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 تقدیم 

العــادیــة    أصــــــدر  : أوالً  الــدورة  العربي في  العمــل   القــاھرة،(  ،2019لعــام    "46"مؤتمر 

 "47"دول أعمال الدورة ــ د جــ دیــ أن تحــ بش  "1669"القرار رقم ،  2019نیسان  /بریلأ

حـیث تم إدراج بـند فني ضـــــمن ـجدول أعـمال ـھذه اـلدورة بعنوان " متطلـبات    ،للمؤتمر

 ." مناقشة عامة..  األخضر لتوفیر فرص العمل االقتصاد

 ً متطلبات االقتصـــاد األخضـــر " حول    ھذا البند  قامت منظمة العمل العربیة بإعداد وثیقة : ثانیا

على المرتـــكزات الرئیسیـــة    بناء ھومضمون هتحدید محاورتم  ، و"لتوفیر فرص العمل 

نطلق منھا البرنامج العالمي للتنمیة المســـتدامة ا  التي،  )  20لقمــــــــة األرض (ریو +  

فرص  وتوفیر ،للقضــاء على الفقر  كوســیلةاالقتصــاد األخضــر   تبنتوالتي  ،    2030

،   االقتصـاديالنمو   :  وھى، بعاد الثالثة للتنمیة المسـتدامةالعمل الالئق للجمیع ضـمن األ

، والســلم،  انب مجاالت جدیدة تتعلق بالعدالة، إلى جوحمایة البیئة،  واالندماج االجتماعي

 والحوكمة الرشیدة .

 ً مع ما یشـــھده العالم في كل أنحاء المعمورة ومن ضـــمنھ دولنا العربیة من معاناة جائحة   :  ثالثا

، إال أننا نسـتطیع اسـتغالل كورونا بآثارھا الصـحیة وتداعیاتھا االجتماعیة واالقتصـادیة  

ریع التحول إلى اقتصـاد أخضـر في إطار ـسعى  ھذه التداعیات وتحویلھا إلى فرصـة لتـس

ـعالم لتحقیق أـھداف التنمـیة المســــــتداـمة، والعـمل على إـعادة بـناء  اـلدول العربـیة ودول ال

فقد  .اقتصــادات أقوى وأكثر مرونة تســاھم في تعافي المجتمع والكوكب على حد ســواء

تثمارات تحفز أنـشطة   ات واـس یاـس االقتصـاد األخضـر تكون ھذه فرصـة لوضـع وتنفیذ ـس

ــتدامة طویلة األمد ، إلعادة ت ــادات ما بعد كجزء من خطة التعافي المسـ ــكیل االقتصـ شـ

ــتثمارات   كورونا، من خالل بناء القدرات ، وتعزیز الوظائف الخضــراء ، وتحفیز االس

المســتدامة ، وإیجاد فرص عمل في أنشــطة منخفضــة الكربون في القطاع الصــناعي ، 

ات ، فتصـمیم   ـس ات صـناعیة خضـراء قد یعزز مرحلة التعافي للصـناعات والمؤـس یاـس ـس

غیرة والمتوسـطة األكثر تضـرراً من أزمة كورونا ، لجعلھا أكثر وتدعم الشـركات الصـ 

حة إلعادة بناء  نفالفرـصة الیوم ـسا .قدرة على المنافـسة وأكثر كفاءة في اـستخدام الموارد

ــتثمار في  ــویاً لتحفیز المزید من االس ــوى العمل س اقتصــاد أكثر خضــرة ، وما علینا س

 .لبشري واالجتماعيالتكنولوجیا الخضراء ورأس المال الطبیعي وا
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 ً ا د    :  رابـع ة " كوفـی ائـح ادت ـج د أـع ل   19  –لـق ب للعـم دة جواـن ات، وابرزت ـع ب األولوـی " ترتـی

ــراء  علیھا لتعزیز ــتثمار في المجاالت الخضــ ــادر الطاقة ،  االســ التي تعتمد على مصــ

إلیـقاف   ،التي تقـلل من االنبـعاث الكربوني والتلوث  ،واالبتـكارات التكنولوجـیة  المتـجددة،

وتـشجیع   الخضـراء،في إنتاج الـسلع والخدمات   ،اإلحیائيوفقدان التنوع  ،  التدھور البیئي

من شـأنھ أن یعزز سـالسـل االمداد الغذائي لتصـبح اكثر مقاومة  الذي  ،اإلنتاج األخضـر

 .وصمود في االزمات

ــتناداو  وثیقة ھذا البندن خالل ما أفضــت إلیھ  م   :خامســاً   كد  أتی ، اتالمرجعیإلى العدید من    اس

ــادأن التحول  ــر   لالقتصـ ــیاغة الخریطة  یتطلباألخضـ ــتثماریة    إعادة صـ للفرص االسـ

باالعتماد على تقدیر    ،في المنطقة العربیة  وبیئیا  واجتماعیا  اقتصــــادیاالمتاحة والمجدیة 

، وتحقیق التوازن بین  لزیادة معدالت النمو، فیھا لالـستثمارالمطلوبة    االـستثماریةالفجوة 

وإتاحة ھذه الفرص للقطاعین العام والخاص للتحول ، ثة للتنمیة المســــتدامةبعاد الثالاأل

وترتكز على عدد ،  تي تتطلب تھیئة البیئة التشـریعیةال  ،في ھذه المجاالت  السـتثمارى الإ

االقتـصادیة   باألنـشطةمنھا توجیھ االـستثمار (العام والخاص) نحو التوجھ    ،من العناـصر

 إلى القطاعات الرئیسیة المھمة لتخضیر االقتصاد.

ً دســ ســا ) ضــمن جدول أعمال الدورة (التاســعإن منظمة العمل العربیة بعرضــھا وثیقة البند    :  ا

ل العر  "47" ــةلمؤتمر العـم اقشـــ ة عن ،  بي للمـن ة المنبثـق ة الثالثـی ة الفنـی من خالل اللجـن

واالستفادة مما ورد فیھا من ،  وتحقیق األھداف المرجوة منھا  إثرائھا،تأمل في    المؤتمر،

 المزید من  ھم في تعزیز دور االقتصـاد األخضـر لتوفیرمھمة تسـ مؤشـرات وتصـورات 

 فرص العمل في البلدان العربیة.

 ً  في ھذا الشأن. ما یراه مناسبا التخاذاألمر معروض على المؤتمر الموقر  : سابعا

 

 

 

 

 

 فایز علي المطیري

 المدیر العام 
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 : مقدمة

ات الت  دـی اعلى الرغم من التـح الـی ة ـح ة العربـی ا المنطـق احيفي شـــــتى    ي تواجھـھ اة   مـن الحـی

والصــحیة والتي كشــفت عنھا بوضــوح جائحة فیروس   واالجتماعیة  واالقتصــادیةالســیاســیة 

، فمعظم واالجتماعیةن ھذه التحدیات لیسـت جدیدة على البحوث والعلوم االقتصـادیة  ، فإكورونا

الـعدـید من التـحدـیات والصــــــعاب، اـلدول المتـقدـمة ـقد م ا ـب ــارات تـقدمـھا وتحولـھ رت عبر مســـ

 ا فكریاأن تتعامل معھا عبر مجموعة من البرامج والتدخالت التي أصـــبحت إطار  واســـتطاعت

تفادةیمكن  لیم بوجود باقي الدولمنھ في   االـس في الظروف المحلیة لكل   اختالفات، حتى مع التـس

  .دولة وأقلیم

، فـقد تمیزت أـھداف خـطة وبرـنامج األمم نســـــان ھو وســـــیـلة التنمـیة وـغایتـھاإلأن ا  ولـتأكـید

ــتدامة المتحدة  ــر المرتب، بت2030للتنمیة المسـ ــیع نطاقھا لمعالجة العناصـ طة بھا والمتعلقة وسـ

ینعم جمیع البشـر في العالم بحقوقھم   وحمایة البیئة، لكيواإلدماج االجتماعي    االقتصـاديبالنمو  

 .والرفاه واالزدھارفي العمل 

ــربت العالم في خریف عام   ــادیة التي ضــ ، قدم األمین العام 2008فنتیجة األزمة االقتصــ

وان  ـــ ادرة بعنـــ ، من ضمنھا مبسع مبادرات للخروج من ھذه األزمةت  2009لألمم المتحدة عام 

  )20(ریو +   2012ثم جاء مؤتمر التنمیة والبیئة عام  "،   الخضراء العالمیة الجدیدة  االتفاقیة "

 .لتحقیق أھداف التنمیة المستدامة لیجعل من االقتصاد األخضر مسارا رئیسیا

، نجد بصفة خاصةالمنطقة العربیة  العالم بصفة عامة وواجھھا  وبالنظر إلى التحدیات التي ی

في خضـر یمكن أن یمثل لنا الفرص لفتح األبواب أمام إعادة النظر  األ االقتصـادأن التحول نحو  

مضـــــامین التنمـیة المتبعة، والتفكیر بطرق جدیدة تســـــاعد في نقل البلدان العربیة لمنحى جدید 

 .التنمیةللخروج من الصعوبات التي أفرزتھا جائحة كورونا على طریق تحقیق أھداف 

نھ یمثل أن یحل محل التنمیة المســتدامة، ولكإن مفھوم االقتصــاد األخضــر لیس الھدف منھ  

وسـیلة وركنا أسـاسـیا للتوجھ نحو التنمیة المسـتدامة، الضـامنة بدورھا للرفاه على المدى البعید،  

حیث یفرض تبنى خیار االنتقال نحو االقتصـاد األخضـر ضـرورة اتباع سـیاسـات متسـقة ترمي 

كلة وتشـكیل القطاعات االقتصـادیة، والتغییر في أنماط اإلنتاج واالسـتھالك، وتضـمن إلعادة ھی

حمایة األـصول الطبیعیة، ومواجھة التغیرات المناخیة وانبعاثات الغازات الدفیئة، لتقدیم عائدات  

ــریة واالقتصــادیة، بما یضــمن تحقیق   ــتثمارات رؤوس األموال الطبیعیة والبش أفضــل على اس
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 ام، وتوفیر فرص العمل الالئق للجمیع.النمو المستد

وتنطلق أھمیة دراـسة "متطلبات االقتصـاد األخضـر في توفیر فرص العمل" لكونھا تتجاوز  

عالقات  أي، أُطر  والصـحیة  في أبعادھا االقتصـادیة والبیئیة، وتداعیاتھا السـیاسـیة واالجتماعیة

ید  ، ســـواء أكان ذلك على الصـــعيعلى اھتمام اســـتثنائ  ثنائیة بین متغیرین، یســـتحوذ كل منھما

ــة  المحلي أو اإلقلیمي أو الدولي ــیاسـ ــیح جوانب ومبررات تداعیات ھذه السـ ، مما یتطلب توضـ

االقتصــــادیة الجدیدة، والتي عكســــتھا مجموعة من األحداث والتطورات، التي أعقبت األزمة 

ً  المالیة العالمیة  .العربیة التشغیل ، ومدى تأثیر ذلك على أوضاعوأزمة جائحة كورونا حالیا

ــة، اعتمد الب ــتنباط، التي تنطلق  اولتحقیق ھدف الدراس حث على المزاوجة بین منھجیة االس

اـغة   ددة إلى صــــــی ائع المـح ة االســـــتقراء التي تنطلق من الوـق ام إلى الـخاص ، ومنھجـی من الـع

اســتنتاجات كلیة ، وذلك من خالل الشــروع من نقطة بدایة واقعیة ووصــفیة ألوضــاع التشــغیل 

وأســـواق العمل العربیة ، وتاریخیة وحقیقیة لما وصـــلت إلیھ األوضـــاع البیئیة حالیا، لدراســـة 

الموضوع باعتماد الطریقتین الوصفیة والتاریخیة، عالوة على االستعانة بالبیانات والمعلومات، 

ــیفھا، ومقارنتھا، وتحلیلھا،   ــتطاع، وتوصـ ــائیة، المتاحة بقدر المسـ وعدد من المعطیات اإلحصـ

 ثراء مادة البحث .إل

ة، ضافة إلى الخاتمباإل  محاور،إلى مقدمة وخمسة    اتم تقسیمھ ،اأھدافھ  دراسةالحقق  وحتى ت

 النحو التالي: وذلك على

 .المتطلبات  -الخصائص  -المفھوم : االقتصاد األخضر األول:المحور  

 .لاالقتصاد األخضر وفرص التشغی الثاني:المحور  

 .التنمیة المستدامة لدعماألخضر في مواجھة التحدیات  االقتصاددور  الثالث:المحور  

 األخضر.االقتصاد ب النھوضفي منظمة العمل العربیة دور  الرابع:المحور  

 عربیة.وتجارب مبادرات دولیة   الخامس:المحور  

   .الخاتمة
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 المحور األول 

 المتطلبات - خصائصال –المفھوم  :االقتصاد األخضر 

 

شـھدت السـنوات األخیرة اھتماما متزایدا بالبیئة  قبل ظھور وباء فیروس كورونا المسـتجد،  

ــاتھ  ،والتغیرات المناخیة في ظل  خاصــة  ، المجاالت االقتصــادیة واالجتماعیة    ما علىوانعكاس

ــتدامة ، وأد ــادیة وبیئیة   أزماتظھور   ىخطة التنمیة المس خالل   ،عالمیة ممتدة ومترابطةاقتص

أمام ـضغوطات   ،أنواعھابمختلف    ،وـضع الدول والمؤـسـسات الدولیة  لىإ  ،العقود القلیلة الماـضیة

اـیة البیـئةكبیرة إجراء تحلیالت معمـقة   ،الـحال بطبیـعة  ،، وھو ـما یفرض علیـھا، تســـــتـھدف حـم

 ز، التي تركاالقتصـــــادي ـبالمـقاییس التقلـیدـیة األداءللنـماذج االقتصـــــادـیة الـحالـیة، وـعدم قـیاس 

اتج المحلي    على  تركیزا كبیرا ات    ،اإلجمـاليالـن اوـت ةوال تبرز معھـا التـف دة  االجتمـاعـی  ،المتزاـی

أنـماط   ة المرتبـطة ـب اج ووالمـخاطر البیئـی ةاإلنـت المجتمع    ىأدـما  ، ماالســـــتھالك الراھـن  ،اـلدوليـب

اقتـصاد مـستدام  إلى، والـسعي نحو التحول  أـساـسيدراـسة الوـضع كمطلب   إلى ،بجمیع مؤـسـساتھ

یھدف   جدیدكنموذج   ،"  األخضــرھذا النوع " االقتصــاد    راعي الجوانب البیئیة ، ویطلق علىی

تدامة بـشتى  الربط بین متطلبات  إلى  مزید توفیرووبین حمایة البیئة    ،أنواعھا  تحقیق التنمیة المـس

 التي من شأنھا التخفیف من حدة الفقر والبطالة. ،من فرص العمل الالئق

مؤتمرھــا   "دي جــانیرو  ویر"المتحــدة في    األمم  عقــدت  "،2012یونیو / حزیران  "ففي  

)  100بینھم (  ،دولة  193  ممثلي  فیھوالذي شـــارك  ،  )20 +المعني بالتنمیة المســـتدامة (ریو  

في  األخـضراالقتـصاد  "موـضوعین رئیـسیین ھما   ولة وحكومة ، وقد ركز المؤتمر علىرئیس د

، وحدد  "المؤسـسـي للتنمیة  المسـتدامة اإلطار"و   "الفقر  التنمیة المسـتدامة والقضـاء على  إطار

تدام تقبل  مـس ارات الوصـول لمـس اركون في المؤتمر مـس المزید   وإنتاج  ،یكفل حمایة البیئة  ،المـش

تفق  الـعالم ، وا  في  وســـــط االنتشـــــار الواســـــع للـتدمیر البیئي  ،والنظیـفة  ةمن الـطاـقات المتـجدد

والتي    ،"إلیھالذي نـصبو    المـستقبل"ـسم حملت ا، والتي  المـشاركون على الوثیقة الختامیة للمؤتمر

حیث في ـسیاق التنمیة المـستدامة ،   األخـضر، بینھا االقتـصاد   األـساـسیةمن المحاور  اتبنت عددً 

 المفاھیم التالیة : تم التوافق على

 ھو وسیلة ولیس غایة لتحقیق التنمیة المستدامة. األخضراالقتصاد  •
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  ،االجتماعي  اإلدماجویعزز   ،حقق النمو االقتصاديی األخـضرأن االقتـصاد    علىالتـشدید   •

 ویوفر العمل الالئق للجمیع.

ــة الفرص والتحدیات والتكالیف والمنافع • ــیاســــ   يالتي تنطو  ،أھمیة دراســ ات علیھا ســ

بعین االعتبار اختالف ھذه العوامل تبعا لظروف كل بلد  األخذمع    ،األخضــراالقتصــاد  

 المستدامة.وأولویاتھ الوطنیة لتحقیق التنمیة 

مشــاریع وت  لتقنیة والتكنولوجیة لتنفیذ ســیاســاا  اتة مد البلدان النامیة بالمســاعدضــرور •

  .االقتصاد األخضر

الذي النمو،    سریعةھو نموذج جدید من نماذج التنمیة االقتصادیة    ،إذن  ،رضفاالقتصاد األخ

ــایقوم   ــاسـ ــادات  على أسـ العالقة المتبادلة بین   معالجة  إلىالتي تھدف    ،البیئیة  المعرفة باالقتصـ

التغیر    على  اإلنسـانیةالعكسـي للنشـاطات    واألثروالنظام البیئي الطبیعي،    اإلنسـانیةات  االقتصـاد

 أساس  التي یقوم تولیدھا علىالطاقة الخضراء،    ي علىالحراري ، ویحتو  المناخي ، واالحتباس

 واســـــتـخداماتـھاالـطاقة  مصـــــادر ، والمـحافـظة علىحفوري، بدال من الوقود األقة المتـجددةالـطا

ما   قالتي تكمن في تحقی  ،األخضــرأھمیة نموذج االقتصــاد    عالوة علىكمصــادر طاقة فعالة ، 

منع التلوث ویعرف بفرص العمل الخضــراء، وضــمان النمو االقتصــادي المســتدام والحقیقي ، 

 .، والتراجع البیئي تباس الحراري، واستنزاف الموارد، واالحالبیئي

 :مفھوم االقتصاد األخضر

ــر  ــاد األخض ــیر مفھوم االقتص ــاديیش ــاط االقتص تحقیق التنمیة    لىالذي یھدف إ  ،إلى النش

 .ةیالطبیعمع مراعاة الحد من المخاطر البیئیة وندرة الموارد  ،المستدامة

قبل ظھور جائحة   حة خالل الـسنوات الماـضیةعلى الـسا  األخـضروقد ظھر مفھوم االقتـصاد  

، وقد المتحدة للتنمیة المسـتدامة األممفي مؤتمرات   األخضـر، ونوقشـت فكرة االقتصـاد كورونا

التي    ،االقتصـادیة  األنـشطةنظام من "  بأنھ األخضـراألمم المتحدة للبیئة االقتصـاد  عرف برنامج  

القادمة   األجیالالطویل من دون تعریض  ىالمد  على  اإلنســانحیاة   تحســن نوعیة  أنمن شــأنھا  

 ".أیكولوجیة خطیرةندرة  أومخاطر بیئیة  إلى

ــیط    أما تعریفھ ــاد الذي  ھفالبســ قالل من كمیات الكربون في الجو یھدف إلى اإلو "االقتصــ

 ". بكفاءة  بیئیةالموارد ال استخدامویؤدى إلى 
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اقتصــاد "  بأنھ  األخضــرالمتحدة للبیئة تعریفا علمیا لالقتصــاد   األمموقد اســتحدث برنامج  

 نفســھفي الوقت   ،مع العنایة  االجتماعي  واإلنصــاف  ،تحســین حالة الرفاھیة البشــریة  إلىیؤدي  

 .یكولوجیة"المخاطر البیئیة وحاالت الشح اإل من ،نحو ملحوظ على ،بالحد

ــادیة تتعلق    أنشــــطةنظام  أو ھو " ــائع والخدمات  بإنتاجاقتصــ  ، وتوزیع واســــتھالك البضــ

ــي ــر  لىإ  ،في المدى البعید  ،ویفضـ ــن رفاه البشـ ــھفي الوقت   ،وال یعرض  ،تحسـ  األجیال  ،نفسـ

فھو اقتصـــــاد   أخرى، ومن ـناحـیة "یكولوجـیة كبیرةإأو ـحاالت ـندرة    ،مـخاطر بیئـیة إلىة الـقادمـ 

من ـشأنھا  ،بواـسطة اـستثمارات في القطاعین العام والخاص  ،ةالنمو في الدخل والعمال فیھ  یوجھ

 ،، وتخفیض انبـعاـثات الكربون والنـفاـیات والتلوثتعزیز كـفاءة اســـــتـخدام الموارد إلىتؤدي  أن

 یكولوجي.وتدھور النظام اإل ،حیائياألومنع خسارة التنوع 

ففي االقتصـــاد األخضـــر، یجب أن یكون النمو في الدخل وفرص العمل مدفوعا من جانب 

التي تقلل انبعاث الكربون والتلوث، وتزید من كفاءة اســتھالك   ،االســتثمارات العامة والخاصــة

وتحـتاج ـھذه  ،یكولوجيالبیولوجي والنـظام اإلـمات التنوع الموارد والـطاـقة، وتمنع خســـــارة ـخد

ــتثمارات   ــات  ،لتحفیز والدعما  ىلإاالسـ ــیاسـ ــالح السـ   ،عن طریق اإلنفاق العام الموجھ ، وإصـ

، بل تعید وتحســنھ  ،ویجب أن تحافظ مســارات التنمیة على رأس المال الطبیعي  وتغییر اللوائح،

ه عند الحاجة، باعتباره مصـــــدرا للمنفعة العامة، خاصـــــة للفقراء الذین یعتمد أمنھم ونمط بـناء

 حیاتھم على الطبیعة. 

إن تحقیق االسـتدامة یرتكز ومفھوم االقتصـاد األخضـر ال یحل محل التنمیة المسـتدامة، بل 

ــاد،كامل تقریبابال ــالح االقتص ــاد   ، على إص ــر،وتحویلھ إلى اقتص ھو آلیة    أي أن األخیر  أخض

ــتدامة، فالعقود المتتالیة من  ــاداالثروات عن طریق نم  تكوینلتحقیق التنمیة المسـ  اتذج االقتصـ

ةال دـی ا  لم  ،تقلـی ادتتـع اعي واســـــتنـف دین  ، فالالموارد  ـمل مع التھمیش االجتـم عن تحقیق    نزال بعـی

ـبذل مزـید من الـبد من ، وتزال ـھدـفا حیوـیا بعـید األـمدســــــتداـمة الاألـھداف اإلنـمائـیة لأللفـیة، واال

 ھذا الھدف. إلىلنصل  ات العربیةتھیئة االقتصادل الجھود

 :األخضراالقتصاد  الھدف من تبني سیاسة

 ، من خالل :التخفیف من حدة الفقر  -1

 المالك.صغار    علىوالتركیز    ،في الدول النامیة  األراضي الصالحة للزراعة  تخضیر -
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 معیشتھم.الفقراء لكسب التي یستخدمھا ، الطبیعیة األصولزیادة االستثمار في  -

في توفیر المـیاه النظیـفة وـخدـمات   االســـــتثـمار إلىاالســـــتثـمار الـعام والـخاص    ھتوجیـ  -

 للفقراء.الصرف الصحي 

 فعالة لمواجھة شح الطاقة. كأداةإلنتاج الطاقات المتجددة  ستراتیجیةإتبني  -

 تنمیة السیاحة لدعم االقتصاد المحلي. -

 خالل:من  االجتماعیة،زیادة فرص العمل ودعم المساواة  -2

ــتثمارات    توجیھ - ــة    العامةاالســ ــادیة  ا  إلىوالخاصــ ــتثمار في المجاالت االقتصــ الســ

 المدى القصیر والمتوسط والبعید. علىمما یسھم في زیادة فرص التشغیل  األنظف،

لرفع كفاءة الطاقة والتوـسع في   اإلجماليمن الناتج المحلي   األقل  على  1%تخـصیص -

 استخدام الطاقة المتجددة.

 .وتدویرھاالمخلفات  إدارةأمام القطاع الخاص لالستثمار في مجال  الفرصة إتاحة -

 استبدال الوقود األحفوري بالطاقة المستدامة والتقنیات منخفضة الكربون، من خالل:   -3

 المعتمدة الطاقةمصادر  منارات  زیادة مصادر الطاقة المتجددة بإعادة توجیھ االستثم -

وتحـسین حوافز االـستثمار في   ،الطاقة النظیفة  في  اـستثماراتالكربون إلى    علىبـشدة 

 وزیادة كفاءتھا.  ،الطاقة المتجددة

اءةتحقیق   - ك االرت  كـف دھور البیئي والموارد من خالل ـف ات الـت اط بین مســـــبـب النمو ـب

 المعیشة. االقتصادي وارتفاع مستوى

وزیادة كفاءة القطاع الزراعي في تأمین    ،المساھمة في تقلیل المخلفات الضارة بالبیئة -

  الغذائي.األمن 

 :  خاللمن  ،تشجیع التوسع في المدن الخضراء -4

لحالیة عالیة  وتطویر المباني ا  ،التوسـع في االسـتثمار في مجال بناء المدن الخضـراء -

ــتھالك للطاقة، م ــغط ما یؤدىاالس  وأنظمة  ،على موارد المیاه العذبة  إلى تخفیف الض

 في یعیش  وتحســـین أداء البنیة التحتیة، حیث  ،والصـــحة العامة ،الصـــرف الصـــحي

 ، منفي الوقت ذاتھ  ون،ســــتھلكویتعداد العالم   % من50 حون  المناطق الحضــــریة
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 .  75%الكربون بنسبة  انبعاثإلى  مما یؤدى من الطاقة %80 - %60

 ،ومنخفضــة الكربون  اع النقل بتبني أســالیب نقل مبتكرة،الطاقة في قط  كفاءةتحســین   -

 علىالـعام غیر المعتـمد   ـخاص إلىواالنتـقال من النـقل ال  ،الوقود النظیف  إلىواالنتـقال  

 . الوقود األحفوريتستخدم  يالت ،المحركات
 

 :االقتصاد األخضر لىإاالنتقال 

ــر یتطلب   ــاد األخضـ ــكل ھذه الظروف من ولالنتقال إلى االقتصـ األمر ظروفًا معینة، تتشـ

مجموـعة من اللوائح الوطنـیة ، والســــــیاســـــات، واـلدعم الـمادي، والحوافز، والھـیاـكل الـقانونـیة،  

ــاعدات، والتجارة، وتمیل الظروف حالیا إلى  ــوقیة الدولیة، وبروتوكوالت المســ واألنظمة الســ

ــجعھ، وھو الذي یعتمد بدوره على ا ــاد البني، وتشـ ــدة ، ویمكن أن االقتصـ لوقود األحفوري بشـ

یؤثر ھذا المســــتوى المرتفع من الدعم ســــلبا على التحول الســــتخدام الطاقة المتجددة ، وعلى 

ــتثمارات العامة  ــر أن یمھد الطریق نحو نجاح االســ ــاد األخضــ العكس من ذلك یمكن لالقتصــ

ــادات العالم العربي، ومن أمثلة تلك الظروف، على ــیر اقتصـ ــة في تخضـ ــتوى   والخاصـ المسـ

القومي، تغییر الســیاســات المالیة، وتخفیض الدعم للمشــروعات المضــرة بالبیئة وإصــالحھ؛ 

ــتثمارات العامة إلى قطاعات  ــوق؛ وتوجیھ االسـ ــتخدام أدوات جدیدة مبنیة على قواعد السـ واسـ

صــدیقة للبیئة؛ وتخضــیر المشــتریات العامة؛ وتحســین القواعد واللوائح البیئیة، باإلضــافة إلى 

 عمل على تطبیقھا.ال

 العربیة:االقتصاد األخضر في الدول   إلىمتطلبات التحول  

ومتشــابكة  ،ولكنھ عملیة شــاقة  ،ســیادىقرار  بیتم   األخضــر الاالقتصــاد    إلىن التحول إ -

ة   اج    ،األجـلوطویـل ل عقود    ،ســـــنوات  إلىوتحـت ة،ـب اقـب اج    متـع ى تغییر في لإفھو یحـت

اـستراتیجیات إدارة ـضع وو واالـستھالك،  اإلنتاجات االقتـصادیة المرتبطة بأنماط  الـسیاسـ 

بیئیة طویلة األمد وتكوین ھیئات ووكاالت بیئیة فعالة وقویة وإصــدار قرارات ســیاســیة  

اـیة الـجاـنب البیئي في القـطاـعات اإل  وـكذـلكوتشـــــریعـیة واضــــــحة   اجـیة  رـعاـیة وحـم نـت

ویمكن   ،العلمیــة والتعلیم واإلعالم في المجــال البیئيالبحوث  بــ االھتمــام  و  والخــدمیــة،

ــاد األتلخیص أھم متطلبات التحول   ــر عربیا في عدد من النقاط  إلى االقتصــ على خضــ
 :النحو التالي
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 :الحكومیةات الوطنیة  السیاس مراجعة -1

داـیة  األمریتطـلب   ایتغیالعـمل على    في الـب ة نحو ـعدد من األر ثـق ة الشـــــعوب العربـی اط ـف نـم

 والجھات المعنیة مراجعة  لكي تستطیع الحكومات  واإلنتاجیة،وبالتالي االستثماریة    ،االستھالكیة

ــیاســـ  ــمیمھا لتحفیز التحوالت  ، وإتھااسـ ــوف نتناول بعض تلك  جدیدة،أنماط    إلىعادة تصـ وسـ

 : الحصرسبیل المثال ال  علىات السیاس

 العربیة : الدول في الطاقة على الطلب -أ

اداالعربیـ ـلدول  تعتـمد ا ھ ـكاـمل  ة اعتـم ا من   شــــــب اتـھ ة متطلـب على النفط والـغاز الطبیعي لتلبـی

ــدران   ،الطاقة ــكل ھذان المصـ ــتھالك الطاقة في  98.5حو نحیث شـ الدول  % من إجمالي اسـ

ة في ـعام   ة في  لمحـ   انظرً   2017العربـی ــادر األخرى الُمتمثـل ة المصـــ ائـیة  دودـی ة الكھروـم الـطاـق

 وطاقة الریاح ،مثل الطاقة الشمسیة ،للطاقات المتجددة األخرى األمثل ، وعدم االستغاللوالفحم

إجـمالي لیصـــــل   %1.9بنحو   2017ارتفع اســـــتھالك الـطاـقة في اـلدول العربـیة في ـعام 

ــتھالك إلى  ــ "مقارنة    )برمیل مكافئ نفط / یومملیون (  14.9االسـ (برمیل ملیون    "14.6بــــــ

 ).1، الشكل رقم ( 2016في عام  مكافئ نفط / یوم)

 .  )یوم/ مكافئ نفطبرمیل ملیون على الطاقة في الدول العربیة ، (ر الطلب  ) : تطو1الشكل (

)2013  – 2017(: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ." تقریر األمین العام السنوي "  2017: منظمة األقطار العربیة الُمصدرة للبترول ، المصدر
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ــیة في ثالث دول عربیة،    تحققت ھذه الزیادة ــورة رئیســ ــعودیة ھيبصــ ألف   101: الســ

افئ نفط / یوم) ل مـك ارات  (برمـی افئ نفط / یوم)ألف    41، اإلـم ل مـك ألف   37، مصـــــر  (برمـی

تھالكیمثل حجم و  ،(برمیل مكافئ نفط / یوم) عودیة  اـس تھالك   %31.2 حونالـس من إجمالي اـس

،  % 12.5ـمارات في المركز الـثاني بنســــــبة  لیـھا اإلت،  2017ـقة في اـلدول العربـیة في ـعام الـطا

 .%7.8المركز الرابع بنسبة  فيئر ، والجزا%12.1ومصر في المركز الثالث بنسبة 

ـصورة ب لى العدید من العوامل التي تتمثلالدول العربیة إب  زى التباین في اـستھالك الطاقةیُع

وما تعكـسھ من اختالف درجات   ،مـستویات التنمیة االقتـصادیة واالجتماعیة  اختالفأـساـسیة في 

ــنیع   ــورة تقریبیة في عملیة التصـ ــر الناتج المحویتجلى ھذا العامل بصـ ھذا ، لي اإلجماليمؤشـ

ــكان ــافة إلى عدد الســ العربیة من االحتیاطات الھیدروكربونیة  وحجم ما تمتلكھ الدول    ،باإلضــ

 ودرجة استغاللھا.

 المائیة:ت  السیاسا -ب

لقد أسـھمت السـیاسـات المائیة المعمول بھا في معظم الدول العربیة في إیجاد قطاع زراعة 

 ،مرویة مدعوم بشـكل كبیر، حیث أدت األسـعار المنخفضـة للمیاه إلى توسـعة المناطق المرویة

، والتخصـیص غیر الفاعل للموارد المائیة بین المسـتخدمین  ،الموارد المائیة  علىوزیادة الطلب  

ـــ وقد    والقطاعات المســــتخدمة لھا، وضــــعف   ،ھم النقص في اســــتعادة الكلفة الحقیقیة للمیاهأسـ

 . وكذلك فعالیة الري ،وضعف كفاءة توزیع المیاه ،في تدھور البنیة التحتیة ،الصیانة

في المســتقبل في الدول العربیة بفعل النمو ومن المتوقع أن یســتمر تزاید الطلب على المیاه  

وتحـسن مـستویات المعیـشة. وفي ھذا الـسیاق فإن المـستویات المتراجعة من   ،والتـصنیع  ،الـسكاني

نمو الزراـعة ـما لم تتـخذ خطوات ـفاعـلة على  ســـــوف تؤدي إلى المزـید من القیود  هموارد المـیا

ــائل الري   لتأھیل وتفعیل أداء اإلدارات والھیاكل المعنیة بقطاع المیاه، وتشــجیع اقتناء وبناء وس

التجھیزات على  تـلك وتوفیر اـلدعم الالزم والتســـــھیالت االئتـمانـیة للمزارعین القتـناء  الـحدیـثة،

 نطاق واسع. 

  :المواردمع زیادة  الریف في االھتمام بالتنمیة الریفیة بھدف تخفیف الفقر -2

المناطق الحضـــریة في الدول العربیة متعددة تعتبر ظاھرة الھجرة من المناطق الریفیة إلى  

حیث لم تعد الزراعة ھي النشــاط الریفي القادر على اســتیعاب أعداد متزایدة من القوى   ،دبعااأل

كاني في   ،العاملة بة النمو الـس ھ، إذ بلغت نـس كاني نفـس التي تنمو بمعدل أعلى من معدل النمو الـس
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ة خالل الفترة ة 2.2%حو  ن  2005 - 2012  من  اـلدول العربـی امـل ا ازداد نمو القوى الـع ، بینـم

  2.1%ا مع تراجع في حـصة القطاع الزراعي من التوظیف بمعدل ـسنویا مترافقً   2.7%بنـسبة  

الروابط ما ضــعف  مع   ،وتســبب انعدام التنویع في االقتصــادات الریفیة  ،ذاتھاســنویا في الفترة  

اطات الصـناعیة ع في فرص التوظیف  ،بین الزراعة والنـش التي یمكن أن تدعم   ،في إعاقة التوـس

 سبل المعیشة في المناطق الریفیة. 

اني   ة من الفقر، ویعیش  نویـع دول العربـی ان اـل اط   76%حو  نحو ربع ســــــك ق  منھم في المـن

وتتخلى األســر الریفیة الفقیرة عن المدخالت اإلنتاجیة التي تملكھا في ســبیل الحصــول   ،الریفیة

في أغـلب  ،كـما تقوم ،دـخللـ ویـحد من ـقدرتـھا على تحقیق ا ،على الـغذاء، مـما یعرضــــــھا للخطر

ر األصــول ببتخفیض اإلنفاق على الصــحة والتعلیم بھدف توفیر الغذاء ألفرادھا، وتعت ،األوقات

ــر الریفیة ــي ورأس المال المادي، والتعلیم  ،التي تملكھا األسـ ــحة  ،مثل األراضـ عوامل  ،والصـ

ــة الریفیة ــبل المعیشـ ــاركة  ،جوھریة في قدرة المزارعین على تأمین سـ ــة في   والمشـ والمنافسـ

ألھمیة لتعزیز القدرة الشـرائیة  سـین ھذه األصـول أمرا في غایة احویعتبر ت  ،األسـواق الزراعیة

الھتـمام ـبالتنمـیة الریفـیة یـعد ، ـفإن اـلذا  .ویتطـلب اســـــتثـمارا كبیرا من القـطاع الـعام ،زارعینملل

ھ أغلب الدول العربیة من أجل تحقیق التنمیة  بســــبب  تعاني الذي  ،ة للحد من الفقریخطوة رئیســــ 

 . مةالمستدا

  :تلوثھامنع وط استخدامھا وترشیدھا باالھتمام بقطاع المیاه وض-3

ــي الزراعیة المرویة في الدول العربیة ب ــاحة األراضــ  ،ملیون ھكتار  10.6نحو  تقدر مســ

وتقدر المیاه السـطحیة والجوفیة المتجددة سـنویا    مكعب،تر ملیار م  160حو  نیسـتخدم في ریھا 

ار م 114وغیر المســـــتغـلة بنحو   اءة الري  مكـعب،تر  ملـی التي ال تتـجاوز   ،نظرا لضـــــعف كـف

من المسـاحات المرویة في الدول العربیة،    75%حو  نویغطي الري السـطحي التقلیدي    ،%50

ملـیار   50یـقل عن  ر ما ال فیباإلمـكان تو  أنھعربـیة  الالدول في بعض وقد أثبـتت التـجارب الحقلـیة  

 ،حو ثلث كمیات المیاه المستخدمة في الزراعةنأي    ،المیاه ألغراض الري  ا منسنویً  متر مكعب

ــتخدام میاه الري إلى   ــعف كفاءة   ،75%حو  نوذلك من خالل رفع كفاءة اسـ ــباب ضـ وتعود أسـ

 ،الري الـسطحي إلى اإلفراط في اـستخدام المیاه، نظرا لتوفیر المیاه للمزارعین بأـسعار رخیـصة

وعدم وجود حوافز  والتـشغیل،ا من كلفة الـصیانة  یـسیرً   اقدرً حیث ال تغطي أـسعار میاه الري إال  

في   ،والتبخر ،كثیفة االســـتخدام المائي، وكثرة التســـرباألنماط الزراعیة للمحاصـــیل   ییرلتغ
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  .30% وز نسبة الفاقد من المیاه في ھذه القنواتتتجاالترابیة المكشوفة، إذ  القنوات

الوفاء بالمتطلبات    نقصــھا وعجزھا عنالعربیة ال تقتصــر على  في الدول   إن مشــكلة المیاه

ــوء إدارتھا  المتزایدة، وعلى   ــب،الھدر الناتج عن ســ ــا بنوعیة    فحســ  المیاه،وإنما ترتبط أیضــ

ة دان العربـی ة في البـل ائـی دد الموارد الـم ار التي تـھ د أھم األخـط التلوث ھو أـح ار   ،ـف ار وآـب من أنـھ

ــطحیة   ــعف اإلجراءات المتخذة لحمایة ال  إلىویعود ذلك  وجوفیة،وینابیع سـ بیئة من التلوث ضـ

 نفایات الزراعة واإلنسان.  وإلى الصناعي،

إذا كانت الدول العربیة جادة   ،م والحیوي وحسن إدارتھمھوجب االھتمام بھذا القطاع ال ،ذال

 في خضرنة االقتصادات العربیة من أجل تحقیق التنمیة المستدامة المنشودة. 

  :ءتھارفع كفاوالطاقة   في مجالاالستثمارات المستدامة  في سعالتو علىالعمل  -4

إن تحسین كفاءة استخدام الطاقة تعبر عن تخفیض كمیة الطاقة الالزمة إلنتاج وحدة النشاط 

االقتصــــادي مع المحافظة على المســــتوى الفني للخدمات، ویتم ذلك من خالل تحســــین كفاءة 

أو كما   الطاقة،  الـستخدامتقنیات حدیثة ذات كفاءة عالیة   أو اـستخدام  ،التقنیات المـستخدمة للطاقة

وترشــید اســتھالكھا لدى   ،عرفھ اإلطار االســترشــادي العربي لتحســین كفاءة الطاقة الكھربائیة

ائي ة كنتیجـة للتغیرات   ،المســـــتخـدم النـھ ائي للطـاـق اءة االســـــتخـدام النـھ ادة في كـف ا "الزـی أنـھ ـب

 أو التغیرات االقتصادیة". التكنولوجیة والسلوكیة و/ 

لدى  ،والحد من ھدرھا  ،أما ترشــید اســتھالك الطاقة فیعبر عن االســتھالك العقالني للطاقة

تخدامھا بمخت كالھا الحراریة والكھربائیة،اـس اديأو كما عرفھ اإلطار    لف أـش ترـش (الصـادر    االـس

كـیة والوـقائـیة والـتدابیر  مجموـعة اإلجراءات الســـــلو  :ن األـماـنة الـعاـمة لـجامـعة اـلدول العربـیة )ع

ــتھالك الطاقة بمختلف أنواعھا ــید ویعد ا  ،الفنیة، التي تقود إلى التخفیض من الھدر في اسـ لترشـ

ھم في تحقیق  من مـصادر الطاقة المتاحة التي تسـ   ینغیر مباـشر وتحـسین كفاءة الطاقة مـصدرین

ھم في الحد من لتي تسـ ر مباـشر من مـصادر الطاقة افھما یـشكالن مـصدرا غی ،التنمیة المـستدامة

 استھالك الطاقة األولیة والحد من التغیر المناخي.

ة داـم ة المســــــت د ارتبط مفھوم التنمـی ذي یســـــعى    ،ولـق ة  ى  لإاـل ة تحقیق التنمـی ــادـی االقتصـــ

مفھوم كـفاءة الـطاـقة، حـیث ـحددت لجـنة حســــــبان االعتـبارات البیئـیة لال  في األـخذبـ  ،واالجتـماعـیة

الطاقة  السـتخدامیة الثالثة خمسـة مجاالت رئیسـیة  المسـتدامة في بدایة األلف  األمم المتحدة للتنمیة

 : ھي ،من أجل التنمیة المستدامة
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 .خاصة للمناطق الریفیة والمحرومة الطاقة،تعزیز إمدادات   •

 استھالكھا.تحسین كفاءة استخدام الطاقة وترشید  •

 .تنمیة استخدام مصادر الطاقة المتجددة ونشر تطبیقاتھا  •

  .العمل على توفیر تقنیات متطورة للوقود األحفوري األنظف •

  النقل.خاصة في قطاع لبیة الستخدام الطاقة التقلیدیة، تخفیف اآلثار البیئیة الس  •

ــتدامة ھو المكون الرئیســي    ،وبالتالي فإن االرتباط الوثیق بین عنصــر الطاقة والتنمیة المس

ة د  ،للتخطیط المســـــتقبلي في الفترة الحـالـی ب اـل دة على  والتي تعتبر فترة تحول ألغـل ول المعتـم

 سواء المنتجة محلیا أو المستوردة من الخارج.  ،حفوریةمصادر الطاقة اإل

ــع  -5 ــتراتیجیاتوض ــناعیة  اس ــة الكربون للتنمیة الص ت اإلنتاج واعتماد تكنولوجیا ،منخفض
 :الجدیدةكفاءة في المصانع  األكثر

عد كثافة الطاقة أبسـط مؤشـر إحصـائي لكفاءة الطاقة لدولة ما، وتعرف بأنھا نسـبة إجمالي ت

قتصاد ما على  إمدادات الطاقة األولیة إلى الناتج اإلجمالي المحلي للدولة، وتعتمد كثافة الطاقة ال

بطبیعة    ،بنیة ذلك االقتصــاد، ومن الواضــح أن االقتصــاد الذي یرتكز على الصــناعات الثقیلة

یعتمد بشـكل كبیر على أنشـطة األعمال ذات  الذيكثافة طاقة أعلى من االقتصـاد  یتمتع ب ،الحال

 والخدمات.القیمة المضافة 

الطاقة للدول العربیة من أعلى المعدالت في العالم،  اســتھالكونجد أن معدل متوســط كثافة  

كونھا   وة علىال، ومســـتوى المعیشـــة المرتفع نســـبیا، ععلى الرغم من تمتعھا بالمناخ المعتدلف

قالیم الـصناعیة في الطاقة لدیھا أعلى من معظم األ اـستھالك ن معدل كثافةغیر ـصناعیة، فإ دوال

ــعافھ تقریبا)أعلى بكثیر من معدل المتو  فھو  العالم، ــط المالحظ في أوروبا (ثالثة أض وأكثر   ،س

وھذا یدل على ـضرورة أخذ معاییر  ،من ـضعف معدل متوـسط كثافة الطاقة في أمریكا الـشمالیة

ــتھالك ــتوى اإلنتاج واالسـ ــتقبلیة للطاقة على مسـ ویبین    .الكفاءة بعین االعتبار في الخطط المسـ

(البترول ، النفط ، الفحم ، حفوري  الســـــتھالك ـطاـقة الوقود األالمئوـیة النســــــبة   .)1الـجدول (

ــتھالكمنتجات الغاز الطبیعي)   ــیة والحراریة والمد  واس ــمس الطاقة المتجددة (الكھرومائیة والش

 .الطاقة حسب المجموعات اإلقلیمیة استھالكمن إجمالي والجزر والوقود الحیوي ) 
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 من إجمالي استھالك الطاقة.والطاقة المتجددة  الستھالك طاقة الوقود االحفوريالنسبة المئویة  ): 1جدول رقم (

 2019من تقریر التنمیة البشریة  المصدر:
 

خالل   %95.5في الدول العربیة قد بلغ  الوقود األحفوري طاقة   اســتھالكالجدول أن بین  یو

 .2015% خالل عام 4الطاقة المتجددة  استھالكبینما بلغ  ،)2015 – 2010الفترة (

 في واعتماد المعاییر البیئیة   ،مختلطة االـستعماالتوالتنمیة ـضي أنظمة تـصنیف األراتبني  -6
 :البناء

ــكال ــي في مقدمة المشـ ــحر وتدھور األراضـ البیئیة التي تواجھ الزراعة في   تیعتبر التصـ

ــاطات اإلن ــباب ذلك إلى النتیجة التراكمیة للنش ــات الدول العربیة، وترجع أس ــانیة مثل ممارس س

وقطع األشـجار للحصـول على    ،والزراعة غیر المنضـبطة  ،والرعي الجائر  ء،الري غیر الكف

ــبي ــعف إدارة الموارد المائیة من جھة، والعوامل البی ،الوقود الخشــ ئیة الطبیعیة من جھة وضــ

انتشــــار   فىوقد أســــھمت ھذه العوامل   ،وانجراف التربة  ،والجفاف  ،أخرى، مثل تغیر المناخ

احات كبیرة تقدر بنحو  أحیث    العربیة، ظاھرة التصـحر في الدول % من 60صـبحت تغطي مـس

 .2كم ملیون 3.5ضي المھددة بالتصحر بنحو اركما تقدر مساحة األ ،مساحة الدول العربیة

 

 2015 2015- 2010 قلیمیة المجموعات اإل

 4.0 95.5 الدول العربیة 

 15.9 - شرق آسیا والمحیط الھادي

 9.1 87.0 با ووسط آسیا وأور

 27.7 74.5 أمریكا الالتینیة والكاریبي 

 31.1 76.9 جنوب آسیا 

 70.2 39.2 جنوب الصحراء األفریقیة 

 18.2 80.6 العالم
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 المحور الثاني 

 االقتصاد األخضر وفرص التشغیل  

 

 ھم االقتصاد األخضر في إیجاد فرص التشغیل؟كیف یس

في الوقت الذي یرى فیھ البعض أن التحول نحو االقتصاد األخضر ھو بمثابة عبء إضافي 

 ،، التي ارتبطت أنماط النمو فیھا ـسواء لإلنتاج أو االستھالكالعربیةعلى المـسار التنموي للدول 

ــتراطات والمعاییر   بعدم  ،وإن كان بمعدالت متفاوتة ــاد   مةالموائمراعاة االشـ لمتطلبات االقتصـ

ا على مسـتوى الخطط والسـیاسـات  خضـر، وذلك على مسـتوى التشـریعات والقوانین، وأیضًـ األ

ضــــافة إلى التحدیات األخرى المرتبطة بقیود االنفتاح على االقتصــــاد  باإلواألنشــــطة المنفذة،  

التي    ،االجتماعیة واالـستحقاقات  ،ومتطلبات التنافـسیة الدولیة، واالـضطرابات الـسیاـسیة  ،العالمي

لیس فقط للنمو   ،اا واســـــعًـ ن مـثل ـھذا التحول ـقد یمـثل أفقًـ إفـ  - تواجھـھا الـعدـید من اـلدول العربـیة

للنمو التـشغیلي المـستدام، وذلك في حال لدول، بل لاالقتـصادي، والقدرات اإلنتاجیة والتـصدیریة  

لى  التمكن من الربط بین عملیات التحول االقتصـادي نحو االقتصـاد األخضـر، وتنمیة الطلب ع

المـستویات االقتـصادیة واالجتماعیة   جمیعالوظائف الخـضراء، لتـصبح بذلك أكثر اـستدامة على  

یوفر االقتصــاد األخضــر فرص عمل في مجموعة واســعة من القطاعات االقتصــادیة  و  والبیئیة

ــویة والطاقة المتجددة وبناء   ــواق جدیدة، كما ھو الحال في الزراعة العضـ ــوء ونمو أسـ مع نشـ

یر الطاقة، والنقل العام واســتصــالح مواقع الحقول وإعادة التدویر، عالوة عن أن محوالت لتوف

یكولوجیة وانبعاثات منخفضـــة تحمل إالوظائف الالئقة التي تتمیز بإنتاجیة عالیة للعمال وكفاءة  

المزـید من الوعود لتوفیر دـخل مرتفع وتحفیز النمو والمســـــاـعدة في حـماـیة البیـئة والمـناخ. مـثل 

 مرتفعا مثل االستثمار في توفیر الطاقة.  لخضراء موجودة بالفعل وتشھد نمواائف اھذه الوظ

ولـضمان االنتقال الـسلس إلى االقتـصاد األخـضر من الـضروري بذل جھود متـضافرة إلیجاد 

ــات البیئیة   ــیاســ ــات االجتماعیة إلى جانب الســ ــیاســ ــتحتاج إلى تطویر الســ فرص العمل وســ

یحتاج  تثمار في مھارات جدیدة مطلوبة لالقتصـاد واالقتصـادیة، كما ـس یة كاالـس اـس إلى قضـایا أـس

العالمي منخفض الكربون وـسیاـسات للتعامل مع تعدیالت ـشروط التوظیف في قطاعات رئیـسیة  

 . مثل الطاقة والنقل
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 :العربیةأوضاع التشغیل في الدول   

ــتوى البطالة من أكبر التحدیات التنمویة   الدول العربیة،  اجھ معظمالتى تویعد تخفیض مســ

 ،بین أـقالیم الـعالم من المـعدالت المرتفـعة نســـــبـیا یعتبر مـعدل البـطاـلة في المنطـقة العربـیةحـیث  

  .بصورة واسعة بین الدول العربیة ما یقارب ضعف المتوسط العالمي، وتباینبو

باختالالت اجتماعیة   -إلى حد بعید    -العربي ارتباط ظاھرة البطالة  أظھر ســوق العمل  وقد 

ــة ما یتعلق بظاھرة البطالة طویلة األمد وما یرتبط بھا من مخاطر  ،وتنمویة جوھریة، وبخاصــ

وارتفاع كلفة إعادة اإلدماج والتأھیل، وظاھرة  ،وفقدان المھارة  ،أو التھمیش    االنعزالالـشعور ب

ارتفـاع معـدالت البطـالـة بین الفئـات األكثر تعلیمـا (للتعلیم الثـانوي    حیـث  بطـالـة المتعلمین،

ا ممتد األثر، وكذلك زیادة حجم التشغیل ا وثقافیً یا واجتماعیً  اقتصادً )، والتي تمثل خلًال والجامعي

ــع قیودا  ــغیل المنظم، وھو األمر الذي یضـ ــاد والتشـ الذاتي المرتبط بدوره بتنامي حجم االقتصـ

ــتدامة االقتصــاد والمجتمع، ویمثل تحدیً حول  ــوق العمل العربي، حیث اس ا أمام فھم اتجاھات س

 القوى العاملة في الدول العربیة. حجم من 67%یقدر حجم العمالة في القطاع غیر المنظم بنحو  

  15-24التشــغیل وارتفاع معدالت البطالة بین الشــباب (ســیاســات  قصــور ى  لإضــافة  باإل

ــكل یتجاوز  اعام ــطھا إلى نحو قیة  ب) بش ــل متوس ــرائح العمریة، والتي یص وھو ما ،  25%الش

ا ترتبط بمخاطر مستقبلیة  أن تلك الظاھرة تحدیدً من ـضعف المتوـسط العالمي، الـسیما  یمثل أكثر 

متعددة تھدد المســــار التنموي المســــتدام للدول والمجتمعات العربیة، وترتفع تلك المعدالت في 

ة الفقیر ات، أـخذا  ة، وتـلك التي تواـجھ ـحاـحاالت اـلدول العربـی في الت النزاـعات واالضـــــطراـب

ــاركة للمرأة معدل م  ىار أن ھذا التحدي یأتي في ظل أدناالعتب ــوق العمل  ش على  العربیة فى س

ــتوى أقالیم العالم، حیث یبلغ نحو   ــط عالمي قدره نحو   26%مسـ ما ، م56%فقط مقابل متوسـ

ــتمرار ھذا المعدلیعني أنھ في حال  ــغیل ســ إف ،اس یزداد حدة في الدول ن التحدي المرتبط بالتش

مـستویات عالیة من ،  مواجھة نمط التـشغیل في أـسواق العمل العربیة  ى  لإباإلـضافة   العربیة. ھذا

وھو ما  -التـشغیل    -فجوة الناتج    يیؤدي بدوره إلى تناممما   والتـشغیل،المقایـضة بین اإلنتاجیة  

ــغیل، والدخول الحقیقیة ــارات النمو، والتشـ أنھ قد یكون من رغم  ال  ، وعلىیعني عدم تالزم مسـ

ــغیل في بعض القطاعات في المدى  من المقبول والمنطقي وجود مقایضــات بین اإلنتاجیة والتش

ــیر،   ــحیحھإفالقصـ ــتمراره، حیث یجب تصـ اتج  بحیث یترافق نمو الن  ،ن ذلك ال یمكن قبول اسـ

 والتشغیل واإلنتاجیة. 
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التشــغیل في الدول العربیة ال تكمن فقط في ارتفاع   ســیاســات فإن خطورة قصــور ،كذلك

ــیر فیھ  ــغیل، ویأتي ذلك في الوقت الذي تشــ ــائص التشــ معدالت البطالة، بل في نوعیة وخصــ

التي  ـعدد الوـظائف   ، حـیث ـقدرالمقبـلةـھذا التـحدي خالل الســـــنوات    التـقدیرات إلى توقع تـنامي

ة إلى نصـــــف   الـی ة الـح دالت البطـاـل ة لخفض مـع دول العربـی ا في اـل ا  یتوـجب توفیرـھ دالتـھ ، مـع

ــتیعاب كل الداخلین الجدد لقوة العمل حتى عام  باإل ــافة إلى اس ــ ملی  63، بنحو  2020ض ون  ـــــ

نصف  ى  لإملیون فرصة عمل لخفض معدالت البطالة    35بواقع (  وذلك   ،فرصة عمل  /  وظیفة

ما یمثل تحدیا كبیرا لكل م،   )  ملیون فرصة عمل الستیعاب الداخلین الجدد  28معدالتھا، وعدد 

أن توفیر ـھذا الـعدد الـھاـئل من الوـظائف یحـتاج إلى مـعدالت نمو أكبر   ـخاصـــــة ،اـلدول العربـیة

بل أیضــا إلى نمط تنمیة مختلف عن ذلك  ،  بكثیر مما تحقق خالل الســنوات العشــرین الماضــیة

 . والمستدام لفرص العمل الالئق توفیراالذي ساد في العقود السابقة، لیصبح أكثر شموال و

 المسار العربي نحو االقتصاد األخضر  

یظھر الواقع رصد عدد من التوجھات العربیة نحو تنمیة أنشطة االقتصاد األخضر، والتقدم 

على سـبیل سـتراتیجیات وسـیاسـات وطنیة بشـأنھ،  إوضـع وإقرار   بخطوات ملموسـة في مجال

من خالل إطالق عدد من المشاریع الرائدة في مجاالت إنتاج الطاقة  ،اإلمارات والمغرب  المثال

  .وطاقة الریاح كما في موریتانیا الكھربائیة المعتمدة على المصادر المتجددة/الطاقة الشمسیة

  ،» 2030 المملكة  رؤیة« في  بالفعل  األخضــر النمو  مبادئ  اعتمادقد تم  ف أما في الســعودیة

ــتدامة،  التنمیة  أھداف  لتنفیذ المحددة  الوطنیة  بالتزاماتھا طموحة  الئحة المملكة  وقدمت  كما المسـ

 عن الـطاـقة  مزیج تنویع  ـجاـنب ـفإلى.  الكربون  انبـعاـثات  لخفض المـناخـیة  ـباریس  ـباتـفاقـیة  االلتزام

 إطالق  فتم. االستھالك  لترشید  جدیة  تدابیر  السعودیة بدأت  بقوة، المتجددة  الطاقات  إدخال  طریق

 منح مع  والماء، والوقود  الكھرباء أســـعار لدعم  التدریجي  اإللغاء  وبدأ  للكفاءة،  الوطني  البرنامج

 . المیسورة غیر الشرائح من للمستھلك حوافز

البناء اعتمادا على إنتاج كتل فلـسطین من خالل نـشاط وكاالت األمم المتحدة في مجال  فيو

ضـافة باإلألف یوم عمل،    19فر محلیا، وھو ما نجم عنھ اسـتحداث امن الطین المضـغوط المتو

إلى العدید من المشـروعات والمبادرات المتصـلة بدعم التوجھ نحو االقتصـاد األخضـر في عدد 

ة األخرى دول العربـی دول (  .من اـل اءة الطـ 2ویبین الـج داف كـف اون  ) أـھ ة في دول مجلس التـع اـق

 . )2050-2020( مقارنة بالجھات الفاعلة العالمیةلدول الخلیج العربیة 
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 والجھات الفاعلة العالمیة  ات مجلس التعاون لدول الخلیج العربیةأھداف كفاءة الطاقة في اقتصاد •

 السنة الھدف الدولة السنة الھدف الدولة

 رازیل الب 2025 %6الكھرباء  تخفیض استھالك  البحرین
استھالك  قلیل ت

 لنھائیةاالطاقة  
10 % 

2030 

 الكویت 
 2020 %5تحسین كفاءة تولید الطاقة 

 صین ال
 2020 تقلیل كثافة الطاقة 

الطــاقــة   ــد  تولی ــاءة  تحســـــین كف
تقلیل كثافة ثاني  2030 15%

 2020 أكسید الكربون

ازات   سلطنة ُعمان  ات الـغ اـث ل انبـع ة فدالـ تقلـی یـئ
ــاني  الھند 2030 2% ث ــة  ــاف كث ــل  تقلی

 2030 أكسید الكربون

تقلـیل اســـــتھالك الفرد للكھرـباء   قطر
 2020 تقلیل كثافة الطاقة سیویة الدول اآل 2022 % على التوالي5% و8والماء 

المملكة 
العربیة 
 السعودیة

حاجة  تقلیل اـستھالك الكھرباء وال
ــوى ،   % على  14و% 8القصــ

 اليالتو
 2030 تحسین كثافة الطاقة النرویج 2021

مارات اإل
العربیة 
 المتحدة

اســــــتـھالك   المملكة المتحدة 2030 % في دبي30تقلیل الطاقة  ـتـخـفـیض 
 2030 الطاقة النھائیة

في  الكربون  ــة  بصـــــم تخفیض 
االتحاد  2050 %70تولید الطاقة 

 بي واألور
زیـادة كفـاءة الطـاقـة  

 2030 الكلیة

ة   اءة اســـــتھالك الطـاـق ادة كـف زـی
ــاني  الھند 2050 %40للمنشآت واألفراد  ث ــة  ــاف كث ــل  تقلی

 2030 أكسید الكربون

 )2019المصدر: (تحلیل أسواق الطاقة المتجددة في دول مجلس التعاون الخلیجي 

  Kap sarc , 2017 , Re N21 ,2017 , UAE government , 2018 European parliament , 2018  

 

إن تحلیل ھیكل االقتصــــاد العربي بشــــكل عام فتلك التوجھات اإلیجابیة  من  رغم وعلى ال

ــتخدام للطاقة ــطة كثیفة االس ــتمراریة اعتماده على األنش ا لالنبعاثات،  ألعلى تولیدً ، وا  یظھر اس

تمثل الركن األســاســي لھیكل   ،ت المرتبطة بھاوالصــناعا  ،تزال األنشــطة االســتخراجیةحیث ال

، كما  2016لعام  من الناتج اإلجمالي العربي    37%الناتج العربي، ومثلت مـساھمتھا أكثر من 

یة  وكذلك المزایا  ،تظھر ھیاكل اإلنتاج والتصـدیر اـسي على منتجات   ،التنافـس اعتمادھا بـشكل أـس

  ،واألغذیة   ،مثل الصــناعات الكیماویة العضــویة وغیر العضــویة  ،الصــناعات غیر الخضــراء

وصــناعات منتجات األلبان، واألســمدة، والبالســتیك، وصــناعة ودباغة الجلود،   ،والمشــروبات

ـسمنت، ـصناعات األ، ومنتجات التكریر، والـصھر، والتعدین، وواأللومنیوم  ومنتجات المالبس،  

بكثافة  ،في معظمھا  ،وغیرھا، وھي األنشطة التي تتسم ..رخام، والبالط، والحجارة، والرملوال

كونھا كثیفة االســـتخدام ى  لإضـــافة  باإلالملوثات (العضـــویة وغیر العضـــویة) الناجمة عنھا،  
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رھا باســــتدامة  ا یجعلھا في المحصــــلة أقل اتســــاقا مع المعاییر البیئیة المرتبطة بدومللطاقة، م

 المسار التنموي للدولة.

ــتویات   ــلعیة التصــدیریة    التعقید التكنولوجيویتفق مع ذلك التحلیل ما تظھره مس للقوائم الس

ــمن ھیاكلھا   ،في عدد من الدول العربیة ــناعي ضــ ــبیة للقطاع الصــ ــم باألھمیة النســ التي تتســ

مثل الســعودیة ومصــر والمغرب واألردن، الســیما عند مقارنتھا بدول صــاعدة   ،االقتصــادیة

حیث تظھر بیانات    ،مثل الـصین والیابان والنرویج  ،ومتقدمة ـصناعیة أخرى على مـستوى العالم

كز الجانب األكبر من صـادرات الدول العربیة  ) تر3ھذا المؤشـر المدرجة ضـمن الجدول رقم (

لصـــادرات من المنتجات  ى الإ  ضـــافةباإل  ،األولیةات من الموارد الطبیعیة وفي نطاق الصـــادر

في الســـعودیة، ونحو %  95منخفضـــة المحتوى التكنولوجي، حیث مثلت تلك المجموعة نحو 

االعتـبار أن   في  في المغرب، أـخذا% 62في األردن، ونحو  %77ونحو   ،في مصـــــر% 81

یحتل الموقع  ،الذي یمثل حجر الزاویة لمعظم االقتصــادات العربیة ولمواردھا المصــدرة  ،النفط

وذلك وفقا لنتائج التصـنیف الدولي   ،األكثر تأخرا في قائمة التعقید التكنولوجي للسـلع والمنتجات

 :)3رقم ( التالي ) ، وكما ھو موضح في الجدولDigits -4للمنتجات (

التطور  
التكنولوجي 

 الدولة /

صادرات عالیة  
 التكنولوجیة 

صادرات  
منخفضة  
 التكنولوجیة 

صادرات  
متوسطة 
 التكنولوجیة 

منتجات 
 أولیة

موارد 
 طبیعیة 

إجمالي 
 الصادرات 

ECI 2013   مؤشر
 التعقید االقتصادي 

–  124(الترتیب /
 قیمة المؤشر)

 (0.15-) 68 100 29 30 18 22 1 مصر

 0.21 51 100 17 18 30 32 3 األردن

 (0.6-) 88 100 26 16 32 20 6 المغرب

 0.38 42 100 10 84 4 1 1 السعودیة

 0.96 22 100 8 3 21 33 35 الصین

 2.29 1 100 11 3 54 11 21 الیابان 

 0.95 24 100 14 65 12 4 5 النرویج 

 

 البنك الدولي وآخرون  المصدر: قواعد بیانات
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ة  ـھذا،   ة اـلدول العربـی ا  ویظھر ـعدم مواكـب اتـھ د التكنولوجي لمنتـج ات التعقـی تطویر مســـــتوـی

فرت لھم بیانات الحتســاب اممن تو ،دولة على مســتوى العالم  124مســتوى  ىالتصــدیریة، فعل

، والنرویج (ذات 22ذـلك المؤشـــــر، ـجاءت الـیاـبان في الترتـیب األول، والصـــــین في الترتـیب  

)، في حین ـجاءت اـلدول العربـیة مـتأخرة في ـھذا التصـــــنیف  24تـیب (الترالموارد النفطـیة) في 

 عالمیا.  88إلى الترتیب  42في المدى من الترتیب 

ذي   ت اـل ھ في الوـق ا أـن اكـم اع الزراعي العربي یســـــتوـعب نحو  ـم ھ القـط من %  22زال فـی

مـثل الســـــودان  ،في بعض اـلدول% 49العـماـلة العربـیة، وھي النســــــبة التي تصـــــل إلى نحو 

ــكل رقم (و ــیادة  إال أ .  )2موریتانیا، شــ ــتدامة وال تتمتع بالكفاءة،  أنھ یواجھ ســ نماط غیر مســ

  ،والتخزین   ،والحـصاد  ،وعملیات التـسمید  ،وبخاـصة في مجاالت اـستخدامات المیاه وأنماط الري

ى لإإلى غیر ذلك من عناصــر ســلســلة القیمة للمنتجات الزراعیة، باإلضــافة    .والتوزیع  ،والنقل

  وارتفاع ،والتصــحر  ،ممثلة في ظواھر الجفاف  ،التغیرات المناخیة العالمیة على المنطقةتبعات  

ة اج  ،ملوحـة الترـب ھ من مخـاطر على اإلنـت ا تمثـل ة،   ،وـم ة العربـی ة الزراعـی اـل ومن ثم على العـم

ــافة  باإل ــل التورید العالمیة للدول العربیة التي تعتمد على  ى  لإضـ ــالسـ مخاطرھا العالیة على سـ

 من احتیاجاتھا من السعرات الحراریة. % 50ي توفیر نحو الخارج ف

 

 : (%) 2015الدول العربیة بة العاملین في القطاع الزراعي ): نسب2شكل (

 
نقال عن تقدیرات المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة وتقدیرات  2015المصدر: التقریر االقتصادي العربي الموحد 

 منظمة العمل الدولیة. 
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 :لوظائف الخضراء في الدول العربیةمخاطر االنتقال ل

ــابق من جوانب متعددة لتأخر  مرغم  على ال الدول العربیة في بعض ما یظھره العرض الســ

نجاز فق واســع ومتاح للعمل واإلأا وجود نھ یظھر أیضًــ إفق متطلبات االقتصــاد األخضــر، تحقی

ه  ؤ ر، وھو األمر الذي قد تتمثل أعباإلعادة توجیھ تلك األنشـطة نحو متطلبات االقتصـاد األخضـ 

ــاد األمر ثم ھیكل العمالة المرتبطة بھ،  ومن  ،في ارتفاع كلفة ھذا التحول لمواءمة ھیكل االقتص

وإن ـكان ـبدرـجات متـفاوـتة، وبـخاصـــــة في ـظل  ،اـلدول العربـیة  جمیعا لا حقیقیًـ یمـثل تـحدیًـ   اـلذي

ات معظم الدول وتراجع احتیاطأثناء جائحة فیروس كورونا  ســعار النفط  أ ذى شــھدتھالتذبذب ال

 العربیة. 

ــاعد علىحیث  ــاداتھا عبر   یمكن للدول اتباع طرق جدیدة تس ــیر" اقتص ــم إ"تخض عادة رس

  ،وإعادة تركیزھا على مجموعة من القطاعات   ،واالستثمارات  ،وخطط اإلنفاق  ،معالم السیاسات

ة ات النظیـف ل التكنولوجـی ددة  ،مـث ات المتـج اـق اه  ،والـط ات المـی دـم ل األخضـــــر  ،وـخ وإدارة   ،والنـق

، وقد والمراعيواإلدارة المـستدامة للغابات   ،والزراعة المـستدامة  ،والمباني الخـضراء  ،النفایات

ــتثمارات تبلغ قدرت الكلفة العالمیة لتمویل أنشــ  طة التحول العالمي نحو تخضــیر االقتصــاد باس

وخطط   ،من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي، ومن خالل وســـائل اقتصـــادیة مختلفة  %1 نحو

 مالیة ابتكاریة. 

من جانب آخر، دلت الدراـسات التطبیقیة على وجود عدد من القطاعات الـصناعیة الواعدة، 

للتحول نحو االقتصــــاد   ،التعویل علیھا  ،بما فیھا الدول العربیة ،االتي یمكن للدول النامیة عموم

ــر إیجاداألخضــر، ودفع النمو، و ــتثمار األجنبي المباش ــتقطاب تدفقات االس  ،فرص العمل، واس

ــركات ع ، والتي تتركز بشــكل أســاســي في قطاعات الطاقة المتجددة، حدودال  ةبراونشــاط الش

والتخفیف من ـتأثیرات التغیرات المـناخـیة، واألمن الـغذائي، وصــــــناـعات تكنولوجـیا المعلوـمات 

 واالتصاالت. 

ــارة    ،وفي ـھذا اإلـطار ــاـعدة إلى  تـجدر اإلشـــ دـمة والصـــ الم (المتـق ام الـعدـید من دول الـع قـی

 ،لتســــھیل اإلتمام  ،والمالیة  ،والتنظیمیة ،طر المؤســــســــیةوالنامیة) بتخصــــیص العدید من األ

 والتحول السلس لالقتصاد والعمالة نحو األنشطة الخضراء.  
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 : التمویل وفرص العمل ..ئف الخضراء في عدد من دول العالم: الوظا ) 4جدول رقم (
 

 الدولة 
نسبة الصندوق  
األخضر إلي  
الناتج المحلي  
 اإلجمالي (%) 

  ھ الموجاإلنفاق 
الطاقة   إلى

والبیئة (ملیار  
 دوالر) 

 مجاالت العمل 

 2.5 0.87 سترالیا أ

التوجــھ نحو قطــاعــات البنــاء والنقــل والطــاقــة، وإقرار برامج محــددة  
وظائف خضـراء للشـباب العاطل عن العمل لمدة    إیجاداألھداف تسـتھدف  

ملیون  94طویلة والمھمشــین اجتماعیا، عبر إقرار برنامج بتمویل قدره  
قرت الحكومة  أفرصــــة عمل خضــــراء، كما    ألف 50عدد    یجاددوالر إل

) للحصــول  اأســبوع 26برنامج التدریب على الوظائف الخضــراء (لمدة  
 على المھارات المؤھلة للحصول على وظیفة خضراء في المستقبل. 

 218.0 5.24 الصین 
البنیة التحتیة للســـــكك الحدیدیة    طةأولویة التوجھ نحو قطاعات وأنشـــــ

خفضة نمام الطاقة في المباني والمركبات  وشبكة الكھرباء وكفاءة استخد
 .والحراجةالكربون ومعالجة المیاه المستعملة 

 12.3 0.74 الیابان 

تشــــــمل المـبادرات الخضـــــراء تكنولوجـیات ادـخار الـطاـقة وتكنولوجـیات  
ــتثمجدمتالطاقة ال ــاء ســـكك حدیدیة عالیة الســـرعة، االسـ ار في دة؛ إنشـ

ة ال اـق اـقة والـط ا في ذـلك احتـجاز  ـجدمتادـخار الـط دة؛ البـحث والتطویر، بـم
ائف المتوقـعة في ـھذا  ـعدد الوـظ  یـقدروـثاني أكســــــید الكربون وتخزیـنھ، 

 ملیون وظیفة.  المجال بنحو

 37.0 6.99 جمھوریة كوریا 

 960نحو    إلیجاد  الصــفقة الخضــراء  الجدیدة  ســتثماریةاالخطة  الإقرار  
ألف فرصـــــة عـمل خضـــــراء، وأولوـیة االســـــتثـمار في مـجاالت الـطاـقة  

ملیار دوالر، وأنشــــطة إصــــالح    5.8المتجددة وحفظ الطاقة بقیمة نحو  
ة نحو   ات بقیـم اـب ار   7.1الـغ ا  دوالر،ملـی ة نحو    هوإدارة موارد المـی بقیـم

  اتملـیار   10ملیون دوالر، وعملـیات إصـــــالح األنـھار بقیـمة نحو    690
 دوالر. 

 0.7 - سنغافورة 
ــتدامة البیئیة في مجاالت تكنولوجیا البیئة والمیاه   تقدیم دعم خاص لالسـ

ــتخدمة ضــمن إطار الطاقة النظیفة، بما یولد نحو    19والصــناعات المس
  .ألف فرصة عمل جدیدة

 - - تایلند 
من الطلب على الطاقة  %  20اســتھداف مزیج من الطاقة البدیلة بنســبة  

  حیائي وبناءد األوقوال الجئف في م، وإنشــــاء وظا2022بحلول ســــنة  
بما یوفر نحو  حیائي،  حیائیة والغاز األمحطات تولید مشترك من الكتلة األ

  .ألف فرصة عمل 40

 1.0 - إندونیسیا 

إنشـــاء صـــندوق للمناخ بقیمة ملیار دوالر، یھدف إلى الحد من انبعاثات  
واعتماد    ،والنھوض بالطاقة المتجددة  ،الكربون الناتجة عن إزالة الغابات

دون فوائد للمنشــآت الخضــراء، وشــراء المنتجات  تدابیر مثل االئتمانات  
والخدمات الخضــراء، ودعم البنیة التحتیة المخفضــة النبعاثات الكربون  

في ، والتطویر  والحوافز الضــریبیةمثل الســكك الحدیدیة عالیة الســرعة  
ال بین   ك عبر الربط الفـع دة، وذـل ات الجـدـی ة والطـاـق مجـالي ادخـار الطـاـق

 سیاسات العمالة والحمایة االجتماعیة والوظائف الخضراء. 

 

استنادا إلى مجموعة التقاریر الدوریة الصادرة عن منظمة العمل الدولیة، تقریر البنك الدولي حول التنمیة   :المصدر
 . 2013  –في العالم 
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 :فرص العمل الخضراء توفیرمتطلبات  لاألبعاد التمویلیة والمؤسسیة  

للدول الراغبة تمثل قضـیة تمویل التحول االقتصـادي نحو االقتصـاد األخضـر تحدیا إضـافیا  

في إتمام ھذا التحول، وقد دلت التجارب الدولیة على وجود عدة آلیات تدفع األنشطة االقتصادیة  

الموازنات المالیة للحكومات، ،  في الوقت ذاتھ،  نحو استیفاء متطلبات االقتصاد األخضر، وتدعم

وألـسواق التـشغیل، وأھمھا وـضع حدود   ،لمـساعدتھا في تطبیق عملیات التحول المنـصف للعمالة

ــوى لالنبعاثات ــرائب الكربون  ،قصـ ــة   ،وفرض ضـ ــرائب المفروضـ التي تربط معدالت الضـ

ــادیة، حیت یمتد تأثیر ھذه التدابیر   ــطة االقتصــ تغییر  ى  لإبمعدالت االنبعاثات الكربونیة لألنشــ

عائدات یمكن دوره في توفیر  ى  لإضــــافة  باإل  ،ســــلوك المؤســــســــات اإلنتاجیة والمســــتھلكین

ا ا في التكنولوجـی ارـھ ددةاســـــتثـم ا أن    ،ت المتـج دورـھ ل التي یمكن ـب دا من فرص العـم د مزـی توـل

 الخضراء. 

  ،وخطط تحدید المسـتویات القصـوى لالنبعاثات   ،كما أكدت الدراسـات أن ضـرائب الكربون

ترشـــید أو   ،مثل إعادة توظیف  ،الوظائف  إیجاددعم لتجار بھا، إذا كانت مصـــحوبة بتدابیر  واال

ــة   كمخصـــصـــات دعم   ،ل العربیةالموازنات المالیة لمعظم الدو فيالموارد المالیة المخصـــصـ

ابقةألغراغیر العضـویة، وذلك تحقیقا ل  أو لتوفیر المبیدات ،حفوريالوقود األ ، مع ذاتھا  ض الـس

ــیة   ــوصـ ــة جمیعمراعاة خصـ ــاشـ ــرائح المجتمعیة األكثر ھشـ ــرر جراء ت  التي الشـ ك لقد تتضـ

 السیاسات. 

 ،إلى حــد بعیــد  ،مرھونــة  الوظــائف الخضـــــراء  توفیرو  ،عملیــات التحول العــادل  ىوتبق

ــادي ــســـي  ،وطبیعة الھیكل االجتماعي  ،بمرتكزات النمو االقتصـ في كل دولة،   ،والبنیان المؤسـ

یمكن أن تولد   ،التي تتمتع بوفرة في األیدي العاملة  ،والمتوســـط ،فالبلدان ذات الدخل المنخفض

السـیما في مجاالت مثل االسـتثماریة العامة أو الخاصـة،   البرامج لالوظائف الخضـراء من خال

والمباني   ،والســـــدود  ،ومشـــــروعات البنیة التحتیة للري  ،حفظ وترشـــــید اســـــتخدامات المیاه

والمراعي،    ،وتنمیة األراضي  ،ومقاومة الجفاف  ،والحمایة منھا  ،ومراقبة الفیضانات  ،المستدامة

ف الجدیدة بمتطلبات  على أن یكون ذلك في إطار محدد أســــاســــي یتمثل في التزام تلك الوظائ

ل الالئق دول األعلى دخال    ،العـم ا یمكن لـل ا  و  -كـم ة (تعلیـم ة البشـــــرـی األرقى في مجـال التنمـی

أھیال دة  إیجـاد  )،وـت ل جـدـی ة  من خ  ،فرص عـم الطـاـق ة ـب الل االنخراط في القطـاعـات المتصــــــل

ا أحد أھم تحدیات والصــــناعات عالیة التقنیة ، وھو التوجھ الذي ســــیواجھھ أیضــــً  ،المتجددة
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المتمثل في عدم تنافسـیة مسـتویات األجور السـائدة في  ،دخال  التشـغیل في الدول العربیة األعلى

ا القطـاع ا التي یوفرـھ ة بنظیرتـھ ارـن ث    القطـاع الخـاص مـق ات األعلى  إالحكومي، حـی ن القطـاـع

ـــ تعقـیدً  ، وھو ـما یســـــمح بتـقدیم أجور حقیقـیة أعلى ترفع من ةأعلى إنـتاجیـ   كونـھا  ةبطبیعـ م ا تتســ

تنافســیة العمل في القطاع الخاص، وتصــلح بذلك أحد أھم اختالالت ســوق العمل والتشــغیل في 

 تلك الدول. 

، إقرار وتبني تطویر حزم  وتوســـــیع نـطاق الوـظائف الخضـــــراء  ،توفیروتتطـلب عملـیات 

مثل تلمتطلبات األنشـــطة الخضـــراء، حیث  ةوتنمیة المھارات الموائم  ،برامج للتدریب المھني

ــراء تحدی ــی  اتنمیة المھارات المطلوبة في الوظائف الخضـ ــاسـ ــتعداد لالنتقال إلى   اأسـ عند االسـ

إعادة تدریب  عديّ االقتصـاد األخضـر المراعي للبیئة واسـتحقاقات االسـتدامة، وذلك من خالل بُ 

ــ واســـــتكمـال مجموعـات المھـ   ،العمـال على المھـارات ة للتحول في المنشـــ ت  آارات المطلوـب

البناء والتشــــیید   مثل  ،على البیئة  والصــــناعات المختلفة، الســــیما في القطاعات األكثر تأثیرا  

ــافةباإل  ،والطاقة والنقل ــطة الزراعیة، وھو ما یتطلب بدوره توفیر قواعد بیانات  ى الإ  ضـ ألنشـ

ائـمة  جمیعتفصـــــیلـیة حول   ا من المـھارات والمـعارف (فجوة   ،األنشــــــطة الـق اتـھ د متطلـب وتـحدـی

یث  تصــبح  بح،  فرة لتلك المتطلبات  االمھارات)، ومدى مناســبة المخزون القائم للمھارات المتو

  ،وغیر ذلك من القـضایا البیئیة   ،ـستراتیجیات تنمیة الموارد البـشریة على أـساس خفض الكربونإ

ــأنھا مالمھ  لتنمیةا ال یتجزأ من األطر الوطنیة  جزءً  ــركاء  عارات، وأن یجري التفاوض بشـ الشـ

 ھذا   ،االجتماعیین، وأن تترســـــخ كذلك في الســـــیاســـــات الوطنیة في مجال التغیرات المناخیة

لبعد الخاص بضـمان اكتسـاب الجیل القادم المھارات التي یحتاجھا إلتمام التحول ى الإباإلضـافة  

سار الطبیعي للمناھج نحو االقتصاد األخضر وأنشطتھ، وذلك عبر تضمین تلك المھارات في الم

ــلس) في الوظائف الخضــراء في مالتعلیمیة،   ما یمكنھ تلقائیا من االنخراط الفوري (االنتقال الس

 . العربیةالدول 

ــراءلكذلك یمكن ل ــیع نطاق الوظائف الخضـ برامج تنمیة    يمن خالل تبن ،دول العربیة توسـ

ــطة  ،المھارات الموجھة للعاملین ــغیرة والمتوس ــروعات الص ــحاب المش التي تمثل نحو   ،وألص

مثل تصـنیع    ،ؤسـسـات العاملة، وذلك على مسـتوى العدید من األنشـطة الخضـراءمن الم  90%

ــین الكفاءة في  ــیانتھا، وإعادة تجھیز المباني الموجودة، وتحسـ ــیة وتثبیتھا وصـ األلواح الشـــمسـ

وكذلك األعمال التجاریة    ،ضــافة إلى قطاعات وأنشــطة الزراعة العضــویةباإلاســتخدام الطاقة،  
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امج الســكن االجتماعي األخضــر، والســیاحة المســتدامة، واالنتقال إلى الزراعیة الرشــیدة، وبرن

ــنیع المعدات وتركیبھا، وتكنولوجیا   ــیانتھا، وتصـ ــال وصـ محركات تعمل بالغاز الطبیعي المسـ

وتحقیق الكفاءة في اســتخدامھا، وصــناعة وتركیب   ،التدفئة والتبرید الذكیة، وإعادة تدویر المیاه

ــقف العازلة، و ــجیرالمواد واألســ ــطة التشــ والحفاظ على البیئة البحریة   ،وبناء الممرات  ،أنشــ

ــتدامة المواردى الإوالبریة، باإلضــافة  والتي   ،لعدید من األنشــطة المتعددة التي تمس البیئة واس

والتي یندرج معظمھا ضـمن إطار   ،ترتبط إلى حد بعید بھیاكل العمالة المھنیة في الدول العربیة

ـشطة بمزایا أـساـسیة أھمھا وفرة العمل الذاتي واالقتـصاد غیر المنظم، حیث تتـسم معظم ھذه األن

التي    واالعتـماد على التكنولوجـیا المنخفضـــــة أو المتوســــــطة، وھي المعطـیات ،ـمداد المحلياإل

 تتناسب مع واقع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الدول العربیة. 

  ،أظھر تحلیل واقع أســواق العمل وھیاكل االقتصــاد في الدول العربیة   وبناء على ما ســبق،

یكمن في تأســیس مســار  ،وتحفیز أســواق العمل ،ن التوفیق بین متطلبات االقتصــاد األخضــرأ

القائم على إرســاء التوازن الســلیم بین   ،المشــترك والشــامل  ســتراتیجي یقوم على تشــجیع النموإ

التكنولوجـیا والـید الـعامـلة، واألجور واإلنـتاجـیة، واالســـــتثـمار والعـماـلة، في إـطار مراـعاة طبیـعة 

ة   اج نحو القیـم اـكل اإلنـت دیمغرافي، وضـــــرورة تطویر وتنویع ھـی اجي واـل ا اإلنـت ة وھیكلـھ دوـل اـل

ویر وتنویع الطـلب على العـماـلة العربـیة، وزـیادة إنـتاجیتـھا،  تطى لإالمضـــــاـفة األعلى، بـما ـیدفع 

ــل اإلنتاج العالمي وإ ــالسـ ــتویات االنخراط في سـ ــتویات أرقوكذلك تطویر مسـ من  ىیجاد مسـ

التعاون بین الدول العربیة والدول المتقدمة، بحیث تقوم الدول العربیة بإعادة تعدیل ســـیاســـاتھا  

ــتمل على   ــراء كھد العملفرص   نتوفیر المزید مالداخلیة لتشـ ــادي واجتماعي   فالخضـ اقتصـ

ھا الوطنیة المیسـرة للنمو والتشـغیل في الدول اتتزام الدول المتقدمة بتعدیل سـیاسـ رئیسـي، مع ال

ــادیة والفنیة  ،العربیة ــاعدات االقتص ــیما في مجاالت التجارة والمس ــة  ،الس ما یتعلق بنقل    خاص

 التكنولوجیا المواكبة لمتطلبات االقتصاد األخضر. 

محوریا في قیادة ھذا التحول بالفاعلیة والكفاءة    اوھو ما یفرض على الحكومات العربیة دور

لالســـــتثـمار األخضـــــر والوـظائف    ةتمكینیـ المطلوبتین، حـیث یتوـجب علیـھا تھیـئة بیـئة وطنـیة 

 ،لنمو األعمال  ةالســـیاســـات المحفز  بین كل جمزیتیار    رواختیاالخضـــراء، وذلك عبر تحدید 

 وتعدیل مستویات التكالیف والعوائد الخاصة باألنشطة الخضراء.

  



29 
 

 المحور الثالث  
 دور االقتصاد األخضر في مواجھة التحدیات لدعم التنمیة المستدامة

 

بشــــأن االقتصــــاد الرغم من أن برنامج األمم المتحدة للبیئة قد صــــنف في مبادرتھ  على  

والناتج   على قـضایا العملـسیكون لھا تأثیرات بالغة    التي  ،األخـضر قطاعات االقتـصاد األخـضر

ببة لظاھرة   ،والحد من االعتماد على الكربون  ،المحلي اإلجمالي وخفض انبعاثات الغازات المـس

ة  قطاعات رئیســــی إلى    والنمو، در عائدات ســــریعة من زوایا العملالتي ت ،االحتباس الحراري

المدن  والمواصـــالت،النقل   الخضـــراء،الصـــناعة    الخضـــراء،المیاه، الطاقة   الزراعة،  ھي:

ه تناول كل من ھذوإعادة التدویر والســیاحة الخضــراء فإن  إدارة النفایات    الخضــراء،والعمارة 

یتھا  قطاعات ال یمكن تغطن، األولى أن ھذه الان رئیسـیتاعتریھ مشـكلتالقطاعات بشـكل مسـتقل ت

ـعدد من الـباحثین لتغطـیة ـكل ـھذه ى  لإحـیث یحـتاج ذـلك   ،في إـطار بـحث واـحد    بشــــــكل مرٍض،

 دور ـلذا فســـــوف نتـناول   ،الـثانـیة أنـھا ـقد تصـــــل بـنا بعـیدا عن موضـــــوع البـحثوالقـطاـعات ، 

التنمیة المســتدامة بالدول العربیة من خالل  تحدیات تنفیذ خطة مواجھةفي االقتصــاد األخضــر  

وكیف یمكن لالقتصاد األخضر   .لعربیةاالتي تواجھ الدول   ،التعرض ألھم التحدیات االقتـصادیة

 .التصدي لھا ومواجھتھاالمساھمة في 

  :وأھم تلك التحدیات
 :استدامة النمو -أوال

ة    الرغمعلى   دول العربـی ا من تحقیق من امتالك اـل ة تمكنـھ ائـل ة ـھ ة وبشـــــرـی ادـی ات ـم اـن إمـك

المزمنة التي تواجھھا؛ من ارتفاع معدالت   تكالمرتفعة، ومن ثم التغلب على المش  معدالت نمو

ــبة الفقر  ،البطالة ــتوى الخدمات، فإوارتفاع نسـ ن المتتبع لمعدالت النمو بالدول ، وانخفاض مسـ

بمعنى   ،الـعالم، وھي ـعدم اســــــتداـمة النموبـ  في مـناطق أخرى  ـجدوت ال  ة ـقدرالعربـیة یالحظ ـظاھ

تقرار االقتصـادي،  بذب النمو بـشكل كبیر من عام إلى آتذ خر، وھو الوضـع الذي یتنافى مع االـس

قادرا على امتـصاص المحلي  والذي عرفتھ األمم المتحدة بأنھ " الحالة التي یكون فیھا االقتـصاد 

عرض لھا ومن ثم تعافیھ منھا بـسرعة "، وھذا لھ تأثیر ـسلبي على مختلف أثر الـصدمات التي یت

ومن بینـھا مـعدل البـطاـلة ، وفي الواقع أن ـھذا الـتذـبذب في مـعدالت    ،ـیةمـناحي الحـیاة االقتصـــــاد

إال أن أھم تـلك العواـمل   ،وعواـمل داخلـیة أحـیاـنا أخرى  ،عواـمل ـخارجـیة أحـیاـناى  لإالنمو یرجع  

 ھو :
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 : الریعیة  

على عدة مصـادر تتسـم بصـفتھا الریعیة  االقتصـادات العربیة یعتمد في نموه ھناك عدد من

راق ولیبیا  تعتمد علیھ بـصفة أـساـسیة دول مجلس التعاون الخلیجي والع ثمثل الریع النفطي، حی

 ریع طرق التجارة الدولیة، وھو یقتصــر في المنطقة العربیة على ما  ،والجزائر كمصــدر للنمو

الدول ریع الســـیاحة، والذي تعتمد فیھ بعض   ،مصـــر من إیرادات قناة الســـویستحصـــل علیھ  

باإلضــافة إلى جمال الشــواطئ والمناخ الرائع، في الحصــول   ،ثارالعربیة على ما تمتلكھ من آ

على إیرادات ریعیة من الســـیاحة باإلضـــافة إلى بعض المصـــادر الریعیة األخرى مثل الریع 

ــتدامة  العقاري، والمنتجات المنجمیة ــم بعدم االس ألنھ یرتبط   ،، واالقتصــاد الریعي بطبیعتھ یتس

 امل لخدمة أھدافھا االقتصادیة. بعوامل ال تسیطر علیھا الحكومات بشكل ك

 القطاعي:التركز 

وھذا  ، اإلجمالي  لمحلىاالنـسبة األكبر من الناتج    القوميقطاعات االقتـصاد   حیث یولد أحد 

ومن ثم ففي ـحاـلة   ،ـبالنســــــبة لبعض اـلدول العربـیة  والســــــیاـحة   ،والزراـعة   ،القـطاع ھو النفط  

، نخفض قیمة الناتج بشكل سلبي  خارجیة تتعرض ناتج ھذا القطاع ألي عوامل سلبیة داخلیة أو  

 .وھو ما ظھر جلیاً أثناء جائحة كورونا على عدد كبیر من القطاعات أھمھا قطاع السیاحة

اع خاـصة قطدور في دعم القطاعات اإلنتاجیة،   القتـصاد األخـضر لھ، فإن افي ـضوء ذلكو

ن ثم مصـادر النمو، وھذا من شـأنھ أن وم ،الصـناعة من أجل تنوع مصـادر تولید الناتج المحلى

 ھم في استدامة النمو من خالل الحد من التركز القطاعي وتنوع مصادر الناتج. یس

ن تلعب دورا محوریا في ، حیث یمكن أفالـصناعة من أھم ركائز التنمیة االقتـصادیة الشاملة

ن القطاع الصــناعي  حیث إ  االقتصــادیة،باعتبار الصــناعة قاطرة التنمیة    ،ربیةاالقتصــادات الع

ویســاعد على تأمین االكتفاء الذاتي من الغذاء والكســاء وتقلیل    ،یضــمن زیادة القیمة المضــافة

واالرتقاء بمـستوى الـصناعات الموجودة في   الـصناعي،دعم القطاع  إن  من ھنا فو  البطالة،معدل  

ســیاســات تنمویة    أن یكون من األھداف األســاســیة ألىیجب   ،اد األخضــرإطار مفھوم االقتصــ 

  االقتصادیة.ن ھذا القطاع لھ وزن نسبي كبیر بین القطاعات أالسیما  شاملة،

حدیات ؛ أھمھا التغیرات من الت اإال أن تنمیة قطاع الصــــناعة الصــــدیق للبیئة یواجھ عددً 

ة اخـی ب على التغیرات  المـن ث یترـت ة  ، حـی ة الحرارة والرطوـب دوث تغیرات في درـج ة ـح اخـی المـن

مما ینتج عنھا العدید من الظواھر البیئیة التي    ،وغیرھا من عناصـر المناخ  ، حاواألمطار والری
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لـھا ـتداعـیات ســـــلبـیة على التنمـیة الصــــــناعـیة في الوطن العربي، فمن األھمـیة أن تتبنى اـلدول 

ذلك یجب تحفیز الشــراكة التكنولوجیة في الوطن ولتحقیق    ،العربیة مفھوم الصــناعة الخضــراء

ــافة إلى   ،العربي على عدة ركائز وھي البنیة التحتیة والمعرفة ، والتدریب والتمویل ھذا باإلضـ

ضـافة إلى وضـع سـیاسـات وآلیات عمل مناسـبة  باإلإنشـاء شـبكة عربیة للصـناعات الخضـراء،  

الجھات التي تعمل في مجال الصــناعات  لتأمین التنســیق بین مراكز البحث العلمي والجامعات و

 ،الخضــراء بھدف نقل التكنولوجیا ، وتبني نماذج اقتصــادیة تأخذ في االعتبار الظروف المحلیة

بما یحمي أمن الدول المتلقیة لھذه التكنولوجیا من   ،باإلضـافة إلى وضـع األطر لنقل التكنولوجیا

یتم اختبارھا   أي أضـرار محتملة، وذلك من خالل وضـع برامج رفع القدرات بالقطاعات التي ـس

 لنقل التقنیات إلیھا. 

الدول ب القوى العاملةحجم %  من 22  من ھم في تشــــغیل أكثریســــ   كما أن قطاع الزراعة

ة   ـــ العربـی الي  6.5ھم ســـــوى بنحو  في حین ال یســ اتج المحلي اإلجـم  من  رغمعلى ال% من الـن

فرة بالمنطقة العربیة ، فھناك دور كبیر لالقتصاد ااإلمكانات األرضیة والمناخیة والتمویلیة المتو

ــاھمتھ في الناتج المحلي اإلجمالي للدول  ــبة مس ــر للنھوض بالقطاع الزراعي لترتفع نس األخض

ركز القـطاعي للـناتج، وذـلك من خالل العـمل على  العربـیة؛ بـما یعطي فرصـــــة أكبر للـحد من الت

اســتدامة اســتغالل األراضــي والموارد المائیة المتجددة ، واســتخدام الموارد األرضــیة أفضــل 

ــتخدام  ــرفیة  عبراسـ ــیب القطاع الزراعي بالدول  تقدیم الدعم واإلعانات والقروض المصـ (نصـ

رعین والعـماـلة الزراعـیة ، أـما من القروض المصـــــرفـیة) وتمكین المزا%  2العربـیة ال یتـعدى  

ــتخدامھا ــمان كفاءة اس ــطحیة والجوفیة فیجب الحفاظ علیھا وض ــیة الس ونظرا   ،الموارد األرض

للقدرة التشـــغیلیة الكبیرة لھذا القطاع ، وارتفاع نســـبة البطالة والفقر بالریف، فإن االرتقاء بھذا 

عربیة، وســــوف نتناول ھذا القطاع  البطالة والفقر بالدول ال  معدالتالقطاع من شــــأنھ الحد من 

 د تناول الفجوة الغذائیة العربیة.بتفصیل أكبر عن

من أھم مصادر الدخل في االقتصاد الوطني للعدید من الدول   افیعد واحدً   السیاحة،أما قطاع  

ات الصـــــادرات الخـدمیـة ذات التـأثیر الكبیر في میزان  العربیـة، حیـث یمثـل أحـد أھم مكوـن

ـــ   المدفوعات، كما أنھ ، وزیادة ھم بفعالیة في زیادة الناتج المحلي اإلجماليمن األنشـــطة التي تس

مع  ،والتشـابكات  ،ومتعددة االتجاھات ،ة صـناعة متطورةوتمثل السـیاح  إیرادات النقد األجنبي،

 سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر.  ،مجمل األنشطة االقتصادیة واالجتماعیة
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وعلى الرغم من امتالك الـعالم العربي مقوـمات ســــــیاحـیة كبیرة یمكنـھا أن تؤھـلھ ألن یكون 

، %5لمیة ال تتجاوز نســبة  ن حصــتھ من الســیاحة العا، فإمن أكثر مناطق العالم جذبا للســیاح

وثقافیة وحضـــاریة مختلفة، لذا فإن ھناك   ،وھي ال تتناســـب مع ما یزخر بھ من ثروات طبیعیة

إمـكاـنات كبیرة لالرتـقاء بنصــــــیب الســــــیاـحة من تولـید الـناتج المحلي اإلجـمالي ـباـلدول العربـیة، 

ــیاحة الخضــراء وتراعي الثقافة    ،یئةوھي التي تأخذ في االعتبار احتیاجات الب  ،ونقصــد ھنا الس

 السیاحیة .  یعواستدامة المشار ،المحلیة بھدف الحفاظ على البیئة من التلوث

ــیاحة العربیة ــتقبل الس ــراء مس ــیاحة الخض في ظل التوجھ الدولي للحفاظ على   ،وتعتبر الس

 والطبیعة، سـیاحةنظیفة تسـتمد من البیئة    سـیاحة"ھي:  عناصـر    3البیئة، وللسـیاحة الخضـراء  

وأخیرا ســیاحة تجاه البیئة ،   یحكمھا العقل والوعي واإلحســاس بالمســؤولیة ،مســئولة راشــدة

  ."فال تنضب بفعل االستخدام الكثیف ،مستدامة تتجدد مواردھا

ناتج  في ال  عربـیة إمـكانات لالرتقاء بمســـــاھمتھاوجد لدى الدول الھذه أمثـلة لثالثة قـطاعات ت

، واالھتمام بتلك القطاعات  مفھوم االقتصـــاد األخضـــر في تنمیتھامع اعتماد    ،المحلي اإلجمالي

وغلبة    القطاعي،وھي التركز    ،من شأنھ التغلب على أسباب عدم استدامة النمو بالمنطقة العربیة

ــوف تســ الطبیعة الریعیة على الناتج المحلي اإلجمالي ــتدامة النمو س ــكل ب ھم، ومن ثم فإن اس ش

 خاصة مشكلتي البطالة والفقر. ، التي تعتري الدول العربیة تكالفعال في حل العدید من المش

 :الفجوة الغذائیة  - ثانیا

والعجز الـمائي ، حـیث تواـجھ   ،لم تـعالج برامج التنمـیة ـباـلدول العربـیة ـحاـجات األمن الـغذائي

تحدیا حضــاریا ذا أبعاد ســیاســیة واجتماعیة واقتصــادیة بالغ   ،في وقتنا الحاضــر  ،األمة العربیة

األھمـیة والخطر، یتمـثل في قصـــــور اإلنـتاج الـغذائي العربي، واعتـماد الوطن العربي المتزاـید 

یة،  اـس تیفاء احتیاجات ـسكانھ من المواد الغذائیة األـس والمتـسارع على المصـادر الخارجیة في اـس

ة في العـ  ذائـی ار دوالر(  37نحو      2013الم العربي ـعام  حـیث بلـغت الفجوة الـغ ، وعلى  )1ملـی

ــاس فإن ا ــكلة أمن غذائي عربيھذا األسـ ــكلة الغذائیة ھي مشـ ي، باعتبار أن أي أمن قوم  ،لمشـ

ــیة لألمن اإل األمن الغذائي ھو أحد ــبح لزاما المكونات الرئیسـ ــتراتیجي العربي، ومن ثم أصـ سـ

 على الدول العربیة أن تنمي قطاعھا الزراعي من أجل سد الفجوة الغذائیة. 

 
 . 2014الخرطوم  2013العربیة للتنمیة الزراعیة ، تقریر األمن الغذائي العربي   المنظمة  )(1
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ــباب ــباب تمویلیة    ،ویرجع ارتفاع حجم الفجوة الغذائیة بالدول العربیة إلى عدة أس أھمھا أس
ز على  وسـوف نرك  ،وأخرى خاصـة بسـوء اسـتخدام األراضـي  ،وأسـباب ترتبط بالعجز المائي

  البحث.باعتبار أن األول یخرج عن اھتمامات  ،السببین األخیرین

 تكال، من أھم المشوتدھور األراضي  ،التصحرفتعتبر مشكلة   الزراعیة،أما عن األراضي  
وزـیادة   ،وانجراف الترـبة  ،البیئـیة في اـلدول العربـیة، ومن أســــــباب تـلك المشـــــكـلة تغیر المـناخ

ـــ ھـناك اكـما أن   الجـفاف،مـعدالت   ھـمت بشــــــكل فـعال في تدھور لـعدید من الجوانب األخرى أســ
وإسـاءة اسـتخدام الزراعة بتلك    الخشـبي،مثل قطع األشـجار للحصـول على الوقود   ،األراضـي
 المناطق. 

للحد من الفجوة الغذائیة، في العمل على الزیادة األفقیة  ،ویتمثل دور االقتصــــاد األخضــــر
  ،التصــحر   تكالحل مشــ   علىلألراضــي الزراعیة عن طریق اســتصــالح األراضــي، والعمل  

  ،من نظم ري تقلیدیة، أو إزالة الغابات   ،وتدھور األراضــي من خالل التعرف على أســباب ذلك
وبـصفة عامة العمل على جعل   إلخ..یة....  واالـستخدام الـسیئ للمبیدات الحـشر  ،أو الرعي الجائر

داـمة ة مســــــت ة تنمـی ة الزراعـی ة  ،التنمـی ة    وتعـمل على ،والتي تراعي الجواـنب البیئـی اجـی ادة إنـت زـی
ــأن ذلك المحافظة على الرقعة الزراعیةنفســھ المحاصــیل في الوقت بل زیادتھا لتلبیة    ،، فمن ش

  العربیة.االحتیاجات المتزایدة من الغذاء بالدول 

مـشكلة الفقر المائي، فعند مقارنة متوـسط نـصیب   منتعاني معظم الدول العربیة  فما المیاه ،  أ
الم ؛  الفرد من الموارد ال ة والـع دول العربـی اـل ة المتجـددة ـب ائـی د بلغ ـم ة ـق دول العربـی اـل ھ ـب نجـد أـن

للفرد سنویا،  /ةر مكعبامتأ  8210أما المتوسط العالمي فیبلغ   ،/ للفرد سنویا  امكعب  امتر  1057
الم  ویـقدر ـعدد ة ـعام    178من بین  ،  دوـلة 30  ،التي تقع تـحت خط الفقر الـمائي  ،دول الـع دوـل

قع تـحت خط الفقر تنصـــــف اـلدول العربـیة   أكثر من  ،  أي أن)2(ةدوـلة عربیـ   15  ابینھـ ،  2011
كما أن معظم الدول العربیة    للعجز الغذائي بالدول العربیة ،  انســــبی  االمائي ، وھذا یعد تفســــیر

 مراتب متأخرة بین دول العالم في مؤشر جودة المیاه.  تحتلأ

ســیوفر فرصــا   ،خر تخضــیر قطاع المیاه، أو بمعنى آالقتصــاد األخضــرى الإفالتحول   ،لذا
وإمدادات میاه   ،لصــحیةواالســتثمار في المرافق ا  ،منھا االســتثمار في التنوع البیولوجي  ،عدیدة

 
،    2014اإلداریة،   میةللتن  العربیة  المنظمة  العربي،   الوطن في  المســـتدامة  التنمیة في  األخضـــر  االقتصـــاد دور  ، أحمد  علي محمد  شـــریف.  د 2
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  -التالیة: حیث یمكن التركیز على الجوانب  ،الشرب

وذلك من خالل إقامة الســــدود والخزانات   العربیة،تنمیة الموارد المائیة التقلیدیة بالدول    -1
والقنوات بـدال من إھـدارھـا في المحیطـات والبحـار، وكـذا تنمیـة الموارد المـائیـة غیر 

ھناك أن  خاـصة   ،المالحة  وإعذاب المیاهمیاه الـصرف بأنواعھ  التقلیدیة عن طریق معالجة 
 تجارب ناجحة في ھذا المجال بالدول العربیة. 

مثل  ،وھي تـشمل التدابیر المباـشرة للـسیطرة على اـستخدام المیاه  المیاه،إدارة الطلب على    -2
  الطوعي، والتي تسـتھدف التأثیر  رفع كفاءة اسـتخدام الري، وكذلك التدابیر غیر المباشـرة

اه اه،مـثل تســـــعیر    ،على مســـــتـخدمي المـی ة بـ   الجمھورتوعـیة  و  المـی الجواـنب التشـــــریعـی
 التي من شأنھا حمایة الموارد المائیة بالدول العربیة من سوء االستخدام.  ،والمؤسسیة

  : البطالة -  ثالثا

لفنا والخلل   ،ضـعف معدالت النمو االقتصـادي  تفاقم مـشكلة البطالةمن  ما یزید  فإن   ،وكما أـس
ــتثمار،الذ ــیئة للغایة جراء األجور   ي یعانیھ المناخ العام لالس ــباب العربي س فظروف العمل للش

تداعیات  وقد تركت ،  المحدودة وعقود العمل غیر اآلمنةالصحیة  والرعایة االجتماعیة و  المتدنیة
الفترة   تلك البطالة خالل معدالتارتفاع   فيھم ، مما أسـ را ـسلبیة على التـشغیلثاآ جائحة كورونا

ى فعل  ،ن االقتصــــاد األخضــــر یحمل آلیات عدیدة للحد من البطالةفإ ،الواقع يوف ،وما بعدھا  
لبطالة في معالجة مشــكلة ا نیة التقلیدیة إلى أبنیة خضــراء فىھم تحویل األبســبیل المثال ؛ یســ 

ن لـھا ســـــوق كوادر ـجدـیدة من الـعاملین ینتظر أن تكو المراكز الحضـــــرـیة، ویعـمل على إیـجاد
ة ة فى المنطـق امـی الم  كثیر  وفى  ،متـن اء الـع دة  ،من أنـح ات المتـح ــة أجرـیت في الوالـی  ففي دراســـ

 3ووظیفة مباـشرة   14إلى    10إلى خضـراء یولد ما بین    التقلیدیة  أن تحویل المباني  األمریكیة،
وینتظر أن   ،في مقابل كل ملیون دوالر ینفق على تحسـینات الكفاءة ،وظائف غیر مباشـرة  4 أو

أضـعاف، نظرا النخفاض معدالت   3یصـل ذلك في المنطقة العربیة إلى ضـعفي ھذا المعدل أو 
األبنیة    من فقط  20%بلیون دوالر لتخـضیر    100ن إنفاق  لذا فإ  ،العمال وعوامل الكلفة  إنتاجیة

تثمار   نوات العـشر المقبلة، باـس دوالر   10000الموجودة حالیا في البلدان العربیة على مدى الـس
مالیین وظیفة    4، یتوقع أن یحتاج إلى    في المتوســـط على كل مبنى إلدخال تعدیالت التحســـین

    )  3(جدیدة. 

 
 .XIII، ص   2011،   بیروت  متغیر،  عربي عالم  في  األخضر  االقتصاد  العربي،   والتنمیة  البیئة  منتدى 3
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  : الفقر - رابعا

ـــ إلى  تُشـــــیر البـیاـنات المـتاـحة عن مـعدالت الفقر  ر في ـعدد من اـلدول أن ھـناك مالیین البشــ

بة فقر الدخل أكثر من   ،یزالون یعانون الفقر متعدد األبعادالعربیة ال لـست % 30حیث بلغت نـس

ــبع23و  11وتراوحت بین    ،دول عربیة ــفة عامة  عربیة،دول  % لسـ  اعتبار نحو یمكن  ،وبصـ

ــمن ھؤالء یعیش   ــمن فئة الفقراء، ومن ضــ ــكان العالم العربي ضــ في المناطق  %  76ربع ســ

في سبیل   ،التي تملكھا  ،اإلنتاجیة  اخیلحیث تضحي األسر الواقعة في الفقر المدقع بالمد  الریفیة،

تحقیق الدخل في السـنوات المقبلة،    الحصـول على الغذاء، مما یعرضـھا لخطر عدم قدرتھا على

ــحة والتعلیم بھدف تغذیة أفرادھا، قوم الكوت ــر الفقیرة بتخفیض اإلنفاق على الصــ ثیر من األســ

 ة. التضحیة بإنتاجیة األجیال القادم وبالتالي

وزیادة األمن   ،ا لمكافحة الفقر الریفيا جوھریً ویعتبر االســتثمار في المزارع الصــغیرة أمرً 

ھم م یسـ فتمكین أصـحاب المزارع الصـغیرة من زیادة إنتاجیتھ  ، على المسـتوى الوطني،الغذائي

ــري ــین األمن الغذائي األسـ ــ في تحسـ ھم في األمن الغذائي الوطني. وبالتالي  ، والذي بدوره یسـ

ین مـستوى معیـشة أصـحاب المزارع الصـغیرة ھدفً  یً یمكن اعتبار تحـس اـس ا من أھداف األمن ا أـس

 الغذائي.

 : التلوث ارتفاع مستوى -  خامسا

بل  ،حفوري كمصــدر أســاســيعلى الوقود األ  تعتمد  الدول العربیة  فإن ،اإلشــارة تكما ســبق

ــبة التلوث إیمكن القول   نھ المصـــدر الوحید للطاقة بالدول العربیة ، وھذا انعكس في ارتفاع نسـ

ــید الكربون   ــبة ثاني أكسـ خر فیھ الوطن العربي ھذا في الوقت الذي یز ،المتمثل في ارتفاع نسـ

وطاقة الریاح، حیث   ،والطاقة الشــمســیة  ،بموارد الطاقة المتجددة، التي من أھمھا الطاقة المائیة

أن الـدول العربیـة لـدیھـا قـدرة   2011تقریر المنتـدى العربي للبیئـة والتنمیـة لعـام  في   جـاء  

ــر والعراق، كما توجد   ا وات،میج  10.7كھرومائیة تبلغ نحو  محطات كھرومائیة كبیرة بمصــ

ــودان  ومحطات مختلفة القدرات في كل من الجزائر واألردن ولبنان وموریتانیا والمغرب والسـ

 وسوریا وتونس. 

وذلك بســـبب موقعھ   ،الوطن العربي یتمتع بموارد كبیرةإن  ف ،وفي مجال الطاقة الشـــمســـیة

تفید    ،ضـمن ما یـسمى بحزام الـشمس  یقع منھ  اكبیر  االذي یجعل جزء  ،الجغرافي الممیز الذي یـس

، حیث الحرارة والـضوء على حد ـسواء من معظم أـشعة الـشمس الكثیفة على الكرة األرـضیة من
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  2ساعة/م /تكیلو وا  3000  و   1460وتتراوح مصادر الطاقة الشمسیة في البلدان العربیة بین  

 سنویا.

الوطن العربي   فيمن قبل المســتھلكین  اســتغالل الطاقة الشــمســیة   إنالرغم من ذلك فوعلى  

ــر   ــخینیقتصــ ــاریع وخطط  ،المیاه  على تســ حكومیة لتولید    اوإنارة الحدائق، إال أن ھناك مشــ

تخدام التجاري یة لالـس البحرین، كما مملكة كما في دولة اإلمارات و  ،الكھرباء من الطاقة الـشمـس

میاه البحر. ومع ذلك ال ة  طبقت المملكة العربیة الســعودیة اســتخدام الطاقة الشــمســیة في تحلی

ى لإویرجع ذلك   ،من الطلب على الطاقة بالدول العربیة  %1.5نحو  بھم الطاقة المتجددة إال تســ 

 والمؤسسیة لدى الدول العربیة أھمھا:  ستراتیجیةاإلعدد من المعوقات 

ضــعف الســیاســات التي تھدف إلى إیجاد شــراكات في مجال اســتخدام مصــادر الطاقة  •

 المتجددة.

تثمار الخاص • یاـسات الجاذبة لالـس وقصـور الموارد الحكومیة المخصـصـة  ،محدودیة الـس

 لھا. 

التي یتم توجیھـھا إلى تطویر نظم الـطاـقة المتـجددة   ،مـحدودـیة اإلمـكاـنات المؤســـــســــــیة •

 وصعوبة التنسیق بینھا. 

التي یمكن   ،ونظم الـطاـقة المتـجددة ،ات المـتاـحةخـفاض مســـــتوى الوعي الـعام ـباإلمـكانـ ان •

 استخدامھا بصورة فنیة واقتصادیة. 

ــعوبة تطبیق نظام تمویل حكومي خاص بالطاقة المتجددة • متھ في الوقت ، وعدم مالءصـ

 الراھن. 

المتجددة  في مجال تمویل مشـــــروعات الطاقة  ،والتنســـــیق اإلقلیمي  ،محدودیة التعاون •

 تماد على برامج التمویل األجنبي.واالع

لى ذلك، وھو األھم من منظور تأمین مصـادر الطاقة، فإن دور الطاقة المتجددة إباإلضـافة  و

والتسـخین الحراري، وھى وسـیلة من   ،خاصـة إلنتاج الكھرباء  ،في تنویع مصـادر الطاقة كبیر

تراتیجي   اھمة في االحتفاظ بالنفط كاحتیاطي اـس یلة للمـس ائل تعزیز أمن الطاقة  ، وأیضـا وـس وـس

الدول العربیة یعتمد  قطاع الكھرباء على الدولة في تملك وتشــغیل  معظم لألجیال القادمة ، ففي

إن األولویـ  الي ـف الـت ة؛ وـب ائـی لـخدـمة للمواطنین  اة تعطى لتوفیر ـھذه  وإدارة محـطات القوى الكھرـب
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ا ألن تكلفة إنشـاء محطات بصـرف النظر عن التقنیات ودور القطاع الخاص، ونظرً  ،بأي شـكل

المنطقة   تمتعلى ذلك  حفوریة األخرى، یضـــاف إالمصـــادر اإلالطاقة الشـــمســـیة عالیة مقارنة ب

قود إلنتاج الكھرباء بأسعار والتي یمكن استخدامھا كو  ،بمصادر كبیرة من النفط والغاز الطبیعي

أدى إلى تعظیم دور المصـــادر   ، فإن كل ما ســـبقلكلذ أقل بكثیر من محطات الطاقة المتجددة،

 حفوریة مقارنة بالمصادر المتجددة. اإل
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 المحور الرابع
 دور منظمة العمل العربیة في النھوض باالقتصاد األخضر 

  

أدرـكت منظـمة العـمل العربـیة مـنذ نشـــــأتـھا العالـقة المتـبادـلة بین بیـئة العـمل والبیـئة الـعاـمة، 
وأن التغیر الحقیقي في ، والترابط الوثیق بین االســتدامة البیئیة وتوفیر بیئة عمل ســلیمة وآمنة  

  بیئیاالوصــول إلى اقتصــاد مســتدام   الممارســات البیئیة الخاطئة یبدأ من مكان العمل، وال یمكن
مالم یشـــــارك عالم العـمل بشـــــكل فاعل وبناء. ولمنظمة العمل العربیة تاریخ ممتد في االلتزام 

ط والداعم لتأمین بیئة العمل والحفاظ على البیئة العامة وصــحة وســالمة العاملین وإدماج یالنشــ 
. الصــحة والســالمة المھنیة في ســیاســات المھن الخضــراء، في ســبیل تحقیق التنمیة المســتدامة

فاالنتقال إلى اقتصـاد منخفض الكربون وفعال في اسـتخدام الموارد، ینطوي على تغییر أسـالیب 
اإلنـتاج في الـعدـید من القـطاـعات، وعلى وـجھ الخصـــــوص، قـطاـعات الـطاـقة والزراـعة وإدارة 

ه غازات الدفیئة .فھذالالنفایات لزیادة كفاءتھا في استخدام الموارد وتقلیل اعتمادھا على انبعاثات  
من الموارد، وال   یاعال ىالقطاعات تســتأثر بنصــیب كبیر من ھذه االنبعاثات، وتســتخدم مســتو

سیما في الزراعة، كما تستخدم أعداًدا كبیرة من العمال، وستؤدي التدابیر المطلوبة لالنتقال إلى 
االقتصــاد األخضــر إلى تغییر ھذه الصــناعات، وكذلك الصــناعات التي توفر مدخالتھا وتعتمد 

 على مخرجاتھا. وبالتالي ستؤثر على عدد وأنواع الوظائف إضافة إلى إلغاء وظائف أخرى. 

من أھداف منظمة العمل العربیة والمھام المنوطة بھا في تنـسیق الجھود في میدان   وانطالقا 
ــین شــروط وظروف العمل،  العمل والعمال، وتقدیم الدعم الفني ألطراف اإلنتاج الثالث، وتحس

ظمة من دعم تنفیذ المبادرات والسـیاسـات الوطنیة في الدول العربیة األعضـاء، لتعزیز البد للمن
 الجھود المبذولة، وتسھیل تبادل التجارب الدولیة والعربیة الرائدة. 

وتســعى المنظمة منذ إطالق خطة التنمیة المســتدامة إلى مواءمة البرامج واألنشــطة الواردة 
جیات وخطط الدول العربیة، من خالل إحالل مقاصــــد الســــنویة مع اســــتراتی ھاعمل  طفي خط

ــمن أھداف ومحاور برامج  ــلة ض ــتدامة ذات الص الھدف الثامن واألھداف األخرى للتنمیة المس
 المنظمة خدمة للشركاء االجتماعیین. 

د  ة العـمل، فـق اـمة وبیـئ ة الـع ة البیـئ اـی ة من حـم ة ذات الصــــــل اییر العـمل العربـی ـھذا وتعزز مـع
توصـیات عمل عربیة تضـمنت العدید من المواد   9اتفاقیة و  19مل العربیة  أصـدرت منظمة الع

 ذات الصلة المباشرة وغیر المباشرة ببیئة العمل والبیئة العامة.
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 معاییر العمل العربیة ذات الصلة بتحسین بیئة العمل والبیئة العامة -1

ضـرورة حمایة العمال  بیة من خالل العدید من موادھاأكدت اتفاقیات وتوصـیات العمل العر
من المخاطر المھنیة، وتحســین شــروط وظروف العمل، ورفع الوعي الصــحي، وتعزیز الثقافة  

ــتوى الوطني ؛ ــیطرة علیھا،   الوقائیة على المســ ــبل الســ للتعرف على مخاطر بیئة العمل وســ
ــمان بیئة عمل آمنة  ــابات واألمراض المھنیة والمرتبطة بالعمل، وضـ بغرض الوقایة من اإلصـ

 وسلیمة.

 ) بشـأن الصـحة    1977) لعام  1العربیة رقم (التوصـیة  ) و7اتفاقیة العمل العربیة رقم
 والسالمة المھنیة

یحدد كل تشـــریع اإلجراءات والوســـائل الكفیلة بســـالمة بیئة العمل وحمایة البیئة المجاورة 
مســتوى الصــحي والمحافظة علیھا من النشــاط المزاول، بحیث تكون بیئة العمل والجوار في ال

وضـع االشـتراطات الالزمة   ومنھا وتحقیق ظروف إنسـانیة للعمل اآلمن  ،المتعارف علیھ علمیا
 .لتحسین بیئة ووسائل العمل

 :التوصیةفي حین تضمنت 

 تشجیع البحث العلمي في مجال حمایة بیئة العمل  -

وامل وضــع جدول یبین الحدود القصــوى للمواد الكیماویة الســامة والضــارة وحدود الع -
 (الفیزیائیة) المسموح بھا في بیئة العمل. الطبیعیة

 .تنظیم جدول بالصناعات واألعمال المسببة للسرطان المھني -

 تعمل الدول على إدخال مادة دراسیة تتعلق بحمایة البیئة في جمیع المراحل الدراسیة. -

المشــــرفة على حمایة تعمل الدول العربیة على تحقیق التعاون والتنســــیق بین األجھزة   -
 .البیئة العامة وأجھزة السالمة والصحة المھنیة

ة   - املین من األخطـار المھنـی ة الـع اـی ة لحـم ات الوطنـی ام الجمعـی ة قـی دول العربـی تشـــــجع اـل
 المختلفة وتحسین بیئة العمل.

 ) بشأن العمال الزراعیین 1980) لعام 12اتفاقیة العمل العربیة رقم 

ــع قواعد لوقایة العمال الزراعیین من أخطار العمل واألمراض المھنیة   التي أكدت وضـ
 بما یتناسب مع شروط وظروف العمل في ھذا القطاع.
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  تنمیة وحمایة القوى العاملة في القطاع بشــأن   1980) لعام 4العربیة رقم (التوصــیة
 الزراعي

ــیة ــارت التوص ــات لتنمیة وحمایة القوى    إلى  أش ــیاس ــاء أن تعتمد س أنھ على الدول األعض

العاملة الزراعیة من أجل التشــغیل المنتج في قطاع الزراعة، ووضــع ســیاســة عامة للتنمیة  

ــیة للعاملین في قطاع  ــاس ــتلزمات األس ــتھدف توفیر المس ــریة، تس الریفیة وتنمیة الموارد البش

ــتلزمات تنفیذ خطط الزراعة وتحقیق مبادئ تكافؤ الفرص بی ــر، وتوفیر مسـ ن الریف والحضـ

ــات التعلیم والتدریب  باإل  ،التنمیة الریفیة، والحد من البطالة ــیاسـ ــیق بین سـ ــافة إلى التنسـ ضـ

 والتثقیف الزراعي وتطویرھا، بما یتناسب مع احتیاجات الریف والعمل الزراعي.

 بشـــأن بیئة   1981ام  ) لع5العربیة رقم (التوصـــیة  ) و13العمل العربیة رقم ( اتفاقیة
 .العمل

مة من خالل: وـضع بیئة العمل وجعل محیطھ أكثر مالء  أكدت ھذه االتفاقیة حمایة وتحـسین

بة إلقامة معاییر خاصـة للحدود القصـوى للعوامل المؤثرة في بیئة العمل، واختیار مو اقع مناـس

 :المنشآت ضمانا

 المجاورة ألماكن العمل.لحمایة عمال ھذه المنشآت من أخطار البیئة  -     

 لحمایة الجوار والبیئة العامة من األخطار التي تنجم عن ھذه المنشآت. -     

األجھزة المعنیة للتأكد من توافر الشروط  امة منشآت جدیدة التنسیق بین جمیعوینبغي عند إق

ــروریة لحمایة بیئة العمل ــس الضــ ــر.  .  واألســ وط ھذا ویجب أن تتوافر في أماكن العمل الشــ

 ،الصــحیة، خاصــة من حیث النظافة والســالمة من التلوث بالعوامل الحیویة المســببة لألمراض

وضـمن الحدود المسـموح بھا، وحمایة العاملین   ،والتأكد من أن العوامل الفیزیائیة التالیة مالئمة

ــلبة   ــائلة   –وبیئة العمل من أخطار المواد الكیمیائیة وتفاعالتھا/ ص عدم غازیة، مع مراعاة –س

ــتبدال المواد  ــموح بھ. واتخاذ اإلجراءات الالزمة السـ تجاوز تركیزھا في بیئة العمل الحد المسـ

یعھد إلى و  ،كلما أمكن  یرة والضـــارة بمواد أخرى أقل خطرا وضـــررااألولیة الصـــناعیة الخط

فرھا ااإلشـــراف على بیئة العمل. وفي حال عدم توبأجھزة الســـالمة والصـــحة المھنیة الوطنیة  

ي إحداث أجھزة خاصـة تتولى ھذه المھمة، وتكوین الكوادر الفنیة المتخصـصـة بحمایة بیئة  ینبغ

 العمل.
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 بـشأن تفتیش   1998) لعام 8العربیة رقم (التوـصیة  ) و19تفاقیة العمل العربیة رقم (ا
 العمل

أكدت ھذه االتفاقیة تنظیم مھام تفتیش العمل في جمیع القطاعات من خالل مشـــاركة جھاز 

ــتراطات الســالمة والصــحة المھنیة التي یتطلبھا منح التراخیص بإقامة  التفتیش في وضــع اش

المنشآت. وأسندت لمفتش العمل إصدار التعلیمات إلزالة نواحي النقص في األجھزة والمعدات 

ــیك یھدد  ــتعملة بھدف المحافظة على ســالمة وصــحة العمال. وفي حالة وجود خطر وش المس

 مر الالزمة إلزالة المخالفة وفقاتھم لھ ـسلطة إـصدار، أو اـستـصدار األواـسالمة العمال أو ـصح

ألحكام التـشریع الوطني. یتخذ مفتش العمل اإلجراء المناـسب لدرء ومعالجة المخالفات، ومنھا 

 إجراءات التنفیذ الفوري لدرء خطر داھم یھدد سالمة العمال أو صحتھم.

لمواد المســـتعملة أو المتداولة في مكان وأشـــارت التوصـــیة إلى ضـــرورة أخذ عینات من ا

 العمل أو المنتجات بغرض التحلیل، واالطمئنان على سالمة وصحة العمال وبیئة العمل.

 

 االقتصاد األخضر كخیار استراتیجي لمنظمة العمل العربیة: التوجھات والجھود المبذولة     -2

ــبق،   ــحمما ســ ــادي ،فاالنبعاثات الكثیفة    جلیا  یتضــ أن التدھور البیئي یھدد اإلنتاج االقتصــ

غازات الدفیئة وتردي التربة واالســتخدام المفرط للمیاه في القطاع الزراعي على ســبیل المثال لل

یؤثر على مســتوى اإلنتاجیة، وبالتالي معدالت االســتخدام، ویتوقع نموذج الروابط االقتصــادیة  

ــبة  العالمیة للمعھد الدو ــتویات اإلنتاجیة بنس ــات العمالیة أن تنخفض مس % عام   2.4لي للدراس

، إذا بقي ـھذا الوضـــــع ـقائـما 2050% ـعام    7.2لیصـــــل مســـــتوى االنخـفاض إلى   2030

فالتغیرات المناخیة الشــدیدة واســتنزاف الموارد الطبیعیة وارتفاع معدالت تلوث المیاه والھواء 

لمداخیل، في حین أن االســتدامة البیئیة والممارســات یؤدي إلى خســائر مباشــرة في الوظائف وا

لالـستثمار والنمو االقتـصادي وإیجاد الوظائف وتحـسین  خـضراء في مكان العمل، تـشكل حافزاال

 نوعیتھا.

ــوحھا بین بیئة العمل والبیئة العامة، أیقنت منظمة  ومع تطور مفھوم العالقة المتداخلة ووض

ـشكالت بیئة العمل والبیئة (األـسباب والنتائج) بـشكل مندمج العمل العربیة ـضرورة االـستجابة لم

التابع لمنظمة العمل العربیة  وبمنھج مشـترك، وبما أن المعھد العربي للصـحة والسـالمة المھنیة  

فقد وضع موضوع االستجابة  ،لقـضایا الصحة والسالمة المھنیة وبیئة العمل  ةھو الذراع التنفیذی
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لدراســـات واألبحاث وورش العمل فقام بإعداد الكثیر من ا  ،البیئیة ضـــمن أولویاتھ منذ نشـــأتھ

اج الثالثـ  ــدد، أثرت أطراف اإلنـت والمعنیین والمھتمین بمعلوـمات   ةوالحلـقات العلمـیة بـھذا الصـــ

اھمت في  توى العربي، وـس رة بحمایة صـحة العمال وبیئة العمل على المـس قیمة ذات صـلة مباـش

ــجعت على التعاون بین العمال ونقاباتھم من جھة، ــحاب األ رفع الوعي البیئي وشــ ل اعموأصــ

ولیة اإلدارة البیئیة ال تنفـصل عن مـسؤولیة إدارة بیئة  ؤإن مسـ حیث   ،ومنظماتھم من جھة أخرى

 العمل. 

في دعم المكتبة العربیة بأحدث اإلصـــدارات من  مامھ دوراكما لعبت منظمة العمل العربیة  

بجھود قامت ونشـرات ودراسـات وكتب مترجمة ذات صـلة مباشـرة ببیئة العمل والبیئة العامة. 

مثمرة في ـمد جســـــور التـعاون والتنســـــیق مع المنظـمات العربـیة واإلقلیمـیة واـلدولـیة من خالل 

الخبرات والمـشاركة في تنفیذ األنـشطة التي تعنى بقـضایا بیئة العمل برامج التعاون الفني وتقدیم  

ــارك   ــتدامة في الوطن العربي ، حیث تش في جمیع األنشــطة التي تقوم بھا منظمة  الوالبیئة المس

جامعة الدول العربیة كاألمانة الفنیة للجنة المشــتركة للبیئة والتنمیة في الوطن العربي، واألمانة 

ــكان والموارد المائیة  الفن ــؤون البیئة، وإدارة اإلس ــؤولین عن ش یة لمجلس الوزراء العرب المس

والـحد من الكوارث، وإدارة شـــــؤون البیـئة واألرصـــــاد الجوـیة، إلى ـجاـنب المنظـمات العربـیة  

المعنـیة التي تعـمل في نـطاق جامعة الدول العربیة، على ســـــبیل المثال: المنظمة العربیة للتنمیة  

ســـــمـنت ومواد البـناء  لـطاـقة اـلذرـیة واالتـحاد العربي لألة والتـعدین والھیـئة العربـیة لالصــــــناعیـ 

قلیمي والدولي فقد تم تنفیذ عدد من األنشـطة ذات الصـلة أما على الصـعیدین اإل  ،ومركز أكسـاد

اـیات الصــــــناعـیة والطبـیة ـبالتـعاون مع برـنامج األمم المتـحدة  ـباإلدارة البیئـیة والتخلص من النـف

(المكـتب اإلقلیمي) والمركز اإلقلیمي ألنشــــــطة صــــــحة البیـئة والمكـتب اإلقلیمي لمنظـمة    للبیـئة

 الصحة العالمیة. 

ن تـحت یـكان تقریر الـمدیر الـعام لمنظـمة العـمل العربـیة لـلدورة الـحادـیة والثالث  2004وفي ـعام  

حیث ناقش  ،لدور المنظمة في ھذا المجال  لیأتي ترـسیخا(حمایة بیئة العمل من التلوث)  عنوان  

أنظـمة حـماـیة بیـئة العـمل على المســـــتوى العربي والتـحدـیات التي تواـجھ إدارة بیـئة العـمل على  

 المستوى الوطني في الدول العربیة.

وعملت منظمة العمل العربیة خالل الســـــنوات األخیرة على تنفیذ عدة أنشـــــطة في مجال  
 :االقتصاد األخضر على اعتبار
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أن االقتصـاد األخضـر وسـیلة لتحقیق أھداف التنمیة المسـتدامة، وھو اقتصـاد القرن   •

ــبح العالم یغیر وجھتھ التنمویة، من تنمیة جائرة  ــرین، وفى ظلھ أصـ الحادي والعشـ

د الســـــابـقة، إلى تنمـیة خضـــــراء غیر مـحددة ـبأبـعاد اجتـماعـیة وـعالمـیة خالل العقو

ـمل على الـحد من انبـعاـثات الـغازات اـلدفیـئة، البـعدین البیئي واالجتـماعي، وتع تراعي

وتحاول الحفاظ على درجة حرارة الكرة األرضـیة، األمر الذى عند حدوثھ ـستتحمل 

 أعباءه مختلف دول العالم ، خاصة الدول النامیة 

أن التحول نحو االقتصـــاد األخضـــر لم یعد تحدیا في حد ذاتھ تفرضـــھ المتغیرات   •

دا مھمـا  ھ دافعـا وراـف ت ذاـت ل في الوـق ھ یمـث ة" ، لكـن درة الموارد الطبیعـی ة، "ـن البیئـی

لتوفیر مزید من فرص العمل، التي تســـھم بفاعلیة في خفض نســـب البطالة، وتقلیل  

 تأثیرات الفقر في المجتمعات العربیة 

نھ لضــمان اســتدامة تولید مزید من فرص العمل عبر االقتصــاد األخضــر، یتعین  أ  •

اإلیـفاء بمتطلـبات تـلك الفرص، من ـتأھـیل وـتدرـیب للقوى الـعامـلة، وتوافق مخرـجات 

التعلیم مع احتیاجات متطلبات أســواق العمل، وبذلك یتحول االقتصــاد األخضــر من 

تجابة لبعض المتغیرات إلى عن اـسي في التحول نحو مجرد نتیجة أو اـس صـر دافع أـس

 استكمال المنظومة التنمویة في إطار خطة التنمیة المستدامة.
 

 دور أطراف اإلنتاج في االنتقال إلى االقتصاد األخضر: -3

عملیة   الجتماعیین حجر األـساس إلنجاح أيیعد الحوار االجتماعي بین الحكومة والـشركاء ا

ــر وتفعیل مبادرا ــاد األخض ــحاب تحول نحو االقتص تھ، فال یمكن أن یتم االنتقال بدون دعم أص

ات الوطنیة وتنفیذ المبادرات. وفي ھذه  یاـس اركتھم في صـیاغة الـس األعمال ونقابات العمال ومـش

المرحلة ال بد من التركیز على بناء القدرات من أجل الحوار االجتماعي وربط االستدامة البیئیة  

بالتغییر الھیكلي الذي یتطلب سـیاسـات بیئیة واقتصـادیة  بالحمایة االجتماعیة في عملیة االرتقاء  

ــتدامة البیئیة مع الحفاظ  ــوق العمل وإدماجھا باالســ تأخذ باالعتبار مكان العمل والمھارات وســ

ــتحداث آلیات اإلدارة  ــالمة العاملین، واس ــحة وس ــروط عمل جیدة وحمایة ص على ظروف وش

العمل ومنظمات أـصحاب العمل ونقابات  الـسدیدة على مختلف المـستویات ومن ـضمنھا وزارات 

 العمال. 
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تنســـــیق الجھود وتوحـید الرؤى العربـیة أكبر منبر عربي للحوار ووتوفر منظـمة العـمل  

یعات العمل واألھداف بین أطراف اإلنتاج. كما تعمل المنظمة على تطویر معاییر وتـشر

ـــ  الئق والـعداـلة  ھم في تعزیز النمو األخضـــــر من خالل العـمل الالعربـیة والوطنـیة لتســ

ــحة لدفع المســــ  ارات االجتماعیة ومحاربة الفقر والجوع ودعم التعلیم والتدریب والصــ

 .التنمویة بشكل متكامل عربیا

ة ( اج الثالـث ل طرف من أطراف اإلنـت ات    ولـك ات ومنظـم ال الحكوـم أصـــــحـاب األعـم

 ) دوره في عملیة االنتقال إلى االقتصاد األخضر في بلداننا العربیة. العمالاتحادات و
 

 دور الحكومات: -أوال

للحكوـمات دور ذو أھمـیة قصـــــوى في دعم بیـئة مواتـیة لمشـــــارـكة جمیع الجـھات الـفاعـلة  

ــات   ــیاسـ ــركاء االجتماعیون .وعلى الرغم من محدودیة عدد السـ االجتماعیة ، بما في ذلك الشـ

ــتدامة  ــتوى العربي التي تجمع بین بیئة العمل والبیئة المسـ ــیة على المسـ ــسـ والمبادرات المؤسـ

أن تشــرك الحكومات منظمات العمال وأصــحاب العمل في ســیاســات  بطریقة متكاملة ، یجب

ل  ة والتكیف معھـا التخـاذ اإلجراءات في مكـان العمـل وتقلـی أثیرات البیئـی التخفیف من حـدة الـت

 التأثیر البیئي ألنشطة اإلنتاج. 

یعتبر الدور الرســـمي للدولة مھما وأســـاســـیا في المســـاھمة في إیجاد فرص عمل مناســـبة  

العمل ضــمن االقتصــاد األخضــر، فتضــع الدولة الخطط المناســبة، وتھیئ البیئة   لداخلي ســوق

المناـسبة لتوفیر فرص العمل الخـضراء وفق أـسلوب ممنھج وتخطیط ثاقب ، وـصوال إلى تحقیق  

األھداف المنشـودة باسـتیعاب المزید من الباحثین عن فرص عمل ضـمن أسـواق العمل، ویكون 

ــاد ذـلك من خالل مجموـعة من اإلجرا ة على االقتصـــ ائـم ات الـق ات واإلســـــتراتیجـی ءات واآللـی

األخضــر ضــمن خطة التنمیة المســتدامة ، وبالتالي تصــبح العمالة الخضــراء الكاملة والمنتجة  

ھدفا إنمائیا لـسیاـسة االقتـصاد األخـضر للدولة ، وتتطلب إـستراتیجیات العمالة الوطنیة الخـضراء 

حات تجعل منھا ســیاســات قادرة على مواجھة وإســتراتیجیات أســواق العمل الخضــراء إصــال

ات نشـ  یاـس طة  یالتحدیات في األمدین القصـیر والطویل ، فعلى الدول والحكومات أن تعلن عن ـس

تھدف إلى زیادة فرص التشـغیل لرفع مسـتویات المعیشـة، وتلبیة متطلبات االقتصـاد األخضـر، 

ة ة، والعمـل على توافق ومواءـم درات المعرفـی ب    من المھـارات والـق درـی مخرجـات التعلیم والـت

 لالحتیاجات المتطورة لسوق العمل ضمن االقتصاد األخضر.
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ویتمثل دور الحكومات في مجال التشــــغیل وتوفیر فرص العمل الالئق ضــــمن االقتصــــاد  

 األخضر فى : 

 الحفاظ على البیئة. ياء بیئة أعمال مواتیة للنمو تراعإنش -

لجماعي، توافر مناطق اســــتثماریة خضــــراء من توفیر بنیة تحتیة ممتازة (النقل العام ا -

 شأنھا توسیع الفرص االقتصادیة بزیادة إمكان الوصول إلى األسواق).

تعزیز الحوافز اإلیجابیة للتشــــغیل في قطاعات الصــــناعة منخفضــــة الكربون والطاقة  -

 المتجددة.

 ضمان االستقرار المالي واستقرار األسعار. -

العام في االقتصـاد األخضـر في توفیر مزید من فرص عمل ضـمان مسـاھمة االسـتثمار   -

 منتجة.

إیجاد ظروف مواتیة لتنظیم المؤســـســـات العاملة ضـــمن اإلطار غیر المنظم والتحول  -

 التدریجي إلى الصفة المنظمة ضمن إستراتیجیات االقتصاد األخضر.

ــوا - ــب واحتیاجات أس ــات تدریبیة واقعیة تتناس ــیاس التعلیم ق العمل ومنح خریجي  تبني س

 تدریبیة مناسبة ألسواق العمل الخضراء. حزما

وضـع سـیاسـات تشـجیعیة للمنشـآت الصـغیرة والمتوسـطة لتسـھیل انتقالھا إلى االقتصـاد  -

 األخضر.

 االستمرار في تحدیث وتحسین أنظمة معلومات أسواق العمل ضمن االقتصاد األخضر. -

 ج موجھة لتحسین أوضاعھا.اتخاذ إجراءات لدمج المرأة في سوق العمل، وتنفیذ برام -

 
 دور أصحاب األعمال : -ثانیا 

ولیة لقدرتھ على المـساھمة الفاعلة  ؤیعتبر القطاع الخاص ـشریكا مھما للحكومة في ھذه المسـ 

وتطویر    في االنتقال إلى االقتصــاد األخضــر، فمنظمات أصــحاب األعمال لھا دور فاعل لتغییر

ل  ــة من قـب ة ، وـخاصـــ ادرات الطوعـی د من المـب دـی اك الـع ة. وھـن دة للعـمل تحمي البیـئ طرق ـجدـی

الشـــركات الكبیرة ، لتحســـین البیئة المســـتدامة (مثل إدراج األحكام البیئیة في مدونات قواعد 

اع الـخاص  ا في العقود) . ویعتبر القـط دیمـھ د تـق ا عـن اذـھ د یتم إنـف الســـــلوك للموردین ، والتي ـق

محرك الرئیـسي الـستحداث فرص العمل، وھو معني الیوم بأن یلعب دورا تاریخیا في التعاون  ال
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مع القطاع العام لرســم مالمح التحول نحو االقتصــاد األخضــر ضــمن إطار التنمیة المســتدامة، 

 وإدارة االقتصاد الجدید مع الحكومة، من خالل: 

تثمارات تنمویة طویلة األجل االســـتثمار برؤوس أموال طویلة المدى، والدخول في اســـ  -

دویر  ة، إعـادة ـت ة الریفـی ة الكربون، التنمـی اعـات قلیـل اج الطـاقـة المتجـددة، الصــــــن (إنـت

 المخلفات، الصناعات المائیة غیر الملوثة للبیئة ..... إلخ).

 مشاركة الحكومة في إعداد ووضع سیاسات التشغیل لتوفیر فرص العمل. -

ــروط وظروف العمل من  - ــین شـ ــاعات عمل وراحة وخدمات اجتماعیة  تحسـ أجور وسـ

 وبیئیة تتناسب والمشاریع الخضراء.

 تعظیم المسئولیة االجتماعیة لمؤسسات وشركات القطاع الخاص. -

تقدیم الدعم لتمكین المنشـآت الصـغیرة والمتوسـطة في التحول نحو االقتصـاد األخضـر،  -

 والمنافسة على البقاء واالستمرار.

 اریع تنمویة مشتركة على النطاق اإلقلیمي العربي.المساھمة في إنشاء مش -

 إعداد وتأھیل الكوادر البشریة بما یتواءم والمشروعات الخضراء. -

 االستثمار في مراكز البحث العلمي، والعمل على تطویرھا، وتشجیع اإلبداع واالبتكار. -

 

 دور المنظمات النقابیة العمالیة : -ثالثا  

ا دوًرا حیویا في االســتجابة لألثر المھني الناجم عن الســیاســات   تلعب النقابات العمالیة أیضــً

إلى االقتصــــاد األخضــــر. البیئیة، وفي تحدید التحدیات والفرص المتاحة للعاملین عند االنتقال  

ـــ  ھم النـقاـبات العـمالـیة ـبالكثیر من الـتدابیر بشـــــأن آـثار ـتدھور البیـئة على العـمال ویـجب أن تســ

ـفالنـقاـبات العـمالـیة    ءات المتـخذة في مـكان العـمل للحـفاظ على البیـئةوطبیـعة المھن، وتفعـیل اإلجرا

ــھم في العملیة  ــات المجتمع المعبرة عن تطلعات الفئات والمجموعات التي تسـ ــسـ من أھم مؤسـ

اإلنتاجیة بشـــكل كبیر وأســـاســـي، وتتصـــف بالدینامیكیة في التعامل مع األحداث والمتغیرات، 

ئات  وباتت مـشاركتھا في وـضع الـسیاـسات ـضرورة ملحة، خاـصة الـسیاـسات المتعلقة بمـستقبل الف

والمجموعات التي تمثلھا، مثل ـسیاـسات التـشغیل التي یفرـضھا االنتقال إلى االقتـصاد األخـضر، 

والقائمة على إیجاد فرص العمل، وزیادتھا تحقیقا للھدف المنـشود في الحد من نـسب البطالة من 

 عدد من اآللیات واألسالیب منھا :خالل 
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 صاد األخضر.دورھا في استطالع فرص العمل التي یولدھا االقت -

ة في  - اعـل ة الـف ــارـك ة من المشـــ امـل ارات لتتمكن القوى الـع ادة المـھ درـیب وزـی أھـیل والـت الـت

 قطاعات اإلنتاج الخضراء. 

 انتھاج سیاسة اإلرشاد والتوجیھ للكوادر العمالیة نحو االقتصاد األخضر. -

ــواق العمل، وتوفیر القدر األكبر من   - ــوحات ألســ ــات والمســ إجراء البحوث والدراســ

 ومات أسواق العمل ضمن االقتصاد األخضر.معل

تقدیم الدعم والمســاندة للقطاع غیر المنظم، والمنشــآت الصــغیرة والمتوســطة، لالندماج  -

 ضمن المنظومة االقتصادیة الجدیدة.

 المساھمة في نشر ثقافة الوظائف الخضراء، والتوعیة البیئیة. -

 دعم نظم الحمایة االجتماعیة.  -

  تحقیق التكامل بین أطراف اإلنتاج،نحو االقتصـاد األخضـر یكون بفالتحول اآلمن والسـلس  

وتوفیر بیئة تمكینیة وإطار مؤسـسـاتي فعال، ورغبة متبادلة بین الشـركاء االجتماعیین. وھنا ال 

ــاركیة العریقة بین أطراف اإلنتاج الثالث ــتوى العربي   ةبد من تعزیز المنظومة التشــ على المســ

لعربیة لتكون أداة فاعلة لربط المبادرات والـسیاـسات الوطنیة الھادفة والتي تمثلھا منظمة العمل ا

ــر بین الدول العربیة من أجل تنمیة عربیة متوازنة   ــاد األخضــ إلى تحقیق االنتقال إلى االقتصــ

 ومستدامة.

 

 

 

 

 

  



48 
 

 المحور الخامس 
 مبادرات دولیة وتجارب عربیة 

 

الصــادر عن المنتدى االقتصــادي العالمي، ســبعة   2021أبرز تقریر المخاطر العالمیة لعام  

مـخاطر تواـجھ الـعالم حـیث ھیمـنت القضـــــاـیا البیئـیة على المـخاطر من حـیث احتـمالـیة الـحدوث 

والتأثیر (ظروف الطقس والمناخ، الضــرر الذي یلحقھ اإلنســان بالبیئة، فقدان التنوع البیولوجي  

ات ال ام وأزـم ة أبرز المخـاطر لـع ائـم ة على ـق دـی ت األمراض المـع ة) في حین حـل موارد الطبیعـی

(األفق التالي: التنمیة    2020من حیث التأثیر. ھذا وقد تضـــمن تقریر التنمیة البشـــریة    2021

البشــریة واألنثروبوســین)، وللمرة األولى، مؤشــراً جدیداً للتقدم البشــري یأخذ باالعتبار حمایة 

ثات ثاني أكـسید الكربون والبـصمة المادیة للدول. فالتھدیدات العالمیة الناـشئة التي  الكوكب وانبعا

تنذر بخطر محدق لمسـتقبلنا ومسـتقبل األجیال القادمة تتطلب تحرًكا جماعیًا، لتقاسـم المنافع من 

  تنمیة الموارد الطبیعیة وتمكین العمل التحولي. وإلجراء ھذا التغییر، نحن بحاجة إلى أن نتطور

على التقدم وتحقیق أھداف التنمیة المسـتدامة، ویتواءم   إلى نموذج اقتصـادي أخضـر جدید، قادر

 .2030مع طموح الدول التي وضعت خططاً وسیاسات لتنفیذ خطة التنمیة المستدامة لعام 

 مبادرات دولیة : -أوالً 

) بارتـفاع مـعدالت الفقر، بـما تـجاوز األزمة 19-تســـــبـبت األزمة الصـــــحـیة الـعالمـیة (كوفـید

وال ســیما الدول األكثر تأثراً في العالم النامي، في ظل اســتمرار أزمات   2008المالیة العالمیة  

ـیة  الـغذاء والمـیاه والـطاـقة والنـظام البیئي وتـبدل المـناخ، وـھذه األزـمات مجتمـعة تعیق عملـیة التنم

ــتجیب لھذه األزمات أن  ــات التي تسـ ــیاسـ ــتدامة. وتحتاج السـ وتحقیق أھداف خطة التنمیة المسـ

تسـتھدف االختالالت التي تعاني منھا اسـتراتیجیات النمو السـابقة والتي ركزت على االسـتثمار 

 في توسیع اإلنتاج وإھمال رأس المال الطبیعي والبشري. 

ام   ة ـع امج األمم المتحـدة للبیـئ ة    2008أطلق برـن ة (منظـم ات دولـی دة منظـم اون مع ـع التـع ـب

األغــذیــة والزراعــة ومنظمــة العمــل الــدولیــة ومنظمــة الصـــــحــة العــالمیــة، والبنــك الــدولي  

لتسـتجیب للتحدیات واالختالالت اإلنمائیة   GEIوالیونیدو......الخ) مبادرة االقتصـاد األخضـر  

ــتراتیجیات ا لنمو التي تكمن وراء األزمات المالیة واالقتصــادیة العالمیة من خالل تحفیز في اس

واضعي السیاسات في جمیع الدول على منح االستثمارات الخضراء مساحة كافیة في سیاساتھا،  



49 
 

د من أزمـات الغـذاء والمـاء والطـاقـة والنظـام البیئي والمنـاخ،   التـالي الحـد من خطر المزـی وـب

تثمار في القطاع تدام، وزیادة القدرة فاالـس ات الخضـراء قد یحقق التعافي واإلنعاش، والنمو المـس

ــاكل البیئیة   ــین نوعیة الوظائف، والحد من الفقر، والمش ــیة ، وتوفیر فرص العمل وتحس التنافس

الحادة. كما ھدفت إلى تحدید اإلطار الـسیاـسي والمؤـسـسي الالزم لدعم ھذه االـستثمارات وتحقیق  

األخذ باالعتبار الظروف الوطنیة واإلقلیمیة. ووضــعت مبادرة االقتصــاد  النمو االقتصــادي مع

ال ریو    GEIاألخضـــــر   ام    +20على ـجدول أعـم ة    2012لـع أداة حقیقـی ا ـك وتم االعتراف بـھ

 .IGEلتحقیق التنمیة المستدامة، واستنبط منھا ما یسمى باالقتصاد األخضر الشامل 

لنموذج االقتصــادي الســائد، والذي یولد  ل  ، یعد بدیال IGE  االقتصــاد األخضــر الشــامل •

فھو اقتصـــاد مخاطر بیئیة وصـــحیة واســـعة النطاق ویتســـبب في ندرة الموارد البیئیة،  

اـیات   ــارـكة وـتدویر النـف منخفض الكربون وفـعال ونظیف في اإلنـتاج، یعتـمد على المشـــ

الخیــارات  المتبــادل، ویركز على توســـــیع  والتعــاون والمرونــة والفرص واالعتمــاد 

ــات الحمایة المالیة واالجتماعیة واال ــیاسـ ــتخدام سـ ــادات الوطنیة، باسـ ختیارات لالقتصـ

ــكل خاص لحمایة  ــات قویة وموجھة بشــ ــســ ــبة ودعمھا من قبل مؤســ الھادفة والمناســ

األرضــیات االجتماعیة والبیئیة، ویعترف أن ھناك العدید من الطرق لالســتدامة البیئیة.  

ة وصــحیة وأمنیة اقتصــادی  ســیاســاتتقدم للدول ولھذه المقاربة فوائد متعددة یمكن أن  

مع مراعاة التحدیات المختلفة التي تواجھھا الدول على امتداد الـسلـسلة   واجتماعیة وبیئیة

ــاعد الدول  ــئة أو في حالة نزاع، كما تسـ ــواء كانت متطورة أو نامیة أو ناشـ التنمویة سـ

الوـظائف وزـیادة اـلدـخل  على فھم كیفـیة تعظیم الفواـئد المختلـفة لرـفاه اإلنســـــان، وتوفیر

قیق الـعداـلة االجتـماعـیة المتـنامـیة في محیط كوـكب وتھیـئة الظروف لتعزیز الرـخاء، وتح

نحو تحقیق التنمیة المســتدامة   طریقا  االقتصــاد األخضــر الشــاملمحدود وھش، ویعتبر  

اه المجتمع   2030 ة ودعم الصــــــحة ورـف ة البیـئ اـی ــاء على الفقر وحـم من خالل القضـــ

 .وتطوره

لتنفـیذ   توخـیا  2013م التي أطلقتـھا منظـمة العـمل اـلدولـیة ـعامـبادرة المئوـیة الخضـــــراء   •

عد العمل الالئق في االنتقال إلى مســار إنمائي مســتدام ومنخفض الكربون، فكان الدافع بُ 

األســاســي منھا "تعزیز الطاقات الكبیرة الســتحداث العمل الالئق المترافق مع االنتقال  

تدام ومنخفض الكربون، والتقلیل إلى أقصـى حد من االضـ  ار إنمائي مـس طرابات  إلى مـس
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ــاحبة لذلك حتماال تحدد المبادرة المبادئ التوجیھیة التي یتعین أن یقوم و  ".وإدارتھا  مصـ

  .علیھا االنتقال العادل والمجاالت الســیاســیة الرئیســیة والترتیبات المؤســســیة المطلوبة 

وتتمســــك ھذه المبادئ بضــــرورة التوصــــل إلى توافق في اآلراء من خالل: الحوار 

ســیاســات متســقة  الجندرة ،  مبادئ والحقوق األســاســیة في العمل،االجتماعي؛ احترام ال

ــتھلكلتوفیر بیئة مو ــتثمرین والمس ــآت والعمال والمس ین وإطار عمل من أجل اتیة للمنش

ادل، ال ـع دو  انتـق اـجات ـكل بـل دال  تصـــــمیم یراعي احتـی ھ ـب د للجمیع،    بعیـن من نھج موـح

یاـسي في تـسعة مجاالت رئیـسیة  وعلى ھذا األـساس، تحدد المبادئ التوجیھیة التدخل السـ 

وتقدم إرشـادات لھذا التدخل، وھي التالیة: سـیاسـات النمو واالقتصـاد الكلي؛ السـیاسـات  

الصـناعیة والقطاعیة؛ السـیاسـات المعنیة بالمنشـآت؛ تنمیة المھارات؛ السـالمة والصـحة 

ــطة؛ الحقوق؛ الحوار  ــوق العمل النشــ ــات ســ ــیاســ المھنیتان؛ الحمایة االجتماعیة؛ ســ

 .الجتماعي والھیكل الثالثيا

ــرأما  ــاد األخض ــأن االقتص ــراكة من أجل العمل بش ــتركة بین  مبادرة الش ، فھي مبادرة مش

ائي، ومنظـمة  امج األمم المتـحدة اإلنـم ة، وبرـن امج األمم المتـحدة للبیـئ ة وبرـن منظـمة العـمل اـلدولـی

ریب والبحث، تشـــــكل آلیة  األمم المتـحدة للتنمـیة الصــــــناعـیة/ الیونیدو ومعھد األمم المتحدة للتد

تـسمح بتنـسیق إجراءات األمم المتحدة بـشأن االقتـصاد األخـضر، ومـساعدة الدول األعـضاء على  

الوفاء بأھداف التنمیة المســتدامة ورصــد التقدم المحرز في تحقیقھا. وتھدف ھذه الشــراكة إلى  

لمھا بحیث تنھض  جعل االستدامة في صمیم السیاسات والممارسات االقتصادیة وإعادة رسم معا

 بالنمو وتولد الوظائف والدخل وتحد من الفقر وانعدام المساواة وتعزز أسسھا البیئیة. 

 مبادرات وتجارب عربیة : – ثانیا

فھناك عدة دول  دول العربیة نحو االقتصــاد األخضــر،لل شــھد العقد الماضــي انتقاال ملموســا

عربیة وضـعت اسـتراتیجیات أو أدرجت عناصـر االقتصـاد األخضـر في خططھا. وقد ترجمت 

ة من ا ات الخضـــــراء في مجموـع ل التحول،االســـــتراتیجـی ة لتســـــھـی دابیر التنظیمـی وزادت   لـت

خاصــة الطاقة المتجددة، ومعظم خاص في قطاعات االقتصــاد األخضــر، اســتثمارات القطاع ال

 ت في مزارع الطاقة الشمسیة وطاقة الریاح. ھذه االستثمارا

الـعدـید من المـبادرات واإلســـــتراتیجـیات الوطنـیة   دوـلة اإلـمارات العربـیة المتـحدةأطلـقت   •

إلى جنب مع المحافظة على البیئة، ولھذا الغرض تم في   لتحقیق التنمیة االقتـصادیة جنبا
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ام   اه إلى وزارة الت   2016ـع ة والمـی دـیل مســـــمى وزارة البیـئ ة.  تـع اخي والبیـئ غیر المـن

ــمل ھذه الجھود الحد من  ولة جھوداتبذل الدو ــر، وتشـ ــاد األخضـ حثیثة لتحقیق االقتصـ

ات ذه التقنـی ة للجمیع وتشــــــمل ـھ ات مربـح از، وتطویر تقنـی ــالـیب  حرق النفط والـغ أســـ

دیـمة ( EOR) االســـــتخالص المعزز للنفط ات النفط الـق اط    .في خزاـن ة التـق ـكذـلك تقنـی

ــریع، وفي الوقت م  الكربون وتخزینھ ــاعد على إبطاء معدل التغیر المناخي الســ ما یســ

یلبي الطلب المتزاید على النفط، باإلضــــافة إلى تعزیز معاییر الكفاءة والفعالیة  نفســــھ 

ة   ة البیئـی داـم دات من خالل اواالســــــت ة، ومـع ة المنزلـی ائـی ات على األجھزة الكھرـب لبطـاـق

مبادرة وكذلك  .الـستخدام الفعال للمواردتركیب المیاه، وذلك لمـساعدة المـستھلكین على ا

ــاءة المتوھجة وغیر  ــابیح اإلضـ ــاءة لمنع مصـ اإلمارات العربیة المتحدة لمعاییر اإلضـ

دخول لألســـــواق ة من اـل اـل ة التي تعـمل   ،الفـع ات التـجارـی ة ـكل المركـب دوـل ا ألزـمت اـل كـم

من   %30وفي إطار ســعي إمارة دبي لخفض  ،اســتخدام "الدیزل األخضــر"ببالدیزل  

الـستراتیجیة دبي المتكاملة للطاقة  رئیـسيكھدف   2030الطلب على الطاقة بحلول عام  

دقة عن اـستھالك الطاقة،  تم ابتكار عدادات ذكیة تـستطیع تقدیم معلومات أكثر  ،2030

وتضـــمن اســـتجابات ســـریعة لتغییر العرض والطلب من خالل طرق إعادة االتصـــال  

 .اآللي

بھدف تقدیم نموذج تجاري    أبو ظبيفي  مدینة مصــدر إنشــاء مشــروع  بدأ  2008وفي عام  

م أعلى جودة في مســتویات المعیشــة ومناخ العمل مع أقل دائم لمدینة صــدیقة للبیئة، والتي تقد

ــاعدة برج ریاح  ــوارع مدینة مصــدر بمثابة أنفاق ریاح وذلك بمس بصــمة بیئیة ممكنة. تبرز ش

كبیر مســـــتوحى من تـلك الموجودة ـبالمـنازل التقلـیدـیة المحلـیة. وتمـتاز المـباني بطبـقة ســـــمیـكة 

شــكل یســمح بدخول ما یكفي من الضــوء، ولكن في عازلة، أما بالنســبة إلى النوافذ فھي ُمرتبة ب

تمد المدینة الطاقة  كل زائد عن اللزوم، وتـس نفس الوقت یمنع الـشمس من القیام بعملیة التدفئة بـش

قدرة  ة بالمدینة، ذاتالالزمة من محطة تولید وحدات الطاقة الشـمسـیة (الكھروضـوئیة) الخاصـ 

 .المستخدمة على السطح إلى واحد میغاواطاواط، وتصل قیمة الطاقة الشمسیة میج 10

مؤـسـسة مالیة بالتوقیع على إعالن دبي بـشأن التمویل المـستدام القتـصاد    30وقامت أكثر من 

أخضـــر إماراتي بھدف تحقیق أھداف رؤیة اإلمارات. ھذا وتبنت دولة اإلمارات "إســـتراتیجیة  

ــراء   ــراء" وخطة تنفیذھا المتمثلة في األجندة الخضـ "  2030 -  2015اإلمارات للتنمیة الخضـ

https://www.dubaisce.gov.ae/ar-AE/about-dsce/about-us/get-to-know-us/dubai-projected-fuel-mix
https://www.dubaisce.gov.ae/ar-AE/about-dsce/about-us/get-to-know-us/dubai-projected-fuel-mix
http://masdar.ae/ar/
http://masdar.ae/ar/
http://masdar.ae/ar/
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ــاد أخضــــر ومتنوع بحلول تحویل اإلمارات   لىالتي تطمح إ وتعمل األجندة 2030 إلى اقتصــ

الخضراء على وضع أطر لتحدید ھیكلیة وحوكمة تنفیذ البرامج والمبادرات وتطبیق اإلجراءات 

ضـــافة إلى قیاس نتائج مؤشـــرات باإل  ،مبادرة  96الالزمة لتحقیق التنمیة الخضـــراء من خالل 

ــراء وف ــیة الخضـ ــھا ألھداف   لألبعاد الثالثة  قااألداء الرئیسـ ــیصـ ــتدامة وتم تخصـ للتنمیة المسـ

 یلي: االستراتیجیة الخمسة للبرنامج األخضر لدولة اإلمارات العربیة المتحدة كما
 

 
 .وزارة التغیر المناخي والبیئة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة 2017المصدر: تقریر حالة االقتصاد األخضر 

 

، في مؤشـــر المرتبة الثالثة عربیا والســـتین عالمیا الھاشــــمیةالمملكة األردنیة  احتلت   •

، "اإلـسكوا"وبحـسب الـصادر عن مؤـسـسة دوال ـستیزن    2016االقتـصاد األخـضر لعام 

  2.1  حون  2020ـعام    إلىیـقدر حجم االســـــتثـمار المطلوب في قـطاع الـطاـقة المتـجددة  

ار دو ةملـی اـق اءة وحفظ الـط أـمل األردن   152بنحو    الر، وفي قـطاع كـف ملیون دوالر. وـی

د ـما یقرب من   ــاریع ـطاـقة الرـیاح و 1200بتولـی اء من مشـــ   600میـغاواط من الكھرـب

ــافة إلى   ــیة، باإلضـ ــمسـ میغاواط من قطاع النفایات    50میغاواط أخرى من الطاقة الشـ

. ومن الضـــــروري إنـجاز ـھذه 2020الســـــتثـمارـھا في مشـــــاریع الـطاـقة بحلول ـعام 

  من الطاقة المتجددة من خلیط الطاقة الكلي.  %10المشاریع إلنتاج 

وصــل اســتھالك الطاقة المتجددة     2012إحصــاءات البنك الدولي إلى أنھ في عام وتشــیر

%من  0.42% فقط، ونـسبة إنتاج الكھرباء المتجددة إلى  3.1كنـسبة من إجمالي االـستھالك إلى  

 إجمالي اإلنتاج. 

ام    اد األوروبي دع2015وفي ـع دم االتـح ا، ـق ا    ـم ا تعزیز التكنولوجـی في ـعدة مـجاالت، منـھ

 الخضراء، والتنمیة االقتصادیة والبیئیة المستدامة. 

اقتصاد معرفي  
 تنافسي 

 تنمیة اجتماعیة 
 وجودة حیاة عالیة 

 بیئة مستدامة 
وتثمین الموارد 

 الطبیعیة

طاقات نظیفة 
والتكیف مع تغیر 

 المناخ

حیاة خضراء 
واستخدام أمثل  

 للموارد 

مؤشر التنافسیة 
 العالمیة

استھالك الصلب  
المحلي   الناتجلكل 

 اإلجمالي
 البصمة البیئیة

كثافة الكربون من  
 الطاقة 

استھالك المیاه البلدیة 
من الناتج المحلي  

 اإلجمالي
الناتج اإلجمالي  

المحلي من  
المجاالت غیر 

 النفطیة

مؤشر التنمیة  
 البشریة

 األداء البیئيمؤشر 

معدل إنتاج غازات 
االحتباس الحراري  
من الناتج اإلجمالي  

 المحلي 

استھالك الكھرباء من  
الناتج المحلي  

 اإلجمالي
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ما بین الحكومة ومطوري ومسـتثمري الطاقة   بتوقیع أولى االتفاقیات وقد قام األردن مؤخرا

المتجددة لبدء مشاریع تولید الطاقة الشمسیة وطاقة الریاح والتي جاءت محصلة لصدور اإلطار 

ــتثمارا ــھم ھذه االسـ ــامل للطاقة المتجددة. ومن المتوقع أن تسـ ــریعي والتنظیمي الشـ ت في التشـ

یـجاد وـظائف خضـــــراء لألردنیین، وتخفیف الـعبء عن میزانـیة  إتحقیق أـھداف ألمن الـطاـقة، و

 الحكومة ووضع األردن على خریطة الطاقة النظیفة. 

لنمو األخضــر الوطنیة لتشــكیل خطة ا  2017ھذا وأطلقت المملكة األردنیة الھاشــمیة عام  

طة طریق لتأســیس اللبنات األســاســیة التي تضــع البالد على مســار نمو أخضــر مســتدام. یرخ

،   والمسـاھمات المحددة وطنیا  2025تندت إلى الخطط والوثائق الوطنیة، مثل رؤیة األردن اسـ 

لتوجیھ مشــاریع النمو األخضــر ومواءمة الســیاســات واالســتثمارات   مرجعا  وتعتبر ھذه الخطة

 .خضراء مع أھداف التنمیة الوطنیةال

ا في العدید من للجمھوریة التونـسیةبالنـسبة   • ، یتیح االنتقال إلى االقتـصاد األخـضر فرصـً

البنیة  والقطاعات ، ال ســــیما إدارة النفایات وإدارة المیاه ومعالجتھا ، والزراعة البیئیة،  

ــناعة ، والطاقة المتجددة  ــین الكفاءة في المباني والصــ التحتیة ، الجھود المبذولة لتحســ

یر إسـتراتیجیة ووضـع اإلطار التنظیمي لتشـجیع والسـیاحة البیئیة. إن خطة العمل لتطو

ــراء قید التقدم حالیًا   % من إجمالي تولید 30وتبذل الحكومة جھودا لدمج العمالة الخضـ

ــادر طاقة متجددة بحلول عام   ــدة على   ،2030الكھرباء من مصـ كما ركزت تونس بشـ

اءة الـطاـقة ا، وذـلك عن طریق  ،كـف ا لتنویع مزیج الـطاـقة بـھ ارـھا طریـق اعتـب أطر العـمل   ـب

رامجھا للطاقة الذي ثالث ب  ة القائمة. وتتبنى الحكومة حالیاالتنظیمیة وقوانین كفاءة الطاق

وھو قائم منذ عام  ،لكفاءة الطاقة، كمشــروع مزرعة ریاح ســیدي داوود یتضــمن أھدافا

ذ    ،2009 ائم مـن اح بنزرت وھو ـق ل ومشـــــروع    ،2012ومشـــــروع مزرعـة رـی جـب

ــابطة   ــیة المركزة   من طاقة الریاح،  لتولید الكھرباءالكش ــمس ــاریع للطاقة الش وھناك مش

ــروع أوغاریت. و میغاواط   120عن بدئھا بإنتاج    2019أعلنت تونس مطلع عام كمشـ

میغاواط   1000من طاقة الریاح والطاقة الـشمـسیة، في خطوة للوـصول إلى إنتاج طاقة  

 .2020من الطاقة المتجددة عام 
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األطر القانونیة، والحوافز االقتصــادیة، لتنمیة المبادرات البیئیة  وفي ھذا الســیاق، تم وضــع  

' للنفایات  Eco-Lefفعلى سـبیل المثال تمت تنمیة مبادرة '  ،في األعوام الخمسـة عشـرة األخیرة

،  2005" للبطاریات الكھربائیة في عام Eco-Piles، ومبادرة "  2001البالســـتیكیة في عام  

أطلق مشروع اإلنتاج    2010، وفي عام  2008شحیم في عام  " لزیوت التEco-Zitومبادرة، "

یة لھذا المـشروع تحدید اإلمكانات االقتصـادیة المتعلقة  اـس النظیف في تونس، ومن األھداف األـس

ــات على االمتثال   ــسـ ــاعدة المؤسـ ــین إدارة الموارد (الطاقة والمیاه والمواد األولیة) ومسـ بتحسـ

زیز دخول الـصادرات التونـسیة لألـسواق األوروبیة، التي  للمواـصفات البیئیة العالمیة من أجل تع

تمثل معظم الصــادرات التونســیة، من خالل خفض اســتھالك الطاقة والمیاه، والســیطرة على  

ھ بحلول عـام   ا، ومن الجـدیر ذكره أـن ــاطـھ اجم عن نشـــ ــاحـة 2011التلوث الـن ت المســـ ، بلـغ

األراضــي الصــالحة   % من6.6ھكتار، أي نحو   330.000المخصــصــة للزراعة العضــویة  

 للزراعة في تونس. 

، تســعى إلى تطویر  2015وتم إعالن إســتراتیجیة وطنیة تعنى باالقتصــاد األخضــر عام  

األنشـطة االقتصـادیة المتعلقة بالتنمیة المسـتدامة، كالطاقة المتجددة، والنقل المسـتدام، والسـیاحة  

 البیولوجیة، والفالحة البیولوجیة. 

ــامن، وكونف، اتفق ال2016في عام  و ــي للتضــ ــات المواطنة  یبنك التونســ ــســ درالیة المؤســ

ــیق الجھود، من خالل توقیع اتفاقیة   ــیة، ومركز تونس الدولي لتكنولوجیا البیئة، على تنس التونس

" تھدف إلى دعم االســتثمار والمبادرة الخاصــة Eco - Vert Projectشــراكة ثالثیة تدعى "

 لدى الشباب إلنجاز مشاریع صغرى في االقتصاد األخضر. 
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خضـر من خالل االقتصـاد األالتنمیة المسـتدامة وأھداف خطة بدعم   سـلطنة ُعمانتقوم   •

ــامیة ــیم الس ــریعات والمراس ــافة    ،حزمة من القوانین والتش وزارة وجھة  12لى  إباإلض

ة ومســـــتقـلة التـعاون مع الوزارات إ، ومن أھم    حكومـی ة ـب ة البیئـی ة التربـی ا: وثیـق نـجازاتـھ

ــأن تغیر المناخ بالتعاون مع  المعنیة والقطاع الخاص؛ توعیة أطفال المدارس العامة بشـ

وزارة التربـیة؛ ضــــــمان اســــــتداـمة زراـعة اللـبان، كجزء ال یتجزأ من الـتاریخ العـماني 

 ون المناخیة.ؤبالتعاون مع وزارة البیئة والش يوالتراث؛ تمكین المرأة والتعلیم البیئ

العام والتي ھي من بین   ىھائلة من اإلشــعاع الشــمســي على مد  وتســتقبل ُعمان كمیات

ة الشــمســیة لتســخیر وتطویر موارد الطاق  المعدالت في العالم، وھناك مجال كبیر  أعلى

في  مدة ـسطوع الـشمس الیومیة واإلـشعاع الـشمـسي حیث تـسجل في جمیع أنحاء الـسلطنة

لطنة إكبیرة، إذ و ةمتوـسط  بین اقیممان  موقعا في عُ   25 ي في الـس مـس عاع ـش ن أعلى إـش

أعلى تـشمس   عالوة على  ،تلیھا فھود وـصحار وقیرون حیریتي  یوجد في منطقة مرمول

ســاحلیة حیث للطاقة الشــمســیة لوحظ في المناطق الصــحراویة بالمقارنة مع المناطق ال

 أنھا األقل.

ــیة لتلبیة االحتیاجات من  ــتخدام كمیة كبیرة من الطاقة الشــــمســ وتســــعى الحكومة إلى اســ

للتصـــــدیر. وقد بدأت شـــــركة تنمـیة نفط عـمان   االكھرباء الداخلـیة للبالد، ووضـــــع بعض منھـ 

)PDO  اج النفط ة عـمان في إنـت اظ على موارد الـغاز الطبیعي في ســـــلطـن الثقـیل من ) في الحـف

 ).EORلتعزیز النفط المستخرج ( خالل تسخیر الطاقة الشمسیة إلنتاج البخار

) PV) أن ضـــوئیة (PAEWكشـــفت دراســـة بتكلیف من الھیئة العامة للكھرباء والمیاه (و

ــلطنة یمكن أن توفر ما یقدر ب  ــكنیة في الســ جیجاوات من   1.4أنظمة مثبتة على المباني الســ

میجاوات، على    450ات إلى أن محافظة مســقط وحدھا یمكن أن تولد  الكھرباء وتشــیر التقدیر

 غرار محطة لتولید الطاقة متوسطة الحجم التي تعتمد على الغاز.

 التطورات الرئیسیة

منظم قطاع الطاقة في سـلطنة عمان خطوات لتمھید الطریق ألصـحاب المنازل لتثبیت  یتخذ  

مرة أخرى إلى الـشبكة الوطنیة.    الھاسـ إلرباء  لكھرلفائض   ـسطح مع أياأللواح الـشمـسیة على األ

بعض الشـــــرـكات الـبارزة، وـجامـعة الســـــلـطان ـقابوس ـقد اعتـمدت ـبالفـعل خطط تجریبـھا لتولـید  

 الطاقة الشمسیة.
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)، أـصبح إنتاج الطاقة الـشمـسیة خیارا جذابا  PVالـضوئیة ( اللوحات  نظرا النخفاض تكالیف

التحلیة الحراریة الشــمســیة باســتخدام تجمیع لعملیة تحلیة المیاه. ویجري حالیا اختبار عملیات  

 .الحلول التجاریة قریبافرة مع االطاقة الشمسیة في مشاریع رائدة، ومن المتوقع أن تصبح متو

بخار یـستخدم   إلنتاج یةللطاقة الـشمـسیة الحراریة یـسعى لتـسخیر الطاقة الـشمسـ  ةمرآمـشروع  

للتنمیة في محافظة المنطقة الداخلیة التي تعد واحدة ومن المرجح أن یتم نـشرھا    ،في إنتاج النفط

ــلطنة عمان عام  ــتراتیجیة الوطنیة للطاقة في سـ ــیة في االسـ ــمسـ ــاریع الطاقة الشـ من أكبر مشـ

2040. 

ــتقبل   ــلطنة عمان أرخص تدریجیا في المس ــیة في س ــمس ــبح الطاقة الش ومن المتوقع أن تص

تحدد نجاحھا بمجرد الـسیاـسات التنظیمیة  القریب، ویمكن أن یكون أفـضل عائد لالـستثمارات. وی

 ة المالیة والتمویل العام.یوالحوافز الحكوم

لتزامــھ السیاســي  العلى تشــجیع االقتصــاد األخضــر بالنظــر   المملكة المغربیةتعمل  •

وقــد تــم بالفعــل اعتمــاد المیثــاق الوطنــي والقانــون   ،فــي مجــال التنمیــة المســتدامة

ــات العمومیـــة فـــي  اإلطـــاري ــاة كل السیاسـ للبیئـــة والتنمیـــة المســـتدامة مع مراعـ

االســتراتیجیة الوطنیــة للتنمیــة المســتدامة، ویعتبــر تحقیــق االنتقــال نحــو االقتصــاد  

األخضــر بشــكل ناجــح، وتســریع تنفیــذ السیاســة الوطنیــة لمكافحــة تغیــــر المنــــاخ مــــن 

ــات ھذه اال ـــ ــن رھانـ ـــ ــتثمارات  بیـ ـــ ــوض باالسـ ـــ ــة. وللنھـ ـــ ستراتیجیة ذات األولویـ

ــداد   ــم إعــ ــ ــتدامة، ت ــاریع المســ ــالق المشــ ــى إطــ ــ ــركات عل ــجیع الشــ ــراء وتشــ الخضــ

خضــر والتنمیــة  األطــة الطریــق للنمــو یرتثمار أخضــر، كمــا تــم اعتمــاد خمخطــــط اســ 

المعنیــة (بالنمــو األخضــر والتنمیــة  الترابیــة فــي إطــار أنشــطة مجموعــة التركیــز  

وینخــــرط المغــــرب كذلــــك فــــي العدیــــد مــــن  .الترابیــة) التــي یقودھــا المغرب

ــادرة شــراكات  ــر، ومب ــو األخضــ ــ ــي للنم ــ ــد العالم ــ ــادرة المعھ ــ ــل مب ــ ــادرات مث ــ المب

قتصــاد الفـي إطـار اومبادرة غریكـو للتنافسـیة    للعمـل فـي مجـال االقتصـاد األخضـر

األخضــــر فــــي منطقــــة المتوســــط، التــــي أطلقھــــا برنامــــج األمــــم المتحــــدة للبیئــــة عام 

وقد أبــــرزت العدیــــد مــــن الدراســــات الحدیثــــة ومــــن بینھــــا الدراســــة التــــي    2008.

الســــتثمارات  أن ا  2012أنجزھــــا المجلــــس االقتصــــادي واالجتماعــــي والبیئــــي  

ــع ــ ــي أرب ــ ــة ف ــ ــات    ةالمتوقع ــ ــر (الطاق ــاد األخضــ ــي االقتصــ ــ ــیة ف ــ ــات أساس ــ قطاع
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ــددة، والنجاعــة الطاقیــة، وتدبیــر النفایــات الصلبــة، وتطھیــر ال نفایــات الســائلة)،  المتجــ

 .2020جدیـدة بحلـول  فرصة عمل 90000ھم فـي توفیـر أكثـر مـن یمكـن أن تسـ

ــق ا ــة جــودة حق ــل: مراقب ــن المجــاالت مث ــة م ــي مجموع ــة ف ــازات ملموس ــرب إنج لمغ

وتطویـــر الطاقـــات   ومكافحـــة االحتبـــاس الحـــراري، واســـتغالل الغابـــة،  الھـــواء،

ــــح للشــــرب فــــي   المتجــددة، والكھربــاء الریفیــة ، والحصــول علــــى المــــاء الصال

ــل التر ــ ــة، وتأھی ــ ــق الریفی ــة البیالمناطــ ــ ــودابی ــ ــذل جھ ــ ــا تب ــ ــة. كم ــ ــات    ئی ــز البنی لتعزی

ــات الســائلة ( ــر النفای ــاه    500األساســیة لتطھی ــن المی ــر مكعــب م ــون مت المســتعملة ملی

ــنویا ــة سـ ــجیر، والكفاءة غیر المعالجـ ــادة التشـ ــا وإعـ ــات، وتدویرھـ ــع النفایـ )، وتجمیـ

وترشــید اســتھالك المــاء وتنمیــة المــوارد المائیــة غیــر  الطاقیــة، والنقــل المســتدام،  

ــة . وفي مجال الزراعة البیئیة تم إحداث صــندوق التنمیة الزراعیة وصــندوق التقلیدیـــــ

التنمیة الریفیة وصـــندوق الحســـن الثاني لتلبیة احتیاجات المزارعین، وفي مجال الطاقة 

ــیة بورزا ــمس ــنة    500زات (المتجددة تم بناء أول محطة للطاقة الش )  2017میغاواط س

 .2020على أن یتم االنتھاء من بناء باقي المحطات بحلول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 فریقیااللجنة االقتصادیة إل المصدر: االقتصاد األخضر في المغرب، األمم المتحدة:

 برنامج تطویر الطاقات المتجددة 
ــاج   ـــ ــدف: إنتـ ـــ ــاواط   6000الھـ ـــ ــة (میغـ ـــ الطاقـ

 )الشمســــیة وطاقــــة الریــــاح والكھربائیــــة المائیــــة
ــوغ   ـــ ــي   %  42لبلـ ـــ ــج الطاقـ ـــ ــن المزیـ ـــ بحلول مـ

ــم    100 یزید على  باستثمار  2020 ـــ ــار درھـ ـــ ملیـ
  )الطاقــة الشمســیة وطاقــة الریــاح(

 ملیون طن مكافئ النفط  2.5قتصاد:  اال

ــات التــي ســیتم تفادیھــا:  الحجــم ا ــون   2.5نبعاث ملی
 طـن مـن ثانـي أوكسـید الكربـون فـي السـنة

ــن الإص ــ ــة، م ــ ــریعیة عمیق ــیة وتشــ ــات مؤسســ ــ ح
ــــــون   ــا القانــ ــــ ــــــص    09-13بینھــ ــــــذي یرخــ الــ

ــاو ــ ــاء الخضــراء الللمق ــاج الكھرب ــة بإنت ت الخاصــ
  .دمـاج فـي الشـبكة والربــط البینــيإلمـع ا

 فرع بطاریات السیارات المستعملة 
وحــــدة مــــن البطاریــــات    674.000 تنتج المغرب

ــنة، أي  ــي الس ــتعملة ف ــن   10000  حونالمس ــن م ط
 النفایـات

ــ   ث شـــركات متخصصـــة فـــي إنتـــاج الوتقـــوم ثـ
 مـن البطاریـات المستعملة   %60البطاریـات بتدویـر  

یعیــد المســتھلك البطاریــة المســتعملة عنــد اآللیة: 
  150شــــراء بطاریــــة جدیــــدة أو یــــودع ضمانــــة 

فـي حالـة عـدم إحضـار البطاریـة المسـتعملة    ارھـمد
عن كل بطاریة   ادرھم  30ویتم اقتطاع    ،علــى الفــور

 .مجددة لتمویل الصندوق الوطني للبیئة
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، اتخذت بعض اإلجراءات والتدابیر المؤســـســـیة لتحقیق  جمھوریة مصـــر العربیةفي  •

ــریعات البیئیة، وتطویر نظم اإلدارة  ــر ومن أھمھا تعدیل التش ــاد األخض أھداف االقتص

ــي إلدارة  ــسـ ــتكمال اإلطار المؤسـ ــادیة السـ البیئیة، وزیادة التوجھ نحو التنمیة االقتصـ

البعد البیئي في المشروعات  الجھود الوطنیة للتكیف مع آثار التغیرات المناخیة، وإدراج

ــدیقة للبیئة،   ــآت الصـ ــات مالیة داخلیة محفزة وداعمة للمنشـ ــیاسـ التنمویة، كما تتبنى سـ

 وتغلیظ العقوبات الموقعة ضد الممارسات البیئیة الخاطئة. 

وتـشتمل اـستراتیجیة مصـر لالنتقال إلى االقتصـاد األخضـر في صـمیمھا على الكثیر من 

یع مدى مبادئ االقتصـاد األخضـر  تراتیجیة إلى توـس وأھدافھ المنـشودة. وترمي ھذه االـس

ات م داف المحـّددة لقطـاـع ا مثالاألـھ ة، ومنـھ ة. ویرّكز آخر تقریر عن   عیّـن قطـاع الطـاـق

ــتراتیجیات   ــیة على االســ ــري للتنافســ ــدر عن المجلس الوطني المصــ ــیة صــ التنافســ

 ل االقتصادي األخضر.واالستثمارات والسیاسات العامة التي یمكن أن تدفع مسار التحوّ 

یتمـثل في تلبـیة    ـفاواعتـمدت حكوـمة مصـــــر خـطة طویـلة األـجل للـطاـقة الریحـیة، وـحددت ـھد

اـجات الكھرـبائـیة من مصـــــادر للـطاـقة المتـجددة ـعام    20 ، تغطي الـطاـقة 2020% من االحتـی

 % منھا.  12الریحیة 

كات المدرجة في ولیة االجتماعیة للشـرؤرة االسـتثمار المؤشـر المصـري للمسـ وأطلقت وزا

البورـصة متـضمنا النواحي البیئیة واالجتماعیة، التي تقوم بھا الـشركة، وھو ما ـسیؤدي بـصورة 

غیر مـباشـــــرة إلى تخفیض ھذه الشـــــركات النبـعاثاتھا الحراریة للتوافق مع القوانین والمعاییر  

 البیئیة. 

 جھود الحكومة المصریة في التحول إلى االقتصاد األخضر

 الطاقة: •

% من الـطاـقة 20تخطط وزارة الكھرـباء للوصـــــول بنصــــــیب الـطاـقة المتـجددة إلى 

% طاقة مائیة وشــمســیة. 8% طاقة ریاح و12، منھا 2020مصــر عام  فيالمســتھلكة 

واالسـتثمار وتعمل على تولید الكھرباء من الطاقة الشـمسـیة واسـتغالل الصـحراء الغربیة  

 .ود الحیوياستثمارات زراعات الوق المكثف فیھا، بإمكان
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 النقل: •

والذي   للعمل بالغاز الطبیعي  األجرة في القاھرة الكبرى  اتتنفیذ مشـروع إحالل سـیار

ــنویا،    ألف طن من انبعاث ثاني  264یھدف إلى خفض  ــید الكربون ســ   عالوة علىأكســ

العائد االقتـصادي واالجتماعي لھذا المـشروع. كما تقوم وزارة البیئة بتنفیذ برنامج طموح  

من البنزین. وـتدعم اـلدوـلة نظم   كومـیة للعـمل ـبالـغاز الطبیعي ـبداللتحوـیل الســــــیارات الح

 النقل الجماعي حیث تم إنشاء الخط الثالث لمترو األنفاق.

 الصناعة: •

ص حكم في التلوث الصــناعي وحمایة البیئة للقطاع الخاتنفذ وزارة البیئة برنامجي الت

للـحد من التلوث  مشـــــروـعا  120ن یشـــــمالن  یالـلذووقـطاع األعـمال الـعام الصــــــناعي،  

التحول نحو الصــناعات رشــیدة االســتھالك للمواد الطبیعیة والطاقة  الصــناعي وتشــجیع

 والمیاه. وتشجیع اإلنتاج الصناعي األنظف.

إعادة توزیع الخریطة الصـناعیة لمصـر، وتوطین الصـناعات بالمدن الجدیدة، والتوسـع 

مجال البیئة، وإعادة استخدام المیاه والتحكم   فيدعم الصناعات الصغیرة والمتوسطة    في

 الصرف الصناعي. في

 الزراعة: •

ــالیب اإل ــتدام للمواد الزراعیة الطبیعیة، والتركیز على أس ــتخدام المس دارة تحقیق االس

الزراعـیة المتـكامـلة. ورفع كـفاءة اســـــتـخداـمات المـیاه في الزراـعة، وتحســـــین نظم الري 

تھالكا للمیاه، وإعادة  والصـرف، وتعدیل التركیب المحصـولي لصـالح الزراعات األقل اـس

 استخدام میاه الصرف الزراعي والصرف الصحي.

 التدابیر المؤسسیة: •

ة وتطویر نظم اإل ات البیئـی ل التشـــــریـع دـی ة  تـع ادة التوـجھ نحو التنمـی ة، وزـی دارة البیئـی

على الكربون، واســتكمال اإلطار المؤســســي إلدارة   القتصــادیة الخضــراء األقل اعتماداا

الجھود الوطنیة للتكیف مع آثار التغیرات المناخیة، وإدراج البعد البیئي في المشـــروعات 

الصــدیقة للبیئة، وتغلیظ  التنمویة، وتبني ســیاســات مالیة داخلیة محفزة وداعمة للمنشــآت  

 العقوبات الموقعة ضد الممارسات البیئیة الخاطئة.
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 الخاتمة 

ــواق العمل ــر وتحفیز أسـ ــاد األخضـ  فدبھ ، أظھر البحث أن التوفیق بین متطلبات االقتصـ

یقوم على تشــجیع    ســتراتیجيإن في تأســیس مســار مكالمزید من فرص العمل الالئق ، ی  توفیر

ــلیم بین التنمیة االقتصــادیة واالجتماعیة بأبعادھ ــاء التوازن الس ــامل القائم على إرس ا  م النمو الش

ضــمن  الذي ی،  األمثل والكفء لألصــول والموارد الطبیعیة  واالســتخدام  ،  ا المختلفةموتداعیاتھ

ــھ  ،جیال الحالیةاأل  الوفاء باحتیاجات ة حافظ على حق األجیال القادمیغفل وی، ال وفى الوقت نفس

 مراعاة، في إطار من الخصوصیة لكل دولة میة المستدامة  ـضمن خطط التن  احتیاجاتھاتلبیة  في 

حو القیمة المضـافة لتطویر ھیاكل اإلنتاج ن والسـعيلطبیعتھا وھیكلھا اإلنتاجي والدیموغرافي ، 

ى  ل إالسعي   عالوة علىق العمل ، مما یدفع لتطویر وتنویع الطلب على العمالة في أسوا  ،األعلى

خاـصة   ،والدوليتطویر مـستویات االنخراط في ـسالـسل اإلنتاج العالمي ، ودعم التعاون العربي  

لمواكـبة وـما یتعلق منـھا بنـقل التكنولوجـیا الســـــلیـمة   ،في مـجاالت التـجارة والمســـــاـعدات التقنـیة

لعربیة دورا محوریا في وھو ما یفرض على حكومات الدول امتطلبات االقتصـــاد األخضـــر ، 

ــتوجب علیھا تھیئة بیئة وطنیة     للتوجھ  تمكینیةقیادة ھذا التحول بفاعلیة واھتمام بالغ ، حیث یســ

 نحو االقتصاد األخضر.

أن األمم واألوطان  بفیخبرنا    ،( العلم ) الجدید لالقتصــاد األخضــر  وأخیرا ، یمضــي الفھم و
ب ، ولكنھا  من تجمعات وعناقید النشـاط االقتصـادي فحسـ   انطالقا، التسـعي فقط لبناء ثرواتھا

 ،غلى وـغایتـھا األعظمإلى بـناء وتكریس ثرواتـھا األ من ذـلك بكثیر ،،بـعد لى ـما ھو أإتســـــعى  
 التي ترمي إلى تحقیق الرفاھیة للجمیع. ،میة الشاملة والمستدامةتحقیق التنفي 
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