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مبذذذذذادل  الماذذذذذذروعاأ 
الخرذذذذذذذذذذذذراء ال  يذذذذذذذذذذذذة 
 نمذذذذذذذذذذذو ق لتذذذذذذذذذذذوطي  

يةاالستثمالاأ والتنم

2030المبعيييول الخيييا  لمميييا المت يييد  المعنيييي جتمويييي  وجنيييد  

للتنمةة المستدامة

صذذدي تكذذرلأ اإلشذذال  لالسذذتثمالاأ ال  يذذة الخرذذراء فذذي بذذرامج اإلصذذالح االقتصذذادي و ذذ لك فذذي جهذذود الت

ي البلذدا  لتداعياأ الجاـحة الصحية والسعي الستعاد  وتير  التنمية والتقداا سواء في دول متقدمة أو ف

لرقمذي وتحقيذق ويقصد باالستثمالاأ ال  ية الخرراء تلك التذي تتبنذى التحذول ا. النامية واألسواق الناشئة

وفي ه ا الا   اعتبالا   . أهداف االستدامة

لبيانذذذاأ يتعلذذق بذذالمكو  الذذ  ي لبذذذرامج النمذذو والتنميذذة بمذذا يتطلذذذب االسذذتثمال فذذي ن ذذم ا: االعتبذذال األول

اا خاصة ف ا وتدليب  ي المجاالأ وشبكاأ المعلوماأ وأمنهاا  ما يستدعي تطوير لأس المال الباري تعليم 

ناعي المسذذتجد  المرتبطذذة بمذذا يعذذرف بذذالثول  الصذذناعية الرابعذذةا بمذذا فذذي  لذذك اسذذتخداماأ الذذ  اء االصذذط

. والتعامل م  قواعد البياناأ الكبرى

ذر الُمنذا ا فذإ  مذ  الخطذ  البذالغ: االعتبال الثاني أ  تختذ ل يتعلق بنهج االستدامةا فبذالرغم مذ  خطذول  تغيُّ

ى قرية االستدامة فيهذا وحذدها دو  غيرهذاا أو أ  يذتم تحبيذ  إجذراءاأ بعينهذا تًنذا ب نهذا وحذدها القذادل  علذ

ي فقذد جعذل التوافذق الذدولي الذ ي تذم فذ. التعامل م  تدهول أو اس المنذا  وتذدني نوعيذة الحيذا  علذى األلض

ذذذر الُمنذذذا  مذذذ   ذذذم  أهذذذداف التنميذذذة2015عذذذاا  بذذذاإلعال  عذذذ  أهذذذداف التنميذذذة المسذذذتدامةا التصذذذدي لتغيُّ

15ع  الحيذا  تحذت المذاءا والهذدف 14م  الهدف 13المستدامة السبعة عارا وياكل ه ا الهدف ولقمه 

رذذى عذذ  الحيذذا  فذذي البذذرا مجموعذذة متكاملذذة لألبعذذاد البيئيذذة والحفذذاى علذذى تنوعهذذا والعمذذل الُمنذذاخي بمقت

. 2015الت اماأ اتفاق باليس للمنا  
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مذ  افتذراض أ  مقترذا  أ  االسذتثمال فذي التصذدي-ولك  مذا جذرى مذ  اختذ ال لالسذتدامة فذي هذدف واحذد 

ذذذر الُمنذذذا  ستصذذذاحبه منذذذاف  ماذذذتر ة بمذذذا يحقذذذق التنميذذذة المناذذذود  افر بإيجذذذاد يهذذذدد بترسذذذيخ التنذذذ-لتغيُّ

مذ  أنصذال مسلكي  متباعدي   مسلك سري  توجه إليه االستثمالاأ وسبل التمويل وترتاد  دول متقدمذة

ذر الُمنذا ا ومسذلك بطذيء شذحيح المذو الد تصذالس المفهوا الريق لالستدامة بقصرها علذى مذا يتعلذق بتغيُّ

تلقاـًيذذا فيذذه الذذدول الناميذذة ترتيذذب أولوياتهذذا لتحقيذذق بذذاقي أهذذداف التنميذذة المسذذتدامةا والتذذي لذذ  تتحقذذق

. بفرًلاأ المناف  الماتر ة الموعود  الستثمالاأ العمل الُمناخي

ة وتحديذد وقد سنحت الفرصة للبلدا  النامية في شرا الايخ الستعراض ه ا المذنهج الاذامل لالسذتدام

ليذة وعذ ز مذ   لذك اختيذال الرـاسذة المصذرية لمذمتمر أطذراف اتفاقيذة األمذم المتحذد  اإلطا. متطلباأ نجاحذه

ذذر الُمنذذا   لعقذذد المذذمتمرا وهذذو مذذا عكذذس وجذذود قناعذذة بحتميذذة " مًعذذا مذذ  أجذذل التنفيذذ "شذذعال (COP27)لتغيُّ

 اأ المري قدًما علذى نحذو سذري  وفذي إطذال منهجيذة شذاملة نحذو التنفيذ  العملذي لاللت امذاأ والتعهذداأ

ذذذر الُمنذذذا  ر وقذذذد حرصذذذت مصذذذرا فذذذي إطذذذال جهودهذذذا لرـاسذذذة واسترذذذافة مذذذمتم. الصذذذلة بالتصذذذدي ألزمذذذة تغيُّ

(COP27) ذذر الُمنذذا  2030ا و ذ ا فذذي إطذال جهودهذذا الراميذة إلذذى تنفيذ  ل يذذة مصذر واالسذذتراتيجية الوطنيذة لتغيُّ

آعذذال ا علذذى تقذذديم نمذذو ق تطبيقذذي لاـذذد فذذي مجذذال التنميذذة المسذذتدامة والتحذذول الرقمذذي والتعامذذل مذذ 2050

ذذر الُمنذذاخي برـاسذذة (COP27)فلقذذد قامذذت اللجنذذة العليذذا المعنيذذة بالتحرذذير السترذذافة مصذذر لمذذمتمر . التغيُّ

المبذادل  الوطنيذة للماذروعاأ الخرذراء ال  يذذة "بذإطالق 2022يونيذو 23السذيد لـذيس مجلذس الذوزلاء فذي 

ي وتم ذذد هذذ   المبذذادل  علذذى جديذذة الدولذذة المصذذرية فذذي التعامذذل مذذ  الُبعذذد البيئذذ". بمحاف ذذاأ الجمهوليذذة

وى والتحول الرقمي في إطال جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة م  خالل و   خريطذة علذى مسذت

. المحاف اأ للماروعاأ الخرراء ال  ية ولبطها بجهاأ التمويل وج ب االستثمالاأ الالزمة لها
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ية فذي وتقوا المبادل  على إيجاد إطال تنافسي بي   افة محاف اأ الجمهولية لتقديم ماروعاأ خرراء   

 بيذذر  الماذذروعاأ: سذذياق مسذذابقة وطنيذذة سذذنويةا وتنقسذذم تلذذك الماذذروعاأ إلذذى الفئذذاأ السذذت التاليذذة

ا (خاصذذذذة المرتبطذذذذة بمبذذذذادل  حيذذذذا   ريمذذذذة)الحجذذذذما والماذذذذروعاأ المتوسذذذذطةا والماذذذذروعاأ الصذذذذغير  

ذذذر المُ  نذذذا  والماذذذروعاأ المقدمذذذة مذذذ  الاذذذر اأ الناشذذذئةا والماذذذروعاأ التنمويذذذة المتعلقذذذة بذذذالمرأ  وتغيُّ

نذذ  وقذد قذذدا فذذي خذالل فتذذر  وجيذذ   م. واالسذتدامةا والمبذذادلاأ والماذذال اأ المجتمعيذة غيذذر الهادفذذة للذذربح

ماذذروًعا مذذ   افذذة المحاف ذذاأ فذذي مختلذذا الفئذذاأ السذذت الماذذال إليهذذا مذذ  خذذالل 6281تفعيذذل المبذذادل  

. منصة إلكترونية موحد  تم إناا ها خصوًصا للمبادل 

ماذذروًعا تذذم 162وأعلنذذت اللجذذا  التنفي يذذة للمبذذادل  بكافذذة المحاف ذذاأ برـاسذذة السذذاد  المحذذاف ي  عذذ  

ة لمذذمتمر اختيالهذذا للتصذذفية النهاـيذذةا عذذم قامذذت لجنذذة تحكذذيم وطنيذذة برـاسذذة لاـذذد المنذذا  للرـاسذذة المصذذري

(COP27)  للتنميذذة المسذذتدامةا والتذذي ترذذم 2030والمبعذذوث الخذذاغ لألمذذم المتحذذد  المعنذذي بتمويذذل أجنذذد

بواقذ  عالعذة ماذروعاأ مذ  )ماروًعا فاـً ا على مستوى الجمهولية 18خبراأ فنية متخصصةا باإلعال  ع  

اأ محذدد  ا فرًلا ع  ماروس ممثل للمحاف ة يتم اختيال  وفًقذا لمعذايير وأولويذ( ل فئة م  الفئاأ الست

تحت لعاية السيد 2022وأعقب ه   الخطواأ عقد ممتمر وطني في شهر نوفمبر . م  قبل السيد المحافظ

ا بمذا لـيس الجمهولية وبحرول السيد لـيس مجلس الوزلاء والوزلاء المعنيي  وممثلي الذوزالاأ المختصذة

وجيا المعلوماأا في  لك وزالاأ التخطيط والتنمية االقتصادية والتنمية المحلية والبيئة واالتصاالأ وتكنول

أ عذذم تذذم عذذرض تلذذك الماذذروعا. لعذذرض الماذذروعاأ الفذذاـ   بحرذذول ممثلذذي جهذذاأ وطنيذذة ودوليذذة مختلفذذة

ة بتنسذيق مذ  وزال  الخالجيذة ولـاسذة المذمتمر بحرذول متميذ  مذ  الممسسذاأ الدوليذذ(COP27)خذالل مذمتمر 

.  والقطاس الخاغ والبنوم والجامعاأ ومرا   البحث ومن ماأ المجتم  المدني
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وتجذذدل اإلشذذال  فذذي هذذ ا الصذذدد إلذذى أ  اسذذتطالس لأي أجذذرا  المر ذذ  المصذذري لبحذذوث الذذرأي العذذاا 

ذذر الُمنذذا  ( بصذذير ) خ فذذي أجذذري قبذذل قمذذة شذذرا الاذذي-لقيذذاس مذذدى معرفذذة المصذذريي  بقرذذايا تغيُّ

ذذر "مذذ  المصذذريي  لذذم يسذذمعوا عذذ  تعبيذذر % 69قذذد أو ذذح أ  -2022شذذهري أغسذذطس وأ تذذوبر التغيُّ

سهم فبجانب ما تقدمه مبادل  الماروعاأ الخرراء وال  ية م  حلول عملية تُ .  م  قبل" الُمناخي

كل في توفير فرغ العمذل وزيذاد  االسذتثمالاأ والنمذوا فذإ  إجراءهذا باذكل سذنوي سُيسذهم باذ

ذذذر الُمنذذذا ا وتمكذذذي   افذذذة فئذذذاأ ال مجتمذذذ  علذذذى  بيذذذر فذذذي ناذذذر الذذذوعي للتصذذذدي لغعذذذال السذذذلبية لتغيُّ

بذادل  فالم. للقيذاا بذدول فعذال فذي هذ ا الصذدد-بمذا فذي  لذك الاذباب والمذرأ -المستوياأ المحليذة 

ر الُمنا  والتحول الرقمي وعالقة تنطوي على تن يم برامج تدليبية للتعريا بماهية االستدامة وتغيُّ

. لك بالماروعاأ المنف   في المحاف اأ

ا يسذير العمذل للبنذاء علذى نجذاح 2023وفى إطال اإلعداد لعقد النسخة الثانية م  المبادل  خذالل عذاا 

جهذود ه   المبادل  بالتعاو  م  الممسساأ التنموية الدولية والبنذوم والقطذاس الخذاغ وحاذد ال

لماذروعاأ الوطنية الالزمة لتطوير المبادل  وزياد  التعريا بهاا وتقديم الدعم الفنذي للمتقذدمي  ل

في إطالهاا والعمل على حاد التمويل م  مصذادل مختلفذةا سذواء لمسذاند  وتطذوير الماذروعاأ

يذذة القاـمذذة بالفعذذل أو لؤسذذهاا فذذي بدايذذة عمذذل ماذذروعاأ جديذذد   نمذذا ق متميذذ   لتذذوطي  التنم

.المستدامة
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