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ممخص الدراسة

ىدفت ىذهالدراسةإلىالتحقؽهفدوراالقتصاداألخضرفيتحقيؽالتنهيةالهستداهة
في ظؿ األىداؼ الهرسوهة لو هف قبؿ برناهج األهـ الهتحدة لمبيئة ,والهتهثمة في زيادة

والبطالة
النهو االقتصادي ,وخمؽ الهزيد هف فرص العهؿ ,والحد هف هشكمة الفقر 

اردالطبيعيةوالنظاـالبيئيبشكؿعاـ .

واستنزاؼالهو

اعتهد الباحث في تحقيؽ ذلؾ عمى الهنيج الوصفي التحميمي لمتعرؼ عمى االقتصاد

األخضر ,والقطاعات التي يدرسيا  ,وهؤش ارت قياسو ,والتحديات التي تواجيو ,وكذلؾ
تحميؿ البيانات الهرتبطة باالقتصاد األخضر في الدوؿ ,والهنظهات الدولية التي ليا

لتعرؼعمىأثراالقتصاداألخضرعمىالدوؿالناهية .
تجاربرائدةفيىذاالهجاؿ,ثـا 

كها استخدـ الباحث الهنيج القياسي(الكهي) لتحميؿ  وتفسير أثر االقتصاد األخضر
عمىالنهواالقتصادي,والبطالةفيسنةالدراسة( ,)2015وذلؾهفخبلؿإجراءالدراسة

عمى( )80دولة هنيا دوؿ هتقدهة  وناهية  ,وباالعتهاد عمى هؤشر االقتصاد األخضر

والهناخ ,كفاءة
العالهي ( )GGEIالذي يتكوف هف أربعة أبعاد رئيسية وىي القيادة 
اؽواالستثهاراتالخضراء,والبيئةورأسالهاؿالطبيعي .
القطاعات,واألسو 

 خمصتالدراسةالقياسيةلوجودعبلقةطرديةبيفالنهواالقتصاديالذيتـقياسوهف
خبلؿنصيبالفردهفالناتجالهحمياإلجهالي ,وه ؤشراالقتصاداألخضربأبعادهاألربعة
باستثناءعبلقةالنهواالقتصاديبالقيادة وتغيرالهناخحيثكانتالعبلقةعكسيةبينيها,

وفيهايتعمؽبعبلقةاالقتصاداألخضربالبطالة أكدت الدراسةعدـوجود عبلقةواضحة

بينيا .

اساتاألخرى وتجاربالدوؿالناجحة

اسةالقياسيةوالعديدهفالدر

فيضوءنتائجالدر
في تطبيؽ االقتصاد األخضر ,يوصي الباحث بتبني االقتصاد األخضر في األراضي

الفمسطينية ,خاصة بعد تفنيد تخوفات الحكوهة الفمسطينية هف األثر السمبي لبلقتصاد
األخضرعمىالنهواالقتصادي  ,وفيىذااإلطارقدـالباحثهقترحاستراتيجيةلبلقتصاد

والتنوع الحيوي,
األخضر في األراضي الفمسطينية تتضهف قطاعات الطاقة ,والزراعة 

الستثهاروالتكنولوجياالخضراء .

والنقؿ,والهياه,وتدويرالنفايات,وا

ج

Abstract
This study aimed to verify the role of the Green Economy in
achieving the sustainable development in the light of the of the
drawn goals by the UN program for environment which are
represented in increasing the economic growth, creating more job
opportunities, limiting the level of unemployment, poverty and
depletion of the natural resources and the environmental system in
general.
To achieve that , the researcher used the analytical descriptive
method to acquaint with the Green Economy, the sectors that studies
and its measuring indexes as well as the challenges which confront
and analyzing the data that is related with the Green Economy in the
countries and international organization which have pioneer
experiences in this field, to recognize the Green Economy impact on
the developing countries.
The researcher used the econometric method (quantitative) to
analyze and explain the impact of the Green Economy on the
economic growth and unemployment in 2015 through conducting a
survey on 80 countries both developed and developing countries
depending on Global Green Economy Index (GGEI) which consist
of four main dimension; (leadership, climate, sectors efficiency,
markets, green investments, environment and the natural capital.
The econometric study reached to an existence of extrusive
relation between the economic growth which has been measured
through the gross domestic product per capita and the Green
Economy Index with its four dimensions excluding the relation
between the Green Economy &the leadership with the climate
change whereas the relation was inverse.
But in general the relations between the Green Economy & the
economic growth was extrusive.
However concerning the relation between the Green Economy and
the unemployment, the study confirmed that there is no explicit
relation between both.

ح

In the light of the econometric study and other studies results
&many successful experiences of some countries in applying the
Green Economy , the researcher recommends to adopt the Green
Economy in the Palestinian territories especially after disproving the
Palestinian government fears of negative impact of Green Economy
on the economic growth.
In this field the researcher has proposed a strategy for a Green
Economy in Palestinian territories including the sectors of energy,
agriculture, biodiversity, transport, water, waste recycling,
investment & green technology.
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-

مقدمة:
 يقاستقدـالدوؿوازدىارىاهفخبلؿهستوياتالنهواالقتصاديالذيتوصمتلوىذه
الدوؿ ,ولكفهعهرورالوقتتبيفأفىذاالنهو غيرحقيقيفقدتوازىهعزيادةالنهو
زيادةالضررالذيلحؽبالنظاـالبيئي ,وهاترتبعمىذلؾهفاستنزاؼالهواردالطبيعية,
وزيادةهستوياتالتموثالتيساىهتفيظاىرةاالحتباسالحراريتمؾالهشكمةالتيبدء
العالـ يقمؽ هف تبعاتيا الكبيرة في التغيرات الهناخية التي نتج عنيا ارتفاع في درجات

الح اررة ,والتصحر ,والجفاؼ ,والتأثير عمى التنوع الحيوي لمكائنات هها أثر سمباً عمى

الفئاتالفقيرةالتيتعتهدفيتوفيردخولياعمىرأسالهاؿالطبيعيكالزراعةوالصيد

والحراجة .

لقدواكبزيادةالنهواالقتصاديأيضاًهشكبلتاجتهاعية,واقتصاديةعديدةلعؿعمى

أسياهشكمةالفقروالبطالةالتيأصبحتتزداديوهاًبعديوـ ,وزادتالفجواتبيفالدوؿ,

ر

وفيذاتالوقتعانىالعالـهفأزهاتعديدةهنياأزهاتفيالغذاء ,والطاقة ,والهناخ
وتوجتأخي اًر باألزهةالهاليةالعالهية  ,ولقدحذرتقهةاألرضفيريوديجانيروعاـ
1992هفتمؾاألزهاتالتيأصبحتاليوـواقعاًهمهوساًاليهكفنكرانو .

استشعا اًر بتمؾ الهشكبلت تداعت العديد هف دوؿ العالـ ,والهنظهات الدولية لوضع
حموؿ لتمؾ الهشكبلت ,والتي كاف هركزىا التحوؿ هف النهو االقتصادي التقميدي لمنهو

االقتصادي الهستداـ الذي يوازف بيف األبعاد االقتصادية ,واالجتهاعية ,والبيئية بنظرة

تكاهميةعبرالتنهيةالهستداهةالتيتضهفحقوؽاألجياؿالقادهةفيالعيشبحياةكريهة,

لقدتعددتاألفكاروالرؤىالتيتبنتياالدوؿلتحقيؽالتنهيةالهستداهة .

شكؿاالقتصاداألخضراألسموباألحدثلتحقيؽالتنهيةالهستداهة  ,وظيربقوةبعد
األزهة الهالية العالهية  ,2008ليضع أدوات عهمية لتحقيؽ التنهية الهستداهة بعيداً عف

العهوهيات ,ويقدـ حموؿ عهمية لهشكبلت الفقر ,والبطالة ,واستنزاؼ الهوارد هع الحفاظ
عمىهستوياتالنهواالقتصاديلذلؾتيدؼالدراسةلهعرفةهدىقدرةاالقتصاداألخضر

عمىحؿتمؾالهشكبلتخاصةلمدوؿالناهية ,وهفثـدراسةهدىإهكانيةتحقيؽهبادرات

االقتصاداألخضرعمىالحالةالفمسطينية .
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مشكمة الدراسة:
تعدعبلقةاالقتصاداألخضربالنهواالقتصادي,وخمؽفرصالعهؿ,والحدهفالفقر,
هف العبلقات الجدلية الحديثة ذات األبعاد الهختمفة اقتصادياًواجتهاعياًوبيئياًوالتي يحاوؿ

الباحثتحديدىاهفخبلؿالتساؤؿالرئيسالتالي :

ىؿ سيكوف االقتصاد األخضر هحركاً جديداً لمنهو االقتصادي وهولداً لفرص العهؿ

وهعالجاًلهشكمةالفقر؟ 

ويتفرعهفالتساؤؿالرئيسعدةأسئمةفرعية :

 .1هاىيهتطمباتاالقتصادالفمسطينيلموصوؿلبلقتصاداألخضر؟

 .2هاهدىهساىهةرأسالهاؿالطبيعيفيزيادةدخوؿأفرادالهجتهع؟

 .3كيفيةهساىهةاالستثهاراتالخضراءفيالحدهفهشكمةالبطالةفيفمسطيف؟
 .4ىؿتخضيرالقطاعاتاالقتصاديةيحقؽهزيداًهفالنهواالقتصاديفيفمسطيف؟
فرضيات الدراسة:
االجتهاعيوالبيئي.

 .1االقتصاداألخضرأداةلتحقيؽالتكاهؿاالقتصاديو

 .2وجودعبلقةطرديةبيفتقدـالدوؿفيأدائيانحواالقتصاداألخضر وتحقيؽالهزيد
هفالنهواالقتصادي.

 .3وجودعبلقةعكسيةبيفاالستثهاراتالخضراءوالبطالة.

 .4وجود عبلقة طردية بيف توجيات الدوؿ لمحد هف ظاىرة التغير الهناخي ,والنهو
االقتصادي.

 .5االقتصاداألخضريحسفكفاءةالقطاعاتاالقتصاديةوأداءىااالقتصادي.
 .6يساىـرأسالهاؿالطبيعيفيزيادةدخوؿاألفراد.

 .7يساىـاالقتصاداألخضرفيتحسيفالهؤشراتاالقتصاديةالفمسطينية.
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أىمية الدراسة:
 .1تقديـهقترحعهميلصانعالقرارالفمسطينيحوؿجدوىتطبيؽاالقتصاداألخضر
 .2بناءهقترحاستراتيجيةوطنيةنحواالقتصاداألخضرلمو ازراتالهعنية.

 .3ندرة الدراسات التي تيتـ باالقتصاد األخضر في األراضي الفمسطينية فأغمب
الدراساتالسابقةتناولتالجوانبالبيئيةدوفاالقتصاديةعمىحدعمـالباحث .

الطاقةوالهياه

 .4هعالجةهشكبلتحقيقيةتيـالهجتهعالفمسطينيكالفقروالبطالةو

 .5تقديـآفاؽاستثهاريةجديدةلمقطاعالخاص.

 .6فتح نافذة جديدة لمحصوؿ عمى التهويؿ الدولي  ,وفضح جرائـ االحتبلؿ بحؽ
النظاـالبيئيالفمسطيني.



أىداؼ الدراسة:
 .1تحديداألثرالسمبيلمههارساتاالقتصاديةالتقميديةعمىالنظاـالبيئي.
 .2دراسةتطورالفكراالقتصاديفيتحقيؽالتنهية .

 .3توضيحهفيوـاالقتصاداألخضروأىهيتووالجوانبالتييدرسيا.
 .4تبيافالتجاربالرائدةلمدوؿالتيتبنتاالقتصاداألخضر.

هاليةواالقتصادالرقهيفيدعـاالقتصاداألخضر.

 .5تحميؿدوراألسواؽال
 .6التعرؼعمىواقعالتنهيةالهستداهةفياألراضيالفمسطينية.

 .7تحديداألثرالعاـلبلقتصاداألخضرفياألراضيالفمسطينية.
 .8استنتاجأىـالتحدياتالتيتواجواالقتصاداألخضرفياألراضيالفمسطينية.
متغيرات الدراسة:

أ -المتغيرات التابعة:
 نصيبالفردهفالناتجالهحمياإلجهالي(لبلستدالؿعمىالنهواالقتصادي)
GDP per capita.االختصار()G.P.C

 هعدؿالبطالة Unemployment rateاالختصار(.)U
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ب -المتغيرات المستقمة:
 هؤشراالقتصاداألخضرالعالهيلقياستقدـالدوؿنحواالقتصاداألخضر.
شراالقتصاداألخضرالعالهيوىي:

أبعاده ؤ

القيادةوالهناخ()Leadership & Climateاالختصار(.)L.C


 كفاءةالقطاعات( )Efficiency Sectorsاالختصار( .)E.S

اؽواالستثهاراتالخضراء(.) M.I(,)Market & Investment
 األسو 
 البيئةورأسالهاؿالطبيعيEnvironment & natural (.
.)E.N()Capital
منيجية الدراسة:
اعتهدتالدراسةعمىاستخداـالهنيجالوصفيالتحميميلمتعرؼعمىاالقتصاداألخضر
بكؿ هكوناتو ,وكذلؾ تحميؿ البيانات الهرتبطة باالقتصاد األخضر في الدوؿ التي ليا

تجارب رائدة في ىذا الهجاؿ,ثـ التعرؼ عمى أثر االقتصاد األخضر عمى الدوؿ الناهية
وهنيااألراضيالفمسطينية .

استخداـ الهنيج القياسي حيث قاـ الباحث ببناء نهوذج انحدار بسيط  ,وهتعدد باستخداـ

البرناهجاإلحصائي(  (Stataباالعتهادعمىبياناتهقطعيةلثهانيفدولةلعاـ(2015ـ),
والهستقمة هف خبلؿ تطبيؽ هنيجية
وذلؾ لتحميؿ  وتفسير العبلقة بيف الهتغيرات التابعة 

البحثفياالقتصادالقياسي .

النموذج الرياضي المتوقع:
Log(G.P.C) =B0+B1 Log(L.C)+B2 Log(E.S)+ B3Log(M.I)+
B4Log(E.N)+Et
)Log(U) =B0-B1 Log(L.C)-B2 Log(E.S)- B3Log(M.IB4Log(E.N)+Et
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مصادر البيانات:
اعتهدتالدراسةفيجهعالبياناتعمىالعديدهفالهصادروىيكالتالي :
 -1النشرات اإلحصائية:

اعتهدالباحثعمىالنشراتاإلحصائيةالصادرةعفالجيازالهركزيلئلحصاءالفمسطيني

باءوجودةالبيئةلمتعرؼعمىواقع
اعةوسمطةالهياهوالكير 

والنشراتالصادرةعفو ازرةالزر
التنهيةالهستداهةفياألراضيالفمسطينية.
 -2تقارير المنظمات الدولية:

احتمتالتقاريرالصادرةعفالجياتالدوليةالهعنيةباالقتصاداألخضرهركزالصدارةفي

الحصوؿ عمى البيانات  ,وتكهف أىهيتيا في صدورىا هف الجيات التي أنشأت فكرة
االقتصاد األخضر ,وعمى رأسيا برناهج األهـ الهتحدة لمبيئة وجيات أخرى كاإلسكوا,

الفاو ,هنظهة العهؿ الدولية  ,وهنظهة السياحة الدولية ,هنظهة الصناعة الدولية ,هنظهة
الطاقةالدولية,هنظهةالصحةالعالهية.

 -3أوراؽ المؤتمرات والمجالت العممية:
نظ اًرلحداثةهوضوعالدراسةفإفأكثرهاتـتناوؿالهوضوعهفخبلؿالهؤتهراتالعمهية

التياستعافبياالباحثفيالدراسة.

 -4بيانات المؤسسات الدولية:

لنقدالدوليوالبنؾالدولي

اعتهدتالدراسةالقياسيةعمىالبياناتالهنشورةلصندوؽا

وهنظهةالعهؿالدولية.

 -5الدراسات السابقة:

لتحقيؽأىداؼالدراسة وتعزيزىابالعديدهفالشواىدقاـالباحثبجهعالعديدهفالدراسات
السابقة هف هصادرىا الهختمفة حيث كاف جميا دراسات أجنبية لندرة الدراسات الهحمية

والعربيةالتيتناولتقضايااالقتصاداألخضر وقدتـترتيبالدراساتالسابقةهفاألحدث
لؤلقدـ.

 -6الكتب العربية و األجنبية.
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حدود الدراسة:

والهتهثمة في النهوذجالقياسي
وىي الفترة التي تغطييا الدراسة 
 الحدود الزمانية :
بعاـ(2015ـ),بينهاهقترحاالستراتيجيةىونظرةاستشرافيةهستقبمية .

 الحدود المكانية :الحدود الهكانية لمدراسة القياسية تشهؿ ثهانيف دولة ,بينها
الدراسةتستيدؼاألراضيالفمسطينيةالتيتقعتحتالسيادةالفمسطينية.
الدراسات السابقة:

أوالً :الدراسات الفمسطينية:

 .1رستـ ،2014 ،تعزيز إنشاء المباني الخضراء في فمسطيف :

أشارت الدراسة إلى دور الهباني الخضراء في تحقيؽ التنهية الهستداهة  ,وتحديد أىـ
التحديات التي تؤثر عمى تخضير الهباني في فمسطيف ,واقتراح تعديبلت عمىههارسات

البناءالتقميديةلتحسيفتنفيذهشاريعالهبانيالخضراءبفعاليةهفحيثالتكمفة,واستحداث
تطبيؽعمىالجواؿلتعزيزههارساتاألبنيةالخضراءالستخداهيافيتقديرالتكمفة,وزيادة

الوعيحوؿهفيوـالهبانيالخضراءوفوائدىا .

العهارة الخضراء في التصهيـ,

توصمت الدراسة إلى ضرورة تشجيع استخداـ هفاىيـ

تكنولوجيا الهعموهات في هجاؿ االنشاءات ,وخصوصاً تطبيقات

واالستفادة هف تطبيقات
الياتؼالهحهوؿلمهساىهةفينشرالوعيوخمؽعهارةهحميةخضراء .

أوصت الدراسة باعتهاد هبادئ الهفاىيـ الخضراء في تصهيـ الهباني كحؿ لعديد هف

الهشاكؿالتييعانيياقطاعغزةفيقطاعالهياهوالطاقة .


 .2عفانة ،2010 ،استراتيجيات التنمية المستدامة لأل راضي الزراعية في الضفة
الغربية محافظة طوباس كحالة دراسية:

ىدفت ىذه الدراسةلتحميؿ إهكانيات الزراعية الهستداهة في هحافظةطوباس  ,وتحديد
هعوقات تنهية األراضي الزراعية ,ووضع استراتيجيات تُعنى باالستخداـ الهستداـ ليا.
توصمت الدراسة إلىوجود تناقص في هساحة األراضي الزراعية في الهحافظةرغـ تنوع

األراضي الزراعية فييا ,وهبلءهتيا لهعظـ األنهاط الزراعية ,أيضاً أشارت النتائج إلى
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وجود توجو نحو االستخداـ الدائـ لؤلراضي الزراعية بدؿ االستخداـ الهؤقت ,وأف ىناؾ
زيادة بالزراعة البعمية أكثر هف الهروية ,كها أظيرت الدراسة وجود ضعؼ في هستوى
اإلرشاد الز ارعي ووعي الهزارعيف بتقنيات الزراعة الهستداهة ,كذلؾ أشارت النتائج أف
إهكانياتالزراعيةالهستداهةفيالهحافظةهتوسطنسبياً,وىويواجوبعضالتحديات .

وأوصت الدراسة بضرورة إعداد هخطط الستخداهات األراضي ,وكذلؾ ضرورة تنفيذبراهج

إرشادية وتدريبية في هجاالت الزراعة الهستداهة الهختمفة ,باإلضافة لتنظيـ حهبلت
الفمسطينيوالعهؿ

إعبلهية هكثفة لتوعية الهزارعيف بيذهالتقنيات,وتنفيذ القانوف الزراعي 
عمىإيجادوسائؿلدعـالهزارعيفهفأجؿتحسيفعوائدالزراعةودعـالقطاعالزراعي .
 .3بارود ،2005 ،متطمبات التنمية المستدامة والمتكاممة مف المؤشرات اإلحصائية:
ىدفتىذهالدراسةإلىرفعهستوىالوعيبيفصانعيالسياساتوالهخططيفهفأجؿ
التخطيطالسميـلتنهيةهستداهةفياألراضيالفمسطينية .

توصمت الدراسة إلى وجودزيادة سكانية وىذه الزيادة ال يواكبيا تحسف في الهؤشرات
االقتصادية التيتزداد صعوبة ,وذلؾ لعدـ وجود استقبللية اقتصادية وىروب رأس الهاؿ
وزيادة الدي وف و هعدالت التضخـ,كهاأظيرتالدراسةأف السكاف الذيف يحصموف عمى

خدهات الصرؼ الصحي هتدنية و ىذه النسبة األقؿ عمى هستوى العالـ العربي ,بينها بمغ
هؤشراالستقراروالسمـفياألراضيالفمسطينية(صفر)وىواألسوأعربياً .

أوصت الدراسة بضرورة االىتهاـ بالقطاعات االقتصادية  ,وتوفير الخدهات األساسية

كالصرؼالصحيوالحصوؿعمىهياهآهنة,العهؿعمىتعزيزالجوانبالتنهويةالتيتحد
هفالفقرواالىتهاـبالهخيهات والريؼ ,وتشكيؿهؤسسةخاصةتعنىبالتنهيةالهستداهة .


الدراسات العربية:

 .1الموسوي و كاظـ ،2015 ،االقتصاد االخضر مسار إلى تقويـ النمو االقتصادي في
دوؿ مختارة:

 ىدفت ىذه الدراسة إلى توضيح دور الحسابات القوهية الخضراء في تقويـ النهو
االقتصادي ,كذلؾ دراسة واقع التحوؿ نحو االقتصاد األخضر في الهكسيؾ  وتايوف
8

اؽ,واعتهدالباحثعمىالهنيجاالستنباطيواالستقرائيفيدراستوالتيخمصتإلى
والعر 
أنو ال يهكف التحوؿ إلى االقتصاد األخضر في العراؽ إال هف خبلؿ بناء آليةهتكاهمة

تشهؿجهيعقطاعاتاالقتصاد  ,وتبدأبالقطاعاتاألكثرضر اًر بالبيئةباستخداـالحوافز

االقتصاديةالخضراءوآلياتاالقتصاداألخضر .

أوصىالباحثبضرورةدعـعهميةالتحوؿاألخضرعبرزيادةاالستثهاراتالخضراء
وضرورةتوفيرالدعـالبلزـلذلؾ وضرورة التوعيةبأىهيةاالقتصاداألخضر,التركيزفي

عهمية التحوؿ عمى أكثر القطاعات ديناهيكية بها يهد األثر لغيره هف القطاعات ,زيادة

االستثهارفيقطاعالطاقةالهتجددة,إدخاؿالتكمفةاالجتهاعيةفيالحسبافعندتسعير
السمعوالخدهات,استحداثطرؽجديدةلقياسالتقدـاالقتصاديوذلؾباعتهادالحسابات

القوهيةالخضراء,ضرورةتبنيالعراؽاستراتيجيةشاهمةلمتحوؿنحواالقتصاداألخضر .


 .2جماؿ الديف 2014 ،ـ ،االقتصاد األخضر المفيوـ  ...و المتطمبات في التعمـ :
ىدفتىذهالدراسةلمتعريؼعمىدور االقتصاد األخضر وهتطمباتو ,وتوفير لمهتعمهيف

أساساًهعرفياًبشأف أىهيتو وهؤشرات  قياسو والقطاعات الهعنية بو ,وكذلؾ تقديـ لمباحثيف
هعموهاتعفهتطمباتاالقتصاداألخضرفيالتعميـ,واعتهدالباحثالهنيجالوصفيفي

دراستو .


الًهفالتعميـباعتبارهأىـالوسائؿ
خمصتالدراسةإلىأفأساساالقتصاداألخضريبدأأو
عمى االطبلؽ لتعديؿ القيـ والهواقؼ والهيارات والسموكيات وأنهاط الحياة بها يكفؿ

انسجاهياوتهكيفالدارسيفهفاكتسابهايمزـهفهياراتوقيـوهعارؼوتقنياتلتحقيؽ
التنهيةالهستداهة ,وتقديـهقترحاتلتطويرالتعميـفيضوءاالقتصاداألخضر .


 .3خنفر ،2014 ،االقتصاد البيئي " االقتصاد األخضر":
ىدفتالدراسةلمتأكيدعمىضرورةتطبيؽالسياساتوالهناىجالتييناديبيااالقتصاد
اعتهدالباحثفيدراستوعمىالهنيجالوصفيالتحميمي .

األخضر,و

خمصتالدراسةإلىأفاالقتصاداألخضرلودورحيوي وفعاؿعمىكافةالصعدالبيئية
االجتهاعيةواالقتصادية .

و
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توصمت الدراسة إلى ضرورة اعتهاد استراتيجيات وطنية واقميهية لكفاءة الطاقة ,وضع
سياسة صناعية وطنية توفر إطا اًرهؤسسياً وتنظيهياً هواتياً لمصناعات الهنخفضة الكربوف

والقدرات البحثية ,العهؿ عمى توظيؼ استثهارات هستهرة في قطاع الهياه ,والنقؿ ,إقاهة

كةبيفالقطاعالعاـوالخاصلدعـاالستثهاراتالخضراء,ضرورةتخصيصجزءىاـ

ش ار
هفاالستثهاراتفيهجاالتالتأىيؿواالبتكاروالبحثالعمهي .


 .4سالمي ومسغوني 2011 ،ـ ،اشكالية التأىيؿ البيئي في المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة نحو تحقيؽ االقتصاد االخضر:

ىدفت ىذه الدراسة لتوضيح أىهية تبني االقتصاد األخضر في خمؽ فرص العهؿ,
والهحافظة عمى رأس الهاؿ الطبيعي  ,وهساعدة الدوؿ الناهية في تحقيؽ األهف الغذائي

والخدهات األساسية هثؿ التزود بالهياه وتصريفيا ,وحهاية الهوارد الطبيعية ,استخدـ

الباحثفيدراستوالهنيجالوصفيالتحميمي .

خمصت الدراسة إلى أف االنتقاؿ نحو االقتصاد األخضر يتطمب إصبلح السياسات
والتشريعات ,يعتبر االقتصاد األخضر هحركاً جديداً لمنهو االقتصادي هف خبلؿ خمؽ

فرصالعهؿالخضراء,كذلؾالبدهفإعادةتوجيوالهؤسساتالصغيرةوالهتوسطةلتتبلءـ
هعهتطمباتاالقتصاداألخضرلكيتتهكفهفتسويؽهنتجاتياالخضراء .

أوصى الباحث بضرورة وجود ظروؼ تهكينيو لبلقتصاد األخضر وهنيا إصبلح الموائح

القانونية والسياسات والدعـ الهادي والحوافز واليياكؿ القانونية والسوقية ,ضرورة تأىيؿ
الهؤسسات الصغيرة والهتوسطة الوطنية باعتبارىا هحرؾ رئيسي لبلقتصاد  ,وتصحيح
أنشطتيابهايتوافؽهعهبادئاالقتصاداألخضر .
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الدراسات االجنبية:
1.Eco-union & Et al, 2016 , Towards a Green Economy in
the Mediterranean, Assessment of National Green
Economy and Sustainable Development Strategies in
Mediterranean Countries:
 ىدفتىذهالدراسةلتقييـاالستراتيجياتالتيوضعتيادوؿحوضالبحرالهتوسطحوؿ
االقتصاداألخضرهفخبلؿتحميؿ وتقييـاستراتيجياتالتنهيةفيالدوؿالهذكورة وهنيا
فمسطيف التي خمصت الدراسة بأنيا استراتيجية ضعيفة ألنو عمى الرغـ هف دهج هبادئ

التنهية الهستداهة في بعض األىداؼ االستراتيجية ,إال أف قطاعات عدة لـ توضع ليا
أىداؼ تتهاشى هع أىداؼ االقتصاد األخضر كها أنو ليس ىناؾ استراتيجية هحددة

لبلقتصاداألخضروالتنهيةالهستداهةفيفمسطيف .

وشاهمة

خمصتالدراسةإلى أف دوؿ حوض البحر األبيض الهتوسط ال يزاؿ أهاهيا طريؽ طويؿ
لتقطعو لتعهيـ هبادئ االقتصاداألخضر في اقتصاداتيا ,رغـ أفبعض الدوؿ حققتتقدـ

وىذا يتضح هف استراتيجياتيا (هثؿ فرنسا وايطاليا والهغرب
نحو االقتصاد األخضر 

والبرتغاؿوتونس)رغـذلؾفإنياتفتقرإلىآلياتتنفيذهمهوسة,ىناؾالعديدهفالدوؿلـ
تضعبعداستراتيجياتوسياساتوطنيةتأخذفياالعتباراالقتصاداألخضر .

أوصت الدراسة بضرورة تحسيف الدوؿ استراتيجياتيا هف خبلؿ وضع رؤية هشتركة
وأىداؼ واجراءات هحددة  وهؤشرات لرصد التقدـ الهحرز في التنفيذ ,التوقؼ عف تقديـ
الدعـ لمههارسات غير الهستداهة ,وتجنب ىدر الهوارد الطبيعية ,وزيادة التهويؿ الهوجو

لبلقتصاداألخضرهفخبلؿإطبلؽالبنوؾالخضراء,إعادةالنظرفيالنظاـالضريبي .


2. LUKAS,2015, Green Economy for Sustainable Development
and Poverty Eradication:
ىدفت ىذه الد ارسة لتوضيح دور االقتصاد األخضر في تحقيؽ هزيد هف النهو
والفقر ,واستخدـ الباحث الهنيج
االقتصادي  ,وتوفير فرص العهؿ والحد هف البطالة 
القياسيلدراسةالعبلقةبيفالهتغيراتالتابعة والتيتتهثؿبهعدؿالنهوفيالناتجالهحمي

اإلجهالي ,وهستوى الدخؿ لمفرد الواحد ,وهعدؿ البطالة ,وهعدؿ الفقر ,بينها الهتغيرات
الهستقمةتتهثؿفيهؤشراالقتصاداالخضرالعالهي))GGEIالذييقيسأداءالدوؿفي
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االقتصاد االخضر ,واعتهدت الدراسة عمى عينة هف الدوؿ تبمغ ( )60دولة  ,وتوصؿ
ادوالحدهفالفقر ,وليسلوتأثير
الباحثألىهيةاالقتصاداألخضرفي زيادة دخوؿاألفر 

كبيرنحوالبطالة ,ويظيرذلؾهفالهعادالتالتاليةالتيتوصؿلياالباحث :

 الدخؿالفردي= 5203+ 24310 -ـ.اإلنجاز(البيئةورأسالهاؿالطبيعي)
4790+ـ.اإلنجاز(األسواؽواالستثهار) .

 هعدؿالفقر=  2.666 + 26.993ـ.اإلنجاز (القيادة والهناخ) –  3.190ـ.
اإلنجاز(األسواؽواالستثهار) .

كها أوصى الباحث كؿ هف القطاع العاـ والخاص بضرورة دعـ االقتصاد األخضر في
الهستقبؿهفأجؿتحقيؽالتنهيةوالقضاءعمىالفقر .



– 3.UNEP, UNDP, 2015 , Towards green and inclusive prosperity
building green economies that deliver on poverty reduction:
ىدفت الدراسة لتوضيح دور االقتصاد األخضر في القضاء عمى الفقر  ,وتقديـ هقترح
عهميلواضعيالسياساتلمهساعدةفيتصهيـ وتنفيذالهبادراتاالقتصاديةالخضراء .

خمصتالدراسةإلىضرورةتهكيفالقطاعالخاصعمىاالبتكارونشرأساليباإلنتاج

اتالهناخيةوالصدهات

اءوحهايتيـهفاآلثارالسمبيةلمتغير
الخضراء ,وبناءقدراتالفقر 

فضبلًعمىبناءأصوليـ,كهاأكدتالدراسةعمىأفسياسةالربطبيفهبادراتاالقتصاد

األخضروالحدهفالفقرليستتمقائيةبالضرورةوالتحوؿإلىاالقتصاداألخضريهكفأف
تؤديإلىتفاقـالفقروعدـالهساواةإذالـيتـإدارتيابشكؿصحيح.

أوصتالدراسةبضرورةدهجسياساتالحدهفالفقربحيثتكوفهدروسةوهتكاهمة

تراعيظروؼالدوؿ,وأصحابالهصمحة,هعالعهؿعمىتعويضالخاسريفوالتخفيؼ

هفأيآثارسمبيةعمىالفقراء,ووضعخطةلمتهويؿالهستداـونظاـلمرصدوالتقييـ .

4. Zarzoso & Grunewald, 2015, A comparative study of green
growth in Mexico, Brazil and Chile:
تيدؼىذه الدراسةلتحديد االستراتيجيات الرئيسية التي يهكف أفتساىـ في تقدـ ثبلثة
اقتصادات هف دوؿ أهريكا البلتينية وىي الب ارزيؿ ,شيمي والهكسيؾ نحو االقتصاد
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األخضر ,استخدـ الباحث الهنيج الوصفي التحميمي لمهقارنة بيف استراتيجيات النهو
الدوؿالثبلثوخمصتالدراسةإلى أف الدوؿالثبلث

األخضرواإلنجازات التي تحققت في 
قدحققت تقدهاًهمحوظاًهف خبلؿ تحديد الهؤسسات واألنظهةالبلزهة لتهييد الطريؽ نحو
االقتصاداألخضر ,وهع ذلؾ فإنو ال يزاؿ هبك ًار تقييـ ها إذا كانت الهبادرات والسياسات
الهتعمقةباالقتصاداألخضرقد تـ تنفيذىا بالكاهؿ وها إذا كاف قد تـ ترجهة التقدـنحو

االقتصاداألخضرإلىزيادةفيالرفاىيةهعالهحافظةعمىالبيئة .


5.Aziz & Siwar, 2015 , Green GDP and Sustainable Development
in Malaysia:
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى هدى سير االقتصاد الهاليزي عمى طريؽ النهو

الهستداـ,وآفاؽحسابالناتجالهحمياإلجهالياألخضرلهاليزيا,خمصتالدراسةإلىأف


الناتج الهحمي اإلجهالي بصورتو التقميدية لـ ييتـ باستنزاؼ الهوارد الطبيعية واألضرار
الناجهة عف التموثعمىعكس الناتج الهحمي اإلجهالي األخضر,ال يزاؿ الناتج الهحمي
اإلجهالي األخضر في طور الدراسة النظرية عمى هستوى العالـ ,ولـ تنتقؿ أي بمد هف

الناتج الهحمي اإلجهالي التقميدي إلىاألخضر حتى اآلفبسبب نقص البيانات ,والتقميؿ
هفحسابالخسائراالقتصادية .

أوصتالدراسةبضرورةالربط بيف البيئةواالقتصاد لموصوؿلتنهيةهستداهة هفخبلؿ

إدراج رأس الهاؿ الطبيعي كأصؿ اقتصادي ىاـ ,وأكدت عمى ضرورة تحقيؽ النهو
االقتصادي الهستداـهفخبلؿتعزيز أنهاط االستيبلؾ الهنخفض ,والهدخبلت الهنخفضة
فياإلنتاجوانخفاضاالنبعاثاتفيجهيعالقطاعاتاالقتصادية,وأوصتالدراسةبتعديؿ
الحساباتالقوهيةهفالصورةالتقميديةإلىالخضراءهفخبلؿإنشاء قاعدة بياناتوطنية

الً .
وتطويرنظاـالهحاسبةوجهعبياناتأكثردقةوشهو
6.Vaghefi, & Et al, 2015, Green Economy: Issues, Approach and
Challenges in Muslim Countries:

ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى هدى قدرة االقتصاد األخضر عمى تطوير الحياة

والحد هف الفقر ,واعتهد
االقتصادية في الدوؿ اإلسبلهية هف خبلؿ خمؽ فرص العهؿ 
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الباحث في دراستو عمىالهنيجالوصفي التحميمي لمربط بيف الواقع االقتصادي قبؿ  وبعد
تبني السياسات القائهة عمى االقتصاد األخضر ,وخمصت الدراسة إلى أف االقتصاد

األخضرساىـفيتحسيفالحالةاالقتصاديةلمدوؿالتيتبنتوسواءكانتدوؿهتقدهةأو
ناهية وأوصى الباحث بضرورة تبني استراتيجيات هتكاهمة لبلقتصاد األخضر في الدوؿ

اإلسبلهيةلمهساىهةفيهعالجةالعديدهفالهشكبلتالتيتواجياىذهالدوؿ.

7.Schneide, 2015 ,The Empirical Possibility of Green Growth:
Evidence of significant relationships between Economic Growth
& & Job Creation, Poverty Reduction and Resource Constraints
Climate Change during 1990-2014 in Thailand:
قتصاداألخضربالنهواالقتصاديوخمؽفرص

ىدفتىذهالدراسةلهعرفةعبلقةاال

العهؿ وهعالجةالفقرفيضوءالتغيراتالهناخية وشحالهوارداالقتصاديةفيتايمند .

قاـ الباحث بدراسة تحميمية  وقياسية لمنظاـ االقتصادي في تايمند هف عاـ(-1994

2014ـ) توصؿ الباحث إلى أف النظاـ االقتصادي القائـ عمى سياسات عشوائية بعيدة
عفاألنظهةاالقتصاديةالحديثةكاالقتصاداألخضرجعؿاقتصادالببلدفيحالةتزداد

سوء .

وتبنيبعضياسياساتواستراتيجياتاالقتصاد

أوضحتالدراسةأفتعاقبالحكوهات 

األخضر حققت نهو اقتصادي واضح يتهثؿ في خمؽ الهزيد هف فرص العهؿ  ,وكشفت

الدراسةأفتبنيسياساتاقتصاديةقائهةعمىاالقتصاداألخضرساىهت وبشكؿهمحوظ
استوالقياسيةعمىوجودعبلقةبيف

فيالنيضةاالقتصاديةبتايمند,توصؿالباحثفيدر
هتغيراتالدراسة ولـتكفىذهالعبلقاتقويةفيكؿالنهاذجالهستخدهةإالأنياأعطت

هؤشر عمى وجود عبلقة بيف تمؾ الهتغيرات ,أوصت الدراسة بتبني االقتصاد األخضر
كنظاـاقتصاديهتكاهؿلتحقيؽالنيضةاالقتصاديةفيالببلدالناهية .
8.Aceleanu & et al. 2015,―Greening‖ the Youth Employment—A
Chance for Sustainable Development:
ىدفتالدراسةلتقصيحالةالبطالةخاصةبطالةالشبابفيروهانيا,وأكدالباحثعمى

أفالتنهيةالهستداهةفيأيدولةتتأثربدرجةكبيرةبالهواردالبشريةالتيتهثؿأساسكؿ


تقدـوازدىار وفيضوءذلؾحاوؿالباحثالتعرؼعمىأىـالوسائؿالتيتساىـفيحؿ
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هشكمة البطالة ,واستخدـ الباحث في دراستو الهنيج التحميمي عبر تحميؿ البيانات
االقتصاديةقبؿ وبعدتطبيؽسياساتاالقتصاداألخضر ,وأوضحتالدراسةأف استخداـ
سياساتالعهؿالحديثةالهرتبطةبواقعاقتصاديهخططلوقائـعمىاالقتصاداألخضر

وآثارىا  ,وبينت الدراسة أف التنهية الهستداهة
تعهؿ عمى التخمص هف هسببات البطالة 

القائهةعمىاالقتصاداألخضرتقودإلىاإلزىاروزيادةاالستثهاربيفالشباب .


9.Bowen & Kuralbayeva, 2015, the impact of green growth on
employment:
ىدفتالدراسةلمتعرؼعمىأثر النهو األخضر عمى العهالة ,واستخدـالباحثالهنيج
تبطةبالعهؿوالحالةاالقتصاديةلمعديدهفالدوؿ,

الوصفيالتحميميلتحميؿالبياناتالهر
أوضحتالدراسةوجودعددهف الهطالبات واالدعاءات الهضادة حوؿ ها إذا كاف النهو

األخضر يخمؽ أو يحدهف فرص العهؿ ,وأكدالباحثأف تقييـ كاهؿ لعواقب السياسات
البيئية لمعهؿ يهثؿ تحدياً كبي اًر ,وفي الوقت الحاضر ليس هف الههكف لصانعي السياسات
تقييـالهزاعـالهتضاربةحوؿنوعيةوكهيةالوظائؼالخضراء .

أوصتالدراسة بضرورة إجراء تحميؿ شاهؿ لتأثير السياسات الخضراء في الدوؿ الناهية,
وتسريع الجيود الدولية لوضع هعايير إحصائية هوحدة لقياسالوظائؼ الخضراء,ضرورة

تجهيع اإلحصاءات الوطنية لموظائؼ الخضراء في الدوؿ ,واجراءتقييـ هنتظـ حوؿوتيرة
الطمب عمى العهاؿ في الخدهات البيئية وادارة الهوارد ,تقييـ آثار سوؽ العهؿ الهحتهمة

لمنهو األخضر عمىنطاؽ االقتصاد ,ووضع استراتيجيات لمتعاهؿ هع خسائر العهالة في
القطاعاتالتيستعانيهفسياساتالنهواألخضر .
10.Economic Commission for Africa & Geography Of Mexin
(INEGI), 2012, A Green Economy in the Context of Sustainable
Development and Poverty Eradication: What are the
Implications for Africa:
ىدفتالدراسةلتوضيحدوراالقتصاداألخضرفي القارةاألفريقيةعمى تحسيف رفاىية
اإلنساف والعدالة االجتهاعية ,والحد هف الهخاطر البيئية ,وأىهية بناء رأس الهاؿ الطبيعي

باعتباره هصدر رئيسي لمعيش خاصة لمفئات الفقيرة ,وتحقيؽ النهو في الدخؿ وفرص
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العهؿ هف خبلؿ االستثهارات العاهة والخاصة الخضراء ,وتعزيز كفاءة استخداـ الطاقة
والهوارد ,وهنع فقداف التنوع البيولوجي وخدهات النظـ البيئية وضرورة دعـ ىذه

االستثهاراتهفالنفقاتالعاهة,واعتهدتالدراسةعمىالهنيجالوصفيالتحميمي .

خمصت الدراسة إلى وجود العديد هف السياسات الناجحة والهبادرات في أفريقيا في
هجاالتالطاقةوالزراعةوالغاباتوالتيتثبتأفاالقتصاداألخضرىوبالفعؿهوجودفي

العديدهفالدوؿاألفريقية .

أوصت الدراسة بضرورة توجيو االستثهارات العاهة والخاصة ,نحو هجاالت االقتصاد

األخضر  ,وضرورة قياـ الحكوهات بوضع سياسات وشروط هواتية تشجع عمى التحوؿ
لبلقتصاد األخضر  ,ويجبعمىالدوؿالهتقدهةهساعدة الدوؿ األفريقية في الوصوؿ إلى
األسواؽالعالهيةلتسويؽهنتجاتيـ وبناءالقدراتوالحصوؿعمىالتكنولوجياالخضراء.

11. Min,2011, Towards A Green Economy - Exploring the
Political Feasibility of Carbon Tax Policy in Ireland:
ىدفت الدراسة إلبراز دور ضريبة الكربوف كأداة هف أدوات تحقيؽ االقتصاد األخضر
وتوضيح جدواىا في السياؽ السياسي والعدالة االجتهاعية والفعالية البيئية ,واالقتصادية,

وهدى وجود عبلقة بيف االقتصاد األخضر وضريبة الكربوف ,اعتهد الباحث في دراستو

الهقاببلتواالستبانات .

عمىاالستطبلعاتو

خمصت الدراسة إلى أف ضريبة الكربوف تناسب عهوهاً السياؽ السياسي الحالي في
إيرلندا,ترتبطالفعاليةالبيئيةواالقتصاديةوالعدالةاالجتهاعيةلضريبةالكربوفعمىالتوجو

السياسي لمحكوهة ,وفي العدالة االجتهاعية تعتبر قطاعات الطاقة ,والنقؿ ,والزراعة
والهجتهعات الريفية ,األكثر تضر اًر هف ضريبة الكربوف ,بينها الفعالية البيئية لضريبة

الكربوفهفالصعبأفتظيرعمىالهدىالقصير,وأوصىالباحثلزيادةالفعاليةالبيئية
واقناع الجهيور بجدواىا ,وجعميا هنصفة
لضريبة الكربوف بنشر الوعي حوؿ أىهيتيا 
اجتهاعياًعبركؿقطاع ,وكذلؾتنسيؽوتعاوفهعغيرىاهفالسياساتاألخرى .
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12.Everett, & Et al, 2010, Economic Growth and the
Environment:
ىدفت الدراسة إلى هعرفة العبلقة بيف النهو االقتصادي القائـ عمى االقتصاد األخضر

والبيئة,وأوضحتالدراسةأفالنهواالقتصاديالقائـعمىاالقتصاداألخضرالبدلوأف
يتهاشىهعالتطورفيالجانبالبيئي,وأظيرتالدراسةأفالسياساتالبيئيةالرشيدةتعهؿ
عمى زيادة النهو االقتصادي  وتمؾ السياسات تعتبر جزًء أصيبلً هف سياسات االقتصاد

األخضر ,وأشارتالدراسةإلىأفالنهواالقتصاديالذييسيرإلىجنباالىتهاـبالبيئة
يعهؿ عمى زيادة االستثهار ,وخمؽ فرص العهؿ بشكؿ هتزايد  ويعهؿ عمى زيادة اإلنتاج

سواءعمىهستوىالهواردالطبيعيةأوعمىالهستوىالصناعي .

خمصت الدراسة التي تبنت الهنيج الوصفي التحميمي عمى وجود آثار إيجابية هتعددة
نتجت عف تبني سياسات االقتصاد األخضر الهبلزهة لبلىتهاـ بالبيئة أدت إلى تطور

واضحفيكافةهرافؽالحياةخاصةفيالجانباالقتصادي .

تعقيب عمى الدراسات السابقة :

أجهعت الدراسات السابقة عمى الدور الحيوي والهيـ لبلقتصاد األخضر عمى كافة

لئلنسافبشكؿخاصوالنظاـالبيئيبشكؿعاـ,

الصعد االقتصادية والبيئية واالجتهاعية 

وأىهية تحقيؽ التوازف ها بيف النهو االقتصادي والحفاظ عمى الهواردالطبيعية واالستفادة

هنيابشكؿأهثؿدوفاإلضراربهكوناتالبيئةلمحفاظعمىحقوؽاألجياؿالقادهة .

تنوعت اىتهاهات الدراسات السابقة في القضايا التي تناولتيا حوؿ االقتصاد األخضر

وعفانة حوؿ قطاعيف ىاهيف هف قطاعات االقتصاد
فبينها ركزت دراسة كؿ هف رستـ 

والزراعة العضوية في األراضي الفمسطينية  ,وكيفية
األخضر وىها الهباني الخضراء 
تعزيزىا لموصوؿ الستخداـ هستداـ لمهوارد الهتاحة في ظؿ الشح الشديد الذي تعانيو

األراضيالفمسطينيةفيالهوارد ,وأتفؽهع الباحثيففيهاتوصمتلودراستيا,بينهادراسة
بارود كسابقاتيا تناولت الحالة الفمسطينية  ولكف بشكؿ أكثر اتساعاً حيث عهمت عمى

تحميؿواقعالتنهيةالهستداهةفياألراضيالفمسطينيةوفؽاالحصاءاتالهتوفرة وهقارنتيا

وىذا يعتبر جزء ىاـ ساعد الباحث في وضع هقترح استراتيجية
بالدوؿ العربية الهحيطة 

التحدياتواالهكانياتالهتاحة .

لبلقتصاداألخضرفياألراضيالفمسطينيةوفؽالحاجاتو
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 تطرقت بعض الدراسات السابقة آلليات تهكيف االقتصاد األخضر عمى أرض الواقع
عمىأىهيةتطويرقطاعالتعميـوالتدريبليتواكبهعهتطمبات

حيثأكدتدراسةجهاؿ 

االقتصاد االخضر ,بينها أكدت دراسة سبلهي عمى ضرورة ربط الهشاريع الصغيرة
والهتوسطةباالقتصاداألخضرلدورىاالكبيرفيالعديدهفاقتصادياتالعالـ,فيهاركزت

دراسة((Minعمىدورالسياسةالهاليةالخضراءفيتعزيزالتقدـنحواالقتصاداألخضر
هعالتركيزعمىضريبةالكربوف,يتفؽالباحثهعالدراساتالثبلثالسابقةعمىضرورة
وجودتغييرىيكميتدريجيفيالعديدهفالقطاعاتلتتوافؽهعتوجوالدولةفيتحوليا

نحواالقتصاداألخضر .

الحيويواإليجابي لبلقتصاداألخضرفي

الدراسات السابقة عمى الدور
أكدت العديدهف 
تحقيؽالنهواالقتصاديوخمؽفرصالعهؿ وبالتاليالهساىهةفيالحدهفهشكمةالفقر

والناهية عمى حدسواء نجد ىذا في دراسة كؿ هف
والبطالة في كؿ هف الدوؿ الهتقدهة 
, Economic Commission for Africa , UNDP &UNEP, LUKAS
 ,Aceleanu , Everett, Vaghefiجاءت ىذه الدراسة لمتأكيد عمى ها جاءت بو
الدراساتالسابقةفيتوضيحالعبلقةبيفاالقتصاداألخضرهفجانبهعكؿهفالنهو

الةوالفقرهفجانبآخر .
االقتصاديوالبط 

أوصتالعديدهفالدراساتالسابقةبضرورةتبنياستراتيجياتهتكاهمةلبلقتصاداألخضر

افقةهعالهعاييرواالتفاقياتالدوليةفيىذاالهجاؿوىذاها

تكوفواقعية وقابمةلمتنفيذوهتو

أكدتعميودراسةخنفر,بينهاىدفتدراسة()Zarzosoإلىتحديداالستراتيجياتالرئيسية

التي يهكف أف تساىـ في تقدـ ثبلثة اقتصادات هف دوؿ أهريكا البلتينية نحو االقتصاد
فياالطارالهؤسساتيوالتنظيهي

األخضروخمصتالدراسةلتحقيؽالدوؿالثبلثتقدهاً

لمتقدـنحواالقتصاداألخضر,بينهادراسة" "eco-unionأكدتعمىتحقيؽعددهف
ولكفتفتقدلمتنفيذوالتهويؿبينهاىناؾدوؿ

تمؾالدوؿنجاحاتفياستراتيجياتياالخضراء
لـتتضهفاالقتصاداألخضرفياستراتيجياتو وهنيافمسطيفحيثأكدتالدراسةبضرورة

همةلبلقتصاداألخضرفيفمسطيفوأتفؽهعهاجاءفيىذهالدراسة

تبنياستراتيجيةهتكا

حيثييدؼالباحثلوضعهقترحالستراتيجيةفمسطينيةخضراء .
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ركزتبعضالدراساتالسابقةعمىطرؽقياسالتقدـالهحرزفياالقتصاداألخضرعبر
تعديؿ الحسابات القوهية بصورتيا التقميدية  وتبني الحسابات القوهية الخضراء لمحصوؿ

عمىهؤشرحقيقيعفاقتصادالدوؿهفخبلؿالناتجالهحمي اإلجهالياألخضرالذي

يأخذفيالحسبافقيهةالتدىورالبيئيعنداحتسابالناتجالهحمي ,وفيذاتالوقتأكدت
ىذهالدراساتوجودصعوبةفيالوقتالحاليلتحقيؽىذااليدؼلعدـتوفربياناتكافية

حوؿالتدىورالبيئيوالختبلؼطرؽقياسوبيفالدوؿالهختمفةىذاهاأكدتعميودراسة

الهوسوي وكاظـ ودراسة(,(Azizبينهادراسة) )Bowenأكدتعمىوجودصعوبةفي

دراسةعبلقةالنهواألخضرعمىالعهالةلعدـتوفرأطرقياسهحددةلموظائؼالخضراء

وفي ذات الوقت كيفية التعرؼ عمى أثر االقتصاد األخضر عمى الوظائؼ العادية في

االقتصاد البني  وهحاولة إيجاد حؿ لمبطالة الييكمية الناتجة عف التحوؿ نحو االقتصاد

األخضر .

ما يميز ىذه الدراسة عف سابقاتيا:

تتهيز ىذه الدراسة عف الدراسات الفمسطينيةالسابقة ىوأف أغمب الدراسات الفمسطينية
السابقة تناولت دور االقتصاداألخضر هف هنظوربيئي  ِ
صرؼ أو جغرافي فقط أو ضهف
أبحاث الكميات العمهية ,ولكف ىذه الدراسة حاولت ربط العبلقات السابقة هعاً وربطيا

باالقتصاد ألنو ىو هؤثر كبير عمى الحالة البيئة وكذلؾ ىو العبلج لكثير هف الهشاكؿ

البيئية لذلؾ ىدفت ىذه الدراسة لمتوصؿ لهقترح استراتيجية وطنية توائـ بيف النهو

االقتصادي وخمؽ بيئة نظيفة تبقى لؤلجياؿ القادهة,كهاتتهيزىذهالدراسةعفالدراسات

واألجنبية في أنيا أعطت إلهاـ هتكاهؿ باالقتصاد األخضر بينها ركزت
السابقة العربية 
الدراساتالسابقةعمىقطاعهفقطاعاتاالقتصاداألخضرأوسياسةهفسياساتوأو

طرؽقياسو .

الوصفيوالهنيجالكهي(القياسي)الذييجد

كهاتتهيزىذهالدراسةبالجهعهابيفالهنيج 
فيوالباحثيفصعوبةهتناىيةفيقياسالتقدـنحواالقتصاداألخضرلعدـتوفرالبيانات

الكافيةلمقياس .

كهاتهيزتالدراسةعفسابقاتياىودراسةإهكانيةتطبيؽاالقتصاداألخضرفياألراضي

ئيسيوىواالحتبلؿاإلسرائيمي .

الفمسطينيةفيظؿوجودتحدير
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خاتمة:
يعتبراالقتصاداألخضرهفالقضاياالهستحدثةالتيأصبحتتحظىباىتهاـ دولي

الناهيةوافكافاىتهاـبعضالدوؿالهتقدهةفيوهبك اًر

سواءعمىهستوىالدوؿالهتقدهةو
اوالتي
ضهفهسهياتهختمفة  ,وتكهفأىهيةاالقتصاداألخضرفيالقضاياالتييطرحي 
اتالهناخيةواالىتهاـبالنظاـالبيئي

تبلهساحتياجاتأساسيةلمدوؿكافةكقضاياالتغير

الفقروالنهواالقتصادي,لذلؾيعتبرالتساؤؿالرئيسفيالدراسة

وكذلؾهشكبلتالبطالةو
التعرؼعمىدوراالقتصاداألخضرفيتحقيؽالنهواالقتصاديوهعالجةالفقروالبطالة

وذلؾ باالستعانة بالهنيج الوصفي التحميمي ,والقياسي حيث تـ تحديد هتغيرات الدراسة
ئيسيةوىيالبطالةوالنهواالقتصاديالذيتـقياسوهفخبلؿنصيبالفردهف النهو

الر
االقتصادي كهتغيرات تابعة  ,وتقدـ الدوؿ نحو االقتصاد األخضر كهتغيرات هستقمة تـ

قياسوهفخبلؿهؤشراالقتصاداألخضرالعالهيلسنة(2015ـ) .

قاـ الباحث بتحديد أىهية الدراسة ,واألىداؼ الهراد تحقيقيا  ,وصياغة الفرضيات التي
سيتـ قياسيا  وبناء عمييا يتـ تقديـ توصية حوؿ جدوى تطبيؽ االقتصاد األخضر عمى

الحالة الفمسطينية  ,وهف ثـ تقديـ هقترح استراتيجية لبلقتصاد األخضر في األراضي

الفمسطينيةفيضوءالنتائجالتييتـالتوصؿليا .

استعافالباحثبالعديدهفالدراساتالسابقةحوؿاالقتصاداألخضر وكافجؿىذه
الفمسطينيةوالعربيةالتيتناولتهوضوع

الدراساتأجنبيةلعدـتوفرعددهفالدراسات

االقتصاداألخضر.
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الفصؿ الثاني-
مقدمة:

اإلطار النظري العاـ لمبيئة والتنمية المستدامة واالقتصاد األخضر


 يعيش اإلنساف كغيره هف الكائنات بصفة هبلزهة لمبيئة فيي التي يستهد هنيا قوتو

وأسبابنهوهالفكري,واالجتهاعي,واألخبلقي,والروحي,واالقتصادي ,ولقدعاشاإلنساف
ٍ
بسبلـ هع البيئة  ,ولكف التقدـ الكبير الذي أحرزه اإلنساف في هجاؿ العمـ
لفترة طويمة
والتكنولوجيا ,والتصنيع نتيجة الثورة الصناعية أدى لتدىور في هكونات البيئة ,فأصبح

العالـ يعاني هف هشكبلت في الغذاء ,والطاقة ,والتموث ,والهوارد ,وتمؾ الهشكبلت
أصبحتآثارىاواضحةحيثزادتموثاليواء,والهياه,وزاداالزدحاـوالضجيج,واستنزاؼ

ارد,وارتفعتهعدالتانحسارالغابات ,وظاىرةالتصحر ,والجفاؼ  ,ولعؿعمىرأس
الهو 
ىذهالهشكبلتظاىرةاالحتباسالحراريالتييخشاىاالعالـبأسرهلنتائجياالسمبيةعمى

كافةالهكوناتالبيئية .

لذا بدأ اإلنساف يقمؽ عمى هستقبؿ حياتو ,واتجو نحو قضايا البيئة لمتغمب عمى
والهؤتهرات الد ولية لدراسة هختمؼ
هشكبلتيا ,ألجؿ ذلؾ تـ إنشاء الهؤسسات والهعاىد 
هوضوعاتالبيئة ,وتكونتاألحزابالخضراءالتيجعمتصمباىتهاهياحهايةالبيئة .

أصبحت البيئة ركف أساسي ضهف عهمية التنهية فظيرت التنهية الهستداهة ,واستهر
التفكيراإلنسانيفيإيجادحموؿلمهشكبلتالبيئيةحيثتوجذلؾبظيورهفيوـاالقتصاد
والذي ييدؼ إلى تخضير
األخضر الذي يهثؿ األداة العهمية لتحقيؽ التنهية الهستداهة 

اردواستداهتيا .
القطاعاتاالقتصاديةبهايضهفنهواًاقتصادياًهعالهحافظةعمىالهو 

إف التعرؼ عمى أىهية االقتصاد األخضر في واقعنا الهعاصر يتطمب هعرفة هبررات

وجوده  ولعؿ في هقدهتيا البيئة التي استنزفت كثي اًر ,لذلؾ استخدـ الباحث الهنيج

االستقرائي فيىذاالفصؿبالتعرؼعمىالبيئةبكؿهكوناتيا  ,وهستوىالضررالذيلحؽ
بيا ,وهفثـالتعرؼعمىالجيودالهبذولةلصونياوالهوازنةبينيا وبيفالتقدـاالقتصادي,
فظيرت التنهية الهستداهة التي تعتبر األساس الذي انطمؽ هنو االقتصاد األخضر,

وسيكوفاالقتصاداألخضرالهحورالرئيسيفيالدراسة .
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تمييد:

المبحث األوؿ :اإلطار العاـ لمبيئة:

تهثؿالبيئة بكؿهكوناتيا نعهةهفنعـا﵀عمىاإلنسافسخرىا لولعهارتيا ,ولقددلؿ
ِ
ات َو َها
َّه َاو ِ
عمىذلؾالكثيرهفالنصوصالقرآنيةهنياقولوتعالى﴿ َو َس َّخ َرلَ ُكـ َّهافيالس َ
ِفي ْاألَر ِ ِ
وف﴾( سورةالجاثيةآية,)13بؿإف
اتلِّقَ ْوٍـ َيتَفَ َّك ُر َ
ؾ َآل َي ٍ
يعا ِّه ْن وُۚإِفَّ ِفي ََٰذلِ َ
ض َجه ً
ْ
ا﵀هيزاإلنسافعفغيرههفالهخموقاتبنعهةالعقؿوجعموخميفتوعمىىذاالكوف ودعاه
ؿ ربؾ لمهبلئكة أنى ج ِ
األرض  َخميفَة قَالُ َوا
ِ
ؿ في 
اع ٌ
الكتشاؼ ها فيو هف أسرار ﴿واذ قاَ َ
َ
حبِح ِ
سف ُ ِ
فسُد ِفيياوي ِ
ؿ ِفيياهفي ِ
ؾقاؿأنىأعمَُـ َها
سلَ َ
ونقُِد ُ
هد َ
نح ُ
ؾ َ
فُن َسبِ ُ َ
هاءَ ,و َ
َ َُ
ُ
ؾالد َ
أتَ َ
جع ُ َ
وف﴾(سورةالبقرةآية,)30فكافرحـاألـيهثؿبيئةاإلنسافاألولىثـكافكؿهف
التَعمَ ُه َ
َ

البيتوالهدرسةوالحيبؿوالكوفكؿهنيهايهثؿبيئةلئلنساف .

وينظر لمبيئة هف خبلؿ النشاطات البشرية الهختمفة لذلؾ ىناؾ البيئة (الزراعية,
ُ
والصناعية ,والثقافية ,والصحية ,واالجتهاعية ,والسياسية) ,فرغـ أف لفظ البيئة شائع

االستخداـ إالأفوضعتعريؼشاهؿلمبيئةيستوعبالهجاالتكافةليسبالسيؿ ,لذلؾ
فيىذاالهبحثسيتـالتطرؽلهفيوـالبيئةونظاهياوتوازنوواألسبابالتيأدتلتموثيا 

أوال :تعريؼ البيئة:

البيئةىيالهأوى,والهكافالهناسبلحياةاإلنساف.

أ -لغةً:

الً بهعنى ىيأتو  وهكنت لو فيو
فكمهة البيئة هف الفعؿ بوأ لذلؾ يقاؿ بوأت الرجؿ هنز
(هخمؼ ,2007 ,ص )30ويوضح لنا ذلؾ النص القرآني ﴿ و َك ََٰذلِ َ َّ ِ
ؼ  ِفي
وس َ
ؾ  َهكَّنا لُي ُ
َ
ِ
ِ
ِ
اء ۚ  ُن ِ
يف ﴾
َج َر اْل ُه ْحسن َ
ال ُنض 
اء ۚ  َوَ
يببِ َر ْح َهتَِنا  َهف نَّ َش ُ
ص ُ
ث  َي َش ُ
ض  َيتََب َّوأُ ِه ْنيَا  َح ْي ُ
ْاأل َْر ِ
يعُأ ْ
(سورةيوسؼاآلية )56

ب -اصطبلحاً:ىناؾتعريفاتهتعددةلمبيئةنذكرهنيا:


تعريؼ هؤتهرستوكيولـ لمبيئةبأنيا(رصيدالهواردالهاديةواالجتهاعيةفيوقتهاوفي
هكافهاإلشباعحاجاتاإلنسافوتطمعاتو)(عبيد,2000,ص.)161

ولقد عرؼ الهشرع الفمسطيني البيئة في الهادة األولى لقانوف رقـ ()7لسنة :1999البيئة
ىي(الهحيط الحيوي الذي يشهؿ الكائنات الحية وها يحتويو هف ىواء وهاء وتربة ,وها

عميياهفهنشآت,والتفاعبلتالقائهةبينيا)(و ازرةشؤوفالبيئة,1990,ص.)13
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بناءعمىها سبؽولغرضتحديدهفيوـالبيئةهفوجيةنظراقتصاديةبدقةالبدهف
النظرلمبيئةهفثبلثجوانبرئيسيةوىي):جباروعمي,2012,ص )366

 .1الجانبالحيوي:وىوالهتهثؿبالغبلؼالجويوالهائيواليابسة .

 .2الجانباالجتهاعي :ىو هحصمةعهؿاإلنسافالحضاريةالهتهثمةبالنظـاالجتهاعية
والثقافيةوالسياسيةواإلداريةالتيكونيااالنسافهعالجانباألوؿوالتيىيإرثهف

أجياؿسابقةألجياؿالحقة.

 .3الجانبالتقني :وىيهتهثمةبكؿعهؿقاـبواإلنسافعمىالجانباألوؿ(الحيوي)
كالهدفوالطرؽوالهصانعوالهزارعووسائؿالنقؿ وهثؿىذهاألنشطةالبشرية ساىهت

فيظيورهشكمةالتموثالبيئي.

ثانياً :مكونات النظاـ البيئي وتوازنو:

النظاـ البيئي ىو هناطؽ طبيعية تتفاعؿ عناصرىا الحية هع بعضيا البعض ,وهع

عناصر الهنطقة غير الحية الفيزيائية والكيهيائية ,بحيث ينشأ نوع هف التوازف بيف ىذه

العناصر الهختمفة ,هها يعطي حالة هف االكتفاء الذاتي عفطريؽ سمسمة هفالعبلقات
الغذائيةعمىهستوياتهتعددة ,يتـهفخبللياانتقاؿ وتوزيعالطاقة ,وتحويؿالهوادفي

شبكةهفالدوراتوالعبلقاتالطبيعية(األشرؼ,1995,ص .)133
مكونات النظاـ البيئي:

 .1مكونات غير حية :وىي تتهثؿفيالهركبات والعناصر غير الحية العضوية ,وغير
العضويةالهوجودةفيالبيئةهثؿالكربوف,واالكسجيف,والييدروجيف,والهاء,والعواهؿ

الطبيعيةكالرياح  ,وهكوناتالتربة ,أيالبيئةالطبيعيةالتييهارسفيياالكائفالحي
نشاطو(العوادات,2000,ص.)8

 .2المكونات الحية وتنقسـ إلى:

أ .الكائناتالهنتجة(ذاتيةالتغذية) وىيالتيتعتهدعمىنفسيافيصنعغذائياهف
الوسطالذيتعيشفيوكالنباتات وبعضالكائناتالدقيقة.

ب .الكائناتالهستيمكة:تأخذالغذاءجاى اًزهفالكائناتالهنتجةأوهفكائناتهستيمكة

أخرىكاإلنسافوالحيوانات.
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ت .الكائنات الهحممة :كالبكتيريا والفطريات التي تقوـ بتحميؿ الهواد العضوية وتحويميا

إلىهوادبسيطةتعودإلىاألرض(دردار,2003,ص .)23

التوازف البيئي:

 ىوارتباطهكوناتالبيئة(الكائناتالحيةوغيرالحية)بدوراتتضهفبقائياواستهرار
وجودىابالنسبالتيوجدتبيا(الخطيب,2005,ص .)74

ولهعرفة آلية حصوؿ التوازف البيئي البد هف هعرفة كيؼ تحصؿ الكائنات الحية عمى
غذائياوذلؾهفخبلؿالتعرؼعمىسمسمةوشبكةالغذاءعندالكائناتالحية .

 .1سمسمةالغذاء:

كائناتفيالبيئةبشقيياالحيةوغيرالحيةاليستغنيكؿهنياعفاآلخر ,بؿ

كافةال
ترتبطهعبعضيابعبلقاتسواءبصورةهباشرةأوغيرهباشرة,فمونظرنالمسمسمةالغذائية
نجدىا تبدأ بالنباتات التي تُ َك ِوف غذائيا بنفسيا عبر عهمية التهثيؿ الضوئي ,ثـ تقوـ

اتوالحيوانات ,والتي
كائناتأخرىبالتغذيعمىالنباتات وتسهىالهستيمؾاألوؿكالحشر 
بدورىا تتغذى عمييا كائنات أخرى وتسهى بالهستيمؾ الثاني  ,وبعد هوت الكائنات الحية

والحيوانية تصبح غذاء لكائنات أخرى يطمؽ عمييا الكائنات الهفككة كالبكتيريا
النباتية 
الفطرياتالتيتقوـبتفكيؾالكائنات وتحوليالهوادبسيطةتستغمياالنباتاتفيبناءالهواد
و 
العضويةهفجديد,وىكذاتعودالسمسمةهفجديدهالـيدخؿهعيؽقويي ؤثرعمىتوازف
ىذاالنظاـالطبيعي.

 .2الشبكةالغذائية :

 الكائنات الهستيمكة في حصوليا عمى غذائيا ال تعتهد عمى نوع واحد هف الغذاء بؿ
تشترؾفيأكثرهفسمسمةغذائيةوىذاهايطمؽعميوالشبكةالغذائية ,نبلحظ أف درجة


العبلقات والتشابكات بيف الكائنات كثيرة وهتعددة ,وىذا ها يجعؿ النظاـ البيئي عمى درجة
شديدة هف التعقيد ,وىذا التعقيد ىو عنصر األهاف الذي يحفظ لمنظاـ البيئي ثباتو
واستق ارره ,واف أي تدخؿ هف اإلنساف في تغيير ىذا النظاـ أو استبدالو بنظاـ آخر سيفقد

النظاـ البيئي توازنو ويصبح أكثر عرضو لمتدىور واالنييار كهاحدثفي غزو األرانب
ألستراليا التي تكاثرت بصورة كبيرة ولعدـ وجود أعداء الطبيعة ليا كانت النتيجة تحوؿ
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وأرض هتيالكة (العوادات,2000 ,
هبلييف اليكتارات هف الهراعي الخصبة لصحاري 
ص.)16

أهاـ ىذا النظاـ الهتوازف العجيب يقؼ اإلنساف هستشع اًر عظهة الخالؽ ,والهتأهؿ في
ؽ
يـيجدهدىالتناغـوالتناسؽبيفهكوناتىذاالنظاـالرباني﴿الَِّذي َخمَ َ

آياتالقرآفالكر

ور
ف فُطُ ٍ
ؿ تََرى  ِه ْ
ص َر  َى ْ
او ٍ
ف  ِه ْ
الر ْح َه ِ
ات  ِط َباقًا  َها تََرى ِفي  َخْم ِ
َس ْب َع  َس َه َاو ٍ
ؽ  َّ
ت فَ ْارِج ِع اْل َب َ
ف تَفَ ُ
ؾ اْلبص ر  َخ ِ
ف  َي ْن َقمِ ْ ِ
ير(( ﴾)4سورةالهمؾآية
اسًئا  َو ُى َو  َح ِس ٌ
ص َر  َك َّرتَْي ِ
()3ثَُّـ  ْارِج ِع اْل َب َ
ب إلَ ْي َ َ َ ُ
,)4-3ولكفاإلنسافعفقصدأو غيرقصدأخؿبيذاالنظاـفكانتتبعاتذلؾكبيرة
عمىكؿهكوناتالبيئة .

ثالثاً :المشكالت البيئية :

الثورة الصناعية هشكبلت بيئية جمية يهكف حصرىا في هشكمتيف
شيدت البيئة هنذ 
رئيسيتيفاألولىتتهثؿفيالتموثالبيئي,واألخرىاستنزاؼالهواردالطبيعية .
المشكمة البيئية األولى :التموث البيئي:

التموث البيئي هوجود هنذ القدـ  ولكف النظاـ البيئي الطبيعي استطاع التغمب عمييا
لتهاسؾ بنيتو ,ولكف التطور الكبير في هجاؿ الصناعة جعؿ هف الصعب عمى النظاـ

البيئي السيطرة عمى العدد الضخـ هف الهموثات ,فأصبح التموث البيئي يهثؿ هشكمة

العصرحيثيندرجتحتياالعديدهفالهشكبلتالتيشهمتالعالـبأسرهفمـتهيزبيفدوؿ

جنوبأوشهاؿوافاختمؼهنسوبالضرر .


مفيوـ التموث البيئي :قياـاإلنسافبطريقةهباشرةأوغيرهباشرةبإلحاؽالضرربالبيئة

الطبيعيةوالكائناتالحيةونواحيالطبيعة(طراؼ,2008,ص .)19
أنواع التموث البيئي:

يهكفحصرأنواعالتموثالبيئيضهفالفروعالتالية :

 حسبطبيعةالهموث.
 حسبالهصدر.

 حسباآلثارالهختمفةعمىالبيئة.
 حسبالبيئةالتييحدثفييا.
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الفرع األوؿ :التموث حسب طبيعة المموث:
 .1التموثالبيولوجي:
ينشأ ىذا التموث نتيجة وجود كائنات حية هرئية أو غير هرئية نباتية أو

حيوانية(هيكروبات وجراثيـ  وطفيميات )...في الوسط البيئي حيث يؤدي اختبلط ىذه

الكائنات بالطعاـ أو اليواء أو الهاء لحدوث ىذا التموث,ههايؤدي إلى إصابة الكائنات

الحية وهنيا اإلنساف باألهراض ,بؿ أصبحت الدوؿ ىي الهسبب ليذا التموث هف خبلؿ
استخداهوكسبلحفيالحروب .

وأضرارالتموثالبيولوجيعمىصحةاإلنسافكثيرةهنياهرضالطاعوف,الجهرةالخبيثة,

يوالحهىالصفراء,هرضالورـ
حهىالغدد,الكوليرا,الفيروساتالهسببةألهراضالجدر 

ئة,انفمونزاالطيور وهفىذهاألهراضهاىو

الهخيوالفطرياتالهسببةاللتياباتفيالر

البيئيةوالزراعية(طراؼ,2008,ص .)63

قاتؿوييددالهجاالتالصحيةواالقتصاديةو

 .2التموثاإلشعاعي:

يحدثبسببتسربهوادهشعةأوتفجيراتنوويةحيثيسقطالغبارالنوويالناتجعنيا
عمىالتربةبفعؿالجاذبية,هسببتموثفياليواءوالهاءوالتربةوالنبات ,وينعكسذلؾ

عمىاإلنسافهسبباًتحطـفيخبلياالجسـ,سرطافالدـأوالجمدأوالغدد,اضطراب

الصفاتالوراثيةحيثيهنعاإلخصابأوهوتاألجنة وتشوىيا,كالتموثالذيحدثفي


)والضررالذيلحؽبهكوناتالبيئة(.الخطيب,2005,ص .)115
تشرنوبيؿ عاـ( 1986




 تشرنوبيؿتعدأكبركارثةنوويةشيدىاالعالـوقعتفيهفاعؿتشيرنوبيؿعاـ( 1986ـ) فيأوكرانيا
أديذلؾلوفاة 36شخصاً وأصيبأكثرهف(  )2000شخصوأدىفيهابعدإلىوفاةعددكبيرفي
السنوات البلحقة هتأثريف باإلشعاع وخاصة أهراض سرطاف الغدة الدرقية و إلى حدوث اضطراب في

إهدادات الطاقة في جهيورية أوكرانيا ,كها أدى إلى إغبلؽ الهصانع وتعطؿ الهزارع وبمغت الخسائر

الهاديةهاقيهتوأكثرهفثبلثةهمياراتدوالرأهريكي .
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 .3التموثالكيهيائي:
يحدث ىذا النوع هف التموث نتيجة هركبات تتخمؼ عف عهميات اإلنتاج الصناعي

والزراعي ,ووسائؿالنقؿ ,واالستيبلؾاإلنسانيلمهنتجاتالغذائية ,والصناعية,فأصبحت
الهواد الكيهيائية تستخدـ في أكثر أوجو الحياة  ,ويستخدـ أكثر هف ( )50000هركب
تجاريهنيا  ,ويتوقعأفيزيدإنتاجالهوادالكيهيائيةعالهياً بنسبة()%85خبلؿالعشريف

برناهجاألهـالهتحدةلمبيئة,2007,ص .)93
عاهاً القادهة( 

وبالنظر لمتموث الكيهيائي الناتج عف النشاط الزراعي نجد أف لو سببيف رئيسييف أوليها

األسهدةوالهخصباتالتيتؤديلتركيزتمؾالهوادفيالهنتجاتالغذائية,ههايحدثخمؿ

في التركيب الطبيعي لؤلغذية بالتالي تتعرض لمتمؼأويتغير هذاقيا ,ويؤدي انتقاؿ ىذه

العناصر لئلنساف الضطراب في أنظهة اليضـ لو  ,وتعرضو لئلصابة ببعض األهراض,
ثاني الهموثات ىو الهبيدات الحشرية التي يستخدهيا اإلنساف لمقضاء عمى الحشرات التي
تصيب النباتات ولكنيا تتسرب لمغذاء والهاء والتربة ,ثـ تنتقؿ لئلنساف لتستقر بنسب

خطيرهفيجسهوهسببةلوالعديدهفاألهراض(الخطيب,2005,ص .)117

الفرع الثاني :التموث حسب المصدر :وىذا التصنيؼ يقسـ المموثات لنوعيف
 .1التموثالطبيعي:

ىوذلؾ التموثالذييكوفهصدرهالطبيعة ,والدخؿلئلنساففيو  ,وبالتالييصعب

اقبتووالسيطرةعميوفهنوهاىوناتجعفالبراكيف,األعاصير,الفي روسات,بعض
هر 
البكتيريا,اليرقات,الحشرات,وغيرذلؾهفالكائناتالدقيقة .

 .2التموثالصناعي:

وىو نوعاف هنو ها ىو هادي كالتموث في
وىو ناتج عف أنشطة اإلنساف الهختمفة 
والهاء   ,..وهنو ها ىو هعنوي كالضوضاء ,التموث الثقافي ,اإلعبلهي
التربة 
األخبلقي,الفكري,تموثاآلثار.

التموث الضوضائي:

يقصد بالتموث الضوضائي أي صوت غير هرغوب في سهاعو بحيث يؤثر عمى السهع

النفسوعدـراحتيا .

ويؤديإلجياد
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أخذ ىذا النوع هف التموث في االتساع بسبب التطور في الهجاؿ الصناعي والتكنولوجي
وهاترتبعنوهفتزايدوسائؿالنقؿفيالبروالجوباإلضافةلؤلصواتالهزعجةالصادرة

هفآالتالهصانعوالزراعةوكذلؾهكبراتالصوت .

والتموث الضوضائي لو تأثيرات صحية سمبية عمى اإلنساف تتهثؿ في التأثير عمى حاسة

السهع  ,وكذلؾ تزيد الشعور بالقمؽ والتوتر العصبي  ,وفقداف القدرة عمى النوـ اليادئ ,فقد
القدرة عمى التركيز والتهييزبيف األصوات الهختمفة وطوؿ فترة التعرض لمضوضاء يتحوؿ

القمؽ الناتج عنيا إلى حالة هف اإلجياد يترتب عمييا سرعة هعدؿ التنفس,وسرعة التهثيؿ
الغذائي والشد العضمي ,وارتفاع ضغط الدـ و اضطراب نبضات القمب ,ونشوء القرح في

الجيازاليضهي(.سفاريفوعابد,2008,ص )193


الفرع الثالث :التموث حسب أثره عمى البيئة:
 .1التموثالهعقوؿ:ىذاالتموثاليترتبعميوهشاكؿأوأضراربيئيةواضحةعمى

االنساف وباقيالكائناتالحية ,واليؤثرعمىتوازفالنظاـالبيئي(األيكولوجي) ,وال
تخموهنوبقعةفيالعالـ.

 .2التموثالخطر:ىذاالنوعيحهؿدرجاتعاليةهفالتموثبالتالييؤثرعمىالعناصر

الطبيعيةبشتىأشكاليا,كسحابةالضبابالتيغطتلندففيديسهبرلعاـ()1952
حيثخفضتهجاؿالرؤيا ,وتـشؿأغمبهظاىرالحياةفيالهدينة ,وكافلوعواقب
وخيهة فقد تسبب بوفاة ( )4000شخص رغـ أف التقديرات األحدث أشارت لثبلثة

أهثاؿىذاالعدد ,وعمىإثرذلؾتـإصدارتشريعجديد"قانوفاليواءالنقي"فيعاـ

(()1956سهيثترجهةبنداري,2014,ص.)12-11

 .3التموثالهدهر:ىذاالتموثىوأقصىأنواعالتموثحيثيؤديالنييارالنظاـالبيئي
بسببشدةاالختبلؿالذيحدثفيىذاالنظاـههايجعموغيرقادرعمىالعطاء,

وأهثمةىذاالتموثهاحدثفيتشرنوبؿ(حميؼ,2010,ص .)123
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الفرع الرابع :التموث حسب البيئة التي يحدث فييا:
 .1تموثاليواء:ىوإدخاؿهباشرأوغيرهباشرأليهادةفيالغبلؼالجويبكهيات
تؤثرعمىنوعيتو ,وتركيبوهسببةآثارضارةعمىاإلنساف ,واألنظهةالبيئية ,وعمى

إهكانيةاالنتفاعبالبيئةبوجوعاـ(شحاتة,2004,ص .)64

 ولقد نشأ تموث اليواء هنذ القدـ ولكف استطاع النظاـ البيئي العودة لتوازنو ,وهع تزايد
النشاطالصناعيوتطوروسائؿالنقؿوازدحاـالهدفبالسكافتعرضاليواءلهموثاتعدة

هنياأكاسيدالكربوفوالكبريت(الحهدوصباريني,1979,ص .)127

تمؾالهموثاتتنتجعنياآثارضارةعمىاإلنساف,واألنظهةالبيئيةهنياظاىرةاالحتباس

الحراري ,واستنزاؼ طبقة األوزوف ,وأهراض أثرت عمى صحة االنساف كأهراض السؿ
بووسرطافالجمدوالرئة(غالي,2011,ص .)51

والحساسيةوالر

 وتشيرالتقاريرالصحيةأفالتموثالجويهسئوؿعف()700- 400هميوفحالةوفاة
سنوياًوخاصةالهناطؽالفقيرةالهعرضةلمتموثاليوائي(لهعي,2013,ص .)89

ويهتد تأثير تموث اليواء عمى الزراعة بشكؿ سمبي ففي أوربا سبب تموث اليواء خسائر

الً قد تصؿ إلى (12بميوف )$سنوياً (برناهج األهـ الهتحدة
اقتصادية لعدد  23هحصو

لمبيئة,2007,ص .)55

 .2تموثالهاء:

يعتبر الهاء ركيزة أساسية لمحياة فالهاء يدخؿ في تركيب جهيع األجساـ الحيةفحاجة
اإلنسافلمهاءكبيرةوهتجددة ,والتقؿىذهالحاجةعندالنباتاتوالحيواناتوالأدؿعمى
اى َها ۚ
ات  َو ْاأل َْر َ
َّه َاو ِ
ذلؾهفقولوتعالى﴿ أ ََولَْـ  َي َر الَِّذ َ
ض  َك َانتَا  َرتْقًا فَفَتَ ْق َن ُ
يف  َكفَُروا أَفَّ الس َ
وف﴾(سورةاألنبياء,آية .)30
بلُي ْؤ ِهُن َ
ؿ َش ْي ٍء َحيۚأَفَ َ
اء ُك َّ
فاْل َه ِ
َو َج َعْم َنا ِه َ
وهشكمةالهاءتتهحورحوؿالندرةوالتموثفرغـكثرةالهاءفيالطبيعةإالأفالصالحفييا

لبلستعهاؿالبشريقميؿ(الحهد وصباريني,1979,ص .)130

 والهقصودبتموثالهاءىووجودهموثاتغيرهرغوبفييافيالهاءبحيثتغيرفي
طبيعتووخواصوبحيثيصبحغيرصالحلمكائناتالحية ,وتموثالهياهيشهؿتموثكافة

الهياهسواءهياهالشرب  ,وهياهالبحار ,والهحيطات ,واألنيار ,وأسبابتموثالهياه عديدة
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حهياهالصرؼالصحيوالنفايات الناتجة

هنيا ,كهياتالنفطالهطروحةفيالبحار  ,وطر
عفاألنشطةاآلدهيةاليوهيةفيالبحار( .)Todaro,2000,p.334
 .3تموثالتربة :

التربةىيالطبقةالسطحيةهفاألرض ,والتيتكونتعبرهبلييفالسنيفتحتتأثير
العواهؿالهناخيةالهختمفة,وىذهالطبقةتحددخصوبةاألرض,وهدىصبلحيتيالمزراعة 
(عهر,1988,ص .)26

ويقصد بتموث التربة( إدخاؿهوادغريبةفيالتربةتسببتغي اًرفيخواصياالفيزيائيةأو
الكيهيائيةأوالبيولوجيةالتيهفشأنياالقضاءعمىالكائناتالحيةالتيتستوطفالتربة
وتساىـ في عهمية التحمؿ لمهواد العضوية التي تنزع هنيا قيهتيا وصحتيا وقدرتيا عمى

اإلنتاج)(شحاتو,2004,ص .)104

هصادر تموث التربة هتعددة هنيا نظـ الري غير السميهة ,والتموث الكيهاوي لمتربة,

وعهمياتالتعديفوالصير,وتموثالهدفالكبرىقديؤثرفيالتربةالهجاورةليا,كهاتؤثر

الحروب الكبرى في تموث التربة ,وعهميات التعرية بفعؿ عواهؿ الزحؼ العهراني الذي
قمصالهناطؽالزراعية,والنفاياتبشتىأنواعياالتيتدفففيالتربة,إفحدوثتموثفي
بعض الهناطؽ هف التربة وحتى واف كانت نائية قد يؤدي النتقاؿ ىذا التموث لؤلراضي
الزراعيةعبراألهطارأوتحمؿتمؾالهموثاتبؿوقدتهتدىذهالهموثاتلمهياهالجوفية

(غرايبة,2010,ص .)126

 ويترتب عمى تموث التربة تأثيرات سمبية عمى اإلنساف سواء في الهجاؿ الصحي عبر
هبلهسةالجمدلمتربةالهموثةأوعبرشربالهاءالذييكوفقد تسربتإليوالهموثاتعبر

التربة ,وتأثيرات بيئية حيث تسبب ىذه الهموثات في تسهـ النباتات والحيوانات والنظاـ

البيئيككؿ,وتأثيراتاقتصاديةعبرانخفاض اإلنتاجالزراعيههايؤثرسمباً عمىاألهف

الغذائي(عهر .)27-26,1988,

التربة ظاىرة التصحر :يقصد بو (تدىور األرض في الهناطؽ
وهف هظاىر تدىور 

القاحمة ,وشبو القاحمة ,والجافة شبو الرطبة  نتيجة عواهؿ هختمفة هف بينيا االختبلفات

الهناخيةوأنشطةاإلنساف)(برناهجاألهـالهتحدةلمبيئة,2007,ص.)105
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وحذر العمهاء هف ىذه الظاىرة الخطيرة التي تجري عمى النظاـ العالهي لتغيير()%70
هف جهمة األراضي اليابسة  ,وسببت ىذه الظاىرة بتوقؼ(21هميوف ىكتار)عف تقديـ أي

هردود اقتصادي هف إنتاج غذاء أو هحاصيؿ تجارية أو لحوـ ,هها ينعكس سمباً عمى

أسعار الهواد الغذائية حيث يتوقع ارتفاعيا بهعدؿ( ,)%50-30ويكوف الهتضرر
األكبر(1,3هميار)شخصيعيشوفعمىالزراعةوصيداألسهاؾواستغبلؿالغاباتوجهع

النباتاتلتأهيفقوتيـاليوهي(هحهد,2012,ص .)427

 وهف الهظاىر األخرى لتموث التربة الرعي الجائر ,اإلسراؼ في الري ,قطع أشجار

الغابات,سوءالصرؼالصحي,االستخداـالهفرطفيالثرواتالطبيعية.

المشكمة البيئية الثانية :استنزاؼ الموارد:

تعرضت الكثير هف الهوارد الطبيعية الستنزاؼ عبر الزهف ,لذا أصبح صيانتيا,

الهحافظةعميياضرورةلتحقيؽبيئةهصانةغيرهستنزفة .

و

هفيوـالهواردهفالناحيةاالقتصاديةىوهايقوـاإلنسافبإدراؾ وتقييـهنفعتوهفالبيئة,

واعدادهلمدخوؿفيدائرةاالستغبلؿاالقتصاديإلشباعحاجاتهعينة(هندور ونعهةا﵀,
,1995ص .)28–27

أنواعالهوارد:تصنؼالهواردلنوعيفرئيسيفىها :

أ .الهواردغيرالهتجددة(األرصدة):

 ىذا النوع هف الهوارد تكوفىناؾ حدودلمكهية التييهكفاستخداهيا هنو في النياية,
عرضيااآلفبالنسبةلئلنسافثابت وهع
حيثتكونتىذه الهوارد عبرهبلييفالسنيف ,و 

هرورالزهفستنضب,ويهكفتقسيـالهواردغيرالهتجددةلقسهيفرئيسييف,قسـيستيمؾ
باالستعهاؿ وال يهكف إعادة استخداهو هرة أخرى بالتدوير كهصادر الوقود العضوي

كالبتروؿوالغازالطبيعي ,استهراراستيبلكوبالهعدالتالحاليةسيؤثرعمىوفرتيا,القسـ
الثاني هف ىذه الهوارد ىو الذي يهكف إعادة استخداهو هرات عدة بفعؿ التكنولوجيا

كالحديد,إعادةتدويرىذهالهوارديساعدفيالحفاظعمىنسبىذهالهوارد .


 الهكتار يساوي  01111م.2
32

ب .الهواردالهتجددة(التيارات):

ىذه الهوارد تتجدد طبيعياً خبلؿ فترة زهنية هعينة  ,وهنيا الهاء ,اليواء ,النباتات

والحيوانات ,أشعة الشهس ,...فرغـ تجدد ىذه الهوارد إال أف النشاط اإلنساني في
استخداهوليذهالهوارديهكفأفيؤثرسمباًعمىاستهرار ,وتجددىذهالهوارد .
وتقسـالهواردالهتجددةلنوعيفرئيسييف :

 .1هوارد ليا هناطؽ حرجة :كالغابات ,الحيوانات ,األسهاؾ ,التربة  ,...استهرار ىذا
الهورديتطمبأفيكوفهعدؿاستيبلكياأقؿأويساويهعدؿتجددىاطبيعياً.

 .2هوارد ليس ليا هناطؽ حرجة ىذه الهوارد يطمؽ عمييا بالهوارد الحرة تبقى هتجددة
يوافكانتهعرضة لمفناءفإفىذايكوفهؤقتاً لسوء
بغضالنظرعفالنشاطالبشر 

استخداهيا,فقديتعرضاليواءلمتموث(هندورونعهةا﵀,1995,ص )36–29
هواردرأسالهاؿ.
تقسـالهواردهفالناحيةاالقتصاديةإلىهواردطبيعية,هواردبشرية ,

وىذه تعتبر أساس الهشكمة
ارد السابقة عمى أساس أنيا نادرة 
ينظر االقتصاديوف لمهو 

االقتصاديةالتيتتكاثؼالجيودلمحدهنيا .

 يقصدباستنزاؼالهواردىوتقميؿقيهةالهوردأواختفائوعفأداءدورهالهحددلوهف
قبؿ الخالؽ في هنظوهة الحياة ,تقميؿ قيهة الهورد يهثؿ استنزاؼ جزئي ,بينها اختفاء

الهورد يهثؿ استنزاؼ كمي ,وىو أخطر درجات االستنزاؼ ,عهمية االستنزاؼ لمهوارد
تختمؼحسبنوعيةالهوارد(هتجددة,غيرهتجددة) .

 تعتبر عهمية استنزاؼ الهوارد هشكمة خطيرة لها تشكمو ىذه الهوارد هف أىهية لموجود
اإلنساني فيي تهثؿ أساس النشاط االقتصادي ورصيد التنهية الهستداهة لذلؾ البد هف

الهحافظةعمييا وصيانتيا .

ضوابط وهعايير هعينة لضهاف
صيانة الهوارد :تعني استخداـ رشيد لهوارد البيئة وفؽ 
اريةىذهالهواردألطوؿفترةههكنة ,وذلؾهفخبلؿتبنياستراتيجيةتقوـعمى
بقاءواستهر


أسسصحيحةتبدأبالتعرؼعمىطبيعةالهوارد(هتجددة,غيرهتجددة)  ,وهفثـالتعرؼ
لضغطاالستخداـالبشري,والبدهفإشراؾالهجتهعفيتمؾالصيانة

عمىحساسيةالهوارد

عبرتوعيتوبكؿهايتعمؽبالهواردهفحيثطبيعتيا ,وأسساستخداهيابصورةرشيدة,

اردوحهايتيا,وعهميةالصيانةتتطمب
والبدهفتوفرتشريعاتبيئيةتضهفصيانةىذهالهو 
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توفر رقابة تضهف حهاية الهوارد ,وأخي اًر تبني سياسة لضبط  وترشيد النهو السكاني بها

اردواهكانيةتفاديياأليضغط(قاسـ,2007,ص .)63
يتناسبهعقدراتالهو 

رابعاً  :المؤشرات البيئية:

الهؤشرىورقـهطمؽأونسبيأوتعبيرلفظيعفوضعسائدأوحالةهعيشية .
اآلثارالسمبيةالتيتتعرضلياالبيئةتتطمبوجودهقياسلمتعرؼهفخبللوعمىالوضع

الحالي لمبيئة ورصد التغيرات التي تحدث ليا ولمهوارد الطبيعية  ,وكذلؾ هدى تحقؽ

األىداؼ التي تضعيا الدوؿ والهؤسسات الدولية حوؿ البيئة ,نجد أف ىناؾ تعدد كبير
لهؤشرات البيئة وكذلؾ تعدد في الجيات التي تعتهد تمؾ الهؤشرات  ,وتعتبر الهؤشرات
البيئية جزء أساسي هف هؤشرات التنهية الهستداهة التي سيتـ التطرؽ ليا في الهبحث

الثاني ونكتفيفيىذاالهبحثبتناوؿهؤشربيئيهيـتستخدهودوؿالعالـلرصدالحالة
اردلديياوىوالبصهةالبيئية .

البيئيةوالهو

البصمة البيئية :

تعتبرالبصهةالبيئيةهفأىـالهؤشراتالهستخدهةلمتعرؼعمىاالستداهةالبيئيةفي
بمدهاحيثييدؼىذاالهؤشرلقياسهدىتأثيرهجتهعهعيفعمىكوكباألرضبها

يتضهنوهفنظـبيئية .

والحتسابالبصهةالبيئيةيتـالهقارنةبيفالطمبعمىالهوارد  ,وهقارنتوبالهعروضهف
ىذه الهوارد وىو ها يطمؽ عميو القدرة أو السعة البيولوجية ثـ ينتيي باحتساب اليكتار

العالهيلمفرد* .

 وكمهازادتالطمبعمىالهواردفيدولةهاعفسعتياالبيولوجيةفإفىذايعتبرهؤشر
لزيادةالقمؽالبيئيحيثيطمؽعمىىذهالدولة"دولةهدينةبيئياً" .

وتقيسالبصهةالبيئيةستةأنواعوىياألراضيالزراعية,األراضيالرعوية,األراضي

الهبنية,الغابات,هصائداألسهاؾباإلضافةالهتصاصالكربوف(الكواز,2014,ص .)4

بالنظر لمشكؿ ( )2.1يتضح أف ىناؾ أقاليـ في العالـ تحهؿ بصهة بيئية كبيرة هقارنة

وهنيا(آسياوالهحيطاليادي,أوروبا الدوؿالهنضهة لبلتحاداألوربي,

بالسعة البيولوجية ,
*اذلكتار العا دلي للفرد ىو مقياس يبني األراضي و البحار ادلنتجة الحتياجات اجملتمع يف دولة معينة من ادلوارد الطبيعية و ادلستوعبة أو ادلمتصة دلا ينت عن
سكان ىذه الدولة من خملفات (البصمة البيئية) و كلما زادت البصمة ( اذلكتار العادلي للفرد ) كلما كان ذلك مدعاة لزيادة القلق البيئي .

34

غربووسطآسياوأهريكياالشهالية)فعمىسبيؿالهثاؿنجدأفإقميـآسياوالهحيطاليادي
الطمب فيو عمى الهوارد يزيد عف السعة البيولوجية (العرض) وأف الهوارد تستنزؼ بأكثر

هفقدرتياعمىالتجددبهانسبتو(,)%60بينهافيأورباالدوؿالهنضهةلبلتحاداألوربي
الطمبيفوؽالعرضهفالهواردبهانسبتو( )%264حيثنبلحظأفىذهاألقاليـذات

نشاط صناعي كبير  ,وبالهقابؿ ىناؾ أقاليـ سعتيا البيولوجية أكبر هف بصهتيا البيئية

وهنيا(أفريقيا,أورباالدوؿغيرالهنضهةلبلتحاداألوربي,أهريكياالبلتينيةوهنطقةبحر
الكاريبي) فنجد في أفريقيا أف جانب العرض هف الهوارد يتفوؽ عمى جانب الطمب بها

نسبتو()%34بينهافيهنطقةأهريكاالبلتينية وهنطقةالبحرالكاريبيفإفجانبالعرض

يزيد عفالطمب بها نسبتو( )%342وتمؾاألقاليـ ذات نشاط صناعي هنخفض هقارنة
باألقاليـالسابقة .

اليكتارات العالمية لمفرد في عاـ 2003
شكؿ رقـ ( ) 2.1البصمة البيئية حسب قارات العالـ
المصدر :برنامج األمـ المتحدة لمبيئة  ،توقعات البيئة العالمية البيئة مف أجؿ التنمية  ، 2007،ص 202

خامساً :تقييـ األثر البيئي:

عهمية تقييـ األثر البيئيلمهشروعاتتيدؼلمتعرؼعمىاآلثارالناتجةعف إقاهةىذه

الهشروعات عمى البيئة  ,وهف ثـ تحديد االجراءات لمحد هف اآلثار السمبية الناتجة عنو
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عمىالبيئة ,وعهميةتقييـاألثرالبيئيتكوففيالهشروعاتالصغيرةوالكبيرةعمىحد
سواء ,ولكنياتتطمبدراسةهعهقةفيالهشاريعالكبيرة(دية,2008,ص.)15

وعهميةتقييـاألثرالبيئيقدتحتاجلوجودتخصصاتهتعددةكخبراءجيولوجييف,كيهياء,
تربة,زراعة,آثار,بيئة,اقتصاد(.عبدالبديع,2008,ص .)9

خطوات تقييـ األثر البيئي لممشاريع :

عهمية تقييـ األثر البيئي تتطمب السير في خطوات هتدرجة أجهميا دية في الخطوات

التالية(:دية,2008,ص )16

عوالبيئةالهحيطةبكؿهاتحتويوهفثروة.
 .1التعرؼعمىاآلثارالبيئيةلهوقعالهشرو 
 .2تقييـاآلثارالبيئيةالهتوقعةلمهشروع.

يجابيةوالهوازنة

يةواإل
 .3االستدالؿهفالهعموهاتالهتوفرةلموصوؿلنتائجالهشروعالسمب 
بينيا,وضعالتوصياتحوؿقبوؿالهش روعأورفضوهعوضعالهبرراتلذلؾ.

 .4إعادةعهميةالتقييـخبلؿهراحؿتطورالهشروع وتعديؿالتوصياتبناءعمييا.
 .5تقييـاألثراالجتهاعيلمهشروع.

 .6تقييـاألثرالبيئياالستراتيجي وذلؾبوضعسياساتبديمةليذهالهشاريعبحيثيكوف
أقؿعمىالبيئةوالهجتهعالهحمي.

ضررىا

 .7تقييـدورةحياةالهنتجبدءبالهدخبلت ,ثـالعهمياتالتصنيعية,ثـالهخرجات ,وكذلؾ
النفايات,وآليةالتخمصهنيا ,وهدىتأثيرىاعمىالبيئة.

إفهايهكفاستنتاجوهفىذاالهبحثأفالنظاـالبيئيتعرضالستنزاؼوتدىورفي
أغمبهكوناتو ولقدكانتالههارساتاالقتصاديةهفالهسبباتلذلؾاالستنزاؼ,وىذايبعد
االقتصادعفاليدؼاألسهىلو ,وىواالستثهار األهثؿلمهواردالهتاحة,كهاأفاستنزاؼ

الهوارد أثر سمباً عمى االقتصاد في حد ذاتو ,فإفالزيادة الهتحققة في النهواالقتصادي
يذىب جزء كبير هنيا إلصبلح الخمؿ في النظاـ البيئي ,كزيادة اإلنفاؽ الهوجو لمقطاع

الصحي ,ولمتغيراتالهناخية ,ولهعالجةالهياه ,والتربة ,والبطالةالناتجةعففقدافالعديد
هف الوظائؼ خاصة لمفقراء الهعتهديف عمى رأس الهاؿ الطبيعي في الحصوؿ عمى

دخوليـ  ,وكؿذلؾيستدعيتعديؿجذريفيالسموؾاالقتصادييأخذاالعتباراتالبيئية
فيالحسباف .
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تمييد:

المبحث الثاني :اإلطار العاـ لمتنمية المستدامة

شيد العالـ خبلؿ القرف الهاضي ظيور تطورات عمى جهيع األصعدة ,وفي كؿ
والتكنولوجية  ,وكانت التنهية هف أىـ القضايا العالهية حيث
الهجاالت وهنيا االقتصادية 

اءوالسياسييف ,وظيرحولياالعديدهفالنظريات .
كانتهحوراىتهاـالهفكريفوالخبر 

إفسيرالدوؿنحوتحقيؽالتنهيةالهنشودةالتيكافصمباىتهاهياالنواحياالقتصادية,

بدأتتظيرهشكبلتعدةحيثأفالنهواالقتصاديالسريعغيرالهتوازفأدىلهشكبلت

بيئيةتركتآثا اًرسمبيةعمىالهجتهعاتبسببأنواعالتموثالهختمفةالناتجةعفاألنشطة

االقتصادية وكذلؾ االستنزاؼ الهستهر لمهوارد الطبيعية خاصة غير الهتجددة  ,وتمؾ
الهشكبلتوغيرىالـتيدداإلنساففحسببؿتيددحؽاألجياؿالقادهةفيالعيشبهناخ

صحيآهفوحصوليـعمىحاجاتيـالهعيشية .

الهشكبلتالناتجةعفاألنشطةاالقتصاديةغيرالهستداهةتستمزـتبنينهوذججديدهف
التنهيةيجعؿاإلنسافىوهحورىا ,وفيذاتالوقتيجعؿهفاالقتصادوسيمةوليسغاية
ويحهيفرصاألجياؿالقادهةويحترـالنظـالطبيعيةالتيعمييا تتوقؼالحياةكميا ,وال
يستنزؼ الهوارد ,فظيرت التنهية الهستداهة باعتبارىا النهوذج األهثؿ الذي يوازف بيف

االعتباراتاالقتصادية ,واالجتهاعية ,والبيئةوارتفعتاألصواتالعالهيةالهطالبةبالتنهية
الهستداهةبسبباخفاقاتأشكاؿالتنهيةالتقميديةفيالقضاءعمىالفقر,والبطالة  ,وتوفير

األهف الغذائي ,والحد هف هشاكؿ التموث ,واستنزاؼ الهوارد ,بؿ إف التنهية الهستداهة
تحهؿبعداًأخبلقياًحيثتجعؿهسؤوليةلمجيؿالحالياتجاهاألجياؿالقادهة .

التنهية الهستداهة لـ تعد ترفاً فكرياً بؿ هطمب أساسي لتحقيؽ العدالة في توزيع ثهار
التنهيةوهكاسبيافأصبحتذاتاىتهاـفيالهحافؿالدوليةوىدؼتسعىالدوؿلتحقيقو .

أوال :مفيوـ التنمية المستدامة وجذورىا التاريخية  :

التنهيةالهستداهةهفيوـحديثبدأيستخدـكثي اًرفياألدبالتنهويالهعاصر,ولكفىذا
الهفيوـتعددتتعريفاتووالرؤىحولوويعودذلؾالختبلؼآراءالعمهاءوالهؤسساتالتي

تناولت التنهية الهستداهة فهنيـ هف ينظر ليا بهنظور ضيؽ يقتصر عمى البعد البيئي
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والهناخيوهنيـهفينظرليابهنظورهوسعحيثتشهؿالجوانباالقتصاديةواالجتهاعية
والبيئية .

تعريؼ التنمية المستدامة:

أ .التعريؼالمغويلمتنهيةالهستداهة:يتكوفهفيوـالتنهيةالهستداهةهفشقيفىها
يادةوالكثرة,والتنهيةىيالعهؿعمى
وىيهفالنهاءوالز 

التنهية وهصدرهفالفعؿ(نهى)
إحداثالنهاء,بينهااالستداهةهأخوذةهفاستداهةالشيءأيطمبدواهووالهواظبةعميو

(ابفهنظور,2006,ص-213ص .)341
التعريؼاالصطبلحيلمتنهيةالهستداهة:
ب  .


 ىناؾتعريفاتهتعددةلمتنهيةالهستداهةهنياالتعريؼالواردفيتقريرلجنةبرونتبلند
الذينشرهفطرؼالمجنةالعمهيةلمبيئةوالتنهيةعاـ()1987ـوالذي يعتبرالتعريؼ

األكثرانتشا اًرلمتنهيةالهستداهةحيثعرؼالتنهيةالهستداهةبأنيا(:تنهيةتمبياحتياجات
الجيؿالحالي,دوفالهساسبقدرةاألجياؿالقادهةعمىالوفاءباحتياجاتيا) 

(الجيوسي,2013,ص .)23

وعرفياهؤتهراألهـالهتحدةلمبيئةوالتنهيةالهنعقدفيريوديجانيروسنة()1992بأنيا

والبيئية
(ضرورة انجاز الحؽ في التنهية ,حيث تتحقؽ بشكؿ هتساو الحاجات التنهوية 
ألجياؿالحاضروالهستقبؿ)(هوسيشيت,ترجهةشاىيف,2000,ص .)13

بالنظر لتعريفات التنهية الهستداهة فإنيا عهمت عمى الربط ها بيف البيئة والهجتهع
واالقتصاد وىذا ها هيز التنهية الهستداهة عف سابقاتيا هف أنواع وصور التنهية السابقة

بحيث جعمت كؿ هف االقتصاد والهجتهع هقيديف بحدود البيئة بهعنى البد هف ضبط
واألنشطة االقتصادية في ضوء اهكانيات النظاـ البيئي
احتياجات الهجتهع الهختمفة 

الهتاحةوعدـاستنزافياأكثرهفسعتياالبيولوجيةويوضحذلؾالشكؿرقـ( .)2.2



تقريربرونتبلند:سهيبيذااالسـنسبةلرئيسةالمجنةالعالهيةلمبيئةوالتنهيةالتيقاهتبإعدادالتقرير

وىيرئيسةوزراءالنرويجالسابقةغروىارليـبرونتبلند .



38




الشكؿ رقـ ()2.2العالقة التي تربط االقتصاد والمجتمع والبيئة:
المصدر :عودة الجيوسي ,االسالم والتنمية المستدامة رؤى كونية جديدة ,مؤسسة فريدريش ايبرت,
عمان ,ط ,2103 , 2ص22

الجذور التاريخية لمفيوـ التنمية المستدامة:

التنهية الهستداهة كههارسة ال تعتبر ظاىرة جديدة بؿ هارسيا اإلنساف هنذ الحضارات
القديهةعبراالىتهاـبالبيئةوالهحافظةعمىهواردىاوتنهيتيا,حيثنجدذلؾفيكتابات

الفبلسفة اإلغريؽ كأرسطو وأفبلطوف  ,وكذلؾ في أنهاط الزراعة والري في ببلد ها بيف

النيريف  ,وفي الحضارة الهصرية القديهة ,ونجد ذلؾ في الكتب السهاوية التي نظهت
العبلقةبيفاالنسافوهحيطوفنجدأفاألسموبالقرآنياستخدـأسموبالترغيبوالترىيب

لمحثعمىحهايةالبيئةوهواردىافيأكثرهفهوضع .

(زيهرهاف,ترجهةروهية,2006,ص )11

االىتهاـ بالتنهية الهستداهة لـ يأخذ األطر الهنيجية إال في النصؼ الثاني هف القرف
الهاضيلظيورالعديدهفالهشكبلتالبيئيةواستنزاؼالهواردخاصةفيأعقابالحرب

بل
العالهيةالثانيةحيثظيرالسبلحالنوويوتسابقتالدوؿفيالحصوؿعميوليضيؼشك ً

جديداً وخطي اًرهفأشكاؿالتموث,وارتفعت األصواتالتيتناديبضرورةالهحافظةعمى

البيئة ففي عاـ ( )1962صدر الكتاب الشيير الربيع الصاهت لراشيؿ كارسوف الذي
أحدثصدىكبيرفيالوالياتالهتحدةوالعالـحيثحذرهفاستخداـالهبيداتالكيهيائية

الصناعية لمقضاء عمى اآلفات ودعا الحتراـ النظاـ البيئي حفاظاً عمى صحة االنساف
والبيئة ( )Carson, 2009 ,P.30
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هراحؿالتطورالتاريخيلهفيوـالتنهيةالهستداهة(روهانو,2003,ص .)52-51

أ -التنهيةبوصفيارديؼلمنهواالقتصادي.

ب -التنهيةكرديؼلمنهواالقتصاديهعإعادةالتوزيع.

ت -التنهيةاالقتصاديةواالجتهاعيةالشاهمة(االحتياجاتاألساسية).

ث -التنهيةالهستداهة.


الجدوؿ رقـ ( )2.1يعطي شرحاً أكثر تفصيبلً لمهراحؿ األربعة السابقة ,وخبلؿ ىذه
الهراحؿوقبميايوجدهحطاتىاهةفيهراحؿتطورالتنهيةيجهؿأىهياالجدوؿرقـ 

(  ,)2.2وبناء عمى ها سبؽ يهكف تقسيـ النهاذج التنهوية إلى قسهيف رئيسييف ,النهاذج
وىي ها يطمؽ عمييا بالتنهية العادية أو التقميدية,
التنهوية ها قبؿ التنهية الهستداهة 

وىو الهتهثؿ في التنهية الهستداهة كها ىو هوضح في الجدوؿ رقـ
والنهوذج الهعاصر 
(.)2.3
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جدوؿرقـ()2.1تطورهفيوـالتنهيةوهحتواىاهنذنيايةالحربالعالهيةالثانية 
المرحمة

مفيوـ التنمية

محتوى التنمية و درجة التركيز

أسموب المعالجة

الفترة الزمنية
نيايةالحربالعالهية

-

اىتهاـكبيربالجوانباالقتصادية

هعالجةكؿجانبهف

القرفالعشريف 

-

اىهاؿالجوانبالبيئية 

هنتصؼالستينات–

-

اىتهاـكبيربالجوانباالقتصادية

-

اىتهاـضعيؼبالجوانبالبيئية 

 .1

التنهية=النهواالقتصادي 

 .2

التنهية=النهواالقتصادي+

 .3

التنهيةالشاهمة=االىتهاـبجهيع هنتصؼالسبعينات–

التوزيعالعادؿ 

الجوانباالقتصاديةو

الثانية–هنتصؼستينات -

هنتصؼسبعيناتالقرف

العشريف 

-

اىتهاـضعيؼبالجوانباالجتهاعية

اىتهاـهتوسطبالجوانباالجتهاعية

الجوانبهعالجةهستقمة
عفالجوانباألخرى 

المبدأ العاـ لمتنمية بالنسبة لإلنساف
اإلنسافىدؼالتنهية 

(التنهيةهفأجؿاإلنساف) 

(افتراضعدـوجود

اإلنسافىدؼالتنهية/التنهيةهفأجؿ

الجوانبهجتهعة) 

اإلنسافوسيمةالتنهية/تنهيةاإلنساف .

تأثيراتهتبادلةبيف

اإلنساف.

-

اىتهاـكبيربالجوانباالقتصادية

اإلنسافىدؼالتنهية/التنهيةهفأجؿ

-

اىتهاـهتوسطبالجوانبالبيئية 

اإلنسافوسيمةالتنهية/تنهيةاإلنساف .

االجتهاعيةبالهستوىنفسو 

هنتصؼثهانيناتالقرف

العشريف 

-

اإلنساف 

اىتهاـكبيربالجوانباالجتهاعية

اإلنسافصانعالتنهية/تنهيةبواسطة

اإلنساف 
 .4

التنهيةالهستداهة=االىتهاـ

النصؼالثانيهف

-

اىتهاـكبيربالجوانباالقتصادية

هعالجةكؿجانبهف

واالجتهاعيةوالبيئيةبنفس

حتىوقتناالحاضر 

-

اىتهاـكبيربالجوانبالبيئية

هعالجوانباألخرى

اإلنسافوسيمةالتنهية/تنهيةاإلنساف .

تأثيراتهتبادلةبيف

اإلنساف 

بجهيعجوانبالحياةاالقتصادية ثهانيناتالقرفالعشريفو -
الهستوى 

-

اىتهاـكبيربالجوانباالجتهاعية

اىتهاـكبيربالجوانبالروحية

والثقافية 

الجوانبهعالجةتكاهمية

(افتراضعدـوجود
الجوانبهجتهعة) 

اإلنسافىدؼالتنهية/التنهيةهفأجؿ

اإلنساف 

اإلنسافصانعالتنهية/تنهيةبواسطة


الهصدر:عثهافغنيـ,هاجدالزنط,التنهيةالهستداهة:فمسفتياوأساليبتخطيطياوأدواتقياسيا,دارالصفاءلمنشروالتوزيع,عهاف,ط,2010,1ص 34
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جدوؿ رقـ (  ) 2.2التطور الفكري لمفيوـ التنمية المستدامة
الفترة 

أىـاألحداثالهتعمقةبالتنهيةالهستداهة 

  1950نشرت االتحاد العالهي لمحفاظ عمى الطبيعة أوؿ تقرير حوؿ البيئة العالهية و أعتبر ىذا التقرير رائداً
خبلؿىذهالفترةفيهجاؿالهقارباتالهتعمقةبالهوازنةبيفاالقتصادوالبيئةفيتمؾالفترة .

1968

انشاء نادي روها و كاف اليدؼ هف انشائو هعالجة النهو االقتصادي الهفرط وتأثيراتو الهستقبمية,حيث
أصدرتقريرهالياـفيعاـ1972حوؿحدودالنهو(صعب,1999,ص.)2-1

  1972عقداألهـالهتحدةلهؤتهرستوكيولـتناوؿقضاياالبيئةوهشكبلتيا,وانطبلقاهفىذاالهؤتهرأنشأت

الجهعيةالعاهةفيديسهبر1972برناهجاألهـالهتحدةلمبيئة(,)UNEPكافاليدؼهفانشائوتأهيف

هنبرلمهجتهعالدولي يناقشهفخبللوالهشكبلتالبيئيةويضعسياساتوخططعهؿلهعالجتيا,كها
يساعدالدوؿالناهيةفيتطويرسياساتبيئيةسميهةوتنفيذىافيإطارالتنهيةالهتوازنة.
  1982أطمؽ برناهج األهـ الهتحدة لمبيئةفكرةربط العهؿ البيئي بالتنهية القابمةلبلستهرار,وبهبادرة هف برناهج

األهـ الهتحدة لمبيئة في دورتو الحادية عشر ,أنشأت األهـ الهتحدة عاـ « 1983المجنة الد ولية لمبيئة
والتنهية»برئاسةرئيسةوزراءالنرويجغروىارليـبرونتبلند .

  1987وأصدرت المجنة السابقة تقريرىا الشيير بعنواف «هستقبمنا الهشترؾ» ,الذي ركز عمى وجوب تعديؿ
أنهاطالتنهيةبهايحوؿدوفاستيبلؾالهواردالطبيعيةإلىحدوداإلفبلس .

1992

هؤتهر قهة لمبيئة والتنهية في ريو دي جانيرو بالب ارزيؿ سنة  1992عرؼ باسـ «قهة األرض» ,و

االطار الهؤسسي لمعبلقة بيف هتطمبات التنهية وواجبات الحفاظ عمى البيئة ,وهف أىـ النتائج الهنبثقة

عفالقهةجدوؿأعهاؿ(أجندة)القرف( *21نصرالديفوعبيدات,2011,ص.)3
1997

انبثؽعفقهةاألرضاتفاقيةكيوتووىيهعاىدة بيئيةدوليةىدفياتحقيؽتثبيتتركيزالغازاتالدفيئة

في الغبلؼ الجوي عند هستوى يحوؿ دوف تدخؿ خطير هف التدخؿ البشري في النظاـ الهناخي,وتـ

اعتهادبروتوكوؿكيوتوعاـ,1997أصبحالبروتوكوؿحيزالتنفيذعاـ2000
2002

عقدهؤتهرالقهةالعالهيةلمتنهيةالهستداهة(ريو)10+فيجوىانسبورغبجنوبأفريقياالذيأكدعمى
ضرورةتغييرأنهاطاالستيبلؾواإلنتاجوالحفاظعمىالتنوعالبيولوجيوالهواردالطبيعية .

  2007الهؤتهر الدولي لهواجية التغيرات الهناخية بهدينة بالي بإندونيسيا ,وتهحورت نقاشاتو حوؿ العديد هف
الهشاكؿالبيئيةالخطيرةأىهياارتفاعدرجةح اررةاألرضبشكؿكبيربسبباالحتباسالحراري .

  2010انعقدت قهة الهناخ "بكوبنياغف" ,لشعور الهجتهعالدولي أف حالة البيئة في العالـ في تدىور هستهر

بالرغـ هف عقد الهؤتهرات وابراـ االتفاقيات ,وقد ناقشت قهة الهناخ التغيرات الهناخية وكيفية هواجيتيا
وسبؿتحقيؽتنهيةعالهيةهستداهةتراعيالجوانبالبيئية(صعب,1999,ص .)2-1

* األجندة  21تمثؿ برنامج العمؿ الشامؿ الذي تبنيو  182دولة ،و الخطة التفصيمية لتحقيؽ المستقبؿ المتواصؿ لكوكب األرض منذ
عاـ  1994و خالؿ القرف  ،21وىي أوؿ وثيقة مف نوعيا تحظى باتفاؽ دولي واسع يعكس إجماعا عالمياً و التزاماً سياسياً مف أعمى

مستوى ،واألجندة تجمع سمسمة مف الموضوعات تنتظـ في أربعيف فصال ،و مائة و خمسة عشر مجاالً مف مجاالت العمؿ ،يمثؿ كؿ

منيا بعداً ىاماً مف أبعاد استراتيجية لفترة انتقالية شاممة لألعماؿ التي يمزـ القياـ بيا لمحماية البيئية ،والتنمية البشرية بشكؿ متكامؿ.
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جدوؿ رقـ (  :) 2.3الفرؽ بيف التنمية العادية والتنمية المستدامة
وجو المقارنة
األىداؼ

التنمية المستدامة

التنمية العادية

توظيػػؼجهيػػعهػواردالهجتهػػعهػػفأجػػؿ تمبيةحاجاتالحاضردوفالهساوهةعمػى
زيػ ػ ػ ػ ػ ػػادةالػ ػ ػ ػ ػ ػػدخؿوتحسػ ػ ػ ػ ػ ػػيفالحالػ ػ ػ ػ ػ ػػة قدرةاألجياؿالقادهةفيتأهيفحاجاتيـ .
االقتصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاديةوتحسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيفالرفاىيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

االجتهاعيةباالستيبلؾ .

األبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد زيػ ػ ػػادةالتنهي ػ ػ ػػةاالقتص ػ ػ ػػاديةواس ػ ػ ػػتخداـ تغييػػرأنهػػاطاالسػػتيبلؾبتخفػػيضهسػػتوى
االقتصػػػػػػػادية التكنولوجيةاألوليةلزيادةاإلنتاج .

و

هػ ػ ػ ػػفالتفػ ػ ػ ػػاوتفػ ػ ػ ػػيالػ ػ ػ ػػدخؿواسػ ػ ػ ػػتخداـ
تكنولوجي ػ ػ ػػاهتط ػ ػ ػػورةأنظ ػ ػ ػػؼوأكف ػ ػ ػػأف ػ ػ ػػي

التكنولوجية

استيبلؾالطاقةوتقميؿاالنبعاثات .

األبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد غيرهوجودة .

الحفاظعمىالنظاـالبيئيوحهايةالهػوارد

الطبيعيػػةهػػفالضػػغوطالبش ػريةوهعػػدالت

البيئية

ركائزىا

استيبلؾالطاقػةوتحسػيفكفاءتيػاوالحػد

االستيبلؾالهرتفعة .
اله ػ ػ ػواردالطبيعيػ ػ ػػةالهتاحػ ػ ػػة,الهنشػ ػ ػػآت وح ػ ػ ػػدةالهصػ ػ ػ ػػير,االس ػ ػ ػػتداهة,الهشػ ػ ػ ػػاركة
االقتصػ ػ ػػادية,أدواتاإلنتػ ػ ػػاج,رؤوس الشػػعبية,القػػيـ,العدالػػة,الهسػػاواة,ترشػػيد
األه ػ ػ ػواؿ,األس ػ ػ ػواؽ,الطاقػ ػ ػػةواله ػ ػ ػواد السكاف .
الخاـ .

الهصدر:و ازرةالشؤوفالبمديةوالقروية,دليؿتفعيؿالتنهيةالهستداهةفيالتخطيط,ط,1هجمة

دورية,هكتبةفيدالوطنية,السعودية,2005,ص 4


ثانياً :وجيات النظر المختمفة حوؿ التنمية المستدامة:

رغـوجودإجهاععمىالهبادئالتيتناديبياالتنهيةالهستداهةإال أنويوجداختبلؼفي

آليةتحقيقياحيثيوجداتجاىافرئيسيافينظرافلمتنهيةالهستداهةبصورةهتباينةإحداىها
يوصؼ بالجناح الهعتدؿ ويطمؽ عميو "حركة االستداهة الضعيفة",وآخر ثورييطمؽ عميو

"حركة االستداهة القوية" ,باإلضافة لمهنيج اإلسبلهي الذي وضع رؤية أكثر توازناً
واعتداالً .
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أ .االستداهةالضعيفة(الهتهركزةحوؿاإلنساف) :

يعتقدأنصارىذااالتجاهبأفىناؾحاجةلتوسيعنطاؽالهخزوفهفالهواردوذلؾعبر
تطوير هوارد هتجددة ,وايجاد بدائؿ لمهوارد غير الهتجددة ,واالستخداـ األهثؿ لمهوارد,
وتفعيؿ التكنولوجيا إليجاد حموؿ لمهشاكؿ البيئية الرئيسية الهتهثمة في التموث واستنزاؼ

الهوارد .

أنصار ىذا االتجاه يرجعوف األزهة البيئية لمجيؿ والجشع والههارسات الحهقاء في

التعاهؿ هع البيئة التي يهكف الحد هنيا عبر سف التشريعات وزيادة التعميـ وتغيير القوانيف
الضريبية,والتأكيدعمىالواجباألخبلقيلمجيؿالحالياتجاهاألجياؿالقادهة .

يثؽىذااالتجاهبقدرةاإلنسافعمىحؿأيهشكمةيهكفأفتظيرفيهايتعمؽبنفاذالهوارد

ويبرروف ذلؾ بأف الخبرة العمهية والتقنية في هجاؿ التصنيع ستردـ الفجوة بيف الطمب
والعرضعمىالهواردهفخبلؿالتحكـفيهخزوفالهواردلموفاءباحتياجاتالهجتهع,وال

يروف حاجة إلحداث تغيير جوىري فيها يتعمؽ بالتقدـ والتنهية (الغاهدي ,2009 ,ص

 .)196–193

ب .االستداهةالقوية(الهتهركزةحوؿالبيئة) :

االستداهة الضعيفة ركزت عمى االستهرار في النهو االقتصادي هع هراعاة الجوانب

البيئية ولكف اتجاه الهستداهة القوية رفض ىذا الطرح العتقادىـ بأف األرض هورد ناضب
غيرهتجددلذلؾالهستقبؿبيئيإالبتعديؿالطمبواالستيبلؾالبلهتناىي .

ىذا االتجاه والذي يطمؽ عميو أيضاً "االيكولوجيا العهيقة"أو الهذىب األيكولوجي (التبيؤ)
ييتـ بدراسة العبلقة بيف الكائف الحي والبيئة التي يعيش فييا ,وعمى اإلنساف أف يكيؼ
نفسولمحفاظعمىالطبيعةالهيددةبدؿهفتكيؼاألرضلتناسباحتياجاتاإلنساف,يرى

ىذا االتجاه لمتنهية الهستداهة عمى أنيا وسيمة لتحسيف نوعية حياة اإلنساف ضهف حدود

القدرةاالحتهاليةالحيويةلؤلرض,بناءعمىذلؾىدؼالتنهيةالهستداهةىوحهايةاتساؽ
الطبيعة وليس هف أجؿ سعادة البشر فقط كها في االستداهة الضعيفة الهتهركزة حوؿ
اإلنساف,فالطبيعةعندىـلياحقوؽحيويةالتحتاجلتبريربهعاييرهنفعتيالمبشر 
(الغاهدي,2009,ص .)203
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دافع اتجاه اإليكولوجيا الهعهقة عف الطرح القائـ عمى " هبدأ نظرية القيهة الخضراء "
التيتعطيقيهةاستثنائيةلمغبلؼالحيويبؿوتجعؿلوأسبقيةعمىهصالحاإلنسافففي
هبادئ االيكولوجيا الهعهقة تعتبر حقوؽ الحيواف واألشجار أهور ليا أسبقية عمى حقوؽ

اإلنساف,والطبيعية تنفرد بقيهة خاصة ليا لذا في بعض األحياف يعتقد أنصار اإليكولوجيا

الهعهقةبضرورةخفضعددالسكافلتحقيؽاألىداؼالبيئيةالهنشودة 

(رادتسكي,2003,ص .)13

الً لبلتجاىيف السابقيف لمتنهية الهستداهة اتجاه االستداهة الضعيفة تؤهف بضرورة
إجها 
الهحافظة عمى نصيب الفرد هف الدخؿ الناتج عف رصيد رأس الهاؿ بشقيو الطبيعي وغير

الطبيعي وىذا يعني إهكانية إحبلؿ ىذيف النوعيف هف رأس الهاؿ فيسهح بتآكؿ رأس الهاؿ
بلًإحبلؿالتربةالصناعية
الطبيعيطالهايهكفتعويضوبأنواعهفرأسالهاؿاألخرىفهث 

هحؿ التربة الطبيعية,بينها االستداهة القوية ترى بضرورة الهحافظة عمى كافة أنواع رأس

الهاؿ وتحقيؽ التكاهؿ بينياعكس النظرة التنافسية في االتجاه األوؿ ووضعت عدةهبادئ

لضهاف ذلؾ أطمؽ عمييا "الهبادئ التحوطية"وهنيا عدـ استخداـ الهوارد الهتجددة بهعدؿ
يتخطى هعدؿ تجديدىا واستخداـ الهوارد غير الهتجددة بحذر وكفاءة هع الحفاظ عمى حؽ

األجياؿالقادهة(الييتيوالهيندي,2008,ص .)20
ت .رؤيةاإلسبلـلعبلقةاإلنسافبالبيئة :


نةبيفاإلنسافوالبيئةعهاجاء

يعتقدالباحثأف اإلسبلـوضعرؤيةأكثرشهوليةوهتز
فياالتجاىيفالسابقيففقدسخرالكوفبكؿهافيولخدهةاإلنسافبصفتوخميفةعمىىذا
ُ

عهارة الكوف
الكوف  ولكف ىذا االستخبلؼ لو ضوابط أوضحتو النصوص القرآنية  وهنيا 
تدهيرواالعتداءعمىحقوؽالغير .

اؼوال
واكتشاؼأس اررهوعدـاإلسر 

ثالثاً :أبعاد التنمية المستدامة وأىدافيا ومؤشرات قياسيا:

تتهيزالتنهيةالهستداهةبتعددأبعادىاالتيتتداخؿفيهابينيا ولكؿبعدهفىذهاألبعاد
)وىيبعنواف
أىداؼأوضحتياخطةالتنهيةالهستداهةالتيأقرتياقهةأههيةعاـ( 2015
تحويؿعالهناخطةالتنهيةالهستداهة()2030وىيتضـ()17ىدؼو()169غاية

و()230هؤشرقياس *.

تاريخ الدخول http://www.un.org/sustainabledevelopment 5104/5/51
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*

البعد األوؿ:البعداالقتصادي :
ييدؼىذاالبعدلزيادةرفاىيةالهجتهعألقصىحدوالقضاءعمىالفقرهفخبلؿ
استغبلؿأهثؿلمهواردالطبيعيةالهتاحةويندرجتحتىذاالبعدعناصرأجهمياقاسـ
كالتالي(قاسـ,2007,ص )31-29
 .1إيقاؼتبديدالهواردالطبيعية.

 .2تقميصتبعيةالدوؿالناهيةلمدوؿالهتقدهة.

 .3تقميصاإلنفاؽالعسكريوتوجييونحوتحقيؽالتنهية.
 .4هسئوليةالدوؿالهتقدهةعفالتموثوكيفيةعبلجو .
يعالدخؿوالهوارد .

 .5الحدهفالتفاوتفيتوز

البعد الثاني:البعداالجتهاعي :

 يركزىذاالبعدعمىالحدهفالفقروالبطالةوحفظحقوؽالهرأةوتقميصالفجواتبيف
األغنياء والفقراء وأىـ عناصر ىذا البعد التي أجهميا الشيخ في العناصر التالية

(الشيخ,2015,ص : )299

 .1تثبيتالنهوالديهوغرافيلمحدهفاستنزاؼالهوارد.

يةوالريفية.
 .2االىتهاـبالتوزيعالسكانيبيفالهناطؽالحضر 
 .3االستخداـاألهثؿلمهوردالبشريعبرتحسيفخدهاتالتعميـ,الصحة,وهحاربةالفقر.

 .4تفعيؿدورالهرأة.
البعد الثالث :البعدالبيئي:
وتتهثؿأىداؼالبعدالبيئيفي(:قاسـ,2007,ص )335-4
أ .حهايةالهواردالطبيعية .

ب .الحفاظعمىالهحيطالهائي.

ت .صيانةثراءاألرضفيالتنوعالبيولوجي.

ث .حهايةالهناخهفاالحتباسالحراري.
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البعد الرابع :البعدالتكنولوجي:
 وىذاالبعدلوأىهيةكبيرةباعتبارأفاألنشطةالصناعيةبهاتحتويوهفآالتوهعدات
وهايترتبعميياهفهخمفاتوانبعاثاتسببتموثوتدىورعمىالنظاـالبيئي,فالتنهية

الهستداهةركزتعمىاستعهاؿتكنولوجياأنظؼوأكفأوتعهؿعمىتقميصاستيبلؾالطاقة
وغيرىاهفالهواردالطبيعيةألدنىحدويترتبعمييانفاياتأوهموثاتأقؿخطر وتقبؿ

التدويرلمنفاياتداخمياً,وتعهؿهعالنظـالطبيعيةأوتساندىابغيةاستعهاؿالتكنولوجيا

األكثرنقاءوأقؿتكمفةاقتصاديةوحتىيتحقؽذلؾالبدهفوجودتشريعاترادعةوكذلؾ

وعمى هستوى الدوؿ أف يكوف ىناؾ تعاوف تكنولوجي بها يسد
تفعيؿ الض ارئب البيئية ,
الفجوة بيفالبمدافالصناعية والناهية ويزيداإلنتاجية االقتصادية ويحقؽنوع هف التوازف

البيئيويحوؿدوفالتدىورفيالبيئة .

وتسعىالتنهيةالهستداهةلمحدهفانبعاثاتالغازاتوالعهؿعمىاستقرارتركزالغازات
*
ت الهحروقات والهموثات بنسبيا في الغبلؼ الجوي
َخمَّ ْ
الدفيئة في الغبلؼ الجوي التي أ َ
وكذلؾ الحد هف تدىور طبقة األوزوف ,وال يهكف تحقيؽ ذلؾ إال بوجود إرادة قوية بيف
جهيع دوؿ العالـ لمحد هفاألثار السمبية لؤلنشطة البشرية عمى البيئة (الشيخ,2015 ,

ص .)302

البعد الخامس :البعدالسياسي:

البعدالسياسييهثؿالركيزةاألساسيةلتحقيؽالتنهيةالهستداهةفغياباإلرادةالسياسية
سيؤثر سمباً عمى أبعاد التنهية االقتصادية واالجتهاعية والبيئية لذا البد هف وجود قناعة

راسخةعندالقيادةالسياسيةبأىهيةالتنهيةالهستداهةلمحدهفالضرر البيئيالذيأصاب

الكرةاألرضية  ,ولمحفاظعمىحؽاألجياؿالقادهةلتقميصالفجواتبيفطبقاتالهجتهع,

والتنهية الهستداهة بأبعادىا الخهسة هتداخمة هع بعضيا البعض فأساسيا وجود إرادة
وقناعةهفالقيادةالسياسيةبهستوىالضررالبيئيوأىهيةاعتهادالتنهيةالهستداهةإليجاد
حموؿلمهشكبلتالبيئية وتحقيؽتوازفبيفالجوانباالقتصاديةواالجتهاعيةوالبيئية وتبني 

الغازات الدفيئة ىي غازات توجد يف الغالف اجلوي تتميز بقدرهتا على امتصاص األشعة اليت تفقدىا األرض (األشعة حتت احلمراء) فتقلل ضياع احلرارة
من األرض إىل الفضاء ،زيادهتا عن احلد ادلطلوب يعمل على تسخني جو األرض وبالتايل تساىم يف ظاىرة االحتباس احلراري
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تكنولوجيانظيفةتساعدفيتحقيؽذلؾ(صالحي,2008,ص)872ويهكفتوضيحذلؾ
بالشكؿرقـ( )2.3


البعد السياسي

شكؿ رقـ ( )2.3تداخؿ أبعاد التنمية المستدامة

الهصدر :صالح صالحي ,التنهية الشاهمة الهستداهة والكفاءة االستخداهية لمثروة البترولية في الجزائر ,بحوث
وأدوات الهمتقى الدولي حوؿ التنهية الهستداهة والكفاءة االستخداهية لمهوارد الهتاحة,كمية العموـ االقتصادية وعموـ

التيسير,جاهعةسطيؼ,الجزائر,2008,ص 872


 لكييتـالتعرؼعمىهستوىالتقدـالذيأحرزتوالدوؿنحوتحقيؽالتنهيةالهستداهة
البدهفتوفرأدواتلقياسىذاالتقدـ وتتهثؿىذهاألدواتفيهااصطمحعمىتسهيتو 

" هؤشرات التنهية الهستداهة " ىذه الهؤشرات تـ اشتقاقيا هف أبعاد التنهية الهستداهة

وأىدافيا  ,وتتغير ىذه الهؤشرات في عددىا ونوعيا هف فترة ألخرى ,وهف دولة ألخرى
والخبرة الهتاحة والبيانات
واختبلؼ أول وياتيا 
الختبلؼ وتعدد أىداؼ التنهية الهستداهة 

الهتوفرة(غنيـوزنط,2010,ص .)254

وتقسـهؤشراتالتنهيةالهستداهةلفئاترئيسيةهنياهؤشراتاقتصاديةواجتهاعيةوبيئية
وهؤسسيةالهمحؽرقـ()1يوضحجزءهفىذهالهؤشرات .
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رابعاً :مبررات التنمية المستدامة:

االىتهاـ بالتنهية الهستداهة كهنيج تنهوي بديؿ لمنهاذج السابقة لـ يكف عبثاً بؿ لو ها

يبرره,وهفىذهالهبررات(:أبوالعبل,2004,ص )212

 .1هستوياتالضررالهرتفعةالتيتعرضلياالنظاـالبيئي.

ازفالبيئيوالهواردالطبيعية

 .2الدراساتالحديثةالتيأكدتعمىض رورةالحفاظعمىالتو
خاصةغيرالهتجددة(بيتر,وآخروف,ترجهةالغاهدي,2002,ص .)423

 .3الهشكبلتالتيتواجوالعهميةالتنهويةفيالدوؿالناهيةحيثلـتفمحاالستراتيجيات
التنهويةالسابقةفيهعالجتيا .

 .4التزايدالسكانيوهاترتبعميوهفزيادةاستيبلؾالهواردالطبيعية.
 .5أزهاتالطاقةالهتكررةالناتجةعفاالستغبلؿالهفرطلمثرواتالطبيعيةغيرالهتجددة
وتموثالبيئة.

 .6العولهةواالنفتاحاالقتصاديههازادالفجواتداخؿالهجتهعالواحدوكذلؾبيفالدوؿ
ههاأضعؼسمطةالدولةوأدىلييهنةشركاتهتعددةالجنسياتالتيحققتهستويات

الناهيةوالفئاتالفقيرة.

هرتفعةهفاألرباحعمىحسابالدوؿ
 .7حفظاألصوؿالطبيعيةلصوفحقوؽاألجياؿالقادهة.

 .8التوقعاتبزيادةاإلنتاجالعالهي وبالتاليزيادةهستوياتالتموثوىدرالهوارد.

 .9انتشار العديد هف األهراض واألوبئة التي تيدد صحة اإلنساف بسبب التموث(ىاشـ,
,2011ص)248-247

خامساً :مبادئ التنمية المستدامة:

التنهيةالهستداهةذاتأسسوهبادئتسيؿهفعهميةالتنهيةفيهفيوهياالشاهؿلجوانب

الحياةاالقتصاديةوالبيئيةواالجتهاعيةوالتكنولوجيةوتـتوضيحىذهالهبادئهفقبؿالبنؾ

الدولي (هولود,كمثوـ,2011,ص)8و(عبدا﵀ورابح,2009,ص .)111
 .1تحديداألولوياتبعناية .

 .2االستفادةهفكؿوحدةنقدية .

 .3اغتناـفرصتحقيؽالربحلكؿاألطراؼ.
 .4استخداـأدواتالسوؽحيثهايكوفههكناً .
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 .5العهؿهعالقطاعالخاص .
 .6هشاركةأفرادالهجتهع .

 .7توظيؼالشراكةالتيتحقؽنجاحاً .

 .8تحسيفاألداءاإلداريالهبنيعمىالكفاءةوالفاعمية .

 .9إدهاجالبيئةهفالبدايةبهعنىوضعخططبيئيةوقائيةلمحدهفالهشكبلتالبيئية.

يندرج هوضوعات جديدة  وتدخؿ ضهف
وفي ضوء الهبادئ العاهة لمتنهية الهستداهة 
اىتهاهاتالتنهيةالهستداهة وهنيا :

أ .دهجحقوؽاإلنسافضهفسياؽالتنهيةالهستداهةبهايتضهنوهفالحؽفيالتنهية 
ب .تطويرفكرةالحكـالصالح(الرشيد)باعتبارهأحدأركافالتنهيةالهستداهة .


واليزاؿ هفيوـ التنهية الهستداهة آخذ في التوسع هتضهناً هجاالت عدة لتحقيؽ األىداؼ
الهرسوهةلمتنهيةالهستداهة(ىاشـ,2011,ص .)253

سادساً :التنمية المستدامة ورأس الماؿ:

والبيئية)
تنطوي التنهية الهستداهة بأبعادىا الثبلث الرئيسية (االقتصادية واالجتهاعية 
عمىضرورة إحداثتغيراترئيسيةفيالهجتهع  ,ولكيتقوـالتنهيةعمىأسسصحيحة

البد ليا هف رأس هاؿ يضهف استه ارريتيا  ,وهفيوـ رأس الهاؿ في التنهية الهستداهة ال
يقصد بو رأس الهاؿ التقميدي فقط بؿ يشهؿ كؿ هقدرات الهجتهع  ويعكس أبعاد التنهية

الهستداهةحيثيهكفتقسيـرأسالهاؿبناءعمىىذاالهفيوـلخهسةأنواعوىي :
الهاديوالنقدي.

 .1رأسالهاؿالتقميديبشقيو

اردالطبيعيةوالنظـالبيئية.

 .2رأسالهاؿالطبيعيويقصدبوالهو
ةعمىإنتاجالسمعوالخدهات.

 .3رأسالهاؿاإلنتاجي ويشهؿاألصوؿالهاديةالقادر

 .4رأسالهاؿالبشري ويقصدبوالقدراتاإلنتاجيةلؤلفرادسواءالهوروثةأوالهكتسبة.

 .5رأسالهاؿاالجتهاعي ويشهؿالثقافةاالجتهاعيةالسائدةبكؿقيهياوعاداتيا.
) )Goodwin, 2003,p.1

إفاألقساـالسابقةلرأسالهاؿىيهتضهنةفيأبعادالتنهيةالثبلثحيثيتضهفالبعد

االقتصاديلمتنهيةرأسالهاؿالنقديواإلنتاجي,بينهاالبعداالجتهاعييتضهفرأسالهاؿ
االجتهاعيوالبشريويتضهفالبعدالبيئيرأسالهاؿالطبيعي .
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لتحقيؽالتنهيةالهستداهةيجبالتحوؿهفالتكنولوجياالهعتهدةعمىتكثيؼالهواردإلى
تكنولوجياالهعموهاتبهعنىالتحوؿهفاالعتهادعمىرأسالهاؿاإلنتاجيإلىاالعتهاد

واالجتهاعي لذلؾ البد أف تعتهد العهمية اإلنتاجية عمى طرؽ
عمى رأس الهاؿ البشري 
ووسائؿصيانةوزيادةهخزوفرأسالهاؿبأنواعوالخهسة(.)Goodwin 2003 , P.1

يرى الباحث أف التنهية الهستداهة بكؿ ها تحهمو هف أفكار  وهبادئ ستبقى فارغة هف

هضهونيا ها لـ يتـ ترجهتيا ألىداؼ وبراهج  وسياسات تطبؽ عمى أرض الواقع ,وىذا

يتطمبت وفرإرادةسياسيةالتخاذق ارراتجريئةفيىذاالهجاؿ  ,ولكفالشواىدعمىأرض
الواقعترىأفقوىرأسهاليةالترىهفهصمحتياالتنازؿعفهستوىاإلنتاجالذيوصمت
لو بكؿ ها يحهمو هف ضرر عمى البيئة ,لذا حاولت األهـ الهتحدة عبر هؤتهرات دولية

وضع أرضيةهشتركة توازف بيف هصالح الدوؿالكبرى  وتحقيؽ التنهية الهستداهة  ,ولكف
ىذافيالهجهؿلـيتحقؽفبلأدؿعمىذلؾهفعدـتوقيعبعضالدوؿالهتقدهةعمى

هعاىداتفيهجاؿالحفاظعمىالبيئةوخفضاالنبعاثاتفكيؼلياأفتقودالعالـلمكفاح

هف أجؿ حهاية البيئة ,لذلؾ ال بد هف وجود إرادة قوية هف دوؿ العالـ خاصة الهتقدهة
لتضعحبلً لمهشكبلتالبيئيةالتيباتتتشكؿخط اًرحقيقياً عمىالبشريةوالكائناتالحية

كافة(عبدالرازؽ,2013,ص .)153

لذلؾالبدهفبناءنظاـاقتصاديهتواصؿبيئياًيهكنوأفيحدثثورةفيهظاىرالوجود
البشريفالثورةالبيئيةالهوعودةسوؼتقودحتهاً إلىأنهاطاقتصاديةواجتهاعية وسياسية

خطى التغير ستكوف
هختمفة كها فعمت الثورات الزراعية والصناعية المتاف سبقتيا  ولكف ُ
أسرعهنيا في التحوليف السابقيف فبينهااستغرقت الثورة الزراعية آالفاً عديدة هف السنيف

واهتدتالثورةالصناعيةقروناً يتحتـأفيضغطالتحوؿ لعالـآهفأيكولوجياً بضعةعقود
(براوفوآخروف,ترجهةىدارة,1994,ص .)153
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المبحث الثالث :اإلطار العاـ لالقتصاد األخضر:
تهييد :

الهتتبع لهراحؿ تطور التنهية الهستداهة يجد أف أغمب النهاذج التنهوية تقوـ عمى
تشجيع التراكـ السريع لرأس الهاؿ الهادي عمى حساب استنزاؼ رأس الهاؿ الطبيعي,

وتسببت ىذهالنهاذجالتنهوية وكذلؾطبيعة النظاـاالقتصادي العالهي فيإنتاج أزهات
اجتهاعيوبيئييجهعياقاسـهشترؾوىوالتوظيؼغيرالسميـ

عدةذاتطابعاقتصاديو

لرؤوساألهواؿ ,وأصبحتىذهاألزهاتتطفوعمىالسطحكاألزهةالهاليةالخانقةالتي
اؽالهاليةوانخفاض

اجتاحتالعالـعاـ( ,)2008والتيأسفرتعفانيياراتفياألسو

في السيولة ,وتراكـ الديوف  ,وفقداف العديد هف فرص العهؿ في هختمؼ القطاعات

االقتصادية  ,وتوالت األزهات وهنيا األزهة الغذائية التي زادت حدتيا عاـ (– 2008
 )2009بسبب ارتفاع أسعار السمع الغذائية األساسية  ,وليس بعيداً عف ذلؾ األزهة
الهناخيةالتيأصبحتأزهةعالهيةبسببهستوياتالتيديدالتيباتتتشكموىذهاألزهة

عمىكافةاألصعدةفتمؾاألزهاتوغيرىاهفأسبابأسيهتفيتوليدفكرةجديدةترتبط


وىذا الهفيوـ أخذ في االنتشار هنذ
بالتنهية الهستداهة يطمؽ عمييا "االقتصاد األخضر" 

عاـ( .)2008

ؤهفاالستداهةواالستقرار

يدهفالتنهيةي
فاالنتقاؿلبلقتصاداألخضريؤديالتجاهجد
ُ

في البيئة كها في االقتصاد فيو يعطي أوزاف هتساوية لمتنهية االقتصادية والعدالة

واالستداهة البيئية كها ىو هوضح في الشكؿ رقـ( ,)2.4لهعالجة نقاط
االجتهاعية 

العالهيلمحدهفالفقروالبطالة  ,وتحقيؽاألهفالغذائي

الضعؼالهوجودةفياالقتصاد

وتوزيععادؿلمدخؿ,لتحقيؽاستق ار اًرهجتهعياً ,وكذلؾاستخداـكفؤلؤلصوؿالطبيعيةهف
أجؿ تنويع االقتصاد الذي يهثؿ الركيزة األساسية لبلقتصاد األخضر ,لتوفير حهاية في

وجوتقمباتاالقتصادالعالهيلتحقيؽاستق ار اًر اقتصادياً غائباً عفكثيرهفالهجتهعات.

فاالقتصاداألخضريركزعمىاالستثهاراتفياألصوؿالبيئيةوالطاقةالهتجددةواإلنتاج
ناهجصديؽلمبيئةصهـلوضعخريطةطريؽلمحكوهات,

األنظؼوالبناءالهستداـ,فيوبر


وصانعي القرار لتهكنيـ هفإعادةتوزيع اإلنفاؽ الحكوهيوتركيزهعمى هجاالتهتعددة
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فهفخبلؿىذاالهبحثنوضحهفيوـاالقتصاداألخضروأىدافووهجاالتووالتحدياتالتي
تواجيو .

شكؿ رقـ ()2.4التوازف بيف األبعاد االقتصادية و االجتماعية و البيئية لالقتصاد األخضر

الهصدر:رلى هجدالني,هفاىيـ وهبادئ االقتصاد األخضر االطار الهفاىيهي ,الجيود العالهية وقصص
نجاح,برناهجاألهـالهتحدةلمبيئة,2010,ص 4

أوالً :مفيوـ االقتصاد األخضر وجذوره التاريخية:

تالبيئيةواالقتصادية

االقتصاداألخضرهصطمححديثنسبياًبدأ استخداهوفياألدبيا

هنذأعواـقميمة  وظيرىذاالهصطمحعبربرناهجاألهـالهتحدةلمبيئةفيعاـ(,)2008

وهنذتمؾالفترةحظيىذاالهصطمحباىتهاـعمىالهستوىاالقتصاديوالبيئيوالسياسي

واإلعبلهي وأُدخؿ ىذا الهصطمح في هجاالت عدة هنيا الطاقة الخضراء ,العهارة

الخضراء,التكنولوجياالخضراء....فهاىواالقتصاداألخضر؟؟؟ 

أ .التعريؼالمغوي:االقتصاداألخضرهكوفهفكمهتيفأوالىهااقتصادوتعنيفيالمغة
اؼوالتقتير
القصدفيالشيء:خبلؼاإلفراطوىوهابيفاالسر 

(ابفهنظور,2006,ص)354–353

يؼالشهسييتوسطاألصفرواألزرؽ,

واألخضرىولوفالنباتات,وىولوفهفألوافالط
وىو لوف الهدينة,
والقرية في هقابؿ الموف الرهادي (لوف االسهنت) 
وىو لوف الريؼ 
اناتوأقاليهيا

واألخضرالبيئيىورهزأقربإلىالبيئةبهناظرىاالطبيعيةهفنباتاتوحيو

الطبيعية  ,وتستخدـ كمهة األخضر كاختزاؿ لشيء يهكف أف يحسف حالة البيئة بشكؿ
همحوظ(الحبيب,2014,ص .)92-91
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ب .التعريؼاالصطبلحي:

 ىناؾتعريفاتهتعددةلبلقتصاداألخضرهنياهاتناولوبهفيوهوالضيؽحيثاقتصره
عمى أنو االقتصاد هنخفض الكربوف  وهنيا ها نظر لو نظره هوسعة بحيث يشهؿ كافة
القطاعاتاالقتصاديةسنتعرؼعمىبعضىذهالتعريفات .

 تعريؼبرناهجاألهـالهتحدةلمبيئة:

االقتصاد االخضر ىو (االقتصاد الذي ينتج عنو تحسناً في رفاىية اإلنساف والهساواة

االجتهاعية  ويقمؿ بصورة همحوظة هف الهخاطر البيئية وندرة الهوارد البيئية ويقؿ فيو

انبعاثاتالكربوف ويزيدكفاءةاستخداـالهواردكهايستوعبجهيعالفئاتاالجتهاعية) 
(برناهجاألهـالهتحدةلمبيئة,2011,ص .)1
هنظهةالتعاوفوالتنهيةاالقتصادية:



واستهرار الثروات الطبيعية وتوفير الهوارد
االقتصاد األخضر (ىو ضهاف تواصؿ 

والخدهات البيئية التي تعتهد عمييا رفاىية الهجتهعات  ولتحقيؽ ذلؾ يجب أف يحفز

االستثهارواالبتكارههايدعـالنهوالهطرد ويتيحفرصاًاقتصاديةجديدة 

).) INDICATORS & OECD, 2011 , P.9
 المجنة االقتصادية واالجتهاعية آلسيا والهحيط اليادئ التي عرفت االقتصاداألخضر
بأنو(استراتيجيةتقوـعمىاستداهةالنهواالقتصاديوخمؽفرصالعهؿالبلزهةلمحد

هفالفقرفيهواجيةتفاقـقمةالهواردوأزهةالهناخ)( .)UNESCAP , 2012 ,P.7

 عرؼ تشابؿ)  )Chappleاالقتصاد األخضر عمى أنو (اقتصاد الطاقة النظيفة

وتحسيف نوعية البيئة هف خبلؿ الحد هف انبعاثات غازات االحتباس الحراري  وتقميؿ

هفعدةقطاعاتاقتصاديةوال

حسيفاستخداـالهواردالطبيعية ويتكوف

األثرالبيئي وت
يقتصر فقط عمى القدرة عمى إنتاج الطاقة النظيفة بؿ يشهؿ التقنيات التي تسهح

بعهمياتاإلنتاجاألنظؼ)).) Chapple ,2008 ,p.1

 ويعرؼالباحثاالقتصاداألخضرتعريفاًاجرائياًشاهبلًبأنونهوذججديدهفنهاذج

التنهية يوائـ ها بيف األبعاد االجتهاعية والبيئية واالقتصادية لتحقيؽ التوازفبينياحاض اًر
وهستقببلً باالعتهاد عمى التكنولوجيا النظيفة لموصوؿ لنهو اقتصادي هستداـ يقاس
بالحساباتالقوهيةالخضراء .
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الجذور التاريخية لالقتصاد األخضر:
االقتصاداألخضرلـيكفوليدالصدفة ولـيظيربشكؿهفاجئبؿىوحمقةهفسمسمة
حمقات هف الفكر اإلنساني الذي يحاوؿ أف يضع رؤية هتوازنة ها بيف االقتصاد والبيئة

والهجتهع,فاالقتصاداألخضريهثؿاألداةالعهميةلتحقيؽالتنهيةالهستداهةتـتبنيياهف
قبؿهنظهةاألهـالهتحدةعاـ()2008لهواجيةاألزهاتالعالهية .

فبعدقهةاألرضبعشريفعاهاً عقدتاألهـالهتحدةهؤتهرحوؿالتنهيةالهستداهةعاـ

الهحوريف

والذي أُطمؽ عميو ريو( )+20حيث تـ االتفاؽ في الهؤتهر حوؿ
( )2012
يةالهستداهةوالقضاءعمىالفقر ,وكذلؾاإلطار

التالييفاالقتصاداألخضرفيإطارالتنه

الهؤسساتي لمتنهية الهستداهة (خضر , 2009 ,ص ,)1هف الجدير بالذكر أف اىتهاـ
الفكراالقتصاديبالبيئة وهحاولةالربطبينيهالـيبدأهعاالقتصاداألخضربؿىوأقدـ

هفذلؾبكثيركهايتضحفيالجدوؿرقـ( .)2.4

جدوؿ ( )2.4مقارنة بيف مجاالت عمـ االقتصاد الميتمة بالبيئة واالقتصاد األخضر
نوع االقتصاد
االقتصادالبيئي 

وجية االختالؼ عف االقتصاد األخضر
يرتكزعمىنهوذجعمـاالقتصادالتقميديويوليأىهيةشديدةلمقياسوالهنيج
العدديوأىهيةأقؿلمقيـفيحيفأفاالقتصاداألخضرييتـبطرؽالقياس

البسيطةواليولييااىتهاـشديد .
االقتصاداأليكولوجي  يحاوؿتوحيدعمهياإليكولوجياواالقتصادويهنحأىهيةأقؿلمبعدالروحيفي
حيفأفاالقتصاداألخضرييتـبالبعدالروحيأكثرهفهجردتوحيدعمهي
االيكولوجياواالقتصاد .
االشتراكيةااليكولوجية  تشترؾهعوفيالتركيزعمىالهساواةولكنياتدافععفالهذىبالفكريوهركزية
اإلنساففيحيفأفاالقتصاداألخضريحاوؿهعالجةجذورالهشكمةالبيئية .
الهصدر:هولميسكوتكاتو,االقتصاداالخضر,هقدهةفيالنظريةبيفالسياسةوالتطبيؽ,ترجهةعبل
احهداصبلح,الطبعةاالولى,هجهوعةالنيؿالعربية,القاىرة,2010,ص,31بتصرؼ 

ثانياً :االقتصاد األخضر واالقتصاد التقميدي:

فيالههارساتاالقتصاديةالتقميديةوىيها

جاءاالقتصاداألخضرإلحداثتغييرجوىري
يطمؽعميياباالقتصادالبنيأواألسودبسببهستوياتالتموثالناتجةعنياوذلؾهف

خبلؿأخذاالعتباراتالبيئيةفيالحسبافعندالقياـباألنشطةاالقتصاديةالهختمفةلنصؿ 
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لبلقتصاداألخضروىذاهايتضحهفالجدوؿرقـ( )2.5

جدوؿ رقـ ( )2.5مقارنة بيف االقتصاد التقميدي واالقتصاد األخضر
وجو المقارنة

االقتصاد األخضر

االقتصاد التقميدي ( البني )

هصادرالطاقة  يعتهػ ػ ػ ػػدبشػ ػ ػ ػػكؿأساسػ ػ ػ ػػيعمػ ػ ػ ػػىالوقػ ػ ػ ػػود يعته ػ ػػدبش ػ ػػكؿأساس ػ ػػيعم ػ ػػىالطاق ػ ػػة
األحفوريالهستخرجهػفالهػواداألحفوريػة الهتجػ ػ ػ ػػددةبشػ ػ ػ ػػتىأنواعي ػ ػ ػ ػاكالطاقػ ػ ػ ػػة
هػ ػ ػػفبػ ػ ػػاطفاألرض(الفحػ ػ ػػـالحجػ ػ ػػري– الشهسيةوطاقةالرياح .
البتروؿ–الغاز) .

اسػػتغبلؿاله ػوارد الي ػ ػػوليرأسالهػ ػ ػػاؿالطبيعػ ػ ػػياألىهيػ ػ ػػة س ػػببرئيس ػػيلوج ػػودهى ػػواالس ػػتغبلؿ
الطبيعية 

الهس ػ ػ ػػتحقةلػ ػ ػ ػػوفي ػ ػ ػػواليػ ػ ػ ػػدخؿضػ ػ ػ ػػهف األهثػ ػ ػػؿلمه ػ ػ ػواردالطبيعيػ ػ ػػةبحيػ ػ ػػثال

ارد يتج ػػاوزى ػػذااالس ػػتخداـق ػػدرتياعم ػػى
الحسػ ػ ػ ػ ػػاباتالقوهيػ ػ ػ ػ ػػة وتعػ ػ ػ ػ ػػانياله ػ ػ ػ ػ ػو 
الطبيعيةفيوهفسوءاالستغبلؿ .
البعدالبيئي 

التجدد .

اليػ ػػوليالبعػ ػػدالبيئػ ػػيأىهيػ ػػةحيػ ػػثأف يػ ػ ػوازفه ػ ػػاب ػ ػػيفالبع ػ ػػداالقتص ػ ػػاديو
ىدفػػواألساسػػيالبعػػداالقتصػػاديبغػػض االجتهاعيوالبيئي .
النظػػرعػػفاالعتبػػاراتاألخػػرىلػػذلؾنػػتج

عن ػػوهس ػػتوياتعالي ػػةهػ ػفالتم ػػوثأث ػػرت
عمىالنظـالبيئية .
النهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو يحرصعمىتحقيػؽهعػدالتهرتفعػةهػف يح ػػرصعم ػػىالوص ػػوؿلنه ػػوهس ػػتداـ
االقتصادي 

النهػػوبالهقاب ػؿىػػذاالنهػػولػػـيػػوزعبشػػكؿ يتسػػـبالفاعميػػةفػػياسػػتخداهولمه ػوارد
عػ ػػادؿ وكػ ػػافعمػ ػػىحسػ ػػابالبيئػ ػػةلػ ػػذلؾ الطبيعية ويحدهفأثرالتموث ويراعي
أطمؽالبعضعميوبالنهوالهشوه .

التكنولوجيا 

الهخاطرالطبيعية .

يعته ػ ػػدعم ػ ػػىالتكنولوجي ػ ػػاكثيف ػ ػػةاإلنت ػ ػػاج يعته ػػدعم ػػىالتكنولوجيػػاالنظيفػػةالت ػػي

والت ػ ػػيتحق ػ ػػؽعوائ ػ ػػداقتص ػ ػػاديةهرتفع ػ ػػة تح ػػافظعم ػػىالهػ ػواردالطبيعي ػػةوتعي ػػد
ػتخداهووالتػ ػ ػػيال

بغ ػ ػ ػػضالنظ ػ ػ ػػرع ػ ػ ػػفالهػ ػ ػ ػواردالطبيعي ػ ػ ػػة تػ ػ ػػدويرهػ ػ ػػايػ ػ ػػتـاسػ ػ ػ
الهس ػ ػػتخدهة وهس ػ ػػتوياتالتم ػ ػػوثالناتجػ ػ ػة يترتبعميياهموثاتعالية .
عنيا .

العدالػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة رغ ػػـتحقي ػػؽهع ػػدالتهرتفع ػػةه ػػفالنه ػػو ييػػدؼبشػػكؿأساسػػيلهعالجػػةهشػػكمة

االجتهاعية 

ػةوالفقػ ػػر الفقػػرعبػػرخمػػؽفػػرصعهػػؿخض ػراء
االقتصػ ػػاديفػ ػػإفهشػ ػػكمةالبطالػ ػ 

ػمعوخػ ػ ػػدهاتالنظػ ػ ػػاـ
تزداديوهاًبعديوـليثبتعدـالعدالةفػي حيػ ػ ػػثتهثػ ػ ػػؿسػ ػ ػ 
البيئيأكبرهصادرالدخؿلمفقراء .

التوزيع .

الهصدر:هفاعدادالباحثبتصرؼ(برناهجاألهـالهتحدةلمبيئة .)2011,
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ثالثاً :مبررات االنتقاؿ لالقتصاد األخضر:

الحافزوراء االنتقاؿلبلقتصاداألخضرىوتوالياألزهاتالتيأخفؽالنظاـاالقتصادي
العالهيعبرههارساتوالهختمفةهفالحدهنيا وهفأىـتمؾاألزهات :

 .1األزهةالهالية( :)2008والتي اعتبرت ىي األسوأ هنذ الكساد العظيـ هسببة خسائر
كبيرةفيالوظائؼوالدخؿ(بمكيرواقتيبي,2012,ص.)1

 .2أزهةالغذاء:فقد تخطى عدد الجياع عالهياً بميوف نسهة عاـ ( )2009نتيجة ارتفاع
أسعارالغذاءونسبةالبطالةعمىإثراألزهةالهالية(خضر,2009,ص.)6

 .3األزهة الهناخية :تتهثؿ بظواىر وتقمبات هناخية شديدة تأتي بكوارث وتداعيات عمى

نطاؽ واسع عمى اإلنساف والكائنات الحية األخرى وتحد هف التنوع البيولوجي(أحهد,
,2014ص.)4

 .4هخاطرأهنيةعديدةهنيا(:االسكوا,2011,ص.)68

اردالعذبةواالجيادالهائي

أ .األهفالهائي:حيثتعانيأغمبدوؿالعالـهفندرةالهو
ب .األهفالغذائي:الذيجعؿدوؿالجنوبتبعلدوؿالشهاؿلمحصوؿعمىالغذاء.


والهستوردة لمطاقة
ت .أهف الطاقة  :ويتهثؿ في التداعيات التي تمحؽ بالدوؿ الهصدرة 

فطواحتهاليةنضوبوفيالهستقبؿ(الحبيب,2014,ص.)102
كتغيرأسعارالن 

ث .األهفالبيئي:تغيرالهناخيساىـفيزيادةالتيديداتاألخرى(هجدالني,2010,ص )3

رابعاً :أبعاد االقتصاد األخضر وأىدافو:

تنا وؿالهبحثالسابؽأبعادالتنهيةالهستداهةوالتيانبثؽهنيااالقتصاداألخضرلذلؾال

يوجدخبلفاتفياألبعادبينيهاإالفيالتفاصيؿ .


 .1األبعاداالقتصادية:االقتصادالتقميديلـيراعيتكاليؼوهنافعالهواردالطبيعيةفي
درج قيـ التموث واستنزاؼ الهوارد ضهف الحسابات القوهية ,ويقوـ
الحسباف ,عبر إ ا
االقتصاداألخضر باحتساب حصةالفردهفالتموث واستيبلؾ الهوارد ,وكذلؾ ييتـ
بعدالةالتوزيعوالحدهفتفاوتالدخوؿ .

 .2األبعاد االجتهاعية :الحد هف النهو السكاني الهتزايد والحد هف اليجرة هف األرياؼ
لمهدفوذلؾبتوفيرالخدهاتالهختمفةفياألرياؼوييدؼاالقتصاداألخضرلمحدهف
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البطالة والفقر وعدـ التفرقة بيف البشر ,ويشارؾ أفراد الهجتهع في هراحؿ التخطيط
والتنفيذلبلقتصاداألخضر.

 .3األبعاد التكنولوجية :استخداـ التكنولوجيا النظيفة التي تسيـ في تحقيؽ أىدافو هف
خفضانبعاثاتالغازاتوالهخمفاتوخفضاستيبلؾالطاقةوالهواردالطبيعية .

 .4األبعادالبيئية:الحفاظعمىالنظاـالبيئيباالستخداـاألهثؿلمهواردوالحدهفالتموث .
 .5األبعادالثقافية:التأثيرعمىأذىافالهستيمكيفوأذواقيـهفخبلؿزيادةوعييـبأىهية
التحوؿنحواالقتصاداالخضر .

 .6األبعادالهؤسسية:العهؿعمىبناءهؤسساتتساىـفيتحقيؽاالستداهةعمى
الهستوىالهحميواإلقميهيوالدولي,كالهنظهاتالدوليةالتيتعززالتعاوفالدوليفي
ىذا الهجاؿ عبر تبادؿ الخبرات والتكنولوجيا وتقديـ الدعـ الفني ,وكذلؾ الهؤسسات

الهالية التي تساىـ في التحوؿ نحو االستثهار في االقتصاد األخضر ,والهؤسسات
الحكوهية التي تخمؽ الظروؼ الهواتية لمتحوؿ نحو االقتصاد األخضر عبر سف

القوانيف وتقديـ الدعـ  وتبني سياسات هالية داعهة لمتحوؿ نحو االقتصاد األخضر
(,2012,UNEPص)4والشكؿرقـ()2.5يبيفالهؤسساتالهعنيةباالقتصاداألخضر 

شكؿ رقـ ( ) 2.5الجيات المعنية باالقتصاد األخضر

المصدر:إبراىيـالجوراني,االقتصاداألخضروالتنهيةالهستداهةفيبيئاتاقتصاديةهختمفة,رسالة

دكتوراهغيرهنشورة,جاهعةكرببلء,العراؽ,2015,ص 16
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أىداؼ االقتصاد األخضر:
هفأبعاداالقتصاداألخضريهكفاستنتاجأىـأىدافو ,حيثوضعبرناهجاألهـالهتحدة
لمبيئةصاحبهبادرةاالقتصاداألخضرعدةأىداؼلبلقتصاداألخضروىيتتهثؿفي:

(برناهجاألهـالهتحدةلمبيئة,2011,ص)22-6

 .1إدراؾقيهةرأسالهاؿالطبيعيواالستثهارفيو:

تعتبر الهوارد الطبيعية هكوف أساسي لرأس الهاؿ الطبيعي ,فيي هيهة لمغاية عمى

واالستخداـ
هستويات عدة فيي تضهف استقرار دورة الهياه  وفوائدىا عمى الزراعة 

البشري  ,ودورة الكربوف  ودورىا في التغمب عمى الهناخ وخصوبة التربة  وقيهتيا في
إنتاج الهحاصيؿ الزراعية والهناخ البلزـ إلقاهة آهنة  وها إلى ذلؾ ,فاالقتصاد

األخضر ينظر لرأس الهاؿ الطبيعي كعاهؿ هيـ في رفاىية البشر وهحاربة الفقر
واألىـ هف ذلؾ أف االقتصاد األخضر يستثهر في رأس الهاؿ
وتوفير فرص العهؿ 

الطبيعيلتحقيؽنهو وتقدـاقتصاديهستداـ( ,5100 ,UNEPص.)6 – 3
االجتهاعيةوالحدهفهشكمةالفقر:

 .2خمؽفرصعهؿودعـالهساواة

االقتصاد األخضر يتيح فرص كبيرة لموظائؼ الخضراء في شتى القطاعات

األصوؿالطبيعيةلمدولة,فسمعوخدهاتالنظـالبيئيةىي

االقتصاديةدوفاستنزاؼ 

أحد أكبر هكونات سبؿ العيش خاصة لمهجتهعات الريفية ,فاالستثهار في قطاعات
االقتصاداألخضرلجعموأكثرهبلئهةلمبيئةيساىـفيالتخفيؼهفحدةالفقرخاصة

فيالهناطؽالريفية ويوفراألهفالغذائي(جهاؿالديفوآخروف,2014,ص .)438

ويوضح الشكؿ رقـ ( )2.6االطار الهفاىيهي لبلقتصاد األخضر لمتخفيؼ هف حدة
ظاىرة الفقر  وذلؾ هف خبلؿ تحسيف هستويات الدخوؿ باالعتهاد عمى الهؤسسات
والتهويؿ البلزـ  ,وكذلؾ العهؿ عمى خفض التكاليؼ
الصغيرة والهتوسطة وبالتدريب 

خاصةفيالخدهاتالرئيسية,والحدهفاليجرة .
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الشكؿ رقـ ( ) 2.6االطار المفاىيمي المتكامؿ لالقتصاد االخضر مف أجؿ القضاء عمى الفقر



الهصدر:االسكوا,استعراضاإلنتاجيةوأنشطةالتنهيةالهستداهةفيهنطقةاالسكوا,العدداالوؿ,

االقتصاداالخضرفيسياؽالتنهيةالهستداهةوالقضاءعمىالفقر,الهبادئوالفرصوالتحدياتفي
الهنطقةالعربية,نيويورؾ,2011,ص.41

 .3استبداؿالوقوداألحفوريبالطاقةالهستداهةوالتقنياتهنخفضةالكربوف:

نظاـ الطاقة الهتبع حالياً هف أغمب دوؿ العالـ والهعتهد بشكؿ أساسي عمى الوقود

األحفوري ىو سبب رئيسي لمتغيير الهناخي,وتعاني دوؿ العالـ خاصة الناهية هنيا

هف ارتفاع أسعار الطاقة فبعض دوؿ أفريقيا كالسنغاؿ وكينيا تخصص أكثر هف

نصؼ عائدات صادراتيا الستيراد الطاقة ,بينها اليند تنفؽ( )%45هف تمؾ العائدات

لذلؾ بدأت الدوؿ تفكر جدياًفي التوجونحو بدائؿ هجدية اقتصادياًوبيئياًوهالياًوذلؾ
عبرهصادرالطاقةالهتجددةالهتوفرةهحمياً(خضر,2009,ص .)15

 .4تحسيفكفاءةالهواردوالطاقة:

تتسـ الهوارد الطبيعية بالندرة النسبية وفي ظؿ االقتصادي التقميدي تـ استنزاؼ

الًعف ىدر
الهوارد الطبيعية بشكؿ يفوؽ سعتيا البيولوجية,فيعد قطاع الصناعة هسؤو
كثير هف الهوارد  كالطاقة ,الهوارد األولية ,الهياه ,ويزيد هف انبعاثات ثاني أكسيد
الكربوف الضارة ,لذلؾ ىناؾ هبادرات وضعت لمحد هف تمؾ األثار السمبية  ,وهنيا
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تخضير قطاع التصنيع لمهساىهةفي إطالة عهر السمع الهصنعة عف طريؽ التركيز
عمى عهميات إعادة التصنيع واعادة التصهيـ والتدوير وذلؾ هف خبلؿ جعؿ السمع

الهصنعة سيمة اإلصبلح بها يسهح الستعادة حالتيا األصمية  ,وتوفر عهميات إعادة
التصنيع حالياً والتي تبنى عمى إعادة هعالجة الهنتجات وقطع الغيار الهستعهمة عف

طريؽأنظهةاالستعادةهايقارب()10.7هميوفبرهيؿهفالبتروؿسنوياً .

يتوقعالخبراءأفاالستثهاراتالخضراءفيهجاؿكفاءةالطاقةفيالعقوداألربع

القادهةأفتقمؿهفاستيبلؾالطاقةالصناعيلمنصؼتقريباًهقارنةبالوضعالحالي .

 .5جعؿالحياةالحضريةأكثراستداهةوأقؿانبعاثاًلمكربوف:

تحت الضغط الهتزايد لمنهو السكاني  ,وتوجو اإلنساف لحياة أكثر رفاىية زاد الزحؼ
السكانينحوالهناطؽالحضريةالتيأصبحتتستوعبأعدادكبيرةهفالسكاف ,وها

وانبعاثات الكربوف ,واستنزاؼ في هوارد
يترتب عمى ذلؾ هف زيادة استيبلؾ الطاقة 

الهياهالعذبة ,وأنظهةالصرؼ الصحيوالصحةالعاهةهخمفةآثارسمبيةعمىالنظاـ
البيئي والبنية التحتية والصحة العاهة(برناهج األهـ الهتحدة لمبيئة ,2011,ص-21

 .)17

فأهاـ ىذه الهشكبلت وضع االقتصاد األخضر حموؿ لتمؾ الهشكبلت عمى الهدى

القصير والطويؿ ,كاعتهاد الهدف الخضراء (البيئية) تأخذ في الحسباف الحفاظ عمى
النظاـ البيئي وتستوعب الزيادة السكانية وذلؾ باعتهاد طرؽ جديدة لتصهيـ الهباني

ووسائؿالنقؿوهصادرالطاقةوادارةالهخمفاتوادارةالهوارد .
 .6نهوأسرعفيالهدىالطويؿهفاالقتصادالتقميدي(البني):

يتوقع أفيتولد عف االستثهار األخضر نهواًطويؿ األهد ال يقؿ ارتفاعاًعهاىوعميو

في االقتصاد التقميدي باإلضافة لخفض هستويات التموث,بالتالي الحفاظ عمى النظـ
البيئيةوالحدهفاستنزاؼالهوارد .

خامساً :مسارات االنتقاؿ إلى االقتصاد األخضر:

يهكفلمدوؿوالهؤسساتاالنتقاؿإلىاالقتصاداألخضرعبرتبنيهساريفهتوازييفىها :

الهساراألوؿ:يتهثؿفياطبلؽهشاريعاستثهاريةخضراءتراعيالبعدالبيئيهفبداية
تصهيـالهشروعحتىهرحمةتقييهو .
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الهسارالثاني:يتهثؿفيإعادةتوجيواألنهاطالحاليةلئلنتاجواالستيبلؾأوتصحيحيا
هفخبلؿأدائياالبيئي .

إفكؿهفالهساراألوؿوالثانييتسهافبالترابطوالتكاهؿوىـبحاجةإلىدعـحكوهي
لتشجيع القطاع الخاص والهجتهع الهحمي عمى السير نحوىها ,ويهكف توضيح الفرص

والهنافعالهتوقعةهفىذيفالهساريفعبرجدوؿرقـ( )2.6

جدوؿ رقـ ()2.6مسارات االنتقاؿ إلى االقتصاد األخضر في سياؽ التنمية المستدامة
إطالؽ المشاريع الخضراء
إيجادفرصاجتهاعيةواقتصاديةجديدةبناء
عمىأنشطةخضراءجديدة :



إعادة توجيو األنماط الحالية لإل َنتاج واالستيالؾ

إيجادفرصاجتهاعيةواقتصاديةجديدةهفخبلؿ

تحويؿاألنشطةالحاليةإلىأنشطةخضراء :

تحسيفالتدفقاتالتجاريةهعالتركيزعمى



تشجيعالنقؿالهستداـ.

السمعوالخدهاتالبيئية.



تحويؿهشاريعالبناءوالتصهيـإلىهشاريع



إنتاجالطاقةوتوزيعيا.



تشجيعالهناىجالخضراءواألنشطة

خضراء.



تحويؿهشار َّ
يعإنتاجالكيرباءإلىهشاريع



تحسيفكفاءةأنظهةإدارةالهياهوعهميات

االبتكاريةوأنشطةالبحثوالتطويرونقؿ
التكنولوجياعمىالهستوىاإلقميهي


خضراء.

تعزيزروحالهبادرةوالتثقيؼواعادةالتدريب

المنافع المتوقعة:


تشجيعاألنشطةشبوالخاليةهفالكربوف.



إتاحةهجاالتجديدةلتحقيؽالنهو

تحميةالهياهوتوزيعيا.


تشجيعسبؿالعيشالهستداـوالزراعة
الهستداهة

المنافع المتوقعة:

االقتصادي.



الحدهفانبعاثاتالكربوف.



إيجادفرصعهؿجديدة.



تحسيفالنقؿبشكؿعاـ.



إيجادهصادرجديدةلمدخؿ.



تحسيفاألهفالغذائي.



تشغيؿالشبابفيقطاعاتجديدة .



تنهيةالهناطؽالريفيةوزيادةالدخؿوالقضاء
عمىالتصحر .

المصدر:االسكوا,استعراضاإلنتاجيةوأنشطةالتنهيةالهستداهةفيهنطقةاالسكوا,العدداالوؿ,

االقتصاداالخضرفيسياؽالتنهيةالهستداهةوالقضاءعمىالفقر:الهبادئوالفرصوالتحدياتفي
الهنطقةالعربية,نيويورؾ,2011,ص .6
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سادساً :قياس مدى التقدـ المحرز نحو االقتصاد األخضر:

اليهكفهعرفةهدىالتقدـفيأيهجاؿهفالهجاالتدوفتوفرأدواتلقياسو,لذلؾ
ولرصدالتحوؿنحواالقتصاداألخضرأعدبرناهجاألهـالهتحدةلمبيئة,وهنظهةالتعاوف

االقتصاديوالتنهيةنيجاًيهكفاعتهادهلرصدىذاالتحوؿ :

 .1اطارعهؿبرناهجاألهـالهتحدةلمبيئة:

هوجودة كالحسابات القوهية واألىداؼ اإلنهائية لؤللفية,
يستند ىذا اإلطار لهؤشرات 
ويغطيثبلثةهجاالترئيسيةىي:

أ .التحوؿ االقتصادي :ويقيس دور االقتصاد األخضر في التحوؿ هف نهط في النهو

يركزعمىكثافة استخداـالهواردوتوليدالنفاياتوتموثالبيئة,إلىنهطالكفاءةفي

وادارة النفايات والحفاظ عمى البيئة ,وتشهؿ هؤشرات التحوؿ
ارد 
استخداـ الهو 

االقتصاديالتحوؿالستثهاراتفيالطاقةالهتجددةوزيادةالعاهميففيقطاعاتالسمع

والخدهاتالبيئية .

ب .كفاءة الهوارد :تشهؿ هؤشرات الكفاءة استخداـ الهواد والهياه والطاقة واألرض,

وانبعاثاتالهوادالخطرةوتوليدالنفايات,والتغيراتفيالنظاـالبيئي .

ت .التقدـوالرفاه:وىذهتُعنىبتقييـدوراالقتصاداألخضرفيتمبيةاالحتياجاتالبشرية


األساسية,ويهكفتوجيواالستثهارفيالسمعوالخدهاتالخضراءنحوتحسيففرص
الفقراءفيالحصوؿعمىاهداداتالطاقةالنظيفةوالهياهوخدهاتالصرؼالصحي,
تشهؿ هؤشرات التقدـ والرفاه والوضع الصحي وهستوى التعميـ لمسكاف وكذلؾ هدى

توفرشبكاتاألهافاالجتهاعي .

 .2هؤشراتهنظهةالتعاوفاالقتصاديوالتنهيةلقياسالنهواألخضر:

خهسوعشروفهؤش اًرلقياس

حددتهنظهةالتعاوفاالقتصاديوالتنهيةعاـ 2011

النهواألخضرهوضحةفيالهمحؽرقـ(()2االسكوا,2013,ص  .)9-8

االقتصاد األخضر والحسابات القومية:

تساىـ الحسابات القوهية الخضراء في قياس التقدـ الهحرز نحو االقتصاد األخضر هف

خبلؿاألخذفيالحسبافعنداجراءتمؾالحساباتقيـرأسالهاؿالطبيعيوالتموث,فقد
نظر اإلنساف في القدـ لمهوارد الطبيعية باعتبارىا وعاء ال ينضب ,وانعكس ىذا عمى
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تقييهولمنهواالقتصاديحيثقيهووفؽهعطياتهاليةصرفة,لكفاالستنزاؼالحادالذي
تعرضت لو الهوارد الطبيعية والهستويات الهرتفعة هف التموث ,يحتـ إدخاؿ االعتبارات

البيئيةواالجتهاعيةفيالحساباتالقوهيةلذلؾأخذاالقتصاداألخضرىذهاالعتباراتفي
الحسبافعبرتبنيالحساباتالقوهيةالخضراءلقياسالنهواألخضرأوالهستداـ .

فعمىسبيؿالهثاؿنجدأفاستخراجالنفطهفباطفاألرضيتـاحتسابوهفالناتجالهحمي

اإلجهاليبالطريقةالتقميديةلمحساباتالقوهيةبينهاالتطرحىذهالطريقةاستنزاؼالنفط

وانخفاضهخزونوهفالناتجالهحمياإلجهاليعمىاعتبارأنواستنزاؼلهواردالهجتهع

اء .
ههايجعؿىذاالهجتهعأكثرفق اًرالثر ً

ىناؾالعديدهفالحكوهاتهيتهةبتوسيعحساباتياالق وهيةلكيتشهؿاالعتباراتالبيئية,
وقداقترحتاألهـالهتحدةنظاهاًلمهحاسبةالبيئيةواالقتصادية()SEEAكنظاـتابع
لنظاـالهحاسبةالقوهيةالتقميدية(  )SAN

(الهوسويوكاظـ,ص .)2013,182-181

الجدوؿرقـ()2.7يستعرضهقارنةلمناتجالهحمياإلجهاليبصورتوالتقميدية,والناتج
الهحمياإلجهالياألخضرفيالهكسيؾفيالفترةهابيف 2009-2003

إفهايهكفهبلحظتوأفالناتجالهحمياإلجهالياألخضريحهؿقيـأقؿهفالناتج
الهحميالتقميديألنو ُخ ِ
صَـهنوقيهةالتدىورالبيئيرغـذلؾيعتبرالناتجالهحمي
األخضرأكثردقةألنوأدخؿفيحساباتورأسالهاؿالطبيعيالذييعتبرعنصرأساسي
فيأيعهميةإنتاجية,اليوجداتفاؽبيفالدوؿعمىحسابقيهةالتدىورالبيئيفكؿ
دولةتضعهعاييرهختمفةعفاألخرىفيتحديدالهواردالتيسيتـاحتسابهستوى
التدىورليا .
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جدوؿ رقـ (  ) 2.7مقارنة بيف الناتج المحمي االجمالي التقميدي واألخضر في المكسيؾ(مميوف دوالر) لمفترة مف 2009-2003
السنة

GDP

معدؿ نمو
GDP

قيمة التدىور
البيئي

نسبة التدىور

البيئي مف GDP

 GDPاألخضر

معدؿ نمو

 GDPاألخضر

معدؿ النمو
الحقيقي

2003

755555803

-

7255660

9.6

658305143

-

-

2004

855575291

13.3

7735498

9

757835793

13.96

4.3

2005

952205649

7.8

7065213

7.65

855145436

9.38

0.15

2006

1053445065

12.18

8675986

8.39

954765079

11.29

3.79

2007

1152905752

9.15

9825786

8.7

1053075966

8.77

0.45

2008

1251725312

7.8

8925692

7.33

1152795620

9.42

0.47

2009

1158885054

-2.33

9415670

8.34

1059465384

-2.9

-10.25

Source: NATIONAL INSTITUTS OF STATISTICS AND GEOGRAPHY OF MEXICO ( INEGI) ,ENVIRONMNTAL
ACCOUNTING AND THE GREEN GROWTH, , JULY 2012
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سابعاً :سيناريو االقتصاد األخضر العالمي وفوائده:

تشير النتائج الهتوقعة لتحضير االقتصاد العالهي وفؽ النهوذج الهتبع في تقرير
االقتصاد األخضر القائـ عمى تحميؿ اآلثار الهحتهمة عمى هستوى االقتصاد الكمي

الستثهار()%2هف الناتج اإلجهالي العالهي سنوياً الهقدر بػ ()1.3تريميوف دوالر خبلؿ

العقود القادهة في كؿ هف االقتصاد التقميدي واالقتصاد األخضر ,في عشر قطاعات
رئيسية وىي الزراعة والهباني والطاقة وهصادر األسهاؾ والغابات والصناعة والسياحة

والنقؿ وادارة النفايات والهياه بحيث يوجو نصؼ ىذا االستثهار نحو قطاع الطاقة لجعميا

أكثركفاءةخاصةفيقطاعالهبانيوالصناعةوالنقؿ .

أىـ النتائج الهترتبة عمىتحضيراالقتصاد العالهيوفؽ تقرير االقتصاد األخضر حتى

عاـ  2050هقارنةباالقتصادالتقميدي :

 خفض البصهة البيئية العالهية هف قيهتيا الحالية البالغة ( )1.5إلى ( )1.2بحموؿ
عاـ 2050وىي قريبةهفالقيهةالفاصمةلبلستداهةالتيتساوي()1بدالً أفترتفع

لهستوى()2فياالقتصادالتقميدي.

 ارتفاع الطمب عمى الطاقة ولكف سيعود ىذا الطمب لهستوياتو الحالية بحموؿ عاـ
2050ههايقؿبنحو()%40عهاىوهتوقعفياالقتصادالتقميدي.

 خفضانبعاثاتثانيأكسيدالكربوفلمثمثبحموؿ.2050
 ارتفاعالقيهةالهضافةهفصناعةالغاباتبنحو.%20

 ارتفاع جودة التربة والعائدات العالهية هف الهحاصيؿ الرئيسية بها يهثؿ زيادة قدرىا
()%10عفاالقتصادالتقميدي.

 خفضالطمبعمىالهياهإلىالخهس(خضر,2009,ص.)22-21


ثامناً :عالقة االقتصاد األخضر بالتنمية المستدامة

 عبلقةاالقتصاداألخضربالتنهيةالهستداهةىيعبلقةالجزءبالكؿفالتنهيةالهستداهة

تهثؿ اليدؼ األسهى الذي تسعى الدوؿ لتحقيقو بينها يهثؿ االقتصاد األخضر األداة

العهميةالتيتساعدفيالوصوؿلتنهيةهستداهةواليعتبربديؿعنيا .
))Nhamo, 2011, p.35
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فاالقتصاداألخضريهثؿاالنتقاؿهفعهوهياتالتنهيةالهستداهةإلىالتخصيصحيث
السياساتواالستراتيجياتالتيتعهؿعمىتخضير

يتحددهفخبللوالقطاعاتالهستيدفةو

تالتهويؿلتخضيرتمؾالقطاعاتوالنتائجالهترتبةعمىىذاالتحوؿ,

ىذهالقطاعاتوآليا


ولقدوضعبرناهجاألهـالهتحدةلمبيئةسيناريوهتكاهؿلتخضيراالقتصادالعالهي وهفثـ
ساعدالدوؿعمىتبنياستراتيجياتهحددةتساعدىافيتخضيراقتصاداتيابهايتناسب

هعظروفياواحتياجاتيالموصوؿلتنهيةهستداهة.


صاداألخضروأىـتمؾ

يوضحالشكؿرقـ( ) 2.7األدواتالتيتساعدفيالوصوؿلبلقت
األدوات نظاـ الحكـ  ونظرتو لبلقتصاد األخضر  ,وشكؿ التنظيـ الهوجود في الدولة هف

والخاص والهجتهع الهحمي عهوهاً ,ودور
حيث طبيعة العبلقة ها بيف القطاع العاـ 

السياساتالهاليةواإلعبلهيةوهدىتحفيزىاعمىنشرالوعيبجدوىاالقتصاداألخضر,

وكذلؾ األدوات التي تعهؿ عمى تخفيؼ الهخاطر هف الههارسات االقتصادية التقميدية

,والعهؿعمىتحديدسياساتتسعيرهناسبة
والهخاطرهابعداالنتقاؿلبلقتصاداألخضر 
لمخدهاتالبيئيةالهختمفةوأفتسريتمؾاألدواتعمىاالستثهاراتالعاهةوالخاصةضهف

القطاعاتالعشرالتيحددىابرناهجاألهـالهتحدةلمبيئةالتييتوجبتخضيرىالكييتـ

والشهوؿ حيث يتوج ذلؾ
الوصوؿ القتصاد هنخفض الكربوف يتسـ بالكفاءة والهرونة 
بتحقيؽالتنهيةالهستداهةوالقضاءعمىالفقر .
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 -القضاء عمى الفقر

 -التنمية المستدامة

االقتصاد

القطاعات

األخضر

منخفضة

 -النقؿ

مفCO2
التأثير

 -المياه

منخفض

 -السياحة

 -كفاءة

 -الصيد

 -شامؿ

االستثمارات
الخاصة

 -البناء

 -الطاقة

 -مرونة

 -الحكـ

 الصناعة -النفايات

 -نسبة

األدوات

 -التنظيـ

 السياساتاإلعالمية

 أدوات تخفيؼالمخاطر

االستثمارات
العامة

 -الزراعة

 -سياسات

التسعير

تحميؿ

 -الغابات

السياسات
والتخطيط

شكؿ رقـ ( ) 2.7آليات االقتصاد األخضر لتحقيؽ التنمية المستدامة
Source: UNEP , Building natural capital : How REDD+ CAN Support a
green economy,2014, p.31

تاسعاً :التحديات التي تواجو التحوؿ نحو االقتصاد األخضر :

تواجوالدوؿفيطريقيانحواالقتصاداألخضرالعديدهفالعقباتوالتحدياتهفأىهيا

(الهوسويوكاظـ,2013,ص )180

 .1نقصالهواردالهاليةوالبشريةوالتكنولوجيةيؤديلتباطؤالتوجونحواقتصادأخضر.
 .2حاجةالدوؿالناهيةلتهويؿإضافيلغرضتبنياالقتصاداألخضروىذايحتاجبناء
وعيلدىالد وؿالغنيةتجاهالدوؿالفقيرة.

 .3تطبيؽاالقتصاداألخضرقديؤديلوجودبطالةىيكميةفيقطاعاتهعينةلحساب
قطاعاتأخرىلذلؾالبدهفتطبيؽتدريجيوهدروسلبلقتصاداألخضر .

 .4صعوبةإجراءقياسدقيؽنحوالتقدـفيبعضهجاالتاالقتصاداألخضركحساب
حصةالفردهفالتموثالبيئي.
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 .5تطبيؽاالقتصاداألخضراليعنيالقضاءعمىاألضرارالبيئيةبشكؿكاهؿإالأنو
يعنيالحدهفاألضرارالبيئية.

 .6خيارهكمؼفيبدايتوقدالينتجخيارتمقائيوهتساويعمىالصعيديفاالقتصادي
والبيئيوقديكوفذلؾعمىحسابتحقيؽأىداؼإنهائيةأُخرى.

 .7أغمبالهشكبلتالبيئيةالتخضعلمحدوداإلداريةوالسياسيةلمدوؿههايعيؽعهمية
السيطرةعمىالهشاكؿالبيئيةلذلؾالبدهفوجودهواقؼإقميهيةودولية.

 ويرىالباحثأفىناؾتحدياتأخرىتعيؽالتقدـنحواالقتصاداالخضر وهنيا :
 .8تفاوتالفرصهفدولةألخرىوهفقطاعآلخر.

 .9إهكانيةنشوءسياساتحهائيةوحواجزفنيةإضافيةأهاـالتجارة.

.10عدـاستقرارالبيئةالسياسيةالذييتفاقـبسببالنزاعاتوالصراعات.
.11استنزاؼالهواردالطبيعيةوهصادرالطاقة.

واالبتكار التي تمعب دو اًر
 .12تدني نوعية األنظهة التربوية والبحث العمهي واإلبداع 

أساسياًفيتحفيزاالنتقاؿنحواالقتصاداألخضر .


خاتمت:
تطورت العبلقة بيف هفاىيـ االقتصاد األخضر والتنهية الهستداهة والبيئة وفؽ تسمسؿ
هعيف واكب تطور الفكر االقتصادي التنهوي,حيث أف النهاذج االقتصادية والتنهوية في
هرتفعة بغض النظر عف
بداياتيا كانت هعنية في األساس بالحصوؿ عمى هعدالت نهو  

االعتبارات األخرى,ولكف بعد الثورة الصناعية وها نتج عنيا هف تقدـ في هجاالت عدة

هنيا هجاؿ التصنيع والتكنولوجيا خمفت هستويات عالية هف التدىور في النظاـ البيئي

خاصة,هسببةهشكبلتعدةأىهياهشكمتيالتموثواستنزاؼالهواردالطبيعيةلذلؾأدخؿ

البعد البيئي ضهف النهاذج التنهوية ولكف كاف ينظر ليذا البعد عمى أنو خيار ضهف
خياراتعدةلموصوؿلمتنهيةولكفاستهراروتيرةاستنزاؼالنظاـالبيئيوهانتجعنوهف
هستويات تموث هرتفعة وىدر لمهوارد وها ترتب عمى ذلؾ هف آثار سمبية عمى اإلنساف
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والكائنات الحية األخرى أصبح ينظر لمبعد البيئي عمى أنو ضرورة ولـ يعد خيار وىذا ها
تـتناولوفيالهبحثاألوؿ .

لذلؾ ظير هفيوـ التنهية الهستداهة ليوازف ها بيف األبعاد االقتصادية و االجتهاعية و
البيئية بحيث ال يطغى بعد هف األبعاد الثبلثة عمى اآلخر,وىذاهاتـالتأكيدعميوفي

الهبح ثالثانيحيثتـالتعرؼعمىهفيوـالتنهيةالهستداهةوهراحؿتطورىاوهبررات
وج ودىاوالهبادئالتيتقوـعميياوأىدافيا وهؤشراتقياسيا .

ظيرهفيوـاالقتصاداألخضرالذييهثؿاألداةالعهميةلتعزيزالترابطبيفاالقتصادهف
جية والبيئة و التنهية الهستداهة هف جية أخرى وذلؾ باعتهاد سياسات اقتصادية فاعمة

لمحفاظ عمى البيئة والحد هف تدىورىا وكذلؾ السعي لمحد هف آثار الفقر اآلخذة بالزيادة

في الكثير هف الدوؿ وذلؾ عبر توفير فرص العهؿ البلئؽ و تحقيؽ الحد األدنى هف
هستوياتالهعيشةالتيتحفظلئلنسافكراهتووحقوفيعيشكريـبأهفوسبلـبعيدعف
ويبلت الهجاعة واألهراض واألوبئة الفتاكة واستخداـ هصادر الطاقة الهتجددة التي ال

تمحؽالضرربالبيئةوصحةاإلنساف .

يرى الباحث أف االقتصاد األخضر سيكوف هصيره كغيره هف األفكار والرؤى التي
حاولت وضع حموؿ لمهشكبلت االقتصادية واالجتهاعية والبيئية إذا لـ يصحح النظاـ

الرأسهالي العالهي وجيتو وينظر لمهشكبلت السابقة نظرة جدية تسيـ في حميا وىذا ال
بلًإالإذاقدهتالدوؿالهتقدهةتضحياتجديةكالحدهفالصناعاتالتيتسبب
يتحقؽفع 

هستوياتهرتفعةهفالتموثالبيئيوكذلؾإذاأسيهتفيإيجادتكنولوجيانظيفةواالعتهاد
عمى هصادر الطاقة الهتجددة ولـ تحتفظ ببراءة اختراعاتيا لنفسيابؿ قدهتيا لمدوؿ الناهية
وقدهتلياالحوافزلتسيـفيإيجادبيئةعالهيةهستداهة .






71

الفصؿ الثالث-
قطاعات وآليات االقتصاد األخضر وعالقتيما باالقتصاد المعرفي

مقدمة :

والقطاعات التي ستكوف صمب اىتهاـ االقتصاد
حددت قهة ريو( )+20الهجاالت 
األخضروىيعشرقطاعاترئيسية وهايهيزىذهالقطاعاتأفلديياالقدرةعمىتوليد
يعةهفحيثالدخؿوحجـالعهالةالتيتستوعبياههاينعكسإيجاباًعمىتحسيف

عوائدسر

دخوؿ األفراد خاصة الفئات الفقيرة  ,وفي ذات الوقت العهؿ عمى توجيو تمؾ القطاعات
بحيثتحافظعمىاألصوؿالطبيعية وتقمؿهفالتموثالبيئي .

 إف ىذه القطاعات تهثؿ أساس االقتصاد الحقيقي الهنتج و كأف االقتصاد األخضر
يعهؿ عمى توجيو االستثهارات نحو اإلنتاج الحقيقي خاصة أف أىـ هبررات وجوده ىو

األزهةالهاليةالعالهيةبهعنىأنويعهؿعمىتوجيواألسواؽالهاليةليدفياالحقيقيالذي
نشأتهفأجمووىوتحويؿالفوائضالهاليةهفوحداتالفائضإلىوحداتالعجزلتهويؿ


استثهارات حقيقية هنتجة  ,وليس إلى الهضاربات خاصة في ظؿ ظيور اليندسة الهالية

بصورىاالهعقدةكالهشتقاتالهالية,باإلضافةإلىاألسواؽالهاليةالبدهفتحديدهصادر
هتعددة لتهويؿ عهميات تحوؿ القطاعات االقتصادية نحو االقتصاد األخضر  وتشجيع

الدوؿالناهيةعمىتبنياالقتصاداألخضر .

إف الوصوؿ القتصاد أخضر يحتاج توفر آليات تضع أرضية خصبة لتوسيع
االستثهارات في قطاعاتو الهختمفة,و تمؾ اآلليات هنيا ها ىو عمى الهستوى الدولي عبر

اتفاقيات وأُطر توجييية,وكذلؾ عمى الهستوى الهحمي عبر تظافر الجيود ها بيف القطاع
العاـ و الخاصوالهجتهع الهحمي لموصوؿالقتصاد أخضر هستداـ يحقؽ أىداؼ األجياؿ

الحاليةهعالحفاظعمىحقوؽاألجياؿالقادهة .

كهاو يعهؿاالقتصاداألخضرعمىاالستفادةهفاالقتصادالهعرفي(الرقهي)فيتحقيؽ
أىدافو فيناؾ ارتباط وثيؽ بيف التقدـ نحو االقتصاد األخضر وتكنولوجيا الهعموهات

والتطوير ,كها
واالتصاالت لدورىا في إيجاد التكنولوجيا النظيفة وذلؾ هف خبلؿ البحث 
تساىـفيتسويؽاالقتصاداألخضر وتوضيحأىهيتو .
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المبحث األوؿ :قطاعات االقتصاد األخضر
تهييد :
 يعهؿ االقتصاد األخضر عمى إعادة توجيو القطاعات االقتصادية الهختمفة بحيث
تراعيالبعدالبيئيعبرالحدهفالهموثاتوتدويرالنفاياتوالعهؿعمىاالستغبلؿاألهثؿ

لرأس الهاؿ الطبيعي واعادة التوازف لمنظاـ البيئي وىذا بدوره سيؤدي لزيادة االىتهاـ
بقطاعاتاقتصادية عمى حساب قطاعات أخرى تسبب ضر اًر بالبيئة,إف عهمية التحوؿ

هف االقتصاد التقميدي إلى االقتصاد األخضر عهمية ليست بالسيمة بؿ تحتاج أف تسير
بشكؿهتدرجوبخطوطهتوازيةعمىهستوىاالقتصادالجزئيوالكميعبرقطاعاتهتعددة
تهثؿهحوراىتهاـاالقتصاداألخضرويهكفإجهاليابالشكؿرقـ( )3.1

شكؿرقـ()3.1قطاعاتاالقتصاداألخضر 



الهصدر:هفاعدادالباحث(برناهجاألهـالهتحدةلمبيئة,2011,ص )40

رغـأفبرناهجاألهـالهتحدةلمبيئةحددعشرقطاعاترئيسيةلتخضيرىا,لكفىناؾ

قطاعاتعديدةأخرىيجريالعهؿعمىتخضيرىاكقطاعالتجارة .

والهجاالت الهستداهة عمى
ويترتب عمى تبني االقتصاد األخضر التوسع في القطاعات 
حسابغيرالهستداهةكهايوضحياالجدوؿرقـ( )3.1
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جدوؿ رقـ ( ) 3.1القطاعات االقتصادية المعرضة لالتساع أو االنكماش في ظؿ االقتصاد األخضر
القطاعاتالتيهفالهحتهؿأفتنكهش

القطاعاتالتيهفالهحتهؿأفتتسع 
َ

الزراعةالكثيفة 

الزراعةالعضوية 

نظـالطاقةالهتجددة 

هحطاتتوليدالكيرباءهفالوقوداالحفوري 

التدوير 

التخمصهفالنفايات 

َّ
اإلنشاءالهستداـباستخداـهوادهحميةتثبت

اإلنشاءالهعتهدعمىالخرسانةوالهوادذات

هستوىثانيأكسيدالكربوففياليواء 

الهستوياتالهرتفعةهفالطاقةالهتضهنة 

الوقودالحيويالذييعتهدعمىالوقودالهدور 

الوقودالحيويالهعتهدعمىالهحاصيؿالزراعية 

التصميح 

الصناعاتاالستخراجية 

الهصدر:هولميسكوتكاتو,ترجهةعبل أحهدصبلح,االقتصاداألخضرهقدهةفي النظريةوالسياسة
والتطبيؽ,ط,1هجهوعةالنيؿالعربية,القاىرة.2010,

أوالً :قطاع اإلنشاءات:

إف هف القطاعات الياهة التي يتبناىا االقتصاد األخضر ىو قطاع اإلنشاءات وخاصة

قطاعالعقاراتلجعموأكثراستداهةهراعياَ فيوالبعدالبيئيواالقتصاديواالجتهاعي,لذا
أوجداالقتصاداألخضربدائؿلقطاعالعقاراتبصورتوالتقميديةكالهدفالخضراءوالهباني

الخضراءوالعهارةالخضراء,الهدارسالخضراء .
أ .المدف الخضراء:

تؤويالهناطؽ الحضرية()%50هفتعدادالعالـ,وتستيمؾهايقارب(%)80-60هف

بوفباإلضافةلمضغطعمىالهياهوأنظهة

الطاقة  ,وتتسببفي()%75هفانبعاثاتالكر
الصرؼ الصحي والصحة العاهة ,وأثر سمباً عمى النظاـ البيئي ,وسبب تكاليؼ باىظة

لمصحة العاهة ,هها يمقي بظبللو السمبية عمى اقتصاديات الدوؿ لذلؾ وتفادياً لتمؾ

الهشكبلتوغيرىاحفزاالقتصاداألخضرإنشاءالهدفالخضراء 
(برنبمح األمم المتحدة للبيئت ,5100,ص )50
ويقصد بالهدف الخضراء (ىي الهدف التي يتـ بناؤىا بتطبيؽ الههارسات الخضراء هف
خبلؿ التركيز عمى الطاقة النظيفة ويتـ األخذ في االعتبار في بناء ىذه الهدف بأف يتـ

تطبيؽأفضؿطرؽالعهؿفيهجاؿالطاقةالهتجددةوالنقؿالنظيؼوتوفيرالطاقةوىذا
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يشهؿ بناء هباني خالية هف الكربوف وانارة الشوارع باستخداـ نظاـ المد وأنظهة الطاقة
الشهسيةلتسخيفالهياه)(أحهد,2014,ص .)97

وها يهيز الهدف الخضراء ىو تهتعيا بكثافة أعمى هف السكاف ,حيث أف األحياء جيدة

التصهيـ والهتصمة جيداً ببعضيا البعض تسهح بكثافة هف ( )1000-100نسهة لكؿ
ىكتار ,وقدتصؿإلى()3000طبقاًلمثقافةوالجغرافيا,كهاتتهتعالهدفالخضراءبوفرةفي
هرافؽ اإلسكاف والتوظيؼ والتجارة والترفيو وكذلؾ توفيرىا النقؿ العاـ بصورة فعالة.
) (Hassan ,A etal,2010,p.7

وتسيـالهدفالخضراءفيالحفاظعمىالهوارداالقتصاديةهفخبلؿتقميصنصيبالفرد
هفتكمفةالبنيةالتحتية ,ففيدراسةحديثةأجريتفيالصيفأكدتأفالتوفيرفيتكمفة
البنيةالتحتيةنتيجةلمتنهيةالحضريةالهكثفةفيهناطؽهحددةيصؿإلى()%55هقارنة

بالوضعالعادي .

ولكييتـالوصوؿلهدفخضراءفاعمة البدهفتبنيسياساتاقتصادية وبيئيةوتطبيقيا

إلنشاءالهدف وهنيا(:أحهد,2014,ص )101

 التخطيطالجيدالستخداهاتاألراضيوىذهتعتبرأىـالسياساتلتييئةإنشاءالهدف

الخضراء,وىذاالتخطيطالبدأفيكوفهدعوهاً بقوانيفتحددهايتـبناؤهفيالهدينة
وهاحولياوأهاكفالبناءوتسيـالقوانيفأيضاًفياستخداـالطاقةبكفاءةلحهايةالبيئة

وتحفزاالنتقاؿلمهدفالخضراءهفخبلؿتفعيؿالضرائببالزيادةلهفيعيؽاالنتقاؿ

لمهدفالخضراءأوبالتخفيضلتشجيعاالنتقاؿلمهدفالخضراء.

 إنشاءشبكةنقؿوهواصبلتبشكؿكفؤخاصةفيظؿتزايدالسكافبحيثتراعيتمؾ
الشبكاتالنواحياالقتصاديةوالبيئيةواالجتهاعية.

 إنشاءهبانيهييأةلبلستخداـالكفؤلمطاقةوالهياه"الهبانيالخضراء".

هفالتجاربالرائدةلموصوؿلمهدفالخضراءهدينة هصدرباإلهاراتالتيتعتبرهفأكثر

هدفالعالـاستداهةفييتهثؿأوؿهدينةخاليةهفالكربوفوالنفاياتعمىهستوىالعالـ
وتعتهدالهدينةبكاهمياعمىالطاقةالهتجددة .

وىذه الهدينة تحتاج( 8000ـ )3هف هياه التحمية يوهياً هقارنة بأكثر هف(20000ـ)3

يوهياًبالنسبةلهدينةتقميدية,وتكررهياىياالستخداهيافيالريوالزراعة .
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وهفالجدير ذكرهأف ىذه الهدينة تعتهد عمىأنظهةالنقؿالهعتهدةعمى الطاقةالنظيفة
وهنيا أنظهة النقؿ العاـ والشخصي كالقطارات الخفيفة والسيارات الكيربائية ,وتهتمؾ

الهدينةبراهجلمتخمصهفالنفاياتالهختمفةواعادةتدويرىا* 

ب .المباني الخضراء

اتالبيئيةواالقتصادية

إفالوصوؿلهدفخضراءيتطمبالبدءبالهبانيالخضراءوالهبرر
إلنشائيا قوية فقطاع االنشاءات أكثر الجيات الهساىهة في انبعاثات غازات االحتباس

الحراري(هايكافئ 8,6هميارطفهف  ,)CO2وتستيمؾالهبانيحواليثمثاالستخداـ
النيائيلمطاقةالعالهية,وتستيمؾأكثرهفثمثهواردالعالـالهاديةحيثتستيمؾ()%12
هفالهياهالعذبة ,ويتولدعنيانفاياتيقدربػ()%40هفإجهاليالنفايات(برناهجاألهـ

الهتحدةلمبيئة,2011,ص .)21

لذاولمحدهفتمؾالهشكبلتواالستيبلؾالهفرطلمهواردطرحاالقتصاداألخضرهفيوـ
اءوالعهؿعمىتطويرالهبانيالحالية .
الهبانيالخضر 

ويقصد بالهباني الخضراء تمؾ الهباني التي تحقؽ التوازف بيف الهحيط الحيوي وساكني

الهبنىحيثيتـتصهيـوتنفيذالهبنىضهفالهناخالهحميالذييقاـفيوالهبنى ,ويكوف
استيبلؾالهواردخاصةالطاقةوالهياهفيىذاالهبنىأقؿبكثيرهفهثيبلتياهفالهباني

التقميديةوىيتتهتعبقدرةعاليةفيالحفاظعمىالطاقةواستغبلؿالطاقةالهتجددةكالطاقة
الشهسية واالعتهاد عمى التيوية الطبيعية واإلنارة الطبيعية في تخفيؼ استيبلؾ الطاقة

وتقميؿالتموثالناتجعنيا(نقابةالهيندسيففمسطيف,2013,ص .)20

إف عهمية تحضير الهباني يحتاج لنظرة هنيجية هتكاهمة هف خبلؿ التشابؾ بيف
القطاعاتواألنشطةاالقتصاديةالهختمفةالهرتبطةبوهثؿهوادالبناءوالنقؿوادارةالنفايات

والطاقةوالهياهوهعالجةالصرؼالصحي .

وعهمية تحضير الهباني تشهؿ الهباني العاهة كالهدارس والجاهعات والهباني التعميهية
والهؤسسات الحكوهية ,ودور العبادة ,والهباني اإلدارية
والدوائر الحكوهية كالو ازرات 

والسكنيةوالتجارية وقاعاتاالجتهاعات .

تضعالدوؿهعاييرلتصنيؼالهبانيالخضراءوتختمؼىذهالهعاييرهفدولةألخرى .
*

 http://masdar.ae/ar/ادلوقع اإللكرتوين دلدينة ادلصدر تاريخ الدخول 5103/6/01
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فهفالشياداتالرائدةفيىذاالهجاؿشيادة((LEEDوىيتشيرإلى 
) )Leadership in Energy and Environmental Designوىي اختصار إلى

الريادة في الطاقة والتصهيـ البيئي ,ىو برناهج دولي أنشأه الهجمس األهريكي لؤلبنية
الخضراء ,يقوـ عمى ههارسات هتخصصة في هجاؿ البناء األخضر ,لهساعدة الهالكيف
والهصههيف لمهباني هف جهيع أنحاء العالـ هف خبلؿ وضع إطار عهمي وقابؿ لمقياس

لتحديدوفيـوانجازهراحؿدورةحياةالهشاريعالخضراء .

تيدؼ ىذه الشيادة إلى تقميؿ الهخمفات واالنبعاثات ,وتحافظ عمى الطاقة والهياه ,وتقمؿ

التشغيمية,باإلضافةأنياتعهؿعمىتوفيربيئةأكثرصحةوأهناًلمسكاف .
التكمفة
ّ

تُعطى شيادة( (LEEDلجهيع أنواع الهباني بها في ذلؾ الهشاريع الجديدة ,هشاريع

الترهيـ ,البنايات القائهة ,الديكورات الداخمية في الهباني التجارية ,التطوير الداخمي
والخارجي,الهدارسوالهنازؿ .

ىناؾأربعهستوياتلشيادة()LEEDوىيشيادةببلتينية,ذىبية,فضية,أخي اًرحاصؿ

عمىشيادة( .(LEED

عهميةالتقييـتتـوفؽالهعاييرالتالية :

 الهواقعالهستداهة:اختيارهواقعواستراتيجياتتصهيـصديقةلمبيئة .
 كفاءةاستخداـالهياه:االستخداـالرشيدلمهياهوالحفاظعمييا .
 الطاقةوالغبلؼالجوي:تحسيفكفاءةالطاقةلكاهؿالهبنى .

 الهوادوالهوارد:تعزيزإدارةالنفاياتواختيارالهوادبهسؤولية .
 جودة البيئية الداخمية :الحد هف الهموثات وتحسيف البيئة الداخمية هف خبلؿ التحكـ
بشدةاإلضاءةواالستفادةهفضوءالشهس .

 االبتكارفيالتصهيـ)) USAID & CHF , 2016 , P.1-2

يعتقدالباحثأفالهبانيالخضراء ذاتهردوداقتصاديعمىأصحابيارغـهايعتقده
البعضبأنياهكمفةاقتصادياً,قدتكوفالتكمفةاألوليةهرتفعةولكفحسابالتكمفةالجارية

عمىالهدىالطويؿوهقارنتيابالهبانيالتقميديةنجدأفالتكمفةاإلجهاليةلمهبانيالخضراء

أقؿفييتوفرفيفواتيرالكيرباءوالهياهوكذلؾتوفربيئةصحيةسميهةلئلنساف .
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وىنا يأتي دور الحكوهات في تحفيز األفراد عمى التوجو لمبناء األخضر عبر تقديـ
اإلعانات واالعفاءات الضريبية والقروض الهيسرة لؤلفراد الراغبيف في إنشاء الهباني

الخضراءكذلؾتحفيزهبيعاتالتقنياتالخضراءألنظهةالكيرباءوالتدفئةبالطاقةالشهسية 
 يوجد في العالـ العديد هف التجارب الناجحة لتخضير قطاع االنشاءات هها أسيـ في
االستفادةالهثمىهفالهواردالهتاحة .

هف التجارب الرائدة في استغبلؿ الطاقة بالهباني الخضراء برج ( )Conde Nastفي
نيويورؾ هكوف هف ( )48طابؽ ,استخدـ فيو تقنيات لتوفير الطاقة حيث يستخدـ نوعية

خاصة هف الزجاج تسهح بدخوؿ ضوء الشهس وتبقى الح اررة واألشعة خارج الهبنى وتقمؿ
هففقدافالح اررةالداخميةأثناءالشتاء,وبوخميتافتعهبلفعمىوقودالغازالطبيعيتزود

بلً
الهبنى (400كيمو واط) هف الطاقة حيث تغطي كؿ الكيرباء التي يحتاجيا الهبنى لي 
و( )%5نيا اًر ,ويستخدـ عادـ الهاء الحار لمهساعدة في تسخيف الهبنى وتزويده بالهاء

الحار وأنظهة تبريد وتكييؼ عمى السقؼ كهولد غاز أكثر هف كونيا هولد كيربائي,

باإلضافة لموحاتالهوجودة عمى الهبنى هف الخارج تزود الهبنى بطاقة إضافية تصؿ إلى

(15كيموواط)(ديب,2011,ص .)5

 ولقداهتدتالعهارةالخضراءإلىالهؤسساتبشتىأنواعياففيالههمكةالعربيةالسعودية
حرصتجاهعة الهمؾ عبدا﵀عمىاستخداـالطاقةبأعمىكفاءةهفخبلؿاستخداـضوء
بائيةداخؿالهبنى,واستخداـ

الشهسألقصىدرجةههكنةلخفضالحاجةإلىاإلنارةالكير
أبراجالتيويةالطبيعيةلتسييؿحركةاليواءواخراجاليواءالساخفهفالهبانيههايخفؼ

الحاجة لمتبريد الكيربائي  ,وبناء قبة كبيرة جداً تربط جهيع هباني الحرـ الجاهعي هع

بعضيا البعض وتساىـ ىذه القبة في حهاية الهبنى هف أشعة الشهس وفي نفس الوقت

تستقطبالهصفوفاتالشهسيةوالح ارريةوالكيروضوئيةالتيتستخدـىذاالهصدرالهتجدد

هفالطاقةلتوليدالكيرباء(االسكوا,2011,ص .)66
ثانياً :السياحة الخضراء:

 يعتبر قطاع السياحة هف القطاعات الياهة والداعهة لموصوؿ لتنهية شاهمة بأبعادىا
الهختمفة ,فيي تهثؿ رافعة اقتصادية تسيـ في خمؽ فرص العهؿ فيعتبر قطاع السياحة
والسفرهفأكثرالهصادرتشغيبلً لمعهالةعمىالهستوىالدولي,كهايعدقطاعالسياحة
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هف أىـ القطاعات في التجارة الدولية يسيـ في جمب النقد األجنبي فعمى سبيؿ الهثاؿ
يعتبر قطاع السياحة ثانيأكبر هصدر لمعهبلت األجنبية في كؿ هف الهغرب واألردف,

كها ويسيـ ىذا القطاع في تحفيز حركة السمع والخدهات واألفراد هحسناً بذلؾ هيزاف
الهدفوعاتكهاويساىـفيزيادةالدخؿالقوهيوتنويعهصادره .

ويشيد قطاع السياحة نهواً هسته اًر خاصة بعد التقدـ الكبير في قطاعي النقؿ عهوهاً

والنقؿالجويعمىوجوالخصوصحيثسيؿوزادهفحركةانتقاؿاألفرادبيفالدوؿ,فقد
زادعددالسياحعمىالهستوىالدوليبنسبة( )%4هسجمةرقـقياسييصؿإلى()1.2

هميار سائح في العاـ ( ,)2015كها ارتفعت عوائد السياحة العالهية هف ( )2.1هميار

دوالرأهريكيفيعاـ()1950إلى()1.26تريميوفدوالرأهريكيفيعاـ( .*)2015

رغـالدورالحيويلقطاعالسياحةعمىاالقتصادإالأفاالستثهارفيىذاالقطاعوزيادة
كافلوتأثيرسمبيعمىالبيئةواالقتصادبشكؿغيرهباشر,فقدزادالضغط

أعدادالسياح
عمىالهواردالطبيعيةوزادتالهخمفاتالناتجةهفىذاالقطاع,وحد وثتمؼفيبعض

اآلثار لعدـ وجود ضوابط لتعاهؿ السياح هعيا بشكؿ الئؽ ,ويتحهؿ قطاع السياحة
الهسؤولية عف إنتاج ( )%5هف انبعاثات الكربوف في العالـ وىو هصدر رئيسي لفقداف

التنوعالبيولوجيولمتموثوارتفاعاستيبلؾالهياه .

وهفهنطؽالتقميؿهفاآلثارالسمبيةلمسياحةالتقميديةعمىالبيئة,ولكيتمعبالسياحة
دو اًر إيجابياً في الهحافظة عمى الهوروث البيئي والطبيعي ولتحقيؽ التوازف بيف السياحة

والبيئة هف ناحية وبينيا وبيف الهصالح االقتصادية واالجتهاعية هف ناحية أخرى تـ

استحداث شكبلً جديداً لمسياحة تعرؼ بالسياحة البيئية أو الهستداهة أو الخضراء والتي
تعتبرهفأىـاىتهاهاتاالقتصاداألخضر .

هصطمحالسياحةالبيئية(الخضراء) ىوهصطمححديثنسبياً ظيرهنذهطمعالثهانينات

هفالقرفالعشريفوزاداالىتهاـبياهفقبؿالهنظهاتالدوليةكهنظهةالسياحةالعالهية

التيوضعتأسسيا وهعالهيا(رضوافواسهاعيؿ,2011,ص )3

وعرفتالهنظهةالعالهيةلمسياحةالسياحةالخضراءبأنيا(السياحةالتيتشبعاحتياجات

السياح والهجتهعات الهضيفة الحالية ,وضهاف استفادة األجياؿ القادهة  ,وتدير الهوارد
* http://www2.unwto.org/arمنظمة السياحة العادلية تاريخ الدخول 5103/4/05
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بأسموب تحقيؽ الفوائد االقتصادية واالجتهاعية والجهالية هع البقاء عمى الوحدة الثقافية
واسته اررية العهمية االيكولوجية والتنوع البيولوجي وهقوهات الحياة اإلنسانية)

(شنايت,2013,ص )35

تتهيزالسياحةالخضراءعفالتقميديةفيجوانبهتعددةهوضحةفيالجدوؿرقـ( )3.2
جدوؿ رقـ (  )3.2أوجو االختالؼ بيف التنمية السياحية المستدامة ( الخضراء ) والتقميدية
التنمية السياحية المستدامة

التنمية السياحية التقميدية

مفػػػػػػػاىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ عػػػػػػػامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
تنهيةسريعةوليسلياحدود .

تتـعمىهراحؿلياحدودوطاقةاستيعابيةهحدودة 

قصيرةالهدىتعتهدعمىالكـ .

طويمةالهدىتعتهدعمىالكيؼ .

إدارةعهمياتالتنهيةهفالخارج .

إدارةعهميةالتنهيةهفالداخؿ(السكافالهحمييف) .
استراتيجيات التنمية

تنهيةبدوفتخطيط .

التخطيطأوالثـالتنهية.

تخطيطجزئيلقطاعاتهنفصمة.

تخطيطشاهؿوهتكاهؿ .

التركيزعمىإقاهةوحداتلقضاءالعطؿ .

هراعاةالشروطالبيئيةفيبناءوتييئةاألرض .

هبانيحضريةتقميدية .

أنهاطهعهاريةهحمية .

براهجخططلهشروعاتهواصفاتالسائح.

براهجخططهبنيةعمىهفيوـاالستداهة.
طبيعة السائح

هجهوعاتوأعدادكبيرةهفالسياح .

حركةأفرادوهجهوعاتصغيرة .

فتراتإقاهةقصيرة .

فتراتإقاهةطويمة .

ضوضاءوأصواتهزعجة,زيارةواحدةلمهكاف  .رزانةوىدوءفياألداءاحتهاؿتكرارالزيارة .
هستوياتثقافيةهختمفة.

هستوىعاليهفالثقافةوالتعميـ .

الهصدر:عطاا﵀فاروؽحسنيف,التنهيةالسياحيةالهستداهة,دراسةتقويهيةلبعضهعاييرالتخطيطبقطاعالغردقة,رسالة
هاجستيرغيرهنشورة,كميةالسياحةوالفنادؽ,جاهعةالقاىرة,2003,ص(62بتصرؼالباحث) 

وتشيدالسياحةالخضراءازدياداً فيالطمبوىيفيحالةصعودهستهروهمحوظلدرجة
أنوأسرعقطاعينهوفيصناعةالسياحةحيثقدرتىذهالنسبةبحوالي()%15-10

هف إجهالي اإلنفاؽ السياحي العالهي لعاـ ( ,)1992وحسب تقديرات هنظهة السياحة

الدولية لمرؤية السياحية لعاـ ( )2020فإف حوالي ( )30هميوف سائح دولي (ها يعادؿ
%5هفتعدادالسياح)قاهوابرحبلتسياحيةخضراءفيعاـ( .)1998
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ويقدرالصندوؽالدوليلحهايةالحياةالطبيعية أفحوالي()%20هفالدخؿالهتولدهف
والسبب وراء توجو الدوؿ الناهية
السياحة في الدوؿ الناهية ناتج عف السياحة الخضراء 
لتطويرىذاالنوعهفالسياحةأفعوائدتوظيؼاألراضيلوتعادؿ()%20أضعاؼعوائد

توظيفيالمزراعة(رضوافواسهاعيؿ,2011,ص .)3

أىداؼ السياحة الخض ارء:

تنبع أىداؼ السياحة الخضراء هف األبعاد االقتصادية واالجتهاعية والبيئية لبلقتصاد

األخضرويهكفإجهالياكالتالي(:شنايت,2013,ص )36

 .1أىداؼ اقتصادية :وىي تتهثؿ في توفير فرص العهؿ حيث أف صناعة السياحة
تتشابؾ هع الكثير هف القطاعات اإلنتاجية والخدهية والتي تزيد عف( )70صناعة

هغذية,وتيتـالسياحةالخضراءفيتوفيرالعهبلتاألجنبيةوتحسيفهيزافالهدفوعات
والهساىهة في تنويع العائد االقتصادي ,وهصادر الدخؿ القوهي ,وتحسيف البنية

التحتية,وزيادةالعوائدالحكوهية.

 .2أىداؼاجتهاعيةحضارية:

هستوى وعي الهواطنيف  ,وتعميهيـ وتعزيز حبيـ

تساىـ السياحة الخضراء في رفع

هتعبالسفروالسياحة  ,وتعهؿعمىتنهيةالعبلقات

لوطنيـ وتاريخيـ ,وتعظيـفرصالت
االجتهاعية وتحسيفعهميةتحديثالهجتهع ونقؿالهجتهعاتالهنعزلة.

 .3أىداؼبيئيةوىيتتهثؿفي:

أ .حهايةالبيئةالطبيعيةهفخبلؿااللتزاـبالطاقةاالستيعابيةالقصوىلمهناطؽ.
بلً.
ب .استخداـالهواردالطبيعيةاستخداهاًأهث 

ت .تفاديأسبابالتموث.


اثالقوهيواحياءففالعهرافالهحمي.

ث .الحفاظعمىهواردالتر


مبادئ السياحة الخضراء واجراءات تنظيميا:

البد هف وجود ضوابط  وهبادئ تساعد في تحقيؽ أىداؼ السياحة الخضراء  وهف تمؾ

الهبادئ(غرابية,2012,ص)125.124

 .1توفرهراكزهحددةتزودالسائحبالهعموهاتالبلزهةحوؿالهنطقةالسياحية.
اردالطبيعيةوالتنوعالحيويبطرؽهستداهةبيئياً.

 .2إدارةسميهةلمهو
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السياحوحهايةالهواقعالبيئية.

 .3وضعقوانيفصارهة وفاعمةالستيعابأعداد
 .4التعاوفبيفهختمؼالقطاعاتهفأجؿإنجاحالسياحةالخضراء.

 .5توعيةالسكاف وتوفيرهشاريعاقتصاديةهرتبطةبالسياحةلتحسيفدخوليـ.
 .6اختياروسائؿنقؿغيرهموثةلمبيئة.

 .7تشجيعصناعةإعادةالتدويرفيالهناطؽالسياحية .

أنواع السياحة الخضراء :

تتعدد أوجو السياحة الخضراء فهنيا ها ىو هرتبط بالطبيعة أو التراث الحضاري  وهف
األنشطةالهرتبطةبالسياحةالخضراء(:أحبلـوصورية,2010,ص )231
.1الرياضاتالهائيةوالغوصهفأجؿالشعابالهرجانية.
تأهؿالطبيعةواكتشاؼهافييا ,وتصويرالطبيعة.

.2

يلمطيوروالصيدالبحريلؤلسهاؾوفؽالضوابطالبيئية.

.3الصيدالبر

.4استكشاؼالودياف وتسمؽالجباؿ,رحبلتاألدغاؿوالصحاريوالغابات.
.5زيارةهواقعالتنقيباألثرية,والهناطؽالتاريخيةواآلثاروالنقوش.
.6سياحةالهحهياتالطبيعية"السياحةالفطرية".
.7السياحةالعبلجية.

.8زيارةهناطؽالحرؼالتقميديةوالصناعاتاليدوية .

.9زيارةأهاكفالمباسالتقميديوهايتعمؽبالعاداتوالتقاليدواألكبلتالشعبية .
.10زيارةالهنتجعاتالسياحيةوالهعسكراتالصيفيةوالكشفية.

إفالهحرؾالرئيسيلمسياحةالخضراءىوالسائحفيحدذاتو,لذلؾالبدهفالتعرؼ

عمى الدوافع التي تجذب السائح ليذا النوع هف السياحة  وهعرفة طبيعتو ففي دراسة

ىدفتلمتعرؼعمىالتركيبةالديهوغرافيةلروادالسياحةالخضراءوجدتأف :

 أغمبهفيقوـبالسياحةالخضراءىـهفالفئةالعهرية()54–35سنة.
يجيالهعاىدوالكمياتالجاهعية.

%82 هنيـخر
%75 هنيـتكوفرحمتيـبرفقةعائبلتيـ.

%50 يحبذوفأفتهتدرحمتيـهف()14–8يوـ)wood, megan , 2002, p.22).
إفالهقصودبتخضيرقطاعالسياحةيشهؿكؿهكوناتقطاعالسياحة وهنياالفنادؽ 
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أثهرتجيوداالقتصاداألخضرفي هجاؿ السياحة الخضراء حيث تـ خفض استيبلؾ
الهياه هف ىذا القطاع بنسبة ( ,)%18واستيبلؾ الطاقة بنسبة ( ,)%44وانخفاض
الكربوفبنسبة()%50عالهياًهقارنةبالسياحةالتقميدية(االسكوا,2011,ص .)62

هفبيفتجاربرائدةعدةلمسياحةالخضراء هنيادراسةحالةهفاالستثهاراألخضر


فيالصناعةالفندقيةحيثأفادهنتجع ) (Six senses resorts and spasوىوواحد

هف سمسمة فنادؽ ضخهة حيث أثهرت جيوده في تدابير توفير الطاقة الهتجددة كها
يوضحياجدوؿرقـ( )3.3
جدوؿ رقـ (  )3.3الجدوى االقتصادية العتماد منتجع  Six senses resortsعمى الطاقة
المتجددة
هجاؿاالستثهار 

التكمفة 

هقدارالتوفير 

فترةاالسترداد 

نظاـرصدالطاقة .

 $4500

%10هفالطاقة 

-

نظاـالتبريدالهصغر .

 $130000

نظاـاستردادالح اررة .

 $9000

$45000سنوياً 

2.8سنة 

نظاـالهياهالساخنة .

 $27000

$17000سنوياً 

خزافالهياه .

 $36000

الهبرداتالتيتعهؿعمى

 $120000

$330000سنوياً 

$43000سنوياً 

 $300000

خفض هستوى األشعة وتقمب 10سنوات 

اإلنارةالتيتراعيكفاءةالطاقة $8500  .

اهتصاصالكتمةاالحيائية .
كاببلتالكيرباءالنحاسية

$7500سنوياً 

$16000سنوياً 

1.2سنة 
1.6سنة 
6شير 
أقؿهفشير 
2.8سنة 

التيارواحتهاليةنشوبحريؽ .

الههتدةتحتاألرض .
Source : UNEP,Tourism: Investing in energy and resources efficiency ,
available at www.unep. Org

هايهكفهبلحظتوىوأفهنتجواحداعتهدعمىهبادئاالقتصاداألخضراستطاعأف

يوفرالكثيرهفالتكاليؼههايهكنوهفاستغبلؿتمؾاألهواؿفيتطويروزيادةاستثهاراتو

هعالحفاظعمىالهواردالطبيعية,وحتىيتـتعهيـهثؿتمؾالنجاحاتالبدهفتظافر
الجيودحتىتعـالفائدةعمىهختمؼالقطاعاتاالقتصادية .
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ثالثاً :النقؿ األخضر:

يعد التنقؿ أه اًر ىاهاً في حياة اإلنساف لتوفير احتياجاتو الهختمفة سواء داخؿ الدولة

وخارجيا ,ولقد تطورت وسائؿ النقؿ هع التطور الكبير في هجاؿ التكنولوجيا ,وتشهؿ
والجوي  ,وتعتبر تمؾ الوسائؿ ذات أىهية
وسائؿ النقؿ كافة وسائؿ النقؿ البري والبحري 

ةالداخميةوالخارجية .

كبيرةألينشاطاقتصاديسواءعمىهستوىالتجار

اىتـاالقتصاداألخضربقطاعالنقؿألىهيتوعمىالهستوىاالقتصادي ولتأثيرهالسمبي
عمىالنظاـالبيئيبسببالهموثاتالناتجةعنو والستنزافولمهواردخاصةفيهجاؿالطاقة
حيثتبمغحصةالطمبعمىقطاعالطاقةألغراضالنقؿحوالي()%20هفاستيبلؾ

الطاقةعمىهستوىالعالـ ,وتعدعهمياتالنقؿهسؤولةعفانبعاثات()%23هفالغازات
الدفيئة جراء استيبلؾ الطاقة عمى الهستوى العالهي نتيجة حركة الهرور عمى الطريؽ

والتيتهثؿ()%74هفىذاالقطاع) .) Beuthe ,M.,et al. 2007, p.10

 تشير التوقعات الهستقبمية الزدياد الطمب عمى الطاقة البلزهة لمنقؿ في العالـ
بنسبة()%2سنوياً ,ويت وقعتزايدأسطوؿالسياراتحتىعاـ()2050لثبلثةأضعاؼهاىي
عميواآلفهسببةزيادةاالنبعاثات الناشئة عفقطاع النقؿ( )%120عند هقارنتيا بعاـ

(()2000برناهجاألهـالهتحدةلمبيئة,2011,ص .)11

لذلؾ وتفادياًلمهشكبلتآنفةالذكراىتـاالقتصاداألخضربقطاعالنقؿهفخبلؿإيجاد
نظاـ نقؿ هستداـ يمبي احتياجات النقؿ في الهجتهع هع هستويات هقبولة هف انبعاثات

غازاتاالحتباسالحراريالهرتبطةبوحفاظاً عمىالبيئةوسبلهةأفرادالهجتهع ,والصحة

العاهةهعتقميؿاالنبعاثاتالضارة .

يعتقد الباحث أف الوصوؿ القتصاد أخضر تتطمب عهمية هتدرجة  وهتكاهمة بيف
القطاعاتالهختمفةفبليهكفوجودنقؿأخضرببلهدفحضريةخضراء,فالنقؿاألخضر
يحتاجلوجودخططهسبقةداخؿالهدفتوفراإلهكانياتلمنقؿاألخضر .

هفالخططالرائدةلموصوؿالقتصادأخضرهستداـهااقترحتوالوكالةاأللهانيةلمتعاوف

الدولي)*)GIZحيثأعدتهنيجاًهتكاهبلًلتخطيطالنقؿتتكوفهفثبلثخطواتعمى

*الوكالة الدولية للتعاون الدويل ىي مؤسسة أدلانية تقدم خدماهتا يف خمتلف أحناء العامل يف رلال التعاون الدويل من أجل التنمية ادلستدامة .
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اليوىي التجنب ,التغيير,التحسيف ,حيثأطمؽعميوهنيج"أيوإس أي"ويوضحو
التو 
الشكؿرقـ( )3.2

الشكؿ رقـ() 3.2خطوات منيج "أيو إس أي"



الهصدر:هركزالبيئةلمهدفالعربية,النقؿالهستداـلهدفهستداهة,هجمةبيئةالهدف,العدد,2015,11ص 14

خطوات منيج "أيو إس أي"):)A-S-I APPROACH

 .1التجنب):)AVOIDىذهخطوةتُعنىبالحدهفهسبباتالسفروذلؾهفخبلؿتقميؿ
شآتالحيويةفيالحياةاليوهيةوايجادفروعلمهؤسساتالياهةداخؿ

الهسافاتبيفالهن
الكنديةىذهالخطوةواستطاعتبذلؾخفضالسياراتفي

الهدف,طبقتهدينةفانكوفر
يادةالسكانيةواعتبرتهفأكثرهدفالعالـحيوية .

العشريفسنةالهاضيةرغـالز

يرأنهاطالنقؿالهموثةلمبيئةواحبلليا

 .2التغيير):)SHIFTتقوـىذهالخطوةعمىتغي
بأخرىصديقةلمبيئةوىذهالعهميةتحتاجلجيودضخهةلتحقيقياعمىهستوىالدولة

باستخداـ أساليب الترغيب والترىيب وبهشاركة هؤسسات الهجتهع الهحمي ووسائؿ

اإلعبلـ لغرس ثقافة لدى أفراد الهجتهع تتبنى التغيير نحو النقؿ األخضر ,فأنهاط
الً فيإعطاءأولويةلحركة
النقؿاألخضرالتييجباقناعأفرادالهجتهعبياتتهثؿأو

الهشاة  وكثير هف الدوؿ ىيأت شوارع جاذبة لتحفيز حركة األفراد هف خبلليا  ,وهف

أنهاطالنقؿالهستداـىوركوب الدراجات ,وأخي اًراستخداـوسائؿالنقؿالعاـوخاصة
سكؾالحديدالتيأصبحتركيزةأساسيةتتبناىاالعديدهفالدوؿلقدرتياعمىحهاية

وايجاد بدائؿ ليا
وتحسيف الهساحة العهرانية ,والحد هف أعداد الهركبات الخاصة 

كالسيارةالكيربائية.
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 .3التحسيف) :)IMPROVEتحسيف كفاءة الطاقة ل وسائؿ النقؿ الهختمفة وذلؾ هف
خبلؿ تحديد كفاءة الوقود الهستخدـ ونوعية االنبعاثات الصادرة عنو  ,وتيتـ ىذه
بلً ,ونجاح ىذه
الخطوة أيضاً بتحسيف تقنية الهركبة الستخداـ السيارات استخداهاً أهث 
الخطوة هرتبط بالتطور التكنولوجي في ىذا الهجاؿ (هركز البيئة لمهدف العربية,

,2015ص .)16–15

أىداؼ التحوؿ إلى النقؿ األخضر:
ههارسات االقتصاد األخضر بقطاع النقؿ العاـ سيكوف لو هردود إيجابي عمى كافة
االجتهاعيةوالبيئيةهنيا :

النواحياالقتصاديةو

أ .أىداؼ اجتهاعية :وجود شبكة نقؿ عاـ خضراء تساىـ في سيولة وصوؿ أفراد
الهجتهعلؤلهاكفالهختمفةلتمبيةاحتياجاتيـالهختمفة,وفؾالعزلةعفالهناطؽالنائية,
ويجعؿأفرادىا يساىهوففيالعهميةاإلنتاجية وينعكسذلؾإيجاباًعمييـعبرتحسيف

أوضاعيـالهعيشية,وأخي اًرايجادهجتهعسميـصحياً .

ب .أىداؼاقتصادية ويهكفإجهاليافيالنقاطالتالية:

() Bezdek, R. H., & Wendling, R. M,. 2005, p.407-419
 .1زيادةالناتجالهحميحيثأفقطاعالنقؿيؤثرعمىالقيهةالهضافةالهباشرةإلى
إجهاليالناتجالهحميعمىالهستوىالدوليبنسبةهابيف()%5–3

 .2خفض التكاليؼ :قطاع النقؿ بصورتو التقميدية كثير ها ينتج عنو الحوادث

الهرورية  وهايترتب عميياهفخسائربشرية ,كها يسبب ىدرفيهواردالطاقة
وهستوياتعاليةهفانبعاثاتالغازات.

 .3تشجيعالتجارةالخارجيةهفخبلؿتوفيروسائؿنقؿهناسبةب اًروجواً وبح اًر.

 .4خمؽفرصعهؿجديدة:زيادةإنتاجالهركباتذاتاالنبعاثاتالقميمةيوفرهايزيد
عمى()3.8هميوففرصةعهؿعمىالهستوىالدولي ,وكذلؾ()19هميوفوظيفة

هساعدة إضافية في جهيع أنحاء العالـ في الهجاالت الهرتبطة بتكرير الوقود

تاإلصبلحوالخدهاتالهرتبطةبو.

يعووبيعووعهميا

وتوز

عمى هستوى الدوؿ نجد أف استثهار الواليات الهتحدة في انشاء شبكات جديدة

فائقةالسرعةلمسكؾالحديديةإهكانيةتوفير()250ألؼفرصةعهؿجديدة,بينها
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ييف)$فيالنقؿالعابرالجهاعيوالسكؾ

فيكورياالجنوبيةأسيـاستثهار( 7ببل
الحديديةعمىهستوىثبلثسنواتتوفير()138ألؼفرصةعهؿجديدة.

 .5أىداؼ بيئية :النقؿ األخضر لو هردود إيجابي كبير عمى البيئة حيث يحد هف
انبعاثاتغازاتاالحتباسالحراريبالتاليالحفاظعمىالنظاـالبيئي وتوازنوهها

البيئيوحفظرأس

يقمؿهفالتكاليؼاالقتصاديةواالجتهاعيةالناتجةعفالتدىور 


الهاؿ الطبيعي ,فاالستثهار في السياسات الخضراء ذات الكفاءة في استخداـ
الوقودعبرتكنولوجياالهتاحةيوفر(6ببلييف)برهيؿهفالنفطأوخفضانبعاثات

()CO2بهايعادؿنصؼهجهوعانبعاثاتاالتحاداألوربي.
(  ,5116 ,UNEPص)00
تجارب رائدة في مجاؿ النقؿ األخضر:

قاهتالعديدهفالدوؿبتخضيرقطاعالنقؿلدييابشكؿكميأوجزئيلبلستفادةهف
اياهوحققتنجاحاتفيذلؾ وهفالتجاربالرائدةفيىذاالهجاؿ :
هز 

ارلموصوؿلنقؿأخضرهستداـوىي :

تجربة ألمانيا:عهمتألهانيافيأكثرهفهس

 .1اتباع سياسة ضريبية لدعـ النقؿ األخضر كفرض ضرائب عمى الشاحنات حسب
هستوىانبعاثاتياهفالغازاتالضارة.

 .2االعتهادعمىالهركباتالكيربائيةفقدوضعتخطةلنشرهميوفسيارةكيربائية
بحموؿعاـ(.)2020

 .3تحديدهناطؽخضراءفيالهدفاليدخمياإالالسياراتذاتالترخيصاألخضر.
 .4تشجيعاستخداـالقطاراتفائقةالسرعة.

 .5تقديـحوافزلتشجيعاستخداـأنظهةالنقؿالعاهةالسريعة.

 .6تقديـهنحلمتحوؿهفنقؿالبضائعبالطرؽالبريةإلىنقميابالسكؾالحديدية.
اتوالهركباتفيبعضأياـاألسبوعلخفضكثافة
 .7وضعنظاـلهنعتراخيصالسيار 
السياراتعمىالطريؽ وتقميؿاالنبعاثاتالضارة(أحهد,2014,ص.)27

تجربة االمارات العربية المتحدة:تـانشاءهترودبيفيعاـ( )2009حيثيعهؿىذا
الهتروبالكيرباءالنظيفة وفيعاـ( )2010بمغعددهستخدهيىذاالهترو()140ألؼ

راكب في اليوـ ,كها تعهؿ ىيئة الطرؽ والهواصبلت في دبي عمى تنفيذ هشروع دراسة
86

السرعة ,يقطع الهسافة بيف هدينتي أبوظبي ودبي في زهف ال يتعدى
إطبلؽ قطار فائؽ  
12دقيقة(129كـ)* .

رابعاً :الزراعة المستدامة (الخضراء):

يعتبر قطاع الزراعة هف القطاعات الياهة لموصوؿ لتنهية هستداهة خاصة أف ىذا
القطاعيساىـفيتوفيرأعدادكبيرةهففرصالعهؿبشكؿهنفرد,ويشكؿهصدردخؿ

أساسي لكثير هف الفئات الفقيرة في الهجتهع  ,ويساىـ في تحقيؽ األهف الغذائي لمدوؿ
خاصةالناهيةلعدـوقوعياتحتتبعيةالدوؿالعظهى .

قطاعالزراعةكغيرههفالقطاعاتتعرضلتشوىاتخطيرةبسببقمةالهساحةالخضراء

الهخصصةلمزراعةبسببالتوسعالعهراني  ,وفيالهقابؿىناؾتزايدهستهرفي هعدالت
النهو السكاني في العالـ  ,وتأثر قطاع الزراعة سمباً بأعهاؿ التجريؼ والتصحر وهموحة

هعتهدةعمىاألسهدةالكيهيائيةوالهبيداتالحشرية

التربة ,وأسيهتالههارساتالزراعيةال
واليواء بؿ عمى النظاـ البيئي ككؿ فقد تسبب قطاع
بإلحاؽ الضرر باإلنساف والتربة 

الزراعةفي()%13هفانبعاثاتغازاتاالحتباسالحراري  ,وتسبببتسهـ()5.3هميوف

فرد بالهبيدات الحشرية ,و( )40000حالة وفاة في العالـ (برناهج األهـ الهتحدة لمبيئة,
,2011ص .)8

 تسببقطاعالزراعةفيىدركهياتكبيرةهفالهياهالعذبةبسببسوءههارساتالري
الحالية فتشير اإلحصاءات أف قطاع الزراعة يستنزؼ( )%70هف هوارد الهياه العذبة

العالهية) )unesco,2001,p.192

واجهاالً لهاسبؽولقد خمصت عهمية التقييـ الدولي لمهعارؼ الزراعية والعمـ والتكنولوجيا
هف أجؿ التنهية إلى أف "الطريقة التي يزرع بيا العالـ هحاصيمو الغذائية يجب أف تتغير
تغي اًر جذرياً لكي تمبي عمى نحو أفضؿ احتياجات الفقراء والجياع إذا ها أراد العالـ أف
يتصدى لتزايد السكاف وتغير الهناخ وأف يتفادى في الوقت نفسو التفكؾ االجتهاعي

واالنييارالبيئي"(األونكتاد

†

,2009,ص .)1

*. http://www.emaratalyoum.comتاريخ الدخول 5104/3/5

األونكتاد ىي اذليئة الرئيسية التابعة جلهاز األمانة العامة ذليئة األمم ادلتحدة ،يف رلال التجارة والتنمية و مت انشائها يف عام .0631
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لذلؾ وتفادياً لمهشكبلت السابقة جعؿ االقتصاد األخضر هف القطاع الزراعي هحور
اىتهاهو لمعهؿ عمى إيجاد ههارسات زراعية بديمة تحافظ عمى الهوارد الطبيعية  وتوفر

األهفالغذائي وتقمؿهفهستوياتالضررالبيئيالناتجعفالنشاطالزراعي,ولقدتبنى
االقتصاد األخضر الزراعة الهستداهة  وهف صورىا الز ارعة العضوية لتحقيؽ األىداؼ
الهرجوة هف القطاع الزراعي ,تبمورت فكرة التنهية الزراعية الهستداهة في الثهانينات هف

القرف الهاضي لبل عتقاد بضرورة أف تشهؿ السياسات والبراهج الزراعية الوطنية والدولية
والبيئيةفي الحسباف,أخذت الزراعةالهستداهةاألىهية
الهسائؿاالقتصاديةواالجتهاعية 

واستهر االىتهاـ بيا حتى أصبحت هف الهحاور األساسية
األكبر في قهة األرض 
لبلقتصاداألخضر(زغيبوزينة,2009,ص .)134-133

 يتهثؿالتغيراألهثؿفيالقطاعالزراعيىوالتوجونحوالزراعةالعضويةالتيتعرؼ
بأنيا(نهط هف أنهاط الزراعة الهستداهة تضـ هجهوعة نظـ زراعية تيدؼلمحصوؿ عمى

هنتجات نظيفة وتحتوي عمى أفضؿ كهية هف األلياؼ واألغذية التي تساعدفي الهحافظة
عمى صحة اإلنساف ,وذلؾ باالستفادة هف هخمفات الهزرعة والقرية والهدينة العضوية
واستخداـ الدباؿ والكائنات الحية الدقيقة النافعة واألسهدة الخضراء والدورات الزراعية

وأساليب غير كيهاوية لتغذية النبات ولمسيطرة عمى اآلفات ,هها يقمؿ هف الهدخبلت
الخارجية عف طريؽ وسائؿ هجدية اقتصادياً ,وعادلة اجتهاعياً في جهيع هراحؿ اإلنتاج,

الًإلىالهستيمؾولمحفاظعمىالتوازفالطبيعيوالتنوعالحيوي)
هفبدءالزراعةوصو
)) IFOAM, 2009,P.5
لكي يتـ الحكـ عمى نظاـ زراعي بأنو هستداـ البد هف توافر عدة شروط وىي (زغيب
وزينة,2009,ص :)136

النظاـالبيئيبأكهموبدء باإلنساف
ً
اردالطبيعيةو

 -1السبلهةالبيئية:وتتهثؿفيحفظالهو

بةوالحدهففقدافالعناصر
اناتوالكائناتالحيةالدقيقةفيالتر 

ثـالهحاصيؿوالحيو

الغذائيةوالكتمةالحيويةوالطاقةواستخداـالهواردالهتجددة.

 -2العدالةاالجتهاعية :وتتحقؽىذهالعدالةفيالنظاـالزراعيالهستداـهفخبلؿ
اردوالقدراتاإلنتاجيةبشكؿيمبياحتياجاتأفرادالهجتهعكافة.
 توزيعالهو 

 ضهافحقوؽاستخداـاألرضو أرسالهاؿوالهساعداتوالتقنية وفرصالتسويؽ
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 -3الجدوىاالقتصادية:وتتحقؽعندهاينتجالهزارعوفهايكفيلتحقيؽاالكتفاءالذاتيأو
تحقيؽأرباحأوكبلاألهريفهعاً ,والتقاسالجدوىاالقتصاديةفقطبإنتاجالهزرعة

الهباشربؿبهقدارالحفاظعمىالهوارد.

 -4القدرة عمى التكيؼ  :وتعني هدى قدرة النظاـ الزراعي عمى التكيؼ هع الهتغيرات
الهؤثرةعمىالزراعةكالزيادةفيهعدالتالنهوالسكاني,وزيادةالطمبعمىالهنتجات

اعيةوكذلؾتطورتقنياتجديدةوالقدرةعمىاالبتكارفيىذاالهجاؿ.

الزر


 -5االنسانية :احتراـ كافة أشكاؿ الحياة هف نبات وانساف وحيواف وهراعاة العبلقات
والييئاتوالثوابتالهجتهعيةواحتراـالقيـاإلنسانيةاألساسية.

اعةالتقميديةوالعضويةيهكفإجهاليافيجدوؿرقـ()3.4

االختبلفاتالجوىريةبيفالزر
جدوؿ رقـ ( )3.4مقارنة بيف الزراعة التقميدية والعضوية
وجو المقارنة

الزراعة العضوية

الزراعة التقميدية

نوعيةاألسهدة  استعهاؿهكثؼلؤلسهدةالكيهيائية .

االعتهادعمىاألسهدةالطبيعية .

طرؽالهكافحة  استعهاؿهكثؼلمهبيداتالكيهيائية .

االعتهادعمىالهكافحةالطبيعية .

حؿالهشكبلت 

يتـحؿالهشكبلتبعدحدوثيا .

يتـتجنبالهشكبلت .

أولويةالتغذية 

يتـتغذيةالنباتات .

يتـتغذيةالتربة .

عهميةالنهو 

نهوالنباتاتغيرطبيعي .

نهوطبيعي وهتوازف .

حجـاالنتاج 

يروجودةأقؿ .
إنتاجغز 

)%وجودةأعمى .

إنتاجأقؿ(11-8

الحراثة 

حراثةاألرضشيءأساسي .

الحراثةليستضرورية .

الهادةالعضوية 

اىهاؿدورالهادةالعضوية .

بةوحفظيا 
ليادورحيويفيتغذيةالتر 

الخبرة 

فةوخبرةأكبر .
تحتاجلهعر 

زراعةبديييةتعتهدعمىخبراتالهزارعيف 

التكمفة 

تكاليؼهرتفعة .

تكاليؼأقؿ .

سعرالهنتج 

سعرالهنتجأقؿ .

سعرالهنتجأعمى .

المصدر:نبيوالكايد,أساسياتالزراعةالعض ويةwww. Ime – med water – rmsu . 2005,
org / medwa / training / jor/ organic . pdfبتصرؼ .

تعتبرالزراعةهستيمؾأساسيلمهياهالعذبةفالزراعةتستيمؾهانسبتو()%80-70هف
ىذه الهياه  ,ونصؼ إلى ثمثي الهياه يفقد أثناء الهرور في الري السطحي(برناهج األهـ

الهتحدةلمبيئة,2009,ص .)13
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 لذلؾالبدهفنظاـرييعهؿعمىتأهيفالكهيةالهطموبةهفهياهالريهفالهصدرإلى
النباتاتفيالوقتالهناسببأقؿىدروتكمفةههكنةلمهياه,ويوجداختبلؼجوىريبيف
الريبصورتوالعشوائيةوبيفإدارةالهياه ويهكفتوضيحذلؾفيالجدوؿرقـ( )3.5
الجدوؿ رقـ () 3.5أوجو االختالؼ بيف الري العشوائي وادارة المياه
إدارة المياه

الري العشوائي
يعتهدعمىالكهيةالهتوفرةلمريالهرتبطةبهدى

يعتهدعمىحاجةالنباتاتلمهياهوالهتطمبات

توفرالهياه .

الهناخية .

يعتهدعمىالريبالجرأوالبخاخاتأوالتنقيط

يعتهدعمىالريبالبخاخاتأوالتنقيط .

ولكفببلإدارة .
اليتـاحتسابكهيةالهياهعندكؿعهميةسقاء  .يتـاحتسابكهيةالهياهعندكؿعهميةسقاء .
ىدرفيهياهالريقدتصؿإلى .%50

توفيرفيالهياه %30وفعاليةري .%90

تدنيفيالهحصوؿ .

زيادة%15فياالنتاجعنداالعتهادعمىالري
بالتنقيطوحتى%30عنداعتهادالريالتكهيمي
لمزراعاتالبعمية .

تكاثراألعشابالضارةواألهراضالفطرية وكمفة تدنينسبةاألعشابالضارةخصوصاًعند

يبالتنقيطوهتوازفبسببهعرفةحاجة

هكافحتيا,كثرةالريفيهراحؿنهوهتقدهةيؤخر اعتهادالر

هوعدنضجالثهار .

النباتاتلمهياهفيكؿهراحؿنهوىا .

كمفةعاليةلميدالعاهمةوالوقتإلنجازالري .


كمفةهتدنيةأوشبوهعدوهة .

المصدر:أهانيداغروريتاالخوند,دليؿالزراعةالهستداهةلمهزارعوالهزرعة,جهعيةتراب وهيرسي,
لبناف,2015,ص 45

يعتقدالباحثأفالههارساتالزراعةبصورتياالتقميديةأثرتسمباً عمىصحةاإلنساف

وأصبحالهستيمؾينظرليابنوعهفالتوجسبسببالكهياتالهفرطةهفالهوادالكيها وية

اعةوالتيتنتقؿلجسـاإلنسافهخمفةالعديدهفاألهراضلذلؾ
الهستخدهةفيعهميةالزر 

الزراعة العضوية تعهؿعمىاستبداؿ تمؾ الهواد الكيهاوية باستخداـالهكافحةالهتكاهمة.
تقوـ الهكافحة الهتكاهمة لآلفات عمى إتباع نظاـ زهني لهراقبة ظيور اآلفات وعوارضيا

وطورحياتيا,واستعهاؿعدةوسائؿهكافحة,وعدـاستعهاؿ الهبيداتإالبعدظيوراآلفة

واستشارةهختصيف والبدهف التناوب عمى استعهاؿ الهبيدات قميمة السهية لحفظ الحشرات
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الهفيدة ,هحصمةهاسبؽإنتاج ذو نوعية أفضؿ هع نسب تمؼ قميمة  ,وتكمفة إنتاج أقؿ
نتيجة خفض تكمفة الهكافحة لتصؿ ( )%30عف العشوائية  ,وهف ثـ تأثير إيجابي عمى

صحةاإلنسافوالحيوافوالبيئة(داغروالخوند,2015,ص )75-74

إف إدراؾ اإلنساف لمههارسات السمبية في الزراعة التقميدية عمى صحتو وعمى الهوارد
الطبيعية وزيادة التموث جعؿ ىناؾ تسارع في الخطى نحو الزراعة العضوية الهستداهة
حيثزادت الهساحات الهخصصةليذا النوع هفالزراعة عمىالهستوى الدولي كها ىو

هوضحفيالجدوؿرقـ( )3.6
جدوؿ رقـ ( )3.6التوزيع الجغرافي لمساحات الزراعة العضوية في العالـ
اإلقميـ

المساحة الخاضعة لمزراعة العضوية

النسبة مف مجموع األراضي

أفريقيا 

 1,075,830

 %3

آسيا 

 2,788,291

 %7

أوربا 

 10,002,087

 %27

أهريكاالبلتينية 

 8,389,454

 %23

أهريكاالشهالية 

 2,652,624

 %7

أستراليا 

 12,144,984

 %33

الهجهوع 

 37,053,270

 %100

(ىكتار)

المزروعة عضوياً عالمياً

المصدر:هوقعاالتحادالعالهيلحركةالزراعةالعضوية www.ifoam.org

 وفيها يتعمؽ بأكثر دوؿ العالـ استخداهاً لمزراعة العضوية فيي استراليا ,ثـ تمييا
وىي تشكؿ ( )%11هف الهساحة
األرجنتيف بهساحة هقدارىا ( )4.1هميوف ىكتار 

الهزروعةعضوياًفيالعالـ ,وتأتيفيالهرتبةالثالثةالوالياتالهتحدةحيثتزرعهميوني
ىكتار عضوياً بنسبة ( )%5هف الهساحة الهزروعة عضوياً في العالـ ,بينها تهثؿ

)ىكتاروىوهايعادؿ()%1

الهساحةالهزروعةعضوياُ فيالعالـالعربي(400,579

هفالهساحةالعالهيةالهزروعةعضوياً(سروجي,2012,ص .)20
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فوائد التحوؿ نحو الزراعة العضوية:
 .1زيادةاإلنتاجالعالهيهفالهحاصيؿ:
أكدتدراسةشهمت(12.6هميوف)هزرعةوجدأفتبنيالههارساتالخضراءالهحافظة

عمىالهوادنتجعنيازيادةفيالهحاصيؿقدره()%79هعتحسيففي هواردالخدهات

البيئيةالحرجية)  .(Pretty,d.et al, 2006 , p.114

أكدت دراسة أجريت في أفريقيا عمى ( )114حالة تحوؿ ألساليب اإلنتاج العضوي
حدوثزيادةبنسبة()%116فيإنتاجيةالهزارع وتحسيففيهستوياترأسالهاؿالبشري
االجتهاعيوالهالي,بينهاعمىالهستوىالدوليزادتالهنتجاتالعضويةحيثزادتقيهة

و

الهبيعات بهقدار( 5بميوف)$سنوياً ,وتشير تقديرات إلى أف هبيعات الهواد الغذائية

والهشروبات العضوية قد زادت ثبلثة أضعاؼ في الفترة ها بيف()2007 –1999
تجاوزتالحداألقصىالهسجؿوىو(46بميوف ,5116 ,UNEP ()$ص  ) 33

و

 .2توفيرفرصالعهؿ:

يعتبرقطاعالزراعةهفالقطاعاتالياهةفيتوفيرفرصالعهؿفيويشغؿتقريباًبميوف
عاهؿ,كهاأفالزراعةالعضويةتستخدـعهالةتزيدعفالتقميديةبنسبة(,)%30وتساىـ

في توليد ( )172000فرصة عهؿ سنوية ,ففي الهكسيؾ بمغ عدد فرص العهؿ التي
تولدتعفالزراعةالعضوية()172251فرصةعهؿفيعاـ(()2007برناهج األهـ

المتحدة للبيئت ,5116 ,ص .)33

 .3األثراإليجابيعمىالنظـالبيئية:

تساىـالزراعةالعضويةفيالحدهفاالنبعاثاتالساهةفقدخمصتدراسةأجرتياهنظهة

األهـالهتحدةلؤلغذيةوالزراعةفيعاـ( )2002إلىأفانبعاثات  CO2لكؿىكتارهف


نظـالزراعةالعضويةيقؿبنسبة()%68–48عفالنظـالتقميديةلمزراعة  ,وتسيـ الحقوؿ

العضويةعفتنحيةهابيف()8–3أطنافهفالكربوفلكؿىكتارهقارنةبالز ارعةالتقميدية
(برناهجاألهـالهتحدةلمبيئة,2009,ص .)36
 .4إتاحةفرصةحقيقيةلمتجارة:

 تتيحالزراعةالعضويةفرصحقيقيةلمدوؿالناهيةعمىالهنافسةفيالسوؽالدوليةفي
هنتجاتياالعضويةالتييزدادالطمبعميياعالهياً .
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 .5هساعدةالدوؿالناهيةفيتوفيرغذائيا وتحقيؽعوائدهالية:
تعتبر الدوؿ الناهية هييأة لمزراعة العضوية أكثر هف غيرىا فكثير هف هزارعيا ال
تفعةوالتُنتَجهحمياً,إفتخضير
تستخدـأويكادأيهدخبلتكيهياويةألنياذاتتكمفةهر 

اعةفيالدوؿالناهيةوالتركيزعمىصغارالهبلؾيساىـفياالستثهاربرأسالهاؿ

الزر
الطبيعيالذييعتهدعميوالفقراءوزيادةالهنافسةفياألسواؽالدوليةالعضوية .

 وهف التجارب الرائدة في هجاؿ الزراعة العضوية تجربة أوغندا حيث ساىـ قطاع
الزراعةفييافياستداهةسبؿالعيشفياألرياؼ,ووضعتأوغندالنفسياهعاييرلمزراعة

فزادت عدد هزارعيا هف حاهمي الشيادات في الزراعة العضوية
العضوية  وسارت عمييا 
أربعهراتفيخهسسنواتوزادتصادراتياالعضويةأكثرهفستهراتلتتجاوز(22

هميار)$فيالفترة(  ,)2008 -2007وفيعاـ( )2009وضعتأوغنداسياسةوطنية
في الزراعة العضوية لتحويؿ إنتاجيا الزراعي التقميدي إلى إنتاج عضوي (االسكوا,
,2011ص .)75

 وبالنظر لتجربة السوؽ األوربية الهشتركة في الزراعة العضوية التي بدأت الدعوة ليا
هنذأواخرالقرف()18خاصةفيألهانيا وبريطانيا,ففيعاـ( )1980تـتشكيؿاالتحاد
الدوليلهنظهاتالزراعةويضـ()750هنظهة,بينهاعاـ( )1992صدورقانوفلتنظيـ
التصنيعالعضويو ُحددتشروطلحصوؿالهنتجعمىبطاقاتاإلنتاج

عهمياتاإلنتاجو

العضويوالهوادالهسهوحدخوليافياإلنتاجالعضوي ,وتحديدعقوباتعمىالهخالفيف,

وكذلؾ وضع هزايا لصادرات الدوؿ التي تنتيج الزراعة العضوية (أحهد,2014 ,
ص.)24

خامساً :الطاقة المتجددة الخضراء :

يعتبرقطاعالطاقةهفالقطاعاتالياهةجداً لئلنساففبلغنىأليهسكفوالوسيمة
وىو يهثؿ ركيزة أساسية في أي نشاط اقتصادي ,وىذه األىهية جعمتو سبب
نقؿ عنو 

ئيسيفيالعديدهفالحروبوالصراعاتلمسيطرةعمىهصادره,وىناؾزيادةهستهرةفي

ر

التطورالتكنولوجيوالصناعيخاصة

الطمبعمىالطاقةبسببالنهوالسكانيالهتزايد ,و
بعدظيورالثورةالصناعيةفإفهااستيمكواإلنسافهفطاقةخبلؿالقرفالعشريفيتجاوز

هااستيمكتوالبشريةفيعهرىاالهديد,ورغـأف الوقوداألحفوري هف هصادر الطاقة غير
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الهتجددة الهعرضة لمنضوب في الهستقبؿ فإنو الهصدر الرئيسي لمطاقة في العالـ بها
يوىذهالهوادجهعاءهستخرجة
يشهموهفنفطوغازطبيعيوفحـباإلضافةلمزيتالحجر 

والتحديات التي تواجو
هف باطف األرض ,ارتبط الوقود األحفوري بالعديد هف الهشكبلت 
األفرادوالدوؿ  ,وهف ىذهالتحدياتأسعارهالهرتفعة وغيرالهستقرةفنجدأفالبتروؿيهثؿ

()%15–10هفإجهاليالوارداتفيالدوؿاألفريقيةالهستوردةلمبتروؿ .
 )UNCTAD, 2006, p.4).

تعاني العديد هف الدوؿ هف فقر الطاقة حيث يوجد ( 1.6هميار) نسهة يعيشوف ببل

كيرباء  ,وفي أفريقيا( 110هميوف) أسرة هف ذوي الدخوؿ الهتدنية تنفؽ أكثر هف (4

هميار)$كؿعاـعمىاإلضاءةبالكيروسيفوىذهالطريقةغيرفعالةوهكمفة وتهثؿهصدر
خطرعمىصحةوأهفاإلنساف)  .)World Bank, 2009, p.192

يعاب عمىنظاـالطاقةالحاليالهعتهد عمىالوقود األحفوريبأنو اليحقؽ الهساواة

وغيرهستداـحيثيترؾ( 2.7هميار)نسهةيعتهدوفعمىالكتمة اإلحيائيةالتقميديةفي
الطيي ويترتبعمىذلؾتموثاليواءداخؿالهنازؿهسبباً أكثرهف( 1.5هميوف)حالة
وفاةهبكرةكؿعاـ )OECD, 2010, P.7).

كهايعدنظاـالطاقةالحاليهموثرئيسيلمبيئةحيثيعدىذاالقطاعهسؤوؿعفثمثي

انبعاثاتغازاتاالحتباسالحراري وهفالهتوقعأفتصؿتكمفةالتكيؼالهصاحبةلتغير

والذي ستتحهؿ الدوؿ الناهية
الطقس إلى ( 170 -50هميوف  )$بحموؿ عاـ ( )2030
أكثرهفنصفيا)UNFCCC, 2009, P.33).

الهشكبلتالهتعددةالهرتبةبنظاـالطاقةالحاليدؽناقوسالخطرلمبحثعف هصادر
وحفاظاً عمى البيئةلذلؾ جعؿ االقتصاد األخضر هف
جديدة لمطاقة تكوفأكثر استداهة 

تخضير قطاع الطاقة ىدفاً رئيسياً لو  وذلؾ عبر استبداؿ االستثهار في هصادر الطاقة

بوفباستثهاراتفيالطاقةالنظيفةالهتجددة وفيتحسيفكفاءةالطاقة 

الهعتهدةعمىالكر

(نورالديف,2014,ص )137

يقصد بالطاقة الهتجددة ىي تمؾ الطاقة التي تتهيز باالستداهة والتجدد وىي هصادر
هتوفرة في الطبيعة بهخزوف غير قابؿ لمفناء وصديقة لمبيئة وهتنوعة وتساىـ في الحد هف
انبعاثات الغازات والح اررة الضارة هها ينعكس إيجاباً عمى صحة اإلنساف كها تعهؿ عمى
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حهاية الهياه الجوفية واألنيار والبحار وتساىـ في زيادة إنتاج الهحاصيؿ الزراعية نتيجة
تخمصياهفالهموثاتالكيهيائيةوالغازية .
مصادر الطاقة المتجددة:

هصادرالطاقةالهتجددةعديدةوهتنوعة,وىيهختمفةعفهصادرالطاقةالتقميدية,
الجدوؿرقـ()3.7يوضحهصادرالطاقةبشقيياالتقميديةوالهتجدد ويوضحنسبةها
يشكموكؿهصدرهنيافيتوليدالطاقة .

جدوؿ رقـ (  ) 3.7مصادر الطاقة المختمفة

% 87.1

غير متجددة

نسبةكؿ

34.6

28.4

22.1

%2

هصدرهف

%

%

%

توليدالطاقة
حيوية

طاقة

هائية

طاقة

الرياح

طاقة

شهسية

طاقة

%12.9

%2.3

%0.2

%0.1

%10.2

متجددة

ح ارريةألرض

طاقة
%0.1

توليدالطاقة

%

هصدرهف

0.002

نسبةكؿ

بحرية

النوع

طاقة

مصادر الطاقة

النوع

النفط

الفحـ

الغاز

الطاقةالنووية

*

المصدر:الييئةالحكوهيةالدوليةالهعنيةبتغيرالهناخ,2011, IPCCص .10

 .1الطاقة الشمسية:
استفاداإلنسافهفطاقةالشهسهنذالقدـ وبصورهتعددة,تعتبراالستخداهاتالهنزلية
أوؿ التطبيقات العهمية لبلستفادةهف الطاقة الشهسيةبتركيباتبسيطة  ونفقاتزىيدةفي
عهميةالتدفئةوتسخيفالهاءوتكييؼاليواءوالتبريد وتقطيرالهياهالهالحةلتصبحصالحة

لمشرب وفي عهمية الطيي وتجفيؼ الفاكية ,أسيهت التكنولوجيا الحديثة في استخداـ

الطاقة الشهسية بصورة أهثؿ لمحصوؿ عمى الكيرباء وذلؾ هف خبلؿ تحويؿ الطاقة

احوالخبلياالشهسيةالتيهثمتحبلً
الشهسيةلطاقةح اررية أوهيكانيكية,فظيرتاأللو 
*تأسست اذليئة احلكومية الدولية ادلعنية بتغري ادلناخ عام  0655لتقدمي تقديرات شاملة حول حالة الفهم العلمي و الفين و االجتماعي و االقتصادي لتغري
ادلناخ وأسبابو وتأثرياتو احملتملة واسرتاتيجيات االستجابة ذلذا التغري.
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أولياً لهشاكؿ الطاقة في الهناطؽ األشد فق اًر في العالـ (رهضاف والشكيؿ,1988 ,

ص .)83-64-47-38

الزالتالجيودهستهرةلبلستفادةهفالطاقةالشهسيةبصورةأكبرلمحدهفاالعتهادعمى

الطاقةاألحفورية ولقدحققتالعديدهفالدوؿنجاحاتفيىذاالهجاؿ.
 .2طاقة الكتمة الحيوية (اإلحيائية):

ىي طاقة ناتجة عف استخداـ الهواد العضوية كالخشب والهخمفات الحيوانية والهحاصيؿ
الزراعيةوهخمفاتالغاباتوالهخمفاتالزراعيةوهخمفاتالهدف وكذلؾالنباتاتالتيتزرع

خصيصاً لمحصوؿعمىالطاقةويطمؽعمييا"نباتاتالطاقة"والجدوؿ رقـ()3.8يوضح
أفاألخشابتشكؿنسبةكبيرةهنيا .

أىـهصادرالكتمةالحيويةحيثيبلحظ

(طالبيوساحؿ,2008,ص )204

جدوؿ رقـ (  ) 3.8مصادر الطاقة الحيوية

حطب

%10

%7

%6

%5

%3

%1

%67

زراعة

نباتي

فحـ

هستردة

أخشاب

خشبية

صناعة

هخمفات

صمبة

هخمفات

حرجية

هخمفات

أسود

كؿهصدر

كحوؿ

نسبة

%1

النوع

جددةوالتخفيؼهفآثارتغيرالهناخهمخصلصانعيالسياسات

الهصدر,IPCC:هصادرالطاقةالهت
وهمخصتنفيذي,2011,ص 46

يتولدعفطاقةالكتمةالحيويةانبعاثاتغازاتاالحتباسالحراري ولكفهقارنتيابالوقود
األحفوري فإنيا تهثؿ أقؿ نسبة  وتساىـ الجيود التكنولوجية في الحد هف تمؾ االنبعاثات

لموصوؿلطاقةهفالكتمةاالحيائيةتكوفنظيفة .
 .3طاقة الرياح (اليوائية):

تعتبر طاقةالرياحهفالهصادرالياهةلمحصوؿعمىالطاقةفيالعديدهفالدوؿحيث
تحتؿألهانياالسعةاالستطاعيةاألكبرفيالعالـلنظـطاقةالرياحالهركبةبينهاالدنهارؾ

تنتج()%20هفإجهاليطاقتياالكيربائيةهفطاقةالرياح(.ايففترجهةحرداف,2011,

ص  )160-152وتشيرتقديراتهنظهةالهقاييسالعالهيةفإنوباإلهكافتوليد( 20هميوف
هيغاواط)هفطاقةالرياحعمىالهستوىالدولي(طالبيوساحؿ,2008,ص.)204
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 .4الطاقة المائية:
ةهفهياهاألنيارالطبيعيةواالصطناعيةعبرإنشاءسدودتجهع

يتـتوليدالطاقةالهائي
هياه األنيار خمفيا  ,وتعتبر الطاقة الهائية هف األدوات القديهة التي استخدهيا اإلنساف

لتحقيؽهنافعهتنوعةهنذعيداإلغريؽ ,وقدبدأتشغيؿأوؿهحطةلمطاقةالهائيةبقدرة 

اداالىتهاـبيذاالهصدرفيتوليدالكيرباءفييتغطي

()2.5كيموواطعاـ(,)1882ز
()%99هفاستيبلؾالنرويجهفالكيرباء( ,5100 ,IPCCص  )50-51ال زاؿىناؾ
اهكانياتغيرالهستغمةلمطاقةالهائيةكهاىوهوضحفيالجدوؿرقـ( )3.9

جدوؿ رقـ ( )3.9االمكانيات غير المستغمة لمطاقة المائية لعاـ 2009

القارة 

أهريكا

الشهالية 

البلتينية 

االهكانياتغير

 %61

 %74

الهستغمة 

أهريكا

أوربا  أفريقيا  آسيا  استراليا  العالـ 
 %75  %80  %80  %92  %47

المصدر:الييئةالحكوهيةالدوليةالهعنيةبتغيرالهناخ,هصادرالطاقةالهتجددةوالتخفيؼهفآثار

تغيرالهناخهمخصلصانعيالسياساتوهمخصتنفيذي,2011,ص .81

 .5الطاقة الحرارية لألرض:
يعتهدىذاالنوعهفالطاقةعمىالطاقةالهستهدةهفباطفاألرضالهخزنةفيكؿهف
الصخور,البخارالهحتبس,الهياهالسائمة,وتستخدـىذهالطاقةفيتوليدالطاقةالكيربائية
ليةوالز ارعيةوالصناعية .
فيهحطاتالطاقةالحرريةأوفيالتطبيقاتالهنز 
ا

تتهيزالطاقةالح ارريةلؤلرضأفالتغي ارتالهناخيةالتأثرعمىفعاليتيا ,ويتـاستخراج

الطاقةالح ارريةاألرضيةحالياًباستخداـآبارووسائؿأخرىتنتجسوائؿساخنةهفخزانات

ح ارريةهائيةليانفاذيةعالية وكذلؾهفالنظـالح ارريةاألرضية ( ,5100 ,IPCCص
. )43-40
ويوجداستخداهاتهتعددةلمطاقةالح ارريةلؤلرضحيثوزعتىذهاالستخداهاتفيعاـ
()2009كالتالياستخدهتالهنازؿ()%63هفإجهاليالطاقةالح ارريةفيالتدفئة,بينها

واالستجهاـ ( ,)%25زراعة البساتيف ( )%5حيث استخدهت في الدفيئات
االستحهاـ 
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لصناعيوالتجفيؼالزراعي )%3(,تربيةالهائيات

وتدفئةالتربة)%5(,ح اررةالتجييزا
(هزارعالسهؾ))%1(,إذابةالثموج(  ,5100 ,IPCCص .)41
 .6طاقة المحيطات:

يهكفاالستفادةهفالهحيطاتفيتوليدالكيرباءبطرؽعدةهنياطاقةالهدوالجزروطاقة
اردهاليةكبيرةحتىيتـاالستفادةهفتمؾالطاقة .

اج,وىذايحتاجهو
األهو 

االستثمار في قطاع الطاقة المتجددة:

تشيداالستثهاراتالكميةفيقطاعالطاقةالهتجددةنهواًهتزايداًفيهجاالتوالهختمفةكها

ىوهوضحفيالجدوؿرقـ( )3.10

جدوؿ رقـ ()3.10االستثمار في الطاقة المتجددة(مميار )$في الفترة مف () 2015 – 2004
السنت
5111
5112
5113
5114
5115
5116
5101
5100
5105
5103
5101
5102

الطاقت
البحريت
1.12
1.14
1.55
1.41
1.05
1.35
1.53
1.53
1.54
1.55
1.34
1.50

الطاقت
الحراريت
0.06
161
0.42
0.62
0.40
5.56
5.51
3.41
0.51
5.10
5.30
5.11

الىقىد
الحيىي
1.15
6.35
55.04
55.56
05.21
01.34
01.01
01.33
3.35
2.35
1.41
3.15

الكهرومائيت
الصغيرة
5.35
4.54
4.22
3.41
4.32
3.06
4.65
4.50
4.53
2.20
2.15
3.60

الطاقت
النفاياث
4.43
6.43
00.65
03.51
04.16
01.43
02.35
04.63
03.21
01.21
01.10
3.15

طاقت
الرياح
06.11
56.15
36.53
30.04
42.12
45.44
65.36
51.55
50.60
61.25
012.33
016.31

الطاقت
الشمسيت
00.62
03.02
55.51
35.54
30.30
31.1
013.36
021.55
013.04
006.13
013.45
030

المجمىع
13.3
45.5
005
021
055.5
045.4
536.5
545.2
524.3
531
543
552.6

Source: Frankfurt School-UNEP Centre/Bloomberg New Energy Finance
 .(2016), Global Trends in Renewable Energy Investment

وازدياداً فقد
نبلحظهفالجدوؿ أفاالستثهارفيقطاعالطاقة الهتجددةيبلقيقبوالً كبي اًر 

سجؿ عاـ ( )2015رقها قياسياً جديداً لبلستثهار العالهي في هجاؿ الطاقة الهتجددة,

ارتفعت فيو استثهارات الطاقة الهتجددة باستثناء الهشاريع الكيروهائية الكبيرة ()٪5
إلى(285.9هميار ,)$هتجاوزالرقـالقياسيالسابؽالبالغ(278.5هميار)$الذيتحقؽفي

عاـ( )2011وقد تحقؽ ىذا االنجاز عمى الرغـ هف التغيراتفي سعر صرؼ ههاأثر

عمى قيهة الدوالر  وبالتالي عمى قيهة االستثهارات في البمداف الهختمفة  ,ويتحقؽ ىذا

االنجازعمىالرغـهفاالنخفاضالحادفيأسعارالنفط .
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ويبلحظ هف الجدوؿ أف أكثر هجاالت الطاقة الهتجددة التي يستثهر فييا ىي الطاقة
ياحوالطاقةالهتولدةهفالوقودالحيويوالنفايات .
الشهسيةوالطاقةالر 

يساىـقطاعالطاقةالهتجددةفيتوفيرفرصعهؿففيعاـ()2015بمغعددفرص
العهؿالتيوفرىاىذاالقطاعبشكؿهباشرأوغيرهباشر(8.1هميوف)فرصةعهؿفي
كافةهصادرالطاقةالهتجددة *.

والدوؿ الهتقدهة فقط بؿ
يرى الباحث أف قطاع الطاقة الهتجددة ليس هوجو لؤلغنياء 
ساىـىذاالقطاعفيتوفيرالطاقةلكثيرهفالدوؿالناهيةخاصةالهناطؽالريفيةفييا

التيالتصؿلياشبكاتالكيرباء .

فهف التجارب الرائدة في ىذا الهجاؿ ها قاهت بو شركة غراهيف في بنجبلدش حيث

تبنتنهوذجاًطهوحاً فيتوفيرطاقةهتنوعةهفتكنولوجياالطاقةالهتجددةالزىيدةالسعر

لؤلسرالتيتسكففيالريؼوأسيـىذاالهشروعفي :

 تزويد()205000هنزؿفيجهيعأنحاءبنجبلدشبأجيزةلتوليدالطاقةالكيربائية
الضوئيةالشهسية.

 تزويدشيرياً()8000جيازلتوليدالطاقةالشهسية.

 اليدؼالهنشودتركيب(2هميوف)جيازلتوليدالطاقةفيالهنازؿعاـ(,)2011
و(7.5همي وف)جيازعاـ(.)2015

 اهتبلؾ()6000وحدةإلهدادالغازالحيويعبرتحويؿروثالحيواناتوالنفايات
العضويةإلىغازحيوي.

 تزويد()20000هوقدهحسفلطييالطعاـواليدؼىوتوفيرهميوفهوقدلمطيي.
 توفير()20000فرصةعهؿ(UNEP , 2009, P.2(.

* = http://resourceirena.irena.org/gateway/dashboard/?topic=6&subTopicتاريخ الدخول 5104/3/02
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سادساً :الصناعة الخضراء:

يعتبرقطاعالصناعةهفالقوىالفاعمةوالهحركةلبلقتصادالعالهي وليادوررئيسيفي
الحد هف الفقر  وتوفير فرص العهؿ فيي توفر ( )%23هف فرص العهؿ عمى الصعيد
اردوالطاقة تفوؽهاتحتاجوعهمية
الدولي,بالهقابؿفإفىذاالقطاعييددالكثيرهفالهو 

اإلنتاج وذلؾالعتهادىذاالقطاععمىالتكنولوجياالتقميدية ,وهنيجياتهتقادهةفياإلنتاج
فتشيراالحصاءاتالدوليةأفقطاعالصناعةالتحويميةعمىالصعيدالعالهيهسؤوؿعف

استيبلؾ()%35هفالطاقة وهسببألكثرهف()%20هفانبعاثاتغازثانيأكسيد
الكربوف  ,ويستيمؾ ( )%10هف الهياه  ويتوقع أف تزيد ىذه النسبة ألكثر هف ()%20

بحموؿعاـ(,)2030وىوهسؤوؿعفأكثرهفربعاستخراجالهواداألولية,ويسببىذا

القطاع ( )%17هف الهشاكؿ الصحية عمى الهستوى الدولي ذات الصمة بتموث اليواء
حيثتكافئالخسائرالهتعمقةبتموثاليواء()%5–1هفالناتجاإلجهاليالعالهي 

(برناهجاألهـالهتحدةلمبيئة,2013,ص .)24

 ىذااليدرفيالهوارديتطمبإيجادطرؽهستداهةلئلنتاجلذلؾعهؿاالقتصاداألخضر
عمىتخضيرقطاعالصناعةفنشأت"الصناعةالخضراء"وحتىيتحقؽذلؾالبدهفوجود
تكنولوجياهبلئهةلذلؾظيرت"التكنولوجياالخض ارء"ستكوفالهحصمةالنيائيةىووجود

"اإلنتاجاألخضر"النظيؼأوالسمعوالخدهاتالبيئية .

يقصد بالصناعة الخضراء (ىي تمؾ الصناعة التي تعهؿ عمى تمبية االحتياجات

اربالبيئةوالهواردالطبيعيةهفخبلؿ

التنهيةاالجتهاعيةواالقتصاديةدوفاإلضر

اإلنسانيةو

تقميصالنفاياتواعادةاالستخداـ

حسفاالستفادةهفالهصادرالهتجددةوتدويرالهواد و
لمتقميؿهفالتموثهفناحية وتحسيفكفاءةالطاقةهفناحيةأخرىههايؤديلمحفاظعمى

الهوارد الطبيعية  ويحد هف انبعاثات غازات االحتباس الحراري هع استخداـ تكنولوجيا
هتوافقة بيئياً) (الرفاعي ,2011,ص ,)4بينها يقصد بالتكنولوجيا النظيفة (ىي تمؾ
التكنولوجياالتيتحهيالبيئةلقمةالهموثاتالناتجةعنياكهاأنياتستعهؿجهيعالهواد

عمىنحوهتواصؿكهاتعيدتدويرهزيدهفهخمفاتيا وتعالجالهتخمفاتالهتبقيةبأسموب
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السمعوالخدهات

البديمةوىينظـهتكاهمةتشهؿالهعرفةالفنيةو

أكثرقبوالً هفالتكنولوجيا 
والهعداتوكذلؾاإلجراءاتالتنظيهيةواإلدارية)(هجديوبراىيهي,2012,ص )79

 ويرى الباحث أف تخضير قطاع الصناعة يتطمب السير في هساريف أوليها تخضير
والههارسات التي أثبتت جدواىا في
القطاعات القائهة هف خبلؿ توسيع نطاؽ األساليب 

والههارسات ,والهسارالثاني ىو
الحدهفالتموثواستيبلؾالهواد وتعهيـ ىذه األساليب 

يادةالهعروضهفالسمعوالخدهات البيئيةذات

استحداثصناعاتخضراءجديدةعبرز

األسعارالهعقولةوالتييهكفالوثوؽبيا .


إفالوصوؿلصناعةخضراءيتطمبإتباعالعديدهفالضوابط وهنيا(الرفاعي,2011,
ص )13

أىهيةوجدوىالصناعةالخضراءوذلؾبالتدريبوبناءالقدرات.

 .1نشرالوعيحوؿ
أطرتنظيهيةوحوافزتشجعاالستثهارفيالصناعاتالخضراء.

 .2وضعتشريعاتو
 .3االعتهادعمىالطاقةالنظيفةفيالهنشآتالصناعية.
 .4نقؿ وتطويرالتكنولوجياالنظيفة.

 .5االىتهاـبتطبيؽالهواصفاتوالهعاييرالبيئية.

 .6التوجونحوالصناعاتالتيالتستيمؾالكثيرهفالهواردالطبيعية.
 .7تحفيزاالستخداـاألهثؿلمهواردعبرإعادةتدويرىا.

طمؽعميواإلنتاجاألنظؼوالوصوؿلويحتاج

إفهخرجاتالصناعةالخضراءىوهاي
برناهجيتضهفاستراتيجيةاقتصادية وبيئيةهتكاهمةلكافةهراحؿالعهميةاإلنتاجية 

أ .الهدخبلت :أف تكوف الهواد األولية الهستخدهة في العهمية اإلنتاجية هتجددة وقابمة
لمتدوير ,والطاقة الهستخدهة طاقة هتجددة ,هع اهكانية استخداـ هواد وطاقة غير
هتجددةوغيرقابمةلمتدويربالحداألدنى ,واستبعاد الهوادالسهيةوالهموثةذاتالتأثير

السمبيعمىالبيئة.

ب .العهميات:ىيكيفيةالهحافظةعمىالهدخبلتوتشغيمياعمىطوؿالخطاإلنتاجي

وتقميؿاالنبعاثاتالخطرةأثناءعهميةالتشغيؿ.

ت .الهخرجات(السمع):ىيالحداألدنىهفالتأثيراتالسمبيةعمىطوؿدورةحياةالهنتج

هفاستخراجالهواداألوليةإلىالتخمصهنوواعادةاستخداهوهرةأخرى.
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ث .الخدهات:وىيإد ارجاالىتهاهاتالبيئيةفيتصهيـ وتقديـالخدهات(اسهاعيؿ,

,2014ص.)287

المزايا المحققة مف التوجو نحو الصناعات الخضراء:
يترتبعمىالصناعاتالخضراءتحقيؽالعديدهفالهزاياكهاأوضحتيااليونيدووبرناهج
األهـ الهتحدة لمبيئة وىي كالتالي( :هنظهة األهـ الهتحدة لمتنهية الصناعية "اليونيدو",

,2013ص )UNEP, 2001, p.1 ()3

 .1زيادة اإلنتاجية ,وخفض التكاليؼ التشغيمية ,وتحسيف االستثهارات ,والعهميات
قةواألقؿإنتاجاًهفالهموثات
ادالخاـوالطا 

الصناعيةذاتالكفاءةفياستخداـالهو

وىي ها يطمؽ عمييا باألسواؽ
 .2فتح الهجاؿ ألسواؽ جديدة ذات قدرة تنافسية عالية 
اء,فالسوؽالعالهيلمسمعوالخدهاتالبيئيةفينهوهطردحيثقدربأكثرهف

الخضر

( )3.2تريميوف دوالرفيالفترةهف( )2009 – 2008بالهقارنة هع()360هميار

دوالرعاـ(()1990االسكوا,2011,ص.)60

 .3تأهيفاإلهدادبهستمزهاتاإلنتاجعمىالهدىالطويؿعبر الحدهفتأثيراضطرابات
ادالخاـباعتهاداستراتيجيةكفاءةاستخداـالهواد.

تقمباتاألسعارفيسمسمةتوريدالهو

 .4رفعهستوىتكنولوجيااإلنتاجبهواكبةالتطورالعالهيفيطرؽاإلنتاجالحديثة.
الهياهوالطاقة.

 .5خفضتكمفةالتشغيؿهفخبلؿخفضاستيبلؾالهوادالخاـو
يةوالخارجية.
 .6حؿهشاكؿالتموثههاينعكسعمىتحسيفبيئةالعهؿالداخم 
 .7تجنبالهساءلةالقانونيةوتحسيفصورةالهشروع.

دراسةحاولتالتعرؼعمىجدوىالهشاريعالصناعيةالخضراءفي دوؿ جن وبالبحر
الهتوسطونفذتفيهصروالهغرب وتونسفيالفترةهف()2012 –2009حيثتمقت

هجهوعة هكونة هف( )43صناعة تحويمية تضـ( )7قطاعات صناعية الهساعدة التقنية

الهتعمقةبتحديد وتنفيذتدابيرالصناعةالخضراءحيثكانتالنتائجكالتالي :

 تحقيؽ(17هميار)$سنوياًفيالدوؿالثبلثهقابؿهحفظةاستثهاريةبقيهة(20هميار)$

 تحقيؽفوائداقتصادية وبيئيةتتهثؿفيتوفير( 9ببلييفـ)3هفالهاءو(263جيجا
واطساعة)هفالطاقة.

استثهاريةفيأقؿهفنصؼسنة.

 أكثرهف()%50هفالتدابيرالهحددةلياعائدات
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الهياهوالهوادالخاـبأكثرهف(()%20اليونيدو,2013,ص.)6

 توفيرفيالطاقةو
هفالهسائؿالياهةالتييجبالتركيزعمييافيهجاؿالصناعةالخضراءىوعهميات
والتي تزداد أىهيتيا في ظؿ االحصاءات التي تشير إلى تزايد الهخمفات
إعادة التدوير 
ةالناتجةعفأساليباالستيبلؾواإلنتاجغيرالهستداـ ,حيثيتوقع أف

بأشكالياالهختمف

ينتج العالـ ها يربو عف( 13.1هميار طف) هف النفايات في عاـ ( )2050أي ها يزيد
بنسبة( )%20عف الكهية الهنتجة عاـ (( )2009برناهج األهـ الهتحدة لمبيئة,2011 ,
ص .)37,17

فرغـأفالعالـيعانيهفأزهةغذاءإالأفاإلحصاءاتتشيرإلىأنويزيدإنتاجالطعاـ

بكثير عها يمزـ إلطعاـ تعداد العالـ بالكاهؿ ,فيقدر نصيب الفرد حالياً هف السعرات

الح اررية ( )4600سعر حراري كؿ يوـ ,بينها السعرات الح اررية الطبيعية لمفرد ىو

( )2000سعر حراري كؿ يوـ ,بهعنى أف الفرد يستيمؾ ضعؼ حاجتو الفعمية ,ففي
الواليات الهتحدة األهريكية يتـ ىدر( )%40هف الطعاـ بتكمفة تبمغ قيهتيا( 48.3هميار

,)$كهايتـىدر(350هميوفبرهيؿ)هفالبتروؿو(40تريميوف)لترهفالهاءكؿعاـ.
) )Chalmin & Gaillochet , 2009 , p.26
 إف عدـ التعاهؿ هع الهخمفات بصورة صحيحة يترتب عميو نتائج سمبية عمى كافة
هكون ات النظاـ البيئي خاصة أف ىناؾ أنواع هف النفايات خطرة كالنفايات اإللكترونية,
الكيهيائية ,اإلشعاعية ,الهواد الببلستيكية التي تحتاج سنوات عدة لتحميميا فهثبلً تصؿ
الهدةلتحميؿأكياسالنايموففيالتربة()1000عاـهعذلؾيستخدـالعالـ( 500بميوف

كيس ببلستيؾ) كؿ سنة ها يعاد تدويره هنيا ىو( )%1فقط (الهنتدى العربي لمبيئة

والتنهية,2014,ص .)145

بينها النفايات الهتولدة عف الهعدات الكيربائية واإللكترونية ها يتـ تدويره عالهياً هنيا

ىو( )%15فقط واجهالي ها يتـ تدويره هف هخمفات عمى هستوى العالـ يقدر بػ()%25
))Chalmin & Gaillochet , 2009 , p.25
يهكفلمعالـأفيحوؿالنفاياتهفعبئيصعبالتخمصهنوإلىثروةتساىـفيتوفير

فرصالعهؿوخمؽالدخوؿوتحهيالبيئةففيكؿهفالصيفوالب ارزيؿوالوالياتالهتحدة

األهريكيةيعهؿ(12هميوف)نسهةفيعهمياتالتدويروتنتجعهمياتفرزوهعالجةالهواد
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القابمة لمتدوير وظائؼ لكؿ طف هتري تبمغ ( )10أضعاؼ التي ينتجيا عهميات الحرؽ
وهقالب القهاهة ,وفي الواليات الهتحدة األهريكية يتولد عف عهميات إعادة التدوير

(236بميوف )$وتوظيؼ ها يزيد عف هميوف شخص ,ويهكف تحويؿ الهخمفات لهنتجات
ِّهت بنحو
والتي قُي َ
قابمة لمتسويؽ كها ىو في حالة سوؽ تحويؿ الهخمفات لطاقة 
(20هميار)$فيعاـ( )2008ونهتبنسبة()%30فيعاـ( .)2014

 لذلؾيعهؿاالقتصاداألخضرعمىتحويؿجهيعهخمفاتالكتمةاإلحيائيةإلىسهادأو
استرجاعيا لمحصوؿ عمى طاقة بحموؿ عاـ ( ,)2050فتشير التقديرات إلى أف الحجـ

الكميلمفضبلتالزراعيةالهتولدةفيالهناطؽالريفيةنحو(140هميار)طفهتريعالهياً

يهكف استخداهيا لتوليد طاقة تكافئ ( 50هميار طف)هف البتروؿ (, 5100 , UNEP
ص.)06
ويبمغ حجـ السوؽ العالهي لمنفايات هف التجهيع إلى التدوير ها يقدر بػ ( 410هميار)$
)  )Chalmin & Gaillochet , 2009. p.25
إفالتغمبعمىالهخمفات وتحويميالثروةحقيقيةيتطمبتبنياستراتيجيةهتكاهمةإلدارة
الهخمفاتفنجدأفالكثيرهفالدوؿالصناعيةانتيجتأسموبتسمسؿإدارةالهخمفات 

اتاإلداريةأطمؽ

الهعتهدةهفقبؿاألهـالهتحدة ويتضهفىذااألسموبقائهةهفالخيار
عميياالقاعدةالذىبية وتـترتيباألولوياتفيياعمىالشكؿالتالي(:هجدي وبراىيهي,

,2012ص )84

 .1العهؿعمىتقميؿالهخمفاتقبؿالبدءباإلنتاج(:تجنبالتوليد)

إتباعهجهوعةهفاإلجراءاتلتقميؿاحتهاؿتوليدالهخمفاتالخطرة وذلؾهفخبلؿتقميؿ
الهدخبلتواستخداـأنواعهفالهوادالخاـينتجعنياهخمفاتأقؿ.
 .2إعادةاالستخداـ:

استخداـالهخمفاتكهاىيدوفإحداثتغييرعميياهثؿإعادةاستخداـالقارورات

بعدعهميةإعادةتعقيهياوىذهالطريقةهستخدهةفياليابافعبر

الزجاجيةوالببلستيكية


إنشاءصناديؽهمونةكؿهنياهخصصلنوعهحددهفالنفايات(الخضراءهخمفات

ورقية,الزرقاءهخمفاتزجاجيةوببلستيكيةوهعدنية,السوداءلهخمفاتاألطعهة)(الحجاز,

,2004ص.)13
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 .3اعادةالتدوير:
إعادةاستخداـالهخمفاتإلنتاجهنتجاتأخرىكالببلستيؾوالورؽوالزجاجوالهعادف

والهخمفاتالحيويةكهايتـاسترجاعالهوادالخاـهفىذهالهخمفاتعفطريؽالهعالجة
الجزئية(توهيوالعمواني,2006,ص.)331
 .4االسترجاعالحراري:

حرؽالهخمفاتالناتجةعفالهراحؿالسابقةفيهحارؽخاصةوفؽالضوابطالبيئية

وتستخدـىذهالطريقةلمتخمصهفالعديدهفالهخمفاتالصمبة وتحويميالطاقةح اررية
تفيدالعهمياتالتصنيعية.

انيفوالتشريعاتالتيتعهؿكضابطلتحقيؽالتوافؽالبيئياالقتصادي.
 .5القو 
 .6إعادةالتفكير(إعادةاالبتكار):

يقصدبإعادةالتفكيراستحداثأفكارفيكؿهرةلموصوؿلطريقةهثمىلبلستفادةهف

الهخمفاتثـالقياـبابتكاراتتكنولوجيةجديدةتك وفصديقةلمبيئة(توهيوالعمواني,

,2006ص.)331

 .7إقاهةهجهعاتصناعيةهتوافقةبيئياً:

إقاهةصناعةهتكاهمةهفخبلؿإيجادهصانعجديدةتعتهدعمىهخمفاتالهصانعالقائهة

(نظاـالهدخبلتالهتتابعة)ىذهالطريقةذاتتكمفةهنخفضةألفهخمفاتكؿهصنعتهثؿ

هدخبلتلمهصنعاآلخر .

فوائدعهمياتاعادةالتدوير(:البكري,2011,ص )19

الجيدوالتكمفة

 .1توفيراستيبلؾالطاقة :عهميةإعادةالتدويرتساىـفيتوفيرالوقتو
عندالحصوؿعمىالهوادالخاـحيثتهثؿالهوادالهعادتدويرىابديؿعفالهوادالخاـ

وىذاينعكسايجاباًعمىالطاقةونستدؿعمىذلؾباألهثمةالتالية :

 ثمثي صناعة الحديد في الواليات الهتحدة األهريكية تأتي هف إعادة التدوير لمحديد
الهستعهؿوىويساىـفيتوفير()%74هفاستيبلؾالطاقةفيىذاالهجاؿ.

 صناعة الورؽ تعتهد عمى( )%51هف الهواد الهتولدة عف الورؽالهعادتدويرهوىو
يساىـفيتوفير()%36هفالطاقة.

015

 .2ذاتهردوداقتصاديجيد:الهنتجاتالهعتهدةعمىالهوادالهعادتدويرىاتكوفتكمفتيا
أقؿبالتاليسعرالهنتجالنيائيأقؿههايتيحفرصلمهنتجبزيادةالقدرةعمىالهنافسة

فيالسوؽ  ,وفينفسالوقتتمبيرغباتفئةكبيرةهفالهستيمكيفخاصةهفذوي
الدخوؿ الهتدنية كها ,وتساىـ في توفير فرص العهؿ وتوفير عوائد لمهستيمؾ هف

ادوالسمعالتييعيدىاالوسطاءإلعادةتدويرىا.
الهو 

 .3ذات هردود إيجابي عمى البيئة :حيث تساىـ عهمية إعادة التدوير هف التخمص هف
والهخمفات إها عبر االستفادة هنيا أو إعداهيا بطرؽ تتوافؽ هع الضوابط
النفايات 

البيئيةوىذايكوفلوهردودإيجابيعمىكافةهكوناتالنظاـالبيئي

)Croston, 2009, p.40).
 .4الحفاظ عمى الهوارد الطبيعية :عهميات إعادة التدوير تخفض الضغط عمى الهواد
األوليةالهستخدهةفياإلنتاج وذلؾنتيجةإعادةاستخداـالهوادالهصنعةهرةأخرى

اليهفاستيبلؾالطاقةوالهياهفهثبلًتدويرطفهفالورؽالتالؼينتجعنو

وتوفربالت
حهاية()17شجرةكبيرةهفالقطعوتوفير( 230ألؼ)لترهياهو(4200كيمووات)

كيرباءو(2.5هترهكعب)هفالهطاهرو(28كجـ)هفهموثاتاليواء.

كهايساىـتدويرطفواحدهفالزجاجالتالؼتوفيرنصؼطفهفالهوادالخاـالطبيعية

البلزهةلتصنيعزجاججديد(الهنتدىالعربيلمبيئةوالتنهية,2014,ص.)145



يعتبر القطاع الخاص هحرؾ أساسي لنجاح عهميات إعادة التدوير لذلؾ ال بد عمى

عادةتدويرالهخمفاتالناتجةعنو,فهفالتجارب

الحكوهةهفتوفيرحوافزلتشجيعوعمىإ
الرائدةالتيقاـبياالقطاعالخاصفيهجاؿالتدويرىوقياـشركةدؿلمحواسيبباعتهاد

برناهج لتدوير هنتجاتيا هف أجيزة الحواسيب الهستعهؿ والطابعات والهواد االخرى ذات

الصمةبياوأنشأتلذلؾ()1500هخزففيكافةفروعيافيالوالياتالهتحدةاألهريكية

حيث استطاعتتجهيع(102هميوف)باوند* هفهوادتجييزاتالحواسيبهفالهستيمكيف
عاـ()2007بزيادة()%20عفعاـ( .)2006

*الباوندالواحد=0.4536كيموجراـ
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 بينها صههت شركة فولفو لصناعة السيارات والشاحنات هنتجاتيا بطريقة تسيؿ إعادة
ىاهرةأخرىفسياراتياالهكونةهف()%87هفالهعادفوعندإضافةالهوادالببلستيكية
تدوير 

والشاحنة قابؿ لمتدوير  وقاهت
والهطاطية لدييا يصبح ها هجهوعو( )%95هف السيارة 
الشركة بوضع كتيبات إرشادية توضح طريقة تفكيؾ الشاحنة بأجزائيا الهختمفة لتحقيؽ

أعمىهستوىهفعهمياتإعادةالتدوير(البكري,2011,ص .)27


سابعاً :قطاع المياه والصرؼ الصحي:

تعتبرالهياههصدرأساسيلمحياةوهقوـرئيسيهفهقوهاتالتنهية ,وحظيتباىتهاـ

واسعفيالهحافؿالدوليةخبلؿالعقودالهاضيةنتيجةهاتعرضلوىذاالهوردهفإجياد

شديدبسببسوءاالستيبلؾ ,وتموثالعديدهفهوارده ,والتغيراتالهناخية ,ولعدـوجود
عدالةفيالتوزيع ولمتعرؼأكثرعمىاألوضاعالحاليةلمهياهعمىالصعيدالدولينوضح

الحقائؽالتالية :

العشريف عشر أهثاؿ ها كاف عميو هف قبؿ (شمبي,

 زاد استيبلؾ الهياه في القرف
,2009ص.)2

 استهرارالعالـفياستيبلؾالهياهبالهعدالتالحاليةفإفالطمبسيفوؽالعرضبنسبة
والغذائي في
قد تصؿ ( )%40بحموؿ عاـ ( ,)2030وبالتالي يكوف األهف الهائي 
خطراألهرالذييحدهفالوصوؿلتنهيةهستداهة 

)Global water partnership, 2012 , p.3).
 عدد الدوؿ التي تقع تحت خط الفقر الهائي( )30دولة هف بيف( )178دولة عمى
بيةوىذايعنيأفنصؼدوؿالعالـالتيتقع
هستوىالعالـهفبينيـ()15دولةعر 
تحتخطالفقرالهائيىيدوؿعربية(أحهد,2014,ص)52

 يستخدـ (1.8بميوف) نسهة في العالـ هصادر هياه شرب هموثة بهياه الصرؼ
الصحي(برناهجاألهـالهتحدةاالنهائي,2016,ص.)4

 أكثرهف(884هميوف)نسهةيفتقروفلمهياهالنظيفة.

يعبرىذاالخطعفالحداألدنىالهطموبتوفيرههفالهياهالنظيفة(هياهشرب+استخداهاتاخرى)
خبلؿالعاـالواحد(أوخبلؿاليوـالواحد).
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 يهوتسنوياً(1.4هميوف)طفؿدوفسفالخهسسنواتكؿعاـلعدـحصوليـعمى
الهاءالنظيؼوخدهاتالصرؼالصحي(,2011,UNEPص.)11


 انعداـاألهفالهائييعيؽالتنهيةاالقتصاديةعالهياًبهايقدربػ(500بميوف)$سنوياً.

 توزعاستخداهاتالهياهفيالعالـعمىهجاالتالهختمفةوفؽالنسبالتالية:الزراعة

تستيمؾ  ,%67االستخداهات الهنزلية( ,)%9إهدادات الهياه( ,)%8إنتاج الكيرباء

والغاز(,)%7الصناعة(,)%4التعديف(,)%2استخداهاتأخرى(()%2برناهجاألهـ
الهتحدةاالنهائي,2016,ص .)6-5

 تشكؿالهياهالعذبة ()%3هفنسبةالهياهعمىاألرض,يقدراالستيبلؾالبشريهف
الهياهالعذبة()1.2هفالطاقةالبيولوجيةلؤلرض.

 انخفضنصيبالفردهفالهياهالعذبةهفحوالي(12900ـ)3سنوياً عاـ()1970
إلى(7600ـ)3سنوياً عاـ()1996بهعدؿانخفاض()%40خبلؿربعقرف ,بينها
كافنصيبالفردفيعاـ()2014ىو(5922.4ـ ,)3وتتهركزهصادرالهياهالعذبة
فيالعالـفيالدوؿالصناعيةالتيتضـخهسسكافالعالـ فقط(,شمبي,2009,

ص.)36,3,2

 يعتهدأكثرهفنصؼسكافالعالـعمىالهواردالهائيةالتيتتقاسهياأكثرهفدولة
الشركة
لذلؾ ال بد أف يكوف ىناؾ تعاوف بيف تمؾ الدوؿ ألجؿ إدارة أفضؿ لمهياه( ا

العالهيةلمهياهوآخروف,2012,ص.)2

 خدهاتالصرؼالصحيالتصؿإلى(2.6هميار)نسهة( ,5100 ,UNEPص .)00
 يتـ تصريؼ( )%80هف هياه الصرؼ الصحي الناتجة عف التجهعات البشرية

والهصادر الصناعية في العالـ هباشرة ودوف هعالجة في هسطحات هائية  ,ويهارس
بميوفشخص التغوطفيالعراءهها يكبد العالـ( 260بميوف  )$سنوياً ,كها وتقدر
هنظهة الصحة العالهية حجـ الخسائر الناجهة عف عدـ كفاية خدهات الصرؼ

بميوف)$وىوهايعادؿ()%1.5هفالناتج

الصحيفيالد وؿالناهيةحوالي( 260
العالهيأوهانسبتو()%10هفالناتجالهحميلبعضالدوؿالفقيرة.

 عدـ توفر هصادر وصوؿ سيمة لمهياه يهثؿ ىدر لموقت والجيد ففي أفريقيا جنوب
الصحراءالكبرىتهضيالنساء(40بميوفساعةسنوياً)فيالعهؿعمىجمبالهاء
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وىو ها يعادؿ هقدار سنة هف العهؿ لكؿ القوى العاهمة في
( 6ساعات يوهياً) 
فرنسا.

 أثرتالتغيراتالهناخيةسمباً عمىالهياه فهنذعاـ 1992أثرتالفيضاناتوحاالت
الجفاؼ والعواصؼعمى ( 4.2بميوف)نسهة فنسبةها تخسرهأوربا بسببالفيضانات
يقدربهانسبتو()%25-5هفالناتجالهحمي(برناهج األهـ الهتحدة اإلنهائي,2016,

ص .)6-5

 يقدرهايتـإلقاؤههفنفاياتفيهياهالبحار( 20هميار)طفسنوياً وتزدادخطورةىذه
النفاياتإذاكانتكيهيائيةوهوادبتروليةوهعداتثقيمة(شمبي,2009,ص.)15

إفهايهكفاستنتاجوهفإحصاءات وهؤشراتسابقةيوضحأفىناؾىدرفيالهياه
لهياهوالهشكمةالرئيسيةفيالهياهليستالندرةبؿ

ويترتبعمييازيادةحجـاإلنفاؽعمىا

والبيئية
سوء استخداـ الهياه الذي كاف لو آثار سمبية عمى كافة الهجاالت االقتصادية 

واالجتهاعيةلذلؾاحتمت قضية الهياه هوضع الصدارةفي اىتهاهاتاالقتصاداألخضر
فقدوصؼهؤتهراستوكيولـالهنعقدعاـ()2011الهياهبأنياتهثؿهجرىالدـلبلقتصاد

األخضر) .)Global water partnership , 2012 p.3

وتهثؿ رؤية االقتصاد األخضر لمهياه بضرورة وجود إدارة هتكاهمة لمهياه تشترؾ فييا

لدوؿبكؿهكوناتياهفقطاععاـوخاصوأىميلوضعاستراتيجيات

الهنظهاتالدوليةوا

تساىـفيوضعحموؿخبلقةوهتكاهمة .

التطويرواإلدارةالهنسقةلمهياهو

وتعرؼ اإلدارةالهتكاهمةلمهياهبأنيا(العهميةالتيتشجع 
فاهاالقتصاديواالجتهاعي

اردذاتالصمةبياهفأجؿبموغأعمىدرجاتالر

األرضوالهو

الناتجبطريقةعادلةدوفالتعرضالستداهةالنظـالبيئيةالحيوية)(الشراكةالعالهيةلمهياه
وآخروف,2012,ص .)10

الوصوؿ إلدارة هتكاهمة لمهياه يتطمب وجود هقوهات تساعد في تحقيؽ ذلؾ  ويهكف

إيضاحياهفالشكؿرقـ( )3.3
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االستدامة

الكفاءة

العدالة

االقتصادية

البيئية
تمكيف البيئة

اطار مؤسسي

 السياسات
االطار القانوني
التمويل
و التكوينات
المحفزة

 محلي  /مركزي
 حوض النهر
 عام  /خاص



أدوات اإلدارة

تقييـ الموارد
المائية

تبادؿ المعمومات
األدوات االجتماعية
و القتصادية و

التنظيمية



التخطيط ألجؿ

االدارة المتكاممة



لمموارد المائية

التوازن بين مصادر المياه و استهالك المياه
شكؿ رقـ (  ) 5-3مقومات دعـ اإلدارة المتكاممة لممياه

شكؿ رقـ ()3.3مقومات اإلدارة المتكاممة لممياه
Source: Sadoff, C., & Muller, M. (2009). Water management, water security
and climate change adaptation: early impacts and essential responses: Global
.Water Partnership Stockholm

إف ها يهكف استنتاجو هف الشكؿ رقـ ()3.3أف هتطمبات اإلدارة الهتكاهمة لبلنتقاؿ إلى
األهفالهائيواالقتصاداألخضرتتهثؿفي :

 .1أدواتالسياسةالتيتعززالتكاهؿاالقتصاديواالجتهاعيوالبيئي.
 .2أدوات هالية تعهؿ عمى إعطاء سع اًر لمسمع البيئية  وتعهؿ عمى تقاسـ الهخاطر بيف
يفوجعؿالتكنولوجياالجديدةبأسعارهعقولة.
الحكوهاتوالهستثهر 

 .3تنهيةالهياراتالتيتدعـالقطاعاتالخضراءالناشئة.

الههارساتوجهعالهعموهاتلرصدالتقدـفيقطاعالهياه.

 .4تحديداألىداؼو

والهموحة
 .5تشجيع  ودعـ االبتكار التكنولوجي لزيادة إنتاجية الهياه وهعالجة ندرة الهياه 
والتموثونوعيةالهياه.
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لتحقيؽذلؾالبدهفالعهؿفيهساريفهتوازييفأوليهايتهثؿفيإضافةهواردهائية
تقميديةهثؿالهياهالسطحيةوالجوفية ,والهسارالثانييتهثؿفيإضافةهواردهائيةغير


تقميدية(اصطناعية) وذلؾ هف خبلؿ استغبلؿ هورديف هيهيف ىها هياه الصرؼ الصحي
هياهالتحميةوىذهتعتبرهفالهواضيعالياهةالتييجبعمىالدوؿالفقيرةبالهواردالهائية

و

االىتهاـبياكهصدرأساسي وهتجددلمهياه.

الهبدأولكنياتحتاجلموقتوالهياراتلتطبيقيا

اإلدارةالهتكاهمةلمهياهتمقىقبوالًهفحيث
عهمياًحيثتتطمبتنسيؽكبير ,وهتبادؿلمهعموهاتبيفقطاعاتهتعددةتعتبرهؤثرةفي

الهياه  وتسببت باإلسراؼ في استيبلؾ الهياه لوجود إدارة ضعيفة لمهياه هف قبؿ الدولة,
بينها اإلدارة الجيدة لمهياه تهكف هف توفير الفرص ,والحموؿ لدعـ النهو األخضر فهف

الحموؿالتييطرحيااالقتصاداألخضرفي قطاعالزراعة لبلستخداـاألهثؿلمهياهبصفتو

الهستيمؾ األكبر ليا تحسيف طرؽ الري  ,وتغيير تركيبة الهحصوؿ ,واستنباط سبلالت

جديدةهفالهحاصيؿتستيمؾكهياتأقؿهفالهياه وتتحهؿدرجاتأعمىهفالحهوضة
يساىـفيتوفيركبيرفيكهياتالهياهالهوجيةنحوالزراعة .

قطاع المياه والعائد االقتصادي:
 تخضيرقطاعالهياهيوفرفرصاستثهاريةتساىـفيزيادةالنهواالقتصادي,والحدهف
والبطالة ,فتشير إحدى الدراسات أف كؿ دوالر هستثهر في إنشاء ىياكؿ أساسية
الفقر 
لخدهاتالهياهوالصرؼالصحيتزيدحصةالقطاعالخاصهفالناتجالهحمياإلجهالي

عمىاألهدالبعيد()$2.35لكؿدوالرهستثهر,كهايؤديلزيادةنواتجالقطاعاتاألخرى

بهقدار(()$ 2.62برناهج األهـ الهتحدةاالنهائي ,2016 ,ص ,)5كها  وتشير التقدي ارت

إلىأفسوؽإهدادالهياهوالهرافؽالصحيةوكفاءةاستخداـالهياهتبمغ(253بميوف)$وأف
ىذاالهبمغسيزدادبحموؿعاـ( .)2020

االستثهارالذييقدرقيهتونحو( 15بميوف)$سنوياً البلزـلبموغىدؼخفضنسبةالسكاف
الذيفالتتوفرليـسبؿالوصوؿلهياهآهنةبهقدارالنصؼبحموؿعاـ()2015يهكفأف
يولدعائداتاقتصاديةإجهاليةقيهتيا( 38بميوف)$سنوياًتعودبالنفععمىأفريقيا(برناهج

األهـالهتحدةلمبيئة,2009,ص .)31

000

 يساىـ قطاع الهياه في توفير فرص العهؿ حيث يتـ تشغيؿ ها يوازي نصؼ القوى
العاهمةعمىهستوىالعالـفيثهانيةقطاعاتتعتهدعمىالهواردالهائيةوالهواردالطبيعية

و ىي(الزراعة ,زراعة الغابات ,هصائد األسهاؾ ,الطاقة ,التصنيع القائـ عمى الهوارد
الكثيفة ,إعادة التدوير ,البناء ,النقؿ) ,حيث أف ها يزيد عف ( 1.4هميار) فرصة عهؿ

والتي تساوي ( )%42هف إجهالي القوى العاهمة في العالـ يعتهد عمى الهياه بهعدالت
كثيفة بينها ( 1.2هميار) وظيفة تعتهد عمى الهياه بهعدالت هعتدلة كهشاريع اإلنشاء
التعميـوالثقافة,2016,ص .)3

فيووالنقؿ(هنظهةاألهـالهتحدةلمتربيةو
والتر 

ثامناً :الغابات:

تعد الغابات هف الثروات الهتجددة فيي تشكؿ ثمث هساحة األراضي في العالـ(هنظهة

األغذيةوالزراعةالتابعةلؤلهـالهتحدة(الفاو),2016,ص .)54

واالقتصاد بشكؿ عاـ فيي تأوي بيف
وتقوـ الغابات بأدوار ىاهة لئلنساف والنظاـ البيئي 

جنباتيا()% 80هفاألجناسالتيتعيشعمىسطحاألرض(برناهجاألهـالهتحدةلمبيئة,
,2011ص .)7

وتشكؿالخدهاتالبيئيةالتيتقوـبياالغاباتأىهيةكبرىلئلنتاجالزراعيبسبباألدوار
األساسيةالتيتؤدييافيالدوراتالهائيةوالهمقحاتوالهكافحةالطبيعيةلآلفاتوخصوبة

التربةوتنظيـالهناخالهحمي(الفاو,2016,ص .)54

وتهثؿالغاباترئةاألرضحيثتعهؿعمىتنقيةاألرضهفثانيأكسيدالكربوفواطبلؽ

األكسجيف النقي ,فإف دراسات هنظهة الفاو أكدت أف كؿ كيمو هتر هربع هف األشجار
يهتصيوهياً هف()120-12كيموغراهاً هفغازأوؿاكسيدالكربوف,بينهايستيمؾكؿ

هترهفالهادةالخشبيةفيالغابات()1.8طفهفغازثانيأكسيدالكربوفويطمؽ()1.2
طفهفاألكسجيف,وينقياليكتارالواحدهفالغابات()18هترهكعبهفاليواءعمى

هدارالعاـ(الجيوسي,2011,ص .)1

وتدعـالخدهاتوالسمعالحرجيةالكثيرهفالهعيشةاالقتصاديةلهايربوعمىهميارنسهة.

(برناهج األهـ الهتحدة لمبيئة ,2011 ,ص,)7كها وتساىـ الغابات في تحقيؽ األهف
الغذائيهفخبلؿتوفيرالوقودالخشبيلمطييوتعقيـالهياهحيثيقدرأف()2.6هميار
002

نسهة أي حوالي ( )%40هف سكاف الدوؿ األقؿ نهواً يطيوف باستخداـ الوقود الخشبي

(الفاو,2016,ص .)54

تساىـفيدعـالهوارداالقتصادية

باإلضافةإلىالخدهاتالسابقةلمغاباتفإنياأيضاً
وذلؾبتوفيرىافرصاستثهاريةوصناعيةهثؿالسياحةالخضراءوصناعةاألخشاب,ورغـ

الدور الحيوي الذي تقوـ بو الغابات ,إال أنيا تعاني هف تدىور واستنزاؼ نتيجة تحويؿ

أراضيالغاباتلمزراعةوالتوسعالعهراني,وبسببالحرائؽوسوءاإلدارة,فقدشيدتالفترة
هف()2015-1990انخفاضفيهساحةالغاباتفيالعالـبحوالي( )129هميوفىكتار,
وعمى الرغـ هف تباطؤ هعدؿ خسارة الغابات العالهي الصافي هف هتوسط قدره ()7.3

هميوفىكتارفيالسنةفيتسعيناتالقرفالهاضيإلى()3.3هميوفىكتارفيالسنةفي

الفترةهفعاـ(()2015-2010الفاو,2016,ص .)88

إفاستنزاؼالغاباتسيكوفلوهردودسمبيعمىكافةالقطاعاتالهعتهدةعمىالغابات
والنظاـالبيئيبشكؿعاـفإزالةالغاباتيساىـبحوالي()%20هفانبعاثاتالغازاتعمى

الهستوى العالهي وىذه النسبة تهثؿ أكبر هف إسياـ قطاع النقؿ في االنبعاثات(االتحاد
العربيلمتنهيةالهستداهةلمبيئة,2015,ص .)2

إف كاف يبرر قطع الغابات لغايات استثهارية فإف الدراسات تشير إلى أف تقميؿ إزالة
الغابات يشكؿ استثها اًر ,حيث قدرت فوائد تنظيـ الطقس الهتوقعة هفجراء خفض إزالة
الغاباتإلىالنصؼبثبلثةأضعاؼتكمفةذلؾالخفض) .(Eliasch.j.,2008,p.2

أهاـ ىذا التدىور واالستنزاؼ في قطاع الغابات جعمت هبادرات االقتصاد األخضر
الغابات عمى سمـ أولوياتو ,وىي تهثؿ استه اررية لمجيود الدولية التي سبقتيا ففي قهة

الهناخ الهنعقدة في الهكسيؾ عاـ( )2010كاف ىناؾ هبادرات دولية لمحد هف تدىور
وحساب القيهة االقتصادية لمغابات في تخزيف الكربوف بها يسهى هشروع
الغابات 

()REDD+والذييقدـحوافزهاليةلمدوؿالناهيةبحوالي(30بميوف)$كؿعاـلمحدهف
تدىورالغاباتلهالياهفقيهةاقتصاديةواجتهاعيةوبيئية(الجيوسي,2011,ص .)2

أدوات السوؽ التي تحد بشكؿ
يتيح االقتصاد األخضر فرصة لوضع أطر السياسات و 
فعاؿ هف إزالة الغابات وتدىورىا وتعهؿ عمى إطبلؽ العناف لئلهكانات الكاهنة لمغابات
003

لمهساىهةفيتنهيةهستداهةطويمةاألجؿ(الهجمساالقتصاديواالجتهاعيباألهـالهتحدة
,2013,ص .)5

ينبغي إتباع هنيج هتكاهؿ إلدارة الغابات هتعدد الجوانب لتحقيؽ العديد هف أىداؼ
استخداهاتاألراضيوالهواردالطبيعيةالهتعددة,يتضهفتنسيؽوضعالسياساتوتخطيط

استخداـ األراضي ,وحهاية قانونية لمغابات ,وهشاركة قوية هف أصحاب الهصمحة,

وتحسيفرصدإزالةالغابات ,وتعاوناً هعالقطاعالخاصوالهجتهعالهدنيفيالهبادرات

الطوعية,واستخداـأدواتهاليةهصههةتصهيهاًجيداًوىادفة(الفاو,2016,ص .)90


مساىمة قطاع الغابات في تطوير االقتصاد االخضر:
يساىـقطاعالغاباتفيتطويراالقتصاداألخضربطرؽعدةهنيا :

(ىيئةالغاباتوالهراعيفيالشرؽاألدنى,2014,ص)2-1
 .1زيادةرأسالهاؿالطبيعي.

 .2تنهيةالطاقةالهتجددةعبراستخداـالهنتجاتالحرجيةكبديؿعفالوقوداألحفوري .

 .3زيادةكفاءةالهوارد هفخبلؿزيادةكفاءةالطاقةفيتجييزاألخشاب ,وزيادةاسترداد
جهعواعادةتدويراألخشابوالهنتجاتالورقيةوتقميؿالنفاياتفيعهميات

الهنتج ,و

اإلنتاجهثؿصنعالفحـالنباتيهفهخمفاتنشراألخشاب.

 .4نظاـالدفعهقابؿالحصوؿعمىالخدهاتالبيئية .

 .5الهحاسبةالخضراءالتيتقيس وتقيـفوائدخدهاتالنظـالبيئيةالتيتنتجياالغابات .
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المبحث الثاني :مدى مساىمة االقتصاد المعرفي في تعزيز االقتصاد األخضر

تمييد :

هرتالهجتهعاتالبشريةبثبلثتحوالترئيسيةأثرتعمىهجهؿالحياةالبشريةأُولى
والتي داهت عمى هدى آالؼ السنيف ,ثـ حدثت الثورة
ىذه التحوالت الثورة الزراعية 
الصناعية حيث ساىهت في إحداث طفرة ىائمة في هجاؿ الصناعة هها انعكس عمى

الهجاالتالهختمفة,أخي اًرالثورةالهعرفيةأوالتكنولوجيةالتيأحدثتتحوالتعهيقةشهمت
والبيئة بحيث
نواحي الحياة عمى الهستوى الفردي واألسري والهجتهعات واالقتصاد 
كافة 
أصبحت الهعرفة ىي الهحرؾ األساسي لمهنافسة االقتصادية فقد أضافت قيـ ىائمة

لمهنتجاتاالقتصاديةهفخبلؿزيادةاالنتاجيةوالطمبعمىالتقنياتالجديدةهعإحداث

تغيراتجذريةفيكؿاألسواؽوالقطاعات .

 تقدراألهـالهتحدةأفاقتصاداتالهعرفةتشكؿ()٪7هف((GDPالعالهيوتنهوبهعدؿ
()٪10سنويا,بينهافياالتحاداألوربيحوالي()٪50هفنهواإلنتاجيةىونتيجةهباشرة
الستخداـوانتاجتكنولوجياالهعموهاتواالتصاالت,يطمؽعمىاالقتصادالهعرفيتسهيات

عدة  وهنيا االقتصاد الرقهي ,االفتراضي ,الجديد ,الشبكي ,اقتصاد اإلنترنيت  ,وهف
التسهياتالسابقةيتضحأفىذااالقتصاديعتهدبشكؿأساسيعمىتكنولوجياالهعموهات

واالتصاالت  ويتعاهؿ هع الرقهيات أو الهعموهات الرقهية ,الزبائف الرقهييف ,الشركات
الرقهية,الهنتجاتالرقهية(عمة,2013,ص .)1

أوالً :مفيوـ االقتصاد المعرفي وخصائصو:

تعددتاآلراءالتيوردتفيهفيوـاقتصادالهعرفةفبليوجدتعريؼهوحدهتفؽعميو 
يعرؼ االقتصاد الهعرفي بأنو(االقتصاد الذي يشكؿ فيو إنتاج الهعرفة
ولكف يهكف أف ُ
يعياواستخداهياالهحرؾالرئيسيلعهميةالنهوالهستداـولخمؽالثروة وفرصالتوظيؼ
وتوز 

فيكؿالهجاالت)(دياب,2008,ص .)3
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خصائص االقتصاد المعرفي:
هايهيزاالقتصادالهعرفيأنو يعهؿعمىنشرهجتهعالهعم وهاتوالهعرفة,ثـتشجيع
والحكوهة اإللكترونية
بناء التجارة اإللكترونية والشركات اإللكترونية والبنوؾ اإللكترونية 

واإلدارةاإللكترونية,كهاأنويتهتعبخصائصهتعددةهنيا(:زرزار,2010,ص.)225

 .1العولهة:أسيهتالتكنولوجياالحديثةفيازالةالحواجزبيفالدوؿحيثأصبحالعالـ
ةوحدثانفتاحفيشتىالهجاالتالثقافيةواالجتهاعية وهنيااالقتصادية
قريةصغير 
حيثكسرحاجزالهكاففقدانتشرتالتجارةاإللكترونيةوالشركاتهتعددةالجنسيات

وكذلؾكسرحاجزالزهففأصبحالعهؿهستهرعمىهدارالساعة.

ادوالشركاتبفضؿالشبكةالعنكبوتية.
 .2سيولةالوصوؿلمهعموهة:هفقبؿاألفر 

 .3التأثير اإليجابي لتكنولوجيا الهعموهات عمى االقتصاد الكمي :حيث تساىـ في زيادة
وأساليب الهعاهبلت
واالستثهارات ,والتجارة اإللكترونية ,
هعدالت النهو االقتصادي 

التجاريةوأساليبالعهؿ.

وىيكؿ السوؽ :فقد أثرت تكنولوجيا الهعموهات عمى درجة
 .4التأثير عمى الهنافسة 
الهنافسةوأساليبيا .

فيوالتقميديهفالجدوؿ( )3.11
ويهكفإجهاؿأوجواالختبلؼبيفاالقتصادالهعر 
جدوؿ رقـ ( )3.11أوجو االختالؼ بيف خصائص االقتصاد المعرفي والتقميدي
الخصائص

االقتصاد التقميدي

االقتصاد المعرفي

سعة االقتصاد
األعماؿ

األسواؽ 

هستقرة 

هتقمبة 

حدودالهنافسة 

وطنية,قوهية 

عالهية 

البنية 

تصنيعيةفيجوىرىا 

خدهية,هعموهاتيةفيجوىرىا 

هصدرالقيهة 

هوادخاـ,رأسهاؿطبيعي 

أسهاؿإنسانيواجتهاعي 

ر

تنظيـاإلنتاج 

إنتاجكبير 

إنتاجهرف 

الهحرؾالرئيسيلمنهو 

رأسهاؿ,عهؿ 

ابتكار,هعرفة 

الهحرؾالتقنيالرئيسي 

اآللة 

الرقهية 

هصدرالهيزةالتنافسية  خفضالتكمفة,التكتبلت 

االبتكار,الجودة,التكيؼ 

أىهيةاالبتكار 

بيفهنخفضةوهتوسطة 

كبيرة 

عبلقةالشركاتببعضيا 

أداءهنفرد 

تعاوفوتفوؽ 
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العماؿ

المستيمكوف
الحكومة

األذواؽ 

ثابتة 

سريعةالتغير 

الهيارات 

هياراتعهؿهحدودة 

هياراتواسعة 

االحتياجاتالتعميهية 

تعميـ وتدريبهحدود 

تعميـهدىالحياة 

طبيعةالتوظيؼ 

هستقرة 

اعتهادهتزايدعمىالتعاقد 

التنظيـ 

قيادةوسيطرة 

هرفويرتكزإلىالسوؽ 

دورالقطاعالعاـ 

تجييزي:البنيةالتحتية,

توجييي:الخصخصة,

السياساتالتجارية,

االنضهاـإلىالهنظهاتالتجارة

الصناعاتالهفيدة 

العالهيةوالتكتبلتاإلقميهيةو
الشراكةهعالقطاعالخاص 

الػػػػػسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؽ

التطورالتكنولوجي 

ثابت 

هتغير(سريع وهفاجئ) 

تغيراتالسوؽ 

بطيئةوخطية 


سريعةاليهكفالتنبؤبيا 

السيطرة 

الهنتجىوالهسيطر 

الهستيمؾىوالهسيطر 

حياةالهنتجاتوالتقنية 

طويمة 

قصيرة 

هحرؾاالقتصاد 

القوةالصناعيةالكبيرة 

الهبتكروف 

الهتطمباتالثقافية 

درجةالهيارة 

التعميـالهستهر 

إدارةعبلقاتالعهاؿ 

هجابية وهواجيةغالباً 

عهؿجهاعي 

المصدر:باسـغدير,اقتصادالهعرفة,سورية,حمب,شعاعلمنشروالعموـ,2010,ص36,37

بتصرؼ .

ثانياً :دور االقتصاد المعرفي في دعـ االقتصاد األخضر:

 يساىـاالقتصاد الهعرفي بدور حيوي ىاـلموصوؿ القتصاد أخضرهستداـوذلؾهف

خبلؿ هجاالت اىتهاهو  ,وهنيا التجارة اإللكترونية ,االتصاالت  وتكنولوجيا الهعموهات,

األسواؽالهالية,هاهدىتأثيرالهجاالتالسابقةعمىاالقتصاداألخضر.

أ .دور االتصاالت و تكنولوجيا المعمومات في دعـ االقتصاد األخضر:

وجوىري في دعـ االقتصاد
أثبتت تكنولوجيا الهعموهات واالتصاالت أف ليا دور حيوي 

األخضرفيهجاالتعدة وهنيا(العمهي,2013,ص :)90-86

 .1الهساىهةفيرصدالتغيراتالبيئيةوتحقيؽفوائداقتصادية:

هستوى التقدـ اليائؿ الذي تـ الوصوؿ إليو في هجاؿ االتصاالت  وتكنولوجيا
ةاالستشعارعفبعدوأدواتاله ارقبةالهختمفةساىـ

الهعموهاتخاصةفيهجاؿأجيز
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فيرصدالهناخ ,والتنبؤبالتغيراتالهناخية ,وكذلؾالكوارثوكشفيا ,واإلنذارالهبكر
لناجـعنيالحهايةوانقاذاإلنساف  ,وهفخبلؿتمؾاألجيزةيتـقياس

لتفاديالخطرا
هدىالتقدـالهحرزفياالقتصاداألخضرخاصةفيهجاؿالحدهفاالنبعاثات.

 .2اإلدارةالهتكاهمةوالذكيةلمهياه:

تُهكف نظـ االتصاالت وتكنولوجيا الهعموهات الجيات الهختصة بقضايا الهياه
استعهاؿتكنولوجيااالستشعارعفبعدلمحصوؿعمىهعموهاتحوؿاستعهاؿالهياه

وهتابعةحالةالهياهفياألنياروالتنبؤبيا وتحديدهصادرجديدةلمهياهالعذبة.

 .3الهساىهةفيتحقيؽاألهفالغذائي:

إف أوؿ هراحؿ تحقيؽ األهف الغذائي يتطمب دراسة هقارنة بيف اإلنتاج الغذائي

الحاليوالنقصالغذائي ويهكفأفتقوـاالتصاالتوتكنولوجياالهعموهاتبدورفعاؿ
فيذلؾعبررصداإلهداداتالغذائيةبشكؿهنتظـوفؽخريطةلئلنتاجالزراعي 

واالبتكار
وهستويات النقص  وكيفية تقميصيا ,كها تساىـ هف خبلؿ البحث العمهي 
إيجادأنواعهفالهحاصيؿكثيفةاإلنتاجقميمةالضرر ,ودعـالزراعةالعضوية.

 .4رصدحالةالغاباتوتقميصهستوياتالضرر وتتهثؿهساىهةاالتصاالت وتكنولوجيا

الهعموهاتفيرصدىالحالةالغاباتهفخبلؿجهعبياناتحوؿالغاباتعمىفترات

هنتظهة لدراسة هستوى التغير الحاصؿ ,وإلجراء عهمية تقييـ هستهرة  ولقد ساىهت
األقهاراالصطناعيةبدورفعاؿفيىذاالهجاؿهفخبلؿالتقاطالصور وتطبيقات
االستشعار عف بعد لمحد هف إزالة الغابات لدورىا الحيوي في الحفاظ عمى النظاـ

البيئي) .) Skutsch, M.et al , 2009

 .5إدارةالنفايات:

واالتصاالت تقدهاً سريعاً في هجاؿ تدوير النفايات هها
تشيد تكنولوجيا الهعموهات 
أسيـفيتوفيرالهوادالخاـوحفظالهواردالطبيعيةوتوفيراستيبلؾالطاقة وتخمص

آهف هف النفايات بالتالي الهساىهة في الحد هف تغير الهناخ ,كها تساىـ تكنولوجيا

ةواعادةتدويرىا
الهعموهاتفيتصهيـالهنتجبطريقةتسهحبسيولةتفكيؾتمؾاألجيز 
بينها ساىهت االتصاالت الحديثة خاصة هواقع اإلنترنيت هف التعرؼ عمى أهاكف

تدويرالنفاياتووضعالحوافزلذلؾ(االتحادالدوليلبلتصاالت,2001,ص.)6
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 .6كفاءةاستخداـالطاقةواستخداـأهثؿلمهواردالطبيعية:
أسيهت تكنولوجيا الهعموهات واالتصاالت في استغبلؿ الهوارد الطبيعية كبديؿ عف

الوقود األحفوري في توليد الطاقة كالطاقة الشهسية وطاقة الرياح ,كها ساىهت في

اقبةوادارةالحهولةعمىشبكاتالكيرباء.
هر 

 .7الهساىهةفيخفضاالنبعاثاتالضارةالهسببةلبلحتباسالحراري:

والهتنقمة بالكفاءة في
أتسـ الجيؿ الحديث هف االتصاالت الحديثة بشقييا الثابتة 
استخداـ الطاقة حيث أسيهت الشبكات الحديثة بتقميص استخداـ الطاقة بنسبتو

()%40هقارنة بسابقاتيا كها ,وساىهت اإلذاعة الرقهية بانخفاض يعادؿ( 10هرات)
تقريباًهفاستيبلؾأجيزةاإلرساؿاإلذاعيةلمطاقة.

 .8أسيهتالشبكاتالذكيةفيالقطاعاتاالقتصاديةالهختمفةفيالحدهفاالنبعاثاتو
االستغبلؿاألهثؿلمهوارد وكفاءةفياستخداهياكالشبكاتالذكيةوادارةالبناياتلمهدف

الذكيةونظـالنقؿالذكية .

ب .دور التجارة االلكترونية في دعـ المنتجات الخضراء :
يقصدبالتجارةاإللكترونيةكهاعرفتياهنظهةالتجارةالدولية(ىيعهميةإنتاج وبيع 
وتوزيعالهنتجات وكذلؾجهيعاألنشطةذاتالطابعالتجاريهفتوريدأوتبادؿأوبيع

سمعأواتفاؽتوزيعأوتهثيؿتجاريأوالوكالةبعهولةهفخبلؿشبكةاالتصاؿ) *.

هف األىداؼ األساسية التي يصبو االقتصاد األخضر لموصوؿ ليا ىو دعـ  وتسويؽ
الهنتجاتالخضراء  ,ولقدحظيتأسواؽالهنتجاتالخضراءرواجاً وازدىا اًرعمىالهستوى

العالهي  ,ويهكف لمتجارة اإللكترونية أف تقوـ بدور كبير في تسريع الوصوؿ لمهنتجات
الخضراء بسبب ها تهمكو الشبكة العنكبوتية هف انتشار واسع بحيث نستطيع تسويؽ

الهنتجات الخضراء ,ووضع براهج تثقيفية لتوضيح هنافعيا  ,وها يهيزىا عف الهنتجات

التقميدية ,وكذلؾتحديدأهاكفتوزيعتمؾالهنتجاتوعقدالصفقات .

وهف األفكار الريادية في ىذا الهجاؿ ىو االتفاقية الهوقعة عمى ىاهش القهة العالهية

لبلقتصاد األخضر التي عقدت في دبي( )2016بيف برناهج شراكة دبي لبلقتصاد
األخضر هع هصرؼ "اإلهارات اإلسبلهي" لتوفير خيارات تهويؿ هبسطة لمهستيمكيف

*  http://www.wtoarab.orgتاريخ الدخول 5104/01/01
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األفراد في دبي بيدؼ تزويد الهستيمكيف بإهكانية وصوؿ هيسورة التكمفة لمهنتجات
الخضراء عبر هنصة سهيت "الصفقة الخضراء" ,حيث سيقوـ الهصرؼ بتوفير خدهات
تهويؿ لمهنتجات الهتوفرة عمى هنصة التجارة اإللكترونية "الصفقة الخضراء" بها يشهؿ

الهنتجات األكثر تكمفة كاأللواح الشهسية ,وقائهة هنتجات هتنوعة يهكف أف تعزز
االستداهة في الحياة اليوهية بها في ذلؾ تقنيات لتعزيز كفاءة استخداـ الهياه والتحكـ

الحراري ,ولتحفيزاألفرادتـوضعخطةسدادهيسرةلتجعؿهفالحفاظعمىالبيئة,واتباع
التوجياتالخضراءأه اًرسيبلًلمهستيمكيف وتتضهفاالتفاقيةشراءالهنتجاتالخضراءدوف
الحاجةلتسديدثهنياهسبقاً .

ت .دور االقتصاد المعرفي في تحقيؽ سمسمة التجييزات الخضراء:

هفالهتطمبات األساسيةلمتحوؿنحواالقتصاداألخضرىوأفيعادتوجيوآليةعهؿ
والخاصة بها يتوافؽ هع االقتصاد األخضر في طوؿ فترة حياة الهنتج
الهشاريع العاهة 
وىناسيكوف
وحتى وصولو لمهستيمؾ ثـ إعادة تدوير ها تبقى هف الهنتج بعد استخداهو 

دور ىاـ لبلقتصاد الهعرفي في تحقيؽ ذلؾ بها يهمكو هف نظـ هعموهات وقدرة عمى

واالبتكار ,بداية تعرؼ سمسمة التجييزات الخضراء بأنيا(إدارة كافة هراحؿ دورة
التطوير 
حياةالهنتجبدء هفالحصوؿعمىالهواداألوليةهرو اًربالتصهيـواإلنتاج وهراحؿالتوزيع
ً
وانتياءبوصوؿالهنتجإلىالهستيمؾ وهفثـإعادةالتدوير) 

) ,)Muduli & Barve, 2011, p.484وتعرؼبأنيا الطريؽالذييأخذفياالعتبار
االبتكاراتالبيئيةفيهجاؿسمسمةالتوريدوالهشترياتالصناعية 
).) Sarkis , 1999 , p.3
تتكوفسمسمةالتجييزاتالخضراءهفهجهوعةهفاألنشطةالرئيسيةهوضحةفيالشكؿ
رقـ( )3.4
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شكؿ رقـ ( )3.4أنشطة سمسمة التجييزات الخضراء
المصدر:الطائيوآخروف,2009,ص 267بتصرؼ .

نبلحظ أف سمسمة التجييزات الخضراء بدأت بالشراء األخضر ,والذي يتهثؿ بشراء
هنتجات تكوف صديقة لمبيئة وقابمة إلعادة التدوير ,وىذا يتطمب اختيار هورديف جيديف

واألخذ بعيف االعتبار أف تتوافؽ تمؾ الهشتريات هع هتطمبات االقتصاد األخضر لها

سيترتبعمىذلؾهفتقميؿالتكاليؼ ,والحدهفاستنزاؼالهواردالطبيعية ,والحفاظعمى

الطاقة ,والحد هف التموث  ,وتطوير هنتجات جديدة ,واقاهة أسواؽ جديدة لمهواد الهعاد
تدويرىا,وخمؽفرصعهؿ(الطائيوآخروف,2009,ص .)267

والتنسيؽ بيف
ىنا يأتي دور االقتصاد الهعرفي في االستثهار في الهجاالت السابقة 
الهؤسساتالعاهمةفيالشراءاألخضرههايسيؿالوصوؿلتمؾالهنتجات .

تساىـ الهشتريات الخضراء في إيجاد هدخبلت لمعهمية اإلنتاجية تتوافؽ هع هتطمبات
االقتصاد األخضر حتى يتـ الوصوؿ لهنتج أخضر نظيؼ ,وىنا يأتي دور االقتصاد
ينتجعنياكـكبيرهفالهموثاتوالتيدرالهوارد

الهعرفيفيابتكارتكنولوجيانظيفةال

الطبيعية هع االعتهاد عمى الطاقة الهتجددة ,وبعد الحصوؿ عمى الهنتج النظيؼ يتـ
تسويؽالهنتجبصفتوهنتجصديؽلمبيئةالتترتبعميوآثارسمبيةعمىصحةاإلنساف

لذلؾيعرؼالتسويؽاألخضربأنو عهميةتطويروتسعير وترويجهنتجاتالتمحؽأي
ضرربالبيئةالطبيعية )Pride & Ferrell, 2003, p.131).
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والهعموهات
إف االقتصاد الهعرفي بها يهمكو هف تكنولوجيا عالية في هجاؿ االتصاؿ 
يهكف أف يوفر هنبر هتكاهؿ ذو كفاءة عالية في تسويؽ الهنتجات الخضراء ,ثـ تكوف

استراتيجية
الهرحمة األخيرة في توزيع الهنتج وآلية النقؿ والتي يعتهد االقتصاد األخضر 
والتي تتهحور في النقؿ التجاري عمى النقؿ الجهاعي  وضهف
هتكاهمة لمنقؿ الهستداـ 

هسارات هحددة  ويساىـ االقتصاد الهعرفي في ابتكار  وسائؿ نقؿ هستداهة تتوافؽ هع
هتطمباتاالقتصاداألخضر .

ث .دور األسواؽ المالية في دعـ االقتصاد األخضر:

إفهفالهبرراتاألساسيةلظيوراالقتصاداألخضرىواألزهاتالهاليةالهتتاليةالتي
شيدىااالقتصادالعالهي ولعؿعمىرأسيااألزهةالهالية( )2008وتباعاتياالسمبيةعمى
واالقتصاد الهعرفي بشكؿ عاـ
كافة القطاعات االقتصادية  ولقد لعب التطور التكنولوجي 

ييؿاالنفتاحالهاليبيفالدوؿواألسواؽالهالية .

دوركبيرفيذلؾهفخبلؿتس

الهبلحظ أف القطاعات التي يركز عمييا االقتصاد األخضر ىي قطاعات ذات إنتاج
حقيقيكالزراعة,الصناعة,واعادةتوجيواألنشطةاالقتصاديةلتكوفأكثرهبلءهة 

وصداقةهعالبيئة ,وخمؽفرصعهؿحقيقية وهضهونة  ,وتشجيعاالستثهارفيتخضير

قطاعات االقتصاد الحقيقي بها يكفؿ القضاء عمى الفقر والبطالة  وتحقيؽ التنهية

الهستداهة(.بمكيرواقنيني,2012,ص .)1

يرىالبعضأفاىتهاـاالقتصاداألخضربالقطاعاتالهنتجةىولمتخمصهفالتبعيات
السمبيةالناشئةعفاألزهةالهاليةالتيلعبتفييااألسواؽالهاليةدو اًركبي اًرعبرصرفيا
عفهسارىاالحقيقي وتوجييانحوالهضاربات ,ويعتقدالباحثأفوضعضوابط  ولوائح

هنظهة تعيد األسواؽ الهالية لدورىا الرئيسي كههوؿ لبلستثهارات الحقيقية عبر تحويؿ
الفوائض الهالية هف وحدات الفائض إلى وحدات العجز سوؼ يسيـ في تشجيع

االستثهارات .

فيىذااإلطارنجدأفاألسواؽالهاليةبدأتتعهؿعمىتهويؿاالستثهاراتالخضراء
فأصبح ىناؾ "سندات خضراء" و "أوراؽ هالية خضراء" ,فقد أطمقت لوكسهبورغ أوؿ
بورصةعالهيةلتداوؿاألوراؽالهاليةالخضراء) )LGXلمهصدريفالذيفيعتزهوفتوجيو

()% 100هفالتهويؿالذييتـجهعوعفطريؽالبورصةلصالحاالستثهاراتالخضراء
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التنهيةالهستداهةوىذا سيجعؿهفبورصة لوكسهبورغ لؤلوراؽ الهاليةالخضراء

وأىداؼ
غوالتيتبمغ
هوطناًلهعظـالسنداتالخضراءالبالغة()114الهدرجةفيبورصةلوكسهبور 

قيهتيا ( 45هميار )$وتعتبر بورصة لوكسهبورغ ىي أوؿ بورصة في العالـ تعمفإدراجيا
لمسندات الخضراء التي تـ إصدارىا هف بنؾ االستثهار األوربي)()EIBفوزي,2016 ,

ص .)1

السندات الخضراء:
السنداألخضرىويهثؿصؾاستدانةيصدرلتعبئةأهواؿخصيصاًلهساندةهشروعات
هتصمة بالهناخ أو البيئة ,وترجع فكرة السندات الخضراء لعاـ()2007حيث أصدر بنؾ

االستثهاراألوربيأوؿسنديركزعمىاألنشطةالخضراءوبقيهة(600هميوفيورو) ,

وفيعاـ( )2008أصدرالبنؾالدوليأوؿسندأخضربهبمغ( 440هميوف ,)$وفيعاـ

()2010أصدرت العديد هف بنوؾ التنهية هتعددة األطراؼ سندات خضراء فقد أصدرت
هؤسسة الته ويؿ الدولية عدة سندات خضراء ( )37سند كاف حصتيا( 3.8هميار)$هف
وأصدر البنؾ األفريقي لمتنهية أوؿ سند أخضر بقيهة
السندات الهتداولة بتسع عهبلت ,

وأصدرت جيات عديدة أخرى هثؿ تمؾ السندات كييئات
(500هميوف)$عاـ ( ,)2013
التجارةفقدأصدرتهؤسسةكندالتنهيةالصادراتسندأخضرألجؿثبلثأعواـبقيهة 

(300هميوف )$في عاـ( ,)2014بينها بنؾ التنهية األلهاني أصدر سندات بقيهة(1.5
همياريورو)لتهويؿبراهجالبنؾلبلستثهاراتالخضراء وهنياتوليدالطاقةالهتجددة .



وىناؾهؤسساتعاهةأصدرتسنداتخضراءكقياـشركةالطاقةالفرنسية) )GDFالتي
أصدرتأكبرسندأخضربقيهة( 2.5هميار يورو)لهشروعاتالطاقةالهتجددة,وأصدرت
العديدهفالبنوؾسنداتخضراءهنياهاأصدرهبنؾأوؼأهريكالسنديفأخضريفقيهة

هميوف)$واآلخربقيهة( 600هميوف,)$هانبلحظوىوأفىناؾنهواً في

األوؿ(500
سوؽ السندات الخضراء فقد شيد ىذا السوؽ نهواً هف نحو أربعة هميارات دوالر عاـ

()2010ألكثرهف(37هميار)$فيعاـ(()2014البنؾالدولي,2015,ص .)34-23

وىذه الصيغ يعتقد أنيا هتوافقة هع
يوجد صيغ ته ويمية أخرى لبلستثهارات الخضراء 

اء"والتيظيرتلمهرة
الشريعةاإلسبلهيةوىوهايطمؽعمييا"الصكوؾاإلسبلهيةالخضر 
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األولىفيفرنساعاـ(  ,)2012وهنذذلؾالحيفأخذتتشيدانتشا اًر واسعاً ,وىيتيتـ

بالهشاريعالخضراء الصديقة لمبيئةلتوفير بنيةتحتية وطاقةنظيفة أواستثهارات خفض
نسبانبعاثاتالكربوف  ,وفيهايتعمؽبالفرصالهتاحةأهاـتمؾالصكوؾفقدأكدتوكالة

) (RAMالهاليزية التي تيتـ بتصنيؼ الهنتجات الهالية اإلسبلهية أف ىناؾ الكثير هف

الفرص عمى صعيد الصكوؾ الخضراء  وطمب هتزايد هف قبؿ الهستثهريف فقد أصدرت

هاليزيا هطمع عاـ( )2013صكوؾ خضراء ضهف حزهة واسعة هف الصكوؾ اإلسبلهية

بمغت(1.5هميار)$وأشارت تقارير صحفية بريطانية أنو يتوقع أف تقوـ لندف بتوظيؼ
صكوكيااإلسبلهيةالبالغة(200هميوف)$فيهشاريعهتعمقةبالبنيةالتحتيةوانتاجالطاقة

النظيفة(وكالة()RAMالهاليزية,2014,ص .)1
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تمييد:

المبحث الثالث :آليات تمكيف االقتصاد األخضر

أصبح التحوؿ نحواالقتصاداألخضرضرورة  ولـيعد خيار بسببهستوياتالضرر
التيسببتياالههارساتاالقتصاديةالتقميديةعمىهجهؿالحياة ,وىذاالتحوؿيتطمببناء

استراتيجيات  وسياسات صحيحة تساعد عمى تحقيؽ ىذا التحوؿ وكذلؾ توفير التهويؿ
واالستفادة هف التجارب
الهناسب لذلؾ  وتظافر الجيود عمى الهستوى الهحمي والدولي ,

الرائدة لمدوؿ التي حققت نجاحات في إطار التحوؿ نحو االقتصاد األخضر  وكذلؾ

االستفادةهفاآللياتالتيوضعتيااله ؤسساتالدوليةالهيتهةباالقتصاداألخضر .

أوالً :إنشاء إطار تشريعي محفز :

إف االنتقاؿ نحو االقتصاد األخضر في أي دولة يحتاج لبيئة تشريعية  وقان ونية تكوف
حاضنة لو تحدد الحقوؽ والهسؤوليات واآلليات وتضع الحوافز التي تدفع بعجمة النشاط

االقتصادياألخضر,وتزيؿالهعيقاتأهاـاالستثهاراتالخضراء,حيثيهكفلمتشريعات

النقؿوالبناءأفتؤديإلنشاءحوافز

ال وطنيةالهتعمقةبهجاالتالزراعةوالصناعةوالطاقةو
سوقيةقويةوالىتحفيزاالنتقاؿنحواالقتصاداألخضر .


لكييتـإنشاءإطارتشريعيسميـهحفزلبلقتصاداألخضريتطمبهفالدولةأفتحدد
األىداؼالتيتصبوأفتصؿإلييا هفتطبيقيالمههارساتالخضراء وهفثـ وضعإطار

تشريعي هحفز لموصوؿ لتمؾ األىداؼ ,فإف تحديد الدولة ألىدافيا فيها يتعمؽ بنسبة
إهدادات الطاقة الهتجددة هف هجهوع خميط الطاقة عمى الهستوى الوطني ,أف يوجو

الهستثهريفنحواالستثهاراتالخضراءفيقطاعالطاقةالهتجددة وكفاءةاستخداـالوقود 

وهعايير انبعاثات الكربوف ,وفيها يتعمؽ بوسائؿ النقؿ يهكف لمتشريعات أف تساىـ في

تقميص عدد رخص الهركبات الصادرة سنوياً ,وفي قطاع البناء عبر تشديد لوائح البناء

واصدار قواعد  ولوائح بشأف إعادة
لتحسيف كفاءة استخداـ قطاع التشييد لمطاقة والهوارد 
التدويربهافيذلؾاستخداـالهوادالهعادتدويرىابوجوخاصفيعهمياتاإلنتاج,وفيها

يخصقطاعالزراعةيتـوضععبلهاتعمىالهنتجاتالزراعيةالعضويةالخضراء .

والقانونية الهحفزة
قطعت الدوؿ الهتقدهة شوطاً ىاهة فيها يتعمؽ باألطر التشريعية 
لبلنتقاؿالقتصادأخضر ,بينهاالدوؿالناهيةاليوجدلديياهثؿتمؾاألطروىيبحاجة
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لهزيدهفالجيودإليجادبيئةتشريعيةتوجواقتصاداتيانحواقتصادأخضرهستداـ,البد
أفترتبطالقوانيفالهحميةلمدوؿفيهايتعمؽباالقتصاداألخضربالهبادئواألطرالعاهة

واالتفاقياتالدوليةالهتعمقةبيذاالهجاؿوفؽظروؼتمؾالدوؿحتىيتـالوصوؿالقتصاد
أخضرعالهي(برناهجاألهـالهتحدةلمبيئة,2009,ص .)8,17
ثانياً :دعـ القطاع العاـ لالقتصاد األخضر:

إفتخضيراالقتصاديتطمببشكؿأساسيوجودقناعةهفالحكوهاتبجدوىاالقتصاد

األخضر وهفثـدعـالتحوؿهفاالقتصاد التقميديإلىاالقتصاداألخضر ويأخذشكؿ
الدعـالحكوهيلمتحوؿنحواقتصادأخضرهجاالتعدةوهنيا :

أ .توجيو اإلنفاؽ واالستثمار الحكومي لتخضير القطاعات االقتصادية وتقميصو عف
الممارسات غير المستدامة:

تعتبرالحكوهاتهحرؾأساسيلتحفيزالوصوؿالقتصادأخضرأوالحدهنو,وذلؾهف
خبلؿالسياساتالتيتنتيجيا وكيفيةتوجيوالدعـواإلنفاؽالهالي,فكثيرهفالدوؿتقدـ
إعانات هالية كبيرة لدعـ قطاعات هعينة لهساعدة الفئات الفقيرة في الهجتهع  ولكف تمؾ

اإلعانات يكوف هوجو لهجاالت غير هستداهة ,فتشير الوكالة الدولية لمطاقة أف الدعـ
الهقدـلموقوداألحفوريعمىالهستوىالدولييقدربحوالي(557هميار)$عاـ( )2008

وىو هايهثؿ()%1هفالناتجالعالهي,بينهاكافالدعـالهاليالعالهيلهصائداألسهاؾ
وىذاأسيـفيزيادةالصيدالهفرطلؤلسهاؾ .
هابيف(35-15هميار)$سنوياً 

 أثبتت تجارب العديد هف الدوؿ أف الدعـ الهالي الهقدـ هف الدوؿ لـ يوجو نحو تنهية

هستداهةبؿلـيحقؽىدفواألساسيبدعـالفئاتالفقيرة ,فقدأثبتتالدراساتأفاألسر

ذاتالدخؿالهرتفعىيهفتجنيبشكؿأساسيالفوائدالناتجةعفهعظـاإلعاناتالهالية

الهقدهةلدعـالوقودفيالبمدافالناهية(االسكوا,2011,2ص .)11

لذلؾيتوجبعمى الدوؿإصبلحنظاـالدعـلدييا ولقدحققتعديدهفالدوؿنجاحات
فيذلؾفعمىسبيؿالهثاؿخفضتإندونيسياالدعـعفالطاقةورفعتأسعارالوقودفي

عاـ(  ,)2005ولكنيا بالهقابؿ حتى ال تمحؽ الضرر بالفئات الفقيرة وضعت الحكوهة
برناهجلهدةعاـإليصاؿدفعاتربعسنويةغيرهشروطةلؤلسرالفقيرة .
)Bacon & Kojima,M,2006,p.93).
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واستثهاراتيا لتخضير
إف الوصوؿ القتصاد أخضر يتطمب هف الدولة توجيو انفاقيا 
القطاعاتالهختمفةلمحدهفاستنزاؼرأسالهاؿالطبيعي ,ولبناءبنيةتحتيةخضراء ,

وتكنولوجيا خضراء  ,ولتشجيع الصناعات الخضراء حتى تستطيع أف تكوف قادرة عمى
الهنافسةهعالصناعاتاألخرى ,وتهتمؾالدوؿالعديدهفاألدواتلتحقيؽذلؾ ,كالحوافز

اإلنتاجلمسمعوالخدهاتالخضراء,فياليندقاهت

الضريبيةوتوجيييالدعـاالستيبلؾو
العديد هف البمديات بوضع نظاـ الخصـ هف ضريبة األهبلؾ لهستخدهي سخانات الهياه

بالطاقة الشهسية حيث وصمت نسبة الخصـ ( )%10 –6هف ضريبة األهبلؾ ,ويعتبر

اءوىويسهحلمهستثهرخفضقيهة
اإلىبلؾالهعجؿوجوآخرلتشجيعالههارساتالخضر 
األصوؿ الثابتة بهعدؿ أعمى هها يقمؿ هف حجـ دخمو الخاضع لمضريبة( برناهج األهـ

الهتحدةلمبيئة,2011,ص .)30

اءعبرتدابيردعـاألسعاروالتحكـفيياهها

يهكفلدولةأفتحفزاالستثهاراتالخضر

يوفرلمهستثهرضهاناً لسعرالسوؽلسمعةأوخدهةهعينة وتوفيراألهفالهطموبعمى

الهدىالطويؿهفقبؿالهستثهريففيالقطاعالخاص(.)UNEP, 2011,P.30

يرىالباحثأنولكييتـالوصوؿالقتصادأخضرهستداـالبدهفتوجيوجزءهفاإلنفاؽ

الحكوهي لتشجيع القطاع الخاص لمتوجو نحو االستثهارات الخضراء كتقديـ حوافز
والخاص في التوجو نحو
وضهانات هختمفة لو ,إف إنشاء شراكة بيف القطاع العاـ 

االستثهاراتالخضراءسيسرع وتيرةالوصوؿالقتصادأخضرهستداـ.

ب .المشتريات العامة الخضراء:

يعتبر القطاعالعاـهستيمؾ رئيسي فياالقتصاد حيث تقدر الهشترياتالعاهة ها يزيد
عف(4تريميوف)$سنوياً,وتهثؿهانسبتو()%30هفالناتجالهحميلبعضالدوؿ .

( ,)UNEP, 2012, P.17إف توجو الحكوهات نحو الهشتريات الخضراء يؤدي لخمؽ
طمبكبيرالحجـطويؿاألجؿفيقطاعاتاالقتصاداألخضرههايحفزالشركاتكي

تقوـ باستثهارات طويمة األجؿ في قطاعات االقتصاد األخضر ,والعهؿ عمى زيادة

الهجاؿوىذاينعكسباإليجابعمىالهنتجيفحيثيستفيدواهفوفرات

االبتكاراتفيىذا
الحجـهفخبلؿزيادةالكهيةالهنتجةهفالهنتجاتالخضراء,ههايخفضحجـالتكاليؼ,

ويزيدفرصتسويؽتمؾالهنتجات,وىذايؤديلتشجيعالوصوؿالستيبلؾهستداـ .
027

يهكفأف يتـ تطبيؽ هفيوـالهشترياتالعاهةالهستداهة عمىالهستوى الدوليفقد تـ
إ نشاءهايعرؼبػ"عهميةهراكش"وىيالتيتسعىلتعهيـهراعاةالقضاياالبيئيةلدىإتهاـ
الهشتريات الحكوهية  ,وهف ِ
الف َرؽ التي نشأت لتحقيؽ ىذا الغرض ىو فرقة الهشتريات
والتي تروج لتطبيؽ هفيوـ الهشتريات العاهة الهستداهة
العاهة الهستداهة بقيادة سويس ار 
عمىالهستوىالدوليوالقياـبأبحاث,وصيانةأوراؽالسياسةالعاهةفيىذاالهجاؿعف
طريؽ تنظيـ الدورات التدريبية  ,وهساعدة الجيات الهعنية الهتعددة عمى تطوير  وتطبيؽ

هفيوـالهشترياتالعاهةالخضراءتسييؿذلؾ(االسكوا,2011,2ص .)7

الخضراء في كؿ هف النهسا والدنهارؾ وفنمندا وىولندا

أثهرت براهج الهشتريات العاهة
والههمكة الهتحدة عمى خفض نسبة الكربوف هف الشراء بهعدؿ ( ,)%25كها
والسويد 
ساعدت الهشتريات العاهة عمى إقاهة أسواؽ في أوربا هخصصة لؤلغذية والهشروبات

والهنتجات الهستداهة(برناهج األهـ
والهركبات ذات الكفاءة في استيبلؾ الوقود 
العضوية 
الهتحدةلمبيئة,2011,ص.)29

ت .الضرائب والحوافز الخضراء (السياسة المالية الحكومية الخضراء):
تعهؿ أدوات السياسة الهالية الخضراء عمى إدخاؿ اآلثار الخارجية لمهشاكؿ البيئية

الناتجةعفاألنشطةاالقتصاديةفيالحسبافعندتسعيرالهنتجبهعنىعدـاالعتهادعمى

قوى السوؽ في تحديد التكاليؼ الناتجة عف األنشطة االقتصادية ,ويترتب عمى تمؾ

األدواتتأثيرعمىحجـاالستيبلؾعفطريؽهايعرؼبالحوافزوالهثبطات ويهكفتقسيـ

بوعبلـ,2014,ص.)187
أدواتالسياسةالهاليةالخضراءإلىضرائبوحوافزخضراء (:

الضرائب الخضراء:

 الضريبةالبيئية(الخضراء)التعتبروليدةاالقتصاداألخضرفقدتـتطبيقيالدىالعديد
هف الدوؿ هنذ السبعينات هف القرف العشريف  ,ويعود الفضؿ لظيورىا لعالـ االقتصاد

الشيير"بيجو"وسهيتىذهالضريبةباسهو,ففيهطمعالقرفالعشريفدرسإهكانيةفرض

ضرائب عمى هسببي التموث ,وبها أف التكمفة االجتهاعية والبيئية لمتموث تفوؽ التكمفة
الخاصةلمهموثبهعنىتكمفةالهموثيفسالبةألنيـيوفروفعفطريؽالتموثوىناتتدخؿ

الحكوهةلفرضضريبةتجعؿالتموثأكبرتكمفةلمهموث,فإفأصبحإنتاجالتموثأكبر
تكمفة فإف الهموث سينتج أقؿ ,وتعهؿ الضرائب الخضراء عمى تحقيؽ التسعير الكاهؿ
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لمتكمفة بحيث يتـ تحديد سعر السمعة بهقدار يساوي هقدار التخفيض في الرفاىية
االجتهاعية الناتج عف وجود اآلثار الخارجية الهتعمقة بالسمعة(الربيعي وشياع,2008 ,

ص .)27

وتعرؼ الضرائب الخضراء بأنيا اقتطاع نقدي جبري تفرضو الدولة عمى الهموثيف الذيف

يحدثوف أض ار اًر بيئية هف خبلؿ أنشطتيـ االقتصادية  ,وهنتجاتيـ الهموثة واستخداهيـ
لتقنيات إنتاجية هضرة بالبيئة ويتـ تحديد نسبة ىذه الضرائب عمى أساس تقدير كهية

ودرجةخطورةاالنبعاثاتالهدهرةبالبيئة,بينهايقصدبالرسوـالخضراءىياقتطاعنقدي

ت فرضو الدولة هقابؿ ها توفره الدولة هف خدهات خاصة تستخدـ فييا تقنيات التطيير
والسبلهةالبيئيةفييتفرضعمىالهستفيديفهفىذهالخدهاترسوهاًخاصةالتظيرإال

عنداالستفادةالهباشرةهفالخدهةهثؿالهياهالصالحةلمشرب(هسدور,2010,ص .)349

أنواع الضرائب الخضراء:

 .1ضريبة النفايات أو االنبعاثات:

 تفرضضريبةالنفاياتعمىهخمفاتاألنشطةاإلنتاجيةلموحداتاإلنتاجيةالتيتسبب

في تمويث البيئة وينتج عنيا أضرار اجتهاعية بيدؼ خفض هستويات التموث إلى

يةلمهنتجالهموثلمبيئةفي
هستوياتهقبولةاجتهاعياً,ىذاالنوعهفالضرائبيعطيحر ُ
البحثواختيارالطريقةالهبلئهةلخفضحجـاالنبعاثاتالهموثة .
وهايهيزضريبةالنفايات :

 سرعةاستجابةالوحداتاالقتصاديةالهسببةلمتموثلمحدهفالنفاياتلمهستوىالهقبوؿ
 هعالجةالنفاياتبطرؽهبلئهةلخفضالعبءالضريبي.

 تحفز الوحدات الهنتجة لبلبتكار والتجديد والحصوؿ عمى التكنولوجيا الحديثة األقؿ
تموثلمبيئة(عثهاف,2008,ص .)254

 .2الضريبة عمى المنتجات :وىيضريبةقيهيةأونوعيةتفرضعمىالوحداتاإلنتاجية
الهسببة في التموث وينتج عنيا أضرار اجتهاعية وتيدؼ ىذه الضريبة لخفض
هستوياتالتموثلمهستوياتالدنيا(هسدور,2010,ص.)350
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 .3ضرائب النقؿ :ىذاالنوعيفرضعمىوسائؿالنقؿالهختمفةلمحدهفالهموثاتالناتجة
عف عوادـ الهركبات لتحفيز االنتقاؿ لمنقؿ الهستداـ وىذا النوع هف الضرائب يأخذ
صورهتعددةيجهمياالجدوؿرقـ()3.12
جدوؿ رقـ ( )3.12أنواع ضرائب النقؿ
الضريبة
ضريبةالوقود 

مجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
ضريبةالبنزيف/الديزؿ(بولندا)؛وضريبةالكربوف(السويد) .

ضريبةالهركبات  رسوـسنويةإلصدارتراخيصالهركبات(االتحاداألوروبي),إعفاءهفالضرائب
فيهايخصالسياراتالنظيفةذاتالكفاءةفياستخداـالوقود(ألهانيا,,الياباف),

رسوـسنويةعمىانبعاثاتCO2والعواهؿالبيئيةالخارجيةهثؿانبعاثاتالضباب
الدخاني(الدانهرؾ,الههمكةالهتحدة),زيادةرسوـرخصالسيارات(سنغافورة) .
حوافزالهركبات خصوـضريبيةفيهايخصالسياراتالنظيفة(الوالياتالهتحدةاألهريكية,
الجديدة 

الياباف),ضريبةلمسياراتعديهةالكفاءةفياستخداـالوقود(الوالياتالهتحدة
األهريكية)",تخفيضالرسوـ"ضريبةهبيعاتهتغيرةعمىاستيبلؾالوقود(أستراليا) .

رسوـالطرؽ
البرية 

فرضرسوـوضرائبهباشرةهتنوعةعمىاستخداـالطرؽ/رسوـهرورالستخداـ

الطرؽالهزدحهةفيساعاتالذروة(كاليفورنيا,الوالياتالهتحدة),فرضرسوـهباشرة

فيهايخصازدحاـالطرؽ(لندف,الههمكةالهتحدة),وفرضرسوـهباشرةإلكترونية
عمىاستخداـالطرؽ(سنغافورة) .

ِ
الهستخدـ  رسوـوقوؼالسيارات(,)USAرسوـإلدارةالهواردالطبيعيةعمىوقوؼالسيارات
رسوـ
(ألهانيا,آيسمندا,جنوبأفريقيا,كندا) ,إدارةالطمبعمىوقوؼالسيارات( .)USA
تأهيفالسيارات  فرضغراهاتعمىعدـالتأهيفاإلجباري(,)USA,UKضرائبعمىالسيارات
تخصصلمتأهيف(فرنسا),تأهيفشاهؿفيهايخصهبدأ"الدفعاألقؿلمهسافاتاألقؿ"
"والدفعاألقؿحسباستخداـالوقود"( .)USA ,UK
حوافزأساطيؿ 

هنححوافزلمهركباتالعاهةالتيتتسـبالفعاليةهقارنةبالتكمفةوكفاءةاستخداـالوقود

الهركباتالعاهة  (كندا)؛هنححوافزلمسياراتالنظيفةوذاتالكفاءةفياستخداـالوقود( .)UK

المصدر:برناهجاألهـالهتحدةلمبيئة,الهشروعاألخضرالعالهيالجديدهوجزالسياسات,هارس2009

,ص,31-30بتصرؼ .

 .4ضريبة الكربوف:

إفخفضانبعاثات( (CO2وغازاتالدفيئةبشكؿعاـلهستوياتهقبولةىوىدؼأساسي
يسعىاالقتصاداألخضرلتحقيقووىناؾنظاهاففيالعالـتعهبلفعمىذلؾوىها :
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النظاـ األوؿ :يعرؼ بالحد األقصى أو المتاجرة:
 وىونظاـلتسعيرالكربوفيتضهفوضعحدأقصىلبلنبعاثاتالهسهوحبياويسهحىذا
النظاـ لمشركات التي تجاوزت الحد األقصى هف االنبعاثات الهسهوح بشراء حصة هف

انبعاثات الشركة صاحبة االنبعاثات األقؿ عف الحد الهسهوح بو  ,وذلؾ لتخفيض األثر
الكمي عمى البيئة ,وىذا يعني أف ىذا النظاـ قائـ عمى قوى السوؽ ,ويعطي ىذا النظاـ
حوافزاقتصاديةحتىهستوىهعيفهفاالنبعاثاتويطبؽىذاالنظاـفيعديدهفدوؿ

العالـهنياالوالياتالهتحدةاالهريكية .
النظاـ الثاني :ضريبة الكربوف:

تفرضعمىأنواعالوقوداألحفوري ,وسعرالضريبةيعتهدعمىكهية) )C02الهنبعثة
هف الوقود حيث تحدد الحكوهات سع اًر لكؿ طف هف الكربوف ثـ تحولو لضريبة عمى

الكيرباءأوالهنتجاتالبتروليةأوالغازالطبيعيوىذايهثؿتسعي اًرلمكربوف ,وتفرضىذه
الضريبةعمىالصناعاتالهنتجةلمكربوفبكثافةوتعتبرجزءاًهفتكمفةاإلنتاجههايحفز

تمؾالصناعاتلمعهؿعمىتقميؿهستوياتالتموث(كهاؿ,2015,ص .)9-8

 تختمؼ دوافع فرض ضريبة الكربوف هف دولة ألخرى حيث ينظر االتحاد االوروبي

لضريبة الكربوف كوسيمة لمحد هف ظاىرة االحتباس الحراري ,بينها الواليات الهتحدة

األهريكيةتفرضيالمحصوؿعمىىواء نقيوتحسيفهواصفاتالهنتجاتالبتروليةوتطوير

الهصادراألقؿتموثاً(حسف,2008,ص .)107

تعتبردوؿاالتحاداالوروبيسباقةفيتطبيؽىذهالضريبةهنذتسعيناتالقرفالهاضي
وأسيهتىذهالضريبةفيخفضالعجزالهاليفيهيزانياتيافالجدوؿرقـ()3.13يوضح

هدىهساىهةالضرائبالخضراءفي( )GDPالهحميلبعضالدوؿاألوروبيةحيثتتراوح
هابيف( ,)%4-2ونسبةهاتساىـفيوالضرائبالخضراءإلىإجهاليالضرائبلدىتمؾ

الدوؿاألوروبية .
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جدوؿ رقـ ( )3.13نسبة مساىمة الضرائب الخضراء في إجمالي الضرائب و الناتج المحمي لبعض
الدوؿ األوربية
نسبة مساىمة الضرائب الخضراء في الناتج المحمي

نسبة مساىمة الضرائب الخضراء مف إجمالي

لبعض الدوؿ األوربية

الضرائب

الدولة   2009  2008  2011  2010  2009  2008

 2010

 2011

بمجيكا 

 %2

 %2

 %4.70  %4.70  %4.70  %4.40  %2.1  %2.1

ألهانيا 

 %2.3

 %3

 %5.80  %5.80  %5.90  %5.70  %2.46

فرنسا 

 %1.80  %1.80  %1.80  %4.10  %1.80  %1.80  %1.80  %1.8

 %3

ايطاليا   %6.50  %6.20  %6.20  %5.90  %2.80  %2.60  %2.70  %2.50
الدنهارؾ  %4.20

 %4

 %4

 %8.50  %8.40  %8.30  %8.80  %4.10

 %10.10  %10.30  %10.40  %9.90  %3.90  %4
ىولندا   %4  %3.90
Eurostat7Taxation trends in the European Union , European commission , 2013

 

تساىـضريبةالكربوففيتحقيؽإيراداتضخهةلمدوؿفاالنبعاثاتالعالهيةهفالكربوف

تقدربنحو()8.5همياراتطفلوفرضتضريبةهقدارىا()$60عمىالطفهفالكربوف

فإفإجهاليالعوائدالهحققةىو( 500هميار)$وىوهايعادؿ()%0,9هفالناتجالعالهي
(اسكوا,2011,ص .)10

يشيدتطبيؽسياساتالحدهفالكربوفوتسعيرهفيالعديدهفدوؿالعالـازديادًا,حيث
يوجدحوالي()40سمطةوطنية,وأكثرهف()20سمطةإقميهيةفيالدوؿالهتقدهةوالناهية

قدطبقتأدواتتسعيرالكربوفأوأنيافياطارالتخطيطلتطبيقيا .

وتتبايفأسعارالكربوفهفدولةألخرىفبينهاتصؿضريبةالكربوففيالهكسيؾلمطف

الواحدهفثانيأكسيدالكربوفأقؿهفدوالرواحدفإنياتبمغفيالسويد()$168لمطف

الواحد(البنؾالدولي,2015,ص .)2

ضريبةالكربوفكغيرىا هف الضرائب يتوقؼهدى تحهؿ ىذهالضريبة عمى الهنتج أـ

الهستيمؾوفؽهرونةكؿهفالعرض والطمب ,فوفؽالنظريةاالقتصاديةكمهاكافهرونة

الطمبأعمىكانتنسبةتحهؿالهستيمكيفأقؿ .
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الحوافز الخضراء:
تساعدالحوافزالخضراءفيتشجيعاستثهاراتالقطاعالخاصفيالهجاالتالخضراء
عبر الهساىهة في إنشاء الصناعات الخضراء الوليدة وبقائيا  وهف الهحفزات التي

تستخدهيا الدوؿ ,تقديـ إعانات أو إعفاءات خضراء ,وقروض خضراء ,دعـ البحث
والتطوير وخطط ابتكارية كالدفع لقاء الخدهات البيئية ,زيادة الضرائب عمى الههارسات

االقتصاديةالهموثةلمبيئةههايزيدالفرصالتنافسيةلمهشاريعوالهنتجاتالخضراء .

اإلعانات الخضراء :تشهؿ كؿ أشكاؿ الدعـ الهالي والتشريعي الذي يعهؿ عمى زيادة
تنافسية بعض الهنتجات أو الهناطؽ لتأىيميا بيئياً ,واألثر البيئي الهتوقع الوصوؿ إليو
يعتهدعمىطبيعةاإلعانة ,وىيكؿالسوؽودرجةالتنافسيةوطبيعةالهشاكؿالبيئيةوكذلؾ

طبيعةالسياسةالبيئيةالهتبعة,فهفاإلعاناتالخضراءهختمؼالتدابيرالهعتهدةلتشجيع

األنشطة الهستداهة هثؿ البحث والتطوير في التكنولوجيا البيئية (بوعبلـ ,2014,ص

.)191

لكف يظير األثر السمبي لئلعانات عمى االقتصاد األخضر عندها تقوـ الدوؿ بهنح
إعاناتودعهاًألنشطةغيرهستداهةوهموثةلمبيئةكدعـالوقوداألحفوريلذلؾعمىالدوؿ
تصحيحتمؾالدعـواالعفاءات وتوجيييانحوقطاعاتأكثراستداهة .

ويهكف لمدولة أف تقدـ إعفاءات هف الضرائب أو الرسوـ الهطموبة إلنشاء الهشروع أو

التراخيصلصالحهشاريعهحددة,ففيتونسأُقرتإعفاءاتهفالضرائبوتقديـإعانات
هاليةهباشرةلمشركاتالهنخرطةفيكفاءةاستخداـالطاقةوالهؤسساتالعاهمةفيهجاؿ

هعالجةالنفايات(اسكوا,2011,ص .)12

اإلعفاءالهقدـهفالدولةيأخذصورهتعددة,فقديكوفبصورةدائهةهفالضرائب 
الرسوـلبعضاألنشطةاالقتصاديةالخضراءلتهييزىاعفاألنشطةاألخرىالهموثةلمبيئة,
و
وقديكوفاإلعفاءهؤقتلهدةهحدودةكإعفاءهؤسسةألوؿخهسسنواتهفالضرائب

لتحفيزىاوتعويضياعفاكتسابتكنولوجياهكمفةصديقةلمبيئةأوهساعدتيابشكؿغير
هباشرفيإنتاجسمعأكثرتنافسيةهقارنةبالسمعالتيتستخدـتكنولوجياهموثةلمبيئة,وقد

يكوف اإلعفاء عمى شكؿ إلغاء الرسوـ الجهركية هف كافة األجيزة والهعدات الهستوردة

النظيفة(.هسدور,2010,ص )349
033

ثالثاً :التمويؿ األخضر:

يعتبرالتهويؿعصبالحياةاالقتصاديةلذلؾفإفأيهشروعاستثهارييحتاجهفأجؿ
سريافالنشاطفيوإلىىذاالعنصرالهيـ,ولقدشكؿالتهويؿأحدأبرزالقضاياالهؤرقة

لمحكوهات والهستثهريف ,تظير الهشكمة بشكؿ أكبر في التهويؿ األخضر نظ اًر الرتفاع

النقؿوالهياهوالتدويروالزراعة...إلخ,

وضخاهةالهشاريعالتييقوـبياكهشاريعالطاقةو
ولقدحظيالتهويؿاألخضرباىتهاـدوليلدورهفيتحقيؽاالستداهةوالحفاظعمىالنظـ

البيئيةوتحقيؽالنهواالقتصادي,لذلؾنشأتالعديدهفالييئاتوالصناديؽالتيتحاوؿ
توفيرالدعـلو .

مصادر التمويؿ األخضر :

اردالهحميةداخؿالدولةبينها
يهكفتقسيـىذهالهصادرلقسهيفإحداىهايعتهدعمىالهو 

اآلخريعتهدعمىالهصادرالخارجية(:حدة,2010,ص )129-126

أ .التمويؿ المحمي :ىو ذلؾ التهويؿ الذي تـ الحصوؿعميو هفهصادر داخؿ الدولة
بيدؼتوجييولقطاعاتاالقتصاداألخضروهفهصادرالتهويؿالهحمي:

 .1الهيزانيةالعاهة:

يهكف لمهيزانية العاهة أف تدعـ ثبلثة أنواع هف التهويؿ األخضر  ,وتتهثؿ في تهويؿ
تكاليؼ التشغيؿ إلدارة النظاـ اإلداري ,ودعـ وتشغيؿ وصيانة نظـ الخدهات الهتاحة

لمجهيور  ,وتهويؿاالستثهاراتالخضراء ,وىذهتحتاجإجراءاتخاصةلتخطيطاالستثهار
العاـوقديكوفالدعـالهقدـلمتهويؿاألخضرهفالهيزانيةالعاهةعمىشكؿهنحوكثير

هف دوؿ العالـ تعاني عج اًز في هيزانياتيا لذلؾ يكوفهحور اىتهاهيا في هيزانيتيا عمى
هقوهاتالحياةاألساسيةعمىحسابالتنهيةالهستداهة .

 .2التهويؿهفالحاصميفعمىالخدهة:

حيثيدفعالهستفيديفهفالخدهاتالهختمفةرسوـهقابؿحصوليـعمىالخدهةكالرسوـ

الهفروضةهقابؿالحصوؿعمىتحميةالهياهوقدتكوفىذهالرسوـثابتةفيبعضالدوؿ

بينهاتكوفوفقاًلهستوىالخدهةفيدوؿأخرى.

 .3البنوؾوهؤسساتاإلقراضالهحمية:

034

أصبحتالعديدهفالبنوؾالهحميةتقدـهايسهى"القروضالخضراء"وتضعلياحوافز
لتشجيعاالستثهار فيياويكوف ذلؾهف بابالهسؤولية االجتهاعية التي تقوـ بياالبنوؾ

باتجاهالهجتهعلدعـالهشاريعاالستثهاريةالخضراء.
 .4صناديؽحهايةالبيئة:

 تعتبرصناديؽحهايةالبيئةهصدرتهويؿعاـخارجإطارالهيزانيةالعاهةفي العديد
هفالدوؿحيثيقدـالهستثهرطمبلمحصوؿعمىتهويؿالهشروع,وبعددراسةالصندوؽ

لجدوىالهشروعيتـتقديـتهويؿلوعمىشكؿهنحأوقروضوفيالعديدهفدوؿالعالـ

يساىـالهجتهعالهحميوخاصةهفالهيتهيفبقضاياالبيئةبصناديؽخاصةلحهايةالبيئة 

ب .مصادر التمويؿ الدولي:

يتطمب تحقيؽ النهو األخضر استثهارات هوسعة بصورة همهوسة ,فالعالـ بحاجة إلى

(700هميار)$إضافيةسنوياًلتهويؿالتحوؿالضروريلبنيةتحقيؽالطاقةالنظيفةولكفاءة
استخداـ الطاقة في الهباني والصناعة والنقؿ هنخفض الكربوف (صندوؽ البيئة العالهي,

,2014ص .)3

هف الهصادر الخارجية لمحصوؿ عمى التهويؿ األخضر الهقسهة وفقاً لهوارد رؤوس

األهواؿ :

 .1بنوؾالتنهيةالدولية:

آليةعهؿبنوؾالتنهيةالدوليةتشبواآلليةالتيتعهؿبياالبنوؾالتجارية ,ولكفيعود
إنشاءىذهالبنوؾلعددهفالدوؿ ,وتساىـفيرأسهالياوتضعبنوؾالتنهيةالعديدهف

الشروطأهاـالهتقدهيفلمحصوؿعمىقروضيا .
وهفأىـبنوؾالتنهيةالدولية :

 البنؾالدوليلئلنشاءوالتعهير:وىو أقدـ الهؤسسات في هجهوعة البنؾ الدولي ,يقدـ

الهساعدات لمهشروعات التي يحتهؿ أف تحقؽ عائداً حقيقياً ,يعود اىتهاـ ىذا البنؾ
بقضايا البيئة هنذ عاـ ( ,)1970واعتهد البنؾ الدولي استراتيجية بيئية لتوجيو أعهاؿ

البنؾ في الهجاالت البيئية لتحقيؽ ثبلثة أىداؼ رئيسية وىي رفع هستوى الهعيشة,
تحسيفنوعيةالحياةوتحسيفنوعيةالنهو,حهايةالهوارداالقتصادية*.

* http://www.albankaldawli.orgتاريخ الدخول 2102/2/21

035

 البنؾ الهركزي األهريكي لمتكاهؿ االقتصادي :ييدؼ لتشجيع التكاهؿ لمتنهية
االقتصادية واالجتهاعية الهتوازنة في هنطقة دوؿ أهريكيا الوسطى ,هنذ تأسيسو في

()1999اعتهدالبنؾ()1763قرضبهبمغ(52384هميوف)$حتىعاـ(.)2010

 بنؾاالستثهاراألوروبي:يقدـ القروضلدوؿ االتحاداألوروبيلتهويؿ هشاريعرأس
الهاؿ التي تتهاشى هع أىداؼ االتحاد األوروبي ,أها خارج االتحاد األوروبي يقوـ
البنؾ بتنفيذ البنود الهالية التفاقيات أبرهت بهوجب سياسات االتحاد األوروبي لدعـ

التنهيةوالتعاوف ,ويقدـالبنؾثمثإلىربعالقروضالهستقمةلمهشروعاتالتيتحهي
البيئةوتعهؿعمىتحسينيا.

 البنؾاآلسيويلمتنهية:ىوهؤسسةإقراض لمدوؿالناهيةفيهنطقةآسياوهفأىداؼ
ىذا البنؾ العهؿ عمى الحد هف الفقر ,وتحقيؽ النهو االقتصادي الهستداـ والتنهية

االجتهاعية.

 .2الصناديؽالدوليةلمتنهية:

تضـصناديؽالتنهيةالدوليةهؤسساتاإلقراضالتيتقدـقروضهيسرةبدوففوائدأو

بسعر فائدة هنخفض ,وتقوـ عدد هف الدوؿ بإنشاء صناديؽ التنهية وتقدـ ليا الهنح

والتبرعاتوهفىذهالصناديؽ :

 صندوؽالبيئةالعالهي:تـتأسيسوعاـ( ,)1995وىوهفأىـالهحركاتاألساسية

الهخصصة لتنفيذ االتفاقيات الدولية والهتعددة األطراؼ وتهويؿ األعهاؿ الهيتهة

بقضاياالتنوعالبيولوجي ,وهخاطرالتغيرالهناخيوهكافحةتموثالهياهوتدىورالتربة
والغاءالهموثات.

 جهعيةالتنهيةالدولية:يقدـالبنؾالدوليهفخبللياالقروضاإلهتيازيةطويمةاألجؿ
بسعر فائدة هعدوـ ألفقر الدوؿ الناهية ,وتهثؿ الهنح واالعتهادات التي تقدهيا ىذه

الجهعية ربع الهساعدات الهالية التي يهنحيا البنؾ الدولي  ,ويقدـ قروض قيهتيا ها

بيف(7-6هميار)$سنوياًلهختمؼهشاريعالتنهية.

 ىناؾالعديدهفالصناديؽاألخرىالتيتقوـعميياالدوؿأواألهـالهتحدةكصند وؽ
الهناخاألخضرالذيييتـبقضيةاالحتباسالحراري(حدة,2010,ص.)129–126
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 .3الجياتهتعددةاألطراؼالهقدهةلمهنح:
وتتضهف ىذه الجيات هنظهات األهـ الهتحدة وجيات أخرى عديدة هنيا :االتحاد
وأىـ
األوروبي ولمتعرؼ عمى أبرز الهنظهات الدولية الهعنية باالقتصاد األخضر 

إسياهاتياكهافيالجدوؿرقـ( )3.14
جدوؿ رقـ (  ) 3.14أنشطة أبرز المنظمات في مجاؿ االقتصاد األخضر عمى المستوى العالمي
المنظمة
برناهجاألهـالهتحدة
لمبيئة 

مجاالت االىتماـ







هنظهةالعهؿالدولية 

االتفاقيةالبيئيةالعالهيةالجديدة.
هبادراتالوظائؼالخضراء.



تحدياتتشغيؿالشبابوسدالفجواتبيفالجنسيف.
هؤشراتسوؽالعهؿ.

الهسائؿالرئيسيةعمىهستوىالسياساتإليجادفرصالعهؿ.



حصةالقطاعيفالعاـوالخاصفيفرصالعهؿوىجرةالعهاؿ .




ادارة
تقييـالوظائؼالخضراءفيأربعةقطاعات(الطاقةوالبناءوالزراعةو 



هشروعهشترؾبيفهنظهةاالهـالهتحدةلمتنهيةالصناعيةوبرناهجاالهـالهتحدة



الصناعةالخضراءالقتصادقابؿلبلستداهةواالستهرارفيالهستقبؿ .



تقريرالفريؽالهعنيبإدارةهسائؿاالقتصاداالخضر:تدابيرتحفيزاالقتصاد

َّ
اإلنهائي 

النفايات) .

َّ
لمبيئةحوؿاإلنتاجاالكثرنظافةوكفاءةهفحيثاستخداـالهوارد.

لمتنهيةالصناعية 



الهفوضيةاألوربية 

َّ
األىداؼاإلنهائيةلؤللفية.
االقتصاداألخضرو

توضيحهفيوـالوظائؼالخضراءوتعزيزالعهؿالبلئؽفياالقتصاداألخضر.



فريؽإدارةالبيئة 

تييئةالظروؼالهناسبةلبلنتقاؿإلىاالقتصاداألخضروتوفيرالتهويؿلذلؾ.





هنظهةاألهـالهتحدة

اعتهاداالقتصاداألخضركسبيؿلتحقيؽالتنهيةالهستداهةوالقضاءعمىالفقر.

أنهاطاالستيبلؾو َّ
اإلنتاجالهستداهة .



برناهجاألهـالهتحدة

التعريؼبهفاىيـاالقتصاداألخضر.

االخضر,جعؿاالقتصاداالخضرهفيدالمفقراء,دعـاالبتكاروالتكنولوجيا,
االستثهارفياالنتقاؿإلىاالقتصاداالخضر .




دعـهبادرةاالقتصاداألخضر.

االنتقاؿإلىاالقتصاداألخضرفياالتحاداألوربي .

َّ
اضاإلنتاجيةوأنشطةالتنهيةالهستداهةفيهنطقةاالسكوا,العدداالوؿ,االقتصاد
المصدر:االسكوا,استعر
االخضرفيسياؽالتنهيةالهستداهةوالقضاءعمىالفقر:الهبادئوالفرصوالتحدياتفيالهنطقة

العربية,نيويورؾ.2011,بتصرؼ.
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 .4األسواؽالهالية:
 االقتصاداألخضرجاءلتصحيحالههارساتاالقتصاديةالسمبيةالتيترتبتعمىاألزهة
الهاليةالتيلعبتفييااألسواؽالهاليةدو اًركبي اًرلذلؾالبدهفتوجيييابشكؿأفضؿلتقوـ
بدورىااألساسيفيجمبالتهويؿلصالحاالقتصادالحقيقيولقدبدأتتظيرنتائجإيجابية

في ىذا الهجاؿ كظيور األسواؽ الهالية الخضراء ,والسندات الخضراء واألدوات الهالية
األخرىتـتناوؿدورأسواؽالهاؿفيتوفيرالتهويؿاألخضرفيالهبحثالسابؽ .

رابعاً :االستثمارات الخضراء:

هايهيزاالقتصاداألخضرفيهجاؿاالستثهارأنويوازفهابيفتحقيؽالعوائدالهالية

واالجتهاعية واالقتصادية في
وفي ذات الوقت يعهؿ عمى هراعاة االعتبارات البيئية 
الحسبافلذلؾنجدأفالهجاؿالرئيسيلبلستثهاراتالخضراءىوفيرأسالهاؿالطبيعي

ةفيالعالـوىوفيذاتالوقت

والذييهثؿهصدررئيسيلمعيشلكثيرهفالفئاتالفقير
أكبرهشغؿلؤليديالعاهمةعالهياً .

وجياالتقميديةالهموثةلمبيئةوالهستنزفةلمهوارد

يعهؿاالقتصاداألخضرعمىاستبداؿالتكنول

والتي تأخذ
بتكنولوجيا تعرؼ بالنظيفة أو الخضراء خاصة في هجاؿ الطاقة الهتجددة 
االستثهاراتالخضراءفيياعدةأشكاؿفهنيااالستثهاراتالتيتعهؿعمىتقميؿاالنبعاثات

الناتجةعفتوليدالطاقة وكذلؾاستثها ارتتعهؿعمىتقميؿاستيبلؾالطاقة .

االستثهاراتالخضراءفيتصاعدهستهرولقدانبثؽعنياوظائؼخضراء وسمعوخدهات
خضراءوتجارةخضراءوأسواؽعالهيةخضراء وسيترتبعمىذلؾتراكـرؤوساألهواؿ

واعادةتوجييياهرةأخرىنحواستثها ارتخضراءهحققةنهواً اقتصادياً واجتهاعياً  وبيئياً

كهاىوهوضحفيالشكؿرقـ( )3.5

038

الشكؿ رقـ ( )3.5منافع االستثمار األخضر

المصدر:بشارالشكرجي,وآخروف,االستثهاراألخضردراسةتحميميةفيهدينةالهوصؿ,كميةاالدارة

واالقتصاد,جاهعةالهوصؿ,هجمةالرافديف,العدد,109هجمد,2012,34ص .71

خامساً :السياسة التجارية الخضراء:

تمعب التجارة الخارجية دو اًر هحورياً في اقتصاديات الدوؿ التي ال يهكف إلحداىا  أف
تعيشبهعزؿ عفاألخرىالختبلؼاإلهكانياتوالقدراتبيفدوؿالعالـ ,ويساىـ التبادؿ

التجاريفيتكويفاالستثهارات ,وهفثـزيادةاإلنتاجههاينعكسإيجاباً عمىاالستيبلؾ

والدخؿ القوهي وتراكـ رأس الهاؿ ,ولقد انتيجت الدوؿ في عبلقاتيا هع بعضيا البعض
ية,والتجارةالخارجيةكغيرىاهفالقطاعات
أساليبهختمفةهابيفالحهائيةوالحريةالتجار 

اال قتصاديةتأثرتبزيادةاالىتهاـالدوليبقضاياالبيئةحيثقاهتالعديدهفدوؿالعالـ
خاصةالهتقدهةهنيابوضعشروطبيئيةعمىحركةالصادراتوالوارداتبداخميا(هخموفي

وعبدالعزيز,2012,ص .)51

ويقصدباالشتراطاتالبيئيةىوهايجبتوافرهفيالهنتجهفهواصفات وشروطسواءفي

هدخبلتاإلنتاجأوأساليباإلنتاجوتصهيـالهنتج وكذلؾكهيةالهموثاتالخارجيةأثناء
العهميةاإلنتاجيةوكيفيةالتعاهؿهعيا .

االشتراطات البيئية ال تسريفقط عمىالقطاع الصناعي فحسب بؿتهتد لتشهؿالقطاع

الزراعيوالخدهاتي...إلخ(الفتبلوي,2006,ص .)35
039

تلحهايةالهستيمؾهفالهموثاتوالحدهفاستنزاؼالنظاـالبيئي,

وتيدؼىذهاالشتراطا
ورغـالدوراإليجابيالذيلعبتوتمؾالشروطلموصوؿلتجارةخضراءإال أنيافيالهقابؿ

شكمتتحدياً وهصدرقمؽلدىالعديدهفالدوؿالناهيةالتيالتهتمؾاإلهكانيات 

والقدراتالكافيةلتطبيؽتمؾالشروط ,ولتعنتبعضالدوؿالهتقدهةفيتطبيقياالصارـ
ليذهالشروطشكؿذلؾىاجساً لدىالدوؿالناهيةهفاالقتصاداألخضر وذلؾخوفاً هف
أف يؤثر ذلؾ عمى تقميص صادرات تمؾ الدوؿ التي تعتهد الكثير هنيا عمى الوقود

األحفوري بشكؿ أساسي في صادراتيا ,لذلؾ عمى الدوؿ الهتقدهة أف تعهؿ عمى إزالة

هخاوؼالدوؿالناهية وذلؾعبرزيادةهقدارالتهويؿاألخضرالهقدـلمدوؿالناهيةإلزالة
العقبات أهاهيا لكي تتهكف صادراتيا هف تحقيؽ هيزة تنافسية في أسواؽ التجارة الدولية

الخضراء(االسكوا,2011,ص .)50

تشيدأسواؽالتجارةالخضراء اتساعاً يوهاً بعديوـفقدبمغهتوسطالتوسعفياألسواؽ

ذيةوالهشروباتالعضويةهف()%20 –10بيفعاهي() 2007-1999
الرئيسيةلؤلغ 
بينهابمغحجـالتجارةالدوليةهفىذهالهنتجاتهايقارب(50بميوف)$فيعاـ()2009

عؼحجـالسوؽالعالهيلمهنتجاتوالخدهاتالبيئيةهف( 1.37تريميوف

ويتوقعأفيتضا
)$فيالسنةإلى( 2.74تريميوف)$سنوياًبنيايةعاـ()2020ىذاالنهوفيحجـالسوؽ

العالهيلمهنتجاتوالخدهاتالبيئيةسينعكسإيجاباً عمىزيادةفرصالعهؿوزيادةالعوائد

وفيذاتالوقت خفضاستنزاؼالهواردالطبيعية وهعدالتالتموث(,2012,UNEP

ص .)14-13

سادساً :االستثمار في بناء القدرات والتدريب والتعميـ:

إفتوجوالدوؿنحواالقتصاداألخضريعنيتغيرفيىيكمةاالقتصاد,وىذايتطمببداية
عمى صعيد الحكوهات أف تحمؿ التحديات ,وتحدد الفرص  ,ترتب األولويات ,وتحشد

الهوارد ,وتنفيذ السياسات ,وقياس التقدـ الهحرز ,وىذا كمو يتطمب وجود كوادر قادرة عمى

تطوير الهؤشرات وجهع البيانات وتحميؿ وتفسير النتائج هف أجؿ توجيو عهمية رسـ

السياسات(برناهجاألهـالهتحدةلمبيئة,2011,ص .)33

041

وسينعكس االنتقاؿ لبلقتصاد األخضر عمى العهاؿ نتيجة تغير ىيكؿ االقتصاد والتوجو
نحواالستثهاراتالخضراءوىذايترتبعميوبطالةىيكميةنتيجةلنقصاليدالعاهمةالهاىرة

فيهجاؿتقديـخدهاتالتكنولوجياالخضراء,ههايتطمبإعادةتدريبوتأىيؿالعهاؿفي
القطاعات الجديدة ,وقد حددت هنظهة العهؿ الدولية فئة جديدة هف العاهميف تعرؼ باسـ

"العاهموف الخضر"بحيث سيكوف ليـ أىهية كبيرة في اقتصاد الهستقبؿ,لذلؾ عمى الدوؿ
وخاصة الناهية أف تعزز تعاونيا هع هؤسسات البحوث وهعاىد التدريب الهيني
والجاهعات ,فنجد أف الواليات الهتحدة األهريكية اقترحت تشريعا ينص عمى تخصيص

هبمغيصؿإلى(125هميوف)$لتطويربراهجالتدريبعمىالعهؿوالهناىجالهرتبطةبيا
وهعاييرالعهؿ(االسكوا,2011,ص .)52-51
سابعاً :التعاوف عمى الصعيديف اإلقميمي والدولي وتقوية الحوكمة الدولية في مجاالت
االقتصاد األخضر:

إفاألىداؼالتييصبواالقتصاداألخضرإلىتحقيقيااليهكفالتقدـنحوىاإالبوجود
اؿعمىالهستوىاإلقميهيوالدوليفهثبلًظاىرةاالحتباسالحراريالتيتعتبرهف

تعاوففع
صمب اىتهاهات االقتصاد األخضر ال يهكف إيجاد حموؿ ليا إال بوجود تعاوف دولي

فهسبباتياواآلثارالناتجةعنياالتقؼعندحدوددولةهعينة ,وىذاالتعاوفيتطمبهف

الدوؿالهتقدهةأفتوفرالدعـالبلزـلمدوؿالناهيةلتوفيرحافزليالخضرنةاقتصادىا ,

وىذا الدعـ يكوففي عدةاتجاىاتهنيا هساعدة الدوؿ الناهية بنقؿ التكنولوجيا النظيفة
واألىـ ىو تقديـ التهويؿ الهالي البلزـ
ليا  ,في هجاؿ التدريب والتأىيؿ ونقؿ الخبرات 
لبلستثهارات الخضراء كاالستثهارات في الهناخ التي حظيت بدعـ العديد هف الصناديؽ
الدولية التي خصصت ليا لتخفيؼ هف حدة تغير الهناخ فيقدر ها خصص هف أهواؿ

بل
لتدابيرتغيرالهناخحتىنيايةعاـ 2009ىو( 521هميار )$ولكفهاتـتنفيذهفع ً

(82هميار)$فقط) .)HSBC , 2010 , P.4

وتساىـالحوكهةالدوليةعبراتفاقياتدوليةهتفؽعمييا فيوضعأطرعاهةلسياسات

يهكف لمدوؿ أف تنتيجيا حتى يتـ الوصوؿ القتصاد أخضر عالهي في هجاالت هتعددة

اءواإلدارةالهتكاهمةلمهياه 
كالطاقةالهتجددةوالزراعةالهستداهةوالصناعةالخضر 
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والغاباتوالصيد وذلؾبأقؿتكمفةوجيدوأسرعوقت,وتساىـ االتفاقيات الدوليةفيتقديـ
الحوافز لبلنتقاؿ لبلقتصاد األخضر فقد يشكؿ التهويؿ الهتاح هف خبلؿ اتفاقية األهـ

الهتحدة بشأف الهناخ  وبروتوكوؿ  كيوتو أىـ هصادر التهويؿ الدولي لمهشاريع الهتعمقة
بالهناخ,توفربراهجتغيرالهناخالتابعةلؤلهـالهتحدة(250هميوف)$سن وياًلهشاريعكفاءة

الطاقةوالطاقةالهتجددةوالنقؿالهستداـ(االسكوا,2011,ص .)11

خاتمة:

فيإطارتخضيراالقتصادالعالهيحددتقهة(ريو)+20القطاعاتالهستيدفةلمتحوؿ
ئيسيةوىيقطاعالطاقةوالنقؿ 

نحواالقتصاداألخضروىيتتهثؿفيعشرقطاعاتر
الصرؼالصحيوالتكنولوجيا 

والزراعةوالح ارجةوالصيدوالسياحةواالنشاءاتوالهياهو

والصناعة وتدويرالنفايات,لـيكفاختيارتمؾالقطاعاتبشكؿعشوائيبؿكافضهف
خطط هدروسة لها تهثمو ىذه القطاعات هف تأثير كبير عمى الجانب االقتصادي

االجتهاعيوالبيئي ,حيثتعرضتهواردتمؾالقطاعاتالستنزاؼحادبسبباالستخداـ

و
غيرالهستداـليا ونتجعفتمؾالقطاعاتانبعاثاتضارةوتغيراتهناخيةأثرتعمى
فرص العهؿ في تمؾ القطاعات التي تستوعب أكبر قدر هف العهالة خاصة هف الفئات

الفقيرة .

لقدجاءاالقتصاد األخضرلهعالجةالهشكبلت التي تعرضتليا تمؾالقطاعات  وذلؾ
عبرتبنياستراتيجياتتعهؿعمىإعادةىيكمةاالقتصاد وقطاعاتوالهختمفةكتبنيالعهارة

الخضراء والنقؿ الهستداـ

والسياحة
الخضراء والزراعة العضوية واإلدارة الهتكاهمة لمهياه 

الثروة السهكية وفؽ سعتيا
و 
والصناعة والتكنولوجيا الخضراء والتعاهؿ هع الغابات 

قتصاداألخضربدءبالتشريعات
البيولوجيةىذاكمويتطمبتوفرآلياتتهكفهفتحقيؽاال
ً
والهجتهع الهحمي وتعاوف
والقوانيف  وتوفر الته ويؿ البلزـ واشراؾ القطاع الخاص والعاـ 
والتدريب
إقميهي ودولي وتبني سياسات استثهارية وتجارية جديدة وتييئة قطاع التعميـ 

ليتوافؽهعهتطمبات التحوؿالجديد ,وهفالركائزالرئيسيةالتيتساعدعمىىذاالتحوؿ
ىواالقتصادالهعرفيالذيأصبحيحتؿالصدارةفياقتصادياتالعديدهفدوؿالعالـلها

يهتمكو هف قدرة فائقة في هجاؿ الهعرفة والتكنولوجيا واالبتكار والسرعة والدقة والكفاءة.
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الفصل الرابع-
التحليل الكني لدراشة أثر االقتصاد
األخضر على الينو االقتصادي و البطالة






الفصؿ الرابع-
التحميؿ الكمي لدراسة أثر االقتصاد األخضر عمى النمو االقتصادي والبطالة
مقدمة:

إف غالبية العبلقات التي تقدهياالنظرية االقتصادية يهكف صياغتيافي صورة نهاذج

رياضيةتقدره فواقعالبياناتالفعمية,ههايوفرإهكانيةوضعتنبؤاتحوؿاآلثارالكهية
عمى أحد الهتغيرات االقتصادية التي يهكف أف تترتب عمى التغير في أحد أو بعض

الهتغيراتاالقتصاديةاألخرى .

يتناوؿىذاالفصؿنتائجالتقديراالحصائيلعبلقةاالقتصاداألخضربالنهواالقتصادي

اإلجابةعمىأسئمتيا,والتي

والبطالة ,وبناءعمىنتائجالتقديرتـاختبارفرضياتالدراسةو
تتعمؽبقدرةالنهوذجالقياسيعمىتفسيرالعبلقةبيفالهتغيراتهوضعالدراسة .

تـ استخداـ بيانات هقطعية لثهانيف دولة حوؿ هؤشر االقتصاد األخضر العالهي لعاـ

(  ,)2015وبناءعمىهعالجاتإحصائيةتـتقديرهعاهبلتاالنحدارلمنهوذجالقياسي,
وبناءعمىذلؾتـتحميؿالهضاهيفواألبعاداالقتصاديةلمنتائج .
تعريؼ االقتصاد القياسي:

االقتصاد القياسي ىو أحد فروع االقتصاد ,الذي يختص بالقياس(التقدير) الكهي لمعبلقة
بيف الهتغيرات االقتصادية ,هستخدهاً النظريات االقتصادية ,والرياضيات ,واألساليب
اإلحصائية ,بيدؼ اختبار النظريات االقتصادية الهختمفة هف ناحية  ,وهساعدة رجاؿ

األعهاؿ ,والحكوهاتفياتخاذالق اررات ,ووضعالسياساتهفناحيةأخرى(الشوربجي,
,1994ص .)19

أوالً :منيجية البحث في االقتصاد القياسي:

والتنبؤ بقيـ
ييتـ االقتصاد القياسي بقياس هعمهات النهوذج الهستخدـ في التقدير 
الهتغيرات االقتصادية ,وىذا يتطمب اتباع هنيجية هعينة في البحث ,ألف العبلقة بيف
الهتغيراتاالقتصاديةسببيةبهعنىالتغيرفيبعضالهتغيراتيؤثرفيالهتغيراتاألخرى

وبناءعمىذلؾيهكفتحديدالهنيجيةفيالخطواتالتالية :
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أ .مرحمة تعييف النموذج:
إفالهرحمةاألولىواألىـفيالهنيجالقياسيىوبناءنهوذجيتوافؽهعهبادئالنظرية


االقتصادية ,توجدفيوعبلقةبيفهتغيراتو وتوفرالبياناتالتيتساعدعمىالقياس وفي
ضوءذلؾ,فإف الدراسةتيدؼ لتوضيح دور االقتصاد األخضر في تحقيؽ هزيد هف النهو

االقتصادي ,وتوفير فرص العهؿ ,والحد هف البطالة والفقر ,هف خبلؿ توجيو االستثهارات

العاهة والخاصة لهجاالت تقمؿ انبعاثات الكربوف ,وتعزز كفاءة استخداـ الطاقة ,وتقمؿ
التدىور البيئي بحيث تصبح االستثهارات أقؿ اعتهاداً عمى األصوؿ الطبيعية ,والتضحية
بالجودةالبيئيةههايسهحلمدوؿتحقيؽتنهيةأكثراستداهة .

اعتهد الباحث في افتراضاتو السابقة عمى تقرير االقتصاد األخضر الصادر عف هبادرة
االقتصاد األخضر التابعة لبرناهج األهـ الهتحدة لمبيئة الذي أكد أف االقتصاد االخضر

ليس عبئاً عمى النهو بؿ يساىـ في تحقيؽ هزيد هف النهو االقتصادي ,والحد هف البطالة
والفقرعبرتوليدهزيدهففرصالعهؿ( .)UNEP , 2011, P.2

كها اعتهد الباحث عمى تعريؼ المجنة االقتصادية واالجتهاعية آلسيا والهحيط اليادئ

التيعرفتاالقتصاداألخضربأنو(استراتيجيةتقوـعمىاستداهةالنهواالقتصاديوخمؽ
فرصالعهؿالبلزهةلمحدهفالفقرفيهواجيةتفاقـقمةالهواردوأزهةالهناخ) 
 )UN ESCAP, 2012 ,P.7(.

بناءعمىهاسبؽوإلجراءالدراسةالقياسيةيهكفبناءعبلقةبيفالهتغيراتذاتالعبلقة


اسةوالهتهثمة بالهتغيرات التابعة والتي تتهثؿ بهعدؿ النهو في الناتج
بالهحورالرئيسيلمدر 

الهحمي اإلجهالي الذي تـ االستدالؿ عميو هف خبلؿ نصيب الفرد هف الناتج الهحمي
اإلجهالي( ,)Schneider,5103, p.31والهتغير التابع الثاني هعدؿ البطالة ليدلؿ عمى

هدىهساىهةالوظائؼالخضراءفيالحدهفالبطالةوالفقر,لـيتهكفالباحثهفدراسة

األثرعمىالفقرلعدـتوفربياناتالفقرلسنةالدراسة( .)2015

بينها الهتغيرات الهستقمة تتهثؿ في هؤشر االقتصاد األخضر العالهي ()GGEIالذي
يقيسأداءالدوؿفياالقتصاداألخضر .

يعتقد الباحث أف الدوؿ قد تفاوتت هف حيث شعورىا باألثر السمبي لؤلزهات الهالية
والغذائية والهناخية فنجد دوؿ في أوربا تبنت هفاىيـ االقتصاد األخضر هنذ فترة طويمة
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وبنتاستراتيجياتلتطبيؽاالقتصاداالخضر,ووضعهؤشراتلقياسهدىالتقدـالهحرز
نحو االقتصاد األخضر ,وحققت نجاحات في ذلؾ ,ثـ انتقؿ ىذا االىتهاـ ليشهؿ الدوؿ

الناهية والهنظهات الدولية حتى  ُعقدت القهة العالهية في ريو دي جانيرو()20+التيتبنت
االقتصاداألخضركهنيجهتكاهؿلعبلجاألزهاتالعالهية .

عهمت الهنظهات الدولية عمى وضع هؤشرات لقياس التقدـ الهحرز نحو االقتصاد

األخضر وهنيا هنظهة التعاوف االقتصاديوالتنهية التي وضعت عدد كبير هف الهؤشرات
لقياس هدى تقدـ الدوؿ نحو االقتصاد األخضر ,وفي هحاولة الباحث الستخداـ تمؾ

الهؤشرات لهعرفة أثر االقتصاد األخضر عمى الدوؿ الناهية ألف الدراسة تستيدؼ
األراضي الفمسطينية والتي ىي جزء هف تمؾ الدوؿ وال يوجد بيانات حوؿ هؤشرات

االقتصاد األخضر في األراضي الفمسطينية واجو الباحث صعوبات جهة في ذلؾ هنيا
وجود فاقد كبير لتمؾ البيانات عمى هستوى السنوات هها أعاؽ بناء سمسمة زهنية هتكاهمة

لهعرفةاألثرالحقيقيلبلقتصاداألخضركهاأفالهؤشراتلـتشهؿجهيعالدوؿ .

اتجو الباحث لدراسة أثر االقتصاد األخضر عمى ثهانيف الدوؿ تبنت االقتصاد األخضر

فيسنةواحدةوذلؾباالعتهادعمىهؤشراالقتصاداالخضرالعالهي( .)GGEI

الً لدراسة( )LUKAS,2015التي استخدهت هؤشر
تهثؿ الدراسة الحالية استكها 
االقتصاد األخضر العالهي()GGEIلهعرفة أثر االقتصاد األخضر عمى( )60دولة لعاـ

الهقارنةبيفنتائجالدراستيفلهعرفةهدىاالختبلفاتبينيها .
()2014سيتـ 

بلً عف أثر االقتصاد
يرى الباحث أف دراسة قياسية لسنة واحدة ال تعبر تعبي اًر كاه 
األخضر ,ولكنيا تعطي هؤشر عاـ يهكف البناءعميو لهعرفة أثر االقتصاد األخضر عمى
النهواالقتصاديوالبطالة .

ب .تحديد متغيرات الدراسة و تعريفيا:
المتغيرات التابعة:

 .1نصيب الفرد مف الناتج المحمي اإلجمالي (:) GDP per capita
ىوحاصؿقسهةإجهاليالناتجالهحميعمىعددالسكاففيهنتصؼالعاـ.

البياناتهعبرعنيابالقيهةالثابتةلمدوالراألهريكيلعاـ(.)2010
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هصدربياناتالحساباتالقوهيةلمبنؾالدولي* .
 .2معدؿ البطالة:

ىونسبةأفرادالقويالعاهمةالذيفليسلدييـعهؿولكنيـقادريفعمىالعهؿويبحثوف
عفالوظائؼ,هصدرالبياناتهنظهةالعهؿالدولية **.
المتغيرات المستقمة:

الهتغيرالهستقؿالرئيسي في الدراسة ىواالقتصاداألخضر  وتـ التعبيرعنوهفخبلؿ

هؤشراالقتصاداألخضرالعالهي()GGEIالنسخةالخاهسة(.)2016

ىذاالهؤشرتـإعدادههفقبؿعددكبيرهفالخبراءوالهنظهاتالدوليةوىوهوجودضهف

الهؤشراتالهعتهدةعمىالهوقعاإللكترونيلصندوؽالنقدالدولي .

يستخدـىذاالهؤشرهجهوعةهفالهؤشراتالكهيةوالنوعيةلقياسهدىتقدـالدوؿنحو 

االقتصاداألخضرهفخبلؿ()32هؤشرهجتهعةفيأربعةأبعادرئيسيةىي :
 .1القيادةوتغيرالهناخ.
 .2كفاءةالقطاعات.

 .3السوؽواالستثهاراتالخضراء.
 .4البيئةورأسالهاؿالطبيعي.

وىيهوضحةفيالجدوؿرقـ( .)4.1

ييتـهؤشراالقتصاداالخضرالعالهيبدراسةهستوىإنجازالدوؿالهحرزفيالتقدـ


وىذا الهؤشر يشهؿ إنجاز الدوؿ في األبعاد
نحو االقتصاد األخضر (هؤشر اإلنجاز) 

األربعةالرئيسيةفي()80دولةشهمياهؤشراالنجازفينسختوالخاهسةوىيهقسهةبيف

جهيعقاراتالعالـ,وىيهوضحةفيالهمحؽرقـ( .)3


http://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.PCAP.KD?view=chart

*

تاريخالدخوؿ http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/maps

**

2016/11/10
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جدوؿ رقـ ( )4.1األبعاد الرئيسية لمؤشر االقتصاد األخضر وفروعيا
المؤشر

الفئة

رئيسالدولة 

النوع

الوصؼ

الوزف

نوعي    %20دع ػ ػ ػ ػػـرئ ػ ػ ػ ػػيسالدول ػ ػ ػ ػػةلمهبػػ ػ ػ ػػادرات
الخضراء .

تغطيةإعبلهية  نوعي    %10التغطيػ ػ ػ ػ ػ ػػةاإلعبلهيػ ػ ػ ػ ػ ػػةاإليجابيػ ػ ػ ػ ػ ػػة
القػػػيػػػػػػػػػادة وتغػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػر المػػنػػػػػػػػػػػػػػػػػػاخ

لبلقتصاداألخضرالوطني .

الهنت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػديات نوعي    %20الهواقػػؼالوطنيػػةوالتصػ ػريحاتف ػػي
الهحافؿالدولية .

الدولية 


المصدر
Google Analysis
scored by Dual
Citizen LLC on

 scale of 0-10

Climate Action

(ECO) Network

reporting scored
by Dual Citizen

LLC on scale of

 0-10

األداءالهتعمػ ػػؽ كهي 

بػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالتغير
الهناخي 

  %50األداءالهتعمؽبالتغيرالهناخي 

تتهثػؿفػي(االنبعاثػاتلمفػردالواحػػد,
واالنبعاث ػػاتلك ػػؿوح ػػدةه ػػفالنػػػاتج

International
Energy

) Agency (IEA

الهحمياإلجهالي,واالنبعاثاتلكؿ
وحدةهفاستخداـالطاقةاألولية) .

كفػػػػػػػػػػػاءة القػػطػػػػػػػػػػػػاعػػػػػػػػػػػػػات

الهباني 

كهي 

  %20شيادةLEEDلمهبانيالتجارية .

الطاقة 

كهي 

  %20الكيربػاءالهتجػػددةكنسػبةهئويػػةهػػف

السياحة 

نوعي    %20ترتيبجيودو ازرةالسياحةالوطنية 

الهجهوعالوطني .

LEED

 commercial
International

 Energy Agency
Scored by Du

Citizen LLC on

 scale of 0-10

الهواصبلت 

كهي 

  %20االنبعاث ػ ػػاتالناجه ػ ػػةع ػ ػػفالنقػػ ػػؿو
اتجاهالعشرسنواتالقادهة .

كفػػاءةاسػػتخداـ كهي 
الهوارد 

  %20هعدالتإعادةالتدويرالوطنية 
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International

 Energy Agency
WASTE ATLAS

 ECOMENA

جاذبي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة كهي 

  %25جاذبيةالدولػةلبلسػتثهارفػيالطاقػة

االسػ ػػتثهارفػ ػػي

الهتجددة .

الهتجددة 



الطاقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة



االبتك ػ ػ ػػارف ػ ػ ػػي كهي 

  %25جاذبيػةقطػػاعاألعهػاؿلبلبتكػػارفػػي Cleantech Group,

األسػػػػػػػػواؽ واالستثمػػػػػػػػػار

هج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ 

التكنولوجياالنظيفة .

التكنولوجيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا 
النظيفة 

 IRENA

Heslin

 ,Rothenberg



االس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتداهة نوعي    %25اعتهادالتقاريراالستداهةهفخػبلؿ
أعمػ ػ ػػى3شػ ػ ػػركاتوطنيػ ػ ػػة(القيهػ ػ ػػة

لمشركات 

السوقية) .

 CDP Corporate
Sustainability
,Reporting

scored on scale

 of 0-9

تسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػييؿ نوعي    %25الجيػػودالوطني ػػةلتسػػييؿاالس ػػتثهار
األخضر .

االسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتثهار

األخضر 

Scored by Dual
Citizen LLC on

 scale of 0-10


  %17يقػ ػ ػ ػػيـالسياسػ ػ ػ ػػاتالهتعمقػ ػ ػ ػػةبآثػ ػ ػ ػػار

البيػػئػػػػػػػػػػػة و رأس المػػػػػػػػػػػػػػاؿ الطبيعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

الزراعة 

كهي 

جودةاليواء 

كهي

%17

الهياه 

كهي

%17

التنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوع كهي

%17

الزراعةالهكثفة,وتحديداً 

كفاءةاستخداـ النيتروجيفوتوازنو .
قياسهدىاسػتخداـالسػكافلتػدابير
التعرضلمجسيهاتالدقيقػةوقيػاس
النسػ ػػبةالهئويػ ػػةهػ ػػفحػ ػػرؽالسػ ػػكاف

لموقودالصمبألغراضالطيي .

يتتب ػػعكي ػػؼيهك ػػفلمبم ػػدافهعالج ػػة

هيػػاهالصػػرؼالصػػحيهػػفالهنػػازؿ
والهصادرالصناعية .

البيولوجي 

يق ػ ػ ػ ػػيسحهاي ػ ػ ػ ػػةالهن ػ ػ ػ ػػاطؽالبري ػ ػ ػ ػػة
بلًعفاألنواعالهيددة 
والبحريةفض 
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Environmental
Performance
Index 2016

( )Yale University

هصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػائد كهي

%17

األسهاؾ 
الغابات 

تقي ػػيـههارس ػػاتالص ػػيدف ػػيالػػػدوؿ
باس ػ ػػتخداـالهع ػ ػػداتالثقيم ػ ػػةوحج ػ ػػـ
الصيد .

كهي 

%17

يقػػيسالخسػػارةفػػيهسػػاحةالغابػػات
هػ ػ ػ ػ ػػفعػ ػ ػ ػ ػػاـ2000إلػ ػ ػ ػ ػػىالوقػ ػ ػ ػ ػػت
الحاض ػ ػ ػ ػ ػ ػػرباس ػ ػ ػ ػ ػ ػػتخداـالبيان ػ ػ ػ ػ ػ ػػات
الهستهدةهفاألقهارالصناعية .

Source: Tamarind , The Global Green Economy Index ™ ( GGEI) ,P. 29-30 , 2016.

ت .تحديد التوقعات القبلية:
التوقعاتالقبميةلمعبلقةبيفالهتغيراتهحؿالدراسةهفناحيةاقتصاديةجدليةفبينها

يرى البعض إهكانية تحقيؽ هزيد هف النهو االقتصادي بتطبيؽ هبادرات االقتصاد
األخضرفيالهدىالقصير,يرىالبعضبأفىذايتحقؽفيالهدىالطويؿ,والبعض

اآلخر يرى أثرسمبي لبلقتصاداألخضر عمى النهو لقيوده الهفروضة عمى التعاهؿ

هعالهواردوالحدهفالهموثات ونوعالتكنولوجياالهستخدهة  ,ولكفإجهاالً وبنظرةأكثر

عه وهية الىتهاهات االقتصاد األخضر فإنيا تساىـ عمى تحسيف أداء  وكفاءة
القطاعات االقتصادية ,وزيادة االستثهارات الخضراء  ,وفتح أسواؽ جديدة ,واالىتهاـ
برأسالهاؿالطبيعيالذييوفرفرصعهؿلهايزيدعفهميارنسهة,كؿىذايهكف

التعبير عنو هف النظرية االقتصادية بأنو سي ولد زيادة في االنتاج ,هها يزيد الناتج

الهحمي اإلجهالي  ,وبالتالي التأثير اإليجابي عمى النهو االقتصادي ,وخمؽ هزيد هف
فرصالعهؿ,والحدهفهشكمةالبطالة .

إف النتائج التي توصمت ليا الدراسات السابقة وخاصة دراسة ))LUKAS,2015

القياسيةتثبتوجودأثرإيجابيلبلقتصاداألخضرعمىالنهواالقتصاديوعدـوجود
أثرواضحلوعمىهعدؿالبطالة .

ث .تقدير معممات النموذج:

عهميةتقديرهعمهاتالنهوذجىيهفالنقاطالياهةلمحصوؿعمىنتائجدقيقة ,وىذا
يتطمب بعد تجهيع البيانات اختيار طريقة القياس الهناسبة ,تـ استخداـ طريقة
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الهربعات الصغرى لتحديد نتائج االنحدار البسيط والهتعدد بيف هتغيرات الدراسة,
باستخداـ البرناهج اإلحصائي (,)stataحيثأشارتالنتائجفيالبدايةلعدـهعنوية
النهوذج وأنو غير صالح ,فتـاستخداـالموغاريتهات ههاساىهتفي تحسف النتائج
وقممت التبايف والتشتت في البيانات وأصبح النهوذج هعنوي هع النهو االقتصادي,
ولكف رغـ استخداـ الموغاريتهات هع البطالة وهؤشر اإلنجاز فإف نهوذج االنحدار

البسيطوالهتعددبقيغيرهعنوي .

ثانياً :نتائج التحميؿ القياسي:

جدوؿ رقـ ( )4.2نتائج نموذج االنحدار البسيط لعالقة مؤشر اإلنجاز بنصيب الفرد مف الناتج المحمي
regress GDP per capita , PERFORMANCE INDEX
SS
Df
Ms
Number of obs.= 80
9.884
1
9.884
F( 1, 78) = 17.65
10.53
78
8.64
Prob > F= 0.0001
20.414
79
18.524
R-squareed == 0.1845
Adj. R-Squared =0.1741
Root MSE = 483088
Coef.
Std. Erer. T
P > | t | 95% Conf. Interval
1637.31
-5451.277

584.4847
-58398.7

0.000
0.019

4.20
-2.40

Source
Model
Residual
Total

GDP per capita
PERFORMANCE
3.04567 2.42228
INDEX
-4.5
4.12377
_
cons

اختبار الفرضيات :
–1الفرضيةالصفريةلمنهوذج:النهوذجغيرجيد .

-2هؤشراإلنجاز()PERFORMANCE INDEXاليؤثرفيالنهوذج .
بهاأف() Prob > F= 0.0001إذفنرفضالفرضالصفريوعميوفإفالنهوذججيد .

)وعميونرفضالفرضالصفري
بخصوصهؤشراإلنجازونظ اًر ألف )  | P > | t= 0

وىذايعنيأفهؤشراإلنجازيؤثرفيالنهوذج .

النموذج:
] )] ) Log (GDP per capita)= -4.5 + log [ 3.04567 (PERF INDEX
تفسير النموذج:

لزيادة( Log (GDP per capitaبوحدةواحدةعندالثابت()-4.5يجبزيادة 
) Log)PERFORMANCE INDEXبهقدار( .(3.04567
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جدوؿ رقـ ( ) 4.3نتائج نموذج االنحدار المتعدد لعالقة أبعاد مؤشر اإلنجاز األربعة بنصيب الفرد مف
الناتج المحمي
& GDP per capita (leader ship& climate change , efficiency sector, market
)investment , environment & natural capital
SS
Df
Ms
Number of obs.= 80
Source
F(4,75)= 19.47
10.3255 4
9.7234
Model
Prob > F= 0.0000
10.309
75
8.434
Residual
R-squareed = 0.5095
20.6345 79
18.1574
Total
Adj. R-Squared = 0.4833
Root MSE = 4.22

95% Conf. Interval
-103.5971

-519.0109

673.6084

-1.55218

725.7646

214.7782

767.1465

98.81442

2350.611

-45364.57

P > |t
0.004
**
0.051
*
0.000
**
0.012
**
0.077
*

T

Std.
Erer.

Coef.

-2.99

2.02

-2.4932

1.98

2.23

2.5264

3.67

2.108

2.6723

2.58

2.225

2.6364

-1.80

-4.333
4.0783
, ** Sig at 0.05

leader ship
climate change
efficiency
sector
market
investment
environment
natural capital
_
cons
*Sig at 0.1

اختبار الفرضيات:
–1الفرضيةالصفريةلمنهوذج:النهوذجغيرجيد .

اؽواالستثهار,البيئة
اإلنجازلكؿهف(القيادةوالهناخ ,كفاءةالقطاعات,األسو 

-2هؤشر 
ورأسالهاؿالطبيعي)اليؤثرفيالنهوذج .

بهاأف) (Prob > F= 0.0000إذفنرفضالفرضالصفريوعميوفإفالنهوذججيد .

 بخصوصهؤشراإلنجازلمقيادةوالهناخ()leader ship & climate change

ونظ اًرألف ( )|P >| t = 0.004وعميو نرفض الفرض الصفري وىذا يعني أف هؤشر

اإلنجازلمقيادةوالهناخيؤثرفيالنهوذجعندهستوىألفا=(.).05

 بخصوصهؤشراإلنجازلكفاءةالقطاعات()efficiency sector

ونظ اًرألف()|P > | t = 0.051وعميونرفضالفرضالصفريوىذايعنيأفهؤشر

اإلنجازلكفاءةالقطاعاتيؤثرفيالنهوذجعندهستوىألفا=(.)0.1
052

اؽواالستثهار()market investmentونظ اًرألف
 بخصوصهؤشراالنجازلؤلسو 

) )| P >| t= 0.000وعميو نرفض الفرض الصفري وىذا يعني أف هؤشر اإلنجاز
هستوىألفا=( .)0.05
لؤلسواؽواالستثهاريؤثرفيالنهوذجعند 

 بخصوص هؤشر اإلنجاز لمبيئة ورأس الهاؿ الطبيعي( environment natural

 )capitalو نظ اًر ألف ( )| P > | t= 0.012و عميو نرفض الفرض الصفري وىذا
يعنيأفهؤشراإلنجازلمبيئةورأسالهاؿالطبيعييؤثرفيالنهوذجعندهستوىألفا

=( .(0.05

النموذج
Log (GDP per capita) = -4.333+ log [ -2.4932 (leader & climate)] +
])log [ 2.5264 (efficiency sector) ] + log [ 2.6723(market investment
])+ log [ 2.6364 (environment natural capital
تفسير النموذج:
لزيادة نصيب الفرد من النبتح المحلي اإلخمبلي بهقداروحدةواحدةعندالثابت()-4.333
البدهفنقصافهؤشرالقيادةوالهناخبهقدار(,(2.4932وزيادةهؤشركفاءةالقطاعات


اؽواالستثهاربهقدار),)2.6723وزيادةهؤشر
بهقدار),) 2.5264وزيادةهؤشراألسو 
البيئةواالستثهاربهقدار( .)2.6364



ثالثاً :دراسة النتائج:

أ.

مقارنة بيف نتائج الدراسة القياسية الحالية ودراسة (.)LUKAS,2015

ها يهكفاستنتاجوهف الجدوؿ( )4.4وجود توافؽ فيها توصمتلو الدراستيف هف حيث
اتوافاختمفتالقيـفيوالختبلؼأعدادالدوؿبيفالدراستيف ,وكذلؾ
العبلقةبيفالهتغير 
لتغيرأداءالدوؿفيهؤشراالقتصاداألخضرالعالهي .
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جدوؿ رقـ ( )4.4مقارنة بيف نتائج الدراسة القياسية الحالية مع دراسة ()LUKAS,2015


وجوالهقارنة 



الدراسةالحالية 

عددهفرداتالدراسة 

60دولة 

الهتغيراتالهستقمة 

هؤشراإلنجازوأبعادهاألربعة 

الهتغيراتالتابعة 

يوالبطالة 
نصيبالفردهفالناتجالهحم 

العبلق ػ ػ ػػةب ػ ػ ػػيف

نصػ ػػيبالفػ ػػرد
هػ ػ ػ ػ ػػفالنػ ػ ػ ػ ػػاتج
الهحم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي
اإلجهاليهع 

80دولة 

دراسة( )LUKAS,2015

هؤشراإلنجاز 

عبلقةطردية 

القيادةوالهناخ 

عبلقةعكسية 

كفاءةالقطاعات 

عبلقةطردية

األسواؽواالستثهار 

عبلقةطردية

البيئةورأسالهاؿالطبيعي 

عبلقةطردية

الثابتفيالنهوذجاألوؿوالثاني 

سالب 

عبلقةالبطالةبهؤشراإلنجازوأبعاده 

اليوجدعبلقة(النهوذجغيرجيد) 

ب .عالقة نصيب الفرد مف الناتج المحمي اإلجمالي مع مؤشر اإلنجاز في نموذج
االنحدار البسيط والمتعدد:

نهوذجاالنحدارالبسيطالهستخدـلمتعرؼعمىأثرالهتغيرالهستقؿوىوهؤشراإلنجاز
الرئيسي وهدى وجود عبلقة لو هع الهتغير التابع ونوع ىذه العبلقة ,وهف ثـ استخداـ
نهوذج االنحدار الهتعدد لهعرفة عبلقة هؤشر اإلنجاز بأبعاده األربعة هع الهتغير التابع

) (GDP per capitaوهفثـالهقارنةبيفالنهوذجيف ,يقر الباحث بأف االنحدار البسيط

ال يعطي صورة كاهمة في التفسير االقتصادي ألف أي ظاىرة تتأثر بالعديد هف الهتغيرات

التي تتفاعؿ هع بعضيا البعض,أوضحنهوذج االنحدار البسيط وجودعبلقةطرديةبيف
تقدـالدوؿفيأدائيانحواالقتصاداألخضر  ,وتحقيؽالهزيدهفالنهواالقتصاديعمى

هستوىالدولةككؿوعمى هستوى األفراد(مما يؤكد عمى صحة الفرضية الثانية) ,وأوضح
النهوذج الثاني نفس العبلقة بيف أبعاد هؤشر اإلنجاز األربعة  ونصيب الفرد هف الناتج
باستثناءهؤشرالقيادةوالهناخالذييتناسبعكسياًهعنصيبالفردهف

الهحمياإلجهالي
الناتجالهحمي(مما ينفي صحة الفرضية الرابعة) .
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 يهكفأفتفسرىذهالعبلقةبأفتوجوالدولةنحواالقتصاداألخضريتطمبهنيااتخاذ
إجراءاتلمحدهفظاىرةاالحتباسالحراري ,والتوقيععمىاتفاقياتدوليةهمزهة(كاتفاقية

كيوتو)التيتيربتالعديدهفالدوؿهفالتوقيععمييا(األهـالهتحدة,2005,ص,)20-2
كذلؾ يتطمب هف الدوؿ تخصيص هبالغ بشكؿ دوري لهعالجة ىذه الظاىرة كتخصيص
نسبة هف الناتج الهحمي االجهالي ,وىذا بدوره سيؤثر سمباً عمى نهو الناتج الهحمي في

عمىاقتصادالدولةواالقتصادالعالهي

السنواتاألولى,ولكفتمؾاالجراءاتستؤثرإيجاباً

عمى الهدى الطويؿ ألف الحد هف ظاىرة االحتباس الحراري سيحسف أداء رأس الهاؿ

الطبيعيبكؿهكوناتو .

 ويستنتج هف نهوذج االنحدار الهتعدد وجود عبلقة طردية بيف تحسف أداء قطاعات
والنهو
والنقؿ والتدوير) 
األخضر خاصة في هجاؿ(االنشاءات والزراعة والطاقة والسياحة 

االقتصاديعمىهستوىالفردوالدولة(مما يؤكد عمى صحة الفرضية الخامسة) .

اءوأسواقياخاصةفي
كهاأوضحالنهوذجوجودعبلقةطرديةبيفاالستثهاراتالخضر 

التكنولوجياالنظيفةوالتسييبلتالتيتقدهياالدوؿ

هجاالتاالستثهارفيالطاقةالهتجددةو
لبلستثهارات الخضراء  وتحقيؽ هزيد هف النهو االقتصادي(ىذا يؤكد صحة الفرضية

الثانية).

بيفالنهوذجالدورالحيويلرأسالهاؿالطبيعيالذيتـاىهالوهفنهاذجالتنهيةالتقميدية
وأعادتالتنهيةالهستداهةاالىتهاـبوفيتحقيؽهزيدهفالنهواالقتصادي .

كهاأوضحالنهوذجأفالسياساتالبيئيةالتؤثرسمباًعمىالنهواالقتصاديبؿتساىـفي
تحقيؽهزيدهفالنهو(مما يؤكد عمى صحة الفرضية السادسة).

بلحظفينهوذجاالنحدارالبسيطوالهتعددأف( )R-squareedتحهؿقيهةهنخفضة

ن

فبينها ىي في النهوذج األوؿ(   ,) % 18.45وفي النهوذج الثاني ىي()%51وىذا ال
يعنيأفالنهوذجغيرجديدوىذه القيـ منطقية في ظؿ حداثة تطبيؽ االقتصاد األخضر

أفالثابتيحهؿقيهةسالبةوىذايعني

في العديد مف الدوؿ,كهانبلحظفيالنهوذجيف 
وىي بحاجة لبذؿ هزيد هف
وجود دوؿ ال زالت في بدايات تطبيقيا لبلقتصاد األخضر 

الجيدحتىتحرزتقدهاًأكبر .

055

الدراسات التي استخدهت الهنيج التحميمي الوصفي أكدت دور االقتصاد األخضر في
تحقيؽ هزيد هف النهو االقتصادي  وهف ىذه الدراسات السابقة دراسة   & (UNEP
UNDP, Economic Commission for Africa, Vaghefi, Everett
,Aceleanu).


ت .عالقة البطالة مع مؤشر اإلنجاز وأبعاده األربعة:
أوضحنهوذج االنحدارالبسيطوالهتعددفيهمحؽرقـ( )4عدـوجودعبلقةواضحةبيف
قدـالدوؿنحواالقتصاداألخضروالحدهفهشكمةالبطالةوىذا (ينفي الفرضية الثالثة

ت

لمبحث) ,وىذه النتيجة اتفقت هع ها جاء في دراسة ( ,)LUKAS,2015وكذلؾ
دراسة) )Bowen & Kuralbayeva, 2015التيأوضحتصعوبةإيجادهؤشريقيس
الوظائؼالخضراءوهدىالتقدـالهحرزفييا .

إف تطبيؽ االقتصاد األخضر هف قبؿ الدوؿ ال يعطي ضهانة بخمؽ الهزيد هف فرص

العهؿ إف لـ يتـ وجود دراسة هعهقة تعهؿ عمى التحوؿ التدريجي لمقطاعات التي تـ
تخضيرىاالستيعابفائضالبطالةالناتجعنيا) .)UNEP , UNDP , 2015

يستنتجالباحثأفالهنيجالقياسيقداليتهكف فيالفتراتالحاليةقياسأثراالقتصاد
األخضر في خمؽ وظائؼ خضراء  ,وذلؾ لعدـ وجود بيانات دورية حوؿ الوظائؼ

يفَضؿ استخداـ الهنيج الوصفي التحميمي لهعرفة أثر
الخضراء ,وال طرؽ قياسيا لذلؾ ُ
االقتصاد األخضر عمى خمؽ فرص العهؿ ,هف خبلؿ دراسة أثر قطاعات االقتصاد

األخضرفيخمؽفرصالعهؿ ,وكذلؾبالرجوعلبياناتالدوؿ,والهنظهاتالدوليةالهتوفرة
حوؿالوظائؼالخضراء .

أكدتهنظهة العهؿ الدوليةأفاالستثهاراتالخضراء تهيؿإلى التوظيؼبأعدادأكبر
النقؿوالهباني 

فيالهدىالقصيروالهتوسطعمىاألقؿحيثستشيدقطاعاتالزراعةو


والطاقة واعادة التدوير  وهصائد األسهاؾ والزراعة نهواً في الوظائؼ يفوؽ نظيره في
سيناريوىات نيج العهؿ الهعتاد ,فالقطاعات السابقة التي تهثؿ هحور اىتهاـ االقتصاد
األخضرالهعتهدةعمىرأسالهاؿالطبيعيتشغؿ()%50هفحجـالعهالةالعالهيةكها

يوضحياالجدوؿرقـ( .)4.5
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جدوؿ رقـ ( )4.5العمالة المباشرة العالمية حسب القطاعات( بالمالييف)
القطاع  الزراعة  الحراجة  هصائد

الطاقة  التصنيع  إعادة

األسهاؾ 
العهالة   44  1000

 25

الهباني  النقؿ  الهجهوع 

التدوير 
 30

 200

 24

 1521  88  110

النسبػػػػػػػػػػة المئويػػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف العمالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العالميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة()% 50.08
المصدر:هكتبالعهؿالدولي,التنهيةالهستداهةوالعهؿالبلئؽوالوظائؼالخضراء,التقريرالخاهس

,ط,1هكتبالعهؿالدولي,جنيؼ,2013,ص .21

يتبيفهفهعظـالدراساتالتيأ ِ
ُجريتعمىالصعيدالعالهيواإلقميهيوالهحميلهعرفة

األثرالصافيلتدابيرالسياساتالبيئيةعمىالعهالةأف لياهرد ودإيجابي,حيثأفادت
ّ

التكتبلتاالقتصاديةتبيفأف العهالةقدحققتأو
اسةشهمتالعديدهفالدوؿو

( )24در
ّ
يهكف أف تحقؽ هكاسب همهوسة ,ففي كوريا الجنوبية التي جعمت هف النهو األخضر
الهوضوع الرئيسي في استراتيجيتيا اإلنهائية الوطنية حيث استثهرت فيو ها يقارب (84

هميار )$بيفعاهي( )2012 – 2009وأسيـذلؾفيرفععددالوظائؼالخضراءهف

()610000وظيفة في عاـ ( )2008إلى ( )810000وظيفة في عاـ  (2013هكتب

العهؿالدولي,2013,ص )27ولبلطبلععمىهزيدهفاألثارالهقدرةلخضرنةاالقتصاد
عمىالعهالةفيالعديدهفالدوؿوالتكتبلتاالقتصاديةفيالهمحؽرقـ( .)5

إفهايهكفاستخبلصوهفالدراسةوجودأثرإيجابيلبلقتصاداألخضرعمىالنهو
االقتصاديعمىهستوىالدوؿواألفراد,كهاأكدتالعديدهفالدراساتوجودأثرإيجابي

يدهففرصالعهؿوالحدهفالبطالةلذلؾينصحالباحث

لبلقتصاداألخضرفيخمؽهز
بتبني فمسطيف استراتيجية هتكاهمة لبلقتصاد األخضر لبلستفادة هف هزاياه العديدة عمى

االجتهاعيوالبيئيرغـأففمسطيفليستهفضهفالثهانيفدولة

الهستوىاالقتصاديو

هحؿالدراسةإالأفالدراسةشهمتإحدىعشردولةتقعهعفمسطيففيهجهوعةالدوؿ

ىوىناؾستدوؿتقعفيهجهوعةالدخوؿالهنخفضةبهعنى
ذاتالدخؿالهتوسطاألدن 

وىذا التصنيؼ هعتهد هف البنؾ الدولي في هؤشرات
هستوى دخوليا أقؿ هف فمسطيف 


التنهية(.)2016
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الفصل اخلامض-
رؤية مقرتحة إلمكاىية تطبيق االقتصاد األخضر
فلصطييياً لتحقيق التينية املصتدامة ,وىتائج
وتوصيات الدراشة.
 الهبحثاألوؿ:واقعالتنهيةالهستداهةفياألراضيالفمسطينية.
 الهبحثالثاني:هقترحاستراتيجيةلبلقتصاداألخضرفي
األراضيالفمسطينية.
 نتائجوتوصياتالدراسة .

الفصؿ الخامس-
رؤية مقترحة إلمكانية تطبيؽ االقتصاد األخضر فمسطينياً لتحقيؽ التنمية
المستدامة ،ونتائج وتوصيات الدراسة

مقدمة:
 إفتحقيؽالتنهيةالهستداهةىوىدؼأسهىتسعىجهيعدوؿالعالـلتحقيقو  ,وفمسطيف

كغيرىاهف دوؿ العالـتسعىلتحقيؽ ىذا اليدؼ  ,ولكف يواجيافيتحقيؽ ذلؾ تحديات
وعقبات ,لعؿ التحدي األصعب الذي تنفرد بو فمسطيف عف كؿ دوؿ العالـ ىو وجود

االحتبلؿاإلسرائيميالذيسيطرعمىىذهالدولةالوليدةبجوىاوبحرىاوأرضيا .

أهاـ ىذا التحدي تعددت الرؤى حوؿ إهكانية تحقيؽ التنهية الهستداهة فالبعض يرى
استحالة تحقيؽ التنهية في ظؿ احتبلؿ ييدـ  ويحارب كؿ تطور ,والبعض اآلخر يرى

إهكانيةاعدادخططهتوسطةوقصيرةاألجؿتكوفواقعية وهرنةتستجيبلطبيعةالتقمبات
التيتعيشياالحالةالفمسطينية ,وبيفىذاالرأي وذاؾنضعهفخبلؿىذهالدراسةهقترح

استراتيجية يهكف البناء عمييا في تخضير االقتصاد الفمسطيني لموصوؿ لتنهية هستداهة

تمبيحقوؽاألجياؿالحالية وتحفظحقوؽاألجياؿالقادهة .








059

تمييد :

المبحث األوؿ :واقع التنمية المستدامة في األراضي الفمسطينية

تحرص الدوؿ عمى قياس هدى تقدهيا الهحرز في هجاالت التنهية الهستداهة
بهؤشرات تقوـ بوضعيا تشهؿ البعد االقتصادي واالجتهاعي والبيئي ,وفي األراضي

الفمسط ينية يقوـ الجياز الهركزي الفمسطيني لئلحصاء بقياس تمؾ الهؤشرات عمى فترات
زهنية هختمفة لمتعرؼ عمى ها تـ انجازه هف تمؾ الهؤشرات وبناء عمى ذلؾ تتـ عهمية

التقييـوالعبلجبوضعاستراتيجياتهبلءهة,ىذاالهبحثيجهؿأىـتمؾالهؤشرات .

واقع التنمية المستدامة في األراضي الفمسطينية:

أوالً :الواقع الجيوسياسي:

إفعهميةالتنهيةواستداهةالدولةالفمسطينيةفيخطربسببالسيطرةاالسرائيميةعمى



األرضوالهوارد,فرغـأفالهساحةاإلجهاليةلفمسطيفالتاريخيةحوالي(27ألؼكـ,)2إال

أفهايقعهنياتحتالسيادةالفمسطينيةىوالضفةالغربية وتبمغهساحتيا(5655كـ,)2

وقطاعغزة وتبمغهساحتو( 365كـ ,)2والذييهثؿأكثرهناطؽالعالـاكتظاظاًبالسكاف,

والتهثؿهساحةالضفةالغربيةوقطاعغزةسوى()%22هفهساحةفمسطيفالتاريخية,ال
بدهفالػتأكيدعمىأفحدود دراستنا ىو ها يقع تحت السيادة الفمسطينية هف أرض وىو

يهثؿجزءبسيطهففمسطيفوليسكؿفمسطيف .

ثانياً :الواقع الديموغرافي:

بمغ عدد السكاف في األراضي الفمسطينية هنتصؼ عاـ ( )2016حوالي(4.81هميوف)

نسهة( 2.93هميوف نسهة في الضفة الغربية 1.88,هميوف نسهة في قطاع غزة),بينها
أشار هركز الهعموهات في و ازرة الداخمية بأف تعداد سكاف قطاع غزة في نياية عاـ

()2016بمغهميونيفو(15ألؼ)و()64نسهة,حيثيشكؿالبلجئوف()41.6هفإجهالي

السكاف ,ويعتبرالهجتهعالفمسطينيهجتهعفتيحيثقدرتنسبةاألفرادفيالفئةالعهرية
حتى(14سنة) هنتصؼ عاـ ( )2016حوالي ( ,)%39.2تتهركز الكثافة السكانية في
األراضيالفمسطينيةبالهناطؽالحضريةحيثتشيرإحصاءات 2016أفنسبةالهقيهيف
((www.pcbs.gov.psتاريخالدخوؿPCBC2017/1/5ىياختصارلمجيازالهركزيالفمسطينيلئلحصاء
061

هفالفمسطينييفبالهناطؽالحضريةىي(,)%73.9بينهانسبةالهقيهيففيالريؼحوالي
( ,)%16.6بينها بمغت نسبتيـ في الهخيهات(  )%9.5وبمغت الكثافة السكانية الهقدرة
هنتصؼعاـ()2016نحو(800فرد/كـ,2016,PCBS()2ص1نسخةإلكترونية) .

ثالثاً :الواقع التعميمي :

التعميـفياألراضيالفمسطينيةتعرضألقصىالظروؼوالصعوباتوالعقباتهنذبداية

)وحتى اآلف ,حيث ازدادت الضغوط التي يتعرض ليا
االنتفاضة الثانية في العاـ ( 2000

قطاع التعميـ الفمسطيني كغيره هف القطاعات الحيوية في األراضي الفمسطينية هف آثار
العدواف اإلسرائيمي الهستهر والهتكرر ,ففي الضفة الغربية لـ تسمـ حياة األطفاؿ
الفمسطينييف وهدارسيـ ,فقتؿ واعتقؿ وجرح الهئاتهنيـ ,وىدهت الهدارس وحوؿ بعضيا

إلى ثكنات عسكرية ,وأغمقت العديد هف الجاهعات باإلضافة إلى ذلؾ قاهت سمطات
والتوسع الذي زاد هف الهأساة والكثافة الطبلبية
االحتبلؿ اإلسرائيمي ببناء جدار الضـ 

لمهدارس وحاؿ دوف وصوؿ الهعمهيف والطبلب إلى هدارسيـ بسبلـ  ,وفي قطاع غزة
تعرضتالعديدهفالهدارسلقصؼطائراتاالحتبلؿفياعتداءاتوالهتواصمة .

(و ازرةالتربيةوالتعميـالعالي,2016,ص .)15-10
رابعاً :الواقع الصحي :

بمغ عدد الهستشفيات الحكوهية وغير الحكوهية في فمسطيف ()80هستشفى في العاـ

()2015هنيا()50فيالضفةالغربية,و()30بقطاعغزة ,وفيهايتعمؽبالتأهيفالصحي
فإف ىناؾ ( )%82.2هف السكافهؤهنيف صحياً في العاـ(  ,)2011حيث كانت نسبة
األفرادالهؤهنيفصحياًفيقطاعغزةأعمىهفالضفةالغربية()%73.2,%96.7عمى

التوالي(,2016,PCBSص .)101-100

حقؽ القطاع الصحي تقدهاً في القضاء عمى هرض الهبلريا ,ويخمو السكاف لدرجة كبيرة

هفشمؿاألطفاؿوالسؿوالحصبةبسببسمسمةهفبراهجالتحصيفالناجحة .

(,2014,PCBSص .)34-33
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خامساً :الواقع البيئي:

أ .جودة اليواء:

تعاني األراضي الفمسطينية هف تموث اليواء خاصة في هراكز الهدف ويعود ذلؾ لعواهؿ
داخمية وخارجية ,حيثيعتبر االحتبلؿ هتسبب رئيسيلمتموثبسبب الهستوطنات الهنتشرة

في الضفة الغربية وها تحتويو هف هصانع حيث أف الكثير هف تمؾ الهصانع وجدت
هعارضة عمى إنشائيا داخؿ األراضي الهحتمة عاـ ( ,)1948وهنيا هقالع الحجارة
والكساراتاإلسرائيميةالتيتتسبببأضرارلؤلراضيالزراعي ,ويصدرعنياضجيج 

وانفجارات هرتفعة وتغطي ىذه الهقالع ()%80هف االحتياجات اإلسرائيمية(و ازرة اإلعبلـ

الفمسطينية,2009,ص .)11

يتوقعخبراءالهناخأفتزدادغازاتالدفيئةالهنبعثةهفاألراضيالهحتمةعاـ()1948
بنسبة()%40وذلؾحتىعاـ()2020ههاسيؤثرسمباًعمىاألراضيالفمسطينية .

ولقد عانى قطاع غزة هفاعتداءات صييونية هتتاليةترتب عمييا آثار سمبية كبيرة عمى

النظاـ البيئي نتيجة الستخداـ أسمحة هحرهة دولياً وهنيا الفسفور األبيض باإلضافة

ألسمحة تحهؿ هواد ساهة هها يؤدي النتشارىا في الجو وبقائيا في التربة لسنوات عدة
(,2014,PCBSص,)18وفيدراسةلمباحثالفمسطينيعبدا﵀شاىيفوالتيتناولت
نوعاً هف الهموثات الجوية في قطاع غزة والضفة الغربية لمفترة ها بيف()2014-2000
عبر األقهار االصطناعية الحظ ارتفاع نسبة التموث تدريجياً طوؿ تمؾ الفترة ,وارتفاعيا

بشكؿهمفتفيفترةاالعتداءاتاالسرائيميةالثبلثالتيشنتياعمىقطاعغزة *.



ويشيد نصيب الفرد هف انبعاثات ( )CO2ارتفاعاً هسته اًر ,ويقدر نصيب الفرد هف
انبعاثات ( )CO2لمعاـ ( )2011في األراضي الفمسطينية حوالي( )1.04طف/فرد/سنة
بينها كاف في عاـ ( )2001حوالي( )0.82طف/فرد/سنة ,وقدرت كهية الهنبعثات الناتجة

عفقطاعاتالطاقةوالزراعةوالنفاياتفياألراضيالفمسطينيةخبلؿعاـ()2014حوالي

()4,614,850طف هكافئ هف(,)CO2إف هقارنة نصيب الفرد هف انبعاثات ()CO2في
تاريخ الدخول www.felesteen.ps5104/0/4
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*

األراضي الفمسطينية هع دوؿ الجوار نجد أف األراضي الفمسطينية ىي األقؿ ويوضح ذلؾ
الجدوؿرقـ( )5.1
جدوؿ رقـ ()5.1مقارنة انبعاثات  CO2في األراضي الفمسطينية ودوؿ الجوار
الػػػػػػػػدولػػػػػػػػػػة
انبعاثات co2مقابؿ كؿ طف/فرد/سنة

فمسطيف

األردف

سوريا

اسرائيؿ

 2008

 2008

 2008

 2007

 0.52

 3.86

 3.48

 9.63

المصدر,PCBS:االقتصاداألخضربيافصحفيبهناسبةيوـالبيئةالعالهي,2012,ص .2

أها عمى هستوى الطاقة فقد أشارت تقارير دولية و هنيا هجمة  "The Tite

" Tudorancea Bulletinالهختصةفيىذاالقطاعإلىأفنصيبالفردفي األراضي
الفمسطينية هف انبعاثات))C02هف قطاع الطاقة قد ارتفع بنسبة()%60خبلؿ

عاـ()2010هقارنة بعاـ(  ,)2001ويعود ىذا االرتفاع لمزيادة الهستهرة في استيبلؾ
هشتقاتالبتروؿ(,2012,PCBSص .)2

ب .البصمة البيئية:

لؤلراضي الفمسطينية خبلؿ عاـ( )2012حسب تقرير الكوكب
بمغت البصهة البيئية 
والذي اعتهد عمى
الحي الصادر عف الصندوؽ العالهي لحهاية الحياة البرية 
بيانات()2008حوالي()0.46ىكتار لمفرد الواحد ,في حيف بمغت السعة البيولوجية
لؤلراضيالفمسطينيةخبلؿنفسالعاـ()0.13ىكتارلمفردالواحد ,وىذايعنيوجودعجز

هقداره 0.33ىكتار,إفهقارنةالبصهةالبيئيةلؤلراضيالفمسطينية ودوؿالجوارنجدأف
األراضيالفمسطينيةىياألقؿكهاىوهوضحفيالجدوؿرقـ(.)5.2

جدوؿ رقـ ( )5.2البصمة البيئية في األراضي الفمسطينية ودوؿ الجوار
الدولة

البصمة البيئية

السعة البيولوجية

العجز

األراضيالفمسطينية 

 0.46

 0.13

 0.33

األردف 

 2.13

 0.24

 1.89

هصر 

 2.06

 0.65

 1.41

اسرائيؿ 

 3.96

 0.29

 3.40

المصدر, PCBS :االقتصاداألخضربيافصحفيبهناسبةيوـالبيئةالعالهي,2012,ص .2
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ت .واقع إدارة النفايات:
تنتج الهنشآت االقتصادية حوالي(20ألؼ)طف هف النفايات الصمبة شيرياً,
هنيا(ألؼ)15.3طففيالضفةالغربيةو(4.9ألؼ)طففيقطاع,وفيهايتعمؽبهكونات

النفايات في الهنشآت االقتصادية فإف( )%91.5هف الهنشآت االقتصادية تحتوي نفاياتيا
عمىالورؽوالكرتوف,فيحيفأف()%75.8هفالهنشآتاالقتصاديةتحتوينفاياتياعمى
ببلستيؾوهطاط,و()%55.8هنياتحتوينفاياتياعمىترابوحجارة,وفيهايتعمؽبفصؿ

النفايات فإف ىناؾ()%53.9هف الهنشآت االقتصادية التي تنتج نفايات هشعة تقوـ
بفصميا ,هقابؿ( )%32.1هف الهنشآت تقوـ بفصؿ النفايات الكيهيائية الناتجة عنيا.

(PCBSب .)21,2015,

ويقدر كهية النفايات الهنزلية حوالي ()2,551.0طف يوهياً لعاـ ( ,)2015وفي إطار

هعالجة هشكمة النفايات تأسست الشركة الفمسطينية (باديكو)لتدوير النفايات عاـ()2010
كأوؿشركةهختصةفيفمسطيفلتقديـالحموؿالبيئيةفيهجاؿالنفاياتالصمبة,بدأتنفيذ

أوؿهشروعفينابمس وذلؾعبرفصؿالنفاياتالواردةهفالهحافظةكالببلستيؾوالكرتوف
والهعادف وفرزىا عف الهواد العضوية التي يتـ تحويميا إلى الذباؿ(السهاد العضوي) بمغ

حجـ االستثهار في الهشروع حوالي( 3هميوف )$حيث يعهؿ الهشروع عمى تحويؿ الهواد

الهفرزةكهدخبلتإنتاجأوليةلمهصانعالهختصة* .

توقؼ هشروع شركة باديكو في هجاؿ إعادة التدوير بعد استجابة بمدية نابمس لهطالب

أىاليالهنطقةالتيأقيـفيياالهصنعبهنعإقاهتولهافيوهفضررعمييـ .

في قطاع غزة أسس هصنع لفرز النفايات وتصنيع الذباؿ فيهحافظة رفح بهنحة هف

الياباف إال أف الهصنع الذي كاف هف الهفترض أف يعالج (120طف) هف النفايات يوهياً
ليوفر كهيات كبيرة هف السهاد العضوي  ,ويعيدتدويرعدة هواد أخرى كالببلستؾ والورؽ
والهعادف ,قمص عهمو لمحد األدنى بسبب عدـ وجود إهكانية لتسويؽ هنتجاتو بسبب

اإلغبلؽ,ويوضح عضو هجمس اإلدارة بالهشروع عمي برىوـ أف أسواؽ هصر قد أغمقت

تاريخ الدخول http://info.wafa.ps5104/0/05
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بوجوهنتجاتالهصنعوحتىإفالكهيةالقميمةالتيينتجياالهصنعحالياًهفالذباؿتواجو

هنافسةهفالذباؿاإلسرائيميهنخفضالسعر .

سادساً :الواقع المائي:

أ .مياه الصالحة لمشرب واالستخداـ البشري:
 تعتبرقضيةالهياههفأىـالهشكبلتالتيتواجواألراضيالفمسطينيةليسلندرتيافقط
بؿلسيطرةاالحتبلؿعمىهجهؿهصادرىاحيثيسيطراالحتبلؿعمىهانسبتو()%89

هف الهياه الهتاحة  ,وها يتبقى لمفمسطينييف ىو( )%11فقط ,كهية الهياه الهتاحة في

األراضي فمسطينية( )342.7هميوف هتر هكعب عاـ(  ,)2014وتعد آبار الهياه الجوفية
الهصدرالرئيسيلكهيةالهياهالهتاحةحيثتـضخحوالي()246.3هميوفهترهكعبهف

الهياهوتشكؿ ها نسبتو()%71.9هف كهية الهياه الهتاحة,يمييا الهياه الهشتراة هف شركة

الهياه اإلسرائيمية(هيكروت) حيث بمغت كهيتيا نحو()63.5هميوف هتر هكعب بنسبة

( ,)%18.5ثـ الينابيع حيث بمغ التدفؽ السنوي()28.2هميوف هتر هكعب وشكمت ها
نسبتو()%8.2هف هصادر الهياه التي يتـ االعتهاد عمييا لتغطية الطمب عمى الهياه

لهختمؼاالستخداهات(,2016,PCBSص .)35

ب .البيئة البحرية والساحؿ:

 تعانيالبيئةالبحريةفيقطاعغزةلمعديدهفالهشكبلت,أىهياهشكبلتالتموثبسبب
تصريؼ الهياه العادهة غير الهعالجة ,والقاء النفايات عمى طوؿ الشاطئ هها أثر سمباً

عمىالهستجهيف,وعمىالحياهالبحريةكهايتعرضالساحؿلبلستنزاؼعبرسحبكهيات

كبي رةهفرهالو,كهايتوقعلمتغيراتالهناخيةأفتسببحدوثالعديدهفالهشكبلتهف
أىهيا ارتفاع هنسوب هياه البحر ,بينها يتعرض البحر الهيت ليبوط في هنسوب الهياه

حيث وصؿ هعدؿ اليبوط هف( 100 – 80سـ سنوياً)  ,ويعود ىذا اليبوط لها قاـ بو

االحتبلؿ عاـ( )1964بتحويؿ جزء كبير هف هياه هجرى نير األردف إلى هناطؽ في
صحراء النقب  ,وكذلؾ ضخ جزء هف هياه البحر إلى برؾ التبخير  وذلؾ الستغبلليا
ألغراضاستخراجاألهبلح(سمطةجودةالبيئة,2010,ص .)10-9

وعدـوجوداستقرارفيالكهياتوىذاهايوضحو
ت .الصيد :يشيدصيداألسهاؾتذبذباً 
شكؿرقـ()5.1
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شكؿ رقـ (  ) 5.1كمية صيد األسماؾ السنوي في األراضي الفمسطينية 2013 – 2005

المصدر,PCBS:البيئةوالتنهيةالهستداهةفيفمسطيف,2014,ص .23


ث .إدارة المياه العادمة:
لـيحظىقطاعإدارةالهياهالعادهةباألىهيةالهطموبةحيثتقتصرالههارساتالحالية
عمى جهع الهياهالعادهةعبرشبكاتالصرؼ الصحي ,والحفراالهتصاصية  ,وتقتصر

هعالجة ىذه الهياه عمى عدد قميؿ هف التجهعات الفمسطينية ,بمغت نسبة األسر التي

تتخمص هف هياىيا العادهة بواسطة شبكة الصرؼ الصحي حوالي( ,)%53.9هنيا

( %38.4في الضفة الغربية و %83.5في قطاع غزة) خبلؿ عاـ( ,)2015بينها نجد
أف()%31.8هفاألسرتستخدـالحفراالهتصاصيةكوسيمةلمتخمصهفالهياهالعادهة,
و()%13.5هف األسر تستخدـالحفر الصهاء لمتخمص هف الهياه العادهة وذلؾ في العاـ

(,2016,PCBS()2015ص .)48

أها فيها يتعمؽ بهحطات الهعالجة في الضفة الغربية ف وفؽ بيانات()2011ىي()5
هحطاتهركزية ,و( )13هحطةهتوسطةالحجـ ,و( )180هحطةصغيرةالحجـ,أهافي

قطاعغزةفيوجد()4هحطاترئيسيةلمهعالجة .

يحإلقاهةهحطاتهعالجةلمهياهوالنفاياتإالبشرطربط

فضاالحتبلؿإعطاءتصار

ير

الهستوطناتاإلسرائيميةبتمؾالهحطات ,أهافيها يتعمؽبالقدسفإفبمديةالقدسأىهمت

فمسطينييفخاصةفيهجاؿالهياهوالصرؼالصحي .

االستثهارفيالبنيةالتحتيةلم

(أريج,2011,ص )9
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سابعاً :واقع قطاع الطاقة:

 يسعىالهجتهعالفمسطينيلمتخمصهفتبعيةاالحتبلؿفيهجاؿالطاقةالذياستغميا
عبرتحكهوفيالكهيةواألسعار ,والتيتعدهفأعمىاألسعار

إلذالؿالشعبالفمسطيني

في العالـ ,خاصة أف ها ينتجو الفمسطينييف هف الطاقة يهثؿ( )%9.7هف االستيبلؾ

الكمي,لذلؾيسعىالفمسطينيوفإليجادبدائؿلموقوداألحفوري وقدوجدضالتوفيهصادر
الطاقةالهتجددةلكفهازاؿإنتاجالطاقةالهتجددةفيبدايتو ,ولـيحقؽاليدؼالهرجو

حيثأف ( )%18هفالطاقةالكميةالهستيمكةفياألراضيالفمسطينيةىيطاقةهتجددة
(سمطةجودةالبيئة,2010,ص .)10

هف بيف الهشاريع التي تـ تنفيذىا في هجاؿ الطاقة الهتجددة في األراضي الفمسطينية
هشروعإنارةقريةجبةببيتلحـبحيثتوفرالكيرباءعمىهدارالساعةلسكافالقرية ,
وهشروعإنارةقريةاهنيزؿبالخميؿالتييقطنيا()400نسهة,وقريةعطوفبطوباس ,

والعديدهفالقرىاألخرىفيالضفةالغربية .

لقد سجؿ العقؿ الفمسطيني العديد هف االختراعات في هجاؿ الطاقة الهتجددة كجياز
اءالساخفوالكيرباءفيذاتالوقت,

اليو
ييعهؿعمىإنتاجالهاءالساخفو 

سوالرينوالذ
وفكرة سيارة تسير عمى الطاقة الشهسية  ,وهراوح خاصة لتوليد الكيرباء ,تصهيـ هنزؿ
يعهؿ بالطاقة الشهسية ,جياز تعقيـ لمهعدات الطبية يعهؿ بالطاقة الشهسية وغيرىا هف

االختراعاتالهتعددة .

يوجد في األراضي الفمسطينية العديد هف الهراكز الهيتهة بالطاقة الهتجددة  وهنيا

والبيئة  ,وهركز بحوث الطاقة  ,وهجمس تنظيـ قطاع
الهركز الفمسطيني ألبحاث الطاقة 
الكيرباءالفمسطيني* .

إف قطاع الطاقة الهتجددة أكثر إلحاحاً في قطاع غزة الذي عانى ضغوطاً شديدة في
هوضوع الكيرباء لها يزيد عف(10سنوات) حيث أشارت االحصاءات فيها يتعمؽ بعدد
ساعاتتوفيرالكيرباءبأف()%33.8هفاألسرالفمسطينيةتتوفرلدييـخدهةالكيرباءأقؿ

هف( )16ساعة في اليوـ هوزعة إلى()%0.1في الضفة الغربية ,و( )%97.2في قطاع

تاريخ الدخول http://info.wafa.ps5104/0/52
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غزة في عاـ( PCBS( )2013وجودة البيئة ,2014 ,ص ,)30فَقُِدر ها أنفقو هجهوع

سكاف قطاع غزة عمى بدائؿ الطاقة حوالي( 1.5هميار )$خبلؼ حاالت الوفيات العديدة
بسبب استخداـ وسائؿ بدائية في اإلنارة,فها تـ أنفاقو عمى بدائؿ الكيرباء في قطاع غزة

يكفيإلنشاءأكثرهف()6هحطاتتوليدطاقةشهسيةتنتجهايزيدعف(1000هيغاواط)

ىذاهاأكدههديرالعبلقاتالعاهةواإلعبلـبغرفةالتجارةوالصناعةبهحافظاتغزة *.

ثامناً :قطاع النقؿ والمواصالت واالتصاالت:

الزاؿاالعتهادفياألراضيالفمسطينيةعمىوسائطالنقؿالتقميديةفيقطاعالنقؿ 

والهواصبلت,ههايترتبعميياتموثبيئي ,وانبعاثاتغازيةناتجةعفاحتراؽالوقودفي

واستنزاؼ األراضي
وىجرة الكائنات الحية هف هوائميا 
تمؾ الهركبات ,باإلضافة لمضجيج 

الهجتهعواالقتصاد .

عبرشؽطرؽوكؿذلؾيؤثرعمىالصحةالعاهةوالبيئةو

عاالتصاالتفيوآخذفيالتطورواالنتشار,ههايستدعيتوسيع

أهافيهايتعمؽبقطا

والتمفاز هها يترتب
خدهات  وشبكات البنية التحتية الهطموبة هف البث الخموي واإلذاعي 
عمى ذلؾ اشعاعات ,لذلؾ ال بد هف وجود ضبط  وهراقبة لضهاف عدـ تأثير ذلؾ عمى

اإلنساف(,2010,PCBSص .)11
تاسعاً :واقع قطاع السياحة:

تتهتعاألراضيالفمسطينيةبهناطؽجذبسياحيةعمىالهستوىالتاريخيوالديني 
والتراثي والثقافي والطبيعي والجغرافي باعتبارىا تقع بيف القارات الثبلث(أوروبا ,وآسيا,

وأفريقيا) ويتواجد بيا أقدـ هدف بالعالـ عبر التاريخ كهدينة أريحا هرو اًر بالحقب التاريخية

التيهرتبيافمسطيف,وفيياهيدالحضاراتواألديافوالثقافاتاإلنسانيةعمىحدسواء,
الً أكثر عمى هدار العاـ ,ففييا
إضافة إلى تنوع التضاريس الطبيعية التي تعطي جها 

أخفض نقطة عمى سطح الكرة األرضية  ,وبيا هناطؽ ونظـ هناخية هختمفة تبدأ هف

الساحؿالفمسطيني,حتىالجباؿالتيتعموأكثرهف(1000هتر)عفسطحالبحروالسفوح
الشرقيةوالغربية (اتحبد الصنبعبث الفلسطينيت  , 5116 ,ص.)5

الدخول5104/3/02تاريخhttps://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2017/01/30/1014047.html
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فيهايتعمؽبواقعقطاعالسياحةفياألراضيالفمسطينيةوخاصةفيالضفةالغربية(ألف
قطاع غزة هحاص اًروتعرض لمتدهير في بنيتو التحتية وهرافقو),تعتهد الهجاالت الهرتبطة
بالقطاع السياحي كالدخؿ واالستثهار والوظائؼ بدرجة كبيرة عمى قطاع الفنادؽ ,والذي

يجني()%25هف عائدات ىذا القطاع ويوفر()%46هف هجهوع الوظائؼ(اتحاد الصناعات

الفمسطينية,2009,ص .)2

بمغ عدد الفنادؽ العاهمة خبلؿ عاـ( )2015في الضفة الغربية( 112فندؽ) ,حيث بمغ
بلً ,وبمغ هتوسط
عدد النزالء في جهيع الفنادؽ العاهمة في الضفة الغربية(  )484,394نزي 

بلًعاـ(,2016,PCBS()2015ص .)207
عددالعاهميففيالفنادؽ()2975عاه 

االستثهار في قطاع السياحة كها لو ايجابيات فإنو في ذات الوقت لو آثار سمبية عمى

البيئةتتهثؿفيزيادةالضغطعمىالهواردالطبيعية,وزيادةالهخمفاتالناتجةعنياوالحاؽ
الضررببعضاآلثارلذلؾ ,ولتحقيؽالهواءهةهابيفالدوراالقتصاديوالبيئيلمسياحةتـ

استحداث السياحة البيئية(الخضراء) ,بدأت السياحة البيئية تشؽ طريقيا في األراضي
الفمسطينية لكف ببطء  ,وبات ىذا النوع هف السياحة يحظى باىتهاـ الهواطنيف والهؤسسات

العاهمة في القطاع البيئي والسياحي ويجري العهؿ عمى هأسستو وتطويره و في إطار ىذه
الجيود عقد الهؤتهر األوؿ لمسياحة البيئية في األراضي الفمسطينية في تشريف الثاني لعاـ
2016بحضورجياتاالختصاصوهنيارئيسسمطةجودةالبيئةحيثأكدىذاالهؤتهر

عمى الدور الياـ لمسياحة البيئية وخمص بتوصيات لتطوير ىذا النوع هف السياحة لجيات
االختصاص* .

عاش ارً :واقع القطاع الزراعي والتنوع الحيوي:

أ .قطاع الزراعة:

فيها يتعمؽ بالواقع الزراعي في األراضي الفمسطينية فقد بمغت الهساحة الزراعية الكمية
نحو()1.8549هميوف دونـ ,وىو ها يشكؿ()%31هف الهساحة الكمية لمضفة الغربية
وقطاع غزة ,حيث تحوي الضفة الغربية()%91هنيا ,بينها قطاع غزة يحوي

عمى()%9هنيا ,وتقسـاألراضيالزراعيةحسبهصادرالريإلىقسهيفالزراعةالبعمية
الدخول5104/0/52تاريخhttp/ www.asdaapress.com
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والزراعةالهروية,حيثأف()%10هفالهساحةالهزروعةفيالضفةالغربيةوقطاعغزة
تعتهد عمى الزراعة الهروية بنسبة()%5في الضفة الغربية (هناطؽ غور األردف وهحافظة

طولكرـ وجنيف)و()%60في قطاع غزة,أها باقي الهناطؽ فتعتهد عمى الزراعة البعمية
وىيتشكؿ()%95هفاألراضيالزراعيةفيالضفةالغربيةو()%40فيقطاعغزة 

(,2015,PCBSص .)28

أها كهيات الهياه الهتاحةلمزراعةفقدبمغت(150هميونـ )3سنوياً ,وىوهايشكؿ()%45
,وىيهقسهةهابيفالضفةالغربيةبواقع(  70هميوفـ,)3
هفإجهاليالهياهالهستخدهة 

وقطاعغزةبواقع( 80هميوفـ  ,)3ولقدأشارتقريرلمبنؾالدولينشرعاـ( )2009أف
الهياهالفمسطينيةوخاصةلقطاعالزراعةسيؤديإلىزيادة

رفعقيوداالحتبلؿعفهصادر

هساىهة الزراعة في الناتج الهحمي اإلجهالي بنسبة( )%10وسوؼ يوفر حوالي( 110
ألؼ)فرصةعهؿإضافية(و ازرةالزراعة .)12,2010,

فيهايتعمؽباألسهدةوالهبيداتالهستخدهةفيعهميةالزراعةفإفالهؤشراتتدؿعمى

أف استخداـ الهبيدات ىو في ازدياد هستهر واف كاف استخداـ األسهدة بصورة أكبر كها

يتضحهفالشكؿرقـ()5.2الذييعطيلهحةعفاستخداـاألسهدةوالهبيداتلمفترةها

بيفعاـ( .)2008–2004

شكؿ رقـ (  ) 5.2استخداـ األسمدة و المبيدات الحشرية في األراضي الفمسطينية 2008 – 2004

المصدرPCBS:وسمطةجودةالبيئة,البيئةوالتنهيةالهستداهةفيفمسطيف,2014,ص .22
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إف هساىهة قطاع الزراعة في االقتصاد الفمسطيني ليست كبيرة فبعد أف كاف يشكؿ
( )%4.2هف الناتج الهحمي اإلجهالي عاـ( ,)2013إال أنو انخفض إلى()%3.8عاـ
()2014ثـانخفضإلى()%3.3عاـ(,2016,PCBS()2015ص .)171
ب .التنوع الحيوي:

تتهيز األ ارضي الفمسطينية بوجود تنوع حيوي  ونظاـ بيئي فريد وذلؾ بسبب هوقعيا

الجغرافيوتضاريسيا وتاريخياالعريؽحيثيوجدفيفمسطيفالتاريخيةحوالي( 51ألؼ)
نوع هف أنواع الكائنات الحية  ,وتشكؿ()%3هف التنوع الحيوي العالهي حيث يقدر عدد
األنواعالحيوانيةالتيتعيشفيفمسطيفالتاريخيةحوالي( )30850نوعهنيا)30000(,

نوعهفالبلفقاريات,و()373نوعهفالطيور,و()297نوعهفاألسهاؾ)9(,نوعهف
الثديات)81(,نوعهفالزواحؼ)5(,أنواعهفالبرهائيات(,2016,PCBSص .)20

يوجدفيفمسطيفأكثر هف( )2000نوع هف النباتاترغـصغرحجهياإالأفالتبايف
والتضاريس الطبيعية ساعدت عمى ذلؾ ففييا الهناطؽ الصحراوية
الجغرافي والهناخي 
السيميةوالغوريةالتيتنخفض()394عفسطحالبحر(PCBSوسمطةالجودة,

والجبميةو

,2014ص .)26

فيهايتعمؽبالهحهياتالطبيعيةفإنويوجدفياألراضيالفمسطينية()51هحهيةطبيعية
تبمغ هساحتيا(514.7كـ )2هشكمة حوالي( )%9هف هساحة الضفة الغربية(هركزالتعميـ

البيئي,2016,ص .)1

أهاالغاباتفياألراضيالفمسطينيةبمغتهساحتيافيالضفةالغربيةحوالي()7830
ىكتارفيالعاـ(%1( )2012هفإجهاليهساحةالضفةالغربية),هنيا( 4200ىكتار)

تـضهياخمؼجدارالضـوالتوسع ,و( 150ىكتار) تقعشرقيىذاالجدار(, PCBS

,2016ص .)32

واالجتهاعي
رغـ القيهة الكبيرة لمتنوع الحيوي عمى الهستوى الجهالي واالقتصادي 
والطبيعيإالأنوالتزاؿاألخطارتحدؽبيذاالتنوعبسببتدهير وفقدافالهواطفالبيئية
الطبيعيةلؤلنواع ويتـذلؾهفخبلؿتغييراستخداهاتاألراضيلصالحاألنشطةالبشرية

واالستثهارات االقتصادية غير الهستداهة  ,وتحويؿ جزء هف األراضي لصالح
اليوهية ,

والهساكف ,كاف لبلحتبلؿ دور بارز في تدهير
استخداهات أخرى كالزراعة وشؽ الطرؽ 
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ىذا التنوع عبر هستوطناتو الهنتشرة في الضفة الغربية  وها يترتب عمى ذلؾ هف نيب
وتجريؼلؤلراضيبكؿهاتحتويوهفتنوعبؿ وتقطيعأوصالياعبرجدارالضـوالتوسع
ويهكفإجهاؿاألسبابالتيتيددالتنوعالحيوي ودرجةخطورتياهفالجدوؿرقـ( )5.3

جدوؿ رقـ (  )5.3درجات التيديد و التنوع الحيوي في الضفة الغربية و قطاع غزة
التيديد
تجزئة الموائؿ

درجة التيديد

األسباب
التهددالعهرانيالعشوائي,إزالةالغابات .
أنشطةالغاباتالعشوائية,الجفاؼ,هصادرةاأل ارضي .

الضفة الغربية

قطاع غزة

هرتفعجداً 

هرتفعجداً 

االستيطاف,الطرؽااللتفافية,جدارالضـوالتوسع .
التصحر وتآكؿ
التربة

الرعي الجائر ,تهدد األراضي الزراعية ,تجريؼ هرتفع 
الرهاؿ 

هرتفعجداً 

هوانئالصيد,الطرؽ .
التحضر

األنشطةالعسكرية,الهستوطنات,الوضعالسياسي  .هرتفعجداً 

إزالة الصخور

إنشاءهوانئالصيد,حواجزالهياه,األنشطةالساحمية  .هتدنيجداً 

هتوسط 

اليجرةلمهدفالكبرى,إنشاءهناطؽتجارية وصناعية .
اقتالع األشجار

الهستوطنات,القواعدالعسكريةاإلسرائيمية .

هتدني 

هرتفعجداً 
هرتفع 

الهناطؽالعازلةاألهنية,الطرؽااللتفافية .
الرعي الجائر
تدىور األراضي

تدنيهعدالتسقوطاألهطار ,أنواعالنباتاتالغازية هتدني 

هتدنيجداً 

االحتبلؿ,الهستوطنات,القواعدالعسكريةاإلسرائيمية  .هرتفع 

هرتفعجداً 

الضارة .
العجز في الهبادرات االقتصادية ,نفص الهعرفة لدى
الهزارع .
لتسويؽواإلقراض .

نقصالتخطيطوالتكنولوجياا

تغير المناخ

أنهاطالهناخغيراالعتيادية,النهوالسكاني .

االستنزاؼ

أدواتتشريعيةضعيفة,الصيدالتقميديوالتجاري  .هرتفع 

الجائر

ضعؼ تطبيؽ القانوف ,ضعؼ الوعي العاـ ,الصيد
الجائر .
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هتدني 

هتوسط 
هرتفعجداً 

واألراضي هتوسط 
التخمص هف الهياه العادهة في األودية 

التموث

الزراعية .

هرتفعجداً 

واألسهدة الكيهاوية ,حوادث تسرب
استخداـ الهبيدات 

النفط .

التخمصهفالهياهالعادهةفيالبحر .
التخمصالعشوائيهفالنفاياتبشتىأنواعيا .
جدار الضـ و
التوسع

االحتبلؿ,الهستوطنات,القواعدالعسكريةاإلسرائيمية  هرتفعجداً 

هتدنيجداً 

Source: Palestine's Fifth national Report to the onvention on Biological
Diversity,2015.


الحادي عشر :الواقع االقتصادي:
بمغت قيهة  GDPفي األراضي الفمسطينية باألسعار الثابتة(7721.7هميوف )$خبلؿ

العاـ  2015هسجبلً ارتفاعاً بنسبة ( )%3.5هقارنة هع العاـ ( ,)2014هها انعكس
إيجاباًعمىنصيبالفردهفالناتجالهحمياإلجهاليباألسعارالثابتةحيثبمغ(1745.9

) $خبلؿ نفس العاـ هسجبلً ارتفاعاً بنسبة()%0.5عف العاـ( ,)2014فيها بمغ قيهة

الدخؿالقوهياإلجهاليلعاـ( )2015حوالي(8386.3هميوف ,)$وبمغنصيبالفردهنو

(,2016, PCBS()$1897.5ص .)165

باإلضافة إلى ذلؾ ,أشارت نتائج هسح القوى العاهمة إلى أف نسبة الهشاركة
ىي()%45.8هف إجهالي القوى البشرية (األفراد الذيف أعهارىـ  15سنة فأكثر) في
)وىيأعمىهفالعاـ()2013التيبمغت( .)%43.6
عاـ(2014و 2015

والخدهات  فقد سجؿ الرقـ القياسي ألسعار الهستيمؾ في
فيها يتعمؽ بأسعار السمع 
األراضيالفمسطينيةارتفاعاًبنسبة()%1.43خبلؿالعاـ()2015هقارنةهعالعاـ( )2014

(,2016,PCBSص .)148

فيها يتعمؽ بقطاع التجارة الخارجية فقد بمغ إجهالي الواردات السمعية ( 5225.5هميوف
)$عاـ( ,)2015حيث انخفضت بنسبة( )%8.1هقارنة هع عاـ( ,)2014بينها بمغت
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الصادرات السمعية خبلؿ العاـ() 2015حوالي( 957.8هميوف ,)$وىو أعمى هنو في
عاـ()2014بنسبة(,2016,PCBS()%1.5ص .)223

هف بيف الهشكبلت الهستعصية التي يعاني هنيا الهجتهع الفمسطيني هشكمتيالبطالة
والفقر حيث سجمت هعدالت البطالة في العاـ( ) 2015انخفاض عف العاـ()2014
بنسبة()%1حيث بمغت( ,)%25.9بينها بمغت()%23.4عاـ( ,)2013وفيها يتعمؽ
بهشكمةالفقرالتيتعتبرهفأكثرالهشكبلتالتيتعانيهنياالدوؿالناهية ,والتيتعتبر

ياتالتيتعهؿالدوؿوالهنظهاتالدوليةعمىالحدهنيا وتقوـالدوؿبقياس

هفأكثرالتحد

الفقر لهعرفة هدى التقدـ الذي حققتو الدولة في هعالجة ىذه الظاىرة ففي األراضي

الفمسطينيةقدرخطالفقرلؤلسرةالهكونةهفخهسأفراد(شخصيفبالغيف وثبلثةأطفاؿ)

حوالي(*2293شيكؿ),بينهابمغخطالفقرالهدقعلنفساالسرة(1832شيكؿ),بناءعمى
ىذهالهعطياتيوضحالجدوؿرقـ()5.4حالةالفقرفياألراضيالفمسطينية .
الجدوؿ رقـ()5.4نسب الفقر بيف األفراد وفقاً ألنماط استيالؾ األسرة الشيري في األراضي
الفمسطينية،



الفقر
 2010

الفقر المدقع

 2011

 2011

 2010

النسبة  الهساىهة  النسبة  الهساىهة  النسبة  الهساىهة  النسبة 
فمسطيف 

 100  25.7

 100  25.8

الضفة 

 44.6  18.3

 42.7  17.8

 8.8

 55.4

 57.3  38.8

 23

قطاعغزة 

 38

 100  14.1

الهساىهة 

 12.9

 100

 38.8

 7.8

 37.5

 61.2

 21.1

 62.5

المصدر,PCBS:أحواؿالسكافالفمسطينييفالهقيهيففيفمسطيف,2016,ص,30راـا﵀,فمسطيف 

يعانيقطاعغزةهفضغطشديدوهيددباالنييار بسببالحصارالهفروضعميوألكثر
هفعشرسنواتحيثارتفعتهعدالتالفقرفيوحسبالهركزالفمسطينيلحقوؽاإلنساف

إلى()%65وارتفعتالبطالةإلى()%47ويعتهد()%80هفسكانوعمىالهساعدات
الخارجيةلتأهيفالحداألدنىهفهتطمباتالحياةاليوهية .

* الشيك ل العملة االسرائيلية و ىي ادلتداولة يف األراضي الفلسطينية و بلغ سعر صرفها مع الدوالر  5104 /3/6كل واحد دوالر يساوي  3.4شيكل

http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2017/1/8
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المبحث الثاني :مقترح استراتيجية لالقتصاد األخضر في األراضي الفمسطينية

تمييد:

قد يرى البعض أنو في ظؿ وجود احتبلؿ وانقساـ وتشرذـ فمسطيني أف طرح هوضوع
االقتصاد األخضرىو هف باب الترؼ الفكريولكف الشواىد التاريخية تؤكدعمى أف األهـ

الحية ىي التي تخطط لهستقبميا في أحمؾ ظروفيا ,إف ها تهخضت عنو نتائجالدراسة
القياسيةالحاليةوالدراساتالسابقةالتيأبرزتالدورالحيويلبلقتصاداألخضرفيدوؿ

العالـ الهختمفة وهنيا الدوؿ الناهية يعطي هحفز لتعهيـ ىذه التجربة عمى األراضي
الفمسطينية هع هراعاة خصوصيتيا ,لذلؾ يقدـ الباحث هقترح استراتيجية لبلقتصاد
األخضرتنبعهفاحتياجاتالحالةالفمسطينيةوتتسـبنوعهفالهرونةوالواقعيةوتبلهس

هشكبلتحقيقيةيعانيياالهجتهعالفمسطيني,ولكفبداي ةًالبدهفتسميطالضوء عمىأىـ

التحدياتوالهتطمبات وهدىالحاجةالفمسطينيةلبلقتصاداألخضر .


أوالً :تحديات تحقيؽ التنمية المستدامة واالقتصاد األخضر في األراضي الفمسطينية:

إفأىـهايهكفاستنتاجوهفدراسةواقعالتنهيةالهستداهةفياألراضيالفمسطينيةىو
هعرفةهدىالتحدياتالتيتواجوكؿقطاعهفالقطاعات,والهعيقاتالهشتركةلمقطاعات

كافة ,والتي يهكف إجهاليا في سببيف رئيسييف أوليها وجود االحتبلؿ  ,وثانييها ضعؼ
اتيجياتوالخططالتنهويةهف

البناء الهؤسساتي الفمسطيني,فرغـإعدادالعديدهفاالستر

قبؿجياتاالختصاصإالأفىذهالخططلـتنفذعمىالوجواألكهؿبسببضعؼالدعـ

افيوغيابالسيطرةالكاهمةعمىاألراض,فيذهالحالة
والهيزانيات ,وغيابالتكاهؿالجغر 
التي تهر بيا األراضي الفمسطينية تعتبر الحالة النادرة في العالـ التي تواجو هخططيف
هتناقضيف الستغبلؿ هواردىا الطبيعية ,الفمسطيني يحاوؿ استغبلؿ هوارده لتحقيؽ تنهية

وىذا ها
هستداهة يقابمو الهحتؿ الذي يسرؽ تمؾ الهوارد لصالح حفنة هف هستوطنيو 

يتضحهفبالشكؿرقـ( .)5.3
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العراقٌل امام التخطٌط التنموي الشامل

نقص االستثمارات

االحتالؿ اإلسرائيمي
الهجرة
االغالق و العزل



قٌود على الحركة

مصادرة االراضً
غٌاب التكامل الجغرافً
تجزئة االراضً

محدودٌة الفرص

االقتصادٌة

تشوه المنظر الجمالً

زٌادة البطالة

افتقار للمناطق المفتوحة



زٌادة الكثافة السكانٌة



تدمٌر البنٌة التحتٌة

إزالة الغابات

اإلدارة غٌر السلٌمة بٌئٌا
للنفاٌات

التلوث (األرض،
الماء والهواء)
تفاقم المشاكل
االجتماعٌة و
الصحٌة

استنزاف المٌاه

نقص اإلنتاج
الزراعً
تدهور التنوع
الحٌوي
والتصحر
زٌادة الفقر

شكؿ رقـ (  ) 5.3دور االحتالؿ في إعاقة التنمية المستدامة في األراضي الفمسطينية

المصدر:أريج,الوضعالراىفلمبيئةالفمسطينيةهفهنطؽحقوؽاإلنساف,2011,ص .12

يمكف إجماؿ أىـ تحديات التي تواجو تحقيؽ االقتصاد األخضر و التنمية المستدامة في

ةالتخطيطوالتنهيةاإلدارية,2014,ص )11-9

األراضي الفمسطينية بالنقاط التالية(:و ازر

 .1االحتالؿ اإلسرائيمي :

يعتبر االحتبلؿ هعيؽ أساسي لتحقيؽ التنهية الهستداهة في األراضي الفمسطينية
عبر سيطرتو عمى كؿ هفاصؿ األراضي الفمسطينية ولعؿ الشكؿ رقـ ( )3.5يعطي
تصورعاـحوؿهدىالييهنةاإلسرائيميةعمىهجهؿالحياةالفمسطينية .

 .2المجتمع الدولي :

تواطؤ الهجتهع الدولي في عدـ لجـ االحتبلؿ اإلسرائيمي لوقؼ اعتداءاتو اتجاه
الفمسطينييف أعطى االحتبلؿ حاف اًز لبلستهرار في اعتداءاتو وتكثيفيا ,فرغـ وجود

العديد هف الق اررات الدولية التي تجرـ االحتبلؿ واالستيطاف إال أنيا تفتقد لئلرادة
السياسية في تطبيقيا ,ويساىـ الهجتهع الدولي في إعاقة تحقيؽ التنهية الهستداهة في
األراضي الفمسطينية عبر تقنيف الدعـ الهادي الهقدـ لهشاريع التنهية الهستداهة حيث
يذىبجؿالدعـنحوالهصاريؼالتشغيمية .
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 .3االنقساـ الفمسطيني الداخمي :
رغـ صغر هساحة فمسطيف قاـ االحتبلؿ بتجزئتيا ثـ جاء االنقساـ الفمسطيني ليج أز
الهج أز ويزيد الصدع واألحقاد داخؿ البيت الفمسطيني هها شكؿ عائقاً أساسياً أهاـ

تحقيؽ التنهية حيث تعددت الحكوهات والرؤى والخطط بكؿ ها تحويو هف تناقضات

وتنافر ولقد كاف قطاع غزة الخاسر األكبر هف ىذا االنقساـ عمى هدى سنواتو العشر

الهاضية .

 .4عدـ توفر بيئة قانونية كافية تحفز عمى التحوؿ نحو االقتصاد األخضر وتحقيؽ
التنمية المستدامة:

ال بد هف توفر شبكة هف القوانيف في الهجاؿ االقتصادي واالجتهاعي والبيئي تعهؿ
عمى تغيير ىيكمة االقتصاد الفمسطيني نحو االقتصاد األخضر وتوفير الهحفزات

الهشجعةعمىىذاالتحوؿ .

 .5تراجع األوضاع االقتصادية:

يعانياالقتصادالفمسطينيهفحالةتبعيةشبوكاهمةلبلقتصاداإلسرائيميههاجعؿ

االقتصاد الفمسطيني تحت رحهة االحتبلؿ الذي يسيطر عمى هعابر وحركة الهوارد
واألفرادوكؿذلؾساىـفيزيادةهعدالتالفقروالبطالةفياألراضيالفمسطينية .

 .6تحديات بيئية:

إف استهرار استنزاؼ الهوارد الطبيعية سواء هف االحتبلؿ أو داخمياً عبر أنهاط
اإلنتاج واالستيبلؾ غير الهستديهاف يؤدي لنضوب تمؾ الهوارد  وكذلؾ انتشار كافة

أشكاؿ التموث التي تؤثر عمى كافة هكونات النظاـ البيئي هها ينعكس سمباً عمى
تحقيؽاالقتصاداألخضروالتنهيةالهستداهة .

ثانياً :مدى حاجة األراضي الفمسطينية لالقتصاد األخضر:

االجتهاعيوالبيئيفياألراضيالفمسطينيةلوحظ

بعد االطبلععمىالواقعاالقتصاديو
ةواستنزاؼفيأغمبالقطاعات ,والهجاالتالتيىيهوضعاىتهاـ لبلقتصاد
سوءاإلدار 
والسياحة,
األخضر كقطاع الهياه والصرؼ الصحي والزراعة والصيد والنقؿ والطاقة 

باإلضافة لمعديد هف الهشكبلت البيئية التي تؤثر عمى التوازف البيئي  ,وترتد سمباً عمى

ةوالتصحروتموثالتربةوارتفاعدرجاتالح اررة
الواقعاالقتصاديكانبعاثاتالغازاتالضار 
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وغيرىاهفالهشكبلت  ,وفيذاتالوقتنجدأفىناؾهشكبلتفيالجانباالقتصادي
والبطالة,كؿالهشكبلت السابقة ىي
واالجتهاعي  ,ولعؿعمىرأس تمؾالهشكبلت الفقر 
هوضعاىتهاـلبلقتصاداألخضر يعهؿعمىوضعحموؿلتمؾالهشكبلتعمىالهستوى

الهحميوالدولي .


ثالثاً :مدى قبوؿ المجتمع الفمسطيني لمفيوـ االقتصاد األخضر :

 تشير العديد هف الشواىد أف الهجتهع الفمسطيني سبؽ صناع القرار في التعرؼ عمى

جدوى االقتصاد األخضر في تحقيؽ النهو وهعالجة الفقر وخمؽ فرص العهؿ وهعالجة
قضاياالبيئة ويعززذلؾالدالئؿالتالية :

 .1الدورالكبيرلمههارساتالخضراءفيتخفيؼوطئةالحصارعمىقطاعغزة
فقدوفرتعهمياتتجهيعالهخمفاتالببلستيكيةوالهعدنية وهخمفاتالهبانيالعديدهف

الدخوؿلمفئاتالفقيرة ,وساىهتفيالتخمصاآلهفهفتمؾالنفايات ,وتـإعادةتدوير
جزءهنياخاصةالهتعمقةبقطاعاالنشاءاتههاوفرالعديدهفهستمزهاتالبناءالتي

حرـاالحتبلؿقطاعغزةهنيا,كهاوفرتالطاقةالهتجددةحموالً لبلنقطاعالهتواصؿ

لمكيرباء .

 .2وجود العديد هف التجهعات الشبابية التي أصبحت تنادي بضرورة تطبيؽ االقتصاد
األخضرونشرثقافتوفيالهجتهعالفمسطينيوهنيا"تجهعالهعرفةالخضراء".

 .3وجودالعديدهفاالبتكاراتالفمسطينيةالخضراء:

ساىـالشبابالفمسطينيفيإيجادالعديدهفاالبتكاراتالخضراءفي قطاعالطاقة
الهتجددة ,وهنيا عمى سبيؿ الهثاؿ تهكف عدة طبلب هف كمية االقتصاد والعموـ

اإلدارية في جاهعة األزىر بغزة هف تصهيـ تطبيؽ نظاـ الطاقة الشهسية عمى إحدى
,وىناؾالعديدهفاالبتكاراتاألخرىفيهجاؿالطاقةالهتجددةتـ
هباني الجاهعة  

التطرؽليافيىذاالفصؿ ,وفي قطاع االنشاءاتابتكر الشباب الفمسطينيأحجار
اتوغيرىا
صديقةالبيئة  ,وفيقطاعالنقؿىنالؾأفكارلسياراتالكيربائيةتمؾالهبادر 
فيبداياتياوىيبحاجةلهزيدهفالدعـ .

جتمع ادلعرفة اخلضراء إطار شبايب من طالب اجلامعات من ختصصات خمتلفة يهتم بقضايا االقتصاد األخضر و ينشر الوعي حوذلا .
تاريخ الدخولhttp://www.aliqtisadi.ps 5104/3/01
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 .4قياـ بعض هؤسسات التهويؿ  وشعو اًر هنيا بالهسؤولية االجتهاعية بتوفير قروض
خضراءلهشاريعاالقتصاداألخضروهنيابنؾفمسطيف.

وجوالعديدهفالهؤسساتالعاهةوالخاصةلبلعتهادعمىالطاقةالهتجددة.

 .5ت
 .6توفرالتهويؿالدوليلمعديدهفهشاريعاالقتصاداألخضر.

 .7حصوؿ بعض األبنية الفمسطينية عمى شيادات خضراء فقد افتتحت بمدة عقابا
بهحافظةطوباسواألغوارالشهاليةالهدرسةالخضراءاألولىفياألراضيالفمسطينية

وفقاًلهعاييرالدليؿاإلرشاديالفمسطينيلؤلبنيةالخضراء.

 باإلضافة لجيود الهجتهع الفمسطيني لدعـ هبادرات االقتصاد األخضر فإف الجيات
الهختصة الفمسطينية تبنت العديد هف االستراتيجيات في ىذا الهجاؿ ,وهنيا استراتيجية
البيئة القطاعية ,واالستراتيجية الوطنية لمتنوع الحيوي واستراتيجية قطاع الهياه ,والهياه

العادهة ,واستراتيجية القطاع الزراعي ,واالستراتيجية الوطنية إلدارة النفايات الصمبة
باإلضافةلقطاعالطاقةوالتكيؼهعالتغيرالهناخي 

(سمطة جودة البيئة &, 2014,UNDPص )22إالأفىذهاالستراتيجياتتفتقرلمتكاهؿ
فيهابينيا  ,وتعانيهفنقصالتهويؿ  ,وبطءالتنفيذ ,وعدـتوفرالكوادرالبشريةالهختصة

ىذاهاأكدتودراسة).(Eco-union & Et al, 2016

فيها يتعمؽ باالتفاقيات الدولية فقدشاركت الجيات الهسؤولة الفمسطينية في اجتهاعات
االتفاقيات الدولية وهنيا االتفاقية اإلطارية لتغير الهناخ,اتفاقية هكافحة التصحر,اتفاقية

التنوع البيولوجي ,اتفاقية بازؿ لمتحكـ في النفايات الخطرة العابرة لمحدود والعديد هف
االتفاقياتاألخرىبيذاالشأف(سمطةجودةالبيئة,2017,ص .)1

إف كؿ ها سبؽ باإلضافة إلى الدراسة القياسية الحالية ,والعديد هف الدراسات األخرى
أكدتعمىالدورالحيويلبلقتصاداألخضرفيخمؽهزيدهفالنهواالقتصادي فرص

وىذا ها يفند عدـ وضع الحكوهة الفمسطينية
والحد هف هشكمتي الفقر والبطالة ,
العهؿ 
االقتصاداألخضرضهفاىتهاهاتيابحجةتأثيرهالسمبيعمىالنهوكهاجاءفيالتقرير

الفمسطينيلمتنهيةالهستداهةفيريولعاـ( )2012لذلؾالبدهفاالستفادةهفهبادرات
االقتصاداألخضروالتجاربالرائدةفيىذاالهجاؿ وبناءاستراتيجيةفمسطينيةلبلقتصاد
تاريخ الدخولhttp://www.maan-ctr.org5104/3/01
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واستمياهاً هف تجارب
األخضر تراعي الحالة الفمسطينية لذلؾ وهف خبلؿ ىذه الدراسة 
دولية ناجحة تحاوؿ الدراسة وضع اطار عاـ لهقترح استراتيجية لبلقتصاد األخضر في

األراضيالفمسطينية .

رابعاً  :شروط نجاح االستراتيجية الفمسطينية لالقتصاد األخضر:

 .1توفرالقناعةبأىهيةاالقتصاداألخضرلدىالقيادةالسياسية:

إفاألساسلنجاحأيعهؿىوتوفرقناعةراسخةبأىهيةىذاالعهؿوخاصةهفقبؿ
الجيات الهسؤولة ,بعد االطبلع عمى هواقؼ الهسؤوليف الفمسطينييف فيها يتعمؽ
باالقتصاد األخضر نجد ىناؾ تناقض في التصريحات ففي تقرير فمسطيف لؤلهـ

الهتحدةلمتنهيةالهستداهةفيريو()2012أكدأفالسمطةالتنظرلبلقتصاداألخضر
كأولوية ويبرر ذلؾ بسببيف أوليها خوفاً أف يؤثر االقتصاد األخضر سمباً عمى النهو

االقتصادي وثانييها خوفاً هف الهعيقات االسرائيمية ( Palestinian National

)Authority, 2012, p.44فيالهقابؿنجدتصريحاترئيسسمطةجودةالبيئةفي

العربيلمتنهيةالهستداهةأفلدىفمسطيفالعديدهفاالستراتيجياتوالهبادرات
الهنتدى 

الوطنيةوالسياساتوالقوانيفالتيتدعـوتصبفياتجاهاالقتصاداألخضر* 
 .2اشراؾأصحابالهصمحة:

يفوالهعنييفبتمؾ
اليهكفأفيكتبالنجاحألياستراتيجيةهالـيشارؾفيياالهتأثر 

االستراتيجي ة فيـ الذيف سيقع عمييـ واجب التنفيذ لذلؾ فإف هشاركتيـ في بناء
االستراتيجيةيزيدقناعتيـبالتنفيذالدقيؽليا .

 .3البرناهجالسياسيالفمسطيني:

األراضيالفمسطينيةذاتطبيعةخاصةفييتعيشتحتاحتبلؿ  ,وفيكؿاألعراؼ

وأشكاؿ الهقاوهة تتعدد ,فهنيا الهسمحة ,والسمهية  ,وهنيا
الدولية االحتبلؿ يقاوـ 

التفاؽعمىأسموبالهقاوهةحتىوافكانتالعسكرية

الهزاوجةبيفاألسموبيف,إفا
يعلمطاقةوالهياه

يهكفأفيطبؽهعواالقتصاداألخضرفيحدودهالدنياكإنشاءهشار

وغيرىا بحيث يكوف هوطنيا دوؿ الجوار لعدـ تعرضيا ألذى الهحتؿ أو تكوف في
الداخؿ ويؤهفعمييادولياً .

تاريخ النشر www.alwatanvoice.com13-12-5102 :
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يعيةوالقانونيةالهحفزةلبلنتقاؿنحواالقتصاداألخضر.
 .4توفرالبيئةالتشر 
 .5توفرالتهويؿالكافيلتطبيؽبراهجاالستراتيجيةفيالوقتالهناسب .

خامساً :األسس التي أُعتمد عمييا في بناء االستراتيجية:

اعتهدتالعديدهفالدوؿفيبناءاستراتيجياتياالهتعمقةباالقتصاداألخضرعمىالتقرير
الذي أصدره برناهج األهـ الهتحدة لمبيئة «نحو اقتصاد أخضر ..هسارات إلى التنهية
الهستداهة والقضاء عمى الفقر» ,سواء في القطاعات الهستيدفة أو النسبة الهستقطعة هف

الناتجالهحمياإلجهاليلتخضيراالقتصاد,وكذلؾالنسبةهفىذااالستقطاعالذيسيوجو
لكؿ قطاع هف القطاعات العشرة الهستيدفة هع هراعاة ظروؼ الدولة وشارؾ برناهج األهـ

الهتحدة لمبيئة عبر خبرائو بإعداد استراتيجيات لبلقتصاد األخضر لتمؾ الدوؿ بعد دراسة
هعهقة لواقع تمؾ الدوؿ ,كذلؾ اعتهد الباحث في اعداد هقترح االستراتيجية عمى
استراتيجياتدوؿأخرىفياالقتصاداألخضركاألردفوكينيا,كهابنيتىذهاالستراتيجية

استناداًلبلستراتيجياتالقطاعيةالتيأعدتياالجياتالحكوهيةالفمسطينية وتحهؿكثيرهف

والزراعة
هعاني االقتصاد األخضر خاصة االستراتيجية الهتعمقة بقطاع الهياه والطاقة 

دارةالنفايات .
وا 

سادساً :األىداؼ المرجوة مف تنفيذ مقترح االستراتيجية:
 .1تعزيزالبنيةالتحتيةالهستداهة.
الهرونةوالقدرةعمىالتكيؼ.

.2

 .3اإلدارةالهستداهةلمهواردالطبيعية.
 .4تعزيزكفاءةاستخداـالهوارد.

 .5اإلدهاجاالجتهاعي وسبؿالعيشالهستداهة .
كافةالقطاعاتالهستيدفةوالتي

ستعتهداالستراتيجيةعمىتحقيؽاألىداؼالسابقةفي

ىيبحاجةإلعادةىيكمتيالتوائـهتطمباتاالقتصاداألخضر  ,وتتهثؿىذهالقطاعاتفي

,التكنولوجياواالستثهار,النفايات) .

اعةوالتنوعالحيوي,النقؿ
(الهياه,الطاقة,الزر 
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سابعاً  :بنود االستراتيجية المقترحة :

يهكفاستنتاجالتحميؿالرباعيلبلستراتيجيةالقائـعمىتحديدالفرص,والتحديات ,

ونقاطالقوة,والضعؼهفالهحاورالسابقةفيىذاالفصؿ.

والبراهج ثـ هؤشر
واإلجراءات 
يتكوف هقترح االستراتيجية هف تحديد األىداؼ والسياسات 

األداءفيكؿقطاعهفالقطاعاتالهستيدفةكهاىوهوضحفيالجدوؿرقـ( .)5.5

أوالً  :اإلدارة المتكاممة لممياه:

يهكفتحقيؽاإلدارةالهتكاهمةلمهياههفخبلؿثبلثهجاالترئيسيةوىي :
 تطويروحهايةهصادرالهياهوفؽاإلدارةالهتكاهمةلمهياه.
 تحقيؽالعدالةفيتوزيعخدهاتالهياه.

 تحديدإدارةفاعمةوترسيخهبادئالحكـالرشيدفيسمطةالهياه.
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جدوؿ رقـ( )5.5مقترح استراتيجية االقتصاد األخضر في األ راضي الفمسطينية
المجاؿ االستراتيجي  : 1تطوير و حماية مصادر المياه وفؽ اإلدارة المتكاممة لممياه
األىداؼ البرامج

مؤشر األداء

اإلجراءات
التقميديةواستعهاليا .

نسبةانجازالحساباتالقوهيةلمهياه .

ليوالزراعي .
تأىيػ ػػؿوتطػ ػػويراآلبػ ػػارو نسبةاآلبارالهؤىمةلبلستخداـالهنز 
تحسػ ػ ػػيفكفػ ػ ػػاءةاسػ ػ ػػتخداـ نسبةالزيادةفيالينابيعالهستخدهة .
الينابيع .

كهيػػةالزيػػادةفػػيإهػػداداتالهيػػاههػػفالهصػػادرالتقميديػػة
الجديدة .

تحسيف األداء الهائي في نسبةالهياهالهستخدهةسنوياًفيالقطاعالزراعي .
القطاعالزراعي .

تطويرالهصادرالبديمة 

تحميػػةهيػػاهالبحػػروالهيػػاه حج ػػـالزي ػػادةف ػػيكهي ػػاتالهي ػػاهالناتج ػػةع ػػفهحط ػػات
شبوالهالحة .

التحميةلبلستخداهاتالهختمفة .

اسػ ػ ػػتغبلؿهيػ ػ ػػاهاألهطػ ػ ػػار كهيةالزيادةفيالهياهالناتجةعفالحصادالهائي 
والهيػ ػ ػػاهالسػ ػ ػػطحية(بنػ ػ ػػاء (آبارجهعوسدود) .
برؾوسدودتجهيعية) .
إعادةتدويرهياهالصػرؼ إنشػػاءهحطػػاتإلعػػادةتػػدويرهيػػاهالصػػرؼالصػػحيو
الصحيوالرهادية .

الهياهالرهاديةواستخداهيالمريفيالقطاعالزراعي 

الرصدالهائي 

رصػ ػػدوهراقبػ ػػةالهصػ ػػادر نسبةتغطيةشبكةالرصدهفهجهوعهصادرالهياه .
الهائيةكهاونوعاً .

الحفػػاظعمػػىجػػودةالهيػػاه نسػ ػ ػػبةتغطيػ ػ ػػةفحػ ػ ػػصالهصػ ػ ػػادرالهائيػ ػ ػػةالهخصصػ ػ ػػة
فيالهصادرالهائية .

لبلستخداـالهنزلي(الشرب) .

الهحافظ ػ ػ ػػةعم ػ ػ ػػىنوعي ػ ػ ػػة اعدادفحوصاتدوريةعمىالهياهالجوفيةوفؽالهعايير

الهيػ ػ ػ ػػاهالجوفيػ ػ ػ ػػةوهنػ ػ ػ ػػع الدولية .
تسربالهموثاتليا .
الهعرفةالهائية 

تحسيف كفاءة استخداـ المياه ،،،حماية مصادر المياه مف التموث واالستنزاؼ  ،،،،تعزيز مبادئ المشاركة في التخطيط و التنفيذ

تطويروتحسيفكفاءةالهصادر 

خ ػ ػ ػرائطبهصػ ػ ػػادرالهيػ ػ ػػاه عدداألبحاثالتطبيقيةالهعنيةبدراسةهصادرالهياه 

أعدادالحفراالهتصاصيةلمصرؼالصحيالعشوائي .

نش ػػرال ػػوعيح ػػوؿكيفي ػػة هسػػتوىالتغيػػرفػػياسػػتيبلؾالهيػػاههػػفقبػػؿالقطاعػػات
االستخداـاألهثؿلمهياه  .الهختمفة .
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المجاؿ االستراتيجي :2تحقيؽ العدالة في توزيع خدمات المياه
األىداؼ 

اإلجراءات

البراهج 

هؤشراألداء 

تطػػػػوير األنظمػػػػة الجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػودة تطبيؽهعاييرضبطالجودة .

نس ػ ػػبةاالهتثػ ػػاؿلمهواص ػ ػػفات

ذات العالقػػػػػػػػػػػػػػػػة

الهعتهدة .

و التشػػػػػػػػػػػػػريعات الشاهمة .

والهق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاييسوالهع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػايير

بعدالػػػػػة التوزيػػػػػع كفاءةالتوزيع  إعدادواعتهادنظاـتوزيعلمهياهيتسػـ نسػ ػ ػػبةإنجػ ػ ػػازنظػ ػ ػػاـتوزيػ ػ ػػع
لموصػػػػػػػوؿ إلػػػػػػػى

بالعدالةوفؽترتيباألولويات .

الجودة الشاممة.

عادؿ .
نس ػ ػػبةرض ػ ػػاالهػ ػ ػواطفع ػ ػػف
خدهاتالهياهالهقدهة .

المجاؿ االستراتيجي :3تحديد إدارة فاعمة و ترسيخ مبادئ الحكـ الرشيد في سمطة المياه
تحقيؽ الكفاءة

البنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاء هراجعةوتطويرالييكؿالتنظيهي 

اإلداريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة و الهؤسسي 

والوصؼالوظيفيلمهؤسسة .

التشغيمية لسػمطة لسمطةالهياه 

المياه .

تنظيـ وتنمية

الموارد المائية

إنج ػ ػ ػ ػ ػ ػػازعهمي ػ ػ ػ ػ ػ ػػةتس ػ ػ ػ ػ ػ ػػكيف
اله ػ ػ ػػوظفيفحس ػ ػ ػػبالييك ػ ػ ػػؿ
التنظيهي .

تطويروتطبيؽهنيجيةإدارةاألداء 

نسػ ػ ػ ػ ػ ػػبةااللت ػ ػ ػ ػ ػ ػزاـبتحقيػ ػ ػ ػ ػ ػػؽ

الهؤسسي .

هؤش ػ ػراتاألداءفػ ػػيالخطػ ػػة
االستراتيجية .

التدريب 

تحديػػداالحتياجػػاتالتدريبيػػةلمعػػاهميف الب ػ ػراهجالتدريبيػ ػػةالهنفػ ػػذةو

والتطوير 

فيسمطةالهياهواعدادخطةلذلؾ  .أعدادالهستفيديفهنيا .

تعزيز االتصاؿ و تنهيةالهوارد  إنشاءصندوؽدعـالقطاعالهالي 
التواصػػػػػػؿ عمػػػػػػى
واستقطابالهانحيفلدعهو .
المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتوى االتصاؿ 
الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداخمي و والتواصؿ .

الخارجي .

اعدادوتطبيؽخطةاالتصاؿ 

اصؿالداخميةوالخارجية .

والتو

نس ػ ػػبةإنج ػ ػػازتنفي ػ ػػذالخط ػ ػػة
التطويريةلقطاعالهياه .

نسبةإنجازأنشطة .

خطػ ػ ػػةاالتصػ ػ ػػاؿوالتواصػ ػ ػػؿ

فض ػ ػػحاالنتياك ػ ػػاتاالسػ ػ ػرائيميةبح ػ ػػؽ الداخميةوالخارجيةوخطػة
هصادرالهياهالفمسطينية .

التوعيةالهائية .

هشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاركة تطويراستراتيجيةهشاركة 

نسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبةإنجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػازتط ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوير

القط ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاع القطاعالخاصفيقطاعالهياه .

اس ػػتراتيجيةهش ػػاركةالقطػػػاع

الخاص 

الخاص .
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ثانياً :قطاع الطاقة المتجددة :

اليدؼالرئيسيىوزيادةنسبةالطاقةالهتجددةهفإجهاليهصادرالحصوؿعمىالطاقة

فياألراضيالفمسطينية.
األىداؼ

البرامج
الهتولدةعفكؿهنيا 

المتجػػػػػػػػددة %25

مػػػػػػػػػػػػف الطاقػػػػػػػػػػػػة

الكيربائيػػة بحمػػوؿ

.2020

زيادة الوعي

بجػػػػػػػدوى الطاقػػػػػػػة
المتجددة.

تشجيع المجتمع

اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتخداـ

تكنولوجيػػػا الطاقػػػة

والتطوير 

الفمسػػػػطيني عمػػػػى

فمسػ ػػطيفوالكهيػ ػػةالهتوقعػ ػػةهػ ػػفالطاقػ ػػة والتشريعي 

مسػػاىمة الطاقػػة

تحديدهصادرالطاقةالهتجددةالتػيتبلئػـ االطػػارالقػػانوني التدريب 

أف تصؿ

اإلجراءات
هحطاتخبلياشهسيةأرضية25هيجاواط .

كهي ػ ػ ػ ػ ػ ػػةالطاق ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

أنظهةخبلياشهسيةعمىاألسطح20هيجاواط .

الهتولػ ػػدةهػ ػػفكػ ػػؿ

هحط ػػاتالطاق ػػةالشهس ػػيةالهركػ ػزة(الح ارري ػػة) 20هص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدره ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف
الهصادرالسابقة .
هيجاواط .
الغازالحيويهفهكباتالنفايات18هيجاواط .
الغازالحيويهفالهخمفاتالحيوانية3هيجاواط .
هحطاتالرياحالصغيرة4هيجاواط .
هحطاتهزارعالرياح40هيجاواط .
اقػ ػ ػرارالتشػ ػ ػريعاتوالمػ ػ ػوائحواألنظه ػ ػػةالخاص ػ ػػة هدىاإلقباؿعمػى
بتطػ ػ ػ ػػويروتعزيػ ػ ػ ػػزاسػ ػ ػ ػػتخداـتكنولوجيػ ػ ػ ػػاالطاقػ ػ ػ ػػة الطاق ػ ػػةالهتج ػ ػػددة
هفكؿالقطاعات 

الهتجددة .

اقػ ػرارخط ػػةتط ػػويرالهػ ػواردالبشػ ػريةالقػػػادرةعمػ ػػى عػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػددب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراءات
تصنيعوتركيبوإدارةأنظهةالطاقةالهتجددة .

واألبح ػ ػػاثالقيه ػ ػػة
الهتجددة .

هشاركةالقطاعالخاص 

انبعاثات .C02

االخت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراع
ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيالطاق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

المتجددة.

الحد مف

المؤشرات

تطويراستراتيجيةهشاركةالقطاعالخاصفيدعػـ القيه ػ ػ ػ ػ ػػةالنقدي ػ ػ ػ ػ ػػة
أنشػػطةالطاقػػةالهتجػػددةواسػػتيرادىاواسػػتخداهيا الس ػػنويةإلجه ػػالي
داخؿهؤسساتالقطاعالخاص .

استثهاراتالقطػاع
الخػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاصفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي

أنظهػ ػ ػ ػ ػػةالطاقػ ػ ػ ػ ػػة
الهتجددة .
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التبعيػػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػػف

نظاـحوافز 

االستقاللية وفؾ

اعفاءضريبيعمىأنظهةالطاقةالهتجددة .

نسبةاالستثهار

أسعار تفضيمية لمكيرباء الهتولدة عف الطاقة ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيالطاق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
الهتج ػ ػ ػ ػ ػػددةإلػػ ػ ػ ػ ػػى

الهتجددة .

شراء الحكوهة لفائض الكيرباء الهتولدة عف اجه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالي

االحتالؿ في مجاؿ

الطاقةالهتجددةلدىالهواطنيف .

الطاقة.

االستثهارات .

اعتهادنظاـالتقسيطفيسدادثهفهعداتالطاقة عددالهنازؿو
الهتجددةلمهواطنيف .



الهؤسسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات
الهرتبطػ ػػةبأنظهػ ػػة
الطاقةالهتجددة .

تهويؿهشاريعالطاقةالهتجددة 

استثهارات القطاع الخاص في هجاؿ الطاقة نسبةاالستثهار
ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيالطاق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

الهتجددة.

الهتج ػ ػ ػ ػ ػػددةإلػػ ػ ػ ػ ػػى

الدعـالحكوهيالهوجولهشاريعالطاقةالهتجددة

اجه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالي



االستثهارات .

التهويؿ الدولي الهقدـ لدعـ أنظهة الطاقة نسبةالدعـ
الحكوهيالهوجػو

الهتجددة .

لمطاق ػ ػػةالهتج ػ ػػددة

إلىإجهاليالدعـ 

نسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبة
الهساعدات
الدولي ػػةالهوجي ػػة
لمطاق ػ ػػةالهتج ػ ػػددة

إلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػىإجهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالي
الهسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاعدات
الدولية .
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ثالثاً :قطاع النفايات:

اليدؼالرئيسيىوالحدهفكهيةالنفايات,واعادةتدويرأكبرقدرهنيا,والتخمصاآلهف

هفالنفاياتالخطرة .
التدخبلت 

األىداؼ  البراهج 

هؤشراألداء 

إدارة النفايات الصمبة

اطار تشريعي فاعؿ ينظـ

لمنفايات

الهرتبطةبتدويرالنفايػاتهػع

النفاياتالصمبة .

تحديث القوانيف بها ينسجـ هع التوجيات وجوداطارتنفيذيواضح .
الحديثةإلدارةالنفايات .
لجوانب إدارة النفايات
وضع تعميهات تنفيذية  
الصمبة .



إنشاء هؤسسات فاعمة لئلدارة الهتكاهمة 

وج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػودهؤسس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات



وضع إطار تنظيهي يحدد هسؤوليات

النفاي ػ ػ ػ ػػاتف ػ ػ ػ ػػيجهي ػ ػ ػ ػػع

الهؤسساتذاتالعبلقةبإدارةالنفايات .

هراحميا .



القدرات 
وضع وتنفيذ خطط وبراهج لبناء  

عػ ػػدداتفاقيػ ػػاتالتع ػ ػاوف



شراكة هع هؤسسات هحمية و
تأسيس 

واإلقميهيةوالدولية .

إقميهية  ودولية هختصة بإدارة النفايات 

عددالتجهعاتالسػكانية

ةوالهعرفة .
لتبادؿالخبر 

التيتتوفرفييػاخػدهات

وضع خطة لتوسعة نطاؽ خدهات الجهع

النقؿاآلهفلمنفايات .

لمنفايات .
البناءالهؤسسيوالتنظيهي 

انشاء مؤسسات فاعمة مختصة باإلدارة المتكاممة

الهتكاهمةلمنفايات 

االط ػ ػ ػ ػ ػػارالق ػ ػ ػ ػ ػػانونيل ػ ػ ػ ػ ػػئلدارة

وضع نظاـ جديد هتكاهؿ وعصري إلدارة انجػػازالتحػػديثفػػيالق ػوانيف

والخبراتالهؤسسية .



والنقؿلتشهؿكافةالتجهعاتالعهرانية .

هختصػ ػ ػػةلمتعاهػ ػ ػػؿهػ ػ ػػع

هػػعالهؤسسػػاتالهحميػػة

الحد مف كمية النفايات

الخطط 
الحوافز 

اعداددراساتبحثيةلمتقميؿهفالنفاياتتضهف 

ع ػ ػػددالهؤسس ػ ػػاتالت ػ ػػي

تحديػػدألولوي ػػاتالنفايػػاتالت ػػييهكػػفتقميمي ػػاو

طبقػ ػ ػػتهشػ ػ ػػاريعتقميػ ػ ػػؿ

تحديدأدواتالتطبيؽ .

النفايات .

وضػعنظػػاـحػوافزلمهشػػاريعوالهؤسسػػاتالتػػي 

هع ػػدؿالنفاي ػػاتالس ػػنوي

تعته ػ ػػدتخف ػ ػػيضأواع ػ ػػادةاس ػ ػػتخداـأوت ػ ػػدوير
النفايات .
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لمفرد .



تطبيؽهشاريعتجريبيةنهوذجيةلخفض



ع ػ ػػددالهشػ ػػاريعالهنف ػ ػػذة

التطبيؽ 

النفاي ػ ػ ػػاتالهنزلي ػ ػ ػػةوالزراعي ػ ػ ػػةوالص ػ ػ ػػناعية

هػػعالقطػػاعالخػػاصفػػي

الهوادالقابمةلمتدوير وتعهيـالنتائج .

إعادةتدويرىا .

بالتعػػاوفهػػعالقطػػاعالخػػاصفػػيهجػػاؿفصػػؿ



هجػػاؿفصػػؿالنفايػػاتو

تطبيؽهشاريعتجريبيةنهوذجيةلخفض

كهياتالنفاياتباستخداـتقنيةاإلنتاجاألنظؼ
فيالقطاعالصناعيوتعهيـالنتائج .

النفاياتالخطرة 
وإعادةتدويرىا 

إقاهةهشاريعهختصةبفصؿالنفايات 

تحويؿ النفايات لمشاريع مجدية اقتصادياً

لهشاريعالنفايات 

التخمصاآلهفهف دراسةالجدوىاقتصادية

التخمص اآلمف صحياً و بيئياً مف النفايات

العشوائية 

التخمصهفالهكبات

اعػ ػ ػ ػ ػ ػػدادالهعػ ػ ػ ػ ػ ػػاييروالتوجييػ ػ ػ ػ ػ ػػاتالعاهػ ػ ػ ػ ػ ػػةو 

عدد الهكبات العشوائية



نسبة االنبعاثات الضارة

االج ػ ػراءاتإلغػ ػػبلؽأواعػ ػػادةتأىيػ ػػؿالهكبػ ػػات
العشوائيةثـالبدءبالتنفيذ 

التيتـاغبلقيا .

الناتجةعفالنفايات .
وض ػ ػػعخط ػ ػػةوتطبي ػ ػػؽهنظوه ػ ػػةلتتب ػ ػػعهس ػ ػػار نسبة النفايات الخطرة التي
النفايػػاتالخطػػرةتش ػػهؿتسػػجيؿاله ػوادالهنقول ػػة تـالتخمصهنيابنسبآهنة 
وهص ػػادرىاوجي ػػةالنق ػػؿالهخول ػػةولهعالجتي ػػاو
لمتخمصهنيا .
اعداد دراسات جدوى اقتصادية لعهمية إعادة عػ ػ ػ ػ ػ ػػددد ارسػ ػ ػ ػ ػ ػػاتالجػ ػ ػ ػ ػ ػػدوى
تدويرالنفاياتالببلستيكيةوالهعدنيةوالورقية االقتصػػاديةالهنج ػزةفػػيىػػذا
الهجاؿ .

والعضويةوالخشبية .
دراسةتجاربدوليةناجحةفيىذاالهجاؿ .

إقاهة هشاريع هختصة بالنفايات العضوية 

عػ ػػددالهشػ ػػاريعالهنج ػ ػزة

الهنزليةلصناعةالسهادالعضوي(الذباؿ) .

فػ ػ ػ ػػيفصػ ػ ػ ػػؿوتػ ػ ػ ػػدوير

هشاريعهختصةبالنفاياتالزراعية .

النفاياتوحجػـالعهالػة

هشاريع هختصة بالنفايات الصمبة القابمة
لمتدوير و ىي النفايات الببلستيكية و الهعدنية 
والخشبيةوهخمفاتالبناءوالورقية .

الهستوعبةفييا .

هػ ػػدىهسػ ػػاىهةهشػ ػػاريع
الفصؿوإعػادةالتػدوير
فػ ػ ػػيالنػ ػ ػػاتجالهحمػ ػ ػػيو
توليدالطاقة .
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التهويؿالذاتيفيإدارةخدهاتالنفايات 

االستدامة و الكفاءة المالية في إدارة خدمات و أنشطة النفايات الصمبة

النفايات 

خفضتكمفةنفؿوفصؿوتدوير
استردادتكمفةالنفقاتالتشغيميةوتعزيزهبدأ

وضعدليؿارشاديلمحموؿالتقنيةو

نسبة البمديات التي حققت

يةوالتنظيهيةالهبلئهةلتقميؿنفقات 
اإلدار 

انخفاضاً بنسبة  %20في



الجهعولنقؿوالتدوير .




اشراؾالقطاعالعائميوالزراعيو

تكاليؼجهعونقؿالنفايات 


الصناعيفيالعهمياتالسابقة .


تولي جيات هختصة  وهدربة العهميات
السابقة .

وضعدليػؿارشػاديلطػرؽوهنيجيػاتوبػدائؿ عػ ػ ػ ػ ػػددهجػ ػ ػ ػ ػػالسالخػ ػ ػ ػ ػػدهات
تحديدوجهعرسوـالنفايات .

الهش ػ ػ ػ ػ ػػتركةالتػ ػ ػ ػ ػ ػػيغطػ ػ ػ ػ ػ ػػت

تطػ ػػويرهنظوهػ ػػةتشػ ػػهؿحمػ ػػوؿوآليػ ػػاتفاعمػ ػػة %100هػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػفتكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاليؼ
لجبايػةالرسػػوـهػػفالهسػػتخدهيفلتحقيػػؽاسػػترداد التخمصهفالنفايات .
التكمفة .

ػتركةب ػػيفالقط ػػاعيفالع ػػاـو
اقاه ػػةهش ػػاريعهش ػ 
الخاصوالهجتهعالهحمي .


النفايات و التخمص اآلمف منيا

براهجتثقيفية 

نشر الوعي بأىمية استغالؿ

زياراتهيدانيةلمهؤسساتالتعميهية 

نسبةانخفاضالهخمفات .

براهجهختصةعمىوسائؿاإلعبلـ .

ع ػ ػػددالهش ػ ػػاريعالهنفػ ػػذةف ػ ػػي

الوعظواإلرشادبالهساجد .


الهؤسسػػاتالتعميهيػػةلمتعاهػػؿ

هعالنفاياتالهدرسية .





رابعاً  :قطاع الزراعة

اليدؼ الرئيسي زيادة انتاجية القطاع الزراعي باالعتهاد عمى طرقة أكثر استداهة في
استخداـالهواردلمحصوؿعمىهنتجنظيؼ .
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األىداؼ

البرامج

مؤشر األداء

اإلجراءات

الهستداـلمتنوعالحيويالزراعي 

االدارةالهستداهةلؤلراضيواالستخداـ

إدارة الموارد الطبيعية في القطاع الزراعي بشكؿ مستداـ

زيادةوفرةالهياهوتحسيف

الهزارعنحوالزراعةالعضوية  إدارةالعرضوالطمبعمييا 

تحويؿتدريجيلعددهف

تبني الزراعة العضوية كمكوف أساسي لمقطاع الزراعي الفمسطيني

والتكمفة 
العمهيالتطبيقي 

دراسةالعائد االعتهادعمىالبحث

دراسات جدوى لمهردود االقتصادي و االجتهاعي و إنجازدراساتالجدوىو
البيئيلمزراعةالعضوية وهقارنتيابالتقميدية .

تعهيـنتائجيا .

د ارسػ ػ ػػاتعمهيػ ػ ػػةحػ ػ ػػوؿاألسػ ػ ػػهدةالعضػ ػ ػػوية,الػ ػ ػػري النت ػػائجالعهمي ػػةالهترتب ػػة
الهسػ ػ ػػتداـ,الهكافحػ ػ ػػةالطبيعيػ ػ ػػةلآلفػ ػ ػػات,التربػ ػ ػػةو عمػ ػ ػػىاألبحػ ػ ػػاثالعمهيػ ػ ػػة

تغػػذيتيا,الح ارثػػة,الطػػرؽالحديثػػةلمز ارعػػةالعضػػوية التطبيقي ػ ػ ػ ػػةف ػ ػ ػ ػػيهج ػ ػ ػ ػػاؿ
,تجاربرائدةفيالزراعةالعضوية .

الزراعةالعضوية .

براهجتدريبيةوتثقيفيةلمهزارعيف .

عددالهستفيديف .

إشراؼهفالجياتالحكوهيةعمىتمؾالهزارع .

عددالهزارعالهحولةنحو

تسويؽالهنتجالعضويفياألسواؽالهحميةوالدولية  الزراعةالعضويةوكهية

تعهػػيـالتجػػاربالناجحػػةعمػػىعػػددجديػػدهػػفاله ػزارع اإلنتػ ػ ػ ػ ػػاجهػ ػ ػ ػ ػػفاله ػ ػ ػ ػ ػزارع
وصوالًلنهوذجهتكاهؿوهعهـلمزراعةالعضوية  .العضوية .
تأىيؿالبنيةالتحتيةلمهصادرالهائيةالزراعية .



زيادةالهواردالهائيةالهتاحةلمزراعة .

الهسػ ػػتخدهةفػ ػػيالقطػ ػػاع

تحسيفكفاءةأنظهةالنقؿوالتوزيع .
تحديثأنظهةالري.



هعالجةالهياهالرهاديةواستخداهيافيالزراعة .

نسبةالهياه

الزراعيسنوياً .


أنظهةالنقؿوالري

الهستخدهةفيالزراعة 

حصػ ػ ػػروتصػ ػ ػػنيؼواستصػ ػ ػػبلحاأل ارضػ ػ ػػيوتحسػ ػ ػػيف نسػػبةالزيػػادةالسػػنويةفػػي

إنتاجيتيا .

هس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاحةاأل ارض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي

تخضيروتحريجاألراضيالحكوهيةوالخاصة .

الص ػ ػ ػ ػ ػ ػػالحةلمز ارع ػ ػ ػ ػ ػ ػػةو

تطويرواعادةتأىيؿالهراعي .

األ ارض ػ ػ ػ ػ ػػيالحرجي ػ ػ ػ ػ ػػةو

تط ػػويرنظ ػػاـرص ػػدوهتابع ػػةلؤلنػ ػواعالهختمف ػػةه ػػف الهراعي .
أعػ ػ ػ ػ ػ ػػداداألن ػ ػ ػ ػ ػ ػواعهػ ػ ػ ػ ػ ػػف
النباتاتوالحيوانات .

االستخداـالهستداـلمتنوعالحيويالنباتيوالحيواني 
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ػاتوالحيوان ػػاتف ػػي
النبات ػ 
األراضيالفمسطينية .

والحيواني ومساىمتيا في األمف الغذائي

تحسيف إنتاجية الزراعة بشقييا النباتي

فياإلنتاجالنباتي 
اإلنتاجالحيواني 

تطبيؽالنظـالحديثة تحسيفأنظهة

تحسػ ػ ػػيفإنتاجيػ ػ ػػةالهحاصػ ػ ػػيؿالحقميػ ػ ػػةوالزيتػ ػ ػػوفو الكهيةالهنتجةسػنوياًهػف
الفاكية .

الهحاصػ ػ ػ ػ ػػيؿالحقميػ ػ ػ ػ ػػةو

انيةوالنحؿ .
تحسيفإنتاجيةالثروةالحيو 

نسػػبةالزيػػادةالسػػنويةفػػي

الزيتوفوالفاكية .

زيادةإنتاجالهحاصيؿالعمفيةوتوفيرالبدائؿ .
االستزراعالسهكي .

والسهكية .

مناسبة
القطاع الزراعي مع قوى بشرية مدربة

الزراعية

وخدهاتيا 
الزراعة
إصالح البنية
التحتية الزراعية مع وجود خدمات زراعية

هس ػ ػ ػ ػػتوىالتحس ػ ػ ػ ػػفف ػ ػ ػ ػػي

تػػوفيرالحػوافزاالسػػتثهاريةإنشػػاءبنػػؾإقػراضز ارعػػي األداءالزراعي .
,ت ػػرويجوتفعي ػػؿق ػػانوفالتػػػأهيفالز ارعػ ػػي,االعفػ ػػاء 
الض ػ ػريبيعمػ ػػىالهنتجػ ػػاتالزراعيػ ػػةوهسػ ػػتمزهاتيا ,

تعػ ػػويضاله ػ ػزارعيففػ ػػيحال ػ ػػةالك ػ ػوارثالطبيعي ػ ػػةو نسػ ػ ػػبةهسػ ػ ػػاىهةالقطػ ػ ػػاع
الز ارعػ ػ ػ ػ ػػيفػ ػ ػ ػ ػػيالنػ ػ ػ ػ ػػاتج

االعتداءاتاالسرائيمية .

هعرف ػ ػػةاحتياج ػ ػػاتالقط ػ ػػاعالز ارع ػ ػػيه ػ ػػفالخ ػ ػػدهات الهحمياإلجهالي .
الزراعيةوهفثـتنفيذبراهجخدهاتيةهتخصصة .
تطويرآلياتلمتعاهؿهعالكوارثالطبيعيةهفخبلؿ 
تحديدواعتهادآلياتلئلنذارالهبكروالتعاهؿهع 
الكوارثالزراعية .

التط ػ ػ ػػويرالهؤسسػ ػ ػ ػػيوتفعي ػ ػ ػػؿأطػ ػ ػ ػػرالتعػػ ػ ػػاوفبػ ػ ػ ػػيف هسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتوىالتنسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيؽو
تحسيفكفاءةوفاعميةالهؤسسات

ايجاد اطار مؤسسي و قانوني لتنمية

االستثهارفيقطاعالزراعة 
والوقائية,والبيطرة 

خمؽ بيئة استثهارية وتحفيز تحسيفخدهاتاإلرشاد,

إعداددراساتحوؿجدوىاالستثهارالزراعي .

هنتج ػػاتالثػػروةالحيوانيػػة

الهؤسساتالزراعية .

التع ػػاوفب ػػيفالهؤسس ػػات

تطويرقاعدةبياناتزراعية .

الزراعية .

تػ ػ ػ ػ ػػوفرقاعػ ػ ػ ػ ػػدةبيانػ ػ ػ ػ ػػات
هتكاهمةلمقطاعالزراعي 
استراتيجيةهوحدةلمقطاع
الزراعي .
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اإلطارالقانوني 

تحديثوتوحيد

هراجعة التشريعات الزراعية وتحديد التشريعات هسػ ػ ػ ػ ػػتوىالتطػ ػ ػ ػ ػػورفػ ػ ػ ػ ػػي
الواجبإعدادىاأوتحديثيا .

والبدو 

الريؼوالنساء

الهزارعيف 
الفئاتالهيهشة

وخاص ةًصغار
الهتضرريف
الهزارعيف تعزيز
صمودهفوتمسؾ المز
االعتداءاتارعيف بأرضيـ
الهزارعيفوفقراء
االسرائيمية 

القوىالبشرية 

تدريبوتأىيؿ
إعادةتأىيؿهادهرهاالحتبلؿودعـ
دعـوحهاية

تحديد االحتياجات التدريبية والبشرية لمهؤسسات و
هفثـإعدادوتنفيذبراهجتطويرالقدراتالبشرية .

عهمي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاتالتوجي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوو

الرقابة .


وج ػ ػ ػػودق ػ ػ ػػانوفعصػػ ػ ػػري
لمقطاعالزراعي .
عددالبراهجالتدريبية .
الهالي

الدعـ

هساندةصغارالهزارعيفوالصياديف .

حجـ

تأىيؿالبنيةالتحتيةالزراعيةالهدهرة .

والحوافز

توفيرهدخبلتاإلنتاجالزراعيواسنادالهزارعيف 

لمهزارعيفالهتضرريف .

الهتضرريفهفجدارالضـوالتوسع .

نسبةهاتـاصبلحوهف

لمهستوطناتوالجدار .

بسببالهحتؿ .

الهقدهة

توفير الحوافز والدعـ لمهزارعيف الهجاوريف هجهوعاألضرارالزراعية
عدد الهشاريع الههولة
هفهؤسساتأجنبية .
تكثيؼهشاريعتنويعهصادرالدخؿ .

حجـ الدعـ الهالي و

زيادةالهشاريعالهكثفةلمعهالةالزراعية .

الهشاريع الهقدهة الهقدـ

تهكيفالهرأةفيالقطاعالزراعي .

لمفئةالهستيدفة .


الزراعيوالصيد .

األراضي الفمسطينية

حشدهزيدهفالدعـالدولي 

تحميؿ المجتمع الدولي لمسؤولياتو اتجاه

اعداد تقارير دورية بجرائـ االحتبلؿ بحؽ القطاع الطمباتالهقدهةلمهحػاكـ
الدوليػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػةلهحاكهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

فضح جرائـ الهحتؿ بحؽ األراضي الفمسطينية االحتبلؿالنتياكاتػوبحػؽ
بالهحافؿالدوليةوهحاكهتوفيالهحاكـالدولية .
تعزيزالعبلقاتهعالهنظهاتالزراعيةالدوليةكالفاو
والجياتالو ازريةالهعنيةبالزراعةفيالدوؿالهختمفة 

األراضيالفمسطينية .


عػ ػػددالهشػ ػػاريعالزراعيػ ػػة
الت ػ ػ ػػيت ػ ػ ػػـدعهي ػ ػ ػػاه ػ ػ ػػف

تقديـ هشروعات زراعية لمجيات الهانحة لمحصوؿ هؤسساتهانحةدولية .
عمىتهويؿليا .
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خامساً :النقؿ المستداـ

اليدؼ الرئيسي الوصوؿ لقطاع نقؿ عصري هستداـ في األ ارضي الفمسطينية يقمؿ

االنبعاثات ويمبيرغباتالهجتهع .
اإلجراءات

األىداؼ البرامج

مؤشرات األداء

القانوني 

االطار

قانوف عصري يمبي هتطمبات االقتصاد األخضر في 
قطاعالنقؿ .

انجازالقانوف



تعزيزوسائؿالنقؿغيراآللية 
الضرائب

الحوافزو

الحكوهيةفيالهحافظات 

إنشاءفروعلمهؤسسات

الخضراء 
الوصوؿ لقطاع نقؿ مستداـ يتماشى مع مبادئ االقتصاد االخضر

تعزيزوسائؿالنقؿالجهاعي 

نشرالوعيبهستوىالضررالبيئيالناتجعفههارسات 
النقؿالحالية .
اعدادخططلمهناطؽالحضريةإلنشاءبنيةتحتيةهبلئهة
لمنقؿالهستداـخاصةالنقؿالجهاعي .





وأخرى لمدراجات 
إنشاء شوارع و ههرات خاصة لمهشي 
اليوائية .

ائبعمىالهركباتالخاصةوالقديهة .

زيادةالضر

أع ػ ػ ػػدادالشػ ػ ػ ػوارع
الخضػراءالهييػأة
الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدراجات

رياضة الهشي في التوجو ألهاكف العهؿ القريبة هف
تقديـحوافزلوسائؿالنقؿالجهاعي .

الجهاعي .

لمهشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيو

تشجيع هف القطاع العاـ و الخاص لمهوظفيف العتهاد
السكف .

ع ػ ػػددالهػ ػ ػواطنيف
عمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػىالنقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ

الهركباتوتقميصعددرخصالقيادةالجديدة .
الدراجاتاليوائيةلدىالهجتهعالفمسطيني .

الخاصة.

ال ػ ػػذيفيعته ػ ػػدوف

تفعيؿ ضرائب الكربوف وزيادة رسوـ الترخيص عمى
تغيير الثقافة الحالية حوؿ رياضة الهشي وركوب

أع ػػدادالهركب ػػات

اليوائية.



نس ػػبةه ػػاتش ػػكمو
ضػ ػريبةالكربػػػوف

هػ ػ ػ ػ ػ ػػفإجهػ ػ ػ ػ ػ ػػالي
علمهؤسساتالعاهةوالجاهعاتفيالهحافظات

إيجادفرو
الهختمفةلتقميصالحاجةلمسفر .

الضرائب.
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فيتطويرقطاعالنقؿ 

االستفادةهفالتكنولوجياالخضراء

اعتهادبدائؿلموقوداألحفوري .



استخداـالسياراتاليجينةوالكيربائية .



ع ػ ػ ػ ػ ػػددبػ ػ ػ ػ ػ ػراءات

االختػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراعو

اعتهادالنقؿالجهاعيالسريعلربطهحافظاتالجنوبو

األبحػػاثالعمهيػػة

الشهاؿهستقببلً .

التطبيقي ػ ػ ػ ػػةف ػ ػ ػ ػػي

تشجيعالبحثالعمهيواالبتكارفيقطاعالنقؿ .


النقؿالهستداـ .

سادساً :االستثمارات والتكنولوجيا والتمويؿ األخضر

ستثهارالعاـوالخاصنحوالهجاالتالخضراء

اليدؼالرئيسيتوجيوالجزءاألكبرهفاال
باالعتهاد عمى التكنولوجيا النظيفة لمحصوؿ عمى هنتج نظيؼ هع توفيرالتهويؿالكافي

لتمؾاالستثهارات .
األىداؼ

البرامج

اإلجراءات

مؤشرات األداء

هتكاهؿ هع األطر القانونية السابقة الذكر في قطاع هبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػادئاالقتصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاد
الهياهوالزراعةوالنفاياتوالنقؿوالطاقة .

االخضر .

اع ػ ػػدادخط ػ ػػطآللي ػ ػػةتبن ػ ػػيسمس ػ ػػمةهتكاهم ػ ػػةلمص ػ ػػناعة عددالهؤسسات
الخض ػ ػػراء(سمس ػ ػػمةالتجييػ ػ ػزاتالخضػ ػ ػراء)ب ػ ػػدءه ػ ػػف الت ػػيتعته ػػدالص ػػناعة
دعـالصناعاتالخضراء 

توجيو االستثمارات نحو مجاالت االقتصاد األخضر

لبلستثهاراألخضر 

اطارقانونيهحفز

قانوف هحفز لبلنتقاؿ نحوهجاالت االقتصاداألخضر انج ػ ػ ػػازق ػ ػ ػػانوفيتبن ػ ػ ػػى

الهدخبلتإلىالهخرجاتثـالتسويؽوالنقؿ .

الخضراء .

حوؿاإلنتاجالنظيؼ .

الخضػ ػ ػراءه ػ ػػفحج ػ ػػـ

اعدادبراهج تدريبيةو تثقيفية هتكاهمة لمقطاع الخاص نسبةالهنتجات


الحوافزحكوهيةلمهؤسساتالتيتتبنىاإلنتاجالنظيؼ  اإلنتاجالكمي .
هقارنةبيفحجـ
إيجادهراكزتدريبيةوهينيةلتدريبالشبابلبلستفادة الهوادالهستخدهةفي

هفهبادراتاالقتصاداألخضرفيخمؽفرصالعهؿ اإلنتاجقبؿوبعدتبني
والحدهفالبطالة .
الصناعةالخضراء .
094

حصرالهواقعالسياحيةوتييئتياوفؽهبادئالسياحة نسبةالسياحة
دعـالسياحةالخضراء 


الخضراء .

الخضراءهػفالسػياحة

ميوالدولي .
الهستوىالهح 

عددالقوىالعاهمة

التسويؽاإلعبلهيلمسياحةالخضراء فيفمسطيفعمى الكمية .

تسييررحبلتجهاعيةلمهواقعالسياحية .

فيالسياحةالخضراء 

تحفيزالقطاعالفندقيعمىتبنياالقتصاداألخضرفي حجـاستيبلؾ
الهيػ ػ ػػاهوالطاق ػ ػ ػػةف ػ ػ ػػي
هجاالتالطاقةوالهياهوالنفاياتوالنقؿ .
الهواقعالسياحية .

الهتجددة 

الطاقة

العضوية 

الزراعة
التجارةالخضراء 

تبنيهقترحاستراتيجيةقطاعالطاقةالهتجددة.

نسبة الطاقة الهتجددة



هفحجـالطاقةالكمية 

تبنيهقترحاستراتيجيةالقطاعالزراعي .

نسبة ها تشكمو الزراعة



العضوية هف حجـ

اعتهادالحكوهةعمىالهشترياتالخضراء .

هق ػ ػ ػ ػ ػػداره ػ ػ ػ ػ ػػاتش ػ ػ ػ ػ ػػكمو

وجودأسواؽهخصصةلمهنتجاتالخض ارء .

الهنتجاتالخضراءفػي

الزراعةالكمي .

استيرادالهنتجاتالتيتحهؿشياداتخضراءواعفائيا الهيزافالتجاري .

هفالضرائب .
تصديرالهنتجاتالخضراءلؤلسواؽاألوربية .
اعتهادبراهجالتسويؽاألخضر .

الخضراء 

اإلنشاءات

اعتهاد أسس و هبادئ الهباني الخضراء عند هنح أع ػ ػ ػػدادالهب ػ ػ ػػانيالت ػ ػ ػػي

تراخيصالبناءوانشاءالبنيةالتحتية 

تبن ػ ػ ػػتأس ػ ػ ػػسالعه ػ ػ ػػارة
الخضراء 

في االقتصاد الفمسطيني

تعزيز التكنولوجيا الخضراء

البحثالعمهيواالبتكار 

اعداد خطط لهجاالت تتطمب تطوير التكنولوجيا ع ػ ػ ػػددالهش ػ ػ ػػاريعالت ػ ػ ػػي
تنطب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؽعميي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا

الخضراءفييا .

ادخاؿ هبادئ االقتصاد االخضر ضهف الهنياج هواص ػ ػػفاتالتكنولوجي ػ ػػا
التعميهيفيجهيعالهراحؿالتعميهية .
تقديـ حوافز لؤلفكار الخبلقة  وبراءات االختراع في
هجاؿالتكنولوجياالخضراء .
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الخضراء .

فيهجاؿالتكنولوجياالخضراء 

االستفادةهفالتجاربالدوليةالرائدة دورالقطاعالعاـ 

تبادؿ الخبرات هع الدوؿ التي لدييا تجارب رائدة في
هجاؿالتكنولوجياالخضراء .
ابتعاث كوادر بشرية لمدوؿ ذات التجارب الرائدة في
هجاؿالتكنولوجياالخضراء .
تقديـحوافزلمهؤسساتالتيتتبنىالتكنولوجياالخضراء 
االعفاءالضريبيعمىهنتجاتالتكنولوجياالخضراء .
توجيو جزء هف االنفاؽ العاـ نحو هجاالت االقتصاد حجـاالنفاؽالعاـ
الهوجػ ػ ػ ػ ػ ػػولبلقتصػ ػ ػ ػ ػ ػػاد

االخضر .

تخصيص نسبة هف  GDPنحو هجاالت االقتصاد األخضر .

تنفيذهشاريعفيهجاالتاالقتصاداألخضر .

GDPلبلقتص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاد

ادخاؿلضرائبالخضراءضهفالسياسةالهاليةالعاهة  .النسبةالهوجيةهف

دورالقطاعالخاص 

هشروعات األخضر .

قياـ هؤسسات التهويؿ  وسوؽ الهاؿ بتهويؿ

االقتصاداألخضر .

إقاهة شراكة بيف القطاع العاـ و الخاص في هشاريع نسبةاالستثهارات
الخضػ ػراءف ػػيالقط ػػاع
اءوالهشاريعالكبرى .
البنيةالتحتيةالخضر 
الخ ػ ػػاصإل ػ ػػىإجه ػ ػػالي

االستفادة هف الجيات الدولية الهانحة لبلقتصاد االستثهاراتالخاصة 

دورالهؤسساتالدولية 

توفير مصادر لتمويؿ التحوؿ نحو االقتصاد االخضر

األخضر .



األخضرلتهويؿالهشاريع .



حجـالتهويؿالدولي
الهوجػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػولػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدعـ
الهشػ ػػروعاتالخض ػ ػراء
ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػياأل ارض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي
الفمسطينية .
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يعتهد نجاح أي استراتيجية عمى جوانب هتعددة  وهنيا توفير الته ويؿ الكافي لتنفيذ
االستراتيجية والكفاءة في إنفاؽ األهواؿ الهخصصة لبلستراتيجية ,هع تحديد الجيات
اجباتوالهسؤولياتبدقة ,وكذلؾ

الهسؤوليةعفتنفيذكؿجزءهفاالستراتيجية,وتوزيعالو

والتقييـ الهستهر لمتنفيذ
تحديد إطار زهني لتحقيؽ كؿ ىدؼ وبرناهج ,وهف ثـ الهتابعة 
وذلؾبقياسهدىتحقؽاألىداؼهفخبلؿهؤشراتاألداء,لـيدرجالباحثتمؾالبنود

فيهقترحاالستراتيجيةالهقدـالذيحاوؿفقطتقديـإطارعاـيهكفالبناءعميو وتطويره
ويترؾلجياتاالختصاصبناءاستراتيجيةهتكاهمةبكؿجزئياتيا .



أخي اًر يهكف ال تأكيد عمى دور االقتصاد األخضر في خمؽ فرص العهؿ ىذا ها أكدتو
استراتيجياتاالقتصاداألخضرالتيأعدتياالدوؿهعبرناهجاألهـالهتحدةلمبيئة وهنيا
الدراسة االستطبلعية التي أعدتيا األردف هع برناهج األهـ الهتحدة لمبيئة حوؿ جدوى

تطبيؽ االقتصاد األخضر في األردف  ,وتوصمت إلى أف االستثهار في الهحافظة عمى

البيئة توليد ها يقرب هف( )50000وظيفة ,وأكثر هف( 1.3هميار دينار) في اإليرادات
عمى هدى عشر سنوات,كهاأفاالستراتيجية الوطنية لمطاقة ستولد ها يقرب هف()3000

فرصة عهؿ جديدة لتركيب وصيانة وتشغيؿ هرافؽ الطاقة الهتجددة بحموؿ عاـ(,)2020

يهكف توجيو الهوارد الهالية الهحفوظة هف تخضير قطاع النقؿ في خمؽ حوالي()9500

فرصة عهؿ جديدة سنوياً ,بينها في قطاع الزراعة إذا تـ استخداـ()%5هف هجهؿ
األراضي الزراعية لمزراعة العضوية سوؼ يؤدي إلى خمؽ( )1700فرصة عهؿ  ,وفي
قطاعالسياحةإذااستخدـ()%5هفهجهوعالسياحبنيةتحتيةهستداهةسيوفرهايقرب

هف()3900فرصة عهؿ يهكف أف تنشأ سنوياً عمى أساس نسب اإلنفاؽ والتوظيؼ

السابقة* .





http://docplayer.net/13805991-Towards-a-green-economy-in-jordan.html#show_full_text
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*

المبحث الثالث :النتائج والتوصيات

حاوؿالباحثهفخبلؿىذهالدراسةاإلجابةعفاإلشكاليةالقائهةوالهتعمقةبدراسةقياسية
تحميمية ألثر االقتصاد األخضر عمى النهو االقتصادي وخمؽ فرص العهؿ والحد هف
هشكمتي الفقر والبطالة واستنزاؼ الهوارد االقتصادية والتموث ,وهدى االستفادة هنو

فمسطينياً .

ويمكف حصر أىـ النتائج التي تـ التوصؿ إلييا في ىذه الدراسة في النقاط التالية:

 .1االقتصاداألخضرهفاله وضوعاتالياهةوالهعاصرةالتيأخذتتمقىقبوالً وانتشا اًر
عمىالهستوىالهحميواإلقميهيوالدوليلهايحهموهفهبادئوأىداؼوهبادرات.

 .2توجو العديد هف الدوؿ الناهية نحو تخضير اقتصاداتيا ,وبناء استراتيجية هتكاهمة

لبلقتصاداألخضرلدييا.

 .3االقتصاداألخضريهثؿاألداةالعهميةلتحقيؽالتنهيةالهستداهةبعيداًعفالعهوهيات.

 .4يعهؿ االقتصاد األخضر عمى إعادة ىيكمة االقتصاد في الدوؿ التي طبقتو تدريجياً
الًلتخضيركافةالقطاعات.
الستيعابفائضالبطالةالناتجةعفذلؾ,وصو

 .5يوازف االقتصاد األخضر ها بيف األبعاد االقتصادية واالجتهاعية والبيئية بحيث ال

يطغىإحداىاعمىاألخر.

 .6يساىـاالقتصاداألخضر في تحقيؽ هزيد هف النهو االقتصادي عمىهستوىاألفراد
والدوؿ.

 .7يولد االقتصاداألخضرالعديدهففرصالعهؿالخضراء فيهجاؿ الطاقةالهتجددة
والزراعةالعضويةوالسياحةالخضراءوأسواؽالكربوفورأسالهاؿالطبيعي.

 .8يعهؿاالقتصاداألخضرعمىإعطاءرأسالهاؿالطبيعيقيهةكرأسالهاؿالهادي,
ويحسبهستوياتاىتبلكو ,وبالتالييعيداالقتصاداألخضر عمـ االقتصادألصولوكعمـ

بلًوليساستنزافيا.
لمندرةيعهؿعمىاستخداـالهوارداستخداهاًأهث 

 .9بتبني االقتصاد األخضر تتحسف كفاءة القطاعات العشر التي حددىا) )UNEPهها
يترتبعميونتائجإيجابيةعمىهستوىدخوؿاألفرادوالدوؿ .

 .10االقتصاد األخضر يحهؿ بعداً أخبلقياً هف خبلؿ تركيزه عمى وضع حموؿ لمفئات

الفقيرةوالهيهشة.
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 .11يساىـ االقتصاد األخضر في تحقيؽ نهواً هستداهاً عمى خبلؼ االقتصاد التقميدي
الذييحقؽهزيدهفالنهو ,فيالهقابؿهزيدهفاالنفاؽ إلصبلحهاخمفو ىذا النهوهف
نتائج سمبية عمى الهناخ ,والنظاـ البيئي بشكؿ عاـ ,وعمى صحة اإلنساف عبر انتشار

العديدهفاألهراضالهستعصيةالتيأصبحيعانيهنياالعديدهفالبشر.

 .12يركز االقتصاد األخضر عمى االقتصاد الحقيقي الهنتج وفي ذات الوقت يعيد
األسواؽالهاليةلدورىاالحقيقيفيتهويؿاالستثهاراتالحقيقيةوليسالهضاربة.

 .13عدـ اعتهادالحسابات القوهيةالخضراء هف قبؿ دوؿ العالـ ,بالتالي صعوبة قياس

,وىناؾتخوؼهفالدوؿلتطبيقوألنويخفضهفقيهة()GDPلدييا.
النهواألخضر 

 .14عدـ توفر بيانات كاهمة لدى الدوؿ والهنظهات الدولية حوؿ هؤشرات االقتصاد

األخضر ,ههايعيؽبناءسمسمة زهنيةهتواصمة حوؿهؤشراتاالقتصاداألخضربالتالي
صعوبةبناءدراسةقياسيةهتكاهمةلهعرفةاألثرالحقيقيلبلقتصاداألخضر.

 .15تعانياألراضيالفمسطينيةهفهشكبلتعدةفيقطاعاتهتعددةكالهياهوالكيرباء
والزراعةواستنزاؼالهواردعهوهاً.

 .16يعتبر االحتبلؿ االسرائيمي هعيؽ أساسي لوصوؿ الهجتهع الفمسطيني إلى تنهية

هستداهة.

 .17هاأكدتوىذهالدراسةوالعديدهفالدراساتاألخرىحوؿجدوىاالقتصاداألخضر

في تحقيؽ النهو وخمؽ الوظائؼ ,والنجاحات التي حققتيا بعض الدوؿ الناهية نتيجة
تخضير اقتصاداتيا ,يفند تخوفات الحكوهة الفمسطينية حوؿ األثر السمبي لبلقتصاد

األخضرعمىالنهو,وفيها يتعمؽ باالحتبلؿ فإف هبادرات االقتصاد األخضر تخفؼ هف

وطئةاالحتبلؿهفخبلؿالحموؿالتيتضعياهبادراتوفيهجاالتعدةكالكيرباءوالهياه,
ويعهؿكهنبرلحشدالهزيدهفدعـالدوؿلتمؾالهشاريعوكذلؾهزيدهفالتعاطؼهفقبؿ

الجيات الهعنية باالقتصاد األخضر والعهؿ عمى فضح جرائـ االحتبلؿ في الهحافؿ
الدولية.

 .18الهجتهع الفمسطيني هييأ لقبوؿ االقتصاد األخضر ,ويتضح ذلؾ هف الهبادرات

الشبابيةالتيتعهؿفيهجاؿاالقتصاداألخضر  ,وتتحمىالعديدهفهؤسساتوبالهسئولية
االجتهاعيةفيىذاالهجاؿ.
099

 .19حاجةالهجتهعالفمسطينيلبلقتصاداألخضرخاصةأنويساىـفيحؿهشكبلت
حقيقيةيعانيهنياكالطاقةوالهياهوالزراعةوالنقؿوهشكبلتالبطالةوالفقر.


التوصيات:
عمى ضوء النتائج التي تـ التوصؿ إلييا هف خبلؿ ىذه الدراسة يهكف تقديـ بعض
التوصياتالتييراىاالباحثهناسبة :

 .1توصيات خاصة بالحكومة الفمسطينية :
أ.

اعتهاد االقتصاد األخضر كأولوية عمى جدوؿ أعهاؿ الحكوهة وتغيير تدريجي
عمىىيكؿاالقتصادالفمسطينيليتبلءـ هعهبادئاالقتصاداألخضروذلؾعبر

تبني استراتيجية هتكاهمة لبلنتقاؿ لبلقتصاد األخضر ,وذلؾ بعد إجراء دراسة

استطبلعية لمتعرؼأكثرعمى جدواهبالتعاوفهعالجياتالدوليةكبرناهجاألهـ

الهتحدةلمبيئة.

ب .أفتشكؿالهشترياتالخضراءنسبةكبيرةهفالهشترياتالحكوهية.

ت .تشكيؿ هؤسسة حكوهية هختصة تتولى قضايا االقتصاد األخضر والتنهية

الهستداهة.

ث .إدراج بيانات وهؤشرات االقتصاد األخضر ضهف بيانات الجياز الهركزي

لئلحصاءالفمسطيني.

ج .وضعأطرتشريعية وقانونيةتحفزاالنتقاؿلبلقتصاداألخضر.

ح .إجراء تغيير في النظاـ الضريبي الفمسطيني يتناسب هع هبادئ االقتصاد

األخضر.

خ .إدخاؿ هفاىيـ االقتصاد األخضر ضهف الهنياج الفمسطيني في كافة الهراحؿ

التعميهيةوغرسالقيـالتييناديبيااالقتصاداألخضرلدىالنشء.


د .دعـالهبادراتالشبابيةالتيتعهؿفيهجاؿاالقتصاداألخضر.
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 . 2القطاع الخاص الفمسطيني:
تبنيهبادراتاالقتصاداألخضر  ,وذلؾباالعتهادعمىالتكنولوجيا النظيفة ,واالستثهارات
الخضراء ,والطاقة الهتجددة,لهالذلؾهف أثرفي خفضالتكاليؼ ,والدخوؿ فيأسواؽ
جديدةهعتهدةعمىاإلنتاجالنظيؼ .


 .2الجيات الدولية المعنية باالقتصاد األخضر:
أ .إعدادهؤشراتأكثرتحديداًلبلقتصاداألخضر .

ب .توفيرقاعدةبياناتهتكاهمةلهؤشراتاالقتصاداألخضرعمىالهستوىالدولي.

ت .وضعأُطرهحددةلمحساباتالقوهيةالخضراءحتىتستطيعالدوؿتطبيقيا.


ث .العهؿعمىتوفيرهصادرتهويؿهتعددةلدعـهبادراتاالقتصاداألخضرهف

قبؿدوؿلعالـالهختمفة .

آفاؽ البحث:

بناء عمى النتائج التي تـ التوصؿ ليا فإف ىناؾ حاجة لهزيد هف البحث والتنقيب حوؿ

االقتصاد األخضر ,وجدواه عمى الجانب االقتصادي واالجتهاعي والبيئي ,وىذا يتطمب
إجراءالعديدهفالدراساتالتطبيقيةالتيتعتهدعمىالنهاذجالحديثةذاتالتأصيؿالعمهي

الهتيف بحيث يهكف أف تساىـ في قياس النهو األخضر والوظائؼ الخضراء وبالتالي
صياغةاالقتراحاتالهناسبةالهتعمقةبذلؾ .

أها عمى الصعيد الفمسطيني فإف الباحث لـ يستطع إجراء دراسة قياسية هعهقة عف أثر

االقتصاداألخضرعمىالحالةالفمسطينية,لعدـتوفرالبياناتالكافيةلذلؾ,وبالتاليتـ
قياسأثر  االقتصاداألخضرعمىالعديدهفدوؿالعالـ,وهفثـاسقاطذلؾعمىالحالة
الفمسطينية,لذلؾينصحالباحثلتوجيواألبحاثالعمهيةفياألراضيالفمسطينيةنحوىذا
الهوضوعالحيويالذيتناولتوالدراساتاألجنبيةبشكؿكبير .
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قائنة املصادر و املراجع
أوال :القرآف الكريـ:

 .1سورةاألنبياء,آية 30
 .2سورةالبقرة,آية30

 .3سورةالجاثية,آية13
 .4سورة الممؾ,آية4-3
 .5سورةطو,آية114

 .6سورةيوسؼ,آية56
ثانياً :المستندات:

 .1األهـالهتحدة,بروتوكوؿ كيونو الممحؽ باتفاقية األمـ المتحدة االطارية بشأف تغير
المناخ .2005,

 .2و ازرةشؤوفالبيئة,قانوف البيئة ومجموعة األنظمة والتعميمات,فمسطيف .1990,

ثالثاً :الكتب:

 .1ابفهنظور ,لساف العرب,الجزءالخاهسعشر,بيروت,دارصادر .2006,
 .2ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ,لساف العرب,الهجمدالثالث,بيروت,دارصادر .2006,

 .3أبوالعبل,هحهدحسيف,ديكتاتورية العولمة,ط,1القاىرة,هدبولي .2004,

 .4أحهد,شريؼهحهد,دور االقتصاد االخضر في التنمية المستدامة في الوطف العربي,
ط,1القاىرة,الهنظهةالعربيةلمتنهيةاالداريةوجاهعةالدوؿالعربية.2014,

 .5الجيوسي,عودةراشد,االسالـ والتنمية المستدامة رؤى كونية جديدة,ط,2عهاف,
ه ؤسسةفريدريشايبرت .2013,

 .6الحجاز,صبلح,إدارة المخمفات الصمبة :البدائؿ ،االبتكار ،الحموؿ,القاىرة,دار
الفكرالعربي .2004,

 .7الحهد,رشيد؛صباريني,هحهد,البيئة ومشكالتيا,ط,1الكويت,الهجمسالوطني
لمثقافةوالفنوفواآلدابعالـالهعرفة .1979,
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 .8الخطيب,نيى,اقتصاديات البيئة والتنمية,هصر,هركزدراساتواستشاراتاإلدارة
العاهةجاهعةالقاىرة .2005,

 .9داغر,أهاني؛الخوند,ريتا ،دليؿ الزراعة المستدامة لممزارع والمزرعة,لبناف,جهعية
ترابوهيرسي.2015,

 .10دردار,فتحي,البيئة في مواجية التموث,الجزائر,داراألهؿ .2003,

 .11دية ,أيوب ,عمـ البيئة وفمسفتو ,نسخة الكترونية هوقع نضوب البيئة ,عهاف,
.2008

 .12رادتسكي ,هارياف ,االسطورة الخضراء :النمو االقتصادي وجودة البيئة ,ط ,1أبو
ظبي,هركزاالهاراتلمدراساتوالبحوثاالستراتيجية .2003,

 .13رهضاف,هحهد؛الشكيؿ,عمي,الطاقة المتجددة,ط,1القاىرة,دارالشروؽ,
 .1988

 .14روهانو,دوناتو,االقتصاد البيئي والتنمية المستدامة,سوريا,الهركزالوطني
لمسياساتالزراعية .2003,

 .15سفاريف,غازي؛عابد,عبدالقادر,أساسيات عمـ البيئة,ط,3عهاف,داروائؿ
لمنشر .2008,

 .16شحاتة,حسف,تموث البيئة السموكيات وكيفية مواجيتيا,ط,1القاىرة,هصر,الدار
العربيةلمكتاب .2004,

 .17الشوربجي,هجدي,االقتصاد القياسي النظرية بالتطبيؽ,ط,1الدارالهصرية
المبنانيةلمنشروالتوزيع .1994,

 .18طراؼ,عاهر ,التموث البيئي والعالقات الدولية,ط ,1بيروت,لبناف,هجدالهؤسسة
الجاهعيةلمدراساتوالنشروالتوزيع.2008,

 .19عبدالبديع,هحهد,اقتصاد حماية البيئة,القاىرة,داراألهيفلمطباعةوالنشر,
 .2008

 .20عبدا﵀,خبابة؛رابح,بوقرة,الوقائع االقتصادية :العولمة والتنمية المستدامة ،ط،1
الجزائر,هؤسسةشبابالجاهعة .2009,
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 .21عبيد ,ىاني ,اإلنساف والبيئة منظومات الطاقة والبيئة واإل نساف ,ط ,1عهاف,
األردف,دارالشروؽ.2000,

 .22عثهاف,سعيد,النظاـ الضريبي وأىداؼ المجتمع,االسكندرية,دارالنشرالثقافية,
 .2008

 .23العوادات,هحهد,النظاـ البيئي و التموث,ط,1السعودية,هدينةالهمؾعبدالعزيز
لمعموـوالتقنيةاإلدارةالعاهةلمتوعيةالعمهيةوالنشر .2000,

 .24غدير,باسـ,اقتصاد المعرفة,ط,1سوريا,شعاعلمنشروالعموـ 2010,
 .25غرابية,خميؼهصطفى,السياحة البيئية,دارناشريلمنشراإللكتروني
).2012,)www.Nashiri.net

 .26غنيـ,عثهاف؛الزنط,هاجد,التنمية المستدامة :فمستيا وأساليب تخطيطيا وأدوات
قياسو,ط,1عهاف,دارالصفاءلمنشروالتوزيع .2010,

 .27الفتبلوي,سييؿ,منظمة التجارة العالمية,ط,1القاىرة,دارالثقافةلمنشروالتوزيع,
 .2006

 .28قاسـ,خالد,إدارة البيئة والتنمية المستدامة في ظؿ العولمة المعاصرة,اإلسكندرية,
الدارالجاهعية.2007,

 .29هخمؼ ,عارؼ ,اإلدارة البيئية :الحماية اإلدارية لمبيئة ,ط ,1عهاف ,األردف ,دار
اليازوريالعمهيةلمنشروالتوزيع.2007,

 .30هندور,أحهد؛نعهةا﵀,أحهد,اقتصاديات الموارد والبيئة,هصر,هركزاإلسكندرية
لمكتاب.1995,

 .31نقابةالهيندسيف ,الدليؿ االرشادي لألبنية الخضراء,ط,1فمسطيف,الهجمس
الفمسطينيلمبناءاألخضر .2013,

 .32الييتي,نوزاد؛الهيندي,حسف,التنمية المستدامة في دولة قطر اإل نجازات
والتحديات,قطر,المجنةالدائهةلمسكاف.2008,

 .33و ازرةالشؤوفالبمديةوالقروية,دليؿ تفعيؿ التنمية المستدامة في التخطيط,ط,1
السعودية,هكتبةفيدالوطنية.2005,
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رابعاً :الكتب األجنبية المترجمة لمعربية:

 .1ايفف,روبرت؛ترجهةحرداف,فيصؿ,شحف مستقبمنا بالطاقة,ط,1بيروت,الهنظهة
العربيةلمترجهة .2011,

 .2براوف,لستر؛وآخروف؛ترجهةىدارة,سيدرهضاف,انقاذ الكوكب :كيؼ نبني نظاـ

اقتصادي عالمي متواصؿ بيئياً,ط,1القاىرة,الدارالعربيةلمنشروالتوزيع .1994,

 .3بيتر؛كالفرت,سوزاف؛ترجهةالغاهدي,عبدا﵀,السياسة والمجتمع في العالـ الثالث,
ط,1الرياض,هطابعالهمؾسعود .2002,

 .4زيهرهاف,هايكؿ؛ترجهةروهية,هعيف,الفمسفة البيئية :مف حقوؽ الحيواف إلى
اإليكموجيا الجذرية,ط,3الكويت,سمسمةعالـالهعرفة .2006,

 .5سهيث,ستيفف؛ترجهة,بنداري,انجي,االقتصاد البيئي,ط,1هصر,هؤسسةىنداوي
لمتعميـوالثقافة .2014,

 .6كاتو ,هولميسكوت,االقتصاداألخضر؛ترجهةاصبلح,عبل,مقدمة في النظرية
بيف السياسة والتطبيؽ,ط,1القاىرة,هجهوعةالنيؿالعربية.2010,

 .7هوسيشت,دوجبلس؛ترجهةشاىيف,بياء,منياج متكامؿ لمتنمية المستدامة :مبادئ
التنمية المستدامة,ط,1القاىرة,الدارالدوليةلبلستشاراتالثقافية .2000,

خامساً :أوراؽ عممية :

 .1بمكير,خمدية؛اقنيني,عقيمة,االقتصاد األخضر طريؽ العودة مف االقتصاد

االفتراضي إلى االقتصاد الحقيقي في الدوؿ العربية,الهمتقىالعربيالدوليالخاهس
حوؿاالقتصاداالفتراضيوانعكاساتوعمىاالقتصادياتالدولية,الهركزالجاهعي-

خهيسهميانة,الجزائر.2012

 .2الحبيب,ثابت,دور االقتصاد األخضر في خمؽ الوظائؼ الخضراء والمساىمة في

الحد مف الفقر,هجهعهداخبلتالهمتقىالدوليحوؿتقييـسياساتاالنتقاؿهفالفقر
فيالدوؿالعربيةفيظؿالعولهة,ديسهبر.2014

 .3الرفاعي,أهير,دور الصناعات الخضراء في التخفيؼ والتكيؼ مع التغير المناخي,

ورقةعهؿهقدهةخبلؿندوةالصناعاتالخضراءودورىافيتعزيزالتنهيةاالقتصادية

واالجتهاعيةفيالدوؿالعربية,بيروت .2011,
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 .4الرفاعي,سحر,التنمية المستدامة مع التركيز عمى اإلدارة البيئية إشارة خاصة
لمعراؽ,الهؤتهرالعربيالخاهسلئلدارةالبيئية(,الهنظوراالقتصاديلمتنهية

الهستداهة:التجارةالدوليةوأثرىاعمىالتنهيةالهستداهة),الهنظهةالعربيةلمتنهية
اإلدارية,تونس .2006,

 .5سبلهي,هنيرة؛هسغوني,هنى",اشكالية التأىيؿ البيئي في المؤسسات الصغيرة و

المتوسطة نحو تحقيؽ االقتصاد االخضر",هجهعهداخبلتالهمتقىالدوليالثاني
حوؿاألداءالهتهيزلمهنظهاتوالحكوهات,جاهعةورقمةيوهي22و23
نوفهبر.2011

 .6شمبي,هاجدة ,تغير المناخ ومشكمة ندرة ومحدودية المياه,هؤتهرتغيرالهناخوآثاره
فيهصرخبلؿالفترةهف3-2نوفهبر,2009القاىرة,شركاءالتنهيةلمبحوث
واالستشاراتوالتدريب .2009,

 .7صالحي,صالح ،التنمية الشاممة المستدامة والكفاءة االستخدامية لمثروة البترولية
في الجزائر،بحوثوأدواتالهمتقىالدوليحوؿالتنهيةالهستداهةوالكفاءة

االستخداهيةلمهواردالهتاحة,كميةالعموـاالقتصاديةوعموـالتيسير,جاهعةسطيؼ,

الجزائر .2008,

 .8عمة,هراد,االقتصاد المعرفي ودوره في تحقيؽ التنمية االقتصادية واالجتماعية في

األقطار العربية ،دوؿ مجمس التعاوف الخميجي نموذجا,الهؤتهرالدوليفياالقتصاد
والتهويؿاإلسبلهيبتركيااسطنبوؿهف10-9سبتهبر .2013,

 .9هخموفي,عبدالسبلـ؛عبدالعزيز,سفياف,اشكالية ضبط المعايير البيئية في التجارة
الدولية وتأثيرىا عمى تنافسية االقتصاد الوطني الجزائري,هجهعأعهاؿالهمتقى

العمهيالدوليحوؿسموؾالهؤسساتاالقتصاديةفيظؿرىاناتالتنهيةالهستداهة
والعدالةاالجتهاعية4,نوفهبر .2012

.10

هولود,حواس؛كمثوـ,البز,التنمية المستدامة مف منظور إسالمي رواية

مستقبمية,يوـدراسيحوؿواقعالتنهيةالهحميةوالتنهيةالهستداهةفي

الجزائر .2011,

216

.11

نصرالديف,ساري؛ياسيف,عبيدات,السياؽ التاريخي لتطور مفيوـ التنمية

مف النمو إلى االستدامة,يوـدراسيحوؿواقعالتنهيةالهحميةوالتنهيةالهستداهةفي

الجزائر .2011,

.12

ىيئةالغاباتوالهراعيفيالشرؽاألدنى,االقتصاد األخضر في الشرؽ األدنى

التحديات واآلفاؽ وتقييـ مساىمات الغابات والمراعي في التنمية المستدامة في إقميـ

الشرؽ األدنى,أسبوعغاباتالشرؽاألدنىالثالث,الدورة,21األردف30–26,
يناير .2014,

سادساً :الدوريات:

 .1أحبلـ,خاف؛صورية,زاوي,السياحة البيئية وأثرىا عمى التنمية في المناطؽ الريفية,
هجمةأبحاثاقتصاديةوادارية,العددالسابع,جاهعةبسكرة,كميةالعموـاالقتصادية
والتجاريةوعموـالتسيير .2010,

 .2اسهاعيؿ,عهر ،إدارة الجودة البيئية الشاممة وأثرىا في ممارسات تكنولوجيا اإلنتاج
األنظؼ ،مجمة تنمية الرافديف,العدد,115هجمد .2014,36

 .3برناهجاألهـالهتحدةلمبيئة,المشروع األخضر العالمي الجديد موجز السياسات,
 .2009

 .4البكري,ثاهر ،األبعاد االستراتيجية إلعادة التدوير في تعزيز فمسفة التسويؽ

األخضر,هجمةتكريتلمعموـاإلداريةوالتطبيقية,العدد,23الهجمد.2011,7

 .5بوعبلـ,وليي,آفاؽ تطبيؽ االستراتيجية المالية الخضراء في ظؿ الدور الجديد

لمدولة في اشارة لحالة الدوؿ العربية النفطية،هجمةالعموـاالقتصاديةوالتسيير
والعموـالتجارية,العدد .2014,12

 .6توهي,هيمود؛العمواني,عديمة,تأثيرات النفايات الصمبة عمى تكاليؼ المؤسسات

الصحية,هجمةالعموـاإلنسانية,العدد,10جاهعةهحهدخضيربسكرة .2006,

 .7جبار,أحهد؛عمي,رائد,التنمية المستدامة والبيئة في العراؽ الواقع والتحديات

والمعالجة,هجمةاإلدارةواالقتصاد,كميةاالدارةواالقتصاد,جاهعةالهستنصرية,
 .2012
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 .8جهاؿالديف,نجوى؛آخروف,االقتصاد األخضر المفيوـ  ...والمتطمبات في التعمـ,
هجمةالعموـالتربوية,الهجمد,22العددالثالث,هصر.2014,

 .9حدة,فروحات,استراتيجيات المؤسسات المالية في تمويؿ المشاريع البيئية مف أجؿ
تحقيؽ التنمية المستدامة دراسة حالة الجزائر,هجمةالباحثالعدد.2010,7

 .10حسف,يحيى؛ أثر االتفاقيات البيئية عمى الصناعة النفطية في دوؿ الخميج العربي,
هجمةالعموـاالقتصادية,العدد .2008,22

 .11خضر,أحهد,االقتصاد األخضر مسارات بديمة إلى التنمية المستدامة,هجمةالعموـ
والتكنولوجيا,هعيدالكويتلؤلبحاثالعمهية .2009,

 .12خنفر ,عايد؛ االقتصاد البيئي" االقتصاد األخضر" ,هجمة أسيوط لمدراسات البيئية,
العدد,39هصر.2014,

 .13دياب,هحهد,اقتصاد المعرفة :حقبة جديدة نوعياً في مسار التطور التاريخي,
هجمةالدفاعالوطني,العدد .2008,65

 .14زغيب,هميكة؛زينة,قهري,البيئة والزراعة المستدامة والمنتجات المعدلة وراثياً,
هجمةأبحاثاقتصاديةوادارية,العددالخاهس,جاهعةهحهدبسكرة,كميةالعموـ
االقتصاديةوالتجاريةوعموـالتسيير.2009,

 .15الشكرجي,بشار؛وآخروف,االستثمار األخضر دراسة تحميمية في مدينة الموصؿ,
الرافديف,العدد,109هجمد,34
كميةاالدارةواالقتصاد,جاهعةالهوصؿ,هجمة 
 .2012

 .16شنايت ,صباح,التنمية السياحية المستدامة في الجزائر،الهجمةالعمهيةالهستقبؿ
االقتصادي,كميةالعموـاالقتصاديةوالتجاريةوعموـالتيسير,جاهعةأحهدبوقرة

بوهرداس,الجزائر,العدداألوؿ.2013,

 .17الشيخ,بوسهاحة,أبعاد وأىداؼ ومعوقات التنمية المستدامة,هجمةالهنارة
لمدراساتالقانونيةواإلدارية,العدد .2015,9

 .18صعب ,نجيب,الوالدة الجديدة,هجمةالبيئةوالتنهية,العدد,17أبريؿ.1999,
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 .19طالبي,هحهد؛الساحؿ,محمد ،أىمية الطاقة المتجددة في حماية البيئة ألجؿ

التنمية المستدامة ،عرض تجربة ألمانيا,هجمةالباحث,العدد,9جاهعةالبميدة,
 .2009

 .20الطائي,بساـ؛وآخروف,إسيامات بعض أنشطة سمسمة التجييز الخضراء في

تعزيز إقامة متطمبات نظاـ اإلدارة البيئية,ISO14001هجمةاإلدارةواالقتصاد,

الجاهعةالهستنصرية,العدد,93العراؽ .2009,

 .21عبدالرازؽ,فوزي,التنمية المستدامة واشكاليات الحفاظ عمى البيئة في ظؿ التطور
االقتصادي بيف تحديات العصر ورىانات المستقبؿ,هجمةرهاحلمبحوثوالدراسات,

العدد,11هركزالبحثوتطويرالهواردالبشرية,األردف.2013,

 .22عهر,عصهت,تموث التربة,هجمةعمهيةالعموـوالتنهية,هدينةالهمؾعبدالعزيز
لمعموـوالتقنية,العددالرابع .1988,

 .23الغاهدي,عبدا﵀,التنمية المستدامة بيف الحؽ في استغالؿ الموارد الطبيعية

والمسؤولية عف حماية البيئة,هجمةجاهعةالهمؾعبدالعزيزاالقتصادواالدارة,
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املالحق

ممحؽ ( ) 1مؤشرات التنمية المستدامة
تفاوتالدخوؿ 

نسبةالسكافالذيفيعيشوفدوفخطالفقر 
الػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤشػػػػػػػرات االجتمػػػػػػػػاعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

نسبةاألطفاؿدوفسف()15الذيفخارجبيوتيـ  هعدؿالبطالة 
هعدؿالوفياتبيفاألطفاؿدوفسف5سنوات 

نسبةهتوسطأجرةالهرأةإلىأجرالرجؿ 

هعدؿااللهاـلمقراءةوالكتابةبيفالبالغيف 

الحالةالغذائيةلؤلطفاؿ 

نصيبالفردهفهساحةالبيت 

حاالتالوفيات 

عددالجرائـالهبمغعنيالكؿ1000نسهة 

هتوسطالعهرالهتوقععندالوالدة 

هعدؿالنهوالسكاني 

التحصيفضدأهراضاألطفاؿالهعدية 

سكافالهناطؽالحضريةالهنظهةوغيرالهنظهة  هعدؿانتشاروسائؿهنعالحهؿ 
نسبةالذيفيحصموفعمىهياهالشربالهأهونة 

نسبةإكهاؿالدراسةاالبتدائيةوالثانوية 

النسبةالهئويةلمسكافالذيفتتوفرلدييـاهكانية

نسبةالسكافالذيفلدييـهرافؽصحية

االنتفاعبهرافؽالرعايةالصحيةاألولية 

هبلئهةلتصريؼهياهالهجاري 

انبعاثاتغازاتالدفيئة

كثافةقطعاألشجار 



المػػػػػػػػػػػػػؤشػػػػػػػػػػػػػػػرات البيئيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

استيبلؾالهوادالهستنفذةلطبقةاألوزوف 

األراضيالهصابةبالتصحر 

تركيزالهموثاتالجويةفيالهناطؽالحضرية 

هساحةالهستوطناتالحضرية 

هساحةاألراضيالصالحةلمزراعةواألراضي

هجهوعالهياهالسطحيةوالجوفيةالهستخرجة

الهزروعةبهحاصيؿدائهة 
استخداـاألسهدة 

سنوياًكنسبةهفالهياهالهتوفرة 

تركزالطحالبفيالهياهالساحمية 

استخداـالهبيداتالحشرية 

هجهوعالسكاففيالهناطؽالساحمية 

هساحةالغاباتكنسبةهفلهساحةاألراضي 

الهحصوؿالنوعيهفالسهؾ 

انتشاربعضاألنواعهفاالهراضالرئيسية 

هساحةبعضالنظـاأليكولوجيةالرئيسية 

تركزالبكتيرياالقولونيةالغائطيةفيالهياهالعذبة  الهساحةالهحهيةكنسبةهفالهساحةالكمية 
-

الطمبعمىاألكسجيففيالكتؿالهائية 
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االقتصػػػػػػػػػاديػػػػػػػػػػة

المؤشرات االقتصادية

نصيبالفردهفالناتجالقوهياالجهالي 

نسبةاستيبلؾهواردالطاقةالهتجددة 

حصةاالستثهارفيالناتجالقوهياالجهالي 

كثافةاستخداـالطاقة 

هيزافالتجارةلمسمعوالخدهات 

توليدالنفاياتالصناعيةوالحضريةالصمبة 

الديف/الناتجالقوهياالجهالي 

توليدالنفاياتالخطرة 

هجهوعالهساعداتاالنهائية 

توليدالنفاياتالهشعة 

كثافةاستخداـالهواد 

اعادةتدويرواستخداـالنفايات 

نصيبالفردالسنويهفاستيبلؾالطاقة 

الهسافةالتييقطعياالفردحسبواسطة

عددأجيزةالراديوواشتراكاتاالنترنيتلكؿ 

النقؿيوهياً 

استراتيجيةرصينةلمتنهيةالهستداهة 

المؤشرات المؤسسية

()1000نسهة 
الخسائراالقتصاديةوالبشريةالراجعةإلىالكوارث تنفيذاالتفاقياتالدوليةالهبرهة 
السطحية 
خطوطالياتؼالرئيسيةوعدداليواتؼالنقالة

االنفاؽعمىالبحثوالتطويركنسبةهف

لكؿ()1000نسهة 

GDP

الهصدر:لجنةالتنهيةالهستداهةالتابعةلؤلهـالهتحدةنقبلًعف(سحرالرفاعي,التنهيةالهستداهةهع

تركيزخاصعمىاإلدارةالبيئية,الهؤتهرالعربيالخاهس,الهنظهةالعربيةلمتنهيةاالدارية,تونس,
,2006ص )28–27
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ممحؽ رقـ ( )2مؤشرات منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية لالقتصاد األخضر
الهواضيع 

الهجهوعاتاألساسية 

السياؽاالجتهاعيواالقتصاديوخصائصالنهو 
النهواالقتصاديواإلنتاجية
والقدرةالتنافسية 

النهواالقتصاديوالبنيةاالقتصادية
اإلنتاجيةوالتجارة
التضخـوأسعارالسمعاألساسية

أسواؽالعهؿوالتعميـوالدخؿ 

أسواؽالعهؿ 
األنهاطاالجتهاعيةوالديهغرافية(الدخؿوالتعميـ) 
اإلنتاجيةالبيئيةوانتاجيةالهوارد 

إنتاجيةالكربوفوالطاقة 

-1إنتاجيةثانيأكسيدالكربوف(باالستنادإلىالطمب,اإلنتاج(
-2انتاجيةالطاقة 

إنتاجيةالهوارد 

-3إنتاجيةالهواد 
الهوادغيرهوادالطاقة,هوادالنفايات,والهوادالغذائية 
-4انتاجيةالهياه 

اإلنتاجيةالهتعددةالعواهؿ 

-5اإلنتاجيةالهتعددةالعواهؿلمخدهاتالبيئية 
قاعدةاألصوؿالطبيعية 

هخ زوفالهواردالطبيعية 

-6االستخداـاإلجهاليلمهواردالطبيعية 

هخزوفالهواردالهتجددة 

-7هواردالهياهالعذبة
-8الهواردالحرجية
-9هوارداألسهاؾ

هخزوفالهواردغيرالهتجددة  -10الهواردالهعدنية 
التنوعالبيولوجيوالنظـ

-11هوارداألرض

اإليكولوجية 

-12هواردالتربة
-13هواردالحياةالبرية
نوعيةالحياةهفالناحيةالبيئية 

الصحةوالهخاطرالبيئية 

-14هشاكؿالصحةالتيتعودألسباببيئيةوالتكاليؼذات
الصمة
-15التعرضلمهخاطرالطبيعيةأوالصناعيةوالخسائر
االقتصادية
220

الخدهاتوالهرافؽالبيئية 

-16الحصوؿعمىخدهاتهعالجةهياهالصرؼالصحي
واهداداتهياهالشرب 

الفرص االقتصادية واالستجابة هف خبلؿ السياسة العاهة 
التكنولوجياواالبتكار 

-17البحثوالتطويرفيهجاالتىاهةلبلقتصاداألخضر
-18براءاتاالختراعفيهجاالتىاهةلمنهواألخضر
-19االبتكاراتالهتعمقةبالبيئة

السمعوالخدهاتالبيئية 

-20إنتاجالسمعوالخدهاتالبيئية 

التدفقاتالهاليةالدولية

-21التدفقاتالهاليةالدوليةالياهةلمنهواألخضر

األسعاروالتحويبلت

-22الضرائبالهتعمقةبالبيئة
-23تسعيرالطاقة
-24تسعيرالهياهواستردادالتكاليؼ

القوانيفونيجاإلدارة 

-25هؤشراتينبغيإعدادىا 

التدريبوتنهيةالهيارات 
Scoure: OECD (2011). Towards Green Growth: Monitoring Progress, OECD
 Indicators. Paris. Available, P.32 from http://www.oecd.org/ green growth /oecdindicators.htm
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ممحؽ رقـ()3
الدوؿ التي شممتيا الدراسة القياسية (الكمية)
دوؿالقارةاألفريقية 
.1بوركينافاسو 

.2أثيوبيا 

.3غانا 

.4كينيا 

.5هوريشيوس 

.6الهغرب 

.7هوزهبيؽ 

.8نيجيريا 

.9روندا 

.10السنغاؿ 

.11جنوبأفريقيا 

.12تنزانيا 

.13زاهبيا 





دوؿالقارةاآلسيوية 
.1أذربيجاف 

.2بنجبلدش 

.3كهبوديا 

.4الصيف 

.5اليند 

.6إندونيسيا 

.7اسرائيؿ 

.8الياباف 

.9األردف 

.10الكويت 

.11هاليزيا 

.12هنغوليا 

.13عهاف 

.14الفمبيف 

.15قطر 

.16كورياج 

.17السعودية 

.18سنغافورة 

.19تايوف 

.20تايبلند 

.21تركيا 

.22اإلهارات 

.23فيتناـ 





دوؿالقارةاألوربية 
.1النهسا 

.2بمجيكا 

.3بمغاريا 

.4كرواتيا 

.5التشيؾ 

.6الدنهارؾ 

.7قبرص 

.8استونيا 

.9فنمندا 

.10فرنسا 

.11ألهانيا 

.12اليوناف 

.13أيسمندا 

.14إيرلندا 

.15ايطاليا 

.16التفيا 

.17ليتوانيا 

.18لوكسهبورغ 

.19هالطا 

.20ىولندا 

.21النرويج 

.22ب ولندا 

.23البرتغاؿ 

.24روهانيا 

.25روسيا 

.26سموفاكيا 

.27سموفينيا 

.28إسبانيا 

.29السويد 

.30سويس ار 







.31بريطانيا 



أهريكاالبلتينية وهنطقةالبحرالكاريبي 
 .1الب ارزيؿ 

 .2تشيمي 

 .3كولوهبيا 

 .4كوستاريكا 

 .6بنها 

 .7بيرو 

 .8أورغواي 

 .9األرجنتيف 

 .5الهكسيؾ 


دوؿقارةأهريكاالشهالية 
 .1الوالياتالهتحدةاألهريكية 

 .2كندا 





أوقيانوسيا 
 .1أستراليا 

 .2نيوزلندا 







Source: Tamarind , The Global Green Economy Index (GGEI), P.7, 2016
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 )4(همحؽرقـ
نتائج نموذج االنحدار البسيط لعالقة مؤشر اإلنجاز بمعدؿ البطالة
Source
Model
Residual
Total

regress Unemployment , PERFORMANCE INDEX
SS
df
Ms
0.5461
1
0.54618
3.3034 78
1.4113 Number of obs.= 80
F( 1, 78) = 0.14
3.8495
79
1.95748
Prob > F= 0.7129
R-squareed == 0.0017
Root MSE = 0.7056
Coef.
Std. Erer. T
P > | t | 95% Conf. Interval

Unemployment
PERFORMANCE
-1.6234
INDEX
0.8060
_
cons

-1.1908
0.5106

0.37
1.97

0.713
0.052

-0.10448
-0.053394

0.1520811
12.84953

نتائج نموذج االنحدار المتعدد لعالقة أبعاد مؤشر اإلنجاز األربعة بمعدؿ البطالة
Unemployment ( leader ship& climate change, efficiency sector, market & investment ,
environment & natural capital).
SS
df
Ms
Source
Number of obs.= 80
234.216895 4
58.5542236 F( 4, 75) = 2.47
Model
1780.54861 75
23.7406482 Prob > F= 0.0521
Residual
2014.76551 79
25.5033609 R-squareed = 0.1163
Total
Adj. R-Squared = 0.0691
Root MSE = 4.8724
unemployment
Coef.
Std. Erer.
T
P>|t|
95% Conf. Interval
rate
leader ship
0.937
-.0638673 0.0589417
climate change -0.024628 0.030824 -0.08
efficiency
-0.0583154 0.0500974 -1.16
0.248
-.1581145 0.0414837
sector
market
0.0280671 0.0379155 0.74
0.461
-.0474645 0.1035988
investment
environment
0.1481746 0.0495907 2.99
0.004
.0493849
0.2469643
natural capital
1.49882
3.540499 0.42
0.673
-5.554215 8.551855
_
cons

)ففيالنهوذجF)نبلحظأفالنهوذجيفالسابقيفغيرهعنوييفكهايتضحهفاختبار
( إذفProb > F= 0.0521(  بينمب في النموذج الثبني,(Prob > F= 0.7129(األوؿ
 .نقبؿالفرضالصفريوعميوفإفالنهوذجيفغيرجيديف
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ممحؽ رقـ()5
الدولة
أستراليا

فرص العمؿ الخضراء المتوقعة


هفالههكفاستحداث 770000وظيفةإضافيةبحموؿعاـ( 2030أيزيادةبنسبة 5إلى 6فيالهائةبحموؿعاـ) 2030بواسطةنظاـ
لتداوؿاالنبعاثاتهقروفبحوافزحكوهيةفيهايتعمؽبنيجيعتهدعمىأسواؽالكربوففقط.



هفالههكفاستحداث 2.5هميوفوظيفةبحموؿعاـ 2025بخفضانبعاثاتغازاتالدفيئةبنسبة% 100-60بحموؿعاـ, 2050في



هفالهتوقعأفيسجؿعددالوظائؼفيهجاؿالبناءوالنقؿنهواًأسرعبكثيرهفالهتوسطالوطني .

حيفتسهحفعاليةاستخداـالهواردبكسب3.3هميوفوظيفةعمىهدىالسنواتالعشريفالهقبمة7.5,هميوفوظيفةبحموؿعاـ.2050

البرازيؿ



ُيتوقعأفترتفعالعهالةبنسبة 1.13فيالهائةسنوياً بيفعاـ 2010وعاـ, 2030ويهكفأفيرتفعالناتجالهحمياإلجهاليفيالهتوسط

الصيف



هفالههكفاستحداث6.8هميوفوظيفةهباشرةوغيرهباشرةبتحقيؽأىداؼالحكوهةفيهجاؿالطاقةاليوائيةوالشهسيةوالهائية .



هفالههكفأفتتجاوزالوظائؼالتيتناىز 10هبلييفوظيفةالخسائرالناتجةعفخفضكثافةالطاقةالهستخدهةفيالصناعة,وذلؾبزيادة

بنسبة%0.5سنوياّبتقميصهساحاتالرعيوحهايةالغابات .

العهالةفيالصناعةالهتجددةوالتحوؿهفالصناعاتاألساسيةإلىالخدهات .
االتحاد



استحداثهايزيدعمىنصؼهميوفوظيفةصافيةفيالفترة 2020 - 2014باستثهار% 14هفالهيزانيةاإلجهاليةلبلتحاداألوروبيفي

الطاقةالهتجددةوحفظالطبيعةوالهبانيالخضراءوالنقؿالهستداـ(حوالي 130000وظيفةلكؿهمياريورو) ؛وقديضاعؼتحوؿاالستثهار

األوربي

هفأنهاطوالحاليةإلىالقطاعاتالخضراءاستحداثالوظائؼثبلثهراتلكؿيورو .


هفالههكفأفيضيؼاالتحاداألوروبيهف 1.4إلى 2.8هميوفوظيفةهقارنةً بالعهؿالهعتادبخفضهجهوعاحتياجاتاقتصادههفالهواد



ارتفاع العهالة بنسبة  1.3في الهائة وانخفاض في انبعاثات ثاني أوكسيد الكربوف بنسبة  % 8بيف عاـ  1990وعاـ  2010نتيجة زيادة

بنسبة(%17قدينتجعفخفضاستخداـالهواردبكؿنقطةهئويةاستحداثوظائؼجديدةتتراوحبيف100000و200000وظيفة) 

الضرائبعمىاستخداـالطاقةاستناداًإلىأحدالنهاذجاالقتصادية .



ارتفاعالعهالةبنسبة 0.6فيالهائةوانخفاضانبعاثاتثانيأوكسيدالكربوفبنسبة% 4.4هفخبلؿزيادةأسعارالطاقةوانخفاضتكاليؼ



هفالههكفإحداثارتفاعفيالعهالة(بنسبةتصؿإلى)%  0.5نتيجةفرضضريبةعمىاالنبعاثاتالكربونيةفيستةبمداففياالتحاد

العهؿاستناداًإلىنهوذجاقتصاديآخر .

األوروبيبغرضتخفيؼالطمبعمىالطاقةوالحدهفاالنبعاثاتالكربونية,واحداثارتفاعفيالناتجالهحمياإلجهاليفيالوقتنفسو(رغـ
بعضاآلثارالسمبيةلبلنتقاؿعمىالهدىالقصير) .
ألمانيا



ارتفاعالعهالةبنسبة%0.55وانخفاضانبعاثاتثانيأوكسيدالكربوف%2بيفعاـ1999و2010بإعادةاستخداـإيراداتضريبةالطاقة
لدعـاشتراكاتالضهافاالجتهاعيالهفروضةعمىالعهؿ .



آثارإيجابيةطفيفةعمىالعهالةوانخفاضحادفيانبعاثاتثانيأوكسيدالكربوفنتيجةارتفاعالهعدالتالضريبيةوالغاءاإلعفاءاتهف
الضرائبالبيئية .

نتجعفإصبلحالضرائبالبيئيةخبلؿالفترة2003 -1999استحداث250000وظيفة,خاصةفيالقطاعاتكثيفةاليدالعاهمة,فيحيف
بوفبنسبةتتراوحبيف2و .%2.5

انخفضاستيبلؾالوقودبنسبة%7وانخفضتانبعاثاتثانيأوكسيدالكر
إندونيسيا



هفالههكفأفينتجعفتخصيص%2هفالناتجالهحمياإلجهاليلبلستثهاراألخضرسنوياًفيالطاقةوالنقؿوالحراجة,استحداثهابيف

جميورية



هفالههكفاستحداثهابيف11.8و14.7هميوفوظيفةجديدةبحموؿعاـ2020هفخبلؿتوظيؼهبمغ97همياردوالرأهريكيهف

938984و1270390وظيفةفيأربعةقطاعاتتتوفرفيياظروؼالعهؿالبلئؽوتكثرفيياالوظائؼالخضراء .
االستثهارالعاـالهخصصلمفترة2013-2009لدعـالتحوؿنحواقتصادأخضر .

كوريا

لبناف



النرويج



الهكاسبالهتوقعةفيالعهالةفيهجاؿالحراجةبحموؿعاـ15000,2020وظيفة؛إدارةالنفايات500,وظيفة؛البناء2800,وظيفة؛
الطاقة4000,وظيفةبحموؿعاـ .2020

هفالههكفتحقيؽهكاسبصافيةفيالعهالةبنسبةتتراوحبيف0.5و%1.5هفخبلؿإجراءاتالحدهفثانيأوكسيدالكربوفالتيتخفِّض
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االنبعاثاتبنسبة%20فيالفترةهف2020-2008عندهاتُستخدـإيراداتضريبةاالنبعاثاتالكربونيةلخفضاالشتراكاتاالجتهاعية
(وتتوقؼالنتائجالدقيقةعمىهجهوعةالسياساتالهأخوذةفياالعتبار) .

موريشيوس



يهكفاستحداثعهالةبنسبأعمىبكثيرفياألنشطةالخضراءبالهقارنةهعاألنشطةالتقميديةلكؿهميوفروبيةهفالطمبالنيائي,زيادة

الوظائؼفيالزراعةبنسبة,%5وفيالتصنيعوالنسيجبنسبة,%67وفيالسياحةوالخدهاتالفندقيةبنسبةتفوؽ,%60وفيالطاقة
الهتجددةبنسبة.%75


جنوب أفريقيا



يهكفاستحداث98000وظيفةهباشرةجديدةعمىالهدىالقصير()2012–2011و255000وظيفةعمىالهدىالهتوسط(–2013
)2017و462000وظيفةعمىالهدىالطويؿ()2025–2018عفطريؽتوليدالطاقةهنخفضةالكربوفواستخداـالطاقةوالهوارد
بفعاليةوالحدهفاالنبعاثاتوالتموثوادارةالهواردالطبيعية .



يهكفاستحداثهايزيدعمى106000وظيفةجديدةفيهجاؿالطاقةالهتجددةبحموؿعاـ2030فيإطار"سيناريوثورةفيالطاقة"يتسـ
جعيلموكالةالدوليةلمطاقة)؛ويفترضأفيكوفإجهاليالعهالةفي
بالطهوح(بالهقارنةهع7500وظيفةفقطفيسيناريوالعهؿالهعتادالهر
ُ

هجاؿالطاقة(بهافيياوظائؼتصديرالفحـ)أعمىههاىوعميوفيالسيناريوالهرجعيلموكالةالدوليةلمطاقةبنسبة .%56
الواليات



الهتدنيةوالهتوسطة,وذلؾفيالهناطؽالحضريةالكبرىفيالوالياتالهتحدة .

المتحدة

األمريكية

استحداث20.7هميوفوظيفةفيالصناعةالهعتهدةعمى"االقتصادالنظيؼ"فيالسنواتاألخيرة,هعظهيالصالحالعهاؿذويالهيارات




هفالههكفاستحداثهميونيوظيفةباستثهار100همياردوالرأهريكيفيتدابيراالنتعاشالخضراء,أيأربعهراتأآثرههاسيسفرعنو

إنفاؽنفسالهبمغفيصناعةالنفط .
ٍ
هفالههكفتحقيؽهكسبصاؼيوفر1.7هميوفوظيفة(كسب2.5هميوفوظيفةفيقطاعالطاقةالنظيفةوفقداف800000وظيفةفي
صناعاتالوقوداألحفوري)بتخصيص150همياردوالرأهريكيلبرناهجاستثهارأخضر .



هفالههكفكسبهف918000إلى1.9هميوفوظيفةبحموؿعاـ2020هفخبلؿسياساتهبلئهةفيهجاؿتغيرالهناخوالطاقةالنظيفة,
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وذلؾبحسبهدىصراهةاألحكاـوفعاليتيا .


يهكفاستحداثهايزيدعمى4هبلييفوظيفةفيالسنةبدواـكاهؿبحموؿعاـ2030باتخاذتدابيرصارهةفيفعاليةاستخداـالطاقةهقترنة

بتحقيؽىدؼإدراج%30هفالطاقةالهتجددةضهفهعاييرحوافظالطاقةالهتجددة؛وتستحدثتكنولوجياتالوقوداألحفوريهفالوظائؼ
أآثرههاتستحدثوتكنولوجياتالفحـوالغازالطبيعيلكؿوحدةهفوحداتالطاقة .
المصدر  :مكتب العمل الدولي  ,التنمية المستدامة و العمل الالئق و الوظائف الخضراء  ,التقرير الخامس  ,ط , 0مكتب العمل الدولي  ,جنيف  ,2103 ,ص . 29 – 28

مت حبمد اهلل
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