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 شكر وتقدير
 
أجريت هذه الدراسة بفضل جهود موظفي اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، ال سيما شعبة  

وتود  . التنمية المستدامة واإلنتاجية، وقسم القطاعات اإلنتاجية، وموظفي منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
الدراسة أو شاركوا في مناقشتها خالل  إعدادء من المنطقة العربية الذين ساهموا في الخبرا اللجنة أن تشكر

 .3103نوفمبر /تشرين الثاني 5االجتماع الذي ُعقد في الكويت في 
 
وتعرب اللجنة عن امتنانها لفريق المراجعة الخارجية للدراسة، وتحديدًا السيدة أولرايك لهر، والسيد  

 .ء الحلوزياد شماس، والسيدة ندا
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 موجز تنفيذي
 
تتناول هذه الدراسة التقدم المحرز في المنطقة العربية في مجال التحول إلى االقتصاد األخضر،  

حول، وتركز على وتستعرض السياسات المعتمدة واإلنجازات المحققة في مختلف القطاعات دعمًا لهذا الت
وتتطرق الدراسة إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة، .  التحديات التي تواجه البلدان والفرص المتاحة أمامها

والنهج الذي اعتمدته .  خضراءالخدمات المنتجات والعمليات وال طبيعةإلى وذات الدور االقتصادي الرئيسي، 
قابالت مع عدد من رواد األعمال، لالستفادة من تجاربهم الدراسة هو نهج يبدأ من القاعدة، ويستند إلى م

 .والوقوف على التحديات األساسية التي تواجههم وأبرز العوامل التي يمكن أن تدعم عملية التحول
 
وتوضح الدراسة المفاهيم األساسية الواردة فيها كاالقتصاد األخضر، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة،  

وتبين أهمية هذه المشاريع في المنطقة ودور المؤشرات في رصد   .متوسطة الخضراءوالمشاريع الصغيرة وال
 .فعالية التحول

 
وتقدم الدراسة مجموعة من المؤشرات واألدوات اإلحصائية لمساعدة الحكومات والمؤسسات على  

ركز على عدة وألن عملية الرصد يجب أن ت  .رصد التقدم في تحول المنطقة العربية إلى االقتصاد األخضر
مؤشرات المستوى الكلي لرصد ( 0) :مستويات أيضًا ةمستويات، تأتي المؤشرات المستخدمة موزعة على ثالث

مؤشرات ( 2)مؤشرات المستوى المتوسط لرصد االقتصاد األخضر والنمو األخضر؛ ( 3)التنمية المستدامة؛ 
خالل استخدام مجموعة متنوعة من  فمن.  المستوى الجزئي لرصد أداء المشاريع المتوسطة والصغيرة

المؤشرات واألدوات اإلحصائية وإخضاعها لبعض التعديالت أو دمجها معًا أحيانًا، يصبح باإلمكان تكوين 
 .صورة واضحة عن عملية التحّول إلى االقتصاد األخضر في المنطقة العربية

 
ل عرض تجارب ناجحة وبرامج وتتناول الدراسة وضع االقتصاد األخضر في المنطقة العربية من خال 

 .وسياسات معتمدة من قطاعات مختلفة في المنطقة
 
عالمات أو إشارات تدل على عملية التحول في المنطقة العربية،  يتناولوالدراسة هي عبارة عن بحث  

وتعرض المحركات الوطنية .  وذلك من خالل استعراض خصائص االقتصاد األخضر وتطبيقاته وتجاربه
وإلنجاح عملية التحول .  لالقتصاد األخضر التي يمكن تفعيلها على مستوى القطاعين العام والخاص والدولية

بها، وتعزيز  ملإلى االقتصاد األخضر، تطلب من حكومات المنطقة تقييم المفاضالت التي قد يتعين عليها الع
ية التحول إلى االقتصاد وتقترح مجموعة مؤشرات تصلح لرصد عمل.  التمويل األخضر ونقل التكنولوجيا

 .األخضر في قطاعات محّددة
 
وتتناول الدراسة خصائص المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية، ودورها في تحقيق  

كما تقّيم قدرتها على المساهمة في التحول إلى االقتصاد األخضر المنخفض الكربون من .  التنمية المستدامة
خضراء الناشئة، واالستفادة من الفرص المتاحة في مجالي االبتكار البيئي وإنشاء خالل توسيع القطاعات ال

وفي مجال  . فتعرض نماذج لمثل هذه الفرص في مجال تصنيع سلع بيئية أو تقديم خدمات.  أسواق جديدة
رة النفايات اآلثار الناتجة من القطاعات الملّوثة المعروفة بكث تخفيفالمشاركة في االقتصاد األخضر من خالل 

وتعرض الدراسة أيضًا بعض التحديات التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة الخضراء في .  وقلة الجدوى
 .المنطقة العربية على المستويين الكلي والجزئي
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فهذه الدراسة تقّدم أدوات في السياسة العامة وتدابير عملية لدعم التحول إلى االقتصاد األخضر،  
وباستطاعة الحكومات إطالق عملية .  د وتعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة الخضراءوتحسين الرص

ويجب أن .  التحول هذه من خالل سياسات عدة، وال سيما تشجيع توفير تمويل خاص للمشاريع الخضراء
لعربية هي تراعي التدابير المتخذة الظروف المحلية، مع العلم أن القطاعات ذات األولوية في معظم البلدان ا

ولمواجهة التحديات الكبيرة الماثلة، على الحكومات تحسين آليات .  الزراعة والمياه والطاقة والنقل والبناء
 .الرصد وبناء القدرة المؤسسية



 

 

 ةــمقدم
 
جانيرو، البرازيل، في مؤتمر  يع قادة العالم مرة أخرى في ريو د، اجتم3103يونيو /في حزيران 

لمتابعة اإلطار الدولي للتنمية المستدامة، بدءًا بإعالن ريو بشأن ( 31+ريو)ية المستدامة األمم المتحدة للتنم
، وسائر المعاهدات التي اعُتمدت في األعوام الماضية بشأن هذا 30البيئة والتنمية، وجدول أعمال القرن 

 .الموضوع
 
وكما في المؤتمر .  ةُعقد في ظل ظروف سياسية واقتصادية عصيب 31+وال شك فيه أن مؤتمر ريو 

، اختلفت وجهات النظر حول إمكانات نجاح المؤتمر أو فشله، في ظل تباعد في المواقف 0993األول في عام 
 .والتوقعات إزاء ما يمكن تحقيقه خالل هذه األوقات الصعبة

 
الفقر، وتناول المؤتمر موضوعين أساسيين هما االقتصاد األخضر في التنمية المستدامة والقضاء على  

وقد نوقش هذان الموضوعان بالتفصيل خالل المفاوضات حول الوثيقة  . واإلطار المؤسسي للتنمية المستدامة
وكان العتماد مفهوم االقتصاد األخضر موضوعًا أساسيًا ".  المستقبل الذي نريد"الختامية التي حملت عنوان 

وأصدر عدد  . ثفة الموّسعة، واالهتمامات الدوليةللمؤتمر دور في إحالل هذا المفهوم في صلب المناقشات المك
وبالرغم من هذا االهتمام الدولي، ال يزال مفهوم .  من المنظمات الدولية تقارير تناولت هذا المفهوم بالتفصيل

االقتصاد األخضر جديدًا على المنطقة العربية، حيث النقص في مبادرات االقتصاد األخضر وندرة اإلحصاءات 
 .بشأنها

 
وسبقت المؤتمر مفاوضات شائكة حول االقتصاد األخضر، وأعربت العديد من البلدان النامية عن قلق  

من زيادة الحماية التجارية، وتشديد الشروط على المساعدة والتمويل، واحتمال فرض نموذج واحد على الجميع 
.  وتحقيق األهداف االجتماعيةفي تطبيق هذا المفهوم، في ظل ضرورة زيادة التركيز على القضاء على الفقر 

ومن النتائج اإليجابية التي أدى إليها المؤتمر أن المجتمع الدولي أعاد تحديد مفهوم االقتصاد األخضر إلكسابه 
 .المزيد من التوازن والمرونة والواقعية، والنأي به عن ما ُيطرح من شواغل ومخاطر

 
دأ من القاعدة، ويحَدد على أساس االحتياجات وفي التفسير الجديد لالقتصاد األخضر أنه نهج يب 

لهذا  ونتيجة  .واألولويات المحلية والوطنية واإلقليمية، وليس نموذجًا اقتصاديًا يفرض من القمة على القاعدة
تطبيقه بعيدًا عن الظروف الوطنية،  والالتفسير الجديد، لم يعد المفهوم معزواًل عن الخصائص اإلقليمية، 

فما من نموذج واحد .  صادية، والمواقع الجغرافية، والخيارات واألولويات في السياسة العامةوالنظم االقت
 .لالقتصاد األخضر، بل نماذج عديدة يمكن تطبيقها حسب اختالف الظروف وطبيعة االقتصادات

 
القتصادية، وهذه التعددية مفيدة للمنطقة العربية، حيث االختالف بين البلدان من حيث مستويات التنمية ا 

وتظهر أهمية هذا التوصيف الواسع لالقتصاد األخضر عند تحليل .  والظروف البيئية، واألولويات اإلستراتيجية
 .التقدم ورصد السياسات والقرارات والبرامج

 
وتبين هذه الدراسة التقدم الذي حققته المنطقة العربية في اعتماد سياسات االقتصاد األخضر وتطبيقها،  

وتوضح مختلف التحديات التي تواجه بلدان المنطقة في التحول إلى .  زات المحققة في مختلف القطاعاتواالنجا
وتعرض مجموعة من المؤشرات لرصد عملية التحول، وتتناول .  االقتصاد األخضر، والفرص المتاحة أمامها

يمكن ذه الدراسة هي بمثابة أداة وه . المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها من المحركات االقتصادية الهامة
فهي تحدد مجموعة من الخيارات المطروحة .  أن تستخدمها الحكومات العربية في رصد األنشطة الخضراء
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أمام الحكومات على صعيد سياسات االقتصاد األخضر، وال سيما في ما يتعلق بدعم المشاريع الصغيرة 
 .ية التحولوالمتوسطة الخضراء، وتعزيز قدرتها على رصد عمل

 
فهي .  فللمشاريع الصغيرة والمتوسطة دور رئيسي في االقتصادات الوطنية في معظم البلدان العربية 

.  جمالي، وتشكل نسبة كبيرة من القطاع الخاص، وتساهم في الناتج المحلي اإلتستوعب الكثير من القوى العاملة
عى الدراسة إلى تحديد مدى قدرة هذه المشاريع على وللبحث في التحّول إلى االقتصاد األخضر في المنطقة، تس

ومساهمة .  التحول إلى االقتصاد األخضر، وإنتاجها سلع وخدمات خضراء، ومشاركتها في الثورة الخضراء
المشاريع الصغيرة والمتوسطة في االقتصادات الوطنية تختلف بين بلد وآخر، وقد تكون ضعيفة نسبيًا في بعض 

 .الخليجي، لكنها مع ذلك تدل على مستوى التحول في المنطقة بلدان مجلس التعاون
 
وتتضمن الدراسة أيضًا مجموعة من المؤشرات التي تساعد الحكومات والشركات على رصد التحول  

 وضعتهاوتستند هذه المؤشرات إلى مؤشرات أخرى .  إلى االقتصاد األخضر على المستويين الكلي والجزئي
دولية وتغطي النمو األخضر واالقتصاد األخضر، وتتضمن أدوات للرصد وضعتها مجموعة من المنظمات ال

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، وتساهم في تقييم أثر التقدم في النمو 
لقة بالنمو فمؤشرات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية المتع.  االقتصادي على البعدين االجتماعي والبيئي

على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما يمكن دمجها بمؤشرات منظمة األمم  األخضر يمكن تكييفها لتركز
المتحدة للتنمية الصناعية حول كفاءة الموارد واإلنتاج األنظف لرصد أداء الشركات الفردية في النمو األخضر 

العربية بيانات تفيد الحسابات البيئية الوطنية، وتحديدًا  وتجمع حكومات البلدان.  الذي ال يضر بالبيئة والمجتمع
ويمكن استخدام هذه البيانات في رصد مدى استخدام أو سوء استخدام المشاريع . في قطاعي المياه والطاقة

 .الصغيرة والمتوسطة أو النظام االقتصادي ككل للموارد البيئية
 
تحّول إلى االقتصاد األخضر باستخدام المؤشرات وتؤكد الدراسة إمكانية تكوين صورة واضحة عن ال 

وبالرغم من التقدم الملموس، ال يزال .  واألدوات اإلحصائية، سواء من خالل تكييفها أم دمجها، عند االقتضاء
رصد التحّول إلى االقتصاد األخضر وال سيما في المنطقة العربية مقيدًا بعدد من العوائق لضعف البنى 

في الموارد، وال سيما تلك الالزمة لوضع وإجراء مسوح متخصصة في مجاالت البيئة األساسية، والنقص 
وفي محاولٍة لسد هذا النقص، تقدم الدراسة مجموعة توصيات لمساعدة البلدان العربية في .  والمياه والطاقة

 .رصد عملية التحول إلى االقتصاد األخضر وتحقيق النمو األخضر
 
ة بشأن ُسبل المضي قدمًا، تستعرض الدراسة المؤشرات على المستوى الكلي لتوجيه الحكومات العربيو 

األمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى، وال سيما منظمة التعاون والوسيط والجزئي التي وضعت بإشراف 
وقد أجريت مقابالت مع عدد من رواد األعمال في ُعمان والكويت ولبنان ومصر .  االقتصادي والتنمية

 .لى أهم التحديات التي تواجههم واإلمكانيات المتاحة لهمللوقوف ع
 
محدودة على المستوى المي، تبقى المعلومات والبيانات وبالرغم من وفرة المعلومات على المستوى الع 

ويسعى هذا التقرير إلى تكييف المفهوم العالمي لالقتصاد األخضر مع خصوصيات المنطقة العربية .  اإلقليمي
 .هذا التكييف على دقة التحليل ثردون أن يؤ
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 ياألساس المفاهيم  -أواًل
 

 تعريف المصطلحات  -ألف
 

 االقتصاد األخضر والنمو األخضر  -0
 
. خالل األعوام الماضية، حّل موضوع االقتصاد األخضر في صلب مناقشات السياسات العامة 
ُيبشر بنموذج جديد للنمو االقتصادي " راالقتصاد األخضر في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفق"و

قتصاد األخضر إلى تزايد سريع وأدى االهتمام باال  يضمن القضاء على الفقر من غير أن يمّس بصحة البيئة
األدبيات والممارسات الدولية التي تركز على االقتصاد األخضر وعلى المفاهيم المتصلة به كالنمو في 

القتصادية واالجتماعية في األمم المتحدة مؤخرًا دلياًل إرشاديًا عن وأصدرت إدارة الشؤون ا . األخضر
 . تعريفًا للنمو األخضر 02االقتصاد األخضر يتضمن ما ال يقل عن ثمانية تعريفات لالقتصاد األخضر و

 .المادة الواردة في هذه الدراسة وُيستند إلى بعض من هذه التعريفات في
 
تحسين رفاه "لبيئة االقتصاد األخضر بأنه االقتصاد الذي يؤدي إلى ويعّرف برنامج األمم المتحدة ل 

ضرار التي تتهدد النظم البيئية اإلنسان وتحقيق اإلنصاف االجتماعي، ويسهم في الحد من المخاطر واأل
وتعرف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية النمو األخضر بأنه النمو االقتصادي   .(1)الموارد اإليكولوجيةو
  .(2)الضرورية لرفاه اإلنسانتأمين الموارد والخدمات البيئية  الستمرارذي يحفظ الثروات الطبيعية الالزمة ال

وتعّرف اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ النمو األخضر بأنه النمو االقتصادي الذي يدعم 
 .(3)االنبعاثات الكربونية التنمية المستدامة بيئيًا والشاملة اجتماعيًا والمنخفضة

 
ويبين المنتدى العربي للبيئة والتنمية في تقريره عن االقتصاد األخضر أن أحد المبادئ األساسية  

لالقتصاد األخضر يقتضي إيالء القدر نفسه من االهتمام للتنمية االقتصادية والعدالة االجتماعية واالستدامة 
 .(4)على كفاءة استخدام الثروات الطبيعية وتوزيعها لتنويع االقتصاد ويركز االقتصاد األخضر كثيرًا . البيئية

 
قتصاد األخضر والنمو األخضر أوصت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية البلدان بتطوير ولتحقيق اال 

صناعات وفرص عمل وتكنولوجيات خضراء جديدة وإعداد أنشطة وكفاءات خضراء، وتطوير المهارات 
وال بد للحكومات من إدارة عملية تحويل بعض القطاعات التقليدية إلى قطاعات  . عمل وتحويلهايجاد فرص الإو

رأسمال واليد العاملة ضمن السيما إعادة توزيع  خضراء ومعالجة أثر ذلك على توزيع العمال وفرص العمل ال
.  االقتصادي عن األداء البيئيويقضي تحقيق النمو األخضر بفك ارتباط األداء  . القطاع الواحد وبين القطاعات

لذلك على البلدان اعتماد تكنولوجيات حديثة وتطوير منتجات جديدة وتلبية أنماط الطلب الجديدة من األسر 
 .(5)المعيشية والشركات والحكومات وتعزيز االستثمار في البيئة باعتباره محركًا للنمو االقتصادي

                                                      

(1) UNEP, 2011, p. 6. 

(2) OECD, 2011a, p. 17. 

(3) ESCAP, Asian Development Bank and UNEP, 2012, p. 17. 

 .3100حسين أباظة وآخرون،  (4)

(5) OECD, 2010a, para 1; and OECD, 2010b, para. 3. 
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تعريفًا متفقًا عليه لالقتصاد األخضر ولكنها تتضمن بعض  31+وال تقدم الوثيقة الختامية لمؤتمر ريو 
فتعترف مثاًل بضرورة أن تنظر الحكومات في التكاليف والمخاطر  . التوجيهات لتفسير هذا المفهوم وتطبيقه

والفوائد والفرص التي تنطوي عليها مختلف خيارات السياسة العامة وذلك وفقًا لقدرات كل بلد والظروف 
يجاد فرص إوعلى الحكومات اعتماد سياسات تهدف إلى الحد من الفقر وتحقيق رفاه اإلنسان و . هالسائدة في

ولوضع هذه السياسات ال بد   .العمل وتعزيز كفاءة الطاقة والموارد وتشجيع االبتكار التكنولوجي وحماية البيئة
عية والبيئية واالقتصادية للتنمية من اعتماد عملية شاملة لصنع القرارات تأخذ في الحسبان الركائز االجتما

 . ومن الضروري أن تكون هذه السياسات شفافة وشاملة وأن تدعمها المؤسسات واألنظمة النافذة.  المستدامة
ومن األهمية تحقيق   .وعلى كل بلد أن يتناول االقتصاد األخضر من وجهة مختلفة حسب ظروفه وأولوياته

 .زم لها ونقل التكنولوجيا إليهان النامية وتوفير التمويل الالالتعاون الدولي لبناء قدرات البلدا
 
واتفقت الحكومات على تطوير االقتصاد األخضر وفقًا للمبادئ السبعة والعشرين التي ينص عليها  

وركزت على ضرورة .  ، وخطة جوهانسبرغ للتنفيذ30إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية، وجدول أعمال القرن 
 قتصاد األخضر في تحقيق األهداف اإلنمائية المتفق عليها دوليًا كاألهداف اإلنمائية لأللفية، أن يساهم اال

 .كي ال يتناقض مع المبادئ العالمية واألهداف المحددة في مؤتمرات القمة السابقة التي عقدتها األمم المتحدة
 

 المشاريع الصغيرة والمتوسطة  -3
 
وألغراض هذه الدراسة تعرف المشاريع   .لمتوسطة بين بلد وآخريختلف تعريف المشاريع الصغيرة وا 

 :الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية على أنها المشاريع التي
 

  عاماًل؛ 351ال تضم أكثر من 
 تساهم مساهمة محدودة في الناتج اإلجمالي في قطاع عملها؛ 
 تعتمد نظام اتصال داخلي مبسط يكون عادًة غير رسمي؛ 
 كثيرًا ما يكونان من أسرة واحدةعمليات ويتخذ القرارات فيها شخص واحد أو شخصان يدير ال. 

 
وهذه المشاريع تؤدي دورًا فاعاًل في االبتكار  . وتنطبق هذه المعايير على معظم المشاريع في المنطقة 

والمشاريع   .رودفع عجلة النمو االقتصادي، وباستطاعتها أن تصبح محركًا لالقتصاد األخضر والنمو األخض
الصغيرة والمتوسطة في البلدان المتقّدمة والمرتفعة النمو هي رافد التنمية االقتصادية ومصدر لفرص العمل 

في  99وفي البلدان األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية تشكل هذه المشاريع نحو   .المستدامة
ويمكن لهذه المشاريع أن تؤدي الدور نفسه في  . العملالمائة من مجموع المشاريع، وتؤمن حوالي ثلثي فرص 

 .المنطقة العربية إذا توفرت لها البيئة المؤازرة
 
والمشاريع الصغيرة والمتوسطة هي مصدر أساسي لفرص العمل في المنطقة العربية وتؤدي دورًا  

والشبكات الصناعية الخضراء ف مع سالسل اإلنتاج فريدًا في تحقيق التحول المتوازن بفضل قدرتها على التكّي
وترتبط هذه المشاريع ارتباطًا وثيقًا بركائز   .الجديدة، ومع تطبيقات األغذية الزراعية والزراعة العضوية

 .التنمية المستدامة الثالث، وتؤثر مباشرًة على رفاه األفراد وقوة االقتصاد وحماية البيئة
 

 المشاريع الصغيرة والمتوسطة الخضراء  -2
 
  .دف النمو األخضر إلى حماية البيئة مع زيادة اإلنتاج وإيجاد فرص العمل، وإلى الحد من الفقريه 

وتؤدي المشاريع الصغيرة والمتوسطة الخضراء، من خالل أنماط اإلنتاج وتطبيقات التكنولوجيا والممارسات 
( اإلسكوا)واالجتماعية لغربي آسيا وتعرف اللجنة االقتصادية   .اإلدارية، دورًا حيويًا في تحقيق النمو األخضر
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 أو التي تنتج /المشاريع الصغيرة والمتوسطة الخضراء بأنها المشاريع التي تعتمد عمليات مراعية للبيئة و
 وهي في الحالتين يمكنها تأمين متطلبات التحول إلى .  سلعًا خضراء باستخدام عناصر إنتاج خضراء

 .االقتصاد األخضر
 

 د الفعالمؤشرات الرص  -باء
 
يتطلب النجاح في تحقيق النمو األخضر والتحول إلى االقتصاد األخضر اعتماد سياسات ترتكز على  

والدقة في قياس المؤشرات المالئمة ورصد الموارد هي   .فهم محددات هذا التحول وأوجه المفاضلة أو التآزر
لألداء االقتصادي ال سيما الناتج المحلي  فالمقاييس التقليدية . لتحقيق نمو أكثر استدامة شرط ال غنى عنه

 اإلجمالي ال تحسب نضوب الموارد الطبيعية مع أنه يؤثر على إمكانات النمو في الحاضر والمستقبل بقدر 
األخضر رصد التقدم  وعلى الحكومات المعنية بالتحول إلى االقتصاد . رأسمال واليد العاملةالال يقل عن تأثير 

وستكون البيانات التي يوفرها هذا الرصد من  . س مجموعة واسعة من المعايير واألهدافعلى أسافي التزامها 
العناصر األساسية التي ُيبنى عليها القرار وتوضع وتنّفذ على أساسها استراتيجيات النمو األخضر على 

 .الصعيدين الوطني والمحلي
 
ؤشرات تستند إلى بيانات قابلة ويتطلب رصد التقدم المحرز في التحول إلى االقتصاد األخضر م 

وبسبب طبيعة االقتصاد األخضر المتعددة األبعاد، من الضروري أن تتناول   .للمقارنة على الصعيد الدولي
وال بد أيضًا من اعتماد مؤشرات   .باإلضافة إلى العناصر األخرى المرتبطة به ةاألساسي هالمؤشرات عناصر

قتصادي واالجتماعي والبيئي ومؤشرات على مستوى المشروع تتناول على المستوى الكلي تتناول األداء اال
 .بها التحول إلى االقتصاد األخضرالتغييرات الداخلية التي يتطل

 
 مؤشرات التنمية المستدامة  -0

 
يعمل المجتمع الدولي على صياغة مجموعة من المؤشرات لرصد أداء البلدان والمناطق في األبعاد  

ويمكن أن تشمل هذه المؤشرات جوانب التنمية المختلفة   .ماعية والبيئية للتنمية المستدامةاالقتصادية واالجت
وأن تساهم في تحديد المجموعة الجديدة من أهداف التنمية المستدامة التي يجري إعدادها باعتبارها حصيلة 

 .31+لمؤتمر ريو
 
معّين على صعيد وضع السياسات وتعنى مؤشرات التنمية المستدامة برصد التقدم المحرز في بلد  

والبرامج المطلوبة لتحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية، واألمن الصحي، والنمو المنخفض الكربون، وحماية 
ويقود مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة عملية إعداد مؤشرات التنمية  . الموارد الطبيعية

 .المستدامة للمنطقة العربية
 
 .امة البيئية ودليل األداء البيئييكمل هذه المؤشرات دليل االستدو 
 

 مؤشرات االقتصاد األخضر والنمو األخضر  -3
 
أعد برنامج األمم المتحدة للبيئة ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية مجموعة من المؤشرات الدولية  

إذ ُتعنى بقياس أداء كل  ة،ية األهمية لهذه الدراسوهذه المؤشرات بغا  .التي تقيس التحّول إلى االقتصاد األخضر
 .بلد في تحقيق النمو االقتصادي من دون المساس بسالمة البيئة
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واقترح برنامج األمم المتحدة للبيئة استخدام المؤشرات المتوفرة حاليًا لقياس التحول االقتصادي،  
 التعاون االقتصادي والتنمية فأعدت مؤشرات  ا منظمةأم . وكفاءة الموارد، والتقدم المحرز، ورفاه اإلنسان

 . عملالال تنحصر بقياس األداء االقتصادي مع الحفاظ على الموارد إنما تشمل أيضًا تقييم نوعية الحياة وفرص 
لذلك ستتوسع هذه الدراسة في تناول هذه المؤشرات وتقييم إمكانية تكييفها حسب قياس المشاريع الصغيرة 

 .طقة العربيةوالمتوسطة في المن
 

 مؤشرات المشاريع الصغيرة والمتوسطة الخضراء  -2
 
أعدت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية أداة للصناعة التحويلية المستدامة يمكن استخدامها على  

مستوى المشاريع واستكمالها بمؤشرات اإلنتاج األنظف المَتسم بالكفاءة في استخدام الموارد التي وضعتها 
وفي البلدان العربية يمكن أن   .األمم المتحدة للتنمية الصناعية لرصد إنتاجية الموارد وحدة التلوثمنظمة 

االقتصاد األخضر وأن  بمبادئتستخدم المشاريع الصغيرة والمتوسطة هذه المؤشرات لتقييم مدى التزامها 
ويصلح عدد الشركات . ير عملياتهالتخض (ISO 14001)للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي  00110تستعين بمعيار 

وعلى مستوى المشاريع، يمكن . الحائزة على شهادات بيئية كمؤشر جيد لرصد التحول إلى االقتصاد األخضر
وتعرض هذه الدراسة   .أن يساعد حساب البصمة اإليكولوجية على رصد التحول إلى اإلنتاج األخضر

جالت التجارية وغرف التجارة التي يمكن االنطالق منها مجموعة من اإلحصاءات والتقارير الوطنية من الس
 .لجمع البيانات عن الشركات الخضراء الحديثة
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 الرصد والمؤشرات  -ثانيًا
 
كثيرة هي المؤشرات واألدوات اإلحصائية التي يمكن استخدامها لرصد التقدم في التحول إلى االقتصاد  

إمكانية تحديد رفاه األجيال الحاضرة ( 0: )ذه المقاييس علىوتتوقف فعالية ه  .األخضر في المنطقة العربية
توفر المعلومات ( 2)تناول العناصر االقتصادية واالجتماعية والبيئية وأوجه الترابط بينها؛ ( 3)والمقبلة؛ 

ويجب اعتماد مؤشرات تقيس   .الالزمة لواضعي السياسات الذين يشاركون في إعداد آليات وحوافز االستثمار
التي  وات وتوفر معلومات عن كيفية استخدام كل بلد لقاعدته اإلنتاجية وتأخذ في الحسبان التنمية المستدامةالثر

 .تتجاوز حدود البلد الواحد
 
وتساعد المؤشرات في تكوين صورة عامة عن القضايا واالتجاهات الرئيسية التي يجب تناولها عند  

بل توجه االهتمام إلى ال تعطي صورة كاملة عن كل عنصر،  غير أن هذه المؤشرات  .وضع السياسات العامة
وهذه المؤشرات هي  . التي يكون من المجدي تحليلها والتدّخل فيها على مستوى السياسة العامةالمجاالت 

وقد يحتاج واضعو   .مجرد أدوات قياس وعلى واضعي السياسات تكييفها مع االحتياجات واألولويات الوطنية
معلومات نوعية أخرى كالبيانات البيئية والجغرافية واالجتماعية واالقتصادية والهيكلية السياسات إلى 

ويمكن دعم قيمة هذه المؤشرات عند ربطها بأهداف أو بقيم  . رات على صعيد البلدوالمؤسسية لتفسير التغّي
 .مرجعية، مثل عالمات القياس وخطوط األساس والغايات المحّددة

 
لذلك صنفت .  ة رصد التحول إلى االقتصاد األخضر على مستويات عدةويجب أن تجري عملي 

مؤشرات المستوى ( 3)مؤشرات المستوى الكلي لرصد التنمية المستدامة؛ ( 0: )المؤشرات ضمن ثالث فئات
مؤشرات المستوى الجزئي لرصد أداء المشاريع ( 2)المتوسط لرصد االقتصاد األخضر والنمو األخضر؛ 

 .سطةالصغيرة والمتو
 

 التنمية المستدامة: مؤشرات المستوى الكلي  -ألف
 
المجتمع الدولي إلى وضع مؤشرات للتنمية  30دعت األمم المتحدة من خالل جدول أعمال القرن  

، استكملت لجنة التنمية 3112وفي عام  . وكررت هذه الدعوة في خطة جوهانسبرغ للتنفيذ. المستدامة
لبلدان النامية والبلدان المتقدمة والمنظمات الدولية النسخة الثالثة من مؤشرات المستدامة مع فريق خبراء من ا

 :موضوعًا 00مؤشرًا موّزعة ضمن  92التنمية المستدامة، في مجموعة من 
 

 الفقر؛ 
 الشراكة االقتصادية العالمية؛ 
 الكوارث الطبيعية؛ 
 الصحة؛ 
 المحيطات والبحار والسواحل؛ 
 التركيبة السكانية؛ 
 االقتصادية؛ التنمية 
 األرض؛ 
 المياه العذبة؛ 
 اإلدارة؛ 
 أنماط االستهالك واإلنتاج؛ 
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 التنوع البيولوجي؛ 
 المناخ؛ 
 (6)التعليم. 

 
البيئة والتنمية  وفي المنطقة العربية شكل فريق العمل العربي المعني بالمعلومات البيئية ومؤشرات 

رب المسؤولين عن شؤون البيئة في دورته الصادر عن مجلس الوزراء الع 393بالقرار  المستدامة عماًل
ويضم هذا الفريق خبراء وإحصائيين معنيين بالبيئة من مختلف  . 3112ديسمبر /العشرين في كانون األول

وتتألف األمانة الفنية المشتركة لفريق العمل من األمانة الفنية لمجلس . البلدان العربية والمنظمات اإلقليمية
ن عن شؤون البيئة، واألمانة الفنية للجنة اإلحصائية، والمكتب اإلقليمي لغرب آسيا الوزراء العرب المسؤولي

التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، واإلسكوا، والمنظمة اإلسالمية الدولية للتربية والعلوم والثقافة، ومركز البيئة 
ومهمة األمانة الفنية المشتركة   .ت البيئيةظبي العالمية للبيانا ومبادرة أبو، والتنمية لإلقليم العربي وأوروبا

وضع المؤشرات ذات األولوية في المنطقة العربية والمتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة واعتمادها وتنفيذ مشاريع 
 .الشبكة العربية للمعلومات البيئية

 
 االقتصاد األخضر والنمو األخضر: مؤشرات المستوى المتوسط  -باء

 
تقدم المحرز في التحول إلى االقتصاد األخضر بقياس استخدام الموارد الطبيعية مقابل يمكن رصد ال 

والهدف النهائي للتحول إلى االقتصاد األخضر التمكن من اإلنتاج وتحقيق النمو االقتصادي  . اإلنتاج الحقيقي
اجية البيئية وإنتاجية الموارد، وإضافة إلى مؤشرات اإلنت  .بعيدًا عن التلوث واستخدام الموارد الطبيعية الناضبة

وال بد من رصد النمو األخضر   .رات الهامةُيعتبر سلوك المستهلكين من أسر معيشية وحكومات أحد المتغّي
ر المناخ على المستوى المحلي؛ اختالف آثار تغّي( 0: )الدولي والمستوى المحلي لسببين/على المستوى الوطني

ولرصد التحول إلى االقتصاد .  ر المناخ بين منطقة وأخرىذة لمواجهة تغّياختالف آثار التدابير المتخ( 3)
األخضر أعد برنامج األمم المتحدة للبيئة ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ُنهجًا يمكن اعتمادها لتحليل 

 .التحول على المستوى المتوسط
 

 إطار عمل برنامج األمم المتحدة للبيئة  -0
 
م المتحدة للبيئة بالتعاون مع الوكاالت اإلقليمية والدولية إطار عمل لقياس التقدم نحو أعد برنامج األم 

ويستند هذا اإلطار إلى مؤشرات موجودة كالحسابات القومية واألهداف اإلنمائية لأللفية   .االقتصاد األخضر
 .(7)رفاهيةويغطي ثالثة مجاالت رئيسية هي التحول االقتصادي؛ وكفاءة الموارد؛ والتقدم وال

 
في مجال التحول االقتصادي، تقيس المؤشرات دور االقتصاد األخضر في التحّول من نمط في النمو  

يركز على الكثافة في استخدام الموارد، وتوليد النفايات، وتلويث البيئة، إلى نمط الكفاءة في استخدام الموارد، 
التحول االقتصادي التحّول إلى االستثمار في الطاقة وتشمل مؤشرات .  وإدارة النفايات، والحفاظ على البيئة

ومن األهمية االستناد في رصد التزام المشاريع   .المتجددة، وزيادة العاملين في قطاعات السلع والخدمات البيئية
ومع الحسابات القومية  . الصغيرة والمتوسطة في هذه القطاعات على النظام المنسق لتصنيف السلع والخدمات

  .قتصادي في توضيح مدى التقّدم على صعيد اقتصاد أخضراال ية والتجارية تساهم مؤشرات التحولالبيئ

                                                      

 .fhttp://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/factsheet.pd: قائمة المؤشرات الكاملة متاحة على (6)

 .أ3103برنامج األمم المتحدة للبيئة،  (7)

http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/factsheet.pdf
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ويمكن للقطاع الخاص قياس التقدم في التحول االقتصادي عن طريق رصد االستثمارات، وقد يكون من 
 .وفرها الحسابات البيئية القوميةالمجدي استخدام البيانات اإلحصائية التي ت

 
وتشمل مؤشرات الكفاءة استخدام المواد والمياه   .مات االقتصاد األخضرءة الموارد فهي من مقوأما كفا 

وبدأ الكثير  . ثات المواد الخطرة وتوليد النفايات؛ والتغّيرات في النظام اإليكولوجيانبعاوالطاقة واألرض؛ و
ويشجع . واالنبعاثات الناتجة منهامن البلدان رصد هذه المؤشرات ال سيما تلك المتعلقة باستخدام الموارد 

 .برنامج األمم المتحدة للبيئة استخدام نظام المحاسبة البيئية واالقتصادية لتوفير بيانات قابلة للمقارنة
 
 . وأما التقدم والرفاه، فّيعنى بتقييم دور االقتصاد األخضر في تلبية االحتياجات البشرية األساسية 

لع والخدمات الخضراء نحو تحسين إمكانية حصول الفقراء على إمدادات الطاقة ويمكن توجيه االستثمار في الس
وتشمل مؤشرات التقدم والرفاه الوضع الصحي للسكان،   .النظيفة والمياه المأمونة وخدمات الصرف الصحي
ائية وُترصد بعض هذه المؤشرات في إطار األهداف اإلنم  .ومستوى التعليم، وتوفر شبكات األمان االجتماعي

 .لأللفية، ومن المتوقع أن تركز أهداف التنمية المستدامة على عالقة الترابط بين النمو األخضر، والتقدم والرفاه
 

 مؤشرات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية لقياس النمو األخضر  -3
 
صيلة مؤشرًا للنمو األخضر، هي ح 35، حددت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 3100في عام  

واستندت المنظمة في  (. 0الجدول )عمل المنظمة والبلدان األعضاء والشريكة والمنظمات الدولية األخرى 
وتركز هذه المؤشرات   .اختيار المؤشرات إلى صلة المؤشر بالسياسة العامة، وصالبة التحليل، وقابلية القياس

قة على أساس الظروف االجتماعية واالقتصادية على التفاعل بين النمو االقتصادي والبيئة، ويجب تقييمها بد
 .الوطنية

 
 ون االقتصادي والتنمية ومواضيعهامجموعات مؤشرات منظمة التعا  -1 الجدول

 
 المواضيع المجموعات األساسية

 السياق االجتماعي واالقتصادي وخصائص النمو

 لبنية االقتصاديةالنمو االقتصادي وا النمو االقتصادي واإلنتاجية والقدرة التنافسية

 اإلنتاجية والتجارة
 التضخم وأسعار السلع األساسية

 أسواق العمل أسواق العمل والتعليم والدخل

 افيةراألنماط االجتماعية والديمغ
 الدخل والتعليم

 اإلنتاجية البيئية وإنتاجية الموارد

 (ستناد إلى الطلب، وباالستناد إلى اإلنتاجباال)إنتاجية ثاني أكسيد الكربون   -0   إنتاجية الكربون والطاقة

 إنتاجية الطاقة  -3  

 إنتاجية المواد  -2   إنتاجية الموارد

 المواد غير مواد الطاقة، مواد النفايات، والمواد الغذائية    

 إنتاجية المياه  -0  

 اإلنتاجية المتعددة العوامل
(yciultcauorp rotcaultluM) 

 ة المتعددة العوامل للخدمات البيئيةاإلنتاجي  -5  
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 (تابع) 1 الجدول
 

 المواضيع المجموعات األساسية

 قاعدة األصول الطبيعية

 د الطبيعيةمخزون الموار
 مخزون الموارد المتجددة

 االستخدام اإلجمالي للموارد الطبيعية  -2  
 موارد المياه العذبة  -7  

 الموارد الحرجية  -2  

 رد األسماكموا  -9  

 الموارد المعدنية  -01 مخزون الموارد غير المتجددة

 موارد األرض  -00 التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية

 موارد التربة  -03

 موارد الحياة البرية  -02

 نوعية الحياة من الناحية البيئية

 ئية والتكاليف ذات الصلةسباب بيمشاكل الصحة التي تعود أل  -00 الصحة والمخاطر البيئية 

 التعرض للمخاطر الطبيعية أو الصناعية والخسائر االقتصادية   -05

 الحصول على خدمات معالجة مياه الصرف الصحي وإمدادات مياه الشرب  -02 الخدمات والمرافق البيئية

 الستجابة من خالل السياسة العامةالفرص االقتصادية وا

 البحث والتطوير في مجاالت هامة لالقتصاد األخضر  -07 التكنولوجيا واالبتكار

 األخضر براءات االختراع في مجاالت هامة للنمو  -02

 االبتكارات المتعلقة بالبيئة  -09 

 إنتاج السلع والخدمات البيئية  -31 السلع والخدمات البيئية

 للنمو األخضر التدفقات المالية الدولية الهامة  -30 التدفقات المالية الدولية

 الضرائب المتعلقة بالبيئة  -33 األسعار والتحويالت 

 تسعير الطاقة  -32

 تسعير المياه واسترداد التكاليف  -30

 القوانين وُنهج اإلدارة
 التدريب وتنمية المهارات

 مؤشرات ينبغي إعدادها  -35
 

 . OECD, 2011a, p. 32:المصدر

 
التي تواجهها المنطقة العربية ارتباطًا مباشرًا بمؤشرات منظمة التعاون ترتبط بعض التحديات البيئية  

فمؤشرات اإلنتاجية البيئية وإنتاجية الموارد متصلة بالكفاءة في استخدام  (. 0الجدول )االقتصادي والتنمية 
ات قاعدة وتتناول مؤشر . المياه والطاقة ويمكن استخدامها لقياس التحول على المستويين المحلي والوطني

ومن المؤشرات األساسية لنوعية الحياة من الناحية  . األصول الطبيعية المياه العذبة واألحراج والموارد البرية
ولمواجهة التحديات المطروحة قد يكون  . البيئية إمكانية الحصول على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي

ويمكن  . ط اإلنتاج واالستهالك والشراء واالستثمارمن الضروري مراجعة السياسات العامة بهدف تغيير أنما
على الصعيدين الوطني والمحلي لتحديد الثغرات ورصد التقدم في  0استخدام المؤشرات الواردة في الجدول 

 .ل إلى االقتصاد األخضرتطوير األداء ألن أي تحسن في هذه المجاالت سيساعد على التحو
 
ولكن تتوفر  ،ر المناخ والظروف البيئية على المستوى الوطنيتغّيوفي معظم البلدان، ينبغي مواجهة  

ستدامة وكفاءة ت واألنشطة الهادفة إلى تحقيق االبعض أدوات السياسات للسلطات المحلية وتشمل المشتريا
عوامل دارات المحلية إصدار تقارير تناول العالقة الثالثية بين الويمكن لإل . الطاقة في األبنية والبيئة الحضرية

 .االجتماعية واالقتصادية والبيئية
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ويبين المثل التالي إحدى المبادرات المحلية التي أطلقت في كوبنهاغن لتطبيق مؤشرات منظمة التعاون  
 (.0الشكل )االقتصادي والتنمية لقياس النمو األخضر 

 
 متابعة التحول األخضر في كوبنهاغن الكبرى  -1الشكل 

 
 نتاجية البيئية وإنتاجية الموارداإل   الفرص االقتصادية 

 نبعاثاتنصيب الفرد من اال   البحث والتطويرفي العاملون  
 استهالك الطاقة   طالب التعليم العالي 
 استهالك المياه   "األخضر"طالب التعليم العالي  
 ات في المناطقجمع النفاي   نسبة اإلنفاق على البحث والتطوير من الناتج المحلي اإلجمالي 
 نصيب الفرد من إعادة التدوير   "الخضراء"ختراع براءات اال 
 معالجة األراضي الملوثة   العاملون في تجارة السلع والخدمات البيئية 
    لسلع والخدمات البيئيةاحجم المبادالت التجارية من  
    االستثمار األجنبي المباشر 

 

 الشرح

  ظمة التعاون االقتصادي والتنميةأفضل من متوسط من
  يعادل متوسط منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

  أقل من متوسط منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
  أقل من المتوسط الوطني

  بيانات غير كاملة

 .OECD, 2012, p. 18: المصدر

 
 المتوسطةأداء المشاريع الصغيرة و: مؤشرات المستوى الجزئي  -جيم

 
 مؤشرات اإلنتاج األنظف المَتسم بكفاءة استخدام الموارد التي أعدتها  -0

 منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية
 
، اتفقت منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج األمم المتحدة للبيئة على برنامج 3119في عام  

وهذا البرنامج يصلح كأداة تستخدمها الشركات   .استخدام الموارد مشترك جديد لإلنتاج األنظف المَتسم بكفاءة
 .مع الوقتفي رصد عمليات اإلنتاج لتتمكن من تحسين إنتاجية الموارد، وتخفيف حدة التلوث، وقياس األداء 

 
وتصّنف مؤشرات اإلنتاج األنظف المَتسم بكفاءة استخدام الموارد بين مؤشرات مطلقة ومؤشرات  

 وتغطي المؤشرات المطلقة استخدام الموارد، والتلوث، ووزن أو حجم السلع المنتجة  (. 3 كلالش)نسبية 
 . ، وهي مترابطة وكثيرًا ما يؤدي التحسن في أحدها إلى تحسن في المؤشرات األخرى(أو قيمتها االقتصادية)

 تي تقيس اإلنتاجية ال والبيانات التي تجمع لقياس المؤشرات المطلقة تستخدم في حساب المؤشرات النسبية
 .وحّدة التلوث
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 بنية مؤشرات اإلنتاج األنظف المَتسم بكفاءة استخدام الموارد  -2الشكل 

 
 .UNIDO, 2010, pp. 19-21: المصدر

 
موارد يسمح شركة ما في تطبيق برنامج اإلنتاج األنظف المَتسم بكفاءة استخدام ال هوالنجاح الذي تحقق 

لها بقياس إنتاجية الطاقة والمياه والمواد المستخدمة، وتحديد المراحل التي يمكن تحسينها في عملية اإلنتاج 
ويتيح هذا البرنامج أيضًا قياس حدة التلوث   .للتمكن بعدئٍذ من إدخال التغييرات الالزمة للحد من عدم الكفاءة

التي كن صانعو القرار من تنفيذ التغييرات الالزمة في المراحل في كل مرحلة من مراحل عملية اإلنتاج ليتم
 .د أعلى نسبة من التلوثتول

 
 الصناعة في االستدامة عنصر لقياس والتنمية االقتصادي التعاون منظمة مؤشرات  -3

 
تضم مؤشرات يمكن  الصناعة، في االستدامة لرصد أداةأعدت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  

ويبلغ عدد مؤشرات أداة الرصد   .ا على الصعيد الدولي لقياس األداء البيئي لمرافق الصناعة التحويليةتطبيقه
وتمّكن هذه  . مؤشرًا وقد أعدت باالستناد إلى العالقة بين الصناعة والبيئة طوال دورة حياة المنتجات 02هذه 

ركيز على تخفيف اآلثار البيئية الناجمة عن تطّور أدائها مع الوقت، بالتوالمؤشرات الشركات من رصد التقدم 
استغالل الموارد وتحويلها إلى منتجات، وتوليد القيمة باستخدام منتجات واعتماد ممارسات تستوفي شروط 

ويمكن للشركات انتقاء المؤشرات وفقًا ألولوياتها والبيانات المتوفرة لديها وقدرات الرصد   .االستدامة البيئية
 تسهل تكّيفها حسب أولويات الشركات وما تتأثر به من عوامل  ةمرونة هذه األداو  .المتاحة لها

واستخدام هذه األداة على مستوى القطاعات يساعد الشركات على تقييم أدائها على أساس   .خارجية متغّيرة
 .مقياس محدد

 استخدام الموارد

 التلوث

 اإلنتاج

 إنتاجية الموارد

 حّدة التلوث

المؤشرات 

 المطلقة

المؤشرات 

 النسبية

مؤشرات اإلنتاج 
األنظف المَتسم 

تخدام بكفاءة اس
 الموارد
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لتي تهمها وأنواع والستخدام أداة الرصد هذه، على الشركات أن تبدأ بتحديد أولوياتها والمجاالت ا 
 . وتستعمل هذه المعلومات الحقًا في عملية اختيار المؤشرات وتكييفها  .البيانات الالزمة لتحسين أدائها البيئي

ويستخدم في هذه العملية عدد من   .وما يقصد بالتكييف هو حساب كمية الموارد التي تستهلكها كل وحدة إنتاجية
مة المضافة، أو ساعات العمل لكل فرد، وذلك حسب وضع الشركة وعملياتها رات كعدد المنتجات، أو القيالمتغّي

 .وأهدافها
 
وفي ما يلي شرح . (8)عناصر وعمليات ومنتجات التصنيعلوتهدف المؤشرات إلى رصد األثر البيئي  

 .مفصل لمؤشرات كّل فئة
 
الضارة واالستعاضة عنها تدعم المؤشرات المتعلقة بعناصر التصنيع تخفيض استخدام األدوات والمواد  

 :وهذه المؤشرات هي . بمواد غير ضارة، وزيادة استخدام المواد المتجددة والتي يمكن إعادة تدويرها
 
 (.نسبة استخدام المواد  الناضبة اإلنتاج)كثافة المواد غير المتجددة - 0

 (.تاجنسبة استخدام المواد المحظورة قانونيًا في اإلن)كثافة المواد المحظورة - 3

استخدامها /نسبة استخدام المواد التي يمكن إعادة تدويرها)استخدامها /المواد التي يمكن إعادة تدويرها- 2
 .(9)(في اإلنتاج

 
ويهدف   .وتتناول مؤشرات عمليات التصنيع تأثير عملية تحويل عناصر اإلنتاج إلى منتجات وكفاءتها 

صر المادية اقليص كمية النفايات واالنبعاثات، ورفع قيمة العنرصد هذه العمليات إلى خفض استخدام الطاقة، وت
ت أو تطويرها، والحفاظ على التنوع االمعدمن خالل إعادة معالجة المواد المنتهية الصالحية، واستبدال 

 :وهذه المؤشرات هي  .البيولوجي في الموقع أو تحسينه
 
 (.اجكمية المياه المستهلكة في وحدة اإلنت)كثافة المياه - 0

 (.قة المستهلكة في وحدة اإلنتاجكمية الطا)كثافة الطاقة - 3

الكتلة الحيوية، الغاز الحيوي، الطاقة الشمسية، )نسبة الطاقة المتجددة من مجموع الطاقة المستهلكة - 2
 (.طاقة الرياح، الطاقة الهيدرولوجية

 (.غاز الدفيئة الناتج من وحدة اإلنتاج)كثافة غاز الدفيئة - 0

 (.كمية النفايات الناتجة من وحدة اإلنتاج)كثافة المخلفات - 5

 (.كمية االنبعاثات الناتجة من وحدة اإلنتاج)كثافة المخلفات المنبعثة في الهواء - 2

 (.كمية المخلفات السائلة الناتجة من وحدة اإلنتاج)كثافة المخلفات التي تصب في المياه السطحية - 7

 .(10)(بة األراضي التي ال تزال على طبيعتهانس)نسبة الغطاء الطبيعي - 2
 

                                                      

(8) OECD, 2011b, p. 8. 

 .33المرجع نفسه، ص  (9)

 .37المرجع نفسه، ص  (10)
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وتعنى مؤشرات المنتجات بدعم الشركات في استبدال عناصر اإلنتاج غير المتجددة بعناصر متجددة أو  
قابلة إلعادة التدوير، وتخفيف المواد الخطرة، وتحسين قابلية المنتجات إلعادة التدوير والتحلل الحيوي، وخفض 

ويجب أن يعكس األداء البيئي للشركة خصائص   .هلكها المنتج وإطالة مدة صالحية المنتجالتي يست كمية الطاقة
وتصميم المنتج األصلي من   .منتجاتها، ولكل منتج صورة جانبية بيئية وأثر بيئي مختلفين طوال دورته الحياتية

 :وهذه المؤشرات هي  .رات األساسية ألنه يحدد األداء البيئي العامالمتغّي
 
 (.كنسبة من الوزن اإلجمالي)استخدامها في المنتج /المكونات المعاد تدويرها- 0

 (.نسبة المكونات القابلة إلعادة التدوير)قابلية المنتج إلعادة التدوير - 3

 (.النسبة المصنوعة من مكونات متجددة)المواد المتجددة من مكونات المنتج - 2

نسبة االستخدام السنوي للمواد غير المتجددة إلى )لحياتية للمنتج كثافة المواد غير المتجددة إلى الدورة ا- 0
 (.الدورة الحياتية للمنتج

 (.النسبة المصنوعة من مواد محظورة)المواد المحظورة من مكونات المنتج - 5

 (.الطاقة التي يتطلبها االستخدام النموذجي لوحدة اإلنتاج خالل عام)كثافة استهالك المنتج للطاقة - 2

 نبعاثات غاز الدفيئة الناتجة عن االستخدام النموذجي لوحدة اإلنتاج ا)نبعاثات غاز الدفيئة اكثافة - 7
 .(11)(خالل عام

 
 البصمة اإليكولوجية  -2

 
ويقيس مؤشر  . يعرف قياس الطلب البشري على النظم اإليكولوجية في األرض بالبصمة اإليكولوجية 

لبحار المنتجة بيولوجيًا التي يتطلبها تأمين كل الموارد التي يستهلكها البصمة اإليكولوجية مساحة األراضي وا
. ُتقارن هذه الحصيلة بالقدرة البيولوجية المتوفرة ثم . السكان والمتصاص النفايات الناجمة عن هذا االستهالك

جديد هذه وعلى المستوى العالمي، يتزايد الطلب البشري على الموارد، فيتجاوز بكثير قدرة األرض على ت
ستدامة العالمية أن يؤدي النمو السكاني بحلول ويتوقع فريق األمم المتحدة الرفيع المستوى المعني باال . الموارد

في المائة، وارتفاع  05إلى تضاعف الطلب العالمي على الغذاء، وارتفاع الطلب على الطاقة بنسبة  3121عام 
 .في المائة 21الطلب على المياه بنسبة 

 
ن حساب البصمة اإليكولوجية على مقياس أصغر لتزويد أصحاب المشاريع بمعلومات عن األثر ويمك 

البيئي الستهالك المواد والممارسات التجارية ولتوقع الفوائد المحتملة لتخضير عمليات ومنتجات معينة، 
 .وبالتالي لتحديد التدخالت المطلوبة لتحقيق أفضل النتائج

 
 ةمنح الشهادات البيئي  -0

 
لمنح الشهادات البيئية عدد من الفوائد على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إذ يساعد على اعتماد نهج  

ج، تستطيع هوباعتماد هذا الن. لتحقيق االستدامة بداًل من االحتفاء بحلول جزئية لمواجهة ضغوط الكلفة المرتفعة
وبالرغم من الفوائد التي يحققها اعتماد   .يفالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تقليص النفايات وتخفيض التكال

نظم اإلدارة البيئية والحصول على الشهادات البيئية، لم يحصل سوى عدد قليل من المشاريع الصغيرة 

                                                      

 .20المرجع نفسه، ص  (11)
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وتتمتع المنتجات الحائزة على شهادة بيئية بميزة تنافسية عالية مقارنًة مع  . والمتوسطة على هذه الشهادات
 .المنتجات األخرى

 
، الشفافية والتحسين المستمر (ISO 14001)زز معيار اإلدارة البيئية للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي ويع 

 . وهو ال يفرض شروطًا معينة لتحسين األداء البيئي إنما يشجع على االمتثال للقوانين الوطنية ذات الصلة
وعلى الصعيد الوطني، ُيعتبر عدد . ويوفر هذا المعيار للشركات إطارًا لرصد إدارتها البيئية وتحسينها

 (.0اإلطار )مؤشرًا لقياس التحول العام نحو االقتصاد األخضر  00110 الشركات التي تعتمد معيار أيزو
 
بطيئًا ومن أبرز العوائق غياب دعم الحكومات  00110وفي المنطقة العربية كان اعتماد معيار أيزو  

صد التقدم المحرز على صعيد المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ومع ذلك يمكن ر . وضعف البنية األساسية
 .00110 التحول إلى االقتصاد األخضر من خالل تقييم امتثالها لمعيار أيزو

 
ووضع العالمات اإليكولوجية هو أداة هامة لتحفيز الكفاءة البيئية، وهو يساعد الشركات على تعزيز  

المنظمات الموثوقة هي تلك التي تقوم بوضع معايير الكفاءة وفحص والحكومات و . مكانتها وسمعتها في السوق
وقد أدخل االتحاد األوروبي وعدد من  . المنتجات ومنح العالمات لتبيان تصنيف المنتج من حيث كفاءة الطاقة

من  البلدان ككندا والواليات المتحدة األمريكية نظم وضع العالمات اإليكولوجية التي تساعد في تصنيف المنتج
يئي للمنتج طوال وتتوفر أيضًا نظم وضع عالمات أخرى تقيم البصمة الكربونية أو األثر الب . حيث كفاءة الطاقة

 .دورته الحياتية
 

 الشهادات البيئية في لبنان  -1اإلطار 
 
ؤسسة ، أعدت بالتعاون مع جمعية الصناعيين اللبنانيين، والمنظمة الدولية للتوحيد القياسي، وم3103في عام  

وتحسين  00110المقاييس والمواصفات اللبنانية دراسة تهدف إلى تأكيد العالقة اإليجابية بين الحصول على شهادة أيزو 
 .يئي في القطاع الصناعي في لبناناألداء الب

 
وطرحت على مجموعة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة أسئلة حول القضايا البيئية األساسية التي تعانيها كل  

وأفادت . أدائها البيئيعلى تحسين  00110ى شهادات أيزو والحصول عل 00110ناعة وكيفية مساعدة تنفيذ معيار أيزو ص
وامتثالها لهذا المعيار الحظت تغييرات إيجابية  00110المشاريع الصغيرة والمتوسطة أنه بعد حصولها على شهادة أيزو 

التي حددتها كل صناعة ال سيما مياه الصرف الصحي، واستهالك الطاقة،  في أدائها البيئي بالنسبة إلى القضايا البيئية
 .والنفايات الصلبة، واالنبعاثات في الهواء، واستهالك المواد الخام، واستهالك المياه

 
وتمكنت هذه المشاريع من حل القضايا المتعلقة بمياه الصرف الصحي في كل الصناعات من خالل إنشاء محطة  

الصرف الصحي في المشروع واستخدام المياه المعالجة في نظام العملية من جديد إما للتبريد وإما في عملية لمعالجة مياه 
وتستخدم مصانع اإلسمنت أجهزة لفصل المياه عن النفط، وقد أنشأ أحد المصانع خزانات تحلل .  اإلنتاج إن أمكن ذلك

وفي مجال استهالك المياه،  (. األنزيمات الحيوية)لة للتحلل الحيوي لمعالجة النفايات السائلة الصيدالنية باستخدام مواد قاب
ع قام أحد المصانع بتركيب أجهزة للتوفير في المياه وعدادات للكشف عن التسريبات وأعاد تصميم الحدائق في المصن

 .لتحسين كفاءة استهالك المياه
 
ركات أنشأت محطتها الخاصة لتوليد الطاقة فبعض الش. وعالج كل قطاع قضية استهالك الطاقة بطريقة مختلفة 

وحسنت نظم (. وهو أكثر أمانًا من الناحية البيئية)باستخدام مولدات جديدة ونظم حرق أكثر فعالية تعمل على فحم البترول 
تركيب وحسنت محطة التحويل مولدات الطاقة لديها عبر  . اإلنارة في المبنى فاستبدلت المصابيح بأخرى تحقق كفاءة الطاقة

 .استهالك الطاقة وزيادة كفاءتها مبادل حراري لتحويل عوادم المولدات إلى حرارة، وبالتالي تخفيف
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 (تابع) 1اإلطار 
 
ع النفايات بشكل يوتقوم كل تلك المشاريع بفصل نفاياتها الصلبة في موقعها، وتتعاقد مع شركات متعددة لتجم 

لصلبة من خالل الحد من طلبات شراء المواد الخام لتجنب تكّون مخزون من هذه ويخفف اثنان منها توليد النفايات ا. منفصل
وتقوم إحدى الشركات بمعالجة النفايات الصلبة الخطرة بتحويلها إلى نفايات سائلة لمعالجتها . المواد ألنه سيتحول إلى نفايات

 .في خزانات تحلل باستخدام أنزيمات حيوية
 
وهو  –في المائة من الكلنكر  35ء استبدلت بعض الشركات في صناعة اإلسمنت ولتحفيف االنبعاثات في الهوا 

ووضعت أيضًا  . بمواد أخرى ذات انبعاثات أقل – خبث الفحم أو المعادن ويولد احتراقه انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
واستخدمت محطات اإلسمنت   .مصاف اللتقاط انبعاثات الغبار وتجميعها إلعادة استخدامها في عملية إنتاج اإلسمنت

 .نبعاثاتاهمت في تخفيف االمولدات جديدة ونظم حرق حديثة تعمل على فحم البترول س
__________________________ 

 .Rana Tabcharani, 2012: المصدر

 
 المؤشرات البيئية  -دال

 
تهدف إلى تبيان مختلف ة إجمالية لقياس األبعاد االجتماعية والبيئية للنمو المستدام وهي ُوضعت أدل 

 30فدليل االستدامة البيئية، مثاًل، يقيس األداء البيئي الوطني من خالل   .أبعاد االستدامة في مقياس واحد
مؤشرًا تغطي ثروة الموارد الطبيعية، ومستويات التلوث، وجهود اإلدارة البيئية، والمساهمات في حماية 

 .سين أدائه البيئي مع الوقتالمشاعات العالمية، وقدرة المجتمع على تح
 
مؤشرًا  35، اسُتعيض عن دليل االستدامة البيئية بدليل األداء البيئي الذي يستند إلى 3112وفي عام  

وترصد هذه المؤشرات مدى اقتراب البلدان من تحقيق أهداف  . تشمل الصحة العامة وحالة النظام اإليكولوجي
 .لوطنيالمحّددة على الصعيد ا السياسة البيئية

 
مجموع النقاط الذي يسجله بلد  على ويدّل البلدان  .نموذجًا عن ترتيب تلك المؤشرات 3ويقدم الجدول  

معّين لدليل االستدامة البيئية أو دليل األداء البيئي، على مستوى اإلنجاز الذي حققه في االستدامة البيئية أو في 
لنقاط التي سجلتها البلدان العربية في دليل االستدامة في عام ويتراوح مجموع ا . األداء البيئي على هذا الصعيد

بين  3101نقطة، ويتراوح مجموع النقاط التي سجلتها في دليل األداء في عام  5032و 2232بين  3115
 .ع نقاط متدّنيًا في دليل األداءوقد سجلت معظم البلدان العربية المنتجة للنفط مجمو  .نقطة 55302و 35323

 
 ترتيب بعض البلدان العربية حسب دليل االستدامة البيئية ودليل األداء البيئي  -2 الجدول

 

 البلد

 دليل األداء البيئي دليل االستدامة البيئية

0225 0221 0212 

 20.11 11.2 27.8 األردن

 52.21 73.0 22.1 اإلمارات العربية المتحدة

 21.11 12.2 51.8 تونس

 28.51 11.0 21.2 الجزائر

 20.75 55.3 23.8 الجمهورية العربية السورية

 21.22 22.2 35.2 السودان
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 (تابع) 2الجدول 
 

 البلد

 دليل األداء البيئي دليل االستدامة البيئية

0225 0221 0212 

 05.30-  33.1 العراق

 22.22 17.2 27.2 ُعمان

 acp35.52 31.1 الكويت

 27.35 71.7 22.5 لبنان

 37.18-  20.3 ليبيا

 55.18 57.2 22.2 مصر
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وسجلت مصر مجموع النقاط األعلى بين البلدان العربية  . ل األداء البيئينقطة في دلي  72329، سجلت سويسرا 3103في عام : مالحظة

 .احتلت المرتبة السادسة عالميًاو

 
 اإلحصاءات والحسابات البيئية  -هاء

 
وتدعم هذه  . تعد البلدان العربية بيانات وإحصاءات يمكن استخدامها لتقييم حالة االقتصاد األخضر 

والواقع أن المحاسبة هي جزء من هرم المعلومات،   .رصد المعروضة آنفًااإلحصاءات والمؤشرات أدوات ال
ياس وتكمل هذه المبادرات واألدوات مهمة ق  .وهي أساسية لتوفير بيانات دقيقة ُيستند إليها في تكوين المؤشرات

 .التحول إلى االقتصاد األخضر
 
فبرنامج إدارة  . عبر طرائق عدةوتجمع البيانات واإلحصاءات في المنطقة العربية وتصبح متاحة  

اإلحصاءات "وقد أنشأ قاعدة .  الحكم في الدول العربية يتيح الوصول اإللكتروني إلى البيانات من المنطقة
وهي قاعدة بيانات موحدة تضم مؤشرات إحصائية عن التنمية البشرية، والحكم،  )www.arabstats.org( "العربية

وأنشأت اإلسكوا نظامًا للمعلومات  . داف اإلنمائية لأللفية، والتنمية المستدامةوالتقدم المحرز نحو تحقيق األه
لمجاني سهل إمكانية الحصول ا الذي، (http://esis.escwa.org.lb)اإلحصائية في قطاعات البيئة والمياه والطاقة 

 .على المؤشرات واستخدامها
 
ويتناول  . ، تصدر اإلسكوا كل عامين مجموعة اإلحصاءات البيئية في المنطقة العربية3117ومنذ عام  

كل عدد من هذه المطبوعة مواضيع مختلفة تشمل إدارة المياه العذبة؛ وحسابات المياه ونفقات حماية البيئة؛ 
ولوجي؛ والهدف السابع من وإدارة النفايات؛ واستهالك الطاقة؛ وتلوث الهواء؛ ومصائد األسماك؛ والتنوع البي

 .الواردة في هذه األعداد البلدان األعضاء في اإلسكوا آنذاكوتغطي البيانات   .األهداف اإلنمائية لأللفية
 
. وشجع أصحاب المصلحة الدوليين استخدام الحسابات البيئية لدعم الركائز الثالث للتنمية المستدامة 

ال من الموارد الطبيعية والنفقات ذات الصلة بهذه الموارد، رأسمالوتجمع هذه الحسابات المعلومات عن 
ويضم نظام المحاسبة البيئية واالقتصادية مفاهيم وتعريفات وتصنيفات وقواعد للمحاسبة وجداول . وحالتها

موحدة ومتفق عليها لتستخدم في إعداد إحصاءات قابلة للمقارنة على الصعيد الدولي حول البيئة وعالقتها 

http://epi.yale.edu/
http://esis.escwa.org.lb/
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في  استخدامهاوالمعلومات التي يتضمنها هذا النظام مجهزة على شكل  بيانات إحصائية يمكن  . دباالقتصا
 .إعداد المؤشرات واإلحصاءات الوصفية لرصد العالقات التفاعلية بين النشاط االقتصادي والبيئة

 
واالقتصادية  حصائية في األمم المتحدة اإلطار المركزي لنظام المحاسبة البيئيةواعتمدت اللجنة اإل 

ويضم هذا النظام أيضًا المحاسبة التجريبية للنظم  . باعتباره المقياس الدولي األول للمحاسبة البيئية االقتصادية
ويتضمن اإلطار المركزي نظمًا فرعية تتناول بالتفصيل موارد أو  . اإليكولوجية وتفريعات وتطبيقات تابعة له

وفي   .مصائد األسماك، واألرض والنظم اإليكولوجية، والزراعةقطاعات محددة تشمل الطاقة، والمياه، و
المنطقة العربية عدد قليل فقط من البلدان قد أنشأ بشكل جزئي نظام المحاسبة البيئية واالقتصادية في مجال 

 .الطاقة ونظام المحاسبة البيئية واالقتصادية في مجال المياه
 

 المياه  -0
 
ر أن يقوم كل أصحاب المصلحة بإدارة الموارد الطبيعية ال سيما المياه يتطلب التحول إلى اقتصاد أخض 

ويجب أن تدرك األسر المعيشية الخاصة، والقطاع العام، والشركات الكبرى، والمشاريع  . والطاقة بدقة فائقة
ن موارد ومن الضرورة توفر مؤشرات تبي  .الصغيرة والمتوسطة اآلثار التي يمكن أن يخلفها استخدامها للمياه

المياه ومدى توفرها، وكمية المياه التي تتطلبها األنشطة االقتصادية والمخرجات على الصعيدين العالمي 
 .والوطني وفي كل قطاع من القطاعات المختلفة

 
وتستخدم منظمة األمم . وتعتمد على المستوى العالمي وسائل مختلفة لتحديد كمية الموارد المائية 

ومن المؤشرات ذات   .زراعة أحد أنواع المحاسبة المائية الحتساب الميزان المائي الوطنيالمتحدة لألغذية وال
 .األهمية الخاصة تلك المرتبطة بالكفاءة واإلنتاجية، وتحويل المياه إلى سلع وخدمات، وقياس القيمة النقدية

 
ائد الصافية الناتجة عن نسبة الفو( كمية المياه بالمتر المكعب/وحدات اإلنتاج)ترصد إنتاجية المياه  

ويمكن قياس إنتاجية المياه للمحاصيل والغابات ومصائد األسماك وتربية المواشي والنظم . استخدام المياه
 .فوائد وحدة المدخالت من المياه وبشكل عام، يدل ارتفاع إنتاجية المياه على زيادة  .الصناعية

 
دخالت من المياه بأنها نسبة الم( وحدات اإلنتاج/المكعب كمية المياه بالمتر)ياه تعرف كفاءة استخدام الم 

ويدل ارتفاع كفاءة استخدام   .فيدة لنظام أو نشاط معينمالمخرجات من المنتجات ال/قتصاديةإلى المخرجات اال
 .قدرًا أكبر وأالمياه على انخفاض كمية المياه المستخدمة إلنتاج القدر نفسه من السلع والخدمات 

 
وتحتاج المحاسبة  . اه هو النهج األساسي للمحاسبة في مجال تدفق المياه من وإلى النظامميزان المي 

المائية إلى مصادر معلومات عدة كالتقارير الوطنية والدولية عن االمتثال؛ وشبكات الرصد ونظم المراقبة؛ 
اإلحصاءات القطاعية ويمكن استخدام . والبرامج والنماذج العلمية؛ ونظم المعلومات الجغرافية المختلفة

 .والحسابات القومية لقياس استخدام المياه في النشاط االقتصادي واألنشطة المتعلقة بالمنتجات
 
ومن األهمية إنشاء حسابات مائية في المنطقة العربية لمعالجة ُندرة المياه وارتفاع الطلب على المياه  

زراعية إلى زيادة العبء على الموارد المائية واتساع العذبة ال سيما بعد أن أدى تسارع التحّضر والتنمية ال
وتفتقر مرافق معالجة مياه الصرف الصحي إلى القدرات الالزمة للتعامل مع  . الهوة أكثر بين العرض والطلب

ولمواجهة هذه التحديات يمكن لمتخذي القرارات استخدام نظام المحاسبة   .ارتفاع كمية مياه الصرف الصحي
وقد أصدر كل من البحرين وُعمان   .دارة المتكاملة للموارد المائيةقتصادية في مجال المياه لدعم اإلالبيئية واال

األردن تقارير  ومصر تقارير نموذجية عن المياه وفقًا لنظام المحاسبة البيئية واالقتصادية في مجال المياه وأعّد
 (.3اإلطار )متقدمة 
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 المعلومات المائية في األردننظام  -قياس استخدام المياه  -2اإلطار 
 
وقد أعد نظام قياس مفصل ونظام محاسبة دقيق يربط .  األردن من أكثر البلدان التي تعاني من شح المياه في العالم 

وقد جمع هذان . التدفقات المادية للمياه باالقتصاد ويتيح تحليل المدخالت والمخرجات بشكل موسع من الناحية البيئية
 .حا قابلين للتشغيل ضمن نظام شامل هو نظام المعلومات المائيةالعنصران وأصب

 
فهو يجمع البيانات األولية من مختلف أنحاء البلد، بما فيها بيانات . البيانات وتحليلها عوُيستخدم هذا النظام لجم 

مليات التخطيط وفي ع  .القياس في الوقت الحقيقي وبيانات القياس عن بعد ويخزنها في قاعدة بيانات مركزية لتحليلها
مجموعة من البرمجيات، مثل نظام تخطيط وتقييم الموارد المائية ونظام المعلومات المائية ونظام والتشغيل، تستخدم 

ArcGIS.   ومن األهداف األساسية لنظام المعلومات المائية جمع البيانات المادية والنقدية عن استخدام المياه وإمدادات المياه
 .ية واإلدارة البيئية وتصنيفها وفقًا لمواصفات التصنيف الصناعي الدولي الموحدونفقات الحما

 
فيمكن تصنيفها لتقديم صورة مفصلة عن استخدام المياه في . ويجري تحليل هذه البيانات أيضًا ألغراض متعددة 

باستخدام التحليل الموسع من الناحية  المنتجات واألنشطة؛ واستخدامها لشرح التدفقات المادية للمياه في االقتصاد؛ وتحليلها
البيئية للمدخالت والمخرجات لتوفير معلومات هامة للسياسة العامة عن االستخدام المباشر للمياه في مختلف فئات الطلب 

الك النهائية؛ واستخدامها لدعم تنمية الموارد البيئية وحسابات التدفق؛ واستخدامها إلعداد حسابات وطنية معدلة تشمل استه
 .مخزون الموارد الطبيعية وآثار التلوث

__________________________ 

 .UNEP, 2012b, p. 21: المصدر

 
 الطاقة  -3

 
االستبيان السنوي عن إحصاءات الطاقة هو مصدر معلومات أساسي تستند إليه شعبة اإلحصاءات في  

د شعبة اإلحصاءات أيضًا إلى معلومات أخرى وتستن . األمم المتحدة عند إعداد البيانات والنشرات اإلحصائية
حصائي للجماعات األوروبية، توفرها النشرات اإلحصائية التي تصدرها الوكالة الدولية للطاقة، والمكتب اإل

 (.أوبك)والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنظمة البلدان المصدرة للنفط 
 
إلنتاج، والتجارة، المتحدة إحصاءات عن ا وتوفر قاعدة بيانات إحصاءات الطاقة التابعة لألمم 

وتعرض  . للوقود الصلب والسائل والغازي، والكهرباء، والحرارة( االستخدام النهائي)ستهالك والتحويل، واال
وكذلك القيم الحرارية إلتاحة المقارنة بين ( مثاًل، طن متري، جيغا واط ساعة)البيانات بوحدات القياس المعتمدة 

 .(12)(تيرا جول)باستخدام وحدة الطاقة الموحدةأنواع الوقود 
 

 الحسابات البيئية القومية والسلع والخدمات البيئية  -2
 
بالنظر إلى أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لالقتصادات وفرص العمل في المنطقة العربية، يمكن  

والخدمات البيئية مؤشرًا مجديًا أن يكون نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفرص العمل في قطاعات السلع 
ومع ذلك، ما من تعريف أو تصنيف للسلع   .لقياس نجاح سياسات االقتصاد األخضر التي تنفذها الحكومات

وتتغّير سلة السلع والخدمات البيئية مع الوقت، ألنها من أكثر القطاعات   .والخدمات البيئية متفق عليهما دوليًا
ويعمل كل من منظمة التجارة العالمية ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية . يتغّيرًا في االقتصاد العالم

ل إلى ال الزمًا للتوصوالصندوق العالمي للطبيعة على إعداد قائمة متفق عليها، لكن الكثير من العمل ال يز

                                                      

(12) http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/seeae/. 

http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/seeae/
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صائية الوطنية تصنيف واضح للسلع والخدمات البيئية وإتاحة تعريفات نهائية للتسميات تعتمدها األجهزة اإلح
 .متوسطة المشاركة في هذه األنشطةلرصد عمل المشاريع الصغيرة وال

 
ومع أن التسميات اإلحصائية الموحدة ال تعرف السلع والخدمات البيئية في قطاع واحد محدد يمكن  

دية وتشمل السلع والخدمات البيئية أنشطة من مختلف القطاعات االقتصا . استخدامها لتعريف هذه األنشطة
ويمكن بسهولة تعريف بعض الخدمات بالبيئية كجمع النفايات وإدارتها وذلك من خالل رموز الحسابات 

ويمكن أيضًا تحديدها عبر اختيار السلع والخدمات والتكنولوجيات ذات الغايات البيئية ومتابعة رموز   .الوطنية
 .(13)الحسابات ذات الصلة

 
ت البيئية القومية في مجالي الطاقة والمياه في المنطقة العربية، وبالنظر إلى المستوى الحالي للحسابا 

لذلك، ال بد من زيادة تطوير التسميات   .يطرح تحديد منتجي السلع والخدمات البيئية تحديات صعبة للغاية
اإلحصائية والحسابات الوطنية لتصبح أداة فعالة لرصد مساهمة قطاعات اإلنتاج في التحول إلى االقتصاد 

ويمكن أن تؤدي الحسابات البيئية الوطنية دورًا هامًا في تحديد قطاعات اإلنتاج الخضراء الجديدة أو   .خضراأل
 .السلع والخدمات البيئية من خالل التركيز على جهة العرض وتحديد منتجي السلع

 
 موجز  -واو

 
القتصادي ويتطلب رصد التحول إلى االقتصاد األخضر مؤشرات معينة تركز على األداء ا 

واالجتماعي والبيئي الوطني، وتنتقل إلى مستوى المشاريع لتتناول التغييرات الداخلية المتعلقة بالتحول إلى 
المؤشرات األساسية التي يمكن للحكومات وأصحاب المصلحة في  2ويلخص الجدول . االقتصاد األخضر

 .لي والمتوسط والجزئيالمنطقة العربية استخدامها لرصد هذا التحول على المستويات الك
 

 موجز لمؤشرات االقتصاد األخضر  -3الجدول 
 

 مؤشرات أخرى التقدم والرفاهية كفاءة الموارد التحول االقتصادي 

 رصد التنمية المستدامة المستوى الكلي

حصة االستثمار من  - لجنة التنمية المستدامة
 الناتج المحلي 

 
المساعدة  إجمالي -

كنسبة اإلنمائية الرسمية 
من الدخل القومي 
و أاإلجمالي المقدمة 

 الملقاة

اإلنتاجية البيئية  -
: وإنتاجية الموارد

ثاني أكسيد 
الكربون، الطاقة، 

 المواد، والمياه

نسبة السكان )الفقر  -
الذين يعيشون 

تحت خط الفقر، 
إمكانية الحصول 

على مختلف 
المرافق، وظروف 

 (العيش
 
، الحكم، الصحة -

صائص التعليم، الخ
 الديمغرافية

خصائص النمو  -
االجتماعية 
الناتج : واالقتصادية

المحلي اإلجمالي، 
التضخم، فرص العمل 

 وغيرها
 
قابلية التأثر بالكوارث  -

الطبيعية واالستعداد 
 لها

 
حالة المؤشرات  -

المناطق : البيئية
المحمية، التنوع 

 البيولوجي

 
 

                                                      

(13) European Commission, 2009, p. 71. 
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 (تابع) 3الجدول 
 

 مؤشرات أخرى التقدم والرفاهية ة المواردكفاء التحول االقتصادي 

 رصد االقتصاد األخضر والنمو األخضر المستوى المتوسط

منظمة التعاون مؤشرات 
حول  االقتصادي والتنمية

 النمو األخضر

البحث والتطوير،  -
براءات االختراع، 

واالبتكارات المتعلقة 
 بالنمو األخضر أو البيئة

 
إنتاج السلع والخدمات  -

 ئيةالبي
 
التدفقات النقدية الدولية  -

ذات األهمية بالنسبة إلى 
 النمو األخضر

 
رات يالضرائب والتسع -

 البيئية

اإلنتاجية البيئية  -
: وإنتاجية الموارد

إنتاجية ثاني 
أكسيد الكربون، 
الطاقة، المواد، 

والمياه، 
واإلنتاجية 

 المتعددة العوامل

نوعية الحياة من  -
: الناحية البيئية

كل الصحة التي مشا
تعود ألسباب بيئية 

والتعرض للمخاطر 
الطبيعية أو 

الصناعية والخسائر 
االقتصادية ذات 

 الصلة
 
الوصول إلى  -

خدمات الصرف 
الصحي والحصول 

 على مياه الشرب

خصائص النمو  -
االجتماعية 
الناتج : واالقتصادية

المحلي اإلجمالي، 
 التضخم وفرص العمل

 
قاعدة األصول  -

مخزون : يةالطبيع
المياه )الموارد المتجددة 
العذبة، األسماك، 

ومخزون ( الغابات
الموارد غير المتجددة 

، موارد (المعادن)
 النظام اإليكولوجي

منظمة التعاون مؤشرات 
لقياس  االقتصادي والتنمية

إمكانية تحقيق النمو 
 األخضر المحلي

البحث والتطوير،  -
وبراءات االختراع، 

تعلقة واالبتكارات الم
 بالنمو األخضر أو البيئة

 
تاج السلع والخدمات إن -

العمل في  البيئية وفرص
 هذا المجال

 
 االستثمار األجنبي المباشر -

اإلنتاجية البيئية  -
: وإنتاجية الموارد

إنتاجية ثاني 
أكسيد الكربون، 
الطاقة، المواد، 

والمياه، 
واإلنتاجية 

 المتعددة العوامل

  

 أداء المشاريع الصغيرة والمتوسطة رصد المستوى الجزئي

مؤشرات اإلنتاج األنظف 
المَتسم بكفاءة استخدام 

الموارد التي أعدتها 
منظمة األمم المتحدة 

 للتنمية الصناعية

ثاني أكسيد الكربون، الطاقة، المواد، : اإلنتاجية البيئية وإنتاجية الموارد - نسبة الطاقة المتجددة -
 تالمياه، األرض، النفايا

 
 كفاءة الغازات المختلفة واالنبعاثات الملوثة -

مؤشرات الصناعة 
منظمة التعاون المستدامة ل

 االقتصادي والتنمية

كثافة مختلف المدخالت، والمواد المستهلكة واالنبعاثات والمنتجات لوحدة  - نسبة الطاقة المتجددة -
 رض والنفاياتثاني أكسيد الكربون، الطاقة، المواد، المياه، األ/اإلنتاج

قياس مساحة األراضي والبحار المنتجة بيولوجيًا التي يتطلبها توفير كل الموارد التي يستهلكها السكان  البصمة اإليكولوجية
 وامتصاص النفايات الناجمة عن هذا االستهالك باستخدام التكنولوجيا الشائعة 

 مؤشرات إجمالية

 ددةنسبة الطاقة المتج - دليل األداء البيئي
 
 البدائل الزراعية -

كفاءة الغازات  -
المختلفة 

واالنبعاثات 
 الملوثة

 وفيات األطفال -
 
الوصول إلى  -

خدمات الصرف 
الصحي والحصول 

 على مياه الشرب

مؤشرات مختلفة عن  -
تلوث : وضع البيئة

الهواء، حماية الموائل 
الهامة، الغطاء الحرجي 

 وغيرها

 ات والحسابات البيئيةءحصااإل

نظام المحاسبة البيئية 
 واالقتصادية

 الحسابات القومية التي تستند إلى البيانات اإلحصائية البيئية واالقتصادية ضمن إطار مشترك
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 التحول إلى االقتصاد األخضر في المنطقة العربية  -ثالثًا
 
أصدر مجلس ، عندما 3103أبريل /لتحول إلى االقتصاد األخضر في نيساناأكدت المنطقة العربية  

المتحدة للتنمية  الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة اإلعالن الوزاري العربي حول مؤتمر األمم
لب في اإلعالن إلى الدول العربية أن تعتمد ُنهجًا متعددة لالقتصاد األخضر بناًء على احتياجاتها وط.  المستدامة

الجميع، وأن تولي قدرًا كافيًا من االهتمام للشق االجتماعي،  وأولوياتها الخاصة، وليس نهجًا واحدًا ينطبق على
وأشار اإلعالن إلى أن مشكلة البطالة هي هاجس رئيسي للشباب العربي، مركزًا على .  وال سيما فرص العمل

 .ضرورة إيجاد فرص عمل جديدة ومجزية
 
قد استفادوا من تحسن معدالت و.  ويشكل الشباب جزءًا كبيرًا من القوى العاملة في المنطقة العربية 

اإللمام بالقراءة والكتابة، وفاقت معدالت االلتحاق بالمدارس لدى اإلناث معدالت الذكور في العديد من البلدان 
غير أن الزيادة في فرص التعليم .  والشباب أكثر قدرة على التنقل وأكثر اطالعًا من األجيال السابقة.  العربية

سوق العمل  ّبللة الشباب كثرة القيود التي تكومن أسباب ارتفاع معدالت بطا.  رص العمللم تواكبها زيادة في ف
وأثر البطالة على الشباب في .  والتباعد بين المهارات المكتسبة في التعليم والمهارات المطلوبة في سوق العمل

، بلغ معدل بطالة الشباب 3112 ففي عام.   اقيبالجميع البلدان العربية يفوق أثرها على سائر شرائح المجتمع 
 .في المائة من مجموع العاطلين عن العمل في معظم البلدان العربية 51في المائة، وبلغت نسبة الشباب  21

 
وأعربت الحكومات العربية مؤخرًا عن التزامها بدعم عمل الشباب، وأقرت إنشاء صندوق عربي لدعم  

مبادرات التي أطلقت دعم الإلى االقتصاد األخضر ينسجم مع  وهدف التحول.  المشاريع الصغيرة والمتوسطة
وعلى الحكومات العربية وضع برامج .  المشاريع الصغيرة والمتوسطة وعمل الشباب، وتخفيف حدة الفقر

تؤمن فرص عمل للشباب في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة كزيادة الحصول على الكهرباء، ومياه 
 .مات الصرف الصحي، والنقل، والرعاية الصحية، وغيرها من الخدمات األساسيةالشرب النظيفة، وخد

 
.  وعليها أيضًا أن تشجع ريادة األعمال وال سيما في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة الخضراء 

ين فريادة األعمال سبيل إلى المشاركة في النشاط االقتصادي واالجتماعي، وتسّهل عملية الحراك التصاعدي ب
للمشاركة في  وهي تؤثر على االبتكار وتتيح للفئات المهمشة والمحرومة فرصًا  .الطبقات االجتماعية

وتشجيع ريادة األعمال يعني أيضًا القضاء على ثقافة االعتماد على الغير، وتشجيع المشاركة الفاعلة .  االقتصاد
 وتسهم .  حول إلى االقتصاد القليل الكربونفي التحوالت االجتماعية واالقتصادية الجذرية الناتجة من الت

 ريادة األعمال في تعزيز القدرة على المنافسة وعلى زيادة اإلنتاجية بفعل األفكار واالبتكارات الجديدة 
التي تدخل السوق، فتعتمدها المشاريع الجديدة وتتخلى عن األفكار األقل إنتاجية، وال سيما في القطاعات القائمة 

 .على المعرفة
 
ويتعّين على الحكومات أيضًا اعتماد أطر تنظيمية للبيئة تحّفز على إنشاء شركات جديدة، وفتح أسواق  

 .جديدة، واالستعاضة عن الممارسات القديمة بممارسات حديثة
 

 محركات التحول  -ألف
 
وى من األهمية بمكان تقييم محركات التحول إلى االقتصاد األخضر وكيفية اعتمادها على المست 

ويمكن تفعيل هذه المحركات على المستوى المحلي، أو على المستوى الدولي، أو على مستوى .  اإلقليمي
 .القطاع الخاص، كما هو مبّين الحقًا
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 المحركات المحلية  -0
 
للحكومة دور فاعل في قيادة عملية التحول من خالل إصالح القوانين السارية التي تؤثر على االقتصاد  

إلنجاح هذه العملية، على الحكومات أن تقّدم حوافز للقطاع الخاص وتتخذ التدابير الالزمة لحماية و.  األخضر
ويمكنها أيضًا .  المؤسسات واألسر ذات الدخل المنخفض من اآلثار المحتملة لعملية التحول على توزيع الدخل

لع والخدمات تتسم بالكفاءة في أن تعمل على تكييف سوق العمل ودعم المشتريات العامة إلنشاء أسواق للس
 .استخدام الطاقة

 
جديًا على تعزيز التحول إلى االقتصاد األخضر، فاتخذت حكومة اإلمارات العربية المتحدة وقد عملت  

 (.2اإلطار )سهيل التخطيط البيئي تدابير لتحديد القطاعات التي يجب أن تتدخل فيها، ولت
 

 ت العربية المتحدةاإلمارا –البصمة البيئية   -3اإلطار 
 
، كان 3112ففي عام  . البصمة اإليكولوجية أو البيئيةأطلقت اإلمارات العربية المتحدة مبادرة بيئية هامة تستند إلى  

 .نصيب الفرد اإلماراتي من البصمة البيئية هو األعلى في العالم، يفوق خمس مرات القدرة البيئية المتاحة لكل فرد
 
اإلمارات العربية المتحدة مبادرة البصمة البيئية لرصد بصمتها البيئية، في جهد وطني  ، أطلقت3117وفي عام  

وتشارك في هذه المبادرة .  يهدف إلى بناء مستقبل مستدام، من خالل قياس أثر نمط حياة سكان البلد على كوكب األرض
تخدام الموارد بمزيد من الوعي جهات عديدة، تعمل على وضع مبادئ توجيهية تساعد الحكومات والمجتمع على اس

 .والكفاءة
 
والجهات الشريكة في المبادرة هي وزارة البيئة والمياه، ومبادرة أبو ظبي العالمية للبيانات البيئية، وجمعية  

الصندوق العالمي للطبيعة، وشبكة البصمة العالمية، وهي منظمة دولية ال تتوخى الربح، تسعى  – اإلمارات للحياة الفطرية
 .لى تعزيز البصمة البيئيةإ
 
ومن أبرز أهداف المبادرة فهم منهجية البصمة البيئية، واستعراض البيانات في إطار تقرير الكوكب الحي لعام  

وركزت المبادرة في   .ية في اإلمارات العربية المتحدةوما بعده، والبحث في إمكانية إنشاء مؤسسة للبصمة البيئ 3112
لقة بالسكان وبالبصمة فكرة وافية عن البصمة البيئية للبلد من خالل مراجعة البيانات المتع عامها األول على تكوين

وفي العام الثاني، اعتمدت نهجًا قائمًا على المدخالت والمخرجات لتحديد مساهمة القطاعات الصناعية في القيمة   .الكربونية
وأدى هذا النهج إلى معرفة مساهمة األنشطة .  هالك األسرالوطنية للبصمة البيئية، والطلب النهائي، ومختلف فئات است

الرئيسية في الطلب الوطني، وتحديد المجاالت التي يمكن أن يشملها التدخل، وتسهيل عملية التخطيط المستدام من خالل 
 .لبصمة البيئيةوساهمت المبادرة في توعية الجهات المعنية الوطنية األساسية بمفهوم ا  .اتخاذ قرارات  ذات أسس علمية

________________ 

 .Sakmar et al., 2011, pp. 4-5 and 10-11: المصدر

 
ومن التدابير المحلية التي تشجع التنمية الخضراء فرض ضرائب على انبعاثات الكربون، وتوفير  

مجاالت  التمويل للطاقة الخضراء، ووضع خطط للدفع مقابل خدمات النظم اإليكولوجية، وإطالق مبادرات في
والقطاع العام في المنطقة العربية كما .  الطاقة المتجددة واستدامة المشتريات العامة، وإدارة الموارد الطبيعية

. في مناطق عديدة أخرى، هو من أكبر القطاعات المستهلكة، تؤثر أفعاله على سلوك الشركات والمؤسسات
عندما تكون حسنة التصميم، تؤمن للمستثمرين عوامل وبرامج التعرفة التفضيلية إلمدادات الطاقة المتجددة 

الشفافية واالستدامة والثقة التي يطلبونها، غير أن أسواق الطاقة المدعومة في بعض البلدان العربية قد تطرح 
 .بعض التحديات
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ويمكن إنشاء حاضنات أعمال وطنية تتولى تقديم الخدمات االستشارية في مجال إدارة األعمال، وتقديم  
 .مجموعة من الخدمات والتسهيالت لرواد األعمال المحليين والمشاريع الناشئة في جميع القطاعات

 
والمشتريات العامة للسلع والخدمات التي تتسم بكفاءة الطاقة هي فرصة للتأثير على األسواق، ولتكوين  

مصر، مثاًل، أطلقت الحكومة  ففي.  ثابت على التكنولوجيات الجديدة والناشئةالقاعدة ثابتة ومستقرة للطلب 
ومن الممكن أن تحدد الحكومات مواصفات فنية للسلع (.  0اإلطار )برنامجًا للمصابيح الفلورية المدمجة 

 .والخدمات تؤثر من خاللها على اإلنتاج وعلى الخيارات االستثمارية للمزودين
 

 المصابيح الفلورية المدمجة في مصر  -4اإلطار 
 

 037مليون طن من النفط، ويبلغ استهالك الطاقة الكهربائية  ئمكاف 21اقة المستهلكة في مصر لطيعادل مجموع ا 
وقد استأثرت المباني العامة .  في المائة كل عام 7، ومؤخرًا أصبح هذا الرقم يزداد بنسبة (3101/3100)ساعة /تيراواط

الكهربائية المستهلكة بحيز من االهتمام إضافة إلى نظم  في المائة تقريبًا من مجموع الطاقة 5التي تستهلك المباني العامة 
 .إنارة الشوارع، والمصابيح الفلورية المدمجة

 
. 3131في المائة بحلول عام  31، حددت مصر هدفًا يقضي بتخفيض استهالك الطاقة بنسبة 3117وفي عام  

وفي .  دات لكفاءة الطاقة في قطاعات محددةتباع نهج ال مركزي إلنشاء وحإوتضمنت خطة كفاءة الطاقة الحديثة توصية ب
وزيرًا برئاسة  03، أنشئت وحدة ألحقت بالمجلس األعلى للطاقة، وهو عبارة عن لجنة رفيعة المستوى تضّم 3119عام 

 .رئيس مجلس الوزراء
 

مع  ، جرى تنفيذ مشروع ريادي للمشتريات العامة في مجال كفاءة الطاقة، باالشتراك3117و 3112وفي عامي  
وفي .  نمائي في وزارة الموارد المائية والري في القاهرةلدولية وبرنامج األمم المتحدة اإلوكالة الواليات المتحدة للتنمية ا

، وبعد نجاح المشروع، وافق المجلس األعلى للطاقة على خطة لتحسين كفاءة الطاقة في عشرين مبنى حكوميًا 3101عام 
 .وعمل على تأمين الدعم العام والخاص لها من خالل اعتماد آلية للتنفيذ على أساس األداءباعتماد نهج مركزي للمشتريات، 

 
وأطلقت وزارة الكهرباء والطاقة برنامجًا طموحًا للترويج للمصابيح الفلورية المدمجة من خالل عدد من شركات   

مليون مصباح،  0037وقد بيع حتى اليوم .  تجزئةفي المائة من سعر البيع بال 51توزيع الكهرباء وأّمنت له الدعم عبر نسبة 
 .3102ماليين مصباح في عام  2ومن المتوقع بيع 

 
مليون جنيه مصري الستبدال مصابيح الشوارع العادية بمصابيح تستهلك كمية أقل  321وخصصت وزارة المالية  

تغطي ما نسبته )هو تركيب مليون مصباح  والهدف من هذا المشروع.  من الطاقة، وحددت فترة سنتين إلتمام هذه العملية
 .ألف منها حتى اليوم 351، وجرى تركيب (في المائة من مجموع شوارع مصر 35

__________________________ 

 .Yassin, (2012): المصدر

 
وتستهدف محركات أخرى إخفاقات السوق، وتشمل نهجًا تأخذ في الحسبان العوامل البيئية في عمليات  

ولتصحيح هذه اإلخفاقات، يمكن أن تسّن الحكومات قوانين وتضع معايير أو أن تفرض حظرًا كاماًل  . السوق
تكاليف الوحيث تكون .  على أنشطة معينة، على أال تفوق األعباء اإلدارية وتكاليف التنفيذ األرباح المتوقعة

ومن .  شر التكنولوجيات الخضراءالمباشرة مرتفعة، يمكن للحكومات االستثمار في البحث والتطوير، ودعم ن
شأن البرامج الوطنية لوضع العالمات البيئية على المنتجات والمشاريع، وغيرها من مبادرات نشر المعلومات 

 .أن تزيد من وعي المنتج والمستهلك
 
المزيد  2و 5وتعمل حكومتا تونس ولبنان على تهيئة بيئة صالحة لالقتصاد األخضر، وفي اإلطارين  

 .معلومات حول تجربة كل من البلدينمن ال
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 تهيئة بيئة صالحة لالقتصاد األخضر في تونس  -5اإلطار 
 
غير مباشر  فاألنظمة البيئية تدعم على نحو.  لدى تونس العديد من األطر التنظيمية لحماية البيئة والتنمية المستدامة 

 :من هذه األنظمة على سبيل المثالو.  إنشاء مشاريع في المجال البيئي، معروفة بالمشاريع الخضراء
 
مدّونة تشجيع االستثمارات، وهي عبارة عن مجموعة قوانين تشجع االستثمار في التنمية المستدامة، وال سيما في  

وتمنح هذه إعفاًء من الضريبة على الواردات ومن الضريبة .  المناطق النائية من البلد حيث ال يزال النمو االقتصادي ضعيفًا
لقيمة المضافة للشركات التي تجمع النفايات وتعالجها، أو تحفظ الطاقة، أو تجري أبحاثًا عن الطاقة الحرارية على ا

في المائة كحد  51يمكن أن تصل إلى )وتستفيد هذه الشركات من حسومات .  األرضية، أو تنتج طاقة متجددة وتسّوقها
 .تثمارعلى المبلغ الخاضع للضريبة من صافي أرباح االس( أقصى

 
قانون حفظ الطاقة، ينص على عدد من التدابير لحفظ الطاقة، ويوضح مهام الوكالة الوطنية لحفظ الطاقة، ويحدد  

المشاريع إلى نشر عدد من والبرامج من وقد أدى هذا القانون من خالل العديد .  المزايا الناتجة من تدابير كفاءة الطاقة
شمسية، واستخدام أدوات كفاءة الطاقة في المباني والمصانع، وساعد في إنشاء مشاريع الممارسات كتسخين المياه بالطاقة ال

  ل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقةخضراء في مجا
 
القانون اإلطاري إلدارة النفايات، وهو يحّدد الشروط القانونية التي تنطبق على قطاع النفايات، بما في ذلك جمع  

ويشجع هذا القانون الشركات الخاصة على االستثمار في جمع .  ة وفرزها وإعادة تدويرهامختلف أنواع النفايات الصلب
 .النفايات ونقلها وإعادة تدويرها، وقد نشأ العديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع

 
م المراقبة وإصدار نظ( 3)اإلنتاج والمعالجة والتسويق؛ ( 0: )قانون الفالحة البيولوجية على أربعة مجاالت  

وقد أدى إلى زيادة االستثمار في .  تطبيق العقوبات حيث يلزم( 0)إنشاء مجلس وطني للزراعة العضوية؛ ( 2)الشهادات؛ 
 فاعل ر تونس العديد من المنتجات العضوية ويساهم هذا القطاع بشكلوُتصد.  ادة التنوع في اإلنتاجالمزارع العضوية وزي
وجذب .  في المائة تقريبًا من الناتج المحلي اإلجمالي 02، شكلت الزراعة العضوية 3101وفي عام   .في االقتصاد التونسي

 .في المائة من فرص العمل في تونس 02في المائة من مجموع االستثمارات وأّمن  9القطاع 
__________________________ 

 .Regional Activity Centre for Cleaner Production, 2011. pp. 27-29: المصدر

 

 التشريعات البيئية في لبنان  -6اإلطار 
 
بالرغم من الحروب وعدم االستقرار السياسي والدين المتراكم منذ عقود، بذل لبنان جهودًا حثيثة  لتأمين البنى  

 .لمبادرات الخضراءوقد أدت هذه الجهود إلى إنجاح العديد من ا.  األساسية المؤسسية والقانونية بمساعدة المجتمع الدولي
 
ولبنان هو، وفقًا للبنك الدولي، البلد الوحيد في الشرق األوسط وشمال أفريقيا الذي أجرى مراجعة للقوانين البيئية،  

 تطبيق البرنامج وزارة وتتولى.  فاعتمد برنامجًا خاصًا لتقوية القدرات في مجال استصدار التشريعات البيئية وتطبيقها محليًا
اركة عدد من الجهات المعنية كمجلس النواب، وعدد من الوزارات، والجامعات، والمنظمات غير الحكومية التي البيئة بمش

 .تساهم في التوعية بالتشريعات البيئية وفي تفعيلها
 
عمار الخطة الشاملة لترتيب األراضي في لبنان التي وافق عليها مجلس الوزراء في عام ووضع مجلس اإلنماء واإل 

وتحدد الخطة أنواع استخدام األراضي وتقترح خطط عمل قطاعية، وتعتبر مرجعًا (.  3222/3119المرسوم رقم ) 3119
لسياسة التخطيط المدني في البلد، فتحدد أسس التنمية في المناطق من حيث البنى األساسية واألنشطة األكثر مالءمة لكل 

 (.3100، ووزارة الشؤون االجتماعية 3103وزارة البيئة، )منطقة 
 
الذي أقّره مجلس النواب  000/3113أما القانون الرئيسي لضمان تحقيق نمو يراعي البيئة فهو قانون البيئة رقم  

 .3113اللبناني في عام 
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 المحركات الدولية  -3
 
من شأن الشراكات التي ُتبنى على المستوى الدولي أن تعزز التحول إلى االقتصاد األخضر في المنطقة  

فهذه الشراكات .  اري الدوليةرأسمال االستثمالبية من خالل تشجيع االبتكار وتوسيع نطاقه، وتحفيز أسواق العر
ع نطاق التعاون بين الشركات العامة والخاصة وتؤدي إلى زيادة فوائد البحث والتطوير إلى أقصى حد توس

خضر المؤسسات اإلقليمية كالمؤسسات ومن المبادرات الدولية التي تدعم االبتكار في مجال النمو األ.  ممكن
العلمية مثاًل التي تشجع التعاون فيما بين بلدان الجنوب، والبحث التطبيقي في جميع أشكال االبتكار، وتشجيع 

 .المبتكرين على تبادل الملكية الفكرية
 

 محركات القطاع الخاص  -2
 
ن النامية، في مشاريع أو شركات تستوفي تشجع الصناديق اإلقليمية الكبرى االستثمار الخاص في البلدا 

 ومن األدوات المالية المعتمدة في هذا اإلطار، على سبيل المثال .  عددًا من المعايير االجتماعية والبيئية
وضمانات االئتمان الجزئية أو ضمانات المخاطر، ميسرة، والقروض السيادية بضمان، ال الحصر، القروض ال

 .االستثمار شبه المشارك في الملكيةواالستثمار في األسهم أو 
 
ر المناخ من المصارف اإلنمائية المتعددة األطراف وتمويل المشاريع في مجال تخفيف حدة آثار تغّي 

 .يؤدي إلى دعم االستثمارات الخاصة، إذ يسهم في الحد من المخاطر وتحسين قدرة المؤسسات المالية المحلية
 
ة لنقل الطاقة على الصعيد العالمي إلى زيادة إمكانات الحصول على ويؤدي برنامج التعرفات التفضيلي 

ويهدف .  الطاقة المتجددة في البلدان النامية من خالل إنشاء شراكات جديدة بين القطاعين العام والخاص
ء القدرات البرنامج إلى التنسيق بين الجهات المانحة الثنائية والمتعددة األطراف وإلى تأمين المساعدة الفنية وبنا

 ومن المبادرات التي تعتمد هيكلية مشابهة مبادرة.  لتوفير حوافز لمنتجي الطاقة لتوليد الطاقة المتجددة

Desertec وهي عبارة عن برنامج لتوليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في الصحراء الستخدامها في شمال ،
 .أفريقيا وتصديرها إلى أوروبا

 
ليات بالشكل المناسب، يمكنها أن تؤمن حلواًل لالقتصادات الريفية من خالل وإذا جرى تكييف هذه اآل 

 .توفير الطاقة المتجددة من خارج الشبكة، وإيصالها إلى ماليين البشر، وإطالق ثورة خضراء في األرياف
 
، "الخضراءمكاتب المساعدة "أما .  ومن المحركات األخرى إنشاء مراكز جامعة في مختلف البلدان 
 .(7 اإلطار)جمع معلومات عن القطاعات الخضراء  يساعد رواد األعمال ففت
 

 مكاتب المساعدة من أجل اإلنتاج األخضر في المنطقة العربية  -7اإلطار 
 
إنشاء  نفذت اإلسكوا مؤخرًا، مشروعًا لتعزيز قدرة البلدان األعضاء على دعم قطاعات اإلنتاج األخضر، تضمن 

الصناعيين اللبنانيين، ووزارة  لدى جمعية وتوجد النماذج األولى لهذا المشروع  .اإلنتاج األخضرمكاتب المساعدة من أجل 
وتزّود اإلسكوا هذه المكاتب بالمعلومات التي تحتاج إليها من .  ون البيئة في مصر، ووزارة التجارة والصناعة في ُعمانؤش

تب هو التوعية، وجمع المعلومات، ومساعدة المشاريع والهدف من هذه المكا.  خالل عمليات المسح وإجراءات أخرى
 :ومن األنشطة التي تنفذها.  الصغيرة والمتوسطة على االستفادة من فرص االقتصاد األخضر
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 اإلقليمية التحديات

 

 51 المياه إلى يصلون ال شخص مليون 
pللشرب؛ الصالحة

 المياه ستصبح 3135 عام حلول مع 
pجدًا؛ نادرة

 97 على يحصلون ال شخص مليون 
pالصحي؛ الصرف خدمات

 20 الزراعية األراضي من المائة في 
pتدهورت؛ المروية

 5 الزراعية اإليرادات من دوالر مليارات 

p.التصحر بسبب المنطقة تخسرها سنويًا

 (تابع) 7اإلطار 
 

  جمع معلومات عن الفرص المتاحة في مجال النمو األخضر والمشاريع الخضراء مع التركيز على أدوات
ي يمكن أن يستخدمها المستفيدون، بما في ذلك إجراء مسوح حول خطط التمويل، واألنظمة، السياسة العامة الت

 الدولية الداعمة لإلنتاج األخضر؛والسياسات الوطنية و

  اإلنتاج األخضر في البلد إنشاء شبكات من الخبراء والمؤسسات في مجاالت متخصصة ضمن قطاعات
 المضيف؛

 ات تدريبية فنية في مجال التنمية الخضراء، وكفاءة الطاقة، وأنماط تنظيم دورات لتدريب المدربين ودور
 ر المناخ والتكيف معه، واإلنتاج األنظف؛االستهالك واإلنتاج المستدامة، وتخفيف آثار تغّي

 ة والمنظمات اإلقليمية والدولية؛إجراء دراسات لدعم القرارات التي تتخذها الحكومات المحلية والمركزي 

 ع خضراء في المنطقة؛رأسمال المجازف في مشاريالظيف السعي إلى تو 

 ت الجيدة ودراسات الحالة ونشرها؛جمع معلومات عن الممارسا 

 ق وتنفيذ مبادرات ومشاريع جديدة؛إطال 

 اإلنترنت نشر المعلومات على شبكة. 
 
.  لتوجيهية للمشروعوتحدد مكاتب المساعدة في سياق عملها الممارسات الجيدة وتوثقها، لُتدرج ضمن المبادئ ا 

وبعد إنجاز المشروع، سيجري تعميم المبادئ التوجيهية على سائر البلدان األعضاء لمساعدتها على إنشاء مكاتب مساعدة 
 .خاصة بها

 
 مواجهة التحديات الماثلة أمام عملية التحول  -باء

 
عملية التحول تصطدم  صحيح أن البلدان العربية التزمت بالتحّول إلى االقتصاد األخضر، غير أن 

 .عض التدابير المقترحة لمواجهتهاوفي ما يلي ب.  بالعديد من التحديات
 

 المفاضلة والتآزر  -0
 

يجب أن تؤدي عملية التحّول إلى االقتصاد األخضر في  
المنطقة العربية إلى فرص عمل جديدة للحد من بطالة الشباب 

 غ طائلة فيوقد يؤدي توظيف مبال.  وتعزيز النمو المنصف
إلى الطاقة المتجددة إلى  يعملية التحول من الوقود األحفور

ارتفاع أسعار الطاقة والخدمات والسلع المرتبطة بها، مما سيزيد 
ويجب إيالء اهتمام خاص .  من الضغط على اقتصادات المنطقة

إلى عملية المفاضلة بين القطاعات، إذ يؤدي التحول إلى خلق 
وعلى .  إلغاء فرص العمل في أخرىفرص عمل في قطاعات و
من حيث نتائجها البيئية المفاضلة الحكومات تحليل هذه 

 .واالجتماعية وتبّين مواضع التآزر بين السياسات
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  بيعيةالط التحديات
 

 :المياه ندرة
 
 71 قاحلة؛ المنطقة أراضي من المائة فيp

 ندرة من اإلسكوا بلدان من بلدًا 00 يعاني 
pالمياه؛

 21 للحدود عابرة المياه من المائة في.p
 

 :وتغيره المناخ تقلب
 
 نوعيتها؛ مقابل في المياه كميةp

 المالحة المياه تسرب البحر، مستوى ارتفاع 
pالساحلية؛ الجوفية الخزانات إلى

 المحصول؛ تراجع/الجفافp

 التربة؛ تآكل األراضي، تدهور 

 الغمر؛ أخطار ارتفاع 

 البيئي النظام تدهور. 

ويجب أن تأخذ عملية التحول في االعتبار العالقة بين  
المياه والطاقة واألمن الغذائي، وأن تعتمد نهجًا يركز على 

    .فاءة في إدارة الموارد الطبيعيةاالستدامة والكتحقيق 
فالمنطقة العربية أصبحت شديدة االعتماد على الواردات 
الغذائية بسبب شح الموارد المائية وقلة األراضي الصالحة 

ونتيجًة لذلك، أصبحت بلدانها عرضة للتأثر بتقلبات . للزراعة
أسعار المواد الغذائية التي يمكن أن تكون مصدر انعكاسات 

 .األهمية على السياسة العامة بالغة
 

فال بد إذًا من أن ينطلق االقتصاد األخضر في المنطقة  
العربية من منظور عالقة الترابط والتداخل، الذي يمّكن  
صانعي السياسات من وضع إستراتيجيات وسياسات صحيحة 

غير أن التحدي األبرز الذي يواجه صانعي . على هذا الصعيد
ي البيانات واألدوات وضعف القدرة السياسات هو النقص ف

 .المؤسسية في المنطقة
 

 التمويل األخضر  -3
 
ر المناخ مم المتحدة اإلطارية بشأن تغّيتفاقية األاتؤمن  

وبروتوكول كيوتو، بما في ذلك آلية التنمية النظيفة ومرفق 
البيئة العالمي التمويل على المستوى العالمي لعمليات التكيف 

وهذه اآلليات المالية وغيرها تسهل المشاركة في االقتصاد األخضر، غير .  خ وتخفيف حدة آثارهمع تغّير المنا
وعلى المستوى اإلقليمي، مولت مصارف التنمية العربية .  أن فرص البلدان العربية لالستفادة منها محدودة

ولسد هذا النقص، ُتبذل جهود .  لمشاريع في مجال التنمية المستدامة، لكن المنطقة تحتاج إلى المزيد من التموي
 .إلنشاء مرفق البيئة العربي من أجل تمويل المبادرات الخضراء

 
أما المصارف الوطنية، فقد تترّدد في تمويل المشاريع الخضراء ألسباب عدة، منها ضعف القدرة على  

ادرات القائمة، وإن توفرت وفي معظم األحيان ال تتوفر معلومات عن المب.  تقييم مخاطر المشاريع أو فوائدها
وللحكومات دور فاعل في المساعدة في تمويل المشاريع الخضراء في المنطقة، من خالل .  فهي غير كافية

عتمادات للبحث اال خيارات كوضع تشريعات باإلنصاف في الضريبة لتسهيل مشاركة المستثمرين، وتأمين
 .والتطوير، وإنشاء بنية أساسية خضراء

 
ًا من اتخاذ تدابير على صعيد السياسة العامة لتحسين قدرة المشاريع ورواد األعمال على وال بد أيض 

فغالبًا ما يفتقر هؤالء إلى المعرفة بمصادر التمويل وتنقصهم القدرة .  جذب المستثمرين إلى المشاريع الخضراء
 .على وضع خطط عمل باالستناد إلى معلومات وافية

 
 2-  نقل التكنولوجيا

 
العالية الكفاءة دور أساسي في التحول والمنتجات االبتكارية والعمليات كنولوجيات الخضراء الجديدة للت 

 .والمنطقة العربية بحاجة ماسة إلى االستثمار في البحث والتطوير.  إلى االقتصاد األخضر
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 أحدث  األساسية الوطنية إلنتاج نسخ مطابقة عن ىومما يضمن نجاح عملية التحول استعداد البن 
والبلدان العربية بحاجة إلى إنشاء تحالف .  ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية وتكييفها مع االحتياجات المحلية

تدريب األجيال المقبلة على تدريب المهني، والمدارس الفنية لقوي بين وزارات التربية، والجامعات، ومعاهد ال
، والنقل المستدام، والزراعة، وغيرها من القطاعات المعنية بالسلع هذا التحول في قطاعات كفاءة الطاقة والمياه

 .والخدمات البيئية
 
 تنتجالتصدي للتحديات التي يمكن أن  وعلى الحكومات العربية مساعدة قطاع األعمال التجارية على 

المعرفة  وغالبًا ما تفتقر الشركات إلى. التكنولوجيا نقلمن اعتماد ممارسات أكثر استدامة، وتسهيل 
فعلى الحكومات .  بالتكنولوجيات الخضراء والحلول المراعية للبيئة، وإلى القدرة على تكييفها مع احتياجاتها

تسهيل الربط بين الشركات والمزودين بالخدمات والتكنولوجيات، بما في ذلك مراكز البحوث والجامعات، 
إلسكوا للتكنولوجيا يسعى إلى تعزيز التنمية فمركز ا. للمساهمة في عمليات التكييف والتعلم واالبتكار

االجتماعية واالقتصادية من خالل مساعدة البلدان األعضاء على اكتساب األدوات والقدرات الالزمة لتحقيق 
والتشبيك والتعاون بين الشركات يعزز تبادل المعارف ويؤدي إلى .  التكافؤ التكنولوجي مع المناطق األخرى

 .مشتركة التي يمكن تلبيتها من خالل المساعدة الفنيةتحديد االحتياجات ال
 

 أمثلة من المنطقة  -جيم
 
الذي عقد في تشرين  31+الوثيقة الختامية لالجتماع التحضيري اإلقليمي العربي لمؤتمر ريو 

 سلطت الضوء على التقدم الذي حققته المنطقة في مجال التنمية المستدامة، وال سيما في 3100أكتوبر /األول
ومن الممكن أن يستفيد كل بعد من أبعاد التنمية المستدامة من التقدم المحقق .  مجاالت التعليم والصحة والبيئة

في عدد من القطاعات على غرار الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا النظيفة، وإعادة استعمال المياه، واألبنية 
 .ا في ذلك الغاز الطبيعيالخضراء، والنقل المستدام، والبدائل الخضراء للطاقة بم

 
ويورد هذا القسم من الدراسة أمثلة على مبادرات االقتصاد األخضر في المنطقة ويحدد مؤشرات يمكن  

وفي نهاية كل قسم ترد مجموعة من المؤشرات أو أدوات الرصد المقترحة، مع العلم أنه .  استخدامها لرصدها
 .يمكن دومًا استخدام مؤشرات أخرى

 
 المتجددة الطاقة  -0

 
 مصر (أ)
 
مصر هي البلد الوحيد من البلدان األعضاء في اإلسكوا الملتزمة حاليًا بالتحول إلى إنتاج الطاقة  

فهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر طورت عددًا من التطبيقات الكهرضوئية .  المتجددة
إلى توليد الكهرباء لمجموعة متنوعة من األنشطة، أوجدت  وباإلضافة.  والقائمة على تركيز الطاقة الشمسية

محطات الطاقة الشمسية فرص عمل لعدد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وال سيما في مجال تركيب 
وقد وضعت خطط إلنشاء أربع .  والعمل جار على نطاق واسع إلنشاء مزارع رياح.  المعدات وصيانتها

ومن المتوقع أن تولد كل مزرعة .  وبدأت عملية تقديم العروض الثنتين منهما مزارع رياح في خليج السويس،
 .ميغاواط من الكهرباء 351رياح 
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في المائة من احتياجاتها إلى الطاقة من خالل مصادر الطاقة المتجددة  31وتسعى مصر إلى تلبية  
طة كهرباء الكريمات التي تعمل والعمل جار على إنشاء عدد من المشاريع على غرار مح.  3131بحلول عام 

وأنشأت مصر كذلك محطات كبيرة لطاقة .  3107بالنظام المختلط، وسوف تنجز محطة كوم أمبو في عام 
 ميغاواط، وتعمل على زيادة إنتاج طاقة الرياح اإلجمالية حتى  021الرياح في الغردقة والزعفرانة بقدرة 

 .ميغاواط 7 311
 
 األردن (ب)
 
لطاقة المتجددة الشركات التي لديها أنظمة للطاقة الشمسية أو عنفات لطاقة الرياح الحق يمنح قانون ا 

ويلزم القانون شركة الكهرباء .  في بيع الفائض من الكهرباء إلى مزودها بالكهرباء بسعر البيع بالتجزئة
ويسعى األردن .  المتجددة الوطنية المساهمة العامة بشراء مجموع الطاقة المولدة من المشاريع الكبيرة للطاقة

ميغاواط من  211إلى تحقيق أهدافه الوطنية في مجال الطاقة المتجّددة من خالل إنشاء مزارع رياح لتوليد 
ميغاواط إضافية  51إلى  21ميغاواط، وتوليد  211و 211الكهرباء، ومحطات للطاقة الشمسية لتوليد ما بين 

 .من مشاريع الكتلة األحيائية
 
 قطر (ج)
 
.  تتعاون مؤسسة قطر مع شركة ألمانية إلنتاج مادة البولي سيليكون، المكون الرئيسي للوحات الشمسية 

ومن المتوقع أن تتيح هذه المبادرة العديد من الفرص للمشاريع الصغيرة والمتوسطة العربية التي تشارك في 
 .سالسل اإلمداد والتوزيع للمنتجات البيئية

 
 السوريةالجمهورية العربية  (د)
 
في المائة خالل العقد الماضي، وتوقعت الحكومة أن  75ارتفع الطلب الوطني على الكهرباء بنسبة  

ووضعت خطة جديدة للطاقة السورية تغطي الفترة الممتدة من .  يزداد ثالث مرات في األعوام العشرين المقبلة
وتسعى الجمهورية العربية السورية .  الدولي بالتعاون مع الوكالة األلمانية للتعاون 3121إلى عام  3100عام 

 21ميغاواط و 011)إلى تحقيق األهداف الوطنية في مجال الطاقة المتجددة من خالل بناء مزرعتي رياح 
 .وتبحث عن استثمارات من شركات القطاع الخاص المحلية والدولية( ميغاواط

 
 اإلمارات العربية المتحدة (ھ)
 
ة مصدر في أبو ظبي المدينة األولى في العالم الخالية من الكربون ومن من المقرر أن تكون مدين 

في المائة من الطاقة الكهربائية المحلية من  7ويهدف المشروع الذي ُوضع لهذه المدينة إلى تأمين .  النفايات
 .، لكنه سيتجاوز المهلة المحددة3131مصادر الطاقة المتجددة مع حلول عام 

 
لجمع المعلومات والمعارف عن الطاقة المتجددة  3119دولية للطاقة المتجددة في عام وأنشئت الوكالة ال 

 وهي توفر خدمات استشارية في مجال تمويل مشاريع الطاقة المتجددة، وتعمل على .  وتبادلها
بي وتضّم ويقع المركز الرئيسي للوكالة في أبو ظ.  إنشاء قاعدة بيانات عالمية بالسياسات التي تعزز هذه الطاقة

 .بلدًا 009
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 لبنان (و)
 
نظم معهد البحوث الصناعية في لبنان برامج تدريبية في مجال تصنيع وتركيب السخانات الشمسية  

وتقدم المصارف التجارية بالشراكة مع مصرف لبنان قروضًا من دون فائدة .  لالستخدام المنزلي أو الصناعي
وتقدم وزارة الطاقة والمياه منحًا .  هلة قد تصل إلى خمس سنواتلشراء السخانات الشمسية، يمكن سدادها في م

وبالنظر إلى الجدوى االقتصادية العالية الستخدام .  لشراء سخانات شمسية على سبيل تشجيع السوق الوطنية
 السخانات الشمسية في لبنان، نجحت المبادرة في الحد من استهالك المواد المستنفدة لطبقة األوزون، وفي دعم

 .الشركات الصغيرة والمتوسطة المساهمة في مشاريع الطاقة الشمسية
 
 المملكة العربية السعودية (ز)
 
 .المياه باستخدام الطاقة الشمسيةأطلقت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية مبادرة وطنية لتحلية  
 
 تونس (ح)
 
لية لتمويله بهدف الحد من االعتماد على النفط سّنت الحكومة قانونًا إلنشاء نظام لحفظ الطاقة وأنشأت آ 

وتتضمن .  3100في المائة في عام  032وهي تسعى إلى زيادة مساهمة موارد الطاقة المتجددة حتى .  والغاز
الخطة استخدام النظم الكهرضوئية، ونظم تسخين المياه بالطاقة الشمسية، ووحدات الطاقة الشمسية المركزة 

من وسائل الدعم المالية والضرائبية تقديم منح رأسمالية بمواصفات تسمح باإلعفاء من و.  لتوليد الكهرباء
 .ضريبة القيمة المضافة وبخفض الرسوم الجمركية، وقروض مصرفية بفائدة متدنية

 
 المغرب (ط)
 
 ميغاواط من الكهرباء 511الشمسية من خالل بناء محطة لتوليد  ى المغرب إلى االستفادة من قدرتهيسع 

من الطاقة الشمسية المركزة في مدينة ورزازات، في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص وبتمويل من 
.  غير أن تكاليف هذا المشروع مرتفعة بسبب ضعف الطلب، نتيجة الرتفاع التكاليف.  جهات مانحة مختلفة

 .نشدونهافرصة االقتصادية التي يوينبغي تأمين األسواق الالزمة إلنجاح هذا المسعى وإعطاء المواطنين ال
 
وتبّين جميع األمثلة من المنطقة العربية أن صانعي السياسات يسعون جديًا إلى إحالل مصادر الطاقة  

 .المتجددة محل مصادر الطاقة التقليدية الملّوثة، وفي ذلك دليل واضح على إرادة التحول إلى االقتصاد األخضر
 

 ةمؤشرات مقترحة للطاقة المتجدد
 

 إنتاج الطاقة والكربون :مؤشرات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية للنمو األخضر

 موازين الطاقة     :الحسابات البيئية الوطنية

 االستخدام الفعال للموارد  :مؤشرات برنامج األمم المتحدة للبيئة لالقتصاد األخضر
 في إنتاج الطاقة        

 
 

 السياحة  -3
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ومن المقترح إنشاء واحدة من )في األردن واإلمارات العربية المتحدة " السياحة الطبية مدن"يؤدي بناء  

إلى خلق فرص للشركات إلى تطوير تجمعات متخصصة، و( مصرهذه المدن في منطقة الدلتا الكبرى في 
 .ةفالمنشآت الطبية من أهم المنشآت المستهلكة الطاق  .الصغيرة والمتوسطة في مجال البناء األخضر

 
 األردن (أ)
 
ة للشرطة البيئية في عام ، صدر قانون حماية البيئة األول في األردن وأنشئت وحد0995في عام  

وقد نجح األردن في تطوير قطاع السياحة البيئية، وهو يعود عليه بفوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة .  3112
ماية الطبيعة نموذجًا يمكن أن تستخدمه البلدان ووضعت الجمعية الملكية لح.  تضاف إلى فوائد حماية البيئة

 .وسطة وحماية النظم اإليكولوجيةالعربية األخرى الراغبة في دعم المشاريع الصغيرة والمت
 
 مصر (ب)
 
تعمل وزارة السياحة على دعم السياحة البيئية قرب مدينة الفيوم، وشمال سيناء وجنوبها، وفي  

بط سياحة المغامرة ارتباطًا وثيقًا بالسياحة البيئية وتشمل رحالت في وترت.  الصحراء الغربية والشرقية
المتعلق بمؤشر تنمية سياحة المغامرات،  3119ووفقًا لتقرير عام .  الصحراء، ورحالت اإلبحار والغطس

.  3119و 3112اعتبرت مصر من أفضل الوجهات السياحية، واحتلت المرتبة التاسعة عشرة في عامي 
السياحة على تنفيذ مشاريع تركز على دور المحاسبة البيئية في عملية صنع القرار، واستغالل  وتعمل وزارة

الموارد االقتصادية والبيئية بشكل متوازن، واستخدام الشواطئ على النحو األمثل، وإنشاء أماكن لألنشطة 
 .الترفيهية واالجتماعية

 
وعلى مصر أن .  قتصادية والبيئية واالجتماعيةوال بد في هذا اإلطار من التوفيق بين السياسات اال 

في الوقت تعتمد مبادئ االقتصاد األخضر وأن تعمل على تحقيق النمو المستدام لتتمكن من مواجهة تحدياتها 
 .الحاضر وفي المستقبل

 
 لبنان (ج)
 
.  هدرب الجبل اللبناني اسم لمشروع ولجمعية يهدفان إلى الحفاظ على درب الجبل وصونه وحمايت 

وعمل الجمعية هو في إطار من التفاعل مع السياح والسكان المحليين والبيئة الطبيعية لتحقيق أهداف بيئية؛ 
وهي تغني بعملها تجارب السياح، وتعزز الفرص االقتصادية في المناطق الجبلية .  واقتصادية؛ واجتماعية

 .لى حماية اإلرث الطبيعي للمنطقةالريفية، وتعمل ع
 

 ترحة للسياحةمقمؤشرات 
 

 تجارة فرص العمل في (:محليًا)للنمو األخضر  مؤشرات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
 والخدمات البيئية السلع   

 احة البيئيةمساهمة السي : مؤشرات التنمية المستدامة
 جماليالناتج المحلي اإلفي    

 لتنوع البيولوجي والنظم البيئيةا :للنمو األخضر مؤشرات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

 
 األبنية الخضراء  -2
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ولدى المملكة العربية السعودية أيضًا .  أبو ظبي هي الرائدة في بناء مدن جديدة خضراء للمستقبل 

.  خطط لهذه الغاية، وفي القطاع الخاص مجموعة من العناصر الفاعلة في مجال التكنولوجيا الخضراء
 .ات عن سياسات البحرين الهادفة إلى تشجيع تشييد مبان خضراءمعلوم 2ويتضمن اإلطار 

 
 مصر (أ)
 
، وهو 3101ديسمبر /صدر نظام الهرم األخضر للتصنيف بموجب مرسوم وزاري في كانون األول 

يغطي مجاالت عدة هي علم البيئة، وكفاءة الطاقة، وكفاءة المياه، والمواد والموارد، وجودة البيئة الداخلية، 
 .رية، في إنشاء مبان مراعية للبيئةاويساعد النظام، بما يقدمه من خدمات استش.  رة واالبتكارواإلدا

 
وباعتراف .  وحققت مدينة الغونة السياحية على البحر األحمر نجاحًا على الصعيدين البيئي والتجاري 

للفنادق  (Green Star) في وضع العالمات اإليكولوجية مثل مبادرة النجمة الخضراءوطنية ودولية مبادرات 
 .، يستوفي المنتجع المعايير البيئية(Green Globe) المصرية ومبادرة الكوكب األخضر

 
 لبنان (ب)
 
أنشأ المجلس اللبناني للمباني الخضراء بالشراكة مع المؤسسة المالية الدولية نظام األرز لتصنيف  

 .ة الكفاءة في استخدام الطاقةالمباني، وذلك لتشجيع ممارسات البناء المستدامة، وزياد
 

 مؤشرات مقترحة لألبنية الخضراء
 

 البصمة اإليكولوجية
 استهالك المواد المحلية      :مؤشرات التنمية المستدامة

 إنتاجية المواد :مؤشرات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية للنمو األخضر

 

 ييد مباٍن خضراءالبحرين تعتمد سياسات مراعية للبيئة في تش  -8اإلطار 
 
، أعلن المجلس البلدي المركزي في البحرين عن مشروع قانون حول سياسات بيئية جديدة للمباني، 3103في عام  

وهذا القانون الجديد يتبع المعايير البيئية الدولية ويشجع أفضل الممارسات في .  3102ليدخل حيز التنفيذ في مطلع عام 
تقّل  وحسب القانون، يجب أال . ، والتهوئة، والضجيج، ومواد البناء، واالنبعاثات، وغيرهامجاالت عدة كاإلنارة، والتكييف

في المائة  51مجموع مساحة األرض المخصصة للبناء، وأن تغطي ما ال يقل عن من في المائة  51المساحة الخضراء عن 
 .ويلحظ القانون سياسات خاصة للمعوقين والدراجين.  من كل سطح

 
.  وقد وضع في وقت يشهد ازدهارًا في حركة البناء.  المنازل المنفردةوقانون البناء الجديد المساكن ويستثني  

هكتار، ويخطط مجلس المنامة البلدي إلجازة بناء  252عن خطط إلنشاء بلدات جديدة على مساحة  3103وأعلن في عام 
 .الواجهة البحرية طبقة على طول 51مجموعة من األبراج التي يتألف الواحد منها من 

 
 
 

 (تابع) 8اإلطار 
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ووفقًا لرئيس المجلس السيد عبد الرزاق الحطاب، ستدخل البحرين مرحلة جديدة مع تطبيق قانون المباني الخضراء  

 فهذا القانون، بما هو عليه من سعة وتفصيل، سيكون له مفاعيل هامة، منها.  الجديد الذي سيكون ملزمًا وليس اختياريًا
 .هض معدالت التلوث على أنواعتخفي

 
وقد جرى وضع المواصفات التفصيلية، وسيعمل الخبراء من الوزارات والهيئات الحكومية المختصة على وضع  
 .يناير/كانون الثاني 0لقانون في صيغته النهائية التي صدر بها قبل فترة وجيزة من بدء التنفيذ في ا

__________________________ 

ZAWYA-http://www.zawya.com/story/Bahrain_to_mandate_use_of_ecofriendly_best_practices_in_new_developmentsp :المصادر

p.                                                                               ww.tradearabia.com/news/ENV_219785.htmlhttp://wand  20120916035107/ 

 
 النقل  -0

 
توّظف استثمارات ضخمة في النقل العام األخضر في اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية  

والعمل جار على توسيع قطار األنفاق في .  السعودية، ويجرى التخطيط إلنشاء قطار لألنفاق في عّمان
زيد من االستثمارات ومشاريع القاهرة، لكن المدينة بحاجة ماسة إلى المزيد من النقل األخضر، وإلى الم

سيارة أجرة، والعمل جار على تحويل قسم منها إلى  21 111وفي المدينة أكثر من .  الشراكة في النقل الخاص
واالختبار اإللزامي للسيارات للتحقق من صالحيتها ومن مستويات االنبعاثات الصادرة منها .  الغاز الطبيعي

 ( 9اإلطار )مجال النقل لسالمة البيئة هو أيضًا من المبادرات الهامة في 
 

 مؤشرات مقترحة للنقل
 

 فرص العمل في مجال  (:محليًا)مؤشرات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية للنمو األخضر 
 تجارة السلع والخدمات        
 البيئية       

 حصة كل وسيلة نقل من     :مؤشرات التنمية المستدامة
 الركاب مجموع حركة نقل       

 

 استخدام الغاز الطبيعي المضغوط في مصر  -9اإلطار 
 

لب في إطار هذا فقد ط . بدأت مصر باستخدام الغاز الطبيعي في قطاع النقل في مشروع صغير بإدارة وزارة النفط 
صريتان وأنشئت شركتان م.  المشروع من شركتين للنفط تعمالن في مصر استخدام تكنولوجيا الغاز الطبيعي المضغوط

 .لتحويل المركبات إلى استخدام الغاز الطبيعي
 
ة إلطالق مشروع تحسين هواء القاهرة، الهادف يكي، وقعت مصر اتفاقًا مع الواليات المتحدة األمر0992وفي عام  

ة وشركة إلى توسيع نطاق استخدام الغاز الطبيعي المضغوط ليشمل حافالت النقل العام التابعة لهيئة النقل العام بالقاهر
محطة لتعبئته،  051، كان في مصر ست شركات للغاز الطبيعي المضغوط، و3103وفي عام .  أتوبيس القاهرة الكبرى

وازداد استخدام الغاز الطبيعي في قطاع النقل في مصر، فارتفع عدد المركبات .  مركزًا لتحويل المركبات للسير عليه 27و
وازدادت كمية الغاز الطبيعي المستهلك في .  3103يوليو /في تموز 072 311إلى  0992في عام  202التي تستهلكه من 

متر مكعب  279، ومن المتوقع أن تبلغ 3100مليون في عام  057إلى  0992مليون متر مكعب في عام  132المركبات من 
المائة في الفترة في  00و 3100-0992في المائة في الفترة  2032؛ فيكون معدل النمو السنوي قد بلغ 3107في عام 
 .وتحتل مصر المرتبة الحادية عشرة على قائمة بلدان العالم التي تستخدم الغاز الطبيعي.  3103-3107

 (تابع) 9اإلطار 

http://www.zawya.com/story/Bahrain_to_mandate_use_of_ecofriendly_best_practices_in_new_developments-ZAWYA
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 زيادة صادرات النفط نتيجة( 0): وتسمح عملية التحول إلى الغاز الطبيعي بتحقيق الفوائد االقتصادية والبيئية التالية 

في مجال (  لكل شركة 0 111)فرصة عمل تقريبًا  2 111إيجاد ( 3)طبيعي بداًل من الغازولين والديزل؛ الستخدام الغاز ال
 األنشطة المعتمدة على الغاز الطبيعي المضغوط، على غرار تحويل المركبات لتشغيلها عليه، وصيانتها والتدقيق فيها؛ 

 .تخفيض نسبة تلوث الهواء في القاهرة( 2)
 

إنشاء بنية أساسية ( 0: )ومنها.  واعتمدت مصر سياسات وتدابير مالئمة لتشجيع استخدام الغاز الطبيعي المضغوط 
مالئمة تشمل شبكات للغاز الطبيعي، ومحطات لتعبئته، ومراكز إلجراء تعديالت في المركبات كي تتمكن من استخدامه؛ 

من يتحول إلى استخدام الغاز كالتخفيضات الضريبية على مكوناته، تقديم حوافز ل( 2)تشجيع مشاركة القطاع الخاص؛ ( 3)
وتقديم مساعدة مالية السترداد تكاليف تحويل المركبات، ودعم أسعاره، ولتسهيل االستفادة من الحوافز على األسعار، جرى 

قروض تحويل المركبات  ويمكن سداد قيمة.  اإللكترونية بالتعاون مع المصارف المصرية" البطاقة الذكية"إنشاء نظام 
وقد وضعت مصر ثالثة معايير لنظام .  إصدار قوانين ومعايير لتنظيم هذا القطاع( 0)شهريًا عبر فواتير الوقود العادي؛ 

وبفضل السياسات والتدابير المعتمدة، أصبح هذا البرنامج من .  الغاز الطبيعي في المركبات، والمحركات، ومحطات التعبئة
 .جاحًا وأسرعها تقدمًا في العالمأكثر البرامج ن

__________________________ 

 .El Din, 2011; and ESCWA, 2009 :المصادر
 

 الزراعة  -5
 
يسعى عدد من المنظمات غير الحكومية الناشطة في المنطقة العربية إلى اعتماد ممارسات الزراعة  

 .العضوية في المناطق الريفية
 
 لبنان (أ)
 
وكان أول سوق للزراعة العضوية   .3110يب وهو مؤسسة ال تتوخى الربح في عام أنشئ سوق الط 

وتشجع مؤسسة سوق الطيب الزراعة العضوية من خالل عدد من البرامج التعليمية الموجهة إلى .  في لبنان
 .كين، وقد ساهمت في تدعيم العرض والطلب في سلسلة اإلمدادلالمزارعين وإلى المسته

 
 مصر (ب)
 
فبدأت بتنفيذ .  3121ت الحكومة عددًا من األهداف لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة بحلول عام حدد 

برامج زراعية من أبرز مقوماتها تعزيز كفاءة نظم الري، واستخدام األسمدة العضوية بداًل من األسمدة 
 .الكيميائية، والحد من المخلفات الزراعية

 
خرى بهدف الحد من استخدام الطاقة، وزيادة كفاءة الزراعة وتخطط الحكومة لتنفيذ مشاريع أ 

على تحسين الزراعة العضوية، وإنشاء (Sekem)  ويجرى العمل في إطار مبادرة سيكم.  العضوية، والتسميد
وقد سمحت المبادرة بزيادة كمية .  فدان تقريبًا من األراضي الزراعية 07 111مزارع حيوية، واستصالح 

في المائة، وبحماية التربة  01إلى  31في المائة نتيجًة لتخفيض استهالك المياه بنسبة  71حتى  المياه المخزنة
 .من التآكل والتدهور

 

 مؤشرات مقترحة للزراعة
 

 موارد األرض :مؤشرات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية للنمو األخضر
 مناطق الزراعة العضوية       :مؤشرات التنمية المستدامة

 حسابات المياه      :سابات البيئية الوطنيةالح

 الموارد الطبيعية  -2
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بهدف زيادة المساحة الخضراء في  3112ُأطلقت المبادرة الوطنية اللبنانية إلعادة التحريج في عام  

وُأطلقت حملة .  عامًا 31ومن المتوقع أن يمتد المشروع على .  في المائة 31في المائة إلى  02لبنان من 
مؤازرة لحكومة لبنان في االهتمام بحماية الغابات وزيادة هدف تهيئة بيئة نية لمكافحة حرائق الغابات بوط

 .المساحة الحرجية
 
 وتساهم مبادرة محمية الشوف المحيط الحيوي في الحفاظ على إرث لبنان الطبيعي، وتوجد فرص  

بات وزراعة البساتين، باإلضافة إلى عمل خضراء للشباب الذين يعملون في اإلرشاد السياحي وعلم الن
وقد ازدهرت األعمال .  المحلية في المتاجر والمحال التي يقصدها السياح منتجاتهاالمشاريع الصغيرة التي تبيع 

والمحمية مثال جيد على .  التجارية التي تقع في جوار المحمية، من مطاعم ومحال لبيع التحف التذكارية، ومقاه
اإلرث الطبيعي والثقافي في تعزيز االقتصاد األخضر وفي تأمين الدخل والرفاه لسكان مساهمة مواقع حفظ 

 .القرى المجاورة
 

 مؤشرات مقترحة للموارد الطبيعية
 

 عالج األراضي الملوثة (:محليًا)مؤشرات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية للنمو األخضر 
 كفاءة الموارد   :ألخضرمؤشرات برنامج األمم المتحدة للبيئة لالقتصاد ا

 دليل األداء البيئي

 
 إدارة النفايات  -7

 
 تونس (أ)
 
فأنشئت تسعة مطامر قمامة في  0992أطلق البرنامج الوطني للتصرف في النفايات الصلبة في عام  

وأطلقت .  مدن بزرتا، وصفاقس، والقيروان، وقابس، ومنستير، وسوسة، ونابل، ومدنين، وجزيرة جربا
إلعادة تدوير المواد  0992إيكولف التابعة للقطاع العام في عام  –التصرف في النفايات البالستيكية  منظومة
نقطة لجمع النفايات بهدف إعادة تدويرها، وكان الهدف جمع  311، كانت قد أنشئت 3115وفي عام .  المجمعة

إلدارة مخلفات زيوت التشحيم، وتجمع  زيت-وأنشئ برنامج إكو.  في المائة من النفايات المنزلية ومعالجتها 25
وتجمع .  في المائة تقريبًا من مجموع كمية زيوت التشحيم المستخدمة القابلة لالسترداد 21في إطاره 

 .البطاريات المستخدمة بما فيها بطاريات السيارات
 
 اإلمارات العربية المتحدة (ب)
 
تبيان الفوائد االجتماعية والبيئية الناتجة من فرز أطلقت السلطات برنامجًا في الشارقة وأبو ظبي ودبي ل 

 .النفايات المنزلية
 

 مؤشرات مقترحة لمعالجة النفايات
 

 نية معالجة مياه المجارياإمك :مؤشرات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية للنمو األخضر
 التحول االقتصادي :مؤشرات برنامج األمم المتحدة للبيئة لالقتصاد األخضر

 جمع النفايات من المناطق (:محليًا)ات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية للنمو األخضر مؤشر
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 المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية  -رابعًا
 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة دور هام في البعد االجتماعي للتنمية المستدامة، فهي تساهم في خلق  

وللمشاريع الصغيرة .  الفقر وعدم المساواة، وفي إشراك المرأة في االقتصادفرص عمل، وفي القضاء على 
والمتوسطة أيضًا دور هام في البعد االقتصادي للتنمية المستدامة، فهي تساهم في الناتج المحلي اإلجمالي للعديد 

اريع تتصف بمرونة وهذه المش.  من البلدان العربية، وفي تأمين السلع والخدمات، وتعزيز القدرة التنافسية
ر المناخ مثاًل، فتساهم في حماية البيئة وفي النمو تمكنها من التكّيف مع التحديات البيئية ومواجهتها، كتغّي

 .والتنمية المستدامة
 
غير أن الدور الهام والمعروف للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في التنمية المستدامة، ال يقابله تركيز  

فمن الضروري إجراء المزيد من الدراسات حول مساهمة المشاريع .  ريع الخضراءمن الدراسات على المشا
وفي ما يلي .  الصغيرة والمتوسطة في عملية التحول إلى االقتصاد األخضر على المستويين الوطني واإلقليمي

 ي فعرض للفرص المتاحة أمام المشاريع الخضراء وللتحديات التي تعترضها، ولدورها الفاعل 
 .مية المستدامةالتن

 
 خصائص المشاريع الصغيرة والمتوسطة العربية  -ألف

 
  .من أهم ما يمّيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة قدرتها على أن تنهل من تجارب الماضي وجذوره 

فقد استطاعت .  فهي تستفيد من تقليد أعمال حرفية تعود إلى آالف السنين، ومن ثقافة معروفة لحسن الضيافة
يع الصغيرة التي أنشأتها األسر في الصناعة والتجارة والضيافة عبور الحدود المحلية واإلقليمية المشار

 .والوطنية وازدهرت وتوّسعت واكتسبت طابع الحداثة
 
وللمشاريع الصغيرة والمتوسطة جذور عميقة في المجتمعات المحلية وعالقات وطيدة مع شبكات  

يث تشتري المواد الخام من مؤسسات محلية وتستخدم عمااًل من وهي تنمو داخل مجتمعها، ح.  العمالء
فهذه العالقات الوثيقة مع المجتمع المحلي وهذا االندماج العميق فيه هما من المزايا التي تسهل طريق .  محيطها

 .المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العمل، والحصول على الموارد، وتوزيع المنتجات
 
ت المشاريع الصغيرة والمتوسطة بعد أن سلمها األجداد إلى األبناء واألحفاد، وتتغير اليوم مواصفا 

وهذا الجيل الجديد من رواد .  ومعظمهم حائز على شهادة جامعية وخبرة غنية، من الطراز العالمي أحيانًا
القدرة على ، ويملك المرونة في العمل، و(كالعربية واالنكليزية والفرنسية)األعمال العرب يتكلم عدة لغات 

 .(14)ةالتكيف مع األسواق واالتجاهات الجديد
 
ومعظم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية هي مشاريع خاصة، تتركز في قطاعي  

والعديد منها ينشط في القطاعات التقليدية كاألغذية والنسيج، واألثاث، والمعادن، .  التجارة والحرف اليدوية
وهذه المشاريع المحرك االقتصادي الرئيسي لقطاع الخدمات وتحديدًا في مجاالت  . البناءوتجارة التجزئة، و

والشركات ذات الملكية المحلية .  الهندسة والهندسة المعمارية والخدمات االستشارية في مجال البتروكيماويات
 .ع الصغيرة والمتوسطةالناشطة في قطاع السياحة وغيره من القطاعات الرئيسية هي دومًا من نوع المشاري

 

                                                      

 .0211اإلسكوا،  (14)
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ومن األمثلة على هذا .  وفي بعض الحاالت، ترتبط هذه المشاريع بمؤسسات وطنية ودولية كبيرة 
رتباط مشاركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إدارة النفايات في اإلمارات العربية المتحدة حيث جرى اال

 .(15)0211شركة في عام  03 اعتماد نموذج للشراكة بين القطاعين العام والخاص يضّم
 
ومعظم المشاريع في المنطقة العربية هي مشاريع صغيرة وصغرى، وقليلة نسبيًا هي المشاريع  

 في المائة في مصر  1330موظفًا ال تتجاوز  51فنسبة المشاريع التي تضّم أكثر من .  المتوسطة الحجم
 من أصل  0 129)ائة في األردن في الم 1371؛ و(مليون 3320مشروع تقريبًا من أصل  5 111)

في المائة من مجموع  99موظفًا فتشكل أكثر من  51أما المشاريع التي يعمل فيها أقل من (.  002 233
المشاريع في األردن والجزائر والجمهورية العربية السورية وفلسطين ولبنان ومصر واليمن، يقتصر معظمها 

في المائة في الجمهورية  90في المائة في فلسطين، و 91ردن، وفي المائة في األ 29على خمسة موظفين، أّي 
 .(16)في المائة في لبنان 92في المائة في مصر، وأكثر من  93العربية السورية واليمن، وأكثر من 

 
أما في بلدان مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط، فُجل قطاع األعمال من المشاريع يملكها القطاع  

.  غير أن الحكومات تشجع ريادة المشاريع الصغيرة من أجل خلق فرص عمل.  شركات الكبيرةالعام أو من ال
فهي تكثر في قطاع (.  0الجدول )وتختلف األهمية االقتصادية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بين بلد وآخر 

تفوق القطاعات الخدمات في البلدان المنتجة للنفط، وهو القطاع الذي يتمّيز بقدرة على خلق فرص عمل 
 .األخرى، إذ يستوعب أعدادًا كبيرة من القوى العاملة

 
 األهمية االقتصادية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في عدد من البلدان العربية  -4الجدول 

 (بالنسبة المئوية)
 

 البلد
 الناتج في التقديرية المساهمة

 جمالياإل المحلي
 فرص مجموع في المساهمة

 العمل
 مجموع يف المساهمة

 المشاريع

 21 مصر
75 

 (الخاص القطاع)
99 

 (الزراعي غير القطاع)

 21 51 األردن
92 
 

-  23 99 لبنان

 35-  السعودية العربية المملكة

91 
71 

 (الصناعي القطاع)

 91 22 21 المتحدة العربية اإلمارات

 .Standard Chartered, 2009, p. 1: المصدر

 
طة هي العمود الفقري لالقتصاد المصري، ومساهمتها كبيرة في القطاع المشاريع الصغيرة والمتوس 

وقد أدى النمو السكاني السريع إلى (.  في المائة 00)وفي تجارة الجملة وبالتجزئة ( في المائة 02)الصناعي 
لذلك، أن يزدهر قطاع الخدمات وغيره من القطاعات  لى فرص العمل، ومن المرجح، نتيجةارتفاع الطلب ع

 .لتي تستوعب أعدادًا كبيرة من القوى العاملة، في ظل رخص اليد العاملة في مصرا

                                                      

 .27المرجع نفسه، ص  (15)

(16) Stevenson, 2010, pp. 81-82. 
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 قطاع الصناعي نموًا كبيرًا نتيجةوالسياحة هي قطاع رئيسي في األردن، ومن المرجح أن يشهد ال 
في المائة من  27وتشكل المشاريع الصغرى في األردن .  العتماد الحكومة سياسات موجهة نحو التصدير

وتشكل المنتجات (.  في المائة تقريبًا من الناتج المحلي اإلجمالي 02الذي يساهم بنسبة )طاع الصناعي الق
في المائة منها من المنتجات  25في المائة من مجموع صادرات المشاريع الصغيرة والمتوسطة،  91الصناعية 

 .في المائة من األقمشة 21جلدية واأللبسة، وأكثر من ال
 
ريع الصغيرة والمتوسطة على قطاع التجارة في لبنان وتساهم بشكل كبير في قطاعي وتطغى المشا 

فقد أعطت الحكومة األولوية .  البناء والخدمات اللذين كانا من محركات النمو االقتصادي في الفترة األخيرة
 .إلعادة البناء في فترة ما بعد الحرب، فكان هذه القطاع بمثابة المحرك للسوق

 
في المائة من  95يع الصغيرة والمتوسطة دور بالغ األهمية في االقتصاد المغربي، فهي تشكل وللمشار 

 01في المائة من الصادرات، و 21في المائة من فرص العمل، وتبلغ حصتها  51مجموع المشاريع، وتؤمن 
 .في المائة من االستثمارات الخاصة

 
المائة من مجموع المشاريع في المملكة  في 91وصحيح أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل  

في المائة من  2في المائة من مجموع اإلنتاج الصناعي، وتبلغ حصتها  00العربية السعودية، لكنها ال تؤمن إال 
 .مجموع قيمة الصادرات الصناعية

 
 01موظفين، وتؤمن  01في المائة من الشركات الصناعية الخاصة أقل من  92أما في السودان، فتضم  

من في المائة تقريبًا  20ويؤمن القطاع الخاص ككل .  في المائة تقريبًا من فرص العمل في القطاع الصناعي
 .مجموع فرص العمل

 
موظف تشكل أكثر من  011وتبين التقديرات أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يعمل فيها أقل من  

 .في المائة من القطاع الخاص في تونس 75
 
في المائة من الناتج المحلي  21مارات العربية المتحدة، يساهم القطاع غير النفطي بأكثر من وفي اإل 

في المائة من  02اإلجمالي ويتركز معظم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاع التجارة الذي تبلغ حصته 
ناتج المحلي اإلجمالي غير في المائة تقريبًا من ال 01ويساهم قطاع الخدمات بنسبة .  االقتصاد غير النفطي

التصاالت، يليها قطاع النفطي، وتتركز المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاعات النقل والتخزين وا
 .المقاوالت

 
 دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة الخضراء في التنمية المستدامة  -باء

 
ية بشكل مباشر على األبعاد يؤثر تطور المشاريع الصغيرة والمتوسطة الخضراء في المنطقة العرب 

 .الثالثة للتنمية المستدامة كما هو مبين أدناه
 

 البعد االقتصادي  -0
 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الخضراء دور أساسي في التنمية االقتصادية المستدامة، ويمكن أن  

ألداء البيئي والكفاءة فتحسن ا.  تحقق المشاريع التي تعتمد ممارسات أو تكنولوجيات خضراء مكاسب مباشرة



-22 -

 

ويمكن إعادة توظيف األموال التي يجري توفيرها نتيجة لتحسن .  ض التكاليف الداخلية، فيزيد هامش الربحيخف
ومع تحسن كفاءة عمليات اإلنتاج وإدارة النفايات يقل .  األداء البيئي في المشروع، فتسهم في خلق فرص عمل

ممارسات صديقة للبيئة من خالل االبتكار التكنولوجي وتطوير  ويمكن اعتماد. استهالك المواد األولية
والمشاريع التي تطلق ابتكارات خضراء قابلة للتسويق تستفيد من حقوق الملكية عندما يستعمل .  المهارات

 .اآلخرون منتجاتها
 
املة، ومن أبرز نتائج تحسن عمليات اإلنتاج الخضراء زيادة الكفاءة في مجالي الموارد واليد الع 

ويؤدي تأمين ظروف عمل آمنة إلى .  والمشاريع التي تعمل بأكبر قدر من الكفاءة لديها ميزة على منافسيها
 .زيادة اإلنتاجية ويخفض خطر وقوع إصابات العمل التي تكون الشركات مسؤولة عنها

 
كان يصعب ويمكن للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الخضراء أن تستفيد من أسواق جديدة أو متخصصة  

فهي إذا ما حصلت على شهادات بيئية أو عالمات إيكولوجية، تصبح منتجاتها أكثر .  الوصول إليها في السابق
 (.على غرار الزراعة العضوية)جذبًا للمستهلكين الذين يبحثون عن منتجات صديقة للبيئة 

 
ت النامية بالصدمات الناتجة وعلى المستوى الكلي، تقلل المشاريع الخضراء من قابلية تأثر االقتصادا 

وتعزز المشاريع الصغيرة والمتوسطة التعاون االقتصادي بين .  عن ارتفاع األسعار العالمية للسلع األساسية
كذلك يمكن أن تشارك في سالسل إمداد المشاريع الكبيرة، .  القطاعين العام والخاص، وضمن القطاع الخاص

ومن شأن هذه المشاركة تمكين االقتصادات العربية من مواجهة األزمات .  فتساهم بالتالي في أنشطتها اإلنتاجية
وعندما يكون النشاط االقتصادي المحلي قويًا، وتحديدًا في المناطق .  المالية والمراحل االقتصادية السلبية

مشاريع الصغيرة من هنا تؤدي ال.  الريفية والنائية، فإنه يساهم في تخفيف الضغط االقتصادي العالمي واإلقليمي
والمتوسطة إلى تخفيف حدة الصدمات الخارجية وتساهم في استدامة االقتصادات اإلقليمية على المدى 

 .(17)لالطوي
 

 البعد االجتماعي  -3
 
ينبغي التركيز أكثر على الرابط بين البطالة واالقتصاد األخضر في المنطقة العربية، وال سيما أن  

دًا للنساء األخضر يجب أن تسعى إلى الحد من الفقر وإلى إيجاد فرص عمل وتحدي عملية التحّول إلى االقتصاد
 .والشباب( 01اإلطار )
 
وفي ما يتعلق بالعمل في القطاع غير الرسمي، فإن من أبرز أوجه التحول إلى االقتصاد األخضر  

الرسمي إلى القطاع الرسمي  ويمكن االنتقال من القطاع غير.  تحسين ظروف العمل وإنشاء بيئة عمل أكثر أمنًا
ويمكن تشجيع ريادة األعمال لدى الفئات المهمشة من خالل .  من خالل حسن استخدام قدرة الفقراء اإلنتاجية

لى برامج تحسين المهارات الشخصية وإلى إاالستخدام الفعال لليد العاملة غير الماهرة وتحسين الوصول 
ويمكن   .اريع الصغيرة والمتوسطة غير الزراعية في المناطق الريفيةالتكنولوجيا، وال سيما بالنسبة إلى المش

إنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة خضراء من خالل إضفاء الطابع الرسمي على األنشطة االقتصادية غير 
مما يساهم في تحقيق المساواة بين الجنسين في المنطقة، ويؤدي إلى التي تقوم بها النساء والشباب،  الرسمية

  ام المدخالت التي تؤذي البيئةالعمل واإلنتاجية، والحد من استخد زيادة
 

                                                      

(17) UNIDO, 2011, p. 13. 
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 دور المرأة في االقتصاد األخضر  -11اإلطار 
 
استفاد االقتصاد األخضر في العديد من البلدان المتقدمة النمو من العناصر البيئية التي تضمنتها مجموعاتها  

في المائة من  30دوالر لتحقيق استقرار اقتصاداتها، وخصصت نسبة  فقد تعهدت إنفاق  تريليوني.  3119التحفيزية لعام 
أما القطاعات التي حققت أكبر قدر من االستفادة من هذه التحفيزات فهي الطاقة المتجددة، .  هذه األموال للمشاريع الخضراء

 .والبنية األساسية للنقل، وشركات السيارات، والمباني الخضراء، والمصانع
 
ومن المتوقع أن تؤدي الحوافز .  النمو األخضر هذه يمكن أن تزيد الفوارق في الدخل وبين الجنسين غير أن فرص 

في المائة فقط منها مرتبطة بالطاقة  75مليون فرصة عمل خضراء حول العالم في السنوات العشرين المقبلة،  51إلى إيجاد 
في  0في المائة من الموظفين الفنيين، وأقل من  2أقل من المتجددة والمباني الخضراء، وهي قطاعات تشكل النساء فيها 

 .في المائة من الوظائف في مجال البناء 9المائة من كبار المديرين، وتشغل فيها أقل من 
 
وعلى الحكومات أن تضمن استدامة االقتصاد األخضر من الناحية االجتماعية، من خالل إعطاء األفضلية للنساء  

.  خرى، وإال فسيساهم التحول في زيادة عدم المساواة بين الجنسين في القطاعات االقتصادية األساسيةوالفئات المحرومة األ
فعقود المشتريات العامة الخضراء على سبيل المثال يجب أن تتضمن نظام حصص، بحيث يلزم أرباب العمل بتوظيف عدد 

ويجب أن تكون غايات .  ت تدريبية غير تقليديةمحدد من النساء وتدريبهن، كما يجب أن تؤمن التمويل إلجراء دورا
التدريب واضحة في ما يتعلق بمشاركة النساء، وعلى الحكومات تسهيل عملهن من خالل اعتماد بعض الممارسات التي 
تسمح لهن بالعمل واالعتناء بأسرهن في الوقت نفسه، كإنشاء حضانات لألطفال، والسماح لهن بالعمل بدوام جزئي، 

 .على إجازات طويلةوبالحصول 
__________________ 

 .Stevens, 2009: المصدر

 
وفي البلدان النامية، أظهرت عملية التحول من مصادر التسخين التقليدية في الطهي إلى مصادر  

التسخين الحديثة االرتباط الكبير بين األبعاد الثالثة للتنمية االجتماعية من جهة، واالقتصاد األخضر من جهة 
فمصادر التسخين التقليدية تتسبب بانبعاث كميات كبيرة من غاز االحتباس الحراري، وكان للمشاريع .  أخرى

وقد جرى إيجاد فرص .  الصغيرة الدور األساسي في التحول إلى استخدام أفران أو لوحات للتسخين أكثر كفاءة
دى استخدام هذه المعدات إلى الحد عمل في عدد من المشاريع الصغيرة في مجال إنتاج المعدات وتوزيعها، وأ

 .من االنبعاثات الضارة
 
أما في القطاع الزراعي، .  ويمكن تكرار هذا المثال في إنتاج مواد بناء مستدامة من مصادر محلية 

فيمكن أن تطبق المشاريع الصغيرة والمتوسطة التكنولوجيات الخضراء لزيادة األرباح، والحد من االنبعاثات، 
 .ادها على المدخالت الزراعية المكلفةوتخفيف اعتم

 
وفقر الطاقة هو من التحديات التي تعيق التنمية االجتماعية المستدامة في المنطقة العربية، وهناك حاجة  

ويمكن أن يكون للمشاريع الصغيرة والمتوسطة دور في إيجاد .  إلى إنتاج الطاقة النظيفة بشكل غير مركزي
وهذه األنشطة لديها .  جددة وتسويقها، مما يساهم في الحد من آثار تغّير المناخحلول باستخدام الطاقة المت

وتحسين الوصول إلى خدمات .  إمكانات اقتصادية كبيرة، ومن شأنها إيجاد فرص عمل في المناطق الريفية
 .الطاقة الحديثة في المناطق الريفية سيؤدي إلى تحسين الظروف الصحية ومستوى معيشة الفقراء

 
فالمشاريع الصغيرة والمتوسطة الخضراء تساهم في التنمية االقتصادية بشكل متجانس مع األبعاد  

فالتنمية الصناعية التقليدية في المنطقة أدت إلى الهجرة وازدياد حجم المدن، وبالتالي . األخرى للتنمية المستدامة
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توسطة فتؤدي إلى إيجاد فرص عمل، أما المشاريع الصغيرة والم.  إلى االضطرابات االجتماعية األخيرة
 .(18)القائمةوتحسن مستويات المعيشة، وتقوي المجتمعات المحلية والشبكات االجتماعية 

 
 البعد البيئي  -2

 
.  يمكن تقييم األثر البيئي لإلنتاج الصناعي من خالل مدى استخدامه للموارد العالمية للمياه والطاقة 

أكثر من أي قطاع آخر، ويستهلك حاليًا أكثر من ثلث إجمالي الطاقة فقطاع الصناعة يستخدم من الطاقة 
في المائة تقريبًا  31كذلك فالصناعة هي وراء ثلث مجموع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتستهلك   .المنتجة

حالية ونظم اإلنتاج الصناعي ال . ويجرى إعادة تدوير أقل من ربع النفايات الصناعية.  من المياه المستخدمة
وفي البلدان النامية بشكل خاص، يؤدي استخدام التكنولوجيات .  تستخدم المواد والمياه والطاقة بشكل غير فعال

وقد تكون المصانع غير قادرة على التكيف مع .  القديمة غير الفعالة إلى زيادة األثر البيئي لإلنتاج الصناعي
 .(19)نظم اإلدارة البيئية

 
مشاريع الصغيرة والمتوسطة الخضراء للمساهمة في التخلص من المشاكل التي والفرص متاحة أمام ال 

فهي قادرة على تعزيز مبادئ اإلنتاج واالستهالك . تواجه الصناعة في ما يتعلق بالنفايات وعدم الكفاءة والتلوث
فالمشاريع .  النفايات المستدامين لتغيير نمط العملية اإلنتاجية كي تستخدم الموارد بمزيد من الكفاءة وتقلل كمية

الصغيرة والمتوسطة الخضراء يمكن أن تعالج النفايات والمنتجات الثانوية الصناعية األخرى السترداد قيمتها 
 .أو إعادة تدوير المواد

 
ستهالك واإلنتاج، على المصانع الحد من آثار منتجاتها على إلى اعتماد أنماط مستدامة في اال وللتوصل 

تحسين تصميم منتجاتها لالستفادة منها إلى أقصى حد ممكن، وتقليل آثارها البيئية إلى أدنى حد  البيئة، من خالل
، وسهلة ناعية أطول، وأن تكون أكثر عمليةوللحد من اآلثار البيئية، يجب أن يكون عمر المنتجات الص.  ممكن

أساسيًا من عمليتي االستهالك  فالمنتجات التي تستوفي هذه المعايير تشكل جزءًا. التفكيك وإعادة التدوير
 .واإلنتاج المستدامين، ألن هذه المعايير تزيد من قيمتها

 
 أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطةالفرص المتاحة   -جيم

 للتحول إلى االقتصاد األخضر
 
التحول إلى االقتصاد األخضر بالنسبة إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعني مشاركتها في قطاعات  

ما يعرف بزيادة الممارسات )خضراء ال تضر بالبيئة، أو في تطوير ابتكارات بيئية، وإنشاء أسواق جديدة 
والفرص متاحة أمام هذه المشاريع في مجاالت إدارة النفايات والبيئة، وإنتاج األلواح الشمسية، (.  الخضراء

كذلك يمكن أن تشارك في تحسين الممارسات . وطواحين الهواء، ومستوعبات إعادة استخدام المياه، أو مكوناتها
فيمكن أن تستفيد مجموعة كبيرة من الصناعات الجديدة والقائمة في قطاع .  المعتمدة غير الفعالة والمضرة

وفي األقسام التالية .  السلع والخدمات البيئية من زيادة الممارسات الخضراء وتحسين تلك المضرة بالبيئة
 .ا المجال أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربيةعرض للفرص المتاحة في هذ

 
 

                                                      

(18) UNIDO, 2011, p. 17. 

 .02-07المرجع نفسه، ص  (19)
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 زيادة الممارسات الخضراء  -0
 
الفرص المتاحة أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة الخضراء في المنطقة العربية عديدة، وال سيما في  

شاريع في مجال تصنيع معدات فيمكن أن تعمل هذه الم.  بالسلع والخدمات البيئية رةاألنشطة المرتبطة مباش
ويمكنها العمل في مجال .  الطاقة المتجددة ومعالجة النفايات وفي تركيبها، وفي إنتاج تكنولوجيات نظيفة

وقد .  جة النفايات والمياه العادمة وإعادة تدويرها، ونقلها، وفي استرداد الموارد والحد من تلّوث الهواءلمعا
ن أساسيين في إطار الصناعات الخضراء هما إدارة التلوث وإدارة الموارد حددت المفوضية األوروبية مجالي

 (.5الجدول )
 

 المجاالن األساسيان للصناعات الخضراء  -5الجدول 
 

 الموارد إدارة التلوث إدارة

 المياه إمدادات تدويرها وإعادة الصلبة النفايات معالجة

 تدويرها أعيد التي المواد العادمة المياه معالجة

 المتجددة الطاقة إنتاج الهواء تلوث مكافحة

 الطبيعة حماية العام القطاع في العامة اإلدارة

 بالبيئة المضر غير البناء الخاصة البيئية اإلدارة

  وتنظيفها الجوفية والمياه التربة معالجة

  واالهتزازات الضجيج ضبط

  البيئي المجال في والتطوير البحث

  األجهزة خدامباست البيئي الرصد

 .European Commission Directorate-General for the Environment, 2006, p. 24 :المصدر

 
ويمكن توسيع إطار الصناعات الخضراء لتشمل المشاريع ذات المكونات الخضراء أو التي تقدم  

ن أن تشمل تصميم مشاريع فالصناعات الخضراء على سبيل المثال يمك. خدمات ذات صلة بإدارة البيئة والطاقة
للحد من استهالك الطاقة وتنفيذها، وتأمين التلزيم الخارجي إلنشاء بنية أساسية للطاقة، وتوفير حلول لمشاكل 

 .اإلمداد بالطاقة وإدارة المخاطر
 
ففي الواليات المتحدة على .  وتحتاج المنطقة العربية إلى استثمارات لدعم قطاع السلع والخدمات البيئية 

 3119رأسمال االستثماري الذي جذبته شركات التكنولوجيا النظيفة بين عامي السبيل المثال، ارتفعت حصة 
االستثمار على نطاق واسع في المنطقة العربية يمكن أن تزيد حصة  ومواصلة.  (20)المائةفي  2بنسبة  3101و

 .ة العربيةالسلع والخدمات البيئية من التجارة العالمية ومن التجارة في المنطق
 
وال بد في هذا اإلطار من تدخل الحكومة في تشجيع االستثمار وتسريع دخول المشاريع الصغيرة  

والمتوسطة في القطاعات الخضراء، من خالل تقديم حوافز مالية للصناعات الخضراء مثاًل، وخصخصة عدد 
كذلك يمكن .  تراعي كفاءة الطاقة من البرامج العامة، ووضع سياسات تثني عن الممارسات والمنتجات التي ال

                                                      

(20) PricewaterhouseCoopers, 2011, p. 3  .االستثمارية العشرة الكبرى في  وقد جرى توظيف خمسة من رؤوس األموال

في المائة من مجموع رؤوس األموال االستثمارية  17وبلغت نسبة تمويل هذا القطاع .   الواليات المتحدة األمريكية في التكنولوجيا النظيفة

 .0222في المائة في عام  11، بالمقارنة مع 0212بالدوالر في عام 
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أن تقدم الحكومات حوافز العتماد االبتكارات البيئية من خالل اتخاذ تدابير تشجع الطلب عليها، وإصدار قوانين 
 .باالستناد إلى أفضل الممارسات في مجال الصناعة

.  ات الخضراء الجديدةومن شأن المشتريات التي تقوم بها الحكومة توجيه االهتمام إلى المنتجات والخدم 
وفي الوقت نفسه يجب أن تكون .  ويمكن أن تستخدم الحكومة المشتريات العامة للتوفيق بين العرض والطلب

المشتريات العامة شفافة وتنافسية، وأن تتضمن حدًا أدنى من العوائق اإلدارية التي يمكن أن تعيق رواد 
تحسين مشاركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إنتاج السلع وتزداد أهمية الخصخصة اليوم كأداة ل.  األعمال

ومن شأن هذه المبادرات أن تفتح السوق أمام المشاريع الصغيرة . والخدمات البيئية في المنطقة العربية
 .والمتوسطة الفعالة

 
ن ويمكن أن تسهل الحكومات استفادة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الخضراء من الفرص التجارية م 

خالل فرض ضرائب ورسوم وجبايات على العوامل الخارجية التي تؤثر سلبًا على البيئة، أو تقديم حوافز 
اقتصادية بهدف تخفيض االنبعاثات، أو تراخيص قابلة للتداول، ومن خالل القوانين واألنظمة التي تتناول 

ولقد طبقت العديد من حكومات العالم .  هقضايا بيئية ككفاءة الطاقة، أو التخلص من النفايات، أو معالجة الميا
.  تدابير للحد من استخدام المصابيح الكهربائية المتوهجة أو منعها واستبدالها ببدائل أكثر مراعاة لكفاءة الطاقة

، ووافقت جميع الدول 3101فأستراليا حددت معايير لكفاءة الطاقة تمنع بيع المصابيح المتوهجة بعد عام 
ومن المتوقع أن .  3103اد األوروبي أن تعمل على منع بيعها بشكل تدريجي حتى عام األعضاء في االتح

 .يؤدي هذا التدبير إلى تغيير سريع في سلوك المستهلك، وفتح أسواق جديدة أمام الشركات، وتحفيز اإلبداع
 
تكاليف هو دافع فتوفير ال  .ومن الحوافز األخرى لتطور األسواق الخضراء ارتفاع كلفة الطاقة التقليدية 

كذلك يمكن تعزيز األسواق الخضراء عندما يفضل .  أساسي إلى اعتماد التكنولوجيات والعمليات الخضراء
 .المستهلك السلع ذات العالمات اإليكولوجية مما يعطيها ميزة تنافسية

 

 مؤشرات مقترحة لقياس مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة
 في زيادة الممارسات الخضراء

 
 مجال السلع والخدمات البيئية فرص العمل في (: محليًا) منظمة التعاون االقتصادي والتنميةمؤشرات النمو األخضر ل

 مبيعات تجارة السلع والخدمات/وإيرادات

الجديدة للسلع والخدمات  مزودو القطاعات :الحسابات اإلحصائية الوطنية
 البيئية

 اإلحصائية التصنيفات :المعايير واإلحصاءات التجارية

 
 تحسين األداء البيئي في القطاعات التقليدية  -3

 
يمكن أن تساهم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تخفيض اآلثار البيئية السلبية الناتجة من القطاعات  

 :التقليدية من خالل التدابير التالية
 
دراسة )اج وتحديدًا الطاقة والمياه ترشيد استخدام الموارد الطبيعية في اإلنت: تحسين كفاءة اإلنتاج (أ) 

 ؛(02الحالة 
 
 الحد من النفايات واالنبعاثات ومعالجة المخلفات بشكل سليم بيئيًا؛: تحسين األداء البيئي (ب) 
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تخفيض االنبعاثات الضارة، وتوفير سلع : تخفيض المخاطر الصحية إلى أقصى حدد ممكن (ج) 

 .(21)االنبعاثاتوخدمات قليلة 
 
البعض أن الشركات الكبيرة هي المسؤول األساسي عن التلوث، مع أن المشاريع الصغيرة ويعتقد  

معلومات عن كيفية رصد المشاريع  00وفي اإلطار .  والمتوسطة تمارس ضغوطات كبيرة على البيئة
 .الصغيرة والمتوسطة الستخدامها من المياه لتحسين الكفاءة واإلنتاجية

 

 الصغيرة والمتوسطة الستخدامها من المياهرصد المشاريع   -11اإلطار 
 
فبعضها يضع أدوات خاصة .  هناك خيارات عديدة متاحة أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة لرصد استخدام المياه 

ة به لرصد أدائه المائي، في حين يستخدم البعض اآلخر المنهجيات المتداولة كتقييم البصمة المائية، وتقييم دورة الحياة، وأدا
تستخدم األداتان األولى والثانية لفهم االستخدام .  المياه العالمية للمجلس العالمي لألعمال التجارية من أجل التنمية المستدامة

الداخلي للمياه من قبل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحديد اآلثار االجتماعية والبيئية ذات الصلة باستخدام المياه 
أما األداة الثالثة فتهدف إلى تحديد المرافق األكثر قدرة على تقليل مخاطر المياه باالستناد إلى   .وبتصريف المياه العادمة

 .ندرة المياه على المستوى المحلي
 
وتجمع الشركات خالل عملية المحاسبة مجموعات مختلفة من المعلومات حول االستخدام النسبي للمياه وكفاءة  

وتسمح هذه البيانات .  التصنيع، والمزودين، وسالسل القيم أو مستوى اإلجهاد المائيالمنتجات في استخدامها، وعمليات 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بتقييم كفاءتها العملية، وتوجهها نحو تصميم منتجات أكثر استدامة لتقييم وإدارة اآلثار البيئية 

 .واالجتماعية الستخدام المياه وتصريف المياه العادمة
 
دوات األخرى التي يمكن أن تساعد المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تحقيق االستدامة في استخدام المياه ومن األ 

، وهي منظمة توفر مجموعة من ممارسات اإلدارة الجيدة التي تتمم "التحالف من أجل إدارة المياه"المعايير التي وضعها 
أما مواطن القوة في هذه .  تدامة للمياه على مستوى أحواض األنهارالتدابير القانونية وتساهم معها في تحقيق اإلدارة المس

 .المعايير فتكمن في خدمة مصالح عدة لالستفادة من قوانين أكثر مرونة، وتخفيف األعباء اإلدارية، وتحسين األداء البيئي
 
وسيطبق المعيار على .  ويعمل التحالف حاليًا على وضع معيار عالمي يشجع إدارة المياه في الشركات ويحفزها 

كذلك .  مستوى المرفق وعلى مستوى أحواض األنهار في مجاالت الزراعة والصناعة، وعلى المزودين بخدمات المياه
 .يعمل التحالف على وضع آلية للتحقق من أن مطالب الشركات صحيحة

____________________ 

 .UNEP, 2012b, pp. 71-72: المصدر

 
والمتوسطة التي بدأت باعتماد ممارسات خضراء في عملية إنتاجها يمكن أن إن المشاريع الصغيرة  

.  تساهم في النمو االقتصادي المستدام من الناحية البيئية، بشكل منفصل عن استخدام الموارد والتلوث
 (.03اإلطار )قطع الصلة بين اإلنتاج واستخدام الموارد والتلوث " الفصل"والمقصود بمفهوم 

 
 
 
 
 

                                                      

(21) UNIDO, 2011, p. 8. 
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 الفصل  -12 اإلطار
 
نسبيًا، يزداد فيه اإلنتاج دون أن يترافق مع زيادة سريعة في استخدام الموارد وفي : يكون الفصل على نوعين 

وال بد من التمييز بين .  التلوث؛ ومطلقًا، يزداد فيه اإلنتاج ويترافق مع انخفاض في استخدام الموارد وفي مستوى التلوث
لفصل بين اإلنتاج واألثر، إذ من الممكن فصل التلوث عن اإلنتاج، لكن ليس عن استخدام الفصل بين اإلنتاج والموارد وا

ومفهوم الفصل المناقش في هذا اإلطار هو من حيث .  الموارد؛ أو فصل استخدام الموارد عن اإلنتاج ولكن ليس عن التلوث
وفي حين يمكن تحقيق الفصل .  وكيفية القيام بهوقد كثر النقاش حول إمكانية الفصل .  استخدام الموارد واآلثار الناتجة

النسبي من خالل الزيادة التدريجية في إنتاجية الموارد، وزيادة توليد القيمة، والتحول إلى أنشطة اقتصادية ال تستلزم موارد 
ة تلبية كثيفة، يمكن أن يتطلب الفصل المطلق إحداث تغييرات في كيفية تحديد النمو االقتصادي وقياسه، وفي كيفي

وقد يتطلب ذلك إحداث تغييرات جذرية على صعيد نظم التكنولوجيا واإلنتاج واالستهالك، وعلى .  االحتياجات والمتطلبات
 .صعيد الثقافة

 
هو المطلوب، ألنه يسمح بتخفيض مستوى التلوث " النمو األخضر" وال شك أن الفصل المطلق المعروف أيضًا بـ 

 .اإلنتاجواستخدام الموارد، وبزيادة 
 
وبالرغم من التقدم المحقق في هذا المجال، فلم يصل أي من بلدان العالم إلى وضع مستدام حيث ترافق ارتفاع  

وبالرغم .  إنتاجية الموارد وارتفاع مستويات التنمية االجتماعية والبشرية مع انخفاض نصيب الفرد من استهالك الموارد
نولوجيا، فإن هذه المكاسب لم تؤد إلى تحقيق الفصل المطلق ألن نمو الناتج من ارتفاع الكفاءة باستمرار بفضل التك

هو الذي يحدد إلى أي ( الناتج والسكان وكفاءة الموارد)رات الثالثة فتفاعل المتغّي.  االقتصادي والسكان كان أسرع منها
لقريب في العالم النامي، ال يمكن توقع وعلى ضوء التوقعات باستمرار نمو السكان في المستقبل ا.  مدى يمكن تحقيق الفصل

 .رين اآلخرين، أي الناتج والكفاءةلذا، تقع مهمة تحقيق الفصل المطلق على المتغّي.  رالكثير من العمل على هذا المتغّي
___________________ 

 .UNIDO, 2011, pp. 10-11: المصدر

 

 عمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة مؤشرات مقترحة لقياس
 ى تحسين األداء البيئي في القطاعات التقليديةعل

 
 مؤشرات منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية حول كفاءة الموارد واإلنتاج 

 عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على شهادة بيئية   :لشهادة البيئيةا األنظف

لحسابات البيئية ا للمرافق الصناعية يلقياس األداء البيئ منظمة التعاون االقتصادي والتنميةمؤشرات 
 المياه والطاقة    :الوطنية

 
 تصنيع السلع البيئية وتقديم الخدمات  -2

 
تحلياًل لقدرة القطاعات الفرعية للسلع والخدمات البيئية في بلدانها  3100أجرت اإلسكوا في عام  

تقييم كل  وجرى.  (22)والمتوسطةلصغيرة األعضاء على تحديد المجاالت التي يمكن أن تنمو فيها المشاريع ا
وشمل التقييم .  قطاع على أساس قدرته على التأثير إيجابًا على المشاكل البيئية وتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية

 .أيضًا القدرة على التصدير إلى خارج حدود المنطقة
 

                                                      

 .ستناد إلى عضوية اإلسكوا عند إجراء الدراسةالبا.  0211اإلسكوا،  (22)
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الشمسية والطاقة الريحية؛ األنشطة  الطاقة: وبّين التقييم أن القطاعات الفرعية ذات القدرة األكبر هي 
المرتبطة بالموارد الطبيعية؛ إدارة المياه ومعالجة المياه العادمة؛ معالجة النفايات؛ استرداد الموارد وإعادة 

وفي ما يلي معلومات عن .  التدوير؛ المنتجات الزراعية الخضراء؛ النقل األخضر، تكنولوجيا البناء األخضر
المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جميع هذه القطاعات الفرعية، ودراسات حاالت تبين الفرص المتاحة أمام 

 .عددًا من المبادرات التي اتخذت فيها داخل حدود المنطقة
 
 حاطاقة الشمس وطاقة الري (أ)
 
.  من أبرز العوامل التي تؤدي إلى إنجاح ريادة األعمال الخضراء في قطاع الطاقة وضع إطار تنظيمي 

، أدت 3110تونس على سبيل المثال، جرى إطالق عدد من الحوافز المالية واإلعانات االستثمارية في عام ففي 
إلى  3110متر مربع من اللواقط الشمسية في عام  7 511إلى نمو سوق سخانات المياه بالطاقة الشمسية من 

3101متر مربع في عام  20 111
 .اع حفظ الطاقة في تونسمعلومات عن تركيبة قط 02اإلطار  وفي.  (23)

 

 قطاع حفظ الطاقة في تونس  -13اإلطار 
 
وفقًا للمركز اإلقليمي لإلنتاج األنظف في تونس، ساهم قطاع حفظ الطاقة إلى حد كبير في إنشاء مشاريع خضراء  

ياه بالطاقة شركة ذات فروع متعددة في مجاالت التدقيق، وإنتاج سخانات الم 293ويتضمن القطاع حاليًا .  في البلد
 .الشمسية، والخاليا الكهرضوئية، والعزل، والمصابيح الفلورية المدمجة

 
في المائة من الشركات العاملة في قطاع حفظ الطاقة هي شركات استشارية تدقق في مدى االقتصاد في  52إن نسبة  

، والخاليا الكهرضوئية (في المائة 03) والشركات التي تعمل في مجاالت سخانات المياه بالطاقة الشمسية.  استهالك الطاقة
قد شهدت نموًا كبيرًا في السنوات ( في المائة 2)، والمصابيح الفلورية المدمجة (في المائة 2)، والعزل (في المائة 02)

 .األخيرة بسبب زيادة الطلب عليها في السوق
 
عظمها في مجال سخانات المياه بالطاقة وظيفة دائمة، م 3 229والشركات الخاصة التي تعمل في هذا القطاع تؤمن  

وبالرغم من قدرة الشركات العاملة في هذا المجال (.  في المائة 30)وفي كفاءة الطاقة في المباني ( في المائة 21)الشمسية 
األخير على إيجاد فرص عمل، فهو مجال غير مستثمر بشكل كاف في تونس بسبب عدم تقديم حوافز مالية للمستخدمين 

في المائة من  20وقطاع الطاقة المتجددة هو قطاع فرعي ذو قدرة كبيرة على التشغيل في تونس، يعمل فيه .  ئيينالنها
في المائة في التدقيق  00في المائة في قطاع كفاءة الطاقة الفرعي، و 32مجموع العاملين في قطاع حفظ الطاقة، في مقابل 

 .واالستشارات
__________________________ 

 .Regional Activity Centre for Cleaner Production, 2011, p. 47: صدرالم

 
ح لتلبية احتياجات اوالمشاريع الصغيرة والمتوسطة العربية قادرة على إنتاج الطاقة من الشمس والري 

شبكة والطلب على الطاقة المتجددة مصدره سكان المناطق الريفية غير الموصولين إلى ال.  المنطقة من الطاقة
والفرص متاحة أمام المشاريع .  طنية بحد ذاتها لالستفادة من قدرة كهربائية إضافيةوالوطنية، والشبكة ال

الصغيرة والمتوسطة في مجال التصنيع، وتركيب وصيانة المعدات الالزمة إلنتاج الطاقة المتجددة وتخزينها 
 (.00اإلطار )ألرضية كذلك يمكنها أن تعمل في قطاع الطاقة الحرارية ا.  وتوزيعها

 

 شركة مينا جيوثيرمال  -14اإلطار 

                                                      

(23) Regional Activity Centre for Cleaner Production, 2011, p. 13. 
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، وهي األولى في المنطقة 3112شركة مينا جيوثيرمال هي شركة مقرها فلسطين، أنشأها خالد السبعاوي في عام  

وفي   .وقد نالت ومؤسسها العديد من الجوائز على األنشطة التي قامت بها.  المرخصة في مجال الطاقة الحرارية األرضية
، أنجزت الشركة أكبر نظام للتسخين والتبريد باستخدام الطاقة الحرارية األرضية في منطقة الشرق 3103أغسطس /آب

ميغاواط وحمل  032يشمل النظام حمل تبريد بقدرة .  األردن-مريكية في مادبامال أفريقيا، وذلك في الجامعة األاألوسط وش
كيلوواط ساعة تقريبًا من الطاقة الكهربائية المستهلكة في  311 111أن يوفر  ميغاواط، ومن المتوقع 035تسخين بقدرة 

 .في المائة عن انبعاثات النظم التقليدية 07أما انبعاثاته من ثاني أكسيد الكربون فهي تقل بنسبة .  السنة
 
وقد تأخر .  ينيين، بجهود عمال محليين وحسب ومهندسين ومساعدين فلسط3101يوليو /بدأ إنشاء النظام في تموز 

ويتوقع السبعاوي أن يزداد الطلب في .  البناء بسبب كثرة اإلجراءات اإلدارية والتراخيص التي وجب الحصول عليها
 .انوتعمل شركته حاليًا على مشروع سكني كبير في عّم.  األردن على المشروع نظرًا للنجاح الذي حققه

__________________________ 

 /:http://www.menageothermal.com/index.and  aum/-jordan-geothermal-/www.greenprophet.com/2012/10/menahttp: المصادر
                                                                                                                                                      .php?TemplateId=2&ProjectId=2 

 
 األنشطة المرتبطة بالموارد الطبيعية (ب)
 
يمكن أن تستفيد المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الفرص المتاحة في مجاالت األلياف والوقود،  

ويمكنها تحسين استخدام األوراق المتساقطة . والنباتات المعدلة وراثيًا، والخدمات التعليمية والترفيهية
 .(24)االستدامةاب المحلية لتحقيق واألخش

 
والفرص المتاحة في هذا .  وللسياحة البيئية دور بارز في رفع مستوى الوعي بقضايا البيئة وحمايتها 

اإلطار عديدة كإنشاء نزل بيئية وما إلى ذلك من أشكال الضيافة؛ وتنظيم أنشطة في الطبيعة كالمشي لمسافات 
التعرف على البستنة؛ والقيام بأنشطة متخصصة كالغوص وتسلق الصخور؛ طويلة؛ والقيام بجوالت توجيهية و

 .والقيام بأعمال حرفية وبيعها؛ وتقديم خدمات تعليمية
 
 إدارة المياه ومعالجة المياه العادمة (ج)
 
وندرة المياه هي من أهم القضايا في المنطقة التي تحتاج إلى العديد من المنتجات والخدمات في مجال  

ويجب معالجة المياه العادمة المنزلية والنفايات . موارد المائية وحمايتها ومعالجة المياه العادمةرصد ال
وتحتاج بعض البلدان األعضاء في اإلسكوا إلى .  الصناعية السائلة بالشكل المالئم لمنع تلوث المياه الجوفية

نولوجيات المستدامة إلنشاء مرفق جديد ففي البحرين، استخدمت التك.  زيادة مرافق معالجة المياه المتوفرة
 لمعالجة المياه العادمة، مما أدى إلى تعزيز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة وساهم في حماية البيئة 

 (.05اإلطار )
 
وتقدم المشاريع الصغيرة والمتوسطة مجموعة متنوعة من خدمات الدعم لمرافق المياه والصرف  

ويمكن أن تلزم .  وال سيما في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاصالصحي وللمزودين بالخدمات، 
المرافق العامة عددًا من األنشطة اإلدارية والفنية لهذه المشاريع، كقراءة العدادات، وجمع التعريفات، وصيانة 

                                                      

تضمنت القائمة الكاملة التلقيح، ونشر البذور، وتنظيم المناخ، والتحكم في اآلفات، ومكافحة األمراض، . 0211اإلسكوا،  (24)

بيعية، والحماية من التآكل، وتنقية المياه وإنتاج المياه العذبة، وتوفير الموائل، وتدوير المغذيات، وتكوين التربة والحماية من األخطار الط

 .وحفظها، وإنتاج األكسجين الجوي، وتدوير المياه
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زيعها، والعمل في ضافة إلى إدارة منشآت المعالجة، وإنتاج المياه وتوإه وتحليلها، األجهزة، وأخذ عينات الميا
 .مجال تحلية المياه وجمعها

 

 محطة لمعالجة المياه العادمة دون إلحاق الضرر بالبيئة: البحرين  -15اإلطار 
 
في بناء محطة  3103مايو /مليون دوالر في أيار 332استثمرت شركة الحوض العربي لبناء السفن وتصليحها مبلغ  

وقد أعلن السيد كريس بوتر الرئيس التنفيذي للمشروع أن هذه المحطة .  لبيئةلمعالجة المياه العادمة بشكل غير مضر با
ستكون األولى من نوعها في البحرين في استخدام نظام للمعالجة المستدامة قائم على القصب العضوي إلعادة تدوير المياه 

مارسات المستدامة، وأن التكنولوجيا وأضاف أن الشركة ملتزمة باعتماد أفضل الم.  العادمة الناتجة عن حوض بناء السفن
تدعمها ( Moving Bed Biofilm Reactor)المستخدمة في المحطة متقدمة جدًا في مجال معالجة المياه العادمة، وتعرف باسم 

 .عملية عضوية قائمة على المعالجة بالقصب
 
، وأنها أكثر فائدة من نظم وشرح مدير المشروع عادل بوتاري أن هذه الطريقة تستخدم ألول مرة في البحرين 

 معالجة المياه العادمة األخرى ألنها مستدامة بشكل كامل، وال تستخدم مواد كيميائية، وبصمتها الكربونية منخفضة جدًا، 
كذلك فصيانتها غير مكلفة، وتعمل .  وال تؤدي إلى ضوضاء أو روائح، وتجّمل المنطقة المحلية، وال تنطوي على مخاطر

وأنشأت الشركة محطة لمعالجة الحمأة البحرية إلعادة تدوير الحمأة الناتجة من .  نة، وفعالة من حيث التكلفةعلى مدار الس
 ".االقتصاد األخضر"ناقالت النفط الخام، ووزعت نباتات خالل اليوم العالمي للبيئة تحت شعار 

__________________________ 

 layarticle.asp?xfile=data/middleeast/2012/September/middleeast_September210.http://www.khaleejtimes.com/disp :المصادر
                                                                                                                                                           .xml&section=middleeast&col 

 
وال ينحصر دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة بتأمين الكفاءة في إدارة إمدادات المياه وخدمات  

مثال من لبنان على زراعة  02وفي اإلطار .  الصرف الصحي، إنما تساهم أيضًا في كفاءة استخدام المياه
 .المحاصيل بشكل يراعي كفاءة الموارد

 

 في إنتاج الزعتر في لبنان كفاءة استعمال المياه  -16إلطار ا
 
ويتطلب الري اليدوي للشتالت يدًا عاملة كثيفة .  زراعة شتالت الزعتر دقيقة جدًا، تتأثر كثيرًا بمستوى تشبع التربة 

وأدى استخدام نظام ري متكامل وأوتوماتيكي إلى تخفيض كثافة .  دقيقة 05والكثير من التنسيق، وال سيما أنه قد يجرى كل 
 .املة وتضييق هامش الخطأ البشرياليد الع

 
في إطار دعم إنشاء مشتل  3112وقد اشترت اإلسكوا مجموعة من السلع والخدمات من شركة لبنانية في عام  

وتضمنت مكونات النظام .  للزعتر داخل بيت زجاجي يتضمن نظامًا للرش اآللي للمياه بشكل يراعي كفاءة استخدامها
.  حصان، وخزان ضغط مزود بمفتاح، ووصالت صامدة للماء، وكبالت كهربائية 035درة مضخة مياه كهربائية تعمل بق

لضمان عمل العداد ومضخة المياه بشكل مالئم في ( واط 0 011/فولت 331)والنظام مدعوم بوحدة إمداد متواصل بالطاقة 
ويستوعب .  م ووصالت صامدة للمياهوتتضمن المكونات الكهربائية األخرى كبالت للتحك.  حال انقطاع التيار الكهربائي

بخاخ شديد الصغر معلقة بكبالت مصنوعة من الصلب في أعلى البيت الزجاجي  021لتر، وثمة  3 111خزان المياه 
أما الصمامات فتضمن أن شبكة الري ال تقطر، لتجنب هدر المياه أو اإلفراط .  لضمان حسن توزيع المياه خالل عملية الري

 .في تشبيع التربة
 
 .3112مارس /آذار 5وقد تم تركيب نظام الري في  

________________ 

 .3100اإلسكوا، : المصدر

 معالجة النفايات واسترداد الموارد وإعادة تدويرها (د)
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يمكن اتخاذ عدد من التدابير في المنطقة العربية لتحسين عمليات معالجة النفايات، من خالل تخفيض  

والحوافز المقدمة لألسر لفرز النفايات قليلة، لذا .  ند المصدر، وإعادة تدوير الموادكميتها، وتشجيع فرزها ع
يمكن أن تعمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة على التوعية بأهمية معالجة النفايات في المنطقة، ويمكنها أيضًا 

 .أن تقلل من كمية النفايات التي تنتجها في عمليات التصنيع والتغليف
 

 استخدام البالستيك األخضر في لبنان  -17اإلطار 
 
مادة البالستيك مادة قوية، تدوم طوياًل، خفيفة الوزن، وتعتبر األكثر فعالية من حيث الكلفة من بين المواد المستخدمة  

ي البحر وصحيح أن بعض المنتجات البالستيكية قابل إلعادة التدوير واالستخدام، غير أن العديد منها ينتهي ف.  في التغليف
وسعت الشركات والحكومات والمستهلكون خالل العقد الماضي إلى تخفيف أثر . أو البر، حيث يبقى لسنوات عديدة

البالستيك على البيئة إلى أقصى حد ممكن، فأطلقت تكنولوجيا جديدة لتحقيق هذه الغاية هي تكنولوجيا البالستيك القابل 
 .3119، وأدخلتها إلى لبنان شركة رائدة في عام (d2w™ oxo-biodegradable plastics) للتحلل الحيوي

 
وإلنتاج هذا النوع من البالستيك، ُيحّول البالستيك العادي في نهاية مدة خدمته إلى مادة ذات تركيبة جزيئية مختلفة  

لنظام البيئي أي ضرر باكليًا يمكن أن تتحلل حيويًا بسهولة في بيئة مفتوحة، على غرار أوراق األشجار، فال تلحق 
 .ياإليكولوج

_________________ 

 http://www.indiawaterportal.org/articles/bagtreeand  d2w/-is-plastic/what-controlledlife-http://degradable.net/d2w-: المصادر
                                                                         .centre-waste-zero-and-thanal-organised-plastic-use-against-campaign-waste-zero 

 
وتشهد المنطقة العربية اليوم مبادرات تتعلق بالنفايات اإللكترونية، بعضها أطلقتها منظمات غير  

على غرار مبادرة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات الخضراء في )حكومية، والبعض اآلخر تقوده الدولة 
في الجمهورية العربية  3117والمرفق المؤقت للتخلص من النفايات اإللكترونية المنشأ في عام مصر، 

والفرص التجارية المتاحة (.  3100السورية، والمشروع المقترح إلجراء جردة بالنفايات اإللكترونية في عام 
اد المواد المعدنية وإعادة تدويرها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاع النفايات اإللكترونية تتنوع بين استرد

منظمة التعاون االقتصادي وقد وضعت قوانين في مجال التخلص من النفايات اإللكترونية في بلدان .  وتجديدها
وأدى ارتفاع التكاليف إلى إنشاء مشاريع .  إلدراج كلفة التخلص منها ضمن سعر شراء أدوات جديدة والتنمية

ال تصليح المكونات المستعملة وبيعها بأسعار أدنى من أسعار المكونات صغيرة ومتوسطة جديدة في مج
 .الجديدة

 
 منتجات الزراعة الخضراء (ھ)
 
يحتاج القطاع الزراعي إلى زيادة اإلنتاجية وفي الوقت نفسه تخفيض التكاليف والموارد المستخدمة  

وسطة في مجال الزراعة الخضراء مشابهة والفرص المتاحة أمام المشاريع الصغيرة والمت.  والنفايات المنتجة
والمشاريع الصغيرة والمتوسطة يمكن أن تساهم في زيادة كفاءة .  للفرص المتاحة في مجال الزراعة التقليدية

.  ، لقياس اإلنتاجية(بما في ذلك تكنولوجيا األقمار الصناعية)القطاع من خالل تركيب أجهزة رصد واستخدامها 
ل في مجاالت تشغيل اآلالت وصيانتها، وتكنولوجيا الري، والبيوت الزراعية، وصوامع ويمكنها أيضًا أن تعم

 .التخزين
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ففي تونس، .  ويمكن للمشاريع الخضراء في قطاع الزراعة العضوية االستفادة من القوانين الموضوعة 
بيولوجية لبناء وأنشئ المركز الفني للفالحة ال 0992جرى اعتماد قانون حول الزراعة العضوية في عام 

 (.02اإلطار )القدرات في مجال الزراعة العضوية 
 

 الزراعة العضوية في تونس  -18اإلطار 
 
في المائة  232، وهي توازي 3100هكتار تقريبًا للزراعة العضوية في تونس في عام  221 111خصصت مساحة  

لعاملة في مجال الزراعة العضوية يبلغ عددها والشركات والمزارع ا.  من مجموع األراضي الصالحة للزراعة في البلد
 .في المائة منها تنتج الزيتون وزيت الزيتون 25، و027

 
ومن أبرز العوامل التي تدفع قطاع الزراعة العضوية قدمًا ارتفاع الطلب على المنتجات العضوية لتصديرها إلى  

في المائة من المزارع العضوية منتجاتها التي  37، تصدر لذلك ونتيجة . األسواق األوروبية المجاورة، واألسعار التنافسية

وشملت الزراعة العضوية مؤخرًا منتجات جديدة كالجوجوبا والسكر والصبار لتلبية .  تحمل عالمات بيئية إلى أوروبا
 .الطلب المتزايد عليها في أوروبا

 
 منتجات الزراعة العضوية في تونس

 

 
____________________ 

 .Regional Activity Centre for Cleaner Production, 2011, pp. 53-54: المصدر

 
 النقل األخضر (و)
 
.  ارتفاع مستويات تلّوث الهواء والضجيج واالزدحام عالمات تدل على توفر شبكات نقل غير مستدام 

ال يتيح العديد من الفرص للمشاريع وقد أطلقت بعض البلدان النامية مشاريع في مجال النقل العام، وهو مج
الصغيرة والمتوسطة، وال سيما في مجال النقل األخضر كتحويل المركبات إلى استخدام الغاز الطبيعي، 

 .والمعاينة الدورية اإللزامية للمركبات
 
 جةرامج لضبط المحركات فأتاحت نتيفالعديد من البلدان العربية وضعت اختبارًا النبعاثات المركبات وب 

الفرص أيضًا فوائد بيئية من  هوتؤمن هذ.  لذلك العديد من الفرص أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة المحلية
وإخضاع المركبات ألعمال الصيانة .  خالل الحد من استهالك الوقود ومن انبعاثات المركبات، وإطالة عمرها

 .في المائة 21لى المناسبة يؤدي إلى تخفيف تلّوث الهواء بنسبة يمكن أن تصل إ
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في  20مركبة في القاهرة، وبّين أن  02 111، أطلقت مصر مشروعًا بدأ بمعاينة 0999وفي عام  
فأدى تحويل المحركات إلى تخفيض االنبعاثات بمعدل وسطي هو .  المائة منها ال تستوفي معايير االنبعاثات

وبعد تحويل .  بالنسبة إلى الهيدروكربون في المائة 25في المائة بالنسبة إلى أول أكسيد الكربون، و 23
 .(25)الوقودفي المائة من  05المحركات، صارت المركبات تستهلك كمية أقل بنسبة 

 
 تكنولوجيا البناء األخضر (ز)
 
أدى ارتفاع تكاليف الطاقة ومواد البناء، وازدياد المعايير التنظيمية، واهتمام المستهلك بالمنتجات  

توسيع سوق البناء األخضر في العديد من بلدان العالم، ولو أنه ال يزال ضيقًا في المنطقة الصديقة للبيئة إلى 
وتشهد اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إنشاء وحدات سكنية جديدة، وأحيانًا مدنًا .  العربية
 .مجال التكنولوجيا الخضراء ولدى القطاع الخاص أيضًا عدد من الجهات الفاعلة األساسية في.  جديدة

 
 التحديات التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة الخضراء  -دال

 
 على المستوى الكلي  -0

 
تواجه المنطقة العربية أربعة تحديات بيئية رئيسية ناتجة من تغّير المناخ، هي أمن الطاقة، واألمن  

وللتحديات البيئية أثر كبير على توفر الموارد وعلى .  الغذائي، واألمن المائي، والتصحر وتدهور األراضي
 .النشاط االقتصادي

 
ومن التحديات األخرى أن بيئة االقتصاد الكلي غير مؤاتية، بسبب العديد من القيود القانونية والمؤسسية  

ففي .  لقدراتوالبلدان النامية بحاجة ماسة إلى نقل التكنولوجيا وبناء ا.  التي تعاني منها المشاريع الصغيرة
، دعا قادة العالم وكاالت األمم المتحدة إلى تقييم احتياجات البلدان النامية 31+الوثيقة الختامية لمؤتمر ريو

وتحتاج المنطقة العربية إلى مزيد من العمل في هذا .  وإيجاد آلية مناسبة لتعزيز نشر التكنولوجيات النظيفة
سات العامة ومراكز البحوث التي ترتبط بالبلدان المتقدمة من خالل اإلطار، وتعتمد بشكل كبير على دعم المؤس

 .عدد من الشبكات
 
، والتي سلطت 3100كذلك تأثرت بعض البلدان العربية بالتحركات االجتماعية التي بدأت في عام  

طقة إلى وقد سعى قادة المن.  الضوء على احتياجات الشباب الذين يزداد عددهم، وال سيما الحاجة إلى العمل
إيجاد حلول لهذه المشكلة، غير أن التحديات االقتصادية تفاقمت إثر حالة عدم االستقرار التي تلت التحركات 

وفي ليبيا وغيرها من البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية، لدى المشاريع الصغيرة والمتوسطة .  الشعبية األخيرة
، وال سيما (09اإلطار )تفتقر إلى استثمارات الملكية الخاصة في القطاع الخاص إمكانات كبيرة للتنمية، لكنها 

كذلك يحبذ رواد األعمال تجنب خطر . أن المستثمرين ينتظرون عودة االستقرار إلى الوضع السياسي
 .االضطالع بأعمال تجارية في بلد يمر بمرحلة انتقالية، وقد يفضلون التوجه إلى بلدان أكثر استقرارًا

 
 
 
 

                                                      

 .0211اإلسكوا،  (25)
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 المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ليبيا  -19اإلطار 
 
وتتركز .  المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص في ليبيا لديها اإلمكانية لتشكل المحرك الرئيسي للنمو 

هذه المشاريع في مناطق بنغازي وجبل أخضر والمركب، وتعمل بشكل أساسي في الصناعات الغذائية، وتجهيز الخشب 
كذلك تعمل في صناعة المالبس، وطحن الحبوب وتجهيزها، وفي السيراميك، والطوب، وفي .  ة البناءوالمعادن لصناع

 .والفرص متاحة أمامها أيضًا في مجاالت إنتاج الجلود، ومصايد األسماك، والسياحة.  مجال النشر
 
وباستثناء .  ير من اليد العاملةواالقتصاد الليبي شديد االعتماد على قطاع النفط والغاز، والقطاع العام يوظف الكث 

الصادرات من األسماك والتمور، فإن مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الخاصة في القيمة المضافة وفي النمو في 
وباإلضافة إلى مشاكل وفورات الحجم المتكررة، تفتقر المشاريع الليبية إلى الدراية .  القطاعات غير النفطية ضعيفة نسبيًا

ومن التحديات األخرى التي تواجهها تكاليف بدء العمل .  ل األعمال، وإلى القدرات اإلدارية والمالية والتسويقيةفي مجا
المرتفعة، وتوفر إطار تنظيمي يعيق إنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة بالرغم من انخفاض قيمة الضرائب على المشاريع، 

 .وضعف ثقافة ريادة األعمال
 
الليبية من إمكانية ربطها بمشاريع كبيرة وطنية ومتعددة الجنسيات، لتعمل على توريد سالسل  وقد تستفيد المشاريع 

 .ويمكنها العمل أيضًا على تطوير تجمعات صناعية ذات تكنولوجيا متطورة في القطاعات غير النفطية.  اإلمداد النفطية
_______________ 

 .African Development Bank, 2010, pp. 2-3 :المصدر

 
تحتاج المشاريع الصغيرة والمتوسطة الخضراء إلى دعم مؤسسي من الحكومات والجمعيات والجهات  

وقد ال يكون الحصول على هذا الدعم سهاًل في المنطقة العربية نظرًا إلى عدم .  المعنية األخرى لتعمل وتتطور
وقد ال تكون .  النشغالها بقضايا أخرىقدرة المؤسسات على مواجهة التحديات الجديدة في المجال األخضر، أو 

 .اإلرادة السياسية كافية وحدها لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الخضراء
 
ومن شأن تطور هذه المشاريع الخضراء أن يؤدي إلى فوائد طويلة األمد بالنسبة إلى القطاع الصناعي،  

كذلك قد ترى نقابات العمال .  وقد يعمل ضدهولو أن هذا القطاع قد يخشى من التحول إلى االقتصاد األخضر 
 غير أن الدعم المؤسسي والصناعي يساهم في مواجهة  . أن االنتقال إلى االقتصاد األخضر يهدد العمال

 .هذه التحديات
 
كذلك على المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية أن تنافس المشاريع التي تملكها وتديرها  

وحاولت الحكومات في العقود الماضية تسريع .  شاريع مدعومة باستثمارات أجنبية مباشرةالدولة، وهي م
، وجذب رؤوس األموال (وال سيما األسواق العالمية)وتيرة نقل التكنولوجيا، وتحسين الوصول إلى األسواق 

ى مبدأ االستعاضة عن فعملت بجهد على تحديد األولويات اإلستراتيجية الطويلة األجل باالستناد إل.  الداخلة
غير أن هذا النموذج حال دون تطور المشاريع الصغيرة والمتوسطة المحلية ألنه منعها من تزويد .  الواردات

 .المشاريع األخرى بالسلع والخدمات
 
ومما يعيق انتشار المشاريع الصغيرة والمتوسطة أيضًا أهمية المعايير غير االقتصادية داخل األسواق  

 .النتماءات العرقية والعشائرية والدينية والعالقات األسريةالمحلية كا
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 على المستوى الجزئي  -3
 
.  تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلدان العربية تحديات كبيرة تحد من قدرتها على النمو 

اريع الكبيرة والتحول إلى االقتصاد األخضر قد يكون أصعب على المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المش
وبعد األزمة المالية العالمية صارت هذه المشاريع تهتم أكثر بتأمين .  بسبب قلة الموارد والمعارف والمهارات

 .وفي القسم التالي عرض لبعض التحديات التي تواجهها في المنطقة.  أساسيات العيش
 
 المهارات والمعارف (أ)
 
.   إحداث تغييرات في الوظائف وتوفير مهارات جديدةتقتضي عملية التحّول إلى االقتصاد األخضر  

وستتغير الوظائف أيضًا إثر وضع سياسات .  هذه التغييرات ناتجة من الحاجة إلى االبتكار ومن زيادة المنافسة
وإذا لم تدرك المشاريع الصغيرة والمتوسطة الفوائد التي يمكن تحقيقها من .  ر المناخوقوانين للتكيف مع تغّي

 .الخضراء، فلن تتمكن من االستفادة منها، وستفّوت إمكانية تحسين الكفاءة وتخفيض التكاليف الفرص
 
 البيئة التنظيمية (ب)
 
.  قد ترى المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القوانين واألنظمة عوائق أو تهديدات يصعب التغلب عليها 

مية تشكل أعباًء على المشاريع ألنها تفتقر بشكل ومع أن األنظمة هي من محركات التغيير، فاإلصالحات التنظي
ويمكن أن تعيق البيئة التنظيمية أحيانًا نمو المشاريع وال سيما   .عام إلى الكفاءات المطلوبة لرصد عملية التغيير

 .إذا ما تبدلت األنظمة بسرعة، أو إذا كانت المشاريع غير قادرة على فهم القيود أو الشروط
 
 التمويل (ج)
 
ت أو األنشطة الخضراء عادًة تكاليف أولية، اطلب مشاركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاعتت 

وتحتاج غالبًا إلى استثمارات كبيرة العتماد تكنولوجيات جديدة، وإحداث تغييرات تنظيمية، وقياس التقدم، 
للتوصل إلى حلول خضراء وتفتقر معظم المشاريع إلى الموارد الكافية .  ومواصلة رصد األداء البيئي

.  وتطبيقها، وإلى أصول كبيرة أو ضمانات، مما قد يمنع المصارف أو المؤسسات االئتمانية من إقراضها
فالقيود المالية إذًا تقيد ريادة األعمال الخضراء االبتكارية وتحد من قدرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة على 

 .اعتماد تكنولوجيات جديدة
 
 مداد عبر الوطنيةسالسل اإل (د)
 
أدى البعد العالمي لعملية التحول إلى االقتصاد األخضر إلى إتاحة فرص جديدة أمام المشاريع الصغيرة  

غير أن على هذه المشاريع تذليل العوائق المتعلقة بالموارد والكفاءة . والمتوسطة للمشاركة في األسواق العالمية
ومشاركة هذه المشاريع في سالسل القيمة العالمية تتطلب .  الفرصوالوصول إلى التمويل لالستفادة من هذه 

والعديد من المشاريع الكبيرة يدرك أن العمالء والجهات المعنية . استجابتها لمتطلبات االقتصاد األخضر
والشركات الكبيرة مسؤولة عن ممارسات مزوديها .  األخرى ال يميزون بين الشركة ومزوديها، أو شركائها

واالستجابة لمتطلبات التغييرات للتحول إلى االقتصاد األخضر في سالسل .  ثر البيئي الذي يحدثونهوعن األ
فللوصول إلى األسواق العالمية، .  اإلمداد عبر الوطنية ليست سهلة بالنسبة إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة

.  جهة ضغوطات متزايدة لتخفيض التكاليفعليها استيفاء عدد من معايير النوعية العالية، وفي الوقت نفسه موا
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وال بد من اإلشارة في .  فإذا تمكنت المشاريع من مواجهة هذا التحدي كوفئت بالوصول إلى األسواق العالمية
هذا اإلطار إلى أن المشاريع الصغرى والصغيرة، التي تشكل القسم األكبر من المشاريع في المنطقة العربية، 

 .العمليات بعيدة بشكل عام عن هذه
 
 إخفاقات السوق والسياسات (ھ)
 
توضع في بعض األحيان سياسات تمييزية تسهل تحقيق مصالح عدد من الشركات الكبيرة أو التي لديها  

وإخفاقات السوق، كالخوارج االقتصادية، أو تشوهات السوق كدعم الصناعات .  شبكة وطيدة من العالقات
أن تعيق تطور المشاريع الصغيرة والمتوسطة الخضراء ألنها تبطل  ، يمكنيالقائمة على الوقود األحفور

كذلك من الصعب على هذه المشاريع أن (.  كالتمويل أو التدريب)مفعول التدابير المتخذة لدعم هذه المشاريع 
 .تتنافس في السوق مع سلع رخيصة جرى استيرادها بشكل غير شرعي

 
 القدرة التنافسية للمنتجات الخضراء (و)
 
في بعض األسواق المتخصصة، يكون المستهلكون المصنفون في فئة النخبة مستعدين لشراء المنتجات  

الصديقة للبيئة ومنتجات الزراعة العضوية والمنتجات التي تحمل عالمات إيكولوجية بأسعار تفوق مثيالتها من 
دون أن تكون شديدة االختالف عن  غير أن البعض يعتقد أن المنتجات الخضراء أكثر كلفة.  المنتجات العادية
وال بد من اإلشارة أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة لن تتمكن من مواجهة هذا التحدي، .  المنتجات العادية

المستهلكون قيمتها والفوائد المحققة  ِعجات األخرى ما لم يوأن المنتجات الخضراء لن تتمكن من منافسة المنت
 .منها

 
 الوعي (ز)
 
معوقات المشاريع الصغيرة والمتوسطة الخضراء أنها في معظم األحيان غير واعية ألثرها  من أبرز 

وقد ال تثق المشاريع الصغيرة والمتوسطة أحيانًا بالفوائد . البيئي أو للقوانين واألنظمة التي تؤثر عليها
ي جزء أساسي من عملها، مما وقد ال تقتنع أن اإلدارة البيئية ه.  االقتصادية الناتجة من الممارسات الخضراء

 .يؤثر سلبًا على استدامتها البيئية
 
 الوصول إلى الخدمات المتخصصة (ح)
 
قد ال تتوفر الموارد الالزمة إليصال البرامج الوطنية أو اإلقليمية الداعمة للمشاريع الصغيرة  

اريع على اعتماد حلول كذلك فإن قدرة المش.  والمتوسطة الخضراء لجميع المشاريع أو للمشاريع الصغرى
 .بيئية جديدة أو محسنة تعتمد على مدى وصولها إلى الخدمات المتخصصة
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 الحوافز
 

يمكن للحكومات أن تستخدم 
مؤشرات األسعار لتوجيه 

سلوك المشاركين في السوق 
وذلك من خالل الحوافز 

االقتصادية التي تشمل نظم 
فرض الرسوم على التلوث 

، (ائب ورسوممن ضر)
التراخيص القابلة للتداول، 

نظم استرداد الودائع، تخفيف 
لص حواجز السوق، والتخ

التدريجي من اإلعانات 
 .الضارة

 خيارات السياسة العامة في المنطقة العربية  -خامسًا
 
والموارد . حركة التمويل من القطاع الخاص زللقطاع العام دور رئيسي في تحريك التحول وتحفي 

ة في األسواق، ولكن إمكانية وصول البلدان النامية إلى الموارد المالية العامة أقل بكثير من الموارد الخاص
لذلك ال بد من توليف مجموعة من السياسات والتدابير وتكييفها حسب احتياجات كل بلد  .الخاصة محدودة جدًا

م الحوافز وتشمل خيارات السياسة العامة األنظمة، االستثمار في البنية األساسية الخضراء، تقدي. وأولوياته
ويجب . المالية، إصالح نظام الدعم، المشتريات العامة المستدامة، الكشف عن المعلومات، والشراكات الطوعية

أن يركز اإلنفاق بالدرجة األولى على سلع عامة معينة كالحصول على المياه، وحماية التنوع البيولوجي، والحد 
 .من الفقر

 
ومن . فعيل دور القطاع الخاص في مجاالت النمو األخضروتستطيع السلطات المحلية والوطنية ت 

األهمية اعتماد سياسات مرنة واتخاذ مبادرات تتماشى مع السوق المحلية حيث تعمل المشاريع الصغيرة 
ويمكن توجيه  . رأسمال البشريالوالمتوسطة والتي يمكن فيها تطوير المهارات في مجال االقتصاد األخضر و

 .لمنطقة العربية نحو اكتساب المهارات الخضراء وتنظيم المشاريع الخضراءالقوى العاملة في ا
 
ويتطلب التحول إلى االقتصاد األخضر فصل النمو االقتصادي عن استهالك الموارد الطبيعية غير  

ودعا  . ستدامة في األجل الطويلديات ولكنها شرط أساسي لتحقيق االوهذه الخطوة محفوفة بالتح . المتجددة
إلى اعتماد المشتريات العامة المستدامة، والضرائب  31+جتماع التحضيري اإلقليمي العربي لمؤتمر ريواال

. صاد أخضرتالبيئية، وحوافز االستثمار األخضر، وتمويل االقتصاد األخضر لدعم التحول التدريجي إلى اق
لوجيات الجديدة ورصد األموال ومن الضروري أيضًا وضع أطر قانونية ومؤسسية لتشجيع االستثمار في التكنو

 .في الميزانيات الوطنية للمشاريع المتعلقة بالبيئة
 
يقدم هذا الفصل خيارات السياسة العامة لدعم التحول إلى االقتصاد األخضر ووضع المؤشرات التي  

في ويرد موجز عن هذه السياسات   .ولدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الخضراء يتطلبها رصد التقدم،
 .الدراسة ملحق

 
 دعم التحول إلى االقتصاد األخضر  -ألف

 
يتطلب التحول إلى االقتصاد األخضر توفر الشروط المؤازرة، وقوامها  

الحوافز، والسوق الدولية، والبنية األساسية  وأالقوانين والسياسات، واإلعانات 
مهيد التحّول ومن أهم إجراءات ت. القانونية، وبروتوكوالت التجارة، والمساعدة

 :إلى االقتصاد األخضر
 

 وضع أطر تنظيمية فعالة؛ 

  تحديد األولويات الحكومية في االستثمار واإلنفاق في المجاالت التي
 تحفز القطاعات االقتصادية على االرتقاء باألداء البيئي؛

  رأسمال الطبيعي؛الالحد من اإلنفاق في المجاالت التي تستنفد 

  على أدوات السوق بهدف تغيير خيارات واالعتماد على الضرائب
 المستهلكين وتشجيع االستثمار واالبتكار في المجاالت الخضراء؛
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 االستثمار في بناء القدرات والتدريب؛ 

 تدعيم أسس الحكم الدولي. 
 
ولدعم التحول إلى االقتصاد األخضر، على الحكومات استعراض أثر السياسات العامة على أنماط  

وقبل إنشاء بنية أساسية تتسم بالكفاءة واإلنتاجية وتتيح هذا التحول،  . ك والشراء واالستثماراإلنتاج واالستهال
 .ال بد من إلغاء اإلعانات والحوافز الضارة

 
وإذا كان وضع استراتيجيات النمو األخضر يجري على المستوى الوطني بالدرجة األولى، فال بّد من  

ومن األهمية تحقيق التعاون والتنسيق الدوليين لضمان فعالية   .لية والدوليةإيالء االعتبار الالزم لألبعاد المح
 وهذا  . السياسات ولتجنب الحماية الجمركية بحجة المحافظة على البيئة وتجنب المساس بالقدرة التنافسية

 .لبيولوجير المناخ وحماية التنوع اتحديات البيئية العالمية، كتغّيال ما يواجهه العالم تحديدًا في ظل
 
وتطلب مفهوم االقتصاد األخضر من الحكومات اعتماد نهج متكامل لوضع السياسات وتقييم مواضع  

والواقع أن عدم اعتماد نهج   .المفاضلة وأوجه التآزر بين األبعاد الثالثة للتنمية المستدامة وبين القطاعات
ى البلدان معالجة هذه المشكلة عند وضع وعل. متكامل لوضع السياسات وتنفيذها يعوق التنمية المستدامة

ومن األهمية أن يأخذ واضعو السياسة في الحسبان األعباء التي تفرضها الضوابط   .سياسات االقتصاد األخضر
 .التنظيمية على المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأن يبذلوا الجهود الممكنة للحد منها

 
اليب الزراعية االيكولوجية الهادفة إلى حماية التربة وعلى الحكومات العربية إعطاء األولوية لألس 

وتؤدي هذه الممارسات إلى زيادة نسبة القوى   .واألرض والمياه كالزراعة العضوية التي تحافظ على الموارد
 .العاملة المنتجة في الزراعة وإلى تحسين مستوى المعيشة والحد من النزوح من األرياف إلى المدن

 
على الحكومات وضع سياسات للتحكم بإمكانية الحصول على المياه وتنظيمها،  وفي قطاع المياه 

 .وتعزيز كفاءة الري واستهالك المياه ومنع التلوث وحماية المناطق التي تختزن الموارد المائية
 
ومن األهمية بمكان وضع مجموعة من المعايير التنظيمية والحوافز االقتصادية لتوفير االستثمار  

وعلى البلدان العربية وضع استراتيجيات للتنمية الصناعية  . ي كفاءة الطاقة ومصادر الطاقة المتجددةالمطرد ف
المنخفضة الكربون بالنظر إلى الفرص التي يتيحها تعزيز كفاءة الطاقة في اقتصاداتها وتعزيز القدرة التنافسية 

لطاقة االنسب المستهدفة لحصة  2ل ويبين الجدو. يجاد فرص العملإللصناعات المحلية وتنويع الدخل و

 .المتجددة في عدد من البلدان العربية
 

 النسب الهدف للطاقة المتجددة في عدد من البلدان العربية  -6الجدول 
 

 النسبة الهدف العام البلد

 في المائة من الطاقة األولية 01 3131 األردن

 الكهربائية في المائة من الطاقة 7 3121 اإلمارات العربية المتحدة

 في المائة من الطاقة األولية 032 3100 تونس

 في المائة من الطاقة الكهربائية 01 3121 الجزائر

 في المائة من الطاقة األولية 032 3121 الجمهورية العربية السورية

 في المائة من الطاقة الكهربائية 0 3100 السودان

 ئيةفي المائة من الطاقة الكهربا 5 3131 الكويت
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 (تابع) 6الجدول 
 

 النسبة الهدف العام البلد

 في المائة من الطاقة الكهربائية 03 3131 لبنان

 ليبيا

3131 
3121 

 في المائة من الطاقة الكهربائية 01
 في المائة من الطاقة الكهربائية 35

 في المائة من الطاقة الكهربائية 31 3131 مصر

 ة الكهربائيةفي المائة من الطاق 03 3131 المغرب

 .جامعة الدول العربية: المصدر
 
وإذا اعتمدت تعرفات تفضيلية إلمدادات الطاقة المتجددة وإعفاءات ضريبية للمشاريع األولى التي  

ويشجع  . تستخدم مصادر الطاقة المتجددة من الممكن تحفيز التحول التدريجي إلى استخدام هذه المصادر
حوافز االقتصادية االستثمارات في كفاءة الطاقة في األبنية والصناعات التحويلية اعتماد المعايير التنظيمية وال

وعلى السلطات التنظيمية وضع معايير لكفاءة األجهزة والمعدات واإلنارة الكهربائية في المنازل . والنقل
 .والمباني التجارية والمنشآت الصناعية

 
في ظل ارتفاع النمو السكاني وتسارع التوسع  والمنطقة بحاجة ماسة إلى مبادرات النقل األخضر 

وبالنظر إلى سرعة تزايد عدد السيارات والحصة الكبيرة لقطاع النقل في   .العمراني، وارتفاع أسعار الوقود
استهالك الطاقة، على الحكومات العربية فرض معايير للتوفير في استهالك الوقود لتخفيف الطلب عليه ووضع 

وهذه السياسات يمكن تنفيذها بتكاليف متدنية نسبيًا، وهي تعود  . النقل العام المشتركسياسات لدعم شبكات 
 .بيرة في غضون فترة زمنية قصيرةبفوائد بيئية واجتماعية واقتصادية ك

 
واتخذت بعض الحكومات العربية مبادرات عدة لتعزيز ممارسات البناء الخضراء ولكنها ال تزال  

والقوانين والمعايير المتعلقة بكفاءة   .كارتفاع التكاليف للمباني ونقص الخبرة الفنية تواجه الكثير من العوائق
ويجب أن تحدد القوانين الحد   .البناءدوات المؤسسية األكثر فعالية لتوجيه الممارسات في قطاع هي األ المباني

ومن  . األدنى من متطلبات كفاءة الطاقة لخفض استخدام الطاقة وتقليص االنبعاثات طوال مدة حياة المبنى
المتعلقة بنموذج البناء، والمواد الضروري اعتماد نهج شامل لتصميم المباني يستند إلى تطبيق المبادئ البيئية 

ألرباح وهذا النهج يؤدي إلى تحقيق أعلى ا.  المستخدمة، والتصميم، وتركيب المعدات، وجوانب البناء األخرى
 .في كفاءة استخدام الطاقة

 
وخالل العقد الماضي، اتخذت كل البلدان األعضاء في اإلسكوا خطوات على مستويات السياسة العامة  

وال بد من بذل المزيد من .  ت القانونية والمؤسسية العملية والمالية لتحسين إدارة النفايات الصلبةوالمستويا
فالحاجة ماسة إلى اعتماد نهج حديث إلدارة الموارد   .الجهود لتخطي المشاكل التي ال تزال مطروحة

من الطرق التقليدية للتخلص من  واالستفادة من النفايات من خالل إعادة استخدامها وتدويرها واستردادها بداًل
ويمكن اتخاذ المزيد من المبادرات لتقليص كمية النفايات   .النفايات كإلقائها أو حرقها أو طمرها في األرض

ويمكن للحكومات أن تقدم حوافز للشركات التي   .الناتجة ولزيادة نسبة المواد المستخدمة القابلة إلعادة التدوير
 .ال تضر بالبيئة م موادتقلص نفاياتها وتستخد

 
ومن المجاالت األخرى التي تحظى باهتمام متزايد اإلدارة المالئمة للنفايات اإللكترونية والنفايات  

والمطلوب اعتماد آليات خاصة لتخزين هذه النفايات والتخلص منها من أجل حماية  . الصناعية والطبية الخطرة
الحكومات رصد هذه العملية وتنظيمها لضمان سالمتها وامتثالها البيئة والسكان من أضرارها على أن تتولى 

 .لمعايير حماية البيئة

https://www.google.com.lb/search?client=firefox-a&hs=mLP&rls=org.mozilla:en-US:official&q=%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9+%D8%A8%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A&spell=1&sa=X&ei=a1n3UcWeB4jqswaBwIG4Cg&ved=0CCoQvwUoAA&biw=1680&bih=896
https://www.google.com.lb/search?client=firefox-a&hs=mLP&rls=org.mozilla:en-US:official&q=%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9+%D8%A8%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A&spell=1&sa=X&ei=a1n3UcWeB4jqswaBwIG4Cg&ved=0CCoQvwUoAA&biw=1680&bih=896
https://www.google.com.lb/search?client=firefox-a&hs=mLP&rls=org.mozilla:en-US:official&q=%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9+%D8%A8%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A&spell=1&sa=X&ei=a1n3UcWeB4jqswaBwIG4Cg&ved=0CCoQvwUoAA&biw=1680&bih=896
https://www.google.com.lb/search?client=firefox-a&hs=mLP&rls=org.mozilla:en-US:official&q=%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9+%D8%A8%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A&spell=1&sa=X&ei=a1n3UcWeB4jqswaBwIG4Cg&ved=0CCoQvwUoAA&biw=1680&bih=896
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 دعم وضع المؤشرات لرصد التحول إلى االقتصاد األخضر  -باء
 
ومن العوائق  . ستراتيجية للنمو األخضر بوضع إطار لرصد هذا النموإتقضي المكونات األساسية ألي  

فمع انشغال   .العربية عند إعداد هذا اإلطار ضعف القدرة اإلحصائية العامة األساسية التي تواجهها البلدان
البلدان العربية بأولويات أخرى أكثر إلحاحًا يصعب عليها توجيه القدرات والموارد نحو جمع المعلومات الوافية 

 .وإصدارها وتحليلها ونشرها واستخدمها أساسًا لوضع السياسة العامة
 
دان النامية أن تنهض بالتعاون والتآزر، فستتمكن من تخفيف أعباء جمع اإلحصاءات وإذا استطاعت البل 

وفي وضع المؤشرات وتطبيقها،  . الالزمة لوضع مجموعة من المؤشرات لرصد التقدم في النمو األخضر
فأيًا  . يع الظروفمتباع نهج عملي ينطلق من عدم وجود مجموعة واحدة من المؤشرات تنطبق على جإيجب 

تكن مجموعة المؤشرات المعتمدة، فال بّد من العمل بمرونة تسمح بتكييفها دوريًا وفقًا لما يطرأ من تغّيرات 
 .وتطّورات دولية، وشواغل على مستوى السياسة العامة، وما يتوفر من البيانات

 
تماد وال بد من اع  .ومع توفر الكثير من المؤشرات الممكنة من الضروري معرفة هدف استخدامها 

 : وعلى متخذي القرارات طرح األسئلة التالية  .معيار متفق عليه لتوجيه المؤشرات والتحقق من صحتها
ما الذي يفترض أن تقيسه هذه المؤشرات؟ كيف تستخدم هذه المؤشرات ومن يستخدمها؟ ما مدى صالبة قاعدة 

 المعلومات التي تستند إليها؟
 
وتغطي . المستخدمة في العمل الدولي أو اإلقليمي متسقة ومن األهمية بمكان أن تكون المؤشرات 

المعايير المعتمدة في اختيار المؤشرات البيئية عوامل عدة كاالستجابة، والموثوقية، وسهولة التفسير، والصحة 
وال بد من أن ُتبنى المؤشرات على معايير   .العلمية، وتوفر البيانات، وقابلية المقارنة عبر الزمان والمكان

 .الصلة بالواقع، والجدوى للمستخدمين وواضعي السياسات، والمتانة في التحليل، وقابلية القياس: أساسية ثالثة
 
ويؤثر تحديد المستوى األولي للمتغيرات البيئية أو االقتصادية والفترة الزمنية قيد الدراسة على تفسير  

 .النتائج ألن البلدان تعمل وفقًا لجداول زمنية مختلفة
 
ويمكن أن تنص   .من المراحل الهامة إلصدار المؤشرات مرحلتا جمع البيانات والتحقق من صحتهاو 

ويمكن أن يكون   .القوانين الوطنية واالتفاقات الدولية على وجوب توفير البيانات الالزمة لحساب المؤشرات
ية، ومنع التلوث وضبطه، وإعداد توفير البيانات جزءًا من اإلجراءات اإلدارية المتعلقة بتقييم اآلثار البيئ

المسوح الخاصة بالشركات التجارية وغيرها أو أن تقوم السلطات العامة والمشاريع الخاصة بذلك بشكل 
 .دة والحفاظ على استمرار األنشطة األساسية وانتظامهافالمهم توفير المعلومات المحددة للغايات المحد  .طوعي

 
 مختلفة من المؤشرات لرصد االقتصاد األخضر وغالبًا  ووضعت المنظمات الدولية مجموعات 

 :ما تتناول هذه المؤشرات ثالثة مجاالت أساسية
 
 .التحول األخضر لالقتصاد والقطاعات الرئيسية- 0
 .فصل النمو االقتصادي عن التلوث وزيادة الكفاءة- 3
 .التقدم والرفاه- 2
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أولوية لها، وذلك حسب استخدام الموارد الطبيعية،  يمكن للبلدان اختيار المؤشرات التي تعتبرها ذات 
همية اعتماد نهج متكامل، ألن إحراز التقدم في أحد أغير أن ذلك ال يلغي،  . ومستوى التنمية االقتصادية

 .المجاالت ذات األولوية يجب أال يكون على حساب المجاالت األخرى المتعلقة باالقتصاد األخضر
 
عية األنشطة الخاصة بإنتاج البيانات وتغطيتها، ومدى تكامل مصادر وتختلف بين بلد وآخر نو 

النواقص في البيانات عن األولويات الوطنية في وتعبر  . المعلومات المختلفة، وفعالية عمليات إعداد التقارير
ن جدوى ولضما  .المنطقة، واالحتياجات، والتجارب واألنشطة السابقة، ومدى توفر الموارد المؤسسية والمالية

لذلك  . البيانات في عملية اتخاذ القرارات ال بد من تجنب التكرار وربط جمع البيانات بالطلب ال بالتكنولوجيا
من األهمية بمكان تحسين نوعية البيانات وسد الثغرات المرتبطة في بعض القضايا ذات الصلة ويمكن 

مات وإشراك كل أصحاب المصلحة كالمشاريع، للحكومات في هذا المجال اعتماد ُنهج متكاملة لتوفير المعلو
 .والمنظمات غير الحكومية التي تهتم بقضايا بيئية، وجمعيات المستهلكين، ووسائل اإلعالم اإلخبارية

 
وفي الكثير من   .وتختلف بين بلد وآخر أيضًا النظم المؤسسية ومستوى التعاون بين الجهات الفاعلة 

وتؤدي الهيئات التالية دورًا   .ات المنوطة بالحكومة على مختلف المستوياتالحاالت تحدد التشريعات المسؤولي
 .القتصاد األخضر على مستوى البلدأساسيًا في رصد األوضاع البيئية والتحول إلى ا

 
وفي الكثير . األجهزة اإلحصائية الوطنية، وهي المصدر الرئيسي لإلحصاءات االجتماعية واالقتصادية 

ونشرها وتجميع أهمية الدور الذي تؤديه هذه األجهزة في تأمين اإلحصاءات البيئية األساسية  من البلدان، تزداد
 .المؤشرات الالزمة

 
وزارات البيئة الوطنية، وهي تؤدي دورًا رئيسيًا ووزارات االقتصاد والتجارة والزراعة والطاقة  

حسب توزيع المسؤوليات والقضايا  والنقل والصناعة التي يمكن أن يكون لها دور في هذا المجال، وذلك
 .المطروحة

 
الجامعات ومؤسسات البحث، وهي تؤدي دورًا هامًا في الرصد البيئي وفي المحاسبة ووضع النماذج  

 .وإصدار التوقعات البيئية واالقتصادية
 
وإصدار " الملوث يدفع"الشركات الخاصة، وهي تشارك في الرصد البيئي من خالل تطبيق مبدأ  

. رير غير الفنية ونشرها، ويعد الكثير منها أيضًا تقارير تتضمن بيانات ذات أهمية لرصد النمو األخضرالتقا
 .وتساهم غرف التجارة وجمعيات األعمال في دعم بعض تلك األنشطة وتنسيقها

 
ومهما كانت الترتيبات المؤسسية العامة ينبغي تنسيق األنشطة بين الوزارات، وتحديد الترتيبات  

سيما عند إعداد التقارير عن النمو األخضر والتنمية المستدامة لدعم  ؤسسية بوضوح، وتحقيق التعاون الالم
وعند وضع المؤشرات، ثبتت في الكثير من الحاالت جدوى عمليات   .تكامل السياسات والمناقشات في البرلمان

شركات وأصحاب المصلحة اآلخرين التشاور بين أصحاب المصلحة المتعددين التي تشارك فيها الحكومات وال
الت اوفي حاالت أخرى تبينت فائدة إنشاء اللجان الوطنية لتنسيق عمل الوزارات والوك. حسب االقتضاء

تحديًا متماسكة وفي ظل غياب آلية تنسيق رسمية، قد يطرح جمع المعلومات المطلوبة اآلنية بصيغة   .المختلفة
اصل الفعال بين موردي المعلومات والمستفيدين منها، ووضع ترتيبات بالنسبة إلى البلدان ألنه يتطلب التو

واألجهزة  .مؤسسية مرنة تقوم على التعاون، وإقامة الشراكات، وتحديد األولويات، وتوزيع الموارد وفقًا لذلك
تدير ئية اإلحصائية الوطنية هي أفضل من يستطيع قيادة أنشطة التعاون ويمكن أيضًا إنشاء لجنة تنسيق إحصا

 .جهود مختلف الهيئات المعنية التي تتولى جمع البيانات ونشرها ذخؤالبرمجة اإلحصائية وت
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 دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الخضراء  -جيم
 

 التوعية  -0
 
من األهمية بمكان توعية أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد المشاريع، وتسهيل اتصالهم  

. رات التي ُيتوقع أن تنجم عن التحول إلى االقتصاد األخضرنهم من التكيف مع التغّيبشبكات المعرفة، لتمكي
 .وهذه الخطوة تعزز فعالية الدور الذي يؤديه هؤالء كمنتجين ومستهلكين في االقتصاد األخضر

 
 الحد من الشكوك  -3

 
ممارسات المستدامة فاق البعيدة األمد لالستثمارات في الآلاالشكوك االقتصادية سلبًا على  تؤثر 

ويمكن وضع   .لذا، على الحكومات تقديم الحوافز للداخلين الجدد إلى األسواق الخضراء  .واالبتكارات البيئية
 .أنظمة تعزز سوق السلع والخدمات الخضراء وتولد الثقة بهذه األسواق لتشجيع االستثمار وإقامة المشاريع فيها

 
 يلزيادة إمكانية الحصول على التمو  -2

 
ستتيح إمكانية حصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المشاريع على التمويل االبتكار  

وعلى الحكومات إعطاء األولوية للسياسات الهادفة إلى دعم   .واعتماد الممارسات والتكنولوجيات المستدامة
غيرة والمتوسطة وتعزيز البحث الهيئات القائمة كمرفق البيئة العربي لتوفير التمويل الالزم للمشاريع الص

ويمكن للمشاريع الناشئة التي تتمتع بإمكاناٍت للنمو أن . بتكارية واإلدارة المسؤولةوالتطوير والمشاريع اإل
. رأسمال االستثماري أو الُمخاِطر التي تهدف إلى االستثمار في االبتكارات التكنولوجيةالتستفيد من صناديق 

ومن األمثلة على ذلك . عدد الصناديق التي تستثمر في التكنولوجيات البيئية ويزداد في المنطقة العربية
الصكوك الخضراء التي اسُتحدثت مؤخرًا في اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وهي نموذج 

 .رأسمال االستثماري في العمليات المصرفية اإلسالميةلل
 
ام وضع نظام يسهل توفير حدود االئتمان الخضراء حتى في وعلى الجهاز المصرفي والقطاع الع 

وال بد   .غياب الضمانات وذلك لدعم اعتماد التكنولوجيات الخضراء وإقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة خضراء
 .رأسمال االستثماري للمشاركة في تمويل المشاريع الخضراءالمن توفر األسهم الخاصة و

 
 قتصاد األخضردعم تطوير المهارات في اال  -0

 
يتطلب التحول إلى االقتصاد المنخفض الكربون مهارات خاصة وتعديل طريقة تعليم األجيال الجديدة  

وستقوم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الخضراء باستخدام مهارات وتكنولوجيات جديدة  . ر الطلببما يلبي تغّي
 .وبتوفير التدريب الالزم في هذا المجال

 
 يئة في اإلنتاج المحلي ونظم االبتكارمراعاة الب  -5

 
يتطلب التحول إلى االقتصاد األخضر تغييرات تكنولوجية وتنظيمية وثقافية جذرية تحظى بدعم محلي  

يجاد إوتشارك الحكومات والجامعات ومراكز األبحاث العامة مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في . كبير
ومن األهمية . بات وإقامة شبكات تجتمع حول األنشطة الخضراءالحلول وتوفير خدمات التدقيق في الحسا
 .توحيد هذه الجهود وتنسيقها لتعزيز فعاليتها
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 تسهيل الوصول إلى األسواق  -2
 
يمكن لإلصالحات التنظيمية ووضع المعايير وتوجيه المشتريات العامة ورفع مستوى الوعي ووضع  

وينبغي  . لمتعلقة بناحية الطلب أن تدعم األسواق الخضراء الناشئةالعالمات اإليكولوجية وغيرها من التدابير ا
األسواق وضع سياسات تهدف إلى إزالة الحواجز التي تعوق مشاركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في 

 .الخضراء وسالسل اإلنتاج
 

 تشجيع إقامة المشاريع  -7
 
بتكارية ألن يئة مالئمة إلقامة المشاريع االللدفع بعجلة النمو األخضر على الحكومات العربية إتاحة ب 

وعليها أيضًا وضع سياسات تخفف الحواجز . الشركات الجديدة هي المصدر األول لالبتكارات األساسية
والتكاليف التي تعيق دخول السوق أو الخروج منها وتبسيط اإلجراءات اإلدارية لتشجيع إقامة المشاريع 

 .الصغيرة والمتوسطة
 

 األطر التنظيميةتحسين   -2
 
. ال بد من وضع األنظمة الالزمة لتنظيم القطاعات االقتصادية التي تؤثر على البيئة ونوعية الحياة 

ويجب أن  . وتشمل هذه األنظمة القواعد العامة التي تشجع االستثمار والقواعد الخاصة بالقطاع البيئي بالتحديد
ومن   .فقًا لمبادئ وأبعاد التنمية المستدامة، ومنها مشاركة المرأةتضمن هذه األنظمة تحقيق التنمية االقتصادية و

الضروري اتخاذ تدابير تنظيمية إلزالة العوائق التي تمنع المرأة من إقامة مشاريعها الخاصة أو العمل في 
 .المشاريع الصغيرة والمتوسطة

 
 تقديم الحوافز  -9

 
هٌن بوضع سياسات فعالة لتصحيح الخلل في السوق تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المنطقة ر 

ويمكن للحكومات دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة . وتسهيل سلسلة إجراءات الدعم الالزمة بأسرها
الخضراء من خالل اعتماد سياسات الحوافز الضريبية ال سيما اإلعفاءات الضريبية، وإعفاءات ضريبة القيمة 

 .، وتخفيض الرسوم الجمركية، وتقديم قروض مصرفية بأسعار فائدة منخفضةالمضافة، والمزايا الضريبية
 
ويمكن للحكومات أيضًا فرض ضرائب بيئية مختلفة في مجالي إدارة النفايات وحفظ الطاقة،  

يراداتها إلى إكالضرائب على التخلص من النفايات ومياه الصرف الصحي، والضرائب على الكربون، تؤول 
ويمكن أن تقدم الحكومات حوافز خضراء كاإلقراض، واإلعانات في مجال   .ة المعنية بالبيئةالصناديق الوطني

وتساعد هذه الحوافز   .التكنولوجيا، ودعم البحث والتطوير، والخطط المبتكرة كالدفع مقابل الخدمات البيئية
ة الصناعات يعلى تصحيح الخلل في السوق وتشجيع االستثمارات الخاصة الخضراء وتضمن استمرار

 .قصيرالخضراء في األجل ال
 

 تشجيع المشتريات العامة الخضراء  -01
 
ويساهم التزام الحكومة . المشتريات العامة أداة هامة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الخضراء 

 ويمكن للحكومات دعم اإلنتاج واالستهالك. بشراء منتجات وخدمات خضراء في سالمة الدورة االقتصادية
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ثر بالمشتريات أومن المجاالت التي تت . المستدامين عبر توجيه نفقاتها الحالية نحو شراء منتجات خضراء
( كتركيب الزجاج المزدوج وتطبيق معايير عزل المباني)العامة المستدامة اإلجراءات المتعلقة بكفاءة الطاقة 

 .وإمدادات الطاقة المتجددة
 

 تقديم الدعم المؤسسي  -00
 
بعض المؤسسات كإدارات المشاريع الصغيرة والمتوسطة دورًا هامًا في دعم القطاع البيئي تؤدي  

ويمكن إنشاء هذه المؤسسات لتكون صلة الوصل بين المشاريع  . وتقديم المساعدة الفنية ألصحاب المصلحة
 .سياسات الحكومةبالصغيرة والمتوسطة والحكومة المركزية وتضمن تقّيد هذه المشاريع 
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 خالصة  -دسًاسا
 
وتقيم هذه الدراسة التقدم . اعتمد المجتمع الدولي االقتصاد األخضر كأداة لتحقيق التنمية المستدامة 

المحرز في التحول إلى االقتصاد األخضر في المنطقة العربية واإلنجازات التي حققتها مختلف القطاعات وتقدم 
التقدم المحرز في التحول إلى االقتصاد األخضر لمحة عامة عن المؤشرات التي يمكن استخدامها لرصد 

وتهدف الدراسة إلى   .وخيارات السياسة العامة التي يمكن اتخاذها لدعم هذا التحول وزيادة القدرة على قياسه
تحديد األماكن التي تشهد تحواًل نحو االقتصاد األخضر في المنطقة العربية والهدف من هذا التحول وكيفية 

 .تحقيقه
 
ّين الدراسة أهمية المؤشرات والسياسات التي يمكن استخدامها لرصد هذا التحول وإتاحة البيئة وتب 

وتعرض أيضًا مجموعة من المؤشرات الدقيقة التي تساعد . المؤاتية له على صعيدي االقتصاد والمشاريع
. لمتوسطة والجزئيةالحكومات والمشاريع على رصد التحول إلى االقتصاد األخضر على المستويات الكلية وا

وتساعد هذه المؤشرات البلدان على رصد التقدم المحرز في هذا المجال وتقييم السياسات الخضراء التي 
ولكن تحديات أساسية ال تزال تواجه البلدان العربية في جمع البيانات الالزمة وإدارتها وإصدار . تتخذها

 جديد نسبيًا في المنطقة العربية قتصاد األخضر مفهوم واال  .التقارير بشأنها وتحليلها لدعم تلك المؤشرات
 ولسد هذه الثغرات   .ال تزال المبادرات المتخذة بشأنه محدودة وال تتوفر الكثير من اإلحصاءات عنها

تعرض الدراسة خيارات على صعيد السياسة العامة تهدف إلى دعم القدرات المؤسسية على وضع المؤشرات 
 .ورصد التقدم

 
حديات التي تواجهها المنطقة العربية في مسيرة االقتصاد األخضر كثيرة ومتنّوعة، تشمل عدم والت 

االستقرار على الصعيدين االجتماعي والسياسي، والبطالة، والفقر، وُندرة المياه، واألمن الغذائي، وكثرة 
بأشكال تختلف حسب مواطن ومع ذلك، تشهد المنطقة العربية بوادر لالقتصاد األخضر   .االعتماد على النفط

ويبدو أن التدخالت من خالل السياسة العامة تكون أكثر فعالية   .القوة والضعف في االقتصاد المحلي لكل بلد
 .عندما ُتبنى على األهداف ومواطن القوة المحلية

 
يز حفالعامة بهدف إعادة تصميمها لت للسياسات ةقإلى االقتصاد األخضر مراجعة معّم ويتطلب التحول 

وتؤدي الحكومات دورًا فاعاًل في تشجيع . األنماط المستدامة في اإلنتاج واالستهالك والشراء واالستثمار
قطاعات معينة وتخفيف القيود من خالل اتخاذ إجراءات لتشجيع االستثمار، وتنظيم الضرائب، والدعم والتسعير 

ت ذات األولوية كالزراعة والمياه والطاقة وتقديم الحوافز وغيرها، وذلك حسب الظروف الوطنية والمجاال
طلق متكاماًل لوضع السياسات، ين ًاويتطلب اختيار سياسات االقتصاد األخضر وإعدادها نهج . والنقل والبناء

السياسات السارية بسياسات أخرى وأوجه التآزر بين النتائج االقتصادية من تقييم جدوى االستعاضة عن 
 .ذه المهمة تضع الحكومات أمام تحٍد كبيرواالجتماعية والبيئية، وه

 
فهي تؤمن فرص العمل .  وتؤدي المشاريع الصغيرة والمتوسطة دورًا أساسيًا في االقتصاد الوطني 

كما إن هذه المشاريع تسهم   .وتساهم في الناتج المحلي اإلجمالي، وتدعم دورة الحياة االجتماعية واالقتصادية
وتتميز هذه المشاريع بمرونتها وإمكانية وصولها إلى   .ة بين الجنسيناالمساو في القضاء على الفقر وتحقيق

وتستطيع هذه المشاريع  . التكيف مع الصدمات الخارجيةواألسواق والموارد المحلية وقدرتها على الصمود 
التنمية المستدامة  لذلك، ال يمكن تقييم  .أيضًا االستفادة من الحماية البيئية لتحقيق النمو والتنمية المستدامة

واالقتصاد األخضر في المنطقة العربية من دون حساب لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك 
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المشاريع التي تعمل على تحسين األداء البيئي في القطاعات التقليدية وتلك التي تعمل على زيادة الممارسات 
 .الخضراء

 
ية في المنطقة العربية من الضروري األخذ بخيارات على صعيد ولمواجهة العوائق والتحديات األساس 

ومن هذه الخيارات رفع مستوى الوعي،  . السياسة العامة، تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الخضراء
وتبديد حالة عدم اليقين، وتسهيل الحصول على التمويل، ودعم تطوير المهارات، واعتماد نماذج أعمال جديدة، 

 .وصول إلى األسواق، وتقديم الحوافز المالية، وفرض الضرائب الخضراءوتسهيل ال
 
م مع ءن السياسات واإلجراءات التي تتالولضمان فعالية االقتصاد األخضر ال بد من وضع مجموعة م 

ويمكن بناء القدرات واالستفادة من . احتياجات كل بلد وتفضيالته في ظل قيادة سياسية قوية تحفز التغيير
رسات الجيدة من خالل تبادل المعلومات والخبرات بين البلدان وتؤدي اإلسكوا والمنظمات اإلقليمية المما

 .رًا هامًا في تسهيل هذا التبادلاألخرى دو
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 الملحق
 

 موجز السياسات والمؤشرات
 
 دعم التحول إلى االقتصاد األخضر 
 
 المياه (أ)
 

 المؤشرات السياسات

 نسبة الموارد المائية المستخدمة من مجموع الموارد المتوفرة المياه وتنظيمهامراقبة إمكانية الحصول على 

 كثافة استخدام المياه حسب النشاط االقتصادي تعزيز كفاءة الري واستخدام المياه
 نسبة المياه المعاد استخدامها

 تركز البكتيريا القولونية الغائطية في المياه العذبة * منع تلوث المياه

كسجين في الكتل البيولوجي الكيميائي على األطلب ال *
 المائية

 نسبة مياه الصرف الصحي المعالجة *

الذي )حمل التلوث الناجم في مياه الصرف الصحي  *
 يقاس من خالل الطلب البيولوجي الكيميائي على

كسجين، الطلب الكيميائي على األكسجين، والمواد األ
 (الغذائية والمعادن

 في مياه الصرف الصحي ةكمية مواد معين *

إنشاء المناطق المحمية األساسية لتوفير إمدادات المياه 
 التنوع البيولوجي/والمحافظة على الطبيعة

 كثافة استخدام المياه حسب النشاط االقتصادي  *
 نسبة المياه المجمعة من األمطار *

 
 النقل (ب)
 

 المؤشرات السياسات

 نسبة الطاقة المتجددة لمنخفضة الكربونوضع استراتيجيات لتنمية الصناعة ا

 نوعية الوقود المستخدم في النقل المعايير اإللزامية لوقود المركبات

 توزيع الركاب على مختلف وسائط النقل * شبكات النقل العام المشترك

 توزيع الشحن على مختلف وسائط النقل *

 كثافة الطاقة في قطاع النقل *

النقل كنسبة من الناتج المحلي  استهالك الطاقة في قطاع *
 اإلجمالي

 نوعية الوقود المستخدم في النقل المعايير االختيارية لوقود المركبات
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 الطاقة (ج)
 

 المؤشرات السياسات

معايير كفاءة أداء األجهزة الكهربائية والمعدات واإلضاءة في 
 المنازل والمباني التجارية والمرافق الصناعية

 قة المتجددةنسبة الطا *

االستهالك السنوي اإلجمالي للطاقة واالستهالك السنوي  *
 حسب مجموعات المستخدمين األساسية

تجددة من مجموع الطاقة نسبة موارد الطاقة الم *
 المستخدمة

كثافة استخدام الطاقة اإلجمالي وحسب النشاط  *
 االقتصادي

ي يقوم تغيير النهج المعتمد للتخلص من النفايات الصلبة الذ
 أو طمرها في األرض/على إلقائها، حرقها، و

 كلفة معالجة النفايات لكل وحدة إنتاج *

 كلفة معالجة مياه الصرف الصحي لكل وحدة إنتاج *

 العائدات على بيع النفايات *

 كلفة الطاقة لكل وحدة إنتاج *

دوالر أمريكي من تكاليف  0 111كمية المنتجات لكل  *
 الطاقة

 
 البناء (د)
 

 السياسات

المبادئ البيئية المتعلقة بنموذج البناء، والمواد المستخدمة، والتصميم، وتركيب المعدات لتحقيق أعلى األرباح في كفاءة استخدام 
 الطاقة والموارد

 (تي تؤثر على ممارسات البناء والحد األدنى من متطلبات كفاءة الطاقة والمواردال) القوانين والمعايير المتعلقة بكفاءة المباني

 
 سياسات دعم عملية وضع المؤشرات لرصد التحول إلى اقتصاد أخضر

 
 "وضع مؤشرات تركز على االستثمارات في مجال التحول ": ت األساسية واالقتصادالتحول األخضر للقطاعا

 .األخضر لالقتصاد ومختلف القطاعات وحصتها في الناتج وتوفير فرص العمل
 

 "تقييم كفاءة الموارد وإنتاجيتها وفك ارتباط النشاط االقتصادي عن استخدام الموارد ": فك االرتباط وتحقيق الكفاءة
نطالقًا مّما توصل إليه الفريق اد ككل وعلى الصعيد القطاعي وذلك بيئية الناجمة عنه على االقتصاواآلثار ال

 .الدولي المعني بالموارد التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة
 

 "اتخاذ مبادرات عدة لقياس التقدم االقتصادي والرفاهية بما في ذلك الحد ": جمع المؤشرات عن التقدم والرفاهية
 .رأسمال الطبيعيالن الفقر واستهالك م

 
  مساهمة األجهزة اإلحصائية الوطنية في توفير االحصاءات البيئية األساسية ونشرها وفي تجميع المؤشرات ذات

 .الصلة
 

 إشراك الوزارات حسب المسؤولية المنوطة بكل وزارة في مجال البيئة والقضايا المتصلة بها. 
 

 بحثية نظرًا ألهمية دورها في الرصد البيئي والمحاسبة ووضع النماذج وإصدار مشاركة المؤسسات والجامعات ال
 .التوقعات البيئية واالقتصادية

 
  وعبر إصدار " الملوث يدفع"تعزيز دور الشركات الخاصة التي تشارك في الرصد البيئي من خالل تطبيق مبدأ

. تضمن بيانات ذات أهمية لرصد النمو األخضرالتقارير غير الفنية ونشرها ويعد الكثير منها أيضًا تقارير ت
 .وتساهم غرف التجارة وجمعيات األعمال في دعم بعض تلك األنشطة وتنسيقها

https://www.google.com.lb/search?client=firefox-a&hs=mLP&rls=org.mozilla:en-US:official&q=%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9+%D8%A8%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A&spell=1&sa=X&ei=a1n3UcWeB4jqswaBwIG4Cg&ved=0CCoQvwUoAA&biw=1680&bih=896
https://www.google.com.lb/search?client=firefox-a&hs=mLP&rls=org.mozilla:en-US:official&q=%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9+%D8%A8%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A&spell=1&sa=X&ei=a1n3UcWeB4jqswaBwIG4Cg&ved=0CCoQvwUoAA&biw=1680&bih=896
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 تكنولوجيات الطاقة المتجددة، النقل )يجاد فرص األعمال في القطاعات البيئية إتشجيع االستثمارات واإلنتاج و
 (.العام، إدارة النفايات وإعادة تدويرها وغيرها

 
 سياسات دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الخضراء

 
 تقديم إعفاءات ضريبية على المعدات المستوردة والمصنعة ألغراض إنشاء مصانع الغاز الحيوي. 

 
 مستوى التكلفة الوطنية الحقيقية لتوليدها وليس ي مستويات تعادل تحديد أسعار شراء الكهرباء من المنتجين ف

 .التكلفة المدعومة
 

 الدعم عن الطاقة، وإن كان له أثر سلبي على الفقراء في األجل القصير، لكنه سيشجع على استخدام كافة  رفع
 .أنواع الطاقة المتجددة، ويأتي بفوائد على المجتمع ككل في األجل لطويل

 
 إعفاء جميع عمليات مصانع الغاز الحيوي من الضرائب خالل مرحلة بدء العمل بالمشروع أو طيلة مدته. 

 
  سن قوانين بيئية صارمة تحظر التخلص من النفايات الصلبة والسائلة من مختلف المرافق الصناعية في الهواء

 .الطلق
 

 توفير حوافز ضريبية أو معاملة تفضيلية للمعامل المزودة بهواضم النفايات العضوية. 
 

  في االقتصاد المنخفض الكربون رفع مستوى الوعي بالتغييرات الناتجة من االقتصاد األخضر وتعزيز المشاركة
 .واعتماد مؤشرات تشمل المهارات والتدريب

 
 الحد من حالة عدم اليقين بوضع أنظمة قابلة للتوقع وتوفير إشارات واضحة للسوق. 

 
 رأسمال االستثمارياليز أسواق تعز/مخططات التمويل األخضر وتوفير ة الحصول على التمويلإمكاني تعزيز. 

 
 دعم تطوير المهارات في مجال االقتصاد األخضر. 

 
 خفض الكلفة/دعم اعتماد نماذج أعمال جديدة وأساليب جديدة لإلنتاج. 

 
 زيادة تركيز اإلنتاج المحلي ونظم االبتكار على االقتصاد األخضر. 

 
  إتاحة إمكانية الوصول إلى األسواق عبر إزالة الحواجز التي تعوق مشاركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في

 .توسيع األسواق وسالسل القيمة الخضراء العالمية التي تشهد تحواًل إلى ممارسات ونماذج أكثر استدامة
 

 تشجيع إقامة المشاريع وإنشاء الشركات تخفيف الحواجز والتكاليف التي تعوق دخول السوق أو الخروج منها ل
 .وتقديم االستشارات الفنية والتسهيالت اإلدارية لمساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة على تحسين أدائها البيئي

 
 وضع أطر تنظيمية للقطاعات االقتصادية التي تؤثر على البيئة ونوعية الحياة. 

 
  ومن أهم اآلليات المستخدمة في هذا المجال   .الضرائب الخضراءوضع اآلليات المناسبة لتقديم الحوافز وفرض

اإلعفاءات الضريبية، والمزايا الضريبية، وإعفاءات ضريبة القيمة المضافة، وتخفيض الرسوم الجمركية، وتقديم 
 .قروض مصرفية بمعدالت فائدة منخفضة

 
 اء لدفع األسواق إلى اإلنتاج امة الخضراستخدام المنتجات والخدمات المستدامة واإلقبال على المشتريات الع

 .ستهالك المستدامين على الصعيدين الوطني والدوليواال
 

 ومن . وضع إطار مؤسسي يضمن التحكم باألضرار وتقديم المساعدة الفنية ألصحاب المصلحة في قطاع معين
زام هذه المشاريع الممكن إنشاء مؤسسات تكون صلة الوصل بين المشاريع والحكومة المركزية وتضمن الت

 .بتطبيق السياسة العامة

https://www.google.com.lb/search?client=firefox-a&hs=1TG&rls=org.mozilla:en-US:official&q=%E2%80%A2%09%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2+%D8%A5%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84&spell=1&sa=X&ei=dlD_UYbTMMfXPdPggZAL&ved=0CCoQBSgA&biw=1680&bih=896
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