه

 )بمريااا. الدوالاا.(

 
 ت2022األو كتا ،  المصدا:

فا الما   من جميع   70شتتت ل تمويل مشتتتاايع الطاق  المتدد و واالستتتتعماا فا المداال. الددودو   -13
، ل ث شتتتتتتت رت المشتتتتتتتاايع فا االقتصتتتتتتتا ا. المت دم   2021االستتتتتتتتعمااا. الدولي  المتير   بالمنان فا عا   

المشتتتتتتتتتتاايع  فا الما  (ت ومن ن ن المناذ ، استتتتتتتتتتتاجر. أواوبا بما ف رال من  صتتتتتتتتتتف   61الخالبي  اليهمى )
الدولي  فا مدال الطاق  المتدد و، تر  ا أمري ا الرت ني  ومنط   السمر الكاايبا، وأمري ا الشتتتتتتمالي ، ورستتتتتتيا 

(ت وفا أفريقيا، تيتتتاعف عد  المشتتتاايع الدولي   2النامي ، واجتذال كل من ا لوالا ما تا مشتتتروع )الشتتت ل  
، بمتا فا ذلتك اليتدوتد من مشتتتتتتتتتتتتتتروعتا   71إلى   36، من 2021-2011فا مدتال الطتاقت  المتدتد و فا الفترو  

 المشاايع اليخم  فا ممطا. تول د الطاق  ال  داوج ني ت
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  2الش ل   
  االستثمار الدولي في الطاقة المتجددة حسب المنطقة

 )عد  المشاايع(

 
 ت2022األو كتا ،  المصدا:

اليالمي ، أما الفم  ف و لولدت أكبر مستتتتتتتتتتتتتاه  فا فمعل قطاع الطاق  ابع ا سياجا. غازا. الدف ن    -14
ت وقد اجتذنت مشتتاايع اال ت ال الطاقا الرامي  إلى المد من هيمن  (9)تخ ر المنان الذص وتستتبب  يه اإل ستتال

الوقو  األلفواص، نوصتتتتتفه مصتتتتتدا الطاق  الر يس، استتتتتتعمااا. كب رو، وال ستتتتتيما فا البردال المت دم  النموت  
ومن إتتمن االستتتعماا فا مصتتا ا الطاق  المتدد و االستتتعمااه فا المشتتاايع التا تنطوص عرى تول د الطاق   

لطاق  الشتتتتتتتمستتتتتتتي ، وذاق  الرياح، والطاق  الك روما ي ، والطاق  المرااي  األاإتتتتتتتي ، والكتر  األليا ي ،  من ا
(ت والطتاق   3والطتاقت  السمريت  )المتد والدزا أو األمواق(، والنفتافتا.، بتاستتتتتتتتتتتتتتتعنتار الكترت  األليتا يت  )الشتتتتتتتتتتتتتت تل  

من رجتاا تخ ر المنتانت وظتل  من قطتاعتا. االستتتتتتتتتتتتتتتعمتاا فا التخفيف   المتدتد و ها ال طتاع األستتتتتتتتتتتتتترع  موا  
فا   ، ج  تيتتتتتتتاعف ت ريسا  2020و  2019فا عاما    االستتتتتتتتعماا الدولا فا مصتتتتتتتا ا الطاق  المتدد و ااكدا  

فا الما  ،    42، بستتتتتتتبب زيا ود فا االستتتتتتتتعماا فا تول د الطاق  الشتتتتتتتمستتتتتتتي  وذاق  الرياح نرخت  2021 عا 
 وذفرود فا تول د الطاق  ال  داوج ني  الخيرارت

  

 ت(2022أغسطس/رال  23ت  االذرع فا ) /https://ukcop26.org/the-glasgow-climate-pact: ا هر هذا الرابو (9)
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  3ل الش   
  االستثمار الدولي في الطاقة المتجددة حسب الن ع

 )بمريااا. الدوالاا.(

 

 ت2022األو كتا ،  المصدا:

فا قطاع الطاق  المتدد و، شتتت رت الطاق  الشتتتمستتتي  وذاق  الرياح أكعر من جرج  أاباع االستتتتعمااا.ت   -15
عرى  طاق واستتتتع، شتتتت د. تكنولوجيا الطاق  الشتتتتمستتتتي ، وخاصتتتت  الخرفا    وباعتسااها مصتتتتدا الطاق  األكعر توافرا  

الك روإتتو ي ،  اجا. عالي  من االنتكاا والتوستتع، مما أ م إلى تخفييتتا. كب رو فا التكاليف عرى مدم الي د  
بتكرو،  الماإتتتات وأ م الت د  التكنولوجا وااتفاع ميدال. التير  والدع  الواستتتع لرستتتياستتتا.، مع  ماذق التمويل الم 

دل فا  2021فا الما   فا عا     50إلى  مو االستتتعماا فا الطاق  الشتتمستتي  ننستتس    ، م اا   بالمستتتوم الذص ستته
ت وشتتتتت ل االستتتتتتعماا فا مشتتتتتاايع تول د ذاق  الرياح جرث إجمالا االستتتتتتعمااا.ت وشتتتتتركا. الطاق  فا  2020عا   

اع الريتاح السمريت  فا كتل من البرتدال النتاميت  أواوبتا ها المستتتتتتتتتتتتتتعمر األجنبا الم يمن فا هتذا المدتالت وتيتد مزا 
والبردال المت دم  النمو الممركا. الر يستتتتي  ل ذا االتدات، وال وزال تول د ذاق  الرياح البري  فدتذال مسالغ كب رو من  

، كا ت الطاق  الك روما ي  م م  فا االستتتتتتتعماا فا مصتتتتتتا ا الطاق  المتدد و، باستتتتتتتعمااا. االستتتتتتتعماات تاايخيا  
مرياا  والات وهنا  مصتتتتتتتتا ا أخرم تز ا  أهمي  ها الكتر  الم وي ، باستتتتتتتتتعمااد   20و   15وي  تتراوح ما ن ن  ستتتتتتتتن 

؛ ومشاايع  2021مريااا.  والا فا السنوا. األخ رو؛ واالستعماا فا ال  داوج ن الذص از هر فا عا     10وناهز  
 تمويل النفافا. إلى ذاق ، ال سيما فا االقتصا ا. المت دم ت 

وتشتتتتتتتتتتتتتتمتل كفتارو الطتاقت ، أو المتد من اال سيتاجتا.، عرى مشتتتتتتتتتتتتتتاايع فا مدتال الستتتتتتتتتتتتتيتااا. الك ربتا يت    -16
والتكنولوجيا النهيف ، بما فا ذلك االستتتتتتعماا فا إ تاق موا  جدودو تهستتتتتتخد  فا تطوير مشتتتتتاايع الطاق  المتدد و  

االستتتتتعماا فا مشتتتتاايع كفارو الطاق   وغ رها من المنتدا. التا تستتتت   فا المد من ا سياجا. غازا. الدف ن ت وزا   
فا   مشتتتتتتتتتتتتتروعتا   244 ، م تاا ت  ن مشتتتتتتتتتتتتتروعتا   747 ، ن 2021وخفض اال سيتاجتا. بتاكعر من اليتتتتتتتتتتتتتيف فا عتا   

ك  فا المخرال،    3 800ت ومن إتمن المشتاايع الددودو ننار كانل   ل تمت ستطح السمر وبرغ ذوله  2020 عا  
مرياا  والا(، ألجل إتال  إاستتتتال الطاق  الشتتتتمستتتتي  من الصتتتتمرار الكبرم    20  غيخاواط )ب رف  ت دا ن   3,6ب داو  

ت وا خفض بشتتت ل ( 10) وذاق  الرياح من ستتتالل األذرستتتا إلى الممرك  المتمدو لبريطا يا اليهمى وأورلندا الشتتتمالي  
،  عد  مشتتتتتتتتاايع الن ل منخفيتتتتتتتت  اال سياجا. التا تستتتتتتتت   فا خفض ا سياجا. غازا. الدف ن    2020لا  فا عا   
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، ومع ذلك تواصل ا خفام قيم  هذت المشاايعت  2021فا عا     ويتير  أغرب ا نوسا ل الن ل اليا ، ج  ااتفع قر ر  
 ويوجد  صف إجمالا االستعماا الدولا فا الن ل فا البردال النامي ت 

شتتتاايع  ومن إتتتمن االستتتتعماا فا التكيف مع تخ ر المنان االستتتتعمااه فا إ ااو الميات، وميهمه فا الم  -17
ذا. الصتتتتتر  ندواو الميات )معل خطوط األ ان ب؛ واإلمدا ؛ وتبريد المناذ ، أص أ هم  تبريد أعماق المميطا. أو  
السم را.؛ تمري  الميات؛ التخزين؛ التخرا؛ والميالد (ت وتيتتاعف عد  المشتتاايع فا المداال. الددودو فا إ ااو  

ت وتيافت قيم  االستتعماا ذفيفا    صتف ا. المشتاايع الدولي  ا خفاإتا  ، وستدرت  2020الميات بيد ا خفاإته فا عا   
ب وو، ل ث شت د. مشتاايع المداال. الددودو زيا و بم داا خمست  أإتياف، ن نما كا . صتف ا. تمويل المشتاايع  

يف ما كا ت عريهت و هّفذ ما ف رال من  صتتف جميع االستتتعمااا. الدولي  لتمويل المشتتاايع   فا  الدولي  أل تبرغ إتتِّ
 فا الما   من المشاايعت   8 مدال إ ااو الميات فا غرال رسيا؛ واجتذنت أفريقيا 

ومن مشتتاايع التكيف األخرم االستتتعماا فا تمستت ن قداو ال ياكل األستتاستتي  ال ا م  عرى الصتتمو  فا   -18
لت وييزز  عن الزااع  ال ا او عرى الصتتتتتتتمو  أما  تخ ر المنان ولماف  الستتتتتتتوال   وجه عوامل تخ ر المنان، فيتتتتتتتر  

استتتتتتتخدا  التكنولوجيا فا الزااع  ال داو عرى التنبؤ من أجل تيزيز النه  الخذا ي ، التا تتآكل بستتتتتتبب تخ ر أ ماط  
الاتفاع  اجا. المرااو وتيط ل ستتتتترستتتتتل القيم  اليالمي ، زا  االستتتتتتعماا فا التكنولوجيا الزاامي     الط ست و هرا  

ل ن تذت التكنولوجيتا فا البرتدال المت تدمت  النمو  ول غ رهتا فا  ت وقتد نتدأ اليمت2021و   2020بستتتتتتتتتتتتترعت  فا عتاما  
الخالب، ولكن هذا ستتتيستتتاعد فا تشتتتديع الصتتتناع  الزاامي  وتدويد المماصتتت ل إلى أقصتتتى لد مم ن فا البردال  

معل الذكار االصتتتتطناعا وأل تر ت األشتتتتيار وعر     4,0ت وقد فستتتتاعد اعتما  أ وا. الصتتتتناع  الددودو  النامي  أفيتتتتا  
ر ر. فا تمستتتتتتت ن اليمريا. الزاامي  والت اط جا ا أكستتتتتتت د الكربول قبل إذرقه فا الخرف الدوص وفا  ع   التم 

االقتصتتا  الدا رص وجيل الزااع  مستتتدام  أكعر؛ وقد فستتاعد استتتخدا  الطا را. ندول ذياا والروبوتا. فا تمر ل 
 ت الترب  والم ول وفا اش المماص ل والرص الموفِّر لرميات والمصا  

عرى االستتعماا الدولا    ومن شتال صتدم  أستياا الطاق  بستبب المرال فا أوكرا يا أل تخّرف رجااا   -19
فا اال ت ال إلى الطاق  الخيتتتترارت فمن  الي ، فم ن أل تؤ ص الزيا و الكب رو فا أستتتتياا النفو والخاز، كما  

إجرارا. ستتتتياستتتتي (، إلى تمويل شتتتتوهد. مساشتتتترو بيد ندر المرال )التا خفف من أجرها منذ ذ ما اتمخذ من 
وج   االستتتتتتتتتتعماا مرو أخرم إلى الصتتتتتتتتتناعا. االستتتتتتتتتتخراجي  وتول د الطاق  من الوقو  األلفواص، مما قَرب  
التوجه  مو مصتتتتتتتتتتتتا ا الطاق  المتدد و الذص شتتتتتتتتتتتت دت الي د الماإتتتتتتتتتتتتا بشتتتتتتتتتتتت ل مؤقتت وفا الفترو ما ن ن 

ا لربرم تتل، كتا . القيمتت  اإلجمتتاليت    وال  100، عنتتدمتا كتا تت أستتتتتتتتتتتتتتيتتاا النفو تفوق 2013و 2011 عتاما
لرمشتتتتتتتتتاايع االستتتتتتتتتتعمااي  فا الوقو  األلفواص أل تزيد بم داا العرث فا المتوستتتتتتتتتو عرى ما كا ت عريه فا 
 النصتتتتف العا ا من الي د الماإتتتتات ومن  الي  أخرم، تذهب التوقيا. إلى أل أزم  الوقو  ستتتتتيطا زخما  

و، وخاصتت  فا أواوبات ومع ذلك، فةل االستتتعماا فا مصتتا ا  لرستتتعماا فا مصتتا ا الطاق  المتدد   أفيتتا  
ومن غ ر الواإتتتتح ما إذا كال المزيد من التمف ز ستتتت ولد قداو كا ي  فا   الطاق  المتدد و ونمو بستتتترع  فير  

 المدم ال ص ر لدير ا تمل ممل اإلمدا ا. من االتما  الروسات

 أس اق رأس المال والتم يل المستدام -دال 

وتشتتتت ر ت دورا.    2021اإلصتتتتداا اليالما من الستتتتندا. المستتتتتدام  ترير ول  والا فا عا   تداوز   -20
  517,4ت وتداوز ستتتوق الستتتندا. الخيتتترار  2022ترير ول  والا فا عا     1,5الصتتتناع  إلى أ ه ستتت تداوز  

فا خمس ستتتتنوا.ت وكرا. ستتتتندا. االستتتتتدام     فا الما   70، بميدل  مو نرغ  2021مرياا  والا فا عا   
مريتاا  والا فا  395وبرغ مدموع تا   2020االجتمتاميت  والمخترطت  اتدتات النمو ال وص التذص لولا فا عتا  

ت وال ففتا إصتتداا الستتندا. المستتتدام  وتزاود، ال ستتيما فا االقتصتتا ا. الناشتتن ، ل ث تيتتاعف  2021عا   
فا الما   من اإلجمالا ن ن االقتصتا ا.    60(، فتمعل الصت ن  4 ل  )الشت  2021فا عا     جرث مرا. ت ريسا  

 ت2022مرياا  والا فا عا   100الناشن  وتذهب الت دورا. إلى أ  ا ستتداوز 
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  4الش ل   
  إصدار سنداش مستدامة في االقتصاداش الناشئة

 )بمريااا. الدوالاا.(

 
 ت2022األو كتا ،  المصدا:

تكتستتا الستتندا. الخيتترار وستتندا. االستتتدام  المخترط  أهمي  خاصتت  فا تمويل ج و  التخفيف من   -21
ل الصتتتتتتتتتتناعا. التا تتر ى أكبر قدا من االستتتتتتتتتتتعماا نواستتتتتتتتتتط  الستتتتتتتتتتندا.   رجاا تخ ر المنان والتكيف ميهت وتمو 

اق  والمسا ا والن ل والميات  الخيتترار جميع اليناصتتر الر يستتي  التا تتكول من ا البنى التمتي  األستتاستتي ، وها الط 
فا    50(ت وفا البداف ، تر ت صتتتتناع  الطاق  ميه  األموال المستتتتتعَمرو نواستتتتط  الستتتتندا. الخيتتتترار ) 5)الشتتتت ل  

(ت ن د أل قطاعا المسا ا والن ل قد لم ا ن ا فا الستتنوا. األخ رو ل ث  2014الما   من إجمالا الستتوق فا عا   
ت واغ  أل قطاع الطاق  المتدد و ال وزال وتمتع بمصتتت   2021الا، فا عا   فا الما  ، عرى التو   18و   30شتتتّ ر  

فا الما   من الستتوق، ف د  مت المصتت  المستتتعَمرو   35األستتد من االستتتعماا األخيتتر فا جميع الفنا.، ننستتس   
ر هذا الك   المتزاود من الد  2014فا الما   منذ عا     33فا المسا ا منخفي  الكربول ننسس   و  المبذول   ت ويهه ِّ

فا    70فا ستتتتتتتتتب ل تم    األهداف الواا و فا اتفاق باايس، ألل ا سياجا. غازا. الدف ن  فا المدل كب رو ؛ إذ إل  
 الما   من اال سياجا. فا مدون  كب رو فيو  السبب  يه إلى المسا ات 

  5الش ل   
لة )نملياراش الدوالراش(  حج  س ق السنداش الخضراء حسب الصناعة المم َّ
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ح فا هذت المذكرو، هنا  اتداها. متيتتتتتتتتتتتتتتااب  فا مرلر  ما قبل  -22 وفا الختا ، وكما هو موإتتتتتتتتتتتتتت 
االستتتتتعماا )األموال الم ساو فا أستتتتواق اأع المال( وفا مرلر  ما بيد االستتتتتعماا )المشتتتتاايع االستتتتتعمااي  

إلى البيا ا. المتير   بمشتتتتاايع االستتتتتعماا عبر المدو     استتتتتنا ا  عرى أام الواقع( من ستتتترستتتتر  االستتتتتعماا، 
، ما فتئ التمويل المستتتتتتتتتدا  ونمو نوت رو أستتتتتتتترع ب ع ر من وبالتمويل المستتتتتتتتتدا  فا أستتتتتتتتواق اأع المالت أوال  

،  ت جا يا  2021المشتتاايع االستتتعمااي ، اغ  تستتد ل  مود لرماق بالركب فا مشتتاايع الطاق  المتدد و فا عا   
مع فا أستتتتتتتتتتتتتتواق اأع المتال اليتالميت  إلى البرتدال النتاميت ت وممتا وسيث  ال  ه متا ف فا من األموال التا تهد  ووجت 

األموال التا جهميتتت فا أستتتتتتتتتتتتتتواق اأع المتتال فا   2021عرى التفتتا ل الزيتتا و التا شتتتتتتتتتتتتتت تتدت تتا فا عتتا   
 ف ميهتاالقتصا ا. الناشن  ألجل االستعماا فا التخفيف من رجاا تخ ر المنان وفا التكي

 االستثمار ويغير المناخ: يط راش السياساش -ثانياا  

 سياساش االستثمار ال طنية -ألف 

تكتستتتتا الستتتتياستتتتا. الممد و ال دف المرا  ن ا اجتذاال االستتتتتعماا األجنبا المساشتتتتر فا ال طاعا.   -23
أكعر أهمي  فا هذت  ذا. الصتتتتر  بالتخفيف من رجاا تخ ر المنان والتكيف ميه قداا  من األهمي ، وابما تكول  

ال طاعا. من ا فا غ رهات ففا قطاع الطاق  المتدد و، عرى ستتتتب ل المعال، تب ن األ نيا. أهمي  الستتتتياستتتا.  
فا البردال النامي  بالنستس  الجتذاال االستتعماا األجنبا المساشترت وييتمد اجتذاال االستتعماا األجنبا المساشر  

بال بول معل الهروف المؤستتتتستتتتي  وظروف    ا تمهى عموما  عرى ممد ا. أخرم لرستتتتتعما  فا ال طاع أفيتتتتا  
االقتصتتتتا  الكرا، لكن الممد  الول د األه  هو وجو  ستتتتياستتتتا. تتير  بالطاق  المتدد و، من إتتتتمن ا رليا.  
لتخفيف المختتاذر وتنهي  التيريفتتا. )معتتل تيريفتتا. التختتذفتت ( أو الدوا تتب التنهيميتت  معتتل الوصتتتتتتتتتتتتتتول إلى  

ت ومن الممدِّ ا. األخرم توف ر التمويل اليا  الدولا؛ ووجو  رليا. شتتتتتراك  ن ن ال طاع ن اليا   (11)الشتتتتتس ا.
 والخاص وجو و ترك امليا.؛ واالست راا السياساتا والمنهواا. ذوير  األجل فا السياسا. اليام ت

االستتتتتعماا  من التدان ر التا تؤجر عرى    103ويمد  األو كتا ، فا مرصتتتتد ستتتتياستتتتا. االستتتتتعماا،   -24
األجنبا المستتاشتتتتتتتتتتتتتتر فا ال طتتاعتتا. ذا. الصتتتتتتتتتتتتتترتت  نتخ ر المنتتان والتا اتختتذت تتا البرتتدال فا الفترو متتا ن ن 

ت ويب ن التمر ل أل المسا اا. الرامي  إلى تيزيز تخ ر المنان نواستتتتتتتتتتتتط  االستتتتتتتتتتتتتعماا  2022و  2010 عاما
فا الما   من التدان ر( ويستترو   75)األجنبا المساشتتتر ال تزال تتركز فا قطاعا الطاق  المتدد و والك ربار  

اليتتتتتتتتتتتتتتور عرى اخترف شتتتتتتتتتتتتتتواغتل البرتدال النتاميت  عن شتتتتتتتتتتتتتتواغتل البرتدال المت تدمت  النموت وقتد لرا ميه   
إلى تمر ل نيا ا. من قاعدو    )استتتتتتتتتنا ا    2010االقتصتتتتتتتتا ا. المت دم  النمو بالفيل قطاع الك ربار قبل عا   

ر، لدم منهم  التياول والتنمي  فا الم دال االقتصتتتتتا ص(ت  نيا ا. مؤشتتتتتر ت   د االستتتتتتعماا األجنبا المساشتتتتت
وتتير  جرج  تدان ر من أصتتتتتتتل أابي  اعتهمد. فا هذت البردال فا الي د الماإتتتتتتتا باستتتتتتتتمداث أو تمستتتتتتت ن  

تزاود الشتتتتتتتتتواغل المتير   باألمن ال وما وف  ما كال   رليا. لفرز االستتتتتتتتتتعماا األجنبا المساشتتتتتتتتتر، مما وؤكد
فا الستتتتتتتتتتتتتتنوا. األخ روت وييتتد تول تتد الك ربتار و  ر تتا وألمتدا ا. الميتتات من ن ن ال طتتاعتا.    األو كتتتا  قتد نّ نتته

الم وي  التا تمم  ا عا و رليا. الفرز هذت، تمت المصتتتطرح اليا  هال ياكل األستتتاستتتي  الم وي هت ومع تزاود  
توستتتتتيع   و، ت  مؤخرا  أهمي  مصتتتتتا ا الطاق  المتدد و البدور  فا مزي  الطاق  فا االقتصتتتتتا ا. المت دم  النم

 طاق الصتتتتتتتتناعا. والتكنولوجيا. الم وي  فا عد  من هذت االقتصتتتتتتتتا ا. لكا وتيتتتتتتتتمن نوإتتتتتتتتوح الطاق   
 النهيف  أو  ه  تخزين الطاق  أو التكنولوجيا الب ني ت

  

(11) AR Keeley and Y Ikeda, 2017, Determinants of foreign direct investment in wind energy in 

developing countries, Journal of Cleaner Production, 161:1451–1458ت 
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فا الما   من تدان ر الستتتتتتتياستتتتتتت  اليام  فا ال طاعا. ذا. الصتتتتتتر     40وبي س ذلك، كا ت  ستتتتتتتس    -25
مسااو عن تمرير ال طاع    2022و  2010ا اتمخذ. فا االقتصتتتتتا ا. النامي  فا الفترو ما ن ن  نتخ ر المنان الت

أو عن تدان ر اتمخذ. مرو والدو، وتير  ميهم ا نتفكيك ستتتتتوق الطاق  أو خصتتتتتخصتتتتت  المؤستتتتتستتتتتا. الممروك   
ق  المتدد و وفا  من تدان ر ت دف إلى تشتتتتتديع االستتتتتتعماا فا تول د الطا   لردول ت وتالفت بقي  التدان ر أستتتتتاستتتتتا  

التكنولوجيا. الخيتتتتتتتتتتترار )معل خطو الموافز التا ورا  ن ا المد من السصتتتتتتتتتتتم  الكربو ي  ل  تاق الصتتتتتتتتتتناعا  
والزااعا( أو إلى إ خال لوا ح تنهيمي  تتوخى تشتتتتتتتتديع التمول إلى الطاق  الخيتتتتتتتترار )معل اعتما  إتتتتتتتترا ب  

 اخيا األعمال التدااي  ال ا م  عرى المخاذر(تالكربول أو تيزيز مياو ر االستدام  أو ندر اليمل ننه  تر 

 ن ام االستثمار الدولي والعمل المناخي -ناء 

مياهدو، عرى مياو ر موإومي     3 300تشتمل شس   اتفاقا. االستعماا الدولي ، التا تتالف من  مو  -26
تتير  بمماف  المستتتتتتتعمرين واالستتتتتتتعمااا. األجنبي  إإتتتتتتاف  إلى إتال  الردور إلى التم ي ، المتيااف عريه باستتتتتت   

ستتتيما اتفاقا. الد ل ال دف ،   ت وميه  اتفاقا. االستتتتعماا الدولي ، وال ( 12) تستتتوي  المنازعا. ن ن المستتتتعمرين والدول 
التخاذ إجرارا. تنهيمي  ن دف لماف  الب ن  والتصتتتتتدص لتخ ر المنانت فيرى ستتتتتب ل المعال،    كا يا   ال تفستتتتتح مداال  

تم ز االتفاقا. ال ا م ، بما ف  ا اتفاقا.  ألدث، ن ن االستتعماا المستتدا  واالستتعماا غ ر المستتدا  فا  طاق ات   ال 
لرطين فا الستتتتتياستتتتتا. المتير     ل توخيا  وهذا وزيد من خطر الردور إلى تستتتتتوي  المنازعا. ن ن المستتتتتتعمرين والدو 

بتتالمنتتان، عرى النمو التتذص أنرزت الت رير األخ ر عن التخفيف من رجتتاا تخ ر المنتتان التتذص أعتتدت الفري  اليتتامتتل  
 ت ( 13) العالث فا إذاا الفري  الم وما الدولا المينا نتخ ر المنان 

مستتتتتتتعمرين والدول فا مداال. ذا.  ولتى امل، اهفع اليدود من لاال. تستتتتتتوي  المنازعا. ن ن ال -27
لال     190لال  عرى األقل نتدان ر ن ني ؛ وَافع ما ال ف ل عن   170صتتر  مساشتترو باليمل المناخات وتتير   

لال  مستتتتتتتتتتتتتتتعمرول فا قطتاع الطتاق     80مستتتتتتتتتتتتتتتعمرول فا قطتاعا. الوقو  األلفواص؛ وَقد  ما ال ف تل عن 
ستتتتتتتعمرين والدول ظ ر فا الي د الماإتتتتتتات ولميالد  هذت  المتدد و، وهو مدال لتستتتتتتوي  المنازعا. ن ن الم

الشتتتتتتتواغل، هنا  خيااا. إلصتتتتتتترح اتفاقا. االستتتتتتتتعماا الدولي  التا اقترل ا األو كتا  من ن ن ا اليناصتتتتتتتر  
التالي : التم  ز ن ن االستتعماا المستؤول تدات المنان فا إذاا مياهدو ما؛ وإتمال ل وق الدول فا التنهي   

ن ؛ وتمم ل المستتتتتتتتتتتتتعمرين مستتتتتتتتتتتتؤولي  أكبر عن لماف  الب ن ؛ وتشتتتتتتتتتتتتديع االستتتتتتتتتتتتتعماا فا ألجل لماف  الب 
 التكنولوجيا النهيف  وتيس رتت

وقد وتطرب إصتتتتتتتترح مياهدا. االستتتتتتتتتعماا المرامي  لرمنان بشتتتتتتتت ل فيال إعا و التفك ر فا  طاق   -28
سخا لربردال أل تتسع خيااا.  اتفاقا. االستتتتتتتعماا الدولي  والخرم من ا وهندستتتتتتت ات وباإلإتتتتتتاف  إلى ذلك، ون

استتتتتراتيدي  بشتتتتال ما إذا كال ونسخا أل ف ول لدو ا اتفاق استتتتتعماا  ولا أ  ال، وما إذا كا ت ستتتتتهس ا عرى  
االتفاقا. ال ا م  أو تن   ات وستتتتتستتتتتف د الم وما. من إصتتتترلا. منستتتت   عرى الصتتتتي د المتيد  األذراف  

كتتا  وتدعو، منتذ أكعر من ع تد من الزمتال، إلى إصتتتتتتتتتتتتتترح  هتا   واإلقريما والعنتا ا والوذنات ومتا فتئ األو 
مياهدا. االستتتتتتتعماا وتمدوعه، بما فستتتتتتاعد عرى ننار قداا. البردال النامي  عرى التفاوم بشتتتتتتال مياهدا.  

المصتتتتترم  كا    لذوص االستتتتتتعماا التا من شتتتتتا  ا أل تيزز االستتتتتتعماا المستتتتتتدا  وعرى تنف ذها، ويتيح منبرا  
 هذت المسا ل مشااك  عام  وشامر  وشفاف ت فشااكوا فا تناول

  

ذرع فا ت  اال)  https://unctad.org/topic/investment/international-investment-agreements:  ا هر هتذا الرابو (12)
 ت(2022أغسطس/رال  23

 ت/https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3: ا هر هذا الرابو (13)
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 اآلثار المتريبة على السياساش -ثالثاا  

، لكن هذا النمو ا مصتتتر فا كب را   ما فتئ التمويل واالستتتتعماا المتير ال نتخ ر المنان ونموال  موا   -29
ز فا االقتصتتتتتتتتتتتتتتتا ا. المت تتدمتت  النموت وال تزال التمتتدفتتا.  التتتاليتت  قتتا متت   يمتتا وتير   الطتتاقتت  المتدتتد و وترك 

باالستعماا الخاص فا تخ ر المنان: توجيه االستعمااا. ذا. الصر  بالتخفيف إلى البردال النامي ؛ وتوسيع  
 طاق االستتتتتتتتتتعماا ذص الصتتتتتتتتتر  بالتكيف من خرل  ماذق أعمال قانر  لرس ار واالستتتتتتتتتتمراات وجم  اليدود من 

ووستتتتتتتتا ل مبتكرو لتيزيز الشتتتتتتتتراكا. ن ن ال طاع ن اليا   الفرص فا هذا الصتتتتتتتتد ت وهنا  لاج  إلى ذرا    
والخاص، وأللى تمستتتت ن أذر الستتتتياستتتتا. التم  ني ، وبنار ال داا. فا إعدا  مستتتتااا. من المشتتتتاايع ال انر   

فا البردال النامي ت وبالتوازص مع ذلك، ونسخا إ ااق أهداف االستتتتتتتتتتتتتتتراتيديا. ذا.    لرتمويل والتا تهمدِّث أجرا  
 لمنان فا استراتيديا. تشديع االستعمااتالصر  نتخ ر ا

ل د تخ ر. الب ن  اليالمي  لرستتعماا الدولا بشت ل كب ر بستبب المرال فا أوكرا يا، ن نما وتواصتل   -30
التيتافا من الدتا مت ت وقد تزاود. المختاوف بشتتتتتتتتتتتتتتال أمن الطتاق  فا هذت الفتروت ومن المتوقع أل فستتتتتتتتتتتتتتتمر 

ستتتتتعماا األجنبا المساشتتتتر وقد فمتد أكعر فاكعر إلى البردال النامي ت  االتدات  مو تشتتتتدود ستتتتياستتتتا.  خول اال
لر طاع من ذابع استتتتراتيدا، غ ر أل اإلب ار    وستتتيستتتتمر اعتما  لوا ح تنهيمي  فا ميه  البردال بستتتبب ما

عرى  اج  مي ن  من التمرير خطوو م م  بالنستتتس  الجتذاال االستتتتعماا األجنبا المساشتتتر والتمويل الخاص  
ال الطاق  المتدد و ولرتيد ل بةزال  الكربول من تول د الك ربار فا االقتصتتتتا ا. النامي ت وباإلإتتتتاف   فا مد

إلى ذلك، ال تزال تدان ر ستياستا. االستتعماا الرامي  إلى تيزيز التخفيف من رجاا تخ ر المنان تتركز نداج  
فا  ا يستتتتتتتتتتتتتتيتا    لطتاقت  المتدتد و  واا  كب رو فا قطتاعا الطتاقت  المتدتد و والك ربتارت ويؤ ص  شتتتتتتتتتتتتتتر تكنولوجيتا ا

من تشتتتديع ستتتياستتتا. التخفيف األخرم، معل ما    اال ت ال إلى اقتصتتتا  منخفض الكربول، ولكن ال ند أفيتتتا  
وتير  نتكنولوجيتتا كفتتارو الطتتاقتت  والمواا  وغ رهتتا من التكنولوجيتتا. الب نيتت ت وعروو عرى ذلتتك، ورز  تمتتدوتتد  

المنان عرى الصتتتتتتتي د الوذنا ألل َمواذن اليتتتتتتتيف واألولويا.  ال طاعا. ذا. الصتتتتتتتر  بالتكيف مع تخ ر  
 تخترف عرى الصي دون الوذنا والممرات

وينسخا لرستتتتتتراتيديا. ذا. الصتتتتتر  نتخ ر المنان أل تيال  بصتتتتتواو متكامر  المستتتتتا ل المتصتتتتتر    -31
عن تطوير    فيتتتتتتتتتتتر  بالطاق  معل أمن اإلمدا ا. والكفارو وال داو عرى تممل التكاليف واالستتتتتتتتتتتتدام  الب ني ،  

تكنولوجيا. وقطاعا. التخفيف والتكيفت وينسخا االسترشا  ن ا فا الد و  السياسي  والترويدي  التا تهبذل 
،  ت وختاما  ألجل اجتذاال االستتتعماا المستتتدا ت وتنسخا نروات ا عن ذري  عمري  تشتتااكي  والمدوث عن ا عرنا  

وأل تبّ ن نوإتوح أولويا. الم وما. فا   ا يستا    عنصترا   ونسخا أل ونداق إتمن ا تشتديع االستتعماا باعتساات
 األجر ن المتوسو والطويلت

 أسئلة مطروحة للمناقشة -رانعاا  

باإلإتاف  إلى ال يتافا الميروإت  فا هذت المذكرو، قد ورغب المندوبول، أجنار الدواو التاستي  من   -32
االنتكاا وتنهي  المشاايع من أجل ننار ال داا.   واا. اجتماع الخبرار المتيد  السنوا. المينا باالستعماا و 
  :اإل تاجي  والتنمي  المستدام ، فا النهر فا المسا ل التالي 

ما ها امليا. الر يستي  التا تيتمن أل فستت دف االستتعماا الخاص الدولا ال طاعا.   )أ( 
 المنان كذلك؟ذا. الصر  ليس بالتخفيف من رجاا تخ ر المنان فمسب، وأل ما بالتكيف مع تخ ر 

كيف فم ن  ع  البرتتتدال النتتتاميتتت  كا تدتتتتذال المزيتتتد من االستتتتتتتتتتتتتتتعمتتتااا. التتتدوليتتت  فا  )ال( 
 ال طاعا. ذا. الصر  نتخ ر المنان؟
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 يما وتير  باستتتتتواق اأع المال والتمويل المستتتتتتدا ، كيف فم ن تمستتتتت ن الوصتتتتتول إلى   )ق( 
 ل األخير؟أسواق اأع المال فا االقتصا ا. الناشن ، من أجل جمع التموي

 يما وتير  بستتتتياستتتتا. االستتتتتعماا الوذني ، ما ها تدان ر الستتتتياستتتت  اليام  التا أجبتت  ) ( 
فيال ت ا أكعر من غ رها فا تيبن  االستتتتتتتتتتتتتعماا األجنبا المساشتتتتتتتتتتتتر ألغرام تطوير تكنولوجيا. وقطاعا.  

 التخفيف من رجاا تخ ر المنان والتكيف ميه فا البردال النامي ؟

  باشتتتتتتتدا  ال ر  بشتتتتتتال أمن الطاق  والفترو الددودو من ااتفاع أستتتتتتياا النفو،   يما وتير )ه( 
كيف تستتتتتتتتتطيع الستتتتتتتتياستتتتتتتتا. أل تمّول هذت التمدفا. إلى فرص لتشتتتتتتتتديع إ تاق الطاق  المتدد و نواستتتتتتتتط  

 االستعماا األجنبا المساشر؟ 

األكعر فا دو فا جيل  يما وتير  ننها  االستتتتتعماا الدولا، ما ها إجرارا. اإلصتتتترح   )و( 
 اتفاقا. االستعماا الدولي  فيال  أكعر فا تشديع االستعماا المسؤول تدات المنان وتيس رت؟

لرتتتدول أل ت رتتتل إلى أ  ى لتتتد مم ن مختتتاذر تستتتتتتتتتتتتتتويتتت  المنتتتازعتتتا. ن ن  )ز(  كيف فم ن 
  ن ؟إلى التدان ر المتخذو تصدفا  لتخ ر المنان أو لماف  لرب المستعمرين والدول استنا ا  
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