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Chiến Lược Bảo Vệ Môi Trường mới 
cho Tập Đoàn Ngân Hàng Thế Giới đặt 
ra một chương trình hành động đầy 
tham vọng với mục đích đáp ứng yêu 

cầu của các quốc gia khách hàng về một hướng 
phát triển mới – con đường hỗ trợ phát triển đồng 
thời chú trọng tới sự phát triển bền vững và bảo 
đảm rằng môi trường là yếu tố chính kích thích sự 
phát triển xanh, và toàn diện hơn. 

Qua nhiều buổi hội ý với hơn 2,300 bên có quyền 
lợi liên quan của Tập Đoàn Ngân Hàng trên toàn 
thế giới, Chiến Lược này thể hiện rõ tầm nhìn mới 
cho một THẾ GIỚI XANH, SẠCH, VÀ ỔN ĐỊNH HƠN CHO 
TẤT CẢ MỌI NGƯỜI. 

“XANH” là nói tới một thế giới trong đó các nguồn 
tài nguyên thiên nhiên, kể cả đại dương, đất, và 
rừng, được quản lý và bảo vệ lâu dài để cải thiện 
chất lượng cuộc sống cũng như bảo đảm nguồn 
lương thực. Đó là thế giới nơi các hệ sinh thái 
lành mạnh giúp tăng lợi nhuận kinh tế từ các hoạt 
động mà chúng hỗ trợ. Các chiến lược phát triển 
chú trọng tới sự thịnh vượng toàn diện thay vì 
tổng sản phẩm quốc nội (GDP) như hiện đang 
được đánh giá. Các chính phủ áp dụng các quy 
chế khuyến khích đổi mới sáng tạo, tăng cường 
hiệu quả hoạt động, lập ngân sách lâu dài, và phát 
triển có lợi cho môi trường. Môi trường sinh học 
đa dạng được bảo vệ như là nguồn tài nguyên 
quan trọng về mặt kinh tế. Trong thế giới này, các 
chính sách hiệu quả giúp ngành tư nhân sử dụng 
các nguồn tài nguyên thiên nhiên một cách lâu dài 
để hoạt động kinh doanh hiệu quả, tạo công ăn 
việc làm và góp phần phát triển dài hạn.

“SẠCH” có nghĩa là một thế giới có ít khí thải, ít ô 
nhiễm, nơi không khí, nước, và đại dương sạch 
hơn sẽ tạo điều kiện cho con người hướng tới 
cuộc sống lành mạnh và hữu ích.  Đó là thế giới 
nơi các chiến lược phát triển ưu tiên áp dụng cùng 
với nhiều lựa chọn về giảm khí thải, nền nông 
nghiệp phát triển theo điều kiện khí hậu, giao 
thông vận tải, năng lượng, và phát triển đô thị. 
Phụ nữ nông thôn không còn phải dành thời gian 
kéo gỗ vì họ có thể sử dụng các nguồn nhiên liệu 
sạch hơn. Các tiêu chuẩn sản xuất sạch hơn thúc 
đẩy đổi mới sáng tạo, và ngành được khuyến 
khích đổi mới sáng tạo để tìm các giải pháp công 

nghệ mới, sạch nhằm tạo công ăn việc làm và hỗ 
trợ sự phát triển bền vững, dựa trên nhu cầu xuất 
khẩu. Các công ty và chính phủ có trách nhiệm 
bảo đảm cam kết giảm thiểu tình trạng thải khí, ô 
nhiễm, và các biện pháp vay vốn mới sẽ giúp thúc 
đẩy sự thay đổi. 

“BỀN VỮNG” có nghĩa là chuẩn bị sẵn sàng đối phó 
với các cú sốc và thích nghi hiệu quả với thay đổi 
khí hậu. Trong một thế giới phát triển bền vững, 
các quốc gia chuẩn bị tốt hơn để đối phó với các 
thiên tai ngày càng xảy ra thường xuyên, các quy 
luật thời tiết khó lường hơn, và các hậu quả lâu 
dài của thay đổi khí hậu. Các hệ sinh thái lành 
mạnh được quản lý hiệu quả sẽ ổn định hơn và 
đóng vai trò chủ chốt trong việc giảm ảnh hưởng 
của các thay đổi khí hậu. Ổn định khí hậu được 
đưa vào quá trình phát triển cơ sở hạ tầng và quy 
hoạch đô thị. Qua chính sách hội nhập xã hội hiệu 
quả, các quốc gia và ủy ban chuẩn bị tốt hơn để 
bảo vệ các nhóm dễ bị ảnh hưởng, đồng thời tạo 
điều kiện cho phụ nữ tham gia thỏa đáng vào quá 
trình ra quyết định.  

Các hoạt động xanh, sạch, và phát triển bền vững 
là các hoạt động bổ sung. Và việc phối hợp các 
hoạt động này có thể mang lại lợi ích chung cho 
các quốc gia.

Các Mối Đe Dọa đối với Môi Trường 
cũng là Mối Đe Dọa cho Sự Phát Triển
Chiến Lược mới thừa nhận rằng mặc dù tình trạng 
giảm nghèo trên phạm vi toàn cầu tiến triển tốt, 
việc quản lý môi trường lại ít tiến triển hơn nhiều. 
Tình trạng ô nhiễm, khai thác quá mức các loài cá, 
tính đa dạng của môi trường sinh học đa giảm sút, 
và việc lạm dụng nguồn đất và nước ngày càng đe 
dọa nỗ lực phát triển của các quốc gia. Các hậu 
quả tức thời và lâu dài của thay đổi khí hậu – từ 
tình trạng trái đất ấm lên cho tới đại dương nhiều 
a-xít hơn – lại càng đe dọa tiến trình phát triển và 
giảm nghèo hơn nữa.  

Môi trường suy thoái, ô nhiễm, hoặc tình trạng lạm 
dụng khai thác tài nguyên thiên nhiên ảnh hưởng 
tới quá trình phát triển kinh tế. Việc thiếu biện 
pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm không khí và 
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nước ảnh hưởng tới sức khỏe khiến một số quốc 
gia phải tốn một khoản tiền tương đương với 4% 
GDP hoặc hơn một năm. Việc áp dụng chính sách 
thất bại là nguyên nhân dẫn tới các biện pháp 
khuyến khích không hiệu quả đối với việc sử dụng 
hiệu quả tài nguyên thiên nhiên. Và nếu không có 
các mô hình quản lý cũng như định chế vững 
chắc, thì nỗ lực giảm các nguy cơ đối với môi 
trường có rất ít cơ hội thành công.

Mô hình kinh tế hiện đại, dựa trên các quy luật 
phát triển và tiêu dùng không lưu ý tới môi trường, 
rõ ràng đang tạo ra quá nhiều áp lực đối với một 
môi trường vốn đã căng thẳng. Các quy luật phát 
triển không hiệu quả và không lưu ý tới môi 
trường hiện tại càng thể hiện rõ hơn nhu cầu cần 
phát triển theo hướng có lợi cho môi trường. 

Phát Triển theo Tiến Trình và Rút Bài 
Học Kinh Nghiệm từ 10 Năm Hoạt 
Động
Chiến Lược này được thiết lập dựa trên tiến trình 
đã đạt được trong Chiến Lược Môi Trường 2001 
của Ngân Hàng Thế Giới. Chiến Lược đó chú trọng 
tới việc liên kết mục tiêu giảm đói nghèo và môi 
trường, kết hợp hoạt động vì môi trường vào các 
ngành nghề kinh tế, và liên kết các chương trình 
hoạt động vì môi trường ở cấp địa phương với cấp 
toàn cầu. Trong năm 2001, Chiến Lược này đặc 
biệt chú trọng tới Ngân Hàng Thế Giới. Chiến Lược 
này liên quan tới hoạt động của tất cả các tổ chức 
trong Tập Đoàn Ngân Hàng Thế Giới, trong đó bao 
gồm cả Tập Đoàn Tài Chính Quốc Tế và Cơ Quan 
Bảo Đảm Đầu Tư Song Phương. Chiến Lược cũng 
bảo đảm thực hiện các cam kết bảo vệ môi trường 
của các ngành nghề trong Tập Đoàn Ngân Hàng 
Thế Giới – như đề cập trong các chiến lược ngành, 
ví dụ như cấp nước và vệ sinh, công nghệ thông tin 
và công nghệ truyền thông, phát triển đô thị, giao 
thông vận tải, và năng lượng. 

Nhiều bài học đã được rút ra kể từ năm 2001. Một 
số bài học quan trọng là các chính sách về bảo vệ 
xã hội và môi trường và các tiêu chuẩn hoạt động 
của Tập Đoàn Ngân Hàng Thế Giới là vô cùng 
quan trọng để tránh, giảm nhẹ, hoặc kiểm soát rủi 
ro và ảnh hưởng của các hoạt động. Hoạt động 
mới của Ngân Hàng về chính sách bảo vệ sẽ bổ 
sung cho Chiến Lược này khi hoàn tất. Nhu cầu cải 
tiến đánh giá việc đưa các lưu ý về môi trường vào 
hoạt động trong các ngành nghề từ nông nghiệp tới 
năng lượng v.v... cũng rõ ràng. Các mối quan hệ 
hợp tác ngày càng trở nên quan trọng trong thế giới 
gắn kết chặt chẽ về mặt tài chính nhưng đang gặp 

nhiều trở ngại lớn về môi trường. Ngành tư nhân 
ngày càng có vai trò quan trọng trong việc giải 
quyết các mối lo ngại về phát triển bền vững, thiết 
lập các tiêu chuẩn phát triển bền vững, và bảo đảm 
rằng các thị trường toàn cầu có thể và thực sự 
khuyến khích sự phát triển bền vững. Ngành tư 
nhân cũng đang được coi là giúp bù đắp các thiếu 
hụt ngân quỹ, với các cơ sở có nhiều nhà hảo tâm 
đóng góp như Cơ Sở Môi Trường Toàn Cầu và 
Quỹ Đầu Tư Khí Hậu, hiện bao gồm các ngân 
khoản phân bổ nhằm xúc tiến và quảng bá các hoạt 
động bảo vệ khí hậu của ngành tư nhân.

Các Ưu Tiên Hoạt Động 
Chiến Lược mới này phân loại hoạt động theo thứ 
tự ưu tiên trong bảy lĩnh vực chính của chương 
trình hoạt động xanh, sạch, và bền vững.

HOẠT ĐỘNG XANH: Trọng tâm của chúng tôi trong 
vấn đề này là khuyến khích sự phát triển xanh hơn 
và toàn diện hơn, giảm tình trạng đói nghèo đồng 
thời bảo vệ môi trường sinh học đa dạng và các 
hệ sinh thái.

 ■ Qua mối quan hệ hợp tác toàn cầu WeAlTH 
ACCOuNTING ANd VAluATION Of eCOSySTeM 
SerVICeS, chúng ta sẽ hỗ trợ các quốc gia coi 
trọng  tài sản tự nhiên quốc gia như rừng, bãi 
san hô, và đầm lầy và đưa các tài sản đó vào 
trong các hệ thống trách nhiệm quốc gia. 
Phương pháp đánh giá chính xác hơn các 
nguồn tài nguyên quốc gia này sẽ giúp sáng 
suốt hơn khi quyết định vấn đề quản lý các nền 
kinh tế theo cách có lợi cho môi trường.

 ■ Qua GlOBAl PArTNerSHIP fOr OCeANS mới, 
chúng tôi sẽ làm việc với nhiều liên minh chính 
phủ, các cơ quan quốc tế, các tổ chức phi chính 
phủ, và các công ty tư nhân để tìm cách đưa 
các đại dương trên thế giới trở về tình trạng 
lành mạnh và mang lại nhiều lợi ích kinh tế. Các 
đại dương có hệ sinh vật đa dạng và lành mạnh 
là rất quan trọng để bảo đảm nguồn lương thực, 
công ăn việc làm, và chất lượng cuộc sống lâu 
dài trên trái đất. Việc quản lý các nguồn tài 
nguyên biển hiệu quả hơn có thể là nguồn phát 
triển xanh và toàn diện cho nhiều quốc gia.

Trong hoạt động xanh, chúng ta sẽ phát triển dựa 
trên kinh nghiệm trong ngành tài chính các-bon để 
đánh giá nguyện vọng của thị trường nhằm 
khuyến khích bảo vệ các khu vực môi trường tự 
nhiên quan trọng, đồng thời mang lại các lợi ích 
của việc lưu trữ các-bon. Cùng với các tổ chức đối 
tác, chúng tôi sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp 
sáng tạo đối với rừng và sử dụng đất liên quan tới 
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chương trình Giảm Khí Thải từ Nạn Phá Rừng. 
Chúng tôi cũng sẽ thiết lập các phương pháp nắm 
bắt và phổ biến các lợi ích chung liên quan tới 
các-bon – ví dụ như qua các chương trình bảo vệ 
môi trường động vật hoang dã.

HOẠT ĐỘNG SẠCH: Phát triển xanh không thể thành 
công mà không lưu ý tới sức ép quá mức đối với 
không khí sạch, nguồn nước sạch, và đất đai màu 
mỡ. Trong hoạt động sạch, chúng tôi sẽ chú trọng 
giúp các quốc gia chủ động kiểm soát tình trạng ô 
nhiễm và tìm cách giảm khí thải để phát triển. 

 ■ KIỂM SOÁT Ô NHIỄM: Với những khách hàng phải 
đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, nguồn 
nước, và đất ngày càng tăng cũng như các khó 
khăn do tình trạng ô nhiễm tài nguyên thiên 
nhiên, chúng tôi sẽ khuyến khích sự trao đổi 
Nam-Nam về phương thức kiểm soát tình trạng 
ô nhiễm hiệu quả nhất.  Chúng tôi sẽ làm việc 
với các đối tác và quỹ tài chính các-bon để tăng 
cường sử dụng bếp nấu sạch hơn nhằm giảm 
tình trạng ô nhiễm trong nhà và có lợi cho phụ 

nữ và trẻ em. Chúng tôi cũng sẽ làm việc với 
các quốc gia về vấn đề dọn sạch sông và ô 
nhiễm tài nguyên. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ 
tìm kiếm quan hệ hợp tác với ngành tư nhân để 
áp dụng các phương thức sản xuất ít gây ô 
nhiễm hơn.  

 ■ TÀI CHÍNH SÁNG TẠO VÀ CÁC CHIẾN lƯỢC PHÁT 
TrIỂN THẢI KHÍ THẤP: Trong các khu vực và 
ngành nghề của Tập Đoàn Ngân Hàng, chúng 
tôi sẽ cố gắng giúp sử dụng năng lượng hiệu 
quả hơn, khuyến khích chuyển sang sử dụng 
nguồn năng lượng có thể tái tạo, tìm các giải 
pháp nông nghiệp phù hợp với khí hậu, đồng 
thời xây dựng các thành phố sạch hơn, ít 
các-bon hơn. Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng tìm 
các giải pháp tài chính liên quan tới khí hậu và 
các-bon sáng tạo nhằm giúp các quốc gia áp 
dụng các biện pháp giảm khí thải để phát triển 
và tăng cường hiệu quả sử dụng các nguồn tài 
nguyên.
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HOẠT ĐỘNG BỀN VỮNG: Chúng tôi sẽ tiếp tục làm 
việc với các đối tác phát triển và ngành tư nhân để 
giúp các quốc gia giảm nguy cơ gặp các rủi ro liên 
quan tới khí hậu.

 ■ ĐIỀu CHỈNH THÍCH NGHI: Chúng tôi sẽ hỗ trợ các 
quốc gia tìm giải pháp điều chỉnh để thích nghi 
với thay đổi khí hậu tăng thêm giá trị cho mô 
hình phát triển xanh, ví dụ như nông nghiệp phù 
hợp với khí hậu hoặc kiểm soát khu vực duyên 
hải hiệu quả hơn. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát 
triển các biện pháp sáng tạo nhằm tăng cường 
nguồn tài chính cho khí hậu để chú trọng tới 
việc điều chỉnh thích nghi.  

 ■ KIỂM SOÁT NGuy CƠ THIÊN TAI: Chúng tôi sẽ làm 
việc với các quốc gia để tìm cách giảm thiểu 
thiệt hại do thiên tai liên quan tới thương vong 
và thiệt hại cơ sở vật chất.  Điều này bao gồm 
mở rộng việc sử dụng các công cụ tài chính, ví 
dụ như bảo hiểm rủi ro khí hậu, nhằm giúp khôi 
phục sau thiên tai. 

 ■ TĂNG CƯỜNG SỰ PHÁT TrIỂN BỀN VỮNG CỦA CÁC 
QuỐC GIA ĐANG PHÁT TrIỂN TrỂN ĐẢO NHỎ: 
Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các quốc gia 
đang phát triển trên đảo nhỏ nhằm giúp họ giảm 
tình trạng phụ thuộc vào nguồn dầu nhập khẩu, 
đồng thời khuyến khích các hoạt động thúc đẩy 
sử dụng các nguồn năng lượng có thể tái tạo. 
Qua International Development Association and 
the Pilot Program for Climate Resilience, chúng 
tôi sẽ hỗ trợ các dự án tăng cường thích nghi 
với khí hậu cho cơ sở hạ tầng và giảm nguy cơ 
bị ảnh hưởng qua việc phục hồi các hệ sinh thái 
bảo vệ ở vùng duyên hải như rừng ngập mặn.  

Trong cả ba lĩnh vực hoạt động nói trên, chúng tôi 
sẽ khuyến khích tăng cường thu thập dữ liệu và 
nâng cao chất lượng dữ liệu, chú trọng tạo điều 
kiện cho công chúng tiếp cận dữ liệu và kiến thức. 
Chúng tôi sẽ hợp tác chặt chẽ với khách hàng 
trong việc phát triển và phổ biến kiến thức cũng 
như khuyến khích ý thức học hỏi trên toàn cầu 
trong nhiều hoàn cảnh quốc gia cụ thể.

Các Phương Pháp Áp Dụng Theo 
Khu Vực
Chiến Lược cũng xác định các phương pháp thực 
hiện cũng như các khó khăn cụ thể ở cấp khu vực 
trong các hoạt động xanh, sạch, và bền vững.  

Ví dụ, để hỗ trợ CHÂu PHI khắc phục khó khăn 
trong hoạt động xanh do áp lực từ ngành nông 
nghiệp, khai thác mỏ, và định cư, chúng tôi ưu 
tiên nỗ lực cải tiến hiệu quả quản lý nguồn tài 
nguyên thiên nhiên cùng với việc mở rộng quản 

lý các khu vực được bảo vệ. Để cải tiến hiệu quả 
quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, mục tiêu là 
cải tiến việc bảo đảm lương thực, thu nhập, và 
chất lượng đời sống của người dân, đồng thời 
khuyến khích phát triển đầu tư của ngành tư 
nhân tạo công ăn việc làm. Ở CHÂu Âu VÀ TruNG 
Á, nơi các nguồn tài nguyên rừng là nguồn chính 
cung cấp công ăn việc làm, gỗ, và dịch vụ sinh 
thái, Khu Vực đang cố gắng quản lý rừng, đồng 
thời chú trọng tới việc củng cố hoạt động quản lý 
cũng như vai trò của cộng đồng và ngành tư 
nhân.

Ở KHu VỰC ĐÔNG Á VÀ THÁI BÌNH dƯƠNG, các khó 
khăn của hoạt động xanh là tình trạng thải khí nhà 
kính cao, thành phố bị ô nhiễm không khí, và hệ 
thống sông bị ô nhiễm nặng. Để khắc phục vấn đề 
này, trọng tâm của khu vực sẽ là mở rộng hoạt 
động chú trọng tới tình trạng thải khí nhà kính và 
tiếp tục hỗ trợ các hoạt động đầu tư vào năng 
lượng có thể tái tạo và tăng cường hiệu quả sử 
dụng năng lượng, đồng thời ưu tiên các chương 
trình vệ sinh thành thị và nông thôn quy mô lớn. 
Tương tự, ở KHu VỰC TruNG ĐÔNG VÀ BẮC PHI, 
tình trạng ô nhiễm đất, không khí, và biển ngày 
càng tăng đang đe dọa các thành phố, hệ thống 
đường thủy, và các vùng biển chung. Khu Vực 
đang cố gắng áp dụng phương pháp kiểm soát ô 
nhiễm ở cấp độ khu vực với các đối tác phát triển 
và các đối tác khu vực khác, đồng thời hỗ trợ các 
quốc gia chuyển sang sử dụng các nguồn năng 
lượng sạch hơn và tìm các phương pháp sạch 
hơn, thông minh hơn để phát triển thành thị và 
công nghiệp. Ở Khu Vực CHÂu Âu VÀ TruNG Á, các 
khó khăn của hoạt động sạch bao gồm bảo đảm 
nguồn năng lượng đồng thời cung cấp nguồn 
năng lượng sạch hơn và quản lý tài nguyên, tình 
trạng ô nhiễm hiện tại và tương lai. Để khắc phục 
vấn đề này, Khu Vực đang cố gắng tăng nguồn 
cung về năng lượng, trong đó chú trọng tới các 
giải pháp năng lượng sạch và dọn sạch, kiểm 
soát, cũng như khắc phục tình trạng ô nhiễm đất, 
đất ngầm, và nước. 

Ở đa số các khu vực, nguy cơ ảnh hưởng tới các 
khu vực đông dân cư vùng duyên hải và các khu 
vực nông nghiệp của tình trạng mực nước biển 
dâng và thời tiết khắc nghiệt hơn, lụt lội, và hạn 
hán là trọng tâm của các hoạt động bền vững. Ví 
dụ, ở NAM Á, trọng tâm khu vực là tăng cường ổn 
định của các hệ sinh thái, cơ sở hạ tầng, và các 
khu vực rất dễ bị ảnh hưởng bằng cách (ngoài các 
nỗ lực khác) giúp xây dựng các định chế cần thiết, 
tăng công suất hoạt động, cũng như các hệ thống 
kiến thức để phân loại các mối nguy hiểm đồng 
thời tìm biện pháp kiểm soát khu vực duyên hải 
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hiệu quả. Khu Vực CHÂu MỸ lA-TINH VÀ VÙNG BIỂN 
CA-rI-BÊ đang khuyến khích điều chỉnh thích nghi, 
giảm nhẹ, và kiểm soát nguy cơ thiên tai. Cụ thể là 
chú trọng tới việc phát triển các chiến lược tăng 
trưởng ít các-bon ở Mê-hi-cô, Bra-xin, và 
Cô-lôm-bi-a. 

Huy Động Nguồn Tài Chính Mới cho 
Chiến Lược
Trong cả ba lĩnh vực hoạt động – xanh, sạch, và 
bền vững – mục tiêu của Chiến Lược này là thể 
hiện cách thức huy động thêm các nguồn tài 
chính cho phát triển xanh, bảo vệ tính đa dang 
sinh học, và các biện pháp khuyến khích giảm 
lượng khí thải và giảm mức độ ô nhiễm cũng như 
các chương trình đầu tư nhằm tăng cường khả 
năng chịu được các cú sốc về khí hậu. Một vấn 
đề được ưu tiên là ủng hộ các cải tổ về chính 
sách, củng cố định chế, và tăng cường công suất 
hoạt động trong cả ba lĩnh vực.

Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và giải 
quyết các vấn đề lo ngại toàn cầu, Chiến Lược 
sẽ đòi hỏi phải thường xuyên giám sát tiến trình. 
Việc áp dụng Chiến Lược này sẽ đòi hỏi phải có 
các nguồn thỏa đáng, kể cả nhân sự và ngân 
sách, để đạt được mục tiêu đề ra. Giúp các quốc 
gia khách hàng hướng tới sự phát triển xanh, 
sạch, và bền vững có nghĩa là tiếp tục phát triển 
các kỹ năng và khả năng phục vụ của chính 
chúng tôi. 

Chiến Lược này nhận biết tầm quan trọng của 
sức mạnh tập hợp, tiếp cận các nhà hoạch định 
chính sách, phân tích, thiết lập các công cụ tài 
chính mới, và kiểm soát rủi ro một cách sáng 
suốt, cũng như một danh mục đầu tư để thúc đẩy 
các giải pháp. Việc phổ biến các giải pháp này 
bằng cách chia sẻ kiến thức, thể hiện sự thành 
công, nỗ lực hợp tác, huy động nguồn vốn, và 
tăng cường tài trợ sẽ rất quan trọng đối với sự 
thành công của chúng tôi.
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