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  األخضر االقتصاد

 المستدامة التنمية إلى بديلة مسارات
 خضر أحمد  كتب

ملف مجلة علوم وتكنولوجيا- مرسل من أد رأفت ميساك معهد الكويت لألبحاث العلمية 
 

بمناسبة مرور عشرين عاما على انعقاد «قمة األرض» األولى في ري ودي جانيرو»، قررت    
»، والتي 2012الجمعية العامة لألمم المتحدة عقد «مؤتمر األمم المتحدة حول التنمية المستدامة سنة 

». وتتمثل األهداف الثالثة للمؤتمر في: ضمان التزام 20» أو «ريو20أطلق عليه أيضا تسمية «ريو+
سياسي جديد تجاه التنمية المستدامة؛ وتقييم نقائص التقّدم والتقييم في تحقيق االلتزامات المـُتـّفق 
عليها؛ ومجابهة التحّديات الصاعدة. وقد اتفقت الدول األعضاء في األمم المتحدة حول المحوريـْن 
التالييـْن للمؤتمر: «االقتصاد األخضر في إطار التنمية المستدامة والقضاء على الفقر»، و»اإلطار 

المؤسساتي للتنمية المستدامة». فما هو االقتصاد األخضر؟ وهل هو خيار حقيقي متاح أمام كل شعوب 
 األرض؟ أم أنه ترف لن تتحمله سوى الدول المتقدمة؟ هذا الملف يحاول اإلجابة على هذه التساؤالت؟

 من رؤساء الدول والمنظمات غير 170، وألول مرة في التاريخ، اجتمع حوالي 1992في يونيو 
الحكومية في ريو دي جانيرو، في مؤتمر عالمي عرف باسم «قمة األرض»، من أجل بحث مستقبل 
الكرة األرضية. وقد قام المشاركون في المؤتمر بصياغة وثيقة مبادئ، نص المبدأ األول فيها على: 

«تمركز بني البشر في مركز االهتمام للتطوير القائم. وهم يستحقون العيش بصحة وإبداع وتناغم مع 
»، هي عبارة جدول األعمال العالمي للقرن 21الطبيعة». وهذه الوثيقة، التي عرفت باسم «األجندة 

الحادي والعشرين. وقد اشتملت على برنامج مفّصل لتطبيق هذه المبادئ من خالل التأكيد على 
مسؤوليتنا تجاه األجيال القادمة، وعلى الحق الكامل لهؤالء لالستفادة مثلنا من الموارد الطبيعية للكرة 

 األرضية.
وكما يقول آخيم  شتاينر، المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة ووكيل األمين العام لألمم 

 عاًما، ما زالت األمم على الطريق إلى ريو، ولكن في عالم مختلف 20المتحدة: «بعد قمة األرض بنحو
. ففي ذلك الوقت، كنا بدأنا نلمح عبر الكوكب بعض 1992ومتغير تماما عّما كان عليه في العام 

التحديات الناجمة عن تغير المناخ ، وكذلك انقراض بعض الكائنات والتصحر وتدهور األراضي. أما 
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اليوم، فقد أضحى العديد من تلك المخاوف، التي كانت تبدو  حينها بعيدة االحتمال، واقًعا ملموًسا 
بتداعيات خطيرة، ليس فقط في مستوى تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية، بل وعلى مستوى إمكانية 

- 2050الفرص المتاحة لسبعة مليارات من البشر- والذين سيزيد عددهم إلى تسعة مليارات بحلول العام 
 من أجل تحقيق عيش رغد، وربما حتى البقاء».
رت الرؤية االستشرافية وجوانب مهمة من اآلليات ّفلم تخذل قّمة ريو العالم- بل على العكس فقد و

المتعددة األطراف لتحقيق مستقبل مستدام. لكن هذا لن يتحقق إال إذا وضعت األعمدة البيئية واالجتماعية 
للتنمية المستدامة على قدم المساواة مع البعد االقتصادي، بحيث يعطى أيًضا لعوامل االستدامة من 

الغابات إلى المياه العذبة والتي ال تراها األعين غالًبا؛ نفس الوزن في عمليات التنمية والتخطيط 
 االقتصادي إن لم يكن أكثر.

وإسهاما منه في قمة ريو الجديدة، أصدر برنامج األمم المتحدة للبيئة تقرير شامال حمل عنوان «نحو 
اقتصاد أخضر.. مسارات إلى التنمية المستدامة والقضاء على الفقر»، اعتبره «أحد أهم مساهمات األمم 

  مستدام».21) وفي الهدف العام لمواجهة الفقر وبناء قرن 20المتحدة في عملية (ريو + 
ويعضد التقرير الحاجة االقتصادية واالجتماعية الملحة الستثمار اثنين في المائة من الناتج المحلي 

اإلجمالي العالمي في تخضير عشرة قطاعات اقتصادية أساسية لتحريك التنمية وإطالق رؤوس األموال 
العامة والخاصة في مسار منخفض الكربون وأكثر كفاءة في استخدام الموارد. ويمكن لمثل هذا التحول 
أن يحفز نشاًطا اقتصاديًا يضاهي على األقل المتوقع عند استمرار األوضاع على ما هي عليه، مع تقليل 

 مخاطر األزمات والصدمات التي تزداد تأصًال في النموذج الحالي.
وكما يقول شتاينر: «من طبيعة األفكار الجديدة أن تزلزل طبيعة سير األمور، ولكنها زلزلة أقل بكثير 

مما يمثله عالم تنفذ مياهه النقية وأراضيه المنتجة، ويلوح في خلفيته تغير المناخ، وأحداث الطقس 
 القاسية، والندرة المتزايدة في الموارد الطبيعية. 

«وال يفضل االقتصاد األخضر وجهة نظر سياسية على غيرها. وهو يناسب كافة أنواع االقتصادات، 
سواء كانت اقتصادات تديرها الدولة أو تحكمها آليات السوق. وال يعتبر بديًال للتنمية المستدامة. ولكنه 

  وعلى المستويات القومية واإلقليمية والعالمية.21طريقة لتحقيق التنمية بمراعاة جدول أعمال القرن 
«وقد بدأ بالفعل التحول لالقتصاد األخضر، وهي نقطة أّكد عليها التقرير وعدد متنامي من الدراسات 
التي قامت بها المنظمات العالمية والدول والمؤسسات، ومنظمات المجتمع المدني. ولكن التحدي يكمن 

 بوضوح في البناء على هذا الزخم.
) فرصة حقيقية لتنمية وترسيخ هذه البراعم الخضراء. وال يعرض التقرير في 20«ويوفر (ريو + 

، حين 2012سياق عرضه لتلك الفرصة خارطة طريق موّصلة إلى ريو فحسب؛ وإنما تمتد إلى ما بعد 
تتمكن اإلدارة األكثر رشًدا للموارد اإلنسانية والطبيعية الموجودة على ظهر هذا الكوكب من تشكيل 

 عملية بناء الثروة وتحديد اتجاه هذا العالم».
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 من األزمة إلى الفرصة 
تبين األدلة المتنامية أن االنتقال إلى االقتصاد األخضر له مبرراته االجتماعية واالقتصادية السليمة. وهناك حجج 

قوية تنشأ لمساندة تكرار مضاعفة الجهود التي تبذلها الحكومات والقطاع الخاص للمشاركة في مثل هذا التحول 
االقتصادي. ويتضمن هذا بالنسبة للحكومات تمهيد مجال المنافسة للمنتجات الخضراء عن طريق رفع الدعم الذي عفا 

عليه الزمن، وإصالح السياسات ومنح حوافز جديدة، وتقوية البنية التحتية للسوق واآلليات المبنية على السوق، 
وإعادة توجيه االستثمارات العامة، وتخضير المشتريات العامة.وأما بالنسبة للقطاع الخاص، فإن ذلك يتضمن تفهم 

الفرصة الحقيقية التي يمثلها االنتقال إلى االقتصاد األخضر في العديد من القطاعات الهامة، وتقدير حجمها، واالستجابة 
 لإلصالحات السياسية ومؤشرات األسعار بمستويات أعلى من التمويل واالستثمار.

ويناقش «تقرير االقتصاد األخضر» الرائد الصادر عن برنامج األمم المتحدة للبيئة فكرة أن مزايا تحويل اقتصادات 
العالم إلى خضراء ملموسة ومعتبرة، وأن الوسائل متاحة في أيدينا حالًيا لكٍل من الحكومات والقطاع الخاص، وأن هذا 

 هو الوقت المناسب لمواجهة التحدي.
 

 
 عصر إساءة توظيف الموارد

نشأت العديد من األزمات الحالية أو تسارعت خالل العقد الحالي: أزمات في المناخ، والتنوع البيولوجي، والوقود،   
والطعام، والماء، وأخيًرا في النظام المالي واالقتصادي بصفة عامة. ويشير تزايد معدل االنبعاثات المغيرة للطقس إلى 

خطر محدق يهدد بتغير مناخي ال يمكن السيطرة عليه، تصاحبه احتماالت لعواقب وخيمة على اإلنسانية. وتشير الصدمة 
، مع ما صاحبها من اشتعال أسعار الغذاء والسلع األساسية، إلى الضعف 2008التي خلفتها أزمة الوقود في العام 

البنيوي والمخاطر التي ال تزال بدون حل. كما تشير زيادة الطلب، طبًقا لتنبؤات الوكالة الدولية للطاقة وآخرين، إلى 
االعتماد على البترول وأنواع الوقود األحفوري األخرى؛ كما تشير إلى ارتفاع كبير في أسعار الطاقة في الوقت الذي 

 يصارع فيه العالم للنمو والخروج من األزمة. 
وبالنسبة لألمن الغذائي؛ فإننا ال نشهد تفهًما واسع النطاق لطبيعة المشكلة، وال حلوًال عالمية تعاونية تساعد على 

. وقد أصبحت ندرة المياه العذبة مشكلة عالمية بالفعل، وتشير التنبؤات إلى 2050 مليار شخص بحلول العام 9إطعام 
 بين الطلب السنوي على المياه العذبة، وبين الموارد المتجددة. وال يزال 2030وجود فجوة متنامية بحلول العام 

 مليون إنسان ال 488 مليار إنسان؛ وال يزال 2.6استشرافنا لتحسين حالة الصرف الصحي يبدو كئيًبا لما يزيد عن  
يستطيعون الحصول على مياه الشرب النظيفة. وتؤثر هذه األزمات مجتمعة بصورة كبيرة على قدرتنا على الحفاظ على 
الرخاء على مستوى العالم، وتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية فيما يتعلق بتقليل الفقر المدقع. وهي تجمع بين المشاكل 

االجتماعية الملحة الناتجة عن فقد الوظائف، وبين الفقر وانعدام األمن االجتماعي -االقتصادي، مما يهدد االستقرار 
 االجتماعي.

وعلى الرغم من تباين أسباب هذه األزمات، فإنها تتحد مًعا على المستوى األساسي في صفة مشتركة: إساءة شديدة 
لتخصيص الموارد. وقد تم إغداق الكثير من رؤوس األموال في العقدين اآلخرين على العقارات، والوقود األحفوري، 

واألصول المالية المنظمة والمتضمنة للمشتقات، بينما تم استثمار القليل بالمقارنة في الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، 
والمواصالت العامة، والزراعة المستدامة، وحماية النظام اإليكولوجي والتنوع البيولوجي، والمحافظة على األرض 

والمياه. وقد شجعت معظم استراتيجيات التنمية االقتصادية بحق على التكديس السريع لرؤوس األموال المادية، 
والمالية والبشرية، ولكن على حساب تناقص رأس المال الطبيعي وتدهوره، ويدخل ضمن ذلك وديعتنا من الموارد 
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الطبيعية والنظم اإليكولوجية. وقد كان لهذا النمط من التنمية والنمو تأثيرات قاتلة على رفاهية األجيال الحالية ومازال 
يفرض تحدياٍت ومخاطر هائلة أمام األجيال التالية؛ وذلك عن طريق إهداره لمخزون العالم من الثروة الطبيعية- والذي 

 يتم عادة بصورة ال يمكن استعادتها. وتمثل األزمات المتعددة األخيرة أعراًضا لهذا النمط.
وقد ساهمت السياسات وحوافز السوق الحالية في مشكلة إساءة تخصيص الموارد تلك، ألنها تسمح لألعمال أن 

تنتفع بصورة ملحوظة على حساب البيئة والظروف االجتماعية، دون مراجعة أو حساب. فاألسواق الحرة ال يطلب منها 
أن تحل المشاكل االجتماعية. وليس هناك حاجة لسياسات عامة أفضل، بما في ذلك التسعير واإلجراءات التنظيمية، 

لتغيير الحوافز السوقية الفاسدة التي تؤدي إلى هذا التخصيص السيئ للموارد وتغفل ما تستفيد منه تلك األعمال من 
منافع بيئية واجتماعية. ويزيد في الوقت نفسه التعرُّف على دور اللوائح والسياسات واالستثمارات العامة القويمة في 

تمكين إحداث التغيير في نمط االستثمار الخاص كما تزيد الشواهد على ذلك من قصص النجاح المختلفة من شتى أنحاء 
 العالم، خاصة في البلدان النامية.

 
 

 ؟ما هو االقتصاد األخضر
يعرِّف برنامج األمم المتحدة للبيئة االقتصاد األخضر على أنه االقتصاد الذي ينتج عنه تحسن في رفاهية اإلنسان     

والمساواة االجتماعية، في حين يقلل بصورة ملحوظة من المخاطر البيئية وندرة الموارد اإليكولوجية. ويمكن أن ننظر 
لالقتصاد األخضر في أبسط صورة كاقتصاد تقل فيه انبعاثات الكربون وتزداد كفاءة استخدام الموارد كما يستوعب 

جميع الفئات االجتماعية. وفي االقتصاد األخضر، يجب يكون النمو في الدخل وفرص العمل مدفوعًا من جانب 
االستثمارات العامة والخاصة التي تقلل انبعاثات الكربون والتلوث، وتزيد من كفاءة استهالك الموارد والطاقة، وتمنع 

خسارة خدمات التنوع البيولوجي والنظام اإليكولوجي. وتحتاج هذه االستثمارات للتحفيز والدعم عن طريق اإلنفاق 
العام الموجه، وإصالح السياسات وتغيير اللوائح. ويجب أن يحافظ مسار التنمية على رأس المال الطبيعي ويحسنه بل 
 ويعيد بناءه عند الحاجة، باعتباره مصدًرا للمنفعة العامة، خاصة للفقراء الذين يعتمد أمنهم ونمط حياتهم على الطبيعة.
إّن مبدأ االقتصاد األخضر ال يحل محل التنمية المستدامة، بل إن هناك فهًما مطرًدا اآلن لحقيقة أن تحقيق االستدامة 

يرتكز بالكامل تقريًبا على إصالح االقتصاد، فالعقود المتتالية من خلق الثروات الجديدة عن طريق نموذج «االقتصاد 
البني»  لم تتعامل مع التهميش االجتماعي واستنفاذ الموارد، وال نزال بعيدين عن تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية. إن 

 االستدامة ال تزال هدًفا حيوًيا بعيد األمد، ولكننا البد أن نعمل على تخضير االقتصاد لنصل إلى هذا الهدف.
ولالنتقال إلى االقتصاد األخضر، سيتطلب األمر ظروًفا تمكينية معينة. وبصفة عامة، تتشكل هذه الظروف التمكينية 

من خلفية من اللوائح القومية، والسياسات، والدعم المادي والحوافز، والهياكل القانونية والسوقية الدولية 
وبروتوكوالت المساعدات والتجارة. وتميل الظروف التمكينية حالًيا إلى االقتصاد البني، وتشجعه، وهو الذي يعتمد 

 بدوره على الوقود األحفوري بشدة. 
 مليار دوالر أمريكي في 650فقد تجاوز إجمالي الدعم اإلنتاجي والسعري للوقود األحفوري، على سبيل المثال، 

. ويمكن أن يؤثر هذا المستوى المرتفع من الدعم سلًبا على التحول الستخدام الطاقة المتجددة. وعلى 2008العام 
العكس من ذلك، يمكن للظروف التمكينية لالقتصاد األخضر أن تمهد الطريق نحو نجاح االستثمارات العامة والخاصة 

في تخضير اقتصاديات العالم. ومن أمثلة تلك الظروف التمكينية على المستوى القومي، تغيير السياسات المالية، وتقليل 
الدعم المضر للبيئة وإصالحه؛ واستخدام أدوات جديدة مبنية على السوق؛ وتوجيه االستثمارات العامة لقطاعات 
«خضراء هامة وتخضير المشتريات العامة وتحسني القواعد واللوائح البيئية باإلضافة إلى سبل تطبيقها. وعلى 
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المستوى الدولي، فتوجد هناك أيًضا فرٌص إلضافة بنية تحتية للسوق، وتحسني تدفق التجارة والمعونات، وتعزيز قدر 
 أكبر من التعاون الدولي. 

ويهدف تقرير برنامج األمم المتحدة للبيئة بخصوص االقتصاد األخضر وعنوانه «نحو اقتصاد أخضر» إلى تفنيد 
العديد من الخرافات والمفاهيم الخاطئة عن اقتصاديات «تخضير» االقتصاد العالمي، ويعطي توجيهات عملية في وقتها 
المناسب لواضعي السياسات بخصوص اإلصالحات التي يحتاجونها للحصول على ما يمكن أن يقدمه االقتصاد األخضر 

 من زيادة في العمالة واإلنتاجية. 
ولعل أكثر تلك الخرافات انتشاًرا هي وجود مقايضة حتمية بين االستدامة البيئية والتقدم االقتصادي. فهناك أدلة 

ملموسة اآلن على أن تخضير االقتصاديات ال يمنع من بناء الثروة وال يحجب فرص العمل، وأن هناك العديد من 
القطاعات الخضراء التي تتوفر فيها فرص استثمارية معتبرة، بما يصحب ذلك من نمو في الثروة وفرص العمل. ولكن 

األمر الذي يجب تناوله بحذر، هو وجود حاجة لبناء ظروف تمكينية جديدة لتشجيع االنتقال إلى االقتصاد األخضر، وهذا 
 ما ينبغي أن يتخذ فيه صانعو السياسات إجراء عاجل في شتى أنحاء العالم.

وهناك خرافة أخرى تقول إن االقتصاد األخضر رفاهية ال يقدر على تحمل ثمنها سوى الدول الغنية، بل ما هو أسوأ 
من ذلك، إنه عبء ثقيل تفرضه الدول المتقدمة لتقييد التقدم وإدامة الفقر في الدول النامية. وعلى عكس هذا المفهوم، 

نجد أن هناك العديد من األمثلة التي تتم فيها التحوالت إلى األخضر في العديد من القطاعات في العالم النامي، والتي 
تستحق المحاكاة والتكرار في أماكن أخرى. ويلقي تقرير نحو اقتصاد أخضر الضوء على بعض هذه األمثلة، ويبين 

 إطارها الذي يمكن من خالله التوسع في تطبيقها. 
، 2008وقد أظهر عمل برنامج األمم المتحدة للبيئة في مجال االقتصاد األخضر هذا المبدأ بصورة جلية في العام 

). وتوصي االتفاقية البيئية العالمية GGNDوبصفة خاص عن طريق الدعوة  إلى االتفاقية البيئية العالمية الجديدة (
الجديدة بمجموعة من االستثمارات العامة والسياسات التكميلية واإلصالحات السعرية التي تهدف لبدء االنتقال إلى 

االقتصاد األخضر، وتبعث الحيوية في االقتصاد وسوق العمل، وتتعامل مع الفقر المستديم في نفس الوقت. وكان مقترح 
االتفاقية البيئية الخضراء العالمية الجديدة، الذي صمم كرد فعل سياسي مناسب لألزمة االقتصادية، ناًتجا مبكًرا من 

نواتج مبادرة األمم المتحدة لالقتصاد األخضر. وكانت هذه المبادرة، التي نسقها برنامج األمم المتحدة للبيئة، واحدة من 
تسع مبادرات مشتركة لمواجهة األزمات تبناها األمين العام لألمم المتحدة ومجلس الرؤساء التنفيذيين التابع له كرد 

 .2008على األزمة االقتصادية والمالية العام 
ويبين تقرير «نحو اقتصاد أخضر»- الناتج الرئيسي من مبادرة االقتصاد األخضر- أن تخضير االقتصاديات ال يمثل 

معوًقا للنمو بشكل عام، ولكنه على العكس من ذلك يمثل محرًكا جديًدا للنمو، كما يبين أنه مولد لوظائف جيدة، وأنه 
إستراتيجية حيوية الستئصال الفقر المستديم. ويهدف التقرير إلى تحفيز واضعي السياسات على خلق الظروف التمكينية 

 لزيادة االستثمارات في التحول نحو االقتصاد األخضر بثالث طرق.
وأولها أنه يثبت الجدوى االقتصادية لتوجيه االستثمار، سواء كان عاًما أو خاًصا، نحو نقل القطاعات الرئيسية 
الحرجة لتخضير االقتصاد العالمي. وهو يضرب األمثلة ليبين كيف ُتعاِدل الوظائف الخضراء المضافة الخسائر في 

 الوظائف أثناء عملية االنتقال إلى االقتصاد األخضر.
وثانيها، بيان أن االقتصاد األخضر يمكنه أن يقلل من الفقر المستديم في نطاق عريض من القطاعات الهامة 

كالزراعة، والحراجة، والمياه العذبة، والطاقة. وتساعد الحراجة المستدامة، وطرق الزراعة الصديقة للبيئة على 
الحفاظ على خصوبة التربة والموارد المائية بوجه عام، وبخاصة زراعة الكفاف التي تعتمد عليها حياة ما يقرب من 

  مليار نسمة.1.3
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وأخيرا، فإنه يعطي توجيهات بخصوص السياسات المحققة لهذا النقل عن طريق تقليل أو التخلص من الدعم الفاسد 
أو المضاد للبيئة، وعن طريق التعامل مع فشل األسواق الناتج عن المزايا الخفية أو المعلومات الناقصة، وعن طريق 

 الحوافز المبنية على السوق، وعن طريق إطار اللوائح والمشتريات العامة الخضراء، وعن طريق تحفيز االستثمار.
 

 
 ؟ما مدى بعدنا عن االقتصاد األخضر

تضاعف االقتصاد العالمي أربع مرات على مدى ربع قرن، مستفيًدا من مئات الماليين من البشر. ولكن على    
 في المائة من الخدمات والسلع اإليكولوجية التي تعتمد عليها المعيشة أو استخدمت 60العكس من ذلك، تدهورت 

بطريقة غير مستدامة. وُيعزى هذا بالطبع إلى أن نمو االقتصاد في العقود األخيرة تحقق أساًسا عن طريق السحب من 
الموارد الطبيعية، دون السماح للمخزونات بإعادة التولد، وعن طريق السماح بخسارة وتدهور واسع النطاق للنظام 

 اإليكولوجي. 
 في المائة فقط من سالالت األسماك التجارية غير مستغلة اليوم، ومعظمها من األنواع 20وعلى سبيل المثال، فإن 

 في المائة 20 في المائة من األنواع بالكامل دون وجود مجال للتوسع، وُيستغل 52رخيصة الثمن، في حين ُيستغل 
  في المائة منها.8منها أكثر من الالزم في حين نضب 

 في 60وأصبحت المياه في طريقها إلى الندرة، ومن المتوقع أن يزيد اإلجهاد المائي بحيث تكفي إمدادات المياه 
 عاما. وقد زاد اإلنتاج الزراعي أساًسا نتيجة الستخدام األسمدة الكيميائية، مما 20المائة فقط من احتياجات العالم بعد 

 مليون هكتار من 13قلل من جودة التربة وفشل في كبح جماح االتجاه المتزايد إلزالة الغابات - والذي بقي بمعدل 
. ولذا فإن الندرة اإليكولوجية تؤثر بشدة على سلسلة القطاعات االقتصادية 2005-1990الغابات سنوًيا في الفترة 

بالكامل، والتي تمثل حجر األساس إلمدادات أغذية اإلنسان، مثل مصايد األسماك، الزراعة، المياه العذبة، الحراجة 
والتي تمثل مصدًرا حيوًيا لمعيشة الفقراء. وإن الندرة اإليكولوجية واالفتقار للمساواة االجتماعية عالمتان مميزتان 

 القتصاد بعيد تماما عن كونه «أخضر». 
ويعيش أكثر من نصف سكان العالم، في الوقت نفسه، وللمرة األولى في التاريخ، في المناطق الحضرية. وتعتبر 

 في المائة من االنبعاثات الكربونية. وتؤثر المشاكل 75 في المائة من استهالك الطاقة و 75المدن حالًيا مسؤولة عن 
المتزايدة والمرتبطة ببعضها البعض من زحام، وتلوث، وسوء تقديم للخدمات على اإلنتاجية والصحة العامة للجميع، 

 من سكان 50ولكنها أكثر وطأة على الفقراء في المناطق الحضرية. وتتعاظم الحاجة للتخطيط الذكي للمدن نظًرا ألن %
العالم يعيشون اآلن في اقتصاديات ناشئة  تتحول بسرعة إلى الصبغة الحضرية وينتظر أن تشهد ارتفاعًا في مستوى 

 الدخل والقدرة الشرائية - واتساعًا هائًال في البنية الحضرية - في السنوات القادمة.
وسيتباين االنتقال لالقتصاد األخضر بين الدول، نظًرا العتماده على تفاصيل رؤوس األموال البشرية والطبيعية لكل 

دولة، وعلى المستوى النسبي لتقدمها. وكما يبين الشكل في األسفل، هناك العديد من الفرص السانحة لجميع الدول في 
مثل هذا االنتقال. فقد وصلت بعض الدول لمستويات عالية من التنمية البشرية، ولكن عادة ما يكون ذلك على حساب 

قاعدتها من الموارد الطبيعية، وجودة بيئتها، وارتفاع انبعاث غازات االحتباس الحراري. ويكمن التحدي الذي تواجهه 
هذه الدول في خفض نسبة بصمتها البيئية للفرد دون التأثير على جودة الحياة فيها. وال تزال بعض الدول األخرى 

تحافظ على نسبة منخفضة لبصمتها البيئية للفرد، ولكنها تحتاج لتحسني مستويات الخدمات والرفاهية المادية 
لمواطنيها. ويكمن التحدي بالنسبة لتلك الدول في تحقيق ذلك دون زيادة بصمتها البيئية بشدة. إن جميع دول العالم 

 تقريًبا يؤثر فيها أحد هذين التحديين، والزلنا بعيدين عن كوننا اقتصاًدا أخضر على المستوى العالمي.
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 ؟كيف نقيس تقدمنا نحو االقتصاد األخضر
ال يمكننا أن نأمل في إدارة شيء ال نستطيع حتى قياسه. لذا فإننا نعتقد أنه على الرغم من تعقيد االنتقال الكامل إلى   

االقتصاد األخضر، فالبد لنا من التعرف على المؤشرات المناسبة واستخدامها على مستوى االقتصاد الكلي وكذلك على 
 مستوى القطاعات. 

إن المؤشرات االقتصادية التقليدية، مثل الناتج المحلي اإلجمالي، تنظر لألداء االقتصادي من خالل عدسة مشوهة، 
خصوًصا أن مثل هذه المؤشرات ال تعكس مدى ما تستنزفه عمليات اإلنتاج واالستهالك من موارد رأس المال الطبيعي. 
ويعتمد النشاط االقتصادي عادًة على االنتقاص من قيمة رأس المال الطبيعي إما باستنفاذ الموارد الطبيعية، أو بالتقليل 

 من قدرة النظم البيئية على تقديم المنافع االقتصادية، سواء عن طريق اإلمداد أو سن اللوائح أو الخدمات الثقافية.
وفي الوضع المثالي، ُتقيَّم التغيرات الحادثة في أرصدة رأس المال الطبيعي بقيمة مالية وتدخل ضمن الحسابات 

) الذي تقوم به الشعبة اإلحصائية ألمم SEEAالقومية، كما يتم حالًيا في بناء نظام المحاسبة البيئية واالقتصادية (
المتحدة، وكما يتم في طرق حساب صافي المدخرات القومية المعّدلة بواسطة البنك الدولي. وكلما اتسع استخدام مثل 

هذه المقاييس كلما أضحت لدينا مؤشرات أصدق للمستوى الحقيقي لنمو الدخل واألعمال وقابلية النمو. وإن نظم 
 في أول 20المحاسبة الخضراء » أو «محاسبة الثراء الشامل هي أُطر متاحة نتوقع أن يتبناها عدد محدود من الدول 

 األمر، ثم تمهد الطريق لقياس االنتقال إلى االقتصاد األخضر على مستوى االقتصاد الكلي.
وقد استعرضنا في هذا التقرير تأثيرات االستثمار على تخضير االستثمارات بالمقارنة باالستثمارات في «نهج العمل 
المعتاد» باستخدام نموذج اقتصادي كلي ولم يقتصر قياس النتائج على الناتج المحلي اإلجمالي التقليدي بل شمل قياس 
التأثيرات على العمل، وشدة الموارد، واالنبعاث واآلثار البيئية . وقد قدرنا، بناء على دراسات عديدة، حيث أن الطلب 

 تريليون دوالر أمريكي. وللنظر لهذا الطلب 2ر59- 1ر05السنوي على التمويل لتخضير االقتصاد العالمي في حدود 
بمنظور صحيح، فهو أقل من ُعشر االستثمار العالمي في العام )طبًقا لقياس إجمالي التكوين الرأسمالي العالمي). فإذا 

 1.3اعتبرنا المستوى السنوي المستهدف إلعادة التخصيص من االستثمار «البني» إلى االستثمار «األخضر» هو 
 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي)، فإن نموذج االقتصاد الكلي الذي استخدمناه 2تريليون دوالر (أي نحو 

ينبئنا بأن االستثمار في االقتصاد األخضر سوف يحسن بمرور الزمن األداء االقتصادي على المدى البعيد، ويمكنه أن 
يزيد من إجمالي الثروة العالمية. واألهم أنه يحقق ذلك في ذات الوقت الذي يزيد فيه من مخزونات الموارد المتجددة، 

 ويقلل من المخاطر البيئية، ويعيد بناء قدرتنا على تحقيق الرفاهية في المستقبل.
 

 
 من أجل اقتصاد أخضر

 قطاعات اقتصادية رئيسية باعتبارها رائدة لالتجاهات المميزة 10ويركز تقرير «نحو اقتصاد أخضر» على    
لالنتقال إلى االقتصاد األخضر، بما في ذلك زيادة الرفاهية والمساواة االجتماعية بين البشر، وتقليل المخاطر البيئية، 

والندرة اإليكولوجية. وقد وجد أن تخضير االقتصاد، في كثير من هذه القطاعات، يمكنه أن يولد نتائج إيجابية ومتناغمة 
لزيادة الثراء، والنمو في مجاالت المخرجات االقتصادية، وتوفير الوظائف الجيدة، وتقليل الفقر. ويلخص القسم التالي 

 «أهم نتائج» مالحظاتنا التي توصلنا إليها عبر جميع القطاعات.
وقد وجدنا أيًضا أن العديد من فرص االستثمار واإلصالحات السياسية الخاصة بقطاع معين يمكن أن تكون لها أهمية 
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على المستوى العالمي، ألنها في ما يبدو قابلة للتكرار وزيادة الحجم لخدمة هدفنا في االنتقال إلى االقتصاد األخضر. 
وتوجد مثل هذه الفرص بوفرة في مجالي الطاقة المتجددة وكفاءة الموارد.  وتعتبر كفاءة الموارد فكرة ذات أبعاد 

متعددة ألنها تشمل كفاءة الطاقة في الصناعة واإلسكان، وكفاءة استخدام المواد في الصناعة، وتحسين إدارة المخلفات. 
وأخيًرا، فإنه يجب التأكيد على أن الظروف التمكينية المواتية والمناسبة تكون ذات أهمية بالغة لالنتقال الناجح إلى 

االقتصاد األخضر. وتتضمن الظروف المناسبة اإلجراءات المالية المحلية المناسبة واإلصالحات السياسية، والتعاون 
الدولي عبر التجارة، والمعونات، والبنية التحتية لألسواق، ودعم بناء القدرات. وقد تم وصفها وتناولها، مع الخطوات 

 الالزمة لحشد التمويل لالنتقال إلى االقتصاد األخضر، في األفرع األخيرة من هذا التقرير المؤلف.
 

 

 أهم النتائج
بعيدا عن استكشاف قصص النجاح من القطاعات المختلفة، التي يوثقها تقرير االقتصاد األخضر في كل فصل من    

 فصوله، هناك ثالثة استنتاجات مواضيعية واسعة النطاق نخلص إليها، وهي موثقة في هذا الجزء.
أول النتائج الرئيسة هي التنبؤ الذي حصلنا عليه باستخدام النموذج االقتصاد الكلي لالنتقال إلى االقتصاد األخضر، 
وهو أن التخضير ال يولد فقط زيادة في الثروة، ولكنه على األخص يحقق مكاسب في المشاعات اإليكولوجية أو رأس 

المال الطبيعي، ولكنه يولد أيًضا وفي فترة ست سنوات، معدًال أعلى من نمو الناتج المحلي اإلجمالي- وهو مقياس 
 تقليدي لألداء االقتصادي. 

 
 وثاني النتائج الرئيسة هي الرابط الذي ال ينفصم بين القضاء على الفقر وبين المحافظة على المشاعات اإليكولوجية 

 وصيانتها، والذي ينشأ من تدفق المنافع من رأس المال الطبيعي لتصل إلى الفقراء مباشرة. 
 

وثالث النتائج الرئيسة هي أن هناك وظائف جديدة تنشأ عند االنتقال إلى االقتصاد األخضر، وبمرور الزمن يزيد 
عددها على الخسارة في الوظائف المتعلقة باالقتصاد األخضر. بيد أن هناك فترة من فترات فقد الوظائف أثناء االنتقال، 
تتطلب استثمارات في إعادة تنمية المهارات وإعادة تأهيل القوى العاملة. ويعظم دور رأس المال الطبيعي خاصة رأس 
المال الطبيعي «الحي» (النظام اإليكولوجي والتنوع البيولوجي للكوكب) في سياق هذه النتائج الرئيسة. ومن هنا نبدأ 

 ببعض التعليقات المتعلقة برأس المال الطبيعي وتدفق منافعه، خاصة للفقراء والمجتمعات المهددة.
 
 
 

 االقتصاد األخضر يدرك قيمة رأس المال الطبيعي ويستثمر فيه
يتضمن التنوع البيولوجي، والذي يمثل النسيج الحي لهذا الكوكب، الحياة على كافة المستويات: الجينات،   

واألنواع، والنظم اإليكولوجية. ويسهم التنوع البيولوجي في رفاهية البشر على كل هذه المستويات، ويوفر اقتصاديات 
تتوفر لها مدخالت من موارد ثمينة وتتوفر لها خدمات تنظيمية وصوًال إلى بيئة عمل آمنة. وتأتي هذه الخدمات غالًبا، 

وهي ما يسمي بـ»بخدمات النظام اإليكولوجي»، في صورة سلع عامة وخدمات كانت غير مرئية اقتصادًيا قبل هذا، مما 
 كان سبًبا رئيسًا في تقييمها بأقل من قدرها، وإساءة إدارتها، والخسارة الناتجة في النهاية.
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ويمكن تقدير القيم االقتصادية لخدمات النظام اإليكولوجي تلك، وتمثل قيمة تلك الخدمات اإليكولوجية جزًءا أساسًيا 
من «رأس المال الطبيعي». وتمثل الموارد الطبيعية مثل الغابات، والبحيرات، واألراضي الرطبة، وأحواض األنهار 
مكوناٍت أساسية لرأس المال الطبيعي على مستوى النظام اإليكولوجي. وهي هامة للغاية في ضمان استقرار دورة 

المياه وفوائدها للزراعة والمنازل، ودورة الكربون ودورها في التغلب على المناخ، وخصوبة التربة وقيمتها في إنتاج 
المحاصيل، والمناخ المحلي الالزم لإلقامة اآلمنة، ومصايد األسماك الالزمة للحصول على البروتين، وهلم جرا، وكلها 

 عناصر هامة لالقتصاد األخضر.
 

فإن االقتصاد األخضر ال يقر بقيمة رأس المال الطبيعي ويبينها - كأحد عوامل رفاهية البشر، وتزويد بيوت الفقراء 
بالقوت، وكمصدر للوظائف الجيدة - ولكنه يستثمر فيها رأس المال الطبيعي هذا ويبنيه إلحراز تقدم اقتصادي مستدام. 

 في المائة من الناتج 2وفي النموذج الذي وضعناه لسيناريو االستثمار األخضر الذي يحوِّل قيمة رأس مال تماثل 
 مليار دوالر أمريكي) لبدء االنتقال إلى االقتصاد األخضر، تخصص ربع هذه القيمة – 1300المحلي اإلجمالي العالمي) 

 مليون دوالر أمريكي) لقطاعات رأس المال الطبيعي: الحراجة، 325 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي (0ر5أي 
 والزراعة، والمياه العذبة، ومصايد األسماك. وفيما يلي نناقش بعض النتائج والحاالت الخاصة في هذه القطاعات. 

إن الحد من إزالة الغابات، وزيادة استعادة الغابات له جدوى اقتصادية واضحة في حد ذاته، وهو يدعم أيًضا 
الزراعة والمعيشة الريفية. وتكّون الغابات جزءا رئيسا من «البنية التحتية اإليكولوجية» التي تدعم رفاهية اإلنسان. 

وتدعم الخدمات والسلع الحرجية الكثير من المعيشة االقتصادية لما يربو على مليار نسمة. وتقوم الغابات بخدمات بيئية 
 في المائة من األجناس التي تعيش على سطح األرض، 80ال يمكن االستعاضة عنها في أغلب األوقات، فهي تؤوي 

وتوفر القدرة على البقاء للزراعة، والصحة، وغيرها من القطاعات التي تعتمد على النواحي البيولوجية. وتعزى 
المعدالت العالية الحالية إلزالة الغابات وتدهورها إلى الطلب على منتجات األخشاب، وإلى الضغوط المتعلقة 

باالستخدامات األخرى لألرض، كالزراعة وتربية الماشية على وجه الخصوص. ويعني هذا التوجه الذي يعتبر الموارد 
الطبيعية «جبهة»- بدًال من اعتبارها استثمارًا- أن الخدمات والفرص القيمة التي يقدمها النظام اإليكولوجي للغابات، 
تضيع سدى. لذا يمكن لتقليل إزالة الغابات أن يكون استثمارًا جيًدا: فقد قدِّرت فوائد تنظيم الطقس المتوقعة من جّراء 

 خفض إزالة الغابات إلى النصف بثالثة أضعاف تكلفة ذلك الخفض.
 

وتوجد هناك آليات وأسواق اقتصادية مختبرة ومجربة، يمكن تكرارها وتكبيرها، بما في ذلك مشروع الخشب 
المعتمد، ومشروع اعتماد منتجات الغابات المطيرة، ودفع مقابل خدمات النظام اإليكولوجي، وخطط تقاسم المنفعة 

 هي أفضل REDDوالشراكات المجتمعية. وباألخص، قد تكون المفاوضات الدولية والقومية للوصول إلى نظام  +
الفرص الحالية لتسهيل االنتقال إلى االقتصاد األخضر للحراجة. وفي هذا السياق، هناك حاجة لتغييرات قانونية وإدارية 
لترجيح كفة الحراجة المستدامة (والتي لم تبلغ مداها بعد) على الممارسات غير المستدامة (والغالبة في قطاع الغابات 

 و 2011 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي بين 0ر03العالمي). ويبين نموذج االقتصاد األخضر أن استثمار
 في دفع أموال لمالكي أراضي الغابات للحفاظ عليها، وفي استثمارات خاصة في مجال استعادة الغابات، يمكن أن 2050

 في المائة بالمقارنة بنهج العمل المعتاد. ويمكن لهذا 20يزيد من القيمة المضافة في صناعة الغابات بنسبة تربو على 
 االستثمار أيًضا أن يقوي من التوظيف الرسمي في هذا القطاع ويرفع الكربون المخزن في الغابات بصورة جوهرية.
إن تخضير الزراعة يعطي وسيلة إلطعام تعداد العالم المتزايد دون تقويض قاعدة الموارد الطبيعية للقطاع. فإن 

 دون تدمير النظام اإليكولوجي وصحة اإلنسان 2050 مليارات شخص بحلول العام 9التحدي في الزراعة هو إطعام 
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 في المائة 70تحت ظروف ارتفاع متوسطات درجات الحرارة العالمية. وتستخدم ممارسات الزراعة الحالية أكثر من 
  5-3 في المائة من انبعاثات غازات االحتباس الحراري. كما ترتبط بـ13من موارد المياه العذبة العالمية وتسهم بزهاء 

 ألف حالة وفاة كل عام. وتتميز الزراعة الخضراء بتوجيه الزراعة 40مليون حالة تسمم بالمبيدات الحشرية وأكثر من 
الصناعية وزراعة الكفاف نحو ممارسات زراعية صحيحة بيئًيا مثل استخدام الماء بكفاءة، والتوسع في استخدام 

األسمدة العضوية والطبيعية، والحرث األمثل، والتحكم المتكامل في الحشرات. ويتطلب بناء الزراعة الخضراء أصوًال 
رأسمالية مادية، واستثمارات مالية، وأبحاًثا وبناء للقدرات في خمس مجاالت رئيسية: إدارة خصوبة التربة، واستخدام 
المياه المستدام واألكثر كفاءة، وتنويع المحاصيل والماشية، واإلدارة المتكاملة لصحة الحيوانات والنباتات البيولوجية، 

 والميكنة المناسبة على مستوى المزارع. 
 

إن تخضير الزراعة يتطلب أيًضا تقوية المؤسسات وتنمية البنية التحتية في المناطق الريفية بالدول النامية. فإن 
تغيير السياسات قد يركز بصفة خاصة على تقليل الدعم المناهض للبيئة والذي يشوه القيمة الحقيقية لمدخالت الزراعة 
غير المستدامة ثم إزالته بالكامل في النهاية، وعلى تحفيز اإلصالحات التنظيمية والسعرية التي تضع تكاليف استنزاف 

البيئة ضمن أسعار الطعام والسلع. وتوضح التحليالت التي أجريت على مستوى المزرعة أن ممارسات الزراعة 
الخضراء يمكن أن تزيد المحصول بصورة ملحوظة، خاصة في المزارع الصغيرة. وطبًقا للنموذج المستخدم في تقرير 

 مليار دوالر أمريكي في العام 100-300االقتصاد األخضر، فإن االستثمار في الزراعة الخضراء، بقيمة تتراوح بين 
 يؤدي على مدى  الزمن إلى زيادة جودة التربة وزيادة اإلنتاج العالمي من المحاصيل 2050-2010للفترة من 

 زيادة عّما هو ممكن طبًقا الستراتيجيات االستثمار الحالية. ورغم أن مثل هذه الزيادة ال 10الرئيسة؛ وهو ما يمثل 
 تكفي لتأمين وصول الطعام بصورة متساوية إلى الجياع، فإنها تلزم إلطعام التعداد المتنامي.

 
يمكن التغلب على ندرة المياه المتنامية بسياسات تزيد االستثمارات في تحسين موارد المياه وكفاءتها. فإن اإلمداد 

بالمياه العذبة، بالجودة والكمية المطلوبتين، من الخدمات األساسية للنظام اإليكولوجي. ولذا فإن إدارة النظام 
اإليكولوجي واالستثمار فيه أمران مهمان للتعامل مع األمن المائي لكٍل من األشخاص والنظام اإليكولوجي على صعيد 

ندرة المياه، وزيادتها عن الحد (الفيضانات) وجودتها. ومن المتوقع أن يؤدي نهج العمل المعتاد إلى فجوة غير 
مستدامة بين الموارد العالمية واستهالك المياه، والتي ال يمكن التعامل معها إال باالستثمار في البنية التحتية وإصالح 

 السياسة المائية- أي عن طريق تخضير قطاع المياه.
 

ويمكن أن يركز الحل الثاني على تحسين الترتيبات المؤسسية، ونظم االستحقاقات والتخصيص، وعلى التوسع في 
استخدام المدفوعات مقابل خدمات النظام اإليكولوجي، مما يقلل من مدخالت الدعم، ويحسن من اتفاقيات التمويل 

  مليار دوالر أمريكي 100-300والمحاسبة المائية. وطبًقا لسيناريوهات االستثمار األخضر التي تفترض استثمار
، فإن زيادة كفاءة قطاعات البلدية والصناعة والزراعة سيقلل من الطلب على المياه 2050-2010سنوًيا بين عامي 

 ، مقارنة بالتوقعات الحالية، مما يقلل الضغط على المياه األرضية والسطحية على المدى 2050بنحو الُخمس في العام
 القصير والمدى البعيد.

 
إن االستثمار لتحقيق مستويات مستدامة من الصيد سوف يؤّمن تدفًقا حيوًيا للدخل على المدى البعيد. فإّن قطاع 
مصايد األسماك أساسي للتنمية االقتصادية، والتوظيف، واألمن الغذائي، ورفاهية الماليين من البشر في شتى أنحاء 
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 مليار دوالر أمريكي في العام قد نتجت عنه زيادة في سعة المصايد بنحو الضعف 27العالم. ولكن الدعم الذي يبلغ نحو 
 بالمقارنة بقدرة السمك على التكاثر.

 
وإن تخضير القطاع يتطلب إعادة توجيه هذا اإلنفاق العام لتقوية إدارة المصايد، وتمويل تقليل السعة الزائدة عن 

طريق إخراج بعض السفن من الخدمة وإعادة التوظيف بصورة عادلة على المدى القصير، كل ذلك بغرض إعادة بناء 
 مليار دوالر لمرة واحدة يمكن 300-100السالالت السمكية المستنفذة وتلك التي تعرضت للصيد الجائر. وإن استثمار 

 مليون طن في 90 مليون طن سنوًيا حالًيا، إلى 80أن يقلل من السعة الزائدة، وأن يؤدي إلى زيادة صيد األسماك من 
، على الرغم من االنخفاض الذي سيحدث في العقد القادم للسماح باستعادة السالالت. إن القيمة الحالية 2050العام 

  أضعاف قيمة االستثمار الالزم. أما السيناريو البديل «نهج 5 إلى3لفوائد تخضير قطاع الصيد يتوقع أن تكون نحو 
 العمل المعتاد» فيؤدي إلى استمرار التراجع والتقلص في قطاع الصيد، الناتج عن زيادة الندرة وانهيار السالالت.

 
 

 االقتصاد األخضر محوري إلزالة الفقر
يعد الفقر المستديم أكثر صور انعدام العدالة االجتماعية وضوًحا، لما له من عالقة بعدم تساوي فرص التعليم،   

والرعاية الصحية، وتوفر القروض، وفرص الدخل، وتأمين حقوق الملكية. ومن الخصائص الرئيسية لالقتصاد األخضر 
أنه يسعى إلى توفير الفرص المتنوعة للتنمية االقتصادية والتخلص من الفقر دون إسالة أو استنفاذ األصول الطبيعية 

للدولة. ويعتبر هذا ضرورًيا بصورة خاصة في الدول منخفضة الدخل، حيث تمثل سلع وخدمات النظام اإليكولوجي أحد 
أكبر مكونات سبل الرزق للمجتمعات الريفية الفقيرة، وحيث توفر النظم اإليكولوجية وخدماتها شبكة أمان تحمي من 

 الكوارث الطبيعية والصدمات االقتصادية. 
 

إن تخضير الزراعة في الدول النامية، والتركيز على صغار المالك، يمكن أن يقلل الفقر مع االستثمار في رأس المال 
 ماليين مزرعة 404 مليون مزرعة صغيرة في العالم، منها 525الطبيعي الذي يعتمد عليه الفقراء. فهناك ما يقدر بـ 

 هكتار من األرض. وحيث إن تخضير قطاع المزارع الصغيرة عن طريق الترويج للممارسات المستدامة 2تزرع أقل من 
ونشرها يمكن أن يكون أكثر الطرق فاعلية لتوفير المزيد من الطعام للفقراء والجياع، وتقليل الفقر، وزيادة تنحية 

 الكربون والوصول إلى األسواق الدولية النامية للمنتجات الخضراء. 
 

وقد تم إثبات أنه حتى الزيادات الطفيفة في محاصيل المزارع تساهم بصورة مباشرة في تقليل الفقر، استناًدا إلى 
بيانات من إفريقيا وآسيا. وباإلضافة إلى ذلك، وثقت الدراسات أن تحويل المزارع إلى الممارسات المستدامة نتجت عنه 

 مليون مزرعة، وِجد أن تبني الممارسات 12.6زيادة في اإلنتاجية. وبمراجعة مشروع «ألفضل الممارسات» شملت 
المحافظة على الموارد (مثل إدارة الحشرات المتكاملة، وإدارة األسمدة المتكاملة، والزراعة قليلة الحرث، والحراجة 

 في 79الزراعية، وتربية المائيات، وتكامل حصاد المياه مع الماشية) نتج عنه متوسط زيادة في المحصول قدره 
المائة، مع تحسين في موارد الخدمات البيئية الحرجة. وتظهر النماذج المستخدمة أن تبني أساليب الزراعة المستدامة 

يمكن أن يحول الزراعة من أحد أكبر منتجي غازات االحتباس الحراري، إلى التعادل التام، وربما امتصاص غازات 
  في المائة على التوالي.35 في المائة و55االحتباس الحراري، مع تقليل إزالة الغابات واستخدام المياه العذبة بنسبتي 

إن زيادة االستثمار في األصول الطبيعية التي يستخدمها الفقراء لكسب معيشتهم، تجعل التحرك نحو االقتصاد 
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األخضر يحسن المعيشة في الكثير من المناطق منخفضة الدخل. فأحد األمثلة الجيدة على ذلك يأتي من قانون ضمان 
 في الهند، وهو نظام حماية اجتماعية وأمن معيشي لفقراء الريف، يستثمر في 2006التشغيل الريفي القومي لعام 

 يوم عمل 100الحفاظ على رأس المال الطبيعي واستعادته. وهو يأخذ صورة برنامج أشغال عامة يضمن على األقل 
مدفوع األجر في العام لكل أسرة يتطوع منها أحد أفرادها البالغين. وقد تضاعف هذا البرنامج أربع مرات منذ بدايته 

 مليون 59 مليارات من أيام العمل، وأفاد 3 مليارات دوالر أمريكي، مما خلق  8وبلغت استثماراته العام الماضي نحو 
 في المائة من هذا االستثمار للحفاظ على المياه، وتنمية األراضي ونظم الري. وعلى الرغم من 84أسرة. ويذهب نحو 

 بعض الصعوبات التي تواجه تطبيقه، فهو يثبت فاعليته، وإمكانية تكراره وتوسيعه. 
 

إن االستثمار في توفير المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي للفقراء يمثل، في العديد من البلدان النامية، واحدة 
من أكبر الفرص لإلسراع في االنتقال إلى االقتصاد األخضر. فالمياه ضرورة أساسية لبقاء الحياة، وهي ال تصل إلى 

 مليار ال تصل 1.1 مليون شخص يفتقرون إلى مياه الشرب النظيفة،  و 884العديد من فقراء العالم. فهناك أكثر من 
 مليون طفل دون سن الخامسة كل عام نتيجة لعدم حصولهم على الماء 1.4إليهم خدمات الصرف الصحي، ويموت 

 النظيف وخدمات الصرف الصحي المناسبة.
وحين ال يتمكن الناس من الحصول على المياه، فإما أن تنفق كميات كبيرة من دخلهم المتاح على شراء المياه من 
البائعين، أو ُيخصص شق كبير من وقتهم، خاصة بالنسبة للنساء واألطفال، الستجالبه. وحين تكون خدمات الصرف 

 في المائة من 2الصحي غير مناسبة، فإن تكلفة األمراض التي تحملها المياه تكون مرتفعة وتبلغ على سبيل المثال 
مجموع الناتج القومي اإلجمالي لكمبوديا، وإندونيسيا، والفلبين، وفيتنام. وفي سيناريو االستثمار األخضر بنسبة 

 في المائة من الناتج القومي اإلجمالي العالمي السنوي، يمكن إبقاء استخدام المياه على المستوي العالمي في 0ر16
. ويكون االستثمار المبكر في مجال المياه شرًطا الزًما 2015حدود االستدامة واألهداف اإلنمائية لأللفية بحلول العام 

للتقدم وجزًءا ال يتجزأ من االنتقال إلى االقتصاد األخضر في األماكن التي تعاني من ندرة المياه أو عدم قدرة نسبة كبيرة 
 من السكان على الحصول على مصادر المياه وخدمات الصرف الصحي المناسبة.

 
يمكن للطاقة المتجددة أن تلعب دوًرا فّعال التكلفة ضمن إستراتيجية إلنهاء فقر الطاقة. فإن التحرك في اتجاه 

االقتصاد األخضر يهدف إلى زيادة الوصول إلى الخدمات والبنية التحتية كوسيلة لتقليل الفقر وتحسين جودة الحياة 
 مليار 1.6بوجه عام. ويعتبر التعامل مع فقر الطاقة جزًءا هاًما للغاية من هذا االنتقال. ويشمل ذلك توصيل الطاقة إلى 

 مليون أسرة- في أدنى مستويات 110شخص يعيشون حالًيا بدون كهرباء. وفي إفريقيا، على سبيل المثال، هناك 
 مليارات دوالر أمريكي كل عام على اإلضاءة بالكيروسين، وهي مكلفة، وغير فعالة، وتمثل 4الدخل- تنفق أكثر من 

 مليار 2.7خطًرا على األمان والصحة. وال يحقق نظام الطاقة الحالي المساواة؛ فضًال عن كونه غير مستدام، فهو يترك 
شخص يعتمدون على الكتلة الحيوية التقليدية في الطهي. وباإلضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يتسبب تلوث الهواء داخل 

 مليون حالة وفاة مبكرة بحلول العام 1.5المنازل الناتج عن استخدام الكتلة الحيوية التقليدية والفحم في أكثر من 
 ، نصفها من األطفال دون سن الخامسة، والباقي من النساء في البلدان النامية. وطبًقا لتقديرات الوكالة الدولية 2030

للطاقة، وبرنامج األمم المتحدة للتنمية، ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية، يتطلب تأمين الوصول إلى الكهرباء 
. إن 2030 إلى 2010 مليار دوالر أمريكي لكل عام- في الفترة من  36 مليار دوالر أمريكي- أو 756للجميع 

تكنولوجيات الطاقة المتجددة وسياسات الطاقة التي تدعمها َتِعد بمساهمة ملموسة في تحسين مستويات المعيشة 
والصحة في المناطق ذات الدخل المنخفض، خاصة في المناطق التي تقع خارج الشبكات. وتتضمن الحلول فعالة التكلفة 
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الكتلة الحيوية النظيفة والخاليا الشمسية خارج الشبكة، بكلفة تشغيل منخفضة، وخيارات تطبيق مرنة وتصلح 
 للمستويات الصغيرة.

وأخيًرا، يمكن لتنمية السياحة، إذا أحسن تصميمها، أن تدعم االقتصاد المحلي وتقلل من الفقر. فعلى الرغم من 
التحديات الملحوظة التي صاحبت نمو السياحة- مثل انبعاثات غازات االحتباس الحراري واستهالك المياه وصرف الماء 

غير المعالج، وتوليد المخلفات، وتدمير التنوع البيولوجي البحري واألرضي المحلي، والتهديدات التي تواجه بقاء 
% الذي 20الثقافات والتقاليد المحلية- فإن السياح يقودون تخضير القطاع، كما يبين ذلك معدل النمو السنوي البالغ 

 تحظى به السياحة البيئية والذي يمثل ستة أضعاف معدل نمو القطاع بالكامل. 
 في 8 مليون شخص أو 230وتعتمد السياحة والسفر اعتمادا كبيًرا على الموارد البشرية، ويعمل في هذا المجال 

المائة من إجمالي القوى العاملة على مستوى العالم، وتشير التقديرات إلى أن وظيفة واحدة في صميم صناعة السياحة 
تخلق نحو وظيفة ونصف وظيفة إضافية أو غير مباشرة في االقتصاد المتعلق بالسياحة. ويتوقع أن يقوي تخضير 
القطاع إمكانيات التوظيف فيه مع زيادة التوظيف واإلسناد المحليين. وتعد زيادة مشاركة المجتمع المحلي، خاصة 
الفقراء منهم، في سلسلة القيمة للسياحة، أثناء تخضير القطاع، عنصًرا أساسًيا في تنمية االقتصاد المحلي وتقليل 

 الفقر.
 

 االقتصاد األخضر يخلق فرص العمل ويدعم المساواة االجتماعية
، متأثًرا بأزمة البنوك والقروض وما سبقهما 2008في الوقت الذي اتجه فيه االقتصاد العالمي إلى الكساد في العام  

من صدمات األسعار، تصاعد القلق من جراء فقدان الوظائف. وقد كانت هناك بالفعل أبحاث وأدلة تشير إلى فرص 
التوظيف التي يوفرها تخضير االقتصاد (التقرير المشترك لكل من برنامج األمم المتحدة للبيئة/منظمة العمل 

الدولية/المنظمة الدولية ألرباب األعمال بخصوص الوظائف الخضراء، واالتحاد األزرق-األخضر التحادات العمال 
والمنظمات البيئية بالواليات المتحدة) ولكن الكساد جعل استكشاف ذلك أمًرا عاجًال. واستجابت العديد من الدول بخطط 

منصبة على التوظيف لإلنعاش االقتصادي تحتوي على مكونات خضراء، مثل الجمهورية الكورية والصين. وتشهد 
الدول التي تتحرك نحو االقتصاد األخضر بالفعل خلًقا ملحوًظا لفرص التوظيف في ظل السياسات الحالية، ويمكن زيادة 

اإلمكانيات عن طريق المزيد من االستثمارات في القطاعات الخضراء. وتعد السياسات التي تركز على المؤسسات 
 الصغيرة والمتوسطة واعدة بشكل خاص، حيث يعزى إليها النصيب األكبر من التوظيف ونمّوه في معظم الدول.

إن التحول إلى القتصاد األخضر يعني أيًضا تحوًال في التوظيف، الذي سيخلق عدًدا مماثًال على األقل من الوظائف 
التي يخلقها نهج العمل المعتاد. فليست هناك فروق تذكر، طبًقا للنموذج العالمي لالقتصاد وسوق العمل المستخدم في 

هذا التقرير، بين نهج العمل المعتاد وسيناريو االستثمار األخضر من حيث التوظيف بشكل عام. ويتسق ذلك مع 
الدراسات السابقة التي تنبأت بعدم حدوث تغيرات أو حدوث مكاسب إجمالية متواضعة في التوظيف. ويمكن أن ينخفض 

صافي التوظيف المباشر على المدى القصير والمتوسط، وفي غياب أية إجراءات أخرى، نظًرا للحاجة إلى تقليل 
االستخراج الزائد للموارد في بعض القطاعات مثل مصايد األسماك. ولكن االستثمارات الخضراء ستحقق مكاسب في 

 للحاق بنهج العمل المعتاد وربما تخطيه، نظًرا للقيود اإلضافية التي 2050 إلى 2030التوظيف خالل الفترة من 
 ستفرضها عليه ندرة الموارد والطاقة. 

 
ولكن المكاسب اإلجمالية في التوظيف طبًقا لسيناريو االستثمار األخضر يمكن أن تكون أعلى من ذلك بكثير. حيث 
تبين الدراسات القومية أن االستثمارات الخضراء تميل إلى التوظيف بكثافة أكثر على المدى القصير. والمتوسط على 
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األقل. وتعد توقعات خلق الوظائف على المستوى العالمي متحفظة، ألن هناك عددا من التأثيرات التي ثبت أنها تحفز 
خلق الوظائف في فترة االنتقال إلى االقتصاد األخضر، وال يمكن وضع نموذج لها إال بصورة جزئية، إن استطعنا ذلك 
أصًال. وتشمل تلك التأثيرات: خلق الوظائف غير المباشرة والمستحثة، واختيار األدوات السياسية، التي يمكن لها أن 

تؤثر تأثيًرا بالًغا على نواتج التوظيف (أظهرت الضرائب البيئية، التي يمكن أن تزيد من سعر االنبعاثات واستخدام 
المورد الطبيعي وتقلل من تكلفة العمالة، نتائج إيجابية في مجال التوظيف حتى في القطاعات المعتمدة بشدة على 

الكربون). وباإلضافة إلى ذلك فهناك مردود عكسي على التوظيف من العواقب المتوقعة لنهج العمل المعتاد مثل تأثيراته 
على الكوارث المتعلقة بالطقس، وعلى الزراعة أو المنشآت الساحلية والتي لم تدرج في سيناريوهات نهج العمل 

 المعتاد. 
 

وستشهد قطاعات الزراعة والمباني والحراجة والنقل، في سيناريوهات االستثمار األخضر، نمًوا في الوظائف على 
المدى القصير والمتوسط والبعيد، يفوق نظيره في سيناريوهات نهج العمل المعتاد. ويمكن أن يزيد التوظيف العالمي، 

 في المائة، وقد يزيد االستثمار في الحفاظ على الغابات وإعادتها من التوظيف 4خالل العقد القادم، بنسبة تصل إلى 
 . وفيما يخص النقل، سيزيد تحسين كفاءة الطاقة 2050 في المائة بحلول العام 20الرسمي فقط في هذا القطاع بنحو 

 في 10في جميع وسائل النقل والتحول من النقل الخاص إلى العام أو لغير المعتمد على المحركات من العمالة بنحو 
 2-3.5المائة أكثر من نهج العمل المعتاد. وأخيًرا يمكن أن تنتج االستثمارات في تحسين كفاءة الطاقة في المباني  

مليون وظيفة جديدة في أوروبا والواليات المتحدة وحدهما. وإذا أخذنا في االعتبار الطلب على المباني الجديدة 
 (اإلسكان االجتماعي، والمستشفيات والمدارس، الخ) الموجود في الدول النامية، فإن إمكانية النمو تكون أعلى بكثير. 

 في المائة على  األقل من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي لرفع كفاءة الطاقة والتوسع في استخدام 1إن تخصيص 
الطاقة المتجددة سيخلق وظائف إضافية، مع توفير طاقة تنافسية. حيث أصبح التوظيف في قطاع الطاقة المتقدمة واقًعا 

  مليون شخص على مستوى العالم في العام 2.3مؤثًرا للغاية مع توقعات بأن عدد العاملين في القطاع كان يبلغ 
. وتتركز معظم هذه الوظائف حالًيا في عدد محدود من الدول وبخاصة البرازيل والصين وألمانيا واليابان 2006

والواليات المتحدة. وهناك إمكانية معتبرة لمزيد من النمو في هذا القطاع، باإلضافة إلى النمو الناتج من االستثمار في 
رفع كفاءة الطاقة، خاصة إذا صاحبته سياسات مساندة. وقد تم توجيه ما يقرب من نصف االستثمارات اإلجمالية في 
النموذج المستخدم في تقرير االقتصاد األخضر، إلى كفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة (بما في ذلك التوسع في الجيل 

 في المائة عن نهج العمل المعتاد في 20الثاني من الوقود الحيوي)، مما نتج عنه مستوى توظيف يربو على 
 ، مع تقليل االنبعاثات وتحقيق نمو اقتصادي قوي.2050العام

 
وستنمو الوظائف في مجالي إدارة المخلفات وتدويرها لتتمكن من التعامل مع المخلفات الناتجة عن نمو الدخل 

 مليون شخص 12والسكان، على الرغم من وجود تحديات معتبرة في هذا القطاع فيما يتعلق بالوظائف الكريمة. ويعمل 
بالفعل في عمليات التدوير بجميع أنواعها في ثالث دول فقط (البرازيل والصين والواليات المتحدة). وتنتج عمليات فرز 

  أضعاف تلك التي تنتجها عمليات الحرق ومقالب 10ومعالجة المواد القابلة للتدوير وظائف لكل طن متري تبلغ 
 في المائة 10القمامة. وفي سيناريوهات االستثمار األخضر، يرتفع النمو المتوقع للوظائف في مجال المخلفات بمقدار 

مقارنة باالتجاهات الحالية. ولكن األهم من إمكانية زيادة التوظيف في إدارة المخلفات، هو أن إعادة االستخدام والتدوير 
يمثالن الفرصة الحقيقية، باإلضافة إلى الحاجة لتحسين الوظائف في هذا القطاع. ولكي تكون تلك الوظائف خضراء 

بحق، يجب أن تنطبق عليها متطلبات الوظائف الكريمة، بما في ذلك المرتبات التي تكفي للعيش، والقضاء على عمل 
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األطفال، واألمن الصحي في بيئة العمل، والحماية االجتماعية، وحرية التجمع. لذا يصبح التحسين مرغوًبا والزًما 
 ألسباب اجتماعية وبيئية. 

 
وسيشهد التوظيف المرتبط بتخضير قطاعات المياه ومصايد األسماك تعديال مع الوقت تحتمه الحاجة للمحافظة على 
الموارد. في حالة المياه، وبفضل تحسين الكفاءة وما يستتبعها من تقليل في استهالك الماء الكلي، ستقل الوظائف في 

في المائة عن نموها المتوقع طبًقا التجاهات استهالك المياه الحالية ٢٥-20 بنسبة تتراوح بين 2050العام 
المفرطة(رغم أنها ستزيد عن مستواها الحالي). وال تأخذ هذه التوقعات في الحسبان فرص العمل الجديدة في البنية 

التحتية لمجال كفاءة المياه، مثل قياس المياه. وتعتبر توقعات استمرار اتجاهات النمو الحالية مفرطة في التفاؤل ألن 
زيادة السحب على المياه سيؤدي إلى مشاكل في موارد المياه وبالتالي لفقد الوظائف. وبالنسبة لمصايد األسماك، 

سيؤدي تخضير القطاع إلى خسارة في الوظائف على المدى القصير والمتوسط نظًرا للحاجة إلى تقليل نشاط الصيد، 
ولكن يمكن معادلة ذلك بتركيز خفض الوظائف على عدد محدود ممن يمارسون الصيد على نطاق واسع. وباإلضافة إلى 

 حين ُتستعاد سالالت األسماك. ولكن هناك حاجة إلى 2050ذلك، سيعود عدد كبير من الوظائف للنمو بحلول العام 
تصميم سياسات وإجراءات فعالة، أثناء فترة االنخفاض في سوق العمل، وذلك بالتحاور مع العمال، وأصحاب العمل، 

 والمجتمعات لتأمين انتقال عادل.
 

 
 االقتصاد األخضر يستبدل الوقود األحفوري بالطاقة المستدامة والتقنيات منخفضة الكربون 

إن زيادة المعروض من الطاقة عن طريق المصادر المتجددة يقلل من مخاطر أسعار الوقود األحفوري المرتفعة   
وغير المستقرة باإلضافة إلى تقديم فوائد تخفيفية. فإن نظام الطاقة الحالي المبني على الوقود األحفوري هو مصدر 
تغير الطقس. ويعد قطاع الطاقة مسئوًال عن ثلثي انبعاثات غازات االحتباس الحراري، ومن المتوقع أن تصل تكلفة 

 ، والتي ستتحمل الدول النامية 2030 مليون دوالر أمريكي بحلول العام 170-50التكّيف المصاحبة لتغير الطقس إلى 
أكثر من نصفها. وتواجه العديد من تلك الدول تحديات من جراء أسعار الوقود األحفوري المرتفعة وغير المستقرة، 

 في المائة من إجمالي الواردات في البلدان اإلفريقية 15-10باعتبارها مستوردة للبترول. فمثال، يمثل البترول 
 في المائة من عائدات صادراتها في المتوسط. وتخصص بعض الدول 30المستوردة للبترول، ويستهلك أكثر من 

 في المائة من 45اإلفريقية، ومنها كينيا والسنغال، أكثر من نصف عائدات صادراتها الستيراد الطاقة، بينما تنفق الهند 
تلك العائدات. إن االستثمار في مصادر الطاقة المتجددة المتوافرة محلًيا- وبوفرة في أحيان كثيرة- يمكن أن يحسن من 

 أمن الطاقة بصورة ملحوظة- وبالتالي من األمن االقتصادي والمالي.
 

إن الطاقة المتجددة تمثل فرًصا اقتصاديًة رئيسة. ويتطلب تخضير قطاع الطاقة استبدال االستثمارات في مصادر 
الطاقة المعتمدة بشدة على الكربون باستثمارات في الطاقة النظيفة وفي تحسين الكفاءة. وتتحمل الكثير من فرص 

تحسين كفاءة الطاقة تكاليف نفسها، فيما تنمو االستثمارات في الطاقة المتجددة في ظل األسواق الحالية بالفعل نظًرا 
ألنها تحسن باطراد من قدرتها على التنافس. وقد شهدت االستثمارات الكلية في الطاقة المتجددة معدل نمو سنويا 

. وبالرغم من الكساد العالمي، فإن نمو هذا القطاع 2009 وحتى منتصف 2002 في المائة في الفترة من 3إجماليا بلغ 
 مليار 200-180في ازدهار. وكان من المتوقع أن تسجل االستثمارات الجديدة في الطاقة النظيفة رقًما قياسًيا يبلغ 

  مليار 173 ، و2009 مليار دوالر أمريكي في العام162 ، بارتفاع عن قيمتها البالغة 2010دوالر أمريكي العام
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 . ويقود هذا النمو بصورة متزايدة الدول غيراألعضاء في منظمة التعاون االقتصادي 2008دوالر أمريكي في العام 
 2007 في المائة في العام 29  والتي زادت حصتها من االستثمار العالمي في الطاقة المتجددة من OECDوالتنمية 

 ، وساهمت البرازيل والصين والهند بالقدر األكبر منها. وتزداد قدرة التكنولوجيات 2008 في المائة في العام40إلى 
المتجددة على التنافس حين تؤخذ التكلفة االجتماعية لتكنولوجيات الوقود األحفوري في االعتبار. وفي هذا الصدد، يعد 
التوصل التفاق عالمي بشأن االنبعاثات الكربونية، وما يتبعه من شعور باالطمئنان إلى وجود سوق وسعر للكربون في 

 المستقبل، حافًزا قوًيا لمزيد من االستثمار في مجال الطاقة المتجددة.
 

إن لسياسة الحكومة دور كبير تلعبه في تحسين حوافز االستثمار في الطاقة المتجددة. فإن الحوافز المرتبطة بزمن، 
ومن أهمها التعريفة التفضيلية إلمدادات الطاقة المتجددة، والدعم المباشر واالستقطاعات الضريبية يمكن أن تجعل 
نموذج المخاطرة/العائد الستثمارات الطاقة المتجددة أكثر جاذبية. ويمكن تحسين مثل هذه الحوافز عن طريق نظم 

مقايضة االنبعاثات أو الضرائب التي تعكس التكلفة االجتماعية الكلية الستخدام الوقود األحفوري. وقد بينت العديد من 
الدراسات الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة كيف يمكن لباقة منسقة جيًدا من األدوات التي تحركها السياسات، في 

 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي، أن تحرك االقتصاد العالمي نحو مسار نمو 2-1الحدود العامة من 
منخفض الكربون. ولكي نفهم هذا الرقم بمنظوره الحقيقي، فإن هذه االستثمارات اإلضافية في نفس مستوى دعم الوقود 

 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي. وتدعم النماذج التي تم 1 ما يكافئ 2008األحفوري، والذي بلغ في العام 
استخدامها في تقرير االقتصاد األخضر هذه الدراسات، حيث تبين أن استبدال االستثمارات في مصادر الطاقة المعتمدة 

بكثرة على الكربون باستثمارات في الطاقة النظيفة سيزيد من نسبة اختراق المصادر المتجددة لتوليد الطاقة بمقدار 
. وبالنظر إلى مجمل خليط الطاقة، يمكن 2050 في المائةبحلول العام  45في المائة  و16ثالثة أضعاف لتتراوح بين 

  في المائة من إجمالي المصادر.25للمصادر المتجددة أن توفر أكثر من 
 
 

 االقتصاد األخضر يشع تحسين كفاءة الموارد والطاقة 
لم تكن تكلفة استخدام الموارد الطبيعية بفاعلية قليلة، بوجه عام، عامًال مقيًدا بشدة في تاريخ الحضارة اإلنسانية    

نظًرا ألن عقلية «الجبهة» المستغلة في المناطق غير المأهولة بالسكان سمحت باكتشاف موارد جديدة. وكان من 
الصعب أن تنمو عادة اإلشراف، واألصعب أن تنسجم مع نماذج العمل الغالبة. لذا فإننا نستكشف في هذا القسم الجزئي 

موضوع ندرة الموارد والتكاليف الخارجية في صورة قيود يجب أن تدار بصورة مربحة ولمصلحة المجتمع ككل، 
ويقودنا هذا للموضوع المعقد والواسع النطاق المتمثل في كفاءة الموارد وفوائدها االقتصادية. ويتعلق الكثير مما نتكلم 

عنه هنا بكفاءة المصادر في التوليد، ولكننا نستكشف أيًضا االستهالك المستدام ممثًال لجانب «الطلب» في المعادلة، 
 خاصة في عالقته بالطعام. 

 
ويعد فك االرتباط أحد المبادئ األساسية المستخدمة في وضع التحديات التي نواجهها في االنتقال إلى اقتصاد أكثر 
كفاءة في الموارد في إطارها الصحيح. وفي الوقت الذي يصطدم فيه النمو االقتصادي العالمي بحدود الكوكب، يصبح 

فك االرتباط بين بناء القيمة االقتصادية وبين استخدام الموارد الطبيعية وتأثيراته البيئية أمًرا أكثر إلحاًحا. وتبين أحدث 
االتجاهات توجها متواضًعا لفك االرتباط النسبي بمرور الوقت كرد فعل للندرة وارتفاع أسعار المدخالت ولكن التحدي 

الحقيقي أثناء انتقالنا إلى عالم قليل الموارد والكربون، هو فك االرتباط المطلق بين شدة الطاقة والمادة. ولتحقيق هذا، 
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 يتفحص هذا الفرع المكاسب في الفاعلية ألكثر أجزاء االقتصاد مادية.
 

ويواجه التصنيع العديد من التحديات والفرص السانحة لتحسين كفاءة الموارد. ويعتبر التصنيع مرحلة هامة في 
في المائة من التوظيف العالمي، ويبدأ باستخالص الموارد الطبيعية 23دورة حياة استخدام المواد، وهو يمثل حالًيا 

 في المائة من 35وينتهي بالتخلص النهائي من النفايات. وبالنسبة الستخدام الموارد، يعد القطاع مسئوًال عن 
 في المائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وأكثر من ربع استخالص الموارد 20االستخدام العالمي للكهرباء، و

 في المائة من الطلب على الماء ومن المنتظر أن يزيد ذلك إلى أكثر 10األولية. ويعتبر التصنيع مسئوًال حالًيا عن نحو 
، وبهذا يتنافس التصنيع مع الزراعة واالستخدامات الحضرية. وفي الوقت الذي 2030 في المائة بحلول العام20من 

يتوسع في التصنيع في األسواق الناشئة، تتزايد المخاطر المتعلقة باستخدام المواد الخطرة. وتتضمن المخاطر المتعلقة 
بالسمّية صبغ وتغيير لون المنتجات، وعمليات تبييض الورق، والعمليات التي تتم تحت درجات حرارة عالية، حيث 

تتسبب النواتج الثانوية أو االنبعاثات من المعادن في حدوث مشاكل. وباإلضافة إلى ذلك، تمثل الصناعات القائمة على 
 في المائة 5-1 من الخسائر الصحية المتعلقة بتلوث الهواء، وتكافئ الخسائر المتعلقة بتلوث الهواء 17التصنيع نحو 

 من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي- وهو ما يربو بكثير على تكاليف البدء في االنتقال إلى االقتصاد األخضر.
  

هناك العديد من األدلة على أن االقتصاد العالمي ال يزال لديه فرًصا غير مستغلة إلنتاج الثروة باستخدام قدر أقل من 
موارد الطاقة والمواد. فإن تخضير قطاع التصنيع يتضمن إطالة عمر السلع المصنعة عن طريق التركيز على عمليات 

إعادة التصميم وإعادة التصنيع والتدوير. األمر الذي يمثل لب التصنيع بالدورات المغلقة. يمكن أن يتضمن إعادة تصميم 
أنظمة اإلنتاج إعادة تصميم المنتجات إلطالة عمرها عن طريق جعلها سهلة اإلصالح، والستعادة حالتها األصلية، 

وإلعادة تصنيعها، وتدويرها مما يشكل أساًسا للتصنيع بالدورة المغلقة. وتوفر عمليات إعادة التصنيع حالًيا، والتي 
 مليون برميل 10.7تبنى على إعادة معالجة المنتجات وقطع الغيار المستعملة عن طريق أنظمة االستعادة، ما يقرب من 

من البترول سنوًيا. ويدعم التدوير استخدام المنتجات الثانوية الناتجة عن عمليات اإلنتاج، في حين تحاول أيًضا إيجاد 
 في المائة فقط من 5بدائل لمدخالت عمليات التصنيع. ويتطلب تدوير بعض المواد مثل األلمونيوم على سبيل المثال 

الطاقة الالزمة لإلنتاج األولي. ويعد تدوير مخلفات الحرارة العالية الناتجة من عمليات مثل أفران الفحم وأفران التفجير، 
واألفران الكهربائية ومصانع األسمنت، فرصة هامة وغير مستغلة على المدى القصير، وبخاصة لتوليد القوى 

 ).CHPالكهربائية باستخدام مزيج من الحرارة والقدرة (
 

وعلى نطاق أوسع، تتيح تنمية الحدائق اإليكولوجية الصناعية أساًسا للتطبيق الفعال للتصنيع بالدورة المغلقة على 
مستوى أعلى. وتملك جميع الصناعات المنتمية لقطاع التصنيع إمكانيات كبيرة لتحسين كفاءة الطاقة، ولكنها تتفاوت 

في الدرجات طبًقا لتفاوت المتطلبات االستثمارية لكل منها. وبالنظر إلى المستقبل، نجد أن نتائج النموذج تشير إلى أن 
االستثمارات الخضراء في مجال كفاءة الطاقة في العقود األربع القادمة يمكن أن تقلل من استهالك الطاقة الصناعي إلى 

 النصف تقريًبا مقارنة بنهج العمل المعتاد.
 

إن فك االرتباط بين النفايات وبين النمو االقتصادي وارتفاع مستوى المعيشة أمر محوري لتحقيق كفاءة الموارد. 
حيث ترتبط المستويات الحالية للنفايات بقوة بالدخل. فكلما ارتفعت مستويات الدخل، يتوقع أن ينتج العالم ما يربو على 

. 2009 في المائة عن الكمية المنتجة في العام  20 ، أي ما يزيد بنسبة 2050 مليار طن من النفايات في العام13.1



18 

 

ويمكن لزيادة كفاءة الموارد واستعادتها، اللذين يجري تمكينهما عن طريق السياسات العامة الذكية، أن تقلال من تدفق 
النفايات المتعلقة بارتفاع مستويات المعيشة، وأن تتجنبا المشاكل المستقبلية، ويعد مجال استعادة النفايات مجاًال واسًعا 

 في المائة فقط من كل النفايات وتدويرها، في حين يبلغ حجم السوق العالمي للنفايات، من 25بحق، حيث يتم استعادة  
  مليار دوالر أمريكي في العام. 410التجميع إلى التدوير، ما يقدر بنحو 

 
وتلعب سياسات التسعير واإلجراءات الحكومية دوًرا هاًما في توجيه الصناعات والمستهلكين صوب مسار أكثر 

فعالية في استخدام الموارد. وتحتوى نفايات المعدات الكهربائية واإللكترونية بصفة خاصة (النفايات اإللكترونية)، دوًنا 
عن باقي أنواع النفايات، على مواد خطيرة جديدة ومعقدة تمثل تحدًيا في كٍل من البلدان المتقدمة والنامية. ويمكن 

للتحسينات الممكنة في ظل االقتصاد األخضر، أن ينتج عنها عملية تدوير كاملة للنفايات اإللكترونية، مقارنة بالمستوى 
 في المائة. وعلى الصعيد العالمي، وفي ظل سيناريو االستثمار األخضر، يمكن أن يبلغ 15الحالي الذي يقدر بنسبة 

 أكثر من ثالثة أضعاف المستوى المتوقع في حالة نهج العمل المعتاد، وأن يقل كم 2050معدل التدوير في العام 
 30-20 في المائة. وعلى صعيد التحسن المناخي، يمكن تقليل ما بين 85النفايات الذي يذهب لمقالب القمامة بأكثر من 
 في المائة 50-30  من مقالب القمامة، بتكلفة سالبة، وما بين 2030في المائة من انبعاثات الميثان المتوقع العام 

  دوالرا أمريكيا لطن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون لكل عام.20بتكلفة أقل من 
 

وتتحول عملية التدوير واستعادة الطاقة من المخلفات لتصبح أكثر تحقيًقا للربح ويجب أن تستمر في ذلك في الوقت 
الذي تتحول فيه مواد المخلفات إلى موارد قيمة. حيث يمكن تحويل المخلفات إلى منتجات قابلة للتسويق، كما في حالة 

، ومن المتوقع 2008 مليار دوالر أمريكي في العام 20)، والتي قيمت بنحو WtEسوق تحويل المخلفات إلى طاقة (
. وتبلغ الفضالت الزراعية التي تتولد أساًسا في المناطق الريفية نحو 2014 في المائة في العام 30أن تنمو بنسبة 

  مليار طن من البترول. وطبًقا لسيناريو االقتصاد األخضر، 50 مليار طن متري عالمًيا ويمكنها توليد طاقة تكافئ 140
 . 2050سيتم تحويل جميع مخلفات الكتلة الحيوية إلى سماد أو استرجاعها للحصول على الطاقة بحلول العام

 
يمكن أن يساهم تقليل المخلفات وزيادة الكفاءة في أنظمة الطعام والزارعة في تأمين األمن الغذائي العالمي اآلن وفي 

المستقبل. ويزيد إنتاج الطعام بكثير عما يلزم إلطعام تعداد العالم بالكامل، ولكن خسائر الطعام تحول اإلنتاج الحالي 
 كيلو سعر حراري متاح للفرد كل يوم لالستهالك. ففي 2000 كيلو سعر حراري للفرد كل يوم إلى 4600البالغ 

 مليار دوالر 48.3 في المائة من الطعام تبلغ قيمتها 40الواليات المتحدة على سبيل المثال، يتم سنويا  إهدار نسبة 
 تريليون لتر من الماء كل عام. وتميل الدول منخفضة 40 مليون برميل من البترول و350أمريكي، كما يتم إهدار 

الدخل إلى المعاناة من خسائر ضخمة ناتجة عن نقص إمكانيات التخزين، وتعرض المزارع لتفشي الحشرات، والتعامل 
 مع الطعام بشكل سيئ، وعدم مالئمة البنية التحتية للنقل. 

 
وهناك استراتيجية مهمة لم تلق حظها من االهتمام لمواجهة التحدي المتمثل في إطعام تعداد العالم المتنامي دون 
زيادة األعباء البيئية لإلنتاج وهي تقليل الفاقد من الطعام. ويتوقع الباحثون أنه بالنظر إلى شدة الخسائر والمكاسب 

 في المائة بما في ذلك الزراعة 50الممكنة، فإن توقع خفض الخسائر والفقد في سلسلة الطعام بالكامل بنسبة 
 وممارسات ما بعد الحصاد يعد أمًرا واقعًيا. 
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 االقتصاد األخضر يعطي معيشة حضرية أكثر استدامة وتنقال منخفض الكربون 

 في المائة من استهالك الطاقة 80-60 في المائة من تعداد العالم، ولكنها تمثل 50تؤوي المناطق الحضرية اليوم 
 في المائة من انبعاثات الكربون. ويضغط الميل لزيادة المناطق الحضرية على موارد المياه العذبة، وأنظمة 75و

الصرف الصحي، والصحة العامة، وعادة ما ينتج عنه ضعف في توصيل البنية التحتية، وانخفاض في األداء البيئي 
وتكاليف باهظة للصحة العامة. وعلى هذه الخلفية، توجد بعض الفرص الفريدة لتزيد المدن من كفاءة الطاقة 

واإلنتاجية، وتقلل من االنبعاثات في المباني وكذلك المخلفات، ولتروج الوصول إلى الخدمات األساسية عن طريق 
 أساليب نقل مبتكرة ومنخفضة الكربون- مما يوفر المال ويحسن من اإلنتاجية والشمول االجتماعي في نفس الوقت.

  
إن تشجيع المدن الخضراء يزيد من الكفاءة واإلنتاجية. حيث تتميز المدن البيئية أو المدن الخضراء عادة بكثافة 

أعلى من السكان، ومرافق اإلسكان والتوظيف، والتجارة، والترفيه، وخضوعها لحدود لمنع التكدس. وتسمح األحياء 
 3000  شخص لكل هكتار (وقد تصل إلى 1000 إلى 100جيدة التصميم والمتصلة جيًدا ببعضها البعض بكثافة من 

طبًقا للثقافة والجغرافية) بتوفير النقل العام بصورة فعالة، وينظر إليها باعتبارها نقطة بداية للمدن الخضراء. وعادة ما 
 في 6ترفع مضاعفة كثافة التوظيف في المناطق الحضرية- مع احترام شروط العمل الجيد- من إنتاجية العمل بنحو 

المائة. وكلما زادت كثافة المناطق الحضرية، كلما قّل بصورة ملحوظة نصيب الفرد من تكلفة البنية التحتية، بما في ذلك 
الشوارع، وخطوط السكك الحديدية، وأنظمة المياه والصرف الصحي، والمرافق األخرى. وقد خلصت نتائج دراسة 

حديثة في تيانجني في الصين إلى أن التوفير في تكلفة البنية التحتية نتيجة للتنمية الحضرية المكثفة في مناطق محدودة 
 في المائة مقارنة بالسيناريو المتفرق. وهناك بالتالي، فرص هامة لالستفادة من التناغمات والفعاليات 55يصل إلى  

الممكنة عن طريق تكامل اعتبارات االستدامة في عمليات التخطيط الحضري. ويجب أن تضع هذه العمليات في اعتبارها 
الترابط االجتماعي، واألمور المتعلقة بالصحة الحضرية، والتي يفضل التعامل معها في أغلب األحيان في سياق 

المجتمعات واألحياء الخضراء. ولتمكين المدن من االستفادة مما يقدمه االقتصاد األخضر، يجب أيًضا أن توكل إليها 
مسئولية وأن تنمي قدراتها كعوامل لتطبيق التشريعات القومية على المستويات المحلية، وأن تكون لها سلطة تطبيق 

 شروط أكثر صرامة مما هو مطلوب على المستوى القومي إذا لزم األمر. 
 

وفي العقود القادمة، ستشهد المدن توسعات سريعة واستثماًرا متزايًدا وبخاصة في االقتصاديات الناشئة. فقد نمى 
 ومن 2008 مليون في العام 340 إلى 2001 مليون في العام 290التعداد الحضري في الهند، على سبيل المثال، من 

،  ونتيجة لذلك، يتحتم على الهند أن تبني مساحات تتراوح 2030 مليون في العام 590المتوقع أن يصل التعداد إلى 
 مليون متر مربع من المساحات التجارية والمنزلية كل عام الستيعاب هذا النمو، مما يحتاج الستثمارات 900-700بين 

  كيلومتر من الطرق كل عام. 25000 كيلومتر من األنفاق و400-350 تريليون دوالر أمريكي لبناء 1.2قدرها 
، 2030 مليون في العام905 إلى 2010 مليون في العام  636وبالمثل، يتوقع أن يزيد التعداد الحضري للصين من 

 مليار في العام لتحسين البنية التحتية الحضرية، مما يمثل نحو 900-800ومن المنتظر أن تحتاج الدولة إلى استثمار 
، وستشكل الكيفية التي ستتم بها هذه االستثمارات- في شبكات 2001ُعشر الناتج المحلي اإلجمالي في الصين في العام

النقل وسبل الوصول إلى الخدمات، والمباني، وأنظمة المياه والطاقة- فرًقا حاسًما في تجنب أو تكريس البنية عالية 
 الكربون في الجيل القادم.
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ويعد تأثير المباني، كجزء من جهود بناء المدن الخضراء، عامًال مهًما. ويعد قطاع البناء أكبر الجهات المساهمة في 
 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون)، ويفسر ذلك حقيقة أن ثلث 8.6انبعاثات غازات االحتباس الحراري (ما يكافئ 

االستخدام النهائي للطاقة العالمية يحدث داخل المباني. وقد تأكدت إمكانية تقليل االنبعاثات في هذا القطاع بطرق 
. وإضافة إلى ذلك، يعد IPPC AR4منخفضة التكلفة وباستخدام تكنولوجيات موجودة حالًيا، كما عكس ذلك تقرير 
 في المائة من إجمالي استهالك المياه 12قطاع اإلنشاءات مسئوًال عن أكثر من ثلث استهالك موارد العالم، بما في ذلك 

 في المائة). ومن المتوقع أن تزداد البصمة 40العذبة، ويساهم القطاع بقوة في توليد النفايات الصلبة (المقدرة بنحو 
 2030 مليار طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون بحلول العام 15.6البيئية لقطاع المباني إلى الضعف تقريًبا لتصل إلى 

  في المائة تقريًبا من إجمالي ثاني أكسيد الكربون المتعلق بالطاقة) في نهج العمل المعتاد.30(
 

يمكن لبناء مساكن خضراء جديدة، وتطوير المباني الحالية عالية االستهالك للطاقة والموارد أن يحققا وفًرا ملموًسا 
 جيجا 3.5إما مع تحقيق مكاسب مادية، أو بتكلفة قليلة نسبًيا.حيث  يمكن تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 

 دوالرا أمريكيا للطن، وباستخدام التكنولوجيات المتاحة حالًيا مع 35طن بمتوسط تكلفة الحد من التلوث تبلغ سالب 
االستفادة من تطور موارد الطاقة المتجددة. وتشير العديد من التقديرات، بما في ذلك تقديرات الوكالة الدولية للطاقة، 

والنماذج التي وضعت لهذا التقرير، إلى أنه عند توسيع نطاق هذه المجهودات لتشمل المستوى العالمي، فإنه يمكن 
 أن تحقق وفًرا 2050 مليار دوالر سنوًيا (طبًقا لالفتراضات المستخدمة) حتى العام  1000-300الستثمارات بقيمة 

في الطاقة يبلغ ما يقرب من الثلث على مستوى العالم، بالمقارنة بالتوقعات في ظل نهج العمل المعتاد. وتعتبر سياسات 
 الحكومة هامة للغاية لتحقيق هذه الفوائد.

 
وقد برهنت مبادرة البناء والتشييد المستدامين في إطار برنامج األمم المتحدة للبيئة وشركائه أن أكثر السياسات 

كفاءة وفاعلية في التكلفة، من بين عدد كبير من األدوات السياسية الممكنة، عادة ما تدعمها مبادرات مالية واقتصادية 
باإلضافة إلى جهود بناء القدرات. وعلى الرغم من احتياج هذه األدوات إلى تكلفة استثمارية مسبقة للمباني، فإنها عادة 

ما تولد وفًرا على مدى عمر المبنى، عن طريق خفض استخدام الطاقة، وتقوية اقتصاديات األسرة وتحسين الصحة 
البيئية. وبعيًدا عن التوفير في الطاقة، يمكن لتخضير قطاع المباني أن يساهم أيًضا في زيادة الكفاءة في استخدام 

المواد، واألراضي، والمياه، وتقليل النفايات والمخاطر المتعلقة بالمواد الخطيرة. ويمتلك هذا القطاع إمكانيات هائلة، 
 في المائة من الوفيات على مستوى 11خاصة في الدول النامية، لتقليل تلوث الهواء داخل المباني والذي يعزى إليه 

العالم سنويًا. وبالنسبة لالقتصاديات المتقدمة، يمكن لبرنامج تطوير المباني على نطاق واسع أن يزيد من التوظيف 
 بصورة كبيرة. 

 
بالنسبة لقطاع النقل، تعتبر األشكال الحالية المبنية على العربات الخاصة ذات المحركات مسبًبا رئيسًيا لتغير المناخ، 

والتلوث، والمخاطر الصحية. حيث أن عبر الجزء الحضري من الكرة األرضية، وفيما ورائه، يسبب النقل أكثر من 
نصف استهالك العالم من الوقود األحفوري السائل وما يقرب من ربع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المتعلق بالطاقة 
على مستوى العالم. وتشير الدراسات إلى أن التكاليف االجتماعية والبيئية المتعلقة بذلك، من ملوثات هواء محلية، 

 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي 10وحوادث وتكدس مروريين، يمكن أن يقترب مجموعها من أو يزيد على 
لمنطقة أو دولة- وهو ما يزيد بكثير على المبالغ المطلوبة إلعطاء دفعة لالنتقال لالقتصاد األخضر. وتبنى سياسات 

) تجنب أو تقليل االنتقاالت عبر تجميع استخدام األراضي والتخطيط للنقل، 1تخضير النقل على ثالثة مبادئ مترابطة: 
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) االنتقال إلى أوضاع بيئية أكثر كفاءة مثل النقل العام أو غير المعتمد على 2والربط بين أماكن اإلنتاج واالستهالك؛ 
) تحسين تقنيات الوقود والعربات لتقليل 3المحركات لنقل الركاب، واستخدام القطارات، والنقل البحري للشحن؛ 

التأثيرات االجتماعية والبيئية السالبة من كل كيلومتر مقطوع. ومن ضمن السياسات المطلوب وضعها التخطيط 
الستخدام األراضي لتشجيع المدن المدمجة أو المدن المبنية على ممرات النقل الجماعي، وتنظيم استخدام الوقود 

والعربات، وتوفير المعلومات لمساعدة المستهلكين والصناعة في اتخاذ القرارات. ويمكن أيًضا للحوافز االقتصادية 
القوية، مثل إصالحات الضرائب واألسعار والدعم أن تساهم في زيادة العربات الخاصة النظيفة وتحول نحو النقل العام 

 والنقل غير المعتمد على المحركات. 
 

إن تحسين كفاء الطاقة في قطاع النقل، واالنتقال إلى الوقود النظيف واالنتقال من النقل الخاص إلى النقل العام غير 
المعتمد على المحركات يمكن أن تنتج عنها مكاسب صحية واقتصادية مهمة. ففي أوروبا، تشير التحليالت إلى أن 

االستثمارات في النقل العام يمكنها تحقيق منافع اقتصادية على المستوى اإلقليمي تصل إلى ضعف تكلفتها. وفي 
  مليون دوالر سنويًا من 980الصحراء اإلفريقية، يمكن أن يوفر تقليل محتوى الكبريت في الوقود المستخدم في النقل 

التكاليف الصحية وما يتعلق بها من تكاليف اقتصادية.وقد اشتهر المثال الذي ضربته مدينة كوريتيبا البرازيلية، حيث 
 في المائة، واسُتلِهَمت منه العديد من 30يقل استخدام الوقود على سبيل المثال عن باقي المدن الرئيسية بنسبة 

 في المائة 0.34المبادرات األخرى على مستوى المدن. ومن منظور عالمي، يبين نموذج االقتصاد األخضر أن استثمار 
 مليار دوالر 195 (بقيمة تبدأ من نحو 2050 إلى  2010من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي سنوًيا في الفترة من 

 في المائة عن نهج العمل 80أمريكي) في قطاع النقل يمكن أن يساهم في تقليل الوقود الناتج عن البترول بنحو  
  في المائة. 10المعتاد، في حين يزيد التوظيف بنسبة 

 
 

االقتصاد األخضر ينمو أسرع من االقتصاد البني بمرور الزمن ويحافظ على الموارد الطبيعية 
 ويستعيدها 

يتمثل أحد الموضوعات الرئيسية في االقتصاد في المقايضة الظاهرية بين التنمية والنوعية البيئية. وفي هذا الجزء،  
لفرع، ندرس فرص االستثمار في إدخال التغيير على القطاعات الرئيسية لالقتصاد لخفض كثافة الكربون وتحسين 

كفاءة استخدام الموارد. كما نستكشف البدائل لمسار جديد للتنمية، يتميز بقدر أكبر من التكامل بين رأس المال المادي 
والبشري والطبيعي. و لدراسة اآلثار العالمية لتخضير االقتصاد العالمي، فإن النموذج المتبع في تقرير االقتصاد 

 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي 2األخضر يعمد إلى تحليل اآلثار المحتملة على مستوى االقتصاد الكلي الستثمار 
 العالمي سنويًا خالل العقود القادمة في كل من سيناريو نهج العمل المعتاد وسيناريو االقتصاد األخضر.

ويتم تخصيص حوالي نصف هذا االستثمار األخضر لكفاءة الطاقة، وبخاصة المباني والصناعة والنقل، فضًال عن 
تطوير مصادر للطاقة المتجددة، بالنظر إلى التوفير الكبير المحتمل في التكاليف وبما يعكس أولويات السياسة الدولية 

التي تنصب على تغير المناخ. ويخصص الباقي لتحسين إدارة النفايات، والبنية التحتية للنقل العام ومجموعة من 
 القطاعات المستندة إلى رأس المال الطبيعي، مثل الزراعة ومصايد األسماك والغابات وإمدادات المياه.

  
 تريليون دوالر سنويًا، حيث يضاهي التخصيص التقييمات المختلفة 1ر3ويبلغ سيناريو االستثمار األخضر حوالي 

الحتياجات االستثمار من أجل تحقيق أهداف السياسة العامة ذات الصلة، مثل خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 
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 في المائة 50 ، أو خفض إزالة الغابات بنسبة 2050المتعلقة بالطاقة إلى النصف في جميع أنحاء العالم بحلول  العام 
 . ويقاَرن هذا السيناريو لالستثمار األخضر بتقديرات نهج العمل المعتاد باستخدام نسخة عالمية من 2030بحلول العام 

  وهذا النموذج، الذي ُيطبق عمومًا على الصعيد الوطني لتحليل T21نموذج مشارف الحادي والعشرين للمحاكاة  
 التنمية الوطنية واستراتيجيات الحد من الفقر، يشمل مباشرًة اعتماد اإلنتاج االقتصادي عل الموارد الطبيعية.

 
 

 ملخص لالستنتاجات
إن استثمار اثنين في المائة فقط من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي في عشرة قطاعات رئيسية يمكن أن يبدأ مرحلة 

انتقالية نحو اقتصاد يمتاز بانخفاض الكربون وكفاءة الموارد. ويبين التقرير إمكانية االنتقال إلى اقتصاد أخضر 
 تريليون دوالر 1.3 في المائة فحسب من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي كل عام (والذي يبلغ حاليا نحو 2باستثمار 

 للتحول األخضر للقطاعات الرئيسية التي تشمل الزراعة والمباني 2050أميركي) وذلك بدءا من اآلن حتى العام 
والطاقة ومصايد األسماك والغابات والصناعة والسياحة والنقل وإدارة النفايات والمياه ولكن البد من إصالحات 

 للسياسات الدولية والقومية تحفز على مثل هذه االستثمارات.
 

ويؤكد التقرير أنه ال يصعب تحقيق التوافق بين االستدامة البيئية والنمو االقتصادي في ظل سيناريو االقتصاد 
األخضر بل على العكس فان االقتصاد األخضر يخلق الوظائف ويعجل في التقدم االقتصادي ويجنب في نفس الوقت 

 العديد من المخاطر السلبية الهامة مثل تأثير تغير المناخ وتفاقم ندرة المياه وتدهور خدمات النظام االيكولوجي.
إن تخضير االقتصاد ال يولد النمو فحسب وبخاصة في مستوى تنمية رأس المال الطبيعي ولكنه ينتج أيضا نموا 

أعلى في الناتج المحلي اإلجمالي والناتج المحلي اإلجمالي للفرد. وطبقا للنماذج التي تم تطويرها في تقرير االقتصاد 
األخضر، فإن سيناريو االستثمار األخضر يحقق معدالت نمو سنوية أعلى من ذلك التي يحققها سيناريو نهج العمل 

 أعوام. ويتميز هذا النمو االقتصادي باالنفصال التام عن التأثيرات البيئية حيث يتوقع أن 10 إلى 5المعتاد في غضون 
 بحلول العام 1.2 إلى 1.5تنخفض نسبة البصمة البيئية العالمية إلى الطاقة البيولوجية من قيمتها الحالية البالغة 

 في نهج 2 بدال من أن ترتفع إلى مستوى 1– وهو قيمة تقترب كثيرا من القيمة الفاصلة لالستدامة التي تساوي 2050
 العمل المعتاد.

 
 40 وهو ما يقل بنحو 2050وسيرتفع الطلب على الطاقة إلى حد ما ولكنه سيعود لمستوياته الحالية بحلول العام 

في المائة عما هو متوقع في ظل نهج العمل المعتاد. ويعزي ذلك إلى التقدم الجوهري في كفاءة الطاقة. ويتوقع أن 
 2050يخفض سيناريو االستثمار األخضر من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المتعلقة بالطاقة بنحو الثلث بحلول العام 

 جزءا من المليون بحلول 450مقارنة بالمستويات الحالية. ويجب أن يظل تركيز انبعاثات الغالف الجوي تحت مستوى 
  درجة مئوية.2. وهو مستوى هام إلتاحة الفرصة للحد من االحتباس الحراري إلى حد 2050العام 
 

االقتصاد األخضر يقدر رأس المال الطبيعي ويستثمر فيه. حيث تم تخصيص ربع االستثمارات الخضراء التي تم 
 مليار دوالر أميركي)- لقطاعات راس المال الطبيعي: 325 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي (0.5تحليلها- أي 

 في المائة 20الحراجة، والزراعة، والمياه العذبة، ومصايد األسماك. وترتفع القيمة المضافة في صناعة الغابات بنحو 
 مليار 300- 100 مقارنة بنهج العمل المعتاد. ويمكن الستثمارات في االقتصاد األخضر تتراوح بين 2050في العام 
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 أن تؤدي بمرور الوقت إلى ارتفاع جودة التربة وزيادة العائدات 2050-2010دوالر أميركي سنويا في الفترة من 
 في المائة عما يمكن تحقيقه من خالل استراتيجيات االستثمار 10العالمية من المحاصيل الرئيسية بما يمثل زيادة قدرها 

الحالية. كما يمكن أن تقلل الكفاءة الزائدة في قطاعات الزراعة والصناعة والبلديات من الطلب على الماء بحوالي 
، مقارنة بالتوجهات المتوقعة، مما يقلل الضغط على المياه الجوفية والسطحية على المدى 2050الخمس بحلول العام 

 القصير والمدى الطويل.
 

يمكن لالقتصاد األخضر أن يساهم في التخفيف من الفقر. وهناك رابط الذي ال ينفصم بين التخفيف من الفقر وبين 
اإلدارة الحكيمة للموارد الطبيعية واألنظمة االيكولوجية نظرا لتدفق المنافع من رأس المال الطبيعي لتصل إلى الفقراء 

مباشرة. وهو أمر هام بالنسبة للدول منخفضة الدخل بصفة خاصة، حين تمثل سلع وخدمات النظام االيكولوجي احد 
 اكبر مكونات المعيشة للمجتمعات الريفية الفقيرة ويوفر شبكة أمان تحمي من الكوارث الطبيعية والصدمات االقتصادية.
سيتم خلق وظائف جديدة أثناء االنتقال إلى االقتصاد األخضر، وبمرور الوقت ستزيد تلك الوظائف عما هو متاح في 
«االقتصاد البني». ويالحظ هذا بصفة خاصة في قطاعات الزراعة والنباتات والطاقة والحراجة والنقل. ولكن التخضير 
سيتطلب فقدا في الدخل والوظائف، على المدى القصير والمدى المتوسط، في بعض القطاعات التي استنزفت بصورة 
شديدة مثل مصايد األسماك لكي تستعاد المخزونات المستنزفة ولتجنب الفقد الدائم في الدخل والوظائف. وقد يتطلب 

 التخضير أيضا االستثمار في إعادة بناء المهارات وإعادة تعليم القوة العاملة.
 

يعد إعطاء األولوية لالستثمار واإلنفاق الحكوميين في مجاالت تخضير القطاعات االقتصادية من األمور الواقعة على 
المسار الحرج. وسيفتح إصالح الدعم المكلف والضار في جميع القطاعات الفضاء المالي وسيحرر الموارد لالنتقال إلى 

 2-1االقتصاد األخضر. يمكن أن يوفر رفع الدعم عن قطاعات الطاقة والماء ومصائد األسماك والزراعة وحدها نحو 
 مليار دوالر 27في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي سنويا. ويقدر دعم مصايد األسماك على سبيل المثال بنحو 

أميركي سنويا مما يسبب خسائر تزيد على المكاسب بعيدة المدى لالقتصاديات الوطنية والرعاية االجتماعية وقد تجاوز 
، ويثبط هذا المستوى 2008 مليار دوالر أميركي في العام 650مجموع دعم اإلنتاج والدعم السعري للوقود األحفوري 

 من الدعم االنتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة.
 

إن استخدام األدوات المختلفة، مثل الضرائب والحوافز والرخص القابلة للتداول، لتشجيع االستثمار األخضر 
واالبتكار، يعد أمرا ضروريا أيضا وكذلك االستثمار في بناء القدرات والتدريب والتعليم. كما أن تقوية الحوكمة الدولية 

) في 20واآلليات العالمية التي تدعم االنتقال يعد أمرا هاما. وسيكون مؤتمر األمم المتحدة للتنمية لمستدامة (قمة ريو +
  فرصة لتحديد اتجاه جديد نحو عالم أكثر استدامة وأمنا وعدالة.2012العام 
 

إن مستوى التمويل المطلوب لالنتقال لالقتصاد األخضر كبير للغاية ولكنه اقل من االستثمار العالمي السنوي بنحو 
 في المائة من الناتج اإلجمالي العالمي التي استخدمت كنموذج في 2العشر. وبهذا الصدد تجدر اإلشارة إلى أن نسبة 

 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي 22هذا التقرير تمثل جزءا يسيرا من إجمالي التكوين الرأسمالي والبالغ نحو 
. ويمكن تحريك هذه القيمة عن طريق السياسات العامة الذكية وآليات التمويل المبتكرة. كما أن 2009العالمي في العام 

النمو السريع لألسواق الرأسمالية واهتمام السوق المتزايد بالمبادرات الخضراء وتطور األدوات البديلة، مثل تمويل 
الكربون والتمويل متناهي الصغر، تفتح المجال أمام التمويل واسع النطاق للتحرك االقتصادي العالمي. ولكن هذه 
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 الكميات ال تزال صغيرة بالمقارنة بالمبالغ اإلجمالية المطلوبة وتحتاج لزيادتها بصورة عاجلة.
 

إن التحرك نحو االقتصاد األخضر يحدث على مستوى غير مسبوق وبسرعة لم تعهد من قبل. فقد كان من المتوقع 
 مليار دوالر أميركي 200-180 أن تصل االستثمارات الجديدة في الطاقة النظيفة إلى قيمة قياسية تبلغ 2010في العام 

. 2008 مليار دوالر أميركي في العام 173 و2009 مليار دوالر أميركي في العام 162بزيادة عن قيمتها البالغة 
وتدفع الدول غير األعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي عجلة التنمية بصورة متزايدة والتي 

 في 40 إلى 2007 في المائة في العام 29ارتفعت حصتها من االستثمار العالمي في مجاالت الطاقة المتجددة من 
 ، يأتي معظمها من البرازيل والصين والهند.2008المائة في العام 

من المتوقع أن يولد االقتصاد األخضر قدرا من النمو والوظائف يماثل أو يزيد عن سيناريو نهج العمل المعتاد 
الحالي ويفوق التوقعات االقتصادية على المدى المتوسط والمدى الطويل في حين يؤدي إلى منافع اجتماعية وبيئية 

أزيد. بكثير ولكن مثل هذا التحول إلى االقتصاد األخضر لن يكون بال مخاطر وتحديات- من «تخضير» القطاعات البنية 
التقليدية إلى تلبية متطلبات السوق سريعة التغير في عالم يقيده الكربون. لذا يجب أن يتحد قادة العالم، والمجتمع 

المدني، واألعمال الرائدة، وأن يتعاونوا على التدبر في المقاييس التقليدية للثروة والرخاء والرفاهية وإعادة تعريفها. 
 ومن الواضح أن أكبر المخاطر هو االستمرار في األمر الواقع.


