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 تقديم

كإىتماـ  , فكرة اإلقتصاد األخضر على الفكر البيئي بشكل خاص كالتنمول بشكل عاـ ةسيطر نظرا ل
توجيو االستثمارات إلى  كالتى تجعل االقتصاد أكثر كفاءة على المدل الطويل المجتمع الدكلى باألفكار 

اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية بما يؤدل الى كفاءة إستخداـ الموارد كإحداث نمو فى الدخل كالتوظف 
كبالتالى اإلسراع بتحقيق اىداؼ التنمية  مع تضمين البعد اإلجتماعى فى كافة األنشطة ذات العبلقة

كحاكؿ  لتنمية المستدامةكأداة كقاطرة لقتصاد األخضر  إلمضمونية اب  فقد إىتم ىذا البحث, المستدامة
اللقاءات كالدراسات كالمناقشات  , كما حاكؿ أيضا إيجازتقديم شرح لهذا الفكر كما يرتبط بو من قضايا 

( فى يونيو  21حوؿ ىذا الموضوع خاصة مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة )ريو + التى تمت 
ع اإلقتصاد األخضر فى سياؽ التنمية المستدامة . كقد تضمنت الوثيقة الذل ركز على موضو  2102

الختامية للمؤتمر رؤية مشتركة تشير الى أف اإلقتصاد األخضر ال يعتبر بديبل للتنمية المستدامة كلكنو أداة 
ـر أساسية لتيسيرتحقيق التنمية المستدامة كتخفيف الفقر من خبلؿ سياسات تراعى األكضاع الوطنية كتحت

 سيادة كل دكلة على مواردىا الطبيعية. 

إف ىذا البحث  يعتبر خطوة فى مشوار طويل يهدؼ فى النهاية الى اإلستفادة من مضموف فكر اإلقتصاد 
قتصاد إلاألخضر كتطوير منظومة متكاملة  للتحوؿ باالقتصاد المصرل من اقتصاد مستنزؼ للموارد إلى ا

تنمية المستدامة كالعدالة االجتماعية فى ظل الظركؼ البيئية للمجتمع األخضر الذل يعتبر أساسا لتحقيق ال
 المصرل.

ٌتقدم فرٌق البحث بالشكر والتقدٌر للسٌد األستاذ الدكتور على نصار مستشار 

دعمه و رعاٌته لهذا البحث لى مجهوداته وع البحث   

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 قائمة المحتويات

 5 ................................................................................................................ : مقدمة

 8 ......................................................................................................... البحث ملخص

 01 ........................................ المستدامة والتنمٌة األخضر االقتصاد حول مفاهٌمى إطار األول الفصل

 01 ............................................................... : تاريخية خلفية ك األخضر االقتصاد مفهـو:  أكال

 21 ..................................................................... األخضر كاالقتصاد المستدامة التنمية:  ثانيا

 20 ..................................... (:األخضر اإلقتصاد نقد فى  ( األخضر اإلقتصاد بشأف التوجهات بعض: ثالثا

 25 ............................................................................... االخضر االقتصاد مؤشرات: رابعا

 22 .............................................. )21+رٌو) المستدامة للتنمٌة المتحدة األمم مؤتمر  الثانى الفصل

 22 ............................................................................. : للمؤتمر التحضيرية األعماؿ: أكال

 11 ........................................... (:21+ ريو) المستدامة للتنمية المتحدة لمؤتمر الختامية الوثيقة:  ثانيا

 55 ...................................... األخضر االقتصاد مجال فى الدول بعض وخبرات تجارب:  الثالث الفصل

 55 ........................... االخضر االقتصاد باتجاه للتقدـ الدكؿ بعض اتبعتها التي كالمشركعات السياسات:  أكال

 55 ............................................................... األخضر لبلقتصاد التوجو فى نجاح قصص:   ثانيا

 01 ............................................................................ المستدامة التنمية تجارب بعض: ثالثا

 55 ............................................................. االقتصادية لؤلزمة يستجيب األخضر االقتصاد: رابعا

 06 ..................................................... باإلقتصاداألخضر العالقة ذات القضاٌا بعض: الرابع الفصل

 06 ..................................................................... األخضر كاالقتصاد البيئية التشريعات:   أكال

 60 .................................................... :األخضر باإلقتصاد كارتباطها األنظف اإلنتاج تكنولوجيا:  ثانيا

 68 .................................................................... األخضر لبلقتصاد المجتمعية التحديات: ثالثا

 81 ......................................................................... األخضر االجمالى المحلى الناتج:  رابعا

 اقتصاد إلى التحول متطلبات و لمصر ةالمستدام التنمٌة تحقٌق فى األخضر اإلقتصاد دور الخامس الفصل
 82 ................................................................................................................ أخضر

 20 ............................................................................................................. :المراجع

 22 ........................................................................................ سٌةأسا تعرٌفات( 0) ملحق

 011 ............................................ األخضر اإلقتصاد مجال فى الدول بعض وخبرات تجارب 2 ملحق

 

  



5 
 

 االقتصاد األخضر ودوره فى التنمٌة المستدامة
 مقدمة :

ىناؾ عبلقة تبادلية قوية بين االقتصاد كالبيئة، كىذه العبلقة أساسية لعمل كاستمرار كل منهما فاالقتصاد 
كمفتوح يمثل جزءا من النظاـ البيئى الكلى. يعتمد االقتصاد لتوفير يتواجد عادة ضمن نظاـ ديناميكى 

االحتياجات البشرية المتزايدة على الموارد الطبيعية، فالنشاط االقتصادل يقـو بالدرجة األكلى على 
كما  تمثل أيضا الوسط الذل يتم فيو تصريف   إستغبلؿ الموارد المتاحة كتمثل البيئة مصدر ىذه الموارد

العمليات االقتصادية المختلفة سواء كانت اإلنتاجية أك االستهبلكية. كعادة ما تتمتع البيئة بقدرة  مخلفات
. تعتمد من التلوث ذاتية على التخلص من ىذه المخلفات إذا كانت ىذه المخلفات عند مستويات معقولة

تها كمن ثم فإف أل ضرر يلحق البيئة على االقتصاد لتوفير اإلمكانيات البلزمة لحماية البيئة كتحسين نوعي
بالبيئة نتيجة سوء استخداـ الموارد أك تلويثها يؤثر سلبا على ىذه الموارد كبالتالى على مستول النشاط 

يعتمد كجود النشاط االقتصادل كقدرتو على النمو كاالستمرار على قدرة النظاـ البيئى االقتصادل.كبالتالى 
  على توفير الموارد كتصريف المخلفات.

على البيئة مجموعة من الضغوط مثل  ,بأنشطتو المختلفة ,يفرض النظاـ االقتصادلكعلى الجانب اآلخر 
االستنزاؼ  -مستنزفات طبقة األكزكف -غازات االحتباس الحرارل -ملوثات الهواء كالماء كالتربة

النفايات الصلبة  -متجددةاستهبلؾ الموارد الطبيعية الغير  -اإليكولوجى كاحتماؿ انقراض الكائنات الحية
 كالنفايات الخطرة.

فعل نضوب بعن المأزؽ الذل تواجهو البشرية،  -( 0262حدكد النمو( عاـ )كاف لتقرير )نادل ركما كقد  
 -الموارد االقتصادية كالنمو المتسارع للسكاف فى مستقبل قريب، أقرب بكثير مما يتوقعو الكثيركف

حلة البيئة المفتوحة إلى مرحلة البيئة المغلقة. كإلى ذلك صك الفضل فى انتقاؿ كعى العالم من مر 
أكدتها  تقرير)مستقبلنا المشترؾ( الذل خرج عن لجنة بركنتبلند مضمونية التنمية المستدامة التى

مفهـو اتفق على حيث  2112المؤتمرات التالية لذلك خاصة المؤتمر الذل عقد فى جوىانسبرج فى 
تلك التنمية التى تلبى حاجات الحاضر دكف المساكمة على قدرة األجياؿ المقبلة بأنها التنمية المستدامة 

فى تلبية حاجاتهم. أك تلك التنمية التى تستخدـ الموارد الطبيعية دكف أف تسمح باستنزافها أك تدميرىا 
ن منطلق أف جزئيا أك كليا. تلك العملية التى تقر بضركرة تحقيق نمو اقتصادل يتبلئم كالقدرات البيئية، م

 التنمية االقتصادية كالمحافظة على البيئة ىى عمليات متكاملة كليست متناقضة.
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الذل يشكل جملة -كمن تلك المضمونية انبثق االقتصاد البيئى كاالقتصاد المستداـ الذل يركز إطاره العاـ 
عليو فإف االقتصاد ك  قتصاد األخضر.اإلتلى ذلك ك  ,على المبادئ كاألسس البيئية -السياسات االقتصادية 

المدل تحدث كفى ىذا األخضر ىو مدل تترابط فيو الحلقات الحيوية بين االقتصاد كالمجتمع كالبيئة 
كنحن نسهم فى تقليل المخلفات المتبقية  -تحوالت العمليات اإلنتاجية كأنماط اإلنتاج كاالستهبلؾ

التى من شأنها تنشيط  - بعاثات الملوثةخفض التلوث كاإلنالحفاظ على الموارد ك للوحدة المنتجة ككذا 
فرص العمل البلئقة كالتركيج للتجارة المستدامة كتقليل حدكث الفقر كتحسين  إيجادكتنويع االقتصاديات ك 

  العدالة االجتماعية كأكضاع توزيع الدخل.

مم لؤل كبعد حدكث األزمات العالمية الثبلث قررت الجمعية العامة 2112فى كانوف األكؿ/ديسمبر 
قرار الجمعية العامة ( حيث دعا 21مستدامة)مؤتمر ريو +عقد مؤتمر األمم المتحدة للتنمية ال المتحدة

 مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة النظر فى القضايا التالية: 250/01رقم 

 .تجديد االلتزاـ السياسى بالتنمية المستدامة 

 .تقييم التقدـ المحرز كالثغرات فى التنفيذ 

 .مواجهة التحديات الجديدة كالناشئة 

 .اإلطار المؤسسى للتنمية المستدامة 

 .االقتصاد األخضر ضمن سياؽ التنمية المستدامة كالقضاء على الفقر 

االقتصاد األخضر ضمن  -0:الموضوعين األخيرينعلى  21ؽ على أف يركز مؤتمر ريو+اتفتم اإلك 
 اإلطار المؤسسى للتنمية المستدامة. -2سياؽ التنمية المستدامة كالقضاء على الفقر.

الكثيركانتقدىا الكثير أيضا.  كأيدىا  ,كبموضوع اإلقتصاد األخضرإىتمت جميع الدكؿ بفكرة المؤتمر 
كذلك إىتمت مصر بموضوع اإلقتصاد األخضر ضمن سياؽ التنمية المستدامة كقامت بمبادرات فى 

ل ضمن مكوناتها حزمة من السياسات منظومة إدارية متكاملة تشم من أجل بناءىذا الشأف 
 كالتشريعات. يشكل قطاع السلع كالخدمات البيئية دكف شك إحدل ركائز بناء االقتصاد األخضر.

 كإىتمامو بشكل خاص كالتنمول بشكل عاـ, بيئيكنظرا لسيطرة فكرة اإلقتصاد األخضر على الفكر ال
باإلمكانيات التى تجعل االقتصاد أكثر كفاءة على المدل الطويل فيزيد إنتاجية الموارد كبخاصة الطاقة 
كالمياه إلى أقصى حد ممكن مع خفض التلوث كتقليل النفايات، كبالتالى توجيو االستثمارات إلى اإلدارة 

داث نمو فى الدخل كالتوظف مع كإحكفاءة إستخداـ الموارد بما يؤدل الى   المستدامة للموارد الطبيعية
انتقادات لهذا الفكر  ىناؾعلى الجانب اآلخر ك   ,تضمين البعد اإلجتماعى فى كافة األنشطة ذات العبلقة
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اإلستفادة من يعتبر خطوة فى مشوار طويل يهدؼ فى النهاية الى  فإف ىذا البحث لذلك ,   ,مختلفةكرؤل 
للتحوؿ باالقتصاد المصرل من اقتصاد مستنزؼ   متكاملة مضموف فكر اإلقتصاد األخضر كتطوير منظومة

لتحقيق التنمية المستدامة كالعدالة االجتماعية عن طريق  اللموارد إلى االقتصاد األخضر الذل يعتبر أساس
كتتمثل  فى ظل الظركؼ البيئية للمجتمع المصرل.اإلدارة السليمة للموارد الطبيعية كالنظم اإليكولوجية 

 :لهذا البحث فيما يلى الفرعيةاألىداؼ 

 كعبلقتو بالتنمية المستدامة .ككيفية قياسو توضيح مفهـو االقتصاد األخضر  -0

 عرض رؤل كخبرات جهات مختلفة بشأف اإلقتصاد األخضر ك التنمية المستدامة -2

 . تحقيق االقتصاد األخضر كبالتالى التنمية المستدامةعرض كمناقشة بعض القضايا ذات اإلرتباط ب -5

  لتحوؿ إلى اقتصاد أخضرا كفوائد متطلبات عرض بعض  -1

تحليلي للمرجعيات كاألدبيات المختلفة التى تناكلت موضوع   ذا البحث على المنهج الوصفى الىعتمد إ
كمن خبلؿ ىذا التحليل  ,كمؤشرات قياسمستدامة كما يرتبط بها من قضايا االقتصاد كالبيئة كالتنمية ال

 .األىداؼ المذكورةيمكن الوصوؿ الى 
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 ملخص البحث

عتمد ىذا البحث على المنهج الوصفى التحليلي للمرجعيات كاألدبيات المختلفة التى تناكلت موضوع   إ
 اآلتية:األىداؼ  لتحقيق االقتصاد كالبيئة كالتنمية المستدامة كما يرتبط بها من قضايا  كمؤشرات قياس

 األخضر ككيفية قياسو كعبلقتو بالتنمية المستدامة .توضيح مفهـو االقتصاد  -0

 عرض رؤل كخبرات جهات مختلفة بشأف اإلقتصاد األخضر ك التنمية المستدامة -2

 عرض كمناقشة بعض القضايا ذات اإلرتباط بتحقيق االقتصاد األخضر كبالتالى التنمية المستدامة . -5

  ر.لمص عرض بعض  متطلبات كفوائد التحوؿ إلى اقتصاد أخضر -1

 كما يلى :  تم عرض ىذا البحث فى خمسة فصوؿ كقد.

تناكؿ ىذا الفصل مفهـو  :الفصل األكؿ : إطار مفاىيمى حوؿ االقتصاد األخضر كالتنمية المستدامة  
 كمؤشراتو كالنقد الموجو إليو, ككذلك مفهـو التنمية المستدامة كاإلرتباط بينهما.اإلقتصاد األخضر كتطوره 
االقتصاد األخضر ليس توجها بيئيا فقط كلكنو مهمة تنموية يشارؾ فيها جميع  كقد أكضح ىذا الفصل أف

ال يحل محل التنميَّة الميٍستىدىامة؛ بل أفَّ ىناؾ فهمنا كىو  القطاعات, يلعب فيها العلم كالتكنولوجيا دكرا ىاما
لم يعد  ك مفهوـى االٍقًتصىاد األخضرقد تطور ك .  االٍقًتصىادمطردنا بأفَّ تحقيق االستدامة يرتكزي على إصبلح 

ليصبح أكثر شموالن حيث تضمن  ، يقتصر على المنظور الميتػىعىلِّق بتغيُّر المناخ كخفض انبعاثات الكربوف
بادرات االستثمارات كاإلجراءات البلزمة ًلميواجهة تحدِّيَّات اإلدارة البيئيَّة كافة كبالتوازم توسَّع مفهوـي مي 

االٍقًتصىاد األخضر من تحقيق النمو االٍقًتصىادم األخضر على المدل القصير، ليشمل ًإٍسًترىاتًيجينا كضع 
 ٍقًتصىادية في إطاًر تعزيز الجهود المبذكلة لتحقيق التنميَّة الميٍستىدىامة على المدل الطويل.إلنماذج التنميَّة ا

  ق أىداؼ التنمية المستدامة .إف  تخضيراإلقتصاد  من شأنو اإلسراع بتحقي

بالنسبة للموقف بشأف اإلقتصاد األخضر: ىناؾ موقفاف متعارضاف تجاه تطبيق االقتصاد االخضر كعبلقتو 
برنامج األكؿ تتبناه منظمات االمم المتحدة المختلفة كبصفة خاصة  تحقيق التنمية المستدامة، الموقفب

توالت كمن ثم  2118تطبيقات االقتصاد األخضر منذ عاـ تبني الدعوة لكالذم االمم المتحدة للبيئة 
ريو حتى إنعقاد مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة مم المتحدة في ىذا االتجاهنظمات األمأنشطة 

مراجعة ك  مناقشة دكر االقتصاد األخضر فى التنمية المستدامة كالقضاء على الفقرالذم ركز على  (21+
. على الجانب اآلخر، أخذت بعض منظمات المجتمع المدني المعنية ية المستدامةاإلطار المؤسسى للتنم

بالبيئة كالتنمية المستدامة، موقفان معارضان لتطبيق االقتصاد االخضر لما يركنو من آثار معوقة لعمليات التنمية 
متقدمة كالتى تقدـ دعم كبير فى القدرات المالية بين الدكؿ النامية كتلك الفي الدكؿ النامية حيث الفارؽ ال
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يحد من القدرات التنافسية للدكؿ  بما مادل كبير لشركاتها للبحوث كالتطور إلنتاج تكنولوجيا مراعية للبيئة
فرض معايير بيئية على ذلك باالضافة الى إحتماؿ قياـ بعض الدكؿ المتقدمة أك الشركات الكبرل ب ،النامية

يز بين منتجات الدكؿ المختلفة بهدؼ سيطرة يعدـ التوافق البيئى للتم كالواردات, أك استخداـ الصادرات
، أك كضع عقوبات تجارية أك اقتصادية بعض الدكؿ المتقدمة على األسواؽ كإمكانية دخوؿ أسواؽ جديدة

في حاؿ عدـ االلتزاـ بمعايير االقتصاد االخضر بما يزيد من خلل ميزاف مدفوعات الدك ؿ النامية أك يحد 
 دراتها على تحقيق معدالت النمو االقتصادم المطلوبة لتحقيق التنمية.   من ق

أما بالنسبة لمؤشرات قياس اإلقتصاد األخضر فقد بذلت مجهودات فى ىذا الشأف من عدة جهات منها  
اية لجنة التنمية المستدامة كمنظمة الغذاء العالمية كالبنك الدكلى كبرنامج األمم المتحدة للبيئة . كفى النه

يمكن القوؿ بأف  مؤشرات اإلقتصاد األخضر ىى مؤشرات إختيارية للدكؿ كلكنها تندرج تحت ثبلثة فئات 
. على   مؤٌشرات بشأف مسار التقٌدـ كالرفاه االجتماعيمن المؤشرات :  مؤشرات إقتصادية كمؤشرات بيئية ك 

 كل دكلة أف تحدد المؤشرات داخل كل فئة بما يناسب ظركفها الوطنية  .

: بناء على قرار الجمعية العامة  )21تناكؿ  مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة )ريو+الفصل الثانى :
يرٌكز على  2102في عاـ  م مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامةيٌ تنظب األمم المتحدة للبيئةلبرنامج 

, كاإلطار المؤسسي للتنمية المستدامة االقتصاد األخضر في سياؽ التنمية المستدامة كالقضاء على الفقر
قامت العديد من الجهات بمجهودات فى سبيل التحضير لهذا المؤتمر  منها برنامج األمم المتحدة للبيئة 

 كمنظمة  اإلسكوا بالتعاكف  مع ىيئات عربية كإقليمية.

قاطرة جديدة للنمو،  علي انها االقتصادات الخضراءتقريرا قدـ فيو برنامج األمم المتحدة للبيئة أصدر 
لطلب . كما ذكر التقرير أيضا أف اكأنها تولِّد فرص عمل كريمة، كأنها حيوية للقضاء على الفقر المستمر

في المائة بفضل حدكث تقدـ   11قل بنسبة تبلغ نحو متوقع أف ي 2151العالمي على الطاقة بحلوؿ عاـ 
الكربوف المرتبطة بالطاقة بنحو الثلث بحلوؿ عاـ ل انبعاثات ثاني أكسيد يقل, تكبيرة في كفاءة الطاقة

ر فرص عمل جديدة ستتجاكز بمركر الوقت الخسائر يتوفباإلضافة الى  مقارنة بالمستويات الحالية 2151
 في فرص عمل "االقتصاد البني"، السيما في قطاعات الزراعة كالمباني كالطاقة كالغابات كالنقل.

بالتنسيق مع األمانة الفنية لجامعة الدكؿ  21يرات اإلقليمية لمؤتمر+تولت االسكوا اإلشراؼ على التحض
العربية كىيئات عربية كإقليمية كنظمت عدد من اللقاءات اإلقليمية ككرش العمل االستشارية كدكرات بناء 
القدرات. كقد عقدت الدكؿ العربية سلسلة من االجتماعات التحضيرية أسفرت عن مجموعة من التوصيات 

سية منها تشجيع الحكومات العربية على تبنى مفاىيم االقتصاد األخضر كتهيئة مناخ استثمارل لجذب الرئي
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المشاريع كالتكنولوجيات ككضع أطر مؤسسية لتسهيل االنتقاؿ إلى االقتصاد األخضر, كأف  برنامج عمل 
صادية كالبيئية، كمن ثم االقتصاد األخضر ىو برنامج كاسع النطاؽ يهتم بجميع النواحى االجتماعية كاالقت

يجب تنفيذ أنشطة االقتصاد األخضر بعد ترتيب الخطوات بحسب األكلوية فى القطاعات الرئيسية التى 
 تؤثر فى المجتمعات العربية على المدل القصير خاصة الشباب كالنساء كالفقراء..

ساسية لئلنتقاؿ الى اإلقتصاد سكوا( أف الشركط األإلعرضت اللجنة االقتصادية كاالجتماعية لغربى اسيا )ا
 األخضر فى المنطقة العربية تتضمن: 

 تعميم مبادئ االقتصاد األخضر فى خطط التنمية الوطنية كاألجندة اإلقليمية -
 مشاركة القطاع الخاص -
 تعزيز دكر المجتمع المدنى كتشجيع الشراكات -
 الربط بين نظاـ االبتكار كالبحث كالتطوير -

 برامج التدريب كإعادة التدريب المهنىتحسين التعليم كتعزيز  -
 نقل التكنولوجيا كترتيبات جديدة فى التمويل -

 تشجيع التكامل اإلقليمى كإنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرل -

مؤتمر الأعلن الوزراء العرب المسؤكلين عن شؤكف البيئة الصيغة النهائية لبلعبلف الوزارل العربى حوؿ 
عزمهم على  السعى جاىدين إلى اإللتزاـ السياسي لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة كالذل أكدكا فيو 

 . العربية كبذؿ كافة الجهود لتحقيقها كفقان لمبدأ المسؤكلية المشتركة كلكن المتباينة

لتنمية صدرت الوثيقة الختامية كالتى تضمنت االلتزاـ با المتحدة للتنمية المستدامةاألمم فى نهاية مؤتمر  
المستدامة كتشجيع بناء مستقبل مستداـ اقتصاديا كاجتماعيا كبيئيا لصالح األجياؿ الحالية كالمقبلة 
كالتأكيد على أف الناس ىم محور التنمية المستدامة ك التأكيد أيضا  على أىمية الحرية كالسبلـ كاحتراـ 

الحكم الرشيد كسيادة القانوف . كما أكد حقوؽ اإلنساف، كالمساكاة بين الجنسين كتمكين المرأة ك  أىمية 
المؤتمر على أف أحد األدكات الهامة المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة ىو االقتصاد األخضر، كالذل 
يجب أف يسهم فى القضاء على الفقر كتحقيق النمو االقتصادل المطرد كتحسين رفاىية اإلنساف كخلق 

تمرار النظم األيكولوجية لكوكب األرض فى تأدية كظائفها فرص عمل الئقة للجميع مع الحرص على اس
على نحو سليم مع مراعاة أف تكوف سياسات االقتصاد األخضر فى سياؽ التنمية المستدامة متسقة مع 
القانوف الدكلى كأف تحتـر السيادة الوطنية لكل بلد على موارده الطبيعية كأف تكوف مدعومة ببيئة مؤاتية 

ئفها بشكل جيد على جميع المستويات، مع قياـ الحكومة بدكر قيادل إلى جانب كمؤسسات تؤدل كظا
مشاركة جميع األطراؼ المعنية مثل المجتمع المدنى كأف تعزز  التعاكف الدكلى كاإلبتكار كنقل التكنولوجيا 
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لختامية تضمنت الوثيقة ا ككذلك األنشطة اإلنتاجية التى تسهم فى القضاء على الفقر فى الدكؿ النامية.
 أيضا مواضيع كمجاالت العمل ككسائل التنفيذمن حيث النواحى المالية كالتكنولوجيا كالبشرية كغيرىا.

 خاصة بشأف: الوثيقة النهائية الى حد كبير مع ما جاء باإلعبلف الوزارل العربى حوؿ المؤتمر تتوافق كقد

 كليس مفهومان بديبلن عنهاأداة ن لتحقيق التنمية المستدامة ك  ف االقتصاد األخضريعر ت. 
  من  تحد عدـ كضع عوائق اك التزاماتك احتراـ سيادة الدكؿ على مصادرىا الطبيعية أىمية

 .الصادرات أك األنشطة االنتاجية التى تحقق التنمية المستدامة 
  عدـ استخداـ مصطلح االقتصاد األخضر كنموذج موحد يطبق على الكل، أك كذريعة

 ىا كمعايير بيئية يصعب تنفيذلخلق حواجز تجارية 
  التأكيد على مبدأ التحوؿ التدريجي لبلقتصاد األخضر كما يعرؼ كيطور على الصعيد

بما يتناسب ك الوطني بما يتفق مع األكلويات كأىداؼ التنمية المستدامة الوطنية، 
 كالخصائص االقتصادية كاالجتماعية لكل دكلة كباعتماد السياسات المناسبة

عرض موجز  لفصلناكؿ ىذا ات: األخضر االقتصادتجارب كخبرات بعض الدكؿ فى مجاؿ لث: الفصل الثا
لتحقيق تقدـ  –فى صورة برامج أك سياسات أك مبادرات  –لبعض المجهودات التى قامت بها بعض الدكؿ 

كثير من   .المختلفة االقتصاديةفى القطاعات  في اطار التنمية المستدامةأك األخضر  االقتصادفى إتجاه 
ىذه التجارب كانت فى مجاؿ الطاقة حيث خصصت الدكؿ ميزانيات كثيرة للتقدـ فى ىذا المجاؿ ضمن 

أك لتحقيق من اآلثار الخطيرة المحتملة الحدكث حماية البيئة  كسياسات تخفيض إنبعاثات غازات الدفيئة  
مة كأخرل فى مجاؿ التنمية دكؿ أخرل حققت إنجازات فى مجاؿ الزراعة المستدا التنمية المستدامة.

بعض ىذه التجارب   لقول العاملة.النقل , إدارة المصايد أك تنمية اإدارة المياه ,  الغابات , العمرانية  , 
تم تنفيذ بعض التجارب في قطاعات اخرم في قطاعات معينة تم تنفيذىا في اطار التنمية المستدامة بينما 

تحت مظلة  انب االخر تم تنفيذ بعض التجارب في قطاعات اخرمنحو التوجو لبلقتصاد األخضر علي الج
اإلقتصاد األخضر كأيضا تحت مظلة التنمية المستدامة مما قد يعطي انطباعا بتداخل المفاىيم بين التنمية 

 .المستدامة كاالقتصاد االخضر اك قد يدؿ علي فهم عميق لتكامل المفهومين  

تناكؿ ىذا الفصل قضايا التشريعات كالتكنولوجيا كالتحديات : الفصل الرابع :بعض القضايا ذات العبلقة 
 المجتمعية كحسابات الموارد الطبيعية.
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قد ك وطنية يحتاج أطر تشريعية مبلئمة إف كضع كدعم مبادئ االقتصاد األخضر فى خطط التنمية ال-1
الوطنى كالئحتو التنفيذية فى ضوء ما يتم االتفاؽ عليو بشأف  يتطلب األمر إعادة مراجعة قانوف البيئة

 االقتصاد األخضر كالواقع المصرل كبالتركيز على :

  عدـ كضع عوائق اك التزاماتتأكيد سيادة الدكلة على مواردىا الطبيعة  ك.  
  التأكيد على مبدأ التحوؿ التدريجي لبلقتصاد األخضر كما يعرؼ كيطور على الصعيد

 .بما يتفق مع األكلويات كأىداؼ التنمية المستدامة الوطنيةالوطني 
 اعتماد السياسات المناسبة. 
  كضع أدكات لتحفيز القطاعات المختلفة على تنفيذ أنشطة فى مجاؿ اإلقتصاد

 األخضر  متضمنتا الثواب كالعقاب .
ؿ إلى اقتصاد أخضر إف التشريع البيئى كحده ال يعتبر دليبل على توفير متطلبات تحقيق ىدؼ التحو -2

فعالية تنفيذ ىذا التشريع أك بمعنى آخر القدرة على التنفيذ السليم العادؿ لهذا التشريع على المهم كلكن 
جميع المستويات, كيستلـز ذلك  التوعية بالقانوف كمحتوياتو كدكر األفراد كالجهات المختلفة كحقوقها 

عادؿ من قول بشرية كبنية مؤسسية كبنية فنية موائمة كتوفير مقومات كمتطلبات التنفيذ ال -ككاجباتها 
 كنظم معلومات مصادر تمويل كحوافز كغيرىا 

ك حساب تكلفة الموارد الطبيعية يحتاج األمر أيضا إدخاؿ كتطبيق مفهـو حسابات التكاليف البيئية -3
ارد ليست سلع كإدماجها ضمن الحسابات القومية خاصة حسابات الناتج المحلى بإعتبار أف ىذه المو 

كأخذىا فى اإلعتبار عند إجراء دراسات الجدكل البيئية , عديمة السعر مع مراعاة الظركؼ اإلجتماعية 
بحيث يدخل ذلك المفهـو على مستول الشركات  لؤلنشطة المختلفة كأيضا فى الحسابات اإلقتصادية

 .كالمؤسسات باإلضافة للمستول القومى
تتضمن األبعاد االقتصادية للتنمية المستدامة االستخداـ الرشيد لؤلدكات التقنية كتطوير التكنولوجيا -4

كاستحداث تكنولوجيات اإلنتاج األنظف التى تؤدل إلى تعظيم كفاءة استخداـ الموارد بما يضمن الحفاظ 
االنبعاثات كالنفايات الناتجة كما على المواد الخاـ كالطاقة كاستبعاد المواد الملوثة للبيئة كتقليل كافة 

قتصاد األخضر. كيندرج تحت ىذا المسمى أل تكنولوجيا إلعناصر ا أحدكنوعا.تعتبر التكنولوجيا النظيفة 
مقتصدة فى استهبلؾ الموارد الطبيعية أك تعمل على حمايتها كحسن إدارتها مثل استبداؿ الوقود 

 ن الطاقة الشمسية كطاقة الرياح .األحفورل بالغاز الطبيعى كتعظيم اإلستفادة م
  : الفصل الخامس: دكر اإلقتصاد األخضر فى تحقيق التنمية المستدامة لمصرك متطلبات التحوؿ

اإلدارة فى ضوء ما تم مراجعتو فى الفصوؿ السابقة تم صياغة متطلبات التحوؿ فى مجاالت: التوعية , 
ن الوطنية , تطوير كتفعيل سياسات مناسبة , صياغة الرشيدة للموارد الطبيعية , تطوير كتفعيل القواني
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مؤشرات قياس مبلئمة , مشاركة القطاعات المختلفة  , تشجيع كدعم اإلستثمار فى أنشطة اإلقتصاد 
, دعم اإلبتكار كالبحث العلمى كنقل التكنولوجيا  ,  األخضر من خبلؿ سياسات  كقوانين محفزة 

التى يمكنها المشاركة فى عملية التنمية كالتخطيط كالتنفيذ السليم التدريب بناء القدرات ذات الصلة ك 
 األخضر. نشطةمما يسهم فى توفير فرص للعمل البلئق كفرص لؤل

عرض ىذا الفصل أيضا محاكر عمل الحكومة المصرية من أجل تحقيق مستويات متزايدة من التنمية 
عتمادا على الكربوف , كحزمة البرامج فى المستدامة كالتوجيو الى سياسة اإلقتصاد األخضر األقل إ

 , النقل , الزراعة كالتدابير المؤسسية لكل ذلك.قطاعات الطاقة , الصناعة 
كفى النهاية عرض البحث أمثلة لبعض فرص اإلستثمار فى مصر للتوجو لئلقتصاد األخضر لئلسراع بتحقيق 

  التنمية المستدامة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 الفصل األول

االقتصاد األخضر والتنمٌة المستدامةإطار مفاهٌمى حول 
1

 

 

ككذلك مفهـو التنمية  كالنقد الموجو إليو, اإلقتصاد األخضر كتطوره كمؤشراتوـ و يتناكؿ ىذا الفصل مفه
إلقتصاد األخضر فقد تم با المستدامة كاإلرتباط بينهما. أما المفاىيم المرجعية ذات العبلقة األساسية 

  (. 0عرضها بشئ من التفصيل فى ملحق )

 خلفية تاريخية : صاد األخضر واالقتمفهوم :  أوال

حتى كقت قريب لم يقدر للعبلقة بين العلـو االقتصادية كعلـو البيئة أف تتوثق بشكل كاؼ، على أف 
كالبيئية كالسكانية الخاطئة المنهج قد المشكبلت العالمية التى يفسرىا الكثير من الممارسات االقتصادية 

أدت إلى توثيق ىذه العبلقة كتأكيدىا بشكل بارز كبات مؤكدا أف كثيرا من التقنيات المعاصرة التى ابتكرىا 
 -اإلنساف قد ساىمت بشكل حاد فى تلويث البيئة كتقصير أجل نفاذية الموارد الطبيعية )اختراع المبيدات

 المواد الكيميائية الخطرة كما ينتج عنها من النفايات(. -اللدائن -لصناعيةاألسمدة ا -المطاط الصناعى

  ( الذل تواجهو البشرية بفعل 2حدكد النمو" عن المأزؽ) -0262كاف لتقرير "نادل ركما
نضوب الموارد االقتصادية كالنمو المتسارع للسكاف فى مستقبل قريب أقرب بكثير مما يتوقعو 

انتقاؿ كعى العالم من مرحلة البيئة المفتوحة إلى مرحلة البيئة المغلقة. حيث ساد فى الفضل فى ,الكثيركف
العقود األكلى من القرف العشرين االعتقاد بأف المزيد من اإلنتاج يزيد من االستهبلؾ، كلكن بعد اقتراب 

ب فى كونو بيئة أجل النفاذية لكثير من الموارد الطبيعية لكوكب األرض تبين للعلماء حقيقة ىذا الكوك
مغلقة ال تسمح للعمليات االقتصادية باستغبللها بشكل سرمدل كأف ىذا االستغبلؿ البد كأف يكوف لو 
حدكد كمن ثم ضركرة خضوع النشاط االقتصادل للضوابط الطبيعية. كىنا تظهر ضركرة ابتكار مناىج 

 األنشطة االقتصادية. كطرؽ جديدة لتقييم ىذه الضوابط كآثارىا المترتبة على مسار كمستقبل

 ضارة الصناعية كمدارسها كأدكاتها حفى ضوء الفهم السابق نشأت حركات الخضر الرافضة لل
إلى ,كإدارتها التى خلقت نوعا من االستهبلؾ البشرل المجنوف الذل يمكن أف يؤدل بالبشرية

ىى مخازف )التى استهبلؾ الغابات  -انقراض األنواع -الدفيئة العالميةمثل  ة يكارثمشاكل  
 األكسيجين(.

                                                           
1
 شارك فى إعداد هذا الفصل : أ.د. محمد سمٌر مصطفى ,    د. هبة مغٌب   ,   أ. كرٌمة الصغٌر  ,   م. زٌنب الصادى  
2
النمو: تقرٌر لمشروع نادى روما عن المأزق الذى تواجهه حدود  -(دونٌلٌا مٌدوز وآخرون)ترجمة محمد مصطفى غنٌم( 

 .1976دار المعارف: القاهرة  -البشرٌة
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 المعدة من قبل مركز لندف في احد البحوث  0282خضر في عاـ ظهر مفهـو االقتصاد األ
 Blueprint for aمخطط تفصيلي لبلقتصاد األخضر )( تحت عنواف"LEECقتصاد البيئي )لئل

Green Economy)1 كالذم يعرؼ بتقرير بيرس كالذم ربط بين مفهـو االقتصاد كالبيئة باعتباره
علي أنو أداة  األخضركسيلة لتحقيق التنمية المستدامة كفهمها . قدـ ىذا التقرير تعريف االقتصاد 

االقتصادية كالمالية كلم يقدمو علي انو مفهـو جديد أك  األدكاتلتحقيق التنمية المستدامة من خبلؿ 
الرؤل األكاديمية  ةركز ىذا التقرير علي السياسات العامة كترجمكقد  لف عن التنمية المستدامة.يخت

كز التقرير علي دمج كما ر عطي توصيات عملية .أصاد البيئي بطريقة مبسطة ك إلقتللقضايا الناشئة في ا
تؤخذ في  إفجب تحديد القيم االقتصادية التي ي إليالبيئة في القرارات االقتصادية كالذم يحتاج 

االعتبار عند التخطيط لسياسات االقتصادية . تناكؿ ىذا التقرير محاكلة لتقدير التكاليف البيئية 
قيمة الخدمات البيئية ليست  أف إيضاحذلك غير ممكن كلكن من اجل  أفبشكل دقيق مع مراعاة 

مجانية مما يفرض ضركرة التفكير بطريقة عقبلنية حوؿ المكاسب كالخسائر المعنية. كالهدؼ 
من كضع تصور للتكاليف البيئية ىو عدـ مقايضة المكاسب المالية في مقابل الخسائر في  األساسي

ية فعالة على الصعيد الوطني يقدـ الكتاب شرح سياسة بيئ أخرمكمن ناحية  .2رأس الماؿ الطبيعي
 (لتحقيق االستدامة في االقتصاد الوطني.3التكميلية للكتاب األجزاء)على المستول العالمي في 

  بعنواف 0220ظهرت دراسة اخرم سنو ( االقتصاد األخضرThe Green  Economy)4  قدمت
االقتصاد البيئي،   عن كتاب  بأنو5 5كبشوراكما كصفة ىانز إطارا أكسع للربط بين التنمية كالبيئة.

 كاالقتصادلمجاالت البيئة، في ا ه الدراسةىذ كتبحث .كالمؤسسية السياسية كاالستدامة، كتداعياتها
التي  ة النظرهمن كج ه الدراسةىذ مايكل جيكوبكالسياسة البيئية كالسياسة االقتصادية. ككتب 

من خبلؿ  األخضراالقتصاد  إلي. نظرت ىذه الدراسة االلتزاـ بالحفاظ على البيئة أنهاعلي كصفها 
نما التوصل الي برىاف إكاديمي أكلم يكن الهدؼ من الدراسة تقديم منهج البيئة كاالقتصاد العبلقة بين 

من العبلقة بين البيئة كاالقتصاد من جانب المؤيدين كأيضا من جانب المعارضين.  األساسيةللعناصر 
تحقيق التنمية المستدامة من  إلي أداة أكعلي انو كسيلة  األخضرقتصاد إلاكأيضا قدمت تلك الدراسة 

 االقتصاد كمؤشراتو.كقد تناكؿ  الكاتب  الموضوعات اآلتية ذات الصلة : أدكاتخبلؿ استخداـ 
 كقوة دافعة لتحقيق االستدامة.  أخرمقول السوؽ كسبب للتدىور البيئي كمن ناحية  -أ 
 مراعاةالحالية مع  األجياؿمن  أكسعقتصادم للتغير البيئي من منظور إلنطاؽ كمجاؿ التقييم ا -ب 

 . الفركؽ في الدخل في التقييم

                                                           
1
D. Pearce and others (1989).Blueprint for a Green Economy, Earthscan Publications Ltd. London, 

2
 Cambridge (2010)Blueprint 1: For a Green Economy. Cambridge Programme for Sustainability 

Leadership's review  (http://www.goodreads.com/review/show/136120817) 

3
Blueprint 2: greening the world economy & Blueprint 3:measuring sustainable development  

4
M. Jacobs, (1991)The Green Economy. Pluto Press, London. 

5Hans Opschoor (1995). Book review. Ecological Economics, vol. 12, issue 3, pages 256-256 
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 .قوة كضعف االستدامة كقضايا القيمة الحقيقة كعدـ اليقين  -ج 

االقتصادية مثل الناتج المحلي اإلجمالي  األدكاتكاالستدامة كدكر  (zero growth)عدـ النمو -د 
  . ئية الماديةمؤشرات البيالاألخضر اك 

 . تحليل التكاليف كالمنافع-ق 

 الرفاىة كنوعية الحياة في مقابل اإلنتاج أك المتغيرات المتصلة بالدخل. -ك 

 طبقا لما ذكر في كثيقة , ىتماـ الدكلي البلـز إلكلكن لم يحصل مفهـو االقتصاد االخضر علي ا
السادسة الدكرة مم المتحدة للبيئة في ألقتصاد االخصر المقدمة من قبل المدير التنفيذم لبرنامج اإلا

كالعشركف لمجلس اإلدارة/المنتدل البيئي الوزارم العالمي. كلذلك اختفي المفهـو لفترة حتى ظهر مرة 
األىداؼ كىو عاـ األزمة المالية العالمية كالتي اثرت علي مسيرة تحقيق  2118اخرم في عاـ 

في النماذج كالمفاىيم نظر الدكؿ الي أىمية إعاده النظر مما كجو  اإلنمائية كتحقيق التنمية المستدامة
غيُّر المناخ كتدىور النظاـ كخاصة مع استشعار المخاطر التي قد تنتج عن ت االقتصادية التقليدية

طلقت أحيث  مفهـو االقتصاد األخضرخرم أكفي ىذا اإلطار ظهر مرة  اإليكولوجي غير المستداـ
زمات ألضر ضمن مجموعة مبادرات تسعي لمواجهة اقتصاد االخمنظمة االمم المتحدة مبادرة اال

 :1أىمها التيك العالمية المتعددة كالمترابطة 
أسوأ أزمة مالية منذ  2116/2118األزمةي المالية: تيعتبر األزمة المالية التي اجتاحت العالم عاـ  - أ

"الكساد الكبير"، حيث أسفرت عن فقداًف العديًد من فرص العمل كالدخل في ميختلف 
القطاعات االٍقًتصىادية، كقد انعكست اآلثاري الميتػىرىتػِّبىة على األزمة المالية على األكضاع االٍقًتصىادية 

تزايدة على الحكومات، كضغوطه على كالمعيشيَّة في ميختلف أنحاء العالم؛ إٍذ نتج عنها ديوفه مي 
كانخفاض السيولة الميتاحة  Sovereign Wealth Funds (SWF)الصناديق السيادية )

 لبلستثمار.
بسبب زيادة  2112ك  2118األزمةي الغذائيَّة: ازدادت حدةي األزمة الغذائيَّة خبلؿ العامين  - ب

ا إلى زيادة تكاليف اإلنتاج، كالتوسُّع الكبير أسعار السلع الغذائيَّة األساسيَّة التي يعزل سببها جزئين 
في قطاع الوقود الحيوم، فضبلن عن ارتفاع ميعىدَّالت البطالة، كنتيجة لذلك ارتفع عددي األشخاص 

 الميعىرَّضين لخطر الجوع كسوء التغذية في العالم إلى مليار شخص.

تتطلَّب تضافر الجهود البلزمة لميواجهة أزمةي المناخ: برزت أزمة تغيُّر المناخ كأكلوية عالميَّة  - ت
 -كالتي ازدادت ميعدالت حدكثها خبلؿ األعواـ القليلة السابقة -التغيُّرات الحادة في المناخ

 كالتكيُّف معها كالتخفيف من آثارًىا.

                                                           
1

 /http://www.ennow.netموقع جرٌدة "البٌئة االن" علً شبكة االنترنت 

http://www.ennow.net/?browser=view_article&ID=794&lang=0&loac=0&section=14&supsection=&file=0&keyword=
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في تلك الفترة توجهت العديد من الدكؿ الي اتخاذ مجموعة من اإلجراءات للتصدم لتلك االزمات في 
ىتماـ مجٌددان باالقتصاد األخضر من إلا حذببرنامج األمم المتحدة للبيئة بدكر مفيد في ـ حين قا

لوضع تصور إلجراءات  .‘‘الصفقة الخضراء العالمية الجديدة’’خبلؿ تركيجو لما اصطيلح على تسميتو 
زمة المالية كطرؽ إنعاش االقتصاد كلكن في إطار استدامة البيئة . ككلل ىذا الجهد بالنجاح لؤلالتصدم 
بهدؼ كضع  2118مبادرة شاملة بشأف االقتصاد األخضر في عاـ برنامج البيئة أطلق كمن ثم 

 السياسات العامة كمسارات العمل بشأف تحقيق نمو اقتصادم أكثر استدامةن.

الذم يراعي  األخضرفاؽ العاـ كحث برنامج االمم المتحدة للبيئة على النمو نإلاايدت تلك المبادرة 
 إلنعاشف بعض االنفاؽ البلـز مايشير الى ألمؤسسة لالجديد كقد تضمن اإلصدار االحتياجات البيئية 

كقد كاف استجابة تقـو على مراعاة البيئة.  كثيرةاالقتصاد يجب أف يتضمن استثمارات بيئية كخلق كظائف  
ثار آفي ظل االزمة مما يعكس االىتماـ المتساكم بمعالجة أسرع كثيرا كأكثر جذرية الحكومات لذلك 

كقد اقترحت تلك المبادرة اف تتركز الحوافز المالية علي قطاعات .  معالجة القضايا البيئيةزمة المالية  ك ألا
كاالستثمارات في مجاؿ النقل  ةمحددة كالتي من شأنها الحفاظ علي البيئة مثل المباني الموفرة للطاق

ددة. كأشارت الي اف علي الدكؿ النامية اف تحدد أكلويات االستثمار لزيادة المستداـ كالطاقة المتج
 .1كالصرؼ الصحي لما لهذه القطاعات من عائد اجتماعي كاضح  اإلنتاجية الزراعية كإدارة المياه العذبة

اإلعانات من  للحد بشكل كبير كما اكصت ايضا باتخاذ االجراءات البلزمة إلصبلح السياسات المحلية  
 الحوافز االيجابية كالضرائب المناسبةكضع الضارة)على سبيل المثاؿ: الوقود األحفورم(، كبدال من ذلك 

 القضايا المشتركةفي بعض ىذا باإلضافة الي معالجة قتصاد أكثر اخضرارا.إ التي من شأنها التشجيع علي
ىذه كاإلدارة المتكاملة للمياه العذبة.كيجب اف تستند  استخداـ األراضي كالسياسات الحضرية

 االصبلحات في السياسات المحلية على الرصد الفعاؿ كإدماج مبادئ المحاسبة البيئية.

 االقتصادية السريعة النمو، كالذم نموذج جديد من نماذج التنمية بأنو  ىناؾ تعريف لبلقتصاد األخضر
أساسو يقـو على المعرفة لبلقتصاديات البيئية كالتي تهدؼ إلى معالجة العبلقة المتبادلة  بين 

النظاـ  على  االقتصاديات اإلنسانية كالنظاـ البيئي الطبيعي، كاألثر العكسي للنشاطات اإلنسانية
باالقتصاد »ارم، كىو يناقض نموذج ما يعرؼ التغير المناخي، كاالحتباس الحر  اإليكولوجى مثل

كالذم أساسو يقـو على الوقود الحجرم مثل الفحم كالبتركؿ كالغاز الطبيعي. ، ىذا عدا  « األسود

                                                           
1UNEP.(2009)Global green new deal. policy brief. Published by the United Nations Environment 

Programme as part of its Green Economy Initiative in collaboration with a wide range of 

international partners and experts. 
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ما يعرؼ بفرص العمل الخضراء، كضماف النمو االقتصادم  إيجادأىمية نموذج االقتصاد األخضر في 
  .1االحتباس الحرارم، كاستنزاؼ الموارد كالتراجع البيئيالمستداـ كالحقيقي، كمنع التلوث البيئي، ك 

 يقـو على أساس احتراـ  يعتمد على التنمية الخضراءقتصاد إأيضا  بأنو  كيعرؼ االقتصاد األخضر
الموارد كالطاقات استخدامان أمثل، إذ إنو ال ينتج  فهو يستخدـ , البيئة كترشيد استخداـ الموارد الطبيعية

انبعاثات تؤثر سلبا حدكث دكف أم مساىمة في  ,يوائم البيئة كيحافظ عليها بشكل بشكل جائر كإنما
كتعزيز فرص العمل كالتنمية المستدامة.كيرتكز مفهـو االقتصاد األخضر على إعادة  , البيئة كاإلنساف على

ل طريقا تشكيل كتصويب األنشطة االقتصادية لتكوف أكثر مساندة للبيئة كالتنمية االجتماعية بحيث يشك
 نحو التنمية المستدامة.

  االقتصاد األخضر بكونو: 2101يعرؼ برنامج األمم المتحدة فى جهوده التى بدأت فى 

االقتصاد الذل ينتج عنو تحسن فى رفاىية اإلنساف كالمساكاة االجتماعية كيقلل من المخاطر البيئية  -
 كندرة الموارد اإليكولوجية.

انبعاث الكربوف كتزداد كفاءة استخداـ الموارد.حيث لم يعد اإلنتاج فى عالم االقتصاد الذل يقل فيو  -
، كم ينتج بل أصبح كيف ننتج كبأل موارد كانعكاسات بيئية.  اليـو

 باعتباره الحاجة، عند بنائو كيعيد بل الطبيعي كيحسنو الماؿ رأس على التنمية مسار يحافظ أف كيجب - 

 .2الطبيعة حياتهم على كنمط أمنهم يعتمد الذين فقراءلل خاصة للمنفعة العامة، مصدرنا

 نظاـ أنشطة اقتصادية تتعلق بإنتاج كتوزيع كاستهبلؾ البضائع كالخدمات  ىوقتصاد األخضر" اإل
عٌرض في الوقت نفسو األجياؿ المقبلة إلى مخاطر ي كيفضي في األمد البعيد إلى تحٌسن رفاه البشر، كال

االقتصاد األخضر ينطوم على الفصل بناء على ىذا التعريف فإف ك .3إيكولوجية كبيرةبيئية أك حاالت ندرة 
بين استخداـ الموارد كالتأثيرات البيئية كبين النمو االقتصادم. كىو يتسم بزيادة كبيرة في االستثمارات في 

القطاعات الخضراء، تدعمو في ذلك إصبلحات تمكينية على مستول السياسات. كتتيح ىذه 
ستثمارات، العمومية منها كالخاصة، اآللية البلزمة إلعادة رسم مبلمح األعماؿ التجارية كالبنى التحتية اال

عتماد عمليات استهبلؾ كإنتاج مستدامة. كسوؼ تفضي عملية إعادة إلكالمؤسسات، كىي تفسح المجاؿ 
د الوظائف الخضراء رسم المبلمح ىذه إلى زيادة نصيب القطاعات الخضراء من االقتصاد، كارتفاع عد

                                                           
1
 http://beatona.netبٌئتنا" علً شبكة االنترنت "البوابة البٌئٌة الرسمٌة لدولة الكوٌت  
2
(  " نحااو اقتصاااد أخساار مسااارات الااى التنمٌااة المسااتدامة والقسااا  علااى الفقاار مرجااع 2111برناااما األماام المتحاادة للبٌئااة   ) 

 لواسعى السٌساسات".
3
  www.unep.org  االنترنت علً شبكة  برناما األمم المتحدة للبٌئةموقع  

http://www.unep.org/
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كالبلئقة، كانخفاض كميات الطاقة كالمواد في عمليات اإلنتاج، كتقلص النفايات كالتلوث، كانحسار كبير 
 االحتباس الحرارم. اتفي انبعاثات غاز 

  قتصػاد الػذم يوجػد بػو نسػبة صػغيرة مػن الكربػوف كيػتم إلا "ىػو قتصاد األخضرلئلالتعريف البسيط
. كمػػا أف (االحتػػواء االجتمػػاعي (كمػػا يسػػتوعب جميػػع الفئػػات االجتماعيػػة  بكفػػاءة،فيػػو اسػػتخداـ المػػوارد 

العامػػة كالخاصػػة التػػي تقلػػل انبعاثػػات الكربػػوف  النمػػو فػػي الػػدخل كالتوظػػف يػػأتي عػػن طريػػق االسػػتثمارات
كالطاقػة، كتمنػع خسػارة التنػوع البيولػوجي، كىػذا اليتحقػق إال مػن  كالتلوث، تدعم كفػاءة اسػتخداـ المػوارد

 ."كالتشريعات المنظمة لذلك خبلؿ إصبلح السياسات

  كقد اكتسب مفهـو االقتصاد األخضر شهرة دكلية إضافية عندما قررت الجمعية العامة لؤلمم
مؤتمر األمم  2102، أف تنظم في عاـ 2112ديسمبر  21المؤرخ  250/01المتحدة بمقتضى قرارىا 

وضوع المحورم الخاص باالقتصاد األخضر في سياؽ المتحدة للتنمية المستدامة، الذم يركز على الم
 التنمية المستدامة كالقضاء على الفقر.

  1يتكوف من االقتصاد األخضر يمكن القوؿ بأف: 

فرص اقتصادية كاجتماعية جديدة بناء على أنشطة خضراء  بمعنى توفير :  فرص خضراء جديدة -1
  :يتم من خبللهاجديدة 

  مع التركيز على السلع كالخدمات البيئية. تحسين التدفقات التجارية * 

  إنتاج كتوزيع الطاقة المتجددة. * 

  دعم االبداع، البحث كالتطوير كنقل التكنولوجيا. * 

 تشجيع ريادة األعماؿ، التعليم كإعادة التدريب. * 

نمو مجاالت جديدة لل, تعزيز األنشطة المنخفضة الكربوف :  كيحقق ذلك العديد من الفوائد منها
 كظائف للشباب في قطاعات جديدة., مصادر جديدة للدخل  ,فرص عمل جديدة  ,االقتصادم

قتصادية اإلتخضير األنشطة بمعنى  جعل األنشطة االقتصادية القائمة أكثر مالءمة لمبيئة:  -2
  من خبلؿ: القائمة 

  تعزيز النقل المستداـ. * 
                                                           

 
1

  www.unep.org  علً شبكة االنترنت  برناما األمم المتحدة للبٌئةموقع 

http://www.unep.org/
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  تخضير البناء كالتصميم. * 

  الكهرباء.تخضير إنتاج  * 

  تحسين إدارة المياه كعمليات التحلية. * 

 تعزيز الزراعة العضوية. * 

جهاد إلتقليص ا  ,تحسين النقل العاـ  ,خفض انبعاثات الكربوف:  كيحقق ذلك العديد من الفوائد منها
 .تخفيف تدىور األراضي كالتصحر , تحسين األمن الغذائي , المائي

 واالقتصاد األخضرالتنمٌة المستدامة ثانٌا : 

مسمونٌة التنمٌة المستدامة التى تشٌر إلى: الوفا   ,الذى خرج عن لجنة برونتالند ,1صك تقرٌر مستقبلنا المشترك

الغٌب  وهى استراتٌجٌة تقوم  علمباحتٌاجات األجٌال الحاسرة دون التغول على احتٌاجات األجٌال التى ما تزال فى 

 :2على العناصر التالٌة

 أعداد السكاف.ثبات  ( أ

 أشكاؿ جديدة من التقانة أك نقل التقانات الصديقة للبيئة.  ( ب

 االستخداـ األمثل للموارد الطبيعية. ( ج

 د(  تقليل النفايات كمنع التلوث كتدبير تكاليف الحماية البيئية.
 ىػ( اإلدارة المتكاملة للنظم البيئية.

 ك(   تحديد طاقة استيعاب النظم البيئية.
 سواؽ كبناء مؤسساتها.ز(  تحسين األ

 ح(  التعليم كالتربية البيئية كتغيير االتجاىات.

 يتطلب أف تضع  -االقتصاد البيئى -اتساقا مع مضمونية التنمية المستدامة، فإف االقتصاد المستداـ
البيئة معا ك  االقتصادعلماء كأف يتعاكف  3المبادئ البيئية اإلطار العاـ لتشكيل السياسة االقتصادية

غة االقتصاد الجديد. ىناؾ عبلمات كثيرة على تزايد إجهاد العبلقة بين االقتصاد كالنظم البيئية لصيا
لكوكب األرض، تتسبب فى خسائر اقتصادية متزايدة مثل ارتفاع درجة حرارة األرض كذكباف الجليد 

                                                           
: المجلس الوطنى 142عالم المعرفة  –مستقبلنا المشترك  -والتنمٌة)برونتالند( ترجمة محمد كامل عارف( اللجنة العالمٌة للبٌئة 1

 .    1989الكوٌت أكتوبر  -للثقافة والفنون واآلداب

الدار العربٌة  -الموسوعة العربٌة للمعرفة من أجل التنمٌة المستدامة)المجلد األول( -وأٌسا: الٌونسكو  األكادٌمٌة العربٌة للعلوم

 .2116بٌروت  -للعلوم)ناشرون(
2
 .474 -443الصفحات  -الموسوعة العربٌة للمعرفة من أجل التنمٌة المستدامة -( محمد سمٌر مصطفى فى 
3
  )For more details see:  Lester R. Brown, Eco- Economy: Building an Economy for the Earth, Earth 

policy Institute, Washington D.C., 2001 pp. 3-10.      



21 
 

ع عند القطب الشمالى كارتفاع مستول سطح المحيطات كالبحار كشحة المياه كاختفاء األنوا 
األعاصير. كقد يؤدل ىذا إلى تأخير النمو االقتصادل حدكث كتناقص الثركة السمكية ك األحيائية 

قتصاديوف كعلماء البيئة بالعمل معا إلإلى تدىور اقتصادل. كيستطيع ا كبالتالى على مستول العالم 
ال تفسر لماذا تصميم كبناء اقتصاديات بيئية يمكنها الحفاظ على التقدـ. إف النظرية االقتصادية 

قتصاد إلتذكب ثلوج القطب الشمالى كال تفسر اختفاء األنواع كإبادة النباتات كالحيوانات كلكن ا
أساسى لقياس الخسائر التى تتكبدىا اإلنسانية جراء تدخبلت اإلنساف المريضة فى البيئة التى تعولو 

 كذكيو.

كيهتم االقتصاد البيئى بالدراسات النظرية كالعملية لآلثار االقتصادية للسياسات البيئية على 
اإلقليمى أك القطرل. كىناؾ قضايا أساسية فى ىذا السياؽ عن التكاليف المحلى أك المستول 

الخطرة  كالمنافع المرتبطة ببدائل السياسات البيئية لمعالجة تلوث الهواء كنوعية المياه كالمخلفات
 كمخلفات الصرؼ الصحى كالدفيئة العالمية*.

 : (فى نقد اإلقتصاد األخضر  (بعض التوجهات بشأن اإلقتصاد األخضر ثالثا :

صل إلى حد الجدؿ فى العديد من ا ك كنقاش اقتصاد األخضر فى السنوات األخيرة  اىتمامإلموضوع احتل إ 
قد أكردت بعض ك  1.للكرة األرضية كبقاء اإلنسافاتها تهديدك األحياف خاصة فى ظل أزمة البيئة العالمية 

 :األدبيات أف ىناؾ آراء مساندة كأخرل معارضة لفكرة اإلقتصاد األخضر 

 اصعوبة فى ترجمتو إلى سياسات يمكن تطبيقه كتعقد بالمفهـو االقتصاد األخضر يتصف يرل البعض أف  
 .2فى سياسات بعينها معالجتهاا يصعب مالمجاالت بك نشطة من األ لمدل كاسع المفهـو ىذا تسع كما ي

يعتقد البعض أف تطبيق االقتصاد األخضر يزيد من عدـ المساكاة كمن سيطرة الشركات الكبرل على كأيضا 

                                                           
1 The Transition to a Green Economy: Benefits, Challenges and Risks from a Sustainable 

Development Perspective, Report by a Panel of Experts to Second Preparatory 

Committee Meeting for United Nations Conference on Sustainable Development, 

Prepared under the direction of: Division for Sustainable Development-UN-DESA, United 

Nations Environment Program, UN Conference on Trade and Development, 2010, pp 

69:97.   

http://www.uncsd2012.org/rio20/content/documents/Green%20Economy_full%20repo

rt.pdf  access date: 20/4/2012 

2 ibid.  

http://www.uncsd2012.org/rio20/content/documents/Green%20Economy_full%20report.pdf
http://www.uncsd2012.org/rio20/content/documents/Green%20Economy_full%20report.pdf
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ستوافق  ىل  نحو االقتصاد االخضر, باإلضافة الى أف ىناؾ إجراءات كتكلفة للتحوؿ  الموارد الطبيعية
 التكلفة . على تحمل ىذهىذه الشركات 

أف تطبيق االقتصاد األخضر ىو أحد   -مثل منظمات األمم المتحدة – على الجانب اآلخر، يرل البعض 
ق التنمية المستدامة من خبلؿ القدرة على الحفاظ على البيئة كخلق مزيد من الوظائف كبالتالي يسبل تحق

ضر مجموعة من األنشطة المساىمة في القضاء على مشكلة البطالة حيث يتضمن االقتصاد االخ
ستهبلؾ السلع كالخدمات بما يؤدل إلى تحسين كضع اإلنساف إاالقتصادية المرتبطة باإلنتاج كالتوزيع، ك 

 1.على المدل الطويل دكف تعرض األجياؿ القادمة لمخاطر بيئية أك ندرة الموارد الطبيعية

 نحو توفٌر متطلبات االقتصاد االخسر: بعض توجهات منظمات األمم المتحدة  -1

 مليار دكالر خبلؿ األربعين  2,2مم المتحدة للبيئة على تخصيص ما يقرب من ألعمل منظمة ات

الستخبلص تكنولوجيات خضراء لمحاربة آثار التغير المناخى، مع التركيز على تقليل  ةالقادم اعام

فى اإلنتاج من السلع كالخدمات. كما  Footpathالطلب على الطاقة كالمياه كخفض الكربوف 

أف ىناؾ عدة اختيارات كلكن أىمها التوجو للتركيز على االقتصاد الزراعى حيث ينتج حوالى 

كأىمية  قيمة الطبيعة/الموارد الطبيعية , كما تهتم أيضا ب % من اإلنتاج الغذائى العالمى61

 .2باتكضع قواعد لهذه الحساك  ضمن الحسابات االقتصاديةإدخالها 

 ؟ 1لماذا ٌعترض المجتمع المدنً على تطبٌق االقتصاد االخسر -2

كبصفة خاصة منظمة االمم المتحدة للبيئة،   –على النقيض لتوجهات منظمات االمم المتحدة 

أمريكا البلتينية كدكؿ الكاريبى على توحيد  بعض الدكؿ مثل منظمات المجتمع المدنى فىبعض تعمل 

 قدرة الدكؿ النامية على تحقيق يحد مننو أللمواجهة التوجو الدكلى نحو تدكيل االقتصاد األخضر  قواىا

كيلخص معارضوا االقتصاد األخضر أسباب  .حيث لن يستفيد منو إال الشركات الكبرل التنمية المستدامة

 إعتراضهم فيما يلي: 
                                                           

1
 Emilio Godoy, The Green Economy, Boon or Bane? , 28 January 2012. 

http://www.businessmirror.com.ph/home/science/22528-the-green-economy-boon-or-
bane.  Access date: 15/4/2012  
2 Emilio Godoy, Sustainable Development, Not 'Green Economy, MEXICO CITY, Jul 15, 

2011. http://ipsnews.net/news.asp?idnews=56506 Access date: 14/4/2012 

http://ipsnews.net/news.asp?idnews=56506
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 الدكلية التى تهدؼ إلى تحقيق التنمية معاىدات بالرغم من أف "قمة األرض" نتج عنها عدد من الػ

الشركات كالمنظمات غير الحكومية ك  الحكوماتك  الهيئاتد ك مشاركة كافة األفرا من خبلؿالمستدامة 

كبعد مركر حوالى عقدين  –فى كل مجاؿ من المجاالت التى تؤثر بشكل أك بآخر على البيئة، إال أنو 

تدىور ال جدا حيث مازاؿ ىناؾ زيادة فى امة مازاؿ ضعيفالتحوؿ نحو التنمية المستدا -على ىذه القمة

 .لموارد الطبيعيةاستغبلؿ ء كاضح كشديد جدان  الكما أنو مازاؿ ىناؾ سو   ،بيئىال

  أك كما تسمى في بعض  -للطبيعة  كضع تكلفة اقتصاديةكما يرل من يعارضوف االقتصاد األخضر أف

ف الطبيعة ليست سلعة. كما أف ليست الحل األمثل أل  - الموارد الطبيعية أك لطبيعةاسعر الكتابات 

 .يشتت المبادئ األساسية للتنمية المستدامة كتطبيق االقتصاد األخضر يجب أال يغير من أ

  المركز الرئيسى للتنمية المستدامة ىمااإلنساف كالطبيعة أف 

، خبلؿ االجتماع التحضيرل األكؿ ـ2101فى مايو من عاـ    :1بعض تخوفات الدول النامٌة -5

االقتصاد األخضر: أثر التجارة كالتنمية " حوؿكالذل عقد فى منظمة األكنكتاد  21الجتماع ريو+

يمكن  "االقتصاد األخضر" التي قد تنتج عن تطبيقعدد من التخوفات على  الدكؿ النامية  ركزت"، المستدامة

 تلخيصها فيما يلى:

  أف يتم تطبيق "االقتصاد األخضر" كمفهـو أحادل خارج إطار عمليات التنمية التخوؼ من

 مبعدمراعاة المستدامة أك أف يتم التسويق أك التركيج لو من ناحية العائد البيئى فقط دكنما 

 .التنمية المستدامة أك المساكاة

                                                           
1 The Transition to a Green Economy: Benefits, Challenges and Risks from a Sustainable 

Development Perspective, Report by a Panel of Experts to Second Preparatory 

Committee Meeting for United Nations Conference on Sustainable Development, 

Prepared under the direction of: Division for Sustainable Development-UN-DESA, United 

Nations Environment Program, UN Conference on Trade and Development, 2010, pp 

69:97.   

http://www.uncsd2012.org/rio20/content/documents/Green%20Economy_full%20repo

rt.pdf  access date: 20/4/2012 

http://www.uncsd2012.org/rio20/content/documents/Green%20Economy_full%20report.pdf
http://www.uncsd2012.org/rio20/content/documents/Green%20Economy_full%20report.pdf


24 
 

  كأثر الدكؿ المتقدمة على أف يتم التركيز على الدكؿ النامية دكف األخذ فى االعتبار البعد الدكلى

 .تدمير البيئة

 عتبار التفاكتات إلأف يتم تعميق إطار عمل كاحد يطبق على كافة الدكؿ دكف األخذ فى ا

 .قدرات كأكلويات كل دكلة المختلفة فى الوضع البيئى كالتنمول للدكؿ المختلفة كمن ثمى 

 حماية التجارة. كأف  التخوؼ من استخداـ موضوع "االقتصاد األخضر" كأداة من أدكات

لمنع بضائع الدكؿ النامية من دخوؿ  "رضاالقتصاد األخ"تستخدـ بعض الدكؿ المتقدمة مبدأ 

، أسواقها كبالتالى تحقق ميزاف تجارل فى صالح ىذه الدكؿ المتقدمة على حساب الدكؿ النامية

ا مع ممارسات كأف يتم فرض تعريفة جمركية على المنتجات التى ال يتوافق عملية إنتاجه  أك

 ."االقتصاد األخضر"

 ر فرض أية رسـو جمركية ظإف فرض مثل ىذه التعريفات يتعارض مع اتفاقية الجات كالتى تح

على السلع المستوردة تجعل سعرىا أعلى من تلك المنتجة محليا فى حالة تماثل السلعة بغض 

يكا بإصدار قانوف يفرض قامت أمر  2112فى عاـ ىذا ك  .النظر على اختبلؼ العملية اإلنتاجية

على المستوردين دفع غرامة على بعض السلع الواردة من العديد من الدكؿ النامية مقابل 

 االنبعاثات الناتجة عن إنتاج ىذا المنتج.

يز بين منتجات يىناؾ أيضا تخوؼ آخر مرتبط بالتجارة أال كىو استخداـ عدـ التوافق البيئى للتم

بعض الدكؿ المتقدمة على األسواؽ كإمكانية دخوؿ أسواؽ جديدة  الدكؿ المختلفة بهدؼ سيطرة 

كما تم طرح ىذه الفكرة سابقا فى اتفاقية الجات حيث طالبت الدكؿ المتقدمة الدكؿ النامية 

 برفع الجمارؾ عن منتجات الدكؿ المتقدمة ذات عبلمة "بضائع بيئية".

 كتلك المتقدمة كالتى تقدـ دعم مادل كبير ىناؾ فارؽ كبير فى القدرات المالية بين الدكؿ النامية

يحد من القدرات التنافسية للدكؿ  بما لشركاتها للبحوث كالتطور إلنتاج تكنولوجيا مراعية للبيئة

 .النامية كسيزداد األمر سوءا فى حاؿ فرض تعريفات جديدة مرتبطة بالبيئة
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 ى خسارة الدكؿ النامية كما أنو فى حالة فرض معايير بيئية على الصادرات سيؤدل ذلك إل

للعوائد الناتجة عن تصدير منتجاتها بما يزيد من خلل الميزاف التجارل كيضع الدكؿ النامية فى 

 .موقف يحوؿ دكف تحقيق المعدالت المرجوة من الدكؿ النامية

  كأخيرا فإف الدكؿ النامية لديها تخوؼ من أف تصبح تطبيقات "االقتصاد األخضر" أحد الشركط

فرض فى المعونات كالمنح كالقركض كجدكلة الديوف مما يضع مزيد من القيود على الدكؿ التى ت

 .النامية تحوؿ دكف عمليات التنمية

 مؤشرات االقتصاد االخضر: رابعا

االستدامة البيئية كالنمو  أنو ال يصعب تحقيق التوافق بين(UNEP) برنامج األمم المتحدةللبيئة يؤكد
يوفر يمكن أف فإف االقتصاد األخضر  سيناريو االقتصاد األخضر بل على العكساالقتصادم في ظل 

العديد من المخاطر السلبية  الوظائف كيعجل بالتقدـ االقتصادم كيجنب في الوقت نفسو المزيد من
  المهمة مثل تأثير تغير المناخ كتفاقم ندرة المياه كتدىورخدمات النظاـ االيكولوجي

( في المجموعة الثالثة لمؤشرات التنمية المستدامة في عاـ CSDالمستدامة )أصدرت لجنة التنمية 
مؤشرا،  ىي  50(  مجموعة أساسية من 2001ك  1996)بعد اإلصدارات السابقة في عامي  2007

مؤشر ككثير من ىذه المؤشرات يرتبط بقياس التقدـ نحو اقتصاد أخضر كىذا  96جزء من مجموعة من 
مؤشرات المقدمة من منظمة الغذاء العالمية التي تضم ثبلث مجموعات من باالضافة لمجموعة ال

  1المؤشرات كالتي تهدؼ الي تحقيق التنمية المستدامة كفي نفس الوقت التوجة صوب االقتصاد االخضر

قاـ برنامج األمم المتحدة بوضع ثبلث فئات رئيسية لقياس التقدـ في اتجاه تحقيق االقتصاد االخضر 
، يمكن أف تختار الحكومات ككذلك  كمن ثمٌ تم اإلتفاؽ علي مجموعة معينة من المؤشرات كلكن لم ي

وارد الم- البنية التنظيمية االقتصادية) أصحاب المصلحة، أنسب المؤٌشرات استنادان إلى الظركؼ الوطنية
 :2تندرج تلك المؤٌشرات في ثبلث فئات رئيسية( . طبيعيةال

                                                           
1 UNCSD ( 2011) Current Ideas on Sustainable Development Goals and Indicators RIO 2012 

Issues Briefs No. 6. Produced by the UNCSD Secretariat  
http://www.uncsd2012.org/rio20issuesbriefs.html  

2Harrisson,  Tom(2010 ) Green Economy: Background Paper for the Ministerial Consultations. 

Stakeholder Forum's Earth Summit Network News 

http://earthsummit2012.org/about-sf/subscribe-to-stakeholder-forums-earth-summit-mailing-list
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مثبلن حٌصة االستثمارات القطاعية أك التجميعية التي تسهم في كفاءة  المؤٌشرات االقتصادية، كمنها -أ 
استخداـ الموارد كالطاقة أك في تخفيض النفايات أك التلٌوث؛ أك كذلك حصة الناتج القطاعي أك 

 .التجميعي أك العمالة، التي تفي بالمعايير المقٌررة بشأف القابلية إلى االستدامة
 مستوللق بالنشاط االقتصادم، كمنها مثبلن كفاءة استخداـ الموارد أك المؤٌشرات البيئية التي تتع -ب 

التلٌوث إما على المستول االقتصادم القطاعي أك على المستول االقتصادم الكلي( كيمكن 
التعبير عن ىذه المؤشرات، على سبيل المثاؿ، بكمية الطاقة أك المياه المستخدمة إلنتاج كحدة 

 اإلجمالي(؛بعينها من الناتج المحلي 
مؤٌشرات بشأف مسار التقٌدـ كالرفاه االجتماعي، كمنها مثبلن المجاميع االقتصادية الكلية التي تعٌبر عن  -ج 

استهبلؾ رأس الماؿ الطبيعي، بما في ذلك تلك المؤٌشرات المقترحة في أيطر العمل الخاصة 
"ما بعد الناتج المحلي اإلجمالي"، بالمحاسبة البيئية كاالقتصادية، أك المقترحة ضمن المبادرة المسٌماة 

 التي يمكن أف تعٌبر عن البعد الصحي كمختلف األبعاد األخرل الخاصة كالرفاه االجتماعي.

 
 UNEP (2011) Report of the Issue Management Group on Green Economy "Supporting the المصدر :

Transition to a Green Economy 

 

العديد من الجهات بعمل دراسات كل في مجاؿ تخصصو لوضع  مؤشرات كادكات لقياس كمن ىنا قامت 
 نذكر منها ما يلى: التقدـ في اتجاه االقتصاد األخضر

 Green Accountingاستخذاو انحسبثبد انقوييخ انخضراء-1

قتصاد االخضر. المحاسبة الخضراء ىي اإلتناكؿ البنك الدكلي المحاسبة الخضراء كوسيلة لقياس 
لعمليات حيث اف الناتج لحاكؿ إدماج التكاليف البيئية في النتائج المالية تنوع من المحاسبة 



27 
 

يتجاىل البيئة كبالتالي ما دائما  مجمالي كمؤشر رئيسي لقياس معدؿ النمو االقتصادإلالمحلي ا
ى المحاسبة الخضراء. كمن ىنا تم كضع ف صانعي القرار في حاجة إلى نموذج منقح يشتمل علإف

 مؤشرين رئيسيين لقياس االقتصاد االخضر ىما :

  رأس من ة البلد كالتي تتكوف ك ثر  ىجمالإكيقيس ىذا المؤشر : مؤشر تقديرات الثركة
الماؿ المنتج )البنية التحتية كاألراضي في المناطق الحضرية(، كرأس الماؿ الطبيعي 

كالغابات كالثركة السمكية، كالمعادف، الخ( كالموارد البشرية )رأس )األراضي الزراعية 
 الماؿ البشرم، كنوعية المؤسسات(.

 قتصاد. فهو يقيس التغيرات إلستدامة اإىو مؤشر على  : مؤشر صافي االدخار المعدؿ
في الثركة من سنة كاحدة إلى أخرل من خبلؿ النظر في الزيادة في رأس الماؿ المنتج 

االستثمارات(، كاستنفاد الموارد الطبيعية )على سبيل المثاؿ من خبلؿ )عن طريق 
استخراج النفط أك األخشاب من الغابات(، كاالستثمارات في رأس الماؿ البشرم )على 

  .1سبيل المثاؿ من خبلؿ التعليم( ك األضرار الصحية الناجمة عن التلوث

 استخذاو يؤشراد نهوظبئف انخضراء-2

بتطوير كتنفيذ عملية جمع بيانات جديدة عن فرص عمل  2010ت العمل  في قاـ مكتب احصاءا
كن اعتبارىا كظائف خضراء مكفي ىذ االطار قدـ مكتب العمل تصنيف للوظائف التي ي خضراء.

 ن رئيسيتين كىما : يالتي يعبر نموىا علي نمو االقتصاد االخضر كقد تم تصنيفها الي فئت

  السلع كتقديم الخدمات التي تعود بالنفع على البيئة أك كظائف في الشركات التي تنتج
الحفاظ على الموارد الطبيعية: كتباع ىذه السلع كالخدمات للعمبلء، كتشمل البحث 

كفاءة  -)الطاقة من المصادر المتجددةكمنها  كالتطوير، كالتركيب، كخدمات الصيانة
تدكير الالحرارم، كإعادة الحد من كإزالة التلوث ، كخفض غازات االحتباس  - الطاقة

االمتثاؿ للمعايير البيئية كالتعليم كالتدريب، كالتوعية  -الحفاظ على الموارد الطبيعيةك 
 (العامة

  الوظائف التي تنطوم على جعل عمليات اإلنتاج أكثر مبلئمة للبيئة أك استخداـ الموارد
ولوجيات كالممارسات ك استخداـ التكنأ كتطويرحيث يقـو العاملين ببحث الطبيعية أقل. 

أك تدريب العاملين في المنشأة أك المقاكلين لعمليات اإلنتاج للتخفيف من اآلثار البيئية 
 ىذه التكنولوجيات كالممارسات. في 

                                                           
1
World Bank website (2010).Environmental Economics and Indicators. 
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 Green growth indicatorsيؤشراد نقيبس انًُو االخضر -3

مجموعة من المؤشرات  2011في عاـ  (OECDالتعاكف االقتصادم كالتنمية ) كقدمت منظمة
األكلية على أساس العمل القائم في منظمة التعاكف كالتنمية، كالمنظمات الدكلية األخرل، 

 سياستهم، كفقا إلطار قياسل. كقد تم اختيار المؤشرات كفقا ألىميتها المشاركةكاألعضاء كالدكؿ 
 : ي تصف المبلمح الرئيسية للنمو األخضرتربعة مجاالت الاأل يركز على

  لرأس الماؿ الطبيعي االستخداـ الكفءالحاجة إلى  لتعكس، اإلنتاجيةالموارد البيئة ك 
 في -يتم قياسها كميا ما نادرا كالتي - كلتدمج جوانب اإلنتاج، كالخدمات البيئية

 .المحاسبة كأطر النماذج االقتصادية
 يشكل خطرا األصوؿ تدىور قاعدة حقيقة أف لتعكس،  كاألصوؿ االقتصادية كالبيئية 

 .قاعدة األصوؿ البد من الحفاظ على النمو كلضماف النمو المطرد على
 من خبلؿ"على سبيل ، للحياة،لرصد اآلثار البيئيةالمباشرةعلى حياة الناس الجودة البيئية

 .كاآلثار الضارةلتلوث الهواء" الحصوؿ على المياه المثاؿ
  في تحقيق فعالية السياسة تبين في للمساعدةاالستجابات السياسية، الفرص االقتصادية ك  

 نمو.كأماكن اآلثاركالفرص المتاحة لل، النمو األخضر

جتماعي إلطار اإلا التي تصف كاستكملت ىذه المبلمح الرئيسية بمجموعة من المؤشرات النوعية
يمكن نهائية ك  أك كيعتقد أف المجموعة المقترحة ليست شاملة  .النمو كخصائص قتصادمإلا

 .أف تشكلها بما يتبلئم مع الظركؼ المحلية المختلفةللبلداف 
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 الفصل الثانى 

1)21مؤتمر األمم المتحدة للتنمٌة المستدامة )رٌو+
 

 64/236(بمقتضى قرارىا برنامج البيئةاألمم المتحدة للبيئة )قررت الجمعية العامة لبرنامج  2009في عاـ 
 يرٌكز على 2012في عاـ  األمم المتحدة للتنمية المستدامة ، أف تنٌظم مؤتمر2009ديسمبر  24المؤرٌخ 

 االقتصاد األخضر في سياؽ التنمية المستدامة كالقضاء على الفقر كاإلطار المؤسسي للتنمية المستدامة
التنمية المستدامة، بتأمين تجديد االلتزاـ السياسي  ىيأىداؼ المؤتمر تكوف أف  أيضان  ت الجمعية.كقرر 

القمة الرئيسية المتعلقة  اتكالثغرات المتبقية في تنفيذ نتائج مؤتمر  الوقت الراىنـ المحرز حتى كتقييم التقد
 .2كالتصدم للتحديات الجديدة كالناشئة ،بالتنمية المستدامة

المطركحة اماـ كزراء كاف موضوع االقتصاد األخضر كاحدان من المواضيع الرئيسية الثبلثة  2010كفي عاـ 
رة االستثنائية الحادية عشرة لمجلس إدارة برنامج األمم المتحدة للبيئة/المنتدل البيئي الدك البيئة في 

إعبلء كقد خلصت تلك الدكرة الي اف في بالي، إندكنيسيا،  2010الوزارم العالمي، التي جرت في فبراير 
ساعد كثيران على شأف مفهـو االقتصاد األخضر في سياؽ التنمية المستدامة كالقضاء على الفقر يمكن أف ي

  للتنمية االقتصادية كتقديم منافع متعٌددة لكل األمم التصٌدم للتحديات الراىنة كعلى إتاحة فرص

قامت العديد من الجهات بمجهودات فى سبيل التحضير لهذا  األعمال التحضٌرٌة للمؤتمر :أوال :
 بالتعاكف  مع ىيئات عربية كإقليمية. سكواإلمنها برنامج األمم المتحدة للبيئة كمنظمة  ا سنعرض  المؤتمر

قتصاد األخضر مكانة مهمة فى القضاء على الفقر ئلل   برنامج األمم المتحدة للبيئة :  ( 1)
كتحقيق التنمية المستدامة، كتصف األمم المتحدة االقتصاد األخضر بأنو اقتصاد يشهد ترابطا بين 
االقتصاد كالمجتمع كالبيئة، كتحوال فى عمليات اإلنتاج كأنماط اإلنتاج كاالستهبلؾ، فضبل عن 

متحدة للبيئة قاـ برنامج االمم الر كتحسين توزيع الدخل. فرص للعمل البلئق كالحد من الفق توفير
كتم كضع خطة للتحضير  كاإلدارة البيئية الدكلية األخضرالقتصاد لكل من ا بإنشاء مجموعات عمل

لهذا المؤتمر. كقد كضعت مجموعات العمل المعنية باالقتصاد األخضر خطة عمل كجدكالن 
ألخضر كالمؤتمر لؤلشهر الثمانية عشر التالية الجتماعها لؤلحداث الرئيسية المتعلقة باالقتصاد ا

كضمت خطة العمل االعداد كنشر  ,2. )برنامج االمم المتحدة للبيئة2010الذم عقد في سبتمبر 
الصادر عن برنامج األمم المتحدة  تقرير االقتصاد األخضر ككثيقتو التجميعية كيقدـ ىذا التقرير

                                                           
1
 تم إعداد هذا الجز  بمشاركة : م.زٌنب الصادى , أ. أحمد إبراهٌم عبدالحمٌد 

سبهمت م ( ورقت معلومبث أسبسيت للمشبوراث الوزاريت حول2011) (2)مجلس إدارة برنبمج األمم المتحدة للبيئت  2

الدورة السبدست . في العمليت التحضيريت لمؤتمر األمم المتحدة للتنميت المستدامت األمم المتحدة للبيئتبرنبمج 

 UNEP/GC.26/17الورقت رقم .والعشرون لمجلس اإلدارة/المنتدى البيئي الوزاري العبلمي
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ىي قاطرة جديدة للنمو، كأنها تولِّد فرص عمل كريمة، كأنها  علي انها للبيئة االقتصادات الخضراء
 التقرير:ىذا   عرضةحيوية للقضاء على الفقر المستمر. كفيما يلي بعض ما 

  في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي في عشرة قطاعات  2استثمار نسبة ال تتجاكز
ئد األسماؾ كالغابات كالصناعة التحويلية كالسياحة الزراعة كالمباني كالطاقة كمصا )أساسية 

يمكن أف يبدأ على الفور تحوالن نحو اقتصاد قليل االنبعاثات  ( كالنقل كالمياه كإدارة النفايات
 الكربونية كيتسم بكفاءة استخداـ الموارد.

  ذلك تخضير االقتصاد يمكن أف يحقق نموان في الناتج المحلي اإلجمالي كفي نصيب الفرد من
من  تتراكح، كذلك في غضوف فترة ما ىىالناتج أكبر من النمو الذم يحققو سيناريو سير األمور ك

 أعواـ. 10إلى  5
  أقل بنسبة  2050في االقتصاد األخضر ييتوقع أف يكوف الطلب العالمي على الطاقة بحلوؿ عاـ

ـ كبيرة في كفاءة كذلك بفضل حدكث تقد ىىامكمقارنة بسيناريو سير األمور   % 40تبلغ نحو 
 الطاقة.

  من المتوقع أف يقلل سيناريو االستثمار األخضر من انبعاثات ثاني أكسيد الكربوف المرتبطة
 مقارنة بالمستويات الحالية 2050بالطاقة بنحو الثلث بحلوؿ عاـ 

  تحوُّؿ إلى اقتصاد أخضر ستتوفر فرص عمل جديدة، ستتجاكز بمركر الوقت الخسائر الفي إطار
 فرص عمل "االقتصاد البني"، السيما في قطاعات الزراعة كالمباني كالطاقة كالغابات كالنقل.في 

  يحدث التحوؿ نحو اقتصاد أخضر على نطاؽ كبسرعة لم ييشهد لهما مثيل من قبل. فبالنسبة
بليوف إلى  180قيمة االستثمارات الجديدة في الطاقة النظيفة ما يتراكح من  بلغت 2010لعاـ 
 .2009بليوف دكالر في سنة  162يوف دكالر ، كذلك مقارنة بقيمة قدرىا بل 200

  يتزايد دفع االستثمار العالمي في الطاقة المتجددة بواسطة االقتصادات الصاعدة ) البلداف غير
المنتمية إلى منظمة التعاكف كالتنمية في الميداف االقتصادم(، التي ارتفعت حصتها في االستثمار 

في المائة في عاـ  40إلى  2007في المائة في عاـ  29طاقة المتجددة من العالمي في ال
20081. 

 20قليمية العربية لمؤتمر ريو +إلالتحضيرات ا (2)
2 : 

                                                           
1
علً موقع االمم المتحدة   21صفحة مؤتمر رٌو+  

http://www.un.org/ar/sustainablefuture/sustainability.shtml 
2
اللجنة االقتصادٌة واالجتماعٌة لغربى اسٌا )االسكوا(  استعراض االنتاجٌة وانشطة التنمٌة المستدامة فى منطقة االسكوا  العدد  

 pdf-http://css.escwa.org.lb/SDPD/1570/2.1ى الموقع    المتاح عل 2111االول  نٌوٌورك  

http://css.escwa.org.lb/SDPD/1570/2-1.pdf
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بالتنسيق مع األمانة الفنية لجامعة  20سكوا اإلشراؼ على التحضيرات اإلقليمية لمؤتمر+إلا تتول     
ىذا السياؽ، تعاكنت االسكوا مع ىيئات عربية كإقليمية لتنظيم الدكؿ العربية كمنظمات إقليمية أخرل. كفى 

عدد من اللقاءات اإلقليمية ككرش العمل االستشارية كدكرات بناء القدرات. كقد عقدت الدكؿ العربية 
سلسلة من االجتماعات التحضيرية كذلك فى اطار االستعدادات لمؤتمر التنمية المستدامة الذل عقد فى 

 ، كتتلخص فى االتى: 2012البرازيل فى يونية ريودم جانيرك ب

  أكدت الدكؿ العربية فى ىذا  2010االجتماع التحضرل العربى الذل عقد فى أكتوبر :
على أف مفهـو االقتصاد األخضر ال يجب أف يكوف بديبل عن التنمية المستدامة بل أداة  اإلجتماع

لتحقيقها، كأف يقـو على مبدأ االنتقاؿ التدريجى إلى االقتصاد األخضر بطرؽ تتماشى مع 
التوصيات  التى مجموعة من االخصائص االقتصادية كاالجتماعية لكل بلد، كقد خرج االجتماع ب

متوازف لتحقيق التنمية المستدامة من أجل دعم  والحاجة الى توج -أ: بها، كمنهايمكن العمل 
الحاجة الى تحقيق التنمية مع  -ب, الصبلت كالتفاعبلت بين الركائز الثبلثة للتنمية المستدامة

الدكر الرئيسى  -د ,محاربة الفقر -ج ,كضع العدالة فى االعتبار بما فى ذلك الكرامة االنسانية
تشجيع  -ق ,ية االبعاد االقليميةمف االقليمى فى تعزيز برامج التنمية المستدامة ، كأىللتعاك 

الحكومات العربية على تبنى مفاىيم االقتصاد األخضر كتهيئة مناخ استثمارل لجذب المشاريع 
 كالتكنولوجيات ككضع أطر مؤسسية لتسهيل االنتقاؿ إلى االقتصاد األخضر.

 بيئة: تطوير قطاع السلع كالخدمات البيئية فى المنطقة العربية للتحوؿ كرشة عمل حوؿ التجارة كال
، بيركت(  دعت فيها إلى صياغة تعريف كاضح 2010ديسمبر  16-10إلى االقتصاد األخضر)

ألىداؼ االقتصاد األخضر كبلورتها على المستول اإلقليمى، كأف تحرص كل منطقة على أف يعزز 
دامة ال أف يكوف بديبل عنها. كما دعت إلى مراعاة اختبلؼ االقتصاد األخضر التنمية المست

الظركؼ االقتصادية كاالجتماعية بين الدكؿ العربية عند اتخاذ موقف عربى مشترؾ بشأف االنتقاؿ 
 إلى االقتصاد األخضر.

  كبا نظم برنامج األمم المتحدة للبيئة بالتنسيق مع االسكوا كمركز البيئة كالتنمية لئلقليم العربى كأكر
. 2011حلقة حوار حوؿ مقومات االستدامة فى االستهبلؾ كاإلنتاج فى المنطقة العربية فى يناير 

كصدرت عن ىذه اللقاءات توصيات تتعلق بضركرة ربط االستهبلؾ كاإلنتاج المستدامين 
باالقتصاد األخضر مع أىمية تحديد القطاعات التى تحظى باألكلوية فى قيادة عملية االنتقاؿ إلى 

 االقتصاد األخضر.
  كذلك نظمت االسكوا بالتعاكف مع مركز الغاز فى لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألكركبا اجتماع

، بيركت( دعت فيها إلى اعتماد 2011يوليو  6-5حوؿ خفض االنبعاثات فى قطاع النقل)
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لمواصفات تقنيات أحدث ككقود أنظف، كخاصة الغاز الطبيعى، كإلى تنفيذ التشريعات كتطبيق ا
كالمعايير البلزمة للحد من االنبعاثات فى قطاع النقل. خلص االجتماع إلى التوصية  بزيادة 
المحفزات لتشجيع االستثمار الخاص، كاالستفادة من آليات التمويل الدكلية المتاحة لتنفيذ 

ف تكنولوجيا مشاريع البنية األساسية البلزمة. كبناء القدرات الوطنية كإعداد برامج التوعية بشأ
المعلومات، ككضع المعايير للصيانة كنقل المعرفة كتطوير التكنولوجيات المبلئمة لخصوصيات  

 كل بلد كدعم عمليات البحث كالتطوير، كنشر التجارب الناجحة ميدانيا.
  عقدت كرشة عمل إقليمية اشتركت فيها منظمة العمل الدكلية كبرنامج األمم المتحدة االنمائى

وؿ الوظائف الخضراء.ككاف الهدؼ منها التعريف ببرامج منظمة العمل الدكلية حوؿ كاالسكوا ح
الوظائف الخضراء كالتوعية بشأنها كتحديد السبل الكفيلة بإيجاد فرص عمل للشباب فى 
القطاعات الخضراء. كقد خلصت الورشة إلى عدد من التوصيات منها ) إعداد دراسات المتابعة 

ل البلئق، كتقديم تحليل مفصل عن فرص العمل فى مجاؿ تحويل لسد النقص فى فرص العم
مختلف القطاعات إلى قطاعات غير ضارة بالبيئة، كتشجيع الحوار االجتماعى كتوعية الجهات 
الفاعلة كلها كبناء قدراتها لتشجيعها على كضع برامج العمل لحماية البيئة، كتوفير السياسات 

ضر كالوظائف الخضراء. كما شددت على أىمية سد النقص كاألمواؿ التى تشجع االقتصاد األخ
 فى المهارات لتشجيع الوظائف الخضراء عن طريق التدريب المهنى كالفنى (.

 17-16) 20اجتماعا تحضيريا لمؤتمر ريو +بالتعاكف مع جامعة الدكؿ العربية سكوا إلنظمت ا 
التوافق بين الجهات المعنية  ك كاف الهدؼ من ىذا االجتماع تحقيق1،القاىرة(  2011أكتوبر 

فى المنطقة حوؿ أىداؼ المؤتمر الدكلى كالمواضيع التى يتناكلها. ناقش المشاركوف االنجازات 
كالعقبات فى تنفيذ مبادرة التنمية المستدامة فى المنطقة العربية، كالفرص التى يتيحها االقتصاد 

سياؽ تحقيق التنمية المستدامة كالقضاء األخضر كالتحديات التى يطرحها فى المنطقة العربية فى 
على الفقر كبناء اإلطار المؤسسى للتنمية المستدامة. كقد خلص المشاركوف إلى مجموعة من 

كرفعت إلى مجلس الوزراء  13التوصيات حظيت بتأييد اللجنة المشاركة للتنمية كالبيئة فى دكرتها 
 منها:العرب المسئولين عن شئوف البيئة للموافقة عليها، ك 

قتصاد األخضر فى المستقبل أداة لتحقيق التنمية لئلأف يكوف أل تعريف يتفق عليو  -1
المستدامة كليس مفهوما بديبل عنها، كتقييم الفرص كالتحديات التى يطرحها المفهـو كالوسائل 

                                                           
1
  والمتاح 2111اكتوبر   19  العدد الثامن  27  نشرة مفاوسات من اجل االرض  المجلد المعهد الدولى للتنمٌة المستدامة 

     /http://www.iisd.ca/uncsd/prepaعلى الموقع  

http://www.iisd.ca/uncsd/prepa/
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البلزمة لتحقيقو خاصة فيما يتعلق بتأمين التمويل كنقل التكنولوجيا المناسبة كبناء قدرات 
 ؿ النامية.الدك 

التأكيد على مبدأ التحوؿ التدريجى إلى االقتصاد األخضر بما يتماشى مع االمكانات  -2
 االقتصادية كاالجتماعية لكل بلد كباعتماد السياسات المناسبة.

 عدـ استخداـ مفهـو لبلقتصاد األخضر:-3

 .كنموذج موحد يطبق على المنطقة كلها 
  كمعايير بيئية يصعب االلتزاـ كذريعة لفحص حواجز تجارية يصعب تخطيها

 بها.
 .كأساس كشرط مسبق لحصوؿ الدكؿ النامية على الدعم المالى كالمعونة 
  كوسيلة تحد من حق الدكؿ النامية فى استغبلؿ مواردىا الطبيعية على نحو

 يلبى أكلوياتها اإلنمائية.
 .كأداة إلعفاء الدكؿ المتقدمة من التزاماتها تجاه الدكؿ النامية 

 
 :تشمل 1الشروط األساسٌة لالنتقال إلى االقتصاد األخضر فى المنطقة العربٌة: -

 تعميم مبادئ االقتصاد األخضر ىف خطط التنمية الوطنية واألجندة اإلقليمية: -

مجموعة جديدة من القوانين كاألطر التشريعية للتنمية المستدامة لتنسيق خطط التنمية  كضع
المستدامة بين الوزارات، كتقييم األثر البيئى كاالجتماعى كاالقتصادل ألل مشركع إنمائى كنشر 

 نتائج التقييم كتوزيعها.

 مشاركة القطاع اخلاص: -

طاع الخاص من تنويع أنشطتة كتوسيع نطاقها يعود الفضل إلى االقتصاد األخضر فى تمكين الق
الخدمات. كال شك فى أف االنتقاؿ إلى االقتصاد األخضر  ك الزراعة أكسواء فى الصناعة أ

سيتطلب إرساء قواعد جديدة فى القطاع الخاص كآليات التنظيم كالحد من التلوث كاالنبعاثات 
ب كغرامات بيئية كوسائل لتعزيز كفرض ضرائ هالمبيدات فى األغذية كتلوث الميااستخداـ ك 

 االقتصاد األخضر.

 تعزيز دور اجملتمع ادلدىن وتشجيع الشراكات: -

من أبرز أىداؼ مبادرات االقتصاد األخضر تحقيق العوائد لمختلف مكونات المجتمع خاصة 
الشباب كالنساء مما يتطلب تعزيز التقارب بين المصلحة العامة كااللتزاـ الخاص كالقيادة فى 

                                                           
1
 اللجنة االقتصادٌة واالجتماعٌة لغربى اسٌا )االسكوا(  مرجع سبق ذكره. 
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ديد أنشطة االقتصاد األخضر لبلستراتيجية، فالمشاريع الخضراء ال تنجح إال من خبلؿ تح
 الشراكات الناجحة.

 الربط بني نظام االبتكار والبحث والتطوير: -

 مبادئ أساسية ىى: 3تحسين ىذا العنصر فى المنطقة العربية متوقف على 

o .ترسيخ العبلقات بين مؤسسات األبحاث كالقطاع الخاص 
o راؼ بأىمية التعاكف االقليمى.االعت 
o .التركيز على الجهات الفاعلة فى تحسين األداء خاصة الشركات الصغيرة كالمتوسطة 

 

 حتسني التعليم وتعزيز برامج التدريب وإعادة التدريب ادلهىن: -

االنتقاؿ إلى االقتصاد األخضر يزيد الطلب على األيدم العاملة كلتلبية ىذا الطلب البد من 
 تدريب مناسبة فضبل عن تطوير العملية التعليمية كالمناىج.برامج 

 نقل التكنولوجيا وترتيبات جديدة ىف التمويل: -

من الوسائل الممكنو لزيادة البحث كالتطوير فى القطاعات الخضراء تعزيز الشراكات االبتكارية 
ضع آليات تمويل بين القطاعين العاـ كالخاص كإنشاء مراكز تعاكنية للبحث كالتطوير فضبل عن ك 

 جديدة لتسريع انتشار التكنولوجيات الخضراء.
 تشجيع التكامل اإلقليمى وإنشاء منطقة التجارة احلرة العربية الكربى: -

األسواؽ المشتركة التى تجمع بين االقتصادات الصغيرة كاألخرل المجزأة تؤدل إلى كفورات 
داخل المنطقة يدفع معدالت النمو الحجم كتحسن القدرة التنافسية، كما أف توسيع التجارة 

كيسمح بزيادة التخصصية داخل دكؿ االسكوا مما يؤدل إلى تحسين تخصيص الموارد كتوزيعها 
 فى المنطقة كمن ثم تحقيق مفهـو االستدامة.

األولوٌات المقترحة واإلجراءات المطلوبة لوضع استراتٌجٌة عربٌة بشأن االقتصاد   -

 1األخضر:
البرامج العربية للتحوؿ إلى االقتصاد األخضر بحيث يأتى بفوائد على البلداف بداية، عند تحديد 

 العربية، ينبغى الحرص على ما يلى:
 مراعاة خصوصيات المنطقة كأكلوياتها.-1
 تطبيق مبدأ المسئولية المشتركة، كلكن المتباينة.-2
 ة.ضماف عدـ تحوؿ مفهـو االقتصاد األخضر إلى كسيلة لئلفراط فى الحماي-3
بدال من تلك  يدةالحصوؿ على مصادر لتمويل االستثمارات الخضراء فى قطاعات بيئية عد-4

 .التى تركز على تخفيف حدة تغيير المناخ كالنمو األخضر المنخفض الكربوف

 
                                                           

1
 اللجنة االقتصادٌة واالجتماعٌة لغربى اسٌا )االسكوا(  مرجع سبق ذكره. 
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يجب على المنطقة العربية أف تعتمد استراتيجيات مرنة للتحوؿ إلى االقتصاد األخضر للسماح 
اب المصلحة باالستفادة من ىذا االقتصاد كدعم تطبيقو، كيمكن النظر فى لمجموعة كبيرة من أصح

 ىذا اإلطار فى المجاالت كاألنشطة التالية:
اعتماد تشريعات كقوانين لتشجيع االستثمار فى االقتصاد األخضر بما فى ذلك االستثمار -1

لشراكات فى القطاع األجنبى فى أنشطة ال تضر بالبيئة، كنقل التكنولوجيا الخضراء عن طريق ا
 الخاص.

تسهيل كصوؿ المنطقة العربية إلى األدكات كاآلليات المالية العالمية كاإلقليمية كالوطنية -2
 كتشجيع القطاع الخاص على االستثمار الخاص.

تقديم الحوافز لبلستثمار فى األنشطة الخضراء على غرار الشهادات األيكولوجية التى تمنح -3
 األداء البيئى الجيد فى مجاالت تهم المنطقة بشكل خاص. للسلع كالخدمات ذات

 قليمية التى عقدت فى اطار إلوقد أسفر عن سلسلة االجتماعات التحضيرية ا

 :1مجموعة من التوصيات الرئيسية التالية   21االستعدادات لمإتمر ريو +
برنامج عمل االقتصاد األخضر ىو برنامج كاسع النطاؽ يهتم بجميع النواحى  -1

الجتماعية كاالقتصادية كالبيئية، كمن ثم يجب تنفيذ أنشطة االقتصاد األخضر بعد ا
ترتيب الخطوات بحسب األكلوية فى القطاعات الرئيسية التى تؤثر فى المجتمعات 

 العربية على المدل القصير خاصة الشباب كالنساء كالفقراء.
ستفادة لتوثيق ىذه ضركرة القياـ بمسح شامل لجمع أفضل الممارسات كالدركس الم -2

 المبادرات العربية فى مجاؿ االقتصاد األخضر كاالستفادة منها فى بلداف أخرل.
ضركرة تلبية الحاجة إلى التدريب كتنمية المهارات لدعم االبتكار كالبحث كالتطوير  -3

 كنقل التكنولوجيا الخضراء من الدكؿ المتقدمة.
االنتقاؿ  يزالشراكات الكفيلة بتحف تعزيز قدرات المجتمع المدنى فى المنطقة كتشجيع -4

 الفعلى إلى اقتصادات أكثر مراعاة للبيئة فى المنطقة.
تكثيف برامج بناء القدرات للقطاعات العامة كالخاصة فى مجاؿ االقتصاد األخضر مع  -5

 التشديد على دكر منظمات األمم المتحدة كالمنظمات غير الحكومية.
كاسعا من السياسات التى تشمل القطاعات قتصاد األخضر يجب أف يغطى نطاقا إلا -6

اإلنتاجية كالبيئية فى المنطقة العربية بما فيها األنظمة كاإلصبلحات المطلوبة كاالنتقاؿ 
 إلى االقتصاد األخضر.

تكييف المبادرات كالمواقف العربية مع برامج العمل العالمية، كتشجيع المشاركة  -7
طق النامية لبلستفادة من التعاكف بين بلداف الكاملة مع الدكؿ المناظرة فى كافة المنا

 الجنوب كالمنطقة العربية.
                                                           

1
   مرجع سبق ذكره.شرة مفاوسات من اجل االرض  نالمعهد الدولى للتنمٌة المستدامة 
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تشجيع التعاكف الدكلى لدعم البلداف النامية خاصة فى مجاؿ نقل التكنولوجيا كالتمويل  -8
 األخضر كتمويل االستثمارات كدعم مفهـو االقتصاد األخضر لديها.

االنتقاؿ إلى االقتصاد األخضر  تطوير نماذج كأساليب اقتصادية إقليمية لتقدير تكلفة -9
 كفوائده، كتقييم دكره فى تعزيز النمو االقتصادل كالقضاء على الفقر.

تشجيع الحكومات العربية على تبنى مفاىيم االقتصاد األخضر كتهيئة مناخ  -10
استثمارل لجذب المشاريع كالتكنولوجيات ككضع أطر مؤسسية لتسهيل االنتقاؿ إلى 

 االقتصاد األخضر.

 1(:21رٌو+ ) لمستدامةاالن الوزاري العربً حول مؤتمر األمم المتحدة للتنمٌة إلعا

إيمانان بأىمية تحديث المبادرة العربية للتنمية المستدامة على المستول الوطني كاإلقليمي، كأداة لبلرتقاء    
باإلنساف العربي كتحسين معيشتو كتعزيز فرص العمل كالتدريب أماـ الشباب العربي الذم يمثل عماد األمة 

في تفعيل التعاكف اإلقليمي لتحقيق التنمية العربية كمستقبلها، كتطوير أطر مؤسساتيو إقليمية ككطنية تسهم 
الصيغة النهائية لبلعبلف الوزارل العربى  الوزراء العرب المسؤكلين عن شؤكف البيئة فقد أعلنالمستدامة، 

 :سعى جاىدين إلى ما يليال  هم علىعزمكالذل أكدكا فيو  2012فى ابريل  20حوؿ مؤتمر ريو +

تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية كبذؿ كافة الجهود تزاـ السياسي للالتأكيد على اال -1
 لتحقيقها كفقان لمبدأ المسؤكلية المشتركة كلكن المتباينة

التأكيد على مبادئ ريو كأىميتها لتحقيق التنمية المستدامة كعدـ المساس بها كرفض أية محاكلة  -2
متعلقة بالتنمية المستدامة البد أف تكوف مبادئ ريو ىي إلعادة التفاكض بشأنها، كأف أم اتفاقات مستقبلية 

 األساس لها

االستمرار في تنفيذ استراتيجيات كخطط كبرامج التنمية المستدامة على المستويين الوطني كاإلقليمي  -3
 خاصة مبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية كذلك بالبناء على التقدـ المحرز في تنفيذىا كمواجهو
التحديات الماثلة في تنفيذىا كسد الثغرات كتحديثها، حسب االقتضاء، كذلك بناءان على التحديات الناشئة 
كالجديدة التي تشهدىا المنطقة العربية كمنها تغير المناخ كمخاطره كاألزمة المالية العالمية كتداعياتها 

 كالتطورات السياسية في المنطقة العربية كآثارىا

                                                           
ابرٌل   18( الصٌغة النهائٌة  21ن الوزارى العربى حول مؤتمر االمم المتحدة  للتنمٌة المستدامة )رٌو +االعال 1

   fhttp://css.escwa.org.lb/SDPD/1570/DeclarationAr.pdالموقع  . والمتاح على 2112
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إجراء تقييم صحيح للتقدـ المحرز في تنفيذ نتائج المؤتمرات الدكلية الرئيسية المتعلقة بالتنمية ضركرة  -4
كتحديد التحديات كالفجوات في التنفيذ مع كضع خطط  كخاصة مؤتمرم ريو كجوىانسبرج   المستدامة

ء القدرات البلزمة كالناشئة كتوفير التمويل كنقل التكنولوجيا كبنا  كبرامج لمواجهة التحديات الجديدة
 لتنفيذىا على المستويات الوطنية كاإلقليمية كالدكلية

الطلب إلى الدكؿ المتقدمة الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في مخرجات القمم كالمؤتمرات التي  -5
لى ، كاألىداؼ اإلنمائية لؤللفية، كما أرستو من التزامات ع21نظمتها األمم المتحدة، بما فيها األجندة 

 الدكؿ المتقدمة كحقوؽ للدكؿ النامية

القاضي بتخصيص  1970التأكيد على ضركرة تطبيق قرار الجمعية العامة لؤلمم المتحدة عاـ  -6

 .% من الدخل القومي للدكؿ المتقدمة لمساعدات التنمية الرسمية0.7

لمستدامة من خبلؿ التشديد الوفاء بالتزاـ الدكؿ المتقدمة في دعم الدكؿ النامية في تحقيق التنمية ا -7
كالتركيز على توفير التمويل المناسب لدعم عمليتي نقل كتوطين التكنولوجيا المناسبة كتمكين الدكؿ النامية 

 كبناء القدرات بما يتفق مع األكلويات الوطنية للدكؿ من تطوير التكنولوجيات الخاصة بها 

االعتبار نفس المعايير كآليات التنفيذ التي تم كضعها بعين  20أف تأخذ الوثيقة الختامية لمؤتمر ريو+ -8
بالنسبة ألىداؼ األلفية اإلنمائية في حاؿ تم تحديد أىداؼ رئيسية للتنمية المستدامة كتحدد أطر زمنيو 

لمبادئ إعبلف ريو للبيئة كالتنمية كخاصة مبدأ المسؤكلية المشتركة كلكن   لتنفيذىا على أف يتم ذلك كفقان 
 المتباينة

يجب التركيز على المنظور الشامل كالمتكامل للتنمية المستدامة بأبعاده الثبلثة كتعزيز اإلطار  -9
المؤسسي الدكلي القائم بما يسٌد الثغرات الموجودة فيو دكف تغليب جانب على اآلخر، كلتعزيز إنشاء 

على إنفاذ استراتيجيات مجالس كطنية للتنمية المستدامة يكوف لها مرجعية كىيكلية كاضحة تعزز قدرتها 
كخطط كبرامج التنمية المستدامة، كدعم جهود جامعة الدكؿ العربية لتطوير آلية إقليمية فعالة تسعى لتحقيق 

 التنمية المستدامة في المنطقة

ينبغي ألم تحديث في إالطار المؤٌسساتي للتنمية المستدامة أف يتناكؿ األبعاد الثبلثة للتنمية  -10
قتصادية كاالجتماعية كالبيئية، كأال تترتب عليو أية أعباء إضافية على البلداف النامية، كأال المستدامة اال

 يؤدم إلى فرض عوائق أك شركط إضافية تقنية أك تجارية على ىذه البلداف
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كالمؤسسات   التأكيد على أىمية الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، كمنظمات المجتمع المدني -11
 .شباب، كالمرأة، كذكم االحتياجات الخاصة، كالمسنين، كالطفل في تحقيق التنمية المستدامةاألىلية، كال

حث المجتمع الدكلي للعمل على تحقيق المساكاة كالعدالة في التنمية بين الدكؿ المتقدمة كالنامية  -12 
 كتحقيق المساكاة بين األجياؿ كإنشاء آليات مبلئمة لمراقبة ذلك كطنيان كدكليان 

بما يتفق مع  التأكيد على أف يكوف مفهـو االقتصاد األخضر يعرؼ كيطور على الصعيد الوطني -13
األكلويات كأىداؼ التنمية المستدامة الوطنية، كيعد أداة ن لتحقيق التنمية المستدامة كليس مفهومان بديبلن 

، كسبل التنف يذ المطلوبة لتحقيقو. خاصة عنها، مع ضركرة تقييم الفرص كالتحديات الخاصة بهذا المفهـو
 من حيث توفير التمويل كالدعم البلـز للدكؿ النامية

من  تحد احتراـ سيادة الدكؿ على مصادرىا الطبيعية كالتأكيد على عدـ كضع عوائق اك التزامات -14
لدكؿ ا الصادرات أك األنشطة االنتاجية التى تحقق التنمية المستدامة، كأىمية ازالة العوائق التجارية في

المتقدمة في ظل النظاـ التجارم العالمي كذلك لسهولة انسياب تجارة السلع كالخدمات بالدكؿ النامية 
 تطبيقان لجولة الدكحة التفاكضية

التأكيد أيضان على عدـ استخداـ مصطلح االقتصاد األخضر كنموذج موحد يطبق على الكل، أك   -15
يصعب تنفيذىا، اك كأساس كشركط مسبقة لحصوؿ الدكؿ على كذريعة لخلق حواجز تجارية كمعايير بيئية 

الدعم المالي كالمعونات، اك كوسيلة للحٌد من حق الدكؿ النامية في استغبلؿ مواردىا الطبيعية كفقان 
 ألكلوياتها التنموية، اك كأداة لتنصُّل الدكؿ المتقدمة من التزاماتها تجاه الدكؿ النامية

وؿ التدريجي لبلقتصاد األخضر كما يعرؼ كيطور على الصعيد الوطني بما التأكيد على مبدأ التح -16
يتفق مع األكلويات كأىداؼ التنمية المستدامة الوطنية، بما يتناسب كالخصائص االقتصادية كاالجتماعية 

 لكل دكلة كباعتماد السياسات المناسبة

ية، بما في ذلك إنهاء االحتبلؿ كنبذ دعم الجهود الرامية لتحقيق السبلـ كاألمن في المنطقة العرب -17
التهديد بالعدكاف كالتدخل في الشؤكف الداخلية للدكؿ كفقان لقرارات الشرعية الدكلية، كعلى أسس عادلة 
لتعزيز مسار التنمية المستدامة، كحماية البيئة كالموارد الطبيعية للشعوب الواقعة تحت االحتبلؿ كالعدكاف، 

 من مبادئ مؤتمر ريو 23كاالجتماعية التى دمرىا االحتبلؿ كفقان للمبدأ  كإصبلح البنية االقتصادية

 التأكيد على أىمية تعزيز كتقوية التكامل اإلقليمي العربي بحسبو ضركرة لتحقيق التنمية المستدامة -18
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دعم كإنشاء شبكات لمعلومات كبيانات التنمية المستدامة لدعم عملية اتخاذ القرار كإنشاء نظاـ  -19
إقليمي لمعلومات التنمية المستدامة كدعم المبادرات العربية في ىذا المجاؿ كتعميم االستفادة منها في 

 صنع القرار

اعطاء البعد االجتماعي اىتمامان أكبر لتحقيق العدالة االجتماعية كخلق فرص عمل جديدة في جميع  -20
لشباب ال سيما في ظل التحٌوالت القطاعات العامة كالخاصة للحد من ىجرة األدمغة، خاصة فئة ا

 االجتماعية كالسياسية المستجٌدة في المنطقة التي تشٌكل فرصة إلعادة النظر في أكلويات التنمية

التأكيد على المسؤكلية التاريخية للدكؿ المتقدمة بشأف تغٌير المناخ كالوفاء بالتزاماتها تجاه الدكؿ  -21
ثار السلبية لتدابير االستجابة معو كالتداعيات على القطاعات االجتماعية النامية للتكٌيف مع تغٌير المناخ كاآل

الجفاؼ كالتصحر، التنوع البيولوجي  كاالقتصادية باإلضافة إلى األمن الغذائي، كاألمن المائي، كزيادة
كتدىور األراضي، كالكوارث الطبيعية كالظواىر الحادة )العواصف الترابية، موجات الحر كالفيضانات( 

 كاألمراض كاألكبئة كغيرىا

االعراب عن القلق البالغ من تداعيات األزمة المالية كاالقتصادية الدكلية على الدكؿ النامية كمن  -22
الموقف المتأـز من المفاكضات الجارية في جولة الدكحة كالمطالبة في ىذا الصدد بالتوصل إلى نظاـ 

الحصوؿ على موارد كافية لتمويل جهودىا لتحقيق التنمية تجارم دكلي عادؿ يساعد الدكؿ النامية على 
المستدامة باإلضافة إلى التوصل إلى حل لمشكلة المديونية الخارجية بما في ذلك الدكؿ الخارجة من 

 النزاعات

التأكيد على حق الدكؿ العربية في تنويع مصادر الطاقة بما في ذلك الطاقة الجديدة كالمتجددة  -23
ية في مجاؿ االستخدامات السلمية لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية كاإلشادة بما كالطاقة النوك 

 تم تحقيقو من انجازات

التأكيد على أىمية توفير المزيد من الخدمات األساسية كالبنية التحتية كإمدادات المياه كالصرؼ  -24
الحضرم غير المسبوؽ في اآلكنة األخيرة، كىذا الصحي كالصحة كالتعليم نظران للزيادة السكانية كالتوسع 

يتطلب مجهودان إضافيان للتنمية كأعباءن مالية إضافية أخذين في االعتبار التوزيع العادؿ في الموارد 
 كالخدمات
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 1(:21رٌو+ ) لمستدامةاالمتحدة للتنمٌة  الوثٌقة الختامٌة لمؤتمرثانٌا : 

 المستقبل الذى نصبو إلٌه::المؤتمروصيات كتتعرض ىذه الوثيقة نتائج  

 رؤٌتنا المشتركة: تتلخص فى:  (0)

االلتزاـ بالتنمية المستدامة كتشجيع بناء مستقبل مستداـ اقتصاديا كاجتماعيا كبيئيا لصالح األجياؿ 
 الحالية كالمقبلة.

 التى يواجهها العالم فى الوقت الحاضر. القضاء على الفقر كالذل يعد من أعظم التحديات

تحقيق التكامل بين الجوانب االقتصادية كاالجتماعية كالبيئية لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادىا 
 جميعا.

تحقيق األىداؼ اإلنمائية المتفق عليها دكليا بما فى ذلك األىداؼ اإلنمائية األلفية بحلوؿ عاـ 
2015. 

بالعمل سويا لتعزيز النمو التأكيد على أف الناس ىم محور التنمية المستدامة كمن ثم نلتـز 
 االقتصادل الشامل.

 التأكيد على أىمية الحرية كالسبلـ كاحتراـ حقوؽ اإلنساف، كالمساكاة بين الجنسين كتمكين المرأة.

 التأكيد على أىمية الحكم الرشيد كسيادة القانوف فهى أمور أساسية للتنمية المستدامة.
 تجدٌد االلتزام السٌاسى: (2)

 ئ ريو كخطط العمل السابقة:إعادة تأكيد مباد - أ

تنشيط اإلرادة السياسية للمجتمع الدكلى كرفع مستول التزامو بالمضى قدما فى تنفيذ جدكؿ أعماؿ    
التنمية المستدامة عن طريق تحقيق األىداؼ اإلنمائية المتفق عليها دكليا بما فى ذلك األىداؼ اإلنمائية 

ق عليها دكليا فى الميادين االقتصادية كاالجتماعية كالبيئية منذ األلفية كاألىداؼ األخرل ذات الصلة المتف

  . ، كاتخاذ التدابير البلزمة لتنفيذ التزامات التنمية المستدامة1992عاـ 
"تقييم التقدـ المحرز حتى اآلف فى تنفيذ نتائج مؤتمرات القمة  تعزيز التكامل والتنفيذ واالتساق:  - ب

. المستدامة كسد الفجوات المتبقية كالتصدل للتحديات الجديدة كالناشئة"الرئيسية المعنية بالتنمية 
مع العلم بأف كل بلد يواجو تحديات محددة فى سبيل تحقيق التنمية المستدامة، يشدد المؤتمر على 

                                                           
ابرٌل   18( الصٌغة النهائٌة  21مؤتمر االمم المتحدة  للتنمٌة المستدامة )رٌو +ن الوزارى العربى حول االعال 1

   http://css.escwa.org.lb/SDPD/1570/DeclarationAr.pdf. والمتاح على الموقع  2112
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التحديات الخاصة التى تواجو البلداف األشد ضعفا كال سيما البلداف األفريقية، كأقل البلداف نموا، 
ف غير الساحلية، كالدكؿ الجزرية الصغيرة النامية ككذلك التحديات المحددة التى تواجو كالبلدا

البلداف متوسطة الدخل.كمن ثم يجب اتخاذ إجراءات عاجلة كملموسة للتصدل لضعف مثل ىذه 
الدكؿ، كالعمل على إيجاد حلوؿ إضافية للتحديات الكبرل التى تواجو ىذه الدكؿ لمساعدتها على 

 تنمية المستدامة.تحقيق ال
 :إشراؾ المجموعات الرئيسية كأصحاب المصلحة اآلخرين  -ج
التأكيد على أىمية الدكر الرئيسى لكافة مستويات الحكومة كالهيئات التشريعية فى تعزيز التنمية  -

المستدامة ككذلك الدكر الهاـ الذل يمكن أف تقـو بو السلطات كالمجتمعات المحلية فى تنفيذ 
المستدامة من خبلؿ إشراؾ المواطنين كأصحاب المصلحة كتزكيدىم بالمعلومات البلزمة،  التنمية 

 كذلك أىمية إشراؾ كافة صناع القرار المعنيين فى التخطيط لسياسات التنمية المستدامة كتنفيذىا.
لنشطة أف إنجاز التنمية المستدامة مرىوف بالمشاركة النشطة من القطاع العاـ كالخاص، كأف المشاركة ا -

من جانب القطاع الخاص يمكن أف تسهم فى تحقيق التنمية المستدامة عبر سبل منها الشراكة بين 
 القطاعين العاـ كالخاص.

التأكيد على أىمية األكساط العلمية كالتكنولوجية فى تحقيق التنمية المستدامة، كالعمل على تعزيز  -
وة التكنولوجية بين الدكؿ النامية كالدكؿ التعاكف بينها خاصة فى الدكؿ النامية كذلك لسد الفج

 المتقدمة.
 االقتصاد األخضر فى سٌاق التنمٌة المستدامة والقضاء على الفقر: (5)

أحد األدكات الهامة المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة ىو االقتصاد األخضر، كالذل يجب أف  -
ن رفاىية اإلنساف كخلق يسهم فى القضاء على الفقر كتحقيق النمو االقتصادل المطرد كتحسي

فرص عمل الئقة للجميع مع الحرص على استمرار النظم األيكولوجية لكوكب األرض فى تأدية 
 كظائفها على نحو سليم.

 :يجب أف يراعى ما يلى فى سياسات االقتصاد األخضر فى سياؽ التنمية المستدامة -
 أف تكوف متسقة مع القانوف الدكلى. -1
 لكل بلد على موارده الطبيعية.أف تحتـر السيادة الوطنية  -2
أف تكوف مدعومة ببيئة مؤاتية كمؤسسات تؤدل كظائفها بشكل جيد على جميع  -3

المستويات، مع قياـ الحكومة بدكر قيادل إلى جانب مشاركة جميع األطراؼ المعنية 
 مثل المجتمع المدنى.
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الجميع من أف تعزز النمو االقتصادل المطرد للجميع، ككذلك االبتكار كاستفادة  -4
 الفرص كالمزايا.

 أف تراعى احتياجات البلداف النامية كال سيما التى تواجو ظركؼ خاصة. -5
أف تعزز التعاكف الدكلى مع توفير الموارد المالية للبلداف النامية كنقل التكنولوجيا  -6

 إليها.
 .أف تعزز األنشطة اإلنتاجية التى تسهم فى القضاء على الفقر فى الدكؿ النامية -7

 طار المؤسسً للتنمٌة المستدامة:اإل (1)

 توطيد األبعاد الثبلثة للتنمية المستدامة: - أ

 يجب أف نعزز اإلطار المؤسسى للتنمية المستدامة بما يجعلو يركز على أمور من جملتها: -
 تعزيز التكامل المتوازف بين األبعاد الثبلثة للتنمية المستدامة.  -
 كزيادة الفعالية كالكفاءة كالشفافية. تحسين االتساؽ كالتقليل من التفتت كالتداخل -
 تشجيع مشاركة جميع الدكؿ فى عمليات صنع القرار مشاركة فعالة. -
تحسين مشاركة ىيئات المجتمع المدنى كالجهات األخرل المعنية فى المنتديات الدكلية  -

 .ذات الصلة
 استعراض كتقييم التقدـ المحرز فى تنفيذ جميع التزامات التنمية المستدامة. -

 :تعزيز الترتيبات الحكومية الدكلية ألغراض التنمية المستدامة - ب

تصميم نظاـ متعدد األطراؼ يتسم بالشمولية كالشفافية كالفعالية كيكوف ثمرة إصبلح،  -
 لكى يتصدل للتحديات الملحة على الصعيد العالمى التى تطرحها التنمية المستدامة.

م المتحدة مع كفاءة المساءلة المناسبة تعزيز االتساؽ كالتنسيق على نطاؽ منظومة األم -
 أماـ الدكؿ األعضاء.

كضع إطار مؤسسى أكثر فعالية للتنمية المستدامة يسترشد بالمهاـ المحددة كيعالج أكجو  -
 القصور فى النظاـ الراىن كيسعى إلى تجنب االزدكاجية فى منظومة األمم المتحدة.

 :الركيزة البيئية فى سياؽ التنمية المستدامة -ج
تعزيز الدكر المنوط ببرنامج األمم المتحدة للبيئة بوصفو السلطة البيئية العالمية الرائدة  -

التى تحدد جدكؿ األعماؿ البيئى العالمى، كتشجع على تنفيذ البعد البيئى للتنمية 
 المستدامة.

قرارا بتعزيز برنامج األمم المتحدة  67دعوة الجمعية العامة إلى أف تتخذ فى دكرتها  -
 بيئة كاالرتقاء بو على النحو التالى:لل
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ضم جميع بلداف العالم إلى عضوية مجلس إدارة برنامج األمم المتحدة للبيئة، كخضوعو  -
 للمساءلة أماـ الدكؿ األعضاء.

توفير موارد مالية مأمونة كمستقرة ككافية لتمكينو من أداء كاليتو داخل منظومة األمم  -
 المتحدة.

لقائمة على األدلة كالعمل على تبادلها كتوعية الرأل العاـ بشأف نشر المعلومات البيئية ا -
 القضايا البيئية األساسية كالناشئة.

 كفالة المشاركة الفعالة من جانب جميع أصحاب المصلحة ذكل الصلة. -
 

 المؤسسات المالية الدكلية كاألنشطة التنفيذية لؤلمم المتحدة:  -د
إدماج التنمية المستدامة فى كاليتها كبرامجها  دعوة األمم المتحدة إلى مواصلة تعزيز -

 كعملياتها المتصلة بصنع القرار فى سبيل تحقيق التنمية المستدامة.
أىمية توسيع كتعزيز مشاركة البلداف فى اتخاذ القرارات ككضع المعايير فى مجاؿ  -

 االقتصاد الدكلى.
على نطاؽ منظومة األمم الدعوة إلى زيادة تكامل األبعاد الثبلثة للتنمية المستدامة  -

 المتحدة.
ضركرة تعزيز األنشطة التنفيذية الموجهة نحو التنمية التى تقـو بها منظومة األمم المتحدة  -

فى الميداف مثل تحسين إدارة المرافق كالعمليات، كالخضوع للمساءلة أماـ الدكؿ 
 األعضاء.

 

 على الصعيد اإلقليمى كالوطنى كدكف الوطنى كالمحلى: -ىػ
التأكيد على أىمية البعد اإلقليمى فى تحقيق التنمية المستدامة من خبلؿ ترجمة  -

 سياسات التنمية المستدامة إلى كاقع ملموس على المستول الوطنى.
تشجيع السلطات اإلقليمية كالوطنية كدكف الوطنية كالمحلية على إعداد استراتيجيات   -

مليات صنع القرار كتحقيق التنمية للتنمية المستدامة كاستخدامها كأدكات لتوجيو ع
 المستدامة.

تشجيع العمل على الصعيد اإلقليمى كالوطنى كدكف الوطنى كالمحلى لتيسير سبل  -
الحصوؿ على المعلومات كمشاركة الجمهور، كاتساؽ كتكامل التخطيط كعملية اتخاذ 

 القرارات على كافة المستويات.
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 إطار العمل والمتابعة:  (5)

 المواضيعية كالقضايا الشاملة لعدة قطاعات:المجاالت  - أ

 القضاء على الفقر: -0

ىو التاريخ المستهدؼ لتحقيق األىداؼ اإلنمائية األلفية، كمع ذلك  2015يعد عاـ  -
شهدت بعض المناطق تقدما فى الحد من الفقر اال أف كثير من الناس ال يزالوف يعيشوف 

 ية.فى الفقر خاصة النساء كاألطفاؿ فى الدكؿ النام
التأكيد على نظم الحماية االجتماعية التى تتصدل لعدـ المساكاة كاالستبعاد االجتماعى  -

 كتحد منها باعتبارىا أمرا أساسيا للقضاء على الفقر كتحقيق األىداؼ اإلنمائية األلفية.
 األمن الغذائى كالتغذية كالزراعة المستدامة: -2

ف ككاؼ لؤلجياؿ الحالية كالمقبلة تعزيز األمن الغذائى كفرص الحصوؿ على طعاـ مأمو  -
 كذلك بإتباع استراتيجيات كطنية كإقليمية كعالمية لؤلمن الغذائى كالتغذية.

ضركرة تنشيط قطاعى التنمية الزراعية كالريفية خاصة فى الدكؿ النامية على نحو مستداـ  -
 .ية احتياجاتهامن الناحية االقتصادية كاالجتماعية كالبيئية كاتخاذ اإلجراءات البلزمة لتلب

العمل على زيادة اإلنتاج كاإلنتاجية المستدامين فى مجاؿ الزراعة على الصعيد العالمى  -
بوسائل منها تحسين أداء األسواؽ كنظاـ التبادؿ التجارل كتعزيز التعاكف الدكلى خاصة 

 للدكؿ النامية، من خبلؿ االستثمار العاـ كالخاص فى الزراعة كتنمية األرياؼ.
نظم تربية المواشى على نحو مستداـ بوسائل منها تحسين المراعى كخطط الرل، تعزيز  -

ككذلك التأكيد على أىمية مصايد األسماؾ كتربية المائيات المستدامة فى كفالة األمن 
 الغذائى كالتغذية.

 المياه كالصرؼ الصحى:  -5

رافق ضركرة خفض نسبة السكاف اللذين ال يحصلوف على مياه الشرب المأمونة كالم -
، كاستحداث أسلوب متكامل إلدارة 2015الصحية األساسية إلى النصف بحلوؿ عاـ 

 الموارد المائية.
اتخاذ التدابير البلزمة لمعالجة آثار الفيضانات كموجات الجفاؼ كندرة المياه، كالعمل  -

 .هعلى تحقيق التوازف بين المتاح من إمدادات المياه كالطلب على الميا
 لبلزمة لخفض نسبة التلوث فى المياه من خبلؿ تحسين أعماؿ المعالجة.اتخاذ التدابير ا -
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 :الطاقة -1
الطاقة أحد المداخل الرئيسية البلزمة لئلنتاج، كعلى ذلك تلتـز األمم المتحدة بتقديم - -

بليوف شخص فى جميع أنحاء العالم ال يحصلوف على ىذه  1ر4الدعم البلـز لتمكين 
 الخدمات من الوصوؿ إليها.

ضركرة اتخاذ مزيد من اإلجراءات لتسهيل الحصوؿ على الطاقة من خبلؿ حشد الموارد  -
الكافية لتقديم ىذه الخدمات بطرؽ مأمونة كأسعار معقولة كعلى نحو سليم اقتصاديا 

 كاجتماعيا كبيئيا.
استخداـ مزيج من أصناؼ الطاقة المناسبة لتلبية االحتياجات اإلنمائية مثل زيادة  -

 در الطاقة المتجددة كغيرىا من التكنولوجيا المنخفضة االنبعاثات.استخداـ مصا
استخداـ الطاقة بكفاءة فى مجاؿ التخطيط الحضرل كالمبانى كالنقل، كإنتاج السلع  -

 كالخدمات كفى تصميم المنتجات كبخاصة فى الدكؿ النامية.

 السياحة المستدامة:-5

ات ذات الصلة التى تشجع الوعى ضركرة دعم أنشطة السياحة المستدامة كبناء القدر  -
البيئى كتخطط البيئة كتحميها مما يسهم فى خلق فرص للعمل البلئق كفرص للنشاط 

 التجارل.
تشجيع االستثمار فى السياحة المستدامة بما فى ذلك السياحة البيئية كالسياحة الثقافية  -

ء فى المناطق كتيسير الحصوؿ على التمويل من خبلؿ القركض الصغيرة المقدمة للفقرا
  السياحية.

 النقل المستداـ:-0

استحداث شبكات للنقل المستداـ، بما فى ذلك شبكات للنقل المتعدد الوسائل، تتسم بالكفاءة  -
فى استخداـ الطاقة، كال سيما شبكات النقل العاـ الجماعى، كتحسين شبكات النقل فى المناطق 

 الريفية.
كيزيد سهولة التنقل مما يرفع مستول  النقل المستداـ يعزز النمو االقتصادل-
 فى الوقت ذاتو. تكامل االقتصادل مع احتراـ البيئةال
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 المدف كالمستوطنات البشرية المستدامة:-6

ضركرة األخذ بمنهج متكامل فى مجاؿ التنمية الحضرية كالمستوطنات البشرية يقـو على توفير  -
 األكلوية لتحسين أحواؿ األحياء الفقيرة.السكن كالبنية التحتية بتكلفة يسيرة كيعطى 

إتباع نهج متكامل فى تصميم المدف المستدامة كالمستوطنات الحضرية كفى تشييدىا من خبلؿ  -
 تقديم الدعم للسلطات المحلية كمشاركة المستفيدين فى صنع القرارات.

تنمية المستدامة مع ضركرة تعزيز آليات كخطط التعاكف بين المدف كالبلداف كعامل ىاـ فى تحقيق ال -
 توفير التمويل البلـز لذلك.

 الصحة كالسكاف: -8

ضركرة تعزيز النظم الصحية من أجل توفير التغطية الشاملة العادلة، كإشراؾ جميع الجهات الفاعلة  -
المعنية فى العمل المنسق المتعدد القطاعات لتلبية االحتياجات الصحية لسكاف العالم على نحو 

 عاجل.
سياسات كطنية متعددة للوقاية من األمراض المعدية كالسيطرة عليها كذلك من خبلؿ  إنشاء كتعزيز -

 الحد من تلوث الماء كالهواء كالتلوث الكيميائى مما يؤثر إيجابيا على الصحة.
تحسين عملية توزيع فرص الحصوؿ على األدكية كاللقاحات كالتكنولوجيات الطبية المأمونة  -

كالجودة العالية، ككذلك خفض معدالت كفيات األمهات كاألطفاؿ كالفعالة الميسورة التكلفة 
 كتحسين صحة الشباب كالنساء كاألطفاؿ.

 تعزيز العمالة الكاملة كالمنتجة كالعمل البلئق للجميع كالحماية االجتماعية:  -2

التزاـ الحكومات بوضع كتنفيذ استراتيجيات كسياسات توفر للشباب فى كل مكاف فرص العمل  -
 المنتج للحد من الفقر كتحقيق التنمية المستدامة.البلئق ك 

إتاحة الفرصة للعاملين للحصوؿ على التعليم كاكتساب المهارات كاالستفادة من الرعاية الصحية  -
 كالضماف االجتماعى كالحقوؽ األساسية فى العمل كالحماية االجتماعية كالقانونية كالعمل البلئق.
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 المحيطات كالبحار: -01

بحماية المحيطات كالنظم األيكولوجية البحرية كإعادة حالتها كإنتاجيتها كقدرتها على االلتزاـ  -
الصمود إلى سابق عهدىا، كالحفاظ على التنوع البيولوجى بما يتيح حفظها لؤلجياؿ الحالية 

 كالمقبلة الستغبللها بشكل مستداـ.
عملية المنتظمة لئلببلغ عن حالة إنجاز أكؿ تقييم عالمى متكامل لحالة البيئة البحرية فى سياؽ ال -

 .2014البيئة البحرية بحلوؿ عاـ 
اتخاذ اإلجراءات البلزمة للحد من حدكث تلوث كآثاره على النظم األيكولوجية البحرية من خبلؿ  -

 التنفيذ الفعاؿ لبلتفاقيات ذات الصلة المعتمدة فى إطار المنظمة البحرية الدكلية.
ابع مسألة ارتفاع مستول سطح البحر كنحات السواحل، ككذلك تقديم الدعم للمبادرات التى تت -

 مسألة تحمض المحيطات كآثار تغير المناخ مع الموارد البحرية كالساحلية.
القضاء على الصيد غير المشركع كغير المنظم كغير المبلغ عنو ألنو يحـر بلداف كثيرة من مورد  -

 مة.طبيعى أساسى كيشكل تهديدا مستمرا للتنمية المستدا
 تغير المناخ: -00

نؤكد على أف الطابع العالمى لتغير المناخ يتطلب قدر أكسع من التعاكف بين البلداف جميعها  -
 كمشاركتها فى استجابة دكلية فعالة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة على الصعيد العالمى.

رعة ليتسنى تحديد اإلعبلف عن إنشاء صندكؽ المناخ األخضر، كالدعوة إلى تفعيلو على كجو الس -
 موارده فى كقت مبكر كبقدر كاؼ.

 الغابات: -02

ضركرة كضع سياسات شاملة لعدة قطاعات كمؤسسات تعزز اإلدارة المستدامة للغابات، كإعادة  -
زراعة الغابات كاستصبلح الغابات، كغرس الغابات الجديدة، كالحد من عمليات إزالة الغابات لما 

 ة كبيئية للناس.لها من منافع اقتصادية كاجتماعي
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 التنوع البيولوجى: -05

ضركرة اتخاذ إجراءات عاجلة للحد بفاعلية من فقداف التنوع البيولوجى لما لو من آثار سلبية على  -
 .2020-2011األمن الغذائى، مع أىمية تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجى للفترة 

كالسياسات فى مجاؿ التنوع البيولوجى كخدمات النظم تم إنشاء المنبر الحكومى الدكلى للعلـو  -
 األيكولوجية كضركرة بدء أعمالو فى كقت مبكر لتوفير المعلومات البلزمة لصانعى القرار.

 التصحر كتدىور األراضى كالجفاؼ: -01

ضركرة اتخاذ إجراءات عاجلة لعكس اتجاه تدىور األراضى مع ضركرة توفير الموارد المالية البلزمة  -
 لذلك.

الصعيد  ىاتخاذ إجراءات منسقة على الصعيد العالمى كاإلقليمى كالوطنى لرصد تدىور األراضى عل -
العالمى كاستصبلح األراضى المتدىورة، فى المناطق القاحلة كشبو القاحلة كالجافة كشبو الرطبة، 

ا ( بطرؽ مختلفة مثل الحفاظ على الواحات كتنميته2018 -2008كتنفيذ الخطة خبلؿ الفترة)
 كاستصبلح األراضى المتدىورة كتحسين نوعية التربة لتحقيق التنمية المستدامة كالحد من الفقر.

 االستهبلؾ كاإلنتاج المستدامين: -05

تشجيع كتعزيز كضع إطار عشرل للبرامج، كإحداث تغييرات أساسية فى طرؽ استغبلؿ  -
 العالمى.المجتمعات كإنتاجها من أجل تحقيق التنمية المستدامة على الصعيد 

التزاـ الدكؿ بالتخلص التدريجى من إعانات الوقود األحفورل الضارة كغير الفعالة كالتى تشجع  -
 على اإلسراؼ فى االستغبلؿ كتقوض التنمية المستدامة.

  التعليم: -00

تعزيز التعاكف الدكلى مع تحقيق حصوؿ الجميع على التعليم االبتدائي خاصة فى الدكؿ النامية،   -
للتعليم الجيد على جميع المستويات يعد شرطا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة  كما أف الوصوؿ

 كالقضاء على الفقر كالمساكاة بين الجنسين كتمكين المرأة كالتنمية البشرية.
إعداد الناس للسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة بوسائل منها تحسين تدريب المعلمين ككضع  -

الطبلب لشغل كظائف تتصل باالستدامة كزيادة  دامة كبرامج تدريبية تعدمناىج دراسية تتعلق باالست
 االستخداـ الفعاؿ لتكنولوجيا المعلومات كاالتصاالت لتحسين التعليم.

 دعم المؤسسات التعليمية خاصة العليا فى الدكؿ النامية إلجراء البحوث كالتوصل إلى ابتكارات. -
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 المساكاة بين الجنسين كتمكين المرأة: -06

ضركرة تعزيز المساكاة بين الجنسين كتمكين المرأة فى جميع المجاالت فى مجتمعاتنا بما فى  -
ذلك إزالة الحواجز التى تعيق مشاركتها بصورة كاملة فى صنع القرار كاإلدارة على جميع 

 المستويات على قدـ المساكاة مع الرجل.
مكاف خصوصا فى المناطق الريفية تهيئة بيئة تمكن من النهوض بحالة النساء كالفتيات فى كل  -

 كالمجتمعات المحلية كفى أكساط األقليات العرفية.
كفالة تمتع المرأة بالحقوؽ كالفرص فيما يخص صنع القرار، ككذلك إزالة الحواجز التى تمنع  -

 المرأة من المشاركة الكاملة فى االقتصاد، كالحق فى التعليم كالرعاية الصحية كغيرىا.

 المستدامة:أىداؼ التنمية  - ب

االلتزاـ بتحقيق األىداؼ اإلنمائية لؤللفية بوصفها جزءا من رؤية إنمائية كاسعة النطاؽ كإطار عمل  -
لؤلنشطة اإلنمائية لؤلمم المتحدة، كحشد الجهات المعنية كالموارد من أجل تحقيق أىداؼ 

 مشتركة.
كأف تكوف قابلة للتطبيق أف تكوف أىداؼ التنمية المستدامة ذات توجو عملى كذات طابع عالمى،  -

 الشامل فى جميع بلداف العالم مع مراعاة مستويات التنمية الوطنية المختلفة.
للجمعية العامة فريق عامل مفتوح يتألف  67سوؼ تشكل فى موعد ال يتجاكز تاريخ افتتاح الدكرة  -

المتحدة بهدؼ ممثبل ترشحهم الدكؿ األعضاء من المجموعات اإلقليمية الخمس لؤلمم  30من 
تحقيق التمثيل الجغرافى العادؿ كالمنصف كالمتوازف، كأف تكوف ىذه العملية متسقة مع العمليات 

 .2015المتعلقة بالنظر فى الخطة اإلنمائية لما بعد عاـ 

 

 

 وسائل التنفٌذ: (0)

ليس  التأكيد على اف كل بلد يتحمل المسئولية الرئيسية عن تنميتو االقتصادية كاالجتماعية، كأنو -
 من المغاالة التشديد على دكر السياسات الوطنية كالموارد المحلية كاالستراتيجيات اإلنمائية.

التسليم بأف الحكم الرشيد كسيادة القانوف على الصعيدين الوطنى كالدكلى أمراف أساسياف للنمو  -
ياف االقتصادل المطرد الذل يشمل الجميع كيقـو على أساس من اإلنصاؼ، كما أنهما أساس

 لتحقيق التنمية المستدامة كالقضاء على الفقر كالجوع.
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لتنمية المستدامة فى تخصيص ليجب أف تعطى جميع الدكؿ أكلوية  -  انشئوٌ انًبنيخ: -أ
الموارد كفقا لؤلكلوليات كاالحتياجات الوطنية، مع ضركرة تعزيز الدعم المالى لجميع الدكؿ خاصة النامية 

 المستدامة.من أجل التنمية 

البحث عن شراكات جديدة كمصادر جديدة للتمويل يمكن أف تؤدل دكرا فى تكميل مصادر  -
 تمويل التنمية المستدامة إلى جانب الوسائل التقليدية للتنفيذ.

إعداد تقرير تقترح فيو خيارات لوضع استراتيجية فعالة لتمويل التنمية المستدامة تسهل تعبئة  -
نحو فعاؿ فى تحقيق أىداؼ التنمية المستدامة، بواسطة لجنة حكومية  الموارد كاستخدامها على

، ثم تتخذ 2014خبيرا ترشحهم المجموعات االقليمية كتختتم أعمالها بحلوؿ  30دكلية تضم 
 بعد ذلك اإلجراءات المناسبة.

ر% من الناتج القومى اإلجمالى للمساعدة اإلنمائية الرسمية المقدمة 7تحقيق ىدؼ تخصيص  -
ر% من 20ر ك15الدكؿ المتقدمة إلى الدكؿ الفقيرة، فضبل عن تخصيص ما يتراكح بين من 

 الناتج القومى االجمالى للبلداف األقل نموا.
العمل على تحسين نمو كتوزيع الدخل بوسائل منها زيادة اإلنتاجية كتمكين المرأة كحماية حقوؽ  -

ت القياـ بو فيما يتعلق بتعزيز القطاع العماؿ كتحسين النظم الضريبية، كما يتعين على الحكوما
 الخاص كتنظيمو بحسب ظركؼ كل بلد.

التشديد على أىمية نقل التكنولوجيا إلى الدكؿ النامية كإتاحة  -  انتكُونوجيب: -ة 
المعلومات كحقوؽ الملكية الفكرية كفقا لما ىو متفق عليو كتيسير الوصوؿ إلى التكنولوجيات 

كنقل ىذه التكنولوجيات إلى الدكؿ النامية بشركط إيجابية  ,يقابلها من معارؼالسليمة بيئيا كما 
 ميسرة.

تعزيز االستثمار فى العلـو كاالبتكار كالتكنولوجيا تحقيقا ألىداؼ التنمية المستدامة، كتمكين  -
 الدكؿ النامية من استحداث حلوؿ مبتكرة خاصة بها لخدمة التنمية فيها.

ضركرة تعزيز بناء القدرات لخدمة التنمية المستدامة، كتوطيد .1 - ثُبء انقذراد: -ج
التعاكف التقنى كالعالمى بما فى ذلك التعاكف بين الشماؿ كالجنوب كبين ببلد الجنوب كالتعاكف 

 الثبلثى.
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تنمية الموارد البشرية من خبلؿ التدريب كتبادؿ الخبرات كنقل المعارؼ كتقديم المساعدة  .2
ت، كىو ما يستلـز تقوية القدرة المؤسسية كتخطيط القدرات كإدارتها التقنية لبناء القدرا

 كرصدىا.
دعوة جميع الوكاالت المعنية التابعة لؤلمم المتحدة كغيرىا من المنظمات الدكلية المعنية إلى  .3

تقديم الدعم للدكؿ النامية كبخاصة األقل نموا لبناء القدرات لتطوير االقتصادات بحيث 
 وارد كتستوعب الجميع، كذلك بوسائل منها:تحسن استغبلؿ الم

 تقاسم الممارسات المستدامة فى مختلف القطاعات االقتصادية. .4
 تعزيز المعارؼ كالقدرات إلدماج الحد من أخطار الكوارث كالقدرة على مواجهتها. .5
دعم التعاكف بين الشماؿ كالجنوب كبين ببلد الجنوب كالتعاكف الثبلثى الستخداـ الموارد  .6

 أكثر كفاءة كفعالية.بشكل 
 تشجيع الشراكات بين القطاعين العاـ كالخاص. .7

التأكيد على أف التجارة الدكلية ىى المحرؾ للتنمية كالنمو االقتصادل المطرد، مع  - :انتجبرح -د
 ضركرة إقامة نظاـ تجارل شامل قائم على قواعد كمنفتح كغير متحيز كمنصف كمتعدد األطراؼ.

نحو فعاؿ يمكن أف يؤدل دكرا حاسما فى تحفيز النمو االقتصادل بما تحديد التجارة على 
يعود بالنفع على جميع الدكؿ التى تمر بأل مرحلة من مراحل التنمية فى طريقها نحو تحقيق 
التنمية المستدامة، مع التصدل للقضايا العامة مثل اإلعانات المشوىة للتجارة كتجارة السلع 

 كالخدمات البيئية.
حددت كأكدت طواعية األمم المتحدة كجميع الجهات المعنية االلتزامات سجم االنتزايبد: - ِ   

القاضية بتنفيذ سياسات كخطط كبرامج كمشاريع كإجراءات ذات منحى عملى تهدؼ إلى تعزيز 

 .التنمية المستدامة

عبلف الوزارل العربى الى حد كبير مع ما جاء باإل  20يتضح مما سبق توافق الوثيقة النهائية لمؤتمر ريو +
 خاصة بشأف: حوؿ المؤتمر

 .أداة ن لتحقيق التنمية المستدامة كليس مفهومان بديبلن عنهاك  ف االقتصاد األخضريعر ت

من  تحد عدـ كضع عوائق اك التزاماتك احتراـ سيادة الدكؿ على مصادرىا الطبيعية أىمية  
 .الصادرات أك األنشطة االنتاجية التى تحقق التنمية المستدامة 
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عدـ استخداـ مصطلح االقتصاد األخضر كنموذج موحد يطبق على الكل، أك كذريعة لخلق حواجز 
 ىا تجارية كمعايير بيئية يصعب تنفيذ

الوطني بما  التأكيد على مبدأ التحوؿ التدريجي لبلقتصاد األخضر كما يعرؼ كيطور على الصعيد  
بما يتناسب كالخصائص االقتصادية ك يتفق مع األكلويات كأىداؼ التنمية المستدامة الوطنية، 

 كاالجتماعية لكل دكلة كباعتماد السياسات المناسبة
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األخضر االقتصادالفصل الثالث : تجارب وخبرات بعض الدول فى مجال 
1

 

فى صورة برامج أك  –عرض موجز لبعض المجهودات التى قامت بها بعض الدكؿ  لفصليتناكؿ ىذا ا
ىذا  .المختلفة االقتصاديةاألخضر فى القطاعات  االقتصادلتحقيق تقدـ فى إتجاه  –سياسات أك مبادرات 

خضر بتلك التي تم تنفيذىا في اطار التنمية ألقتصاد اإلباإلضافة الي مقارنة سياسات كمشركعات ا
  . المستدامة
 2االقتصاد األخضر يستجيب لألزمة االقتصاديةأوال : 

 أفريقيا: جنوب أفريقيا -0
. 2010 - 2009مليوف دكالر للفترة من  7.5أعلنت جنوب أفريقيا عن حزمة تحفيزية مالية قدرىا 

الكفاءة سيما السكك الحديدية كالمباني ذات للقطاعات ذات الصلة بالبيئة، كال % 11 منو نحوخصص 
قدمت الحكومة كرقة خضراء عن  2009 كفي أيلوؿ/سبتمبر في استخداـ الطاقة كالمياه كإدارة النفايات.

أبعاد اجتماعية كبيئية كسياسية إلى المفهـو  ةفاضإإلى فيها أشارت  التخطيط االستراتيجي الوطني
ين من أجل يرين استراتيجلجنة تخطيط كطنية تضم خبراء مستقلين كمفك إنشاءاالقتصادم للتنمية"، ك 

 المساىمة في دمج البيئة في عملية التنمية كبدء االنتقاؿ إلى االقتصاد األخضر.

 ئ: جمهورية كوريادآسيا والمحيط الها -2
كقد بلغت قيمة ىذه  2009 أطلقت جمهورية كوريا معاىدة خضراء جديدة في كانوف الثاني/يناير 

للمواضيع البيئية مثل الطاقات المتجددة   % 80 نهابليوف دكالر خصص م 38.1 الحـز التحفيزية
كالمباني ذات الكفاءة في استخداـ الطاقة كالمركبات المنخفضة الكربوف كالمياه كإدارة النفايات.كباإلضافة 
إلى التحفيز األخضر أعلنت الحكومة عن خطوات تهدؼ إلى إحداث تحوؿ كبير على صعيد توجيو 

اعتمدت الحكومة خطة  2009 د للنمو األخضر. كفي تموز/يوليواقتصادىا نحو استراتيجية طويلة األم
بليوف دكالر على االستثمارات  83.6تتضمن إنفاؽ  2013 - 2009خمسية للنمو األخضر للفترة من 

 في مجاالت التغير المناخي كالطاقة كالنقل المستداـ كتطوير تكنولوجيات خضراء. 

 رنسا: فباو أور  -5

بميون دوالر( من خطة اإلنعاش االقتصادي التي  6.1) % 18.3 تمثل االستثمارات الخضراء
. كما أن الحافظة 2111 - 2119 بميون دوالر والمقرر إنفاقيا خالل الفترة 34تبمغ قيمتيا 

الفرنسية لإلنفاق التشجيعي األخضر تغمب عمييا استثمارات الطاقة لتجديد محطات القوى 
 ، والطاقة المتجددة.القائمة، والبنية التحتية لشبكة الكيرباء

                                                           
1
 أعدت هذا الجز  : م. زٌنب الصادى 
2
اإلدارة/المنتدى  الدورة االستثنائٌة الحادٌة عشرة لمجلس(  " األقتصاد األخسر "  2111البرناما االنمائى لألمم المتحدة   ) 

 شباط/فبراٌر 26 - 24بالً  إندونٌسٌا   البٌئً الوزاري العالمً
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 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي: المكسيك -1

، مع خطط إلنفاق 2119 أعمنت المكسيك عن حزمة تشجيعية مالية في كانون الثاني/يناير
تقريبًا من الناتج المحمي اإلجمالي. وخصص  % 1.67 بميون دوالر، وىو ما يقابل 7.7

 لممواضيع البيئية. في المائة من إجمالي الحزمة التشجيعية 11 حوالي
 أمريكا الشمالية: الواليات المتحدة -5

. 2118أعمنتتت الواليتتات المتحتتدة عتتن حتتزمتين تشتتجيعيتين متتاليتين منتتذ تشتترين األول/أكتتتوبر 
متن النتاتج المحمتي اإلجمتالي( متن  % 1.75بميتون دوالر )متا يقترب متن  112فيي تخصتص 

دارة المياه  972مجموع  بميون دوالر لإلنفاق األخضر عمى كفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، وا 
 والنفايات، والنقل العام والسكك الحديدية.

ومن حيث االستثمارات في الميزانية الفيدرالية العادية، أعمنتت الحكومتة أنيتا تعتتزم إنفتاق مبمتغ 
فتتى مجتتاالت  عمتتى سمستتمة متتن المبتتادرات 2111افي قتتدره خمستتة بميونتتات دوالر فتتي عتتام إضتت

الطاقة وتغير المناخ د لتشتجيع كفتاءة الطاقتة و المياه النظيفة و السكك الحديدية العالية السرعة، 
 واالنتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون. 

م باتجاه االقتصاد االخضرالسٌاسات والمشروعات التً اتبعتها بعض الدول للتقدثانٌا : 
1 

يشمل ىذا الجزء بعض السياسات كالمشركعات في العديد من القطاعات االقتصادية كىي قطاع الزراعة 
العمرانية ك مياه الشرب كالصرؼ  ةكالطاقة كالمصايد كالغابات كالقوم العاملة الخضراء كالنقل كالتنمي

الصحي. كعلي الرغم من انو تم تصنيف ىذه السياسات كالمشركعات طبقا للقطاعات االقتصادية إال اف  
 كل تجربة تعزز االقتصاد االخضر في اكثر من قطاع .

ر قامت العديد من الدكؿ خاصة فى أفريقيا كأسيا بدعم المجتمعات المحلية كتوفي فى قطاع الزراعة
التمويل كاإلمكانيات المختلفة كتشجيع تعاكنيات المزارعين على تنفيذ أنشطة كتبنى تقنيات ذات تكلفة 

)  منخفضة إلدارة التجدد الطبيعى للموارد الزراعية
 (2)ملحق نيجيريا,أكغندا(,كينيا,إندكنيسيا,موزنبيقالصين,أثيوبيا,

                                                           
1
  World resource institute (2011) Compilation of Green Economy Policies, Programs,  

and Initiatives from Around the World. The Green Economy in Practice: Interactive 

Workshop 1  
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 فى قطاع الطاقة 

طاقات كنشر كإستخداـ ال ,كإستخداـ الطاقة النظيفة فى اإلنارة كالزراعةركزت الكثير من الدكؿ على إنتاج 
الجديدة كالمتجددة )أفريقيا,البرازيل,الصين,اإلتحاد األكركبى,ألمانيا,الياباف,تونس,كغيرىا من الدكؿ( 

  (2)ملحق 

 فى قطاع المصاٌد

 يجى(دعم اإلشراؼ المجتمعى كاإلدارة المحلية للمناطق البحرية )بنجبلديش كف

 ,نامبيا,جواتيماال) المساندة القوانين كالتشريعاتكضع ك  المجتمعية كاإلدارة الشراكة فى قطاع الغابات
 (نيباؿ فيتناـ,

 (:التركيز على التدريب كالقوانين اإلجتماعية)استراليا,الهند تنمٌة القوي العاملة الخسرا 

برنامج المكافآت كالعقوبات علي  شبكة االتوبيسات السريعة, ,مشاركة الدرجات فى قطاع النقل
 ,فرنسا) وغٌرها  الجديدة الخاصةسيارات النبعاثات الكربوف على إضريبة  السيارات الخاصة,

 (جنوب أفريقيا ,بريطانيا ,سويسرا المكسيك

 العمرانٌة  ةفى قطاع التنمٌ

من الصناعات  البرازيل: التخطيط العمراني المستداـ من خبلؿ القياـ بعمل تشريعات بيئية للحد
 الملوثة باإلضافة الي الدعم المالي للخدمات بالمدف

االدارة المستدامة ,مشركع تنمية المجارم المائية فى قطاع مٌاه الشرب والصرف الصحً 
 ,جنوب أفريقيا(سنغافورا برنامج لتحسين جودة المياه )الهند, كينيا,,للمياه

 ا :  قصص نجاح فى التوجه لالقتصاد األخضرلثثا
الي االقتصاد ؿ التقدـ ااقترح برنامج االمم المتحدة للبيئة مجموعة من التجارب كقصص نجاح في مج

 : يليما ا نهماالخضر 

1طاقة الشمسٌة فً تونسال -1
 

العاـ  خطوات لتطوير قطاع الطاقة المتجددة، بهدؼ تقليل اعتمادىا على النفط كالغاز. ففي باشرت تونس
استحداث آلية تمويل ىي  ، كتبله مباشرة«نظاـ الحفاظ على الطاقة»إنشاء أقر قانوف تم بموجبو  2005

ل يمو يتم تالمتجددة كتحسين كفاءة الطاقة. ك  الصندكؽ الوطني إلدارة الطاقة، لدعم تكنولوجيات الطاقة

                                                           
1
 21صفحة  2112ٌونٌو  171عدد ال 17مجلة البٌئة والتنمٌة المجلد  
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للسيارات الخاصة التي تعمل بالبنزين كالديزؿ، كرسم استيراد  الصندكؽ برسم ييفرض على التسجيل األكؿ
 .تكييف الهواء، باستثناء تلك التي يتم إنتاجها من أجل التصدير ك إنتاج محلي لمعداتأ

 بليوف دكالر في فواتير 1,1، كفرت خطط الطاقة النظيفة على الحكومة 2008ك 2005 بين عامي
أف  النظيفة. ككاف الهدؼ مليوف دكالر في البنية التحتية للطاقة 200الطاقة، باستثمارات أكلية مقدارىا 

في المئة  20الوفورات من كفاءة الطاقة، إلى  يصل استهبلؾ الطاقة األكلية من مصادر متجددة، فضبلن عن
 . 2011 من إجمالي استهبلؾ الطاقة عاـ

تكميلية  ، قدمت الحكومة خطة الطاقة الشمسية الوطنية األكلى كخططان 2009األكؿ )ديسمبر(  كفي كانوف
. 2014المئة سنة  في 4,3في المئة إلى  1لطاقة المتجددة من نحو أخرل، بهدؼ زيادة حصة مصادر ا

بالطاقة الشمسية ككحدات  كتشمل الخطة استعماؿ النظم الفوتوفولطية الشمسية كنظم تسخين المياه
 .الكهرباء الطاقة الشمسية المركزة لتوليد

بحلوؿ سنة  دكالر، تنفق كلها بليوف 2,5الموارد المالية االجمالية البلزمة لتنفيذ الخطة بنحو  كقيدرت
الموارد لتطوير البنية  في المئة من ىذه 40مشركعان للطاقة المتجددة. كيخصص نحو  40على  2016

في المئة  22خطة الطاقة الشمسية إلى  التحتية لصادرات الطاقة. كقد تصل كفورات الطاقة المتوقعة من
 .مليوف طن سنويان  1,3ربوف مقداره الك ، مع انخفاض في انبعاثات ثاني أككسيد2016سنة 

 ن اإلعفاء من ضريبة القيمة المضافة كتخفيض الرسـومالمالي كالضريبي للبرنامج  جمع الدعمتم كي
للوكالة التونسية  الجمركية كقرض مصرفي بفائدة منخفضة. كيينظم تسديد القرض من خبلؿ فاتورة منتظمة

تمويل مشاريع لتسخين المياه بالطاقة  المحلية دعمان يمكنها منللكهرباء كالغاز، على أف تتلقى المصارؼ 
 .منخفضة الشمسية بمعدالت فائدة

أف يؤٌمن  دكالران لكل متر مربع، على 75كلفة النظاـ أك تفي المئة من  20الحكومة دعمان بنسبة  كقدمت
لة تونسية على مياىها عائ ألف 50في المئة كحد أدنى من تكاليف الشراء كالتركيب. كتحصل  10الزبائن 

مبليين دكالر  7,8ك 2005مبليين دكالر عاـ  5الساخنة بواسطة الطاقة الشمسية على أساس قرضين بلغا 
ألف متر مربع، حددت الحكومة ىدفان أكثر  400المركبة  . كمع بلوغ مساحة البلقطات2006عاـ 

تول مشابو للمستول في بلداف ، كىذا مس2014ػ  2010خبلؿ الفترة  ألف متر مربع 750طموحان ىو 
ساىم البرنامج الشمسي التونسي في  2010ػ  2008إسبانيا كإيطاليا. كخبلؿ الفترة  أكبر كثيران مثل

 42رسميان  جيل سحيث تم تألف طن من انبعاثات ثاني أككسيد الكربوف. كأتاح فرص عمل،  214 تجنب
 .شمسية قل نظمان مؤسسة على األ 1000شركة للتكنولوجيات الشمسية، كركبت 
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 Renewable Energy in China1الطاقة المتجددة فً الصٌن -2

أساس تطوير مصادر اتخذت الصين خطوات كبيرة في التحوؿ إلى استراتيجية النمو منخفض الكربوف على 
( على 2010-2006الطاقة المتجددة. فقد تمثلت  الخطوط العريضة للخطة الخمسية الحادية عشر )

حصة كبيرة من االستثمارات الموجهة للقطاعات الخضراء ، مع التركيز على الطاقة المتجددة ككفاءة 
فى مشاريع الخطة عاـ ف تنخفض الجمالى يجب االناتج المحلى ا قة. كاستهبلؾ الطاقة لكل كحدة منالطا

، التزمت الحكومة الصينية نفسها . باإلضافة إلى ذلك2005رنة بعاـ في المائة مقا 20بنسبة  2010
تم  قدك .2020في المائة من احتياجاتها من الطاقة األكلية من مصادر متجددة بحلوؿ عاـ  16بإنتاج 

(، في 2010-2006الخمسية الحادية عشرة)  تحقيق مهاـ توفير الطاقة كخفض االنبعاثات في الخطة
مليوف طن من الفحم القياسي كالتي تساكم خفض انبعاث أكثر  600حين يتجاكز إجمالي الطاقة الموفرة 

 مليار طن من ثاني أكسيد الكربوف. 1.5من 

اـ جدير بالذكر اف الحكومة الصينية أصدرت حزمة من السياسات لدفع تنمية الصناعات الناشئة باستخد
سنة المقبلة بغية دفع تنمية االقتصاد األخضر منخفض الكربوف  20التقنيات الحديثة الصديقة للبيئة في اؿ

. 

 olar Energy in Barbados S  2الطاقة الشمسٌة فً بربادوس-3

ربادكس على الوقود األحفورم المستورد كاحدة من االىتمامات البيئية في الجزيرة لبأصبح االعتماد المفرط 
لتصحيح  2025-2006الرئيسية. لذلك فقد تم تصميم الخطة االستراتيجية الحكومية بربادكس للفترة  

ىذه التبعية من خبلؿ زيادة امدادات الطاقة المتجددة في الببلد ، مع التركيز بوجو خاص على زيادة عدد 
. سخانات المياه بالطاقة 2025في المائة بحلوؿ عاـ  50سخانات المياه بالطاقة الشمسية المنزلية بنسبة 

الشمسية ىي اآلف تستخدـ على نطاؽ كاسع لتكنولوجيا الطاقة المتجددة في بربادكس، كالمنشآت في ما 
 يقرب من نصف الوحدات السكنية في الجزيرة.

 3البرازٌل مستدام فًالُمُدنً ال تخطٌطال -4

كالواليات المتحدة، مع نمو سنوم  كالهندتحتل البرازيل المرتبة الرابعة في عدد سكاف المدف بعد الصين 
كوريتيبا، عاصمة كالية بارانا البرازيلية، لهذا  . كقد تصدت مدينة2005في المئة منذ  1,8بمعدؿ 

العقود األخيرة، ما ألهم مدنان أخرل في البرازيل كخارجها. كباتت ىذه  التحػدم بتطبيق نظم ابتكارية خبلؿ
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 ريع بالحافبلت، كنموذجان في التخطيط المدني كالصناعي المتكامل الذمبنظاـ النقل الس المدينة شهيرة
 .أتاح إقامة صناعات جديدة كخلق كظائف

ستينات القرف  مناىجها االبتكارية في التخطيط المدني كإدارة المدف كتنظيم النقل، التي تعود إلى من خبلؿ
، دكف 2008ألف نسمة عاـ  830مليوف ك إلى 1960ألفػان عاـ  361العشرين، نمت كوريتيبا سكانيان من 

العاـ. كفي حين ازدادت الكثافة السكانية في  أف تعاني نكسات شائعة نتيجة الزحمة كالتلوث كتقلص الحيز
ازدادت المساحة الخضراء للفرد من متر مربع إلى أكثر من  ،2008إلى  1970المدينة ثبلثة أضعاؼ من 

مدني متكامل، تحظى كوريتيبا بأعلى معدؿ الستعماؿ النقل العاـ في لتخطيط  ككنتيجة.مربعان  متران  50
 .الببلد من الرحبلت( كأحد أدنى معدالت تلوث الهواء الميديني في %45(البرازيل

كثيرة،  كوريتيبا بتحويل المناطق المعرضة للفيضانات إلى متنزىات كطنية زرعت فيها أشجار قامت سلطات
لمشكلة الفيضانات  تواء مياه الفيضانات. كىكذا تمكنت من التصدمكأقامت بحيرات اصطناعية الح

بما في ذلك تكاليف نقل سكاف أحياء  المكلفة باحتواء مياىها كتصريفها. كتقدر كلفة ىذه االستراتيجية،
بناء قنوات خرسانية. كنتيجة لذلك، ارتفعت قيمة  البؤس إلى مناطق بديلة، بنحو خمسة أضعاؼ كلفة

مدينة كوريتيبا »الحكومة المحلية  كأنشأت.كازدادت العائدات الضريبية المناطق المجاكرة الممتلكات في
 .الحسباف اتجاه الريح تجنبان لتلويث كسط المدينة على الطرؼ الغربي للمدينة، آخذة في« الصناعية
كتدكيرىا. كيساىم  تكوريتيبا أيضان البنية التحتية إلدارة النفايات، كالوعي الجماىيرم لفرز النفايا كعززت

في المئة من النفايات الصلبة،  13 في المئة من سكانها بفاعلية في عملية التدكير، حيث يتم تدكير 70
 .باكلو في المئة فقط في ساك 1بالمقارنة مع 

المستقبل  تمثل كوريتيبا دراسة حالة للتخطيط الميديني الذكي الذم يتفادل تكاليف كبيرة في عمومان،
 .كفاءة كاإلنتاجية كنوعية العيش للمقيمينكيحسن ال

 1اإلكوادور خدمات النظم اإلٌكولوجٌة فً-5

المناطق الكائنة  العاصمة اإلكوادكرية كيتو مثاالن رائدان في توجيو الطلب االقتصادم على المياه إلى قدمت
مياىها، ىي كالمناطق تأمين  مليوف نسمة، كتعتمد في 1,5في أعالي مجارم األنهار. كتؤكم المدينة 

في المئة من إمدادت المياه  80األنهار، إذ ينبع  المجاكرة، على صوف المناطق المحمية في أعالي مجارم
 كقاـ المجلس.  ألف ىكتار 120ألف ىكتار( كانتيزانا ) 400كوكا ) من محميتين طبيعيتين ىما كايامبي ػ

 2000عاـ  (FONAG) ؽ حماية المياهالبلدم بالتعاكف مع منظمة غير حكومية بتأسيس صندك 
النظم  المياه في كيتو، كتستعمل عائداتو لتمويل صوف خدمات اكصندكؽ ائتماف يساىم فيو مستخدمو 

 .المائية اإليكولوجية، بما في ذلك حيازة األراضي المهمة للموارد

 االستعماؿ. كتعتبركيتو كضواحيها رسـو تفاضلية لصندكؽ حماية المياه تعتمد على مدل  تجبى في
الكهرمائية مدفوعات  مصلحة المياه المساىم األكبر في مبيعات المياه الشهرية. كتسدد شركات الطاقة
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 7كالمنازؿ. كقد حاز الصندكؽ أكثر من  سنوية ثابتة، ككذلك المصانع كالمزارعوف كأصحاب الشركات
معات المياه في أكدية األنهار الصغيرة، مشاريع إدارة مستج . كىو يموؿ2010مبليين دكالر بحلوؿ العاـ 

ىذه  األمد، المخصصة للتثقيف البيئي كالتدريب على إدارة أحواض األنهار. كتنفذ كالبرامج المائية الطويلة
حكومية كغير  المشاريع كالبرامج بمشاركة جهات مؤثرة في المجتمع كمؤسسات تعليمية كمنظمات

 تأمين اإلمدادت المائية لمدينة كيتو في الحاضر كالمستقبل.  حماية المياه في يساىم صندكؽ .حكومية

Ecosystem Restoration in Rwanda 1استعادة النظام اإلٌكولوجً فً رواندا -6
 

"بلد األلف تل "  2020لركندا  2020اف حماية كإدارة البيئة ىي كاحدة من ركائز الرؤية االستراتيجية 
المبادرات لحماية النظم البيئية لتوليد الدخل كالحكم الرشيد. من ىذه لذلك فقد اتخذت العديد من 

المشاريع مبادرة للحفاظ على الغوريبل الجبلية في ركاندا كجهود استعادة األراضي الرطبة كىو ما يعد بداية 
 لجني منافع بيئية كاقتصادية، كتشغيل العمالة

 2فً الهند البنٌة التحتٌة اإلٌكولوجٌة فً المناطق الرٌفٌة-7

البرنامج الوطنى بالهند لضماف العمالة الريفية كالذل يضمن توفير فرص عمل بأجر من شأنو أف يعزز األمن 
المعيشي لؤلسر المهمشة في المناطق الريفية ، كيعزز النمو الشامل، كيسهم أيضا في ترميم كصيانة البنية 

 التحتية البيئية

3الزراعة العضوٌة فً أوغندا-8
 

مدخبلت  أكغندا خطوات كبرل لتحويل إنتاجها الزراعي التقليدم إلى نظاـ عضوم ال تستخدـ فيو اتخذت
أدنى كمية من األسمدة  اصطناعية مثل األدكية كاألسمدة كالمبيدات. كأكغندا من البلداف التي تستخدـ

القارة األفريقية الذم  المعدؿ المنخفض جدان في االصطناعية في العالم، بنسبة كيلوغراـ للهكتار، مقارنة مع
ذلك أساسان إلى الفقر. كقد تم انتهاز قلة استعماؿ األسمدة على نطاؽ  كيلوغرامات للهكتار. كيعود  9يبلغ 

 .تباع أساليب الزراعة العضويةإلحقيقية  كاسع كفرصة

الي االجم من الناتج المحلي % 42المئة من سكاف أكغندا االنتاج الزراعي، الذم شكل  في 85يزاكؿ 
، باشرت بضع 1994العاـ  . كمنذ2006ػ  2005من إيرادات الصادرات خبلؿ الفترة  % 80الوطني ك

في القطاع الزراعي األكغندم حركة باتجاه  شركات تجارية مزاكلة الزراعة العضوية. كفي الوقت ذاتو، نشطت
 .الناس تطوير زراعة مستدامة كوسيلة لتحسين سبل عيش
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 أكغندا المرتبة الثالثة عشرة في العالم من حيث مساحة األراضي الخاضعة ، احتلت2003 كفي العاـ
ألف ىكتار  185 ، كاف لديها نحو2004لئلنتاج الزراعي العضوم، كالمرتبة األكلى في أفريقيا. كبحلوؿ 

ألف  45الزراعية( مع كجود  في المئة من األراضي 2من األراضي الخاضعة للزراعة العضوية )أكثر من 
آالؼ  207ألف ىكتار ك 296إلى  2007 ع يحمل رخصة للزراعة العضوية. كارتفعت األرقاـ عاـمزار 

 .مزارع مجاز

 6,2إلى  2004/  2003مبليين دكالر في  3,7صادرات أكغندا العضوية المرخصة من  كقد ازدادات
 .2008 /2007مليوف دكالر في  22,8، قبل أف تقفز إلى 2005/  2004دكالر في  مبليين

 أكغندا تصدت لعائق اقتصادم ىو محدكدية قدرتها على استخداـ المدخبلت الكيميائية الخبلصة أف
مهمة للمزارعين  الزراعية، كحولتو إلى فرصة إلرساء قاعدتها الزراعية العضوية التي باتت تولد مداخل

 .الصغار

   Organic Agriculture in Cuba1الزراعة العضوٌة فً كوبا  -9

. 1990كوبا إلى الزراعة العضوية كاستجابة ضركرية لؤلزمة الغذائية التي اجتاحت الببلد في أكائل انتقلت  
في أعقاب انهيار االتحاد السوفيتي كالحظر التجارل الذل قيد بشدة الممارسات الزراعية الصناعية في 

ة كالبتركؿ الى فرصة الجزيرة ، كتحوؿ المنتجين الكوبيين مع قلة توافر األسمدة، كالمبيدات الحشري
 للتحوؿ نحو اإلنتاج العضوم مع العديد من المكاسب البيئية كاالجتماعية كاالقتصادية .

 Waste Management in Republic of Korea 2إدارة النفاٌات فً جمهورٌة كورٌا -10

ت، كلكن أيضا إدارة النفايات كإعادة التدكير في جمهورية كوريا لم يؤدل فقط الى خفض توليد النفايا
تشجيع إعادة استخداـ النفايات كمصدر للطاقة. على مدل السنوات الماضية، زادت بشكل كبير 

اآلالؼ من فرص العمل في  توفيرالسياسات التي تستهدؼ إعادة التدكير كىو ما ساىم بشكل كبير في 
 مسعى لبناء مجتمع إعادة تدكير الموارد.

 3المستدامةتجارب التنمٌة : بعض رابعا 

تجربة لتحقيق  480كاالجتماعية باألمم المتحدة  االقتصادية الشؤكف قدـ قسم التنمية المستدامة بإدارة
 نعرض منها التجارب اآلتية: التنمية المستدامة في مختلف القطاعات كفي العديد من الدكؿ
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صحي يهدؼ ىذا البرنامج الي توفير صرؼ :  للصرف الصحً بتونس 26  26برنامج  -1
في األحياء السكنية بما يحقق حماية افضل للبيئة، كالحفاظ على الموارد الطبيعية كتحسين نوعية 
 حياة المواطنين في ىذه األحياء. كىذا البرنامج يقدـ حالة مثيرة لبلىتماـ لتطبيق مبادئ العمل

 تشتمل علىمنطقة موزعة في جميع أنحاء الببلد  300لتنمية المستدامة. ىذا البرنامج يغطي ل
المزمع تنفيذىا في إطار ىذا المشركع لبلنشطةالمبلغ اإلجمالي كيصل أسرة،  67000حوالى 

 مليوف دينار تونسي. 75.4حوالىإلى 

اما في مجاؿ الطاقة الشمسية فنجد اف ىناؾ :  برنامج الطاقة الشمسٌة للمدن باسترالٌا -2
 ة من العديد من الدكؿ منها استراليامقدم,مجموعة من التجارب التي تستهدؼ التنمية المستدامة

التي نفذت برنامج الطاقة الشمسية للمدف كالذم تسعى إلى تحديد كتنفيذ معالجات لموانع  
كفاءة توليد كتوزيع الطاقة الشمسية كإدارة الطلب على الطاقة الكهربائية المتصلة بالشبكة 

كالبيئية للربط بين التكلفة كالتسعير  بالمناطق الحضرية كمن ناحية اخرم إظهار اآلثار االقتصادية
شمل البرنامج قد ك  بالتركيز علي الطاقة الشمسية ككفاءة الطاقة  كتكنولوجيات القياس الذكية.

 سبع مدف رئيسية حيث قدـ مساعدات في توفير الطاقة كزيادة استيعاب تكنولوجيات الطاقة
كمولدات الطاقة ءة استخداـ الطاقة لتشجيع كفا الشمسية الرائدة في أستراليا كنظاـ الحوافز

الشمسية كتسليط الضوء على الفوائد االقتصادية كالبيئية من االختيارات أكثر حكمة الطاقة. قد 
 تم تبني مجموعة من البرامج المصممة خصيصا في كل مدينة لتناسب ظركفها المحلية كتشمل:

  األلواح الضوئية الشمسية(solar photovoltaic) التكلفة كنظم تسخين المياه خفضة نالم
 باستخداـ الطاقة الشمسية للوحدات السكنية

 . تجارب ادارة الطلب علي الكهرباء كالتي تشمل تركيب اجهزة قياس ذكية للوحدات السكنية 
  برامج تغيير السلوؾ لدعم كفاءة استخداـ الطاقة بما في ذلك تقييم استخداـ الطاقة للوحدات

 السكنية كالشركات
 دات لؤلجهزة المنزلية لرفع كفاءة استخداـ الطاقة التجدي 
 .دمج تكنولوجيات الطاقة الشمسية ككفاءة استخداـ الطاقة في المبنى الجديد 

 من ابرز انجازات المشركع حتى اآلف ما يلي: 

   بدأ استخداـ اكؿ اتوبيس في العالم يعمل بالطاقة الشمسية'Tindo " في أديبليد 
كيلو كاط    305 حوالي  ينتجاحد الجباؿ  للطاقة الشمسية باستراليا علي سفحاكبر نظاـ  اءكانش 

 أليس الشمسية.  كجزء من  مخطط  مدينة

  عدد كبير من الوحدات السكنية  في  مشاركةإشراؾ المجتمع المحلي علي نطاؽ كاسع من خبلؿ
   في اكقات الذركة تجارب تسعير الكهرباء
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تنفيذ عناصر المشركع حتى ينتهي البرنامج في ك الشمسية  لطاقةباستخداـ ا خرلاألمدف لاكسوؼ تستمر 
 .2013يونيو عاـ 

 

 مشروعات للطاقة فً الصٌن  -3

مجموعة من المشركعات للحافظ علي الطاقة بهدؼ تحقيق التنمية المستدامة كقد تضمنت بقامت الصين 
 ثبلثة مشركعات كىي :

 اتمشركع كفاءة استخداـ الطاقة للثبلج 
  الفحممن الطاقة مشركع كفاءة استخداـ الطاقة في محطات توليد 
 مشركع انشاء مباني ذات االستخداـ المنخفض للطاقة في الصين 

كفيما يلي عرض  . سيا كالباسفيكآمن مجموعو دكؿ في شرؽ  ءىذا باإلضافة الي مشركع اخر كجز 
 لمشركعات الصين الفردية الثبلثة:

 اتللثالج مشروع كفاءة استخدام الطاقة

يهدؼ ىذا البرنامج الي تقليل استهبلؾ الطاقة من خبلؿ رفع كتحسين كفاءة استخداـ الطاقة 
للثبلجات، كيساىم البرنامج في حماية البيئة العالمية من خبلؿ خفض ثاني أكسيد الكربوف كغيره 

صين. كمن من غازات الدفيئة الناجمة عن استخداـ الطاقة في تشغيل الثبلجات المنزلية في ال
ناحية اخرم يهدؼ البرنامج الي القياـ بتعديبلت في خطوط االنتاج كالمنتجات للتخلص 

كتشير التقديرات إلى أنو في السنوات  .CFC التدريجي من مركبات الكلورك فلورك كربوف 
العشر التالية لتنفيذ المشركع، فاف تلك الثبلجات يمكن اف تساىم في خفض استهبلؾ الكهرباء 

مليار كيلوكات في الساعة. إذا كانت ىذه الكهرباء من الفحم فانو تعني توفير  120 بنحو
مليوف طن من ثاني  143نبعاثات بمقدار إلمليوف طن من الفحم مما يودم إلى خفض ا 7.175

اكسيد الكربوف . باالضافة الي خفض انبعاثات ثاني اكسيد الكربوف فاف ىذا البرنامج سيخفض 
ي أكسيد الكبريت كالملوثات المحلية األخرل كالذم سوؼ ينعكس بشكل كبير بعاثات ثاننمن ا

باالضافة مليوف دكالر  9.860مشركع منح بلغت ىذا علي تحسين نوعية البيئة المحلية . تلقى 
 مليوف دكالر من مصادر تمويل أخرل. 31 الي

ارتفاع  نتيجة : الفحممن مشروع كفاءة استخدام الطاقة في محطات توليد الطاقة 
مع النمو  ق%سنويا المتواف9استهبلؾ الطاقة في الصين في الفترة السابقة للمشركع بمعدؿ 

الصين  تنتج2004ك  2001عامى االقتصادم السريع  تم عمل ىذا المشركع في الفترة ما بين
ساعة من الكهرباء سنويا باستخداـ الفحم.بما يعادؿ حرؽ أكثر من التيراكات في  1600تقريبا. 
مليوف طن من الفحم في محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم ذات الكفاءة المنخفضة  500
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% لكل كيلوكات في ساعة عن مثيبلتها في المانيا. ىذا باإلضافة 30التي تستخدـ فحم اكثر ب
سوؼ تتجاكز انبعاثات ثاني اكسيد   2020متوقع انة بحلوؿ النبعاثاتها من الكربوف . كمن ال

الكربوف المولدة في الصين انبعاثات الواليات المتحدة االمريكية. كلذلك يهدؼ ىذا البرنامج الي 
: 

 ( تحسين الكفاءة الفنية لمحطات الطاقة العاملة بالفحم,1
وفير الطاقة تكامكانية الطاقة ( توفير المعلومات كالخبرات البلزمة لتحقيق كفاءة استخداـ 2

 اإلنتاجاثناء عملية 
 ( الحد من انبعاثات غازات االحتباس الحرارم في الصين3

كتم االنتهاء من المشركع الذم قاـ بتحسين كفاءة استخداـ الطاقة في محطات توليد الطاقة  
احية اخرم تم تحقيق الصينية التي تعمل بالفحم من خبلؿ توفير المساعدة التقنية كالمالية. كمن ن

 كخفض من انبعاثات ثاني اكسيد الكربوف.  كفورات اقتصادية كبيرة

 مشروع انشاء مباني ذات االستخدام المنخفض للطاقة في الصين 

زيادة كفاءة استخداـ الطاقة كالحد من انبعاثات غازات الدفيئة في قطاع يهدؼ المشركع الي 
لطاقة المعدة من قبل الحكومة، ا استخداـكفاءة لطبقا إلى االستراتيجية الوطنية الصين.  فىالبناء 

٪ من الطاقة في قطاع البناء بسبب المعايير كالتصميمات القديمة، تتبنى الحكومة 60يتم فقد 
الصينية معايير جديدة تقـو على أفضل الممارسات الدكلية في مجاؿ تكنولوجيات كفاءة استخداـ 

تخداـ الطاقة المتجددة من أجل الحد من استهبلؾ الطاقة في المباني. يناسب ىذا الطاقة كاس
البناء في الستهبلؾ الطاقة في قطاع صناعة  المشركع السياؽ العاـ الستراتيجية التنمية المستدامة

الصين التي تهدؼ الي انشاء مباني منخفضة االستهبلؾ للطاقة. كذلك باستخداـ التكنولوجيا 
كخبرة الدكؿ األكركبية من من أجل تسريع عملية بناء المباني منخفضة االستهبلؾ للطاقة  المتقدمة

 في الصين
 

مقارنة بٌن مشروعات تحقٌق التنمٌة المستدامة ومشروعات التحول الً االقتصاد 
 االخضر 

كىناؾ  فى إطار التنمية المستدامة كأيضا اإلقتصاد األخضر ىناؾ مجموعة من القطاعات تم تغطيتها
ىناؾ قطاع اخر تم التركيز عليو تحت  أف قطاعات لم تغطيها مشركعات التحوؿ الي االقتصاد االخضر كما

مظلة االقتصاد االخضر بشكل متفرد علي الرغم من كجوده ضمنيا في باقي القطاعات كىو تنمية القوم 
لمستدامة كاالقتصاد االخضر اك قد انطباعا بتداخل المفاىيم بين التنمية اذلك قد يعطي العاملة الخضراء. 

ٌوسح الجدول التالى التشابك بٌن مشروعات التنمٌة المستدامة  . يدؿ علي فهم عميق لتكامل المفهومين

 ومشروعات التوجه نحو االقتصاد االخسر
 

 التشابك بٌن مشروعات التنمٌة المستدامة ومشروعات التوجه نحو االقتصاد االخسر
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تم التعرض لها في  التنمية المستدامة 
اطار االقتصاد 

 االخضر 
 مجاؿ المشركع  القطاع 

 - امكانية الوصوؿ الي كسائل بما في ذلك سكاف المناطق الريفية كالفقيرة   النقل
  تشجيع كسائل فعالة لدمج نظم النقل اإلقليمي كالعالمي

  تخطيط كسياسات النقل الحضرم
  مع االنبعاثاتكفاءة السيارات كسياسات لتعامل 

المعايير انشاء شبكات الطرؽ كالسكك الحديدية كالنقل البحرية 
 لبلستجابة للتغيرات المناخية كالتعديبلت

 

أسعار الوقود كإصبلح 
 النظاـ الضريبي  

  إلغاء الدعم على الوقود
  تشجيع كفاءة استخداـ الطاقة

توفير بدائل يمكن االعتماد عليها من أجل 
 الفقراء

 

تخطيط النقل 
 المتكامل

  النقل الحضرية
  حل مشاكل االختناقات المركرية

  النقل الخالي من المحركات 
  تطوير برامج كفاءة المركبة

  الحوافز الضريبية
للسيارات أنظمة إدارة عمليات الشحن 

 الكهربائية
 

اليات التنفيذ المتعلقة 
 بالنقل

  التمويل أك األسواؽت ك االستثماراتوفير 
  بناء القدرات

  نقل التكنولوجيا 
  تطوير البحوث

المشاركة كالتشاكر بين القطاع العاـ كأصحاب 
 المصلحة  في صنع القرار

 

 زراعة
 

الجوع كالزراعة، ك 
 كاألمن الغذائي

  كالزراعة المستدامة األمن الغذائي
 المدخبلت من خبلؿ الزراعيةتعزيز اإلنتاجية 

 الكافية كالمستدامة
 

  نظم االنتاج الزراعي تنويع
المبنية علي المشاركة  نتاج الغذاءمناىج إل

 السكاف األصليينالمجتمعية ك 
 

 التخطيط المتكامل
 للزراعة المستدامة

  اإلصبلح الزراعي
  السليمة بيئيا مكافحة اآلفات

  الزراعة المياه في إدارة
 إمدادات األغذيةرصد نظم اإلنذار المبكر ل

 كالطلب
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تم التعرض لها في  التنمية المستدامة 
اطار االقتصاد 

 االخضر 
 مجاؿ المشركع  القطاع 

المتعلقة  اليات التنفيذ
 بالزراعة

  توفير االستثمارات،  التمويل أك األسواؽ
  بناء القدرات

  نقل التكنولوجيا 
  تطوير البحوث

  د الطبيعيةر ادارة الموا
  تدابير الرقابة المشتقة من بركتوكوؿ مونترياؿ   تلوث الهواء

  تلوث الهواء في األماكن المغلقة  
  اجراءات معالجة تلوث الهواء عبر الحدكد  

  رصد األحواؿ الجوية  
  التخلص التدريجي من البنزين المحتوم على الرصاص  

  الرئيسية األخرلسياسات كبرامج لمعالجة تلوث الهواء من المصادر 
  النقل سياسات كبرامج لمعالجة تلوث الهواء من كسائل 

لبحث كالتطوير في مجاؿ الوقود األنظف كتكنولوجيات الحد من تلوث 
 الهواء

 

  الحد من المخاطر الصحية الناجمة عن ملوثات الهواء
  تكيفال تغير المناخ

  عزؿ الكربوف
  كالدكليةتجارة النبعاثات المحلية 
  امتصاص غازات الدفيئة

  للحد من االنبعاثات آليات السوؽاستخداـ 
  التخفيف كإجراءاتسياسات 

  نقل التكنولوجيا كاالبتكارات 
  المبادرات التطوعية

من أجل  الطاقة
 التنمية المستدامة

 

  المتقدمة تكنولوجيات الطاقة
  كإدارة الطاقة السياساتصياغة  بناء القدرات في مجاؿ

  كالتوعية تثقيف المستهلك
  الطاقة كالتنمية الريفية

  جانب الطلبإدارة كفاءة استخداـ الطاقة ك 
  قطاع الطاقة إصبلحات

  للنقل األنظف كالوقود الكفاءة في استهبلؾ الوقود
  الفقراء الطاقة من أجل زيادة فرص الحصوؿ على

  كنقل التكنولوجيا للتمويلمبتكرة  حلوؿ
 ، تخطيط المدف تحسين )على سبيل المثاؿ الطلب على النقل دارةا
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تم التعرض لها في  التنمية المستدامة 
اطار االقتصاد 

 االخضر 
 مجاؿ المشركع  القطاع 

 (كسائل النقل العامةكتعزيز 
  الطاقة المائية بما فيها الطاقة المتجددة

  التمويل من أجل المياه اهالمي
  اإلدارة المتكاملة للموارد المائية

  الرصد كالتقييم
  الصالحة للشربالمياه 

  نوعية المياه، كإدارة النظاـ البيئي، كالوقاية من الكوارث
  كفاءة استخداـ المياه

  الصرؼ الصحي تحسين تمويل الصرؼ الصحي
  المشاركة المجتمعيةالتثقيف الصحي ك 

  تحسين الصرؼ الصحي
  الرصد 

  إعادة استخدامهامعالجة مياه الصرؼ ك 

للمستوطنات 
 البشرية

 

  اإلسكاف تحسين
  تعزيز المشاريعخلق فرص العمل ك 
  تعبئة الموارد المالية

  كالتنميةاإلسكاف ك تمويل البنية التحتية ل النهج المتكاملة
  كصنع القرارالمتكامل تخطيط ال

كاالجتماعية باألمم  االقتصادية الشؤكف موقع إدارةعلى  بناءا علي البيانات الموجودة تم إعداد الجدكؿ
 1المتحدة

 

                                                           
1 http://webapps01.un.org/dsd/caseStudy/public/displaySearchResults.do 

http://webapps01.un.org/dsd/caseStudy/public/displaySearchResults.do
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 الفصل الرابع :بعض القضاٌا ذات العالقة باإلقتصاداألخضر

 1التشرٌعات البٌئٌة واالقتصاد األخضر أوال : 

 التقدـ التكنولوجى الذل أحرزه العالم خاصة فى النصف الثانى من القرف العشرين إف
إلى نتائج إيجابية فى مجاالت كأنشطة اقتصادية عديدة، كلكن على الجانب اآلخر  قد أدل

أدل فى كثير من البلداف إلى استنزاؼ موارد البيئة كتلوثها بمخلفات صلبة كسائلة كانبعاثات 
غازية صاحبها تدىور كنضوب بعض الموارد الطبيعية كبالتالى اختبلؿ التوازف بين النظم 

خاصة مع غياب تطبيقات مفاىيم ,تماعية كالنظم البيئية )اإلكولوجية(االقتصادية كاالج
الحسابات القومية الخضراء كإدماج تكلفة الموارد الطبيعية فى الحسابات االقتصادية 

 كدراسات الجدكل البيئية.

يتطلب مواجهة ىذه االختبلالت منظومة إدارية متكاملة تتضمن النواحى االقتصادية  
تقنية كالبشرية كالمؤسسية، كتستند إلى سياسات شاملة كتشريعات نافذة.تعتبر كاالجتماعية كال

فهى  أل خلل بيئى, ،أك منع ,لمواجهة التشريعات البيئية ركيزة أساسية لنجاح أل نشاط
اإلطار الذل يقنن السياسات البيئية كمبادئ كأسس ممارسة أنشطة العمل البيئى كسبل الرقابة 

تحدد ثواب، كما أنها تقنن كتساعد اإلطار المؤسسى للعمل البيئى ك كالمحاسبة كالعقاب كال
صدرت كقد  لوائح تأدية المهاـ المختلفة.تضع أدكار كمسئوليات الجهات ذات العبلقة ك 

فى . ك بعض األعماؿ الضارة بالبيئة  لمواجهة تتضمن مواد قوانين كثيرة منذ سنين طويلة 
الحاجة إلى إصدار قوانين خاصة بالبيئة حيث صدر النصف الثانى من القرف العشرين ظهرت 
 18كقانوف حماية نهر النيل رقم  0208لسنة  62قانوف منع تلوث مياه البحر بالزيت رقم 

 1، كأخيرا صدر قانوف أكثر شموال لحماية البيئة فى مصر كىو القانوف رقم 0282لسنة 
لتحل بعض أحكامو محلو،  كالذل ألغى قانوف منع تلوث مياه البحر بالزيت 0221لسنة 

من األحكاـ البيئية الواردة فى القوانين  كأبقى على قانوف حماية نهر النيل، كما لم يمس
الخاصة إال ما يخالف أحكامو. كقانوف حماية البيئة أك قانوف البيئة)كما يطلق عليو اختصارا( 

حماية البيئة. كأغلب  مجموعة من التشريعات المتفرقة التى تتفق فى كحدة الهدؼ، كىويعتبر 

                                                           
1
إعداد : أ.د. نفٌسة أبوالسعود 

1
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ىذه التشريعات توجد فى قوانين الصحة العامة كالنظافة العامة، كالمحبلت العامة، كقانوف 
العمل، كاإلدارة المحلية، كقانوف المركر كقانوف البناء، ككلها تدخل فى إطار ما يسمى 

 .(1)اإلدارل بالقانوف

كتبعو إصدار البلئحة  0221يناير  26( فى 0221لسنة  1لقد صدر القانوف )رقم 
التى توضح الضوابط كاالشتراطات كالمعايير المرتبطة بتطبيق  0225التنفيذية فى مارس 

القانوف. كقد كشف التطبيق العملى لهذا القانوف كالئحتو التنفيذية خبلؿ السنوات التى 
 أعقبت صدكره عن الحاجة إلى تعديل بعض أحكامو لتحقيق المزيد من الحماية البيئية

التطورات كاالتفاقيات الدكلية التى انضمت  بةرأ من ظواىر التلوث البيئى كلمواككمواجهة ما ط
البلئحة التنفيذية بالقرار  إليها مصر فى مجاالت حماية البيئة. تم إجراء تعديبلت على أحكاـ

استهدفت بصفة أساسية تدارؾ ما يمكن تداركو من النقص فى  2115 لسنة 0610رقم 
القانوف. كقد رؤل أف تلك التعديبلت رغم أىميتها ال تغنى عن ضركرة إجراء  بعض أحكاـ

بعض التعديبلت فى أحكاـ القانوف ذاتو ال سيما فيما ال يمكن تحقيق اإللزاـ بو إال بموجب 
كفى ضوء ذلك تم  .(2)قانوف كتجريم بعض األفعاؿ كفرض العقوبة على مخالفة بعض األحكاـ

الذل صدر فى شهر مارس  2112لسنة  2بالقانوف رقم  0221نة لس 1تعديل القانوف رقم 
2112(3). 

يتكامل مع القوانين الوطنية فى شأف حماية البيئة بشكل عاـ المواثيق الدكلية بكافة 
اكؿ فيما يلى دكر  ننتكسوؼ  أشكالها من اتفاقيات كمعاىدات كبركتوكوالت تلتـز بها أل دكلة.

 فكر اإلقتصاد األخضر. التوجو نحوكل من القانوف الوطنى كالمواثيق الدكلية فى 

 القانون الوطنى لحماٌة البٌئة: -0

عكس ي 2112لسنة  2لمعدؿ بالقانوف رقم ا 0221لسنة  1صدر القانوف رقم 
كيترجم فكر التنمية المستدامة أك التنمية االقتصادية كاالجتماعية التى ال تؤثر بالضرر 

                                                           
1
( جمعٌة أصدقا  البٌئة باإلسكندرٌة  "الدلٌل المبسط لتشرٌعات حماٌة البٌئة والصحة العامة فى مصر  وكٌفٌة االستناد إلٌها"   

 ةكفام.بدعم من أو 1996الطبعة     األولى 
2
 .2111  إصدار مارس 2119( ج.م.ع. وزارة الدولة لشئون البٌئة  التقرٌر السنوى لوزارة الدولة لشئون البٌئة  
3
بإصدار قانون فى شأن البٌئة والمعدل بالقانون رقم  1994لسنة  4( وزارة الدولة لشئون البٌئة/ جهاز شئون البٌئة  القانون رقم  

 .2119لسنة  9
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كأرض ككائنات حية. كقد تضمن ىذا كالسلب على عناصر البيئة الطبيعية من مياه كىواء 
 القانوف العديد من المواد 

سم لبلقتصاد األخضر، يت األكؿبناء على المفهـو الذل سبق عرضو فى الفصل 
د الوظائف دبزيادة كبيرة فى االستثمارات فى القطاعات الخضراء كارتفاع عاألخضر االقتصاد 

الخضراء كانخفاض كميات الطاقة كالمواد فى عمليات اإلنتاج كتقلص النفايات كانخفاض 
 كبير فى انبعاثات غازات االحتباس الحرارل.  رمستويات التلوث كانحسا

أل نشاط من األنشطة التنموية يجب أف تحقق  كيعنى ذلك أف االستثمارات فى
باإلضافة  استدامة الموارد الطبيعية كزيادة فرص العمل الخضراء كتحسين التدفقات التجارية

 تحسين مستويات المعيشة كنقل التكنولوجيا كغيرىا من عناصر التنمية المستدامة.الى 

 مجموعتين: يمكن تقسيم األنشطة االقتصادية من حيث البعد الزمنى إلى

المجموعة األكلى: أنشطة قائمة منذ سنوات عديدة كىذه األنشطة قد تم التخطيط 
فى شأف حماية البيئة كفقا  0221لسنة  1كاإلعداد لها كتنفيذىا قبل صدكر القانوف رقم 

 العتبارات اقتصادية كاجتماعية فى غيبة التشريع البيئى الوطنى.

جديدة مزمع إقامتها كفقا لخطط التنمية  أما المجموعة الثانية: فهى مشركعات
 االقتصادية كاالجتماعية لتوفير كافة االحتياجات التنموية.

 كيشير مفهـو االقتصاد األخضر إلى أىمية تخضير األنشطة االقتصادية القائمة )
المجموعة أنشطة المجموعة األكلى(، كإلى أىمية إعداد كتنفيذ أنشطة خضراء جديدة )أنشطة 
 (.الثانية

 2بشأف حماية البيئة كالمعدؿ بالقانوف رقم  0221لسنة  1كبمراجعة القانوف رقم 
 يرتبط باالقتصاد األخضر ما يلى: يمكن أف  فيما –نجد أف من أىم مبلمحو  2112لسنة 

أف تعمل األنشطة القائمة على توفيق أكضاعها مع اعتبارات حماية كصوف كاستدامة 
 بشكل عاـ )كما عرفها القانوف(.الموارد الطبيعية كالبيئة 
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كأف يتم تنفيذ أل نشاط جديد مزمع إقامتو كفقا لهذه االعتبارات أيضا من خبلؿ 
 إجراء دراسة تقييم اآلثار البيئية ) دراسة جدكل بيئية( فى مرحلة التخطيط كاإلعداد للمشركع.

 

بمثابة  القانوف مواد تشريعية يضع كاف من الضركرل أف  كلتحقيق ىذين الهدفين
قد كضع القانوف ضوابط حاكمة ملزمة لكافة األنشطة القائمة كأيضا األنشطة المزمع إقامتها.ك 

كتعتبر من األحكاـ العامة التى كضعها القانوف . عامة كأخرل خاصة بمجاؿ معين  اأحكام
 يلى: ما ,كبالتالى إمكانية تخضيرىا ,أساس ألل عمل من شأنو حماية كصوف كتنمية البيئة

تعريفا للبيئة بأنها المحيط الحيول الذل يشمل الكائنات الحية كما يحتويو من  كضع
مواد كما يحيط بها من ىواء كماء كتربة كما يقيمو اإلنساف من منشآت.كبذلك، فقد أعتبر 
القانوف أف اإلنساف بكل ما يرتبط بو من أطر اجتماعية كاقتصادية كمؤسسية كتقنية أحد 

 يئة التى يتوجب علينا حمايتها كصونها.المكونات األساسية للب

كضع تعريفات للتلوث كالمواد الملوثة للبيئة، كالمواد كالمخلفات كالنفايات الخطرة 
كمراحل التعامل معها باإلضافة إلى تعريف بعض المصطلحات التى تستخدـ فى مجاؿ حماية 

 البيئة.

ة يسمى "جهاز شئوف البيئة" أقر إنشاء برئاسة مجلس الوزراء جهاز لحماية كتنمية البيئ
تكوف لو الشخصية االعتبارية العامة، كيتبع الوزير المختص بشئوف البيئة، كتكوف لو موازنة 

فركع مستقلة كيكوف مركزه مدينة القاىرة، كينشأ بقرار من الوزير المختص بشئوف البيئة 
قانوف مهاـ للجهاز بالمحافظات كتكوف األكلوية للمناطق الصناعية.كقد حدد ىذا ال

 كمسئوليات جهاز شئوف البيئة كعبلقاتو مع الجهات األخرل ذات العبلقة بحماية البيئة.

حماية البيئة لو موازنة  أقر إنشاء بجهاز شئوف البيئة صندكؽ خاص يسمى صندكؽ
شخصية اعتبارية كيتبع الوزير المختص بشئوف البيئة كلو مجلس إدارة برئاسة الوزير  خاصة كلو

المختص بشئوف البيئة كلو مدير كأعضاء مجلس إدارة أحدىم ممثل لوزارة المالية. تأتى موارد 
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الصندكؽ من عدة مصادر منها موازنة الدكلة كاإلعانات كالهبات كالغرامات كغيرىا.تخصص 
 للصرؼ منها فى تحقيق أغراضو. موارد الصندكؽ

 كنكٌف ٌمكن لألنشطة القائمة أن تتوافق مع متطلبات االقتصاد األخضر، أو كٌف ٌم

 :تخضٌر األنشطة االقتصادٌة القائمة من خالل التشرٌع البٌئى الوطنى

م تاألنشطة القائمة بتوفيق أكضاعها كفقا لضوابط كمعايير كأحكاـ  القانوف لـزأ
كفيما يلى عرض لبعض األحكاـ التى عقوبات على اإلخبلؿ بهذا االلتزاـ. كضعها، كما حدد

 ينبغى على أل نشاط االلتزاـ بها كمراعاتها كاتخاذ كافة اإلجراءات البلزمة لذلك:

كضع القانوف كالئحتو التنفيذية الحدكد المسموح بها لبلنبعاثات فى الهواء الخارجى 
ا، ككذلك االنبعاثات الصادرة عن حرؽ كترميد مخلفات نتيجة األنشطة الصناعية بكافة أنواعه

 الرعاية الصحية.

حدد القانوف كالئحيتو التنفيذية مستويات كالحدكد المسموح بها للضوضاء 
 لها. ضكاألصوات المنبعثة عن المصادر الثابتة كالمتحركة كمدة التعر 

يب ملوثات إلزاـ القانوف جميع المنشآت الخاضعة ألحكامو عدـ انبعاث أك تسر 
المحددة بالبلئحة التنفيذية لذات القانوف  للهواء بما يجاكز الحدكد القصول المسموح بها

 كأف يوفر سبل الحماية كاألماف للعاملين.

كد المسموح بها كمواصفات كما كضع القانوف كالئحتو التنفيذية االحتياطات كالحد
كاألبخرة المنبعثة من عملية حرؽ كغيرىا من كسائل التحكم فى الدخاف كالغازات المداخن 

أل نوع من أنواع الوقود أك غيرىا سواء كاف فى أغراضو الصناعية أك توليد الكهرباء أك 
 اإلنشاءات أك أل غرض بخارل آخر.

ألـز القانوف صاحب أل منشأة باتخاذ اإلجراءات البلزمة للحفاظ على درجتى 
القصول كالدنيا المسموح بهما كمدة  الحرارة كالرطوبة داخل مكاف العمل ككضع الحدكد

 التعرض ككسائل الوقاية منها.
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اشترط القانوف أف تكوف األماكن العامة المغلقة كشبو المغلقة مستوفية لوسائل التهوية 
الكافية كما ألـز المدير المسئوؿ عن أل منشأة باتخاذ اإلجراءات الكافية بمنع التدخين فى 

 فى الحدكد المسموح بها فى الترخيص الممنوح لهذه األماكن.األماكن العامة المغلقة إال 

اء و اشترط القانوف أال يزيد مستول النشاط االشعاعى أك تركيزات المواد المشعة باله
 عن الحدكد المسموح بها التى تحددىا الجهات المختصة كفقا لبلئحة التنفيذية لهذا القانوف.

واد المستنفذة لطبقة األكزكف أك حظر القانوف االتجار غير المشركع فى الم
 استخدامها فى الصناعة أك استيرادىا أك حيازتها.

اتخاذ كافة ألـز جميع القائمين على إنتاج أك استيراد أك تداكؿ المواد الخطرة 
االحتياطات لضماف عدـ حدكث أل أضرار بيئية ككضع اشتراطات لمواصفات العبوات 

 غيرىا من عناصر الحماية كالوقاية كالمواجهة.كالتكنولوجيات ك كالمبانى كالمخازف 

ى ضحظر القانوف تماما استيراد أك السماح بدخوؿ أك مركر نفايات خطرة فى أرا
كذلك حماية للبيئة المصرية بكل عناصرىا من جراء التعامل مع ىذه النفايات ج.ـ.ع.
 كتداكلها.

الجهة اإلدارية تداكؿ المواد كالنفايات الخطرة بغير ترخيص من القانوف حظر 
كل ما يؤدل إلى تحريكها بهدؼ جمعها   -كفقا لذات القانوف -المختصة )كيقصد بالتداكؿ

أك نقلها أك تخزينها أك معالجتها أك استخدامها( كلتقنين كتيسير ذلك، ألـز القانوف الجهات 
 .المختلفة بإصدار جداكؿ بالمواد كالنفايات الخطرة المشار إليها فى الفقرة السابقة

حظر القانوف حظرا قطعيا الحرؽ المكشوؼ للقمامة كالمخلفات الصلبة ككضع 
ضوابط للتعامل مع ىذه المخلفات بطرؽ آمنة متكاملة فى المدف كالقرل كما أكجب معالجة 
القمامة كالمخلفات الصلبة كإعادة االستخداـ كاالسترجاع كالتدكير بما يضمن حماية البيئة 

 رجة من مخاطر ىذه المخلفات.كمنع أك الحد إلى أقصى د
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ألـز القانوف الجهات المختلفة التى يتولد عنها نفايات خطرة باتخاذ إجراءات إدارتها 
من مرحلة تولدىا كحتى التخلص النهائى منها بطرؽ ككسائل آمنة بيئيا بما فيها إعادة 

 االستخداـ كالتدكير.

القمامة أك الفضبلت أك تصريف مياه  إلقاءحماية شواطئ البحر، فقد حظر القانوف ل
الصرؼ الصحى الملوثة كالناتجة عن السفن كالمنصات البحرية فى البحر اإلقليمى أك 

نطقة االقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية، كما حظر على جميع المنشآت إلقاء أل الم
المتاخمة كذلك ألـز  مواد أك نفايات أك سوائل غير معالجة فى الشواطئ المصرية أك المياه

 ا منو بتوفير كحدات لمعالجة المخلفات.يبالقانوف صاحب أل منشأة على شاطئ البحر أك قر 

كللحفاظ على موارد الثركة الحيوية، فقد حظر القانوف صيد أك قتل أك إمساؾ الطيور 
تيرادىا أك كالحيوانات البرية كالكائنات الحية المائية أك حيازتها أك نقلها أك تصديرىا أك اس

االتجار فيها حية أك ميتة كذلك النباتات كالحفريات بأنواعها الحيوانية أك النباتية أك القياـ بأل 
أعماؿ من شأنها تدمير الموائل الطبيعية أك تغيير خواصها.كما حظر القانوف االتجار فى جميع 

 رل بهذا الشأف.الكائنات الحية الحيوانية أك النباتية المهددة باالنقراض، كضوابط أخ

 كيف يمكن توفير أنشطة اقتصادية جديدة خضراء من خبلؿ التشريع البيئى الوطنى.

ألـز القانوف األنشطة الجديدة أك التوسعات أك التجديدات فى المنشآت القائمة 
بإجراء دراسة تقييم اآلثار البيئية)دراسة الجدكل البيئية( فى مرحلة اإلعداد كقبل البدء فى 

كيهدؼ ىذا المطلب القانونى إلى دراسة ككضع عقوبات لهدـ االلتزاـ بهذا الشرط.التنفيذ 
كتحليل التأثيرات كالنتائج اإليجابية كالسلبية التى يمكن أف تحدث نتيجة النشاط الجديد 
على عناصر البيئة الطبيعية كالمشيدة كاالجتماعية كتعظيم النتائج االيجابية، كسبل تجنب أك 

ثار السلبية، كبذلك يمكن التأكد من أف خيارات التنمية سليمة بيئيا كيمكن التخفيف من اآل
تحمل عقباتها من خبلؿ إدماج إجراءات الوقاية كأخذ االحتياطات المناسبة قبل تنفيذ النشاط 

 المزمع.

 



74 
 

 

 االتفاقٌات والمواثٌق الدولٌة: -2

كالمستهدفة ال يقتصر على إف تحقيق حماية للبيئة بشكل عاـ كتخضير األنشطة القائمة 
التحكم فى أكضاع داخلية فقط كلكنو يمتد ليحقق أىدافا دكلية تساىم فى تحقيق األىداؼ 

ميثاؽ فى  251ىناؾ أكثر من النهائية لبلقتصاد بشكل خاص كللبيئة بأكملها بشكل عاـ.
 ت:صورة اتفاقية/معاىدة بيئية دكلية كإقليمية أك بركتوكوؿ تغطى العديد من المجاال

 .اتفاقيات خاصة بتلوث الهواء كالضوضاء كاستنفاذ طبقة األكزكف 

 اتفاقيات خاصة بالحفاظ على الثركة الحيوية )التنوع الحيول، كأخرل بخصوص التغيرات 
 واجهتها كالحماية من مخاطرىا.مالمحتمل حدكثها كسبل كأدكات كضوابط  المناخية

  بشأف المناطق المحمية كتنميتها كصوف ما اتفاقيات للحفاظ على التراث الثقافى كأخرل
 تتضمنو من عناصر ذات قيمة.

 .اتفاقيات بشأف مواجهة التصحر بمخاطره المختلفة 

  ،اتفاقيات بخصوص البحار كمواجهة احتماالت التلوث البحرل كالتلوث البحرل بالزيت
 كأخرل بخصوص الطاقة النوكية كالمواد كالمخلفات الخطرة.

. كيمكن  اتفاقية فى المجاالت سالفة الذكر 00ت على حوالى كقد كقعت مصر/ صدق
لمصر من خبلؿ ىذه االتفاقيات دعم التحوؿ نحو اقتصاد أخضر من خبلؿ)على سبيل 

 المثاؿ ال الحصر(:

  حماية الببلد من دخوؿ مواد أك نفايات خطرة يمكن أف يؤدل سوء التعامل معها إلى
 المختلفة.تأثير سئ ضار على عناصر البيئة 

  حماية الحياة البشرية من مخاطر استنفاذ طبقة األكزكف التى تحمى كوكب األرض من
 مخاطر األشعة فوؽ البنفسجية غير المرغوب فيها.

 .حماية الكائنات الحية من مخاطر االنقراض نتيجة االتجار غير المشركع فيها 

 المناخية المحتملة  حماية الحياة البشرية كمشركعات التنمية من مخاطر التغيرات
كاالستفادة من كافة الدعومات الفنية كالمالية كرفع القدرات البشرية كالمؤسسية للحد 
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من انبعاثات الغازات المسببة لهذه الظاىرة ككذلك إجراءات التكيف معها فى حالة 
 حدكثها.

 .حماية البيئات الهوائية كالمائية كاألرضية كالحيوية من المخاطر عابرة الحدكد 

 

هل التشرٌع البٌئى الذى سبق عرضه قادر على المساعدة فى التحول إلى االقتصاد 

 األخضر:

فى شأف حماية  0221لسنة  1مراجعة القانوف الوطنى رقم ب قامت األجهزة المختصةلقد 
، كما تم مراجعة كتعديل البلئحة التنفيذية لذات 2112لسنة  2البيئة كتعديلو بالقانوف 

 القانوف.
بتوفير متطلبات االلتزاـ بالمواثيق الدكلية  –من خبلؿ أجهزتها المعنية  –كما تقـو مصر 

كتعمل جاىدة على الوفاء بالتزاماتها كفقا لهذه المواثيق، كتحاكؿ االستفادة من كافة 
إف التشريع البيئى كحده ال يعتبر دليبل على توفير متطلبات تحقيق  الدعومات الفنية كالمالية.

 لتحوؿ إلى اقتصاد أخضر كلكن يتطلب األمر العديد من المتطلبات منها :ا ىدؼ
  فعالية تنفيذ ىذا التشريع أك بمعنى آخر القدرة على التنفيذ السليم العادؿ

 كيستلـز ذلك :, لهذا التشريع على جميع المستويات

التوعية بالقانوف كمحتوياتو كدكر األفراد كالجهات المختلفة كحقوقها ككاجباتها * 
كدكره فى تحقيق التحوؿ المنشود، كقبل ذلك التوعية بأىمية كفائدة تطبيق مفهـو 

 االقتصاد األخضر كأداة لتحقيق التنمية المستدامة فى مصر.

كقواعد البيانات كالمعلومات المستلزمات الفنية بكافة أنواعها كمستوياتها توفير * 
. 

فى الجهات المختلفة مع منحهم  توفير العدد الكافى الواعى من األفراد* 
 ....( .-عقوبات-األدكات المناسبة )حوافز

توفير التمويل الكافى كالتسهيبلت المبلئمة لتمكين األنشطة القائمة كاألنشطة * 
 المخططة أك المزمع قيامها من اداء أدكارىا. 
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  القوانين األخرل ذات   ، فى ضوءانية للقانوف كالبلئحة التنفيذيةيحتاج األمر مراجعة ثقد
 .، كتحديد احتياجاتو من تعديبلت أك إضافات كبالتكامل معها العبلقة

  يحتاج األمر أيضا إدخاؿ كتطبيق مفهـو حسابات التكاليف البيئية كأخذىا فى اإلعتبار عند
 لؤلنشطة المختلفة كأيضا فى الحسابات اإلقتصادية.إجراء دراسات الجدكل البيئية 

 :1قتصاد األخضرطها باإلاارتبتكنولوجٌا اإلنتاج األنظف وثانٌا : 

تتضمن األبعاد االقتصادية للتنمية المستدامة االستخداـ الرشيد لؤلدكات التقنية كتطوير 
يم كفاءة استخداـ التكنولوجيا كاستحداث تكنولوجيات اإلنتاج األنظف التى تؤدل إلى تعظ

الموارد بما يضمن الحفاظ على المواد الخاـ كالطاقة كاستبعاد المواد الملوثة للبيئة كتقليل  
 –من منظور شامل ككلى  –كاإلنتاج األنظف  كافة االنبعاثات كالنفايات الناتجة كما كنوعا.

كالمنتجات من أجل يعنى التطبيق المتواصل الستراتيجية بيئية كقائية متكاملة على العمليات 
تقليل المخاطر المتصلة باإلنساف كالبيئة حيث تركز ىذه االستراتيجية على خفض التأثيرات 
على مدل دكره الحياة بأسرىا بدءا من استخبلص المادة الخاـ كانتهاء بتصريف المنتج فى 

درج تحت كبذلك تعتبر التكنولوجيا النظيفة عنصر من عناصر االقتصاد األخضر. كين النهاية.
ىذا المسمى أل تكنولوجيا مقتصدة فى استهبلؾ الموارد الطبيعية أك تعمل على حمايتها 

 كحسن إدارتها.
  

 من أمثلة االستثمار فى التكنولوجيا النظيفة فى مصر:
الذل ينتج عن احتراقو غاز ثانى أكسيد -استبداؿ الوقود التقليدل )البنزين كالكيركسين( 

لتغيرات المناخية المحتمل االحتباس الحرارل المسببة لظاىرة ا أىم غازاتكىو الكربوف 
بالغاز الطبيعى فى تشغيل أتوبيسات النقل العاـ. كيعتبر الغاز الطبيعى غاز أكثر  -حدكثها

نظافة من مصادر الطاقة البتركلية األخرل كيمثل أقل ىذه المصادر من حيث انبعاثات غاز 
عدد من المركبات التابعة للجهات الحكومية للعمل ثانى أكسيد الكربوف.كما تم تحويل 

 بالغاز الطبيعى المضغوط.

                                                           
1
 أ.د. نفٌسة أبوالسعودإعداد :  
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استبداؿ الوقود التقليدل بالغاز الطبيعى أيضا فى سيارات التاكسى من خبلؿ مشركع تاكسى 
 -0201العاصمة كمشركع استبداؿ سيارات التاكسى القديمة )التى تم صنعها بين أعواـ 

حوافز مالية ألصحاب ىذه السيارات كقركض ميسرة ( بسيارات جديدة كتقديم 0262
 (.1شريطة استخداـ الغاز الطبيعى كوقود لتلك السيارات الجديدة)

نشر استخداـ السخانات الشمسية فى المبانى السكنية فى المدف الجديدة كذلك لترشيد 
كتعد الطاقة استخداـ الطاقة الكهربائية التى تستهلكها سخانات المياه التى تعمل بالكهرباء. 

الشمسية كاحدة من أىم مصادر الطاقة الجديدة كالمتجددة المتاحة بشدة فى مصر كالتى ال 
 ينتج عنها انبعاثات ملوثة للبيئة.

نشر كتطبيق فكر اإلدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة خاصة المخلفات الصلبة البلدية التى 
ة متكاملة تتضمن مراحل دكرة تمثل مشكلة كمصدر من مصادر التلوث، من خبلؿ منظوم
كدعم عمليات التدكير كإعادة  حياة المخلفات منذ تولدىا إلى ما بعد التخلص النهائى منها.

االستخداـ كاالستفادة من جميع مكونات ىذه المخلفات بطرؽ كتكنولوجيات نظيفة، 
ـز التخلص كبالتالى تحويل ىذه المخلفات إلى موارد اقتصادية بدال من كونها نفايات تستل

ىناؾ بدائل عديدة لبلستفادة من ىذه المخلفات إما بعد فرزىا )كىنا يجدر  النهائى منها.
 إلى أىمية الفرز من المنبع( أك بشكلها الممتزج، مثل: اإلشارة

 تحويلها إلى طاقة كهربائية كبالتالى تخفيف العبء على إنتاج الطاقة من الوقود األحفورل.

 الذل يستخدـ كمصدر للطاقة .إنتاج الوقود الحيول 

تحويلها إلى مواد سمادية مخصبة للتربة كبالتالى تخفيض اإلنتاج من السماد الكيماكل الذل 
 يتطلب إنتاجو االعتماد على المصادر التقليدية للطاقة.

العديد من المزايا منها:توفير لو  تحقيق اإلدارة المتكاملة الرشيدة للمخلفات الصلبة إف 
ثمار فى أنشطة عديدة يؤدل تكاملها إلى تنمية اقتصادية كاجتماعية.كبالطبع فرص لبلست

يندرج تحت ىذه الميزة توفر فرص عمل فى ىذه األنشطة الخضراء بدكف اإلضرار بعناصر 
 :يمكن أف يحقق ذلك ما يلى البيئية بل على العكس

                                                           
1
 .2111إصدار مارس  2119( ج.م.ع. وزارة الدولة لشئون البٌئة: التقرٌر السنوى لوزارة الدولة لشئون البٌئة  
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 ىذه المخلفات كاالشتعاؿ الذاتى للتحتجنب أك الحد من أل انبعاثات ملوثة للهواء نتيجة 
 .لها

تجنب احتماالت تلوث التربة اك/ك المياه الجوفية بسبب تسرب أل ملوثات على األرض أك 
 تحت مسطح األرض.

 

 1التحدٌات المجتمعٌة لالقتصاد األخضرثالثا :

ال يتجزأ من أم سياسة  ان كجزء ىامان  يعد البعد االجتماعي فى االقتصاد األخضر بعدان 
كيتمثل ىذا البعد إما في خلق فرص عمل تحد من , وليو نحو تحقيق االقتصاد األخضر تح

  2.مشكلة البطالة أك تسهل على المجتمع الوصوؿ إلى السلع كالخدمات
 قد يحدثالتحوؿ إلى االقتصاد األخضر  ةفى مرحلأنو البد من األخذ في االعتبار 

فئتي الفئات األكثر تأثرا ىما  كأف ,متوسط الناتج القومي نتيجة لتكلفة التحوؿ إنخفاض 
الفقراء كمتوسطي الدخل كمن ثم البد من كضع برنامج يحمى ىاتين الطبقتين من ىذا األثر 

 .المحتمل السلبي المرحلي
األمية الفقر كالبطالة كارتفاع معدالت  مثلإف المشاكل االقتصادية ذات البعد االجتماعى 

، ىذه  -التحيز ضد المرأهذلك باالضافة الى مشكلة  - خاصة فى المناطق الريفية-
 ،أماـ التحوؿ نحو االقتصاد األخضر حقيقيان في الدكؿ النامية اتشكل عائقالمشكبلت 

و ضمن خطو تطبيق ماجكبالتالى يجب على صانعى القرار تفهم ذلك جيدا كالعمل على إد
 .االقتصاد األخضر 

تضمين البعد االجتماعي بما  نماذج لبعض السياسسات التي قد  تساعد على  كفيما يلى
 3.الواقع المصرليتناسب 

                                                           
1
 إعداد : د. هبة مغٌب 

2   Amabia Palma & Claudia Robles, The Green and the Social: How Far, How Close in Latin 
America?, Paper presented at the UNRISD conference "Green Economy and Sustainable 
Development: Bringing Back the Social Dimension", 10–11 October 2111 ▪ Geneva. 
http://www.unrisd.org/80256B42004CCC77/(httpInfoFiles)/0703ED9F01DD5937C12579
210034378A/$file/Palma%20and%20Robles.pdf access date: 15/5/2012 
3  S.O.M Awoniyi & offers & social welfare sustainability in Renal Nigeria: path to a 
Greener Environment Paper presented at the UNRISD conference "Green Economy and 
Sustainable Development: Bringing Back the Social Dimension", 10–11 October 2111 ▪ 
Geneva. 
http://www.unrisd.org/80256B42004CCC77/(httpInfoFiles)/91054D908B946009C125792
100466950/$file/2-4%20Awoniyi%20et%20al.pdf  access date: 15/5/2012 

http://www.unrisd.org/80256B42004CCC77/(httpInfoFiles)/0703ED9F01DD5937C12579210034378A/$file/Palma%20and%20Robles.pdf
http://www.unrisd.org/80256B42004CCC77/(httpInfoFiles)/0703ED9F01DD5937C12579210034378A/$file/Palma%20and%20Robles.pdf
http://www.unrisd.org/80256B42004CCC77/(httpInfoFiles)/91054D908B946009C125792100466950/$file/2-4%20Awoniyi%20et%20al.pdf
http://www.unrisd.org/80256B42004CCC77/(httpInfoFiles)/91054D908B946009C125792100466950/$file/2-4%20Awoniyi%20et%20al.pdf
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 :جعل القطاع الزراعى محل جذب للشباب (0
غلبيو المتعطلين فى المجتمع أإف ف، 21011 عاـكفقا لتقرير التنمية البشرية مصر 

نسبة المتعطلين تحت سن تسعة كعشركف عاما  حيث أفالمصرل ينتموف لفئة الشباب 
% لم يسبق لو العمل. ىذا كقد ذكر 82ين منهم ل% من اجمالى المتعط81تشكل 

 2 2116إلى  2111في الفترة من  امرتفع امطلق اقرير أف العمالة بالزراعة شهدت نمو تال
مل في كدية المهارات كالمستول التعليمي الذم يتطلبو العدكيمكن تفسير ذلك بمحم

  .قطاع الزراعة
 ،كفى ضوء ىذا الوضع من ارتفاع معدالت البطالة بين الشباب كتوجهم نحو قطاع الزراعة

ف ىناؾ فرصة كبيرة لتحقيق مزيد من العمالة في ىذا القطاع كلكن البد من توجيو إف
السياسات لجعل ىذه الفرص عمالو خضراء فى  مجاالت زراعة تحقق فى النهاية 

 ر.ضخاألقتصاد اال
 :االنشطة االقتصاديةتطوير ممارسات  (2

تعاني االنشطة االقتصادية في الدكؿ النامية من استخداـ ممارسات تقليدية بعضها مضر بالبيئة 
كبعضها متطور كلكنو ال يحقق مفهـو االقتصاد االخضر بما يتضمنو خلق فرص عمل خضراء 

ستهبلؾ. كبالتطبيق على قطاع الزراعة على سبيل المثاؿ فنجد أف كاإلنتاج إلكمراعاة انماط ا
حاجو التقليدية مما يجعل ىناؾ العديد من الممارسات الزراعية اعتادكا الفبلحين فى مصر 

لرفع كعى الفبلحين بضركرة تطبيق ممارسات خضراء فيما يخص عمليات قومية لتنظيم حملو 
ا في ممثل استخداـ السماد العضوم كالزراعات العضويو لاإلنتاج كاالستهبلؾ للموارد الزراعية 

ذلك من العديد من الفوائد إلى جانب كفر األمواؿ كالطاقة مثل تخفيض ظاىرة االحترار 
العالمي؛ زيادة التنوع البيولوجى، زيادة الكثافة الغذائية، خفض كمية السمـو كبالتالي الحد من 

رفع كعي جميع البد من  بالمحاصيل الزراعية.األمراض الناتجة عن السمـو المتواجدة 
أف األنشطة الزراعية غير الخضراء  تخل بالتوازف البيئي بما يؤدل فى النهاية لتدمير  المواطنين

 البيئة.
 التحوؿ لبلقتصاد األخضر؟ حساب تكلفة (5

حو ممارسات خضراء إنما يتضمن كلفة مادية كبيرة قد ال يتحملها الفقراء من نإف التحوؿ 
المجتمع إما بأف  ةالعماؿ؛ لذا فعلى صانع القرار طمئن كغار المستثمرين أك المزارعين أص

                                                           
1
 .171: 151  معهد التخطٌط القومى  البرناما اإلنمائى لألمم المتحدة  القاهرة  صص 2111تقرٌر التنمٌة البشرٌة فى مصر  
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لتدريبات كغيرىا من امثل  ) تتحمل الدكلة ىذه التكلفة أك أف تقدـ حوافز ماديو كغير ماديو
ف لو مصلحة ألالتي تشجع المجتمع لقبوؿ ىذا التحوؿ كتجعلو يتبناه  (الحوافز االستثمارية

 من ىذا التحوؿ. مباشرة
 1: الناتج المحلى االجمالى األخضر رابعا

منذ أف استيقظ كعى اإلنساف فى مطلع السبعينات على استنزاؼ العمل لقاعدة الموارد 
الطبيعية الذل ينذر باقتراب نفاذ الموارد كىدـ المنظومات البيئية التى تقـو عليها كل األنشطة 

نساف عيشو. بدأ اإلنساف فى فهم مضامن البيئة االقتصادية كبها كمن خبللها يكسب اإل
المفتوحة كاستدامة التنمية كاالتجاه صوب الموارد القابلة للتجدد، كفى ىذا السياؽ تطور 
موضوع الحسابات القومية البيئية كمنها تقدير الناتج المحلى االجمالى األخضر كالمعدؿ بيئيا 

كلفهم ىذا المنهج فى . ة االقتصاد األخضر الذل يرتكز على منهج التنمية المستدامة كآلي
 الحساب يبدك من المهم ترسيخ كمعالجة المفاىيم المرتبطة بو:

 رأس الماؿ الطبيعى الذل يشتمل على:

 الموارد المعدنية كالحيوية. -

 الموارد األرضية. -

 األنظمة الحيوية )الهواء كالماء الضركرين للحياة(. -

 كىذه المكونات ىى أساس التنمية المستدامة كتبادؿ المنافع بين األجياؿ الحاضرة كاآلتية. 
 كاآلالت كباقى األصوؿ المادية كل ما ىو مشيدكىو   رأس الماؿ المصنوع:

 كيفية حساب الناتج المحلى االجمالى األخضر: 
كيشتمل على ىو المقياس األنسب ألداء االقتصاد ك  ى االجمالىلمحلالناتج احساب  -0

 كيتم حسابو كفقا للجدكؿ التالى: مكونات 1

 حساب الناتج المحلى االجمالى القبلى
 القيمة البنود

 أ   االستهبلؾ الشخصى الخاص            
 ب  االستهبلؾ الحكومى                     

 

                                                           
1
 إعداد : أ.د. محمد سمٌر مصطفى 
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 ج                              االستثمار المحلى
 د    صافى الصادرات                         

  أ+ب+ج+د = الناتج المحلى االجمالى
استهبلؾ تكوين رأس -= الناتج المحلى االجمالى القيمة المضافةأك  صافى الناتج المحلى

 الماؿ ) اإلىبلؾ(

 حساب الخصومات البيئية :-2
فى اإلعتبار الخصومات البيئية  لحساب الناتج المحلى األخضر أك المعدؿ بيئيا يجب األخذ

كالتى تتمثل في جملة النفقات البيئية )مجموع االستنفاذ كالتآكل كاالستغبلؿ كالنفقات 
كتسمى النفقات البيئية اإلجتماعية ألنو إف لم تتحملها  (الرفاىية لصيانة رأس الماؿ الطبيعى

عية .كتفصيبل كما ىو الشركات المستنفذة لرأس الماؿ الطبيعى تتحوؿ الى نفقات إجتما
 كاضح بالجدكؿ التالى: 

 الخصومات البيئية)النفقات البيئية اإلجتماعية(
 القيمة البند

استنفاذ الموارد الطبيعية)الفحم كالبتركؿ كالغاز الطبيعى  -0
 كالموارد المحجرية كالمعدنية األخرل(  

اىبلكات األنظمة الحيوية أك تآكل النظم الحيوية )الهواء  -2
 األرض .                         كالماء ك 

استغبلؿ الموارد المعيشية )قطع األشجار كردـ  -5
 البحيرات( .                                 

 نفقات لصيانة رأس الماؿ الطبيعى: -1

 Preventionتكلفة منع التلوث        -

 restorationتكلفة اإلعادة            -

 clean -upتكلفة إزالة الضرر          -

 

 جملة النفقات البيئية  -5
)مجموع االستنفاذ كالتآكل كاالستغبلؿ كالنفقات  -0

 الرفاىية لصيانة رأس الماؿ الطبيعى(

 

 حساب الناتج المحلى البعدل)األخضر أك المعدؿ(:-5
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الخصومات  -الناتج المحلى االجمالى المعدؿ بيئيا)األخضر( = صافى الناتج المحلى 
 اإلجتماعية(. البيئية)النفقات البيئية

إف التحوؿ الى اإلقتصاد األخضر يحتاج إدخاؿ كتطبيق مفهـو حسابات التكاليف البيئية ك 
تقييم الموارد الطبيعية كإدراج قيمة المستنفذ منها ضمن الحسابات القومية خاصة حسابات 
الناتج المحلى بإعتبار أف ىذه الموارد ليست سلع عديمة السعر مع مراعاة الظركؼ 

تماعية كأخذىا فى اإلعتبار عند إجراء دراسات الجدكل البيئية لؤلنشطة المختلفة كأيضا اإلج
 فى الحسابات اإلقتصادية.

 الفصل الخامس

 دور اإلقتصاد األخضر فى تحقٌق التنمٌة المستدامة لمصر

متطلبات التحول إلى اقتصاد أخضر و
1

 

 

إجتماعية كركيزة إقتصادية   أساسية : ركيزة )أبعاد(ترتكز التنمية المستدامة على ثبلثة ركائز
التنمية المستدامة . كاإلقتصاد  أىداؼ كركيزة بيئية. يحقق التناسق كالتكامل بين ىذه الركائز

األخضر كما تم تعريفو كاإلتفاؽ عليو فى مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة ) ريو + 
تحقق , بتداخلها مع الركيزتين اإلجتماعية  (  يعتبر جزء من الركيزة اإلقتصادية التى 21

كالبيئية , تقدما فى طريق التنمية المستدامة . فاإلقتصاد األخضر يتضمن استثمارات فى 
فى مختلف القطاعات كفقا ألكلويات كل دكلة كظركفها ,  –أنشطة خضراء تسمى  –أنشطة 

دخل األفراد كزيادة فرص ينتج عنها نمو إقتصادل كرفاه إجتماعى )زيادة الدخل القومى ك 
العمل كتخفيف حدة البطالة( مع الحفاظ على النظاـ البيئى الطبيعى قادرا على توفير 
مدخبلت التنمية كالتصرؼ فى مخرجاتها.كما أنو إقتصاد يعتمد على مصادر طاقة منخفضة 

 كبالتالى فإف انبعاثاتو أيضا منخفضة الكربوف. الكربوف 

فى اللقاءات كالمحافل الدكلية بشأف التنمية المستدامة كاإلقتصاد بالنسبة لمصر فقد شاركت 
(,   21األخضر, كفى األعماؿ التحضيرية لمؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة )ريو +

كما تعمل على عدة محاكر من أجل تحقيق مستويات متزايدة من التنمية المستدامة كالتوجيو 
                                                           

1
 إعداد : أ.د.نفٌسة أبوالسعود 
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إعتمادا على الكربوف . كإتساقا مع المفاىيم الواردة بشأف  الى سياسة اإلقتصاد األخضر األقل
: "االقتصاد أكردت كزارة الدكلة لشئوف البيئة المصرية التعريف التالىاإلقتصاد األخضر فقد 

األخضر ىو نموذج اقتصادل تنمول جديد سريع النمو يقترح فى مقابل النموذج االقتصادل 
كالمعتمد على حرؽ الوقود األحفورل مثل البتركؿ السائد كالذل يوصف باالقتصاد األسود 

كالفحم كالغاز الطبيعى كمصدر للطاقة كيرتكز االقتصاد األخضر على معارؼ اقتصاديات 
البيئة كالتى تتوازف مع االعتماد المتبادؿ بين النظم االقتصادية كمجموعة النظم الطبيعية، 

 .  1إشكاليات الدفيئة كالتغيرات المناخيةكمدل االنعكاسات السلبية لؤلنشطة االقتصادية على 

إلرتباطو بإنبعاثات الكربوف كالتغيرات المناخية , كلكن قد يبدك ىذا المفهـو ضيقا أك محدكدا 
التى أكردتها كزارة الدكلة  كحزمة البرامج القطاعية الحكومة المصرية  بمراجعة محاكر عمل

التوجيو الى سياسة اإلقتصاد  أف ضحيت 2ر لشئوف البيئة فى تقريرىا عن حالة البيئة فى مص
 من أجل تحقيق مستويات متزايدة من التنمية المستدامةاألخضر األقل إعتمادا على الكربوف 

 مما يؤكد الفكر بأف اإلقتصاد األخضر ليس بديبل للتنمية المستدامة كلكنو أداة لتحقيقها.

 تتضمن حزمة البرامج القطاعية سالفة الذكر ما يلى :

 :فى مجال الطاقة 

% من اجمالى الطاقة المستهلكة بحلوؿ 21الوصوؿ بنسبة الطاقة المتجددة إلى  -0
 % طاقة مائية كشمسية ) كزارة الكهرباء (.8% طاقة رياح، 02منها  2121عاـ 

اإلىتماـ بتنمية مصادر الطاقة غير التقليدية مثل الطاقة الشمسية كزراعات الوقود  -2
 سائل البديل للبنزين كالسوالر ) كزارة اإلستثمار(. الحيول إلنتاج الوقود ال

مليوف  0ر0بطرح  2122% من استهبلؾ الطاقة الكهربائية بحلوؿ عاـ 21ترشيد  -5
 لمبة موفرة للطاقة ) كزارة الكهرباء(.

تصحيح ىيكل أسعار المنتجات البتركلية كإعادة ىيكلة قطاع الطاقة بما يضمن كصوؿ  -1
 الدعم لمستحقيو.

  النقل:فى قطاع 

 مشركع إحبلؿ التاكسى)بالتعاكف مع كزارة المالية كبنك ناصر (. -0

                                                           
1
 .349ص  2111  إصدار ٌونٌو 2119فى مصر  ( ج.م.ع. وزارة الدولة لشئون البٌئة: تقرٌر حالة البٌئة 
2
 . 354 -352ج.م.ع. وزارة الدولة لشئون البٌئة: تقرٌر حالة البٌئة مرجع سابق ص ص  ( 
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 تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى بدال من البنزين  -2

حظر إنتاج كاستيراد كاستخداـ الدراجات البخارية ثنائية األشواط كاستبدالها  -5
لتعاكف مع بموتوسيكبلت رباعية األشواط تحقق خفض ملوثات الهواء الصادرة عنها)با

 كزارة التجارة كالصناعة( .

 الشركع فى تنفيذ برنامج إرشادل إلستدامة نظم النقل. -1

 تدعيم نظم النقل الجماعى. -5

إعداد مشركع قانوف مشاركة القطاعين العاـ كالخاص فى مشركعات البنية األساسية  -0
 من أجل جذب مزيد من االستثمارات.

 :فى قطاع الصناعة 

التحكم فى التلوث الصناعى كحماية البيئة ) للقطاع الخاص تنفيذ مشركعات برنامجى  -0
 كقطاع األعماؿ العاـ الصناعى(.

 تشجيع التحوؿ نحو الصناعات رشيدة االستهبلؾ للموارد الطبيعية كالطاقة كالمياه. -2

 تشجيع اإلنتاج الصناعى األنظف. -5

 إعادة استخداـ المياه كالتحكم فى الصرؼ الصناعى. -1

 الصناعية لمصر كتوطين الصناعات بالمدف الجديدةو  إعادة توزيع الخريطة -5

 التوسع فى دعم الصناعات الصغيرة كالمتوسطة فى مجاؿ البيئة. -0

 :فى قطاع الزراعة 

 تحقيق االستخداـ المستداـ للموارد الزراعية المصرية. -0

 التركيز على أساليب اإلدارة الزراعية المتكاملة. -2

 رؼ الصحى.إعادة استخداـ مياه الصرؼ الزراعى كالص -5

رفع كفاءة استخدامات المياه فى الزراعة كتحسين نظم الرل كالصرؼ كتعديل التركيب  -1
 المحصولى لصالح الزراعات األقل استهبلكا للمياه.

 :فى مجال التدابٌر المؤسسٌة 

 إدراج البعد البيئى فى المشركعات التنموية. -0

 تعديل التشريعات البيئية كتطوير نظم اإلدارة البيئية. -2

 ادة التوجو نحو التنمية االقتصادية الخضرا ء األقل اعتمادا على الكربوف.زي -5

تبنى سياسات مالية داخلية محفزة كداعمة للمنشآت الصديقة للبيئة كتغليظ العقوبات  -1
 الموقعة ضد الممارسات البيئية الخاطئة.

 مناخية. إستكماؿ اإلطار المؤسسى إلدارة الجهود الوطنية للتكيف مع آثار التغيرات ال -5
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 متطلبات التحول الى اإلقتصاد األخضر : 

 خبلؿ ما سبق عرضو فى الفصوؿ السابقة من ىذا البحث يمكن التوصل الى أف  نم
 التحوؿ إلى االقتصاد األخضر فى ظل الظركؼ المصرية   يتطلب:

  ,بمفهـو التنمية المستدامة كركائزىا الثبلث -على جميع المستويات  - انتوعيخ -1
كىو حق من  –إف اإلعبلـ البيئى  .خضر كعبلقتو بالتنمية المستدامةكاالقتصاد األ

لمواجهة الفجوات  فى ىذا الشأفيلعب دكرا ىاما تنويريا يمكن أف  -حقوؽ اإلنساف
كيتم ذلك من خبلؿ قنوات اإلعبلـ  ,كمعوقات التنمية كالصعوبات التى تواجهها

إف  .المختلفة المرئية كالمسموعة كالمقركءة كمن خبلؿ الندكات كاللقاءات المختلفة
تكوين رأل صحيح حوؿ ىذه المفاىيم ككيفية تحقيقها من شأنو اإلسراع باتخاذ 

 : على أف يتضمن ذلك ,   اإلجراءات المناسبة

 كلكن يمكن إعتباره أداة   مستدامةاالقتصاد األخضر ليس بديل للتنمية ال
أساسية لئلسراع بتحقيق التنمية المستدامة بتضمين النواحى مباشرة 

التكامل بين الركائز الثبلث  ك ة  كالماليةاإلجتماعية كالبيئية مع اإلقتصادية
 .  للتنمية المستدامة

  االقتصاد األخضر يعتبر جزءا أساسيا من الركيزة اإلقتصادية للتنمية
المستدامة من الممكن أف يحقق نموا فى الدخل كتوفير فرص عمل كبالتالى 
تخفيف حدة الفقر مع الحفاظ على النظاـ اإليكولوجى قادرا على الوفاء 

 بإلتزاماتو.

  االقتصاد األخضر ليس توجها بيئيا فقط كلكنو مهمة تنموية يشارؾ فيها
 ىاما. يلعب فيها العلم كالتكنولوجيا دكرا ,جميع القطاعات

تطوير كتفعيل منظومة لئلدارة المتكاملة للموارد  إلدارح انرشيذح نهًوارد انطجيعيخ :ا -1
 الطبيعية متضمنتا النواحى الفنية كاإلدارية كالمؤسسيةكغيرىا مع مراعاة :

  كفرص كامكانيات استغبللها توفر معلومات صحيحة عن الموارد الطبيعية المتاحة
 كالبعيد .على المدل الزمنى القصير 
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  توفر رؤم كاستراتيجيات كخطط لتنمية ىذه الموارد 

  ضمن  راج قيمة المستنفذ منهاالموارد الطبيعية كإد تقييمحساب من المفيد
بإعتبار أف ىذه الموارد ليست  الحسابات القومية خاصة حسابات الناتج المحلى

 .مع مراعاة الظركؼ اإلجتماعية سلع عديمة السعر 

إف كضع كدعم مبادئ االقتصاد األخضر فى  : انقواَيٍ انوطُيختفعيم تطوير و -2
خطط التنمية الوطنية يحتاج أطر تشريعية مبلئمة  من قوانين كضوابط  لتنسيق خطط 
التنمية المستدامة بين الوزارات كالجهات ذات العبلقة ، كتقييم اآلثار البيئية 

طلب األمر إعادة مراجعة د يتكاالجتماعية كاالقتصادية لمشركعات  ىذه الخطط .ق
قانوف البيئة الوطنى كالئحتو التنفيذية فى ضوء ما يتم االتفاؽ عليو بشأف االقتصاد 

 بالتركيز على :األخضر كالواقع المصرل ك 

  عدـ كضع عوائق اك التزاماتك تأكيد سيادة الدكلة على مواردىا الطبيعة 
 .نمية المستدامة من الصادرات أك األنشطة االنتاجية التى تحقق الت تحد

   التأكيد على مبدأ التحوؿ التدريجي لبلقتصاد األخضر كما يعرؼ كيطور
على الصعيد الوطني بما يتفق مع األكلويات كأىداؼ التنمية المستدامة 

 .االقتصادية كاالجتماعية بما يتناسب كالخصائص ك الوطنية، 

 التنفيذ العادؿ من كتوفير مقومات كمتطلبات  -اعتماد السياسات المناسبة
 مصادر تمويل قول بشرية كبنية مؤسسية كبنية فنية موائمة كنظم معلومات

 كحوافز كغيرىا.

  كضع أدكات لتحفيز القطاعات المختلفة على تنفيذ أنشطة فى مجاؿ
 اإلقتصاد األخضر  متضمنتا الثواب كالعقاب .

تناسب األكضاع عملية ككاقعية : إف صياغة مؤشرات قياس  صيبغخ يؤشراد قيبس -3
إجراء التقييم  من المصرية فى ضوء المعايير كالمفاىيم المتفق عليها عالميا يمكن

لقد بذلت مجهودات فى ىذا  كالمقارنات بمستول مقبوؿ من المصداقية.
يمكن دراسة مجموعة  ,كما ىو كاضح فى الفصل األكؿ من ىذا البحث,الشأف

 . المؤشرا ت المقترحة كتحديد مدل موائمتها للواقع المصرل
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بثبلثة  يرتبط االقتصاد األخضر ذكر فى العديد من األدبيات، كبالرجوع الى ما,بإختصار
 معايير أساسية:

 .)زيادة فرص العمل كايجاد فرص جديدة )كىو مؤشر اقتصادل اجتماعى 
 مو اقتصادل كزيادة معدالت النمو )كىو مؤشر زيادة اإلستثمارات كتحقيق ن

 اقتصادل(.
  حماية كوكب األرض أك حماية الموارد الطبيعية كضماف استدامتها )كىو مؤشر

 بيئى(.

مجموعة مختصرة من المؤشرات صياغة كبناء على ىذه المعايير الثبلثة قد يكوف من المفيد 
ترتبط بما يلى  وطنىعلى المستول الالمباشرة لقياس مستول التوجو نحو اإلقتصاد األخضر 

: 

 عدد فرص العمل -

 حجم اإلستثمارات فى القطاعات المختلفة   -

 متوسط دخل الفرد -

 الناتج المحلى اإلجمالى األخضر )أك المعدؿ بيئيا(. -

 نوعية التربة ,نوعية المياه ,نوعية الهواء  -

 متوسط نصيب الفرد من األرض الزراعية  -

 المياهمتوسط نصيب الفرد من  -

 كمية المخلفات الصلبة التى يتم إعادة تدكيرىا. -

.إتفاقا مع تصاد األخضر التحوؿ بإتجاه اإلق تدعم: مناسبة صيبغخ/تطوير سيبسبد -4
( فإف سياسات  21و + يما جاء فى الوثيقة الختامية لمؤتمر التنمية المستدامة )ر 

 تراعى ما يلى :يجب أف لمصر االقتصاد األخضر فى سياؽ التنمية المستدامة 

 أف تكوف متسقة مع القانوف الدكلى.-

 أف تحتـر السيادة الوطنية لكل بلد على موارده الطبيعية.-
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أف تكوف مدعومة ببيئة مؤاتية كمؤسسات تؤدل كظائفها بشكل جيد على جميع -
المستويات، مع قياـ الحكومة بدكر قيادل إلى جانب مشاركة جميع األطراؼ المعنية 

 المجتمع المدنى.مثل 

الجميع من  أف تعزز النمو االقتصادل المطرد للجميع، ككذلك االبتكار كاستفادة-
 الفرص كالمزايا.

أف تعزز التعاكف الدكلى مع توفير الموارد المالية للبلداف النامية كنقل التكنولوجيا - -
 إليها.

 أف تعزز األنشطة اإلنتاجية التى تسهم فى القضاء على الفقر.-

 ن أمثلة السياسات المناسبة : م

  التكنولوجيا النظيفة لئلدارة الرشيدة ك العموم واالبتكار دعم كتشجيع االستثمار فى
إلستحداث حمول مبتكرة لخدمة  للموارد الطبيعية، مع توفير أدكات/آليات تحفيز مناسبة

 التنمية المستدامة.
  الطاقة كالمياه)تشجيع التحوؿ نحو الصناعات رشيدة االستهبلؾ للموارد الطبيعية 

 .كاألرض...(

 ة كغيرىا.ية كالزراعيعفى كافة القطاعات الصنا تشجيع اإلنتاج األنظف 

  دعم كتشجيع اإلستثمار فى مشركعات الطاقة الجديدة كالمتجددة منخفضة
 الكربوف

  كالتخلص دعم كتشجيع اإلستثمارفى مشركعات إعادة تدكير المخلفات العضوية
اآلمن من المخلفات الخطرة بإستخداـ تقنيات تتوافق مع فكر كمفهـو اإلقتصاد 

 األخضر.

  اإلشراؾ الواعى لفئات كقطاعات المجتمع المختلفة  كتوفير آليات التمكين
 المبلئمة.

 يجادمًا أكبر لتحقيق العدالة االجتماعية و البعد االجتماعي اهتماب اإلهتمام فرص  ا 
 عمل جديدة في جميع القطاعات العامة والخاصة
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الخاصة كاألىلية كالعامة كالحكومية فى األنشطة  المختلفة : يشبركخ انقطبعبد -5
إف تمكين  االقتصادية المختلفة ككفقا لمعايير كضوابط تراعى المفاىيم الخضراء.

القطاع الخاص من تنويع أنشطتة كتوسيع نطاقها فى إطار من القواعدكاآلليات 
األخضروثبنتبنى انتًُيخ  اإلقتصبد ويٍ شأَّ انًسبًْخ  فى انتحول َحالجديدة 

تعزيز دكر المجتمع المدنى كتشجيع الشراكات معو يتكامل مع ذلك  انًستذايخ.
 بلؿ الشراكات الناجحة.فالمشاريع الخضراء ال تنجح إال من خ

قوانين ك  سياسات  من خبلؿ تشجيع ودعى اإلستثًبر فى أَشطخ اإلقتصبد األخضر : -6
 مثل: : تسهيبلت  ة كحفز م

  منح حوافز كتسهيبلت جمركية أك ضرائبية لؤلنشطة اإلقتصادية ذات التأثير
 .اإليجابى على التنمية المستدامة

أيضا كضع اساليب كأدكات المحاسبة كبالتوازل مع توفير آليات الثواب يجب 
 كالعقاب

 : ُونوجيبدعى اإلثتكبر وانجحث انعهًى وَقم انتك -7

 كضع آليات تمويل مناسبة لتسريع انتشار التكنولوجيا الخضراء 

  تشجيع التعاكف العلمى بين المراكز البحثية فى الداخل كالخارج لئلستفادة بكل
 ما ىو جديد

  تطوير منظومة البحث العلمى كمراكز البحوث كدعمها 

  دعم كتنمية المبدعين الصغار لتطوير أجياؿ جديدة تساعد على اإلبتكاركالتقدـ
 التكنولوجى

 توفير البيئات المناسبة إلسترجاع العقوؿ المهاجرة 

 كاألىلية. تعزيز الشراكات اإلبتكارية بين القطاعات العامة كالخاصة 

  : انقذراد انتذريت وثُبء -8
  ط يتخطيمكنها المشاركة فى عملية التنمية كالبناء القدرات ذات الصلة التى

 .ألخضرفرص للعمل البلئق كفرص للنشاط ا توفيرمما يسهم فى  كالتنفيذ السليم
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   إتاحة الفرصة للعاملين للحصوؿ على التعليم كاكتساب المهارات كاالستفادة من
الرعاية الصحية كالضماف االجتماعى كالحقوؽ األساسية فى العمل كالحماية 

 االجتماعية كالقانونية كالعمل البلئق

  تطوير نماذج كأساليب اقتصادية إقليمية لتقدير تكلفة االنتقاؿ إلى االقتصاد
 كفوائده، كتقييم دكره فى تعزيز النمو االقتصادل كالقضاء على الفقر.األخضر 

 

فرص اإلستثمار فى إطار فكر اإلقتصاد األخضر  التى ٌمكن ان تسارع بتحقٌق أمثلة ل
  : فى مصر التنمٌة المستدامة

 فى اإلقتصاد األخضرفمثبل   ستثمارىناؾ تاثيرات بيئية إيجابية متوقعة لئل
د و الوقك استخداـ الطاقة كتوسيع إنتاج كاستخداـ موارد الطاقة المتجددة  كفاءة

ؤدم إلى تخفيض ملحوظ في انبعاثات غازات االحتباس يالحيوم يمكن أف 
. كما إف تحسين إدارة كتوفير فرص عمل جديدة  تغير المناخالمسببة ل الحرارم

أف يخفض بقدر كبير  تحسين كفاءة استخداـ المياه يمكناإلمداد بالمياه  ك 
الحفاظ على المياه الجوفية كالمياه السطحية.  فىيساعد ك  استهبلؾ المياه

ككذلك فإف الزراعة المستدامة يمكن أف تؤدم إلى رفع مستول الغبلؿ كتحسين 
 خصوبة التربة 

 باإلستفادة فى مصر  ىناؾ فرص عديدة لمصر لئلستثمار فى مشركعات خضراء
التى حققت تقدما فى ىذا اإلتجاه ) كالتى تم عرض من تجارب الدكؿ األخرل 

 مثل :   بعضا منها فى الفصل الثالث من ىذا البحث ( 
 اإلستثمارفى مجال الطاقات الجديدة والمتجددة:  -1

من حيث  -الرياح : اإلستفادة من الخصائص الطبيعية لمصر  ةالطاقة الشمسية كطاق
مناطق كثيرة  فى كتوفر الرياح بسرعة كافية  ت طويلة طواؿ العاـاسطوع الشمس لفتر 

نظيفة يمكن إستخدامها كبديل للطاقة الكهربائية كالبتركلية كبالتالى  طاقةفى إنتاج  –
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تنمية مناطق عديدة بفضل توفر مصدر دائم نظيف للطاقة  كما يترتب على ذلك من 
 ة .فرص عمل كانخفاض البطالة كتحقيق نمو اقتصادل مع عدـ تلويث البيئ

بكافة أنواعها كمن مصادرىا  الصمبةاإلستثمار فى مجال تدوير المخمفات -2
من خبلؿ منظومة متكاملة مستدامة تتضمن جميع المراحل بدءا من الجمع  المختلفة

 :كالتخزين كالنقل كالمعالجة كالتخلص النهائى

 : مثل ئلستفادة منها مها لاإعادة تدكيرىا اكإعادة استخدجميع انواع المخلفات يمكن 

: كمصدر للطاقة)البيو جاز( أك كالصرؼ الصحى  المخلفات الصلبة البلدية) القمامة(
 إلنتاج مواد مخصبة للتربة

المتبقيات الزراعية : كمصدر للطاقة)البيو جاز( أك إلنتاج مواد مخصبة للتربةأك إنتاج 
 أعبلؼ للحيوانات أك إنتاج مواد خشبية أك منتجات أخرل.

 خلفات المستشفيات : مصدر للطاقةم

 مخلفات الهدـ كالبناء : إعادة إستخداـ اك تدكير فى مجاؿ التشييد كالبناء .

 ة : مصدر للطاقة اك مواد سماديةالمخلفات الصناعي

 : اتحقق فرص اإلستثمار ىذه فوائد عدة منه

 توفير فرص عمل

 زيادة الدخل القومى كدخل األفراد

 توفر مصادر دائمة للطاقةفرص للتنمية نتيجة 

 لمخصبات التربة  فرص للتنمية الزراعية نتيجة توفر مصادر دائمة

 القضاء على المشاكل البيئية المترتبة على تراكم المخلفات
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 زيادة فرص تصدير بعض المنتجات 

 .الشمسية ، خاصة باستخدام الطاقةمحميًّاالمياه تطوير تكنولوجيات جديدة لتحمية  -3

 

 

 

 

 

 الخالصة

كما تشير اليو الدراسات كالتقارير كالنشرات فى  عرضو من مفاىيم كعبلقات، تمفى ضوء ما  
 ربية كالمنظمات المختلفة كنتائج مؤتمراألدبيات المختلفة, كما توصلت اليو مناقشات الدكؿ الع

( التى تم تناكلها فى فصوؿ الدراسة,   21)ريو +  2102األمم المتحدة للتنمية المستدامة عاـ 
 يمكن استخبلص ما يلى:

إف نشأة مفهـو االقتصاد األخضر تعود باألساس إلى التوجهات حوؿ التنمية المستدامة -0
تأثيراتو على الحياة كاإلدارة الرشيدة للموارد الطبيعية كالحد من أسباب االحتباس الحرارل ك 

من شأنها إيجاد كظائف ثير من المجهودات كاألنشطة التى على األرض, كيتطلب ذلك الك
 جديدة فى مجاؿ البيئة) كالتى عرفت بالتشغيل األخضر( .

االقتصاد األخضر ليس بمفهـو جديد كال يعنى فقط األنشطة االقتصادية صديقة البيئة أك التى -2
يئية فى شكل تلوث أك نضوب أك استنفاذ موارد   كلكن يمكن إعتباره جزء من ال ينتج عنها أضرار ب

المكوف اإلقتصادل للتنمية المستدامة, يشير إلى أىمية كضركرة حساب التكلفة للموارد الطبيعية أك 
بمعنى آخر إدخاؿ التكلفة البيئية لئلنتاج فى الحسابات االقتصادية كبذلك تتضمن المؤشرات 

ؤشرات بيئية كاجتماعية بجانب المؤشرات المالية. كبالتالى، فاالقتصاد األخضر لو االقتصادية م
 حسابات قومية خضراء مثل الدخل األخضر ، الميزانية الخضراءك ميزاف المدفوعات األخضر. 
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كتعرؼ )التي تراعي الجوانب البيئية  التنميةبين أصبحت تفرؽ االقتصادية  التنميةنظريات  إف  -5
االقتصادية البحتة التي ال تراعي  التنميةكبين  (بالتنمية الخضراء أك المتواصلة أك المستدامة

من األكساط كالتى تواجو بإنتقادات كثيرة "تنمية سوداء"، البعض  كيطلق عليهاالجوانب البيئية 
على أساس تقـو بإعداد حسابات قومية  مما أدل الى إىتمامهم كالمؤسسات االقتصادية العالمية 

ظركؼ العتبر أم تحسن في ك ت "الحسابات القومية الخضراءمراعاة البعد البيئي، كتعرؼ باسم 
 .كفي الموارد االقتصادية ىي زيادة في أصوؿ الدكلة ةيالبيئ

مراجعة  ، يتطلب2112إف تحقيق التنمية المستدامة، كما تم تعريفها فى مؤتمر جوىانسبرج -1
: محور األبعاد للتنمية المستدامة  ثبلثة محاكر أساسيةالكتقييم كتقرير عدد كبير من المؤشرات فى 

االقتصادية كمحور األبعاد االجتماعية كمحور صوف البيئة. كفى ضوء ما تواجهو التنمية المستدامة 
خاصة مع ما )أكلوياتها, من معوقات فى بعض البلداف التى لم تقم بتضمين التنمية المستدامة ضمن 

أف  كمن منطلق  , ( يواجهو العالم من أزمات, مثل األزمة االقتصادية كأزمة الغذاء كأزمة تغير المناخ
عاجزة عن االستمرار  قد تكوف ف كانت تبدك ناجحة بمقاييس الحاضر, إالكثير من برامج التنمية ك 

نها برامج تتم علي حساب سرعة استهبلؾ كاستنزاؼ الرصيد الطبيعي ألمن بمقاييس المستقبل آلا
رتباط قويا بين نجاح التنمية كاستدامتها كتواصلها كبين صيانة موارد البيئة إلكاف ا,جياؿ القادمة لؤل

كمن ثم فاالقتصاد األخضر عامل ىاـ لتحقيق .  كىو ما يتم من خبلؿ االقتصاد األخضر كحمايتها
 امة التنمية المستد

مفهـو االقتصاد األخضر ليس كبديل للتنمية المستدامة كلكن كتوجو محدد ظهرت أىمية  -5 
تحقيق التكامل بين الركائز الثبلث للتنمية كمباشر كأداة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة ك 

 األخذ فى اإلعتبار ما يلى :, مع ضركرة المستدامة

؛ فاالقتصاد األخضر ينبغي وؿ بإتجاه اإلقتصاد األخضر فى التح ال يمكن اتباع نهج عالمي كاحد
كعلى الطبيعية الموارد إدارة على كفاءة كما أنو يرتكز   لظركؼ كاألكلويات الوطنيةكفقا  لأف ييطوَّع 

 . السيادة الوطنية على الموارد الوطنيةمع إحتراـ  أنماط استهبلؾ كإنتاج مستدامة

 نحو اإلقتصاد األخضرتحتاج الى سياسات خاصة لمواجهتها.ىناؾ تحديات مجتمعية تواجو التحوؿ 

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/17495/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/17495/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/17495/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/5648/posts
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يتطلب األمر مراجعة السياسات لدعم كتحفيزالتحوؿ فى أنماط اإلنتاج كاالستهبلؾ كاالستثمار  -0
كبالتالى يمكن صياغة سياسات كبرامج عمل مباشرة تسهل طريق الوصوؿ  الوطنية كإعادة تصميمها

  ر كمفهـو االقتصاد األخضر.إلى التنمية المستدامة من خبلؿ فك

تشمل مجاالت العمل القطاعية لتحقيق التنمية المستدامة من خبلؿ فكر اإلقتصاد األخضر -6
بشكل عاـ : الزراعة كالتغذية, الطاقة, المياه, المدف كالمستوطنات البشرية,البحار كالمحيطات, 

المناخ, السياحة, النقل, الصحة  الغابات, التنوع الحيول,التصحر كالجفاؼ كتدىور األراضى, تغير
كالسكاف, الحماية اإلجتماعية, اإلستهبلؾ كاإلنتاج, التعليم .كىذا يعنى تنفيذ أنشطة إجتماعية 

 ق العديدى من الفوائدقحى كإقتصادية كبيئية بمشاركة جميع الجهات العامة كالخاصة كاألىلية بما   ي
كالسلع األساسية مع الحفاظ  الغذاء كالطاقة كالمياهتخفيف  القلق إزاء توفير األمن في مجاًؿ  منها

 على الموارد الطبيعية  كتخفيف حدة المخاطر البيئية ) مثل التغيرات المناخية (

ىناؾ الكثير من التجارب كالمجهودات على المستول الدكلى لتحقيق التنمية المستدامة , بعض -8
بعضها فى إطار خطط  تنموية ال تتعارض ك  ىذه المجهودات تم من خبلؿ فكر اإلقتصاد األخضر

   مع فكر اإلقتصاد األخضر. 

ئلستفادة من فكر اإلقتصاد األخضر كقاطرة لئلسراع بتحقيق التنمية للمصر  ىناؾ فرص كثيرة-2
كاإلستفادة كدعم اإلبتكار كنقل التكنولوجيات المبلئمة المستدامة بالتعاكف مع المجتمع الدكلى 

,  كقد يتطلب ذلك أيضا  مراجعة التشريع الوطنى بشأف  المحلية كالخارجيةالمصرية بالخبرات 
حماية البيئة كإضافة مايلـز من مواد للتحفيز كالمحاسبة للمساىمة فى تخضير األنشطة اإلقتصادية 

 القائمة  كضماف توافق األنشطة الجديدة مع فكر اإلقتصاد األخضر.
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 (0لحق )م

 أساسٌة تعرٌفات

 1عمم االقتصاد 

اجتماعي يدرس طبيعةة العالقةات التةي تقةوم بةين األفةراد والمإسسةات فةي االقتصاد هو علم 
النظم االقتصادية والسياسية المختلفة وباألخص ما يتعلق بعمليات اإلنتاج و التوزيع والتبادل 

العلةةم الةةذر يةةدرس كيفيةةة  بؤنةة االقتصةةاد ف الفكةةر الكالسةةيكي الحةةدي  عةةري واالسةةتهال.  
قتصةةادية المحةةدودة االنةةادرةا نسةةبيا إلنتةةاج السةةلع والخةةدمات للمةةوارد اال االسةةتخدام األمثةةل

  حاجات األفراد و المجتمع الالنهائية  شباعإل

 ( البيئة[Environment]   

 إلشتباع الالزمتة المتوارد عمتى منتو ويحصتل اإلنستان فيتو يعتيش التذي بأنيتا االطتار البيئتة تعتر 

 2بو يتأثر و فيو فيؤثر حاجاتو

 فتي المتتوفرة والبشرية الطبيعية لمموارد مستودع أو مخزوننيا "بأ الصدد ىذا في يعرفيا من ىناك

  "3اإلنسان حاجات إلشباع والمستخدمة معين، زمان و محدد مكان

 : 4مجموعات أربعة إلى البيئة  " Rau weoten"ووتون  راو وقسم

 النبتات المناخيتة، الظترو  طبيعيتة، متوارد متن حتوت ومتا األرض تشتمل : الطبيعيتة البيئتة  1-

 والحيوان؛

 :تمتعلمجا فتي المتداولتة الختدمات ومختمت  الستكان وتوزيتع تركيبة تشمل : االجتماعية البيئة  2-

 وغيرىا؛ تجارية صحية، سياسية، ثقافية،

 .الخضراء والمساحات الترفييية المناطق ، العامة المتترىات تشمل : الجمالية البيئة  3-

                                                           
 ىناء خير الدين ، " مبادىء االقتصاد الجزئى "، كمية االقتصاد والعموم السياسية ، جامعة القاىرة 1

 10 ص ،  2000 مصر األمين، دار البيئة، حماية اقتصاد البديع، عبد محمد 2
 ومطبعتة اإلشتعاع مكتبتة األولتى، الطبعتة منيتا، الحمايتة ووستائل البيئتة لتمتوث والماليتة االقتصتادية اآلثتار الشتي،، صتال  محمتد 3

 11ص 2002 الفنية،مصر

 18 ص ذكره، سبق مرجع الشي،، صال  محمد 4
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 رأس) اإلنتتاج عناصتر عتن الناتجتة المختمفتة االقتصادية األنشطة تشمل : االقتصادية البيئة  4-

 عمتى تتؤثر وفرديتة قوميتة دختول متن ذلتك عمى يترتب وما ( واألرض العمالة التكنولوجيا، ، المال

 االقتصادية الرفاىية

فاى  1  2112لسانة  2المعادل بالقاانون رقام 0221 لسانة 1رقام مقاانون لتعرف البيئة وفقًا 
المحيط الحيور الذر يشةمل الكائنةات الحيةة ومةا يحتويةة مةن مةواد "نها بؤ حماية البيئةشأن 

 " ت آشنوما يحيط بها من هواء وماء وتربة وما يقيمة االنسان من م

توجد حول وعلى وداخةل التي  كما عرفت من هذا المنظور أيضا بؤنها كل العناصر الحياتية
  ات ، ونباتات ، ومجتمعات إنسانيةه ، وحيوانسطح الكرة األرضية من طاقة وهواء وميا

أر تغييةةر فةةي خةةواص البيئةةة ممةةا يةةإدر بطريةةق مباشةةر أو  يةةر مباشةةر إلةةى    :تماوث البيئااة

 اإلضرار بالكائنات الحية أو المنشآت أو يإثر على ممارسة اإلنسان لحيات  الطبيعية 

 2عمم االقتصاد البيئى: 
التتتذي يقتتتيس بمقتتاييس بيئيتتتة مختمتتت  الجوانتتتب النظريتتتة يعتتر  عمتتتم اقتصتتتاد البيئتتتة بأنتتو )العمتتتم 

والتحميمية والمحاسبية لمحياة االقتصادية وييد  إلى المحافظة عمى توازنات بيئية تضمن نموًا 
 العالقتة يعتالج االقتصتادية العمتوم فتروع متن فترع أيضتا بأنتو  البيئتي االقتصتاد ويعتر  مستتديمًا(،

 البيئتي االقتصتاد وىتد  البيئيتة، السياستات االقتصتادية إطار في والبيئة البشرية المجتمعات بين

االقتصتتاديون  تجاىمتو متا وىتذا االقتصتادية، بتالعموم الختاص اإلطتار فتي البيئتة إدمتاج ىتو
 3النيوكالسيك

يمكن أن نميز بين مستويين القتصاد البيئة عمى مستتوى المنشتأة )مستتوى جزئتي(، واقتصتاد  
 ل )مستوى كمي(.البيئة عمى مستوى االقتصاد كك

يمثل اقتصاد البيئة الجزئي جزءًا من   اقتصاد البيئة الجزئي )عمى مستوى المنشأة(: -0 
اقتصاد المنشأة الذي ييتم ويحمل عالقة المنشأة بالبيئة الطبيعية والتطور النوعي لمبيئة 

المنشأة الميام المحيطة وأثر السياسات البيئية عمى المنشأة. والقتصاد البيئة عمى مستوى 
 التالية:

 .دراسة وتحميل إجراءات حماية البيئة عمى المنشأة وأىدافيا وعمى تعظيم الرب  فييا  
 .تقديم المشورات والنصائ  لممنشأة المناسبة والمنسجمة مع متطمبات حماية البيئة  

 .المساىمة في توجيو اإلنتاج بما تقتضيو التوجيات والتعميمات والموائ  البيئية  

                                                           
1
 1994لسنة  4قانون  
2
 www.greenline.com.kw 
3
 wikipedia.org, 19/11/2117,,http ://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_de_l’environnement 
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 .دراسة االستثمارات البيئية التي تحد من األخطار البيئية  

  إعطاء المعمومات حول تكالي  حماية البيئة ونفقات االستثمار وتأثير حماية البيئة عمى
  حسابات األرباح والخسائر وتحميل الجدوى البيئية لممشاريع.

  االقتصاد الوطني إعطاء النصائ  وتحميل المشاكل ودراسة آفاق المستقبل لبعض فروع
في ضوء التطورات البيئية كمنشآت الخدمات والنقل وصناعة حماية البيئة والتجارة 

  والتأمين.

: يتناول اقتصاد البيئة الكمي مشاكل البيئة عمى مستوى االقتصاد اقتصاد البيئة الكمي -2 
لذي يأخذ ككل.. من أىدافو الوصول إلى مستويات أعمى من الرفاه االجتماعي المستديم ا

عتبار المحافظة عمى نوعية البيئة عند مستويات عميا. ويعالج اقتصاد البيئة الكمي إلبا
 الموضوعات التالية:

التقويم المادي والنقدي لألضرار البيئية وكذلك تقويم التحسين البيئي الناجم عن  .1
  السياسة البيئية في النشاطات الحكومية والخاصة.

ئمة بين البيئة واألىدا  االقتصادية الكمية وكذلك تحديد ودراسة الصالت القا .2
  الصالت القائمة بين السياسات االقتصادية والسياسات البيئية.

 قتصاد البيئة الكمي مجموعة من الوظائف يجب أن يقوم بها:وإل

اقتصاد البيئة كجزء من العموم االقتصادية الكمية، أي ليس فقط تخصيص التكالي   .1
نما التكمفة عمى مستوى المجتمع وعمى مستوى االقتصاد عمى مستوى المنشأة  وا 

  ككل.
تقديم المعمومات واالستشارات التي يمكن عمى أساسيا اتخاذ القرارات وذلك من  .2

  خالل:
 .جراءات حماية البيئة ونتائج تمك اإلجراءات   تقويم األضرار البيئية وا 
 و العالمية وتحديد إلى تقويم تطور أدوات السياسة البيئية سواء المحمية منيا أ

  أي مدى تم حل المشاكل الموجودة.
  تقويم تأثير حماية البيئة عمى األىدا  االقتصادية الكمية وتحديدًا عمى

  العمالة والنمو االقتصادي.
  تقويم العالقات بين السياسات البيئية واالقتصادية ذات الصمة فالسياسة

ات اإلقميمية وسياسة النقل البيئية تؤثر في السياسات األخرى؛ كالسياس
  والمواصالت وسياسة الطاقة والموارد.



112 
 

 عريف التنمية المستدامة ت 
 ب تدعى 1980 سنة حكومية غير منظمة في لناشطين المصطم  ليذا استخدام أول يعود

world wildlife fund التنمية  لإلدامة، القابمة التنمية منيا مسميات بعدة العربية إلى وترجم
 ...  المتواصمة،التنمية  المطردة،التنمية  الموصولة،التنمية  لالستمرار، القابمة

 ووجيتة تعددىا في بل التعاري  غياب في المشكمة تعد فمم التداول واسع المستدامة التنمية مفيوم

 "البيئتة متع تتعتارض ال التتي التنميتة " ،"لالستمرار والقابمة المتجددة بالتنمية " عرفت فقد نظرىا

 التتي التعاري  عمى سنركز لذا والتحميمي، النظري لمعمق تفتقد التعاري  ىذه أن غير ،" وغيرىا 

 .بالمرجعية تتسم

 ةرئيست Gro Harlem Bruntland رستمي بشتكل المستتدامة التنميتة مصتطم  استخدم من أول
 متن نتوع لتحقيتق الستعي عتن ،لمتعبيتر " المشتترك مستتقبمنا" تقريتر في 1987 النرويج سنة وزراء

1الحالية والمستقبمية األجيال بين والمساواة العدالة
 التقريتر ىذا في المستدامة التنمية عرفت حيث 

 فتي المقبمتة األجيتال قتدرة عمتى المستاومة دون ، الحاضتر حاجتات تمبتي التتي التنميتة تمتك" :بّأنيتا

 .2حاجاتيم تمبية

 بأنيتا المستتدامة التنميتة عتر  1980 ستنة الطبيعتة عمتى لمحفتاظ العتالمي االتحتاد تعريت  أمتا

3والمجتمع واالقتصاد االعتبار البيئة في تأخذ التي التنمية"
 

 1992متتؤتمر األمتتم المتحتتدة لمبيئتتة والتنميتتة التتذي انعقتتد فتتي ريتتو دي جتتانيرو عتتام  يتتاعرفوقتتد 
 التنمية المستتدامة بأنيتا " ضترورة إنجتاز الحتق فتي التنميتة " بحيتث تتحقتق عمتي نحتو متستاوي

 جيال الحاضر والمستقبل .ألالحاجات التنموية والبيئة 

ويمكتتن تعريفيتتا ايضتتا عمتتي انيتتا " التنميتتة القائمتتة عمتتي تشتتجيع أنمتتاط وستتموكيات استتتيالكية 
بمتتتا يحقتتتق التتتتوازن والتتتتوازي بتتتين االىتتتدا  البيئيتتتة  ,وانتاجيتتتة ضتتتمن حتتتدود وامكانيتتتات البيئتتتة

مع الحاضر والمستتقبل عمتي حتدا ستواء " وبتعبيتر واالقتصادية في العممية التنموية في اتساق 
ودون التيتتاون فتتي  , ستترا إاخرىتتي " التنميتتة  التتتي  تمبتتي احتياجتتات الجيتتل الحتتالي متتن غيتتر 

جيتتتال المقبمتتتة " وىتتتي " التنميتتتة  التتتتي  تحفتتتز عمتتتي ضتتتبط التمتتتوث وتقميتتتل حجتتتم ألاحتياجتتتات ا

                                                           
1
 2006 المتمدن، الحوار البيئة، وتدمير المستدامة التنمية الكفري، اهلل عبد مصطفى  
 نوفمبر، 142 عدد المعرفة، سمسمة عالم ، 1989 عار ، كامل محمد ترجمة المشترك، مستقبمنا والتنمية، لمبيئة العالمية المجنة 2

الكويت واآلداب، والفنون لمثقافة الوطني المجمس

 2006 المتمدن، الحوار البيئة، وتدمير المستدامة التنمية الكفري، اهلل عبد مصطفى  3
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لمتتوارد البيئيتتة الحيويتتة وغيتتتر ستترا  فتتي استتتغالل اإلالنفايتتات وضتتبط االستتتيالك والحتتد متتن ا
الحيوية " وبتعبير اخر ىي " التنميتة  التتي  تحقتق التكامتل و التناستق بتين البيئتة والتنميتة فتي 
توازن وتناسق دائمين " او بمعني موجز ىي " التنميتة المتجتددة  التتي  ال تتعتارض متع البيئتة 

 ." 

 الجوانتب أيضتاً  تشتمل بتل فقتط، البيئتي الجانتب عمتى تركتز ال تنميتة ىتي المستتدامة، والتنميتة

 .بينيا فيما ومتداخمة مترابطة ثالثة، بأبعاد تنمية أنيا أي االقتصادية واالجتماعية،

 عالقة االقتصاد األخضر باقتصاديات البيئة
االقتصاد األخضر نموذج جديد من نماذج التنمية االقتصادية السريعة النمو، والذي أساسو 

قتصاديات البيئية والتي تيد  إلى معالجة العالقة المتبادلة ما بين يقوم عمى المعرفة لال
االقتصاديات اإلنسانية والنظام البيئي الطبيعي، واألثر العكسي لمنشاطات اإلنسانية عمى 

« باالقتصاد األسود»التغير المناخي، واالحتباس الحراري، وىو يناقض نموذج ما يعر  
حجري مثل الفحم والبترول والغاز الطبيعي. إذا االقتصاد والذي أساسو يقوم عمى الوقود ال

األخضر يحتوي عمى الطاقة الخضراء والتي توليدىا يقوم عمى أساس الطاقة المتجددة، بدال 
من الوقود األحفوري، والمحافظة عمى مصادر الطاقة واستخداماتيا كمصادر طاقة فعالة، 

ما يعر  بفرص العمل الخضراء، إيجاد ىذا عدا أىمية نموذج االقتصاد األخضر في 
وضمان النمو االقتصادي المستدام والحقيقي، ومنع التموث البيئي، واالحتباس الحراري، 

 واستنزا  الموارد والتراجع البيئي.

وأما عمى مستوى عممي أكثر، فيمكن إدراك االقتصاد األخضر بأنو اقتصاد يوجو فيو النمو 
تثمارات في القطاعين العام والخاص من شأنيا أن تفضي إلى في الدخل والعمالة بواسطة اس

تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتخفيض انبعاثات الكربون والنفايات والتموث ومنع خسارة 
التنوع اإلحيائي وتدىور النظام اإليكولوجي. وىذه االستثمارات ىي أيضا تكون موجية بدوافع 

لخدمات الخضراء، واالبتكارات التكنولوجية، وكذلك تنامي الطمب في األسواق عمى السمع وا
في حاالت كثيرة بواسطة تصحي  السياسات العامة الضريبية والقطاعية فيما يضمن أن تكون 

 األسعار انعكاسا مالئما لمتكالي  البيئية.
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 (2)ملحق 

 األخضر قتصادإلاتجارب وخبرات بعض الدول فى مجال 

 فى قطاع الزراعة:

    :مشركع احياء ىضبة اللوسالصين Loess Plateau  
  : لمساعدة المجتمعات المحلية لتصدير انتاجها من البن  إحياء تعاكنيات البن االثيوبياثيوبيا

 كتقديم الدعم المالي لؤلبحاث كالتدريب كالتعليم للمجتمع المحلي 
  كينيا: تمويل مشركعات حذؼ الكربوف الناتج عن الزراعةPilot carbon sequestration 

projects  
 اندكنسيا: دعم المجتمعات المحلية كتمكينها من الموارد المحلية داخل المتنزه الوطني لورليندك 
    موزنبيق: مشركع ادارة كالتحكم في الكربوف لمجتمع ناىيمبيتا 
 تعاكنيات المزارعين علي الممارسات  العديد من الدكؿ : االصبلح المؤسسى من خبلؿ تشجيع

 ة كالعمالة المستدامة. البيئي
  :المنظمات  مساعدة نمو شجرةكإعادة دعم حيازة األراضي لسياسات حكومة البلمركزية نيجيريا

تبني التقنيات ذات  علي شجعت كساعدت المزارعين حيث  غير الربحية كككاالت المعونة الدكلية
 شجار كالشجيراتلؤلالتكلفة المنخفضة إلدارة التجدد الطبيعي 

  الزراعة العضويةاكغندا 

  فى قطاع الطاقة

    :افريقيا 
  استخداـ نظاـFeed-in Tariffs1  في مجاؿ الطاقة المتجددة 
   مبادرة انارة افريقيا بالتعاكف مع العديد من الحكومات كمنظمات المجتمع المدني كالقطاع الخاص 
  بأسعار منخفضة بنجبلديش: توفير تكنولوجيا الطاقة المتجددة للوحدات السكنية الريفية 
  بنين: تقديم قركض صغيرة كالتدريب علي التركيب كاالستخداـ لنظاـ الرم بالتنقيط باستخداـ

 الطاقة الشمسية
  البرازيل: سياسة التغيرات المناخية كالتي تم تحديد بها النسبة المستهدفة لخفض انبعاثات الغازات

 2020حتى سنة  المسببة لبلحتباس الحرارم
 غاز الكتلة الحيوية إلنتاج القركض الصغيرة تفعيل كمنح  مشركع :  اكولومبي  
 : الصين 

                                                           

ىي آلية سياسة تهدؼ الى تسريع االستثمار في الطاقة المتجددة التكنولوجيات من خبلؿ تقديم عقود طويلة األجل  1
تعريفة الجمركية  من أجل متابعة كتشجيع خفض التكاليف الخفض التدريجي لل ما تشملكغالبا  لمنتجي الطاقة المتجددة

تلك االلية علي تقديم تعويضات على أساس التكلفة لمنتجي الطاقة المتجددة  كتشملالتكنولوجية للطاقة المتجددة . 
 مما  تساعد على تمويل االستثمارات في مجاؿ الطاقة المتجددة 
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 تهدؼ إلى زيادة  كالتي  آليات السوؽالمبنية علي أنظمة التحكم : انشاء  إنتاج الطاقة النظيفة
 إنتاج الطاقة المتجددة.

 األلف برنامج األعلى Top 1000 Program   قدمت الحكومة برنامج كسياسات دعم :
 .بشكل غير الزامي لتوفير الطاقةيل كتدريب كتمو 

  حيث انشأ االتحاد االكركبي نظاـ تداكؿ كخفض  نبعاثاتاإلنظاـ تداكؿ االتحاد األكركبي
 لئلنبعاثات اجبارم لتلبية التزامات كيوتو 

  كدعم تنمية توربينات الرياح ألمانيا كضع قوانين للطاقة المتجددة حيث قامت الحكومة ببحث
ىدؼ كطني من كما قامت بوضع   منح الحكومية لتسويق كنشر أنظمة الطاقة المتجددةلكتقديم ا

 مزيج الوقود في أكركبا ضمنالطاقة المتجددة زيادة نسبة استخداـ أجل 
 الياباف 
  حزمة محفزة خضراء كىي حزمة اقتصادية محفزة صديقة للبيئة كتشمل اعفاءات ضريبيى كإعانات 
 منتج 21كفاءة استخداـ الطاقة في انتاج   برنامج حكومي لتنفيذ معايير 
  30.7كوريا : خفض انبعاثات الكربوف كالنمو االخضر حيث رصدت الحكمة الكورية مبلغ 

مليوف دكالر لحزمة تحفيزه لدعم المشركعات البيئية كالتي تشمل علي تنمية مصادر الطاقة 
لتي تنتج كربوف اقل كمد خطوط المتجددة كالمباني ذات الكفاءة في استخدـ الطاقة كالسيارات ا

السكك الحديد كإدارة المياه كالمخلفات . كما شددت الحكومة علي تقديم تقرير رصد اجبارم 
 إلنبعاثات الكربوف من الصناعات كثيفة االستخداـ للطاقة كالملوثة  

 التونسية  ةتونس : برنامج الطاقة الشمسي 
  ة عن اطار يلـز الحكومة البريطانية لتنفيذ االلتزامات بريطانيا :قانوف التغيرات المناخية كىو عبار

 الخاصة باتفاقية التغيرات المناخية 
 : امريكا 
  حتي  المسببة لبلحتباس الحرارمكضع قانوف يحتوم علي النسبة المستهدفة للحد من الغازات

 2020سنة 
 اكضع مجموعة من معايير كفاءة استخداـ الطاقة بكاليفورني 
 اانشاء المباني الخضراء بكاليفورني كضع كود لمعايير 
 فى قطاع المصايد 
 بنجبلديش:برنامج ادارة النظم البيئية المائية من خبلؿ االشراؼ المجتمعي 
  فيجي:االدارة المحلية للمناطق البحرية 

 فى قطاع الغابات 

 جواتيماال:الشراكة المجتمعية للغابات حيث السياسات البلمركزية إلدارة األراضي بالغابات 

   نامبيا: برنامج ادارة الموارد الطبيعية المجتمعي 
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  نيباؿ: دعم مجتمع الغابات من خبلؿ المخطط عاـ لقطاع الغابات كقانوف حماية الغابات سنة
  2000ت قطاع الغابات كسياسا 1995كتشريعات حماية الغابات  1993

  فيتناـ: كيشتمل علي برنامج زراعة المانجركؼ لتخفيف الكوارث الطبيعية 

 تنمٌة القوي العاملة الخضراء :

 العديد من الدكؿ : مدرسة لتعليم المزارعين لمكافحة اآلفات   

 قد مع أستراليا اتفاقية المهارات الخضراء التي تلـز الحكومة كالمحافظات كالمحليات بالتعا
 مؤسسات تدريبية من اجل تنمية المهارات لتحقيق االستدامة 

 الهند : قانوف الضماف للعمالة الريفية كالطبيعية لضماف االجور للعمالة 

 فى قطاع النقل 

 العديد من الدكؿ: برنامج مشاركة الدرجات بمشاركة الحكومة كالقطاع الخاص 

  السيارات الخاصة.فرنسا : برنامج المكافآت كالعقوبات علي 
  المكسيك: انشاء شبكة االتوبيسات السريعةCity Bus Rapid Transit (BRT)  

 كدعمها بمسارات الحركة المطلوبة كاستخداـ نظاـ البطاقة الذكية في دفع تعريفة النقل 
 : الجديدة الخاصةسيارات النبعاثات الكربوف على إضريبة جنوب أفريقيا 
 لسيارات الخاصة .: برنامج لمشاركة اسويسرا 
  : بريطانيا 

  زدحاـ عن كسط لندف للحد من حركة مركر السيارات كاالنبعاثاتلبل يوميةرسـو فرض 
  انشاء شبكة من نقاط شحن للسيارات الكهربائية مفتوحو للعامة 

 العمرانٌة  ةفى قطاع التنمٌ

  البرازيل: التخطيط العمراني المستداـ من خبلؿ القياـ بعمل تشريعات بيئية للحد من الصناعات
الملوثة باإلضافة الي الدعم المالي للخدمات بالمدف كالتي تضم النقل كإدارة المخلفات كتحسين 

 البنية التحتية ك التعليم العاـ 

 فى قطاع مٌاه الشرب والصرف الصحً 

 الهند : مشركع تن( مية المجارم المائيةwatershed ) 
  كينيا: تم عمل مشركع لدعم تحسين خدمات الصرؼ الصحي مدعوما بعائد بيع منتجات شركة

 لصناعة الحقائب 
  :سنغافورا: االدارة المستدامة للمياه كالتي تتناكؿ الجوانب االتية 
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 كإدارة   الصحي االستثمارات الفيدرالية في تحلية المياه كإعادة استخداـ مياه الصرؼ
 بالمياه كاألنشطة الترفيهية المتصلة كبرامج التعليم العاـ مصبات االنهار 

  السياسات المتعلقة بإدارة العرض كالطلب علي المياه 
  القياـ بعمل سياسة للحفاظ علي المياه من خبلؿ فرض رسـو علي االستخداـ المنزلي

رسـو لتعويض تكاليف معالجة المياه المستعملة كالغير منزلي للمياه  باإلضافة الي فرض 
لتركيبات الصرؼ كأيضا رسـو  . لصرؼ الصحيل عامة  شبكة كمدكتمويل كصيانة 

 صحي ال
  جنوب افريقيا : تم عمل برنامج تحت عنواف العمل من اجل المياه حيث قامت الحكومة بتبني

 برنامج لتحسين جودة المياه
 


