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 التحول نحو االقتصاد األخضر: 

تجارب دولية 

د. عبد هللا بن محمد املالكي

أستاذ االقتصاد املساعد 
قسم العلوم اإلدارية - وكيل كلية املجتمع 

جامعة امللك سعود
اململكة العربية السعودية 

ملخص

االقتصــاد األخضــر هــو ذلــك النشــاط الــذي يـــركز علــى جــودة الحيــاة ونوعيتهــا بشــكل أكبـــر. إذ أنــه يتفــق مــع البيئــة 
ويصادقهــا، وليســت لــه أيــة آثــار ضــارة بالبيئــة، أو علــى األقــل ال يضيــف أيــة أعبــاء جديــدة علــى البيئــة أو يـــزيد مــن درجــة تلوثهــا 
إلــى االقتصــاد  فــي مجــال التحــول  إلــى اســتعراض تجــارب بعــض الــدول املتقدمــة والرائــدة  وتدهورهــا. تهــدف هــذه الدراســة 
واإلمــارات  واملغــرب  وتونــس  اإلكــوادور  وتجـــربة  البـــرازيلية  والتجـــربة  الكوريــة  والتجـــربة  الدنماركيــة  التجـــربة  مثــل  األخضــر 
العربيــة املتحــدة وغيـــرها، وكيفيــة اإلفــادة منهــا فــي االقتصــاد الســعودي للتحــول إلــى اقتصــاد أخضــر داعــم للتنميــة املســتدامة. 
كمــا تهــدف إلــى إبـــراز الجهــود املبذولــة الحاليــة للمملكــة نحــو تخضيـــر االقتصــاد. ولتحقيــق ذلــك اســتخدمت الدراســة املنهــج 
الوصفــي. خلصــت الدراســة إلــى انــه يمكــن للمملكــة االســتفادة مــن بعــض التجــارب الدوليــة واإلقليميــة فــي هــذا الشــأن وخاصــة 
تلك التـــي تتعلق بالقطاعات العشــرة الرئيســة في االقتصاد مثل الطاقة والنقل واملياه والزراعة والغابات والصناعة واملباني 

واملــدن والســياحة وتدويـــر النفايــات.

النمــو  الجديــد،  االقتصــاد  البيئــي،  االقتصــاد  األخضــر،  االقتصــاد  املســتدامة،  التنميــة  األساســية:  املصطلحــات 
الســعودية. العربيــة  اململكــة  األخضــر، 

مقدمة

 فــي 
ً
يعتبـــر مفهــوم االقتصــاد األخضــر مفهــوم حديــث فــي األدبيــات البيئيــة واالقتصاديــة، وقــد ظهــر هــذا املصطلــح بدايــة

عــام 2008 خــال بـــرنامج األمــم املتحــدة للبيئــة )UNEP( وتبنتــه الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة فــي بدايــة عــام 2009 عندمــا 
أصدرت قرارها بعقد مؤتمر األمم املتحدة للتنمية واملستدامة )ريو+20( عام 2012 تحت عنوان رئيس )االقتصاد األخضر 
هــل أنــت مشــارك؟(. ومنــذ ذلــك الوقــت حظــي هــذا املصطلــح باهتمــام العديــد مــن البيئييـــن واالقتصادييـــن والسياسييـــن 

واإلعامييـن.

يـــرى الكثيـــر مــن االقتصادييـــن وعلمــاء البيئــة أن التحــول نحــو االقتصــاد األخضــر هــو األمــل املنشــود إلصــاح مــا أفرزتــه 
النظــم االقتصاديــة التقليديــة))))(. ويـــرون أن االقتصــاد األخضــر هــو الطريــق املثالــي لتحقيــق التنميــة املســتدامة. وقــد دعــت 
التقاريـــر الســنوية للمنتــدى العربـــي للبيئــة والتنميــة أفــد )AFED( إلــى اعتمــاد نمــوذج تنمــوي يتبنــي التحــول إلــى اقتصــاد أخضــر 
من مبادئه األساســية إعطاء وزن متســاو للتنمية االقتصادية والعدالة االجتماعية واالســتدامة البيئية. حيث إن االقتصاد 

* تم استام البحث في سبتمبر 2015، وقبل للنشر في نوفمبر 2015.

شكر: تم دعم هذا البحث من قبل جامعة امللك سعود، عمادة البحث العلمي وحدة البحوث بكلية املجتمع.

)1( ويرى البعض اآلخر أن هناك طريق آخر هو االقتصاد األزرق، حيث إن االقتصاد األخضر قد يكون مكلف من حيث بناء منشآت الطاقة 
املستدامة وغيرها لبعض الدول، وهناك دول لديها شواطئ بحرية طويلة يمكن أن يكون االقتصاد األزرق أنجع بالنسبة لها حيث إنه يركز 

على تقليل االستثمار والتركيز على اإلبداع واالبتكار. 
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إن مــن أهــم التحديــات التـــي تواجــه اململكــة العربيــة الســعودية للتحــول إلــى االقتصــاد األخضــر هــو البــطء فــي عمليــة  - 
التحول.

أهداف الدراسة

بناء على مشكلة الدراسة وتساؤالتها وأهميتها تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق ما يلي:

التعرف على مفهوم االقتصاد األخضر وأبـرز املؤشرات ذات الصلة بموضوع الدراسة. - 

اســتعراض ابـــرز التجــارب الدوليــة واإلقليميــة الرائــدة فــي مجــال التحــول إلــى االقتصــاد األخضــر وكيفيــة اإلفــادة مــن  - 
هــذه التجــارب لتحقيــق متطلبــات التحــول لاقتصــاد األخضــر فــي اململكــة العربيــة الســعودية.

كمــا تهــدف أيًضــا إلــى اســتعراض أبـــرز الجهــود املحليــة والتحديــات التـــي تواجــه اململكــة نحــو التحــول إلــى اقتصــاد  - 
جديــد مســتدام وصديــق للبيئــة.

استنتاج التوصيات املناسبة بناًء على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج. - 

منهج الدراسة

تتبــع هــذه الدراســة املنهــج الوصفــي الــذي يتطلــب اســتعراض وتحليــل األدبيــات واملراجــع األوليــة والثانويــة املرتبطــة 
بموضــوع الدراســة. وكذلــك اإلحصائــي البســيط مــن خــال بعــض املؤشــرات واملعاييـــر االقتصاديــة والبيئيــة ذات العاقــة 
بموضــوع البحــث. وقــد تــم االســتعانة بمصــادر مكتبيــة مــن أهمهــا املراجــع والدوريــات العلميــة واإلحصــاءات والتقاريـــر الدوليــة 

الصــادرة عــن منظمــات وجهــات عامليــة مهتمــة بموضــوع الدراســة.

حدود الدراسة

نحــو  التحــول  فــي  الرائــدة  واإلقليميــة  الدوليــة  التجــارب  بعــض  اســتعراض  فــي  للدراســة  املوضوعيــة  الحــدود  تمثلــت 
األخضــر. االقتصــاد 

الحدود املكانية: اقتصرت الدراسة على تجارب محددة لبعض الدول، وهي )5( دول متقدمة وهي؛ الدنمارك، هولندا، 
اململكــة املتحــدة، أملانيــا، والواليــات املتحــدة األمريكيــة، و9 دول صاعــدة وناميــة وهــي؛ كوريــا الجنوبيــة، البـــرازيل، ســنغافورة، 

املكسيك، الصيـن، كوستاريكا، اإلكوادور، أوغندا، وبنجاديش، و) ( دول عربية هي؛ تونس، املغرب، واإلمارات(.

الحدود الزمانية: تم جمع البيانات املتعلقة باملؤشرات خال الفتـرة   0 -2016.

مفاهيم الدراسة

Green Economy  االقتصاد األخضر

يعــرف بـــرنامج األمــم املتحــدة للبيئــة االقتصــاد األخضــر بأنــه » االقتصــاد الــذي ينتــج عنــه تحســن فــي رفاهيــة اإلنســان 
ــة مــن املخاطــر البيئيــة ونــدرة املــوارد اإليكولوجيــة، ويمكــن أن ينظــر إلــى 

ً
واملســاواة االجتماعيــة، فــي حيـــن يقلــل بصــورة ماحظ

االقتصــاد األخضــر فــي ابســط صــورة كاقتصــاد يقــل فيــه انبعاثــات الكربــون وتـــزداد كفــاءة اســتخدام املــوارد كمــا يســتوعب 
جميــع الفئــات االجتماعيــة« )بـــرنامج األمــم املتحــدة للبيئــة، 2011: 1(.

وتـــرى اللجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة لغربـــي آســيا )اإلســكوا( أن االقتصــاد األخضــر يعبـــر عــن منظــور جديــد لعاقــة 
التـرابط بيـن البعد االقتصادي والبيئي واالجتماعي، ويهدف إلى الحد من الفقر وتحقيق الرفاهية، كما يفسح املجال لحشد 
الدعــم لتحقيــق التنميــة املســتدامة باعتمــاد إطــار مفهومــي جديــد ال يحــل محــل التنميــة املســتدامة، بــل يكــرس التكامــل بيـــن 
أبعادهــا الثاثــة االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة )اإلســكوا، 2011:  (. وعــرف كارل بــوركارت )Karl Burkhart( االقتصــاد 

األخضــر يؤكــد علــى كفــاءة اســتخدام املــوارد الطبيعيــة وتوزيعهــا لتنويــع القاعــدة االقتصاديــة، مــا يــؤدي إلــى مواجهــة تقلبــات 
تـــزال تســيطر عليهــا  االقتصــاد علــى املســتوى العالمــي. ألن االستـــراتيجيات التنمويــة التـــي تتبناهــا بعــض الــدول العربيــة ال 
االســتثمارات فــي املنتجــات الســلعية االستخـــراجية مثــل )مشــتقات النفــط( املوجهــة للتصديـــر وهــو مــا يــؤدي إلــى االعتمــاد علــى 
مصــادر وحيــدة للدخــل والــذي أدى )واليـــزال( إلــى ضعــف هيــاكل االقتصــادات العربيــة. فالتخطيــط االقتصــادي الســائد فــي 

الــدول العربيــة ال يـــزال يـــركز علــى النمــو فــي الناتــج املحلــي اإلجمالــي )GDP( علــى املســتوى القصيـــر.

يتطلــب التحــول إلــى االقتصــاد األخضــر مراجعــة أساســية وإعــادة رســم للسياســات العامــة فــي املجتمــع مــن أجــل إيجــاد 
تحــوالت فــي أنمــاط اإلنتــاج واالســتهاك واالســتثمار. فاالقتصــاد األخضــر مصمــم لتحقيــق أهــداف السياســات االقتصاديــة 
واالجتماعية والبيئية مًعا. والتحول إلى االقتصاد األخضر يتطلب مشــاركة جماهيـــرية من جميع املســتويات توجهها سياســة 

مــن أعلــى الهــرم فــي الدولــة إلــى القاعــدة ))))(.

مشكلة الدراسة وأهميتها

فشــل  فــي  آخـــر،  بشــكل  أو  البيئــي.  والتدهــور  املــوارد  تخصيــص  إســاءة  فــي  أسا�ســي  بشــكل  الدراســة  مشــكلة  تكمــن 
النظــام االقتصــادي الســائد فــي حــل املشــكات االقتصاديــة واالجتماعيــة مثــل البطالــة والفقــر والتضـــخم واألزمــات املاليــة 
املتكــررة))))(. كمــا أن هنــاك عوامــل أخـــرى ســاهمت بشــكل أو بآخـــر فــي تفاقــم املشــكات االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة 
مثــل االحتبــاس الحـــراري وأزمــات املنــاخ والتنــوع البيولوجــي، وأزمــات الوقــود والغــذاء واملــاء. وتكمــن أهميــة البحــث فــي كونــه مــن 
املوضوعــات الحديثــة والتـــي لــم يتــم التطــرق لهــا بشــكل كاف علــى املســتوى املحلــي، كمــا إنــه مــن املوضوعــات الحديثــة نســبًيا 
علــى املســتوى العالمــي كونــه يمثــل توجــه عالمــي نحــو مفهــوم االقتصــاد األخضــر )أو مــا يســمى أحياًنــا باالقتصــاد الجديــد())))(.

أسئلة الدراسة:

تحتــوي هــذه الدراســة علــى أربعــة تســاؤالت رئيســة، ســوف تتحقــق أهــداف الدراســة مــن خــال اإلجابــة عنهــا، وهــذه 
التســاؤالت هــي كمــا يلــي:

ما هو مفهوم االقتصاد األخضر، وماهي أبـرز املؤشرات ذات العاقة بموضوع الدراسة؟ - 

ما هي أبـرز التجارب الدولية واإلقليمية الرائدة في مجال التحول نحو االقتصاد األخضر؟ - 

هل يمكن االستفادة من هذه التجارب لتحقيق متطلبات التحول لاقتصاد األخضر في اململكة؟ - 

اململكــة  -  تواجــه  التـــي  التحديــات  أهــم  للتحــول لاقتصــاد األخضــر، وماهــي  املبذولــة  املحليــة  الجهــود  أبـــرز  هــي  مــا 
األخضــر؟ االقتصــاد  إلــى  للتحــول 

فروض الدراسة

لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم صياغة الفروض التالية:

اململكــة  -  فــي  لاقتصــاد األخضــر  التحــول  لتحقيــق متطلبــات  الدوليــة واإلقليميــة  التجــارب  مــن  االســتفادة  يمكــن 
الســعودية. العربيــة 

القوانيــن  -  مــن  العديــد  ســن  هــو  اململكــة  فــي  األخضــر  لاقتصــاد  للتحــول  املبذولــة  املحليــة  الجهــود  أبـــرز  مــن  إن 
أبعادهــا. بكافــة  باالســتدامة  املتعلقــة  واللوائــح  والتشــريعات 

)1( البيئة والتنمية، تقرير املنتدى العربي للبيئة والتنمية، االقتصاد األخضر في عالم عربي متغير، مجلد 16، عدد  6 ، نوفمبر 
2011، ص ص 6 -  . 

) ( Myung-bak, L. et al. ) 0 0(. Green Economy: Making it Work, Our Planet, the Magazine of the United Nations 
Environment Programme, p.  5. 

أنظر على سبيل املثال ال الحصر الركاد )2015(، وبنجامين جونز ومايكل كين )2009(، وزياني وشكراني )2016(.   ) (
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اإلطار النظري للدراسة

التحول نحو االقتصاد األخضر

 Global Green New Deal إلــى االتفاقيــة الخضــراء العامليــة الجديــدة   2008 فــي عــام  بـــرنامج األمــم املتحــدة  دعــا 
)GGND( حيــث أوصــت االتفاقيــة التـــي كان مقتـــرحها كــرد فعــل سيا�ســي مناســب لألزمــة االقتصاديــة – بمجموعــة مــن 
إلــى االقتصــاد األخضــر،  لبــدء االنتقــال  تهــدف  التـــي  االســتثمارات العامــة والسياســات التكميليــة واإلصاحــات الســعرية 
كمــا أشــار تقريـــر )نحــو اقتصــاد أخضــر( وهــو الناتــج الرئيــس مــن مبــادرة االقتصــاد األخضــر إلــى أن تخضيـــر االقتصــاد 
ا جديــًدا للنمــو، كمــا إنــه ُمولــد لوظائــف جديــدة ويعــد اســتراتيجية 

ً
ــا للنمــو بشــكل عــام بــل أنــه يمثــل محـــرك

ً
ال يمثــل معوق

)الفقــي،   0 (. الفقــر املســتديم  حيويــة للقضــاء علــى 

هنــاك عشــرة قطاعــات مختلفــة يمكــن أن تســاهم فــي عمليــة التحــول إلــى االقتصــاد األخضــر وهــي: املبانــي، الطاقــة، 
امليــاه، النقــل، الصناعــة، تدويـــر النفايــات، الزراعــة، الغابــات وصيــد األســماك وأخيـــًرا قطــاع الســياحة.

أهداف التحول نحو االقتصاد األخضر

يهدف التحول إلى االقتصاد األخضر إلى تحقيق العديد من األهداف، والتـي من أبـرزها:

الربط بيـن متطلبات تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية والبشرية وحماية البيئة.  - 

الطبيعيــة  -  املــوارد  مــع  التعامــل  فــي  للقــارات  العابـــرة  والشــركات  والحكومــات  الــدول  تنتهجــه  الــذي  املســار  تغييـــر 
والبشــرية. 

يعتبـــر االقتصــاد األخضــر مــن األدوات املهمــة لتحقيــق التنميــة املســتدامة وتعزيـــز القــدرة علــى إدارة املــوارد الطبيعيــة  - 
علــى نحــو مســتدام وزيــادة كفــاءة اســتخدام املــوارد، والتقليــل مــن الهــدر والحــد مــن اآلثــار الســلبية للتنميــة علــى البيئــة. 

تحقيق ازدهار اقتصادي، وأمن اجتماعي.  - 

توجيــه االســتثمارات الحكوميــة الخاصــة إلــى رفــع كفــاءة املــوارد وإنتاجيــة الطاقــة وامليــاه إلــى الحــد األق�ســى، وخفــض 5- 
واإلدارة  الخضــراء،  للتقنيــة  والتطويـــر  البحــوث  خــال  مــن  جديــدة  نمــو  محـــركات  وتأميـــن  والتلــوث،  النفايــات 
التـــي تعــزز االقتصــاد املحلــي والقــدرة علــى خلــق فــرص عمــل  املســتدامة لألصــول املحليــة والطبيعيــة والثقافيــة 

جديــدة إضافيــة ودعــم الفقــراء. 

يساعد الدولة في مواجهة آثار تغيـر املناخ. )مؤتمر ريو   20+، 1992: الفقي،   0 : 7؛ البيئة والتنمية، 2012:   (.6- 

إجـراءات وآليات التحول إلى االقتصاد األخضر

مراجعة السياســات االقتصادية وإعادة النظر فيها بما يحقق التحول إلى أنماط مســتدامة في اإلنتاج واالســتهاك  - 
واالستثمار.

إعــداد استـــراتيجية شــاملة للتحــول نحــو االقتصــاد األخضــر بمشــاركة القطــاع الخــاص ومنظمــات املجتمــع املدنــي  - 
وبأهــداف محــددة وواضـــحة ومؤشــرات قابلــة للقيــاس.

االهتمــام بتنميــة املناطــق الريفيــة بهــدف تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة والتـــي مــن ابـــرزها تحقيــق التنميــة  - 
املتوازنــة بيـــن املــدن واألطــراف وخلــق فــرص عمــل فــي تلــك املناطــق.

القطاعــات  -  إلــى  وتوجيههــا  االســتثمارات  تعبئــة  أجــل  مــن  املحلــي  واملجتمــع  الخــاص  القطــاع  مــع  شــراكات  إنشــاء 
الخضــراء. املبــادرات  ودعــم  الوطنيــة  الكفــاءات  وتشــجيع  الخضــراء 

األولويــة 5-  ذات  البـــرامج  تنفيــذ  مــع  لتتناســب  الراهنــة  واملاليــة  واإلداريــة  االقتصاديــة  واآلليــات  اإلجــراءات  تطويـــر 
مثــل تـــرشيد اســتخدام امليــاه ورفــع كفــاءة مصــادر الطاقــة والتحــول للطاقــة النظيفــة، والنقــل املســتدام واألبنيــة 

التصـحـــر. الخضــراء ومكافحــة 

األخضــر بأنــه »اقتصــاد يســتند إلــى ســتة قطاعــات رئيســة هــي: الطاقــة املتجــددة، والبنــاء األخضــر، ووســائل النقــل النظيفــة، 
وإدارة امليــاه، وإدارة املخلفــات )إعــادة التدويـــر والنفايــات البديلــة(، وإدارة األرا�ســي«.

ومــن خــال التعريفــات الســابقة يمكننــا القــول بــأن االقتصــاد األخضــر هــو اقتصــاد جديــد يدعــم التنميــة املســتدامة 
مــن خــال مراعــاة البعــد البيئــي فــي التنميــة وتحقيــق العدالــة االجتماعيــة واالســتخدام الكــفء للمــوارد االقتصاديــة.

Sustainable Development التنمية املستدامة

عرفــت اللجنــة العامليــة املعنيــة بالبيئــة والتنميــة )WCED( التابعــة لألمــم املتحــدة 1987 التنميــة املســتدامة »علــى أنهــا 
نــوع التنميــة الــذي يســتجيب إلــى حاجــات الحاضــر مــن دون تهديــد قــدرة األجيــال القادمــة علــى تلبيــة احتياجاتهــا الخاصــة« 

)الهيتــي، 2011: 11(.

Green Growth  النمو األخضر

يعــرف البنــك الدولــي النمــو األخضــر بأنــه » النمــو الــذي يتســم بالفعاليــة فــي اســتخدامه للمــوارد الطبيعيــة، وبالنظافــة 
يـــراعي املخاطــر الطبيعيــة ودور اإلدارة البيئيــة ورؤوس  أثـــر تلــوث الهــواء واآلثــار البيئيــة، وبالقــوة بحيــث  بحيــث يحــد مــن 
« )مكتــب العمــل الدولــي،   0 : 16(. وتعــرف 

ً
األمــوال الطبيعيــة فــي منــع الكــوارث املاديــة. والبــد أن يكــون هــذا النمــو شــاما

تســتمر  أن  ضمــان  مــع  والتنميــة  االقتصــادي  النمــو  »تعزيـــز  بأنــه  األخضــر  النمــو  االقتصاديــة  والتنميــة  التعــاون  منظمــة 
الثـــروات الطبيعية في توفيـــر املوارد والخدمات البيئية التـــي تعتمد عليها رفاهيتنا. ولتحقيق ذلك، يجب أن يحفز االستثمار 

.)OECD,  0  : 9( »واالبتــكار، ممــا يدعــم النمــو املطــرد ويتيــح فرًصــا اقتصاديــة جديــدة

إن املقصود بالنمو األخضر باختصار هو األنشطة التـي تتمحور حول البيئة والطاقة.

Green Investment   االستثمار األخضر

»ينبــع مفهــوم االســتثمار األخضــر مــن املســاهمة املاليــة للمشــروعات فــي احتـــرام البيئــة، ويـــرتبط مفهــوم االســتثمار 
األخضــر بممارســة األخــاق البيئيــة التـــي تقــود حتًمــا لارتقــاء باإلنســان والبيئــة املحيطــة بــه، زيــادة علــى ارتبــاط االســتثمار 
املالــي الحديــث فــي مجــاالت حمايــة البيئــة ومعرفــة الدرجــة التـــي يســاهم فيهــا لاســتثمار فــي تحسيـــن القضايــا البيئيــة، ويتــم 
حمايــة  علــى  االســتثمار  بهــا  يعــود  التـــي  الفوائــد  وحجــم  البيئــي،  املجــال  فــي  االســتثمارية  الفعاليــة  قيــاس  خــال  مــن  ذلــك 

.)7  :2015 البيئــة« )البدرانــي، 

خطة الدراسة

لتحقيق أهداف الدراسة تم تقسيم الدراسة إلى ستة أجـزاء على النحو التالي:

الجـــزء األول: يتضمــن عرًضــا لإلطــار العــام للدراســة، والــذي يتنــاول مقدمــة، ومشــكلة الدراســة وأهميتهــا، تســاؤالتها، 	 
فروضهــا، أهدافهــا، ومنهــج الدراســة وحدودهــا ومفاهيمهــا، وكيفيــة تنظيمهــا.

الجـزء الثاني: تم تخصيصه لإلطار النظري للدراسة ويناقش املوضوعات األساسية في الدراسة.	 

الجـزء الثالث: يتناول الدراسات السابقة املرتبطة بموضوع الدراسة.	 

الجـزء الرابع: يستعرض التجارب الدولية وتجارب الدول الصاعدة والنامية وتجارب الدول العربية على التوالي.	 

الجـزء الخامس: يتطرق إلى جهود اململكة نحو التحول إلى االقتصاد األخضر والتحديات التـي تواجه هذا التحول.	 

الجـزء السادس: يتناول الخاصة والنتائج والتوصيات واملراجع.	 
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-  (Environmental Performance Index (EPI (0(6 مؤشر األداء البيئي لعام

جدول رقم )))

التصنيف العالمي ملؤشر األداء البيئي لعام 6)0)

التـرتيب
العشرة مراكز األولى

على مستوى العالم )80) دولة(
التـرتيب

على املستوى العالمي
العشرة مراكز األولى

على مستوى الدول العربية )9) دولة(

تونس 5فنلندا1

املغرب 6أيسلندا2

األردن 7السويد 

الجـزائر 8الدنمارك 

البحـرين86سلوفينيا5

قطر87إسبانيا6

اإلمارات العربية املتحدة92البـرتغال7

لبنان 9إستونيا8

السعودية95مالطا9

سوريا101فرنسا10

 املصدر: مؤشر األداء البيئي، تقريـر 2016.

تقــوم فكــرة مؤشــر األداء البيئــي )EPI( علــى تـــرتيب أداء الــدول علــى القضايــا ذات األوليــة العاليــة فــي مجاليـــن اثنيـــن همــا: 
حمايــة صـــحة اإلنســان وحمايــة النظــم اإليكولوجيــة )البيئيــة(. ويمنــح التقريـــر الــدول تقييًمــا بالدرجــات حــول أدائهــا فــي تســع 
قضايــا مرجعيــة، تشــمل فــي فئــة الصـــحة البيئيــة: اآلثــار علــى صـــحة اإلنســان، نوعيــة الهــواء، ميــاه الشــرب والصــرف الصـــحي، 
وفــي فئــة النظــم البيئيــة: مــوارد امليــاه، الزراعــة، الغابــات، مصايــد األســماك، التنــوع البيولوجـــي واملواقــع الطبيعيــة )املســاكن 

Habitat(، وأخيـــًرا املنــاخ والطاقــة.

يتــم تقييــم هــذه القضايــا فــي شــكل مــوزون وفــق األهميــة، اســتناًدا إلــى مؤشــرات فرعيــة تـــزيد علــى عشريـــن مؤشــًرا. فعلــى 
ســبيل املثــال، تقييــم »الزراعــة« تــم باســتخدام اثنيـــن مــن املؤشــرات لتقييــم أداء الزراعــة: كفــاءة اســتخدام النيتـروجيـــن 
الــذي   ،)NBALANCE( فــي املحاصيــل، وتــوازن النيتـروجيـــن إلــى الناتــج  الــذي يقيــس نســبة مدخــات النيتـروجيـــن   ،)NUE(

يقيــس النيتـروجيـــن الزائــد الــذي تــم إطاقــه فــي البيئــة نتيجــة لإلفــراط فــي اســتخدام األســمدة.

من املاحظ في تـــرتيب الدول وفق مؤشــر األداء البيئي أن معظم الدول التـــي احتلت املراكز الثاثيـــن األولى هي أوروبية 
أو من منطقتـــي شــمال أميـــركا وأوقيانوســيا. وقد حلت فنلندا في رأس القائمة التـــي ضمت 180 دولة، تلتها أيســلندا والســويد 

والدنمارك وســلوفينيا.

احتلــت فنلنــدا املرتبــة األولــى، اللتـــزامها بتحقيــق مجتمــع محايــد كربونًيــا ال يتجــاوز القــدرة االســتيعابية للطبيعــة بحلــول 
ســنة 2050، ونجاحهــا فــي خفــض تلــوث الهــواء وامليــاه وانبعاثــات غــازات الدفيئــة، وقدرتهــا املؤسســية العاليــة علــى معالجــة 
ــا قابلــة للتنفيــذ ومؤشــرات تنميــة مســتدامة قابلــة للقيــاس، وقــد 

ً
املشــكات البيئيــة. وأشــار التقريـــر إلــى أن لــدى فنلنــدا أهداف

حققــت أداء جيــًدا جــًدا فــي مجــاالت الصـــحة البيئيــة وخدمــات امليــاه والصــرف الصـحـــي وحمايــة التنــوع البيولوجـــي ومســاكن 
الحيــاة البـــرية.

بالنســبة للــدول العربيــة؛ تصــدرت تونــس القائمــة فــي مؤشــر األداء البيئــي لســنة 2016، واحتلــت املرتبــة  5 عاملًيــا، تاهــا 
املغــرب ) 6( واألردن ) 7( ثــم الجـــزائر ) 8( ثــم بعــد ذلــك أتــت دول الخليــج العربـــي ولبنــان. وقــد حصلــت تونــس علــى تقديـــرات 
جيــدة فــي جميــع املؤشــرات البيئيــة، وكذلــك املغــرب خاصــة مــع الجهــود التـــي تبذلهــا فــي االعتمــاد علــى املصــادر املتجــددة ملعالجــة 

مشــكات الطاقة.

إحــداث تغييـــرات فــي ممارســة األعمــال بدعــم ومشــاركة مــن القطــاع الخــاص مثــل تخفيــض معــدالت التلــوث بكافــة 6- 
أنواعــه )امليــاه، التـــربة، الهــواء( والتوعيــة املســتمرة بأنمــاط اإلنتــاج واالســتهاك املســتدام، وتخفيــض الدعــم املضــاد 

للبيئــة، وفــرض ضرائــب وغرامــات بيئيــة للمحافظــة علــى البيئــة واالســتدامة.

تعزيـز االبتكار في مجال التقنية الخضراء من خال بـرامج التعليم والتدريب والبحث والتطويـر.7- 

وضــع استـــراتيجيات منخفضــة الكربــون للتنميــة الصناعيــة مثــل اعتمــاد تقنيــة اإلنتــاج األكثـــر كفــاءة فــي املصانــع 8- 
الجديــدة. )مؤتمــر ريــو 20+، 1992: الفقــي،   0 : 7؛ خنفــر،   0 (.

املؤشرات ذات العالقة باالقتصاد األخضر:

-  Global Green Economy Index )GGEI( مؤشر االقتصاد األخضر العالمي

يقيــس هــذا املؤشــر بشــكل عــام األداء الوطنــي لاقتصــاد األخضــر، وهــو فــي إصــداره الرابــع ينظــر بعمــق إلــى كيفيــة أداء 60 
دولــة و70 مدينــة علــى مســتوى العالــم فــي االقتصــاد األخضــر العالمــي. ويتكــون املؤشــر مــن أربعــة أبعــاد رئيســة هــي تغيـــر املنــاخ 

والقيــادة، كفــاءة القطاعــات، االســتثمار واألســواق، والبيئــة ورأس املــال الطبيعــي. وتنــدرج تحــت هــذه األبعــاد عــدة مؤشــرات.

البعــد األول: القيــادة وتغيـــر املنــاخ وتشــمل حاكــم الواليــة، التغطيــة اإلعاميــة، املنتديــات العامليــة وأداء تغيـــر املنــاخ. 
أمــا البعــد الثانــي فيشــمل املبانــي، واملواصــات والطاقــة والســياحة. وينــدرج تحــت البعــد الثالــث االســتثمار فــي الطاقــة القابلــة 
للتجديــد، االبتــكارات التقنيــة النظيفــة، التجــارة التقنيــة النظيفــة وتســهيات االســتثمار األخضــر. أمــا البعــد الرابــع واألخيــر 
فيشــمل الزراعــة، جــودة الهــواء، امليــاه، التنــوع الثنائــي والعــادات، صيــد األســماك، والغابــات. أتــت أملانيــا والســويد علــى رأس 
القائمــة فــي مؤشــر االقتصــاد األخضــر العالمــي لعــام   0  حيــث حققــت أملانيــا املركــز األول مــن حيــث اســتقصاء وجهــات 

النظــر )التصــور( بينمــا الســويد حققــت املركــز األول مــن حيــث األداء.

جدول رقم )))

الدول العشرة األولى في مؤشر االقتصاد األخضر العالمي لعام 4)0)

النقاطالدولةالتـرتيب من حيث األداءالنقاطالدولةالتـرتيب من حيث التصور

 .68السويد61. 9أملانيا1

65.9النرويج82. 9الدنمارك2

 . 6كوستاريكا  .90السويد 

6. 6أملانيا 8. 8النرويج 

 . 6الدنمارك05. 8هولندا5

 . 6سويسرا6 .76الواليات املتحدة6

 6النمسا7 . 7اليابان7

9. 6فنلندا68. 7اململكة املتحدة8

9. 6أيسلندا9 .70فنلندا9

 .59إسبانيا67.810سويسرا10
املصدر: مؤشر االقتصاد األخضر العالمي، قياس األداء الوطني في االقتصاد األخضر، ص 12.

فــي حيـــن حققــت الــدول العربيــة الثــاث املشــمولة فــي املســح التـــراتيب التاليــة علــى التوالــي اإلمــارات العربيــة املتحــدة 25 
املغــرب 9  وقطــر    هــذا مــن حيــث اســتقصاء وجهــات النظــر أمــا مــن حيــث األداء فكانــت كمــا يلــي: اإلمــارات 0  واملغــرب 52 

وقطــر 85. فــي حيـــن حلــت فــي املرتبــة األخيـــرة )60( كل مــن الســنغال مــن حيــث )التصــور( ومنغوليــا مــن حيــث )األداء(.
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ــي تــم التطــرق فيهــا إلــى مفهــوم االقتصــاد األخضــر ألول مــرة. وألن املوضــوع اليـــزال حديــث نســبًيا فإنــه يتســم بنــدرة  الفتـــرة التـ
الدراســات واألبحــاث وبشــكل خــاص فــي الــدول العربيــة. مــن أبـــرز الدراســات ذات الصلــة بموضــوع الدراســة مــا يلــي:

دراســة الــركاد )5)0)) »بعنــوان النمــو االقتصــادي بيـــن االســتدامة االقتصاديــة واالســتدامة البيئيــة« وهدفــت إلــى 
دراســة طبيعــة العاقــة بيـــن النمــو االقتصــادي والتلــوث البيئــي مــن خــال املقارنــة بيـــن مختلــف القــوى املحـــركة لنمــاذج النمــو 
الداخلــي، والسياســات البيئيــة املعتمــدة مــن حيــث التأثيـــر فــي مســاري النمــو االقتصــادي ونمــو التلــوث )التدهــور البيئــي(. 
وتوصلــت الدراســة إلــى انــه يمكــن لاقتصــاد باعتمــاد أنشــطة ملكافحــة التلــوث، وتعزيـــز الكفــاءة فــي قطاعــي التعليــم والصـــحة 
واالســتثمار البحــث العلمــي )االبتــكار التقنــي( أن يوجــه محتــوى النمــو فــي االتجــاه األكثـــر نظافــة وحمايــة للبيئــة، محققــا بذلــك 

الرفاهيــة ومســتجيًبا ملقتضيــات االســتدامة االقتصاديــة والبيئيــة.

دراســة منتــدى الريــاض االقتصــادي الــدورة الســابعة )5)0)(، بعنــوان »اقتصــادات الطاقــة البديلــة واملتجــددة فــي 
إلــى تقييــم اقتصــادات الطاقــة البديلــة واملتجــددة مــن  اململكــة العربيــة الســعودية التحديــات وآفــاق املســتقبل«، وهدفــت 
وجهــة نظــر القطــاع الخــاص، وتقييــم وانتقــاء األطــر االقتصاديــة املثلــى املطلوبــة لتحفيـــز مشــاركة القطــاع الخــاص فــي نشــر 
اســتخدام الطاقــة البديلــة واملتجــددة، وتحديــد املبــادرات الرئيســة لتطويـــر قطــاع مســتدام للطاقــة البديلــة واملتجــددة فــي 
تقييــم  وهــي  ثــاث مراحــل  باســتخدام منهجيــة علــى  الدراســة  قامــت  األهــداف  هــذه  الســعودية. ولتحقيــق  العربيــة  اململكــة 
وتحليــل الوضــع الراهــن لقطــاع الطاقــة فــي اململكــة، وقياســها مقارنــة مــع أفضــل املمارســات الدوليــة ودراســات حالــة للــدول 
فــي تأســيس قطــاع مســتدام للطاقــة البديلــة واملتجــددة. كمــا قامــت الدراســة باالســتعانة بمجموعــة متنوعــة  التـــي نجحــت 
مــن األدوات مثــل إشــراك شــركاء العمــل واألبحــاث األوليــة وامليدانيــة والتحليــل النوعــي والكمــي واالســتعانة بقواعــد البيانــات 
العامــة والخاصــة والخبـــراء املحلييـــن والدولييــن. وتوصلــت الدراســة إلــى أن تقنيــات الطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة والطاقــة 
العربيــة  اململكــة  فــي  االســتخدام  لنشــر  واألبســط  األســهل  الخيــارات  مــن  تعــد  الريــاح  وطاقــة  املركــزة  الحـــرارية  الشمســية 
الســعودية. أمــا تقنيــات الطاقــة البديلــة واملتجــددة مثــل الكتلــة الحيويــة والطاقــة الحـــرارية األرضيــة، والطاقــة البحـــرية فيجــب 

النظــر إليهــا علــى أنهــا فــرص طويلــة األجــل.

دراســة الفقــي )4)0)(، وتطرقــت إلــى مفهــوم االقتصــاد األخضــر وعوامــل نشــؤه وعاقتــه بالتنميــة املســتدامة واآلفــاق 
املســتقبلية لاقتصــاد األخضــر، كمــا تطرقــت الدراســة أيًضــا إلــى دور املنظمــة اإلقليميــة لحمايــة البيئــة البحـــرية فــي تحقيــق 

االقتصــاد األخضــر.

دراســة بوعــالم )4)0)(، وهدفــت إلــى إلقــاء الضــوء علــى مــدى تبنـــي الدولــة الحديثــة لتطبيــق االستـــراتيجية املاليــة 
الخضــراء  الضرائــب  الدراســة علــى  املســتدامة وذلــك ضمــن مســار االقتصــاد األخضــر. ركــزت  التنميــة  لتحقيــق  الخضــراء 
وتقديم اإلعانات وضرورة التوظيف الرشيد للفوائض املالية النفطية. كما اقتـــرحت الدراسة عدة افتـــراضات منها مشاركة 
القطــاع الخــاص وتمكينــه مــن تنويــع أنشــطته مــع تخضيـــر االســتثمار املجــدي فــي األنشــطة الخضــراء، وتعزيـــز دور املجتمــع 
املدنــي إلرســاء قواعــد االقتصــاد األخضــر. إن مشــروعات االقتصــاد األخضــر مثــل املشــروعات املرتبطــة بالطاقــة الجديــدة 
 
ً
واملتجــددة مــن شــأنها تســريع التكامــل اإلقليمــي العربــي. وأخيـــًرا اقتـــرحت الدراســة تثميـــن البحــوث البيئيــة باعتبارهــا عمــا

أساســًيا فــي مكافحــة التدهــور البيئــي، ودمــج البيئــة فــي املناهــج الدراســية وتقويــة اإلعــام البيئــي.

دراســة جمــال الديـــن وآخـــرون )4)0)(، وقــد هدفــت إلــى التعــرف علــى مفهــوم االقتصــاد األخضــر ومتطلباتــه، وتقديــم 
مقتـــرحات لتطويـــر التعليــم فــي ضــوء تلــك املتطلبــات. اســتخلص الباحثــون إلــى أن أســاس االقتصــاد األخضــر يبــدأ مــن التعليــم 

باعتبــاره أهــم الوســائل التـــي يمكــن أن تــؤدي إلــى تعديــل القيــم واملواقــف واملهــارات والســلوكيات وأنمــاط الحيــاة.

دراســة الكــواز )4)0)(، بعنــوان »االقتصــاد األخضــر والبلــدان العربيــة«، فقــد اســتعرضت مفهــوم االقتصــاد األخضــر 
والبصمــة البيئيــة العربيــة، كمــا تناولــت الدراســة كل مــن القطــاع الزراعــي العربـــي والقطــاع الصناعــي التحويلــي واالقتصــاد 
األخضــر. وخلصــت الدراســة إلــى أن االهتمــام - بدمــج االعتبــارات البيئيــة ضمــن املتغيـــرات االقتصاديــة قــد تطــور ســواء أكان 
الدمــج ضمــن مفهــوم الناتــج املحلــي اإلجمالــي ليتحــول إلــى ناتــج أخضــر أو االدخــار ليتحــول إلــى ادخــار معــدل بيئًيــا أو إدمــاج 

أمــا دول الخليــج فقــد جــاءت فــي مراكــز متباينــة بيـــن املقبولــة واملتوســطة. واملاحــظ حصــول تـــراجع كبيـــر، مقارنــة بمــا 
حققتــه علــى املؤشــر ذاتــه قبــل عاميــن. فاإلمــارات التـــي كانــت فــي صــدارة الــدول العربيــة تـــراجعت إلــى املركــز الســابع عربًيــا 
)92 عاملًيــا(. حققــت اململكــة العربيــة الســعودية التـــرتيب 95 بيـــن 180 دولــة علــى الصعيــد العالمــي، بمعــدل  68,6 مــن 100 
وبمعــدل تغيـــر )-96,  %( خــال العشــر ســنوات. وحققــت املرتبــة 9 بيـــن 19 دولــة عربيــة، ســبقتها كل مــن - إضافــة إلــى مــا 
ذكرنــاه آنًفــا- البحـريـــن وقطــر واإلمــارات العربيــة املتحــدة ولبنــان. هــذا وقــد تحســن التـــرتيب عمــا حققتــه اململكــة فــي عــام 2010 

إذ كان تـــرتيبها 99، إال أنــه انخفــض عــن التـــرتيب فــي عــام   0  إذ حققــت اململكــة التـــرتيب 5 .

التـراجع الحاصل ألداء دول الخليج العربـي يعود إلى القيم املتدنية في مؤشر االستدامة الزراعية ومؤشر نوعية الهواء 
وبشــكل خــاص مــا يتعلــق بتلــوث الهــواء الخارجـــي نتيجــة ارتفــاع نســب الجـــزيئات املعلقــة بقيــم قياســــــية مقارنــة باملســتويات 
العامليــة. مــن املاحــظ أيًضــا أن دول الخليــج العربــي، ماعــدا البحـريـــن وقطــر، حصلــت علــى مراتــب متأخـــرة فــي مؤشــر املنــاخ 
والطاقــة نتيجــة اعتمادهــا علــى الوقــود األحفــوري كمصــدر رئيــس لتوليــد الكهربــاء وتحليــة امليــاه. وممــا يفاقــم املشــكلة أن 
أســعار الطاقــة وامليــاه فــي دول الخليــج العربـــي منخفضــة جــًدا، مــا يســاعد علــى الهــدر وبالتالــي زيــادة انبعاثــات غــازات الدفيئــة. 

ولكــن معظــم هــذه الــدول اتخــذت مؤخـــًرا تدابيـــر لرفــع الدعــم تدريجًيــا عــن أســعار الكهربــاء والوقــود.

مؤشر األداء البيئي للمملكة العربية السعودية  -

الجــدول التالــي يبيـــن النتائــج التـــي حققتهــا اململكــة واملراتــب ومعــدل التغييـــر خــال عشــر ســنوات فــي القضايــا البيئيــة 
ــا فيمــا يتعلــق بقضيــة مصــادر امليــاه، وامليــاه والصــرف 

ً
األساســية الثمانيــة. وكمــا هــو واضـــح نجــد أنهــا أحـــرزت تقدمــا ماحظ

الصـحـــي والتنــوع البيولوجـــي واملوائــل )املســاكن( إذ أحـــرزت مراتــب جيــدة هــي 8  و 6 و82 علــى التوالــي بيـــن 180 دولــة. إمــا 
القضايــا األخـــرى فنجدهــا أحـــرزت نتائــج بيـــن املتوســطة واملقبولــة كمــا هــو الحــال بالنســبة للمنــاخ والطاقــة ومصائــد األســماك 

وجــودة الهــواء واآلثــار الصـــحية والزراعــة. بالنســبة للغابــات يبــدو انــه لــم تكتمــل البيانــات الازمــة لحســاب هــذا املؤشــر.

جدول رقم )))

 النتائج املحـرزة لـ 8 قضايا أساسية في مؤشر األداء البيئي 
للمملكة العربية السعودية لعام 6)0)

معدل التغيـر خالل 0) سنواتاملرتبةالهدف املتحققاسم املؤشر

7 , %6126 ,55اآلثار الصـحية

0.96 %122 6, 7جودة الهواء

7 . % 86.996املياه والصرف الصـحي

100%8 85.8مصادر املياه

-5 ,  % 5   ,8 الزراعة

غ. مغ. مغ. مالغابات

7,06 9107.  مصائد األسماك

-05. %6982. 8التنوع البيولوجـي واملوائل )املساكن(

0%100 .8 املناخ والطاقة
epi.yale.edu :املصدر 

أدبيات الدراسة

بدأ االهتمام بالبيئة وما يـرتبط بها يتـزايد دولًيا منذ إنشاء بـرنامج األمم املتحدة للبيئة في 1972. أما مفهوم االقتصاد 
ا تعــد الفتـــرة مــن 1982- 1992 هــي 

ً
األخضــر فقــد بــدأ االهتمــام بــه فــي العقــد الــذي ســبق مؤتمــر ريــو دي جانيـــرو عــام 1992. إذ
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، ثــم بعــد ذلــك تجــارب الــدول 
ً
التـــي أتيــح للباحــث االطــاع عليهــا. وســيتم فــي هــذا الجـــزء اســتعراض تجــارب الــدول املتقدمــة أوال

الصاعــدة والناميــة بشــكل عام،ثــم ُيختتــم الجـــزء ببعــض تجــارب الــدول العربيــة.

- الدول املتقدمة
ً
أوال

الدنمارك )املدينة الخضراء(

اقتـــرح بعــض ســكان كوبنهاجــن - عاصمــة الدنمــارك - قبــل أكثـــر مــن 20 عاًمــا أنــه ينبغــي أن يكــون مــن املمكــن الســباحة 
ــا بشــكل كبيـــر فــي ذلــك الوقــت. واليــوم يعــد نمــوذج كوبنهاجــن إشــارة إلــى رؤيــة فريــدة مــن 

ً
فــي مينــاء املدينــة- الــذي كان ملوث

حيــاة املدينــة، فــي أفضــل بيئــة حضريــة فــي العالــم. وتعمــل كوبنهاجــن لتصبــح مدينــة خضــراء وذكيــة وبمعــدالت كربــون محايــدة 
بحلــول عــام 2025. كمــا أن طموحهــا أن تكــون فريــدة مــن نوعهــا ممــا يجعلهــا نموذًجــا تحتــذى بــه املــدن األوروبيــة.

منــذ أزمــة النفــط عــام  97 ، تبنــت الدنمــارك استـــراتيجية لزيــادة كفــاءة اســتخدام الطاقــة وتنويــع مصــادر 
إمــدادات الطاقــة علــى حــد ســواء، وبتـركيـــز أكبـــر علــى الطاقــة املتجــددة، ونتيجــة لذلــك فــإن االقتصــاد الدنمارـكـي 
هــو واحــد مــن أقــل االقتصــادات كثافــة للطاقــة فــي العالــم، وانفصلــت انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون مــن نمــو الناتــج 
املحلــي اإلجمالــي باملعنــى املطلــق. وتمثــل الطاقــة املتجــددة حالًيــا حوالــي 20% مــن إجمالــي اســتهاك الطاقــة، والهــدف مــن 
ذلــك هــو زيــادة هــذه النســبة إلــى 0 % بحلــول عــام 2025. ومؤخـــًرا، نشــرت الحكومــة خطــط لبنــاء قطــاع الطاقــة الحـــرة 
األحفــوري بحلــول عــام 2050. هنــاك ثــاث حــاالت أو تجــارب فــي تخضيـــر االقتصــاد الدنماركــي. األولــى تتعلــق بسياســة 
الدنمــارك الســتهاك امليــاه ومعالجــة ميــاه الصــرف الصـــحي، والثانيــة تتعلــق بسياســة الطاقــة فــي الدنمــارك، واألخيـــرة 

بشــأن التخطيــط، ونتيجــة لهــذه السياســات فــإن االقتصــاد الدنماركــي حقــق مــا يلــي:

تقــدر الطاقــة املتجــددة حالًيــا بنحــو 20% مــن إجمالــي الطاقــة املســتهلكة، وتهــدف الدنمــارك إلــى زيادتهــا إلــى 0 % بحلــول 	 
عــام 2025.

انخفض استهاك املياه. وتقريًبا جميع مياه الصرف الصـحـي تم معالجتها اآلن.	 

والنتيجــة هــي أن امليــاه الســطحية )ميــاه البحـــر( أصبحــت نظيفــة، وتــم إنشــاء بـــرك الســباحة العامــة فــي مينــاء كوبنهاجــن. 
ومنذ الثمانينيات، نما االقتصاد الدنماركي بنحو 80 %، في حيـــن بقي اســتهاك الطاقة املســتمر على نطاق واســع وتـــراجعت 
CO. وضعــت الحكومــة الدانماركيــة هدفــا لخفــض انبعاثــات غــازات الدفيئــة بنســبة 0 % 

2
انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون 

بحلــول عــام 2020 مقارنــة مــع عــام 1990. ورؤيــة الحكومــة أن تكــون الدولــة غيـــر معتمــدة علــى الوقــود األحفــوري بحلــول عــام 
2050. وقــد تطــورت رؤيتهــا علــى مــدى عــدة ســنوات وبدعــم مــن تقريـــر لجنــة املنــاخ فــي عــام 2010 الــذي تــم إنشــاؤه مــن قبــل 
الحكومــة فــي عــام 2008. والرؤيــة النهائيــة علــى النحــو املبيـــن فــي استـــراتيجية الطاقــة الدنماركيــة مــن قبــل البـــرملان. يبــدو أن 
عوامل التمكيـــن في التجـــربة الدنماركية هي تقليد طويل من التدابيـــر املالية ونظام آخـــر لدعم األهداف البيئية. وقد ســاهم 

.)Green Growth in Practice,  0  ( ذلــك فــي تطويـــر صناعــة التكنولوجيــا النظيفــة

هولندا )االبتكار الزراعي(

صيغــت اتفاقيــات »االبتــكار« بالتعــاون بيـــن الشــركات، ومعاهــد البحــوث والجامعــات والحكومــة فــي هولنــدا، لتحفيـــز 
االبتــكار وتحسيـــن القــدرة التنافســية االقتصاديــة. وهــذه االتفاقيــات تتضمــن خطــط البحــوث القطاعيــة والتـــزام املشــاركون 
لاســتثمار فــي املــوارد املاليــة والبشــرية املوجهــة نحــو البحــوث والتطويـــر ووصــف التدابيـــر والخطــط والصفقــات واألهــداف. 

الحكومــة لديهــا مثــل هــذه االتفاقــات مــع تســعة قطاعــات:

هــذه االعتبــارات قطاعًيــا ســواء فــي الزراعــة أو الصناعــة أو غيـــرها مــن املجــاالت- ســوف يتـــرتب عليــه العديــد مــن النتائــج مــن 
أبـــرزها إعــادة تقييــم العديــد مــن املتغيـــرات االقتصاديــة، بعــد أخــذ آثــار التــآكل واالنبعاثــات البيئيــة. زيــادة الوعــي بأهميــة أن 
املوارد الطبيعية ملكية لألجيال القادمة أيًضا وليســت حكًرا على الجيل الحالي. ســاهم هذا الدمج والوعي بأهمية املتغيـــرات 
االقتصاديــة  وإســقاطاته  البيئــي  الوضــع  تقييــم  فــي  كثيـــًرا  تســاعد  جديــدة  بيانــات  قواعــد  وإنشــاء  بـــروز  فــي  والزال  البيئيــة، 
واالجتماعيــة. كمــا ســاهمت زيــادة االهتمــام باالقتصــاد األخضــر فــي إعــادة صياغــة السياســات االقتصاديــة وبالشــكل الــذي 
تأخــذ فيــه بعيـــن االعتبــار دور املتغيـــرات البيئيــة فــي التأثيـــر علــى تحقيــق األهــداف مــن خــال السياســات االقتصاديــة املعدلــة 
ــًرا، مــن املهــم اســتمرار االهتمــام بتقييــم آثــار االعتبــارات البيئيــة علــى االقتصــاد القومــي اقتصادًيــا واجتماعًيــا ملــا  بيئًيــا. وأخيـ

فيــه مصلحــة الجيــل الحالــي واألجيــال القادمــة وملــا فيــه خدمــة املحافظــة علــى املــوارد الطبيعيــة.

دراســة )Albanawi, (0(5(، وركــزت علــى الحواجـــز، واالستـــراتيجيات، والفــرص التـــي قــد تعيــق أو تشــجع اململكــة 
العربيــة الســعودية فــي ســعيها لتطويـــر اقتصــاد أكثـــر اخضــراًرا وأكثـــر مــن ذلــك بنيــة تحتيــة اقتصاديــة مســتدامة. خلصــت 
الدراســة إلــى أنــه فــي حيـــن أن التغييـــر ســوف يكــون صعًبــا، وربمــا بطيًئــا، إال انــه نتوقــع أن نــرى مشــروعات ومبــادرات صديقــة 

للبيئــة فــي اململكــة علــى مــدار الســنوات القليلــة القادمــة.

دراسة )Royal Society of New Zealand, (0(4(، بعنوان »مواجهة املستقبل: نحو اقتصاد أخضر لنيوزيلندا«،  
فهدفــت إلــى زيــادة الوعــي بالظــروف العامليــة املتغيـــرة والــذي مــن خالــه يجــب أن تنقــل نيوزيلنــدا مســتقبلها. اعتمــاًدا علــى 
التقاريـــر سياســة املنظمــات الدوليــة والوطنيــة، ومراجعــة النظــراء لألدبيــات، كمــا هدفــت هــذه الدراســة إلــى تشــجيع املناقشــة 
تشــكيل مســتقبل  فــي  للمســاعدة  أوســع  نطــاق  علــى  واملجتمعــات  األكاديميــة  واألوســاط  التجاريــة  واألعمــال  السياســة  بيـــن 
يصــون رفاهيــة نيوزيلنــدا االجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة. وتوصلــت الدراســة بــأن العديــد مــن األنظمــة الطبيعيــة )مثــل 
املنــاخ واملــاء( تتأثـــر كذلــك قبــل البشــر حتـــى أنهــا بــدأت تحــد مــن نوعيــة الحيــاة، وإذا تـــركت لحالهــا ســوف تتحلــل رفاهيــة 
اإلنســان بشــدة. وهنــاك مجموعــة واســعة مــن املؤشــرات كلهــا تشيـــر إلــى حاجــة نيوزيلنــدا للحــد مــن انبعاثــات الغــازات املســببة 
لاحتباس الحـــراري والحد من تدهور البيئة. ويمكن لنيوزيلندا أن تتعامل مع هذه التحديات، وإجـــراء عدد من االنتصارات 

االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة، قبــل أن يصبــح االقتصــاد األخضــر.

مــا يميـــز هــذه الدراســة عــن الدراســات الســابقة أنهــا تـــركز علــى التجــارب الدوليــة واإلقليميــة الرائــدة فــي مجــال التحــول 
نحــو االقتصــاد األخضــر واملبــادرات الخضــراء وكيفيــة اإلفــادة منهــا، كمــا إنهــا تختلــف مــن حيــث إنهــا تســتعرض الجهود املبذولة 
مــن قبــل اململكــة العربيــة الســعودية نحــو التحــول إلــى االقتصــاد األخضــر الداعــم للتنميــة املســتدامة. فــي حيـــن ركــزت معظــم 
لــه أو علــى أحــد  الدراســات الســابقة علــى مفهــوم االقتصــاد األخضــر أو معوقــات االقتصــاد األخضــر واآلفــاق املســتقبلية 

مكونــات االقتصــاد األخضــر.

التجارب الدولية

يختصــر اســتعراض تجــارب الــدول املتقدمــة والرائــدة فــي التحــول نحــو االقتصــاد األخضــر املســافة والتكلفــة والجهــد 
لصانــع القــرار االقتصــادي بشــكل خــاص حيــث إنــه يبــدأ مــن حيــث انتهــى اآلخـــرون، ويســتفيد مــن التجــارب الناجحــة التـــي 
بـــرزت ويتفــادى تكــرار األخطــاء، فعلــى ســبيل املثــال اتجهــت معظــم دول أوربــا وشــمال أوربــا إلغــاق مفاعــات الطاقــة النوويــة 
نظــًرا للمخاطــر الكبيـــرة املتوقعــة خاصــة بعــد حادثــة فوكوشــيما فــي اليابــان عــام 2011 وذلــك رغــم الفوائــد املتحققــة مــن 
اســتخدام الطاقــة النوويــة فــي توليــد الطاقــة الكهربائيــة النظيفــة. لذلــك كان مــن أهــم أهــداف هــذه الدراســة هــو التعــرف علــى 

ابـــرز هــذه التجــارب واإلفــادة منهــا قــدر اإلمــكان فــي االقتصــاد الســعودي.

فــي مجــال التحــول لاقتصــاد األخضــر حســب املراجــع  أبـــرز التجــارب  تــم اختيــار هــذه التجــارب كونهــا تعــد مــن  وقــد 
العلميــة املتاحــة للباحــث. وقــد يكــون هنــاك تجــارب أخـــرى ســواء أكانــت دوليــة أو إقليميــة مثــل التجـــربة املصريــة والتجـــربة 
الهنديــة فــي مجــال الطاقــة الشمســية لكــن الباحــث لــم يجــد أبحــاث أو أوراق علميــة أو كتــب تتحــدث عنهــا فــي املراجــع العلميــة 
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ضغــط الغــاز فيــه الســتعماله كوقــود لآلليــات العاملــة فيــه. باإلضافــة إلــى ذلــك، تقــوم دائــرة إدارة النفايــات فــي واليــة هيوســتن 
ــد منهــا 500 ميغــاواط مــن الكهربــاء. وفــي مطمــر ألتامونــت التابــع 

ّ
بتشــغيل خمســة مــن أكبـــر املطامــر فــي الواليــات املّتحــدة، لتول

إلدارة النفايــات فــي هيوســتن، تمتــّد أنابيــب لجمــع نحــو  9% مــن الغــاز املنَتــج مــن نفاياتــه وإلنتــاج 10 آالف جالــون مــن الغــاز 
ــي النســبة العامــة لتدويـــر النفايــات فــي البــاد، وتعمــل 

ّ
الســائل الــذي ُيســتخدم كوقــود. وتســعى بعــض املــدن األمريكيــة إلــى تخط

علــى ذلــك مــن خــال بــدء الفــرز مــن املصــدر عبـــر تثقيــف الطــاب حــول أهّميــة الفــرز ونقــل هــذا التثقيــف إلــى أســرهم. علــى 
ســبيل املثــال، تعيد مدينة »فريســنو« فــي كاليفورنيــا تدويـــر مــن 0  إلــى 50% مــن نفاياتهــا وتخطــط لتدويـــر مــا يقــارب %75 
 إلــى 90%. وإذا امتــأل املطمــر، توجــد حلــول أخـــرى كتلــك التـــي تنتهجهــا »طاقــة الجبــل 

ً
مــن تلــك املرميــة فــي املطامــر، وصــوال

األخضــر« Green Mountain Power فــي ماساتشوســتس. تعمــد هــذه الشــركة إلــى اســتغال أســطح األرا�ســي غيـــر الصالحــة 
للزراعــة أو الســكن، لــزرع ألــواح الطاقــة الشمســية عليهــا. وبمــا أن عــدد املطامــر املنتهيــة الصاحيــة يفــوق الـــ 10 آالف، تحقــق 
هــذه الخطــوة منافــع عــّدة تبــدأ ببنــاء حواجـــز ملنــع تســّرب التـــربة الفاســدة، واســتغال أمثــل للمســاحات، وبالتالــي الحصــول 
68 % مــن الحديــد، و5  %مــن  يتــم إعــادة تصنيــع  فــي الواليــات املتحــدة األمريكيــة  انــه  علــى طاقــة نظيفــة ومتجــّددة. كمــا 
األلومنيــوم، و5% مــن الباســتيك وحوالــي    %مــن الزجــاج. ويوجــد فــي مدينــة ســياتل بواليــة واشــنطن بـــرنامج إعــادة تصنيــع 
فــاق نجاحــه كل التوقعــات، حيــث إن حـــوالي 90 % مـــن ســكان مدينــة ســياتل يشتـــركون فــي إعــادة التصنيــع، أي حوالــي 500 

ألــف نســمة، ويقومــون بإعــادة التصنيــع لحوالــي 100 ألــف طــن مــن النفايــات ســنوًيا.

ثانًيا: الدول الصاعدة والنامية

التجـربة الكورية )النمو األخضر(

تبنــت كوريــا الجنوبيــة سياســة النمــو األخضــر الشــاملة فــي عــام 2008 كاستـــراتيجية وطنيــة جديــدة فــي الذكــرى الســنوية 
لقيــام الجمهوريــة. ســاهمت الحكومــة الكوريــة بمبــادرات دوليــة فــي وضــع النمــو األخضــر علــى أجنــدة األعمــال العالمــي وهــذه 

املســاهمات هــي علــى النحــو التالــي:

فــي مفاوضــات انبعاثــات غــازات الدفيئــة وفًقــا التفاقيــة األمــم  -  تــم اقتـــراح النمــو األخضــر كإطــار جديــد للتفكيـــر 
املتحــدة اإلطاريــة لتغيـــر املنــاخ، وكإطــار سيا�ســي جديــد للــدول الناميــة فــي قمــة مجموعــة الثمــان التـــي عقــدت فــي 

.2008 توياكــو باليابــان فــي عــام 

بـــرامج خضــراء خاصــة  -  2008، والتـــي تضمنــت  فــي عــام  أيًضــا  فــي شــرق آســيا«  املنــاخ  تــم إطــاق مبــادرة »شــراكة 
اآلســيوية. الــدول  فــي  للتنميــة  الخارجيــة  باملســاعدات 

أيــدت كوريــا »اإلعــان الــوزاري ملنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة )OECD( حــول النمــو األخضــر« فــي يونيــة  - 
2009، وإطاق مشروع املنظمة حول استـراتيجية النمو األخضر. واعتمدت استـراتيجية وطنية وخطة خماسية 
بخصــوص النمــو األخضــر للفتـــرة -009    0  بتخصيــص 2% مــن ناتجهــا املحلــي اإلجمالــي لاســتثمار فــي عــدة 
قطاعــات خضــراء مثــل الطاقــة املتجــددة وكفــاءة اســتخدام الطاقــة والتقنيــة النظيفــة وامليــاه. )القبنــدي، 2011: 

.)22

 -  )
ً
أعلنــت الحكومــة الكوريــة التـــزامها طوًعــا بهــدف االنبعاثــات علــى املــدى املتوســط، داعيــة إلــى طــرح مفهــوم )أنــا أوال

فــي مؤتمــر األمــم املتحــدة لتغيـــر املنــاخ فــي عــام 2009 بالعاصمــة الدنماركيــة كوبنهاجــن.

تــم إنشــاء املعهــد العالــي للنمــو األخضــر فــي العاصمــة ســيول عــام 2010 وهــو مؤسســة أبحــاث دوليــة تهتــم بسياســات 5- 
ومشــروعات النمــو األخضــر فــي الــدول الناميــة، وفــي عــام 2012 أصبــح املعهــد منظمــة دوليــة.

دخلت كوريا الجنوبية في )تحالف النمو األخضر( مع الدنمارك.6- 

ســاهمت كوريا الجنوبية بشــكل رئيس في إدراج »االقتصاد األخضر« على أجندة األمم املتحدة للتنمية املســتدامة 7- 
والــذي اخــذ طريقــه إلــى اتفاقــات قمــة ريــودي جانيـــرو )ريــو20+( كمدخــل واعــد إلــى التنمية املســتدامة.

الزراعــة والبســتنة، والتكنولوجيــا الفائقــة، والطاقــة، والخدمــات اللوجســتية، والصناعــة اإلبداعيــة وعلــوم الحيــاة 
والصـــحة واملــواد الكيميائيــة وامليــاه. وفــي قطــاع الطاقــة، علــى ســبيل املثــال، تـــركز االتفاقيــات علــى طاقــة الريــاح، الطاقــة 

الحيويــة، الشــبكات الذكيــة والغــاز األخضــر، وكفــاءة الطاقــة الشمســية والطاقــة.

يطور »االتحاد األعلى للمعرفة واالبتكار« بـــرنامجا بحثًيا، يؤســس تعاون بيـــن املشــاركة الفاعلة ونشــر املعرفة لتطويـــر 
املنتجــات املبتكــرة والخدمــات والتقنيــات. مشــاركة الحكومــة فــي صناديــق االبتــكار مــن قبــل كبــار االتحــادات ويســتثمر 5 .0 

)Green Growth in Practice,  0  ( .يــورو مقابــل كل يــورو مســتثمر مــن قبــل الشــركة

فــي الكيلــو املتـــر املربــع وافتقارهــا ملعظــم املــوارد الازمــة ألعمــال  ورغــم صغــر مســاحة هولنــدا وكثافــة عــدد الســكان 
الزراعــة تحتــل هولنــدا املركــز الثانــي بعــد الواليــات املتحــدة األمريكيــة فــي تصديـــر الغــذاء بنــاء علــى القيمــة. وأصبــح الهولنديــون 
رواًدا فــي االبتــكار الزراعــي ففــي العــام 2000 التـــزم الهولنديــون علــى الصعيــد الوطنــي تجــاه الزراعــة املســتدامة تحــت شــعار » 
ضعــف الغــذاء بنصــف املــوارد« باســتخدام مزروعــات الدفيئــات )البيــوت الزجاجيــة( وقــد قلــص معظــم املزارعيـــن اعتمادهــم 
الدواجــن  الكيميائيــة، كمــا أن منتجــو  املبيــدات  عــن  الوصــول لاســتغناء  أنهــم شــارفوا  كــم   ،%90 بنســبة  للــري  املــاء  علــى 
واملوا�ســي قامــوا بتخفيــض اســتخدام املضــادات الحيويــة بنســبة 60% منــذ العــام 2009. ويعــود الفضــل فــي ذلــك إلــى تجـــربة 
فــي العالــم، )فيفيانــو،  جامعــة فاغنينغــن )Wageningen( لابتــكار الزراعــي، إذ تعــد الجامعــة أرقــى مؤسســة بحــث زراعــي 

.)2017

اململكة املتحدة )خفض غازات الدفيئة(

إلــى تحقيــق خفــض قــدره   % مــن انبعاثــات غــازات االحتبــاس  اعتمــدت اململكــة املتحــدة خطــة تســعى مــن خالهــا 
الحـــراري )غــازات الدفيئــة( مــن مســتويات عــام 1990 وذلــك مــع نهايــة 2020. وقــد أعلنــت الحكومــة البـــريطانية فــي عــام 2010 
عــن تدابيـــر جديــدة تعــزز مــن كفــاءة اســتخدام الطاقــة فــي املنــازل والتخطيــط إلقامــة مصــارف لاســتثمارات الخضــراء. كمــا 
ألــف مــن رحــات الســيارات اليوميــة و20 % مــن   70 لنــدن  البـــريطانية  فــي وســط العاصمــة  خفضــت » ضريبــة االزدحــام« 

.)22 انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون، )القبنــدي،2011: 

أملانيا )الطاقة النظيفة(

إن جـزًءا أساسًيا من رؤية النمو األخضر األملانية هو )ثورة الطاقة Energy Transition(؛ وهي خطة طموحة للتحول 
مــن الوقــود األحفــوري إلــى مصــادر الطاقــة املتجــددة، والتـــي أصبحــت سياســة فــي عــام 2000. وبعــد كارثــة فوكوشــيما فــي مــارس 
2011، أمــرت املستشــارة األملانيــة أنجيــا ميـــركل اإلغــاق الفــوري لســبعة مفاعــات، وتقديــم خطــط للتخلــص التدريجـــي مــن 
الطاقــة النوويــة. أكــدت أملانيــا أهــداف الطاقــة النظيفــة ولكــن يجــب اآلن تلبيــة هــذه األهــداف دون الطاقــة النوويــة. وتبيـــن 
التجـــربة األملانية أن مستويات عالية جًدا من الوعي البيئي من مواطنيها هي محـــرك سيا�سي من خيارات النمو األخضر. وقد 
وضـــحت أملانيــا أيًضــا مــدى تعقيــد ثــورة الطاقــة للتنفيــذ حيــث إنهــا حالًيــا ال تـــزال تشــهد زيــادة إنتــاج الفحــم وانبعاثــات غــازات 

)Green Growth in Practice,  0  ( .الدفيئــة

الواليات املتحدة األمريكية )إنتاج الطاقة من النفايات(

تعــد تجـــربة الواليــات املتحــدة األمريكيــة مــن التجــارب الناجحــة فيمــا يتعلــق بإنتــاج الطاقــة مــن املطامــر حيــث يصــل 
إنتــاج النفايــات املنزليــة فــي الواليــات املتحــدة األمريكيــة إلــى مــا يقــارب  5  مليــون طــن ســنوًيا، يعــاد تدويـــر نحــو 5  إلــى 
50 مليــار دوالر. تشيـــر وكالــة حمايــة البيئــة األمريكيــة  0 % منهــا. وتبلــغ قيمــة ســوق النفايــات فــي الواليــات املتحــدة نحــو 
)The Environmental Protection Agency( إلــى وجــود نحــو 00   مطمــر للنفايــات فــي الواليــات املتحــدة األمريكيــة يجمــع 
الغــاز فــي 520 منهــا ويســتخدم إلنتــاج طاقــة كهربائيــة إلنــارة 700 منــزل، وتســد 1% مــن الطلــب علــى الغــاز الطبيعــي محلًيــا. 
ومــن أشــهر املطامــر فــي الواليــات املتحــدة األمريكيــة مطمــر بوينتـــي هيلــز )Puente Hills( فــي مقاطعــة لــوس أنجلــوس والــذي 
يعــد الثانــي مــن حيــث الحجــم. ُيولــد هــذا املطمــر 50 ميغــا واط مــن الكهربــاء أي مــا يســد احتيــاج 50 ألــف منــزل. كمــا يتــم 
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و55% مــن زجاجــات البولــي إيثيليــن. ويتــم اســتعادة مــا يقــرب مــن نصــف الزجــاج والــورق. وتــدر عمليــات التدويـــر اآلن علــى 
البـــرازيل مــا تبلــغ قيمتــه نحــو 2 مليــار دوالر أمريكــي وتجنبهــا 10 ماييـــن طــن مــن انبعاثــات غــاز االحتبــاس الحـــراري، ويمثــل 
التدويـــر مــا نســبته نحــو  % مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي. وتــم توظيــف مــا يقــرب مــن نصــف مليــون شــخص فــي مجــال التدويـــر فــي 
البـــرازيل. تــم تنظيــم نحــو 60 ألــف مــن عمــال التدويـــر فــي نقابــات وهــم يعملــون فــي أعمــال رســمية وبعقــود خدميــة ويحصلــون 
علــى دخــول أعلــى مــن نظرائهــم املســتقلين. وصــدر قانــون إلنشــاء سياســة املخلفــات الصلبــة القوميــة فــي عــام 2010 بهــدف 
بنــاء علــى حــوار اجتماعــي يشــمل الحكومــة وقطــاع  نتــج عــن هــذه السياســة إجمــاع واســع  تلــك اإلمكانيــات. وقــد  اســتثمار 
 :)United Nations Environment Porgramme,  0 0( .األعمال وأصحاب املصلحة في مجال إدارة النفايات واألكاديميين

)املنتــدى البيئـــي الــوزاري العاملـــي، 2012(

سنغافورة )نوعية الحياة(

أطلقــت ســنغافورة للمــرة األولــى خطتهــا الخضــراء فــي مؤتمــر القمــة العاملـــي للتنميــة املســتدامة فــي جوهانسبـــرغ عــام 
2002، وقــد تــم مراجعتهــا وتحديثهــا علــى فتـــرات ملــدة   ســنوات منــذ ذلــك الحيـــن. الدافــع وراء الخطــة هــو االهتمــام بنوعيــة 
 عــن تأميـــن صــورة نظيفــة وخضــراء كوســيلة لجــذب االســتثمار. وتتضمــن 

ً
فــي املدينــة، فضــا املــوارد األمنيــة  الحيــاة وأمــن 

الخطــة األنظمــة واملعاييـــر، وأنظمــة التسعيـــر، وبـــرامج مظاهــرة، وحمــات تغيـــر ســلوك املســتهلك، وإدارة املعلومــات، وغيـــرها 
مــن السياســات. ويتنــاول نوعيــة الهــواء، وتغيـــر املنــاخ، وامليــاه، والنفايــات، واملحافظــة علــى الطبيعــة والصـــحة العامــة. وقــد 
اســتثمرت حكومــة ســنغافورة مــوارد كبيـــرة فــي تحقيــق أهدافهــا البيئيــة، وقــد تمــت تلبيــة معظــم أهدافهــا لعــام 2012. فــي عــام 
2009 أطلقــت اللجنــة الوزاريــة املشتـــركة للتنميــة املســتدامة مخطــط ســنغافورة املســتدام علــى املــدى الطويــل الــذي يحــدد 
أهداف التنمية املستدامة الصارمة لـ عام 0 0 . وتشمل هذه األهداف الطموحة كفاءة الطاقة، واستهاك املياه، ونوعية 
الهــواء، والنقــل العــام، ومناطــق تجمعــات امليــاه واملبانــي الخضــراء. ميـــزة واحــدة هــي التـــي أنجحــت ســنغافورة هــو اســتخدام 
مزيــج شــامل مــن السياســات والتدابيـــر املصممــة خصيًصــا لــكل هــدف البيئـــي، )  Green Growth in Practice,  0(. وقــد 
أدت تسعيـــرة الطرائــق اإللكترونيــة ونظــام حصــة الســيارات فــي ســنغافورة مــن إبطــاء تـــزايد اســتخدام الســيارات واملحـــركات.

املكسيك )تخفيض االنبعاثات الكربونية(

تعــد املكســيك مــن أوائــل الــدول التـــي تعهــدت مــن خــال مبادرتهــا لاقتصــاد األخضــر بتخفيــض االنبعاثــات الكربونيــة 
علــى نحــو طوعــي وتخفيــض غــازات االحتبــاس الحـــراري )الدفيئــة( إلــى النصــف بحلــول عــام 2050. كمــا إن املكســيك تقــوم 
أيًضــا بعــدد مــن السياســات العامــة واملشــروعات بشــأن كفــاءة اســتخدام املــوارد والطاقــة النظيفــة وغيـــر ذلــك مــن املجــاالت 
ــا إلضافــة 500 ميغــاوات مــن القــدرة الكهربائيــة املولــدة 

ً
ذات العاقــة باالقتصــاد األخضــر مثــل الطاقــة حيــث وضعــت خطط

بطاقــة الريــاح إلــى ســعة الشــبكة الكهربائيــة بحلــول عــام 2012. كمــا إن املكســيك بــدأت وبمســاعدة مــن بـــرنامج األمــم املتحــدة 
للبيئــة بدراســة وطنيــة لتقييــم نطــاق االقتصــاد األخضــر بهــدف تحديــد السياســات املاليــة التـــي يمكــن أن تخلــق فــرص عمــل، 
فــي االقتصــاد املكســيكي. )املنتــدى البيئـــي  فــي القطاعــات الرئيســة  وتعــزز كفــاءة املــوارد، وتشــجع علــى توظيــف اســتثمارات 

الــوزاري العاملـــي، 2012: القبنــدي، 2011: 22(

2007، بهــدف الحــد مــن MtCO e 50.5 / ســنوًيا  وقــد نشــرت املكســيك بـــرنامج خــاص بشــأن تغيـــر املنــاخ فــي عــام 
بحلــول عــام 2012 مقارنــة مــع ســيناريو خــط األســاس. فــي يونيــو 2012 تــم دمــج االســتراتيجية فــي القانــون العــام لتغيـــر املنــاخ 
بدعــم مــن جميــع األحـــزاب السياســية، ولهــذه االستـــراتيجية أهــداف محــددة لخفــض 0 % مــن غــازات الدفيئــة بحلــول عــام 
2020 وبنســبة 50٪ بحلــول عــام 2050، مقارنــة مــع ســنة األســاس 2000، وللوصــول إلــى 5 % مــن توليــد الطاقــة النظيفــة 
بحلــول عــام   0 . وينــص القانــون العــام لتغيـــر املنــاخ أيًضــا علــى أن جميــع أهــداف التخفيــف املعينــة تحتــاج ليتــم تســليمها 
مــع امليـــزانيات، واملؤشــرات والقيــاس واإلبــاغ والتحقــق، وســيتم اعتبارهــا كمبــادرات أوليــة نحــو النمــو األخضــر. وضعــت 
ــا محــدًدا لدعــم النمــو األخضــر فــي خطتهــا للتنميــة الوطنيــة. فــي عــام   0 ، 

ً
اإلدارة الحاليــة التـــي انتخبــت فــي عــام 2012 هدف

السياسات وكفاءة املصادر

تــم تطبيــق سياســة املســئولية املمتــدة للمنتــج علــى التعبئــة )الــورق، والزجــاج، والحديــد، واألملنيــوم، والباســتيك( علــى 
منتجــات محــددة )البطاريــات واإلطــارات وزيــوت التشــحيم ومصابيــح الفلورســنت( منــذ عــام  00  واملعروفــة بمبــادرة كفــاءة 
املصــادر والنفايــات وقــد نتــج عــن هــذه املبــادرة إعــادة تدويـــر 6 ماييـــن طــن متـــري مــن املخلفــات بيـــن عامــي  00  و2007 ممــا 

زاد مــن معــدل تدويـــر املخلفــات بنســبة   % وفوائــد اقتصاديــة تعــادل 106 مليــار دوالر.

البـرازيل

             )الحد من إزالة الغابات املطيـرة(

اتخــذت حكومــة البـــرازيل تدابيـــر محــددة للحــد مــن إزالــة غابــات األمــازون املطيـــرة مــن خــال إنشــاء صنــدوق ملنطقــة 
األمــازون، والتـــرخيص لبنــك التنميــة البـــرازيلي بجمــع أمــوال خاصــة مــن تبـــرعات محليــة ودوليــة الســتثمارها فــي تدابيـــر تهــدف 
إلى منع إزالة الغابات ومراقبتها وتعزيـز إجراءات حفظ الغابات في منطقة األمازون اإلحيائية واستغالها على نحو مستدام. 
كمــا أن هنــاك واليــات عديــدة تقــوم بإطــاق مبــادرات خاصــة بهــا فــي مجــال االقتصــاد األخضــر مثــل واليــة ســاو باولــو وواليــة 
بارانــا. وهنــاك تعــاون بيـــن الحكومــة البـــرازيلية وبـــرنامج األمــم املتحــدة للبيئــة بخصــوص مبــادرة لتقييــم السياســات الخضــراء 
التـــي تـــروجها الواليــات البـــرازيلية إلجـــراء حصــر لألطــر واملؤشــرات املســتخدمة لقيــاس التقــدم املتحقــق فــي تخضيـــر االقتصــاد 
البـــرازيلي. فعلــى ســبيل املثــال، نمــت مدينــة كوريتيبــا عاصمــة واليــة بارانــا البـــرازيلية ســكانًيا مــن  6  ألــف نســمة عــام 1960 
إلــى 0 8  ألــف نســمة فــي عــام 2008 دون أن تعانــي مــن أيــة مشــكات ظاهــرة نتيجــة للزحــام أو التلــوث، حيــث تمــت مواجهــة 
تحــدي النمــو الســكاني فــي البـــرازيل والــذي يبلــغ )8. %( منــذ 2005 بتطبيــق نظــم ابتكاريــة فــي التخطيــط املدنــي وإدارة املــدن 

وتنظيــم النقــل منــذ ســتينيات القــرن العشــرين.

)النقل السريع(

فــي  الرئيســة  العناصــر  أحــد  وكان  الســريع،  النقــل  بنظــام  البـــرازيلية  بارانــا  واليــة  عاصمــة  كوريتيبــا  مدينــة  اشــتهرت 
التخطيــط املدنــي النمــو فــي نمــط شــعاعي طولــي بهــدف اســتيعاب الكثافــة الســكانية وحمايــة املســاحات الخضــراء. وبالرغــم 
مــن ازديــاد الكثافــة الســكانية فــي املدينــة ثاثــة أضعــاف مــن عــام 1970 إلــى عــام 2008، ازدادت املســاحة الخضــراء للفــرد مــن 
متـــر مربــع إلــى اكثـــر مــن 50 متـــر مربــع. ونتيجــة لتخطيــط مدنــي متكامــل تعــد كوريتيبــا أعلــى معــدل الســتعمال النقــل العــام فــي 
البرازيــل )5 % مــن عــدد الرحــات( وأحــد أدنــى معــدالت تلــوث الهــواء املدنــي فــي الدولــة. وتعتبـــر فوائــد هــذه املبــادرات كبيـــرة 
مــن الناحيــة االقتصاديــة ومــن حيــث كفــاءة املــوارد. كمــا قامــت كوريتيبــا بتحويــل املناطــق املعرضــة للفيضانــات إلــى متنزهــات 
وطنيــة زرعــت فيهــا أشــجار كثيـــرة وأقامــت بحيـــرات اصطناعيــة الحتــواء الفيضانــات مــن امليــاه. كمــا قامــت بنقــل ســكان 
أحيــاء البــؤس إلــى مناطــق بديلــة مــا أدى إلــى ارتفــاع قيمــة العقــارات وبالتالــي زيــادة العائــدات الضريبيــة. كمــا أنشــأت الحكومــة 
املحليــة مدينــة كوريتيبــا الصناعيــة غــرب املدينــة أخــذه فــي الحســبان اتجــاه الريــح لتفــادي تلويــث وســط املدينــة، كمــا أن 
للمدينــة الصناعيــة أنظمــة بيئيــة مشــددة، وال يســمح فيهــا بصناعــة ملوثــة خــارج حــدود معينــة. بعــد ثاثــة عقــود تحتضــن 
املدينــة الصناعيــة اليــوم اكثـــر مــن 700 شــركة بمــا فيهــا شــركات إنتــاج الحافــات املخصصــة للنقــل الســريع وشــركات لتقنيــة 
املعلومــات. وقــد أوجــدت هــذه الشــركات نحــو 50 ألــف وظيفــة مباشــرة و150 ألــف وظيفــة غيـــر مباشــرة وهــي تنتــج نحــو 20 
فــي املئــة مــن صــادرات واليــة بارانــا. وأخيـــًرا عــززت كوريتبيــا أيًضــا البنـــى التحتيــة إلدارة النفايــات والوعــي الجماهيـــري لفــرز 
النفايــات وتدويـــرها، ويســاهم 70% مــن ســكان املدينــة بفاعليــة فــي تدويـــر النفايــات، حيــث يتــم تدويـــر   % مــن النفايــات 

الصلبــة باملقارنــة مــع 1% فــي مدينــة ســاوباولو.

)تدويـر النفايات(

كمــا وأن للبـــرازيل تجـــربة رائــدة فــي مجــال التدويـــر والنفايــات حيــث إنهــا تتمتــع بتقاليــد عريقــة فــي مجــال التدويـــر بنســب 
اســتعادة تقــارب تلــك النســب املوجــودة فــي الــدول املتقدمــة فــي بعــض املــواد. يتــم تدويـــر 95% مــن املــواد املصنوعــة مــن األملنيــوم 
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فــي  فــي عــام  00 / 00  إلــى 8.   مليــون دوالر  كمــا ازدادت صــادرات أوغنــدا العضويــة املرخصــة مــن 7,  ماييـــن دوالر 
2008/2007. باإلضافــة إلــى املكاســب االقتصاديــة مــن الزراعــة العضويــة، بــل إنهــا ســاهمت فــي الحــد مــن تغيـــر املنــاخ ألن 
انبعاثــات غــازات الدفيئــة فــي الهكتــار أدنــى  6% فــي املتوســط مــن انبعاثــات الزراعــة التقليديــة. كمــا إن الزراعــة العضويــة 

.)United Nations Environment Porgramme,  0 0( ،أصبحــت تولــد مداخيــل مهمــة للمزارعيـــن الصغــار

بنجالديش )الشركة الريفية »جـرامين« للطاقة املتجددة(

فــي مجــال الطاقــة املتجــددة علــى  تعــد شــركة جـراميـــن للطاقــة )شاكتـــي جـــرامين( مــن أســرع الشــركات الريفيــة نمــًوا 
مســتوى العالــم. وقــد تأسســت الشــركة فــي عــام 1996 لتوفــر القــروض امليســرة عبـــر باقــات ماليــة مختلفــة لتوفيـــر األنظمــة 
املنزليــة الشمســية )SHS( لســكان الريــف وبأســعار تتناســب مــع إمكانياتهــم اعتمــاًدا علــى شــبكة القــروض متناهيــة الصغــر 
وخبـــرة بنــك جـــرامين. وقــد تــم تـــركيب أكثـــر مــن 0   ألــف وحــدة طاقــة شمســية منزليــة بنهايــة عــام 2009. كمــا تهــدف الشــركة 
إلــى تـــركيب أكثـــر مــن 7,5 مليــون وحــدة طاقــة شمســية منزليــة بحلــول العــام 2015 مــع توفيـــر الصيانــة الازمــة لهــا، ممــا يــؤدي 
إلــى زيــادة توظيــف العمالــة املحليــة. كمــا إنهــا توفــر أيًضــا وحــدات الغــاز الحيــوي واملواقــد املحســنة والتـــي تســاهم فــي تقليــل 
اســتخدام الكتلــة اإلحيائيــة وبالتالــي التقليــل مــن التلــوث داخــل املنــازل، كمــا تســاعد تقنيــة الغــاز الحيــوي فــي إدارة املخلفــات 
 0.000  فرصــة عمــل بفضــل تطبيــق هــذه التقنيــات الثــاث لتوليــد الطاقــة املتجــددة فــي كافــة 

ً
املســتدامة. فقــد ُوفــرت فعــا

أنحــاء بنجاديــش )بـــرنامج األمــم املتحــدة للبيئــة، 2009، 2011(.

ا: الدول العربية
ً
ثالث

تونس )تطويـر قطاع الطاقة املتجددة - النظيفة(

أمــا بالنســبة لتونــس فإنهــا بــدأت خطــوات تطويـــر قطــاع الطاقــة املتجــددة مــن أجــل تقليــل االعتمــاد علــى النفــط والغــاز. 
فــي عــام 2005 تــم إقــرار قانــون تــم بموجبــه إنشــاء نظــام الحفــاظ علــى الطاقــة، كمــا تــم اســتحداث آليــة تمويــل وهــي الصنــدوق 
الوطنــي إلدارة الطاقــة مــن أجــل دعــم تقنيــة الطاقــة املتجــددة وتحسيـــن كفــاءة الطاقــة. وتــم تمويــل الصنــدوق عــن طريــق 
فــرض رســم علــى التســجيل األول للســيارات الخاصــة التـــي تعمــل بالبنزيـــن والديـــزل، ورســم استيـــراد أو إنتــاج ملعــدات تكييــف 
الهواء ماعدا تلك التـــي يتم تصنيعها بهدف التصديـــر. من نتائج ذلك وخال الفتـــرة ما بين عامي 2000 و2008 تم توفيـــر ما 

مقــداره  ,  بليــون دوالر فــي فواتيـــر الطاقــة للحكومــة ويعــود الفضــل فــي ذلــك لخطــط الطاقــة النظيفــة.

وهدفــت هــذه الخطــة إلــى أن يصــل اســتهاك الطاقــة األوليــة مــن مصــادر متجــددة ناهيــك عــن الوفــورات مــن كفــاءة 
الطاقــة إلــى 20% مــن إجمالــي اســتهاك الطاقــة فــي عــام 2011. فــي الربــع األخيـــر مــن عــام 2009 قدمــت الحكومــة خطــة الطاقــة 
الشمســية الوطنيــة األولــى وخطــط تكميليــة أخـــرى، بغــرض زيــادة حصــة مصــادر الطاقــة املتجــددة مــن نحــو 1% إلــى 5,   % 
ســنة   0 . قــدرت املــوارد اإلجماليــة الازمــة لتنفيــذ هــذه الخطــة نحــو  ,5 مليــون دوالر منهــا 175 بليــون دوالر مــن الصنــدوق 
مــن جمعيــات  والباقــي  الخــاص  القطــاع  مــن صناديــق  بليــون دوالر  العــام و1660  القطــاع  مــن  مليــون دوالر  الوطنــي و0 5 
تعاونيــة دوليــة. تنفــق بحلــول عــام 2016 علــى 0  مشــروًعا للطاقــة املتجــددة، ومنهــا 0  مــن هــذه املــوارد لتطويـــر البنــى التحتيــة 

لصــادرات الطاقــة.

املتوقع أن تصل وفورات الطاقة من هذه الخطة إلى 22% سنة 2016 مع انخفاض في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 
مقــداره  ,  مليــون طــن ســنوًيا. يجمــع الدعــم املالــي والضريبـــي للبـــرنامج بيـــن اإلعفــاء مــن ضريبــة القيمــة املضافــة وتخفيــض 
الرســوم الجمركيــة وتقديــم قــرض بنكــي بفائــدة منخفضــة، ويتــم تســديد القــرض مــن خــال فاتــورة منتظمــة للوكالــة التونســية 
للكهربــاء والغــاز. فــي املقابــل تتلقــى البنــوك الوطنيــة دعــم يمكنهــا مــن تمويــل مشــروعات لتسخيـــن امليــاه بالطاقــة الشمســية 
فواتيـــر  مــع  الشمســية  بالطاقــة  امليــاه  تسخيـــن  لنظــام  الشــهرية  األقســاط  مقارنــة  تــم  عندمــا  منخفضــة.  فائــدة  بمعــدالت 
الكهربــاء الســابقة اتضـــح أن هنــاك فوائــد ماليــة مباشــرة للمســتخدمين. كمــا تــم تقديــم دعــم فائــدة تكميليــة خــال السنتيـــن 
األولييـــن 2005 و2006 من البـــرنامج، مما أدى إلى خفض فائدة القرض إلى 0%. كما قدمت الحكومة التونسية دعًما %20 

مــع  أهــداف قصيـــرة ومتوســطة وطويلــة األجــل  › محددًتــا    0-20-  10‹ املنــاخ رؤيــة  لتغيـــر  الوطنيــة  نشــرت االســتراتيجية 
)Green Growth in Practice,  0  ( .أهــداف وســيطة مرتبطــة بهــا

الصيـن )الطاقة املتجددة(

تســريع  أجــل  مــن  بالطمــوح  تتســم  ــا 
ً
أهداف الثانيــة عشــر  الخماســية  اإلنمائيــة  فــي خطتهــا  الصينيــة  الحكومــة  حــددت 

االنتقــال إلــى االقتصــاد األخضــر. حيــث التـــزمت بإنفــاق 68  بليــون دوالر خــال الســنوات الخمــس املقبلــة، أي ضعــف إنفاقهــا 
خــال الســنوات الخمــس الســابقة لهــذه الفتـــرة علــى صناعــات رئيســة مثــل الطاقــة املتجــددة، والتقنيــة النظيفــة، وإدارة 
ــا استـــراتيجًيا إلنتــاج مــا نســبته 16% مــن طاقتهــا األوليــة مــن املــوارد املتجــددة وذلــك بحلــول عــام 

ً
النفايــات. كمــا حــددت هدف

2020 علًمــا أن الخطــة الخماســية للفتـــرة مــن 2006 إلــى 2010 قــد تضمــن اســتثمارات ماحظــة فــي طاقــة الريــاح والطاقــة 
الشمســية وكافــة مصــادر الطاقــة املتجــددة. كمــا إن الخطــة الخماســية التـــي انتهــت بنهايــة عــام 2015 تضمنــت املزيــد مــن 

التدابيـــر لتعزيـــز إنتــاج الطاقــة املتجــددة واســتخدامها )القبنــدي، 2011: 22(.

كوستاريكا )الحد من إزالة الغابات(

قدمــت حكومــة كوســتاريكا املدفوعــات لبـــرنامج الخدمــات البيئيــة )Payments for Ecosystem Services )PES كوســيلة 
ملعالجــة معــدالت إزالــة الغابــات العاليــة فــي أرا�ســي الغابــات خاصــة. يخـــرج بـــرنامج )PES( مــن املفهــوم األسا�ســي لإلعانــات مــن 
خــال االعتـــراف وتقديــم تعويضــات للخدمــات البيئيــة واألنشــطة االقتصاديــة املرتبطــة بهــا التـــي تقدمهــا الغابــات وراء القيمــة 
التجاريــة لألخشــاب. ويتــم تمويــل بـــرنامج )PES( مــن قبــل عــدد مــن املصــادر املختلفــة -الوطنيــة والدوليــة، الخاصــة والعامــة. 
علــى مســتوى الصعيــد الوطنــي، وقــد ســاهمت كوســتاريكا بأكثـــر مــن 170 مليــون دوالر مــن امليـــزانية الوطنيــة منــذ إطاقهــا فــي 
عــام  99 ، وذلــك أساســا مــن خــال آليتيـــن: ضريبــة الوقــود وتعريفــة امليــاه. يتــم جمــع األمــوال مــن هــذه املصــادر مــن قبــل وزارة 
املاليــة التـــي تقــوم بنقلهــا إلــى الصنــدوق الوطنــي لتمويــل الغابــات )National Forestry Financing Fund )FONAFIFO التـــي 
تديـــر بـــرنامج )PES(. قدمــت الحكومــة أيًضــا آليــة تخفيــف املخاطــر، وشــهادات خدمــة البيئــة )CSA( والتـــي تهــدف إلــى الحصــول 
 )CAS( تقلــل .PES علــى املــوارد مــن القطــاع الخــاص علــى املستوييـــن الوطنـــي والدولــي لدفــع املشــروعات القائمــة تحــت بـــرنامج
 Green( واملشتـريـــن FONAFIFO ــر مــن املرونــة مــن خــال اســتبدال عقــود ثنائيــة بيـــن مــن تكاليــف املعامــات وتوفــر قــدرا أكبـ

.)Growth in Practice,  0  

اإلكوادور )حماية املياه(

قــام املجلــس البلــدي فــي العاصمــة اإلكوادوريــة كيتــو بالتعــاون مــع منظمــة غيـــر حكوميــة بتأســيس صنــدوق حمايــة امليــاه 
)FONAG( عــام 2000 كصنــدوق ائتمــان يســاهم فيــه مســتخدمو امليــاه فــي املدينــة، وتســتغل عوائــده لتمويــل صيانــة خدمــات 
النظــم اإليكولوجيــة، بمــا فــي ذلــك تملــك األرا�ســي املهمــة للمــوارد املائيــة. وتعتمــد مدينــة كيتــو - البالــغ عــدد ســكانها مليــون 
ونصــف املليــون نســمة - واملناطــق املجــاورة لهــا علــى صيانــة املناطــق املحميــة فــي أعالــي مجــاري األنهــار، حيــث إن 80% مــن 
 United Nations Environment Porgramme,( ،إمــدادات امليــاه تنبــع مــن محميتيـــن طبيعيتيـــن همــا كايــاب- كــوكا وانتيـــزانا

.)2010

أوغندا )الزراعة العضوية(

فيــه  تســتخدم  ال  الــذي  العضــوي  اإلنتــاج  إلــى  التقليــدي  الزراعــي  إنتاجهــا  لتحويــل  كبيـــرة  بخطــوات  أوغنــدا  قامــت 
مدخــات اصطناعيــة مثــل األســمدة واملبيــدات، علًمــا أن أوغنــدا تعــد مــن الــدول التـــي تســتخدم أدنــى كميــة مــن األســمدة 
االصطناعيــة علــى مســتوى العالــم. بــدأت الزراعــة العضويــة منــذ العــام  99  ويمثــل اإلنتــاج الزراعــي فــي أوغنــدا   % مــن 
الناتــج املحلــي اإلجمالــي و80% مــن اإليــرادات ويعمــل فــي القطــاع الخــاص 85% مــن الســكان. فــي العــام  00  احتلــت أوغنــدا 
املرتبــة الثالثــة عشــر فــي العالــم مــن حيــث مســاحة األرا�ســي الخاضعــة لإلنتــاج الزراعــي العضــوي واملرتبــة األولــى فــي إفريقيــا. 
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تعزيـز آليات التمويل العمومي ـ الخاص عبـر صيغ تفضيلية لتخضيـر مختلف القطاعات االقتصادية، خصوًصا 6- 
بالنســبة إلــى املقــاوالت الصغــرى واملتوســطة. كمــا إن إدمــاج تقييــم األخطــار البيئيــة واالجتماعيــة فــي شــروط منــح 
لــكل  األولــى  املراحــل  فــي  واالجتماعيــة  البيئيــة  وااللتـــزامات  القوانيـــن  فــرض  مــن  ســيمكن  البنــوك  مــن  القــروض 
االســتثمارات. وقــد اقتـــرح املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي توصيــات دقيقــة ومنســجمة مــع كل قطــاع مــن 
قطاعــات االقتصــاد األخضــر، وبشــكل خــاص الطاقــات املتجــددة، وكفــاءة الطاقــة، ومعالجــة ميــاه الصرف، وتدبيـــر 

النفايــات الصلبــة.

ويمكــن القــول إن املغــرب حقــق إنجــازات ملموســة فــي عــدة مجــاالت مثــل مراقبــة جــودة الهــواء، ومكافحــة االحتبــاس 
الحـــراري واســتغال الغابــة )إعــادة التشجيـــر( وتطويـــر الطاقــات املتجــددة، والكهربــاء الريفيــة، والحصــول علــى املــاء الصالــح 
للشــرب فــي املناطــق الريفيــة، وتأهيــل التـــربية البيئيــة، وهنــاك جهــود تبــذل حالًيــا لتطهيـــر النفايــات الســائلة وتجميــع النفايــات 
وتدويـــرها وتثمينهــا، وإعــادة التشجيـــر، وكفــاءة الطاقــة، والنقــل املســتدام، وتـــرشيد اســتهاك املــاء وتنميــة املــوارد املائيــة غيـــر 
التقليدية. وشهدت السنوات األخيـــرة إصاحات كبيـــرة على املستوى املؤس�سي والتشريعي واالستـــراتيجي. فعلى سبيل املثال، 
توجــد العديــد مــن البـــرامج القطاعيــة حالًيــا فــي طــور التنفيــذ وتســاهم فــي تخضيـــر االقتصــاد املغربـــي بحلــول عامــي 2020 
و0 0  لبعــض القطاعــات، منهــا املخطــط الشم�ســي، فلمواجهــة الطلــب املتـــزايد علــى الطاقــة الكهربائيــة، فإنــه مــن املتوقــع 
أن تتجــاوز االســتثمارات فــي املخطــط املغربـــي الشم�ســي )2000 ميغــاواط( بواقــع 5 محطــات بحبــول عــام 2020 أي   % مــن 
االحتياجــات مــن الطاقــة الكهربائيــة. ومخطــط الطاقــة الريحيــة املندمــج )2000 ميغــاواط( أي   % مــن القــدرة الكهربائيــة 
اإلجماليــة بحلــول عــام 2020 بتكلفــة إجماليــة للمخططيـــن تقــدر بنحــو 11 بليــون دوالر أمريكــي. وهــذا مــن شــأنه تافــي انبعــاث 
9.5 مليــون طــن مــن غــاز ثانــي أكســيد الكربــون فــي الســنة. وتقــدر فــرص العمــل التـــي ســتوفرها أنــواع الطاقــة املتجــددة اكثـــر 
مــن 27 ألــف فرصــة عمــل حتـــى عــام 2020. وتهــدف االستـــراتيجية الوطنيــة لكفــاءة الطاقــة فــي قطــاع البنــاء والصناعــة والنقــل 
إلــى تخفيــض فاتــورة الطاقــة بنحــو 12% بحلــول عــام 202 ونحــو 15% بحلــول عــام 0 0 . وتقليــص انبعاثــات غــازات الدفيئــة 

بنســبة 5 % فــي قطــاع النقــل. وتقــدر فــرص العمــل فــي هــذا القطــاع بـــ 0  ألــف فرصــة عمــل.

ويســعى املخطط الوطني للتطهيـــر الســائل وتصفية املياه العادمة )النفايات الســائلة( بحلول عام 2020 إلى رفع حجم 
الربــط بشــبكة التطهيـــر إلــى 80% فــي الوســط الحضــري مقابــل 72% فــي عــام 2011، ورفــع نســبة تنقيــة ميــاه الصــرف الصـحـــي 
2011، مــع تشــجيع إعــادة اســتخدام امليــاه العادمــة املصفــاة. باســتثمارات تقديـــرية    مليــار  20% عــام  60% مقابــل  إلــى 
درهــم مغربـــي ومــن املتوقــع خلــق أكثـــر مــن 10 آالف فرصــة عمــل مباشــرة. وهنــاك البـــرنامج الوطنــي للنفايــات املنزليــة واملماثلــة 
لهــا والــذي يهــدف إلــى تجميــع النفايــات املنزليــة واملماثلــة لهــا بمعــدل 90% بحلــول عــام 2020 مقابــل 80% فــي عــام   0 ، كمــا 
يهــدف إلــى معــدل تدويـــر النفايــات بنســبة 20% بحلــول عــام 2020 ومراقبــة املكبــات بنســبة 100 بحلــول عــام 2025 باســتثمار 
ــر مــن 11 ألــف فرصــة عمــل مباشــرة، )املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي،  تقديـــري 7  مليــار درهــم مغربـــي وخلــق أكثـ

التقريـــر الســنوي، 2012: اللجنــة االقتصاديــة إلفريقيــا، 2015(.

اإلمارات )مدينة نموذجية مستدامة - مصدر(

تــم تفعيــل مبــادرة شــمس دبـــي لتشــجيع الســكان علــى تـــركيب لوحــات كهروضوئيــة علــى أســطح منازلهــم لتنتــج الكهربــاء 
مــن الطاقــة الشمســية تمهيــًدا لربطهــا بالشــبكة العامــة كمــا تهــدف )استـــراتيجية دبـــي املتكاملــة للطاقــة 0 0 ( إلــى زيــادة نســبة 
الطاقــة املتجــددة ضمــن مزيــج الطاقــة إلــى 7% بحلــول عــام 2020 وإلــى 15% بحلــول عــام 0 0 . كمــا إن أكبـــر مشــروع شم�ســي 

حـــراري فــي العالــم موجــود فــي اإلمــارات العربيــة املتحــدة بطاقــة 500 ميجــا وات.

الكهربــاء  تكــون  أن  للميــاه والطاقــة )مصــدر( علــى  إنشــاء مدينــة نموذجيــة مســتدامة منخفضــة االســتهاك  تــم  كمــا 
والنقــل مــن مصــادر خاليــة مــن االنبعاثــات الكربونيــة، وقــد راهنــت علــى اســتغال الطاقــة النظيفــة، وهــي الطاقــات املتجــددة. 
يتــم فيهــا إعــادة تدويـــر امليــاه العادمــة )ميــاه الصــرف الصـــحي( لاســتخدام فــي الــري. واســتخدام 200 ميغــاواط مــن الطاقــة 
النظيفــة )الطاقــة الشمســية( مقابــل أكثـــر مــن 800 ميغــاواط بالنســبة ملدينــة تقليديــة بنفــس الحجــم. واســتهاك 8 آالف متـــر 
مكعــب مــن ميــاه التحليــة يومًيــا مقارنــة بأكثـــر مــن 20 ألــف متـــر مكعــب يومًيــا فــي مدينــة تقليديــة. كمــا قامــت شــركة أبــو ظبـــي 

مــن تكلفــة النظــام أو 75 دوالر لــكل متـــر مربــع، علــى أن يقــوم الزبائــن بتأميـــن 10% لحــد أدنــى مــن تكاليــف الشــراء أو التـــركيب. 
تحصل 50 ألف أسرة تونسية على مياه ساخنة بواسطة بـرنامج الطاقة الشمسية على أساس قرضيـن بلغا 5 ماييـن دوالر 
عــام 2005 و7,8 مليــون دوالر عــام 2006 وبلغــت مســاحة الاقطــات املركبــة 00  ألــف متـــر مربــع خــال الفتـــرة مــن 2010 إلــى 

  0  وهــذا املســتوى مماثــل للمســتوى فــي بلــدان أكبـــر كثيـــًرا مــن تونــس مثــل إســبانيا وإيطاليــا.

ســاهم البـــرنامج الشمســـي التونســـي خــال الفتـــرة 2008 -  0  فــي تجنــب     ألــف طــن مــن انبعاثــات ثانــي أكســيد 
الكربــون، كمــا أتــاح العديــد مــن فــرص العمــل إذا تــم تســجيل    شــركة رســمًيا لتقنيــات الطاقــة الشمســية، كمــا تــم تـــركيب 
املتجــددة  الطاقــة  فــي  االســتثمار  فــي  التونســية  التجـــربة  أن  الخاصــة  األقــل.  علــى  مؤسســة  أللــف  شمســًيا  نظاًمــا   1000
 United Nations( ،تحقــق عائــدات كبيـــرة وتخلــق فــرص عمــل جديــدة كمــا تقلــل مــن االعتمــاد علــى مســتوردات الطاقــة

.)Environment Porgramme,  0 0

املغرب )بـرامج قطاعية(

العاديــة  دورتــه  فــي  والبيئــي  واالجتماعــي  االقتصــادي  املجلــس  تبنــي  األخضــر  االقتصــاد  نحــو  االنتقــال  إنجــاح  بهــدف 
29 مــارس   0  باإلجمــاع التقريـــر حــول » االقتصــاد األخضــر، فرصــة لخلــق الثـــروات وفــرص الشــغل« والــذي يحلــل  فــي 
املؤهــات الوطنيــة فــي مجــال خلــق الثـــروات وفــرص العمــل فــي أربعــة قطاعــات أساســية فــي االقتصــاد األخضــر، اعتمــاًدا علــى 
البـــرامج الطموحة التـــي أطلقها املغرب وهي: الطاقات املتجددة وكفاءة الطاقة والتطهيـــر وتصفية النفايات السائلة وتدبيـــر 
النفايــات الصلبــة املنزليــة. والتـــي تتجــاوز االســتثمارات املقــررة فــي هــذ القطاعــات 200 مليــار درهــم مغربـــي وإمــكان خلــق فــرص 
عمــل تتجــاوز 90 ألــف فرصــة عمــل بحلــول عــام 2020. وقــد أو�ســى تقريـــر املجلــس باتخــاذ مجموعــة مــن التدابيـــر واإلجــراءات 

التـــي يمكــن توزيعهــا علــى 6 محــاور هــي:

تحديــد استـــراتيجية شــاملة ونمــط حوكمــة فعلــي بغــرض االنتقــال إلــى اقتصــاد أخضــر علــى الصعيديـــن الوطنـــي  - 
واإلقليمي، تعتمد إدماج مختلف االستـــراتيجيات والبـــرامج القطاعية. من أجل ذلك، يو�سي املجلس بوضع لجنة 
مركزية عليا لاقتصاد األخضر مشتـركة بيـن جميع الوزارات، يكون من مهماتها اقتـراح التوجيهات االستـراتيجية، 
وضمــان التتبــع والتحسيـــن املســتمر ملختلــف البـــرامج املعتمــدة، وتقييــم نتائجهــا االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة.

ضمــان اندمــاج صناعــي فعلــي وتطويـــر متواصــل للمســالك الخضــراء الوطنيــة. وذلــك عبـــر إنجــاز تحليــل يمكــن مــن  - 
للمغــرب، ووضــع مخطــط  الطبيعيــة والبشــرية  مــع اإلمكانــات  املتائمــة  الجديــدة  الصناعيــة  املســالك  تشــخيص 
ملشــروعات تطويـــر املقــاوالت الصغــرى واملتوســطة الوطنيــة فــي هــذه املياديــن. ويتعيـــن كذلــك إعطــاء األوليــة للبـــرامج 
الوطنيــة الخاصــة بتنميــة الطاقــات الشمســية والريحيــة ومعالجــة ميــاه الصــرف وتدبيـــر النفايــات الصلبــة املنزليــة، 
بهــدف رفــع نســبة الفائــدة الناتجــة عــن االســتثمارات الهامــة املوظفــة، عبـــر خلــق فــرص عمــل وتطويـــر الخبـــرة املغربيــة.

وضــع خطــة إجرائيــة مــن أجــل اســتباق الحاجــات املســتقبلية مــن الكفــاءات التـــي تناســب البـــرنامج الوطنــي لتطويـــر  - 
مســالك صناعيــة خضــراء، بتنســيق مــع مختلــف الشــركاء االجتماعييـــن واالقتصادييـــن واألكاديمييـــن، مــع الحـــرص 
علــى إدمــاج البعــد اإلقليمــي. كمــا يتعيـــن تشــجيع مبــادرات البحــث العلمــي والتطويـــر واالبتــكار التكنولوجـــي املنتــج 
لبـــراءات االختـــراع، التـــي تشــمل مجمــوع املســالك الصناعيــة لاقتصــاد األخضــر. ومــن جهــة أخـــرى، فــإن إدمــاج 
البعــد البيئــي فــي البـــرامج التـــربوية وفــي التعليــم بمختلــف مراحلــه ســيمكن مــن تعزيـــز املواطنــة البيئيــة وتكييــف 

الســلوكيات وأنمــاط االســتهاك املســتقبلية.

ــر البعــد االجتماعــي والســلوك االجتماعــي فــي إطــار االقتصــاد األخضــر، مــع االرتــكاز علــى »امليثــاق االجتماعــي«  -  تطويـ
الــذي أعــده املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي كمرجعيــة أساســية. وكذلــك وضــع تدابيـــر فعالــة لتعميــم 

آليــات املســئولية االجتماعيــة والبيئيــة داخــل املقــاوالت.

تفعيــل التـــرسانة القانونيــة البيئيــة القائمــة باســتحداث وســائل مناســبة للمراقبــة والضبــط، وتطبيــق مبــدأ »مــن 5- 
يلــوث يدفــع«، وإصــدار القانــون املتعلــق بامليثــاق الوطنـــي للبيئــة والتنميــة املســتدامة.
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البيئــة وتطويـــر أنظمتهــا فــي إطــار متطلبــات التنميــة املســتدامة. وتطويـــر نظــم حمايــة البيئــة مــن التلــوث وتعزيـــز آلياتهــا 
بهــدف تحسيـــن مســتوى إدارة النفايــات، وتقليــص حجمهــا ورفــع معــدالت تدويـــرها وتحسيـــن صـــحة البيئــة مــن خــال 
خفــض االنبعاثــات امللوثــة للهــواء مــن مصــادر النقــل املختلفــة واملصانــع وغيـــرها. وكذلــك حمايــة األرا�ســي مــن التصـحـــر 

والرعــي الجائــر )نــوزاد الهيتــي، 2011: خطــة التنميــة التاســعة )    -5   (: وزارة االقتصــاد والتخطيــط، 2015(.

جهود اململكة نحو التحول إلى االقتصاد األخضر

فيما يلي أبـرز الجهود التـي بذلتها اململكة العربية السعودية في سبيل التحول إلى االقتصاد األخضر:

فــي اململكــة العربيــة الســعودية منــذ بدايــة الثمانينيــات املياديــة مــن   - بــدء االهتمــام بالطاقــة البديلــة )املتجــددة( 
الريــاض. بالعيينــة غــرب  القريــة الشمســية  خــال مشــروع 

فــي 7 أبريــل 2010 تــم إنشــاء مدينــة امللــك عبــد هللا للطاقــة الذريــة واملتجــددة بهــدف بنــاء مســتقبل مســتدام للمملكــة   -
العربيــة الســعودية مــن خــال إدراج مصــادر الطاقــة الذريــة واملتجــددة ضمــن منظومــة الطاقــة املحليــة، والعمــل 
جــاري اآلن لبنــاء املدينــة املســتدامة وهــي املقــر املســتقبلي ملدينــة امللــك عبــد هللا للطاقــة الذريــة واملتجــددة جنــوب 
غــرب مدينــة الريــاض. تشــمل الطاقــة املتجــددة الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح والطاقــة املتحولــة مــن النفايــات 
والطاقــة الجوفيــة الحـــرارية. بــدأت مدينــة امللــك عبــد هللا للطاقــة الذريــة واملتجــددة مشــروع دراســة تأثيـــر ربــط 
محطــات الطاقــة املســتدامة بالشــبكة الكهربائيــة الســعودية وذلــك بمشــاركة مختلــف شــركاء العمــل األساسييـــن 
ذوي العاقــة املباشــرة بقطــاع الطاقــة الكهربائيــة منهــا الشــركة الســعودية للكهربــاء وشــركة نقــل الطاقــة الســعودية 

ووزارة امليــاه والكهربــاء وهيئــة تنظيــم الكهربــاء واإلنتــاج املــزدوج وغيـــرها.

تــم اإلعــان عــن خطــة طموحــة تعــد األبـــرز علــى املســتوى الدولــي إلنتــاج    جيجــاوات مــن الطاقــة الشمســية بحلــول   -
عــام   0  لتأميـــن ثلــث حاجــة اململكــة مــن الكهربــاء تقــدر تكلفتهــا بحوالــي 109 مليــار دوالر. وقــد كشــفت مدينــة 
2012، وتأمــل املدينــة أن تتحــول  فــي منتصــف عــام  امللــك عبــد هللا للطاقــة الذريــة واملتجــددة عــن هــذه الخطــة 
اململكــة إلــى مملكــة الطاقــة املســتدامة. هدفــت الخطــة إلــى تخفيــض كميــة البتـــرول الــذي يســتخدم إلنتــاج الكهربــاء 

وتأســيس صناعــة للطاقــة الشمســية محلًيــا وخلــق فــرص عمــل.

ســجل فــي   -
ُ
نجــح فريــق مــن جامعــة امللــك فهــد للبتـــرول واملعــادن فــي تصميــم وتصنيــع أول ســيارة شمســية )عربيــة( ت

نظــام SAE األمريكــي وهــي الســيارة )وهــج( والتـــي شــاركت نســختها األولــى بنجــاح فــي الســباق الشم�ســي فــي أســتراليا عــام 
.2011

تخطــط اململكــة إلــى وضــع معــدل إعــادة اســتخدام امليــاه ليتجــاوز 65% بحلــول عــام 2020 وإلــى أكثـــر مــن %95  5-
بحلــول عــام 0 0 ، وذلــك مــن خــال تحويــل مرافــق معالجــة ميــاه الصــرف الصـحـــي إلــى مصــدر رئيــس للميــاه ضمــن 
مختلــف القطاعــات. وقــد قامــت بتخصيــص نحــو 66 بليــون دوالر لاســتثمارات طويــل األجــل فــي مشــروعات تطويـــر 
مرافــق معالجــة امليــاه وتحليــة ميــاه البحـــر خــال العشــر ســنوات القادمــة وفــي الوقــت نفســه تســعى الحكومــة إلــى 
تحقيــق مــا نســبته 100% إلعــادة اســتخدام ميــاه الصــرف الصـحـــي بحلــول 2025 فــي املــدن واملحافظــات واملراكــز 
التـــي يصل عدد ســكانها إلى 5000 آالف نســمة أو أكثـــر، علًما أن ســوق إعادة اســتخدام املياه في اململكة تفوق  ,  

مليــون دوالر، وهــي بذلــك تحتــل املرتبــة الثالثــة علــى مســتوى العالــم.

تــم إنشــاء املركــز الســعودي لكفــاءة الطاقــة بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم  6  وتاريــخ    ذو القعــدة     هـــ القا�ســي  6-
بتحويــل البـــرنامج الوطنــي )املؤقــت( إلدارة وتـــرشيد الطاقــة بمدينــة امللــك عبدالعزيـــز للعلــوم والتقنيــة إلــى مركــز 
وطنــي دائــم فــي إطــار التنظيــم اإلداري للمدينــة يســمي »املركــز الســعودي لكفــاءة الطاقــة« بهــدف تـــرشيد ورفــع كفــاءة 
اســتهاك الطاقة، وتوحيد الجهود بيـــن الجهات الحكومية وغيـــر الحكومية في هذا املجال، وهو ما يســاهم في دعم 
واملحافظــة علــى الثـــروة الوطنيــة مــن مصــادر الطاقــة بمــا يعـــزز التنميــة واالقتصــاد الوطنــي ويحقــق أدنــى مســتويات 

االســتهاك املمكنــة بالنســبة للناتــج الوطنــي العــام والســكان.

بــدء تشــغيل محطــات تحليــة امليــاه التـــي تعمــل بالطاقــة الشمســية فــي كل مــن الخفجـــي وينبــع، كمــا إن املؤسســة  7-

لطاقــة املســتقبل )مصــدر( بإنشــاء محطــة بطاقــة 10 ميجــا وات مــن الخايــا الشمســية حيــث إن الشــركة تهــدف إلــى أقامــت 
أول مدينــة فــي العالــم خاليــة مــن الكربــون. وتعــد مصــدر أو مركــز لتقنيــة الطاقــة املتجــددة، وتتطلــع مدينــة أبــو ظبـــي إلــى إنتــاج 

7% مــن حاجتهــا للكهربــاء باســتخدام مصــادر الطاقــة املتجــددة فــي عــام 2020.

جودة الهواء

2009. وتوجــد  عــام  فــي  )إيـــرنيا(  املتجــددة  للطاقــة  العامليــة  للوكالــة  أول مقــر  اإلمــارات  بدولــة  أبــو ظبـــي  وتعــد مدينــة 
باإلمــارات شــبكة ملراقبــة نوعيــة الهــواء مــن خــال عــدة محطــات ثابتــة ومتنقلــة وتوفــر الشــبكة بيانــات دقيقــة لتحديــد مــدى 
تأثـــر الهــواء فــي اإلمــارات باألنشــطة والتطــورات الصناعيــة والعمرانيــة والحـــركة املروريــة وغيـــرها، وتأثيـــراتها املصاحبــة علــى 
صـــحة اإلنســان وخصوصــا فــي العيــون والجهــاز التنفســـي. وقــد بيـــن دراســة حديثــة ارتفــاع معــدالت جـــزيئات الغبــار الصلبــة 
املستنشــقة التـــي تمثــل العواصــف التـــرابية مصدرهــا الرئيــس. ورصــدت الشــبكة التابعــة لهيئــة أبــو ظبـــي فــي عــام 2012 ارتفــاع 
متوســط تـركيـــز الغبــار بنســبة   % وهــو اعلــى مــن املعــدل فــي الفتـــرة نفســها مــن الســنوات الســابقة كمــا ارتفــع عــدد أيــام 
العواصــف التـــرابية بنحــو 15% عــن العــام 2011. كمــا تــم بنــاء أعلــى نظــام تسخيـــن شم�ســي عــن ســطح األرض فــي بـــرج خليفــة 
الــذي يبلــغ ارتفاعــه 818م وهــو اعلــى بـــرج فــي العالــم حالًيــا لتسخيـــن مــا يعــادل 0   لتـــر مــاء يومًيــا )وهــو مــا يعــادل إنتــاج حوالــي 
00  كيلــو وات(. تشــمل حلبــة الفــور مــا لســباق الســيارات العالمــي )حلبــة يــاس( فــي دبـــي علــى جنــاح خــاص لكبــار الــزوار يعمــل 

بالطاقــة الشمســية وينتــج 290 ميجــا وات )الناصــر،   0 (.

جهود اململكة نحو تحقيق التنمية املستدامة

: التطورات التشريعية واملؤسسية
ً
أوال

اململكــة  قامــت  فقــد  البيئــة  وحمايــة  االقتصاديــة  املــوارد  علــى  باملحافظــة  يتعلــق  فيمــا  الدوليــة  التطــورات  ملواكبــة 
العربيــة الســعودية بســن العديــد مــن القوانيـــن والتشــريعات واللوائــح املنظمــة لألنشــطة املتعلقــة باالســتدامة بكافــة أبعادهــا 

أبـــرزها: االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة واملؤسســية ومــن 

النظــام العــام للبيئــة والئحتــه التنفيذيــة لعــام     هـــ. ويهــدف هــذا النظــام إلــى تحقيــق التــوازن بيـــن االحتياجــات البيئيــة 	 
ومتطلبــات التنميــة.

األنظمــة والقواعــد والقــرارات التـــي تــم بموجبهــا إنشــاء ســلطات حمايــة البيئــة مثــل قــرار اللجنــة العليــا لإلصــاح اإلداري 	 
رقــم )86( وتاريــخ 99/8/20  هـــ والــذي تــم بموجبــه تكليــف إدارة األرصــاد بالقيــام بمهــام حمايــة البيئــة، والتـــي تــم تغييـــر 

مســماها إلــى الرئاســة العامــة لألرصــاد وحمايــة البيئــة فــي عــام  0  هـــ.

تشكيل اللجنة الوزارية للبيئة عام 0   هـ	 

إنشاء الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها عام 06  هـ	 

إنشاء الهيئة العربية السعودية للمواصفات واملقاييس عام  9  هـ	 

إصدار النظام العام للبيئة عام     هـ بهدف حماية البيئة.	 

إنشــاء وكالــة شــئون التنميــة املســتدامة فــي الرئاســة العامــة لألرصــاد وحمايــة البيئــة لالتـــزام بخطــة تنفيــذ نتائــج مؤتمــر 	 
القمــة العالمــي للتنميــة املســتدامة التـــي عقــدت فــي مدينــة جوهانسبـــرغ عــام 2002.

إنشــاء مدينــة امللــك عبــد هللا للطاقــة الذريــة واملتجــددة فــي عــام 2010 بهــدف املســاهمة فــي اســتخدام العلــوم والبحــوث 	 
والصناعــات ذات الصلــة بالطاقــة الذريــة واملتجــددة فــي األغــراض الســلمية.

إعــداد االســتراتيجية الوطنيــة للبيئــة كاســتجابة لتوصيــات قمــة األرض التـــي عقــدت فــي ريــودي جانيـــرو بالبـــرازيل عــام 	 
.)2011 الهيتــي،  )نــوزاد   1992

تغييـر مسمى وزارة الزراعة إلى وزارة البيئة والزراعة واملياه في عام 2016.	 

إضافــة إلــى ذلــك تتضمــن األهــداف االستـــراتيجية لخطتـــي التنميــة التاســعة والعاشــرة إشــارة واضـــحة إلــى تنميــة حمايــة 	 
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وبيئيــة عديــدة. وقــد أشــار تقريـــر املنتــدى العربـــي للبيئــة والتنميــة إلــى أن معــدل التكلفــة الســنوية للتدهــور البيئــي فــي الــدول 
العربيــة يقــدر بنحــو 95 بليــون دوالر وهــو مــا يعــادل نحــو 5% مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي لعــام 2010.

ومــن أجــل أن تتحــول اململكــة العربيــة الســعودية وبقيــة الــدول العربيــة إلــى اقتصــاد أخضــر فإنــه يجــب عليهــا التغلــب 
علــى هــذه التحديــات رغــم صعوبتهــا ولكنهــا ليســت مســتحيلة الحلــول فــي حــال توفــر اإلرادة القويــة والخطــط القابلــة للتطبيــق 
وبشــكل تدريجـــي وعلى جميع القطاعات واألنشــطة بشــكل متوازي. وقد حددت املبادرة العربية للتنمية املســتدامة مجموعة 

مــن التوصيــات التـــي يمكــن األخــذ بهــا بهــدف التحــول نحــو االقتصــاد األخضــر، ويمكــن اختصارهــا فيمــا يلــي:

ضــرورة األخــذ فــي االعتبــار أن عمــل االقتصــاد األخضــر يتمتــع بالشــمولية، إذ يتضمــن األبعــاد االقتصاديــة واالجتماعيــة 	 
والبيئيــة. فمــن الضــروري تشــجيع فــرص العمــل الخضــراء وتلبيــة الحاجــة إلــى التدريــب وتطويـــر املهــارات لدعــم االبتــكار 
دعــم  تكفــل  التـــي  الشــراكات  وتشــجيع  املتقدمــة  الــدول  مــن  الخضــراء  التقنيــة  نقــل  علــى  والعمــل  والتطويـــر  والبحــث 

االنتقــال الفعلــي إلــى االقتصــاد األخضــر.

األخــذ فــي االعتبــار أن االقتصــاد األخضــر ال يتوقــف علــى السياســات الصناعيــة أو األنشــطة منخفضــة الكربــون، بــل 	 
ــا واســعا مــن السياســات التـــي تشــمل القطاعــات اإلنتاجيــة والبيئــة فــي املنطقــة بمــا فيهــا النظــم 

ً
يجــب أن يشــمل نطاق

اإلصاحيــة التـــي يتطلبهــا االنتقــال إلــى االقتصــاد األخضــر.

فــي مجــال التمويــل األخضــر والتمويــل الجـــزئي والتجــارة واالســتثمار 	  الــدول املتقدمــة  البــد مــن االســتفادة مــن تجــارب 
املنــاخ. مــع متغيـــرات  املتوافقــة  املمارســات  وتعميــم أفضــل 

العمل على تطويـــر نماذج وأســاليب اقتصادية إقليمية ومحلية لتقديـــر تكلفة التحول إلى االقتصاد األخضر وما يمكن 	 
تحقيقــه مــن عوائــد وتقييــم دور التحــول فــي تعزيـــز النمــو االقتصــادي والقضــاء علــى الفقــر وكذلــك تطويـــر مؤشــرات 

يعتمــد عليهــا خاصــة بــدول املنطقــة لقيــاس مــدى التطــور املتحقــق فــي مختلــف أنشــطة االقتصــاد األخضــر.

مقروًنــا 	  ذلــك  يكــون  أن  علــى  األريــاف،  فــي  الفقــر  وطــأة  مــن  للحــد  استـــراتيجًيا  ــا 
ً
هدف الزراعيــة  الريفيــة  التنميــة  جعــل 

بخدمــات اإلرشــاد الزراعــي الجيــدة التـــي تســاعد املزارعيـــن علــى املمارســات املســتدامة )األمــن والحيــاة، 2015: بيانــات 
)2017 الدولــي،  البنــك 

تحديات أخـرى تواجه اململكة:

االرتفــاع الواضـــح فــي معــدالت انبعــاث غــاز ثانــي أكســيد الكربــون والــذي بلــغ حجمــه فــي عــام  00  مــا يـــزيد علــى  0  ألــف 	 
طــن ســنوًيا.

انخفاض األرا�سي الصالحة للزراعة حيث إنها ال تتجاوز 2% من مجمل املساحة الكلية	 

انخفــاض أرا�ســي الغابــات حيــث إنهــا تواجــه الجفــاف بســبب قلــة املطــر والرعــي غيـــر املنظــم واســتخدام أشــجار الغابــات 	 
فــي التدفئــة ونحوهــا.

اتساع مساحة األرا�سي الصـحـراوية إذ تبلغ نحو 92% من املساحة الكلية للمملكة، )الهيتي، 2011(.	 

الخالصة والتوصيات

يعــد التحــول إلــى االقتصــاد األخضــر داعــم للنمــو والدخــل وخلــق فــرص العمــل. كمــا إن االقتصــاد األخضــر يعمــل علــى 
إحــال الوقــود األحفــوري بالطاقــة النظيفــة والتقنيــة منخفضــة االنبعاثــات الضــارة بالبيئــة.

تمثلــت مشــكلة الدراســة بشــكل أسا�ســي فــي إســاءة تخصيــص املــوارد والتدهــور البيئــي. أو بشــكل آخـــر، فــي فشــل النظــام 
االقتصــادي الســائد فــي حــل املشــكات االقتصاديــة واالجتماعيــة مثــل البطالــة والفقــر والتضـــخم واألزمــات املاليــة املتكــررة. 
كمــا إن هنــاك عوامــل أخـــرى ســاهمت بشــكل أو بآخـــر فــي تفاقــم املشــكات االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة مثــل االحتبــاس 

الحـــراري وأزمــات املنــاخ والتنــوع البيولوجــي، وأزمــات الوقــود والغــذاء واملــاء.

العامــة لتحليــة امليــاه بصــدد إنشــاء محطــات أخـــرى فــي كل مــن حقــل وضبــا وجـــزر فرســان بهــدف مســاندة املحطــات 
القائمــة التـــي تعمــل بالوقــود كمــا أن الهــدف مــن إنشــاؤها هــو أن تكــون محطــات بديلــة لهــا علــى املــدى البعيــد.

ومــن الجهــود املبذولــة فــي هــذا املجــال أيًضــا إقامــة املؤتمــر العالمــي الخامــس »بيئــة املــدن 2015« »مــن نفايــات إلــى  8-
طاقــة« والــذي عقــد خــال الفتـــرة مــن 5-7 مايــو 2015 فــي جامعــة طيبــة باملدينــة املنــورة بتنظيــم مشتـــرك بيـــن أمانــة 
منطقــة املدينــة املنــورة ومدينــة امللــك عبــد هللا للطاقــة الذريــة واملتجــددة وبلديــة دبـــي ومركــز البيئــة للمــدن العربيــة 
وبدعــم مــن منظمــة املــدن العربيــة. وهــدف املؤتمــر إلــى إتاحــة الفرصــة ملســئولي املــدن لالتقــاء وتبــادل الخبـــرات 
ومناقشــة األفــكار والحلــول التـــي مــن شــأنها تحويــل النفايــات إلــى طاقــة. وتســليط الضــوء علــى أفضــل املمارســات 

والتجــارب العامليــة فــي مجــال النفايــات وتحويلهــا إلــى طاقــة.

تــم إطــاق حملــة للمعيشــة البيئيــة املســتدامة فــي مدينــة جــدة وهــي تـــرجمة ملبــادرة الخطــة الوطنيــة للبيئــة والتنميــة  9-
املستدامة بعنوان » بيئتـــي علم أخضر وطن أخضر« التـــي أطلقتها الجمعية البيئية السعودية ومجموعة يونيلفر 
بمشــاركة أمانــة مدينــة جــدة، وتهــدف املبــادرة إلــى تعزيـــز التعــاون فــي مجــال االهتمــام بالبيئــة، وتبنــي حلــول بيئيــة 
ملشــكات التلــوث الناجمــة عــن املــواد الصناعيــة والعمــل علــى تدويـــر النفايــات واملخلفــات، ومحاولــة تنميــة تقنيــة 

الطاقــة الخضــراء وربطهــا باالقتصــاد األخضــر.

مــن الجهــود التـــي بذلتهــا اململكــة مواجهــة خطــر النفايــات، ليــس بالتخلــص منهــا فقــط، بــل لإلفــادة منهــا مــن خــال  0 -
إنشــاء ثاثــة مصانــع طاقتهــا الســنوية 65 طــن. كمــا أنهــا ركــزت جهودهــا فــي مجــال تحويــل وتصنيــع النفايــات الورقيــة 

والباســتيكية واملعدنيــة والعضويــة )إســماعيل الربعــي، 2012(.

وقــد وقعــت اململكــة العربيــة الســعودية فــي بدايــة عــام 2010 م عقــًدا مــن ثاثــة مراحــل لتوليــد 10 ميجــا وات مــن    -
الخايــا الشمســية بتقنيــة النانــو إلنتــاج ميــاه بســعر    هللــة لــكل كيلــو وات فــي الســاعة بتكلفــة أقــل لــكل متـــر 

مكعــب علــى أن يتــم اســتخدام خايــا شمســية مركــزة ضمــن املرحلــة الثالثــة )الناصــر،   0 ، ص 99(.

التحديات التـي تواجهه اململكة نحو التحول إلى االقتصاد األخضر

هنــاك العديــد مــن التحديــات التـــي تواجــه اململكــة العربيــة الســعودية والــدول العربيــة بشــكل عــام وتحــد مــن عمليــة 
التحــول إلــى االقتصــاد األخضــر يمكــن اختصارهــا فــي التحديــات التاليــة:

التحــدي األول هــو: زيــادة عــدد الســكان )التحــدي الديموغرافــي( حيــث إن عــدد الســكان فــي اململكــة العربيــة الســعودية 
ينمــو بمعــدالت مرتفعــة، فقــد ارتفــع العــدد مــن   مليــون نســمة فــي عــام 1960 إلــى مــا يـــزيد علــى    مليــون نســمة فــي عــام 2016. 
وكذلــك الحــال لعــدد الســكان فــي العالــم العربـــي إذ ينمــو العــدد بمعــدالت عاليــة، فقــد ارتفــع العــدد مــن 100 مليــون نســمة فــي 
عام 1960 إلى ما يـربو إلى 00  مليون نسمة في عام   0 ، 60% منهم من فئة الشباب )تحت سن 25 سنة( كما ارتفع عدد 
ســكان املــدن مــن 8 % فــي عــام 1970 إلــى مــا يقــارب 65% فــي عــام 2010. لذلــك تعــد تنميــة األريــاف أولويــة قصــوى لهــذه الــدول 
بهــدف إحــداث هجـــرة عكســية إلــى هــذ األريــاف ومــن أجــل إحــداث التنميــة اإلقليميــة املتوازنــة. والتحــدي الثانــي يتمثــل فــي األمــن 
ــا فــي العالــم بســبب موقعهــا الجغرافــي وطبيعتهــا الصـحـــراوية وقلــة 

ً
املائــي، حيــث إن املنطقــة العربيــة تعــد مــن أكثـــر املناطــق جفاف

هطــول األمطــار كمــا أن شــبكات امليــاه العامــة تفقــد مــا بيـــن 0  إلــى 50% منهــا بســبب عــدم الصيانــة املنتظمــة وســوء حالــة هــذ 
الشــبكات، ومــن املتوقــع أن يـــزداد العجـــز املائــي بشــكل مطــرد إذا لــم تعالــج هــذه املشــكات ولــم يتــم وقــف النزيــف املائــي والــذي 
مــن شــأنه اســتنزاف املخـــزون االستـراتيجـــي مــن امليــاه. والتحــدي الثالــث الــذي يواجــه اململكــة والعالــم العربـــي بشــكل عــام 
هــو األمــن الغذائــي بســبب اعتمادهــا الكبيـــر علــى استيـــراد معظــم احتياجاتهــا مــن الغــذاء مــن الخــارج وبســبب ســيادة أنمــاط 
االســتهاك واإلنتــاج غيـــر املســتدامة وهــو مــا يمثــل التحــدي الرابــع الــذي يواجــه اململكــة وبقيــة الــدول العربيــة نظــًرا المتــداده 
عبـــر مختلــف الفئــات املجتمعيــة وشــموليته ملختلــف القطاعــات اإلنتاجيــة والخدميــة. والتحــدي األخيــر الــذي يواجــه الــدول 
العربيــة هــو التغيـــر املناخـــي حيــث تشيـــر التوقعــات إلــى أن اآلثــار املتـــرتبة علــى التغيـــرات املناخيــة فــي الــدول لعربيــة ســتكون 
اكبـــر بكثيـــر مــن مســاهمة املنطقــة فــي خفــض انبعاثــات االحتبــاس الحـــراري )غــازات الدفيئــة( والتـــي ســوف تؤثـــر بشــكل كبيـــر 
علــى النســاء وكبــار الســن واألطفــال والفقــراء، كمــا إن آثــار التغيـــرات املناخيــة ســوف تمتــد إلــى قطاعــات اجتماعيــة واقتصاديــة 
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التوصيات

استناًدا إلى ما سبق وما توصلت إليه الدراسة من نتائج، تو�سي الدراسة بما يلي:

توحيــد الجهــات املشــرفة وذات الصلــة بالبيئــة تحــت جهــة أو جهــاز واحــد وذلــك لتوحيــد الجهــود مــن ناحيــة ومــن  - 
 هنــاك وزارة البيئــة وامليــاه والزراعــة، 

ً
ناحيــة أخـــرى الســرعة فــي اتخــاذ القــرار وتنفيــذ املهــام املنوطــة بالبيئــة. فمثــا

وهنــاك مصلحــة األرصــاد وحمايــة البيئــة، والهيئــة العامــة لحمايــة الحيــاة الفطريــة الــخ.

زيــادة االســتثمارات التـــي تهــدف إلــى التحــول إلــى االقتصــاد األخضــر وشــموليتها لكافــة مناطــق ومحافظــات اململكــة  - 
مثــل الطاقــة املتجــددة )الشمســية وطاقــة الريــاح( وشــبكة النقــل العــام وتـــزويد املحافظــات واملراكــز التابعــة لهــا فــي 
مختلــف مناطــق اململكــة بشــبكات امليــاه املحــاة، وتدويـــر النفايــات ومعالجــة ميــاه الصــرف الصـــحي. فعلــى ســبيل 
املثــال تعــد املرتفعــات الغربيــة والجنوبيــة الغربيــة للمملكــة مــن املناطــق املناســبة لاســتفادة مــن طاقــة الريــاح بحكــم 

ارتفاعهــا عــن ســطح البحـــر، وكذلــك منطقــة حائــل واملناطــق املماثلــة لهــا ســواء فــي الشــمال أو الجنــوب.

اســتغال ميــاه األمطــار املوســمية مــن خــال بنــاء املزيــد مــن الســدود فــي مختلــف املناطــق اإلداريــة وبنــاء أماكــن لجمــع  - 
وحفــظ هــذه امليــاه فــي األماكــن األخــرى التـــي قــد يتعــذر بنــاء الســدود فيهــا ألي ســبب لألغــراض الزراعيــة واألخـــرى 

كاالســتخدام املنزلــي بعــد معالجتهــا. كمــا يمكــن أن تقــام علــى هــذه الســدود محطــات لتوليــد الطاقــة.

االســتفادة مــن تجــارب الــدول واملــدن الرائــدة فــي مجــال االقتصــاد األخضــر أو النمــو األخضــر أو غيـــرها مــن املبــادرات  - 
الخضــراء والزرقــاء. ومــن ابـــرز التجــارب التـــي يمكــن اإلفــادة منهــا مــا يلــي:

مدينــة كوبنهاجــن فــي الدنمــارك وخاصــة فيمــا يتعلــق بتنويــع مصــادر إمــدادات الطاقــة ومعالجــة الصــرف الصـحـــي - 
وخفــض انبعاثــات غــازات الدفيئــة. ومدينــة لنــدن فــي اململكــة املتحــدة فيمــا يتعلــق بضريبــة االزدحــام ومصــارف 

االســتثمارات الخضــراء.

التجـــربة األملانية من حيث تلبية أهداف الطاقة النظيفة بدون الطاقة النووية لتجنب املشكات والتسريبات - 
اإلشــعاعية التي قد تحدث نتيجة لبناء مفاعات نووية ككارثة فوكوشــيما عام 2011.

التجـــربة الســنغافورية وخاصــة فيمــا يتعلــق بتصميــم مزيــج شــامل مــن السياســات والتدابيـــر لــكل هــدف بيئــي، - 
أو إعــداد خطــة طويلــة األجــل للتنميــة املســتدامة )20 ســنة فأكثـــر( مــن خــال لجنــة وزاريــة مشتـــركة، كذلــك مــن 

خــال نظــام حصــة الســيارات وتسعيـــرة الطرائــق اإللكترونيــة للحــد مــن تـــزايد اســتخدام الســيارات.

التجـربة الكورية خاصة فيما يتعلق بمبادرة كفاءة املصادر والنفايات.- 

مــن التجــارب الرائــدة فــي االقتصــاد األخضــر تجـــربة البـــرازيل )مدينــة كورتيبــا عاصمــة واليــة بارانــا( فــي التخطيــط - 
املــدن  فــي  املتشــددة  البيئيــة  واألنظمــة  الفقيـــرة،  األحيــاء  النقــل ومعالجــة ســكان  وتنظيــم  املــدن  وإدارة  املدنــي 

الصناعيــة، وأخيـــًرا تجـــربتها الرائــدة فــي مجــال تدويـــر النفايــات.

يمكن للمملكة أيًضا االستفادة من تجـربة أوغندا في التحول من الزراعة التقليدية إلى الزراعة العضوية.- 

ومــن التجــارب املميـــزة أيًضــا تجـــربة دولــة بنجاديــش )شــركة جـراميـــن للطاقــة( إذ يمكــن االســتفادة منهــا فــي مجــال - 
فــي الطاقــة  فــي االســتثمار  الطاقــة املتجــددة األنظمــة املنزليــة الشمســية لســكان األريــاف، والتجـــربة التونســية 
املتجــددة، وكذلــك التجـــربة املغربيــة واملتمثلــة فــي املخطــط الشم�ســي ومخطــط طاقــة الريــاح، واآلثــار اإليجابيــة 
املتـــرتبة عليهــا ســواء علــى مســتوى االنبعاثــات أو خلــق فــرص العمــل. ومــن أهــم مرتكــزات التجـــربة املغربيــة نحــو 
التحــول إلــى االقتصــاد األخضــر إدمــاج البعــد البيئــي فــي البـــرامج التعليميــة وفــي التعليــم بمختلــف مراحلــه بهــدف 

تعزيـــز املواطنــة البيئيــة وتعديــل الســلوكيات وأنمــاط االســتهاك املســتقبلية.

إنشــاء لجنــة مركزيــة عليــا لاقتصــاد األخضــر مشتـــركة بيـــن جميــع الــوزارات يكــون مــن مهامهــا اقتـــراح التوجيهــات  5-
االقتصاديــة  نتائجهــا  وتقييــم  املعتمــدة  البـــرامج  ملختلــف  املســتمر  والتطويـــر  املتابعــة  وضمــان  االســتراتيجية 

املغربيــة. التجـــربة  غــرار  علــى  والبيئيــة  واالجتماعيــة 

وتمثلــت أهــداف الدراســة فــي تعريــف مفهــوم االقتصــاد األخضــر وابـــرز املؤشــرات ذات الصلــة بــه، واســتعراض التجــارب 
الدوليــة واإلقليميــة الرائــدة فــي مجــال التحــول إلــى االقتصــاد األخضــر وكيفيــة اإلفــادة مــن هــذه التجــارب لتحقيــق متطلبــات 
التحــول لاقتصــاد األخضــر فــي اململكــة العربيــة الســعودية. كمــا يهــدف أيًضــا إلــى اســتعراض الجهــود املحليــة نحــو التحــول إلــى 

اقتصــاد جديــد مســتدام وصديــق للبيئــة.

والثانويــة  األوليــة  واملراجــع  األدبيــات  وتحليــل  اســتعراض  خــال  مــن  الوصفــي  املنهــج  علــى  الدراســة  هــذه  واعتمــدت 
 مثــل الدنمــرك وهولنــدا والواليــات املتحــدة 

ً
املرتبطــة بموضــوع البحــث. وقــد تــم اســتعراض تجــارب بعــض الــدول املتقدمــة أوال

وبـــريطانيا وأملانيــا، تاهــا بعــد ذلــك تجــارب الــدول الصاعــدة والناميــة مثــل كوريــا الجنوبيــة والبـــرازيل والصيـــن وســنغافورة 
وكوســتاريكا واملكســيك واإلكــوادور وأوغنــدة وبنجاديــش وأخيـــًرا تــم اســتعراض تجــارب بعــض الــدول العربيــة مثــل تونــس 

واملغــرب واإلمــارات العربيــة املتحــدة.

ثــم بعــد ذلــك تــم اســتعراض الجهــود املبذولــة مــن قبــل اململكــة نحــو تحقيــق التنميــة املســتدامة والتحــول إلــى االقتصــاد 
األخضــر. وأخيـــًرا تــم إبـــراز أهــم التحديــات التـــي تواجــه اململكــة والــدول العربيــة بشــكل عــام والتـــي مــن أبـــرزها معــدالت النمــو 
العاليــة فــي أعــداد الســكان وتـــركز نســبة كبيـــرة منهــم فــي املــدن، واألمــن الغذائــي واملائــي وســيادة أنمــاط اســتهاك وإنتــاج غيـــر 
مســتدامة وأخيـــًرا التغيـــر املناخـــي واآلثار املتـــرتبة عليه ومنها الزيادة في معدالت انبعاث غاز ثاني أكســيد الكربون وانخفاض 

األرا�ســي الصالحــة للزراعــة وتدهــور الغابــات واتســاع مســاحة األرا�ســي الصـحـــراوية.

فــي ســبيل املحافــظ علــى البيئــة وتخضيـــر قطاعــات  التـــي تبذلهــا اململكــة العربيــة الســعودية  ورغــم الجهــود الحثيثــة 
االقتصاد إال أنها تتســم البطء وانخفاض االســتثمارات فعلى ســبيل املثال ال تـــزال تجـــربة القرية الشمســية بالعيينة التـــي تم 

ــر مــن 0  ســنة بطيئــة ولــم تتطــور وتمتــد إلــى باقــي املــدن واملحافظــات فــي اململكــة. أنشــاؤها قبــل أكثـ

وقد توصلت الدراسة إلى ما يلي:

التغيـــر املناخـــي واالرتفــاع الواضـــح فــي معــدالت انبعــاث غــاز ثانــي أكســيد الكربــون والــذي بلــغ فــي عــام  00  علــى   -
ســبيل املثــال مــا يزيــد علــى  0  ألــف طــن ســنوًيا فــي اململكــة العربيــة الســعودية.

انخفاض األرا�سي الصالحة للزراعة )ال تتجاوز 2%( من املساحة الكلية.  -

انخفــاض أرا�ســي الغابــات حيــث إنهــا تواجــه الجفــاف لعــدة أســباب منهــا قلــة املطــر والرعــي غيـــر املنظــم واالحتطــاب   -
الجائــر.

اتساع مساحة األرا�سي الصـحـراوية )92%( من املساحة الكلية.  -

زيادة عدد السكان )وسكان املدن بشكل خاص(. 5-

سيادة أنماط االستهاك واإلنتاج غيـر املستدام. 6-

شح املياه 7-

هناك أكثـر من جهة تتولى اإلشراف على البيئة في اململكة العربية السعودية. 8-

انخفاض معدل االستثمارات التـي تهدف إلى التحول إلى االقتصاد األخضر. 9-

هنــاك مــوارد لــم تســتغل االســتغال األمثــل مثــل ميــاه األمطــار املوســمية، والســدود لتوليــد الطاقــة الكهربائيــة،  0 -
وطاقــة الريــاح وتدويـــر النفايــات وتحويــل النفايــات إلــى طاقــة وطاقــة املــد والجـــزر وكذلــك املــوارد البحـــرية األخـــرى 

وغيـرها.

ضعف البـرامج التوعوية املوجهة نحو البيئة والتحول نحو االقتصاد األخضر وأهمية الوعي بأنماط االستهاك    -
املستدام واإلنتاج املستدام واالستثمارات الخضراء وغيـرها من مكونات االقتصاد األخضر.

انخفاض اإلنفاق على البحوث العلمية املتعلقة باالقتصاد البيئي أو االقتصاد األخضر.   -
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إنشــاء شــبكة ملراقبــة نوعيــة الهــواء مــن خــال عــدة محطــات ثابتــة ومتنقلــة لتوفيـــر بيانــات دقيقــة لتحديــد مــدى  6-
تأثـــر الهــواء فــي اململكــة باألنشــطة والتطــورات الصناعيــة والعمرانيــة والحـــركة املروريــة وغيـــرها وانعكاســاتها علــى 

صـــحة اإلنســان، ويمكــن االســتفادة هنــا مــن التجـــربة اإلماراتيــة.

توظيــف وســائل اإلعــام املختلفــة للتوعيــة وإبــراز أهميــة املحافظــة علــى البيئــة وضــرورة التحــول نحــو االقتصــاد  7-
والضرائــب  الخضــراء  واالســتثمارات  املســتدام  واإلنتــاج  املســتدام  االســتهاك  بأنمــاط  الوعــي  وأهميــة  األخضــر، 

الخضــراء وغيـــرها مــن مكونــات االقتصــاد األخضــر.

تطويـر التشريعات واألنظمة واملواصفات الازمة للتحول إلى البناء األخضر. 8-

إشــراك القطــاع الخــاص فــي دعــم جهــود التنميــة املســتدامة والتحــول نحــو االقتصــاد األخضــر مــن خــال البحــوث  9-
والدعــم والرعايــة والتوعيــة واملشــاركة فــي االســتثمارات والخضــراء والتمويــل األخضــر.

االســتفادة مــن تجــارب الــدول الرائــدة فــي مجــال تدويـــر النفايــات مثــل التجـــربة البـــريطانية، وتحويــل النفايــات إلــى  0 -
طاقــة مثــل التجـــربة األمريكيــة وغيـــرها مــن التجــارب.

تســليط الضــوء علــى النفايــات الباســتيكية وســن قوانيـــن تحــد مــن اســتخدام العبــوات الباســتيكية الغيـــر قابلــة    -
.)OXO( للتحلــل، أو تحويلهــا إلــى عبــوات قابلــة للتحلــل بإضافــة مــادة البولــي أولفــن

تضميـــن املقــررات الدراســية الجامعيــة واملدرســية مفــردات عــن مكونــات االقتصــاد األخضــر والنمــو األخضــر    -
وأهميــة ذلــك بيـــن األجيــال كضمــان للتنميــة املســتدامة.

زيــادة اإلنفــاق علــى البحــوث العلميــة املوجهــة نحــو مجــال االقتصــاد األخضــر واالقتصــاد البيئــي واملوضوعــات    -
ذات الصلــة بالتنميــة املســتدامة وتشــجيعها ودعمهــا مادًيــا ومعنوًيــا ونشــرها فــي وســائل وقنــوات النشــر املختلفــة.

التـــزال الدراســات واألبحــاث املتعلقــة بهــذا املوضــوع نــادرة وبشــكل خــاص الدراســات التطبيقيــة والقياســية فــي    -
اململكــة رغــم أهميــة املوضــوع، وقــد يكــون الســبب نــدرة البيانــات املتاحــة فــي اململكــة ولكــن مــن املتوقــع أن يحظــى 

الجانــب التطبيقــي مــن هــذا املوضــوع بأهميــة أكثـــر فــي املســتقبل القريــب.
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ABSTRACT

The green economy is the activity that focuses on quality of life and quality even more. As it is consistent 
with the environment and befriend, and had no adverse effects to the environment, or at least does not add 
any new burdens on the environment or increases the degree of contamination and degradation.

This research aims to review some experiences of developed countries and leading a shift the 
transition to a green economy, such as the Danish and Korean experience and Brazilian experience and 
the experience of Ecuador, Tunisia, Morocco and the United Arab Emirates and others, and how to utilize 
them in the Saudi economy to shift to Green supportive of sustainable development economy. It also aims 
to highlight current efforts for the Kingdom’s efforts towards the greening of the economy. To achieve this, 
use the search descriptive approach. The research concluded that the Kingdom could benefit from some 
international experiences in this regard, and in particular those relating to the ten major sectors of the 
economy such as energy, transport, water, agriculture, forests, industry, buildings and cities, tourism, and 
waste recycling.

Keywords: Sustainable Development, Green Economy, Environmental Economics, The new economy, 
Green Growth, Saudi Arabia.


