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ABSTRACT
THE GREEN ECONOMY AND ITS IMPACT ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT
A STANDARD STUDY ON A GROUP OF ASIAN COUNTRIES
This study aims to reveal the role of the green economy in achieving sustainable
development based on the data of (124) countries and the introduction of many
international experiences within the framework of the goals of the United Nations and
the United Nations Environment Program to increase economic growth, create more
jobs, reduce poverty and unemployment and deplete natural resources and preserving
the ecosystem. The study reached a general conclusion that economic growth is real
when it is achieved through economic policies that preserve the ecosystem and ensure
sustainable economic development. Otherwise, it will lead to pollution, drought,
desertification and the spread of biodiversity. Negative vital factors affect the wellbeing of society now and in the future.
To achieve the objectives of the study, the descriptive analytical approach and the
inductive method were used to study the reality of the trend of the green economy in
the countries of the study sample and its role in its development.

Keywords: green economy, sustainable development, renewable energies,
ecosystem, transition to a green economy, ecosystem.
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ÖZ
YEŞİL EKONOMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
BİR GRUP ASYA ÜLKELERİ ÜZERİNE STANDART BİR ÇALIŞMA
Bu çalışma, Birleşmiş Milletler ve Birleşmiş Milletler Çevre Programının ekonomik
kalkınmayı artırma hedefleri çerçevesinde (124) ülkenin verilerine ve birçok
uluslararası deneyimin tanıtılmasına dayalı olarak sürdürülebilir kalkınmanın
sağlanmasında yeşil ekonominin rolünü ortaya koymayı amaçlamaktadır. büyümek,
daha fazla iş yaratmak, yoksulluğu ve işsizliği azaltmak, doğal kaynakları tüketmek ve
ekosistemi korumak. Çalışma, ekosistemi koruyan ve sürdürülebilir ekonomik
kalkınmayı sağlayan ekonomik politikalarla gerçekleştirildiğinde ekonomik büyümenin
gerçek olduğu genel bir sonuca varmıştır. Aksi takdirde kirliliğe, kuraklığa, çölleşmeye
ve biyolojik çeşitliliğin yayılmasına yol açacaktır. Olumsuz yaşamsal faktörler, şimdi ve
gelecekte toplumun refahını etkiler.
Çalışmanın amaçlarına ulaşmak için, çalışma örneklemindeki ülkelerde yeşil ekonomi
eğiliminin gerçekliğini ve gelişimindeki rolünü incelemek için tanımlayıcı analitik
yaklaşım ve tümevarım yöntemi kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: yeşil ekonomi, sürdürülebilir kalkınma, yenilenebilir enerjiler,
ekosistem, yeşil ekonomiye geçiş, ekosistem.
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ملخص
االقتصاد األخضر وأثره في التنمية المستدامة
دراسة قياسية على مجموعة من الدول اآلسيوية
تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن دور االقتصاد األخضر في تحقيق التنمية المستدامة باالعتماد على

بيانات ( )124دولة واألخذ بالعديد من التجارب الدولية في إطار أهداف األمم المتحدة وبرنامج األمم
المتحدة للبيئة لزيادة النمو االقتصادي وخلق المزيد من الوظائف والحد من الفقر والبطالة واستنفاد الموارد

الطبيعية والحفاظ على النظام البيئي .توصلت الدراسة إلى استنتاج عام مفاده أن النمو االقتصادي حقيقي
عندما يتحقق من خالل سياسات اقتصادية تحافظ على النظام البيئي وتضمن التنمية االقتصادية المستدامة.
وإال فإنه سيؤدي إلى التلوث والجفاف والتصحر وانتشار التنوع البيولوجي .العوامل الحيوية السلبية تؤثر

على رفاهية المجتمع اآلن وفي المستقبل.

ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي والطريقة االستقرائية لدراسة واقع اتجاه

االقتصاد األخضر في دول عينة الدراسة ودوره في تطورها كما تظهر مقارنة نتائج الدراسة مدى ما حققته
بعض الدول من إنجازات ومشاريع متنوعة في إطار االقتصاد األخضر.

الكلمات المفتاحية :االقتصاد األخضر ،التنمية المستدامة ،الطاقات المتجددة ،النظام البيئي ،التحول إلى
اقتصاد أخضر ،النظام البيئي.
.
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المقدمة
يشهد العالم خالل اآلونة األخيرة ظهور أزمات عالمية عديدة ذات عالقة باألغذية والوقود والطاقة ومياه
الشرب باإلضافة إلى إساءة استخدام موارد األرض والتدهور البيئي والكوارث العالمية الناجمة عن هذا
التدهور كانت سببا في فهم البشر بأن هذه المواد ليست بال حدود و هي قابلة للنفاذ  ,باإلضافة إلى األزمة
المالية العالمية في أواخر عام  ,2007كما إن تصاعد األزمات والكوارث البيئية العالمية واشتداد التلوث
وتغير المناخ وندرة الموارد الطبيعية خاصة في العقود األخيرة  ،دفعت المنظمات المالية و االقتصادية
العالمية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية وبعض البنوك
اإلقليمية إلى مراجعة النماذج االقتصادية التقليدية التي تستخدم الناتج المحلي اإلجمالي كمقياس لمعدل
النمواالقتصادي أنه من الضروري حماية توازن الموارد الطبيعية لجعلها مستدامة.
ويؤدي ظهور مفهوم االقتصاد األخضر إلى قبول وتأييد واسع من قبل المنظمات العالمية عالوة عن
الجهات األكاديمية التي توصلت بدورها إلى إمكانية الزيادة في معدالت النمو االقتصادي والناتج المحلي
اإلجمالي من جهة و جني الفوائد من حيث رأس المال الطبيعي واألداء البيئي إذا كانت االستثمارات
موجهة نحو االقتصاد األخضر .برز االقتصاد األخضر كنموذج جديد  ،يهدف إلى ربط تحقيق مختلف
متطلبات التنمية وحماية البيئة  ،وخلق المزيد من فرص العمل الخضراء  ،وبالتالي التخفيف من حدة الفقر
في العديد من القطاعات مثل الزراعة  ،وصيد األسماك  ،والبناء  ،والطاقة المتجددة.
و في اآلونة األخيرة بدأ مفهوم االقتصاد األخضر والتنمية المستدامة تهيمنت على المصطلحات
االقتصادية ،حيث يبحث االقتصاد العالمي اليوم عن إعادة بناء االقتصاد المستدام و مواجهة مخاطر
االحتباس الحراري وتغير المناخ  ،والتي هي نتيجة طبيعية لألضرار البيئية .في هذا السياق  ،تمثل التنمية
المستدامة خطوة مهمة و أكثر كفاءة الستخدام للموارد الطبيعية وإلنشاء حياة أكثر أمانًا في المستقبل ,من
ناحية أخرى  ،يعتبر االقتصاد األخضر خارطة طريق للتنمية المستدامة.و في تركيا كما في الدول المتقدمة
دورا رئيسيًا في االنتقال إلى االقتصاد األخضر من أجل التنمية المستدامة مع
تلعب السياسات المالية ً
إعطاء األولوية للبيئة .
مشكلة الدراسة
ان استمرار حصول األزمات االقتصادية و تكون البيئة و التغيرات المناخية التي حصلت في العام و
تدهور الموارد الطبيعية و استنزافها بشكل مستمر خالل العقود الماضية مثل األزمة االقتصادية التي
حصلت العام ()1772والتي سميت بأزمة اإلتمان و أزمة الكساد الكبير() 1939_1929و أزمة أسعار
النفط عام( )1973و األزمة اآلسيوية ( )1997وكذلك أزمة االقتصادية التي حصل مابين( -2007
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) 2008فضال عن أن العالم يبدي من بعض القضايا البيئة كالتلوث و استنزاف مصادر الطاقة في بداية
الستينات,و كذلك التغير المناخي العالمي و استنزاف الموارد الطبيعية و مخلفات الصناعية و تقطيع
األشجار و تقليص المساحات الخضراء و تسرب المواد السامة وقتل النشاط السيوين كل ذلك أدى
بالحكومات والمنظمات الدولية سن التشريعات و اتخاذ اإلجر اءات المناسبة للمحافظة علي البيئة وعلي
مواردها الطبيعية  ,ومن هنا فقد ظهرما يسمي باالقتصاد األخضر  ,والذي كان له دور كبير في معالجة
الكثير من المشكالت منها زيادة معدالت النمو االقتصادي والناتج المحلي الكلي وتعزيز األداء البيئي و
غيرها كثيرة .ومن هنا تمثل مشكلة الدراسة بالتساؤل الرئيسي اآلتي:
كيف يمكن لالقتصاد االخضر ان يتساهم في تعزيز التنمية المستدامة في الدولة التي شملتها الدراسة
اهمية الدراسة
تمثل اهمية الدراسة أكاديميا كونها من نوعيها تسعى الي بلورة مفهوم كل من االقتصاد االخضر و التنمية
المستدامة باال ستفادة مما طرحته االدبيات المختلفة التي انتجت للباحثة االطالع عليها االدارة العليا وتقديم
اسهام متواضع فما يخص موضوع الدراسة ,وضرورة دراسة هذه الموضوعات المهمة من قبل الدول
التي شملتها الدراسة لما لهامن تاثيرات ايجابية على مختلف نواحي الحياة
كما و يمكن أن تستمد الدراسة أهميتها من النتائج المتوقعة منه
أهداف الدراسة,تسعى الدراسة التي تحقيق األهداف اآلتية:
 _1تقديم إطار نظري عن نمو االقتصاد األخضر و التنمية المستدامة
 _2اختبار العالقة بين االقتصاد األخضر و التنمية المستدامة
 _3يمكن أن تساهم الدراسة في إيجاد الحلول لمشكالت االقتصادية للعديد من الدول التي شملناها الدراسة
كالفقر و البطالة و الطاقة و المياه و غيرها
متغيرات الدراسة
المتغير األول  :و تمثل باالقتصاد األخضر ( )GGEIكمتغير المستقل و يتكون االقتصاد األخضر من
أربعة مكونات أساسية ويضم ()32مؤشرا من هذه  ,المكونات القيادة و المناخ( ,)L.Cو كفاءة القطاعات
( ,)E.Sو السوق و االستثمارات الخضراء ()M.Iو البيئة ورأس المال الطبيعي ()F.N
المتغير الثاني :وتمثل بالتنمية المستدامة (نصيب الفرد من الناتج المحلي) المتغير تابع
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منهج الدراسة
لقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي والذي حاولت الباحثةمن خالله تحديد االقتصاد األخضرو مدى
مساهمته في تعزيز التنمية المستدامة في الدول التي سجلتها الدراسة  ,وتم استخدام الدراسة القياسية و
نموذج االنحدار البسيط و المتعددة اعتمادا للبرنامج ( )SPSSلتحليل بيانات الدول التي شملتها الدراسة
 ,ومعرفة العالقات القائمة بين المتغيرات المستقلة والتابعة .
مجتمع الدراسة
يتمثل الدراسة بالعديد من دول العالم  ,فيما تمثلهعينة الدراسة ب ( )31مكونه من دولة متقدمة و نامية
مصادر جمع البيانات
قامت الباحثة بجمع البيانات من العديد من المصادر كا لكتب والدوريات العربيةواألجنبية ذات العالقة
بموضوع الدراسة باإلضافة الي االعتماديةشبكه االنترنيت
للتعرف علي أخر المستجدات التي وتحدث في مجال االقتصاد األخضر و التنمية المستدامة  ,و كذلك
النشرات اإلحصائية و تقارير المنظمات الدولية  ,وبيانات المؤسسات العالمية و غيرها
فرضيات الدراسة
الفرضية الرئيسية االولى  :أن مؤشر اإلنجاز لكل من القيادة وتير المناخ ،كفاءة القطاعات ،السوق
واالستثمارات الخضراء ،البيئة وراس المال الطبيعي يؤثر في النموذج .
الفرضية الرئيسية الثانية :أن مؤشر اإلنجاز للقيادة وتغير المناخ يؤثر في النموذج
الفرضية الرئيسية الثالثة  :أن مؤشر اإلنجاز لكفاءة القطاعات يؤثر في النموذج .
الفرضية الرئيسية الرابعة :أن مؤشر السوق واالستثمارات الخضراء يؤثر في النموذج.
الفرضية الرئيسية الخامسة :أن مؤشر السوق واالستثمارات الخضراء يؤثر في النموذج.
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الفصل األول
الدراسات السابقة
 :1.1الدراسات المتعلقة باالقتصاد األخضر
 - 1دراسة د .قحام وهيبة  ,د .شرقرق سمير  , 2016 ,االقتصاد األخضر لمواجهة التحديات البيئية
و خلق فرص عمل – مشاريع االقتصاد األخضر في الجزائر:
تشير الدراسة إلى انه يعتبر االقتصاد األخضر استجابة لمجموعة متنوعة من األزمات  ،ويهدف إلى
تحقيق التنمية االقتصادية من خالل مشاريع حماية البيئة واستخدام التقنيات الجديدة في مجال الطاقة
المتجددة والطاقة النظيفة  ،ويدعو إلى تخضير القطاعات القائمة وتغيير نماذج التنمية المستدامة إلى إنشاء
جديد تلتزم فرص العمل في ا لشركة بالحد من الفقر وتقليل كثافة استخدام الطاقة واستهالك الموارد
واإلنتاج .وفي هذا الصدد  ،تسعى البلدان إلى تحقيق رؤى تنموية  ،بنا ًء على االنتقال إلى استراتيجية
االقتصاد األخضر  ،والنظر في أربعة جوانب رئيسية :أزمة الطاقة والوقود األحفوري األسعار آخذة في
ا الرتفاع  ،مخزونها مهدد  ،األزمة االقتصادية واستخدام االستثمارات الخضراء مهددان  ،االنتعاش
االقتصادي  ،سياسات الحد من انبعاثات غازات االحتباس الحراري  ،واالعتقاد القوي لبعض البلدان يجب
أن يقوم على تغيير المستهلك السلوكيات ونماذج التسويق الحالية نموذج جديد للتنمية المستدامة.
 – 2دراسة ( رشيد و رحمة )  , 2014االستثمار في الطاقات المتجددة خيار استراتيجي لالنتقال نحو
االقتصاد األخضر في إطار االستغالل المستدام للنفط العربي:
الغرض من هذا البحث هو توضيح أهمية االستثمار في الطاقة المتجددة في االنتقال إلى االقتصاد األخضر
من خالل رصد حالة الطاقة العربية وتوضيح تأثير سياسات الطاقة الحالية على االقتصاد والمجتمع والبيئة
 ،واالستخدام الرشيد للنفط العربي .مصادر .يقتصر بحثنا على عينة من أهم الدول العربية النفطية منها
سبع دول (اإلمارات والجزائر والسعودية والعراق وقطر والكويت وليبيا) .يمثل االقتصاد األخضر في
هذه الدراسة الطريق إلى التنمية المستدامة  ،وتعتبر الطاقة أهم المجاالت اإلستراتيجية لضمان استدامتها
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صغيرا فقط من هيكل الطاقة العربي ، .ما هي اإلجراءات التي
 ،وال تزال الطاقة المتجددة تمثل جز ًءا
ً
سيتم اتخاذها من قبل صناع القرار في المستقبل في هذا الصدد.
3 - A NEW DIMENSION FOR THE , 2015 ,ÖZÇAĞ& HOTUNLUOĞLU
GREEN ECONOMY :IDEA OF DEVELOPMENT
تهتم الدراسة بمفهوم و تطوير نظام االقتصاد األخضر و اعتباره من المفاهيم األساسية للنمو االقتصادي
والصناعي واإلنتاج واالستهالك واالزدهار واإلثراء بعالمة تجارية جديدة ب  ،يرى الباحث أنه يمكن
تحقيق نمو الدخل في جميع أنحاء العالم من خالل االستخدام الفعال للموارد المتجددة .في نفس الوقت ،
يقترح هذا النظام الجديد أن الموارد العامة يجب أن تستخدم لرفاهية البشر والطبيعية بيئة.
ضا إلى ذلك الجديد ستظهر مجاالت العمل المسماة بالوظائف
هذا الخطاب الجديد لالقتصاد األخضر يشير أي ً
الخضراء والتي تساهم في حماية الطبيعة ومكافحة التلوث البيئي في هذا السياق  ،فإن الغرض من الدراسة
هو الكشف عن المحتوى واستراتيجيات وابتكارات االقتصاد األخضر مقارنة باالستراتيجيات و االبتكارات
التقليدية و التوجه نحو النمو المستدام .
 - 4دراسة Sustainable Development and Green ( , 2019 , İbrahim AL
)Economy: A Proposal of Index for Turkey
تهدف هذه الدراسة في فهم ماهية االقتصاد األخضر باعتباره اإلستراتيجية األساسية للتنمية المستدامة كما
تساهم تعتبر الركيزة األساسية لتحقيق األهداف االقتصادية  ,الهدف من هذه الدراسة هو قياس و تقييم أداء
االقتصاد األخضر في تركيا كما تم االستناد على البيانات الرقمية و التي تتمثل في ثالث أبعاد مختلفة
لالقتصاد األخضر و هو البعد االقتصادي و البعد البيئي و البعد االجتماعي حيث تغطي هذه الدراسة فترة
 2015-2002و حسب نتائج هذه الدراسة فإن مؤشرات التنمية كانت في ازدياد خالل فترة الدراسة و
الدالالت اإلحصائية تبين وجود تطورات ايجابية في األداء البيئي علما أن مؤشرات أداء االقتصاد األخضر
كانت محدودة نسبيا .
 - 5دراسة (صبري  ,ماهر و آخرون ), 2017االقتصاد األخضر وأثره علي التنمية المستدامة في
ضوء تجارب بعض الدول :دراسة حالة مصر
تركز الدراسة على ما يتعلق بإمكانية التحرك نحو االقتصاد األخضر  ،واالعتماد على مصادر الطاقة
الجديدة والمتجددة في الصناعة واالستثمار  ،مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية  ،لتحقيق التنمية المستدامة
والحد من اآلثار البيئية واالجتماعية باستخدام الطاقة النظيفة وغير الضارة و العمل الستعادة التوازن
البيئي والحد من الفقر.
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 - 6دراسة ( أمينة و لخضر ) " , 2019دور االقتصاد األخضر في تفعيل التنمية المستدامة في الجزائر
الغرض من هذا البحث هو دراسة دور االقتصاد األخضر في الجزائر كأحد الجوانب الجديدة لالقتصاد
البيئي " ،بهد ف حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة .من أجل تحقيق الغرض من البحث  ،تم استخدام
األساليب الوصفية والتحليلية واالستقرائية لدراسة واقع اتجاه االقتصاد األخضر في الجزائر ودوره في
التنمية .تظهر نتائج الدراسة أن الجزائر حققت إنجازات ومشاريع مختلفة في إطار االقتصاد األخضر ،
لكن بالمقارنة مع المغرب العربي  ،فإن هذه اإلنجازات ال تزال ضعيفة  ،لكن ال يزال هناك أمل في تحديد
اتجاه التنمية المستدامة و اإلطار العام للسياسة االقتصادية هو االقتصاد األخضر.
 :2.1الدراسات المتعلقة بالتنمية المستدامة
1 - Cansel OSKAY, 2014, (THE IMPORTANCE OF WIND ENERGY
WITHIN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT FRAMEWORK AND
)THE WIND ENERGY FOR INVESTMENT INCENTİVES IN TURKEY
تهدف هذه الدراسة إلى أن سياسة الطاقة المتغيرة و الدائمة في غاية األهمية لحقيق التنمية المستدامة
حيث يتم التركيز على مصادر الطاقة المتجددة و منها الرياح  ,كما تشير الدراسة أن استخدام طاقة الرياح
في تركيا ال تزال غير شائعة رغم شعبيتها العالمية  ,كما تبين الدراسة أن تركيا لم تتمكن بعد من إحراز
التقدم في هذا المجال كما يناقش سبل استخدام الطاقات المتجددة و الصديقة للبيئة و كيف يمكن الستخدام
هذه الطاقات أن تساهم في التنمية المستدامة -2.دراسة (بوسليو أمل) " 2017الفعالية االقتصادية والبيئية
للمنتجات كأدوات لتحقيق التنمية المستدامة للشركات" دراسة تطبيقية لمصفاة  , "RAIKتهدف هذه
الدراسة إلى التأكيد على الدور المهم للكفاءة االقتصادية وبيئة المنتج في تحقيق التنمية المستدامة  ،وإظهار
مدى تحسن أداء مركب مكرر البترول  RAIKفي األداء البيئي و مدى فاعلية البحوث التطبيقية لتحقيق
تنمية مستدامة.
 - 2دراسة ( حنان هامل ) “ 2013آليات تحقيق التنمية المستدامة في إطار التكامل االقتصادي اإلقليمي
 ،حالة بعض االقتصادات العربية "
تهدف الدراسة إلى إبراز المكانة الكبيرة التي يكتسبها موضوع التنمية المستدامة باعتباره موضوعا جديدا
في الدول ا لعربية كما يبين رغبة هذه الدول في ترقية إقتصاداتها وتنميتها عن طريق االندماج في ما بينها
و لمواجهه تحديات العولمة ويتمثل الهدف الرئيسي من موضوع الدراسة في ضرورة إقامة تكتالت
عربية تساهم في إيجاد آليات جديدة من شانها أن تحقق التنمية المستدامة في هذه الدول كما يتناول
البحث التنمية المستدامة لدول مجلس التعاون الخليجي و يركز على الواقع واآلفاق  ،حيث يساهم في التنبؤ
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بمختلف جوانب ومؤشرات التنمية المستدامة القتصاد دول مجلس التعاون الخليجي لفهم التنمية المستدامة
لدول مجلس التعاون الخليجي .
 - 3دراسة (داني و هامل )  " 2010آليات تحويل التنمية المستدامة و سياسات حماية البيئة في
الجزائر
تهدف الدراسة الى تسليط الضوء على التنمية المستدامة وإبراز اآلثار السلبية لتلوث البيئة وطرق الحماية
منها والوقوف على افاق التنمية المستدامة في الجزائر على ضوء السياسات الهادفة لحماية البيئة تعتمد
الدراسة على المنهج التاريخي التحليلي و الوصفي و تحث الدراسة الدولة عفو االهتمام بموضوع التنمية
المستدامة و حماية البيئة و ذلك باالعتماد على التشريعات القانونية لحماية البيئة و االهتمام بدراسة آليات
الوقاية باعتبارها الهدف الرئيسي عند تحديد السياسات البيئية لتفادي التدهور البيئي و وضع القوانين في
إطار التنمية المستدامة.
 - 4دراسة ( عبداوي و آخرون )  " 2019دور المسؤولية االجتماعية في تحقيق التنمية المستدامة
في المؤسسة االقتصادية  ،دراسة حالة في مؤسسة عمر بن عمر -قالمة" -
تهدف الدراسة إلى الت طرق لموضوع التنمية المستدامة في المؤسسة االقتصادية في الجزائر مؤسسة "
عمر بن عمر " من خالل دراسة إشكالية جد مهمة و التي تتمحور حول دور المسؤولية االجتماعية في
تحقيق التنمية المستدامة في المؤسسة االقتصادية إذ أنه من الواضح أن المؤسسات االقتصادية معنية
بمراع اة رهانات التنمية المستدامة مثلها مثل باقي األطراف الفاعلة في المجتمع  .ونتيجة لذلك أصبحت
أبعاد التنمية المستدامة جزءا ال يتجزأ من انشغاالت مدراء المؤسسات االقتصادية  ،و ذلك من خالل
السعي

الدائم

والمستمر

للتحلي

بالتصرفات

المسؤولية

اجتماعيا

۔لقدكشفتالدراسةأنممارسةالمسؤوليةاالجتماعيةفيمؤسسةعمربنعمركعينةمدروسةتحتاج إلى الكثير من
الجهود لتحسينها و ممارستها بالشكل الصحيح .
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الفصل الثاني
اإلطار النظري لالقتصاد األخضر
 :1.2مفهوم االقتصاد األخضر
يعد االقتصاد األخضر والنمو األخضر من المفاهيم الجديدة التي تم استخدامها على نطاق واسع في
السنوات األخيرة مع التنمية المستدامة .بقدر ما هو معروف  ،تم استخدام مصطلح االقتصاد األخضر
ألول مرة في عام  .1989تم استخدامه في التقرير المسمى "مشروع االقتصاد األخضر" المنشور في
إنجلترا حيث يمكن اعتبار التقرير محاو لة لخلق الوعي فيما يتعلق بالمفهوم المعني  ،حيث ال يوجد بيان
حول االقتصاد األخضر في محتواه على الرغم من عنوانه (.)p.490 ،2017 ،Kasztelan
وضعت األسس الحقيقية لالقتصاد األخضر ومفاهيم النمو األخضر في مؤتمر وزير البيئة والتنمية الذي
عقد في سيول في عام  .2005في هذا المؤتمر  ،تم االتفاق على تجاوز خطاب التنمية المستدامة وإتباع
مسار النمو األخضر (.)p. 440 ،2018 ،Kararach et al.
في ريو  20 +لمؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة الذي عقد في عام  ، 2012تم التأكيد على أن النمو
األخضر هو إستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة (  .)2012 ،UNESCAPغالبًا ما يتم استخدام مفاهيم
النمو األخضر واالقتصاد األخضر بالتبادل .وفي هذا السياق  ،النمو األخضر  ،مع الحفاظ على األصول
الطبيعية التي تضمن استمرار الموارد والخدمات البيئية التي تزيد من رفاهية الناس  ،وفي نفس الوقت ،
النمو االقتصادي والتنمية( .منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  ، 2011 ،ص .)4
ظهر مفهوم االقتصاد األخضر  ،في السنوات القليلة الماضية  ،ونوقشت فكرة االقتصاد األخضر في سياق
التنمية المستدامة والحد من الفقر .وهو مفهوم يعزز االستدامة والنمو االقتصادي في نفس الوقت ،لقد أدى
الركود العالمي على جذب االهتمام بالعيوب الهيكلية المزمنة في النماذج واالفتراضات االقتصادية الحالية
يعرف برنامج األمم المتحدة للبيئة االقتصاد األخضر بأنه `` االقتصاد الذي يعمل على تحسين بقاء اإلنسان
ّ
والعدالة االجتماعية عن طريق الحد من المخاطر البيئية .والتعريف البسيط لالقتصاد األخضر هو اقتصاد
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ضا وتستخدم الموارد بشكل فعال مع نمو الدخل والعمالة من خالل الحد
يكون فيه محتوى الكربون منخف ً
من انبعاث الكربون والتلوث  ،والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد والطاقة  ،ومنع فقدان التنوع
البيولوجي من خالل االستثمار العام والخاص .وال يتم تحقيق ذلك إال من خالل إصالح السياسات
والتشريعات االقتصادية واإلشراف عليها .
يجب فهم مصطلح االقتصاد األخضر على أنه اقتصاد يتمتع بأنماط إنتاج واستهالك مستدامة وموفرة
للموارد تأخذ في االعتبار محدودية الموارد الطبيعية (يُفهم مصطلح الموارد الطبيعية على نطاق واسع
ضا المواد الخام
وال يشمل فقط المناخ والتربة والتنوع البيولوجي والهواء النظيف والمياه  ،ولكن أي ً
والموارد المعدنية مثل المواد الخام للطاقة والمعادن) ويأخذ في االعتبار القدرة التجديدية للموارد
المتجددة.ويهدف هذا إلى تعزيز كفاءة االقتصاد والرفاهية العامة(BAFU, 2013;7).
الرؤية هي حياة جيدة واقتصاد ضمن حدود الكوكب .حتى يمكن أن يحدث نمو الرفاهية في "مساحة آمنة
للعمل"  ،ال بد من الضغط على انخفاض الموارد الطبيعية ألنها تمثل أساس اقتصادنا ومجتمع .تتحمل
الدولة مسؤولية اتخاذ التدابير إذا كانت التكاليف غير صحيحة عقد صحيح .تهدف هذه إلى مواجهة فشل
السوق  ،وإذا أمكن  ،التأثيرات الخارجية السلبية استيعاب صفة جديدة .في نهاية المطاف  ،فإن االقتصاد
األخضر هو إجراء احترازي ضد المخاطر والتكاليف المستقبلية  ،والذي سينتج عن استمرار االستخدام
الحالي للموارد وما يرتبط به من زعزعة استقرار النظم البيئية العالمية .يحدث ثلثا إجمالي التلوث البيئي
في مجاالت األغذية  /الزراعة ؛ المعيشة  /البناء والتنقل .وهذا يوضح أن السياسة البيئية ليست فقط
مطلوبة .ال يمكن تحقيق أنماط االستهالك واإلنتاج الموفرة للموارد واالستدامة إال من خالل التزام الدولة
وجميع السياسات القطاعية والقطاع الخاص والعلم والمجتمع ككل .لذلك يُطلق على االقتصاد األخضر
اسم "االقتصاد األخضر. (Schweiz ;2014;11).
عرف البنك الدولي النمو األخضر بأنه " :الكفاءة في استخدام الموارد الطبيعية .سيقلل هذا النشاط من
ّ
التلوث وآثاره البيئية من ناحية  ،ومن ناحية أخرى  ،سيخلق بيئة مرنة ضد الكوارث البيئية من خالل
الكشف عن دور رأس المال الطبيعي وإدارة البيئة في منع الكوارث المادية" (البنك الدولي ، 2012 ،
ص.)2 .ووفقًا لتعريف آخر  ،فإن النمو األخضر يزيد من التنمية االجتماعية  ،التقدم االقتصادي المستدام
بيئيا الذي يقلل من االنبعاثات ( .)2012 ،UNESCAPفي واقع األمر  ،يعد النمو األخضر نموذ ًجا
للتنمية يضمن االستدامة المناخية والبيئية مع الحفاظ على النمو االقتصادي ( .)2012 ،GGGI
من ناحية أخرى  ،يهدف االقتصاد األخضر إلى زيادة رفاهية اإلنسان والمساواة االجتماعية مع تقليل
المش اكل البيئية والمخاطر البيئية بشكل كبير وفي هذا السياق  ،في بيئة يسود فيها االقتصاد األخضر ،
يزداد الدخل والعمالة مع استثمارات القطاعين العام والخاص  ،وتزداد كفاءة الطاقة والموارد .باإلضافة
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إلى ذلك  ،بينما تنخفض انبعاثات الكربون ومعدالت التلوث  ،يتم منع حدوث انخفاض في التنوع البيولوجي
والنظام البيئي (برنامج األمم المتحدة للبيئة  ، 2011 ،ص .)1
قدم ديار وآخرون ( )2014تعريفًا مشاب ًها جدًا لهذا المحتوى .وفقًا للمؤلفين  ،فإن االقتصاد األخضر :
"هو اقتصاد يزداد فيه نمو رفاهية اإلنسان والعمالة بفضل االستثمارات االجتماعية التي تمنع الضرر
بالتنوع البيولوجي والنظام البيئي  ،وتضمن االستخدام الفعال للطاقة والموارد  ،وتقلل من االنبعاثات
والتلوث البيئي".
ضا بأنه " :أحد األسباب التي تؤدي إلى تطور و نمو البشرية  ،مما
يمكن تعريف االقتصاد األخضر أي ً
يساهم في خلق العدالة االجتماعية وتوزيع الموارد بشكل متكافئ ،وسيؤدي تحقيق هذا الهدف إلى تقليل
المخاطر و الندرة البيئية بشكل ملحوظ"(.بخوش  ، 2011 ،صفحة . )88
ُعرف بأنه "نشاط متوافق مع البيئة والذي ال يؤدي إلى أية مخلفات أو آثار ضارة بالبيئة  ،أو على
كما ي َّ
األقل نشاط ال يسبب أي عبء جديد على البيئة أو يزيد من درجة التلوث والتدهور".
ويمكن القول بأن االقتصاد األخضر هو  " :اقتصاد يتم فيه توجيه نمو الدخل ( على المستويين الداخلي
والخارجي ) وفي قوة العاملة عن طريق االستثمارات التي يقوم بها كال القطاعين العام والخاص  ،مما
يؤدي في زيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية والبشرية  ،وبالتالي تخفيض االنبعاثات والملوثات الضارة
بالبيئة  ،والحد من النفايات  ،ومنع حدوث خسائر في التنوع األحيائي ( البيولوجي )  ،أو تدهور في النظم
البيئية ( اإليكولوجية )  ،أو تغييرات بشرية في األنماط المناخية" ( .قرين رحيم و آخرون,2019 ,
. )329
كما يمكن اعتبار االقتصاد األخضر بمثابة رؤية بديلة للنمو والتنمية ,كما يروج االقتصاد األخضر لخط
أساسي ثالثي :الحفاظ على الرفاهية االقتصادية والبيئية واالجتماعية والنهوض بها (.خنفر . )2014 ,
أما اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ  ،فتعرف االقتصاد األخضر بأنه "استراتيجية
تقوم على النمو االقتصادي المستدام وخلق فرص العمل  ،وهو أمر ضروري للحد من الفقر في مواجهة
ندرة الموارد المتزايدة وأزمة المناخ)UNESCAP , 2012, p07 (.
يعرف( )Schlore et al. 2017االقتصاد األخضر بأنه " :عملية ابتكار مستدامة تضمن التنمية
االجتماعية واالقتصادية المستدامة" .في هذا الصدد  ،يعد االقتصاد األخضر استجابة مؤسسية للتحديات
االجتماعية واالقتصادية والبيئية في اقتصاد معولم .كما يمكن أن نرى  ،على الرغم من عدم وجود إجماع
عا على ما تعنيه مصطلحات االقتصاد األخضر والنمو األخضر.
عالمي على التعاريف  ،إال أن هناك إجما ً

11

تُستخدم هذه المفاهيم عمو ًما بشكل مترادف مع مفهوم التنمية المستدامة أو يُنظر إليها على أنها مقطع
عرضي لها (بوين  ، 2011 ،ص .)8
ضا تعريف االقتصاد األخضر بشكل شامل " :باعتباره نموذ ًجا جديدًا للتنمية  ،يعتمد على
يمكن أي ً
التكنولوجيا النظيفة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام يقاس بالحسابات القومية الخضراء  ،وبالتالي تنسيق
الجوانب االجتماعية والبيئية واالقتصادية  ،لتحقيق التوازن بينها حاضرا ومستقبال"(.بديار و محمد توفيق
 ,2019 ,ص . )309
لالقتصاد األخضر أبعاد اقتصادية واجتماعية وبيئية مختلفة (المنطقة االقتصادية األوروبية .)5 :2013 ،
في إطار هذه األبعاد  ،من الممكن تلخيص األهداف الرئيسية لالقتصاد األخضر مثل زيادة كفاءة الموارد
والمساواة االجتماعية والتوزيع العادل للدخل وحماية المرونة البيئية ( .)2013: 5 ،EEAتتطلب هذه
األهداف تحسينًا من حيث الوظائف والدخل والصحة وتقليل انبعاثات الكربون وإشراك أصحاب المصلحة
في العملية والنشاط االقتصادي والمشاركة العادلة في الدخل لتحقيق هذه األهداف  ،ينبغي اتباع الطرق
التالية (سليمان مهنا  ،ص .)8.
•

النمو االقتصادي (النمو االقتصادي في القطاعات والمناطق ذات اإلمكانات األعلى لدعم االزدهار.

•

اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية (زيادة إنتاجية الفرد من الموارد الطبيعية واالستخدام المستدام

للموارد المفرطة االستخدام والمستغلة) .
•

المرونة (التكيف مع تغير المناخ  ،والتنويع  ،وإدارة المخاطر  ،والمؤسسات المسؤولة  ،وخلق

القدرة التنافسية وجذب االستثمار) .
فهم االقتصاد األخضر  ،والذي يمكن التعبير عنه على أنه "األساس االقتصادي لحركة الفكر األخضر
التي ظهرت بعد الستينيات كنقد جذري لمفهوم الرفاهية والقيمة الممنوحة للمال والثروة المادية  ،مع
ضا باسم ريو  ، 20 +أصبحت أحد
مؤتمر األمم المتحدة حول االستدامة التنمية  ،والمعروفة أي ً
الموضوعات التي تمت مناقشتها أكثر" .
ترك مفهوم "االقتصاد األخضر" بصماته على المؤتمر الذي عقد بعد  20عاما من مؤتمر األمم المتحدة
المعني بالبيئة والتنمية  ،الذي عقد في ريو عام  1992وتميز بفهم "التنمية المستدامة".
يعرف برنامج األمم المتحدة للبيئة ( )UNEPاالقتصاد األخضر بأنه " :استراتيجية نمو تقضي على
ّ
المخاطر البيئية والمشاكل البيئية من جهة  ،وتزيد من رفاهية اإلنسان وتحاول تحقيق المساواة االجتماعية
من جهة أخرى".
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لتوضيح األمر بشكل أكثر  ،يمكن اعتبار االقتصاد األخضر نه ًجا يتضمن تقليل انبعاثات غازات االحتباس
الحراري  ،وزيادة كفاءة الموارد والتنمية االجتماعية (برنامج األمم المتحدة للبيئة  2010 ،ب).
في اقتصاد يمكن تسميته أخضر  ،سيكون من الممكن زيادة الدخل والعمالة  ،والحد من التلوث البيئي
و انبعاثات الكربون  ،وتحسين كفاءة الطاقة والموارد  ،وحماية وإثراء التنوع البيولوجي  ،وذلك بفضل
االستثمارات التي سيقوم بها القطاعان العام والخاص .سويا .في الواقع  ،في ورشة عمل "ورشة العمل
الفنية حول السياسات المالية نحو اقتصاد أخضر شامل" التي نظمها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في
جنيف في أكتوبر  ، 2012قضايا مثل الضرائب البيئية  ،وإصالح اإلعانات المطبقة في قطاع الطاقة
واإلصالحات المالية في مرحلة االنتقال إلى االقتصاد األخضر تم تحديد ثالثة عناصر كمفاهيم رئيسية.
()10 :2010 : Steven Stone
برنامج األمم المتحدة اإل نمائي  ،االستثمارات المزمع إجراؤها في مجال االقتصاد األخضر ؛ وتقترح أنه
ضا بالنفقات العامة وإصالحات السياسات والتغييرات التنظيمية .باإلضافة إلى ذلك  ،فإن
ينبغي دعمها أي ً
حماية رأس المال الطبيعي وتنميته  ،وهو المصدر الرئيسي للمنافع االجتماعية وأصل مهم ذو قيمة حرجة
ضا لألشخاص الذين يكسبون رزقهم من الموارد الطبيعية (برنامج األمم المتحدة للبيئة ،
 ،مهم للغاية أي ً
.)2011
يهدف مفهوم االقتصاد األخضر  ،وهو من بين أسس السياسة الخضراء  ،إلى تقليل اآلثار المدمرة للبشر
على الطبيعة وبالتالي ضمان ديمومة الحياة والحضارات على العالم  ،ورفض مبادئ النمو االقتصادي
والتنمية الحالية .متوافق مع الطبيعة  ،استنادًا إلى عالقات اإلنتاج  -االستهالك على المستوى البشري ،
كما يتم التعبير عنه كفهم اقتصادي (حنفى حسن.)24 :2014 ،
يتميز هذا المفهوم باالستثمارات في القطاعات التي تثري رأس المال الطبيعي للعالم أو تقلل من النقص
البيئي والمخاطر البيئية .وتشمل هذه القطاعات الطاقة المتجددة  ،والنقل منخفض االنبعاثات الكربونية ،
والمباني الموفرة للطاقة  ،والتقنيات النظيفة  ،وإدارة النفايات المتقدمة  ،وتوفير مياه الشرب النظيفة ،
والزراعة المستدامة  ،والغا بات المستدامة  ،ومصايد األسماك المستدامة .يجب تحقيق االستثمارات في
هذه القطاعات أو دعمها من خالل إصالحات السياسة الوطنية أو تطوير السياسات الدولية والبنى التحتية
لألسواق (برنامج األمم المتحدة للبيئة  2010 ،أ).
أهم هدف لالنتقال إلى االقتصاد األخضر  ،الذي ينشئ صلة مهمة للغاية بين النمو االقتصادي واالستدامة
البيئية ؛ يمكن تحقيق زيادة في جودة البيئة واالندماج االجتماعي من خالل زيادة االستثمار وعملية النمو
االقتصادي.
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ويهدف إلى تصحيح أو حتى إزالة العالقة بين النمو االقتصادي والمشاكل البيئية التي ظهرت كعوامل
خارجية سلبية .باإلضافة إلى ذلك  ،يُذكر أنه ينبغي وضع بعض اللوائح في المؤشرات األساسية للنمو
االقتصادي  ،على سبيل المثال في حساب قيم الناتج المحلي اإلجمالي .اآلثار السلبية مثل استنفاد الموارد
الطبيعية وتدهور النظام البيئي  ،وبعبارة أخرى  ،ينبغي إدراج "البلى" في حسابات النمو.ال ينبغي اعتبار
نموذج االقتصاد األخضر كتطبيق يمكن أن يحل محل نهج التنمية المستدامة ( .نوار )15: 2013 :
الفكرة األساسية التي يقوم عليها هذا النموذج هي الوصول إلى هدف التنمية المستدامة .في هذا السياق ،
من األهمية بمكان اتخاذ جميع أنواع الترتيبات التي من شأنها توفير الراحة من أجل تكوين ثروة اقتصادية
مستدامة واستخدام الموارد الطبيعية على المستوى األمثل في هذه العملية (.)2013: 4904 ،Kuşat
في هذا الصدد  ،يظهر االقتصاد األخضر كتفاهم يهدف إلى وضع مفهوم التنمية المستدامة موضع التنفيذ
مع خطابات أكثر واقعية على أساس مماثل  ،ويضع أهدافًا وممارسات أكثر تحديدًا فيما يتعلق بالحفاظ
ضا مه ًما للغاية بالنسبة لالقتصاد األخضر
على قدرات الموارد الطبيعية وزيادتها .يعتبر مفهوم االستدامة أي ً
 ،ولكن القضية الرئيسية هي الجهود المبذولة لجعل االقتصادات أكثر خضرة .من ناحية أخرى  ،ال يعني
فهم االقتصاد األخضر فقط إنشاء أنظمة إنتاج واستهالك متوافقة مع الطبيعة وإعطاء األولوية للموارد
الطبيعية وأساليب اإلنتاج .السياسات االجتماعية هي أيضا جزء ال يتجزأ من االقتصاد األخضر .سيتطلب
منظور العدالة االجتماعية والثقافية  ،وهو من بين المبادئ األساسية للسياسات الخضراء  ،إعادة هيكلة
قطاع الخدمات العامة مع فهم االقتصاد األخضر (عسولي .)28 :2011 ،
يركز نموذج النمو االقتصادي السائد على زيادة الناتج المحلي اإلجمالي بغض النظر عن تحقيق األهداف
األخرى .وبينما يؤدي هذا النظام إلى تحسين الدخل والحد من الفقر لمئات الماليين  ،فإنه يأتي بتكاليف
اجتماعية وبيئية واقتصادية كبيرة ال رجعة فيها ،ويستمر الفقر لما يصل إلى ملياري ونصف مليار شخص
 ،كما أن الثروة الطبيعية للكوكب آخذة في االنخفاض بسرعة .في تقييم عالمي حديث  ،تم العثور على ما
يقرب من  60في المائة من خدما ت النظام البيئي في العالم متدهورة أو مستخدمة بشكل غير مستدام.
يمكن إرجاع استمرار الفقر وتدهور البيئة إلى سلسلة من اإلخفاقات السوقية والمؤسسية التي تجعل النموذج
االقتصادي السائد أقل فاعلية بكثير مما يمكن أن يكون عليه  .حيث يحاول االقتصاد األخضر معالجة هذه
المشاكل من خالل مجموعة متنوعة من اإلصالحات المؤسسية والسياسات واألدوات االقتصادية التنظيمية
والضريبية والقائمة على اإلنفاق.ال يزال الطريق طويال أمام التحول إلى االقتصاد األخضر  ،لكن العديد
من البلدان قامت بتبني استراتيجيات اقتصادية و وطنية للتوجه إلى االقتصاد األخضر.في إطار كل ما
سبق  ،يمكن اعتبار االقتصاد األخضر نه ًجا يلقي الضوء على التحوالت التي ستجعل الحياة المستدامة
ممكنة من الناحية البيئية واالجتماعية واالقتصادية (.)2017: 55 ،Aşıcı
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 :2.2استراتيجية االقتصاد األخضر
تهدف استراتيجية االقتصاد األخضر إلى الحد من انبعاثات الكربون والتلوث البيئي من أجل زيادة الدخل
والعمالة.
إنها استراتيجية تتوخى التحقيق المشترك الستثمارات القطاعين العام والخاص التي تزيد من كفاءة
الموارد وتمنع الخسائر في التنوع البيولوجي والنظام اإليكولوجي جنبًا إلى جنب مع هذه العملية (برنامج
األمم المتحدة للبيئة .)2011 ،
من أجل تحقيق االنتقال إلى االقتصاد األخضر بشكل فعال  ،فإن الدور الرائد لالستثمارات العامة مهم
للغاية .يجب أن تكون هذه االستثمارات مدعومة بالنفقات العامة وإصالحات السياسات والتغييرات
التشريعية بما يتماشى مع أهدافها.
طرح برنامج األمم المتحدة للبيئة  ،في تقرير نُشر في عام  ، 2011خمسة سيناريوهات مختلفة من أجل
إظهار آثار االستثمارات التي يتعين القيام بها في االنتقال إلى االقتصاد األخضر .هذه السيناريوهات هي
؛ تسمى السيناريوهات  BAUو  BAU1و  BAU2و  G1و  .G2يعتمد سيناريو  BAUعلى افتراض
أن التطورات الحالية في فترة  2009-1970ستستمر حتى عام  2050ولن تكون هناك تغييرات في
السياسة حتى عام  .2050يعتمد سيناريو  BAU1على افتراضات زيادة االستثمارات بنسبة  ٪1من
الناتج المحلي اإلجمالي السنوي والحفاظ على اتجاهات استخدام الموارد واستهالك الطاقة وفقًا لسيناريو
 .BAUعلى الرغم من أن سيناريو  BAU2مشابه لـ  ، BAU1إال أنه يعني أن مستوى االستثمار قد
ارتفع إلى  ٪2من الناتج المحلي اإلجمالي السنوي.
سيناريوهات  G1و  G2هي تلك التي يتم فيها تضمين االستثمارات التي تزيد من كفاءة الموارد وتقلل
من كثافة الكربون في النموذج وتُعرف باسم السيناريوهات الخضراء .في سيناريو  ، G1يتم قبول مستوى
االستثمارات على أنه  ٪ 1من الناتج المحلي اإلجمالي السنوي  ،بينما يتم قبول هذا المعدل على أنه ٪2
في سيناريو .G2
يعرف التقرير بوضوح سيناريو  G2بأنه "سيناريو االستثمار األخضر" (،Victor and Jackson
ّ
.)2012: 12
من أجل التحول إلى فهم اقتصادي منخفض الكربون وموفر للطاقة في القطاعات  ، rيجب استثمار ٪2
فقط من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي في القطاعات الرئيسية كل عام حتى عام  .2050هذه القطاعات
الرئيسية هي الزراعة والبناء والطاقة ومصايد األسماك والغابات والصناعة والسياحة والنقل والمياه وإدارة
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النفايات .يجب دعم االستثمارات في هذه المجاالت بترتيبات السياسة الوطنية والدولية( .ساحل و الطالبي
)16 :2008 :
وفقًا للتقرير الذي نشره برنامج األمم المتحدة للبيئة  ،فإن ربع االستثمارات (حوالي  325مليار دوالر)
المخصصة لالنتقال إلى االقتصاد األخضر يجب أن تخصص لقطاعات الزراعة والغابات وصيد األسماك
ومياه الشرب  ،والتي ترتبط ارتبا ً
مباشرا بقطاعات العاصمه الطبيعيه .وبهذه الطريقة  ،يُزعم أن القيمة
طا
ً
المضافة التي تم إنشاؤها في قطاع الغابات  ،على سبيل المثال  ،ستزداد بنسبة  ٪20حتى عام .2050
سيؤدي االستثمار السنوي من  100إلى  300مليار دوالر في القطاع الزراعي بحلول عام  2050إلى
زيادة بنسبة  ٪ 10أعلى من االستراتيجيات الحالية في خصوبة التربة وإنتاج الغذاء األساسي .ستؤدي
زيادة الكفاءة في الزراعة والصناعة والخدمات البلدية إلى تقليل الطلب على مياه الشرب النظيفة بنسبة
 ٪20حتى عام ( 2050برنامج األمم المتحدة للبيئة .)8 :2011 ،
ضا إلى زيادة
من أجل االنتقال إلى االقتصاد األخضر الذي ال يهدف فقط إلى النمو االقتصادي ولكن أي ً
مخزون رأس المال الطبيعي  ،يجب تهيئة بعض الظروف الخاصة .هذه الشروط الخاصة هي تشكيل
األسواق الدولية والبنى التحتية القانونية والتجارة  -بروتوكوالت المساعدة مع اكتساب أرضية لألنظمة
والسياسات واإلعانات والحوافز الوطنية .على سبيل المثال؛ في عام  ، 2008تجاوزت اإلعانات المدفوعة
الستخدام الطاقة القائمة على الوقود األحفوري في الواليات المتحدة إجمالي  650مليار دوالر (برنامج
األمم المتحدة للبيئة .)2 :2011 ،
في هذا الصدد  ،فإن الرسوم واإلعانات المرتفعة المدفوعة مقابل الطاقات القائمة على الوقود األحفوري
آثارا سلبية من حيث االنتقال إلى استخدام الطاقة المتجددة.
تخلق ً
من ناحية أخرى  ،فإن تهيئة الظروف المواتية لنجاح االستثمارات العامة والخاصة أثناء االنتقال إلى
دورا مه ًما في تمهيد الطريق أمام اقتصادات العالم .من بين اللوائح التي يمكن
االقتصاد األخضر تلعب ً
وضعها على المستوى الوطني لتهيئة الظروف المواتية  ،هناك تغييرات في السياسات المالية  ،وخفض
اإلعانات التي تضر بالبيئة  ،وتنفيذ أدوات جديدة قائمة على السوق  ،وتحقيق االستثمارات العامة في
القطاعات الرئيسية لالقتصاداألخضر  ،تحسين القواعد واألنظمة البيئية .على الساحة الدولية  ،يمكن
إجراء العديد من الترتيبات لتطوير التجارة  ،وتسريع تدفقات المعونة  ،وتشجيع المزيد من التعاون.
يهدف فهم االقتصاد األخضر إلى تقليل المخاطر مثل تغير المناخ وندرة المياه والخسائر على النظام
ضا لظهور مهن وأنشطة اقتصادية جديدة مع هذه العملية.وتسمى
البيئي والقضاء عليها  ،فإنه يمهد أي ً
مجاالت النشاط الجديدة  ،التي يتم التعبير عنها باسم "وظائف براون" والتي من المتوقع أن تحل محل
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العديد من المجموعات المهنية التي تشكل مخاطر مختلفة على البيئة " ،الوظائف الخضراء"( .سكوت
كاتو )93-81 : 2009 :
لالنتقال إلى االقتصاد األخضر تأثيرات محتملة مختلفة  ،إيجابية وسلبية .سيتطلب معدات جديدة وعناصر
بنية تحتية لتلبية االستثمارات وزيادة الطلب التي ستنشأ في السلع والخدمات الخضراء .سيؤدي هذا إلى
زيادة عدد الصناعات القائمة ورجال األعمال .بهذه الطريقة  ،سيكون هناك زيادة في الطلب على المزيد
من العمالة وعدد الوظائف الخضراء التي سيتم إنشاؤها  ،بشكل أساسي في القطاعات الخضراء .باإلضافة
نظرا للعالقات المتزايدة بين الصناعات للتوسع في الصناعات  ،فإن المواد العازلة التي توفر
إلى ذلك ً ،
مدخالت للقطاعات الخضراء ستخلق فرص عمل إضافية في العديد من المجاالت مثل إنتاج األسمنت
والصلب وإنتاج الكربون .إن حقيقة إعادة توزيع الدخل الناتج عن هذه األنشطة اإلضافية من خالل النفقات
واالستثمار اإلضافي واالستهالك هو أحد الجو انب اإليجابية التي يعتقد أنها تنشأ مع الوظائف الخضراء
(منظمة العمل الدولية .)2012 ،
مع النمو االقتصادي  ،والتلوث األقل واالستخدام األكثر كفاءة للموارد  ،ومجاالت مثل الطاقة والمياه
والنفايات والبناء والزراعة والغابات والقطاعات االقتصادية التقليدية ومجاالت التوظيف الجديدة هذه التي
تظهر في إطار إدارة التغييرات الهيكلية مثل اآلثار السلبية المحتملة (.)2010a ،UNEP
اتظهر مجاالت العمل الجديدة هذه  ،التي تسمى الوظائف الخضراء  ،في قطاعات الزراعة والبناء والطاقة
والغابات والنقل .ومع ذلك  ،في القطاعات التي بدأ رأس مالها الطبيعي في االنخفاض بشكل كبير  ،مثل
قطاع الثروة السمكية  ،قد يؤدي ذلك إلى خسائر في المهنة والدخل على المدى القصير والمتوسط
منأجلزيادةالمخزوناتالطبيعيةمرةأخرى .فيالوقتنفسه،قديكونمنالضروري القيام باستثمارات مختلفة من أجل
إعادة تدريب القوى العاملة في القطاع واكتساب مهارات جديدة.
أمرا بالغ األهمية في منع األضرار التي تلحق بالبيئة وخلق مناطق
يعد االستخدام الفعال للطاقة في المباني ً
عمل جديدة .ينشأ ما يقرب من  ٪ 40 - ٪30من استخدام الطاقة وانبعاثات غازات االحتباس الحراري
وإجمالي النفايات من المباني.باستخدام تقنيات البناء الحالية  ،من الممكن تقليل استخدام الطاقة بنسبة ٪80
مقارنة بالتصاميم التقليدية (برنامج األمم المتحدة للبيئة .)6 :2009 ،
يمكن للحكومات جعل النفقات المباشرة للمباني العامة والمدارس والمستشفيات والمباني الجامعية من أجل
استخدام الطاقة بشكل أكثر كفاءة .باإلضافة إلى ذلك  ،يمكن تقديم حوافز ضريبية للشركات الخاصة
واألسر لتعزيز عزل المباني.
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من أجل ضمان النقل المستدام  ،يجب أن تكون الحكومات قادرة على إنشاء المزيد من نماذج النقل والبنية
التحتية الصديقة للبيئة  ،وتحسين النقل العام واستخدام المركبات الخضراء بشكل أكثر فعالية وتحتاج إلى
تشجيع من قبل المؤسسات المالية .تشير التقديرات إلى أنه بفضل الزيادة في إنتاج المركبات منخفضة
االنبعاثات  ،سيتم إنشاء مجاالت عمل جديدة لنحو  3.8مليون شخص (برنامج األمم المتحدة للبيئة ،
 .)7 :2009هذه الزيادة في التوظيف ستزداد أكثر ألنها تحفز القطاعات الثانوية.
في مجال الطاقة المستدامة  ،يجب أن تكون الدول المتقدمة على وجه الخصوص داعمة في المساهمة في
تمويل مشاريع الطاقة النظيفة الجارية .من ناحية أخرى  ،يجب على اقتصادات البلدان النامية تنفيذ
ممارسات من أجل االستخدام الواسع النطاق ألن ظمة الطاقة الصغيرة وغير المتصلة بالشبكة.
ضا مسؤوليات مهمة من حيث خلق قيمة مضافة في مجاالت الزراعة المستدامة
تتحمل الحكومات أي ً
وتوفير مياه الشرب النظيفة  ،ومنع فقدان المياه المستخدمة في الري التقليدي  ،وتحسين قدرة المياه
وجودتها ال يزال القطاع الزراعي هو أكبر قطاع في العالم  ،حيث يعمل بمليارات العمال( .حلمى نوار :
)163 :2013
في الوقت نفسه  ،تعيش الغالبية األفقر في القطاع الزراعي .ترتبط قضية االستدامة في القطاع الزراعي
ارتبا ً
طا وثيقًا بإمدادات المياه .من ناحية أخرى  ،تتعرض إمدادات مياه الشرب النظيفة في جميع أنحاء
العالم لتهديد خطير .وفقًا لتقرير أعدته منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  ،فإن  ٪40من سكان العالم
سيواجهون مشكلة إيجاد مياه شرب نظيفة في عام ( 2050منظمة التعاون االقتصادي والتنمية .)2012 ،
في التقرير الذي نشرته منظمة العمل الدولية ( )ILOفي عام  ، 2012ورد في العديد من الدراسات أن
مجاالت عمل جديدة ستظهر لـ  60-15مليون شخص على مستوى العالم مع االنتقال إلى االقتصاد
ضا أن اقتصادات البلدان النامية بشكل خاص لها مزايا كبيرة في
األخضر في جميع القطاعات .ويذكر أي ً
استثمارا دوليًا بقيمة  30مليار دوالر سنويًا بغرض منع
ظهور الوظائف الخضراء .ووفقًا للتقرير  ،فإن
ً
إزالة الغابات سيؤدي إلى إيجاد  8ماليين شخص وظائف بدوام كامل في البلدان النامية (منظمة العمل
الدولية .)7 :2012 ،
من المعتقد أن مجاالت العمل الجديدة والزيادات في الدخل التي ستخلقها الوظائف الخضراء  ،والتي من
دورا مه ًما في إعادة توزيع الدخل والحد
المتوقع أن تظهر مع االنتقال إلى االقتصاد األخضر  ،ستلعب ً
من الفقر.
هناك صلة ال تنفصم بين اإلدارة السليمة للموارد الطبيعية والنظم اإليكولوجية والتخفيف من حدة الفقر ،
حيث يتم استهالك مخزون الموارد الطبيعية بشكل مباشر من قبل أولئك الذين لديهم مستويات دخل منخفضة
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للغاية .ويزداد هذا أهمية بالنسبة لسكان الريف ذوي الدخل المنخفض  ،الذين يكسبون رزقهم إلى حد كبير
من النظام البيئي .ويذكر أنه خاصة مع زيادة زراعة المنتجات العضوية في القطاع الزراعي  ،سيتم إنشاء
مجاالت عمل كبيرة في الق طاع الزراعي  ،والذي يشمل أفقر فئة في جميع أنحاء العالم  ،ويمكن الحد من
الفقر في هذا القطاع بشكل كبير .وهذا مهم بشكل خاص لما يقرب من  400مليون مزارع يمتلكون مرافق
زراعية صغيرة الحجم في البلدان النامية.
في مجال إدارة النفايات  ،وهو أحد المجاالت المهمة في عملية االقتصاد األخضر  ،يُعتقد أن ما يقرب من
 20مليون شخص  ،الذين يجمعون النفايات بشكل غير رسمي  ،يمكنهم كسب دخل منتظم والمساهمة في
الحد من الفقر من خالل جعل هذا القطاع أكثر تنظيماً.
يذكر أن الممارسات التي تم تنفيذها حتى اآلن في هذا المجال في كولومبيا والبرازيل قد أحدثت العديد من
التطورات اإليجابية في المجاالت االقتصادية والبيئية واالجتماعية (منظمة العمل الدولية :2012 ،
.)117
 :3.2أهمية االنتقال إلى االقتصاد األخضر
االنتقال إلى االقتصاد األخضر ليس حدثا فوريا  ،بل هو عملية طويلة وشاقة  ،يسترشد هذا النهج بآراء
سياسية من أعلى إلى أسفل والمشاركة العامة من القاعدة إلى القمة  ،حيث يمكن لهذه المقاربة أن تعطي
تحول الشرعية السياسية واالجتماعية المطلوبة لحشد الجهود على نطاق واسع مما يجعل هذا التحوالت
حقيقة  .مقارنة بالنموذج االقتصادي الحالي  ،فإن االنتقال العام إلى اقتصاد األخضر سيحقق ً
دخال أعلى
للفرد  ،وفي نفس الوقت يقلل من البصمة البيئية بنحو  ٪5بحلول عام  2050مقارنة بأساليب العمل
المعتادة.
تعود فكرة التحول إلى االقتصاد األخضر إلى خيبة األمل من النظام االقتصادي العالمي السائد والعديد من
األزمات المتزامنة مثل انهيار األسواق  ،األزمات االقتصادية و المالية  ،االرتفاع المستمر ألسعار الغذاء
 ،ارتفاع نسب البطالة  ،تقلبات المناخ  ،االنخفاض السريع في الموارد الطبيعية وسرعة التغييرات البيئية
والندرة المتنامية في األراضي المنتجة  ،من هنا بدأ االهتمام بالتحول إلى االقتصاد األخضر
(.عبيد. )26 :2000:
يمكن تلخيص أهمية التحول إلى االقتصاد األخضر من خالل األهداف التى تم ذكرها في برنامج االمم
المتحدة للبيئة  ،نحو اقتصاد أخضر  -مسارات الى التنمية المستدامة والقضاء على الفقر:
-1

االقتصاد األخضر يعزز السعي إلى التخفيف من حدة الفقر .

-2

االقتصاد األخضر ينطوي على إمكانات الستحداث فرض عمل إضافية .
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-3

االقتصاد األخضر يعزز كفاءة استخدام الموارد وأمن الطاقة .

-4

االقتصاد األخضر يحقق منافع بيئية .

-5

االقتصاد األخضر يدرك قيمة رأس المال الطبيعي و يستثمر فيه .

)( UN environment programme: 2019
 :4.2متطلبات التحول إلى االقتصاد األخضر
من أجل التحول نحو االقتصاد األخضر البد من وجود بعض المتطلبات  ,يمكن أن نوجزها من خالل
النقاط التالية ( :أمينة و بكريتي . )21 :2019 :
-1

امتالك المؤسسات للكفاءات الالزمة و التحكم في التقنيات التكنولوجية .

-2

االهتمام بالبعد االجتماعي من خالل امتالك فهم شامل للعمل لخلق وظائف عالية الجودة (ظروف

العمل  ،وتطوير المسار الوظيفي  ،ومستويات الرواتب . )...
-3

عدم تجاهل األنشطة غير الخضراء  ،وتأكد من التناسق العام بين العمل  ،أي وضوح واستقرار

كل مشروع واتخاذ القرارات االستراتيجية.
-4

ضمان اندماج الشركاء االجتماعيين على جميع المستويات ومتابعة وتيرة العمل في الفروع

المختلفة .
-5

ضرورة وجود الدعم والتحفيز من خالل االنفاق العام المستهدف  ،وإصالح السياسات والتغييرات

التنظيمية .
-6

ضرورة توفير إصالحات على السياسات وتغيير اللوائح  ،ويجب أن يحمي المسار الشمسي

على رأس المال الطبيعي من خالل خلق ثروات جديدة عن طريق نموذج االقتصاد البني.
(عجمية ،محمد عبد العزيز وآخرون. )188 : 2009 :
 :5.2أهمية االقتصاد األخضر
لقد أثبتت الكثير من التقارير والدراسات الفوائد التي يمكن أن يجلبها تطبيق سياسات االقتصاد األخضر ،
آخرها تقرير الصادر عن برنامج األمم المتحدة للبيئة والذي تم اصداره عام  ، 2011حيث ركزت بشكل
قاطع على حتمية الفوائد االقتصادية والبيئية واالجتماعية لالقتصاد األخضر  ،ويمكن تلخيص أهمها فيما
يلي
-1

مواجهة التحديات البيئية  :تركز آلية االنتقال إلى االقتصاد األخضر بشكل خاص على الحد من

انبعاثات الكربون الناتجة عن إنتاج الطاقة واستهالكها  ،ألن تحسين كفاءة الطاقة والتوسع في استخدام
الطاقة المتجددة هما الركائز األساسية لالنتقال إلى االقتصاد األخضر.
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-2

تحفيز النمو االقتصادي :يهدف االقتصاد األخضر إلى إنشاء نموذج جديد للتنمية االقتصادية،

يعتمد بشكل أساسي على كميات كبيرة من االستثمار األخضر في كفاءة الطاقة المتجددة والبنية التحتية
الخضراء وإدارة النفايات وغيرها من المجاالت.
-3

القضاء على الفقر وخلق فرص العمل :يوفر االنتقال إلى االقتصاد األخضر المزيد من فرص

ضا في التخفيف من حدة الفقر من خالل
العمل ويخلق المزيد من الدخل .ويساعد االقتصاد األخضر أي ً
حماية الموارد الطبيعية واالستثمار فيها ،ال سيما في المناطق الريفية( .وهيبة ,سمير .)440 :2016 :
رسم توضيحي  :1أهمية االقتصاد األخضر

المصدر( :شاكري2017 :؛ .)147
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 :6.2مؤشرات قياس االقتصاد األخضر
إن المؤشرات التقليدية كالناتج المحلي اإلجمالي ،تنظر لألداء االقتصادي من خالل عدسة مشوهة ،خاصة
وأن الرؤية ال تعكس مدى استنفاد موارد رأس المال الطبيعي في عمليات اإلنتاج واالستهالك
يعتمد النشاط االقتصادي عادة على انخفاض قيمة رأس المال الطبيعي  ،إما عن طريق استهالك الموارد
الطبيعية أو عن طريق تقليل قدرة النظام البيئي على توفير المنافع االقتصادية ، .سواء كان ذلك من خالل
التوريد أو صياغة اللوائح أو الخدمات الثقافية  ،وفي الوضع المثالي يجب تقييم التغييرات في مخزون
رأس المال ا لطبيعي من خالل القيمة المالية وتسجيلها في الحسابات القومية ، .كما يتم حاليا بناء نظام
المحاسبة البيئية واالقتصادية )  ( SEEAالذي تم تأسيسه من قبل الشعبة اإلحصائية لألمم المتحدة  ،كما
يتم في طرق حساب صافي المدخرات القومية المعدلة بواسطة البنك الدولي  .كلما اتسع نطاق استخدام
هذه المؤشرات ،زاد قدرتنا على عكس المستوى الحقيقي لإليرادات ونمو األعمال التجارية وجدوى النمو،
باإلضافة إلى مؤشرات أنظمة المحاسبة الخضراء أو محاسبة الثروة العالمية ،.هي أمور متاحة من المتوقع
أن يقوم بتبنيها عدد من الدول في أول األمر ،ومن ثم يتم تمهد الطريق لقياس االنتقال إلى االقتصاد
األخضر على مستوى االقتصاد الكلي.
ومن أجل قياس مؤشرات التقدم نحو االقتصاد األخضر يجب اعتماد منهج قائم على التمييز بين التدابير
غير الخضراء والتدابير الخضراء ،إذا كانت والمنتجات أو الخدمات تحافظ على الطاقة أو الموارد الطبيعية
األخرى أو تحد من التلوث فإنها تعد منتجات وخدمات خضراء ،يجب وضع معايير وطنية لقياس التقدم
نحو االقتصاد األخضر على أساس الظروف الوطنية ،مثل  :التقييم البيئي  ،الحفاظ على الموارد  ،الحد
من التلوث  ،إيجاد عدد من الوظائف واإليرادات  ،وحصة الموظف من الدخل المتوسط والرفاه .
ومع أنه ال توجد مجموعة متفقة عليها دوليا من المؤشرات لقياس مسار التقدم صوب إقامة االقتصاد
األخضر ،ويمكن أن تندرج تلك المؤشرات في ثالث فئات رئيسية وهي ( :راضي . )57-56 :2014:
-1

المؤشرات االقتصادية  :يمكن توضيحها على سبيل المثال كحصة االستمارات القطاعية أو

التجميعية التي تساهم في زيادة كفاءة استخدام الموارد والطاقة أو الحد من التلوث أو في تخفيض النفايات
 ،أو كذلك حصة الناتج القطاعي أو التجميعي أو اليد العاملة  ،التي تفي بالمعايير التي تم اقرارها بشأن
القابلية على االستدامة .
-2

المؤشرات البيئية  :ويقصد بها المؤشرات ذات الصلة بالنشاط االقتصادي  ،مثل الكفاءة في

استخدام الموارد أو مدى كثافة التلوث إما على المستوى االقتصادي القطاعي أو على المستوى االقتصادي
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الكلي  ،ويمكن توضيح هذه المؤشرات  ،على سبيل المثال  ،بكمية المياه أو الطاقة المستخدمة إلنتاج وحدة
معينة من النتاج المحلي اإلجمالي .
-3

المؤشرات التجميعية  :المتعلقة بشأن مسار التقدم والرفاهية االجتماعية  ،على سبيل المثال

المجاميع االقتصادية الكلية التي توضح مدى استهالك رأس المال الطبيعي  ،بما في ذلك تلك المؤشرات
المقترحة في أطر العمل الخاصة بالمحاسبة البيئية واالقتصادية  ،أو المقترحة ضمن مبادرة ( ما بعد الناتج
المحلي اإلجمالي )  ،التي يمكن عن طريقها التعبير عن البعد الصحي ومختلف األبعاد األخرى الخاصة
والرفاهية االجتماعية(.ربيع و اخرون.)334 :2019,
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الفصل الثالث
التنمية المستدامة
 :1.3تعريف التنمية المستدامة
إن نقطة البداية والفكرة المهيمنة لمفهوم التنمية المستدامة هي فكرة تضمين مصالح األجيال القادمة أو
ضا على
"األجيال القادمة" :إنها تدور حول أن السلوك البشري ذي الصلة بالبيئة مصمم بطريقة تحافظ أي ً
أسس الحياة لألجيال القادمة .يسير هذا جنبًا إلى جنب مع فكرة مسؤولية األجيال الحية عن األجيال القادمة
والمطالبة بأن يكون لألجيال القادمة من حيث المبدأ نفس الحق في بيئة مستقرة وأن يتم تأمين احتياجاتهم
بنفس الطريقة مثل احتياجات الجيل الحالي  ،لذلك يمكن وصفها بأنها الفكرة األساسية واألساسية لمفهوم
التنمية المستدامة (. )21 :1993 : Weiss
ضا بشكل عام فيما يتعلق باألنشطة
حيث أن هذا النهج غالبا له تأثير كبير السيما في مجال الموارد ،ولكن أي ً
البشرية "ذات الصلة بالبيئة" باإلضافة إلى ذلك ،من غير الواضح كيف يرتبط مفهوم التنمية المستدامة،
الذي يُفهم بهذه الطريقة ،بمبادئ وقضايا القانون الدولي األخرى.
أصبح مفهوم "التنمية المستدامة" اآلن جز ًءا ال يتجزأ من القانون البيئي الدولي الحديث"التنمية التي تلبي
احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة األجيال القادمة على تلبية احتياجاتهم الخاصة (:Astrid Epiney
. )3 :1999
صا في ما يسمى بعملية ريو :إن مفهوم التنمية المستدامة يشبه الخيط
دورا خا ً
لعب هذا المفهوم بعد ذلك ً
األحمر في جميع الوثائق الخمس  ،والتي يمكن اعتبارها نتيجة مباشرة لمؤتمر ريو عام  , 1992مع
إعالن ريو في المقدمة في هذا السياق  ،تم األخذ بمبدأ التنمية المستدامة في العديد من المعاهدات واالتفاقيات
األخرى .ومع ذلك  ،فإن هذا ال يغير حقيقة أن محتواها الدقيق وكذلك نطاقها القانوني ال يزاالن على األقل
غير واضحين بشكل قاطع حيث أن إن تمهيد الطريق لكل محاولة لتحديد مفهوم التنمية المستدامة ينبغي
أن يكون من ناحية ممارسة القانون الدولي في هذا المجال  ،ومن ناحية أخرى  ،تضمين هذا المفهوم
الجديد في الهياكل العقائدية للقانون الدولي (. )247 :1997 : schon
التنمية المستدامة من المفاهيم الحديثة  ،وقد أصبحت معلما هاما في تنمية الفكر التنموي  ،ألنها تحتل
مكانة مهمة في العالم  ،وأصبحت من أكثر القضايا التي تهم الحكومات في مختلف الدول  ،وقد أصبح
الشرط األساسي لتحقيق هذا الهدف العدل واإلنصاف في توزيع مكاسب التنمية والثروة بين األجيال.
أصبح مفهوم "التنمية المستدامة" اآلن جز ًءا ال يتجزأ من القانون البيئي الدولي الحديث"التنمية التي تلبي
احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة األجيال القادمة على تلبية احتياجاتهم الخاصة .
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مفهوم التنمية المستدامة هو أساس مفهوم االقتصاد األخضر (دينيز وبرمان  2012 ،ص  ، .)323من
الضروري فهم التنمية المستدامة أوالً بقدر ما هو معروف  ،فإن مفهوم التنمية المستدامة  ،الذي تم
استخدامه ألول مرة في التقرير المسمى "استراتيجية الحفظ العالمية" الذي أعده االتحاد الدولي لحفظ
الطبيعة في عام  ، 1980تم تعريفه على أنه حماية الموارد الحية و وبالتالي تم تقديم منظور بيئي
( )p.1018 ،2005 ،Bozlağanالحفاظ على العمليات البيئية األساسية والتنوع الجيني واالستخدام
المستدام للنظام البيئي ظهرت كهدف رئيسي لها (.)IUCN:1980:19
لقد جذب موضوع التنمية المستدامة أنظار العالم في مجاالت التنمية االقتصادية واالجتماعية والعالمية ،
وأصبحت االستدامة مدرسة فكرية عا لمية منتشرة في معظم الدول النامية والصناعية  ،و تبنتها هيئات
رسمية وشعبية وطالبت بتطبيقها  ،حيث عقدت من أجلها المؤتمرات و الندوات والقمم  ،وعلى الرغم من
االنتشار السريع لمفهوم التنمية المستدامة منذ ظهوره  ،إال أن هذا المفهوم ال يزال غامضا  ،بوصفه
مفهوما وف لسفة علمية  ،ومازال هذا المفهوم يفسر بطرق مختلفة من الكثيرين .
تم توسيع التنمية المستدامة بشكل أكبر وأصبحت مفهو ًما مستخد ًما على نطاق واسع في تقرير "مستقبلنا
المشترك"  ،المعروف باسم تقرير برونتالند ونشرته لجنة األمم المتحدة للبيئة والتنمية في عام 1987
عرف قدرة البشر على تلبية احتياجاتهم الحالية دون المساس بقدرة
(القصاص  .)44 ، 1990 ،حيث ت ُ َّ
األجيال القادمة على تلبية احتياجاتهم الخاصة على أنها التنمية المستدامة (برونتالند  ، 1987 ،ص .)13
تم تحديد أهداف البيئة وسياسات التنمية التي تم إنشاؤها بهذه الرؤية (برونتالند  ، 1987 ،ص :)46
-1

تحفيز النمو.

-2

لزيادة جودة النمو.

-3

لتلبية االحتياجات األساسية مثل األعمال التجارية والغذاء والطاقة والمياه والصحة العامة.

-4

ضمان مستوى سكاني مستدام.

-5

لحماية قاعدة الموارد وتحسينها .

-6

الجمع بين البيئة واالقتصاد في صنع القرار.

لقد اكتسب مصطلح التنمية المستدامة اهتما ًما واسع النطاق من المجتمع الدولي بعد نشر تقرير لجنة بريت
الند  ،وحدد التقرير التعريف األول للتنمية المستدامة على أنها تلبية االحتياجات الحالية دون المساس
بقدرة األجيال القادمة على تلبية احتياجاتهم ( .اللجنة العلمية للبيئة والتنمية  ) 1989 ،وبحسب هذا
التعريف  ،ال يجب على األجيال الحاضرة أن تتجاهل حقوق األجيال القادمة في البيئة والموارد الطبيعية
عند استخدامها فال شك أن ذلك سيهدد استمرارية التنمية المستقبلية  ،فالحفاظ على قاعدة الموارد الطبيعية
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سوف يؤدي إلى تحقيق التقدم االقتصادي و االجتماعي المنشود  ،و إذا استنزفت الموارد الطبيعية سيكون
العبء ثقيالً وسيزداد تدهوراً .
بشكل عام  ،يحدد هذا التعريف اإلطار العام للتنمية المستدامة ويتطلب نقل االحتياجات الرئيسية من جيل
إلى جيل من حيث تلبية االحتياجات الرئيسية .وهذا هو السبب في أن العديد من الباحثين يحاولون تقديم
تعريفات وتفسيرات تساهم في التنمية المستدامة في مختلف المجاالت وتجدر اإلشارة هنا إلى أن التنمية
المستدامة مزدحمة بشكل خطير في التعريف والمعنى  ،لذا فالمشكلة ليست في عدم وجود تعريف  ،بل
تعدد وتنوع التعاريف  ،حيث ظهر العديد من التعريفات التي تضم شروط وعناصر هذه التنمية ولذلك فقد
تم التطرق في هذا المطلب إلى تعريف التنمية المستدامة (الزهراني .)94 :2016 ،
يرجع ظهور مصطلح التنمية المستدامة إلى ظهور تقرير لجنة (بونتالند)  ،الذي اقترح التعريف األول
للتنمية المستدامة  ،أي تطوير تلبية االحتياجات الحالية والحالية دون المساس بقدرة األجيال القادمة على
تلبية احتياجاتهم  .منذ أوائل الستينيات  ،تم تطوير مفهوم التنمية المستدامة بشكل كبي . .في السنوات
العشر األولى من التنمية ( 1960إلى  )1970التي اعتمدتها األمم المتحدة  ،ارتبط مفهوم التنمية المستدامة
بالنمو االقتصادي  ،مثل الدخل القومي ونصيب الفرد من الدخل .في العقد الثاني من التنمية (-1970
تطورا اجتماعيًا وسياسيًا وثقافيًا.
ضا
 ، (1980باإلضافة إلى الجوانب االقتصادية  ،فإن لمفهوم التنمية أي ً
ً
وفي العقد الثالث من التنمية ( ، )1990-1980اكتسب مفهوم التنمية حقوق اإلنسان عندما شارك الجمهور
في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتنمية و الديمقراطية و بحلول العقد الرابع من التنمية عام  ، 1990شهدت
نقلة نوعية في مفهوم التنمية المستدامة  ،أكد إعالن ريو لعام  1992بوضوح على مفهوم التنمية المستدامة
 ،بما في ذلك مبدأ تحقيق المساواة بين األجيال في توزيع الموارد الطبيعية ( .عبدهللا حسون : 2015:
)67
وتجدر اإلشارة أيضا أن التنمية المستدامة تعاني من التزاحم الشديد في المعنى و التعريف  ،فالمشكلة ال
تكمن في غياب التعريف وإنما في تنوع وتعدد التعريفات نذكر أهمها:
عرف مدير بر نامج األمم المتحدة للتنمية المستدامة (جيمس سبيث) ذلك في تقريره "مبادرات التغيير"بأن
ّ
 « :التنمية ال تكتفي بتوليد النمو وحسب  ،بل تتكفل بتوزيع عائدات التنمية بشكل عادي أيضا  ،وهي
تساهم في تجدد البيئة بدال عن تدميرها  ،وتمكن الناس وتوسع خياراتهم وفرصهم بدال عن تهميشهم ، ،
ويجعلهم مؤهلين للمشاركة في صنع القرار الذي يؤثر على حياتهم  ،وهو تطور من أجل رفاهية الفقراء
والطبيعة والمرأة ويقوم على النحو الذي يحمي البيئة  ،وهي التنمية التي تساهم في زيادة تمكين الناس
وتسعى لتحقيق العدالة فيما بينهم( .عماري . )12 :2008 :

26

ضا على أنها" :مسار يعتمد على المشاركة وترشيد الحكم الديمقراطي
يتم تعريف التنمية المستدامة أي ً
لتحقيق خيار اجتماعي مشترك".
تعرف منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة التنمية المستدامة بأنها " :إدارة وحماية قاعدة الموارد
الطبيعية  ،وكذلك تحقيق أساليب مناسبة بيئيًا ومناسبة اقتصاديًا ومقبولة اجتماعيًا  ،وتغييرات مستمرة
ومؤسسية لتلبية االحتياجات البشرية لألجيال الحالية والمستقبلية كما أنها عملية مستمرة للتعبير عن
االحتياجات االجتماعية  ،بنا ًء على مبادئ العدالة والمشاركة العامة  ،االستخدام الرشيد للموارد الطبيعية
والحفاظ على حقوق األجيال القادمة  ،وتنفيذ اإلصالحات الهيكلية في اإلطار السياسي واالجتماعي
واالقتصادي  ،وإنشاء آلية للتغيير وضمان استمراريته"(.العايب . )12 : 2011 :
يتم تعريف التنمية المستدامة على أنها" :التنمية التي تلبي االحتياجات الحالية دون المساس بقدرة األجيال
القادمة على تلبية احتياجاتهم الخاصة"  ( .بشارة . )8 :2015 :
يحدد المبدأ الثالث الذي وضعه مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية الذي عقد في ريو دي جانيرو
عام  1992التنمية المستدامة على النحو التالي " :ضرورة إعمال الحق في التنمية بحيث يمكن تلبية
االحتياجات التنموية والبيئية لألجيال الحالية والمستقبلية على قدم المساواة " ( صالح الشيخ :2002 :
.)12
كما تعرفه لجنة العلوم للبيئة والتنمية بأنها :التنمية التي تحتاج إلى تلبية االحتياجات األساسية لجميع الناس
و توسيع الفرص للمجتمع إلشباع رغباتهم في حياة أفضل ونشر القيم في المجتمع  ،وبالتالي تشجيع أنماط
االستهالك في نطاق اإلمكانات البيئية التي يرغب المجتمع في تحقيقها بشكل معقول(.بوريش:2016 :
. )5
أما "  " Edward barbierفقد عرفها بأنها  " :ذلك النشاط الذي يمكنه تحسين الرفاهية االجتماعية إلى
أقصى حد  ،مع االهتمام بالموارد الطبيعية المتاحة وتقليل األضرار واألضرار التي تلحق بالبيئة "
(. )10 :2005 : Leiserowitz&Kates
ي تولى العلم والبحث مهمة تطوير بدائل للبدائل كثيفة االستخدام للموارد المنتجات والعمليات واألنظمة.
القطاع الخاص  ،بدوره  ،مطالب بتطوير ابتكارات تكنولوجية ونماذج أعمال جديدة حتى يمكن تطوير
ضا تسريع التغيير الضروري  -من خالل االستثمارات
أنماط االستهالك المستدامة .يمكن للسوق المالي أي ً
ضا مسؤولية.
المستهدفة في الشركات المسؤولة والحلول المستدامة .بالطبع  ،يتحمل المستهلكون أي ً
كما تساهم قرارات االستهالك واالستثمار في العرض في قنوات أكثر استدامة لتوجيه وتقليل استهالك
الموارد الخاصة بهم .السياسة وكذلك الحكومة االتحادية والكانتونات و البلديات  ،بدورها  ،مطالبة بأن
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تقود الطريق بمشاريع نموذجية باإلضافة إلى مشاريع وطنية ووطنية مناسبة لخلق ظروف اإلطار الدولي
والبنى التحتية .هذا يخلق الحوافز الالزمة حتى يكيف جميع الممثلين أفعالهم وفقًا لذلك .هذا التقرير
والتدابير التي يحتوي عليها مكمل للسياسات األخرى (على سبيل المثال سياسة الطاقة والمناخ)  ،وخطط
العمل واالستراتيجيات من االتحاد والكانتونات .التماسك يجب ضمانه على أساس مستمر .على سبيل
المثال  ،تتضمن ورقة الموقف وخطة عمل المجلس االتحادي "المسؤولية االجتماعية للشركات تجاه
المجتمع والبيئة" (المسؤولية  ،المسؤولية االجتماعية) 4صكوك متعددة المواضيع (تتعلق بظروف العمل
 ،وحقوق اإلنسان  ،والبيئة  ،ومنع الفساد  ،ومصالح المستهلكين  ،وما إلى ذلك)« .خطة العمل
الوطنية لألعمال التجارية وحقوق اإلنسان »(. )www.nap-bhr.admin.ch( )NAP
والخالصة  :تعني التنمية المستدامة على المستوى االقتصادي أن على البلدان المتقدمة أن تقلل من استهالك
الطاقة والموارد بالنسبة للبلدان المتخلفة  ،فهي تعني استخدام الموارد لتحسين مستويات المعيشة والحد
من الفقر  ،على الصعيد االجتماعي واإلنساني  ،يعني ذلك السعي إلى تحقيق نمو سكاني مستقر وتحسين
مستوى الخدم ات الصحية والتعليمية خاصة في المناطق الريفية  ،على المستوى البيئي  ،يعني ذلك حماية
الموارد الطبيعية واالستخدام الرشيد لألراضي الزراعية  ،وخاصة الموارد المائيةعلى الصعيد التقني ،
ال يؤدي انتقال المجتمع إلى عصر الصناعة النظيفة إلى تلويث البيئة  ،تستخدم تقنية نظيفة للبيئة  ،ويمكن
لهذه التقنية أن تنتج أقل تلوث لطبقة األوزون  ،والمشتتات الحرارية والغازات الضارة ،النقطة المشتركة
لهذه التعريفات هي أنه من أجل تحقيق التنمية المستدامة  ،يجب أال نتجاهل البيئة  ،ويجب أال يؤدي إلى
تدمير واستنفاد الموارد الطبيعية  ،ولكن يجب نقل التكنولوجيا إلى القاعدة الصناعية والتكنولوجية القائمة.
من أجل االستخدام الرشيد للموارد الطبيعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة  ،باإلضافة إلى االهتمام
بضرورة االستخدام األمثل للموارد الطبيعية  ،والحد من التدهور البيئي بسبب االزدهار الصناعي
مؤخرا .
والعمراني والسكاني الذي شهده العالم
ً
يمكن اعتبار وجهة نظر التنمية المستدامة الواردة في تقرير  Brundtlandبمثابة دعوة لسياسات تأخذ
في االعتبار بشكل أساسي الحاجة إلى النمو االقتصادي وتهدف إلى تحقيق أقصى قدر من النمو.
منظورا مختلفًا للتنم ية االقتصادية عما كان عليه من قبل وكشف أن الجودة ال تقل
جلب المفهوم المعني
ً
أهمية عن الكمية (.)25: 1992 ،Susan Jacobson
وفي مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية الذي عقد في ريو عام  ، 1992تم اعتماد التنمية المستدامة
كهدف مشترك للبشرية جمعاء .وذكر في المؤتمر أن البشر هم في صميم اهتمامات التنمية المستدامة وأن
الحياة الصحية والمنتجة في وئام مع الطبيعة هي حق للبشرية جمعاء.يجب أن يتحقق التطور اليوم بفهم
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عادل يلبي االحتياجات البيئية واإلنمائية لألجيال الحالية والمستقبلية .لذلك  ،من أجل ضمان التنمية
المستدامة  ،ال ينبغي النظر في حماية البيئة بمعزل عن مفهوم التنمية (األمم المتحدة .)1992 ،
في هذا اإلطار  ،يرتكز فهم التنمية المستدامة على الركائز الثالث التالية.
-1

النمو االقتصادي :يمكن أن يعتمد النمو االقتص ادي  ،وهو أحد اللبنات األساسية لزيادة الرفاهية

االجتماعية  ،على زيادة كمية السلع والخدمات المنتجة .عوامل اإلنتاج المطلوبة لزيادة كمية السلع
والخدمات تواجه مشكلة الندرة .لهذا السبب  ،من المهم أن ينمو االستخدام الرشيد للموارد النادرة.
يجب أن يكون للنظام المستدام اقتصاديًا هيكل يأخذ في االعتبار االستمرارية في إنتاج السلع والخدمات ،
ويزيل االختالالت القطاعية التي تضر بعملية اإلنتاج  ،ويؤسس استدامة الديون عند مستوى يمكن إدارته
(.)28 :2001 ،Harris
في هذا الصدد  ،عندما يتم النظر في مفهوم التنمية المستدامة من حيث الجوانب االقتصادية  ،فإننا نتوصل
إلى فهم جديد حيث يتم إنتاج منتجات متوافقة بيئيًا وقابلة إلعادة التدوير ويتم تطوير السياسات االقتصادية
مع فهم المسؤولية االجتماعية .في إطار هذا الفهم  ،من الضروري تطوير وتنفيذ سياسات اقتصادية وبيئية
متعددة االتجاهات من أجل من ع المشاكل البيئية وتغيير أنماط اإلنتاج واالستهالك الحالية ( & Yıldım
.)2004: 469 ،Göktürk
-2

التنمية البيئية :إن زيادة جودة البيئة بالتوازي مع عملية النمو االقتصادي أمر بالغ األهمية من

حيث التنمية المستدامة .الغرض الرئيسي من التنمية البيئية هو ضمان قدرة النظم البيئية حول العالم على
التكيف مع الظروف الجديدة التي تتغير باستمرار.
يجب أن يعطي النظام المستدام بيئيًا األولوية للموارد المتجددة وأن يحاول استهالك الموارد غير المتجددة
ضا حماية عناصر مثل التنوع البيولوجي
التي تم استبدالها من خالل االستثمارات .يشمل هذا الفهم أي ً
والغالف الجوي وجميع النظم البيئية األخرى التي يصعب تصنيفها اقتصاديًا ولكنها مهمة للغاية للحياة
على األرض.
-3

التنمية االجتماعية  :من حيث النمو االقتصادي  ،باإلضافة إلى زيادة إنتاج السلع والخدمات ،

والحصول على زيادات في الدخل ومراعاة العوامل البيئية  ،من الضروري مراعاة عوامل مهمة مثل
التعليم والصحة والمساواة بين الجنسين والمسؤولية السياسية .من حيث التنمية االجتماعية.
ومع ذلك  ،فإن أخذ االختالفات الثقافية في االعتبار  ،وضمان التعددية  ،ونشر المشاركة وعمليات صنع
ضا مهمة للغاية .الحقوق المتساوية والعادلة في الوصول إلى
القرار على مستوى القاعدة الشعبية هي أي ً
الموارد والتوزيع العادل للمنافع التي يتم الحصول عليها هي أيضا من بين القضايا الهامة .يعتبر النضج
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الكافي للعناصر في هذه الركيزة الموجهة للفرد من نهج التنمية المستدامة ال غنى عنها لتنمية اجتماعية
مستدامة)450 : 2004 : Marin( .
 :2.3التطور التاريخي للتنمية المستدامة
بدأ مفهوم االستدامة في األدب في بداية القرن التاسع عشر .حيث قدم بيغو أسس التفكير في االستدامة في
كتبه عن االقتصاد في عامي  1912و  .1920كما يعتبر كتاب "الربيع الصامت" الذي كتبته راشيل
كارسون عام  1962نقطة تحول مهمة في مجال البيئة واالقتصاد  ،على الرغم من االنتقادات السلبية
التي تلقتها بسبب معارضتها للمواد الكيميائية المستخدمة في القطاع الزراعي وفي العمل  ،الذي يعد معل ًما
ضا كحل للمنتجات المعدلة وراثيًا المقاومة للحشرات
ها ًما في تشكيل الوعي البيئي اليوم  ،اقترح كارسون أي ً
التي تم الحصول عليها عن طريق الهندسة الوراثية ضد المواد الكيميائية السامة المستخدمة في القطاع
الزراعي (. )2012: 21 ،Çetiner
نُشرت دراسة بتكليف من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا من قبل النادي الروماني  ،الذي تأسس عام
 ، 1968في كتاب بعنوان "حدود النمو  "limits to growthنُشر عام  .1972يذكر الكتاب أن
استمرارية برامج التطوير التي يتم تنفيذها تواجه مشاكل خطيرة .العمل  ،وهو مقدمة سياسية  ،يحاول
شرح التفاعل بين خمسة متغيرات أساسية مثل السكان  ،واإلنتاج الصناعي  ،والغذاء  ،والموارد غير
المتجددة  ،والتلوث البيئي  ،ويعتبر خطوة أولى مهمة على الساحة الدولية في التنمية المستدامة ( ceylan
.)203 :1995 ،
في كتاب بعنوان "صغير جميل"  ،نشره ف .شوماخر في عام  ، 1973جادل في أن األنشطة االقتصادية
والتكنولوجية الحالية دفعت حدود النظام البيئي .إنه أحد األعمال المهمة في مجال التنمية المستدامة ألنه
يعارض الفهم االقتصادي الغربي ويدافع عن فهم االقتصاد الجديد الذي يعطي أهمية لالحتياجات الحقيقية
للناس بدالً من التعامل مع مشاكل اإلنتاج فقط.
وفي تقرير المستقبل المشترك الذي نشرته لجنة البيئة والتنمية العالمية في عام  ، 1987بدأت الدراسات
حول مفهوم التنمية المستدامة  ،التي دخلت جدول األعمال العالمي  ،في الزيادة تدريجيا ً منذ ذلك التاريخ.
الكتاب الذي نشرته موفات في عام  1996مهم ألنه يتناول التنمية المستدامة بأبعادها االجتماعية .خاصة
في حالة اسكتلندا  ،تم ذكر المؤشرات البيئية و االقتصادية والتدابير االجتماعية والسياسية ونماذج التنمية
المستدامة (.)33 :1996 ،MOFFAT
تؤكد كتب فرتادو  ،بيلت وجامي عن التنمية المستدامة  ،التي نُشرت في عام  ، 2000على أن التنمية
االقتصادية يجب أن تشمل االستدامة البيئية .الكتاب؛ إنه من بين األعمال المهمة في أدبيات التنمية
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المستدامة من حيث تضمين مفاهيم مثل اإلدارة البيئية والرفاهية والطاقة والمساواة والتجارة وصحة
اإلنسان واالستدامة البيئية (.) 39: 2000 ،Furtado
وفقًا لـ  ، . Hopwood et alالتنمية المستدامة هي نهج لديه القدرة على معالجة المشكالت األساسية
لإلنسانية .ومع ذلك  ،من أجل تحقيق ذلك  ،من الضروري جعل فهم التنمية المستدامة أكثر وضو ًحا وفه ًما
 ،والتركيز على سبل العيش المستدامة واالستدامة البيئية طويلة األجل  ،ووضع مبادئ أساسية قوية في
مجاالت المساواة االجتماعية والبيئية (.)38 :2005 ،HOPWOOD
جادل سنيدون وآخرون في دراساتهم لعام  2006بأن النظام العالمي الجديد  ،المسمى بالتنمية المستدامة
 ،يواجه العديد من المشكالت المذهلة.
تم التأكيد على أن التعددية مهمة  ،ويجب وضع سياسات مستدامة وسياسات مستدامة  ،والتعاون في
مجاالت االقتصاد البيئي  ،واإليكولوجيا السياسية والتنمية أمر ضروري من أجل خلق نقطة انطالق في
إعادة بناء التنمية المستدامة ( . )2006: 253 ،Sneddon et al.الدراسة المسماة "مؤشر األداء
البيئيالتي أعدتها جامعة ييل وجامعة كولومبيا ونشرت في عام  ، 2008قيمت التنمية المستدامة بأبعادها
االقتصادية.
وفقًا للتقرير  ،يمكن أن تحدث التغييرات البيئية بأشكال مختلفة أثناء عملية التطوير .وقد ذُكر أن هذه
التغييرات قد تنشأ عن األنشطة االقتصادية أو النمو السكاني في البلدان المتقدمة والنامية  ،بينما قد تحدث
في االقتصادات المتخلفة بسبب عوامل مثل عدم وجود االحتياجات الصحية األساسية أو ندرة مياه الشرب
النظيفة.
ونتيجة للتحليالت التي أجريت على  149دولة  ،كانت البلدان التي حصلت على أعلى درجات بيئية هي
سويسرا والسويد والنرويج وفنلندا وكوستاريكا  ،في حين تم تحديد مالي وموريتانيا وسيراليون وأنغوال
والنيجر على أنها البلدان التي لديها أسوأ العوامل البيئية .الدرجة (. )8 :2008 ،ESTY
وفقًا لـ  Tietenbergو  ، Lewisالتنمية المستدامة هي فهم للتنمية حيث يتم استخدام جميع الموارد
لتلبية احتياجات األجيال القادمة .يجب تطوير تقنيات خاصة ألن تقنيات التقييم المستخدمة ال تتكيف مع
الموارد البيئية ( .)35:2009:TIETENBERG, Tom ve LEWIS
 Ciegisوآخرون  ،في دراستهم حول محتوى مفهوم التنمية المستدامة  ،ذكر أن المفهوم  ،الذي يمكن
ضا المحتوى االجتماعي والبيئي
تعريفه مئات المرات  ،ليس له محتوى اقتصادي فحسب  ،بل يشمل أي ً
والكفاءة و أبعاد المساواة.
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وفي الدراسات تعتبر المجاالت المواضيعية في أدبيات التنمية المستدامة ؛ يذكر أنه يمكن تصنيفها في
إطار البعد المفاهيمي  ،والمحتوى  ،والمناقشات األكاديمية والجيوبوليتيكية.
منذ تحليل قضايا االستدامة على أساس األنظمة  ،تم التعامل مع سياسات التنمية بأبعاد مختلفة ويمكن
الحصول على مصفوفات السياسات في إعداد السيناريوهات المستدامة من بين القضايا المذكورة في
الدراسة (.)34 :2009 ،Ciegis et al.
درس ديمبسي وآخرون مفهوم االستدامة االجتماعية في السياق الحضري بالتفصيل في دراساتهم لعام
 . 2011في الدراسة  ،ذكر أن االستدامة االجتماعية لها معياران أساسيان مثل الوصول العادل واالستدامة
الذاتية االجتماعية( .)289 : 2011 :Dempsey et al.
أوال  :مؤتمر ستوكهولم لعام  1972منذ نهاية الحرب العالمية الثانية  ،كان هناك اعتقاد واسع النطاق في
البلدان النامية والصناعية بأن الموارد موجودة في الطبيعة بطريقة غير محدودة ويتم التعامل معها على
أساس أنها سلع مجانية وليست لها قيمة  ،األمر الذي شجع على استغالل هذه الموارد وإهدارها أكثر
فأكثر ( .غنيم و آخرون . )5 :2007 :
في الفترة من  5إلى  16يوليو  ، 1972انعقدت قمة األمم المتحدة حول البيئة البشرية في ستوكهولم.
وناقش هذا االجتماع ألول مرة القضايا البيئية وعالقتها بواقع الفقر ونقص التنمية في العالم .وأعلن بعض
الناس أن الفقر وانعدام التنمية هما أسوأ عدو بيئي .من ناحية أخرى  ،انتقد هذا االجتماع الدول والحكومات
التي ال تزال تتجاهل البيئة عند التخطيط للتنمية.
وأصدر المؤتمر أول وثيقة دولية تضمنت مبادئ وتوصيات للعالقات بين الدول  ،داعيا جميع الحكومات
والمنظمات الدولية إلى اتخاذ اإلجراءات الالزمة والمناسبة لحماية البيئة وحماية اإلنسان من الكوارث
البيئية في ظروف معيشية مناسبة .يضمن جودة الحياة وكرامة الناس وسعادتهم  ،لكن اإلعالن ال ينص
على معيار البيئة الالئقة أو مؤشر على عالقة متوازنة بين الناس والبيئة(.عبدهللا . )144 : 1998 :
 :3.3إستعمال مصطلح التنمية المستدامة
قدمت لجنة بروندالند تقرير بعنوان (مستقبلنا المشترك) إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة في عام 1987
واعتمدته الجمعية العامة في عام  .1989واستندا على ذلك التقرير تم عقد مؤتمر البرازيل عام .1992
()82 :2009 : Macquart&Démontiez
نظرا ألن التنمية المستدامة تسعى جاهدة لتلبية االحتياجات والتوقعات الحالية دون المساس بالقدرة على
ً
تلبية االحتياجات المستقبلية  ،فإن التقرير غطي فصال بأكمله حول التنمية المستدامة وحددها بدقة ,لذلك ،
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قررت الجمعية العامة لألمم المتحدة في عام  1989عقد مؤتمر للتنمية المستدامة في ريو دي جانيرو ،
البرازيل في عام  . 1992واقترح المؤتمر سلسلة من الوثائق القانونية  ،ممثلة في "إعالن قمة األرض"
(إعالن ريو)  ،و "جدول أعمال القرن  ، "21ومبادئ حماية الغابات  ،و "اتفاقية تغير المناخ" و "اتفاقية
التنوع البيولوجي"(. )27 : 2006 : André Hertig
-1

إعالن ريو

ويتضمن  28مبدأً تركز على التنمية المستدامة .في المبدأ األول لإلعالن  ،وجدنا أن "البشر هم في صميم
االهتمامات المتعلقة بالتنمية المستدامة ، « .ينص المبدأ الثالث على وجوب إعمال الحق في التنمية من
أجل تلبية االحتياجات التنموية والبيئية لألجيال الحالية والمستقبلية بشكل منصف.كما نجد في المبدأ الرابع:
"من أجل تحقيق التنمية المستدامة  ،تعتبر حماية البيئة جز ًءا ال يتجزأ من عملية التنمية  ،وال يمكن النظر
إليها بمعزل عن غيرها ، ".المبدأ التاسع ينص على أن "جميع الدول يجب أن تتعاون لزيادة فهمها للعلم
من خالل تبادل المعرفة العلمية والتكنولوجية لتعزيز بناء القدرات الذاتية من أجل التنمية المستدامة .وينص
المبدأ العشرون على أن المرأة عنصر حيوي في إدارة التنمية البيئية .لذلك  ،فإن مشاركتهم ضرورية
لتحقيق التنمية(.إعالن ريو . )2016 :
-2

جدول أعمال القرن 21

تم اعتماد هذا الجدول من قبل  182دولة ويعكس الخطة التفصيلية لتحقيق التنمية المستدامة لألرض في
القرن الحادي والعشرين  ،ويتضمن جدول أعمال القرن  21سلسلة من الموضوعات  ،مقسمة إلى 40
ى استراتيجيًا .ومن الجوانب المهمة أنه يشمل اإلجراءات
فصالً و  115مجال عمل  ،يمثل كل منها مستو ً
الشاملة الالزمة لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة www .arabic ,eco - (.
. )powermagazine , com
-3

اتفاقية التغيرات المناخية

تنص (الفقرة  4من المادة  )3من االتفاقية على الحق في التنمية المستدامة  ،على أن" :للبلدان الحق في
التنمية المستدامة  ،ويجب على البلدان اتباع السياسات واإلجراءات لضمان حماية النظام المناخي من
األنشطة البشرية  ،ويجب أن تتبع السياسات واإلجراءات الخاصة بكل منها :اتخاذ التدابير المناسبة في
ظل ظروف خاصة وإدماجها في خطط التنمية الوطنية  ،مع األخذ في االعتبار أن التنمية االقتصادية هي
ركيزة مهمة التخاذ تدابير للحد من تغير المناخ.)www.un.org/voir(.
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-4

اتفاقية التنوع البيولوجي:

تتضمن المواد  08و  10و  11و  12و  13من اتفاقية التنوع البيولوجي العديد من األحكام التي تتطلب
إجراءات تنظيمية لتعزيز الصلة بالتنمية المستدامة في مجال حماية التنوع البيولوجي(ابو زنط :2010 :
. )81
 :4.3االنتقادات التي وجهت لمفهوم التنمية المستدامة
لقد وجهت العديد من االنتقادات لمفهوم التنمية المستدامة  ،ومعظم االنتقادات موجهة إلى مفهوم تقرير
لجنة ميناء نتالند .بغض النظر عما إذا قمنا بإدراج هذه التعريفات أم ال  ،فإن النقد الرئيسي لهذه التعريفات
هو أنها تفتقر إلى الغطاء العلمي النظري  ،مما يعني أنه "طالما لم يدرس االقتصاديون التنمية المستدامة
 ،فإن تعريف هذا المفهوم يساوي" .فلتجربه فقط ..وفي هذا الصدد يعتقد البعض أن التنمية المستدامة
ليست أكثر من فكرة سياسية اقترحتها األمم المتحدة  ،والهدف من وراءها هو حث دول العالم الثالث على
االنضمام إلى البرامج البيئية لدول الشمال .ويمكن تتبع المسار األيديولوجي العودة إلى السوق األوروبية
في نهاية القرن الثامن عشر(.الغامدي . )10 : 2009 :
لطالما اتسم تعريف التنمية المستدامة بالغموض وبه العديد من التناقضات .لم يقم الفكر االقتصادي
الكالسيكي وال الفكر الكالسيكي الجديد منذ عهد آدم سميث بإجراء تحليل اقتصادي جاد ومتعمق  ،كما أنه
لم يتوسع في النظرية االقتصادية المفصلة للتنمية المستدامة .لذلك  ،من الضروري أن يفكر االقتصاديون
المعاصرون في النظرية االقتصادية للتنمية المستدامة على أساس نفس الطريقة أو طريقة أخرى متبعة
لتشكيل نظرية المنافسة الكاملة ..فيما يتعلق بالفكرة الكالسيكية  ،عند إدخال مؤشر صافي الدخل القومي
 ،يتم التعامل مع التنمية المستدامة  ،ولكن يتم التعامل معها بشكل مناسب  ،مثل التعامل مع قضايا
الرفاهية. )7 : 1997 : Ministère de l'industrie du Canada(.
ومع ذلك  ،لم يتوصل رواد هذه الفكرة إلى نموذج مصاغ بشكل ال لبس فيه للتنمية المستدامة  ،ولم
يتوصلوا إلى تعريف متفق عليه للتنمية المستدامة" .ويعتق د بعض الناس أن مفهوم التنمية المستدامة" له
أهمية فلسفية وليس مفهو ًما قابالً للتطبيق .ولكي يرتقي إلى البعد الثاني "قابلية التطبيق " يجب أن يكون
أحد مكونات التنمية المستدامة .ثقافة المجتمع وجزء من بنيته المعرفية: 2005 : Susan Baker (..
. )15
كما انتقد بشكل خ اص مفهوم تقرير لجنة ميناء تونالند ألن التعريف يتجاهل العديد من الجوانب التي يجب
التركيز عليها ويمكن أن تحقق التنمية المستدامة .ومن بين األحداث األربعة التي تم تجاهلها في التعريف
 ،البعد الزمني  ،والبعد المالي  ،والبعد الفني  ،والبعد األيديولوجي  ،أما البعد الزمني فيشير التعريف إلى
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المسؤوليات الحالية والمستقبلية لتحقيق التنمية دون تطوير .حول التمويل من ناحية أخرى  ،ال يشير
التعريف إلى العبء المالي الذي يجب أن تتحمله تدابير الرقابة على القضايا البيئية واالجتماعية الماضية
والحالية والمستقبلية .أما بالنسبة للتكنولوجيا  ،فالتعريف ينظر إلى التكنولوجيا فقط من منظور سلبي ،
األمر الذي يؤدي إلى مبدأ الحيطة و الحذر. )96 : 2003 : MASAKAZU(..
ضا من يعتقد أن "هذه االختالفات كبيرة جدًا لدرجة أن معظم المتخصصين لم يتوصلوا إلى توافق
هناك أي ً
في اآلراء بشأن عناصر أور التي يجب أن توجد فيها االستدامة والعناصر األخرى القابلة للقياس" .ومن
االنتقادات أن التعارف ينطبق على األجيال القادمة وضرورة تلبية احتياجاتهم الضرورية .تحقيق ذلك
يعتمد على عنصر التنمية المستدامة ليس فقط على مستوى الدولة نفسها  ،ولكن على مستوى العالم ككل.
وفي هذا الصد د " ،لن يكون هناك إجماع بين الدول حول كيفية تحقيق ذلك ألن التعريفات ال تتعلق باإلطار
االستراتيجي الذي يسمح لدول العالم بتحقيق التنمية المستدامةLOURES, L., SANTOS, R. (".
. )72 : 2007 :and THOMAS
هناك انتقاد آخر لتعريف برونتالند على وجه الخصوص يتعلق بعدم دقته فيما يتعلق بحماية اإلرث
الطبيعي.
كما تم انتقاد نفس التعريف لعدم التمييز بين التنمية والنمو االقتصادي .لذلك سيكتشف الشخص اليقظ في
التعريف أنه ال يوجد فرق بين التنمية والنمو االقتصادي  ،ألن التركيز على األخير في الماضي أدى إلى
اختالل التوازن على المستويين البيئي واالجتماعي)16-15 :1997 :DE BAKER(.
 :5.3أبعاد التنمية المستدامة:
ضا الجوانب االقتصادية
االستدامة لها أبعاد مختلفة ألنها ال تستند إلى الجانب البيئي  ،ولكنها تشمل أي ً
واالجتماعية  ،وهذه األبعاد متداخلة ومتشابكة .تعمل في إطار تفاعلي يتم تنظيمه وترشيده بدقة حيث
يكرسون جميعًا مبادئ وأساليب التنمية المستدامة تتمثل أبعاد التنمية المستدامة في ثالث أبعاد أساسية
وهي:
-1

البعد االقتصادى :تعني التنمية المستدامة تحقيق االستمرارية من خالل توليد دخل مرتفع يمكن

إعادة استثماره لتمكين تبادل الموارد وتجديدها وصيانتها  ،فضالً عن استمرار إنتاج السلع والخدمات
والحفاظ على مستوى معين من التوازن  ،والذي يشمل العناصر التالية :النمو االقتصادي المستدام  ،وكفاءة
رأس المال  ،واإلنصاف االقتصادي وكذلك تلبية وتلبية االحتياجات األساسية .نصيب الفرد من استهالك
الموارد الطبيعية ؛ وف ي هذا الصدد  ،تمتلك البلدان الصناعية المتقدمة ضعف نصيب الفرد من النفط والغاز
والفحم مقارنة بنصيب الفرد في البلدان النامية.
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وقف هدر الموارد :من خالل التقليل المستمر لمستوى إهدار الطاقة والموارد الطبيعية من خالل تحسين
مستوى الكفاءة وتغيير نمط الحياة جذريًا.
ا -الحد من التفاوتات في توزيع الدخل :وذلك ألن توزيع الدخل والثروة في المجتمع له تأثير أساسي على
النمو االقتصادي نفسه  ،وبالتالي يجب تقليل التفاوتات المتزايدة في الدخل والحصول على الرعاية الصحية.
نظرا ألن عبء الفقر وتحسين مستويات المعيشة أصبح مسؤولية كل من
ب -المساواة في توزيع المواردً :
البلدان الفقيرة والغنية  ،فإن هذه المسؤولية تتمثل في جعل الوصول إلى الموارد والمنتجات والخدمات في
نظرا لعدم تكافؤ الفرص في الوصول إلى التعليم والخدمات االجتماعية والطبيعة الثانية
متناول الجميع
ً
للموارد هو عائق أمام التنمية.
ج -تقليص اإلنفاق العسكري وتحويل الموارد من اإلنفاق العسكري إلى اإلنفاق التنموي.
-2

البعد االجتماعي:

يركز البعد االجتماعي للتنمية المستدامة على حقيقة أن اإلنسان هو جوهر التنمية وهدفها النهائي من خالل
االهتمام بالعدالة االجتماعية ومحاربة الفقر وتوفير الخدمات االجتماعية لجميع من يحتاجون إليها ،وضمان
الديمقراطية من خالل إشراك الناس في عمليات صنع القرار .بطريقة شفافة ومستدامة ،والمؤسسات
والتنوع الثقافي.
ويشمل هذا البعد المتطلبات االجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة:
ا -أسلوب الحكم الديمقراطي :يعتبر من أهم متطلبات تحقيق التنمية المستدامة وضمان الحوكمة الرشيدة
للمجتمع ،ويتم انتخابه ديمقراطيا ً على أن يشارك جميع األفراد في الحكم ،لذلك فإن تبني أسلوب الحكم
الديمقراطي هو أساس التنمية.
ب -أهمية التوزيع السكاني :يعني دعم التنمية الفردية إلبطاء حركة الهجرة من الريف إلى المدن الكبيرة
بسبب العواقب البيئية الوخيمة  ،وكذلك اتخاذ إجراءات سياسية محددة من خالل تنفيذ التقنيات التي تقلل
من األثر البيئي للتوسع الحضري  ،وكذلك العمل على توزيع السكان بين المناطق الحضرية والريفية
بشكل مخطط بحيث ال يضر بالبيئة الخضراء المتمثلة باألراضي الزراعية وللتقليل من التلوث بالمدن
الكبيرة.
ج -التعليم والصحة :الهدف من التنمية البشرية المستدامة هو توفير االحتياجات األساسية من الخدمات
الصحية وبرامج التعليم الشامل ،والحصول على تنمية معرفية لألفراد لتعزيز استدامة التنمية
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-3

البعد البيئي:

وذلك من خالل مراعاة القيود البيئية  ،بحيث يكون لكل نظام بيئة وقيود معينة  ،ال يمكن التغلب على هذه
القيود واالستهالك واالستنزاف  ،إذا تم تجاوز هذه الحدود فسوف يتدهور النظام البيئي  ،وعلى هذا
األساس يجب وضع قيود في مواجهة االستهالك والنمو السكاني والتلوث وسوء طرق اإلنتاج واستهالك
المياه وقطع األشجار وتآكل التربة .وهي تركز على استقرار الموارد الطبيعية  ،وتجنب التنمية غير
المعقولة للموارد غير المتجددة  ،وتحمي التنوع البيولوجي  ،وتستخدم التقنيات النظيفة التي يمكن أن
تتكيف مع التوازن البيئي وتحققه  ،ويجب حماية البيئة بطريقة صحية .تحقيق التوازن الطبيعي وضمان
إنتاج الموارد المتجددة دون استهالك الموارد غير المتجددة  ،ويهدف محور التحكم في التوازن البيئي
للموارد الطبيعية إلى تحسين مستويات المعيشة من جميع الجوانب وتنظيم الموارد البيئية  ،مما يجعلها
عنصرا أساسيًا في أي أنشطة تنموية .التأثير على اتجاهات التنمية واختيار األنشطة ومواقع المشروع
ً
للحفاظ على السالمة البيئية ( الخزعل . )133 :2018 :
 :6.3الترابط بين األبعاد األساسية للتنمية المستدامة
يمكننا ذكر الجوانب الثالثة للتنمية المستدامة مترابطة على النحو التالي:
-1

-اقتصاديا  :يشير النظام المستدام اقتصاديًا إلى نظام يمكنه إنتاج السلع والخدمات باستمرار ،

والحفاظ على درجة معينة من التوازن االقتصادي القابل للتحكم بين الناتج العام والدين العام  ،ومنع
االختالالت االجتماعية التي تسببها السياسات االقتصادية..
-2

بيئيا  :يجب أن يحافظ النظام المستدام بيئيًا على قاعدة موارد طبيعية مستقرة وأن يتجنب االستهالك

المفرط للموارد المتجددة وغير المتجددة .وهذا يشمل حماية التنوع البيولوجي  ،وتوازن الغالف الجوي ،
وإنتاجية التربة  ،واإليكولوجيا الطبيعية األخرى التي ال تُصنف عادةً على أنها موارد اقتصادية.
-3

-اجتماعيا  :يجب أن يكون النظام مستدا ًما اجتماعيًا من حيث تحقيق العدالة التوزيعية  ،وتوفير

الخدمات االجتماعية مثل الرعاية الصحية والتعليم للمحتاجين  ،والمساواة بين الجنسين  ،والمسؤولية
السياسية والمشاركة الشعبية.
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رسم توضيحي  :2ترابط أبعادعملية التنمية المستدامة

المصدر  (:غنيم و أبو زنط )41 :2009 :

وقد حاول آخرون تمثيل العالقة بين األبعاد الثالثة بشكل أكثر دقة وهو كالتالي :إن كل بعد من األبعاد
الثالثة يتكون من عدد من المنظومات الفرعية األخرى أو العناصر والتي يحددها الشكل التالي:
رسم توضيحي  :3تداخل أبعادعملية التنمية المستدامة

المصدر  (:غنيم و أبو زنط )42 :2009 :
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 :7.3االبعاد الثانوية للتنمية المستدامة
باإلضافة إلى األبعاد الثالثة األولى ،أضاف بعض األشخاص أبعادًا ثانوية ،وتمثل هذه األبعاد الثانوية
ضا ثالثة أبعاد ،وهي:
أي ً
-1

البعد الفني أو (األبعاد اإلدارية والفنية)  ،ويرتبط هذا البعد بالتحول إلى عمال النظافة .باإلضافة

إلى التقنيات األكثر كفاءة  ،يتجه المجتمع نحو عصر يستخدم فيه أقل قدر من الطاقة والموارد  ،وهدفه
إنتاج أقل الغازات والملوثات في النظام التكنولوجي  ،واستخدام معايير معينة للحد من تدفق النفايات ،
والعودة النفايات داخليا( .فروحات )11 :2012:
يعتبر المستوى التقني عامالً مهما ً في تحقيق التنمية المستدامة  ،ألنه من أجل تحقيق التنمية المستدامة ،
من الضروري التحول من التكنولوجيا كثيفة الموارد إلى تكنولوجيا المعلومات كثيفة  ،مما يخفي التحول
من االعتماد على رأس المال اإلنتاجي إلى التبعية .فيما يتعلق بالتنمية المستدامة لرأس المال البشري
واالجتماعي  ،ال يمكن تحقيق التنمية المستدامة إال من خالل اإلنتاج بالطرق التالية :الحفاظ على األنواع
الخمسة المذكورة أعاله من المخزون الرأسمالي وزيادتها .لذلك  ،يجب أن تكون العمليات االقتصادية
األساسية الثالث المتمثلة في اإلنتاج والتوزيع واالستهالك أضف إليه من خالل الخطوة الرابعة وهي
المحافظة على الموارد.ويضاف خامسا بعد اخر يسمي بالبعد الثقافي  ،فمنذ المصادقة على "االتفاقية
الدولية للتنوع الثقافي" لعام  ، 2005يجب إدراج هذا المستوى وإشراك األجيال القادمة واالستخدام الرشيد
للموارد الطبيعية( .فروحات .)14 :2012 :
 :8.3أهداف التنمية المستدامة:
تسعي التنمية المستدامة من خالل ألياتها و أجهزتها الي تحقيق عدة أهداف منها:
-1

تحسين الوعي بإدارة الموارد الطبيعية في البالد وقدرات اإلدارة المعقولة لتحقيق حياة أفضل

لجميع طبقات المجتمع.
-2

احترام البيئة الطبيعية من خالل تنظيم العالقة بين األنشطة البشرية والعناصر البيئية  ،وعدم

اإلضرار بالبيئة الطبيعية  ،باإلضافة إلى تعزيز الوعي البيئي لدى الناس وتنمية الشعور بالمسؤولية
الشخصية تجاه القضايا البيئية.
-3

ضمان دمج التخطيط البيئي في جميع مراحل تخطيط التنمية لتحقيق التنمية العقالنية والواعية

للموارد الطبيعية لمنع استهالك الموارد الطبيعية أو تدميرها.
-4

ربط التكنولوجيا الحديثة لخدمة األهداف االجتماعية  ،وجمع بيانات أساسية كافية بالخصائص

البيئية لوضع خطة تنمية معقولة.
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-5

إطالع الجمهور على التحديات التي تواجهها في مختلف المجاالت لضمان المشاركة الجماهيرية

الفعالة.
-6

إيالء اهتم ام خاص لألنظمة المعرضة للخطر سواء كانت مصادر مياه معرضة للتلوثأو أراضي

زراعية مهددة بالتهجير , ,أو النمو العمرانيالعشوائي ( .بشاره )27 :2015:
-7

تحقيق نمو اجتماعي جيد اقتصاديًا واجتماعيًا ونفسيًا من خالل تخطيط وتنفيذ سياسات التنمية ،

والتركيز على مجاالت وجوانب النمو .
-8

توفير سبل العيش :وهذا يعني القدرة على تلبية االحتياجات الضرورية  ،بما في ذلك المأكل و

المشرب والسكن والصحة والسالمة  ،وهي كلها متطلبات أساسية حتى يتمكن األفراد من البقاء على قيد
الحياة واالستمرار في العيش( .احمد خضر . )52 : 2012 :
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الفصل الرابع
الجانب العملي
سوف نتن اول في هذا الفصل التحليل الكمي ألثر اإلقتصاد األخضر بمميزاته ( القيادة و المناخ ), )L.C
وكفاءة القطاعات  , E.sوالسوق واالستثمارات الخضراء M.sوالبيئة ورأس المال الطبيعي ) E.Nفي
البيئة المستدامة ومتغيراتها ( نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي ) .
وسيتم إستخدام بيانات لمائة وإحدى وثالثون دولة على مؤشر االقتصاد األخضر العالمي للعام 2019
وبإستخدام عدد من األساليب االقتصادية مثل معامل االنحدار البسيط والمتعدد وإستخدام  F,Tومستوى
المعنوية عند ( ) 0,05و ( )0,01و تحليل الناتج واختبار الفرضيات.
وبموجب ماسبق سنتناول في هذا الفصل المتغيرات اآلتية :
 :1.4مفهوم اإلقتصاد األخضر
 :2.4منهجية البحث في اإلقتصاد القياسي
-1

مرحلة تعيين النموذج  :ويقصد بها صياغة العالقات االقتصادية حتى نتمكن من قياس معامالتها

 ,وعليه يمكن تحديد متغيرات الدراسة إعتماداَ على مصادر عديدة مثل النظرية اإلقتصادية والمعلومات
المتاحة من الدراسات السابقة من خالل تحديد المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة (المعتمدة)  ,وكذلك
ضرورة تحديد الشكل الرياضي للنموذج تحديد المعادالت التي يحتوي عليها النموذج  ,وكذلك ضرورة
تحديد التوقعات من حجم المعلمات العالقات اإلقتصادية .
-2

تحديد متغيرات الدراسة  :وبموجبه سيتم تحديد المتغيرات المستقلة والمتمثلة باألقتصاد األخضر

ومكوناته المختلفة  ,مثل القيادة وتغيير المناخ  ,كفاءة القطاعات  ,السوق واالستثمارات الخضراء  ,البيئة
والرأس مال الطبيعي ,ويتم عن طريق مؤشر االقتصاد االخضر بمعرفة مستوى إنجاز الدولة التي ترغب
الوصول الى االقتصاد األخضر  ,ومن ثم اإلعتماد على بيانات ( )124دولة من دول العالم .

41

-3

تحديد التوقعات القبلية  :وهي مختلف وجهات النظر لكتاب نصوص هذه الفقرة  ,فهناك من يرى

بأن لإلقتصاد األخضر دور في تحقيق النمو اإلقتصادي  ,ويرى بعض اآلخر عكس ذلك  ,وعلى العموم
فإن اإلقتصاد األخضر يساهم في تحسين أداء اإلقتصادي  ,وزيادة اإلستثمارات الخضراء  ,والدخول في
أسواق جديدة  ,واإلستثمار في رأس المال الطبيعي ومنها :
-4

تقدير معلمات النموذج :

وبموجبه وبعد جمع البيانات الخاصة بالمتغيرات المستقلة والمعتمدة واختيار االسلوب االحصائي المناسب،
يمكن التوصل الى نتائج الدراسة.
جدول  1نتائج تحليل االنحدار البسيط الختبار العالقة بين المتغير المستقل مجتمعةوالمتغير المعتمد مجتمعة
مصدر

مجموع

درجات

مجموع

التباين

المربعات

الحرية

المربعات

SS

DF

MS

7.312

1

7.312

بين

R2

0.643

F

84.046

F

مستوى

الجدولية

المعنوية

2.52

0.000

المجموعات
داخل

11.243

129

0.087

المجموعات
المجموع

18.555

130

الكلي
=df =1-130124 N

p*<0.05

يمثل مضمون هذا التحليل على اختبار الفرضية الرئيسية االولى  ,والتي تنص على  :أن مؤشر اإلنجاز
لكل من القيادة وتغير المناخ ،كفاءة القطاعات ،السوق واالستثمارات الخضراء ،البيئة وراس المال
الطبيعي يؤثر في النموذج .
يتبين من الجدول ( )1بأن قيمة ( )Fالمحسوبة و البالغة ( )84.046هي أكبر من قيمتها المجدولة والبالغة
( ,)2.52كما أن مستوى المعنوية (  )P – Valueوالبالغة ( )0,000كان أقل من مستوى المعنوية
للدراسة والبالغة (( )0,05وضمن درجتي حرية ( , ) 1 -130وبلغت القدرة التفسيرية للمتغير المستقل
االقتصاداألخضر  ,بمتغيراته القيادة و تغيير المناخ  ,كفاءة القطاعات  ,والسوق واالستثمارات الخضراء
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 ,البيئة ورأس المال الطبيعي ) في المتغير المعتمد للتنمية المستدامة ( نصيب الفرد من الناتج المحلي
االجمالي ) بحسب معامل التحديد ( ,)0.643( = (R2أي أن ما معدله (  )% 64,3من االختالفات
المفسرة في المتغير المعتمد تعود الى تاثير المتغيرات المستقلة وبالمقابل فان ( )% 45,7من االستجابة
تعود لمتغيرات اخرى خارج نطاق هذه الدراسة وهذا يشير الى تحقيق الفرضية االولى .
جدول  :2نتائج تحليل االنحدار البسيط الختبار العالقة بين المتغير المستقل (القيادة وتغير المناخ) والمتغير
المعتمد مجتمعة
مصدر

مجموع

درجات

مجموع

التباين

المربعات

الحرية

المربعات

SS

DF

MS

7.058

1

7.058

بين

R2

0.543

F

88.225

F

مستوى

الجدولية

المعنوية

2.52

0.000

المجموعات
داخل

10.298

129

0.080

المجموعات
المجموع

17.356

130

الكلي
=df =1-130124 N

p*<0.05

يمثل مضمون هذا التحليل على اختبار الفرضية الرئيسية الثانية ,والتي تنص على  :أن مؤشر اإلنجاز
القيادة وتغير المناخ يؤثر في النموذج .
يتبين من الجدول ( )2بأن قيمة ( )Fالمحسوبة و البالغة ( )88.225هي أكبر من قيمتها المجدولة والبالغة
( ,)2.52كما أن مستوى المعنوية (  )P – Valueوالبالغة ( )0,000كان أقل من مستوى المعنوية
للدراسة والبالغة (( )0,05وضمن درجتي حرية ( , ) 1 -130وبلغت القدرة التفسيرية للمتغير المستقل
القيادة وتغير المناخ في المتغير المعتمد التنمية المستدامة ( نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي )
بحسب معامل التحديد ( ,)0.543( = (R2أي أن ما معدله (  )% 54,3من االختالفات المفسرة في
المتغير المعتمد تعود الى تأثير القيادة وتغير المناخ  ،وبالمقابل فان ( )% 45,7من االستجابة تعود
لمتغيرات اخرى خارج نطاق هذه الدراسة وهذا يشير الى تحقيق الفرضية الثانية .
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جدول  :3نتائج تحليل االنحدار البسيط الختبار العالقة بين المتغير المستقل (كفاءة القطاعات) والمتغير
المعتمد مجتمعة
مصدر التباين مجموع

بين

درجات

مجموع

المربعات

الحرية

المربعات

SS

DF

MS

1 10.142

10.142

R2

0.511

F

F

مستوى

الجدولية

المعنوية

2.52 106.758

0.000

المجموعات
داخل

129 12.236

0.095

المجموعات
المجموع

130 22.378

الكلي
=df =1-130124 N

p*<0.05

يمثل مضمون هذا التحليل على اختبار الفرضية الرئيسية الثالثة  ,والتي تنص على  :أن مؤشر اإلنجاز
لكفاءة القطاعات يؤثر في النموذج .
يتبين من الجدول ( )3بأن قيمة ( )Fالمحسوبة و البالغة ( )106.758هي أكبر من قيمتها المجدولة
والبالغة ( ,)2.52كما أن مستوى المعنوية (  )P – Valueوالبالغة ( )0,000كان أقل من مستوى
المعنوية للدراسة والبالغة (( )0,05وضمن درجتي حرية ( , ) 1 -130وبلغت القدرة التفسيرية للمتغير
المستقل كفاءة القطاعات في المتغير المعتمد التنمية المستدامة ( نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي
) بحسب معامل التحديد ( ,)0.511( = (R2أي أن ما معدله (  )% 51,1من االختالفات المفسرة في
المتغير المعتمد تعود الى تأثير القيادة وتغير المناخ  ،وبالمقابل فان ( )% 48,9من االستجابة تعود
لمتغيرات اخرى خارج نطاق هذه الدراسة وهذا يشير الى تحقيق الفرضية الثالثة .

44

جدول  :4نتائج تحليل االنحدار البسيط الختبار العالقة بين المتغير المستقل (السوق واالستثمارات
الخضراء) والمتغير المعتمد مجتمعة
مصدر التباين مجموع

بين

درجات

مجموع

المربعات

الحرية

المربعات

SS

DF

MS

1 15.149

15.149

R2

0.699

F

F

مستوى

الجدولية

المعنوية

2.52 161.160

0.000

المجموعات
داخل

129 12.165

0.094

المجموعات
المجموع

130 27.314

الكلي
=df =1-130124 N

p*<0.05

يمثل مضمون هذا التحليل على اختبار الفرضية الرئيسية الرابعة ،والتي تنص على :أن مؤشر السوق
واالستثمارات الخضراء يؤثر في النموذج.
يتبين من الجدول ( )4بأن قيمة ( )Fالمحسوبة و البالغة ( )161.160هي أكبر من قيمتها المجدولة
والبالغة ( ,)2.52كما أن مستوى المعنوية (  )P – Valueوالبالغة ( )0,000كان أقل من مستوى
المعنوية للدراسة والبالغة (( )0,05وضمن درجتي حرية ( , ) 1 -130وبلغت القدرة التفسيرية للمتغير
المستقل كفاءة القطاعات في المتغير المعتمد التنمية المستدامة ( نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي
) بحسب معامل التحديد ( ,)0.699( = (R2أي أن ما معدله (  )% 69,9من االختالفات المفسرة في
المتغير المعتمد تعود الى تأثير القيادة وتغير المناخ  ،وبالمقابل فان ( )% 40,1من االستجابة تعود
لمتغيرات اخرى خارج نطاق هذه الدراسة وهذا يشير الى تحقيق الفرضية الرابعة .
الجدول ()5
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جدول  :5نتائج تحليل االنحدار البسيط الختبار العالقة بين المتغير المستقل (البيئة وراس المال الطبيعي)
والمتغير المعتمد مجتمعة
مصدر التباين مجموع

بين

درجات

مجموع

المربعات

الحرية

المربعات

SS

DF

MS

1 12.241

12.241

R2

0.578

F

F

مستوى

الجدولية

المعنوية

2.52 142.337

0.000

المجموعات
داخل

129 11.123

0.086

المجموعات
المجموع

130 23.364

الكلي
=df =1-130124 N

p*<0.05

يمثل مضمون هذا التحليل على اختبار الفرضية الرئيسية الخامسة ،والتي تنص على :أن مؤشر السوق
واالستثمارات الخضراء يؤثر في النموذج.
يتبين من الجدول ( )5بأن قيمة ( )Fالمحسوبة و البالغة ( )142.337هي أكبر من قيمتها المجدولة
والبالغة ( ,)2.52كما أن مستوى المعنوية (  )P – Valueوالبالغة ( )0,000كان أقل من مستوى
المعنوية للدراسة والبالغة (( )0,05وضمن درجتي حرية ( , ) 1 -130وبلغت القدرة التفسيرية للمتغير
المستقل كفاءة القطاعات في المتغير المعتمد التنمية المستدامة ( نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي
) بحسب معامل التحديد ( ,)0.578( = (R2أي أن ما معدله (  )% 67,8من االختالفات المفسرة في
المتغير المعتمد تعود الى تأثير القيادة وتغير المناخ  ،وبالمقابل فان ( )% 32,2من االستجابة تعود
لمتغيرات اخرى خارج نطاق هذه الدر اسة وهذا يشير الى تحقيق الفرضية الخامسة .
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جدول  :6الدول التي شملتها الدراسة القياسية
preception rank

score

country
قارة آسيا

performance rank

score

9

75.94

يابان 1-

34

50.60

23

49.62

الجنوبية كوريا 2-

38

36.14

تايالند 3-

12

72.10

صين 4-

61

31.23

تايوان 5-

19

58.03

هند 6-

24

47.55

اسرائيل 8-

38
47

49.89
48.37

جورجيا 7-
40

35.13

فلبين 9 -

27

52.60

42

34.77

ماليزيا 10-

65

41.31

28

41.57

اإلمارات العربية المتحدة 11-

54

32.28

تركيا 12-

63

31.Ağu

57

31.79

50

32.72

األردن 19-

34

36.97

اندونيسيا 20-

72

30.Tem

40

49.63

نيبال 13-
فيتنام 14-

66

41.30

الوس 15-
مصر 16-
قطر 17-

78

36.33

مالديف 18 -
60

42.59

ميانمار 21-
كويت 22-

77

36.45

ارمينيا 23-
62

31.20

المملكة العربية السعودية 24-

80

31.34

76

29.25

اذربيجان 25 -

57

43.73

51

32.59

روسيا 26-

74

38.08

لبنان 27-
65

30.63

عمان 28-

72

39.19

43

34.61

بنغالديش 29-

73

39.09

باكستان 30-
بحرين 31-
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الخاتمة
اوال :االستنتاجات
 .1يساهم االقتصاد األخضر في النمو المستدام على عكس االقتصاد التقليدي الذي يولد المزيد من النمو .في
المقابل ،هناك المزيد من الدعم لمعالجة اآلثار السلبية لهذا النمو على المناخ والنظام البيئي بشكل عام.
.2يركز االقتصاد األخضر على االقتصاد اإلنتاجي الحقيقي ،بينما تستعيد األسواق المالية دورها الحقيقي في
تمويل االستثمار الحقيقي ،وليس المضاربة.
.3يعمل االقتصاد األخضر على إعادة هيكلة االقتصادات تدريجيا ً في البلدان التي طبقته الستيعاب البطالة
الزائدة الناتجة من أجل جعل جميع القطاعات خضراء.
.4عدم وجود بيانات كاملة للدول والمنظمات الدولية حول مؤشرات االقتصاد األخضر ،مما يعيق إنشاء
سلسلة زمنية مستمرة لمؤشرات االقتصاد األخضر .نتيجة لذلك ،من الصعب إنتاج دراسة معيارية متكاملة
لتحديد األثر الحقيقي لالقتصاد األخضر.
.5أظهر نموذج االنحدار البسيط أن هناك عالقة ارتباط مباشرة بين تقدم الدول في أدائها نحو االقتصاد
األخضر وتحقيق المزيد من النمو االقتصادي على مستوى الدولة ،مما يؤكد صحة الفرضية األولى .أظهر
النموذج الثاني العالقة نفسها بين أبعاد مؤشر االقتصاد األخضر العالمي ونصيب الفرد من الناتج المحلي
باستثناء مؤشر القيادة والمناخ الذي يتناسب عكسيا مع نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي ،مما يؤكد
صحة الفرضية الثانية.
التوصيات:
-1

إدراج االقتصاد األخضر كأولوية في جدول أعمال الحكومات والتغيير التدريجي للبنية االقتصادية

لدول العينة وفق مباد ئ االقتصاد األخضر من خالل اعتماد استراتيجية متكاملة لالنتقال إلى االقتصاد
األخضر ،بعد إجراء دراسة استكشافية إليجاد معرفة المزيد عن جدواها بالتعاون مع الهيئات الدولية مثل
برنامج األمم المتحدة للبيئة والعمل على تحسين مناخ األعمال ومراعاة االقتصاد األخضر في خطط
االستثمار ،وإدخال مفاهيم االقتصاد األخضر في مناهج الدولة على جميع المستويات التعليمية وإيصال
قيم االقتصاد األخضر.
-2

تبني مبادرات االقتصاد األخضر من خالل استخدام التقنيات النظيفة واالستثمارات الخضراء

والطاقات المتجددة حيث يؤثر ذلك على خفض التكلفة والدخول إلى أسواق جديدة قائمة على اإلنتاج
النظيف.
-3

توفير قاعدة بيانات متكاملة بمؤشرات االقتصاد األخضر على المستوى الدولي

-4

العمل على توفير مصادر تمويل متعددة لدعم مبادرات االقتصاد األخضر في دول مختلفة حول

العالم.
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