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 مستخمص :
ىامًا فى تقدـ األمـ كتطكر الشعكب  كازدادت أىميتة فى ظل التقدـ الشؾ أف لمبحث العممي دكرًا  

 االقتصاد التكنكلكجي كالتطكرات المتسارعة فى كافة المجاالت كالتكجيات الجديدة بالتحكؿ نحك

نظرًا لمعاناة دكؿ العالـ مف التمكث البيئي كالتغيرات المناخية  ، المستدامة التنمية كتحقيق األخضر
  كغيرىا .التصحر كنقص الغذاء كالمياة ك عاثات الكربكنية كتزايد اإلنب

لتحقيق ذلؾ يناقش البحث ثالثة محاكر أساسية المحكر األكؿ االقتصاد األخضر األبعاد كالتحديات 
كالمحكر الثالث تجارب كالتكجيات الجديدة بيف الكاقع كالتحديات كالمحكر الثانى البحث العممى 

 ة عربية كدكلية فى مجاؿ االقتصاد األخضر كرؤية مستقبمية حناج
أف الكضع االقتصادى فى مصر كالدكؿ العربية قادر عمى مسايرة كقد اتضح مف نتائج الدراسة 

أف  ،كما أكضحت الدراسة معدالت نمك مرتفعة تحقيقك التغيرات كالتحكؿ الى االقتصاد األخضر 
البحث العممي اليستطيع أف يقـك بدكرة كقكة دافعة نحك التكجيات الجديدة فى ظل ضعف اإلنفاؽ 

 كقطاعات االنتاج.بيف الجامعات كمراكز البحكث  كالتعاكف  غياب التنسيقك الحككمي 
كتحقيق التعاكف بيف الجامعات لمبحث العممي الحككمى كالخاص كقد أكصت الدراسة بتكفير الدعـ 

كمسايرة التكجيات لخدمة المجتمع  يالبحكث كالمؤسسات االنتاجية لتكجية البحث العمم كمراكز
كضع استراتيجية شاممة لإلنتقاؿ الى االقتصاد األخضر يشترؾ فييا جميع قطاعات ك ، الجديدة 
كالتكعية بأىمية التحكؿ الى االقتصاد األخضر مف خالؿ اإلعالـ كالبرامج نشر الكعى البيئي ك الدكلة 

 كالتعميمية فى المدارس كالجامعات . 
 

 الكممات اإلفتتاحية: 
 مستقبمية رؤية – االقتصادية التنمية –األخضر االقتصاد –العممي البحث

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Abstract: 
There is no doubt that scientific research plays an important role in the 
progress of nations and the development of peoples, and its 
importance has increased in light of technological progress and rapid 
developments in all areas and new trends in the shift towards a green 
economy and achieving sustainable development, given the suffering 
of the countries of the world from environmental pollution, climate 
change, increasing carbon emissions, desertification, food and water 
shortages and others                                                                     

      To achieve this, the research discusses three main axes, the first 
axis, the green economy, the dimensions and challenges, and the 
second axis, scientific research and new trends between reality and 
challenges, and the third axis, successful Arab and international 
experiences in the field of green economy and a future vision.            
   It was clear from the results of the study that the economic situation 
in Egypt and the Arab countries is able to cope with the changes and 
the transition to the green economy and achieve high growth rates, as 
the study showed that scientific research cannot play a role as a 
driving force towards new directions in light of weak government 
spending and the absence of coordination and cooperation between 
universities Research centers and production sectors.     .                  
        The study recommended providing governmental and private 
support for scientific research and achieving cooperation between 
universities and research centers and productive institutions to guide 
scientific research to serve the community and keep pace with new 
directions, and to develop a comprehensive strategy for the transition 
to a green economy in which all sectors of the state participate and 
spread environmental awareness and awareness of the importance of 
the transition to a green economy through the media Programs and 
education in schools and universities.                                               
Keywords: Scientific Research, the Green Economy, the Economic 
Development, Future Vision.  
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 قدمة م                                             
فى كافة العمـك  كالشعكب ككسيمة مف كسائل نشر المعرفة  ىك أساس نيضة األمـ  يالبحث العمم
أنظمة الدراسات العميا فى الجامعات المصدر الرئيسى الذى يقـك بتأىيل كصقل  تعدالمختمفة  ك 

رتقاء بالمجتمع مف خالؿ التى تسيـ فى اإل أجياؿ متالحقة مف الباحثيف فى المجاالت المختمفة 
كتعظيـ االستفادة  سس دعائـ االقتصاد القائـ عمى المعرفة أبحاث المتخصصة ككضع الدراسات كاأل

كتمبية متطمبات التنمية االقتصادية كالتحكؿ الى االقتصاد النظيف مف مخرجاتيا لخدمة المجتمع 
 . كالمستدامة

كاستخداـ الكقكد حتباس الحرارى كاإل تغير المناخ مشاكل كنظرا ألف الكثير مف دكؿ العالـ يعانى مف 
ىدار المكارد الطبيعية إضافة الى باإل  انتاج الغذاءر السمبى عمى يالتأث ك الحيكى فى انتاج الطاقة 

زمة المالية عف األ  ، فضالً  0252بحمكؿ غنياء كالفقراء كالنقص الشديد فى المياة كالفجكة بيف األ
لتزامات كالنشاطات كمع تزايد الضغكط عمى البيئة نتيجة اإل  0228جتاحت العالـ إالعالمية التى 

 المختمفة التى تخدـ االقتصاد خاصة فى الدكؿ الصناعية الكبرى . 
 
 لى تغيير بيئة االقتصاد ) البنى اك األسكد (إكل ىذة المظاىر جعمت دكؿ العالـ فى حاجة ماسة  

 يفى النمكذج التقميد زمات كالصدمات التى تزداد تأصالً كاتخاذ مايمـز مف تدابير لمحد مف مخاطر األ 
مـ كقد حمل برنامج األ فى التنمية االقتصادية يكالذى أىمل المنظكر البيئ الحالى المتبع فى التنمية

لكاء التغيير  United Nations Environment Programed (UNEP)لمبيئة  المتحدة 
الذى  Green Economic خضرلتكجة نحك االقتصاد األبا 0228فكانت مبادرتة الخاصة عاـ 

لتعزيز النمك االقتصادى  جديداً  يمثل محركاً مف نماذج التنمية االقتصادية ك جديداً  يعد نمكذجاً 
عتماد عمى الطاقة المتجددة كاإلجتماعية كتدعيـ المساكاة اإلكالتنمية كخمق فرص عمل جديدة 

كتعزيز لقادمة فى التنمية جياؿ اكالمحافظة عمى حق األكالنظيفة التى تحافع عمى البيئة مف التمكث 
الكربكف يحقق الرفاىية لمبشرية مف تكفير مناخ آمف خالى ك  ، ستخداـ المكارد االقتصاديةإكفاءة 

 1كضركرى. يأساسمطمب نساف الجديد الذى يربط بيف االقتصاد كالبيئة كاإل  كأصبح ىذا التكجة
لبالد النامية ا دكؿ العالـ كخاصة اقتصادياتأماـ  ميماً  فى حد ذاتة يشكل تحدياً  وف ىذا التكجأال إ

 ولتكجىذا ا كلدعـ ، متطمبات التحكؿ الى النمكذج الجديدكعدـ تكافر  ستثماراتلضعف اإل كالعربية
تباع حزمة مف السياسات المتكاممة التى تضمف تطبيقة كالمشاركة إ عمى حككمات الدكؿ يجب 

بالتعاكف مع القطاع فى كافة المجاالت  دكر الجامعات كمراكز البحكث العممية تفعيل  المجتمعية ك
 )التحكؿ الى االقتصاد األخضر(.  وىذا التكج لتعزيزستراتيجية إالخاص فى  كضع 

مازاؿ  ونأال إكمراكز البحكث المتخصصة بالجامعات لمبحكث العممية  عمى الرغـ مف الدكر الياـ  
 يالتمف المعكقات  اً ك الدكؿ العربية  كالنامية عمكما يعانى كثير أسكاء فى مصر  يالبحث العمم

كالنيكض باالقتصاد لتحقيق التنمية  تحكؿ دكف القياـ بيذا الدكر الفعاؿ فى خدمة قضايا المجتمع 
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فقد ذكر تقرير  كالتطكير  ينفاؽ عمى البحث العمممنيا عمى سبيل المثاؿ ضعف اإل المستدامة 
ف أكالتطكير فى العالـ ك  يعمى البحث العمم نفاقاً إقل ف الدكؿ العربية األأ 1( 0212كك )اليكنس

% 1% ،  0.1فيك يتراكح بيف  ينفاؽ اليزاؿ دكف المعدؿ المتكسط عمى المستكى العالممستكى اإل 
 التتعدى ال بنسب ضئيمة جداً إ كعدـ مشاركة القطاع الخاص فى التمكيل  يجمالى الناتج المحمإ فم
يقكـ عمى لى بناء اقتصاد إكدعت منظمة اليكنسكك الدكؿ العربية خاصة دكؿ الخميج النفطية % 3 
بتكار كالمعرفة ألنو الضماف اآلمف لمبالد مف الغذاء كالمياة كالطاقة فى ظل ماتشيده أسعار النفط اإل

عف عدـ التنسيق بيف مراكز  فضالً ،  مف تقمبات كتكقعات حكؿ نفاذ المكارد النفطية مستقبالً 
نتقاؿ بة الى االقتصاد البحكث كالجامعات فى تكجية البحكث لخدمة المجتمع كحل مشاكمة كاإل 

 . النظيف 
 
 :مشكمة البحث 

ف إلتحقيق التنمية االقتصادية لذلؾ فتفتقد الدكؿ العربية كجكد رؤية استراتيجية كمستقبمية 
ف أخضر كنمط جديد لمتنمية يمكف لى االقتصاد األإتبنييا منيج التنمية المستدامة كالتحكؿ 

، نتيجتيا الدكؿ المتقدمة إ يسكة  بالتنمية التإحداث طفرة نكعية غير عادية لمتنمية إيساىـ فى 
ؿ خفقت الدكؿ النامية فى تحقيق تنمية مستدامة تضمف اقتصاد متكازف كتكزيع عادأكبالمثل 

خفاؽ ىدار لممكارد الطبيعية كالنظـ البيئية ككاف مف مظاىر ىذا اإلإلمثركة كخمق فرص عمل دكف 
مصادر المياة كالطاقة كندرة  ير البيئدىك تساع الفجكة بيف الفقراء كاالغنياء كاستمرار التإستمرار إ

 .مر الذى انعكس عمى ارتفاع اسعار الغذاء كالطاقة األ
خضر يعكد ف تطبيق منيج االقتصاد األأثبتت الدراسات التى قاـ بيا برنامج األمـ المتحدة ألقد  

ستثمار فى مجاؿ الطاقة ف اإلأثبتت أيجابية فى مختمف القطاعات االقتصادية كما إبنتائج 
 ستثمار فى مجاؿ الطاقة التقميدية .خمق فرص عمل أكثر مف اإليالمتجددة 

تة مبامعرفة متط يباعتباره نمكذج اقتصادى جديد ينبغ خضراأل نتقاؿ الى االقتصاداإل  فإ
يتطمب  الكثير مف المقكمات التى التتكافر فى اقتصاديات الدكؿ النامية  وكمحدداتة كما أن

ف يككف ليا الدكر الفعاؿ كالقكه الدافعة أف البحكث العممية التى يجب أضافة الى باإلكالعربية 
يجب معالجتيا مف  المعكقات التىالتحديات ك الكثير مف  يعترضيا خضرمتحكؿ نحك االقتصاد األل

ي تييئة المناخ العممعادة النظر فى برامج الدراسات العميا كتطكيرىا لتساير ىذة التغيرات ك إأجل 
بالجامعات كتكجية البحكث العممية لممساعدة فى تفعيل ىذا التكجة لخدمة االقتصاد القكمى 

لمتدريس فقط كتعيش بمعزؿ عف  ، فالجامعة لـ تعد مكاناً االقتصادية كالمستدامةكتحقيق التنمية 
كخدمة المجتمع كفى ظل التكجو  يصبح دكرىا يكمف فى التدريس كالبحث العممأالمجتمع بل 

فى صقل ميارات البحث  ي كالمحكر  يساسالجديد فالجامعات كمراكز البحكث ليا الدكر األ
 .تحقيق التنمية الشاممة ك  خضرا االقتصاد األالتى تعالج قضايبتكار كاإل

                                                           
- 

1
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 التساؤالت اآلتية : تتضمف مشكمة البحث لذلؾ  
 ىذا النمكذج الجديد كمقكمات  ماىك االقتصاد األخضر كما ىى متطمبات  -
 لى النمكذج االقتصادى الجديدإماىى التحديات التى تكاجة الدكؿ النامية كالعربية لمتحكؿ  -
 بالجامعات  يالتى تعترض البحث العممماىى المشاكل  -
ماىى المقترحات كالرؤية المستقبمية لتطكير البحكث العممية لمدفع بقكه نحك التحكؿ الى  -

 .االقتصاد األخضر
 

:ىدؼ البحث   
االقتصاد االخضر المكانية تييئة المناخ لتطبيقة  التطرؽ الى معرفة متطمبات  -  
 يجابية عمى النكاحى االقتصاديةاالخضر كانعكاساتة اإل بياف أىمية التكجة الى االقتصاد -

.كاالجتماعية كالبيئية  
دعـ التكجة الى االقتصاد األخضر كمراكز البحكث العممية فى  يتكضيح دكر البحث العمم -  
 معرفة أسباب تراجع البحكث العممية كمراكز البحكث عف  مساىمتيا فى حل قضايا المجتمع -

. كضعف ارتباطيا بخطط التنمية االقتصادية كاالجتماعية   
  نماذج لتجارب ناجحة فى مجاؿ االقتصاد األخضر فى بعض الدكؿ العربية كالمتقدمة  عرض-
 لمكاكبو التغيرات كأليات العمل  يتقديـ مقترحات كرؤية مستقبمية لمنيكض بالبحث العمم - 

لتحقيق التنمية  )االقتصاد األخضر( النمكذج الجديد الى كتييئة البيئة االقتصادية لمتحكؿ 
      .االقتصادية 

 
 أىمية البحث :

 :تنقسـ أىمية البحث الى 
  :تتمثل فى األىمية العممية  -1
أىمية االقتصاد األخضر كتكجة عالمى جديد لتحقيق التنمية المستدامة كالرفاىية لالنساف  -

 .الطبيعية كاالستغالؿ األمثل لممكارد 
فى الكقت  يدبيات االقتصادية كفى المجاؿ العمماألي مف المكضكعات التى تضيف اليعد  -

 .المعاصر 
فى خدمة المجتمع نحك التكجيات العالمية العممية كمراكز البحكث  يأىمية دكر البحث العمم -

كالحاسـ الذى يشكل أحد اآلليات الرئيسية لتحقيق التنكع  يفيك العنصر الديناميكالجديدة 
 .كالتكجو نحك االقتصاد األخضر االقتصادى 

 :تتمثل فى  األىمية العممية -0
 ك الدكؿ العربية سكؼ يخمق فرص لمتكظفأاالقتصاد األخضر سكاء فى مصر  التكجو نحكف إ -

 كالبيئية كاإلجتماعية االقتصادية المشاكل يعالج فى مختمف القطاعات االقتصادية ك األخضر
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 المستقبل أجياؿ بقدرة المساس دكف  الحاضرة األجياؿ حتياجاتإ بتمبية تسمح متكازنة بطريقة
 .  احتياجاتيـ تمبية عمى
ف التعاكف كالتنسيق بيف الجامعات كمراكز البحكث فى تقديـ البحكث التطبيقية فى المجاالت إ -

سكؼ يعزز مف قدرة كالمياة كغيرىا مف المشاكل التى تمس المجتمع  البيئية كالطاقة النظيفة 
 . تحقيق التنمية االقتصادية المستدامةالدكلة نحك 

 
 حدكد البحث :

التحديات التى تكاجة الدكؿ العربية فى التكجة لالقتصاد  مناقشةتقتصر الدراسة عمى  
العممية بالجامعات كمراكز البحكث كمعالجة  االخضركمتطمبات ىذا التحكؿ ك تفعيل دكر البحكث

ستعراض إيضا أ، ك عف المشاركة فى خدمة قضايا المجتمع  يالبحث العمم تعترض يالمشاكل الت
، كالرؤية المستقبمية لتفعيل  ستثمرت فى مجاؿ االقتصاد االخضرإ يلبعض التجارب الناجحة الت

 . ىذا التكجو
 

 فركض البحث :
ىل البحكث العممية بالجامعات كمراكز البحكث المتخصصة ليا دكر ايجابى كفعاؿ فى تكجية  -1

 .االقتصاد نحك االقتصاد االخضر 
ىل الكضع االقتصادى لمصر كالدكؿ العربية قادر عمى مسايرة التغيرات كالتحكؿ الى  -0

 االقتصاد االخضر 
 التنمية االقتصادية ىل التحكؿ الى االقتصاد األخضر يرفع معدالت  -3
 

 :منيجية البحث 
دبيات النظرية فى ىذا ستعراض األإالذى يستند عمى  يالتحميم ييتبع الباحث المنيج الكصف

الكاردة بشأف مشكمة  تقارير الييئات كالمنظمات الدكلية ستعانة بالبيانات المتاحة  فى كاإل طاراإل
 .محل الدراسة  البحث

 
 الى المباحث التالية : تقسـ الدراسة عمى التساؤالت الفرعية سابقة الذكر  لإلجابة :خطة البحث 

  االقتصاد األخضر األبعاد كالتحديات المبحث األكؿ : 
  مقكمات كتحديات البحث العممى فى الدكؿ العربية المبحث الثانى : 
 تجارب ناجحة كرؤية مستقبمية فى مجاؿ االقتصاد األخضر المبحث الثالث : 
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 الدراسات السابقة :
( بعنكاف " اإلقتصاد األخضر كأحد آليات التنمية المستدامة 0217( دراسة )قريف ربيع 1)

  لجذب اإلستثمار األجنبى ) دراسة ميدانية بالتطبيق عمى البيئة المصرية ("
 تيدؼ الدراسة الى معرفة التأصيل العممى لمفيـك االقتصاد األخضر 

االقتصاد  االقتصاد األخضر لو أثر إيجابى عمى التنمية فى مصر، كأثرمعرفة ما اذا كاف  -
 اآلتية:        كتكصمت الدراسة الى النتائجاألخضرعمى اإلستثمار األجنبى فى مصر، 

أف اإلقتصاد األخضر يقى اإلنساف مف المخاطر البيئية الناجمة عف الصناعات التى تسبب  -
  تمكث بيئي

 لمنمك االقتصادى لمدكؿ األقل نمكًا  كمصدر رئيسي األجنبى ستثماراإل دعـ عمى يعمل -
 كما أكصت الدراسة باآلتى :  -
لى االقتصاد األخضر صديق البيئة لما لو مف مميزات أىميا جذب إضركرة التحكؿ  -

 . اإلستثمارات األجنبية
قامة ا  األجنبية ، ك ستثمارات ضركرة أف يككف ىناؾ بيئة إستثمارية مناسبة لتكطيف اإل -

 لمشبابمشركعات تنمكية تكفر فرص عمل 
 التركيز عمى العمل العربى المشترؾ بيدؼ زيادة القدرة التنافسية الدكلية  -
 
اإلقتصاد األخضر بيف فرص النجاح كمؤشرات الفشل  (  بعنكاف" خيار0219دراسة )( 0)

تيدؼ الدراسة الى تسميط الضكء عمى المفاىيـ الجديدة لالقتصاد  فى المنطقة العربية "
 األخضر، كمحاكلة التعرؼ عمى اإلستراتيجية المطبقة فى بعض الدكؿ العربية لالستفادة منيا .

 تكصمت الدراسة الى النتائج اآلتية :
كنية كتدكير يؤدى االقتصاد األخضر الى عدـ تمكث البيئة مف خالؿ الحد مف اإلنبعاثات الكرب -

 .النفايات 
، يخمق اإلقتصاد األخضر المزيد مف فرص العمل ، كيساىـ فى اإلستغالؿ األمثل لممكارد  -
 .يعزز مف منيج التنمية المستدامة ك
 كقد أكصت الدراسة باآلتى: 
 ستثمارى لجمب المشاريع كالتكنكلكجيات يجب عمى الحككمات العربية تييئة المناخ اإل -
قميمية لتقدير تكمفة التحكؿ ضركرة تطك  -  لى االقتصاد األخضر إير نماذج كأساليب اقتصادية كا 
 تعزيز آليات دعـ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة كالتى تعتبر كمحرؾ لعجمة االقتصاد األخضر  -
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  ( بعنكاف" االقتصاد األخضر تنمية مستدامة تكافح التمكث "0217دراسة )يزيد تقرارات( 3)
البحث الى دراسة دكر االقتصاد األخضر فى التنمية المستدامة كدكرة فى مكافحة التمكث ، ييدؼ 

 تكصمت الدراسة الى النتائج اآلتية :  كقد
 أف االقتصاد األخضر نمكذج يجمع بيف التنمية المستدامة كالتأىيل البيئي  -
 ائف الخضراء(اف االعتماد عمى االقتصاد األخضر سيؤدى الى خمق فرص العمل )الكظ -

كتقمص النفايات كالتمكث ، كانحسار كبير فى انبعاثات غازات االحتباس الحرارى كمكاجية تحديات 
 تغير المناخ 

التنكع االقتصادى مف خالؿ إحاللة محل االقتصاد اإلحفكرى الذى يعتمد عمى البتركؿ  يحقق -
 كالغاز الطبيعى 

 .يمكف مف تكفير االستراتيجيات الالزمة لمكاجية األزمات العالمية الحالية كالمقبمة   -
 : باآلتي  كقد أكصت الدراسة

 لى االقتصاد األخضر يشترؾ فييا جميع القطاعات إنتقاؿ ستراتيجية شاممة لإل إضع ك  -
 .فى التعميـكتعزز البعد البيئى فى البرامج التربكية  ، يبتكار التكنكلكجتشجيع اإل -
 تشجيع المؤسسات التى تعتمد فى نشاطيا عمى الطاقات المتجددة  -
 

ىتمت فى مجمميا بدراسة إعمى ماسبق نجد أف الدراسات السابقة عمى الرغـ مف أنيا  تأسيساً 
كمناقشة ماىية اإلقتصاد األخضر كأىميتة كمتطمباتة كالتحديات التى تكاجو تطبيقة ، كما اىتمت 

كتحقيق التنمية المستدامة كالحد مف  يبتأثير تطبيقة عمى اإلستثمار األجنب بعض الدراسات
فى تعزيز قدرة الدكلة عمى التكجو نحك  يإال أنيا أغفمت دكر البحث العمم التمكث البيئي .

فى المستقبل  ياالقتصاد األخضر ككضع رؤية مستقبمية لما يجب اف يككف عمية البحث العمم
ستراتيجية كتحقيق التنمية المستدامة كتنفيذ اإل ،المية البيئية كالمناخيةلمسايرة التغيرات الع

شتمل البحث عمى فركض لـ يتـ إختبارىا مف قبل الدراسات السابقة إ، كما  0232المصرية  فى 
ف الدراسات لـ تسمط الضكء عمى تجارب الدكؿ العربية كالمتقدمة التى خاضت ألى إ، باإلضافة 

تصاد األخضر كحققت نتائج مممكسة فى ىذا المجاؿ ، كبالتالى يستطيع البحث تجربة التكجو لالق
 تغطية الفجكة البحثية ، كما أنو يعتبر إضافة لمدراسات السابقة كمكمل ليا .
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 المبحث األكؿ                                         
 األبعاد كالتحديات  االقتصاد األخضر                          

                
المياة كندرة فى زمة الغذاء أزمة المالية العالمية ك زمات متعددة كاأل أشيد العالـ فى اآلكنة األخيرة 

ىذه الظكاىر كاف ليا  ي حتباس الحرار سعار الطاقة فضال عف تغير المناخ  كاإلأكعدـ استقرار فى 
، كعمى الرغـ لفية نمائية لل انعكاسات سمبية عمى تحقيق التنمية المستدامة كبمكغ األىداؼ اإل 

الكثير فى رفاىية  كاضحاً  قد أحدث عمى مر الزمف تحسناً  السائد حالياً  يف النمكذج االقتصادأمف 
سمبيات كبيرة تمثمت فى شكل مخاطر بيئية عمى  فرزأعمى الجانب اآلخر أنو ال إالمجتمعات  مف

يككلكجية كحاالت النقص فى المياة كنتيجة ليذه العكامل كتغير المناخ كالندرة اإل يالدكلالمستكى 
أى أف األثر  كبر مما تنتجة األرض بشكل مستداـأكتمة حيكية حاليا  ييستيمؾ النشاط االقتصاد

الفقر كالتفاكت فى تكزيع الثركات  يالى تفش يا يؤدمم رضيككلكجى يتجاكز مكارد كككب األ اإل
كاستجابة جياؿ المقبمة لل خطيراً  تيديداً  شكمتىذة المخاطر االقتصادية كاالجتماعية كالبيئية 

ىك اقتصاد يسعى الى تحكيل كىك االقتصاد األخضر  أالثار المتردية ظير مصطمح جديد آلليذة ا
ستثمارات العامة يدعك الى نقل المجاالت التى تركز عمييا اإلالمحركات الدافعة لمنمك االقتصادى ك 

كالخاصة كالمحمية كالدكلية صكب القطاعات الخضراء الناشئىة كخضرنة القطاعات القائمة كتغيير 
 . 1أنماط االستيالؾ غير المستدامة
مفيكـ االقتصاد األخضر كمككناتة كمبادئة كمتطمباتة كما يتناكؿ مف منطمق ذلؾ يناقش المبحث 

، كمؤشرات األداء األخضر التحديات التى تكاجو الدكؿ العربية فى التكجة لالقتصاد األخضر 
 . كالبيئي

 
 مفيـك االقتصاد األخضر  -أكالً 

استحدث  فقد ، ،  قتصاد األخضر حسب الدكؿ كالمنظمات الدكليةلال كالمفاىيـ تعريفاتالتعددت 
ي إلى " و االقتصاد األخضربرنامج األمـ المتحدة لمبيئة تعريفًا عمميًا عرؼ ب أنو اقتصاد يؤد ِّ

تحسيف حالة الرفاه البشري كاإلنصاؼ االجتماعي، مع العناية في الكقت نفسو بالحد  عمى نحك 
 .0"كحاالت الشح األيككلكجى ممحكظ مف المخاطر البيئية

تمؾ  نشطة االقتصادية الخضراء بأنياالفرنسى لالحصاء كالدراسات االقتصادية األ يعرؼ المعيد 
ستعماؿ الرشيد لممكارد الطبيعية نتاجية المحافظة عمى البيئة عف طريق اإلنشطة اإل األ 

 كلممارستيا آثار سمبية أقل عمى البيئة .

                                                           
1
 - -ErnestoRangel,Angel,licona:Pacific Alliance and the challenge of the Green Economy ,authers 

-https://dx.doi.org/10.4236me/and scientific Research publishing ,inc,2015mp.92.available 
   61008 

1
 1112المم المتحدة للبيئة  برنامج ا - 

https://dx.doi.org/10.4236me/-61008
https://dx.doi.org/10.4236me/-61008
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و فيو النمك في الدخل  *االقتصاد األخضر ي يعرؼكأما عمى المستكى الميدان  أنو اقتصاد ُيكجَّ
ستثمارات في القطاعيف العاـ كالخاص مف شأنيا أف تؤدي إلى تعزيز كفاءة إكالعمالة بكاسطة 

ث كمنع خسارة التنك ع األحيائي إاستخداـ المكارد، كتخفيض  نبعاثات الكربكف كالنفايات كالتمك 
ية بدكافع تنامي الطمب في  ستثمارات ىيكتدىكر النظاـ اإليككلكجي. كىذه اإل أيضًا تككف مكج 

، بكاسطة تصحيح السياسات  بتكارات التكنكلكجيةاألسكاؽ عمى السمع كالخدمات الخضراء، كاإل
 1."انعكاسًا مالئمًا لمتكاليف البيئية فيما يضمف أف تككف األسعار كالقطاعية  العامة الضريبية

فية تكجية النمك فى الدخل ) عمى المستكييف  تعريف آخر االقتصاد األخضر ىك " اقتصاد يتـ
ستثمارات التى يقكـ بيا كل مف القطاعيف العاـ الكطنى كالعالمى ( كفى قكة العمل مف خالؿ اإل

نبعاثات كالخاص ، بحيث يؤدى ذلؾ الى كفاءة استخداـ المكارد الطبيعية كالبشرية كتخفيض اإل 
حيائى كالحيمكلة دكف حدكث خسائر فى التنكع اإل ئة كالحد مف النفاياتيكالممكثات الضارة بالب

 0يككلكجية( أك تغييرات بشرية فى األنماط المناخية "أك تدىكر فى النظـ البيئية )اإل البيكلكجى()
تعرؼ منظمة العمل الدكلية االقتصاد األخضر أنو " اقتصاد منخفض الكربكف كفعاؿ مف حيث 

ستثمارات مف القطاعيف إك فى الدخل كالعمالة بكاسطة كيكجو فيو النم المكارد كشامل اجتماعياً 
ستخداـ الطاقة إنبعاثات الكربكف كالتمكث كتعزيز كفاءة إالعاـ كالخاص تفضى الى تخفيض 

حيائى كخدمات النظـ األيككلكجية ، كيكلد الكظائف الخضراء التى كالمكارد كمنع خسارة التنكع األ
لممؤسسات كالقطاعات االقتصادية الى المستكيات التى  يتقمل فى نياية المطاؼ مف األثر البيئ

 3تتحقق بيا االستدامة ."
ىك اقتصاد منخفض الكربكف ، يخفف مف حدة التمكث أف االقتصاد األخضر  الى نخمص كمف ثـ 

البيئى ، يقضى عمى الفقر كيحسف رفاىية البشر ، كيحافع عمى حقكؽ األجياؿ المقبمة ، كيحقق 
  استخداـ المكارد الطبيعية كتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة .الكفاءة فى 

 :  رئيسية أبعاد ثالثة تضمفتكبالتالى مجمل ىذة المفاىيـ 
يككلكجية كتقميل نسبة الكربكف فى اليكاء كحماية حتراـ الحدكد اإلإتمثل فى ي: ك  البيئي البعد -1

كالحفاظ ستخداـ األمثل لمطاقة كالمكارد الطبيعية يككلكجية كتحقيق اإلالتنكع البيكلكجى كالنظـ اإل
 .عمى البيئة مف التمكث كتغيير سمككيات األفراد مف خالؿ دكر التعميـ كاإلعالـ 

االقتصادى كاإلستغالؿ األمثل يسعى الى تحقيق التكازف بيف النمك :  البعد اإلقتصادي -0
 .نقل التكنكلكجيا النظيفة عمى بتكار كيشجع يدفع لإلممكارد  دكف اإلضرار بالبيئة ك ل

                                                           
*
 ((UNEPااللتصاد االخضر مصطلح جديد بدأ استخدامة فى االدبيات البيئية منذ أعوام لليلة ألرة برنامج األمم المتحدة للبيئة  

فى ريو دى  1111(عام 11وتبنتة الجمعية العامة لألمم المتحدة للتنمية المستدامة أو مايعرف بمؤتمر )ريو +1112عام 
( ، المنظمة األلليمية لحماية البيئة 4و.، انظر دمحم عبد المادر الفمى : االلتصاد األخضر ، سلسلة البيئة البحرية رلم )جانير

 1.،ص  1114ابريل  14البحرية ، يوم البيئة األلليمى 
1
دراسة ميدانية بالتطبيك على دمحم صديك نفادى : االلتصاد االخضر كأحد آليات التنمية المستدامة لجذب االستثمار األجنبى )  - 

 641، ص  1117البيئة المصرية ( المجلة العلمية لمكاع كليات التجارة ، جامعة االزهر ، العدد السابع عشر ،يناير 
1
 6دمحم عبد المادر الفمى : )مرجع سبك ذكره ( ص  - 
3
ضراء ، التمرير الخامس ، مؤتمر العمل الدولى مكتب العمل الدولى )جنيف(: التنمية المستدامة والعمل الالئك والوظائف الخ - 

 16،ص  1113، 111، الدورة 

 UNEP: Towards a green economy: Pathways to  Sustainable development and Poverty - -انظر
eradication (Nairobi 2011) p.16                                                                                                          
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ييتـ بالتنمية البشرية كتحقيق العدالة فى التكزيع كاإلىتماـ بقضايا :  البعد اإلجتماعى -3
 خمق فرص عملالمرأة كالبرامج التدريبية لرفع ميارة كقدرات األفراد  كتنمية قدراتيـ عمى اإلبداع ك 

  
 1الجيات المعنية باالقتصاد األخضر   -ثانياً 
: تتمثل فى الطاقة الشمسية ، كطاقة الرياح ، كالطاقة المائية فزيادة الطاقة المتجددة -1

 .كتخفيف آثار تغير المناخ    ي حفكر األالمعركض مف الطاقة المتجددة يقمل مف مخاطر الكقكد 
نشاء إستخداـ مكاد صديقة لمبيئة فى قطاع البناء حيث يتـ إ: تتمثل فى  بنية الخضراءاأل -0

لتحقيق النمك  وكظائف كصناعات جديدة كىذا البناء لو تأثير بعيد المدى يشجع عمى التحكؿ الي
  .االقتصادى كالتنمية المستدامة

تعمل جزئيا عمى الكيرباء ، كيكفر التي : يتمثل فى السيارات كالنقل العاـ  النقل المستداـ -3
 كأقل اصداراً  بشكل آمف فيك أقل تمكثاً فراد كالمجتمعات ساسية للالنقل المستداـ الحاجات األ

 .جياؿ القادمة كمصالح األ يحدث أى أضرار بالصحة أك النظاـ البيئيُ  لمضجيج كال
عادة استخداميا ، كتحمية مياة البحار كتكليد ا  مطار ك : تتمثل فى جمع مياة األ دارة المياةإ  -4

ف أ، ك  يعمى المخزكف المائ ة حفاظاً عادة استخداـ المياة المستخدمإالطاقة مف المياة ، كأيضا 
ستثمار رأس الماؿ العاـ إدارة المياة ترتبط بالرى كتكفير مياة الشرب كالمرافق الصحية كاف إ

 .مداد المياة سكؼ يؤدى الى تقميل الفاقد مف المياة إكالخاص فى شبكات 
أقل جكدة مف  نتاج منتجات أخرى عادة تدكير المخمفات إل إ: عبارة عف  دارة المخمفاتإ -5

دارة الخضراء لممخمفات تعمل المنتج األصمى مثل تدكير الكرؽ كالزجاج كالبالستيؾ حيث أف اإل
عادة التدكير تحمى البيئة مف التمكث إستثمارية فريدة فى إعمى تكفير فرص لمعمالة كفرص 

  يكالريف يكاالجتماع يكترفع المستكى الصح يكتحسف الكضع االقتصاد
: كتتمثل فى التكيف مع تكنكلكجيا الزراعة الجديدة  اضى ) الزراعة المستدامة (دارة األر إ -6

زالة ا  لمتخفيف مف اآلثار الناجمة عف التغير فى المناخ كالتحديات البيئية المعاصرة كالتصحر ك 
 ييدؼ الى : يف تخضير القطاع الزراعأغير المستداـ ك  يالغابات  كالزحف العمران

 ربة تخصكبة الستعادة كتعزيز إ -ا
 بعد الحصاد كعند التخزيف  يالحد مف تمف المحصكؿ الزراع -ب 
عشاب الضارة كاآلفات دارة األالحد مف المبيدات الكيماكية كتنفيذ الممارسات البيكلكجية إل -ج

 كالزراعة العضكية 
  ي التقميل مف ظاىرة االحتباس الحرار  -د
 
 

                                                           
1
االمم المتحدة : مفاهيم ومبادىء االلتصاد االخضر االطار المفاهيمى الجهود العالمية لصص نجاح ، اللجنة االلتصادية  - 

 15، ص  15/11/1111واالجتماعية باالمم المتحدة لغرب آسيا ) االسكوا ( 
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  1الدكؿ العربيةمككنات االقتصاد األخضر فى   -ثالثاً 
ىي ( 1فى الدكؿ العربية كما يكضحيا الشكل )مف أىـ القطاعات المعنية باإلقتصاد األخضر 

الطاقة البديمة التي تعتمد عمى الطاقة الشمسية كطاقة الرياح. كنظرًا إلى شح المياه في العديد 
كؿ تطكير قطاع إ دارة المياه مف خالؿ مف الدكؿ العربية كاألردف كاليمف، فإنو بإمكاف ىذه الد 

حظى بالنسبة لقطاع إدارة النفايات الذي  كبرامج إعادة إستخداـ المياه كجمع مياه األمطار. 
 المجتمعتكعية لتثقيف السكء إدارة النفايات في لبناف، فإف تطكير برامج  نتيجة يربىتماـ الكباإل

لبيانات حكؿ إعادة التدكير كمعالجة النفايات السامة  قد يساعد في بناء إقتصاد أخضر، كفقًا 
كلي يتـ كل عاـ إنتاج ا  ،0205بحمكؿ عاـ  كسكؼ تزدادمميار طف مف النفايات،  1.3لبنؾ الد 

ف قطاع النقل المستداـ مف خالؿ مبادرات صناعة السيارات التي تعمل جزئيًا عمى الكيرباء  كا 
(Hybrid كتطكير كتحسيف النقل العاـ يعد مف القطاعات الميمة األخرى المعنية باإلقتصاد )

قطاع إدارة األراضي الذي ييتـ باألراضي الزراعية ك الزراعة العضكية  باالضافة الى أفاألخضر. 
عادة التشجير يعد مف أىـ القطاعات تأثيرًا عمى البيئة بشكل عاـ   .فى االقتصاد االخضركا 

                           
 ( 1شكل )                                         

 مككنات االقتصاد األخضر فى الدكؿ العربية
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
، انظر 11/5/1116االلتصاد االخضر فى الدول العربية ، ادارة الدراسات والبحوث ، اتحاد المصارف العربية : آفاق  - 

 1111تمرير اإلسكوا 
 

العناصر التى يجب إدراجها 

ضمن متطلبات االلتصاد 

 األخضر فى الدول العربية 

تذليل عمبات 

 التجارة البينية
 الوظائف الخضراء

االدارة المستدامة 

 للموارد الطبيعية

خدمات الطالة 

 االساسية يةوالبن

 الالزمة 

االنتاج واالستهالن 

 المستدامان

خدمات المياة 

والبنى االساسية 

 الالزمة 

الحد من آثار 

 تغير المناخ 
التكيف مع تغير 

 المناخ 
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               1مبادىء االقتصاد األخضر :  -رابعاً 
بعاد الثالثة مبدأ االستدامة : االقتصاد االخضر كسيمة لتحقيق التنمية المستدامة كيتناكؿ األ -1

 خضر البيئية كاالقتصادية كاالجتماعية لالقتصاد األ
مبدأ العدؿ : االقتصاد االخضر يحقق العدؿ كالمساكاة بيف البمداف كاالجناس كبيف االجياؿ  -0

 .كيحتـر حقكؽ االنساف تقبمة الحاضرة كالمس
يحد مف الفقر  ونيحقق االقتصاد األخضر الرفاىية لجميع أفراد المجتمع أل  مبدأ الكرامة : -3

ساسية األخرى ، كما يحتـر حقكؽ مف الغذائى كالرعاية الصحية كالتعميـ كالخدمات األكيكفر األ
 .العماؿ كالعمل كيكفر كظائف نظيفة بالقطاعات الخضراء 

مبدأ صحة األرض : يحافع االقتصاد األخضر عمى خصكبة األرض كحماية النظـ  -4
األيككلكجية كسالمة التنكع البيكلكجى كالمكارد الطبيعية كما انة يضمف الكفاءة فى استخداـ 

 . جياؿ المقبمة المكارد دكف المساس بحقكؽ األ
حكـ الرشيد عمى المستكى خضر عمى الشفافية كيدعـ المبدأ الدمج : يقكـ االقتصاد األ -5

كاتاحة الفرص المحمى كالعالمى كما أنو يعزز المشاركة التطكعية الفعالة عمى جميع المستكيات 
 .متكافئة لجميع فئات كطبقات المجتمع المختمفة 

بعاد الثالثة االقتصادية كاالجتماعية مبدأ المركنة : يساىـ االقتصاد األخضر فى المركنة لل -6
ماعية كالبيئية كالتكيف مع المتغيرات المناخية تكيدعـ تطكير نظـ الحماية االج كاالقتصادية
 يعتمد عمى الميارات كالقدرات المحمية . ككالككارث 

مبدأ حماية حقكؽ األجياؿ القادمة : يحقق االقتصاد األخضر الرفاىية لالجياؿ الحالية  -7
كتحسيف نكعية الحياة  الطبيعية مكاردكيحافع عمى حقكؽ األجياؿ القادمة ألنو يحافع عمى ال

سميـ ، كما يشجع عمى  يكيعطى األكلكية لمعمل كاتخاذ القرارات بشكل عممعمى المدى الطكيل 
 التعميـ العادؿ عمى جميع المستكيات .

كالمكارد الطبيعية  خضر األكلكية لمطاقة المتجددةيعطى االقتصاد األمبدأ الكفاية كالكفاءة :  -8
ستخداـ األمثل ، كما يشجع كفاءة استخداـ المكارد كالمياة اإل الى تحسيفالمتجددة ، كيسعى 

  يكالبيئ يكاالقتصاد ياالبتكار االجتماععمى 
 

 التحكؿ الى االقتصاد االخضر :نتقاؿ ك اإل  فكائد  -خامساً 
 االقتصادسباب التى دفعت الدكؿ الى التفكير فى التحكؿ الى سبق أف أكضحنا اف مف أىـ األ 
زمات المالية كاالقتصادية التى تعرض ليا العالـ كارتفاع أسعار الغذاء كالتغيرات األ  كخضر ىاأل

 اتفضال عف المزايا التى تعكد عمى اقتصاديالمناخية ، كالتراجع السريع فى المكارد الطبيعية 
 0الدكؿ مف ىذا التحكؿ كالتى تتمثل فى اآلتى : 

                                                           
1
مديحة فخرى محمود دمحم : تصور ممترح لدور الجامعات المصرية فى تحميك مفهوم االلتصاد األخضر رؤية تربوية ،  - 

 39، ص  32، جامعة حلوان ، ص  1117المجلة التربوية ، العدد التاسع واالربعون ، يوليو 
1

-  Ernesto Rongel and Angel Licona: ( OP. Cit.) p. 93 -  
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 تعزيز امكانية التكيف مع المخاطر كالضغكط البيئية  -1
تعزيز األمف البشرى مف خالؿ حل النزاعات لمحصكؿ عمى االرض كالغذاء كالماء كغيرىا مف  -0

 المكارد الطبيعية 
المتجددة الجديدة ك تحسيف كفاءة المكارد الطبيعية كالطاقة عف طريق االستثمار فى الطاقة  -3

كبالتالى ينخفض الطمب عمى الطاقة األكلية بنسبة لتخفيض انبعاثات غازات االحتباس الحرارى 
 1 0252% عاـ 42 ، 0202اـ ع% 9
عف طريق االىتماـ بالتنمية الريفية بيدؼ التخفيف مف حدة الفقر فى المناطق الريفية  -4

 يككلكجية الكفاءة فى استخداـ المكارد الطبيعية كاألنظمة اإل
% مف ىذة النفايات 52أكثر مف عادة تدكيرىا إالتصدى لمشكمة النفايات الصمبة كمحاكلة  -5

  عادة تدكيرىا يؤدى الى بيئة نظيفة إك أف التخمص منيا أك فيؤدى الى تمكثيا  يتـ القائيا فى المياة
 % 12تحسيف جكدة التربة الزراعية كزيادة المحاصيل الزراعية بنسبة  -6
مما يؤدى الى تقمبل ستخداـ المياة كالمحافظة عمييا مف التمكث كترشيدىا إتحسبف كفاءة  -7

مما يخفف  0252% بحمكؿ 02عة كالسكف بنسبة الطمب عمى الماء فى الزراعة كالصنا
 يف القصير كالطكيل  يالضغكط عمى المياة السطحية كالجكفية عمى المد

ما  ف تعمـ جيدا أخضر ينبغى مف مزايا التحكؿ الى االقتصاد األ العربية  ستفادة الدكؿإل
تييئة االقتصاد ك  نتقاؿساسية لإل أك الشركط األ ىى متطمبات التحكؿ الى االقتصاد األخضر

 ؟ليذا التحكؿ 
 

 متطمبات التحكؿ الى االقتصاد األخضر   -سادساً 
يجب أف يقـك االقتصاد األخضر عمى مبدأ اإلنتقاؿ التدريجي بطرؽ تتماشى مع الخصائص  -1

عادة صياغة ا  ك االقتصادية كاالجتماعية لكل دكلة عف طريق إعتماد السياسات الحككمية المالئمة 
كالتزاـ صانعى السياسات بالتنسيق بيف الكزارات  بكضع السياسات كالقكانيف الضريبية لتشريعات ا

التى مف خالليا يستطيع دمج مبادىء االقتصاد األخضر فى خطط التنمية االقتصادية برؤية 
 0.حديثة الدارة عممية التنمية االقتصادية كتحقيق التنمية المستدامة 

 مشاركة القطاع الخاص  -0
ضركرة إشراؾ القطاع الخاص فى اإلطار المؤسسي الى االقتصاد االخضر  بكفاءة االنتقاؿيتطمب 

فميذا القطاع مكانة ىامة فى ضماف كفاءة اإلستثمارات كالتكفيق بيف ثقافة الشركات فى التقيد 
 .، كاف تستفيد الشركات مف الرؤية الجديدة كفرص التنمية المستدامة بمتطمبات السالمة البيئية 

 

                                                           
1
 1تمرير وزارة البيئة ) مرجع سبك ذكره (  ص  - 
1
اإلسكوا : اللجنة االلتصادية واالجتماعية لغربى آسيا : االلتصاد األخضر فى سياق التنمية المستدامة والمضاء على الفمر ،  - 

 13، ص  1111المبادىء والفرص والتحديات فى المنطمة العربية ، االمم المتحدة ، نيويورن ، 
* تشمل هذة الشراكات على الصعيد الوطنى كل من المطاع الخاص والمجتمع المدنى والمجتمع االكاديمى والسلطات المحلية ، 

 دية الليمية واألمم المتحدة ومؤسسات عالمية أخرى .وتشمل على الصعيدين االلليمى والدولى بلدان اخرى وجماعات التصا
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ي الى الفعم اإلنتقاؿ بتحفيز الكفيمة تعزيز دكر المجتمع المدنى كتشجيع الشراكات* -3
فى الشركات كدعـ اإلستثمار األخضر مف خالؿ رؤية جماعية  لمبيئة  مراعاة أكثر إقتصاديات

بداع كاستقطاب الدعـ مف مختمف كتشجيع اإل 1الصغيرة كالمتكسطة لتكليد فرص عمل جديدة
 .عناصر المجتمع 

كالمؤسسات البحثية لخدمة التكجة االقتصادى الجديد  يبتكار كتكجية البحث العممتشجيع اإل -4
 عمى ثالثة مبادىء أساسية :ذلؾ كلتعظيـ االستفادة مف ىذا العنصر يتكقف 

 )أ( ترسيخ العالقات كالتعاكف بيف المؤسسات البحثية كالقطاع الخاص 
 يحد مف ارتفاع تكمفة البحكث  يالعربية فى البحث العمم بيف الدكؿ يقميمىمية التعاكف اإلأ )ب(
كالسيما الشركات الصغيرة كالمتكسطة كالشباب داء المناخ لمجيات الفاعمة لتحسيف األ تييئة)ج( 

 .بداعى كالكفاءات العربية المياجرة كالنساء بحسيـ اإل
عداد برامج لتدريب -5 العماؿ عمى التكنكلكجيا  يتطمب التكجة الجديد إعادة التدريب المينى كا 

كما  الحديثة لمعالجة النقص فى احتياجات الصناعات الخضراء مف العمالة الماىرة كالمدربة ،
 المستدامة التنمية تحقيق نحك تدفع جديدة برؤية الجدد مدراءلمدارية يتطمب تطكير القدرات اإل

)اتفاؽ  0229 عاـ 0ستراتيجية تدريب كتنمية ميارات العامميف استراليا إنتيجت إالدكؿ التى  مف
  . المعمميف بميارات االرتقاءك بيدؼ تكفير األيدى العاممة الماىرة تكفير الميارات الخضراء ( 

ككضع استراتيجيات منخفضة الكربكف لمتنمية الصناعية تطكير كنقل التكنكلكجيا الخضراء  -6
مف القضايا المحكرية فى  كثر كفاءة فى المصانع الجديدةاالنتاج األ  كاعتماد تكنكلكجيات
تشجع ك ككضع آليات تمكيل جديدة لتسريع انتشار التكنكلكجيا الخضراء االقتصاد األخضر 

 داء البيئى عالية فى األ معاييرصناعية ذات المناطق الفى  زشركات المكجكدة عمى اعادة التمركال
تحسيف بيدؼ  بالزراعة كالمحافظة عمى الغاباتىتماـ اإل مف خالؿ الريفيةاالىتماـ بالتنمية  -7

عف طريق االدارة  3التخفيف مف حدة الفقر فى الريف مع زيادة المكارد مستكى المعيشة ك 
 .المنافع لمفقراء  مما يزيد مفيككلكجية الحكيمة لممكارد الطبيعية كاألنظمة اإل

 يمكف أفكمعالجة المياة غير النظيفة ستخداميا كمنع تمكثيا إاالىتماـ بقطاع المياه كترشيد  -8
 المياة السطحية كالحفاظ عمى يساىـ فى تكفير المياة الجكفية  كستيالكيا إ مفيخفض 

 فإفبماىك مفيد كصديق لمبيئة باعادة تدكيرىا التصدى لمشكمة النفايات الصمبة كاستثمارىا  -9
ستخداـ المركز لالسمدة فى الزراعة كالصناعة المعادف المركزة كاإل ي نتاج الحمض الفسفكر إ

 لى تمكثياي إمما يؤد% مف ىذة النفايات يتـ القائيا فى المياة 52الدكائية كالتحكيمية أكثر مف 
  .حافع عمى البيئةيثات  كانبعمف اإل  يقملتدكيرىا سكؼ  أككلكف اذا تـ التخمص منيا 

                                                           
1
 -  www.unep.org //UNEP.2010,Green initiative, available at, httP 

1
 - Department of Education Employment and Workplace Relation (DEEWR)" About The Green 

Skills Agreement ".available at       
                                                    programs www.deewr.gov.auSkills

Skills Agreement aspx / 
3
ضوء تجارب بعض الدول )  ساندى صبرى أبو السعد ، وآخرين : االلتصاد األخضر وأثرة على التنمية المستدامة فى - 

،  11، ص  1117يونيو  15دراسة حالة مصر ( ، المركز الديممراطى العربى للدراسات االستراتيجية السياسة وااللتصادية ، 
 . 11ص 

http://www.unep.org/
http://www.deewr.gov.auskills/
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 03كفر مايقرب مف يكالسيارات اليجينة  اـكاستعماؿ النقل الع عى دعـ قطاع النقل الجما -12
% 05 بنسبة العربية الدكؿ فى الطاقة الى المكجة الدعـ خفض فك أ 1بميكف دكالر سنكيا 

 يتـ سكؼ المتكفرة المبالغ كىذة سنكات ثالث خالؿ دكالر بميكف  122 مف أكثر يكفر سكؼ
  النقل مجاؿ فى الييا كاالنتقاؿ خضراء طاقة الى الطاقة تحكيل فى استخداميا

 عتماد المعايير البيئية فى البناء ا  ك المختمفة اإلستعماالت راضى تبنى أنظمة تصنيف األ  -11
أف تؤخذ فى اإلعتبار عند كضع إستراتيجية لمتكجو نحك االقتصاد األخضر  تمؾ المتطمبات يجب

الصعكبات كالتحديات الكثير مف  يكاجيياالدكؿ النامية كالعربية  نجد أف بعض فى الكاقع لكننا
  التى تعترض ىذا التكجو  الجديد

  األخضر لالقتصاد التكجو فى العربية الدكؿ تكاجة التى التحديات -سابعاً 
 0نذكر منيا مايمى :

 االستخداـ غير المستداـ لممكارد الطبيعية كالطاقة  -1
 ، كتحكؿ الكظائف مف قطاعات الى أخرى بيف الشبابتفشى ظاىرة البطالة  -0
يطاؿ قرابة السبعيف مميكف نسمة فى الدكؿ العربية كمنيا الذى الزاؿ  تفاقـ ظاىرة الفقر -3

 افتقار أكثر مف خمسة كأربعيف مميكف عربى الى الخدمات الصحية الدنيا كالى المياة النظيفة ، 
 ضطرابات األمنية قميمية كاإلبفعل النزاعات اإل تتفاقـكالتى ستقرار البيئة السياسية إعدـ  -4
 3كازدحاـ المدف نتيجة الزيادة السكافتردى ظركؼ السكف  ك يالعشكائ يالتكسع العمران -5

 كصعكبة التكفيق بيف النمك االقتصادي كالنمك السكانى .
 حتياجات االقتصاد كالمجتمع إكالبحكث العممية التى التمبى تدنى نكعية األنظمة التربكية  -6
 األمف الطاقة،  عاتقطا فى المناخية التغييرات عف ناتجة تحديات العربية المنطقة تكاجو - 7

 األراضى فى الجفاؼ نسبة تبمغ إذ  الزراعية األرض جكدة تدىكر ك التصحر ك كالمائي الغذائي
 الصالحة األراضى مف شاسعة مساحات كخسارة األرض إجمالى مف% 92 نحك العربية الزراعية
 . 4المناخي كالتغيير التمكث نسبة كارتفاع لمزراعة

مميار دكالر أى  95ارتفاع تكمفة التدىكر البيئى فى البمداف العربية كالتى تبمغ سنكيا  -8
 5 0212% مف مجمكع الناتج المحمى االجمالى لعاـ 5مايعادؿ 

كالتى داء البيئي كاألداء الدكؿ العربية فى مؤشر االقتصاد األخضر أىذة التحديات كشفت عف 
 نعرضيا فيما يمي :

                                                           
1
ير االلتصاد األخضر ، مجلة أسيوط للدراسات البيئية ، العدد التاسع والثالثون ، ينا –عايد راضى خنفر : االلتصاد البيئى  - 

  ajoes39articles5.pdf  pdf society arabic g www.aun.edu.e، انظر الرابط  57-56، الكويت ، ص1114
1
 11المركز الديممراطى العربى ) مرجع سبك ذكرة ( ص ،  - 
3
الفمر ، المبادىء والفرص والتحديات فى المنطمة اإلسكوا : االلتصاد األخضر فى سياق التنمية المستدامة والمضاء على  - 

 14.، ص  1111العربية ،  األمم المتحدة ،نيويورن العدد األول ، 
4
 - -Negin Vaghefi and others: Green Economy: Issues, Approch and challenges in muslim 

countries, Theoretical Economics letters 2015, scientific Research publishing, Inc, p.34                     
                                                                                        https://www.scirp.org/journal/tel  

5
 56(  ، ص عايد راضى خنفر : ) مرجع سبك ذكرة  - 

 

http://www.aun.edu.e/
https://www.scirp.org/journal/tel
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 فى الدكؿ العربية كالمتقدمةداء البيئي ألاإلقتصاد األخضر كامؤشرات   -ثامناً 

الشؾ أف  قضية االقتصاد األخضر فى الدكؿ العربية ليست خيارا بل أصبحت ضركرة ممزمة  
لتحقيق التنمية الشاممة كلذلؾ فاف تمؾ  أساسياً  االقتصادى كالبيئى كشرطاً لتحقيق األمف 

ليا تأثير  كغيرىاتمكث بيئى مف عامة  كالنامية التحديات  كالمشاكل التى تكاجة الدكؿ العربية
باإلضافة الى أف ىذة التحديات  ،نتاجية كالصحة العامة كتزيد مف حدة الفقرسمبى عمى اإل 

 داء البيئي رتبة الدكؿ العربية فى مؤشر االقتصاد األخضر كمؤشر األساىمت فى تراجع م
 Global Green Economy Index (GGEI)1:  مؤشر اإلقتصاد األخضر العالمى -1

دكلة عمى  182يقيس ىذا المؤشر بشكل عاـ اآلداء الكطنى لإلقتصاد األخضر فى حكالى 
 ( كىى : 0رئيسية  كما بالشكل )مستكى العالـ كيتككف المؤشر مف أربعة أبعاد 

 Leader Ship & Climate changeالقيادة كتغير المناخ  -1
 داء تغير المناخ ( أكتشمل )حاكـ الكالية ، التغطية اإلعالمية ، المنتديات العالمية ، 

 Efficiency Sectorsقطاعات الكفاءة  -0
 كفاءة المكارد (كتشمل ) المبانى ، المكاصالت ، الطاقة ، السياحة ، 

 Markets & Investmentاألسكاؽ كاإلستثمار  -3
كتشمل ) االستثمار فى الطاقة القابمة لمتجديد ، اإلبتكارات التكنكلكجية النظيفة ، تجارة 

 التكنكلكجيا النظيفة ، تسييالت اإلستثمار األخضر (
      Environmentالبيئة  -4

 لتنكع البيكلكجى & اإلسكاف ، صيد األسماؾ ، الغابات () الزراعة ، جكدة اليكاء ، المياة ، ا

                                                           
1
 - -The Global Green Economy Index (GGEI) Measuring National Performance in the Green 

Economy,5th Edition, September ,2016 , pp. 8-9                                                                                                                                                                                                            
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     العالمية األخضر االقتصاد مؤشرات   ( 0شكل )                                                                 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: The Global Green Economy Index (GGEI) Measuring National Performance in the Green Economy,5th Edition, 
September ,2016 , p. 8                                                                                                                                  

Global Green Economy Index ( GGEI ) 

 لطاعات الكفاءة الميادة وتغير المناخ
 البيئة األسواق واإلستثمار

 حاكم الوالية

 التغطية اإلعالمية

 المنتديات العالمية

 آداء تغير المناخ

 يالمبان

 المواصالت

 الطالة

 السياحة

 كفاءة الموارد

 اإلستثمار فى الطالة

 المابلة للتجديد

ابتكارات التكنولوجيا 

 النظيفة

تجارة التكنولوجيا 

 النظيفة

 الزراعة

 جودة الهواء

 المياة

 البيولوجي التنوع 

 لمساكناو 

 صيد األسمان

 الغابات
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 يالمانيا كالسكيد تتربع عمى رأس القائمة فى مؤشر اإلقتصاد األخضر العالمف أ (1رقـ ) يكضح الجدكؿ
نقطة ( مف حيث استقصاء كجيات النظر   97,74حيث حققت المانيا المركز األكؿ ) 0216لعاـ 

نقطة يمييا فى المركز الثانى  77,61اء األدلسكيد حققت المركز األكؿ مف حيث التصكر( بينما ا)
داء ألنقطة كالنركيج مف حيث ا 94,72األمريكية  مف حيث التصكر كحصمت عمى  الكاليات المتحدة

نقطة ، كجاء فى المركز العاشر مف حيث التصكر فنمندا كحققت  69,11حصمت عمى المركز الثانى 
 نقطة . 62,09نقطة ، كالبرازيل مف حيث اآلداء كحققت  74,97

 ي( فى التصنيف العالم08ؿ اإلمارات عمى المركز)( حصك0بالنسبة لمدكؿ العربية يكضح الجدكؿ رقـ )
نقطة ،  41,57لتحقق   0216دكلة اشتمميـ التصنيف عف عاـ  82مف حيث رتبة التصكر مف بيف 

 ( عالمياً 35( دكلة عربية ، يمييا المغرب حصمت عمى المركز )19مف بيف )  كالمركز األكؿ عربياً 
محققة  ( عالمياً 75، كما حازت الككيت عمى المركز ) نقطة ، كالمركز الثانى عربياً  36,77لتحقق 
 نقطة كالمركز السابع عربيًا. 32,7

نقطة كالمركز األكؿ  52,35كحققت  ( عالمياً 35داء حازت المغرب عمى المرتبة )مف حيث مستكى األ
 أخيراً  نقطة ك 48,52لتحقق  ( عالمياً 45كالمرتبة ) عربياً  يعربيًا يمييا اإلمارات فى المركز الثان

نقطة كأيضا حصمت  31,34لتحقق  ي( كاألخيرة فى التصنيف العالم82حصمت السعكدية عمى المرتبة )
 عمى المركز السابع كاألخير بالنسبة لمدكؿ العربية .

 ( 1جدكؿ رقـ )                                       
 0216الدكؿ العشرة األكلى فى مؤشر اإلقتصاد األخضر العالمى لعاـ                  

الترتيب مف حيث                  
 ) المعرفة(التصكر

الترتيب مف حيث   النقاط الدكلة 
 اآلداء

 النقاط  الدكلة

 77,61 السكيد 1 97,74 ألمانيا 1
 69,11 النركيج  0 94,72 الكاليات المتحدة 0
 67,83 فنمندا 3 93,84 الدانمارؾ 3
 67,63 سكيسرا 4 93,65 السكيد 4
 66,21 ألمانيا 5 88,95 النركيج 5
 65,03 النمسا 6 85,59 كندا 6
 63,68 ايسمندا 7 80,73 المممكة المتحدة  7
 60,22 زامبيا 8 77,58 ىكلندا 8
 61,84 الدانمارؾ 9 75,94 الياباف 9
 62,09 البرازيل  12 74,97 فنمندا 12

 Source: The Global Green Economy, Measuring National Performance in 
the Green Economy, September,2016 , p.8.                                          
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 (0جدكؿ )                                         
 كالعربي يمراكز الدكؿ العربية* عمى المستكى العالم                      

  0216فى مؤشر اإلقتصاد األخضر عاـ                             
 

 الدكلة  داءالترتيب مف حيث األ النقاط الدكلة ()المعرفةالتصكرالترتيب مف حيث 
   

 النقاط
عمى مستكى  

 دكلو 82العالـ
عمى مستكى 

 العربيةالدكؿ 
19 

عمى 
مستكى  

 العالـ

عمى مستكى 
 الدكؿ العربية

 52,35 المغرب 1 35 41,57 اإلمارات  1 08
 48,52 اإلمارات 0 45 36,77 المغرب 0 35
 40,59 األردف 3 62 30,70 األردف 3 52
 39,19 ُعماف 4 70 31,79 قطر 4 57
 36,45 الككيت 5 77 31,02 السعكدية  5 60
 36,33 قطر 6 78 32,63 ُعماف 6 65
 31,34 السعكدية  7 82 32,7 الككيت 7 75

Source: The Global Green Economy, Measuring National Performance in 
the Green Economy, September, 2016, p.8  التصنيف لـ يشمل كافة الدكؿ العربية * 

                                                                                                       . 
 Environmental Performance Index ( EPI) *1مؤشر اآلداء البيئي  –ثانيا 

اإلنساف كالنظـ يقيـ  المؤشر آداء كل دكلة فى القضايا البيئية ذات األكلكية كالتى تتعمق بحماية صحة 
مككنات محددة لمسياسات  9داء البيئي البمداف بناًء عمى األيككلكجية عمى ىذا النحك يرتب مؤشر األ

دكلة (   182فى ىذه القضايا ) مف ألدائيا بالدرجات أكالنقاط طبقاً  البيئية العامة ، كيمنح التقرير تقييماً 
 : شقيفمقسمة الى 

 حماية صحة اإلنساف : كتشمل ) نكعية اليكاء ، مياة الشرب ، الصرؼ الصحى (  -1
يككلكجية ) البيئية( كتشمل ) مكارد المياة ، الزراعة ،التنكع البيكلكجى كالغابات ، حيكية النظـ اإل  -0

 . ( كالمناخ كالطاقة Habitatمصايد األسماؾ ، المساكف 
كيقيس  داء البيئيحديد مجمكعة مف المؤشرات أك أىداؼ معينة  لليتـ تقييـ ىذه القضايا مف خالؿ ت

مدى قرب كل دكلة مف ىذة األىداؼ أك المؤشرات أكيقارف فى غياب األىداؼ المتفق عمييا الدكؿ مع 
 ثنيف مف المؤشرات ىـ  :إداء الزراعة تـ استخداـ أبعضيا البعض عمى سبيل المثاؿ لتقييـ 

 الذى يقيس نسبة مدخالت النيتركجيف فى المحاصيل الزراعية  NUEكفاءة استخداـ النيتركجيف  -1

                                                           
1
 -   cation/309417857_2016https://www.researchgate.net/profile/Alex_De_Sherbinin/publi 
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طالقة فى البيئة نتيجة إالذى يقيس النيتركجيف الزائد الذى تـ   NBAIANCEتكازف النيتركجيف  -0
 ستخداـ األسمدة .إاإلفراط فى 

 (3جدكؿ رقـ )                                       
 0216العالمى عاـ  1*التصنيف العاـ لمؤشر اآلداء البيئي                          

 
العشرة مراكز األكلى عمى مستكى 

 ( دكلة182العالـ مف )
 

 الػدكؿ العربية                

الترتيب عمى  دكلة( 182الترتيب عمى مستكى العالـ )
مستكى الدكؿ 

 (19العربية )
 النقاط الدكلة الترتيب النقاط الدكلة الترتيب

 1 77,08 تكنس 53 92,68 فنمندا 1
 0 74,18 المغرب 64 92,51 أيسمندا 0
 3 70,04 األردف 74 92,43 السكيد 3
 4 72,08 الجزائر 83 89,01 الدنمارؾ 4
 5 72,27 البحريف 86 88,98 سمكفينيا 5
 6 69,94 قطر 87 88,91 اسبانيا 6
 7 69,35 اإلمارات 90 88,63 البرتغاؿ 7
 8 69,14 لبناف 94 88,59 إستكنيا 8
 9 68,63 السعكدية 95 88,48 مالطا 9
 12 66,91 سكريا 121 88,0 فرنسا 12

Source: Global Metrics for the Environment, Environmental Performance Index, 
(EPI), Report, January, 2016,pp .18- 19.                                                 
                               

داء البيئي أف الدكؿ األكركبية ( يالحع مف البيانات ترتيب الدكؿ كفقا لمؤشر األ3يكضح الجدكؿ رقـ )
 نقطة إللتزاميا بمعايير 92,68تحتل المراكز المتقدمة فقد احتمت فنمندا المرتبة األكلى  بيئيًا لتحقق 

البيئة النظيفة فى كافة عناصرالمحكرالرابع لمبيئة كمجتمع خالى مف الكربكف اليتجاكز القدرة اإلستيعابية 
نبعاثات الغا 0252لمطبيعة بحمكؿ عاـ  الدفيئة كقدرتيا  زكنجاحيا فى خفض تمكث اليكاء كالمياة كا 

كالمياة كالصرؼ الصحى  فى مجاالت الصحة داًء جيداً أعمى معالجة المشكالت البيئية ، كما حققت 

                                                           
                                                                                  https://epi.envirocenter.yale.edu/linksانظر الرابط -1

 لجامعة التابع البيئية والسياسات التشريعات مركز بواسطة عامين كل وإصداره إعدادة يتم البيئي األداء دليل أو EPI البيئي األداء مؤشر* 

 ومركز دافوس العالمي االلتصادى المنتدى مع بالتعاون كولومبيا لجامعة التابع األرض علوم معلومات شبكة ومركز Yale( ييل)

 .األوروبية بالمفوضية المشتركة األبحاث

https://epi.envirocenter.yale.edu/links
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نقطة كالمرتبة الثالثة السكيد كما  92,51كالمساكف كالحياة البرية. يمييا أيسمندا المرتبة الثانية لتحقق 
 نقطة . 88,0حصمت فرنسا عمى المركز العاشر لتحقق 

 0216داء البيئي لعاـ كعمى الجانب اآلخر بالنسبة لمدكؿ العربية تصدرت تكنس القائمة فى مؤشر األ
دكلة لحصكليا عمى  182مف  ( عالمياً 53دكلة  كالمرتبة ) 19كاحتمت المرتبة األكلى عربيًا مف 
( عالميا 64داء البيئية يمييا المغرب المركز الثانى عربيًا كالمركز )تقديرات جيدة فى جميع مؤشرات األ

اكل البيئة  ، ثـ جاء فى لمجيكد التى تبذليا فى الحصكؿ عمى المصادر المتجددة لمطاقة كمعالجة مش
(  عالمياعمى  84،  74عربيًا عمى التكالى األردف كالجزائر ليحصال عمى المركز ) المرتبة الثالثة كالرابعة

، مصر المركز  ( عالمياً 121سكريا تحصل عمى المركز ) خيراً أالتكالى ثـ لبناف كدكؿ الخميج العربى ك 
 ( عربيًا.11، ) ( عالمياً 124)

 (4جدكؿ رقـ )                                       
 0218التصنيف العاـ لمؤشر اآلداء البيئي العالمى عاـ                           

 
العشرة مراكز األكلى عمى مستكى العالـ 

 ( دكلة182مف )
 

 الػدكؿ العربية               

الترتيب عمى  الترتيب عمى مستكى العالـ
مستكى الدكؿ 

 (16العربية )
 النقاط الدكلة الترتيب النقاط الدكلة الترتيب

 1 67,82 قطر  30 87.40 سكيسرا 1
 0 63,47 المغرب 54 83,95 فرنسا 0
 3 60,35 تكنس 58 81,62 الدنمارؾ 3
 4 60,08 الككيت 61 82,92 مالطا 4
 5 60,02 األردف 60 82,51 السكيد 5
 6 61,01 مصر  66 79,89 المممكة المتحدة  6
 7 61,28 لبناف 67 79,10 لكسمبكرج  7
 8 58,92 اإلمارات 77 78,97 النمسا  8
 9 57,47 السعكدية  86 78,77 إيرلندا 9
 12 57,18 الجزائر  88 78,64 فنمندا 12

Source: Global Metrics for the Environment, Environmental Performance 
Index ,(EPI ), Report,2018 , p,18                                                         

                                                 https://epi.envirocenter.yale.edu/links  
 

https://epi.envirocenter.yale.edu/links
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مجاالت بيئية رئيسية  12مؤشر بيئي تغطى عدد  04عدد  0218ـ داء البيئى لعايضيف مؤشر األ
)تشمل  نكعية اليكاء كالمياة كالصرؼ الصحى كالمعادف الثقيمة كالتنكع البيكلكجى كالمحميات الطبيعية 1

كالغابات كمصائد األسماؾ كالمناخ كالطاقة كتمكث اليكاء كالمكارد المائية كالزراعة( ، تكفر مقياسا عمى 
لكيفيية كضع البمداف القريبة ألىداؼ السياسات البيئية الثابتة مما يكفر آلية تسمط  يى الكطنالمستك 

 داء البيئي كأفضل الممارسات .الضكء عمى الدكؿ الرائدة فى األ
نقطة  87,40( تربع سكيسرا عمى رأس القائمة لتحتل المركز األكؿ كتحصل عمى 4يكضح الجدكؿ )

، يمييا فرنسا فى المركز الثانى لتحقق  0216نقطة عاـ  86,93(  16مقابل المركز ) 0218عاـ 
كما حصمت الدنمارؾ عمى المركز الثالث كمالطا  0216عاـ نقطة مقابل المرتبة العاشرة فى  83,95

اإلقتصاد  المركز الرابع . كيرجع المراكز المتقدمة ليذة الدكؿ الى اإللتزاـ بالمعايير البيئية كالتكجة نحك
 .األخضر كتحقيق بيئة نظيفة 

 
 (30)كالمركز  المركز األكؿ عربياً  0218كعمى الجانب اآلخر بالنسبة لمدكؿ العربية حققت قطر عاـ 

 ، يمييا تقدـ المغرب لممركز الثانى عربياً 0216عاـ  عالمياً  (87)نقطة مقابل المركز  67,82 عالمياً 
داء ، كما أظير تقرير األ0216عف العاـ  64مقابل المرتبة ( 54)تحقق المرتبة يكعمى المستكى العالم

 (124)مقارنة بالمركز عالمياً ( 66)حققت المركز  فقد قدـ مصر عالمياً ت 0218لعاـ  يالبيئي العالم
مركزًا ، كتكاكب مع ذلؾ تقدـ ترتيبيا عمى المستكى   38لتحرز تقدمًا عف التقرير السابق  0216عاـ  

دكلة عربية شمميا التقرير مقارنة بالمركز  16العربى حيث جاءت مصر فى المركز السادس مف بيف 
طار إذلؾ فى  كجاءمما يعد ىذا مؤشرًا إيجابيًا فى مجاؿ حماية البيئة ،  0216الحادى عشر عاـ 

حرص مصر كسعييا عمى اإلرتقاء بالكضع البيئي كتحقيق اإلستدامة البيئية كالتكجو نحك اإلقتصاد 
األمر الذى يدعك الى إستمرار الجيد فى تحقيق السياسات فى مجالي صحة البيئة كحيكية األخضر 

كارد الطبيعية كالتنكع كتحقيق تحسف فى نكعية اليكاء كالمياة كالحفاظ عمى الم النظاـ اإليككلكجي
 . البيكلكجي

ستثمار كيكفر فرص لمعمالة مف مجاالت اإل اً يخمق مزيدسكؼ االقتصاد الجديد  فكرة التكجو نحكف تبنى إ
ستدامة إأكثر  كيحقق نمكاً  يكيخفض مف حدة الفقر كيحسف كفاءة المكارد الطبيعية  كيكفر األمف الغذائ

كمكاجية ىذه التحديات ككضع الحمكؿ لممشاكل   ىذا المنيج يكبالتالى يجب عمى الدكؿ العربية تبن
كالمتكاممة تضمف تطبيق جراءات كالسياسات المالئمة مف اإلحزمة اتخاذ مف خالؿ  التى تكاجييا 

الشفافية كالمحاسبة كالمشاركة المجتمعية ككضع المكائح كالقكانيف كتفعيل آليات السكؽ كالتنمية 
كالتى تتكاءـ كخصائص  كالسياسات الداعمة لمتحكؿ الى االقتصاد األخرالبشرية كتكفير التمكيل 

 .اقتصادياتيا  
 
 

                                                           
1
 - https://www.marefa.org/%D9%85%D  

https://www.marefa.org/%D9%85%25D
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             الثانيمبحث ال                                 
 كالتحديات بيف الكاقع  التكجيات الجديدةك البحث العممى 

 
فى ظل الثكرة المعمكماتية كالتطكرات كالتغيرات التكنكلكجية التى تشيدىا دكؿ العالـ كالتكجو نحك 
االقتصاد المعرفى كاالقتصاد األخضر لتحقيق التنمية المستدامة  تزايد اىتماـ الجامعات بتطكير برامج 

ـ األمـ كالشعكب بالعمـ ىتماإالدراسات العميا كبخاصة البحث العممى الذى يعتبر المرآه التى تعكس 
حتياجات األمـ إكىك حمقة الكصل بيف  يكالتقن يكالمعرفة كاستشراؼ آفاؽ المستقبل كفق التطكر العمم

 كمتطمباتيا التى مف أىـ أىدافيا مايمى :
ستراتيجية كخطط التنمية االقتصادية اإل كبرامج الدراسات العميا بأىداؼ الجامعة يربط البحث العمم -

 كالمستدامة
بداع لتنمية جيل مف الباحثيف المتميزيف قادريف عمى اإل يتكفير المناخ المالئـ لمبحث العمم -
 .مبتكرة كتطبيقية عممية ضافاتإ الى لمكصكؿبتكار كنشر ثقافة المجمكعات البحثية كاإل
االىتماـ بالقياـ بالدراسات التطبيقية التى تتصدى لمشكالت المجتمع كاقتراح المعالجات العممية  -

 .كالبيئيةلقضايا التنمية االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية 
بناء مجتمع متطكر قادر عمى التعامل مع ك بكافة فركعيا  فى إثراء المعرفة اإلنسانية المساىمة -

  فى التكجو نحك االقتصاد االخضر مستجدات العصر كتحدياتو 
 يتناكؿ المبحث مناقشة العناصر التالية : ذلؾ منطمق مف    
 مقكمات البحث العممى كالمشاكل التى تعترض تطكرة  -
 دكر البحث العممى كقكة دافعة نحك التحكؿ لالقتصاد األخضر  -
 دكر القطاع الخاص كالحككمة فى دعـ كتمكيل البحث العممي  -
 الجيكد الدكلية لدعـ كتمكيل التكجيات الجديدة ) االقتصاد االخضر ( -

داء كظائفيا فى أتتكقف قدرة الجامعة عمى تحقيق أىدافيا كرسالتيا فى خدمة المجتمع عمى مدى قدرتيا عمى 
،  يمف خالؿ البحث العممكتشافات الجديدة بتكارات كاإل كاإل نتاج المعرفة ا  نقل المعرفة مف خالؿ التعميـ  ، ك 

كتنمية المجتمع كالمشاركة فى حل مشاكمة بالطريقة العممية  فيناؾ صمة كثيقة بيف ىذة الكظائف كاليمكف اف 
 .تعمل كاحدة بمعزؿ عف االخرى 

 يالبحث العمم قكماتم  -أكالً 
ركاف أساسية  تتمثل فى أتتمثل فى منظكمة مككناتيا أربعة  يمقكمات البحث العمم فأمما الشؾ فية 

 اآلتى :
تيتـ بتطكير كتحديث برامج الدراسات  يك أكاديمية البحث العمم يدارة ممثمة فى كزاره التعميـ العالإ  -1

بداع تشجع عمى اإلالعصر ك  العميا مف خالؿ رسـ السياسات التى تخدـ المجتمع كتكاكب تطكرات كتغيرات
 بتكار .كاإل
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مف  بتكاربداع كاإلالمكارد البشرية ) العنصر البشرى كتكفير المناخ المالئـ لزيادة قدرتة عمى اإل -0
 خالؿ تدريبة كتأىيمة (

ك المنح أك المؤسسات كالشركات االنتاجية أالقطاع الخاص أك التمكيل ) سكاء التمكيل الحككمى  -3
 . كاليبات (

 –الصناعية  –نتاجية )الزراعية ممثمة فى القطاعات اإل  يالعمم الجيات المستفيدة مف البحث -4
 .التى تستقبل مخرجات العممية البحثية كتحفز تمؾ المنظكمة بمشكالت بحثية جديدة  التجارية (

 
عة تتفيـ طبي ف تعمل فى ظل مناخ كبيئة مالئمة لتحقيق أكبر استفادة ممكنةأىذة المنظكمة يجب 
المكجكد  الدكلة كالمجتمعما لـ يكظف فى خدمة  يكالعمماء  فال قيمة لمبحث العمم يكأىمية البحث العمم

ف يرتقى كينيض باقتصاد الدكلة  نحك تحقيق أفاذا اكتممت ىذة المنظكمة يستطيع البحث العممى  فية 
 .دامة تأىدافة التنمكية فى التحكؿ الى االقتصاد االخضر كتحقيق التنمية المس

فى نيضة األمـ  يأىمية البحث العمم دراكيـإل كالمتقدمة فى الدكؿ الغربيةتكافرت  ىذة المقكمات 
دخاؿ تغييرات جذرية إ كقدرات أبنائيا العممية كالفكرية  رتقاء بيذة المنظكمة كتنميةلإل  كسعييـ الدؤكب 

ستفادة مف البحكث اإل تعظيـجل أدارية كاالقتصادية كاالجتماعية مف عمى برامجيا التعميمية كنظميا اإل
 .العممية فى كافة المجاالت 

ستراتيجية إحيث اليكجد  تمؾ المقكمات يفتقر الىفى مصر كالدكؿ العربية  يإال أف مجاؿ البحث العمم 
بداع عمى اإلتكاكب تطكرات العصر كتشجع تيتـ بتطكير كتحديث برامج الدراسات العميا ك كاضحة 

، كافتقار أغمب المؤسسات العممية كالجامعات العربية الى  يكال ميزانية مستقمة لمبحث العممبتكار كاإل
كفق كتحكيميا الى مشركعات اقتصادية ذات قيمة مضافة  أجيزة متخصصة لتسكيق األبحاث كنتائجيا 

قطاع الخاص مراكز البحكث كال اقتصادية الى الجيات المستفيدة مما يدؿ عمى ضعف التنسيق بيفخطة 
 فى التنمية المستدامة فى الدكؿ العربية  يالبحث العمم اتسيامإ، كقد انعكس ذلؾ عمى ضعف 

  يالتى تعترض تقدـ البحث العمم كالتحدياتالمشاكل  أىـ  -ثانياً 
  يرنفاق على البحث العلمى والتطو اإلضعف  -1

أحد المؤشرات اليامة التى تستخدـ لقياس فعالية عمميات  ينفاؽ عمى البحث العمميشكل مؤشر اإل 
التى ترصدىا  عتمادات الماليةاإلنقص التمكيل كعدـ كفاية  كأف يكالتطكر التكنكلكج يالبحث العمم

عتمادات المالية اإلىذة  وشكل أىـ التحديات التى تكاجت يلبحث العمما نفاؽ عمىلإل  المراكز كالجامعات
خرى حسب أتختمف مف دكلة الى  كالتى ترصدىا الدكؿ فى مكازناتيا لالنفاؽ عمى البحث العممى 

امريكا كالياباف كاالتحاد  1نفاؽإبمغ ، فقد  يكاالقتصاد يستقرار السياسمكانات المادية كاالقتصادية كاإلاإل
بأسرة عمى البحث  ياالنفاؽ العالم يالجمإرباع أبميكف دكالر كىك مايتجاكز ثالثة  417كركبى األ 

مكازنتيا % مف 32% مف الناتج القكمى ، اسرائيل تنفق مايقارب 7 بمغككريا الجنكبية ك انفاؽ العممى 
 0224 لمعاـ ينفقة الدكؿ العربية فى مجمكعيا عمى البحث العممتكىذا يزيد عمى ضعف ما  العامة

                                                           
1
خوشي عثمان عبد اللطيف : والع البحث العلمى فى الدول النامية ممارنة بالدول المتمدمة فى توطين التكنولوجيا ، مجلة كلية التربية  - 

 . 199، ص  1116، كانون األول ، عام  31، العراق ، العدد  األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية ، جامعة بابل
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%  مف الناتج المحمى االجمالى عاـ 4,77  يالعممنفاؽ عمى البحث كانت نسبة ماخصصتة لإل ك 
 32بمغ  0225مميار دكالر مقارنة بعاـ  136نحك   0226، الصيف بمغ حجـ انفاقيا عاـ  0229

 .مميار دكالر 
الدكؿ العربية نجدىا فى  ينفاؽ عمى البحث العممعتمادات المالية المخصصة لإل باإلبمقارنة ذلؾ  

، فقد  ي% مف الناتج القكم1فى كثير مف البمداف عف نسبة  يميزانية البحث العمممتدنية حيث ال تزيد 
نفاؽ عمى البحث أف الدكؿ العربية تأتى فى مؤخرة دكؿ العالـ فى اإل  02121جاء فى تقرير اليكنسكك 

 – 0220مف الناتج القكمى خالؿ السنكات بيف   %2,3نفاؽ نحك لتطكير فقد بمغ حجـ اإل كا يالعمم
%   2,24% البحريف  2,27% السعكدية 2,43مصر  % ، 1,7كعمى مستكى العالـ  0227
 .(  0229% ) طبقا إلحصاءات اليكنسكك عاـ  2,25كالعراؽ 

ف انخفاض المخصصات ليس بسبب ضعف أك  يبأىمية البحث العمم ينخفاض الكعإيتضح مف ذلؾ 
البالد كيؤكد  يىمية البحث العممى كدكرة فى دفع عجمة التنمية كرقأالمالية كانما لعدـ القناعة بالمكارد 

 . ينفاقيا ضعيف كال تخصص مبالغ كافية لمبحث العممإف دكؿ الخميج تمتمؾ مكارد مالية كمازاؿ أذلؾ 

جية كتجاىل نتاغياب التعاكف كالتنسيق بيف المؤسسات البحثية بالجامعات كالقطاعات اإل   -0
ف البحكث التى تجرى مف جانب أجراء البحكث المساىمة فى حل مشكالت المجتمع حيث الجامعات إل

 . 0حل مشكالت المجتمع  التساىـ فىك النشر أساتذة بحكث فردية لمترقية األ

نتيجة النقص فى البنية التحتية كالمختبرات  يعدـ تكافر المناخ  كالبيئة المالئمة لمبحث العمم -3
فتقار أغمب المؤسسات العممية كالجامعات العربية الى أجيزة متخصصة ا  ك  كاألجيزة كخدمات الصيانة

جل تحكيل نتائج البحكث الى أبتسكيق األبحاث كنتائجيا كفق خطة اقتصادية الى الجيات المستفيدة مف 
 .ذات قيمة مضافة مشركعات اقتصادية 

مكانات المادية كالتسييالت الالزمة ألعضاء ىيئة التدريس فى المشاركة فى المؤتمرات ضعف اإل  -4
فقد أكد البعض اف  يعدـ تكافر الكقت الكافى لمقياـ باألبحاث نتيجة ضغط العبء التدريسك كالندكات 

دكؿ المتقدمة % فى جامعات ال 33يقابميا  يالجامعات كرست لمبحث العمم أنشطة% فقط مف  5نسبة 
 .عتماد البحكث عمى الفردية كتجاىل العمل بركح الفريق فضاًل عف إ

% مف 72ك 62عزكؼ الطالب العرب عف دراسة العمـك األساسية كالتطبيقية كتكجو مابيف   -5
ستراتيجيات نسانية  كعدـ كجكد تركيز كاؼ عمى األكلكيات كاإلجتماعية كاإل الطالب الى العمكـ اإل

فى تقرير لجامعة الدكؿ  ،البحثية أدى الى ىجرة العقكؿ كالكفاءات العممية كالبحثية مف الدكؿ العربية 
ىدار لمعقكؿ العربية فقد ارتفعت نسبة المياجريف مف حاممى الدرجات العممية يعكس حجـ اإل  3العربية 

                                                           
1
 - United Nations Educational , Scientific and Cultural Organization , UNESCO, Report , 2010 
1
  1116يناير  مركز اسبار للدراسات والبحوث واالعالم ، البحث العلمى فى مؤسسات التعليم العالى العربى الوالع والمشكالت ، - 
3
جامعة الدول العربية : التمرير االلليمى لهجرة العمل العربية ) هجرة الكفاءات نزيف أم فرص ( ، سلسلة دراسات وتمارير حول  - 

  1112السكان والتنمية فى الدول العربية ، 
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مميكف الى  9,4مف   0222 -1995% مف مجمكع المياجريف  فى العالـ خالؿ الفترة  52الى 
  .% مف مجمكع ىجرة الكفاءات مف الدكؿ النامية 31كاف البمداف العربية تساىـ بنسبة  مميكف ، 19,7

 نقص المراجع العممية كمصادر المعرفة المطمكبة كتتمثل فى :   -6
 نقص مصادر المعمكمات العممية االنسانية بالمغتيف العربية كاالنجميزية  -
 النقص فى االشتراؾ فى الدكريات العربية كاألجنبية  التقميدية كااللكتركنية  -
 الكرقية كاإللكتركنيةضعف المكتبات الجامعية كالمتخصصة فى مالحقة الكـ اليائل مف المطبكعات  -
ضعف التخطيط إلنشاء الجامعات العربية قبل تكفير المستمزمات المادية كالبشرية مما جعل بعض  -7

 بنية التعميمية ساسية مثل الككادر البشرية كالمكتبات كالمختبرات كاألالجامعات تفتقر الى المستمزمات األ
ضعف التخطيط الجيد لمبعثات العممية كاإليفاد الى الخارج رغـ التكاليف الكبيرة التى تتحمميا الدكلة  -8

عتماد البحث كالتطكير فى البمداف العربية عمى الدعـ كالتمكيل إفى ىذا الصدد كقد ترتب عمى ذلؾ 
  العممي. الحككمى كانخفاض مساىمة القطاع الخاص فى تمكيل البحث 

كالضغكط المتزايدة عمى الدكؿ العربية فيما يتعمق باألمف كمكافحة  يضطرابات كثكرات الربيع العرباإل -9
نفاؽ العسكرى دى بيذة الدكؿ الى زيادة حجـ اإل أالمتطرفة  االرىاب كالمكاجيات العسكرية مع الجماعات

مميار دكالر أمريكى حالت ىذة الظركؼ كاألكضاع الى النظر  152ليصل الى  0213% عاـ 4بمقدار 
 .1يىتماـ بالبحث العممعتبار الى اإلبعيف اإل

 
كثير مف البل فى  ال تنحصر فقط فى عممية التمكيل يف مشاكل كمعكقات البحث العممأ ذلؾ مفيتضح 

 تصنيف بحسب العالمية الجامعات تسمسل فى العربية الجامعات رتيبالمعكقات التى ساىمت فى تدنى ت
 مف% 3 نسبتيا جامعة عشر خمسة بيا كعشريف اإلثنتي العربية الدكؿ فإف QS 0العالمى الجامعات
 مف العديد بيا يكجد العربية الدكؿ أف مف الرغـ كعمى العالـ مستكى  عمى جامعة 522 أفضل مجمكع
 جامعة أى يكجد كال كافياً  يكف لـ حاليا الجامعات أفضل ضمف العاـ التمثيل أف إال المتميزة الكميات
 كراء العكامل أحد ىك العربية الجامعات مكانة تراجع كأف ، العالـ مستكى  عمى جامعة مائة أفضل ضمف
   .  العالـ مستكى  عمى كالتطكير األبحاث جيكد فى العربية الدكؿ تمثيل

 دكر البحث العممى كقكة دافعة فى التحكؿ نحك االقتصاد األخضر   -ثالثا

الشؾ أف لمبحث العممي أىمية كبيرة فى كقتنا المعاصر فى ظل التقدـ اليائل لمعمكـ كالتكنكلكجيا كدخكؿ 
رتقاء بمجتمعاتيا العالـ المعاصر التى تسعى الى اإل  دكؿماـ تىإالعالـ األلفية الثالثة مما جعمة محل 

ستغالاًل إالتنافسية العالمية مف خالؿ إستغالؿ األبحاث العممية  التكجيات الجديدة ك كاقتصادياتيا نحك
فى الدكؿ  البحث العممى أفال إ .لحل قضايا كمشاكل المجتمع   يكتكظيف نتائج البحث العمم مثمياً أ

                                                           
1
  1115عام  1131تمرير اليونسكو للعلوم  - 
1
 الرابط ،1119،  يناير ، الدبلوماسية اإلمارات ؟أكاديمية ، العربية المنطمة فى المستدامة التنمية وأهداف الجامعات:  ساكس جيفرى - 

https://www.eda.ac.ae/docs/defoult  - 

https://www.eda.ac.ae/docs/defoult
https://www.eda.ac.ae/docs/defoult
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 نحك التكجيات الجديدة ) االقتصاد االخضر(  القياـ بدكره كقكة دافعة  اليستطيع  النامية كمصر خاصة
محككمة بالتعاكف ل مف دكر فعاؿبد  كمف ثـ ال ىذة التكجياتنحك  مسيرتةالتى تعكؽ  التحديات فى ظل 

كتذليل كافة العقبات  ـز ال لفى تكفير الدعـ امع الجامعات ك القطاع الخاص كمؤسسات المجتمع المدنى 
 . التى تحكؿ دكف القياـ بدكرة مف أجل دعـ ىذا التكجة الجديد 

لمتكجة نحك  كدافعالبحث العممى لدعـ  كالحككمة كالقطاع الخاص  فيما يمى نعرض لدكر الجامعات
 االقتصاد االخضر كتحقيق التنمية المستدامة 

 
 دكر الجامعة فى دعـ البحث العممى كدافع لمتكجيات الجديدة نحك االقتصاد األخضر  - 1

اليمكف تحقيق تنمية شاممة بعيدًا عف التأسيس  كىك المدخل الحقيقي لتنمية المجتمع  يالبحث العمم
 كقاعدة ميمة تنطمق منيا كل مشاريع التنمية بكافة قطاعاتيا المختمفة لتحقيقلدكر البحث العممي 

كعمية يككف دكر العمـ عمى جميع مستكياتة ىك العامل  فراد المجتمعخطة الدكلة االقتصادية كالرفاىية أل
الفاعل لتحقيق ىذا اليدؼ . فمف الضركري اإلىتماـ بالمؤسسات التعميمية مف أجل تفعيل دكر البحث 

مالئـ كتكفير كافة متطمباتة العممى بالجامعات كمراكز البحكث  كعمى الدكلة أف تتكفل بتكفير المناخ ال
 .لتحقيق التنمية المستدامة 

 : 1اآلتيكيكمف ىذا الدكر فى   لمجتمعاتتقـك الجامعة بدكر بالغ األىمية فى تطكر كتقدـ ا
نشر المعرفة عف طريق التدريس كتزكيد الطالب بمختمف العمـك كالمعارؼ كتخريج طاقات بشرية فى   -

 .مختمف التخصصات يحتاجيا المجتمع 
ف تشخص أفى مختمف مجاالتو العممية كالتكنكلكجية تستطيع الجامعات  يىتماـ بالبحث العمماإل -

 .مشاكل المجتمع كتضع الحمكؿ المناسبة ليا 
  0كالمشاركة فى تقديـ الخدمات االجتماعية يكاالرشاد يالمجتمع عف طريق الدكر التثقيفخدمة  -

العالقة بيف الجامعة كالمجتمع عالقة قكية مترابطة تزداد قكة ىذة العالقة مف خالؿ أف  يتضح مف ذلؾ
 الدكلية عمى الساحةالتى تساير المشكالت العصرية البحكث العممية فى الدراسات العميا التطبيقية 

التى تبحث فى مشاكل المجتمع ككضع الحمكؿ العممية ليا كالتكجيات نحك التنمية المستدامة ك 
بتكار فى بداع كاإلنساف كتزيد مف قدرتو عمى اإلفالدراسات العميا ترفع مف المعرفة كالمعمكمات لدى اإل 

لشامل تنمية فى كافة المجاالت نتاج كتحقيق معدالت نمك عالية فالتنمية االقتصادية بمعناىا ازيادة اإل 
جل الطكيل زيادة مستمرة فى األ يكزيادة فى الناتج القكم يإحداث تغييرات ىيكمية فى البنياف االقتصادب

ىذا التغيير الجذرى فى البنياف .تؤدى الى زيادة فى نصيب الفرد مف الدخل  كرفع مستكى معيشة البالد
ال المستدامة التنمية  ةتتطمب ذيال حكؿ الي االقتصاد األخضركالت كفى طرؽ كأساليب االنتاج ياالقتصاد

 : عناصر أساسيةثالثة  يحدث إال مف خالؿ

                                                           
1
،  396رية ( مجلة المستمبل العربى ، العدد رلم زرزار العياشى : الجامعة والبحث العلمى من أجل التنمية ) اشارة الى الحالة الجزائ - 

 . 114، ص  1111فبراير 
1
د. محمود دمحم عبدهللا كسناوى : توجية البحث العلمى فى الدراسات العليا فى الجامعات السعودية  لتلبية متطلبات التنمية االلتصادية  - 

 1111أبريل -هـ 1411ية ، جامعة الملن عبد العزيز ، جدة ، محرم واالجتماعية والع توجهات المستمبل ( ندوة بعنوان توجهات مستمبل
 35،ص 
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ستراتيجية قكمية لمبحكث العممية تتماشى مع خطة الدكلة لمتحكؿ الى االقتصاد إتبنى الجامعات  -1
 أف لمجامعة كالبد المجتمع حاجة مف ينبع أف يجب التنمية أجل مف العممي البحثتكجية  فأل األخضر 

 المناخية كالتغيرات المعاصرة التحديات لمكاجية العممى البحث استراتيجية تتبنى أف عمى جاىدة تعمل
 . المستدامة التنمية تحقيق أجل مف البيئي كالتمكث المياة كنقص

كافة مؤسسات المجتمع  الحككمة كالقطاع الخاص ك تكفير الدعـ كالتمكيل الالـز  بالتعاكف مع -0
 . البحث العمميلإلرتقاء بمستكى  لتكفير المناخ المالئـ المدنى

المدرب ذات الخبرة العالية كالمؤىل بميارات  ي ىتماـ بالتنمية البشرية كالعنصر البشر اإل -3 
 تساير التغيرات كالتكجيات الجديدة .كتخصصات متنكعة 

جل ذلؾ ينبغى ضركرة االىتماـ ببناء أفالعنصر البشرى يمثل صمب العممية التنمكية كمحكرىا الياـ مف  
بتكار لزيادة قدراتو كمكاىبو بما يؤىمو لإلبداع كاإل ييكسبو الميارات كينم متكامالً  العنصر البشرى بناءً 

بدرجة كبيرة فى تنمية كبناء العنصر البشرى فى ضكء   ييساىـ التعميـ العالك ، 1كفاءتو كانتاجيتة
حداث ىذا التغيير كدفع عجمة التنمية الى إمخرجات الجامعة مف قكى بشرية مؤىمة كمدربة قادرة عمى 

، كالتكجيات الجديدة  ف تعمل بمعزؿ عف المجتمع فى ظل التطكرات الجاريةأماـ فالجامعة اليمكف األ
كتنمية قدرات طمبة الدراسات العميا مف أجل  يىك ترسيخ قاعدة البحث العمملمجامعات فاليدؼ األساسى 

فال .  0التكجيات التنمكيةاحتياجات المجتمع كمتطمبات  يتمب يعداد ككادر متخصصة عمى مستكى عالإ
 . 3كحل قضايا كمشاكل المجتمع يكلكياتيا خدمة االقتصاد القكمأجدكى مف بحكث عممية ال تأخذ فى 

     يدعـ كتمكيل البحث العممفى  القطاع الخاصدكر   -0
 االقتصادية يالنكاح جميع فى كتطكرىا المجتمعات تقدـ فى كميماً  بارزاً  دكراً  العممي البحث ييؤد

 فاف العممي بالبحث أىمية مف الدكلة تكلية بما يقاس دكلة ألى التقدـ ىذا كاف كاذا كاالجتماعية
 العممي البحث تمكيل مصادر اك يالعمم البحث عمى االنفاؽ جانب مقدمتيا فى تتطمب النجاح مقكمات

  بفاعمية كتميز . كظائفيا داءأ مف يمكنيا البحكث كمراكز لمجامعات الالـز التمكيل تكفير حيث
  القطاع الخاص فى الدكؿ المتقدمة -أ

 الرسمية غير أك الرسمية المؤسسات مف سكاء الدعـ إلية يكجة المتقدمة المجتمعات فى العممي البحث
 الدكؿ فى كالعكس كاالجتماعية االقتصادية لمتنمية داعـ استثماري  منتج إلى العممي البحث تترجـ ألنيا

 العاجمة. الحمكؿ  تتطمب مشاكل مف يالعمم البحث يحيط لما نظرا المأمكؿ اليدؼ يتحقق لـ العربية

بدعـ يزيد عف ما تخصصو  يفى دعـ البحث العمم ىاماً  معب القطاع الخاص فى الدكؿ المتقدمة دكراً ي
التى حصمت عمييا مف تطبيق نتائج البحكث العممية حيث ترى تمؾ  الحككمة نتيجة تزايد فرص االستثمار

                                                           
1
 خالد عبد الجليل دويكات : دور الدراسات العليا والبحث العلمى فى تحميك التنمية المستدامة  ، جامعة المدس المفتوحة ، بدون - 

       paper/ -http://www. scholar.najah .edu/sites/default/files/conference 
1
، مارس ،  397حسين بن العارية : دور التعليم فى النمو االلتصادى مع االشارة الى حالة الجزائر ، مجلة المستمبل العربى العدد  - 

  77، ص  1111
  14، 11، ص 1997انظر  دمحم نبيل نوفل : التعليم والتنمية االلتصادية ، مكتبة االنجلو المصرية، الماهرة ، -
3
يونيو  411. عاصم شحادة على : تمويل البحث العلمى  وأثرة فى التنمية البشرية  ماليزيا نموذجا ، مجلة المستمبل العربى العدد - 

  79،ص 1111
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يجابية ضركرة لتحقيق النجاح كاستمراره كبالتالى ىذة النظرة اإل ينفاؽ عمى البحث العممف اإل أالبمداف 
يجابى عمى زيادة حجـ إنشطة االقتصادية كتنكعيا لة مردكد أل كتزايد حجـ ا ، يألىمية البحث العمم

لمحصكؿ عمى مزيد مف التكنكلكجيا المتقدمة فى  يستثمارات كالتشجيع عمى تقديـ الدعـ لمبحث العمماإل
فى  0212لبيانات عاـ  طبقاً  ستخداـ المكارد االقتصاديةإك طرؽ ككسائل انتاجية ترشد مف أنتاج اإل 
% قطاع عاـ كفى الياباف بمغ معدؿ الدعـ 32% مقابل 72يساىـ القطاع الخاص بنسبة  1انياالم

% 52كفى أمريكا تتعادؿ النسبة بيف  ي% مف مكازنة البحث العمم81المقدـ مف القطاع الخاص نحك 
% ، فى  63% لمقطاع العاـ ، كفى سنغافكرة يساىـ القطاع الخاص بنسبة  52لمقطاع الخاص ك 

 . 0بحاث كالتطكيراألنفاؽ العاـ عمى مف اإل  % 50يل نسبة سرائإ
 القطاع الخاص فى الدكؿ العربية  -ب

فنجد بينيما يختمف كضع القطاع الخاص فى الدكؿ المتقدمة عف الدكؿ العربية كال كجو لممقارنة 
%  مف مجمكع 82حكالى   يكبر فى تمكيل البحث العممحيث تتحمل الحككمة النسبة األ  العكس تماماً 

% مف مصادر  7،  كىى نسبة ضئيمة % لمقطاع الخاص 3التمكيل المخصص لمبحكث كالتطكير مقابل 
، عمى سبيل المثاؿ تقدر أكاديمية البحث العممي كالتكنكلكجيا فى مصر إف القطاع  0229عاـ 3مختمفة

المساىمة المتدنية مف قبل  ىذة% فقط مف االنفاؽ عمى البحكث فى مصر  5الخاص يساىـ بحكالى 
أدت إلى تراجع نسبة المنتجات عالية التقنية مف بيف الصادرات القطاع الخاص لممؤسسات البحثية 

 الصناعية كالسيما فى دكؿ الخميج كيعزي ذلؾ الى :
كدكرة فى زيادة االنتاج كزيادة القدرة التنافسية  يعدـ تقدير القطاع الخاص ألىمية البحث العمم -

 .دة المنتجات لجك 
 . يعتمادات المالية فى المكازنات المخصصة لمبحث العممعدـ كفاية اإل  -
 ضعف تفعيل الشراكة بيف الجامعات كمراكز البحكث العممية كمؤسسات القطاع الخاص  -

ردف كُعماف كقطر كالمغرب كتكنس كاإلمارات العربية المتحدة حيث يمكؿ مف ىذة القاعدة األ 4إستثناًء 
القطاع الخاص مقدار الثمث مف حجـ االنفاؽ عمى البحث كالتطكير حيث يساىـ القطاع الخاص بنسبة 

،  0211% فى اإلمارات العربية المتحدة عاـ 09، 0212% فى المغرب عاـ 32% فى تكنس ، 05
 .  02115% عاـ 04، ُعماف  0210% عاـ 06كقطر 

                                                           
1
 االردن – عمان ، للتكنولوجيا سمية االميرة جامعة ، العلمى البحث تمويل فى الخاص المطاع دور بعنوان ندوة.  بطارسه عيسى - 

 11،ص 1111
1
منصور بن عوض المحطانى : االنفاق على البحث العلمى الجامعى بين الوالع والمامول  ، بحث ممدم الى ورشة عمل ) طرق تفعيل  - 

ذو  11 -9وثيمة اآلراء للملن عبداللة بن عبد العزيز آل سعود حول التعليم العالى ( المنعمدة فى جامعة الملن عبد العزيز ، جدة ، الفترة 
 ، بدون   1115فبراير ،  1 –يناير  31 - 1415الحجة 

3
، ص  1111الصادر فى أغسطس  633على التركى : مستمبل البحث العلمى فى الوطن العربى مجلة العربى . العدد  الشهرى رلم  - 

12 
4
                            انظر الرابط:  441الخاص بالدول العربية ،  ص  17الفصل 1115الصادر عام  1131تمرير اليونسكو  - 

https://en.unesco.org/sites/default/files/usr15_the_arab_states_ar.pdf  
5
   444) نفس المرجع (  ص  1131تمرير اليونسكو  - 

https://en.unesco.org/sites/default/files/usr15_the_arab_states_ar.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/usr15_the_arab_states_ar.pdf
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مع القطاع الخاص مف كجية نظر المسئكليف المشاكل كالتحديات التى تحكؿ دكف التعاكف  -أ
 :  1بالجامعات

 ضعف رغبة المؤسسات الخاصة فى المشاركة فى تكاليف المشركعات البحثية . -
ضعف ثقة منظمات القطاع الخاص بمخرجات الجامعات مف الميارات البشرية كالبرامج كاألبحاث  -

 . كالدراسات العممية كعدـ اقتناعيـ بفائدتيا لمنظماتيـ
ضعف الثقة فى اإلمكانيات كالخبرات الكطنية حيث تمجأ المؤسسات الخاصة الى التعاقد مع مؤسسات  -

 بحثية أجنبية لمحصكؿ عمى االستشارات كاجراء البحكث .
 المشاكل التى تعترض تعاكف القطاع الخاص مع الجامعات مف كجية نظر رجاؿ األعماؿ -ب
الجامعات تقكـ عمى أسس عممية لمبحث ك ة بمراكز البحكث عدـ كجكد برامج كخطط محددة كمنتظم -

 كالتطكير باجراء بحكث تطبيقية تعالج مشكالت منظمات األعماؿ .
نتاجية كما تكاجيو مف مشكالت لمقطاعات اإل  يعدـ ارتباط المناىج التعميمية كالتدريبية بالكاقع الحال -

 فى المنيج التعميمي  يدكف التطبيق ي كتفاء بالجانب النظر كاإل 
 إفتقار الجامعات الى كجكد مراكز متخصصة لتحكيل نتائج األبحاث العممية الى منتج لمتسكيق  -
 
 يدكر الحككمة فى دعـ كتمكيل البحث العمم -3

% مف 82فى الدكؿ العربية حيث يبمغ حكالى  يلنظـ البحث العمم يالممكؿ الرئيس ييعد القطاع الحككم
مع  يالبحث العمم دعـبراز دكر الحككمة فى إ مجمكع التمكيل المخصص لمبحكث كالتطكير لذلؾ نتناكؿ

 فى الدكؿ العربية كالدكؿ المتقدمة   ينفاؽ عمى البحث العممجراء مقارنات بيف اإل إ
 فى المتقدمة  ياالنفاؽ عمى البحث العمم – 1

  يستطاعت الدكؿ المتقدمة بما يتكافر لدييا مف  آليات تكفير التمكيل الالـز لإلنفاؽ عمى البحث العممإ
كبر مف مصادر عديدة حيث يتبنى القطاع الخاص كالمؤسسات كالشركات االنتاجية كالبنكؾ النصيب األ 

 تى يقدميا رجاؿ االعماؿ مف التمكيل  الى جانب الجامعات كالمؤسسات التعميمية  كاليبات كالتبرعات ال
ترليكف دكالر ،فقد بمغ  1,7بقيمة  ي% مف حجـ االنفاؽ العالم82حيث تستخكذ ىذه الدكؿ عمى نسبة 

ى  أبميكف دكالر  168فى الكاليات المتحدة االمريكية بأكثر مف  يحجـ االنفاؽ السنكى عمى البحث العمم
% مف  04بميكف دكالر بنحك  132ف تنفق حكالى جمالى ماينفقة العالـ كمو  ، كالياباإ% مف  30نحك 

 0212الى  0227خالؿ الفترة  يلمبحث العمم يكركبانفاؽ العالـ كمة كما بمغت ميزانية االتحاد األ 
 .0بميكف يكرك  322حكالى 

                                                           
1
يرى : العاللة بين الجامعات والمطاع الخاص ودورها فى تحميك جودة التعليم العالى فى الجمهورية اليمنية ورلة خالد حسن على الحر - 

ترة بحثية ممدمة الى المؤتمر العلمى الرابع بعنوان" جودة العليم العالى نحو تحميك التنمية المستدامة "جامعة عدن ، جمهورية اليمن ، الف
 :  انظر الرابط -   11ص ،   1111اكتوبر  13-11من 

adc.com/5thConference_papers/privatesector.htm-http://uniaden  
1
 1113يونية  15ونية ، محسن الندوى : ازمة البحث العلمى فى العالم العربى : الوالع والتحديات ، مجلة العلوم المان - 

http://uniaden-adc.com/5thConference_papers/privatesector.htm
http://uniaden-adc.com/5thConference_papers/privatesector.htm
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 ياالجمال يكالتطكير كنسبة مف الناتج المحم البحث ماليزيا عمى انفاؽ بمغ فى دكؿ جنكب شرؽ آسيا
  0213.1% كذلؾ عف عاـ  0,05كاستراليا  % 0,20كسنغافكرة %  1,13
 يمف الناتج المحم 0%  4,58نحك  0217عاـ  ينفاؽ عمى البحث العممإل سرائيل بمغت نسبة اإفى 
%  32.6ما يكازى نحك  يكاف معدؿ ماتنفقة عمى البحث كالتطكير فى مؤسسات التعميـ العال ي جمالاإل

عمى الركاتب كالمنشآت كالتجييزات  يكالباق يمف المكازنة العامة الحككمية المخصصة لمتعميـ العال
 (  .0218مميار دكالر ) طبقا الحصاءات اليكنسكك  372,59كازداد حجـ انفاقيا الى  3كالصيانة 

 فى الدكؿ العربية   ياالنفاؽ عمى البحث العمم -ب
مايصرؼ عمى  عمى ماتخصصة الدكلة ليذا الغرض كغالباً  كمياً  التمكيل فى الدكؿ العربية اعتماداً يعتمد 

ىميا انخفاض أالكجة الصحيح  حيث تكاجو المؤسسات البحثية كالجامعية العديد مف المعكقات مف 
دنى باإلضافة الى ت يمستكيات التمكيل كضعف الحككمات عف تكفير التمكيل الالـز لمبحث العمم

  4يسيامات القطاع الخاص فى البحث العممإ
كالتطكير فى العالـ  كاف  يعمى البحث العمم نفاقاً إقل اف الدكؿ العربية األ  02125ذكر تقرير اليكنسكك 

% مف  1. % ، 1فيك يتراكح بيف يمستكى االنفاؽ اليزاؿ دكف المعدؿ المتكسط عمى المستكى العالم
 . ياالجمال يالناتج المحم

كدعت  منظمة اليكنسكك الدكؿ العربية خاصة دكؿ الخميج النفطية الى بناء اقتصاد يقـك عمى االبتكار 
نيا الضماف اآلمف لمبالد مف الغذاء كالمياه كالطاقة فى ظل ما تشيده أسعار النفط مف كالمعرفة أل 

ف أداء نظـ أكالتكنكلكجيا  ك ية فى مجاؿ العمكـ  . تقمبات كتكقعات حكؿ نفاذ المكارد النفطية مستقبالً 
 الزاؿ ضعيف فيما يتعمق بتكليد   يالتعميـ العال

نيا تفتقر الى قاعدة قك أال إعمى الرغـ مف الثركة التى تتمتع بيا البالد العربية  ونأكأشار التقرير الى 
 .المعرفة 

عف عاـ  6ياالجمال يالمحم. % مف الناتج 03فى مصر ال يتعدى االنفاؽ عمى البحث كالتطكير 
 0226عاـ .%64، المغرب  0213عاـ .%17 ُعماف ، 0213عاـ  %2,68ازداد الى  ،0226

،  0213عاـ  % 2,24كالبحريف  0210عاـ % 2,68تكنس  0212عاـ  %2,73ارتفع الى 
 . يالناتج المحمى االجمالمف  0213% عاـ  2,32الككيت 

أقل مف المعدؿ  كاضحاً  نخفاضاً إفى الدكؿ العربية يشيد  ينفاؽ عمى البحث العممف اإل أيتضح مف ذلؾ 
نفاؽ ف نسبة اإل أمـ المتحدة كمنظمة األ يحيث تعتبر معايير المنظمات الدكلية مثل البنؾ الدكل يالعالم

                                                           
1
 انظر الرابط : 671،ص  17الفصل رلم  1115الصادر عام   1131تمرير اليونسكو  - 
 _and_oceania_ar.pdfhttps://ar.unesco.org/sites/default/files/usr15_southeast_asia 
1
 تمرير البنن الدولى  انظر الرابط :    - 

https://data.albankaldawli.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS  
3
 26، ص 1111، أغسطس ،  633مجلة المستمبل العربى ، العدد د. على التركى  مستمبل البحث العلمى فى الوطن العربى  ،   - 
4
 1 -هـ  1416صفر  11،  13431د. حمد بن عبدهللا اللحيدان : تمويل البحث العلمى والتطوير ، جريدة الرياض اليومية ، العدد  - 

 ، بدون 1115ابريل 
5
  1111منظمة االمم المتحدة للتربية والعلوم والثمافة : تمرير اليونسكو عن العلوم  - 

http:// Libya- unesco.org/documents.ar/2010-unesco science repot-summary-ara.pdf         
   

6
 414الخاص بالدول العربية ، ص  17الفصل رلم  1115عام  1131تمرير اليونسكو للعلوم  - 

https://ar.unesco.org/sites/default/files/usr15_southeast_asia_and_oceania_ar.pdf
https://data.albankaldawli.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS
https://data.albankaldawli.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS
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% تككف حرجة كدكف 1% الى  1.6% تككف جيدة كمف 1.6% الى 0% ، كمف 0أكثر مف  يالمثال
 . 1ف معظـ الدكؿ العربية تقع فى المنطقة الحرجة  أكبالتالى نجد  ذلؾ ضعيفة جداً 

 تية : سباب اآلفى الدكؿ العربية الى األ ينفاؽ عمى البحث العمميرجع ضآلة حجـ اإل 
نحصار تفكيره إنساف عمى حالة الفقر العامة التى تسكد معظـ الدكؿ العربية فالفقر بطبيعتو يجبر اإل  -

 .ستثمار القدرات العقميةإبداع كالحد مف اإلمكرة المعيشية كتقمل مف أفى تدبير 
 .1بتكاربداع كاإلكتشافات العممية كعدـ تكفير المناخ لتشجيع اإلكاإل  يغياب ثقافة أىمية البحث العمم -
بحاث كنتائجيا تسكيق األلجيزة متخصصة أافتقار أغمب المؤسسات العممية كالجامعات العربية الى  -

 .الى الجيات المستفيدة  مما يدؿ عمى ضعف التنسيق بيف مراكز البحكث كالقطاع الخاص 
تكجية المكارد المالية الى االنفاؽ عمى التسميح كالقكة العسكرية بسبب االضطرابات كمكاجية العناصر  -

 .االرىابية التى شيدتيا معظـ الدكؿ العربية فى اآلكنة األخيرة 
 

 خضر لتمكيل االقتصاد األ الدكلية جيكد ال  -رابعاً 

 يلعدـ كجكد الكعى الكاف ستثمار األخضر نظراً عقبات مف أجل جذب رأس الماؿ لإل العربيةتكاجة الدكؿ 
رباح كضعف القدرات التقنية لممؤسسات المالية ، فالعديد مف البنكؾ ليسكا عمى دراية بييكل األ 

نتشار إتزايد رغـ ستثمارات الخضراء مما يجعميا تحجـ عف منح القركض الالزمة كالمخاطر الخاصة باإل
 .لتحقيق التنمية المستدامة  فى دكؿ العالـ المتقدـ  خضرظاىرة التمكيل األ

بحاجة الى التغمب عمى المشاكل العربية مة الداعمة لممشركعات الخضراء في الدكؿ إف السياسات العا 
شراؾ القطاع الخاص إتنمية الميارات مع ضركرة أىمية ك  يالدعـ المال تعزيز عمىالرئيسية كأف تعمل 

مما يزيد   3لتغير المناخ  يلمتصد ستثمار كالمشاركة فى تنفيذ مشركعات الطاقة النظيفةاإل فى فرص
  المستداـ كاإلستثمار األخضر التمكيل عمى الحصكؿ فرصمف 

كفقا  4األخضر بمفيكمة الشامل يعرؼ التمكيل األخضريندرج التمكيل األخضر ضمف مصطمح االقتصاد 
االستثمارات كالقركض التى تمكؿ المشركعات اليادفة الى حماية  "لمؤسسة التمكيل الدكلية عمى أنو

كطبقا لبيانات مؤسسة التمكيل الدكلية فقد سجمت القركض "  البيئة كالمحافظة عمى المكارد الطبيعية
 لي% مف إجما15نشطة الخضراء نسبة القطاعات التى تركز عمى األ  المخصصة لتمكيل المشاريع فى

 . 0214مميار دكالر فى عاـ  1122الى  ياقيمة القركض تصل قيمت

                                                           
1
 46333ماجدة عطية : تدهور البحث العلمى يرجع  الى فشل نظام التعليم وانخفاض الميزانية ، جريدة االهرام المصرية ، العدد  - 

 م ، بدون 1113أكتوبر  14 –ه  1434ذو الحجة  9الصادر فى 
1
 45ص 1113يونيو  15المانونية ،  محسن الندوى : ازمة البحث العلمى فى العالم العربى : الوالع والتحديات ، مجلة العلوم - 
3
طارق الحميدى : خبراء يؤكدون أهمية المطاع الخاص فى تحفيز االلتصاد األخضر ، جريدة الرأى ، عمان ، االردن ،العدد الصادر  - 

  17/11/1116فى 
4
، صحيفة لوسيل المطرية العدد  أحمد فضلى : التنويع األخضر واالستثمارات النظيفة عنوان النشاط االلتصادى المرحلة الممبلة - 

               https:      www. lusailnews.net   article   politics   Qatarانظر الرابط :  1112اكتوبر  7الصادر فى 

ظمة مبادرة سندات المناخ  من،   يطلك أسم السندات الخضراء على اصدارات السندات التى ترتبط باالستثمارات الصديمة للبيئة *  
تعتمد الطبيعة الخضراء للسندات.والصكون الخضراء هى نوع من األدوات المالية التى تتيح للمصدرين ممرها لندن غير هادفة للربح 

استخدام عائداتها لتمويل االستثمارات فى الطالة المتجددة أو األصول البيئية ، وتصدر من جهات حكومية او خاصة التى تعمل فى 
 المجال البيئى او المشاريع الخضراء 
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 *صدارات السندات كالصككؾ الخضراء إ -1
فى  أساسياً  أنة بإمكاف أسكاؽ الماؿ أف تمعب دكراً  1 0217فى تقرير صدر لمبنؾ الدكلى فى ديسمبر 

كتعتبر السندات الخضراء مف خيارات التمكيل  يتعبئة التمكيل الالـز لدعـ التزامات اتفاؽ باريس المناخ
المتاحة لممؤسسات الراغبة فى دعـ االستثمارات المناخية كالبيئية كتسمى السندات الخضراء ألف 

مشركعات النقل الحككمية عكائدىا تستخدـ لتمكيل المشاربع الخضراء مثل مشاريع الطاقة النظيفة أك 
 .التى تقمل مف االنبعاثات 

كمؤسسة التمكيل الدكلية، كانت مف الركاد فى تطكير  يف مجمكعة البنؾ الدكلى ممثمة فى البنؾ الدكلإ 
 0213كفى عاـ  0228أكؿ سند أخضر فى عاـ  يسكؽ السندات الخضراء، حيث أصدر البنؾ الدكل

ة مميار دكالر، مبقي عالمياً  معيارياً  أخضراً  ؤسسة تصدر سنداً صارت مؤسسة التمكيل الدكلية أكؿ م
 مساىمة بذلؾ فى تحكيل سكؽ السندات الخضراء مف األسكاؽ المتخصصة إلى األسكاؽ العامة.

 
 العالـ دكؿ مف  العديد  إىتـ ةمف حرص الدكؿ عمى تحقيق تنمية مستدامة كصديقة لمبيئ نطالقاً إ    

 األخضر االقتصاد دعـ فى ألىميتيا الخاص القطاع مف كأ الحككمة مف سكاء الخضراء الصككؾ باصدار
 االقتصادية التكجيات مع متكافقاً  الصككؾ ىذة طرح يككف  فأ عمى لمبيئة الصديقة المشركعات كتمكيل
 بالمشركعات الميتميف المستثمريف مف عدد أكبر استقطاب أجل مف مناسب عائد ليا يتكافر فأك  لمدكلة
ليذة السندات  صداراً إطبقا إلحصاءات مبادرة سندات المناخ أف مف أكثر الدكؿ ك  ، البيئة صديقة

 يجمالإ% مف 56الكاليات المتحدة كالصيف كفرنسا فقد شكمت حصة ىذة الدكؿ الثالث مانسبتة 
جمالى السندات الخضراء التى  87,28أى مايقدر بنحك  0217صدارات عاـ اإل مميار دكالر أمريكى ، كا 
مميار دكالر بزيادة بنسبة  155,5بمغت نحك  يعمى المستكى العالم 0217ـ إصدارىا حتى نياية عاـ ت

    .مميار دكالر  87,0بنحك  التى قدرت 0216% عف عاـ 78
رجنتيف كتشيمى كماليزيا كسنغافكرة كما تبعيـ عدد مف الدكؿ بسكؽ السندات الخضراء مثل األ  

قامت شركة تاداك إنيرجى باصدار أكؿ صؾ أخضر فى ماليزيا في يكليك ندكنيسيا ، فقد أكسكيسرا  ك 
مميكف دكالر لتمكيل مشركع الطاقة  58مميكف رينغيت ماليزى أى مايعادؿ  052كبمغت قيمتة  0217

الصككؾ  يجمالإبمغ  كقد  دكالر مميار 1,05الشمسية كما أصدرت اندكنيسيا صؾ أخضر بقيمة 
صدارات فى إغمبيا أمميار دكالر  0,105نحك  0218، 0217ى العاميف صدارىا فإالخضراء التى تـ 

 0ندكنيسى كالسكؽ الماليزى .السكؽ األ 
خضر فقد بمغت عمى مستكى عمى الرغـ مف أىمية السندات ك الصككؾ الخضراء فى تمكيل االقتصاد األ

فى عاـ  ، العربية محدكد لمغايةصدارات الدكؿ إمازالت  ونأال إمميار دكالر  105نحك  0217العالـ عاـ 
لتمكيل مشركعيف  سندات صديقة لمبيئة استخدمت عائداتيا جزئياً 3أصدر بنؾ التنمية االفريقى  0213

                                                           
1
 اهيم : مصر تتجه للتمويل األخضر ودعم مشروعات صديمة للبيئة ، اإلكونوميست المصرية ، انظر الرابط:فاطمة ابر - 

                                                                               3691=?p www.economistegy.com     https:  
1
 الرابط: 1112اكتوبر ،جريدة لوسيل ، لطر ، أحمد فضلى : السندات والصكون الخضراء يدعمان االلتصاد  ،  - 

https://lusailnews.net/article/politics/qatar/07/10/2018  
3
، اغسطس 14273عربى للبيئة والتنمية )أفد( تخضير أموال المطاع الخاص ، مجلة البيئة والتنمية العدد رلم االمين العام للمنتدى ال - 

1112 

https://lusailnews.net/article/politics/qatar/07/10/2018
https://lusailnews.net/article/politics/qatar/07/10/2018


 
 

33 
 

صدار سندات صديقة لمبيئة فى الدكؿ إطمق بنؾ أبك ظبى الكطنى أ 0217فى تكنس كمصر ، كفى عاـ 
أطمق  يفى دكؿ مجمس التعاكف الخميج ك،  0200مميكف دكالر تستحق فى عاـ  587العربية بقيمة 
مميكف دكالر كدفعة أكلى لتمكيل قطاعات الطاقة  522سندات خضراء بقيمة  يالكطن يبنؾ أبك ظب

 المتجددة ككفاءة الطاقة لتحفيز مشاريع التنمية المستدامة .
ردف يتـ تقديـ التمكيل األخضر مف خالؿ القنكات العامة مثل صندكؽ تشجيع الطاقة المتجددة فى األ 

 .كترشيد الطاقة باالضافة الى البنكؾ التجارية كالمؤسسات المالية الدكلية 
 الرىف العقارى األخضر   -0

ات التمكيل األخضر لمتنمية باطالؽ مبادر  يفى دكلة قطر قاـ عدد مف البنكؾ التجارية كبنؾ قطر الكطن
خضر األ ي العقار  سكاف تحت عنكاف الرىفأك مايعرؼ لدى جميكر عمالء تمؾ البنكؾ ببرنامج قرض اإل

سعار ميسرة لمفائدة مع تمديد فترات أصحاب العقارات الصديقة لمبيئة بالذى ييدؼ الى تقديـ الدعـ أل
ة العاممة فى قطاع الزراعة طكالمتكس السداد ، كما يقدـ بنؾ قطر لمتنمية التمكيل لمشركات الصغيرة

 كالثركة السمكية كالثركة الحيكانية  بيدؼ تحقيق االكتفاء الذاتى كالحفاظ عمى المكارد الطبيعية .
  Regional Center For Sustainable Finance 1المركز االقميمى لمتمكيل المستداـ  -3

إلسراع كتيرة التحكؿ الى االقتصاد  (RCSF)لمتمكيل المستداـ  يقميمنشاء المركز اإلإقررت مصر 
 0232كرؤية مصر  0232خضر كالمستداـ كتحقيق أىداؼ األمـ المتحدة لمتنمية المستدامة األ

كمكاكبة التطكرات العالمية فى تقديـ حمكؿ أكثر مركنة فى ظل تغير المناخ كندرة المكارد الطبيعية 
 : ييدؼ المركز الىية الشاممة كالحاجة الممحة لمتنمية االقتصادية كاالجتماع

 نشر الكعى  بثقافة التنمية المستدامة كالتكعية بأىمية التمكيل المستداـ  -
  تقديـ الدعـ الفنى كالمشكرة لممستثمريف كستثمارات الى المشركعات الصديقة لمبيئة تكجية اإل -
جراء          التعاكف مع المراكز المثيمة فى الخارج بيدؼ تبادؿ الخبرات فى مجاؿ التمكيل المستداـ ك  كا 

 . التقييـ البيئى كالمجتمعى لممؤسسات
اشراؾ كافة المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة كالتى لدييا القدرة عمى فتح أسكاؽ عمل جديدة خاصة  -

 لة كرفع معدالت النمك  فى مجاالت التصنيع لخفض معدالت البطا
2*برنامج تمويل االقتصاد األخضر  4 -   

يساعد الشركات المصرية عمى أف تصبح أكثر   GEFF برنامج تمكيل االقتصاد األخضرأعدت مصر 
البنكؾ  خالؿ ستثمار في التكنكلكجيات عالية األداء عبر تكفير التمكيل مفمف خالؿ اإل تنافسية 

مميكف يكرك  142بقيمة إلى االقتصاد األخضر في مصر  البرنامج يدعـ التحكؿ ،  المحمية المشاركة
ستثمارات الصغيرة لمطاقة المتجددة كذلؾ لممساعدة في الحد مف تأثير أسعار لتمكيل كفاءة الطاقة كاإل

                                                           
11

  www.fra.gov.eg/content/efsa_news  /دمحم عمران : الهيئة العامة للرلابة اإلدارية ، الرابط : - 
1
  /https://www.rcreee.org/ar/projectsالمركز اإللليمى للطالة المتجددة وكفاءة الطالة ، برنامج تمويل االلتصاد األخضر   - 

بنن و الوكالة الفرنسية للتنمية بالتعاون مع البنن األوروبي العادة االعمار والتنمية برنامج تمويل االلتصاد األخضر في مصر ممدم من *

التابع للبنن  وصندوق المساهمين الخاص الخاص باالتحاد األوروبي برنامج دول الجوار لالستثمار ، و يدعمه مالياااالستثمار األوروبي
 ألوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية.ا

 

http://www.fra.gov.eg/content/efsa_news
https://www.rcreee.org/ar/projects/
http://www.ebrd.com/home
http://www.afd.fr/lang/en/home
http://www.eib.org/
http://www.eib.org/
http://www.eib.org/
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/neighbourhood-wide/neighbourhood-investment-facility_en
http://www.ebrd.com/who-we-are/our-donors/multi-donor-funds.html#ssf
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بنؾ قطر  البنكؾ المحمية المشاركة الطاقة المتزايدة مف خالؿ االستثمارات يعمل البرنامج محميا مف خالؿ
 : مصر، كتشمل المشاريع المستيدفة ما يمي كبنؾ الككيت الكطني، مصر  الكطني األىمي

 ( االستثمارات في المعدات أك النظـ التي تؤدي إلى تحسف في أداء الطاقة في العمميات التجارية1)
 االستثمارات التي تشجع استخداـ الطاقة مف المصادر المتجددة( 0)
 ستثمارات المتعمقة بيا.االستثمارات الخاصة بالمباني التجارية المممككة ممكية خاصة أك اإل (3)
  1البنكؾ الخضراء  -5

تعتبر البنكؾ الخضراء ) الصيرفة الخضراء( مصدر مف مصادر التمكيل المستداـ تسعى الى تقميل 
نتقاؿ الى اقتصاد يحافع عمى البيئة سراع باإل تكاليف الطاقة كتحفيز القطاع الخاص عمى االستثمار كاإل

مف االنبعاثات الحرارية كيحافع عمى حقكؽ األجياؿ المقبمة مف التغيرات المناخية كتطبيق تقنيات الطاقة 
يزيا بنككا كطنية تيدؼ الى تشجيع قد أنشأت كل مف المممكة المتحدة كاستراليا كالياباف كمال،فالنظيفة 

 32القطاع الخاص فى تقنيات الطاقة النظيفة ، كساىـ مجمكع البنكؾ الخضراء فى العالـ بما يقرب مف 
 .ستثمارات فى مجاؿ الطاقة النظيفة مميار دكالر مف اإل

كساىـ  0211فى الكاليات المتحدة االمريكية أنشأت كالية ككنيكتيكت أكؿ بنؾ أخضر فى الكالية عاـ 
 0 0213مميكف دكالر فى استثمارات المشركع  تبعيا نيكيكرؾ فى عاـ  663بمبمغ 

ت الطاقة متخدسلو لمقياـ بعمميات سحب كايداع كا فرعاً  57فى اليند أطمق أحد بنككيا مبادرة عبر 
مسية لتشغيل الماكينات كتدكير مخمفات الكرؽ ككذلؾ ىكلندا اشترطت تقديـ تمكيل لمشركات التى الش

 .تراعى مبادىء االستدامة البيئية كالثقافية كاالجتماعية 
نظـ اتحاد المصارؼ العربية مؤتمرا "حكؿ استراتيجيات البنكؾ المركزية كالبنكؾ نحك التحكؿ لمصيرفة 

الخضراء تشجع عمى تبنى الممارسات الصديقة لمبيئة كتسيـ فى الحد مف  الخضراء " كاف الصيرفة
 .اآلثار السمبية لمتغير المناخى بما يعيد تكازف النمك العالمى 

بقضايا التنمية المستدامة كالتكافق مع المعايير  كبيراً  ىتماماً فى مصر إ المصرى  البنؾ األىمىيكلي 
، 0218مميار جنيو فى يكنيك  4.8 نحكفى مجاؿ الطاقة المتجددة  المشركعات بمغ تمكيل فقد،  البيئية
مميكف جنيو خالؿ الفترة مف  68البنؾ مشركعات تكفيق األكضاع البيئية بقيمة مكؿ كما 

اتفاقية خدمات البنؾ الرائد مع كزارة  كقعإلى أف البنؾ  مشركع الفتاً  422لما يقرب مف  0225/0227
مرحمة الثالثة مف مشركع التحكـ فى التمكث الصناعى كالبالغ إجمالى تمكيمة البيئة كىك ما يعد تنفيذ لم

ىناؾ جيكد تبذؿ مف جانب مجمكعة العشريف كمجمكعة  يعمى الصعيد الدكل ، مميكف يكرك 14.5
مستداـ كتعزيز فرص نمك االقتصاد  يقامة نظاـ مالإالدكؿ السبع كاألمـ المتحدة بيدؼ تشجيع جيكد 

اعى الضكابط البيئية كقد أدى ىذا الى كضع أساس القامة نظاـ مالى مستداـ لتحقيق األخضر الذى ير 
 3.تنمية متكازنة 

 
                                                           

1
  www.Economist.egy.com.  2/1112/ 15فاطمة ابراهيم :مصر تتجة الى التمويل األخضر ، جريدة االلتصادية المصرية ،  - 
1
  cgc.htm-http://www.coalitionforgreencapital.com/aboutlالبنن األخضر ،الرابط :  - 

7-https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%ref            
3
 www.Economist.egy.comفاطمة ابراهيم : مصر تتجة للتمويل األخضر ، ) مرجع سبك ذكرة (   - 

https://ebrdgeff.com/egypt/ar/the-programme/stakeholders/
http://www.economist.egy.com/
http://www.coalitionforgreencapital.com/about-cgc.htm
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1#cite_ref-7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1#cite_ref-7
http://www.economist.egy.com/
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 الثالث بحثالم 
 فى مجاؿ االقتصاد األخضر مستقبمية  يةكرؤتجارب ناجحة                       

 
 المفركضة عمى القيكد ظل في كاالجتماعية االقتصادية التنمية تعزيز في تحديات اليكـ الحككمات تكاجو 

لذلؾ سعت الكثير مف دكؿ العالـ النامى . البيئي كالتدىكر المناخي التغير عف الناجمة كالمخاطر المكارد
 ستراتيجيات الفعالة التى تيدؼ الى التكجو نحكجراءات كرسـ السياسات كاإلكالمتقدـ فى اتخاذ مف اإل

 كالتنمية االقتصادية المناخي التكيف كسيكلة مكاردالكفاءة فى إستغالؿ ال يحقق شامل أخضر اقتصاد
خيارًا لمبقاء  كليس ضركرة اآلف أصبح كتحقيق مستقبل أكثر استدامة لمبشرية ك  الفقر مف كالحد

 كالتعايش مع المستجدات كالمتغيرات العالمية .
تزداد فييا انبعاثات ىناؾ محاكالت جادة مف بعض الدكؿ العربية خاصة الدكؿ الخميجية النفطية التى  

كالتمكث البيئى  فى التحكؿ الى الطاقة النظيفة  ي حتباس الحرار ثانى اكسيد الكربكف  المسبب لظاىرة اإل
طف لكل فرد سنكيا فى قطر  58التقميل مف انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربكف التى بمغت ك المتجددة 

طف  19,1تتجاكز فى الكاليات المتحدة  طف فى االمارات بينما لـ 05,96طف فى الككيت ك 09,44ك
عمى معدالت فى العالـ أف تمؾ المنطقة أطف سنكيا  بما يكضح  1,82طف كالبرازيل  1,18كفى اليند 

            1 فى انبعاثات الغاز الممكث لمبيئة 
ك الرؤية الناجحة فى مجاؿ االقتصاد األخضر  الدكليةالعربية ك  لبعض التجارب مف سياؽ ذلؾ نعرض

 .المستقبمية لمتكجيات الجديدة 
 تجارب بعض الدكؿ العربية   -أكال 
 0 تجربة دكلة االمارات العربية المتحدة ) أبك ظبى ( -1

انشاء مدينة متكاممة تعمل بالطاقة النظيفة ىى مدينة مصدر لتككف  فى أبك ظبى باإلمارات العربية تـ
عمى الطاقة الشمسية كغيرىا مف مصادر الطاقة المتجددة  ،   عتماد إلأكؿ مشركع خالى مف الكربكف با

 .لشركات التقنيات النظيفة  تـ تصميميا  عمى غرار مدينة تسكككبا لمعمكـ بالياباف لتككف مركزاً 
 اقيـ بمدينة مصدر معيد لمعمـك كالتكنكلكجيا يركز عمى الطاقة البديمة كالبيئة  كالتكنكلكجيا النظيفة  -

كالتطكير بالتعاكف مع معيد ماساتشكستش لمتكنكلكجيا الذى  يألنشطة البحث العمم مركزً يضـ المعيد 
المياة الصالحة لمشرب مف % 54 أقل مف % مف الكيرباء ك 51 أقل مف يستخدـ مبنى المعيد بنسبة

 .مارات العربية المبانى التقميدية فى دكلة اإلب مقارنة
المبردة لضماف التحكـ الفعاؿ فى استيالؾ الطاقة داخل المبانى تـ تصميـ نماذج نظـ تخزيف المياة  -

فى مدينة مصدر بالتعاكف مع معيد مصدر لمعمكـ كالتكنكلكجيا لتعزيز قكة التبريد فى المبانى كخفض 
 المدينة  ياستيالؾ الكيرباء خالؿ أكقات الذركة يساىـ ذلؾ فى  المستقبل  فى خفض التكاليف لقاطن

                                                           
1
المستدامة فى ضوء تجارب بعض الدول دراسة حالة مصر ،   المركز الديممراطى العربى : االلتصاد األخضر وأثره على التنمية - 

 :p=47167              :  ?/www.democraticac.de //httpsانظر 49ص 
1
 51، ص  49 ( صالمركز الديممراطى العربى : االلتصاد األخضر وأثره على التنمية المستدامة )مرجع سبك ذكرة - 
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صدر بالتعاكف مع معيد مصدر لمعمـك كالتكنكلكجيا عمى تصميـ كتطكير مركز لتخزيف تعمل مدينة م  -
 الطاقة الكيربائية بيدؼ تطكير كتحسيف البحكث فى مجاؿ ابتكارات الطاقة الكيربائية 

 الصمب كالخشب كالخرسانة مف تـ إقامة مركز إعادة تدكير مخمفات عمميات انشاء مدينة مصدر  -
لمعمـك كالتكنكلكجيا  بتصميـ نظاـ انتاج الطاقة كالزراعة باستخداـ مياة البحر قاـ معيد مصدر  -

المالحة كىى مبادرة أطمقيا " اتحاد أبحاث الطاقة الحيكية المستدامة " بالتعاكف مع )االتحاد لمطيراف ، 
نتاج يز اإل يك أك بى( باعتبارىـ الشركات المؤسسة لمنظاـ لتكفير طرؽ مبتكرة لتعز  كبكينج ، كىانيكيل

مف زراعة نبات الساليككرنيا التى تتحمل ممكحة مياة  ي الزراعى  كالثركة السمكية كانتاج الكقكد الحيك 
 البحر  لخدمة قطاع الطيراف . 

 تجربة المغرب  -0
استطاعت المغرب مف خالؿ ماتمتمكة مف مكارد اقتصادية متنكعة ) النفط كالغاز كمصادر الطاقة 

كالمنجنيز كالحديد كالنحاس (  أف تشكل أساس الصناعات المتنكعة كمصادر  المتجددة كالفكسفات
  .فى مجاؿ التنمية المستدامة  يالطاقة القتصادياتيا تنفيذا اللتزاميا السياس

خضر كما تـ اعتماد خارطة الطريق لمنمك االخضر ، كقد حققت ستثمار األتـ اعتماد مخطط اإل  -
كعة مف المجاالت مثل مراقبة جكدة اليكاء كمكافحة االحتباس الحرارى المغرب انجازات مممكسة فى مجم

 كتطكير الطاقات المتجددة كالكيرباء الريفية 
تعتمد المممكة المغربية فى انتاج الطاقة الكيربائية عمى المحطات الحرارية كتأتى الطاقة المائية فى  -

ميغاكات ، كنتيجة إلىتماـ المممكة  104طاقة الرياح المرتبة الثانية ، كيبمغ اجمالى الطاقة المركبة مف 
تـ انشاء الككالة الكطنية لتنمية الطاقات المتجددة ، كالككالة المغربية  0213بالطاقة المتجددة فى عاـ 

بحاث فى الطاقة الشمسية حياء البحرية ، كمعيد األلمطاقة الشمسية ، كالككالة الكطنية لتنمية تربية األ
 كاستحداث كظائف دائمة جديدة  ،ماية البيئة مف التمكث ، حتأميف مكارد الطاقة  بيدؼجددة كالطاقة المت

األلمانى  1كبنؾ التعمير Zبالتعاكف مع الجيات األجنبية مثل الييئة األلمانية لمتعاكف الفنى المشترؾ  -
 ، كبنؾ االستثمار األكركبى أنشأت المممكة المغربية أربع مزارع رياح ىى :

 ميجاكات بمنطقة عبد الخالق  3,5زرعة ريادية بقدرة م -1
 ميجاكات  12مزرعة بمكقع الفارج بقدرة  -0
 ميجاكات  52مزرعة فى منطقة الككديا البيضاء بسعة  -3
 ميجاكات  62مزرعة بمنطقة الصكيرا بسعة  -4

  .الريفية كالمعزكلةتنمية المناطق  كذلؾ بيدؼ  ميجاكات 104طاقة المزارع األربعة الى  يجمالإليصل 
 خضر قامت بتنفيذ العديد مف البرامج فى القطاعات المختمفة منيا : لممساىمة فى تفعيل االقتصاد األ -
 ميغاكاط  0222محطات  بقدرة اجمالية  5كالذى ييدؼ النجاز  0202المخطط الشمسى  -1
% مف 14ميجاكاط حكالى  0222كالذى ييدؼ الى انتاج  0202مخطط طاقة الرياح المندمج  -0

 .جمالية القدرة الكيربائية اإل
                                                           

1
المركز الديممراطى العربى : االلتصاد األخضر وأثرة على التنمية المستدامة فى ضوء تجارب بعض الدول دراسة حالة مصر :  - 
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 المخطط،ك البرنامج الكطنى لمنفايات المنزلية  ، 10232البرنامج الكطنى لالقتصاد فى مياة الشرب  -3
 كالصندكؽ الكطنى لمبيئة كيساىـ فى تمكيل برامج التأىيل البيئى  ك،الكطنى لتطيير النفايات السائمة 

 كالحد مف تمكثيامكث الصناعى مف خالؿ دعـ مشاريع الكحدات الصناعية كالحرفية صندكؽ الحد مف الت
صندكؽ الحسف الثانى لمتنمية االقتصادية كاالجتماعية  لممساعدة المالية لمبرامج القطاعية كمشاريع ك 

 .تنمية التشغيل كالمساىمة فى تشجيع االستثمار 
 تجربة الجزائر  -3
صالحات كالمبادرات الرامية الى تنكيع االقتصاد كتحسيف مناخ األعماؿ مف اإل باشرت الجزائر عدداً  

 مف الطاقة كحماية البيئة كتطكير فركع االقتصاد األخضر ، كالنيكض بالمجاالت الترابية، أكتعزيز 
  اليػكـ فػي مكعػب متػر مميػكف  1.4 اإلنتاجية قدرتيػا تبمػغ لمتحميػة مصانػع تسػعة تـ إنشاء -
 لتييئػػة كمخطػػط 0202 – 0210المسػػتدامة كالتنميػػة لمبيئػػة كطنيػػة إسػػتراتيجية الجزائر كضعت -

 – 0215 لممنػػاخ كطنػػي كمخطػػط 0232 -0212«  اإلقميـ لتييئة الكطني المخططك  الترابػػي المجػػاؿ
  .التصحػر  مكافحػة أجػل مػف الخضػراء السػدكد كتكسػيع الكربكف  انبعاثات تقميص   0ييدؼ الى  0252

 منيا :طار االقتصاد األخضر إباالضافة الى عدة مشاريع تحققت فى 
 3( بمنطفة حاسى الرمل HYBRIDالمركز اليجيف ) -أ

الطاقة الغاز ( فى الجزائر تعمل بالغاز الطبيعى كالطاقة  –أكؿ محطة لمطاقة اليجينة ) الطاقة الشمسية 
مف الطاقة  32منتج مف الغاز ، ك 102ميجاكات منيا  152الشمسية بطاقة انتاجية تصل الى 

)غاز ثانى  CO2الشمسية ، يحتل عامل البيئة مكانة ميمة فى المشركع فقد تـ تخفيض انبعاثات 
 نة مقارنة مع محطات الطاقة التقميدية طف / س 33222اكسيد الكربكف ( بحكالى 

 مصانع أسمنت بمصافى ) مرشحات النسيج( لمحفاظ عمى صحة المكاطنيف  -ب
اقيمت مصانع االسمنت بمصافى لمحفاظ عمى صحة المكاطنيف ضمف برنامج تجديد كتحديث معدات 

ة البيئة استطاعت مكافحة التمكث تـ اصدارة مف قبل جمعية التسيير بمشاركة مصانع االسمنت ككزار 
اف تحافع عمى البيئة  0212الجزائر بانشاء نظاـ تصفية )مرشحات النسيج ( بمصنع االسمنت عاـ 

 كصحة المكاطنيف 
، يكفر  المياة  3مميكف ـ 962ـ كلدية قدرة تخزيف تقدر  102سد بنى ىاركف ارتفاعة يصل الى  -ج

 الصالحة لمشرب لحكالى أربعة مالييف نسمة 
ضمف برنامج طمكح لتركيب محطات تحمية المياة بطاقة كبيرة منيا تسعة مياة البحر لتحمية محطات  -د

 ./ اليـك كاربعة منيا مبرمجة  hm31,39محطات فى حالة تشغيل بسعة يكمية اجمالية  

                                                           
1
ضر بين فرص النجاح ومؤشرات الفشل فى المنطمة العربية ، مجلة العلوم االنسانية لرين ربيع ، حراق مصباح : خيار االلتصاد األخ - 

 انظر الرابط : – 341ص  – 339، ص  1119يونيو  51، العدد  الجزائر ،لسطنطينية جامعة،

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/103235  
1
 الوطنى االلتصاد لتنويع فرصة الجزائر فى االخضر ،االلتصاد افريميا شمال مكتب ، الفريميا االلتصادية اللجنةاالمم المتحدة  - 

 ( بدون  ) مرجع سبك ذكرة  وتحفيزة،
3
األخضر تنمية مستدامة تكافح التلوث ، مجلة الدراسات المالية و،  يزيد تمرارات ، مرداسى أحمد رشاد ، وآخرين : االلتصاد - 

 . 521، ص  521جامعة أم البوالى ، الجزائر ، ص  1117المحاسبية واالدارية ، العدد الثامن ، ديسمبر ، 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/103235
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/103235
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% قابمة  62مميكف طف مف النفايات سنكيا منيا  13,5دارة النفايات المنزلية تنتج الجزائر إ -ق
 لمتدكير .

 1:  * تجربة االردف
دارة المكارد عمى مدى إالف فرصة عمل كتحسيف  52يؤدى االقتصاد االخضر فى االردف الى استحداث 

سنكات تشمل القطاعات الرئيسية المستيدفة لالقتصاد االخضر كىى الطاقة ، كالمياة ، كالنقل   12فترة 
 كالسياحة ، كالزراعة ، كالنفايات 

تنكيع مصادر الطاقة (  0202 – 0228)حكاـ االستراتيجية الكطنية لمطاقة كفقا أل قطاع الطاقة :
% الطاقة النككية 6ضافة الى إ% الطاقة المتجددة 12% الصخر الزيتى ، 14% الغاز الطبيعى ، 02

% مف اجمالى مصادر الطاقة ، بناء كتشغيل 42% الى 62مما يساعد عمى تقميل استخداـ النفط مف 
كتسميـ مرافق طاقة الرياح كالطاقة الشمسية ، مع ازالة ضريبة المبيعات عمى سخانات المياة بالطاقة 

الضريبية لتشجيع استخداـ السيارات المكفرة الشمسية ، كتقديـ حكافز مالية مثل المنح كاإلعفاءات 
 لمطاقة ، 

 حافظة عمى المياة كمعالجتيا مقطاع المياة :تضمف تحسيف كترشيد كال -ب
ستثمارات الخاصة ستمرار فى الشراكات بيف القطاعيف العاـ كالخاص كاإلاإل قطاع ادارة النفايات : -ج

 .عادة التدكير إفى مجاؿ 
% مف المزارع لتقديـ المنتجات 5تشجيع الزراعة العضكية بيدؼ تحكيل  قطاع الزراعة : يشمل -د

نظمة المتعمقة بكضع العالمات السميمة عمى العضكية كمشاركة الحككمة مف خالؿ سف القكانيف كاأل 
نشاء جمعية تعاكنية لمزراعة العضكية لتكثيق العالقة بيف المنتجيف الزراعييف إكما تـ  السمع العضكية ،

 .مكيف كالقطاع العاـ كالمستي
كيشمل كضع خطط لمسياحة البيئية فى المكاقع الطبيعية مثل البحر  قطاع السياحة المستدامة : -ق

 .قامة السياحية  ماكف اإلأالميت ، مع تكجية الجيكد الى الفنادؽ ك 
قطاع البيئة : تركز كزارة البيئة عمى التنسيق بيف السياسات لزيادة الحفاظ عمى البيئة كتكظيف  -ك

% مف ميزانية 2,25المتخصصيف المؤىميف ذات الخبرة كزيادة االنفاؽ عمى القضايا البيئية كىى تشكل 
 .الحككمة 

 تجربة مصر  -5
أجل تحقيق تنمية كطنية صديقة لمبيئة  كرست مصر جيكدىا الى التكجة نحك االقتصاد األخضر مف

تحافع عمى حقكؽ األجياؿ القادمة مف المكارد الطبيعية ، اتخذت مجمكعة مف اإلجراءات كالتدابير 
 لتحقيق متطمبات اإلقتصاد األخضر منيا :

دراجك  تعديل التشريعات البيئية كتطكير نظـ اإلدارة البيئية -   التنمكية المشركعات فى البيئي البعد ا 
 . الدكلية كالمعايير القكانيف مع لمتكافق

 زيادة التكجة نحك التنمية اإلقتصادية الخضراء األقل اعتمادا عمى الكربكف  -

                                                           
1
 .344 لرين ربيع ، حراق مصباح : خيار االلتصاد األخضر بين فرص النجاح ومؤشرات الفشل ) مرجع سبك ذكرة ( ص - 
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 استكماؿ اإلطار المؤسسى إلدارة الجيكد الكطنية لمتكيف مع آثار التغيرات المناخية  -
يقة لمبيئة كتغميع العقكبات المكقعة ضد تبنى سياسات مالية داخمية محفزة كداعمة لممنشآت الصد -

 1الممارسات البيئية الخاطئة 
تنفيذ العديد مف المشركعات التى تتجو نحك تبنى سياسات االقتصاد بالحككمة المصرية قامت  -

األخضر كالتى تتناسب مع األكلكيات اإلقتصادية كالبيئية لمدكلة كتنفيذ اإلستراتيجية القكمية لمتنمية 
 منيا : 0232 المستدامة

 0مشركع انشاء محطة لمطاقة الشمسية بمنطقة بنباف بأسكاف * 
 1,5مميار دكالر يكفر مايقرب مف 0,1تعتبر أكبر محطة لمطاقة الشمسية فى العالـ باستثمارات بمغت 

جيجاكات مف الكيرباء لمشبكة الكطنية فى مصر أدى الى خفض سعر الطاقة الشمسية فى الكقت الذى 
جيجاكات  52الحككمة دعـ الكيرباء ، كتقدر الطاقة الكطنية إلنتاج الكيرباء فى مصر بنحك تقمص فية 

             . 0235% بحمكؿ عاـ 40،  0200% بحمكؿ عاـ 02كيمكف أف تزداد الى 
 مشركع طاقة الرياح : -0

الكيربائية مف حتياجات % مف اإل 02كقد اعتمدت مصر خطة طكيمة األجل لطاقة الرياح بيدؼ تمبية 
 3 0212% منيا ، كفى عاـ 10تغطى طاقة الرياح  0202 مصادر الطاقة المتجددة بحمكؿ عاـ

 القكمية ستراتيجيةاإل فى رئيسياً  محكراً  أصبحتك  المتجددة الطاقة مصادر استخداـ فى تكسعت الدكلة
 أف إلى الفًتا المناخية، التغيرات استراتيجية فى ي الحرار  اإلحتباس غازات انبعاثات مف متخفيفل لمطاقة
 ، 0235 بحمكؿ% 40ك ،  0232بحمكؿ% 09ك ،0200 بحمكؿ% 02 استخداـ تستيدؼ مصر
 .0252 بحمكؿ% 62 إلى% 52 كمف
 مشركع قناة السكيس العالمى  -3

يعد مشركع قناة السكيس مف المشركعات العالمية التى تحقق التكجو نحك االقتصاد األخضر ألنو أخذ 
 .فى اإلعتبار عند انشائة  كتشغيمة الشركط كالمعايير البيئية   

 مشركع احالؿ التاكسي -4
دعـ مف ب 0229تنفيذ مشركع احالؿ كتجديد المركبات فى القاىرة الكبرى الذى أطمقتة الحككمة عاـ 

 02حالؿ عدد مف مركبات التاكسى التى تعدى عمرىا إكزارة البيئة كالمالية كبنؾ ناصر كتـ مف خاللة 
 .عاما بأخرى جديدة تتناسب مع االشتراطات البيئية 

 مشركع استدامة النقل  -5
ات النقل يعد مشركع استدامة النقل أحد التكجيات المصرية لمتنمية المستدامة كييدؼ الى تكفير اتكبيس

 ي خفض انبعاث الكربكف كاإلحتباس الحرار ك الجماعى تتكافر ييا معايير الجكدة كسبل الراحة أثناء الرحمة 
 ي  .حل مشكمة اإلزدحاـ المركر ، ك كتكفير الطاقة 

                                                           
1
   eg-http://www.eeaa.gov.eg/arوزارة البيئة ، انظر الرابط  - 
1
 جامعة الدول العربية : الطالة المتجددة هل يمكنها تغطية الحاجة العالمية لريبا ، انظر الرابط :  - 

 https://www.arado.org/ManagementNews/archives/14283  
3
 مجلة البورصة :الطالة المتجددة تعرض على الشركات االستثمار فى مصر انظر الرابط   - 

64229https://alborsaanews.com/2019/11/12/12  

http://www.eeaa.gov.eg/ar-eg
https://www.arado.org/ManagementNews/archives/14283
https://alborsaanews.com/2019/11/12/1264229
https://alborsaanews.com/2019/11/12/1264229
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 برنامج الحد مف التمكث الصناعى : -6
كحماية البيئة لمقطاع الخاص كقطاع األعماؿ  يتنفذ كزارة البيئة برنامجى التحكـ فى التمكث الصناع

كتكطيف الصناعات بالمدف  يلمحد مف التمكث الصناع مشركعاً  102كالمذاف يشمالف  يالعاـ الصناع
عادة استخداـ  مياة   الجديدة كالتكسع فى دعـ الصناعات الصغيرة كالمتكسطة فى مجاؿ البيئة كا 

 كتحسيف نظـ الرى كالصرؼ ، تخداـ المياة فى الزراعة كرفع كفاءة اس يالصرؼ الزراعى كالصرؼ الصح
% 4,0مف عمى أداء االقتصاد المصرى فازداد الناتج المحمى اإلجمالى  كقد انعكست ىذه الجيكد إيجابياً 

كتراجع  0218/02191% عاـ 5,6ثـ الى  0217/0218% عاـ 5,3الى  0216/0217عاـ 
% خالؿ الربع 7,5ثـ انخفض الى  0218% عاـ 9,9الى  0217عاـ  12,6معدؿ البطالة مف %

 0مف إجمالى قكة العمل  0219الثانى مف عاـ 
تمؾ الجيكد التي قامت بيا الحككمة المصرية كاف ليا إنعكاساتيا اإليجابية فى دالالت مؤشر االقتصاد 

 التحكؿ الى االقتصاد األخضر .األخضر كمؤشر األداء البيئي نحك 
 دكلية فى التكجة نحك االقتصاد األخضر تجارب  -ثانيا 
 الصيف تجربة * 

 إجمالى مف% 55 مف بأكثركركبى كاليند كدكؿ االتحاد األ  الصيف مع الكاليات المتحدة األمريكيةتساىـ 
 . 3العالـ مف قطاع الطاقة مف الكقكد االحفكرى  فى اإلنبعاثات

قامت الصيف لمكاجية الضغكط الكبيرة المتعمقة بقضيتى إستيالؾ الطاقة كتغير المناخ بكضع خطة 
 4تيدؼ الى : 

  كتطكير التكنكلكجيا تحكيل نمط التنمية كتكليد الطاقة - 
 الطاقة إستيالؾ العالية الصناعات ىيكمة إعاده ك كتكفير الطاقة فى البنايات -
 كزيادة االستثمارات فى الطاقة النظيفة  ،  تعمل بالطاقة الجديدةاستخداـ السيارات التى  -
% لكل كحدة مف إجمالى الناتج المحمى 45% ك42تخفيض االنبعاثات الكربكنية بنسبة تتراكح بيف  -

  . 0202اإلجمالى فى 
 أىميا:لتشجيع تطكير الطاقة النظيفة  5لتحقيق ىذة األىداؼ تبنت الصيف مجمكعة مف اإلجراءات

قامت ببناء مساحات شاسعة مف مزارع الطاقة الشمسية كطاقة الرياح بيدؼ تكليد طاقة غير  -
 . 0232% مف إحتياجات البالد مف الطاقة بحمكؿ 02أحفكرية تمبى 

                                                           
1
 الهيئة العامة لإلستثمار والمناطك الحرة، جمهورية مصر العربية ، الرابط : - 

Indicators.aspx-https://gafi.gov.eg/Arabic/whyegypt/Pages/Economical 

 
1
  //:www.sis.gov.eg/story/194036/2019https    ،انظر الرابط : للتعبئة العامة واإلحصاء ، الماهرةالجهاز المركزى  - 

3
-  2019-lam-alanbathat-thtaj-ma-walqss/alqst/kl-https://www.unenvironment.org/ar/alakhbar  

4
 ،انظر الرابط :                                                  هالمساءل وغياب الغموض بين-االلتصاداألخضرما حوكمةدمحم البغلى :  - 

                                                                https://www.aljarida.com/articles/1571241084784383500 
5 -  solar-energy-economic-china-https://www.arabic.cnn.com/business/article/2019/02/05/bfeb19 

-fjwt-tqryr-n-mrfth-aly-thtaj-ma-walqss/alqst/kl-https://www.unenvironment.org/ar/alakhbar
2019-lam-alanbathat  

-in-invests -fund-energy-clean-china-launched-ar/newsroom/2019/09/apple-https://www.apple.com/ae
farms-wind-three  

10/09/content_21087855.htm-http://arabic.china.org.cn/environment/ditan/2010  

https://gafi.gov.eg/Arabic/whyegypt/Pages/Economical-Indicators.aspx
https://gafi.gov.eg/Arabic/whyegypt/Pages/Economical-Indicators.aspx
http://www.sis.gov.eg/story/194036/2019
https://www.unenvironment.org/ar/alakhbar-walqss/alqst/kl-ma-thtaj-alanbathat-lam-2019
https://www.aljarida.com/articles/1571241084784383500
https://www.arabic.cnn.com/business/article/2019/02/05/bfeb19-china-economic-energy-solar
https://www.unenvironment.org/ar/alakhbar-walqss/alqst/kl-ma-thtaj-aly-mrfth-n-tqryr-fjwt-alanbathat-lam-2019
https://www.unenvironment.org/ar/alakhbar-walqss/alqst/kl-ma-thtaj-aly-mrfth-n-tqryr-fjwt-alanbathat-lam-2019
https://www.apple.com/ae-ar/newsroom/2019/09/apple-launched-china-clean-energy-fund-%20invests-in-three-wind-farms
https://www.apple.com/ae-ar/newsroom/2019/09/apple-launched-china-clean-energy-fund-%20invests-in-three-wind-farms
http://arabic.china.org.cn/environment/ditan/2010-10/09/content_21087855.htm
http://arabic.china.org.cn/environment/ditan/2010-10/09/content_21087855.htm
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بدأت فى استخداـ المركبات الكيربائية فى أكبر شبكة لحافالت النقل العاـ كتقميل الطمب عمى استيراد  -
 الكقكد السائل .

مع تزايد استخداـ الطاقة  0216فى ىيكل استيالؾ الطاقة خالؿ العاـ  أظيرت الصيف تحسناً   -
 1 0217% مقارنة بعاـ 1,3% مف استيالؾ الطاقة فى الصيف بارتفاع  00,1النظيفة التى شكمت 

 نكعو مف استثماري  صندكؽ  كأكؿ يعمل كىك 02180 في النظيفة لمطاقة الصيف صندكؽ  إطالؽ منذ -
 .المتجددة الطاقة بمشاريع المكرديف يربط حيث الصيف، في

" خكناف" إقميـ في" داك" مقاطعة تالؿ لثالث مزارع أحدىما فى  قامت بتشغيل تكربينات الرياح العمالقة
 ميجاكاط 48 تكليد عمى منيما كل كتعمل" تانغ تشانغ شيف ككنككرد"ك" تانغ جينغ ككنككرد" ك بالصيف،

 كالتي المجاكرة" ُخبي مقاطعة في ميجاكاط 38 تكل د التي المزرعة إلى باإلضافة. النظيفة الطاقة مف
 الرياح مزارع كستعمل ، Fenghua Energy Investment Group Co., Ltdشركة طكرتيا
 .المشركع مف المتكقعة الطاقة إجمالي ُعشر مف يقرب ما تكليد عمى" خبي"ك" خكناف" مقاطعة في الثالث

 أكسيد ثاني ينعدـ حيث ، بالطاقة المرتبطة بعاثاتناإل  عمى 3كبير تأثير لو الصيف في الطاقة تحكؿ إف
 الطاقة إجمالي مف:  62 تشكل الكيركضكئية الشمسية الطاقة كتصبح ، 0232 عاـ بحمكؿ الكربكف 
 . 0242 عاـ بحمكؿ اإلنتاجية

 مزيج في الفحـ حصة تقمص المستكى ك دكف  ما إلى الصيف في الفحـ عمى الطمب كما انخفض  
 .0242 عاـ في: 45 حكالي إلى ، مئكية نقطة 02 بنحك الصيف في األساسي الطاقة
 أيًضا أقل الجديدة الكيركضكئية الشمسية الطاقة مف الكيرباء تكليد تكمفة تككف  ، 0242 عاـ بحمكؿ

 .الفحـ عمى القائمة الطاقة لمحطات المتكقعة التشغيل تكاليف مف
 

 ككريا :تجربة   -0
عمى أساس أنو الدعامة 4لمتنمية الكطنية "  نمكذجاً  أطمق الرئيس الككرى مبادرة " النمك األخضر

الرئيسية لمرؤية التنمكية الجديدة فى ككريا لذلؾ تبنت الحككمة الككرية قضية التكجة الى االقتصاد 
% سنكيا خالؿ 74بمعدؿ بميكف دكالر بزيادة  13,7بإجمالي إستثمارات بمغ نحك  0228األخضر عاـ 

كالمتجددة كالمعدات الكيربائية العالية الكفاءة  ىذة الفترة ، كقد تـ استثمارىا فى الطاقات الجديدة
 044كالسيارات الخضراء كالتكيف مع تأثيرات تغير المناخ  كازداد عدد المحميات الطبيعية فى البالد الى 

لدراسية ، كتعميـ الممارسات الصديقة لمبيئة بيدؼ أدخمت الثقافة الخضراء فى المناىج ا، ك محمية 
تحقيق التنمية المستدامة ، كتخفيض االنبعاثات الكربكنية كالتمكث البيئى ، كزيادة حجـ الكظائف فى 

                                                           
1
 -         /https://www.aljarida.com/articles/1571241084784383500 
1
 - -invests-fund-energy-clean-china-launched-ar/newsroom/2019/09/apple-https://www.apple.com/ae

farms-wind-three-in  
3
 -     world Energy Outlook 2017 : China , Report – December 2019 ,pp. 7-12- 

china-2017-outlook-energy-https://www.iea.org/reports/world    انظر الرابط: 
4
 - Dong-Xinli and TaewonKang: Inspiration from Green Effect of South Korea,s Low-Carbon Economy 

Develoment to China ,scientific Research Publishing Inc.2012,p.156   .  
http://dx.doi.org/10.4236/ice.2021.34020                                                        

https://www.apple.com/ae-ar/newsroom/2019/09/apple-launched-china-clean-energy-fund-invests-in-three-wind-farms
https://www.apple.com/ae-ar/newsroom/2019/09/apple-launched-china-clean-energy-fund-invests-in-three-wind-farms
https://www.apple.com/ae-ar/newsroom/2019/09/apple-launched-china-clean-energy-fund-invests-in-three-wind-farms
https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2017-china
https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2017-china
http://dx.doi.org/10.4236/ice.2021.34020
http://dx.doi.org/10.4236/ice.2021.34020
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جمالى إ بزيادةكتحكلت ككريا الى منافس عالمى فى التكنكلكجيا الخضراء  .1الطاقة الجديدة كالمتجددة 
 .بحاث العممية التطبيقية  ستثمار فى األاإل

تمتمؾ ككريا أكبر مصنع فى العالـ لبطاريات السيارات الكيربائية ، كما أنيا تحتل مكانة ثانى أكبر منتج 
عتـز ككريا تعزيز حصة انتاجيا مف الطاقة ، ت سيميككف الخاص بصناعة الخاليا الشمسية يعالمى لمبكل
 الكثيف اعتمادىا تقميص كما تسعى ككريا الى ،0242 بحمكؿ % 35 إلى متجددة مصادر المكلدة مف

 .0232 بحمكؿ %02 المتجددة الطاقة حجـ لزيادة 0217 عاـ في ، النككية كالطاقة الفحـ عمى
، كانو سكؼ  ككريا في الطاقة إنتاج مف %8 نحك حاليا المتجددة الطاقة مف الُمكلدة الكيرباء كتشكل

لمكاكبة االتجاىات  0242 بحمكؿ % 35ك 32 بيف يتراكح بما المتجددة الكيرباء حصة زيادة يتـ
  . 0 الكيرباء تكليد في الفحـ دكر مع تقميص.  أمانا كأكثر أنظف طاقةنحك العالمية 
جراءات إاتخاذ  3إعتمدت ككريا الخطة الكطنية لمتكيف مع تغيير المناخ كتضمنت 0212فى عاـ 

دارة المخزكف الكطنى كاإل  ، كحتياطى مف المياة استعدادًا لمفيضانات كمكجات الجفاؼ الشديدة لتأميف كا 
قامت بتكعية المكاطنيف بتعميـ قيـ الثقافة الخضراء مف خالؿ تضميف الكتب  كما األمف الغذائى 

المدرسية فصكاًل عف النمك األخضر كتقديـ مؤسسات متخصصة دركسًا كمقررات كبرامج خاصة لطالب 
ى " الحـر الجامعى األخضر " ك " الكمية الخضراء " كقد انعكس ذلؾ عمى سمكؾ الجامعات مثل برنامج

تكقفت ك استيالؾ الطاقة الكيربائية كاستخداـ كسائل النقل الجماعى  ترشيدالمكاطنيف الذى اتضح فى 
 . كتناقص حجـ النفايات بالمنازؿكياس البالستيؾ األ  استخداـ عف المتاجر

 :4تجربة الكاليات المتحدة األمريكية   -3
تعد تجربة الكاليات المتحدة األمريكية فى انتاج الطاقة مف النفايات ) المطامير( مف التجارب الناجحة 

 نحك كجكد إلى The Environmental Protection Agencyاألمريكية  البيئة حماية ككالة تشير
 إلنتاج كيستخدـ منيا 502 في يجمع الغاز األمريكية المتحدة الكاليات في لمنفايات مطمر  0322
 أشير محمًيا ، كمف الطبيعي الغاز عمى الطمب مف% 1 كتسد منزؿ، 722 إلنارة كيربائية طاقة

 لكس مقاطعة في  Puente Hills  ىيمز بكينتي مطمر األمريكية المتحدة الكاليات في المطامر
 إلى باإلضافة الكيرباء مف ميغاكاط 52 المطمر ىذا يكلد. الحجـ حيث مف الثاني كالذي يعد أنجمكس

 المت حدة، الكاليات في المطامر أكبر مف خمسة ىيكستف بتشغيل كالية في النفايات إدارة دائرة تقكـ ذلؾ،
 . الكيرباء مف ميغاكاط 522 منيا لتكل د

 
 

                                                           
1
 176سيول : أربع سنوات من السياسات الرائدة عالميا النمو األخضر مسار كوريا ، مجلة البيئة والتنمية ، العدد رلم –سوجيل يوتغ  - 

  w.afedmag.com/web/ala3dadAlSabiaSectionshttp://ww-انظر الرابط  – 12، ص  1111نوفمبر 
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 11، ص  1119مروى األسدى : الطالة المتجددة هل يمكنها تغطية الحاجة العالمية لريبا ؟ ، جامعة الدول العربية ، يناير  - 

  https://www.arado.org/ManagementNews/archives/14283    -انظرالرابط 
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 15، ص 14) مرجع سبك ذكره ( ، ص  والتنمية البيئة مجلة ،:  سيول – يوتغ سوجيل -

 332لرين ربيع ، حراق مصباح : خيار االلتصاد األخضر بين فرص النجاح ومؤشرات الفشل ) مرجع سبك ذكره( ، ص  -
4
،  37لكى: التحول نحو اإللتصاد األخضر تجارب عالمية ، المجلة العربية لإلدارة ، جامعة الدول العربية ، مجلد عبدهللا بن دمحم الما - 

 179،ص  172، ص 1117، ديسمبر  4العدد 
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 كالمستدامة االقتصادية التنمية كتحقيق األخضر لالقتصاد التحكؿ فى مستقبمية رؤية   -ثالثا
 
 طارإ كفى الدكلية االقتصادية الساحة عمى العالـ يشيدىا التى كالتغيرات التكنكلكجية التطكرات ظل فى

 كالتى 0228 عاـ أكاخر( UNEP) لمبيئة المتحدة االمـ برنامج أعمنيا التى األخضر االقتصاد مبادرة
 تنفيذ نحك حثيثة بخطى جاىده تسعىجعمت دكؿ العالـ  الخضراء القطاعات فى اإلستثمار الى تيدؼ
فى إمكانية التكفيق بيف النمك االقتصادي كالسكاني  يكالتحد،  يظاىرة التغير المناخ  ةلمكاجي  المبادرة

مف خالؿ التكامل بيف أبعادىا الثالثة  المستدامة التنمية كتحقيقمع الحفاظ عمى عناصر البيئة 
 عف فضالً  الكربكنية االنبعاثات مف خالية نظيفة بيئة فى كالتعايشاالقتصادية كاالجتماعية كالبيئية ( )

 كالطاقة ، الحيكية كالطاقة ، المياة ، الرياح ، الشمس)  المتجدده الطاقات عمى يالعالم الطمب تزايد
 محل تدريجباً  حاللياا  ك  يالمتنام الطاقة استيالؾ فى يالعالم العجز لسد(  النفايات مف المستخرجة

 لمتغيرات الدكلية لمجنة حديثة دراسة كشفت فقد ، فى المستقبل بالنضكب الميددة األحفكرية الطاقة
 عاـ بحمكؿ بديمة مصادر مف العالـ أنحاء جميع فى الطاقة مف% 75 عمى الحصكؿ يمكف أنو المناخية
0252 . 

 التنمية خطط كافة فىنحك االقتصاد األخضر يتطمب دمج البعد البيئي  التكجوفى  المستقبمية الرؤية إف
 البحث عمى االنفاؽ كزيادة البيئى اإلستثمار دعـك كتطكير إستراتيجيات بيئية شاممة لمتنمية الخضراء 

تستكمل مسيرة  فمفة كالتكنكلكجيا الخضراء ، المتجدد الطاقة فى كاالبتكار التطكير مسيرة كدفع ، العممي
 النيكض فىالعاـ كالخاص  يففى القطاع كالمؤسسات البحثية   جامعاتلم بالدكر الياـالتحكؿ إال 

  يالعمم البحث بمستكى  رتقاءاإل  مف أجل العقمبات كافة كتذليل مكاناتاإل كافة كتسخير يالعمم بالبحث
 لالقتصاد التكجة نحك الدكلة قدرة تعزيز فىالفعاؿ فى خدمة المجتمع كالقائـ عمى االبتكار  لدكره
 خارج كاعداً  يككف  لف األخضر االقتصاد مستقبل فأ حيث ، يكالحد مف تداعيات التغير المناخ خضراأل

 : كيتطمب  العممى البحث منظكمة
اإلستثمار فى رأس الماؿ البشري فيك الداعـ األساسي لبناء نيضة قكمية شاممة كاإلىتماـ بتنمية   -

 . المتنكعةاإلبداعية كتكجيييا نحك االبتكارات  قدراتة كتطكيرة كتدريبة  لإلستفادة مف طاقاتة
تيديد النظـ  لمتقميل مف مصادر الفعالة قديـ الدعـ لمدراسات كالبحكث المعنية بتقديـ الحمكؿت -

كتطكير صناعات  لخفض اإلنبعاثات الكربكنيةاأليككلكجية لمحياة البرية كالبحرية كاإلستفادة مف نتائجيا 
 .صديقة لمبيئة ذات قيمة اقتصادية

تأسيس مركز معمكمات كطنى تصب فية جميع األبحاث المكجية لحفع الثركات الطبيعية لتحقيق  -
 كحماية حقكؽ األجياؿ القادمة مف نضكب المكارد الطبيعية فى المستقبل  كالغذائى كالمائي  األمف البيئي 

 التنمية بخطط ةربطك  كاالبداع االبتكار عمى لمتشجيع العممى لمبحث الالـز كالتمكيل الدعـ تكفير -
 .فى مجاالت المحافظة عمى التنكع البيكلكجى بحاث كتعزيز األ االقتصادية

لإلستفادة مف نتائج البحكث  الخاص كالقطاع كالجامعات البحكث مراكز بيف كالتعاكف  التنسيق -
 .كالصناعية  االنتاجية القطاعاتلخدمة التطبيقية كتنفيذىا 
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تناقش قضايا تكفير المياة العذبة  عممية أبحاث نتاجإل كتطكيرىا  العميا الدراسات برامج تييئة -
 راتيجية لمتنمية المستدامة ستتحقق أىدافيا كخططيا اإلفى الدكلة لتعزيز دكر  كالتصحر كالتغير المناخي

 كتزايد التقميدية الطاقة أسعار فى المستمر رتفاعاإل  حيث المتجددة الطاقة فى االستثمارات حجـ زيادة -
 .اإلحفكرية الطاقة محل تحل متجددة اتطاق كتشاؼإ الى يدعك االنتاج عجمة لتدكير حتياجاتاإل

 اقتصاد لتطكير طمكحة رؤية لىإ المستدامة لمتنمية  0232 ستراتيجيةإل المستقبمية مصر رؤية تستند
 نحك التكجو فى قدرتيا مف تعزز المستقبمية التكنكلكجية كالتطبيقات بتكاركاإل المعرفة عمى قائـ تنافسى
 فى القادمة جياؿاأل حقكؽ  عمى التطغى لمبيئة صديقة كطنية تنمية تحقيق تستيدؼ األخضر االقتصاد
 رفع فى كالفعاؿ الياـ لدكرة مصر فى خضراأل االقتصاد فى التحكؿ أىمية تأتى حيث الطبيعية المكارد
 .  الطبيعية كالمكارد البيئة عمى الحفاظ كاستراتيجيات سياسات مع اليتنافى بما االقتصادى النمك معدؿ
أف عممية التحكؿ الى اقتصاد أخضر يمكف أف تقرير صادر عف برنامج األمـ المتحدة لمبيئة  أكضح

مميار دكالر سنكيا ، كخفض انبعاثات  0,4يساعد مصر عمى تحقيق كفكرات سنكية تقدر بما يزيد عف 
مالييف كظيفة  8% مع اتاحة 42% كترشيد استيالؾ المياة بنسبة 13ثانى أكسيد الكربكف بنسبة 

 1مميار دكالر 1,3جديدة، كما يمكنيا أف تحقق كفكرات فى قطاع الزراعة بنحك 
 :خالؿ مف الإ يتأتى لف ىذا
 المخمفات تدكير صناعة مثل بيئية أبعاد عمى القائمة نبعاثاتاإل  قميمة الصناعات فى التكسع -  

 .، كمعالجة الصرؼ الصحى  الطاقة استيالؾ كترشيد الصناعية أك الزراعية
 األيككلكجية النظـ بتكازف  كاإلخالؿ العبث مف لمحد لممخالفيف رادعة بيئية قكانيف تفعيل  -
ستثماراتة فى الطاقة إكزيادة  العممى البحث دعـ فى مشاركتة لزيادة الخاص لمقطاع المناخ تييئة -

  المستدامة التنمية كتحقيقالجديدة كالتكنكلكجيا الحديثة 
ُأسكة فى المدارس كالجامعات ك  المكاطنيف بيفقيـ كتعاليـ الثقافة الخضراء  ك البيئي الكعى نشر -

ميف الكتب المدرسية فصكاًل عف النمك تضبتجربة ككريا التى قامت بتعميـ قيـ الثقافة الخضراء مف خالؿ 
نعكس إاألخضر كتقديـ دركس كمقررات كبرامج خاصة لطالب الجامعات مف مؤسسات متخصصة مما 

 .بترشيد اإلستيالؾ كالحفاظ عمى البيئة يًا عمى سمكؾ المكاطنيف ذلؾ إيجاب
 :  النتائج

 تكصمت الدراسة بعد مناقشة كتحميل أىـ المحاكر كالفركض التى تضمنتيا الى النتائج اآلتية :
أف الجامعات كمراكز البحكث المتخصصة ليا دكر : أثبتت الدراسة عدـ صحة الفرض األكؿ *  

 كذلؾ للسباب اآلتية :إيجابي كفعاؿ فى تكجية االقتصاد نحك اقتصاد أخضر 
ضعف المخصصات المالية المكجيو لإلنفاؽ عمى البحث العممى سكاء مف قبل الحككمة أك مساىمات  -

 .القطاع الخاص سكاء فى مصر أك الدكؿ العربية 
افتقار برامج الدراسات العميا الى التطكير كضعف مخرجاتيا عمى إعداد البحكث العممية التى تساىـ  -

 .األخضر  كاالقتصادفى حل قضايا المجتمع االقتصادية كاالجتماعية كالتكجو بو نحك اقتصاد المعرفة 
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 انظر الرابط : 1115مليار دوالر سنويا  ، مجلة أسواق  مارس  1,4خالد حسنى : االلتصاد األخضر يوفر لمصر  - 
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امعات كالمراكز بيف الج تحقيق التنسيق كالتعاكف غياب منظكمة البحث العممى التى تعمل عمى  -
كفقدانيا مسايرة التغيرات العالمية  كخطط الدكلة المستقبمية  البحثية كالقطاعات االنتاجية كالصناعية

 .كالتكجيات الجديدة نحك عالـ أفضل خالى مف التمكث 
أثبتت الدراسة صحة الفرض الثانى  : أف الكضع االقتصادى لمصر كالدكؿ العربية قادر كما * 

تسعى مصر كالدكؿ العربية جاىدة بخطى  التغيرات كالتحكؿ الى االقتصاد األخضرعمى مسايرة 
فقد  اليدؼ الى تصبك إستراتيجية خالؿ مفحثيثة نحك بمكغ أىداؼ التحكؿ الى االقتصاد األخضر 

 مف القادمة األجياؿ حقكؽ  عمى تحافع لمبيئة صديقة كطنية تنمية تحقيق أجل مف جيكدىا مصر كرست
 أىميا  األخضر اإلقتصاد متطمبات لتحقيق كالتدابير اإلجراءات مف مجمكعة اتخذتك  الطبيعية المكارد
 مف العديد ، كتنفيذلمتقميل مف اإلنبعاثات الكربكنية  البيئية اإلدارة نظـ كتطكير البيئية التشريعات تعديل

  المركبات كتجديد حالؿإ مشركع تنفيذ كنشاء محطة الطاقة الشمسية ببنباف بأسكاف إ مثل المشركعات
قامة مشركع إنشاء مدينة مصدر إلنتاج الطاقة النظيفة مف الطاقة إمارات العربية دكلة اإلإستطاعت   -

  .عداد مركز إلعادة تدكير المخمفات إالشمسية كغيرىا مف مصادر الطاقة المتجددة ، كما قامت ب
المممكة المغربية خارطة طريق لمنمك األخضر فى كثير مف المجاالت مثل مراقبة جكدة إعتمدت   -

كذلؾ الجزائر كتكنس كغيرىا مف  ك ، اليكاء كمكافحة االحتباس الحرارى كتطكير الطاقات المتجددة 
لطاقة صالحات كالمبادرات الرامية الى تنكع االقتصاد كتعزيز أمف االدكؿ العربية اتخذت العديد مف اإل

  .كحماية البيئة مف التمكث 
خضر يرفع معدالت : أف التحكؿ الى االقتصاد األالثالث أثبتت الدراسة صحة الفرض  كأيضاً * 

 0217/0218 لعاـفى مصر  فقد بمغ معدؿ النمك فى الناتج المحمى اإلجمالى ،التنمية االقتصادية 
حرزت مصر كبعض الدكؿ العربية تقدمًا أ ، كما 0218/0219% عاـ 5.6% ازداد الى 5.3

 كمؤشرات األداء البيئي عمى المستكى العالمي كالعربي . داء األخضرفى مؤشرات األ،ممحكظًا 
ىتمامات الدكؿ العربية فحسب بل إ* اف اإلىتماـ بالتكجة الى االقتصاد األخضر لـ يعد قاصرا عمى 

  أيسمندا ، فنمندا، دكؿ العالـ المتقدـ مثل سكيسر، كالدنمارؾ ،السكيد ، النركيج  معظـأيضًا ناؿ إىتماـ 
 .ذات المؤشراتمستكيات متقدمة عمى مستكى العالـ فى  قد حققكا جميعاً  الكاليات المتحدة األمريكية 

 التى التنمية بيف االقتصادية التنمية نظريات فى تفرقة ىناؾ أف األخضر االقتصاد نحك التكجو أظير *
 البنية)  البحتة االقتصادية التنمية كبيف  المستدامة أك الخضراء بالتنمية كتعرؼ البيئية الجكانب تراعى

 االقتصادية العالمية  األكساط كافة مف إنتقاد محل أصبحت كالتى البيئي البعد التراعى التى(  السكداء –
إف التكجو نحك االقتصاد األخضر يحقق األبعاد الثالثة لمتنمية المستدامة  ) االقتصادية كاالجتماعية  * 

كيحافع عمى البيئة مف التمكث ،   ( ،الكربكنية) غازات االحتباس الحراري  نبعاثاتإيقمل مف ك كالبيئية ( 
 .( خضراء كظائف)  النظيفة الكظائف فرص  مف المزيدك يكفر كمكاجية تحديات تغير المناخ 

حاللو محل االقتصاد األحفكرى الذى يعتمد عمى إمف خالؿ يحقق االقتصاد األخضر التنكع االقتصادى * 
البتركؿ كالغاز الطبيعي كالصخرى كالذى يتعرض لمنضكب فى المستقبل كعمى المدى الطكيل يؤدى الى 

  . تقبلاستنزاؼ المكارد كضياع حقكؽ االجياؿ القادمة فى المس
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 * يمكف االقتصاد االخضر مف تكفير االستراتيجيات الالزمة كالمالئمة لمكاجية األزمات الحالية كالمقبمة 
يا ابيف الجامعات كالمؤسسات البحثية فى تكجية البحكث العممية لخدمة قض كالتنسيق أف التعاكف * 

نتاجية كالقطاع الشركات اإل  كتحفيز فضال عف تعاكف ، المجتمع كمكاجيو التحديات كالتغيرات العالمية 
تستطيع اف ُتككف قكة دافعة لمتكجة نحك االقتصاد الخاص فى المساىمة فى تمكيل البحكث العممية 

 .االخضر كتحقيق التنمية المستدامة 
 : التكصيات

لخدمة قضايا  كقكة دافعة  الجامعات كمراكز البحكث  فى تكجية البحث العممى مف أجل تفعيل دكر
 القتصادية ، فى التكجو نحك االقتصاد األخضر كتحقيق التنمية االمجتمع كمسايرة التغيرات العالمية 

كمف أجل بيئة نظيفة خالية مف االنبعاثات الكربكنية ، كبناًء عمى ماتـ مناقشتة مف محاكر تكصي 
 الدراسة باآلتي : 

عطاء * كضع استراتيجية شاممة لإلنتقاؿ إلى اقتصاد  أخضر تشترؾ فييا جميع قطاعات الدكلة كا 
 األكلكية لممشاريع الخاصة بتنمية الطاقات المتجددة كالطاقة الشمسية كطاقة الرياح كتدكير النفايات .

ضركرة كضع آلية لتطكير برامج الدراسات العميا فى مختمف التخصصات العممية لتساير التكجيات  -*
نتاجية كالتنمكية المختمفة كطرح برامج جديدة ذات عالقة بالقطاعات اإل كالتغيرات العالمية ، الجديدة 

 .كحل مشاكل التصحر كنقص المياة كالغذاء كالتمكث البيئيالتى تحقق أىداؼ المجتمع 
كىذا لف  يكالشركات عمى المساىمة فى تمكيل البحث العمم* تفعيل دكر القطاع الخاص كالمؤسسات 

يتأتى إال مف خالؿ تكعية القطاع الخاص بأىمية كدكر البحث العممى فى تطكير االنتاج كتحقيق التنمية 
 المستدامة كاشراكة فى الندكات كالمؤتمرات التى تقاـ بالجامعات . 

% مف الناتج المحمى 1عمى البحث العممى لتتعدى نسبة * ضركرة االىتماـ بزيادة حجـ االنفاؽ 
لإلرتقاء بمستكى البحث العممى كالكصكؿ الى  0214عاـ  المصرى  دستكرالالى التى نص عمييا اإلجم

 مراتب متقدمة فى تقرير التنافسية العالمى . 
عمى غرار صناديق التنمية المتخصصة لدعـ مشاريع انشاء صندكؽ لدعـ البحث العممى كالتطكير  * 

 .البحكث التطبيقية لصالح القطاعات االنتاجية كالقطاع الخاص 
 لمكاجيو تحديات االقتصاد األخضر يجب أف يتكافر اآلتي:  * 
يتمتع  كأفطبقا لمكفاءة كالمينية بعيدا عف المحسكبية  كاختيار المسئكليفاإلدارة الرشيدة كالحكيمة  -

قيادات المؤسسات العامة بالخبرة كالرؤية الكاضحة فى مسارىا نحك التنمية المستدامة كتحقيق اقتصاد 
  .طار مشاركة مجتمعية مكائمة لمبيئة كداعمة لمقدرات كمحاسبة لممقصريف إأخضر فى 

عادة صياغة التشريعات الحالية لتكاكب  -  التحكالت العالمية سف القكانيف كالتشريعات الجديدة كا 
تكجية البحث العممى لحل مشاكل المجتمع  ك اإلىتماـ بالبحكث العممية كاالبتكارات كالتقنية الحديثة  -

  كالحفاظ عمى حقكؽ االجياؿ المستقبميةنتاج يساعد فى الحد مف التمكث البيئي كيضمف الكفاءة فى اإل 
بأىمية التحكؿ الى االقتصاد األخضر مف خالؿ نشر الكعى البيئي بيف أفراد المجتمع  كالتكعية  * 

 اإلعالـ كالبرامج التربكية كالتعميمية فى المدارس كالجامعات .
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