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تمهيد
َعتبر حثلَث تستمرترَة تلموترد و دورهث فٍ تلتنمَة تلشغل تلشثغل للعثلم .و علَه ،فقد َكون الستنزتف تلموترد
تلطبَعَة نتثبج كثرثَة علً توتزن تلنظم تإلَكولوجَة(ٔ)  ،وقد َتسبج فٍ تدتعَثت تقتصثدَة وتجتمثعَة ال تحمد
عقبثهث ،تلشٍء تلذٌ َحول دون تستمرترَة نموذج تلتنمَة تلحثلٍ.
من هذت تلمنطلق تمثل تلبَبة وتلوثهث أحد أهم تلتحدَثت تلكبري تلتٍ توتجههث دول تلعثلم فً طرَقهث نحو تلتنمَة
تالقتصثدَة  ،وبصفة خثصة تلنثمَة منهث؛ وذلك نتَجة لمستوَثت تلتلوث تلمرتفعة تلمحققة فٍ بَبثتهث ،وتزَد حدة هذه
تلمشكلة وذلك بسبج تلعالقة بَن تلحثجة إلً تلتنمَة تالقتصثدَة ومقتضَثت حمثَة تلبَبة ،تنطالقث من أن تستمرترَة
رفثهَة تإلنسثن ال تتم إال مع بقثء تلبَبة تلطبَعَة دون تستنزتف مع إتثحة تلفرصة لألجَثل تلقثدمة لالستفثدة منهث؛
وألجل ذلك تنشغلت جمَع تلدول بثلمشكالت تلبَبَة ،وتنعقد من أجلهث تلعدَد من تلمإتمرتت تلمحلَة وتلدولَة بهدف
تلتوصل إلً أهم تِلَثت وتلسَثسثت ،وكذلك تلتشرَعثت تلقثنونَة تلكفَلة بحمثَة تلبَبة وتلحد من أشكثل تلتلوث
تلمختلفة و هنث َبرز دور تلدوله ،ومن هذه تِلَثت :تِلَثت تلقثنونَة ،مثل إصدتر تلقوتنَن وتللوتبح تلمتعلقة بحمثَة
تلبَبة ،وتِلَثت تالقتصثدَة من تهمهث تلتحول تلً تالقتصثد تالخضر .
حَث َعتبر تالقتصثد تألخضر هو تقتصثد تلقرن تلحثلً وفً ظله أصبح تلعثلم َغَر وجهته تلتنموَة من تنمَة
الترتعً تبعثد تلتنمَة تالقتصثدَة تلمستدتمة مع تلحفثظ علً تلبَبة إلٍ تنمَة خضرتء ترتعً تلبعد تلبَبً وتحد من
تالنبعثثثت تلحرترَة وتقلَل ثثنً تكسَد تلكربون للمحثفظة علً عدم ترتفثع درجثت حرترة تلكرة تألرضَة  ،وتلذي
ستتحمل أعبثءه مختلف دول تلعثلم ،وخثصة تلدول تلنثمَة حَث تشَر تلتقدَرتت إلً أن تلدول تلنثمَة فً حثجة إلً
توفَر مث َزَد علً ٘ ٗ.ترَلَون دوالر حتً عثم ٖٕٓٓ لتحقَق أهدتف تلتنمَة ،وأكثر من ٓٓ٘ ملَثر دوالر حتً
ٕٓ٘ٓ لتموَل أعبثء تلتغَرتت تلمنثخَة.
أهمية البحث:
تؤتً تهمَة تلبحث من تلحثجه تلً تلتحول تلً تالقتصثد تالخضر و تثر ذلك تلتحول علً تلتنمَة تالقتصثدَة و
تلمحثفظة علً تلموترد تلطبَعَة للبَبة و عدم تستهاللكهث لَستفَد منهث تالجَثل تلقثدمه .
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تلنظم تإلَكولوجَة  :هٍ تلعنثصر تلحَة تلتٍ تتفثعل مع بعضهث تلبعض ومع تلبَبثت غَر تلحَة تلمحَطة بهث ،وتوفّر تلمنثفع أو تلخدمثت إلً تلعثلم.
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تقسيم البحث :
تمهَد
تلفصل تالول  :مفهوم تالقتصثد تالخضر و مجثالته و تثرة علً تلتنمَة تالقتصثدَة
تلمبحث تالول  :مفهوم تالقتصثد تالخضر
تلمطلج تالول  :تعرَف تالقتصثد تالخضر
تلمطلج تلثثنً  :تلفرق بَن تالقتصثد تالخضر و تالقتصثد تلبنً
تلمبحث تلثثنً  :مجثالت تالقتصثد تالخضر و تثره علً تلبَبة
تلمطلج تالول  :مجثالت تالقتصثد تالخضر
تلمطلج تلثثنً  :تنعكثسثت تثر تالقتصثد تالخضر علً تلبَبة
تلفصل تلثثنً  :تلتحول تلً تالقتصثد تالخضر و تثرة علً تلتنمَة تالقتصثدَة
تلمبحث تالول  :متطلبثت تلتحول تلً تالقتصثد تالخضر
تلمبحث تلثثنً  :تثر و دور تالقتصثد تالخضر فً تحقَق تلتنمَة تلمستدتمة
تلفصل تلثثلث  :دور تلدوله فً تلتحول تلً تالقتصثد تالخضر
تلمبحث تالول  :تلحدَث حول دور تلدوله فً تلتحول تلً تالقتصثد تالخضر
تلمطلج تالول  :مصر و تالقتصثد تالخضر
تلمطلج تلثثنً  :تالقتصثد تالخضر ورإَة مصر للتنمَة تلمستدتمة ( رإَة مصر ٖٕٓٓ )
تلمبحث تلثثنً  :دور تلتشرَعثت فً دعم تالقتصثد تالخضر و معوقثته
تلتوصَثت
تلمرتجع
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الفصل االول
مفهوم االقتصاد االخضر ومجاالتة واثرة على البيئة
المبحث االول
مفهوم االقتصاد االخضر
المطلب األول  :مفهوم االقتصاد االخضر و تعريفة
قد ظهر فً تلسنوتت تالخَرة مفهومث جدَدت لإلقتصثد لَكون تكثر مالبمة للنظثم تلبَبً تطلق علَه تالقتصثد تالخضر
فنظر تلَه علً تنه نموذج جدَد من نمثذج تلتنمَة تالقتصثدَة تلسرَعة تلذٌ تسعً تلدول تلً تطبَقة  ،فقد برز
مفهوم تالقتصثد تالخضر فً تعقثج تالزمة تلمثلَة تلعثلمَة .
حَث وضع برنثمج تالمم تلمتحدة للبَبة تالقتصثد تالخضر علً تنه " ذلك تلذٌ َنشؤ مع تحسن تلوجود تإلنسثنٍ
وتلعدتلة تالجتمثعَة ،عن طرَق تخفَض تلمخثطر تلبَبَة "(ٕ) .وفً تعرَف تخر عرف علً تنه "تالقتصثد تلذٌ
َوجد به نسبة صغَرة من تلكربون وَتم فَه تستخدتم تلموترد بكفثءة "
ونجد تن برنثمج تالمم تلمتحدة للبَبة قد وضع تعرَفث مفثدة تن تالقتصثد تالخضر َإدي تلً تحسَن حثلة تلرفثهَة
تلبشرَة و تإلنصثف تالجتمثعً مع تالهتمثم فً نفس تلوقت من تلوقثَة من تلمخثطر تلبَبَة و ال َعرض فً تلوقت
نفسة تالجَثل تلقثدمة تلً تلمخثطر و تلمحثفظة علً تلموترد تلبَبَة من تالستنزتف .
كمث تنه تقتصثد َستمد نموة بوتسطة تالستثمثرتت فً تلقطثعَن تلعثم و تلخثص و تلتً من شثنهث تن تعزز من كفثءة
تستخدتم تلموترد وتخفَض إنبعثثثت تلكربون وتلنفثَثت وتلتلوث ومنع خسثرة تلتنوع تإلحَثبٍ وتدهور تلنظثم
تإلَكولوجٍ .
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برنثمج تالمم تلمتحدة للحفثظ علً تلبَبة
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وقد عرف كثرل بوركثرت (تلمدَر تلعثم لمنظمة تلعمل تلدولَة ) تالقتصثد تألخضر بؤنه تقتصثد َستند إلً ستة
قطثعثت ربَسَة هٍ تلطثقة تلمتجددة وتلبنثء تألخضر ووسثبل تلنقل تلنظَفة وإدترة تلمَثه وإعثدة تدوَر تلمَثه تلثقَلة
وإدترة تألرتضٍ.
وفً تعرَفث تخر َعرف تالقتصثد تالخضر علً تنه " ذلك تلنشثط تلذي َتفق مع تلبَبة و َصثدقهث و تلذي لَس له تَة
مخلفثت تو تثثر ضثرة بثلبَبة تو علً تالقل ال َضَف علً تلبَبة تو َزَد من درجة تلوثهث و تدهورهث "  .لذلك نجد
تن تالقتصثد تالخضر َعتبر نموذج تنموي جدَد سرَع تلنمو فً مقثبل تلنموذج تالقتصثدي تلسثبد و تلذي َوصف
بثالقتصثد تلبنً تو تالسود كمث َحلو للبعض تسمَته و تلذي َعتمد علً حرق تلوقود مثل تلبترول و تلفحم و تلغثز
تلطبَعً كمصثدر للطثقة (ٖ) .حَث تن تالقتصثد تالخضر َسثهم بدرجة كبَرة فً توفَر مالََن تلوظثبف و تلقضثء
علً تلفقر و توفَر تلموترد تلطبَعَة كثلمَثة و تلثروة تلحَوتنَة و تلنبثتَة من تلزوتل و توسَع دتبرة تالستثمثر تلجَد
فً تلطثقة تلمتجددة .
فنجد تن تالقتصثد تالخضر قد ولد الحدتث تلربط و تلتوزتن بَن تالقتصثد و تلبَبة بمث تشتمل علَه من موترد تتمثل
فً تلمَثة و تلهوتء و تلنفط و تلغثبثت تلً تخره من موترد تلنظثم تلبَبً  ،فثلنظر تلً تالقتصثد من تلجثنج تلبَبٍ تدي
تلً تغَر مفهوم تلتنمَة تالقتصثدَة من مجرد تستنزتف للموترد تالقتصثدَة تلنثدرة إلشبثع تلحثجثت تإلنسثنَة تلمتعددة
و تلمتجددة تلً مفهوم تلتنمَة تلمتوتصلة تو تلتنمَة تلمستدتمة .
بحَث َعتبر تالقتصثد تالخضر و تلتنمَة تلمستدتمة وجهثن لعملة وتحدة ،وتالقتصثد تألخضر جثء كمقترح َجعل من
عملَة تطبَق تلتنمَة تلمستدتمة تتخذ شكال تكثر سالسة .
وقد جثءت تلتنمَة تلمستدتمة كنتَجة لعدة ترتكمثت خلص إلَهث تلمجتمع تلدولٍ ،حَث ظهرت كمفهوم وألول مرة فٍ
مإتمر ستوكهولم (ٗ )عن تلبَبة تإلنسثنَة وتلذٌ أسس أَضث برنثمج تألمم تلمتحدة للبَبة ،وفٍ مإتمر رَو بثألرجنتَن
عثم ٕ،ٔ99وتلذٌ ركز علٍ فكرة تلتنمَة وتلبَبة فلقد حدد تصرَح رَو تلذٌ صدر عن تلمإتمر حقوق وتلتزتمثت
تلدول فٍ سعَهث نحو تلتنمَة تلمستدتمة وتلتضثمن تلدولٍ ،ولكن تإلنجثز تألكبر فٍ هذت تلسَثق قد ظهر مع وضع
تألمم تلمتحدة ألهدتف تأللفَة تلجدَدة تلثمثنَة للتنمَة بنثءت علٍ تلقرتر رقم ٕ٘٘ وتلذٌ هدف إلٍ محثربة تلفقر
وتلتروَج للتنمَة تلمستدتمة.
ولتحقَق تلتنمَة تلمستدتمة فثن لهث ثالث أبعثد أسثسَة ال تتحقق تلتنمَة تلمستدتمة بدونهم :
تلبعد تالقتصثدٌ :وَعتمد بثألسثس علٍ محثربة تلفقر.
تلبعد تالجتمثعٍ :تلمشثركة تلفعثلة للمرأة ،وتحسَن تلتعلَم ،وتلحكثمة تلجَدة.
تلبعد تلبَبٍ :منع تلتدهور تلبَبٍ
وَتم تحقَق هذت علٍ تلمستوَثت تلمحلَة وتلوطنَة وتإلقلَمَة وتلدولَة.
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وزترة تلدولة لشبون تلبَبة  ،تقرَر حثلة تلبَبة فً مصر  ، ٕٓٓ9تصدتر َونَو ٕٓٔٓ  ،ص . ٖٗ9
ٗ
ﻞ تلــﺒــﺪتَــة تلـفـعـلـُـة لعـىلـﻤـة تلﺘفﻜُﺮ .تلﺒُةٍ ،وبـﺪتَـة تلـىعـٍ تلﺠﻤثعٍ بﺤﺘﻤُة حﻤثَة.
شﹼﻜـﹶ
مإتمر ستوكهولم  :للﺘﻨﻤُة تلـﺒـﺸـﺮَـة عـثم ٕ .ٔ9٩تلــــﺬٌ ﹶ
تلـﺒـُـةـة وصـُـثنـﺘـهـث.
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وَجج تالشثرة هنث بؤن مفهوم تالقتصثد تألخضر ال َثتً محل تلتنمَة تلمستدتمة ،ولكنه نتَجة تالقتنثع تلمتزتَد بؤن
تحقَق تلتنمَة تلمستدتمة تلمطلوبة لن تتحقق إال عن طرَق تلتروَج لفكرة تالقتصثد تألخضر بعد عقود من تدمَر
تلبَبة عن طرَق تالقتصثد تلبنٍ تو تالسود كمث أنه ال َمكننث تحقَق تألهدتف تلتنموَة دون تحقَق تالستدتمة تلتٍ
تعتمد بدورهث علً فكرة تالقتصثد تألخضر تلذي َحثفظ علً موترد تلبَبة و تلنظثم تلبَبً .
وفً تعرَف تخر لالقتصثد تالخضر صثدر عن جهثز شبون تلبَبة جثء فَه تن تالقتصثد تالخضر َعنً تالنتقثل تلً
تقتصثد منخفض تلكربون َعتمد علً تستخدتم تلطثقة تلجدَدة و تلمتجددة فً إطثر ممثرسثت بَبَة مستدتمة و سَإدي
تلتحول نحو تالقتصثد تإلخضر تلً تحسَن نوعَة تلحَثة لألفرتد و َتضمن تكنولوجَثت و صنثعثت جدَدة ستصبح
هً صنثعثت تلنمو للقرن تلحثدي و تلعشرَن و ستتمكن تلدول تلتً تسَر فً هذت تالتجثه من جنً ثمثر هذت تلنمو
تالقتصثدي (٘).
لذلك تصبح تلتوجه نحو تالقتصثد تالخضر تمرت ضرورَث له فإتد عدَدة تتمثل فً خلق تلثروتت و فرص تلعمل و
تلقضثء علً تلفقر و تحقَق تلرخثء علً تلمدي تلطوَل من دون تستنفثذ تألصول تلطبَعَة للدولة و بخثصة فً تلدول
تلنثمَة .
وممث سبق َمكنث تستخالص تنه :
الَوجد حثلَث تعرَف موحد و متفق علَه دولَث لمصطلح تالقتصثد تألخضر فكلهث تدور فً فلك عالقتة بثلتنمَة
تلمستدتمة تو من خالل تسهثمه فً تحسَن حَثة تالنسثن و تلعنثَة و تلحد من تلمخثطر تلبَبَة و خف نسج تلكربون و
تالنبعثثثت تلخطَرة  ،فهوة َمركز علً تعثدة تشكَل و تصوَج تالنشطة تالقتصثدَة لتكون تكثر مسثندة للبَبة فهو
تقتصثد ال َهدف تلً تلثرتء تلمثدي علً حسثج نمو تلمخثطر تلبَبَة  ،فقد تورد تخر تقرَر لبرنثمج تالمم تلمتحدة
للبَبة تلذي صدر عثم ٕٔٔٓ ممَزتت كثَره لهذت تالقتصثد و سَتم تلتعرض لهذت تلتقرَر عند تَضثح تلفرق بَن
تالقتصثد تالخضر و تالقتصثد تلبنً تو تالسود فً مبحث الحق .
المطلب الثانى  :الفرق بين االقتصاد االخضر و االقتصاد البنى
تتفق تلعلمثء علً أن أنوتع تالقتصثد تلحدَث هً ثالثة أنوتع هً (تلبنً وتألخضر وتألزرق ) تالقتصثد تألخضر هو
تقتصثد تإلنتثج وتالستهالك تلمستدتم وإعثدة تلتدوَر للمخلفثت وتحقَق مكثسج للبَبة وتلمجتمع وتلمستثمر دون تغول
أي طرف علً تِخر تمث تالقتصثد تلبنً قثبم علً تلصنثعة و تستخدتم تلطثقة بشكل تقلَدي .فٍ حَن تن تالقتصثد
تألزرق قثبم علً تالستثمثر تلبحري و تلنهري .
والشك أن خَبة تألمل من تلنظثم تالقتصثدٌ تلحثلً و تلذي َطلق علَه تالقتصثد تلبنً قد أسهمت فٍ تلك تلقوة
تلدتفعة تلتٍ تكتسبهث مبدأ تالقتصثد تألخضر ،كمث سثهم فٍ ذلك تإلحسثس بثإلرهثق تلنثبع من تألزمثت تلعدَدة
تلمتزتمنة تلتٍ حدثت مع دخولنث تأللفَة تلجدَدة .فٍ تلفتر ِة من عثم ٕ ٔ99وحتً عثم ٕ ٔ99صدر تلعدَد من
تألول هو م َُخ َّطط تفصَلٍ
ِصثد تألخضرَّ ،
تلمنشورتت و تلبحو ِ
ث تلجثمعََّة ،قدمت ألول مرة عرضث لمفهوم تال ْقت َ
ِصثد وتلبَبة بثعتبثره وسَلة للمُضٍّ قدمث فٍ فهم تلتنمََّة
لالقتصثد تألخضر ،تلذٌ سلّط تلضوء علً تلترتبط بَن تال ْقت َ
٘
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صثد فٍ إطثر أوسع
نظر فٍ تلعالقة بَن تلبَبة وتال ْق ِت َ
ِصث ُد تألخضر ،تلذٌ َ
تلمُسْ َتدَ تمة وتحقَقهث ،وتلثثنٍ هو تال ْقت َ
نطثقث ،وأ ّكد أهمَة تلعالقة بَن تلبشر وتلعثلم تلطبَعٍ.
وتبَن تألدلة تلمتنثمَة أن تالنتقثل إلً تالقتصثد تألخضر له مبررتته تالجتمثعَة وتالقتصثدَة تلسلَمة ،وهنثك حجج
قوَة تنشؤ لمسثندة تكرتر مضثعفة تلجهود تلتٍ تبذلهث تلحكومثت وتلقطثع تلخثص للمشثركة فٍ مثل هذت تلتحول
تالقتصثدٌ من تالقتصثد تلبنً تلً تالقتصثد تالخضر .وَتضمن هذت بثلنسبة للحكومثت تمهَد مجثل تلمنثفسة
للمنتجثت تلخضرتء عن طرَق رفع تلدعم ،وإصالح تلسَثسثت ومنح حوتفز جدَدة ،وتقوَة تلبنَة تلتحتَة للسوق
وتِلَثت تلمبنَة علً تلسوق ،وإعثدة توجَه تالستثمثرتت تلعثمة ،وتخضَر تلمشترَثت تلعثمة .وأمث بثلنسبة للقطثع
تلخثص فإن ذلك َتضمن تفهم تلفرصة تلحقَقَة تلتٍ َمثلهث تالنتقثل إلً تالقتصثد تألخضر فٍ تلعدَد من تلقطثعثت
تلهثمة.
فسوف نوضح تلفرق تالقتصثد تالخضر و تالقتصثد تلبنً من خالل تلحدَث حول تلمحثور تلتثلَة :
 تالقتصثد تألخضر محورٌ إلزتلة تلفقر :من تلخصثبص تلربَسَة لالقتصثد تألخضر أنه َسعً إلً توفَر تلفرص تلمتنوعة للتنمَة تالقتصثدَة وتلتخلص
من تلفقر دون تستنفثذ تألصول تلطبَعَة للدولة .وَعتبر هذت ضرورَث بصورة خثصة فٍ تلدول منخفضة تلدخل،
حَث تمثل سلع وخدمثت تلنظثم تلبَبٍ أحد أكبر مكونثت سبل تلرزق للمجتمعثت تلرَفَة تلفقَرة ،وحَث توفر
تلنظم تلبَبَة وخدمثتهث شبكة أمثن تحمٍ من تلكوترث تلطبَعَة وتألزمثت تالقتصثدَة .إن تخضَر تلزرتعة فٍ
تلدول تلنثمَة ،وتلتركَز علً صغثر تلمالكَ ،مكن أن َقلل تلفقر مع تالستثمثر فٍ رأس تلمثل تلطبَعٍ تلذٌ
َعتمد علَه تلفقرتء .فهنثك مث َقدر بـ ٕ٘٘ ملَون مزرعة صغَرة فٍ تلعثلم ،منهث ٗٓٗ ملَون مزرعة تزرع
أقل من ٕ هكتثر من تألرض .وحَث إن تخضَر قطثع تلمزترع تلصغَرة عن طرَق تلتروَج للممثرسثت
تلمستدتمة ونشرهث َمكن أن َكون أكثر تلطرق فثعلَة لتوفَر تلمزَد من تلطعثم للفقرتء وتلجَثع ،وتقلَل تلفقر،
وزَثدة تنحَة تلكربون وتلوصول إلً تألسوتق تلدولَة تلنثمَة للمنتجثت تلخضرتء .وقد تم إثبثت أنه حتً
تلزَثدتت تلطفَفة فٍ محثصَل تلمزترع تسثهم بصورة مبثشرة فٍ تقلَل تلفقر ،تستنثدت إلً بَثنثت من إفرَقَث
وآسَث .وبثإلضثفة إلً ذلك ،وثقت تلدرتسثت أن تحوَل تلمزترع إلً تلممثرسثت تلمستدتمة نتجت عنه زَثدة فٍ
تإلنتثجَة .وبمرتجعة  ٕ9مشروعث ألفضل تلممثرسثت شملت  ٕٔ.ٙملَون مزرعة و ِجد أن تبنٍ تلممثرسثت
تلمحثفظة علً تلموترد مثال تإلدترة تلرشَدة للمَثه وتألسمدة ،وتلزرتعة قلَلة تلحرث ،وتلحرتجة تلزرتعَة،
وتربَة تلمثبَثت نتج عنه متوسط زَثدة فٍ تلمحصول قدره  ،% ٩9مع تحسَن فٍ موترد تلخدمثت تلبَبَة
تلمهمة .وتظهر تلنمثذج تلمستخدمة أن تبنٍ أسثلَج تلزرتعة تلمستدتمة َمكن أن َحول تلزرتعة من أحد أكبر
منتجٍ غثزتت تالحتبثس تلحرترٌ ،إلً تلتعثدل تلتثم ،وربمث تمتصثص غثزتت تالحتبثس تلحرترٌ ،مع تقلَل
إزتلة تلغثبثت وتستخدتم تلمَثه تلعذبة بنسبتٍ ( ٘٘  ) %و( ٖ٘ ) %علً تلترتَج .إن زَثدة تالستثمثر فٍ
تألصول تلطبَعَة تلتٍ َستخدمهث تلفقرتء لكسج معَشتهم ،تجعل تلتحرك نحو تالقتصثد تألخضر َحسن تلمعَشة
فٍ تلكثَر من تلمنثطق منخفضة تلدخل.
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 تالقتصثد تألخضر َستبدل تلوقود تألحفورٌ بثلطثقة تلمستدتمة :إن زَثدة تلمعروض من تلطثقة عن طرَق تلمصثدر تلمتجددة َقلل من مخثطر أسعثر تلوقود تألحفورٌ تلمرتفعة
وغَر تلمستقرة بثإلضثفة إلً تقدَم فوتبد تخفَفَة .فإن نظثم تلطثقة تلحثلٍ تلمبنٍ علً تلوقود تألحفورٌ هو
مصدر تغَر تلطقس .وَعد قطثع تلطثقة مسبوال عن ثلثٍ تنبعثثثت غثزتت تالحتبثس تلحرترٌ ،ومن تلمتوقع أن
تصل تكلفة تلتكَّف تلمصثحبة لتغَر تلطقس إلً ٓ٘ ـ ٓ ٔ٩ملَون دوالر أمَركٍ بحلول عثم ٖٕٓٓ ،وتلتٍ
ستتحمل تلدول تلنثمَة أكثر من نصفهث .وتوتجه تلعدَد من تلك تلدول تحدَثت من جرتء أسعثر تلوقود تألحفورٌ
تلمرتفعة وغَر تلمستقرة ،بثعتبثرهث مستوردة للنفط .فمثالَ ،مثل تلنفط ٓٔـ ٘ٔ %من إجمثلٍ تلوتردتت فٍ
تلبلدتن تإلفرَقَة تلمستوردة للنفط ،وَستهلك أكثر من ٖٓ %من عثبدتت صثدرتتهث فٍ تلمتوسط .وتخصص
بعض تلدول تإلفرَقَة ،ومنهث كَنَث وتلسنغثل ،أكثر من نصف عثبدتت صثدرتتهث الستَرتد تلطثقة ،بَنمث تنفق
تلهند٘ٗ  %من تلك تلعثبدتت .إن تالستثمثر فٍ مصثدر تلطثقة تلمتجددة تلمتوتفرة محلَث  -وبوفرة فٍ أحَثن
()ٙ
كثَرة َ -مكن أن َحسن من أمن تلطثقة بصورة ملحوظة  -وبثلتثلٍ من تألمن تالقتصثدٌ وتلمثلٍ.
 تالقتصثد تألخضر َشجع علً تحسَن كفثءة تلموترد وتلطثقة :بسبج محدودَة تلموترد تلطبَعَة تلموجودة فٍ كوكج تألرضَ ،صبح فك تالرتبثط بَن بنثء تلقَمة تالقتصثدَة
وبَن تستخدتم تلموترد تلطبَعَة وتؤثَرتته تلبَبَة أمرت أكثر إلحثحث .وَوتجه تلتصنَع تلعدَد من تلتحدَثت وتلفرص
تلسثنحة لتحسَن كفثءة تلموترد .وَعتبر تلتصنَع مرحلة هثمة فٍ دورة حَثة تستخدتم تلموترد ،وهو َمثل حثلَث
ٖٕ  %من تلتوظَف تلعثلمٍ ،وَبدأ بثستخالص تلموترد تلطبَعَة وَنتهٍ بثلتخلص تلنهثبٍ من تلنفثَثت.
وبثلنسبة الستخدتم تلموتردَ ،عد تلقطثع مسبوال عن ٖ٘ %من تالستخدتم تلعثلمٍ للكهربثء ،وٕٓ %من تنبعثث
ثثنٍ أكسَد تلكربون ،وأكثر من ربــع تستخالص تلموترد تألولَـة .وَعتبر تلتصنَع مسبـوال حــثلَث عــن
نــحوٓٔ %مـن تلطلج علً تلمثء ومن تلمنتظر أن َزَد ذلك إلً أكثر من ٕٓ %بحلول عثم ٖٕٓٓ ،وبهذت
َتنثفس تلتصنَع مع تلزرتعة وتالستخدتمثت تلحضرَة .وفٍ تلوقت تلذٌ َتوسع فٍ تلتصنَع فٍ تألسوتق تلنثشبة،
تتزتَد تلمخثطر تلمتعلقة بثستخدتم تلموتد تلخطرة .وتتضمن تلمخثطر تلمتعلقة بثلسمَّة وتغََر لون تلمنتجثت،
وعملَثت تبََض تلورق ،وتلعملَثت تلتٍ تتم تحت درجثت حرترة عثلَة ،حَث تتسبج تلنوتتج تلثثنوَة أو
تالنبعثثثت من تلمعثدن فٍ حدوث مشثكل .وبثإلضثفة إلً ذلك ،تمثل تلصنثعثت تلقثبمة علً تلتصنَع نحو %ٔ٩
من تلخسثبر تلصحَة تلمتعلقة بتلوث تلهوتء ،وتكثفا تلخسثبر تلمتعلقة بتلوث تلهوتء ٔ ـ ٘ %من تلنثتج تلمحلٍ
تإلجمثلٍ تلعثلمٍ  -وهو مث َربو بكثَر علً تكثلَف تلبدء فٍ تالنتقثل إلً تالقتصثد تألخضر .هنثك تلعدَد من
تألدلة علً أن تالقتصثد تلعثلمٍ ال َزتل لدَه فرصث غَر مستغلة إلنتثج تلثروة بثستخدتم قدر أقل من موترد
تلطثقة وتلموتد .فإن تخضَر قطثع تلتصنَع َتضمن إطثلة عمر تلسلع تلمصنعة عن طرَق تلتركَز علً عملَثت
إعثدة تلتصمَم وإعثدة تلتصنَع وتلتدوَر .تألمر تلذٌ َمثل لج تلتصنَع بثلدورتت تلمغلقةَ .مكن أن َتضمن إعثدة
تصمَم أنظمة تإلنتثج إعثدة تصمَم تلمنتجثت إلطثلة عمرهث عن طرَق جعلهث سهلة تإلصالح ،والستعثدة حثلتهث
تألصلَة ،وإلعثدة تصنَعهث ،وتدوَرهث ممث َشكل أسثسث للتصنَع بثلدورة تلمغلقة علً سبَل تلمثثل توفر عملَثت
إعثدة تلتصنَع حثلَث مث َقرج من  ٔٓ.٩ملَون برمَل من تلنفط .إن فك تالرتبثط بَن تلنفثَثت وبَن تلنمو
تالقتصثدٌ وترتفثع مستوي تلمعَشة أمر محورٌ لتحقَق كفثءة تلموترد .حَث ترتبط تلمستوَثت تلحثلَة للنفثَثت
ٙ
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بقوة بثلدخل فكلمث ترتفعت مستوَثت تلدخل ،ترتفع تلنفثَثت وَتوقع أن َنتج تلعثلم مث َربو علً ٔ ٖٔ.ملَثر طن
من تلنفثَثت فٍ عثم ٕٓ٘ٓ ،أٌ مث َزَد بنسبة ٕ%عن تلكمَة تلمنتجة فٍ عثم  ٕٓٓ9وَمكن لزَثدة كفثءة
تلموترد وتستعثدتهث و تلذَن َجرٌ تمكَنهمث عن طرَق تلسَثسثت تلعثمة تلذكَة ،أن تقلل من تدفق تلنفثَثت
تلمتعلقة بثرتفثع مستوَثت تلمعَشة ،وأن تتجنج تلمشثكل تلمستقبلَة .
 تالقتصثد تألخضر َوجد حَثة حضرَة أكثر تستدتمة وأقل كربونث :تإوٌ تلمنثطق تلحضرَة تلَوم ٓ٘ %من تعدتد تلعثلم ،ولكنهث تمثل ٓ ٙـ ٓ % 9من تستهالك تلطثقة
و٘% ٩من تنبعثث تلكربون .وَضغط تلمَل لزَثدة تلمنثطق تلحضرَة علً موترد تلمَثه تلعذبة ،وأنظمة
تلصرف تلصحٍ ،وتلصحة تلعثمة ،وعثدة مث َنتج عنه ضعف فٍ توصَل تلبنَة تلتحتَة ،وتنخفثض فٍ تألدتء
تلبَبٍ وتكثلَف بثهظة للصحة تلعثمة .وعلً هذه تلخلفَة ،توجد بعض تلفرص تلفرَدة لتزَد تلمدن من كفثءة
تلطثقة وتإلنتثجَة ،وتقلل من تالنبعثث فٍ تلمبثنٍ وكذلك تلمخلفثت ،ولتروج تلوصول إلً تلخدمثت تألسثسَة عن
طرَق أسثلَج نقل مبتكرة ومنخفضة تلكربون  -ممث َوفر تلمثل وَحسن من تإلنتثجَة وتلشمول تالجتمثعٍ فٍ
نفس تلوقت.
 تالقتصثد تألخضر َنمو بشكل أسرع من تالقتصثد تلبنٍ علً تلمدي تلبعَد(: )٩أن سَنثرَو تالستثمثر تألخضر تلمعتمد علً ٕ %من تلنثتج تلمحلٍ تإلجمثلٍ تلعثلمٍ َعطٍ نموت طوَل تلمدي فٍ
تلفترة من ٕٔٔٓـٕٓ٘ٓ بمقدتر ال َقل ترتفثعث عن نهج تلعمل تلمعتثد تلمتفثبل ،مع تجنج مخثطر سلبَة كبَرة مثل
آثثر تغَر تلمنثخ ،وزَثدة ندرة تلمَثه ،وفقدتن خدمثت تلنظم تلبَبَة .فدون أخذ تِثثر تلسلبَة تلمحتملة لتغَر تلمنثخ أو
تلفقدتن تلكبَر لخدمثت تلنظم تلبَبَة بعَن تالعتبثر ،فإن تلنمو تالقتصثدٌ تلعثلمٍ فٍ إطثر نهج تلعمل تلمعتثد سَكون
مقَدت من جرتء تلندرة تلمتزتَدة للطثقة وتلموترد تلطبَعَة .وحتً مع تالفترتضثت تلمتحفظة ،فإن سَنثرَو تالستثمثر
تألخضر َحقق معدالت أعلً من حَث تلنمو تلسنوٌ خالل ٘ ـ ٓٔ سنوتت ،وزَثدة فٍ مخزونثت تلموترد تلمتجددة
تلتٍ تسهم فٍ تلثروة تلعثلمَة من خالل تشجَع تالستثمثر فٍ خدمثت تلنظم تلبَبَة تلربَسَة وتلتنمَة منخفضة
تلكربون ،وفَمث َتعلق بثلطثقة َ ،عود تلطلج تألسثسٍ إلً تلمستوَثت تلحثلَة بحلول عثم ٕٓ٘ٓ ،وهو أقل بمث َقرج
من ٓٗ %عمث هو متوقع فٍ إطثر نهج تلعمل تلمعتثد .كمث أن مجموعة تلتدتبَر تلجثنبَة للعرض وتلطلج ستعمل
علً خفض أسعثر تلطثقة بمث َقل عن أسعثر نهج تلعمل تلمعتثد فٍ تلعقود تلمقبلة ،ممث َحد من سرعة تؤثر تالقتصثد
تلعثلمٍ بثلصدمثت تلمحتملة فٍ أسعثر تلطثقة ،وَسهم فٍ تحقَق نموتقتصثدٌ مستقر .ومن تلمتوقع تحقَق وفورتت
فٍ تكثلَف رأس تلمثل وتلوقود لتولَد تلطثقة بموجج سَنثرَو تالقتصثد تألخضر ُتقدر فٍ تلمتوسط بحوتلٍ ٓ٩ٙ
بلَون دوالر سنوَث بَن عثمٍ ٕٓٔٓـٕٓ٘ٓ .إن تخضَر معظم تلقطثعثت تالقتصثدَة سَإدٌ إلً خفض تنبعثثثت
غثزتت تالحتبثس تلحرترٌ إلً حد كبَر .وألن أكثر من نصف سَنثرَو تالستثمثر تألخضر مخصص لرفع كفثءة
تستخدتم تلطثقة فٍ مختلف تلقطثعثت وتلتوسع فٍ تلطثقة تلمتجددة ،بمث فٍ ذلك تلجَل تلثثنٍ من تلوقود تلحَوٌ ،فإن
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شرَف محمد علً  ،دور تالقتصثد تالخضر فً تلتنمَة تلمستدتمة فً تلوطن تلعربً  ،تلمنظمة تلعربَة للتنمَة تالدترَة  ،بحوث ودرتسثت ٕٓٔٗ،
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كثثفة تلطثقة تلعثلمَة ستنخفض بنحوٓٗ %بحلول عثم ٖٕٓٓ ،وسَنخفض تلحجم تلسنوٌ النبعثثثت ثثنٍ أكسَد
تلكربون تلمتعلقة بثلطثقة إلً ٕٓ جَجث طن فٍ عثم ٕٓ٘ٓ بدال من تلمستوي تلحثلٍ تلبثلغ حوتلٍ ٖٓ جَجث طن .
()9

المبحث الثانى
مجاالت االقتصاد االخضرة واثرة على البيئة

المطلب االول  :مجاالت االقتصاد االخضر
حوي تقرَر تالقتصثد تالخضر تلصثدر عن برنثمج تالمم تلمتحدة للبَبة ( تلَونَج  ) 9تن تالقتصثدتت تلخضرتء هً
قثطرة جدَدة للنمو و تنهث تولد فرص عمل كرَمة و هً حَوَة للقضثء علً تلفقر كمث َري تلتقرَر تن تستثمثر نسبة
ال تتجثوز ٕ  %من تلنثتج تلمحلً تالجمثلً تلعثلمً و تلذي َبلغ ٖ ٔ.ترَلَون دوالر أمرَكً سنوَث فً تلمتوسط فً
تلفترة من ٕٔٔٓ وحتً ٕٓ٘ٓ فً تحضَر عشرة قطثعثت أسثسَة  :و هً تلزرتعة و تلمبثنً و تلطثقة و تلسَثحة
و تلمَثة و تلنقل و إدترة تلنفثَثت و تلغثبثت و مصثَد تالسمثك و تلصنثعة تلتحوَلَة َمكن تن َبدت علً تلفور تحوال
نحو تقتصثد قلَل تالنبعثثثت تلكربونَة وَتسم بكفثءة تستخدتم تلموترد ولكن البد من إصالحثت للسَثسثت تلدولَة و
()9
تلقومَة لتحفَز هذة تالستثمثرتت تلخضرتء .
تتمثل مجثالت تالقتصثد تالخضر تنهث قطثعثت رتبدة لالنتقثل إلً تالقتصثد تألخضر بمث فً ذتلك زَثدة تلرفثهَة و
تلمسثوته تالجتمثعَة بَن تلبشر و تقلَل تلمخثطر تلبَبَة .
وتتمثل قطثعثت تالقتصثد تالخضر فَمث َلً :

( ٓٔ)

ٔ -قطثع تلزرتعة :
إن تلتحدي فً قطثع تلزرتعة هو إطعثم  9ملَثر شخص بحلول عثم ٕٓ٘ٓ دون تدمَر تلنظثم تالَكولوجً
وصحة تالنسثن تحت ظروف ترتفثع متوسط درجثت تلحرترة تلعثلمَة حَث تسثعم تلزرتعة بحوتلً ٖٔ  %من
تنبعثثثت غثزتت تالحتبثس تلحرتري فً تلعثلم كمث تنهث ترتبط بحوتلً ٖ – ٘ ملَون حثلة تسمم بثلمبَدتت
(ٔٔ)
تلحشرَة و تكثر من ٓٓٓٓٗ حثلة وفثة كل عثم .

9

مقثل عن جرَد تلوطن
9
برنثمج تألمم تلمتحدة للبَبة  ،تلمشروع تالخضر تلعثلمً تلجدَد  ،موجز تلسَثسثت  ،مثرس  ٕٓٓ9و ص ٘
ٓٔ
عبَر محمود عبد تلحكم  ،تالقتصثد تالخضر مفهومة و قطثعثته تلمختلفة  ،تلمجلة تلعلمَة لالقتصثد و تلتجثرة  ،مصر ٕٓٔٙ ،
ٔٔ
برنثمج تالمم تلمتحدة تللبَبة  ،نحو أقتصثد تخضر ٕٓٔٔ ،

ٔٔ

ومن هنث تبرز تلحثجة تلً منهج تكثر تستدتمة الستغالل تألرتضً و تلموترد تلمثبَة تلمحدودة علً تن َجمع هذت
(ٕٔ)
تلمنهج بَن إصالح تلسَثسثت و تستخدتم أفضل للممثرسثت تلزرتعَة .
لذت َمكن توجَة تالستثمثر تألخضر نحو تلقطثع تلزرتعً لتحسَن كفثءة تستخدتم تلمَثة و تلحد من تدهور تلتربة من
خالل ممثرسثت زرتعَة أكثر تستدتمة تستخدم كمَثت تقل من تالسمدة و تلمبَدتت تلكَمثوَة  ،كمث تشكل تلزرتعة
تلعضوَة أَضث فرصة وتعدة حَث تسبج ضررت أقل للبَبة من تلممثرسثت تلزرتعَة تلتقلَدَة  ،كمث تنهث تتطلج عمثله
تكثر حَث تظهرت تلدرتسثت تن تلزرتعة تلعضوَة تحتثج تلً تَدي عثملة بنسبة تزَد بمقدتر ٖٓ  %عن تلزرتعة
تلعضوَة و هذت َعنً تن تلزرتعة تلعضوَة قثدرة علً تولَد فرص عمل حقَقَة .
كذلك تحسن تلزرتعة من تألمن تلغذتبً و تلحد من وطؤة تلفقر كمث تنهث تتَح فرصث لتحقَق تلتنمَة تالقتصثدَة و
تخفَض تنبعثثثت غثزتت تالحتبثس تلحرتري و تسثعد علً ضمثن سالمة تالغذَة للمستهلكَن  ،و توفَر تالمن
تلغذتبً للفقرتء .
حَث تعتبر تلزرتعة تكبر قطثع فً تلعثلم من حَث تلعمثله و لذلك فإن تلحكومثت تشجع علً تالستثمثر فً تلزرتعة
تلمستدتمة بهدف ضمثن تالمن تلغذتبً و تولَد فرص تلعمل تلمحلَة و تقلل تالثثر تلسلبَة علً تلتربة و تلمنثخ .
لذت َتطلج قطثع تلزرتعة تقوَة تلمإسسثت و تنمَة تلبنَة تلتحتَة فً تلمنثطق تلرَفة بثلدول تلنثمَة .
وطبقث للنموذج تلمستخدم فً تقرَر تالقتصثد تالخضر ٕٔٔٓ تلصثدر عن برنثمج تإلمم تلمتحدة للبَبة فإن تالستثمثر
فً تلزرتعة تلخضرتء بقَمة تترتوح بَن ٓٓٔ – ٖٓٓ ملَثر دوالر تمرَكً فً تلعثلم للفترة من ٕٓٔٓ – ٕ٘ٔٓ
َإدي علً مدتر تلزمن تلً زَثدة جودة تلتربة و زَثدة تالنتثج تلعثلمً من تلمحثصَل تلزرتعَة تلربَسَة وهو مثَمثل
( ٖٔ)
ٓٔ  %زَثدة عمث هو ممكن طبقث السترتتَجَثت تالستثمثر فً تلزرتعة تلتقلَدَة .
ٕ -قطثع تلمَثة :
دول تلعثلم تعثنً تزمة كبَرة فً تلمَثة بل من تلمتوقع تن َزَد تإلجهثد تلمثبً بحَث تكفً إمدتدتت تلمبثه ٓ% ٙ
فقط من تحتَثجثت تلعثلم بحلول عثم ٖٕٓٓ  ،كمث تن وتحد من خمسة أشخثص فً تلعثلم تلنثمً َفتقد سبج
تلوصول تلً تلمَثه تلنظَفة تلكثفَة و فً تلوقت نفسة َتزتَد تلطلج علً تلمَثة الغرتض تنثفسَة  ،أَضث فإن
توتفر تلمَثة فً تلكثَر من بقثع تلعثلم سَتؤثر بصورة ملحوظه بتغَر تلمنثخ تلذي َإدي تلً تغَر تنمثط هطول
تالمطثر و ذوبثن تلجلَد .
وَمكن تلتغلج علً هذة تلمشكلة من خالل زَثدة تالستثمثرتت فً تحسَن موترد تلمَثه وزَثدة كفثءة تستخدتم
تلمَثه و مجثالت تلصرف تلصحً و تلبنَة تلتحتَة للمَثه .
حَث َمثل تالستثمثر فً هذت تلمجثل وتحدة من تكبر تلفرص لإلسرتع فً تالنتقثل تلً تالقتصثدتالخضر فً
تالمثكن تلتً تعثنً من ندرة تلمَثه تو عدم قدرة نسبة كبَرة من تلسكثن علً تلحصول علً مصثدر تلمَثة و
خدمثت تلصرف تلصحً بشكل منثسج .
ٕٔ

تلمنتدي تلعربً للبَبة و تلتنمَة (أفد)  ،تلتقرَر تلسنوي تلرتبع  ،تالقتصثد تالخضر فً عثلم عربً متغَر ٕٓٔٔ ،
ٖٔ
برنثمج تالمم تلمتحدة للبَبة  ،مرجع سثبق ذكرة

ٕٔ

فعملَة معثلجة تلمَثه تحتثج تلً عمل جثد علً صعَد تلسَثسثت علٍ كثفة تلمستوَثت فثالصالحثت َجج تن
تشمل ملكَة تالرض و تعثنثت تلمَثه و تلتوزَع تلعثدل لهث و حسن تدترتهث و منع تلوثهث .
ٖ -قطثع تلطثقة :
َعقد قطثع تلطثقة مسبوال عن ثلثً تنبعثثثت غثزتت تالحتبثس تلحرتري فً تلعثلم حَث أن نظثم تلطثقة تلحثلً
تلمبنً علً تلوقود تألحفوري هو مصدر تلتغَرتت تلمنثخَة و توتجه تلعدَد من دول تلعثلم وخثصة تلدول تلنثمَة
تحدَثت كبَرة من جرتء أسعثر تلوقود تإلحفوري تلمرتفعة و غَر تلمستقرة بثعتبثرهث مستوردة للبترول (ٗٔ).
فثلعثلم َوتجه أزمة حقَقة فً تلوقود نتَجة ترتفثع تسعثر تلنفط بثالضثفة الثثره تلسلبَة علً تلبَبة و كونه ملوث
لهث فإن تالستثمثر فً مصثدر تلطثقة تلمتجددة مثل تلطثقة تلشمسَة و طثقة تلرَثح و طثقة تلمد و تلجزر و تلطثقة
تلحرترَة تألرضَة َمكن تن َحسن من تمن تلطثقة بصورة ملحوظة تلً جثنج تسهثمه فً خفض تنبعثثثت
تلكربون تلنثتجة عن تلوقود  .وتطلج ذتلك كله تلتحول تلً تالقتصثد تالخضر و تستخدتم تلطثقة تلنظَفة .
حَث تإمن تلطثقة تلمتجددة حثلَث قرتبة ٘ٔ  %من تلطلج علً تلطثقة فً تلعثلم و َإدي تالستثمثر فَهث دورت
(٘ٔ)
جوهرَث فً تلبَة تألهدتف تلتنموَة كتحسَن تلصحة تلعثمه و تمن تلطثقة .
من تلمتوقع تن َكون تلطلج تلعثلمً علً تلطثقة بحلول عثم ٕٓ٘ٓ تقل بنسبة تبلغ ٓٗ  %و ذتلك بفضل حدوث
توجه تقدم كبَرة فً كفثءة تلطثقة و من تلمتوقع تن َقلل تالقتصثد تالخضر من تنبعثثثت تلكربون تلمرتبطة بثلطثقة
بنحو تلثلث بحلول عثم ٕٓ٘ٓ مقثرنه بثلمعدالت تلحثلَة وفقث لتقرَر تالقتصثد تالخضر ٕٓٔٓ تلصثدر عن تلَونَج
.
ٗ -قطثع تلنقل :
ترتبط وسثبل تلنقل ترتبثطث وثَقث بمصثدر تلطثقة تلمستخدمة فً تحرَكهث و ذلك َحدث تلوث للبَبة و خثصة
تلهوتء حَث تن تخترتق تلموتد تلبترولَة تلنثتج عن تشغَل وسثبل تلنقل َنتج عنه غثزتت مختلفة مثل تلرصثص
و تول و ثثنً تكسَد تلكربون و تلضبثج تلدخثنً و غَرهث من غثزتت تالحتبثس تلحرتري  ،ومن ثم فإن قطثع
تلنقل َإدي تلٍ تلوث تلبَبة ممث َإثر علً تلصحة تلعثمه و َسبج ظثهر تالحتبثس تلحرتري ممث َعطل تلتنمَة
تالقتصثدَة .
و فً ظل تطبَق تالقتصثد تالخضر تلذي َقوم علً تلبَة تحتَثجثت تلنقل مع مستوي مقبول من تنبعثثثت غثزتت
تالحتبثس تلحرتري تلمرتبطة به من خالل دعم تلنقل تلمستدتم و تلذي َحثفظ علً تلبَبة وال َهدد سالمة تلموتطن و
تلصحة تلعثمه و َقلل من تالنبعثثثت تلضثرة (.)ٔٙ
لذت َتوجج توجَه تالقتصثد تالخضر فً قطثع تلنقل نحو تالستثمثر فً وسثبل تلنقل تالكثر كفثءه فً تستخدتم تلطثقة
تلمنخفضة تلكربون و تلتً تتسم تَضث بثلفثعلَه مقثرنة بثلتكثلَف من تلسكك تلحدَدَة و شبكثت تلنقل تلسرَع ووسثبل
ٗٔ

برنثمج تالمم تلمتحدة للبَبة  ،مرجع سبق ذكره
٘ٔ
مجلة تلبَبة و تلتنمَة  ،تلمجلد رقم  ٔ٩و تلعدد رقم ٕٕٔٓٔ ، ٔ٩
ٔٙ
شرَف محمد علً  ،دور تالقتصثد تالخضر فً تلتنمَة تلمستدتمة فً تلوطن تلعربً  ،تلمنظمة تلعربَة للتنمَة تالدرَة  ،بحوث ودرتسثت ٕٓٔٗ ،

ٖٔ

تلنقل تلعثمة و تلمتكثمله غَر تلمزودة بمحركثت و تلقَثم بقدر تكبر من تعمثل كهربة وسثبل تلنقل و دعم تالستخدتم
تالكبر لشبكثت تلنقل تلعثم و تلحد من تالعتمثد علً تلمركبثت تلخثصة و تشجَع تلنقل تلجمثعً .
كل هذت َنتج عنه مكثسج تقتصثدَة و صحَة هثمه فث تشَر تلتحلَالت تلً تن تالستثمثرتت فً تلنقل تلعثم َمكنهث
تحقَق منثفع تقتصثدَة علً تلمستوي تالقلَمً تصل تلً ضعف تكلفتهث .
٘ -قطثع تلصنثعة :
ستهلك تلتصنَع ثلث تإلمدتدتت تلطثقوَة تلعثلمَة و َنتج عنه ربع تجمثلً تنبعثثثت تلغثزتت تلعثلمَة و َمثل جزءت
كبَر من تستخرتج تلموترد تالولَة و َمكن تحقَق مكثسج بثالستثمثر فً تحسَن كفثءة تلموترد فً قطثعثت
صنثعَة ربَسَة من تلخالل تحوَل قطثع تلصنثعة تلً تالقتصثد تالخضر .
و من هنث َثتً دور تالقتصثد تألخضر فً تلحفثظ علً تلبَبة بقطثع تلصنثعة من خالل وضع تسترتتَجَثت
للتطور تلصنثعً من تجل تحقَق تالهدتف تالتَه :
أ -تالستفثدة من تلدعم تلمثلً تلذي توفرة تلَة تلتنمَة تلنظَفة بموجج بروتوكول كَوتو ( )ٔ٩فً نقل تقنَثت و
تطوَر صنثعثت منخفضة تلكربون.
ج -توفَر تلوقود و تخفَض تلتكثلَف من خالل زَثدة كفثءة تلصنثعثت تلمحلَة فً تستهالك تلطثقة .
ت -معثلجة تثثر تغَر تلمنثخ و تلحد من تلتلوث من خالل تعزَز تلتكَف مع تلتغَرتت تلمنثخَة
ث -تعدتد تلصنثعثت تلمحلَة من تجل عثلم تقل تنتثجث للكربون .
 -ٙقطثع تلمدن و تلمبثنً :
تعتبر تلمدن حثلَث مسبوله عن نسبة كبَرة من تستهالك تلطثقة و تنبعثثثت تلكربون كذلك مشكثالت تلتلوث و
تالزدحثم و سوء تقدَم تلخدمثت تلصحَة ممث دعت تلحثجه تلً تخطَط عمرتنً جَد .
وَرتكز تلتروَج للممثرسثت تلخضرتء فً تلمدن بثلدرجة تالولً علً تلحد من تستهالك تلطثقة و تلمَثه
وتالعتمثد علً مصثدر تلطثقة تلمتجددة كثلطثقة تلشمسَة و تطوَر تنظمة نقل غَر ملوثة و تتسم كفثءة
تستخدتم تلطثقة و كذلك تحدَث و تطوَر تلمبثنً تلحثلَة عثلَة تالستهالك للطثقة بمث جعلهث تتسم بثلكفثءه فً
تستخدتم تلطثقة و تعثدة تلتفكَر فً مفهوم تدترة تلنفثَثت لَشمل تلتدوَر و معثلجة تلمَثه بثالضثفة تلً توفَر
تلمسثحثت تلخضرتء تللتً تعتمد علً كفثءه تستخدتم تلمَثه و توفَر تلمَثه تلنظَفة و خدمثت تلبنَة تلتحتَه
(.)ٔ9

ٔ٩

تتفثقَة كَوتو (بثإلنجلَزَة )Kyoto Protocol :تمثل هذه تالتفثقَة خطوة تنفَذَة التفثقَة تألمم تلمتحدة تلمبدبَة بشؤن تلتغَر تلمنثخٍ (،)UNFCCC or FCCC
وهٍ معثهدة بَبَة دولَة خرجت للضوء فٍ مإتمر تألمم تلمتحدة تلمعنٍ بثلبَبة وتلتنمَة ( ،)UNCEDوَعرف بثسم قمة تألرض تلذٌ عقد فٍ رَو دٌ جثنَرو فٍ
تلبرتزَل
ٔ9
تلمنتدي تلعربً للبَبة و تلتنمَة  ،تلتقرَر تلسنوي تلرتبع ٕٓٔٔ ،

ٗٔ

وتعتبر تلمبثنً مسبوله عن ثلث تستهالك تلطثقة فً تلعثلم و لذتلك فهً تعتبر مسثهم ربَسً فً تالنبعثثثت
تلكربونَة و تغَر تلمنثخ و قد تصبح تجهَز تلمبثنً تلقثبمة بمعدتت ذتت كفثءة فً تستخدتم تلطثقة قطثعث َنمو
بشكل كبَر فً تلدول تلمتقدمة و َعمل علً توفَر فرص عمل بثالضثفة تلً تنه غَر مكلف تقتصثدَث .
و َمكننث تعرَف تلمبثنً تلخضرتء علً تنهث " تلك تلمبثنً تللتً تتمَز بكفثبة عثلَة فً تستخدتم تلطثقة و
تخفَض تستهالك تلمَثه و تلموترد و تحسَن تلصحة تلبَبَة "
 -٩قطثع تلسَثحة :
تلسَثحة تعتبر مصدر هثمث للدخل فً معظم تلدوله بل تنهث تشكل تلقوتم تالسثسً لالقتصثد فً بعض
تالحَثتن بثختالف صورهث و تشكثلهث حَث تنهث تسثهم فً تلتنوع تالقتصثدي و خلق فرص عمل و نشثط
حركة تلبَع و تلشرتء و رفع معدل تلنقد تالجنبٍ و توفَر تلعملة تلصعبة .
وتتشثبك تلسَثحة مع تلكثَر من تلقطثعثت تالخرٌ ممث َوفر فرص تلعمل و َرفع تلعجء عن كثهل تلدولة .
ومع ذلك فثن مسثهمة قطثع تلسَثحة فٍ تالنبعثثثت تلعثلمَة من غثزتت تالحتبثس تلحرترٌ تصل تلٍ نحو
٘ %و ذلك وفقث لتقرَر صثدرعثم  ٕٓٓ9عن منظمة تلسَثحة تلعثلمَة تلتثبعة لالمم تلمتحده و برنثمج تالمم
تلمتحدة للبَبة حول تغَر تلمنثخ و تلسَثحة .
وعلٍ تلرغم تالهمَة تالقتصثدَة تلكبَرة لقطثع تلسَثحة إال تن تلتثثَرتت تلبَبَة و تالجتمثعَة غَر تلمالبمة
تبدد تالنجثزتت تالقتصثدَة لهذت تلقطثع فعدم تنظَم تلشرتء و تلسفر و خدمثت تالقثمة و تلترفَة و تلضَثفة
مقرونث بثلفوضً فٍ بنثء تلمجتمعثت تدي تلً تالفرتط فٍ تستخدتم تلطثقة  .و تستغالل تلمَثة و تولَد كمَثت
هثبلة من تلنفثَثت لذت َتزتَد تسهثم هذت تلقطثع فٍ تالنبعثثثت تلعثلمَة لغثزتت تالحتبثس تلحرتري بمقدتر
ٕ. % ٖ-سنوَث كمث َإدي تلتوسع فٍ بنثء تلمنتجعثت تلبحرَة تلٍ تدهور تلنظم تلبَبة تلسثحلَة و تلبحرَة ،
لذلك تصبح تلتحول تلٍ تالقتصثد تالخضر فٍ قطثع تلسَثحة ضرورَث فٍ ظل تلمتغَرتت تلحثلَة و تلمنثفسة
تلشدَدة بَن تلمقثصد تلسَثحَة  .وذلك َتحقق من خالل تلتركَز علٍ تلسَثحة تلبَبَة و تلثقثفَة تلتً تعتمد
علً تلمجتمعثت تلمحلَة بشكل خثص و دعمهمث من قبل تلحكومثت فهمث مصدرتن مهمثن لتموَل مشثرَع
حمثَة تلبَبة و َجج تخصَص جزء من تلعثبدتت لحمثَة تلتنوع تلبَولوجٍ و تلحفثظ علٍ تالرث تلثقثفٍ
(.)ٔ9
و كذلك تنمَة تلمحمَثت تلطبَعَة و تلعمل علً زَثدة تلجذج تلسَثحً لهث من خالل تالدترة تلجَدة للمحمَثت
وزَثدة فرص تالستثمثر فَهث بمث َحقق تنمَة تلمجتمع تلمحلٍ وزَثدة تلوظثبف و تلحد من تلفقر .
و للحكومثت دورت هثمث فٍ تلتروَج لالنمثط تلمختلفة للسَثحة تلخضرتء تالكثر تستدتمة من خالل تلتنسَق
علً تلمستوَثت تلسَثسَة و تلتنظَمَة و تلتشغَلَة بسبج ترتبثطهث بقطثعثت متعددة مثل قطثع تلنقل و تلطثقة
و تلمَثة و تدترة تلنفثَثت و من ثم فإن صَثغة سَثسثت متكثملة بَن تلقطثعثت تلمختلفة تلمرتبطة بقطثع
ٔ9

تلمنتدي تلعربً للبَبة و تلتنمَة  ،تلتقرَر تلسنوي تلرتبع ٕٓٔٔ،
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تلسَثحة هو شرط ضروري لالنتقثل تلٍ تلسَثحة تلخضرتء و تلتٍ تعد سوقث وتعدة لصنثعة عثلمَة َقدر
عثبدهث بملَثرتت تلدوالرتت .
 -9قطثع إدترة تلنفثَثت :
َعتبر قطثع تدترة تلنفثَثت و تعثدة تدوَرهث من تهم قطثعثت تالقتصثد تالخضر حَث تن تالستثمثر فٍ تدترة
تلنفثَثت ممكن تن َدَر عثبدتت سرَعة فمثال فٍ تلوالَثت تلمتحدة تالمرَكَة نجد تن عملَثت تعثدة تلتدوَر
َنتج عنهث حوتلٍ  ٕٖٙبلَون دوالر سنوَث و توظف مث َزَد عن ملَون شخص فٍ تلمرتفق تلعثمه و
تلخثصة (ٕٓ).
وَعد مجثل تستعثدة تلنفثَثت مجثال وتسعث حَث َتم تستعثدة ٕ٘  %فقط من كل تلنفثَثت وتدوَرهث حثلَث
وَمكن للتحسَنثت تلممكنة فٍ ظل تالقتصثد تالخضر تن َنتج عنهث تعثدة تدوَر تكثد تكون كثملة للنفثَثت
تاللكترونَة مقثرنة بثلمستوي تلحثلً تلذي َقدر بنسبة ٘ٔ  %و فٍ ظل تالقتصثد تالخضر َمكن تن َبلغ
معدل تلتدوَر عثم ٕٓ٘ٓ تكثر من ثالث تضعثف تلمستوي تلمتوقع فٍ حثلة نهج تلعمل تلمعتثد و تن َقل كم
تلنفثَثت تلذي َذهج لمقثلج تلقمثمة بثكثر من ٘ % 9و بثلنسبة للتحسن تلمنثخً َمكن تقلَل مثبَن ٕٖٓٓ-
 %من تبعثث تلمَثثن تلمتوقع من مقثلج تلقمثمة لعثم ٖٕٓٓ .
وَمكن تحوَل تلنفثَثت تلٍ منتجثت قثبلة للتسوَق كمث فٍ حثلة تحوَل تلنفثَثت تلٍ طثقة حَث تن تلموتد
تلعضوَة تلنثتجة من تلنفثَثت تلصلبة َمكن تن َنتج عنهث تلمَثثن تلحَوي تلذي َستخدم كمصدر للوقود .
المطلب الثانى  :انعكاسات واثراالقتصاد االخضر على البيئة
الشك فً تن تالنتقثل إلً تالقتصثد تألخضر َمكن أن َإدٌ إلً تخفَض ملحوظ فٍ تنبعثثثت غثزت
تالحتبثس تلحرتري .ففٍ تلمخطط تلتصورٌ تالستثمثرٌ ،تلذٌ َستثمر فَه نسبة ٕ %من تلنثتج تلمحلٍ
تإلجمثلٍ فٍ قطثعثت ربَسَة من تالقتصثد تألخضرَ ،خصص أكثر من نصف مقدتر ذلك تالستثمثر لزَثدة
كفثءة تستخدتم تلطثقة وتوسَع إنتثج وتستخدتم موترد تلطثقة تلمتجددة ،بمث فٍ ذلك تلجَل تلثثنٍ من تلوقود
تلحَوٌ .وتلنتَجه هٍ تحقَق خفض بنسبة قدرهث  ٖٙ%فٍ كثثفة تستخدتم تلطثقة علً تلصعَد تلعثلمٍ،
تقثس بمالََن تألطنثن من معثدل تلنفط فٍ كل وحدة من تلنثتج تلمحلٍ تإلجمثلٍ بحلول تلعثم ٖٕٓٓ .
وفٍ تلمخطط تلتصورٌ تالستثمثرٌ ،من شؤن تنبعثثثت ثثنٍ أكسَد تلكربون ذتت تلصلة بثلطثقة أن
َنخفض حجمهث من  ٖٓ0ٙجَجث طن فٍ عثم ٕٓٔٓ إلً ٓ ٕٓ0جَجث طن فٍ عثم ٕٓ٘ٓ ولذلك فإن
تالستثمثر فٍ تالقتصثد تلمنخفض تنبعثثثت تلكربون َنطوٌ علً إمكثنثت كبَرة لموتجهة تلتحدَثت تلتٍ
َفرزهث تغَر تلمنثخ ،مع أن من تلضرورٌ تلقَثم بثستثمثرت إضثفَة وتتخثذ تدتبَر فٍ إطثر
تلسَثسثت تلعثمة من أجل تلحد من تركَزتت غثز ثثنٍ أكسَد تلكربون فٍ تلغالف تلجوٌ إلً ٓ٘ٗ جزءت
من تلملَون أو أقل من ذلك .
ٕٓ

united states environmental protection agency

ٔٙ

ومن تلمنثفع تلبَبَة تإلضثفَة تلتٍ تجنً من تالقتصثد تألخضر مث َمكن أن َتؤتً من
تالستفثدة علً نحو مستدتم ممث َسمً خدمثت تلنظم تإلَكولوجَة .وتبَن تلبحوث تلتٍ أجرَت من أجل تقرَر
برنثمج تألمم تلمتحدة للبَبة عن تالقتصثد تألخضر كَف َتسنً إنجثز تقدم كبَرنحو هذت تلهدف من خالل
تلقَثم بمبثدرتت ترمٍ إلً إدترة تلطلج علً تلخدمثت تلمستفثدة من تلنظم تإلَكولوجَة ،علً أن تكملهث
تستثمث رتت من أجل تعزَز عرض تلك تلخدمثت وتورَدهث طوتل تلفترة من تألجل تلمتوسط إلً تألجل
تلطوَل .ذلك أن إتبثع أسلوج أفضل وأكثر عنثَة بثالستدتمة فٍ إدترة تإلحرتج فٍ تلعثلم َمكن أن َإدٌ إلً
زَثدة فٍ أرتضً تالحرتج (ٕٔ)  ،ممث َسهم فٍ زَثدة خصوبة تلتربة وتوتفر تلمَثه وخدمثت تخزَن تنبعثثثت
تلكربون.
وعالوة علً ذلك ،فإن تحسَن كفثءة تستخدتم تلمَثه َمكن أن َخفض بقدر كبَر تستهالك تلمَثه ،كمث أن
تحسَن إدترة تإلمدتد بثلمَثه وسبل تلحصول علَهث َمكن أن َسثعد علً تلحفثظ علً تلمَثه تلجوفَة وتلمَثه
تلسطحَة .وتبَن دترسثت تلنمذجة تالقتصثدَة تلتٍ أُجرَت من أجل تلتقرَر أن تالستثمثرتت فٍ مجثل إدترة
وزَثدة تإلمدتدتت وتحسَن سبل تلحصول علً تلمَثه من شؤنهث أن تدعم تلحفثظ علً تلمَثه تلجوفَة وتلمَثه
تلسطحَة علً حد سوتء .وكذلك فإن تلزرتعة تلمستدتمة َمكن أن تإدٌ إلً رفع مستوي تلغالل وتحسَن
خصوبة تلتربة وتلحد من إزتلة تألحرتج وتستخدتم تلمَثه تلعذبة .
لذلك فبثالضثفه تلٍ تن تالقتصثد تالخضر له دور كبَر فً تلحفثظ علٍ تلبَبة فثنه َعمل تَضث علٍ تحقَق
تلتنمَة تلمستدتمة تلتٍ تودٌ تلٍ تمكَن تلعدتلة تالجتمثعَة مع تلعنثَة فٍ تلوقت ذتته بثلرخثء تالقتصثدٌ ،
وذلك من خالل تبنٍ مشروعثت تختص بثالستدتمة مثل تالنتثج تلنظَف وتلطثقة تلمتجددة وتالستهالك
تلرشَد وتلزرتعة تلعضوَة وتدوَر تلمخلفثت مع تلتقلَل من تنبعثثثت تلغثزتت تلضثره ( تلكربون) وتستبدتل
تلوقود تالحفورٌ  ،تَضث ترتفثع معدالت تلعمثلة ومعدالت تلنمو تالقتصثدٌ وزَثده تلدخل لالسر تلفقَرة
وتلعمل علٍ تقلَل تلفجوة بَن تالغنَثء وتلفقرتء .
لذلك َمكننث تن نوجه درتستنث نحوتهمَة تالقتصثد تألخضر و دورة فً تلحفثظ علً تلبَبة من خالل تلسبل
تلربَسَه تألتَة (ٕٕ) :
 تالقتصثد تالخضر محورٌ الزتلة تلفقر :َعد تلفقرتلمستدتم تكثر صور تنعدتم تلعدتلة تالجتمثعَة وضوحث لمث له من عالقة بعدم تسثوٌ فرص تلتعلَم
وتلرعثَة تلصحَة وتوفَر تلقروض وفرص تلدخل وتثمَن حقوق تلملكَة لذلك َسثهم تالقتصثد تالخضر فٍ
تلتخفَف من حدة تلفقر من خالل تالدترة تلحكَمة للموترد تلطبَعَة وتالنظمة تالَكولوجَة وذلك لتدفق تلمنثفع
من رتس تلمثل تلطبَعٍ وتَصثلهث مبثشرة تلٍ تلفقرتء بثالضثفة تلٍ توفَر وزَثدة وظثبف جدَدة وخثصه فٍ
قطثعثت تلزرتعة وتلنبثتثت وتلطثقة وتلنقل وتلصحة وذلك ضرورَث وخثصة فٍ تلدول منخفضة تلدخل
وَمكن ذلك من خالل :
ت -تخضَر تلزرتعة فٍ تلدول تلنثمَة وتلتركَز علٍ صغثر تلمالك ؛ َمكن تن َقلل تلفقر مع تالستثمثر فٍ
رتس تلمثل تلطبَعٍ تلذٌ َعتمد علَه تلفقرتء.
ٕٔ

أرتضً تالحرتج  :رتضٍ تألشجثر تلقمبَة ،أو أرتضٍ تلجُنَبثت أو أرتضٍ تلشجَرتت  ،أو أرتضٍ تألشجثر تلمُنخفضة ،أو أرتضٍ تِجثم ،هٍ عبثرة عن
مجمع نبثتٍ َُش ّكل موبال طبَعَثُ ،تهَمن علَه تلشجَرتت بصورة ربَسَّة ،وتنمو إلً جثنبهث بعض تألعشثج وتلعطرَّثت وذوتت تلبرتعم تلتحتؤرضَّةَُ .مكن لهذت
تلنوع من تلمإتبل أن َتش ّكل بصورة طبَعَة ،أو بفعل تلنشثط تلبشرٌ.
ٕٕ
سثندٌ صبرٌ تبوتلسعد  ،مثرَنث مثهر عبدتلمسَح  ،منً أمثم حسَن ،مَرنث مالك عبدتلمسَح ،نثنسٍ محسن نثجٍ  ،تالقتصثد تألخضر وأثره علٍ تلتنمَة
تلمستدتمة فٍ ضوء تجثرج بعض تلدول :درتسة حثلة مصر  ،تلمركز تلدَمقرتطٍ تلعربٍ
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ج -تن زَثدة تالستثمثر فٍ تالصول تلطبَعَة تلتٍ َستخدمهث تلفقرتء لكسج معَشتهم تجعل تلتحرك نحو
تالقتصثد تالخضر َحسن تلمعَشه فٍ تلكثَر من تلمنثطق منخفضة تلدخل.
ج -تن تالستثمثر فٍ توفَر تلمَثه تلنظَفة وخدمثت تلصرف تلصحٍ للفقرتء َمثل فٍ تلعدَد من تلبلدتن
تلنثمَة وتحدة من تكبر تلفرص لالسرتع فٍ تالقتصثد تألخضر.
دَ -مكن للطثقة تلمتجددة تن تلعج دورت فعثل تلتكلفه ضمن تسرتتَجَة النهثء فقر تلطثقة.
ه -وتخَرت َمكن لتنمَة تلسَثحة تذت حسن تصمَمهث تن تدعم تالقتصثد تلمحلٍ وتقلل من تلفقر .
-

تالقتصثد تألخضر َخلق فرص تلعمل وَدعم تلمسثوتة تالجتمثعَة :

فٍ تلوقت تلذٌ تتجه تالقتصثد تلعثلمٍ تلٍ تزمة تلكسثد عثم ٕٓٓ9متثثرت بثزمه تلبنوك وتلقروض تصثعد
تلقلق من فقدتن تلوظثبف وكثن البد تن نتوجه تلٍ فرص تلتوظَف تلتٍ َوفرهث لنث تخضَر تلالقتصثد وذلك
من خالل :
ت -تن تلتحول تلً تالقتصثد تالخضر َعنً تَضث تحوال فً تلتوظَف تلذي َخلق عددت ممثثال علً تالقل من
تلوظثبف تلتً َخلقهث نهج تلعمل تلمعتثد ،ولكن تلمكثسج تالجمثلَه فٍ تلتوظَف طبقث لسَنثرَو تالستثمثر
تألخضر َمكن تن تكون تعلٍ وستشهد قطثعثت تلزرتعة وتلمبثنٍ وتلحرتجة وتلنقل نموت فٍ تلوظثبف علٍ
تلمدٌ تلقصَر وتلمتوسط وتلبعَد َفوق نظَره فٍ سَنثرَوهثت نهج تلعمل تلمعتثد (ٖٕ).
ج -تن تخصَص ٔ %علٍ تالقل من تلنثتج تلمحلٍ تالجمثلٍ تلعثلمٍ لرفع كفثءه تلطثقه وتلتوسع فٍ
تستخدتم تلطثقة تلمتجددة سَخلق وظثبف تضثفَة مع توفَر طثقة تنثفسَه  ،وبنمو تلوظثبف فٍ مجثلٍ تدترة
تلمخلفثت وتدوَرهث لتتمكن من تلتعثمل مع تلمخلفثت تلنثتجة عن نمو تلدخل وتلسكثن علٍ تلرغم من وجود
تحدَثت معتبرة فٍ هذت تلقطثع فَمث َتعلق بثلوظثبف تلكرَمة .
ج -سَشهد تلتوظف تلمرتبط بتخضَر قطثعثت تلمَثه ومصثَد تالسمثك تعدَال مع تلوقت تحتمه تلحثجه للمحثفظة
علٍ تلموترد .
-

تالقتصثد تألخضر َستبدل تلوقود تألحفورٌ بثلطثقة تلمستدتمة وتلتقنَثت منخفضة تلكربون :
تن زَثدة تلمعروض من تلطثقة عن طرَق تلمصثدر تلمتجددة تقلل من مخثطر تسعثر تلوقود تألحفورٌ
تلمرتفعة وغَر تلمستقرة بثالضثفة تلٍ تقدَم فوتبد تشَر تلً تن تلطثقة تلمتجددة تمثل فرصث تقتصثدَة
ربَسَة  .كمث َتطلج تخضَر قطثع تلطثقة تستبدتل تالستثمثرتت فٍ مصثدر تلطثقه تلمعتمده بشدة علٍ
تلكربون بثستثمثرتت تلطثقة تلنظَفة وتحسَن تلكفثءة وسَثسثت تلحكومة لهث دور كبَر تلعبه من حَث تحسَن
حوتفز تالستثمثر فٍ تلطثقة تلمتجددة وتلتٍ تهمهث تلتعرَفة تلتفصَلَة فثمدتدتت تلطثقة تلمتجددة وتلدعم
تلمبثشر وتالستقطثعثت تلضرَبَة َمكن تن تجعل نموذج تلمخثطر لالستثمثر فً تلطثقة تلمتجددة تكثر جثذبَة
.

ٖٕ

محمد سثحل ،محمد طثلبٍ ” ،أهمَة تلطثقة تلمتجددة فٍ حمثَة تلبَبة ألجل تلتنمَة تلمستدتمة” ،مجلة تلبثحث ،تلعدد ٕٓٓ9 ، ٙ
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تالقتصثد تالخضر َشجع تحسَن كفثءه تلموترد وتلطثقة (ٕٗ ):
َمكن لالقتصثد تألخضر أن َشجع من كفثءه تلموترد وذلك بدتَة من تنه سوف َوتجه تلتصنَع تلعدَد من
تلتحدَثت وتلفرص تلسثنحة لتحسَن كفثءه تلموترد وهنثك تلعدَد من تالدلة علٍ تن تالقتصثد تلعثلمٍ ال َزتل
لدَه فرصة غَر مستغلة النتثج تلثروه بثستخدتم قدر تقل من موترد تلطثقة وتلموترد  ،وَمكن تحقَق كفثءه
تلموترد من خالل فك تالرتبثط بَن تلنفثَثت وبَن تلنمو تالقتصثدٌ وترتفثع مستوٌ تلمعَشة فهو تمر
محورٌ لتحقَق كفثءه تلموترد وتخَرت َمكن تن تسثهم فٍ تقلَل تلمخلفثت وزَثدة كفثءه تنظمة تلقطثع
وتلزرتعة فٍ تثمَن تالمن تلغذتبٍ تلعثلمٍ تالن وفٍ تلمستقبل.
 تالقتصثد تالخضر َعطٍ معَشة حضرَة أكثر تستدتمة وتنقال مع خفض تلكربون :تمثل تلمنثطق تلحضرَة ٓ٘%من تعدتد تلعثلم ولكنهث تمثل ٓ %9ٓ-ٙمن تستهالك تلطثقة و٘%٩من
تنبعثث تلكربون  ،وبضغط تلمَل لزَثدة تلمنثطق تلحضرَة علً موترد تلمَثه تلعذبة وتنظمة تلصرف
تلصحٍ وتلصحة تلعثمة تلذي عثدة مث َنتج عنه ضعف فٍ تلبنَة تلتحتَة وتنخفثض فٍ تالدتء تلبَبٍ وتكثلَف
بثهظة للصحة تلعثمة وعلٍ هذه تلخلفَة توجد بعض تلفرص تلفرَدة لتزَد تلمدن من كفثءه تلطثقة وتالنتثجَة
وتقلَل من تالنبعثث فٍ تلمبثنٍ وكذلك تلمخلفثت لتروَج تلوصول تلٍ تلخدمثت تالسثسَة ؛ عن طرَق
تسثلَج نقل مبتكره ومنخفضة تلكربون ممث َوفر وَحسن من تالنتثجَة وتلشمول تالجتمثعٍ فٍ نفس تلوقت،
وَمكننث تن نشجع تلمدن تلخضرتء لَزَد من تلكفثءه وتالنتثجَة أَضث … وفٍ تلعقود تلقثدمة ستشهد تلمدن
توسَعثت سرَعة وتستثمثر متزتَدت وبخثصة فٍ تالقتصثدَثت تلنثشبة وَعد تثثَر تلمبثنٍ جزء من جهود بنثء
تلمدن تلخضرتء عثمال مهمث فٍ تنبعثث تالحتبثس تلحرترٌ لذلك َمكن لبنثء مسثكن خضرتء جدَدة وتطوَر
تلمبثنٍ تلحثلَة عثلَة تالستهالك للطثقة وتلموترد تن َحقق وفرت ملموسث  ،تمث بثلنسبة لقطثع تلنقل تعتبر
تالشكثل تلحثلَة تلمبنَة علٍ تلعربثت تلخثصة ذتت تلمحركثت مسببث ربَسث لتغَر تلمنثخ وتلتلوث وتلمخثطر
تلصحَة (ٕ٘).
وتخَرت نذكر تن هنثك مَزة تخرٌ لالقتصثد تألخضر تنه َنمو تسرع من تالقتصثد تلبنٍ بمرور تلزمن
وَحثفظ علٍ تلموترد تلطبَعَة .

الفصل الثانى
ٕٗ

عبد هللا حسون محمد و تخرون ،تلتنمَه تلمستدتمه تلمفهوم و تلعنثصر و تالبعثد  ،تطروحه دكتورته ،مجله دَثلٍٕ٘ٔٓ،تلعدد تلسبع و تلستون .
ٕ٘
د.عثَد رتضٍ خنفر -تالقتصثد تلبَبٍ ” تالقتصثد تألخضر” _تلشركة تلوطنَة للخدمثت تلبترولَة – دولة تلكوَت  ،مجلة أسَوط للدرتسثت تلبَبَة – تلعدد تلتثسع
وتلثالثون (َنثَر ٕٗٔٓ).
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التحول الى اإلقتصاد االخضر و اثرة على التنمية االقتصادية
المبحث االول
متطلبات التحول الى االقتصاد االخضر

أن تألنتقثل تلٍ تالقتصثد تالخضر لَس سهال و ال َمكن تالنتقثل تلَه بسهولة… بل هٍ عملَة طوَلة و
شثقة.و قد جثء تلتفكَر بثلتحول تلٍ تألقتصثد تألخضر و ذلك نتَجة لخَبثت تألمل تلمتكررة فٍ تألقتصثد
تلعثلمٍ تلبنً تو تالسود و كثرة تألزمثت تلتٍ َمر بهث و منهث ( أنهَثر تألسوتق  ،تألزمثت تلمثلَة و
تألقتصثدَة  ،أرتفثع أسعثر تلغذتء ،تلتقلبثت تلمنثخَة  ،تلترتجع تلسرَع فٍ تلموترد تلطبَعَة و سرعة تلتغََر
تلبَبٍ) .ممث جعل تلعثلم َتجه نحو تلتحول تلً تالقتصثد تالخضر لمث َمثله من تهمَة نعرض لبعضهث من
خالل تلنقثط تالتَة :
ٔ -تألهتمثم بثلتنمَة تلرَفَة بهدف تخفَف تلفقر فٍ تلمنثطق تلرَفَة:حَث أن تألقتصثد تألخضر َسثهم فٍ
تخفَف تلفقر و ذلك عن طرَق تألدترة تلحكَمة للموترد تلطبَعَة و تألنظمة تألَكولوجَة و ذلك سوف َحقق
تلمنثفع من رأس تلمثل تلطبَعٍ و نستطَع تن نوصلهث تلٍ تلفقرتء.
ٕ -تألهتمثم بثلمَثه و عدم تلوَثهث و تألجتهثد فٍ ترشَدهث :حَث أن تحسَن كفثءة تلمَثة و تستخدتمهث َمكن
أن َخفض بقدر كبَر أستهالكهث كمث أن تحسن طرق تلحصول علٍ تلمَثه سوف َسثهم فٍ توفَر تلمَثه
تلجوفَة دتخل تألبثر و أَضث تلحفثظ علٍ تلمَثه تلسطحَة.
ٖ -دعم قطثع تلنقل تلجمثعٍ :حَث تلوصول تلٍ خفض دعم أسعثر تلطثقة فٍ تلمنطقة تلعربَة بنسبة
ٕ٘%سوف َوفر أكثر من ٓٓٔ بلَون دوالر خالل ثالث سنوتت و هذت تلمبلغ َمكن تحوَله تلٍ تخضَر
تلطثقة و تألنتقثل تلَهث فٍ مجثل تلنقل و بتخضَر ٓ٘ %من قطثع تلنقل فٍ تلبلدتن تلعربَة نتَجة أرتفثع
فثعلَة تلطثقة و تستعمثل تلنقل تلعثم و تلسَثرتت تلهجَنة توفر مث َقرج من ٖٕ بلَون دوالر سنوَث ،،و
بإنفثق ٓٓٔ بلَون دوالر فٍ تخضَر ٕٓ %من تألبنَة تلقثبمة خالل تلعشر سنوتت تلقثدمةَ ،،توقع توفَر
أكثر من ٗ ملَون فرصة عمل.
ٗ -تلتصدٌ لمشكلة تلنفثَثت تلصلبة و محثولة أعثدة تدوَرهث :حَث أن ( إنتثج تلحمض تلفسفورٌ و
تألسمدة  ،وتلمعثدن تلمركزة  ،و تألستخدتم تلمركز لألسمدة فٍ تلزرتعة و تلمدتبغ تلصنثعَة و تلتقلَدَة  ،و
تلصنثعة تلدوتبَة و تلصنثعة تلتحوَلَة) أكثر من ٓ٘ %من هذه تلنفثَثت َتم ألقثبهث فٍ تلمَثه و تن
تالنبعثثثت تلخثرجة منهث تإدٌ تلٍ تلوث تلمَثه و لكن إذت تم تلتخلص منهث بصورة جَدة عن طرَق دفنهث فٍ
مدفن صحٍ أو محثولة تدوَرهث سوف تإدٌ تلٍ نظثفة تلبَبة و تلتقلَل من تالنبعثثثت تلسثمة.
٘ -تلعمل علٍ زَثدة تألستثمثرتت تلمستدتمة فٍ مجثل تلطثقة و إجرتءتت رفع كفثءة تلطثقة :حَث تلنقلة تلٍ
تألقتصثد تألخضر سوف تإدٌ تلٍ تخفَض ملحوظ فٍ تنبعثثثت غثزتت تألحتبثس تلحرترٌ  ،،ففٍ
تلمخطط تألستثمثرٌ تلذٌ َستثمر فَه نسبة ٕ %من تلنثتج تلمحلٍ تألجمثلٍ فٍ قطثعثت ربَسَة من
تألقتصثد تألخضر َخصص أكثر من نصف مقدتر ذلك تألستثمثر لزَثدة كفثءة إستخدتم تلطثقة و توسَع
ٕٓ

تإلنتثج و أستخدتم موترد تلطثقة تلمتجددة و تلنتَجة هٍ تحقَق خفض بنسبة قدرهث  %ٖٙفٍ كثثفة أستخدتم
()ٕٙ
تلطثقة علٍ تلصعَد تلعثلمٍ .

و علً تلرغم من تلرغبة تلملحة لدي تلدول و تلحكومثت و تلمنظمثت تلدولَة فً تلتحول تلً تالقتصثد
تالخضر تال تنه َوجد عقبثت فً طرَق ذلك تلتحول و لكن َجج أن تتضثفر تلجهود من أجل تلتغلج علٍ
هذه تلتحدَثت.
و من هذه تلعقبثت :
ٔ -عدم تلتخطَط تلمحكم فٍ مجثل تلسَثسثت تلتنموَة.
ٕ -تحول تلوظثبف من قطثعثت تلٍ أخرٌ حَث أن زَثدة تلوظثبف فٍ قطثعثت معَنة َقثبلهث ترتجع فٍ
عدد من تلوظثبف فٍ قطثعثت تخرٌ خثصة فٍ تلمرحلة تالنتقثلَة و هذت َإدٌ تلٍ تفشٍ مشكلة تلبطثلة بَن
فبة كبَرة فٍ تلمجتمع و خثصة فبة تلشبثج.
ٖ -إمكثنَة نشوء سَثسثت حمثَة و حوتجز فنَة أضثفَة تمثم تلتجثرة.
ٗ -إن تلفقر الَزتل َطثل قرتبة تلسبعَن ملَون نسمة فٍ تلوطن تلعربٍ و منهث إفتقثر أكثر من خمسة و
أربعَن ملَون عربٍ تلٍ تلخدمثت تلصحَة تلدنَث و تلٍ تلمَثه تلنظَفة و تألفتقثر فٍ كفثءة أستخدتم تلمَثه
تلعذبة و مصثدر تلطثقة.
٘ -خَثر تلتحول تلٍ تألقتصثد تألخضر خَثر مكلف و قد ال َنتج عنه فوز تلقثبٍ و متسثوٌ علٍ تلصعَدَن
تألقتصثدٌ و تلبَبٍ و قد َكون ذلك علٍ حسثج أهدتف إنمثبَة أخرٌ.
 -ٙأرتفثع تكلفة تلتدهور تلبَبٍ فٍ تلبلدتن تلعربَة و تلتٍ تبلغ سنوَث خمسة و تسعَن ملَثر دوالر أٌ مث
َعثدل خمسة بثلمثبة من مجموع تلنثتج تلمحلٍ تألجمثلٍ .
فثلعمل علً حل تلك تلمشكالت َمثل تحدي تهم تلمتطلبثت إلحدتث عملَة تلتحول تلً تالقتصثد تالخضر
بثالضثفة تلً تنه لكٍ تتحول تلدول من تقتصثد متخلف تو رتكد تلٍ تقتصثد تخضرمزدهر قلَل تالنبعثثثت
َشمل كَثن تلمجتمع ككل و َجعله متقدم و َحثفظ علٍ تلبَبة وَتم تالستفثدة من تلفوتبد تلتٍ تتحقق من
تخضَر تالقتصثد فعلٍ تلدول تلعمل علً عدة تشَثء تهمهث :
ٔ -تن تقوم تلدول بتنمَة تلرَف عن طرَق تالهتمثم بثلزرتعة وتلمحثفظة علٍ تلغثبثت وتستخدتمهث كموترد
هثمة فٍ تلدولة وتحسَن مستوٌ تلمعَشة لدٌ سكثن تلرَف (.)ٕ٩
ٕ -تالهتمثم بثلموترد تلمثبَة ومعثلجة تلمَثه تلغَر نظَفة وترشَد تالستهالك وتلعمل علٍ تلحفثظ علٍ
تلموترد تلمثبَة ومنعهث من تلتلوث .
ٖ -مرتجعة تلسَثسثت تلحكومَة وجعلهث سَثسثت خثضعة لنظثم تالقتصثد تالخضر فثذت كثنت سَثسة
دَكتثتورَة َجج تغَرهث تلٍ سَثسة دَمقرتطَة وتلعمل ف سَثسة تلسوق لتشجَع تالنتثج
ٕٙ

دتنَثل رتَش – سَثسثت تلطثقة تلمتجددة فٍ دول تلخلَج :درتسة حثلة“مدَنة مصدر” تلخثلَة من تلكربون فٍ أبو ظبٍ – منتدي تالبحثث وتلسَثسة حول حول
تغََر تلمنثخ وتلبَبة فً تلعثلم تلعربً – تلجثمعة تالمرَكَة فً بَروت.
ٕ٩
تالقتصثد تالخضر فٍ سَثق تلتنَة تلمستدتمة وتلقضثء علٍ تلفقر  :تلمبثدئ وتلفروض وتلتحدَثت فٍ تلمنطقة تلعربَة  .تستعرتض تالنتثجَة وتنشطة تلتنمَة
تلمستدتمة فٍ منطقة تالسكوت -تلعدد تالول ص 9ٓ، ٩9

ٕٔ

ٗ -علٍ تالقتصثد تالخضر تن َعترف بثلسَثسة تلوطنَة علٍ تلموترد تلطبَعَة وتن َركز علٍ كفثءتهث وتن
َجعل تالنتثج تنتثج دتبم ومستدتم .
٘ -عدم فرض قَود علٍ تلتجثرة تلدولَة وعلٍ تالقتصثد تالخضر معثلجة تلتشوهثت تلتجثرَة كثلضرتبج
تلمفروضة علٍ تلصثدرتت وتلوتردتت .
 -ٙتن تقوم تلدولة بثلتصدٌ لمشكلة تلنفثَثت وتلعمل علٍ معثلجتهث وتعثدة تصنَعهث مرة تخرٌ وجعلهث
مورد بدل من كونهث تسبج تلوث للبَبة .
 -٩وضع خطة للعمل علٍ تطوَر تلكربون وتستخدتم تكنولوجَث ذتت كفثءة مرتفعة .
 -9دعم قطثع تلنقل تلجمثعٍ
()ٕ9
 -9تحسَن تلتعلَم وتشجَع تالبتكثر.
ٓٔ -مشثركة تلقطثع تلخثص للقطثع تلعثم .
ومن تلعنثصر تلحثسمة تلتً تتكون منهث مرحلة تالنتقثل تلً تالقتصثد تالخضر هً تطوَر تلتكنولوجَث
تلسلَمة بَبَث وتتثحة سبل تلحصول علَهث  ،كمث تن تلوسثبل تلتكنولوجَه فٍ وقتنث تلحثلً تسثعدنث علً تَجثد
طرق تنتثج تكثر نظثفة وتستدتمة  ،فالبد من تالهتمثم بثلبحث تلعلمً و تسثلَج تطوَر تستخدتم تلطثقة لتكون
فً صثلح تلمنثخ وقلَله تالنبعثثثت .
كمث َتطلج تلتحول تلً تقتصثد تخضر تلتركَز علً تلعمثرة تلخضرتء وتلتً تتمثل فً تستخدتم موتد صدَقة
للبَبة وتحثفظ علً تلمَثه فً ضوء محدودَة تلموترد تلمثبَة  ،وتقلل من تستهالك تلطثقة تلكهربثبَة رغم
زَثده تلطلج علَهث  ،وذلك لتقلَص تالنبعثثثت تلتً تغَر فً تلمنثخ  ،وَعتبر تلتحول تالخضر لقطثع تلبنثء
قضَة تقتصثدَة وتجتمثعَة مهمة من حَث تنشثء وظثبف وصنثعثت جدَدة  ،وسَكون لهذت تلبنثء تثثَر بعَد
تلمدي َشجع علً تلتحول تلَه لتحقَق تستدتمة ونمو تقتصثدي .
كذلك تالنتقثل تلً تلنقل تلمستدتم خطوة ضرورَة نحو تلتحول تلً تالقتصثد تالخضر حَث تنه َوفر
تلحثجثت تالسثسَة لالفرتد و تلمجتمعثت بشكل تمن وتكَد  ،وذلك دون تحدتث ضرر بثلصحة تو تلنظثم
تلبَبً ومصثلح تالجَثل تلقثدمة  ،وَعد هو تالقل تلوَثآ سوتء للهوتء تو تلمثء تو تلتربة  ،وتالقل إصدترت
للضجَج  ،وَحد من تالنبعثثثت تلدفَبة  ،وبثلتثلً ال َإثربثلسلج علً تلمنثخ تو تالحترتر  ،وذلك الن وسثبل
تلنقل فَه تكون معتمدة علً مصثدر تلطثقة تلمتجددة  ،وتلسَثرتت و تلنقل تلعثم تعمل جزبَآ علً تلكهربثء .
وتعد تلمَثه تَضث عنصرآ جوهرَآ من عنثصر تلتحول تلً تالقتصثد تالخضر  ،حَث تن للنظم تالَكولوجَة
دورآ ربَسَآ فً تلحفثظ علً تلمَثه كمآ ونوعآ  ،وتن تدترة تلمَثه ترتبط بثلري وتوفر مَثه تلشرج وتلصحة
وتلمرتفق تلصحَة  ،وتشَر تلتقدَرتت تلً تن نحو نصف تلً ثلثً تلمَثه تهدر فً تلري تلسطحً  ،وتكمن
بعض تلحلول فً تغََر تلهَكل تلمإسسٍ الدترة تلمَثه  ،وهنثك مث َدعو تلً تستثمثر رأس تلمثل تلعثم
وتلخثص بصورة مبثشرة فً شبكثت تمدتد تلمَثه  ،وتلقَثم بمثل هذه تلجهود لن َإدي تلً تقلَل تلهثدر من
تلمَثه بل َنطوي تَضث علً تنه سَوفر فرص تلعمل تلمنخفضة لمتوسط تلمهثرتت  ،فسَعمل تالقتصثد
تالخضر علً جمع مَثه تالمطثر وتعثده تستخدتمهث  ،وتحلَه مَثه تلبحثر  ،وتولَد طثقة من تلمَثه  ،وتَضث
تعثده تستخدتم تلمَثه تلمستخدمة وذلك رغبة فٍ تلحفثظ علً تلمخزون تلمثبٍ .
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كمث تن للحكومثت علً تلمستوي تلتشرَعً و تلقثنونٍ دورت ربَسَث فً إحدتث عملَة تلتحول تلً تالقتصثد
تالخضر سوف نتعرض له فً تلفصل تلثثلث من بحثنث .

المبحث الثانى
اثر و دور االقتصاد االخضر فى تحقيق التنمية االقتصادية
فً تلبدتَة البد و تن نتعرض لمفهوم تلتنمَة تالقتصثدَة تلمستدتمة و خصثبصهث حتً َتثنً لنث تَضثح تثر
تالقتصثد تالخضر علً تلك تلتنمَة بشكل صحَح و صورة توضح .
حَث تم طرح مصطلح تلتنمَة تلمستدتمة عثم ٗ ٔ9٩فٍ أعقثج مإتمر ستوكهولم ،تلذٌ عقبته قمة رَو
للمرة تألولً حول تلبَبة وتلتنمَة تلمستدتمة تلذٌ أعلن عثم ٕ ٔ99تَضث عن خصثبص تلتنمَة تالقتصثدَة
تلمستدتمة و تعددت تلتعرَفثت بعد ذلك ،
وفقث ألحد تلتعرَفثت فإنَّ تلتنمَة تلمستدتمة ( )Sustainable Developmentتعرف بؤنهث ” تلتنمَة تلتٍ
ُتلبٍ تحتَثجثت تلبشر فٍ تلوقت تلحثلٍ دون تلمسثس بقدرة تألجَثل تلقثدمة علً تحقَق أهدتفهث ،وتركز علً
تلنمو تالقتصثدٌ تلمتكثمل تلمستدتم وتإلشرتف تلبَبٍ وتلمسإولَة تالجتمثعَة” .
قد عرف تقرَر برونتالند تلذٌ أصدرته تللجنة تلدولَة للبَبة وتلتنمَة فٍ عثم  ٔ99٩بعنوتن “مستقبلنث
تلمشترك” تلتنمَة تلمستدتمة بؤنهث “تلتنمَة تلتٍ تلبٍ تحتَثجثت تلحثضر دون أن َعرض للخطر قدرة تألجَثل
تلتثلَة علٍ إشبثع تحتَثجثتهث” .
وتعرف منظمة تألغذَة وتلزرتعة (تلفثو) تلتنمَة تلمستدتمة (تلذٌ تم تبنَه فٍ عثم  ) ٔ999كمث َلٍ :
تلتنمَة تلمستدتمة هٍ ” إدترة وحمثَة قثعدة تلموترد تلطبَعَة وتوجَه تلتغَر تلتقنٍ وتلمإسسٍ بطرَقة
تضمن تحقَق وتستمرتر إرضثء تلحثجثت تلبشرَة لألجَثل تلحثلَة وتلمستقبلَة .إن تلك تلتنمَة تلمستدتمة (فٍ
تلزرتعة وتلغثبثت وتلمصثدر تلسمكَة) تحمٍ تألرض وتلمَثه وتلمصثدر تلورتثَة تلنبثتَة وتلحَوتنَة وال
تضر بثلبَبة وتتسم بؤنهث مالبمة من تلنثحَة تلفنَة ومنثسبة من تلنثحَة تالقتصثدَة ومقبولة من تلنثحَة
تالجتمثعَة”.
وتمتلك تلتنمَة تالقتصثدة تلمستدتمة عدة خصثبص لعل تهمهث :
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أ -هٍ تنمَة َعتبر تلبعد تلزمنٍ هو تألسثس فَهث ،فهٍ تنمَة طوَلة تلمدي بثلضرورة ،تعتمد علً تقدَر
إمكثنثت تلحثضر ،وَتم تلتخطَط لهث ألطول فترة زمنَة مستقبلَة َمكن خاللهث تلتنبإ بثلمتغَرتت .
ج -هٍ تنمَة تضع تلبَة تحتَثجثت تألفرتد فٍ تلمقثم تألول ،فؤولوَثتهث هٍ تلبَة تلحثجثت تألسثسَة
وتلضرورَة من تلغذتء وتلملبس وتلتعلَم وتلخدمثت تلصحَة ،وكل مث َتصل بتحسَن نوعَة حَثة تلبشر
تلمثدَة وتالجتمثعَة.
ج -وهٍ تنمَة ترتعٍ تلحفثظ علً تلمحَط تلحَوٌ فٍ تلبَبة تلطبَعَة سوتء عنثصره ومركبثته تألسثسَة
كثلهوتء ،وتلمثء مثال ،أو تلعملَثت تلحَوَة فٍ تلمحَط تلحَوٌ كثلغثزتت مثال ،لذلك فهٍ تنمَة تشترط عدم
تستنزتف قثعدة تلموترد تلطبَعَة فٍ تلمحَط تلحَوٌ ،كمث تشترط أَضث تلحفثظ علً تلعملَثت تلدورَة
تلصغري ،وتلكبري فٍ تلمحَط تلحَوٌ ،وتلتٍ َتم عن طرَقهث تنتقثل تلموترد وتلعنثصر وتنقَتهث بمث َضمن
تستمرتر تلحَثة.
د -هٍ تنمَة متكثملة تقوم علً تلتنسَق بَن سلبَثت تستخدتم تلموترد ،وتتجثهثت تالستثمثرتت وتالختَثر
تلتكنولوجٍ ،وَجعلهث تعمل جمَعهث بثنسجثم دتخل تلمنظومة تلبَبَة بمث َحثفظ علَهث وَحقق تلتنمَة
تلمتوتصلة تلمنشودة
ه -هٍ تنمَة ترعً تلبَة تالحتَثجثت تلقثدمة فٍ تلموترد تلطبَعَة للمجثل تلحَوٌ لكوكج تألرض .
وَتضح لنث من خالل تلعرض تلسثبق لمفهوم و خصثبص تلتنمَة تالقتصثدَة تلمستدتمة تنه البد وتن َكون
هنثك مرتعثة للحدود تلبَبَة بحَث لكل نظثم بَبة وحدود معَنة الَمكن تجثوزهث من تالستهالك
وتالستنزتف،تمث فٍ حثلة تجثوز تلك تلحدود فثنه َودٌ تلٍ تدهور تلنظثم تلبَبٍ وعلٍ هذت تالسثس َجج
وضع تلحدود تمثم تالستهالك وتلنمو تلسكثنٍ وتلتلوث وتنمثط تالنتثج تلسَبة وتستنزتف تلمَثه وقطع تالشجثر
وتنجرتف تلتربه ،وهو َركز علٍ قثعدة ثبثت تلموترد تلطبَعَة وتجنج تالستغالل غَر تلعقالنٍ للموترد
غَر تلمتجددة وتلمحثفظة علٍ تلتنوع تلبَولوجٍ وتستخدتم تلتكنولوجَث تلنظَفة،وتلقثدرة علٍ تلتكَف ،
ولتحقَق تلتوتزن تلبَبٍ َنبغٍ تلمحثفظة علً تلبَبة بمث َضمن طبَعة سلَمة وضمثن تنتثج تلموترد تلمتجددة
مع عدم تستنزتف تلموترد غَر تلمتجددة  ،فثلتوتزن تلبَبٍ محور ضثبط للموترد تلطبَعَة َهدف تلٍ رفع
تلمستوٌ تلمعَشٍ من جمَع تلجوتنج وتنظَم تلموترد تلبَبَة بحَث تشكل عنصرت تسثسَث ضمن تٌ نشثط
تنموٌ بحَث تإثر علً توجهثت تلتنمَة وتختَثر أنشطتهث وموتقع مشثرَعهث بمث َهدف إلٍ تلمحثفظة علٍ
تلسالمه تلبَبَة .
فإحدي تهم تلتحدَثت تلتً توتجهة تلتنمَة تالقتصثدَة تلمستدتمة تتمثل فً إحترتم تلبَبة تلطبَعَة من خالل
تنظَم تلعالقة بَن تألنشطة تلبشرَة و عنثصر تلبَبة و عدم تألضرتر بهث ،أضثفة تلٍ تعزَز تلوعٍ تلبَبٍ
للسكثن و تنمَة أحسثس تلفرد بمسبولَته تجثه تلمشكلة تلبَبَة.
كذلك ضمثن إدرتج تلتخطَط تلبَبٍ فٍ كثفة مرتحل تلتخطَط تألنمثبٍ ،من أجل تحقَق تألستغالل تلرشَد
تلوتعٍ للموترد تلطبَعَة للحَلولة دون أستنزتفهث أو تدمَرهث .
بثالضثفة تلً تلتركَز بوجه خثص علٍ تألنظمة تلمعرضة لألخطثر؛ سوتء كثنت أرتضٍ زرتعَة معرضة
للتهجَر ،تو مصثدر مَثه معرضة للتلوث ،تو نموت عمرتنَث عشوتبَث (.)ٕ9
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وبنثء علً جمَع مثسبق فقد كثن تلهدف من تلنمو تالقتصثدي هو تشبثع رغبثت تلمستهلكَن و دفع عجلة
تلتنمَة تالقتصثدَة إال أن عدم مرتعثة تلبعد تلبَبً فً عملَة تلتنمَة تالقتصثدَة َإدي تلً تدمَر تلبَبة و
تستنزتف موتردهث تلغَر قثبلة للتجدَد و كذلك إستنفثذ قدرتت تلمجتمع الشبثع تلحثجثت تلحثلَة للبشر علً
حسثج تلحثجثت تلمستقبلَة لهم .
وعلَه فثن تلتنمَة تالقتصثدَة تلمستدتمة تلتً تتم من خالل تالقتصثد تالخضر َتم فَهث تستخدتم تلموترد
تالقتصثدَة تلنثدرة و تلمدن و تلمجتمعثت بشكل مثثلً صحَح ممث َلبً تحتَثجثت تلحثضر بدون تلمسثس
بقدرة تالجَثل تلقثدمة علً تلبَة حثجثتهث فً ظل مث وتجهة تلعثلم من خطورة تلتدهور تلبَبٍ تلذي َمكن
تلقضثء علَه من خالل تالقتصثد تالخضر مع دفع عجلة تلتنمَة تالقتصثدَة و عدم توقفهث .

الفصل الثالث
دور الدوله فى التحول الى االقتصاد االخضر
المبحث االول
الحديث حول دور الدولة فى التحول الى االقتصاد االخضر
المطلب االول  :مصر و االقتصاد االخضر
ظهرت تلكثَر من تلتقثرَر فً تالونة تالخَرة لعل تهمهث تقرَر صثدر عن برنثمج تالمم تلمتحدة للبَبة لعثم ٕ٘ٔٓ
بعنوتن تالقتصثد تالخضر فً تفرَقَث و جثء فَه تن تالقتصثد تالخضر َمكنه تلنهوض بمصر حَث تن عملَة تلتحول
تلً تالقتصثد تالخضر تسثعد مصر علً تحقَق وفرة سنوَة تبلغ قَمتهث تكثر من ٖ ٔ.ملَثر دوالر فً قطثع
تلزرتعة و نحو ٔ ٔ.ملَثر دوالر فً قطثع تلمَثة فضال عن خفض تنبعثثثت ثثنً تكسد تلكربون بنسبة ٖٔ  %و
تقلَل تستهالك تلمَثة بنسبة ٓٗ  ، %وقد حصلت درتسة تستقصثبَة عن تالقتصثد تالخضر فً مصر تم تصدترهث
فً تلمإتمر تلوزتري تألفرَقً تلمعنً بثلبَبة إلً تن تالتجثهثت تالقتصثدَة و تلبَبَة مثل تنخفثض نصَج تلفرد من
تلمَثة وزَثدة إنتثج تلنفثَثت تلصلبة و تستنزتف تلموترد تلطبَعَة َمكن تحدَدهث و تلعمل علً تغََرهث من خالل
تالستثمثرتت تلخضرتء و تلتً َمكن أن تعجل من تلتنمَة تلمستدتمة فً مصر  .ومن هذت تلمنطلق تعمل تلحكومة
تلمصرَة علً تلكثَر من تلمحثور و تلنقثط من أجل تحقَق مستوَثت متزتَدة من تلتنمة تلمستدتمة من خالل قوتعد
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تالقتصثد تالخضر تالقل ضررت علً تلبَبة و تستنفثذ موتردهث  ،وذلك من خالل حزمة تلبرتمج تلقطثعَة نذكر منهث
علً تلسبَل تلمثثل ال تلحصر(ٖٓ ):
ٔ -تلطثقة :






تخطط وزرتة تلكهربثء للوصول بنصَج تلطثقة تلمتجددة تلً ٕٓ  %من تلطثقة تلمستهلكة فً مصر
بحلول عثم ٕٕٓٓ منهث ٕٔ  %طثقة رَثح و  % 9طثقة مثبَة و شمسَة .
تستهدف وزترة تلكهربثء ترشَد ٕٓ  %من تستهالك تلطثقة بحلول عثم ٕٕٕٓ من خالل خطة َتم
تنفَذهث حَث قثمت تلوزترة بطرح ٔ ٙ.ملَون لمبة موفرة للطثقة فضال عن خطة وزترة تلصنثعة
لترشَد تلطثقة فً قطثع تلصنثعة بدتَة من عثم ٕ٘ٔٓ .
تصحَح هَكل تسعثر تلمنتجثت تلبترولَة وإعثدة هَكلة قطثع تلطثقة بمث َتضمن وصول تلدعم لمستحقَة
تبدي وزترة تالستثمثر تهتمثمث كبَرت لجدوي تولَد تلكهربثء من تلطثقة تلشمسَة و تالستغالل تالقتصثدي
للصحرتء تلغربَة و جدوي تالستثمثر تلمكثف فَهث سوتء بإمكثنَة تستثمثر زرتعثت تلوقود تلحَوي فً
مسثحة ٘ ٔ.ملَون فدتن من تألرتضً فً منطقة تلوتحثت إلنتثج تلوقود تلسثبل تلبدَل للبنزَن و تلسوالر
و إ نشثء تلعدَد من مصثنع تكرَرة هنثك تو بتنفَذ مشروع تلطثقة تلشمسَة لتولَد تلطثقة تلكهربثبَة تلتً
تحتثجهث مصر و دول شمثل تفرَقَث ووسط توروبث بمث سَحقق تنمَة كبَرة وَدر عثبدت تقتصثدَث كبَرت
للدولة وَوفر تلمالََن من فرص تلعمل و َجعل من مصر مصدرت ومركزت كبَرت للطثقة تلكهربثبَة فً
تلعثلم  .من ضمن تسترتتَجَة مصر فٍ تلطثقة هو تالتجثه نحو تلطثقثت تلجدَدة وتلمتجددة لتولَد تلطثقة
وتلكهربثء حفثظث علٍ تلبَبة وتلموترد غَر تلمتجددة من تلنضوج لذلك تتجه نحو تستخدتم تلطثقة
تلمتجددة وتتمثل فٍ تالشكثل تِتَة (ٖٔ) :

طثقة تلرَثح :
فٍ مجثل طثقة تلرَثح فقد تم تنشثء مزترع رَثح بثلزعفرتنه بقدرة تجمثلَه حوتلٍ ٘ٗٔمجثوتت وَجرٌ حثلَث
تطوَره بقدرة ٕ٘ٓمَجث وتت فٍ إطثر تفعَل تلَه تلتنمَة تلنظَفة  ،ومن تلمخطط تلوصول بثجمثلٍ تلقدرتت من
طثقه تلرَثح فٍ مصر تلٍ ٓ٘9مَجث وتت بحلول عثم ٕٓٔٓلتصبح نسبه مسثهمة تلطثقة تلمتجددة شثملة تلطثقة
تلمثبَة ٖٔ%ٔ.من إجمثلٍ تلقدرتت تلمنتجه.
تلطثقه تلشمسَة :
فٍ مجثل تلطثقه تلشمسَة َتم حثلَث تتخثذ تإلجرتءتت تلتنفَذَة النشثء تلمحطة تلشمسَة تلحرترَة تالولٍ فٍ مصر
لتولَد تلطثقة تلكهربثبَة بمقدرة ٓ٘ٔمَجث وتت ،كمث تم تركَج وحدتت من خالَث تلفوتوفولطَة ببعض تلمنثطق تلذتتَة
بثالضثفة تلٍ تطبَقثت تلتسخَن تلشمسٍ للمَثه وتنشثء وحدتت إلنتثج تلوقود تلحَوٌ من معثلجة تلمخلفثت إلنتثج
تلطثقة تلكهربثبَة .
ٖٓ

وزترة تلدولة لشبون تلبَبة  ،تقرَر حثلة تلبَبة فً مصر  ٕٓٓ9و تصدتر َونَو ٕٓٔٓ
ٖٔ
تثمر تبو بكر  ،مستقبل تلطثقه فٍ مصر ٕٓٔٗ ،
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كذلك فقد تم تؤسَس مركز لالختبثرتت وتصدر شهثدتت تلصالحَة لالنظمة وتلمعدتت تلمستخدمة فٍ مجثل تلطثقة
تلمتجددة وَضم تلمركز معثمل متكثملة لالختبثرتت لمعدتت تلطثقة تلشمسَة -تلخالَث تلفوتوفولتَة-تلكتلة تألحَثبَة-
ترشَد تلطثقة،كمث تثسس معمل تخر فٍ تلغردقة خثص بطثقثت تلرَثح َخدم تألهدتف تلمحلَة بثإلضثفة لدعمهث
لبرتمج تلتعثون تإلقلَمٍ.
ٕ -تلصنثعة :
 تنفذ وزترة تلدولة لشبون تلبَبة برنثمجً تلتحكم فً تلتلوث تلصنثعً و حمثَة تلبَبة للقطثع تلخثص
وقطثع تألعمثل تلعثم تلصنثعً و تللذتن َشمالن ٕٓٔ مشروعث للحد من تلتلوث تلصنثعً .
 تلتوسع فً دعم تلصنثعثت تلصغَرة و تلمتوسطة فً مجثل تلبَبة .
 إعثدة تستخدتم تلمَثه و تلتحكم فً تلصرف تلصنثعً .
 تشجَع تلتحول نحو تلصنثعثت رشَدة تالستهالك للموترد تلطبَعَة و تلطثقة و تلمَثة .
ٖ -تلزرتعة :
 تلتركَز علً أسثلَج تإلدترة تلزرتعَة تلمتكثملة .
 إعثدة تستخدتم مَثه تلصرف تلزرتعً و تلصرف تلصحً .
 تحقَق تالستخدتم تلمستدتم للموترد تلزرتعَة تلطبَعَة .
 رفع كفثءة تستخدمثت تلمَثه فً تلزرتعة و تحسَن نظم تلري و تلصرف و تعدَل تلتركَج تلمحصولً
لصثلح تلزرتعثت تألقل تستهالكث للمَثه .
والزتلت مصر تسعً للحفثظ علً تلبَبة وتلموترد تلطبَعَة من آثثر تلمخثلفثت تلبَبَة تلتً تإدي إلً
تإلضرتر بثلموترد تلطبَعَة و تبذل تإلدترة تلعثمة القتصثدَثت تلبَبة جهودت كبَرة للتصدي لتلك تلمخثلفثت،
لتحقَق تلهدف تلقومً تلذي تسعً مصر لتحقَقه وهو تلتنمَة تلمستدتمة .وَعد تإلقتصثد تألخضر أحد آلَثت
تحقَق تلتنمَة تلمستدتمة ،حَث َمكن أن َنطوٌ علً فرص متنوعة ،مثل تشجَع تالبتكثر ،وإنشثء أسوتق
جدَدة ،وإَجثد فرص عمل ،وتإلسهثم فٍ تلحد من تلفقر.
حَث َشكل تالقتصثد تألخضر فرصة لتخطٍ مرتحل إنمثبَة بسرعة وتطبَق تكنولوجَثت متقدمة ،من أجل
تحقَق تألمن تلغذتبٍ ،وكفثلة حصول تلمنثطق تلرَفَة علً تلطثقة ،وتوفَر إمدتدتت تلمَثه تلنظَفة وتلمسثكن
ومرتفق تلصرف تلصحٍ وتلنقل تلعثم ،وهٍ أمور َمكن أن توفر فرص عمل وتسهم فٍ تلقضثء علً تلفقر.
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تعكس تلمالمح تالسثسَة لمصر تلجدَدة خالل تلخمسة عشرت عثمث تلمقبلة ،حَث قررت مصر تن تنطلق نحو
تلبنثء وتلتنمَة وموتجهة تلتحدَثت وتبنت رإَة مصر ٖٕٓٓ منهجَة تلتخطَط بثلمشثركة،حَث تسهم فً
تعدتدهث مجموعة عمل متمَزة ضمت مبثت تلخبرتء فً مختلف تلتخصصثت وتالف تلشبثج فً مختلف
تلمحثفظثت عملوت بكل جد وتجتهثد علً مدي تكثر من عثمَن متتثلََن لصَثغة تلوثَقة ،وتلتً حثولوت من
خاللهث رسم صورة لمصر تلمستقبل  ،مصر تلقثدرة علً موتجهة تلتحدَثت وتلصعثج مصر تلتً َبذل
تبنثإهث وشبثبهث كل مث هو غثلً من تجل تن تتبوأ مكثنتهث تلالبقة بهث بَن تالمم .
فثوثَقة ”رإَة مصر ٖٕٓٓ ،″تعدتهث وزترة تلتخطَط بمشثركة تكثر من ٕٓٓ خبَر ومتخصص فٍ
مجثالت تلتخطَط  ،تالقتصثد تلقومً  ،تإلدترة وتلسَثسثت تلعثمة.
وتنقسم تسترتتَجَة مصر ٖٕٓٓ،تلٍ تثنٍ عشر محورت ربَسث تشمل :محور تلتعلَم وتالبتكثر  ،تلمعرفه
وتلبحث تلعلمٍ  ،تلعدتلة تالجتمثعَة  ،شفثفَة تلمإسسثت تلحكومَة  ،تلتنمَة تالقتصثدَة  ،تلتنمَة تلعمرتنَة ،
تلطثقة  ،تلثقثفة  ،تلبَبة  ،تلسَثسة تلدتخَلة  ،تالمن تلقومٍ  ،تلسَثسة تلخثرجَة وتلصحة .وكثنت وزترة
تلتخطَط قد بدأت فٍ تإلعدتد لهث مطلع عثم ٕٗٔٓ ،وتستمرت تلٍ عثم ونصف بمشثركة تلقطثع تلخثص
وتلمجتمع تلمدنٍ حَث قثموت بثلمسثهمة بشكل كبَر فٍ تعدتدهث لتحقَق تالهدتف تلمرجوة .
وتم تطالق تلموقع تلرسمٍ لالسترتتَجَة (مصر ٖٕٓٓ) علٍ تالنترنت ،وموتقع تلتوتصل تالجتمثعٍ،كمث
تم فٍ تالطثر ذتته ،عقد سلسلة من تلمإتمرتت وتللقثءتت فٍ مختلف تلمحثفظثت لضمثن تلتبنٍ تلمجتمعٍ
تلوتسع لهذه تالسترتتَجَة.
فثالسترتتَجَة -وفقث لوزترة تلتخطَط -تنطلقت من حَث تنتهٍ تالخرون،حَث تم تلبنثء علً تلجهود تلسثبقه
وتالستفثدة من كثفة تالسترتتَجَثت وتلخطط تلتٍ تم وضعهث فٍ فترتت مختلفة  ،كمث تستفدنث من تخطثء
تلمثضٍ  ،وحثولنث قدر تلمستطثع تطبَق تفضل تلممثرتسثت تلعثلمَة فٍ تعدتد تلخطة وتالسترتتَجَثت
وتحدَد تلغثَثت وتالهدتف تلقثبلة للقَثس تلكمٍ وفٍ وضع ألَة مإسسَة للمتثبعة وتلتقوَم وتلرقثبة وتلمسثءلة
تكون مبَنة علٍ مإشرتت قَثس أدتء ربَسَة متسقة مع تالهدتف تألممَة للتنمَة تلمستدتمة لمث بعد عثم
ٕ٘ٔٓ وحتً عثم ٖٕٓٓ ،وتلتً تطلقتهث تالمم تلمتحدة فً سبتمبر من تلعثم تلمثضٍ،وكذلك مع تجندة
تفرَقَث ٖ.ٕٓٙ
والشك أن نجثح هذه تالسترتتَجَة فً تحقَق تهدتفهث َرتبط بتبنً تلمجتمع بكل فبثته ،تلسَثسثت
وتلبرتمج،وتلمبثدرتت تلتً تتضمنهث هذه تالسترتتَجَة.وتن َري فَهث مث َحقق تمثله وطموحثته وهو مث سعَنث
جثهدَن لتحقَقه خالل تلفترة تلمثضَة  ،وكذلك مث سنعمل علً تلوصول تلَه خالل تلفترة تلقثدمة .وَإكد
تلدكتور عبد تلحمَد سثمً تلقصثص ربَس معهد تلتخطَط تلقومً علً تهمَة تلتخطَط فً بنثء تلمجتمعثت
ووضع حلول وتقعَة لتحدَثت وصَثغة رإَة مستقبلَة وسَنثرَوهثت لالنطالق ننحو تلمستقبل لتفثدي
تالزمثت فً مختلف تلقطثعثت مشَرت تلً تن رإَة مصر ٖٕٓٓ تقوم علً تنفَذ تسترتتَجَة متكثملة تتنثول
تالبعثد تالقتصثدَة وتالجتمثعَة وتلبَبَة للتنمَة تلمستدتمة فٍ ٓٔمحثور تشمل:
تلتنمَة تالقتصثدَة ،تلطثقة ،تلمعرفة،تالبتكثر،تلبحث تلعلمً،تلشفثفَة ،وكفثءة وتلمإسسثت تلحكومَة ،تلعدتلة
تالجتمثعَة ،تلتعلَم،تلتدرَج،تلصحة،تلثقثفة،تلبَبة،تلتنمَة تلعمرتنَة ،بثإلضثفة تلٍ تلسَثسَة تلخثرجَة
وتلدتخلَة وتالمن تلقومً .ومن ثم سَكون لالسترتتَجَة تلدور تلربَسً فً تخطَط مستقبل تلتنمَة تلمستدتمة
لمصر حتٍ ٖٕٓٓ،كمث تنهث ستمكن مصر من تلمقثرنة فٍ مدٌ تحقق تهدتف تلتنمَة تلمستدتمة ٖٕٓٓعلٍ
تلمستوٌ تلدولٍ..
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فقد تم تالعتمثد علٍ عده تجثرج دولَة حققت تلتنمَة تلمستدتمة منهث تلهند وتالمثرتت وزتمبَث وتلكوَت
وتركَث وسنغثفورة ومثلَزَث حتٍ َمكن تالستفثدة بثكبرقدر ممكن من تجثرج تلدول تلتٍ منهث مشثبه لمصر
فٍ تلظروف تلمنثخ و تلتضثرَس من تجل تلوصول تلٍ تطبَق َصلح فٍ جمهورَة مصر تلعربٍ
فقضَة تلبَبة تخذت حَزت كبَرة من هذة تلرإَة و كذلك قضَة تلتحول تلً تالقتصثد تألخضر .
فإن تلحكومة تستهدف فٍ محور تلبَبة من خالل إسترتتَجَة تلتنمَة تلمستدتمة ،رإَة مصر ٖٕٓٓ ،أن
َكون تلبعد تلبَبٍ محورت أسثسَث فٍ كثفة تلقطثعثت تلتنموَة وتالقتصثدَة بشكل َحقق أمن تلموترد تلطبَعَة
وَدعم عدتلة تستخدتمهث وتالستغالل تألمثل لهث وتالستثمثر فَهث.
حَث أن محور تلبَبة َضمن حقوق تألجَثل تلقثدمة فَهث ،بجثنج أنه َعمل علً تنوَع مصثدر تإلنتثج
وتألنشطة تالقتصثدَة ،وَسثهم فٍ دعم تلتنثفسَة ،وتوفَر فرص عمل جدَدة ،وتلقضثء علً تلفقر ،بثإلضثفة
إلً أنه َحقق عدتلة تجتمثعَة مع توفَر بَبة نظَفة وصحَة وآمنة لإلنسثن تلمصرٌ حَث تن تلحد من
تلتلوث أحد تألهدتف تألسثسَة لمحور تلبَبة فً رإَة مصر ٖٕٓٓ ،بثإلضثفة تلٍ تعظَم تالستفثدة من
تلموترد تلطبَعَة عن طرَق تستغالل تلمخلفثت تلصلبة وإعثدة تدوَرهث.وكذلك تستهدف تلحفثظ علً توتزن
تلنظم تإلَكولوجَة وتلتنوع تلبَولوجٍ وتإلدترة تلرشَدة وتلمستدتمة لهث.
فمصر التعد جدَدة فً مجثل تالقتصثد تالخضر فمصر بهث عدد من قصص تلنجثح فٍ قطثعثت متعددة فٍ
مجثل تلتوجه نحو تالقتصثد تألخضر ومنهث :
مشروعثت تدوَر تلمخلفثت وإنتثج تلطثقة تلمتجددة وتلزرتعة تلمستدتمة ،وتلتٍ تسثعد فٍ تلتقلَل من تالنبعثثثت
تلمإثرة علً تلتغَرتت تلمنثخَة بثعتبثرهث أصبحت تحدَث عثلمَث تسعً تلدول تلمتقدمة وتلنثمَة علً تلسوتء لموتجهته
ومن تلمشثرَع تلنثجحة بمصر فٍ مجثل تلتنمَة تلمستدتمة فٍ بعدهث تلبَبٍ ( تالقتصثد تألخضر ) هو مشروع
تلطثقة تلحَوَة :
حَث مشروع تلطثقة تلحَوَة للتنمَة تلرَفَة تلمستدتمة تحد تلمشروعثت تلممولة من وزترة تلبَبة بثلتعثون مع مرفق
تلبَبة تلعثلمَة وبرنثمج تألمم تلمتحدة تإلنمثبً وبثلتنسَق مع بعض تلوزترتت تلمعنَة ومنهث وزترتت تلبترول
وتلكهربثء وتلطثقة ،وتلتعثون تلدولً ،وتلزرتعة بثالضثفة إلً تلصندوق تالجتمثعً للتنمَة و هَبة تنمَة تلطثقة
تلجدَدة بهدف تلسعً نحو تستخدتم تكنولوجَثت تلطثقة تلحَوَة و خلق سوق جدَد لهث فً مصر و تشجَع و بنثء
قدرتت تلشبثج علً تلدخول فً تلسوق كروتد أعمثل من خالل شركثت َإسسهث تلمشروع من شبثج تلخرَجَن لتقدَم
هذه تلخدمة بمحثفظثت مصر .
وَعتبر مشروع تلطثقة تلحَوَة للتنمَة تلرَفَة تلمستدتمة كنموذج فٍ هذت تلمجثل ،حَث قثم تلمشروع بإنشثء ٓٓٓٔ
وحدة بَوجثز وَسعً إلنشثء عدد ٕٓ٘ ألف وحدة علً تلمدي تلطوَل بمث َحقق عددت من تألهدتف ومنهث تدوَر
مخلفثت تلحَوتنثت وتلحد من حرق تلمخلفثت تلزرتعَة وتلتقلَل من تستخدتم تلوقود تألحفورٌ ،وَستخدم تلمستفَدون
من هذه تلوحدتت غثز تلبَوجثز تلنثتج فٍ أعمثل تلطبخ وتإلنثرة .وقثم تلمشروع بتنفَذ أولً تلوحدتت تلتجثرَة تلتً
تعد أكبر وحدة إنتثج تلبَوجثز بمصر و تتنج ٓ٘ متر مكعج بَوجثز َومَث بإحدي مزترع تلموتشً بمحثفظة تلفَوم .
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المبحث الثانى
دور التشريعات فى دعم االقتصاد االخضر و معوقاته
م صر تعد من توتبل تلدول تلعربَة و تالفرَقَة تلتً تعطت تهمَة كبَرة لمشكالت تلبَبة و سبل حمثَتهث و تلحفثظ
علَهث  ،حَث وتجه تلمشرع تلمصري فً تلعدَد من تلتشرَعثت مشكالت ذتت تبعثد بَبَة مختلفة فدعم تالقتصثد
تالخضر فً مصر َتم من خالل تلتشرَعثت تلتً تحثفظ علً تلبَبة من تلتلوث و تعمل علً حمثَتهث .
ولقد تصدر تلمشرع تلمصري أول حمثَة قثنونَة للبَبة بموجج تلقثنون رقم ٖ٘ لسنة  ٔ9ٗٙوتلمتعلق بصرف تلمَثه
من تلمحالت وتلمصثنع فٍ تلمجثرٌ تلعثمة .
وقد تم تعدَل هذت تلقثنون بموجج تلقثنون رقم  ٗ٩لسنة  ٔ9ٗ9وتلمالحظ علً هذه تلنصوص أنهث تضمنت قوتعد
مختصرة وإجرتءتت وقثبَة لحمثَة تلبَبة  ،وبمقتضً تلقثنون رقم  ٖٔ٩لسنة  ٔ9٘9صدر قرتر ربثسٍ بشؤن
تإلحتَثطثت وتلوقثَة من تألمرتض تلمعدَة  ،وأهم مث تضمنه أنه نص علً إمكثنَة وزَر تلصحة من إصدتر
تلقرترتت تلالزمة لمرتقبة تألشخثص وتلحَوتنثت تلقثدمة من تلخثرج وكذلك تلسلع تلمستوردة.
وفٍ سنة ٗ ٔ9٩صدر تلقرتر رقم ٔ ٕ9تضمن أحكثمث تتعلق بثلمرور ،حَث نص علً ضرورة أن َكون محرك
تلمركبثت فٍ حثلة جَدة ال َخرج منه دخثن مكثف َإدٌ إلً تإلضرتر بثلصحة تلعمومَة  ،وفٍ سنة ٕ ٔ99صدر
تلقثنون رقم  ٗ9والبحته تلتنفَذَة رقم ، 9تلمتعلق بحمثَة نهر تلنَل وتلمجثرٌ تلمثبَة من تلتلوث بحَث َمنع معه
رمٍ تلمخلفثت تلصلبة أو تلسثبلة أو تلغثزَة من تلعقثرتت وتلمحثل وتلمنشآت تلصنثعَة وتلسَثحَة فٍ مجثرٌ تلمَثه
إال بثلحصول علً ترخَص.وفٍ سنة ٗ ٔ99صدر تلقثنون رقم ٗ تلذٌ دخل حَز تلنفثذ فٍ ٗٓ ٔ99ٗ/ٕٓ/وتلذٌ
َعتبر أول قثنون َصدر فٍ مجثل حمثَة تلبَبة جثمعث لكل محتوَثت ومكونثت تلبَبة  .وَعد هذت تلقثنون نقلة
حضثرَة كبَرة تتبإ بهث مصر مكثنتهث بَن تلدول تلمتحضرة تلتً تولً عنثَة خثصة لحمثَة تلبَبة و تلتحول تلً
تالقتصثد تلصدَق للبَبة و َعتبر كذلك تول تشرَع َضع تنظَمث قثنونَث كثمال بشثن حمثَة تلبَبة  ،و من هنث بدأ
تلتنظَم تلجثد وتإللمثم بثإلدترة تلبَبَة تلسلَمة و تلفعثلة وقد بَن تلمشرع تلمصرٌ أن دور تلموتطن فٍ مرتقبة تطبَق
تلقوتعد وتألنظمة وتلمعثََر تلبَبَة َتطلج أن َكون علً قدر عثل من تلوعٍ تلبَبٍ.
ولعل من أهم مالمح تلقثنون رقم ٗ لسنة ٗ.)ٖٕ( ٔ99
تنه وضع فٍ شؤن حمثَة تلبَبة تنظَمث كثمال لإلدترة تلبَبَة ،فنص فٍ تلمثدة تلثثنَة منه علً أن َنشؤ فٍ ربثسة
مجلس تلوزرتء جهثز لحمثَة وتنمَة تلبَبة َسمً جهثز شإون تلبَبة تكون له تلشخصَة تالعتبثرَة تلعثمة وموتزنة
مستقلة  ،وَكون مركزه مدَنة تلقثهرة .وتجثز أن َنشؤ بقرتر من تلوزَر تلمختص بشإون تلبَبة فروع لجهثز شبون
تلبَبة بثلمحثفظثت وتكون تألولوَة فٍ إنشثبهث للمنثطق تلصنثعَة .وأنثط بجهثز شبون تلبَبة رسم تلسَثسة تلعثمة
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وإعدتد تلخطط تلالزمة للحفثظ علً تلبَبة وتنمَتهث ومتثبعة تنفَذهث بثلتنسَق مع تلجهثت تإلدترَة تلمختصة ،كمث أجثز
للجهثز أن َضطلع بتنفَذ بعض تلمشروعثت تلتجرَبَة .وأوكل إلَه مهمة دعم تلعالقثت تلبَبَة بَن جمهورَة مصر
تلعربَة وتلدول وتلمنظمثت تلدولَة وتإلقلَمَة ،وتن َوصٍ بثتخثذ تإلجرتءتت تلقثنونَة تلالزمة لالنضمثم إلً
تالتفثقَثت تلدولَة وتإلقلَمَة تلمتعلقة بثلبَبة وإعدتد مشروعثت تلقوتنَن وتلقرترتت تلالزمة لتنفَذ هذه تالتفثقَثت.
وأوكل تلقثنون لجهثز شبون تلبَبة فٍ سبَل تحقَق أهدتفه تختصثصثت عدَدة منهث إعدتد مشروعثت تلقوتنَن
وتلقرترتت تلمتعلقة بتحقَق تلك تألهدتف وإبدتء تلرأٌ فٍ تلتشرَعثت تلمقترحة ذتت تلعالقة بثلمحثفظة علً تلبَبة
ووضع تلمعثََر وتالشترتطثت تلوتجبة علً أصحثج تلمشروعثت وتلمنشثت تاللتزتم بهث قبل تإلنشثء وأثنثء تلتشغَل
وتلمتثبعة تلمَدتنَة لتنفَذ تلمعثََر ،وتالشترتطثت تلتٍ تلتزم تألجهزة وتلمنشآت بتنفَذهث وتتخثذ تإلجرتءتت تلتٍ َنص
علَهث تلقثنون ضد تلمخثلفَن لتلك تلمعثََر وتلشروط ووضع تلمعدالت وتلنسج تلالزمة لضمثن عدم تجثوز تلحدود
تلمسموح بهث للملوثثت ،وتلتؤكد من تاللتزتم بهث .كمث أوكل للجهثز وضع أسس وإجرتءتت تقوَم تلتؤثَر تلبَبٍ
للمشروعثت وإعدتد خطة للطوترئ تلبَبَة وتلتنسَق بَن تلجهثت تلمعنَة العدتد برتمج موتجهه تلكوترث تلبَبَة
وتلمشثركة فٍ إعدتد وتنفَذ تلبرنثمج تلقومٍ للرصد تلبَبٍ وتالستفثدة من بَثنثته ووضع برتمج تلتثقَف تلبَبٍ
للموتطنَن وتلمعثونة فٍ تنفَذهث .وأنثط بثلجهثز إدترة تلمحمَثت تلطبَعَة وتإلشرتف علَهث وتنفَذ تلمشروعثت
تلتجرَبَة للمحثفظة علً تلثروتت تلطبَعَة وحمثَة تلبَبة من تلتلوث وإعدتد تقرَر سنوٌ عن تلوضع تلبَبٍ َقدم
لربَس تلجمهورَة ومجلس تلوزرتء وتودع نسخة منه مجلس تلشعج(ٖٖ).
وإلً جثنج عدد من تالختصثصثت تألخري تلتٍ تعَن تلجهثز علً تحقَق أهدتفه ،أرسً تلقثنون مبدأ تلمشثركة
تلشعبَة فٍ تإلدترة تلبَبَة ،فنص علً أن مجلس إدترة جهثز شإون تلبَبة هو تلسلطة تلعلَث تلمهَمنة علً شبونه
وتصرَف أموره ووضع تلسَثسة تلعثمة تلتٍ َسَر علَهث ،وتن َشكل مجلس تإلدترة من عشرَن عضوت بربثسة
تلوزَر تلمختص بشبون تلبَبة من بَنهم ثالثة أعضثء َمثلون تلتنظَمثت غَر تلحكومَة تلمعنَة بشبون تلبَبة وثالثة
من ممثلٍ قطثع تألعمثل تلعثم وتثنَن من تلجثمعثت ومرتكز تلبحوث تلعلمَة وتثنَن من تلخبرتء فٍ مجثل شبون
تلبَبة ،وهو مث َعنٍ أن نصف أعضثء مجلس تإلدترة َمثلون قطثعثت غَر حكومَة وَإكد تلمشثركة تلشعبَة فٍ
رسم تلسَثسثت تلبَبَة وصنع تلقرترتت فٍ مجثل حمثَة تلبَبة .وقد نص تلقثنون علً أن تلربَس تلتنفَذٌ للجهثز
َكون مسإوال عن تنفَذ تلسَثسة تلعثمة تلموضوعة لتحقَق أغرتض تلجهثز وتنفَذ قرترتت مجلس تإلدترة .ولم َقصر
تلمشرع تلمشثركة تلشعبَة علً تإلسهثم فٍ تشكَل مجلس إدترة تلجهثز ورسم تلسَثسثت تلبَبَة وصنع تلقرتر فٍ
شبون تلبَبة ،بل تجثوز ذلك إلً تلمشثركة تلشعبَة فٍ تنفثذ تلتشرَعثت تلبَبَة وتلرقثبة تلشعبَة علً تاللتزتم بتلك
تلتشرَعثت ،فنص فٍ تلمثدة ٖٓٔ من تلقثنون علً أن لكل موتطن أو جمعَة معنَة بحمثَة تلبَبة تلحق فٍ تلتبلَغ عن
أَه مخثلفة الحكثم هذت تلقثنون .كمث نصت تلمثدة ٘ ٙمن تلالبحة تلتنفَذَة تلصثدرة بقرتر ربَس مجلس تلوزرتء رقم
 ٖٖ9لسنة ٘ ٔ99علً تنه َجوز لكل موتطن أو جمعَة معنَة بحمثَة تلبَبة تللجوء إلً تألجهزة تإلدترَة وتلقضثبَة
تلمختصة بغرض تنفَذ أحكثم قثنون تلبَبة ومث ورد بتلك تلالبحة ،وتوجبت علً وزترة تلدتخلَة بثلتنسَق مع جهثز
شبون تلبَبة من أجل إنشثء شرطة متخصصة لحمثَة تلبَبة بثلوزترة ومدَرَثت تألمن بثلمحثفظثت تختص بثلعمل
علً تنفَذ أحكثم تلقوتنَن وتلقرترتت تلمتعلقة بحمثَة تلبَبة ،وتلقً تلشكثوي وتلبالغثت تلتٍ تقدم فٍ هذت تلشؤن وتتخثذ
تلقرترتت تلقثنونَة بشؤنهث .وإعمثال لتلك تلنصوص تستطثعت جمعَة أصدقثء تلبَبة بثإلسكندرَة من خالل تالحتكثم
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تلً تلقضثء إلغثء تلعدَد من تلقرترتت تلحكومَة تلتنفَذَة لمحثفظ تإلسكندرَة لمخثلفتهث الحكثم تلتشرَعثت تلبَبَة
وتلتصدٌ ألٌ مخثلفة الحكثمهث .ونهجت نهجهث جمعَثت بَبَة أخري فٍ أنحثء تلجمهورَة وحققت نتثبج متمَزة فٍ
هذت تلمجثل  ،وتنشؤ تلقثنون صندوقث لحمثَة تلبَبة تخصص موترده للصرف منهث فٍ تحقَق أغرتضه وذلك بهدف
توفَر مصثدر تلتموَل تلذٌ تتطلبه موتجهة تلكوترث تلبَبَة وتنفَذ تلمشروعثت تلتجرَبَة فٍ مجثل حمثَة تلثروتت
تلطبَعَة وحمثَة تلبَبة من تلتلوث وإنشثء وتشغَل شبكثت تلرصد تلبَبٍ وإنشثء وإدترة تلمحمَثت تلطبَعَة وصرف
تلمكثفآت عن تإلنجثزتت تلمتمَزة وتلجهود تلتٍ تبذل فٍ مجثل حمثَة تلبَبة ودعم تلبنَة تألسثسَة للجهثز وتطوَر
أنشطته ،إلً غَر ذلك من تألنشطة تلتٍ أوردتهث تلالبحة تلتنفَذَة .وَقوم علً إدترة هذت تلصندوق مجلس إدترة
بربثسة تلربَس تلتنفَذٌ لجهثز شبون تلبَبة وتنظم إدترته البحة دتخلَة َضعهث جهثز شإون تلبَبة بثالتفثق مع وزَر
تلمثلَة وتخضع جمَع أعمثل تلصندوق ومعثمالته لرقثبة تلجهثز تلمركزٌ للمحثسبة .وتلً جثنج تنظَمه لإلدترة
تلبَبَة وتوفَر تلتموَل تلالزم لألنفثق علً حمثَة تلبَبة من خالل إنشثء صندوق حمثَة تلبَبة ،تدخل تلمشرع
تلمصرٌ نظثم تلحوتفز فؤفرد له تلفصل تلرتبع من تلبثج تلتمهَدٌ ونص فَه علً أن َضع جهثز شبون تلبَبة
بثالشترتك مع وزترة تلمثلَة نظثمث للحوتفز تلتٍ َمكن أن َقدمهث تلجهثز وتلجهثت تإلدترَة تلمختصة للهَبثت
وتلمنشثت وتألفرتد وغَرهث تلذَن َقومون بؤعمثل أو مشروعثت من شؤنهث حمثَة تلبَبة ،وتن َرتعً عند وضع هذت
تلنظثم تلمزتَث وتألوضثع تلمنصوص علَهث فٍ تلقوتنَن وتلقرترتت تلسثرَة وعلً تألخص تلك تلمتعلقة بثالستثمثر
وتلجمثرك وتلصنثعة وتلتعثونَثت وغَرهث .وهكذت أوجد تلمشرع إلً جثنج تلعقوبثت تلتٍ توقع علً من َخثلف
أحكثمه نظثمث للحوتفز تلتٍ تقدم لمن َقومون بؤعمثل أو مشروعثت من شثنهث حمثَة تلبَبة.
وَمكن تلقول أن قثنون تلبَبة تلمصرٌ قد حقق تلكثَر من تألهدتف تلتٍ صدر من تجلهث ،بثعتبثره أول تشرَع َصدر
بهدف حمثَة تلبَبة فٍ عنثصرهث تلمختلفة وتلربط بَن تلبَبة وتلتنمَة ،كمث حقق تحسنث ملحوظث فٍ تلبَبة ،ممث تنعكس
علً تلصحة تلعثمة وصحة تألفرتد .كمث كثن لصدوره وتنفَذه تلفضل تألكبر فٍ توجَه تلجهود ولفت تألنظثر وإثثرة
تالهتمثم لدي متخدٌ تلقرتر وتلمسإولَن فٍ تلدولة وفٍ سثبر منظمثت تلمجتمع تلمدنٍ ونشر تلوعٍ بؤهمَة تلحفثظ
علً تلبَبة وتلتثقَف تلبَبٍ وتلتعرَف بحقوق تلموتطنَن فٍ تلبَبة تلصحَة تلسلَمة وسبل تلحفثظ علً تلك تلحقوق.
كمث كثن له فضل تنظَم تإلدترة تلبَبَة فٍ مصر تنظَمث متكثمال َقوم علً مشثركة شعبَة وتسعة فٍ صنع تلقرتر
وتنفثذ تلتشرَعثت وتلرقثبة علً سالمة تلبَبة وتألدتء تلتنفَذٌ لحمثَتهث.
ومع كل هذه تلمزتَث تلتٍ حققهث صدور هذت تلقثنون ،فثن ثمة مالحظثت لنث علَه ال تقلل من شؤنه أو قَمته ولكن
إبدتءهث بعد تنقضثء عشر سنوتت علً صدوره قد َفَد فٍ تالفَهث من خالل تعدَل بعض تحكثمة بمث َمكن معه تالفٍ
هذت تلقصور أو تلك تلعَوج .وتوجز هذه تلمالحظثت بمث َلٍ:
 نظم تلقثنون فٍ تلموتد من ٔ9ـٖٕ إجرتء تقََم تلتؤثَر تلبَبٍ للمنشآت تلمطلوج تلترخَص لهث أو إجرتء توسَعثتأو تجدَدتت فٍ تلمنشثت تلقثبمة .وبرغم أهمَة هذت تلتقََم فٍ تلحد من قَثم مصثدر جدَدة لتلوث تلبَبة ،فثن تلمشرع
تغفل تلنص فٍ موتد تلقثنون ٗ لسنة ٗ ٔ99علً عقوبة جنثبَة منثسبة لمن َخثلف تلك تألحكثم بإقثمة منشؤة أو
إجرتء توسعثت أو تجدَدتت دون إجرتء تقََم تلتؤثَر تلبَبٍ ،مع تنه نص علً عقوبة لمن ال َقوم بإجرتء درتسة تقََم
بَبٍ لمنشؤة تقثم علً شثطا تلبحر أو قرَبث منه َنتج عنهث تصرَف موتد ملوثة .وال َوجد أٌ مبرر إلغفثل تلنص
علً عقوبة لمخثلفة أحكثم تلموتد من ٔ9ـٖٕ تلخثصة بإستلزتم إجرتء تقََم تلتؤثَر تلبَبٍ للمنشؤة تلمطلوج تلترخَص
لهث أو تلتوسعثت وتلتجدَدتت فٍ تلمنشآت تلقثبمة.
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 كذلك أغفل تلمشرع تلنص علً عقوبة جنثبَة لصثحج تلمنشؤة تلذٌ ال َحتفظ بسجل لبَثن تؤثَر نشثط تلمنشؤة علًتلبَبة ،مع تنه من أهم وسثبل تاللتزتم تلبَبٍ للمنشؤة وتتحقق من خالله تلرقثبة تلذتتَة للمنشؤة علً تاللتزتم بثلمعثََر
وتلمعدالت تلموضوعة لحمثَة تلبَبة .فٍ حَن تنه قرر عقوبة جنثبَة توقع علً صثحج تلمنشؤة تلتٍ َنتج عن نشثطهث
مخلفثت خطرة إذت لم َحتفظ بسجل َدون به تلمخلفثت وكَفَة تلتخلص منهث وتلجهثت تلمتعثقد معهث لتسلَم تلك
تلمخلفثت .كمث نص علً عقوبة جنثبَة علً عدم تحتفثظ تلسفَنة أو نثقلة تلزَت بسجل للزَت أو للشحنة من تلزَت.
ونص فٍ تلمثدة  ٕ9منه علً حظر صَد أو قتل أو إمسثك أو إزعثج تلطَور وتلحَوتنثت تلبرَة وتلكثبنثت تلحَة
تلمثبَة تلتٍ تحدد أنوتعهث تلالبحة تلتنفَذَة ،لكنه تغفل تلنص علً حظر ممثثل لقطع أو تتالف تلنبثتثت وتألشجثر
تلنثدرة أو تلمهددة بثالنقرتض أو تلقَثم بؤٌ عمل من شؤنه تدمَر تلموتبل تلطبَعَة لهث أو تغََر تلخوتص تلطبَعَة لهث
.
 وتغفل تلقثنون كذلك تلنص علً جمع أو حَثزة أو نقل أو تالتجثر فٍ تلحفرَثت بؤنوتعهث تلنبثتَة وتلحَوتنَة أوتغََر معثلمهث أو تدمَر تلترتكَج تلجَولوجَة أو تلظوتهر تلبَبَة تلممَزة لهث أو تلمسثس بمستوتهث تلجمثلٍ .وكذلك
حظر تالتجثر فٍ كثفة تلكثبنثت تلحَة تلحَوتنَة وتلنبثتَة تلمهددة بثالنقرتض تلتٍ تحددهث تلالبحة تلتنفَذَة.
 وَتعَن أَضث تشدَد تلعقوبثت تلمقررة لهذه تلجرتبم وتلجرتبم تلمنصوص علَهث فٍ تلمثدة  ٕ9وتلمقررة بثلمثدة ٗ9إلً عقوبة تلحبس مع تلشغل وتلغرتمة تلتٍ ال تقل عن ٘ آالف جنَه وال تتجثوز ٓ٘ ألف جنَه أو إحدي هثتَن
تلعقوبتَن وتلنص علً عقوبة تلشروع فٍ ترتكثبهث بثلحبس مدة ال تزَد عن سنة وبغرتمة ال تقل عن ٖ آالف جنَه و
ال تتجثوز ٖٓ ألف جنَه أو بإحدي هثتَن تلعقوبتَن وفٍ حثلة تلعود تكون تلعقوبة هٍ تلحبس وتلغرتمة تلمنصوص
علَهث فٍ تلفقرتَن تلسثبقتَن .وتن َحكم فٍ جمَع تألحوتل بمصثدرة تلطَور وتلحَوتنثت وتلكثبنثت تلحَة وتلنبثتثت
وتلحفرَثت تلمضبوطة وكذلك تألسلحة وتلمعدتت وتألدوتت ووسثبل تلنقل تلمستخدمة فٍ ترتكثج تلجرَمة.
 تغفل تلقثنون تلنص علً حق جهثز شبون تلبَبة فٍ تحصَل رسوم علً مث َقوم به من خدمثت تو تستردتد مثَتحمله من نفقثت أو أتعثج تلخبرتء تلذَن َستعَن بهم فٍ مرتجعة درتسثت تلتقََم تلبَبٍ للمنشآت ،وكذلك تلنص علً
حقه فٍ إصدتر طوتبع تمغة بَبَة تحصل علً تلطلبثت وتلترتخَص تلتٍ َصدرهث وتكون حصَلته موردت لصندوق
حمثَة تلبَبة َعَنه علً أدتء مهثمه وتحمل مسإولَته ،بثلرغم أن تلقثنون أشثر فٍ بعض موتده إلً أحمثل تلتلوث
وكمَة تلملوثثت أو حجمهث ،إال تنه لم َضع معثََر ولو تسترشثدَة لتلك تألحمثل كمث لم َولَهث تعتبثرت فٍ تقدَر
تلعقوبة ،ممث َترتج علَة توقَع تلعقوبة علً تلملوث بصرف تلنظر عن كمَة وحجم تلملوثثت تلتٍ تنبعث من منشآته
أو َتم تصرَفهث منهث ،وهو مث َستدعً تعدَل أحكثم تلقثنون بمث َكفل تالعتدتد بؤحمثل تلتلوث دون تالقتصثر علً
تالعتدتد بثلتركَزتت وحدهث.
وال بد من إضثفة نصوص جدَدة َتم من خاللهث تستخدتم تألدوتت تالقتصثدَة فٍ حمثَة تلبَبة وَجَز توقَع غرتمثت
إدترَة َضع تلقثنون حدودت لهث وَتم توقَعهث بمعرفة جهثز شبون تلبَبة ،كوسَلة لإللزتم مقثبل تلحوتفز فٍ حثلة
تاللتزتم تلبَبٍ للمنشؤة فٍ بعض تلمالحظثت ،إلً جثنج مقترحثت عدَدة أخري َمكن إدخثلهث علً نصوص تلقثنون
والبحته تلتنفَذَة لرفع كفثءتهث لحمثَة تلبَبة ،وتبنٍ تكنولوجَث تإلنتثج تألنظف وتتسثع تنظَم تإلدترة تلبَبَة لَشمل
مكثتج شبون تلبَبة فٍ تلمحثفظثت ،تلتٍ تتبع إدترَث تلمحثفظة وفنَث لجهثز شبون تلبَبة فٍ تنظَمهث تلحثلٍ ،حتً
َكتمل تنظَم تإلدترة تلبَبَة تنظَمث شثمال .
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المطلب الثانى  :قوانين البيئة بين النظرية والتطبيق
نتسثءل فٍ ضوء تلشرح تلسثبق هل َكفٍ إصدتر قثنون لحمثَة تلبَبة أو تلتصدَق علً تالتفثقَثت تلبَبَة تلدولَة
وتإلقلَمَة أو تالنضمثم إلَهث لحمثَة تلبَبة وتلمحثفظة علَهث فٍ تلوطن تلعربٍ؟ للوهلة تألولً َمكن أن تكون تإلجثبة
بنعم ،ألن مجرد تلتفكَر فٍ إصدتر قثنون لحمثَة تلبَبة َدل علً مدي حرص تلمسإولَن علً توفَر تلحمثَة تلقثنونَة
لحق تلموتطن فٍ تلعَش فٍ بَبة سلَمة خثلَة من تلتلوث .إال أن تلمهم فٍ هذت تلمقثم تحدَد مدي فعثلَة هذت تلقثنون
فٍ تلحد من تلوث تلبَبة وتلمحثفظة علً تلثروتت تلطبَعَة وتنمَتهث.
قبل كل شٍء ،نري أن تفعَل تلقثنون تلبَبٍ فٍ أَة دولة َستلزم إزتلة تلعقبثت وتلمعوقثت تلتٍ تحول دون تطبَقه
عملَث علً تلمستوََن تلوطنٍ وتلدولٍ.وعلَه ال بد من تحدَد أهم تلمعوقثت تلتٍ تحول دون تطبَق تلقوتنَن تلبَبَة
ممث َخلق فرق شثسع بَن تلجثنج تلنظرٌ للقثنون تلبَبٍ وتلحمثَة تلفعلَة للبَبة.
ونعرض بعض هذة تلمعوقثت علً تلنحو تلتثلً :
ٔ .تلمعوقثت تلقثنونَة :
تم أصدتر قثنون حمثَة تلبَبة فٍ تلتسعَنثت .إال أن تلجهثت تلمختصة فٍ تطبَق تلقثنون ال تزتل تعثنٍ من تلتخبط فٍ
تفعَله بسبج تلنقص فٍ تلكوتدر تلوطنَة تلمإهلة ،وعدم وجود محثكم بَبَة وقضثة بَبََن ممن لدَهم درتَة كثفَة
بثلطبَعة تلخثصة للقوتنَن تلبَبَة ،وتلنقص فٍ تلجهثز تلمعثون لهَبة تلمحكمة من تلفنََن وتلخبرتء تلبَبََن.
بثإلضثفة إلً أن تلجهثت تلرسمَة تلمختصة بتطبَق تالتفثقَثت تلبَبَة تلدولَة وتإلقلَمَة ال تعتبرهث ملزمة لهث كمث هو
شؤن تلتشرَع تلوطنٍ ،ممث َإدٌ إلً عدم تالستفثدة منهث لحمثَة تلبَبة علً تلمستوي تلوطنٍ.
وفٍ كثَر من تألحَثنَ ،تضمن تلتشرَع تلوطنٍ أحكثمث تخثلف صرتحة أو تتعثرض مع تألحكثم تلمنصوص علَهث
فٍ تالتفثقَثت تلبَبَة تلدولَة ،وعلً تألخص مث َتعلق بثلجزتءتت أو تلتدتبَر تالحترتزَة تلوتجج تطبَقهث فٍ حثلة
تلوث تلبَبة تلبحرَة أو تدمَرهث .وممث َإدٌ إلً تتسثع تلفجوة بَن تلجثنج تلنظرٌ وتلجثنج تلعملٍ ضآلة تلغرتمثت
تلمثلَة تلمفروضة علً نثقالت تلنفط تلعمالقة فٍ حثالت تلوث تلبَبة تلبحرَة مثال .
ومن نثحَة أخري ،تردد غثلبَة تلقضثة تلمعنََن فٍ تطبَق تلجزتءتت تلمنصوص علَهث فٍ تالتفثقَثت تلبَبَة تلدولَة
تلتٍ صدقت علَهث دولهم  ،رغم أنهث أكثر فثعلَة لحمثَة تلبَبة ووتجبة تلتطبَق بعد تلتصدَق علَهث ،عمال بقثعدة أن
تلقثضٍ َستمد صالحَثته من تلقثنون تلوطنٍ فقط.
وذلك بسبج عدم تألخذ بقثعدة سمو تلقثنون تلدولٍ علً تلقثنون تلوطنٍ ،سوتء من حَث تلنص علَه فٍ تلدستور أو
فٍ تلقثنون أو بسبج عدم معرفة غثلبَة تلقضثة بثالتفثقَثت تلبَبَة تلدولَة.
ٕ .تلمعوقثت تإلدترَة :
من أهم تلمعوقثت تإلدترَة تلتٍ تحول دون فعثلَة تلتشرَعثت تلبَبَة تعدد وتنوع تلقرترتت تإلدترَة تلصثدرة عن
تلجهثت تلعثملة فٍ مجثل حمثَة تلبَبة وتلمحثفظة علً تلثروتت تلطبَعَة  ،وتلتٍ أصبحت من تلمعوقثت تلتٍ تعوق
تنفَذ تلقوتنَن تلبَبَة .وَنطبق ذلك أَضث علً تالتفثقَثت تلدولَة تلبَبَة تلمصدق علَهث ،نتَجة تختالف توجهثتهث
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وتدتخل تالختصثصثت بَن مجثلس أو هَبثت تلبَبة أو تلسلطثت تلمختصة وتلتٍ خولهث قثنون حمثَة تلبَبة تنفَذ
وتطبَق تالتفثقَثت تلدولَة ذتت تلعالقة بحمثَة تلبَبة.
وزتد من تفثقم عدم فعثلَة تلتشرَعثت تلبَبَة عجز تلقوتنَن تلخثصة بإنشثء مجثلس أو هَبثت للبَبة علً تلقضثء أو
تلحد من تلتشثبك فٍ تالختصثص تلبَبٍ بَن تإلدترتت تلبَبَة فٍ دتخل تلدولة ونري أن تلخطوة تألولً فٍ تالتجثه
تلصحَح تكمن فٍ تتخثذ تلتدتبَر تلالزمة لفك تالشتبثك تلقثبم حثلَث فٍ تالختصثصثت تلتنفَذَة ،لتفعَل تلقثنون تلبَبٍ
وإلغثء تلموتد تلتٍ تقنن تلتدتخل فٍ تالختصثص تلبَبٍ .
َتبَن ممث سبق أن تلمعوقثت تلتشرَعَة وتإلدترَة تحول دون تفعَل تلقوتنَن تلبَبَة تلحدَثة من تلنثحَة تلعملَة،
وتحول دون تطبَق تالتفثقَثت تلبَبَة تلدولَة وتإلقلَمَة وتلمصدق علَهث من تلدوله من نثحَه أخري .
ٖ .تلمعوقثت تلسَثسَة وتالقتصثدَة :
لقد سثهمت تلمعوقثت تلسَثسَة وتالقتصثدَة فٍ عدم تألخذ بثلموتصفثت وتلنظم تلبَبَة تلدولَة .وتعثنٍ معظم
تلتشرَعثت تلبَبَة من تلقصور فٍ هذت تلجثنج ،وتهتم بثلجثنج تلتنظَمٍ لإلدترتت تلبَبَة ألنهث حدَثة تلعهد وتخضع
لالعتبثرتت تلسَثسَة ،ممث َإدٌ إلً تغََر هَثكلهث وتختصثصهث من وقت إلً آخر وتغََر تبعَتهث للجهثت تلرسمَة
فٍ تلدولة.
ٗ .تلنقص فٍ تلكوتدر تلبشرَة تلمإهلة
من تلمعوقثت تألسثسَة تلتٍ تحول دون تطبَق تلقوتنَن تلبَبَة وتالتفثقَثت تلبَبَة تلدولَة وتإلقلَمَة فً مصر وفٍ
تلدول تلعربَة عمومث تلنقص تلبَّن فٍ تلكوتدر تلوطنَة تلمتدربة فٍ مجثل تطبَق تلقثنون تلبَبٍ علً تلمستوي
تلوطنٍ ،رغم أن معظم تشرَعثت تلبَبة تضع مسؤلة تنمَة تلكوتدر تلبشرَة تلوطنَة من تألهدتف تألسثسَة تلتٍ تسعً
إلَهث هذه تلدول .ورغم ذلك نري تن تلفجوة ال تزتل وتسعة بَن تلجثنج تلنظرٌ وتلجثنج تلعملٍ ،ممث َحول دون
تطبَق تلقوتنَن وتألنظمة تلبَبَة تلقثبمة رغم أهمَتهث فٍ هذه تلمرحلة من تلتطور تلسرَع فٍ تلخطط تلتنموَة ،للحد
من آثثرهث تلسلبَة علً تلبَبة وتإلنسثن علً تلمدي تلطوَل ومن أجل تلوصول إلً تلتنمَة تلمستدتمة للحفثظ علٍ
تلموترد تلطبَعَة حفثظث علً حق تألجَثل تلقثدمة فٍ بَبة سلَمة.
 َثور تلتسثإل فٍ هذت تلصدد عمث َجج عمله لتفعَل تطبَق تلقوتنَن تلبَبَة وتالتفثقَثت تلدولَة تلبَبَةتلمصدق علَهث.
بدتَةَ ،جج تغََر تألسثلَج تلتقلَدَة فٍ موتجهة تلمشثكل وتلكوترث تلبَبَة ،ووضع تسترتتَجَة بَبَة طوَلة تلمدي
للحفثظ علً تلثروتت تلوطنَة وحمثَتهث من تلتلوث .كمث َنبغٍ تلتنسَق بَن تلجهثت تلمعنَة فٍ تطبَق تلقوتنَن
وتالتفثقَثت تلدولَة تلبَبَة للحد من تالزدوتجَة فٍ تلعمل وتلتدتخل فٍ تالختصثص بَن تإلدترتت تلبَبَة.
وال بد فٍ بعض تلحثالت من تعدَل تلتشرَعثت تلبَبَة لكٍ تصبح لإلدترتت تلبَبَة صالحَثت وتسعة فٍ تتخثذ
تلقرترتت تلمتعلقة بحمثَة تلبَبة ،دون تدخل تألجهزة تلحكومَة بشكل َجعل من هذه تلمجثلس مجرد لجثن تستشثرَة
للهَبثت تلحكومَة ال تملك سلطثت حقَقَة فٍ زمن تلسلم وفٍ وقت تألزمثت وتلكوترث تلبَبَة.
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كمث أن من تلضرورٌ تدرَج تلكوتدر تلوطنَة تلمإهلة فٍ مجثل تطبَق تلقوتنَن تلبَبَة ،من خالل برتمج تدرَبَة
مكثفة لتنفَذ تاللتزتمثت تلقثنونَة تلمنصوص علَهث فٍ تلتشرَعثت تلوطنَة .وَنبغٍ مرتجعة تلتشرَعثت وتللوتبح
تلبَبَة تلسثرَة بصفة دورَة لموتكبة تلتطورتت تلمستجدة علً تلمستوََن تلوطنٍ وتلدولٍ.
تلعمل ضرورٌ أَضث لوضع تلبرتمج تلخثصة لتدرَج تلكوتدر تلبشرَة تلوطنَة تلمإهلة للتعثمل مع تلكوترث تلبَبَة
وكَفَة تطبَق تلتشرَعثت وتألنظمة ذتت تلعالقة بحمثَة تلبَبة وتلمحثفظة علً تلثروتت تلطبَعَة .وال بد أَضث من
إشرتك تلمرأة تلعربَة فٍ حمثَة تلبَبة من خالل برتمج خثصة للتوعَة تلبَبَة تلتٍ تتنثول تلمحثفظة علً تلبَبة فٍ
َ
تحظ بثالهتمثم تلكثفٍ من
تلمنزل ،وفٍ تعثملهث مع تلموترد تلطبَعَة تلحَوَة مثل تلمَثه ومصثدر تلطثقة ،وتلتٍ لم
تلمشرع.
ولَس آخرتَ ،جج إنشثء مرتكز علمَة غَر حكومَة (نظثم تلمشثركة فٍ إدترة تلبَبة)  ،من خالل وضع آلَثت
تستشثرَة علً تلمستوََن تلوطنٍ وتلمحلٍ تضم موتطنَن وجمعَثت من تلمعنََن بشإون تلبَبة .وتتولً هذه تلمرتكز
تقََم تلبرتمج وتلمشثرَع تلتنموَة ذتت تألبعثد تلبَبَة تلضثرة بثإلنسثن ،وعرض نتثبج تلمردود تلبَبٍ علً تلجهثت
تلرسمَة فٍ تلدولة ،بدال من ترك تلك تلمهمة كلَث للهَبثت وتللجثن تلحكومَة.

التوصيات :

َ -0جج علٍ وزترة تألستثمثر تلمصرَة أن تحثول أنجثز بعض تلمشثرَع تلخثصة بثلطثقة تلمتجددة فٍ
أسرع وقت ممكن.
َٕ -جج علٍ مصر أن تقوم بدرتسة أستقصثبَة لدور تلطثقة تلشمسَة و أستخدتمهث فٍ تحقَق تلتنمَة
تلمستدتمة.
َٖ -جج علٍ مصر من خالل وسثبل أعالمهث أن تقوم بنشر تلتوعَة بَن تلموتطنَن بؤهمَة أستخدتم
تلطثقثت تلمتجددة و تلعمل علٍ خفض أستخدتم تلطثقثت تألخرٌ لمحثولة تقلَل أنبعثث تلكربون.
َٗ -جج تالهتمثم بمجثالت تلبحث تلعلمً فَمث َخص تلطثقة وتلبَبة فثلعثلم بثت مهددت بثنهَثر فٍ تلنظثم تلبَبٍ
وتنوعه بسبج تغَر تلمنثخ تلنثتج من زَثدة تالنبعثثثت تلكربونَة لذت َجج تلتوجهه نحو تلتحول تلً موترد
تلطثقة تلجدَدة وتلمتجددة تلنظَفة وتلصدَقة للبَبة  ،لذت َجج علً حكومثتنث تالهتمثم بمجثل تلتخطَط
ودرتسثت تلجدوي تلتً َتم عملهث فٍ مجثل تولَد تلكهربثء وذلك للحد من تالعتمثد علً تلبترول وتلجثز
وتلفحم فٍ تولَد.
٘ -تشجَع تلقطثع تلعثم وتلقطثع تلخثص علً تلدخول فً مشثرَع للطثقة تلمتجدده  ،وذلك من خالل تقدَم
تلحوتفز وتلتسهَالت مثل تقلَل تلضرتبج وتقدَم تلدعم وتسهَل تجرتءتت تلتثسَس.
 -ٙتشجَع تلتعثون تلدولٍ لدعم تلبلدتن تلنثمَة ،ال سَمث فٍ مجثل نقل تلتكنولوجَث ،وتلتموَل تألخضر ،وتلتموَل
تلجزبٍ ،وتلتجثرة وتالستثمثر ،وتعمَم أفضل تلممثرسثت تلمعتمدة فٍ آلَثت تلتكَف مع تغَر تلمنثخ
وتلتخفَف من آثثره ،وال بد من تلتركَز علً دور تألمم تلمتحدة ومختلف وكثالتهث ،خثصة فٍ دعم مفهوم
تالقتصثد تألخضر فٍ تلبلدتن تألعضثء.
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 -٩تعظَم تلتصنَع تلمحلً مع تطوَر كفثءة تلخالَث تلشمسَة بهدف خفض تلتكلفة من خالل تلسَثسثت تلضرَبَة
تلمنثسبة بؤلغثء تلرسوم تلجمركَة وضرتبج تلمبَعثت علً تلوتردتت منهث وتخفَض تلرسوم تلجمركَة علً
مستلزمثتهث فً تلمستقبل .
 -9وضع مخطط عملٍ من أجل تستبثق تلحثجثت تلمستقبلَة من تلكفثءتت تلتٍ تنثسج تلبرنثمج تلوطنٍ لتطوَر
مسثلك صنثعَة خضرتء ،بتنسَق مع مختلف تلشركثء تالجتمثعََن وتالقتصثدََن وتألكثدَمََن ،مع تلحرص
علً إدمثج تلبعد تالقلَمٍ .كمث َتعَن تشجَع مبثدرتت تلبحث تلعلمٍ وتلتطوَر وتالبتكثر تلتكنولوجٍ تلمنتج
لبرتءتت تالخترتع ،تلتٍ تشمل مجموع تلمسثلك تلصنثعَة لالقتصثد تألخضر
 -9تطوَر تلبعد تالجتمثعٍ وتلسلوك تالجتمثعٍ فٍ إطثر تالقتصثد تألخضر ،مع تالرتكثز علً «تلمَثثق
تالجتمثعٍ» تلذٌ أعده تلمجلس تالقتصثدٌ وتالجتمثعٍ كمرجعَة أسثسَة.وكذلك وضع تدتبَر فعثلة لتعمَم
آلَثت تلمسإولَة تالجتمثعَة وتلبَبَة دتخل تلمقثوالت وتفعَل تلترسثنة تلقثنونَة تلبَبَة تلموجودة بوضع
وسثبل للمرتقبة وتلتتبع تلمنثسبَن ،وتطبَق مبدأ «تلملوث َدفع» ،وإصدتر تلقثنون تلمتعلق بثلمَثثق تلوطنٍ
للبَبة وتلتنمَة تلمستدتمة.

الخاتمة :
تضحٍ هنثك تفرقة تلَوم فٍ تلتنمَة بَن مفهومهث تلتقلَدٌ ومفهومهث تلمستحدث وتلذٌ َرتبط بشكل أسثسٍ
بتحقَق تالستدتمة تلبَبَة من تلحفثظ علٍ تلنظم تالَكولوجَة و تحدتث تلتوتزن تلبَبٍ لدرجة تن هنثك بعض
تِرتء تلتٍ تطلق علٍ تلتنمَة تلتقلَدَة تلتنمَة تلسودتء تو تلبنَة نظرت لتشوَههث للبَبة والتخثذتهث تعتبثرتت
تقتصثدَة فقط فٍ تحقَق تلتنمَة دون تلنظر الٌ تختالالت قد تحدث علٍ تلنظثم تلبَبٍ وتضحٍ تالقتصثد
تألخضر وقوتعدة هو تألسثس عند وضع أٌ تشرَعثت تو تلتزتمثت تنموَة خثصة علٍ نطثق تلمنظمثت
تلدولَة ودول تلعثلم تلمتقدم بثالضثفه تلٍ جهود حثَثة من تلدول تلنثمَة لتطبَق أسس وقوتعد تالقتصثد
تألخضر وعلَة فإن قثطرة تلتنمَة تلَوم تحتثج تلٍ تكثتف جهود تلمجتمع تلدولٍ سوَث الجل تنقثذ تلنظثم
تالقتصثدٌ تلعثلمٍ بثالضثفه تلٍ تلحفثظ علٍ حق تألجَثل تلقثدمة فٍ تلحَثة ولن َتحقق ذلك دون تعتمثد
تالقتصثد تألخضر كؤسثس تقتصثدٌ تنموٌ وتَسَر كثفة تلسبل تمثمة لتحقَق تهدتفة بمث َتالبم مع تلظروف
تالجتمثعَة وتلسَثسَة وتالقتصثدَة لكل دولة علٍ حدة .
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برنثمج تالمم تلمتحدة للحفثظ علً تلبَبة
وزترة تلدولة لشبون تلبَبة  ،تقرَر حثلة تلبَبة فً مصر  ، ٕٓٓ9تصدتر َونَو ٕٓٔٓ .
وزترة تلدول لشبون تلبَبة  ،جهثز شبون تلبَبة  ،تالدترة تلعثمة للثقثفة و تلتوعَة تلبَبَة  ،نشرة عن
تالقتصثد تألخضر.
تقثرَر جهثز شبنون تلبَبة تلسنوَة
برنثمج تألمم تلمتحدة للبَبة  ،تلمشروع تالخضر تلعثلمً تلجدَد  ،موجز تلسَثسثت  ،مثرس . ٕٓٓ9
عبَر محمود عبد تلحكم  ،تالقتصثد تالخضر مفهومة و قطثعثته تلمختلفة  ،تلمجلة تلعلمَة لالقتصثد و
تلتجثرة  ،مصر .ٕٓٔٙ ،
تالمم تلمتحدة  ،برنثمج تالمم تلمتحدة للبَبة  ،تلدورة تالستثنثبَة تلحثدَة عشر لمجلس تالدترة .
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 -9شرَف محمد علً  ،دور تالقتصثد تالخضر فً تلتنمَة تلمستدتمة فً تلوطن تلعربً  ،تلمنظمة تلعربَة
للتنمَة تالدترَة  ،بحوث ودرتسثت . ٕٓٔٗ،
 -9عثَد رتضً خنفر ،تالقتصثد تلبَبً "تالقتصثد تالخضر  ،مجلة تسَوط للدرتسثت تلبَبَة  ،تلعدد تلتثسع
و تلثالثونَ ،نثَر ٕٗٔٓ .
ٓٔ -قثنون تلبَبة تلمصري  ،تلجرَدة تلرسمَة تلمصرَة
ٔٔ -تلمنتدي تلعربً للبَبة و تلتنمَة (أفد )  ،تلتقرَر تلسنوي تلرتبع  ،تالقتصثد تالخضر فً عثلم عربً
متغَر . ٕٓٔٔ ،
ٕٔ -رتلً مجدالنً  ،مفثهَم ومبثديء تالقتصثد تالخضر  ،تدرة تلتنمَة تلمستدتمة و تالنتثجَة ،
تلَونَسكو . ٕٓٔٓ ،
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ٗٔ -تحمد عبد تلرحَم تلكوتز  ،تالقتصثد تالخضر و تلبلدتن تلعربَة  ،بحوث و مقثالت ٕٓٔٗ ،
٘ٔ -أحمد مبثرك سثلم سعَد  ،تلحمثَة تلتشرَعَة للبَبة  ،جثمعة نثَف تلعربَة للعلوم تالمنَة  .تلرَثض ،
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 -ٔٙتمَن مصطفً محمد  ،تلحمثَة تالجرتبَة للبَبة  ،مجلة تلحقوق للبحوث تلقثنونَة مصر ٕٓٓٓ ،
 -ٔ٩دكتور تحمد جمثل تلدَن موسً  ،تلحمثَة تلقثنونَة للبَبه فٍ مصر  :تلوتقع و منهج تالصالح ،
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