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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   
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 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. 
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 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. * 
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