
ــة شــهدت انتشــاًرا  عــى الرغــم مــن أن الســنوات املاضي
نســبيًّا ملــا بــات يُعــرف بـ«االقتصــاد األخــر« يف بعــض 
ومؤسســات  بيزنــس  جامعــات  وبــروز  العربيــة،  الــدول 
أهليــة منخرطــة يف الدفــاع عنــه، وتبلــور توجــه نخبــوي 
ألهميــة التقليــل مــن املخاطــر البيئيــة املرتبطــة بتغــر 
املنــاخ ونقــص امليــاه وعــدم اســتقرار أســواق الطاقــة وزيــادة 
ــادة االســتثامرات  ــات، إال أن التحــول نحــو زي ــات النفاي كمي
ــة يواجــه  ــدول العربي ــة ال ــات الخــراء يف غالبي يف االقتصادي
حزمــة مــن التحديــات، يتمثــل أبرزهــا يف تأخــر ترتيــب 
ــة، وضعــف  ــات الوطني ــة عــى أجنــدة األولوي ــا البيئي القضاي
وعــي القطاعــات املجتمعيــة بأهميــة سياســات »التخضــر«، 
ــر  ــذاء، وتوف ــة والغ ــاه والطاق ــط املي ــة تراب ــد معضل وتصاع
التكنولوجيــا، وازديــاد حــدة الرصاعــات  نقــل  متطلبــات 
ــع  ــة، ووض ــات العربي ــر االقتصادي ــلحة، وتع ــة املس الداخلي
ــازع  ــتدامة، وتن ــة املس ــات التنمي ــة لسياس ــات مالي مخصص

ــة. ــدول املتقدم ــاعدات ال ــات مس أولوي

ويُعــرف برنامــج األمــم املتحــدة للبيئــة االقتصــاد األخــر 
بأنــه »نظــام أنشــطة اقتصاديــة تتعلــق بإنتــاج وتوزيــع 
واســتهالك البضائــع والخدمــات، ويفــي يف األمــد البعيــد إىل 
ــال  ــرِّض يف الوقــت نفســه األجي ــر، وال يُع ــاه الب تحســن رف
املقبلــة إىل مخاطــر بيئيــة أو حــاالت نــدرة إيكولوجيــة 
ــن  ــزج ب ــرة«. ويتضــح أن اصطــالح االقتصــاد األخــر مي كب
ــا يناقــض  ــة، وهــو م ــارات البيئي ــة واالعتب ــة االقتصادي التنمي
مــا يُعــرف بـ«االقتصــاد األســود« الــذي يقــوم عــى االســتخدام 

املكثــف للبــرول والغــاز الطبيعــي والفحــم الحجــري، ويرتكز 
االقتصــاد األخــر بشــكل رئيــي عــى اســتخدام مــوارد 
الطاقــة املتجــددة واملبــاين الخــراء واملواصــالت العامــة 
وإدارة  للميــاه،  الفعالــة  واإلدارة  امللوثــة،  غــر  والخاصــة 
ميــاه الــرصف الصحــي مــن خــالل تقنيــات التكريــر وإعــادة 

ــتخدام. االس

ترابط المسارات:
ويف هــذا الســياق، أوىص املشــاركون )نحــو 500 منــدوب 
ــام  ــن الع ــن القطاع ــة م ــون 160 مؤسس ــة ميثل ــن 58 دول م
ــز األبحــاث  ــة ومراك ــة والدولي والخــاص واملنظــامت اإلقليمي
ــع  ــريب التاس ــدى الع ــدين( يف املنت ــع امل ــات واملجتم والجامع
ــاخ عــريب  ــة املســتدامة يف من ــة حــول »التنمي ــة والبيئ للتنمي
متغــر«- والــذي عقــد يف 10 و11 نوفمــر 2016، يف الجلســة 
الختاميــة لفاعليــات املنتــدى ببــروت - الحكومــات العربيــة 
بــرورة التحــول إىل االقتصــاد األخــر، وإدخــال مبــادئ 
التنميــة املســتدامة يف مبــادرات فــض النزاعــات وإحــالل 
ــة،  ــدول الرصاعــات العربي ــادة اإلعــامر ل الســالم وخطــط إع
عــى نحــو يســاعد الــدول العربيــة يف تحقيــق أهــداف األمــم 

ــام 2030. ــول ع ــتدامة بحل ــة املس ــدة للتنمي املتح

كــام حــذر العاهــل املغــريب امللــك محمــد الســادس 
خــالل قمــة املنــاخ »كــوب 22« مبراكــش التــي عقــدت 
خــالل الفــرة بــن 7 و18 نوفمــر الجــاري مــن االنعكاســات 
املحتملــة للتهــاون مــع التغــرات املناخيــة، حيــث قــال: »إن 
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الكلفــة االنتظاريــة والتقصــر يف مواجهــة تغــر املنــاخ وآثــاره 
ســتكون باهظــة، وســتزيد مــن اتســاع بــؤر التوتــر واألزمــات 
عــر العــامل«، وأضــاف: »لقــد حــان الوقــت إلصــالح الوضــع 
الراهــن، وليــس أمامنــا أي خيــار إال العمــل عى تــدارك الزمن 
الضائــع، يف إطــار تعبئــة متواصلــة وشــاملة، وتناســق إيجــايب، 

ــال املتعاقبــة«. مــن أجــل عيــش كريــم ومســتديم لألجي

النموذج اإلماراتي:
ويعكــس هــذا التحذيــر إدراك بعــض النخــب الحاكمــة يف 
املنطقــة العربيــة ألهميــة االســتثامر يف االقتصــاد األخــر، إذ 
قطــع املغــرب مراحــل يف أضخــم مــروع للطاقــة الشمســية 
يف العــامل، وتخطــو اإلمــارات قفــزات يف هــذا املجــال، حيــث 
أطلقــت مبــادرة االقتصــاد األخــر املســتدام، وأنشــأت مدينة 
»مصــدر« باعتبارهــا املدينــة املســتدامة األوىل يف العــامل، عــر 
ــك  ــا يف ذل ــددة، مب ــة متج ــوارد طاق ــكار م ــتثامر يف ابت االس
ــة  ــتيكية والزراع ــوت البالس ــر البي ــية، وتطوي ــة الشمس الطاق
العضويــة. كــام أصبحــت اإلمــارات الرائــدة يف مجــال املبــاين 

الخــراء يف املنطقــة العربيــة.

وقــد شــهدت ديب انعقــاد القمــة العامليــة لالقتصــاد 
ــت  ــد كالميي ــع »وورل ــة م ــر 2016 بالراك ــر يف أكتوب األخ
ليمتــد« والرنامــج اإلمنــايئ لألمــم املتحــدة، وهــو مــا يــأيت يف 
إطــار اســراتيجية ديب للطاقــة النظيفــة 2050، التــي تهــدف 
الطاقــة  إســهامات  الطاقــة، وتعزيــز  تنويــع مصــادر  إىل 
النظيفــة، وطــرح برنامــج ديب لكفــاءة الطاقــة الــذي يهــدف 
إىل الحــد مــن الطلــب عــى الطاقــة بنســبة 30 يف املئــة 
ــات إىل اســتخدام الغــاز  ــول عــام 2030، وتحويــل املركب بحل

ــي. الطبيع

ــدوق ديب األخــر« بقيمــة تصــل  ــم إطــالق »صن كــام ت
إىل 27 مليــار دوالر، فضــال عــن العمــل عــى إنشــاء منطقــة 
تخصيصهــا  ســيتم  حــرة  منطقــة  وهــي  الخــراء،  ديب 
ــال  ــة يف مج ــئة العامل ــرة والناش ــركات الكب ــتقطاب ال الس
ــا الســتقطاب  ــي ســتصبح مركــزًا عامليًّ ــة النظيفــة، والت الطاق
الــركات العاملــة يف مجــال البحــوث والتطويــر ورشكات 
أيًضــا،  اإلمــارات  املبتكــرة. واحتضنــت  النظيفــة  الطاقــة 
للمــرة األوىل يف الــرق األوســط، فعاليــات قمــة مــدن 
البيئــة العامليــة 2015 حــول املــدن املســتدامة التــي تتطلــب 
االهتــامم بقضايــا الســالمة والصحــة واألمــن، واالعتــامد عــى 

ــة. ــات الكربوني ــل االنبعاث ــذايت، وتقلي ــاد ال االقتص

ــة االقتصــاد األخــر 2016« يف  ــر »حال ــم عــرض تقري وت
ــو 2015«  ــبو ميالن ــرض »إكس ــارات يف مع ــة اإلم ــاح دول جن
ــاة«  ــة العــامل.. طاقــة للحي ــوان »تغذي ــذي أُقيــم تحــت عن ال
يف 3 مايــو 2015، ويتمثــل هــدف اإلمــارات يف إكســبو 2020 
ــة املتجــددة باســتخدام  ــن الطاق ــة م ــاج نصــف الطاق يف إنت

ــة الشمســية. الطاق

ــن  ــتقبل املبدع ــة املس ــد لطاق ــزة زاي ــا جائ ــرم أيًض وتك
ــم  ــتدامة، وينظ ــة املس ــة والتنمي ــاالت الطاق ــرواد يف مج وال
ــد عــى دور اإلمــارات يف  مهرجــان اإلمــارات الخــراء للتأكي
ــوث  ــكال التل ــن كل أش ــة م ــليمة خالي ــة س ــول إىل بيئ الوص
بــن  اســراتيجية  رشاكــة  إبــرام  وتــم  املناخــي.  والتغــر 
ــن  ــجيع املنتج ــة لتش ــالم البيئ ــي ألف ــدة وأبوظب ــم املتح األم
يف  البيئيــة  املخاطــر  عــى  الضــوء  لتســليط  الســينامئين 

اإلقليــم.

وتقــدم أشــهر املراكــز التجاريــة يف اإلمــارات لزوارهــا 
منتجــات صديقــة للبيئــة تفيدهــا يف بنــاء مجتمــع مســتدام، 
مثــل الركيــز عــى تجنــب األكيــاس البالســتيكية واســتبدالها 
بأخــرى ورقيــة معالجــة بيئيًّــا وصحيًّــا، إىل جانــب فتــح 
املجــال أمــام الراغبــن ملامرســة التشــجر وتعلــم كيفيــة رعاية 
ــي  ــي الت ــات أبوظب ــن مهرجان ــال ع ــجار. فض ــات واألش النبات
ــة  ــم الثقاف ــة لتعمي ــوارع اإلماراتي ــق والش ــمل كل املناط تش
ــة  ــة املختلف ــح العمري ــيات والرائ ــى كل الجنس ــة ع البيئي
يف إطــار »اإلقامــة الخــراء، التســوق األخــر، الجــوالت 
الســياحية الخــراء، الفنــون الصديقــة للبيئــة، قوائــم الطعــام 
ــر  ــابقة تُعت ــؤرشات الس ــن امل ــا م ــذا، وانطالقً ــراء«. ل الخ
أبوظبــي وديب يف املراتــب األوىل مــن حيــث االســتدامة يف 

ــا. ــامل إفريقي ــط وش ــرق األوس ال

غــر أن هنــاك مجموعــًة مــن العوامــل التــي تُفــر 
تحديــات التحــول نحــو االقتصــاد األخــر يف الــدول العربيــة، 

ــايل: عــى النحــو الت

رفاهية االختيار:
١- تأخــر ترتيــب القضايــا البيئيــة عــن أجنــدة األولويــات 
ــق  ــا يطل ــن م ــف ضم ــة تصن ــا البيئ ــزال قضاي ــة: ال ت الوطني
عليــه »السياســات الدنيــا« التــي تكتســب اهتامًمــا أقــل مــن 
قبــل الحكومــات املتعاقبــة يف هــذه الدولــة العربيــة أو تلــك 
ــة أو برامــج متخصصــة لهــذا  رغــم تخصيــص حقائــب وزاري
ــن  ــة م ــا البيئ ــه قضاي ــت في ــذي تحول ــت ال ــف، يف الوق املل
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االهتــامم الهامــي إىل االهتــامم املركــزي يف أجنــدة دول 
العــامل، ال ســيام يف ضــوء التطــور الحاصــل يف مجــال االهتــامم 
الــدويل بحقــوق اإلنســان، حيــث ظهــرت مجموعــة »الجيــل 
الثالــث لحقــوق اإلنســان« التــي تضــم حــق اإلنســان يف 

ــة املســتدامة. ــة والحــق يف التنمي ــة نظيف ــش يف بيئ العي

وهنــا مُيكــن اإلشــارة إىل محدوديــة فعاليــة أحــزاب الخر 
ــة  ــدول العربي ــن أن ال ــم م ــة، فعــى الرغ ــة العربي يف املنطق
تأســيس أحــزاب  -مثــل مــرص ولبنــان واألردن- شــهدت 
سياســية ذات اهتاممــات بالبيئــة، إال أن أنشــطتها وتأثراتهــا 
ذات مــردود ضعيــف فيــام يخــص وضــع مســألة البيئــة عــى 
ــة،  ــة البيئ ــن حامي ــر قوان ــع، ون ــة واملجتم ــدة الحكوم أجن
والحــث عــى احرامهــا ثــم اإللــزام بتنفيذهــا، والتخلــص مــن 
النفايــات، وهــو مــا يختلــف جذريًّا عــن أدوار أحــزاب الخر 
يف املــدن األوروبيــة، مثــل اســتوكهومل وكوبنهاجــن وأمســردام 
ــت  ــة ونجح ــات ائتالفي ــارك يف حكوم ــي تش ــورج، الت وهامب
يف تطبيــق مفهــوم »النقــل األخــر«، وتبنــي املنتجــات 

ــة املســتدامة. ــات القامئــة عــى التنمي والخدمــات والتقني

الوعي الغائب:
بسياســات  املجتمعيــة  القطاعــات  وعــي  ضعــف   -٢
ــات  ــول إىل االقتصادي ــات التح ــرز معوق ــل أب ــر: تتمث التخض
ــي  ــا البيئ ــة ألثره ــر واعي ــع غ ــوى املجتم ــراء يف أن ق الخ
أو للقوانــن واألنظمــة املؤثــرة عليهــا، بــل قــد ال يتــم إدراك 
الفوائــد االقتصاديــة الناجمــة عــن املامرســات الخــراء، 
ــول  ــة التح ــا. فعملي ــاَوم مجتمعيًّ ــد تُق ــك ق ــن ذل ــر م واألك
ــج  ــرض أن ينت ــة يُف إىل االقتصــاد األخــر يف املنطقــة العربي
عنهــا توفــر فــرص عمــل جديــدة للحــد مــن بطالــة الشــباب، 

ــادي. ــو االقتص ــز النم وتعزي

وهنــا قــد يــؤدي توظيــف مخصصــات ماليــة طائلــة 
ــعار  ــاع أس ــة املتجــددة إىل ارتف ــة التحــول إىل الطاق يف عملي
الطاقــة والســلع والخدمــات املرتبطــة بهــا، مــام يزيــد الضغط 
عــى اقتصاديــات دول املنطقــة، ومــن ثــم تحميــل املواطــن 
ــامالت  ــرح احت ــو يط ــى نح ــف ع ــن التكالي ــرًا م ــزًءا كب ج

ــا. ــي إزاء قراراته ــخط مجتمع س

٣- معضلــة ترابــط امليــاه والطاقــة والغــذاء: هنــاك ترابط 
بــن األبعــاد الثالثــة يف املنطقــة العربيــة، حيــث تتســم األخرة 
بأنهــا غنيــة بالطاقــة وفقــرة بامليــاه واألرايض الزراعيــة، 
وتعــاين نقًصــا يف الغــذاء. وتــزداد هــذه الروابــط املشــركة يف 

املنطقــة العربيــة مــع ارتفــاع الطلــب املجتمعــي عــى املــوارد 
نتيجــة تزايــد منــو الســكان، وتغــر أمنــاط االســتهالك، وضعــف 
ــر بســبب  ــتتفاقم بشــكل أك ــوارد، وهــي س ــاءة إدارة امل كف

تأثــرات التغــر املناخــي. 

ــال يف  ــب تعدي ــوارد تتطل ــيدة للم ــإن اإلدارة الرش ــذا، ف ل
ــًة يف  ــاج، خاص ــادة اإلنت ــا زي ــس دامئً ــتهالك ولي ــاط االس أمن
ــق  ــة تعي ــود املالي ــة. فالقي ــة والنظاف ــاه والطاق ــاالت املي مج
ــة،  ــدول العربي ــات الخــراء يف ال ــاه االقتصادي الســر يف اتج
ــل ودعــم  ــق بالحصــول عــى التموي ــي تتعل ــك الت خاصــة تل

ــراء. ــب الخ ــرض الرائ ــارات وف ــر امله تطوي

توطن التكنولوجيا:

٤- توفــر متطلبــات نقــل التكنولوجيــا: تــؤدي التكنولوجيا 
الخــراء والعمليــات العاليــة الكفــاءة دورًا أساســيًّا يف التحــول 
ــة إىل تشــجيع  ــدول العربي ــاج ال إىل االقتصــاد األخــر، وتحت
االســتثامر يف البحــث والتطويــر يف هــذا املجــال الجديد نســبيًّا 
عــى املنطقــة باســتثناء حــاالت محــددة، مثــل اإلمــارات 
ــة،  ــأوزان نســبية مختلف ــان واألردن، ب ــس ولبن ــرب وتون واملغ
ــادرات  ــص يف مب ــث النق ــا حي ــاس عليه ــن القي ــي ال ميك والت

االقتصــاد األخــر، ونــدرة اإلحصــاءات والبيانــات بشــأنه. 

وهنــا تشــر بعــض الكتابــات إىل أن أحــد متطلبــات نجــاح 
عمليــة التحــول يتمثــل يف اســتعداد البنــى األساســية الوطنيــة 
إلنتــاج نســخ مطابقــة ألحــدث مــا توصلــت إليــه التكنولوجيــا 
العامليــة وتكييفهــا مــع االحتياجــات املحليــة، ورمبــا يتحقــق 
ــم،  ــة والتعلي ــن وزارات الربي ــف ب ــاء تحال ــر إنش ــك ع ذل
ــة  ــدارس الفني ــي، وامل ــب املهن ــد التدري ــات، ومعاه والجامع
لتدريــب األجيــال املقبلــة عــى التحــول يف قطاعــات كفــاءة 
ــن  ــا م ــة، وغره ــتدام والزراع ــل املس ــاه والنق ــة واملي الطاق

ــة. ــة بالســلع والخدمــات البيئي القطاعــات املعني

ــد  ــلحة: بع ــة املس ــات الداخلي ــدة الرصاع ــاد ح ٥- ازدي
مــرور مــا يقــرب مــن ســت ســنوات مــن الرصاعــات الداخلية 
ــوية  ــات التس ــدو أن عملي ــة، يب ــة العربي ــلحة يف املنطق املس
السياســية لتلــك الرصاعــات قــد باتــت معقــدة بشــكل كبــر. 
ــب األمــر هــو اتســاع نطاقهــا ليشــمل عــدًدا  ولعــل مــا يُصعِّ
مــن الــدول، أبرزهــا ليبيــا، واليمــن، وســوريا، والعــراق، فضــال 
عــن تعــدد األطــراف الداخليــة يف هــذه البــؤر الرصاعيــة مــا 
بــن هيــاكل جيــوش معــرة عــن دول حتــى لــو كانــت فاشــلة 

أو هشــة، وفاعلــن مســلحن مــن غــر الــدول.

إشكاليات التحول إلى »االقتصاد األخضر« في المنطقة العربية
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لــذا تُواجــه عمليــة تســوية الرصاعــات املســلحة العربيــة 
حزمــة كبــرة مــن التحديــات التــي تعرقــل املــي فيهــا، 
وتحــول دون إمكانيــة إمتامهــا، فمنهــا مــا يرتبــط ببعــض 
األبعــاد النفســية لألطــراف املتصارعــة مــن حيــث غيــاب عامل 
الثقــة، ومنهــا مــا يتعلــق بالطبيعــة اإلجرائيــة وقضايــا »اليــوم 
ــور  ــا يتصــل بتبل ــا م ــا، ومنه ــات التســوية ذاته ــايل« لعملي الت
جامعــات مصالــح اقتصاديــة مــن مصلحتهــا دميومــة الــرصاع، 
ــدويل  ــي أو ال ــواء اإلقليم ــي، س ــدور الخارج ــى ال ــالوًة ع ع
املعرقــل لهــذا املســار، وهــو مــا يجعــل االهتــامم باالقتصــاد 
الرفاهيــة  الــدول العربيــة نوًعــا مــن  األخــر يف بعــض 
ــا،  ــا جوهريًّ ــدول تحديً ــاُء ال ــه بق ــرص يواج ــة يف ع االقتصادي

ــدود. ــر للح ــاب العاب ــة اإلره ــن مواجه ــال ع فض

مشكالت هيكلية: 
ــا  ــة: وهــو مــا يرتبــط جزئيًّ ــات العربي ٦- تعــر االقتصادي
ــر  ــن أك ــة م ــات العربي ــر الرصاع ــابق، إذ تعت ــل الس بالعام
ووفًقــا  املنطقــة.  لــدول  االقتصاديــة  الخســائر  محــركات 
ــكوا«  ــة »إس ــة واالجتامعي ــة االقتصادي ــه اللجن ــر أطلقت لتقري
ــة  ــات الداخلي ــإن الرصاع ــروت، ف ــاري بب ــر الج يف 10 نوفم
العربيــة املســلحة كبــدت املنطقــة خســائر اقتصاديــة بلغــت 
مــا يقــرب مــن 614 مليــار دوالر، أو مــا يصــل إىل نحــو 6 يف 
ــالل  ــة خ ــدول العربي ــاميل لل ــي اإلج ــج املح ــن النات ــة م املائ
الفــرة )2011-2015(، وعجــزًا يف املاليــات العامــة بلغــت 
ــة  ــم البطال ــار دوالر عــى نحــو أدى إىل تفاق ــه 243 ملي قيمت
والفســاد والفقــر ليــس يف دول الــرصاع وإمنــا يف دول الجــوار 

ــا. ــرايف له الجغ

وتشــر دراســة حديثــة صــادرة عــن صنــدوق النقــد 
ال  املســلحة  الرصاعــات  أن  إىل   2016 ســبتمر  يف  الــدويل 
تدمــر اقتصاديــات الــدول التــي تــدور فيهــا عمليــات القتــال 
فحســب، لكنهــا تقــوض أيًضــا النمــو يف الــدول املجــاورة، 
ــن 6  ــراوح ب ــبًا ت ــا املحــي اإلجــاميل نس ــث خــر ناتجه حي
و15 نقطــة مئويــة يف املتوســط. كــام قالــت كرســتن الجــارد 
املديــر العــام لصنــدوق النقــد الــدويل يف 20 ســبتمر املــايض: 
»إن اقتصاديــات دول منطقــة الــرق األوســط مدمــرة بســبب 
النزاعــات والحــروب وأزمــات الالجئــن، وإن اعتــامد سياســات 
مالءمــة ميكــن أن يخفــف مــن تلك اآلثــار املدمــرة«، وأضافت: 
»يف املنطقــة هنــاك أكــر مــن 20 مليــون نــازح وعــرة ماليــن 
الجــئ إضــايف.. وتــم تدمــر معظــم وســائل اإلنتــاج يف مناطــق 

النــزاع.. والخســائر عــى مســتوى الــروات والعائــدات هائلــة، 
ــل  ــص العم ــبب نق ــري بس ــال الب ــف رأس امل ــن يضع يف ح

ــم«. والتعلي

وتكشــف غالبيــة التقديــرات االقتصاديــة، ســواء الصــادرة 
عــن هيئــات بحثيــة أو مؤسســات إقليميــة أو منظــامت 
ــة  ــات العربي ــن الصعــب عــى االقتصادي ــه م ــن أن ــة، ع دولي
ــي  ــتثامرات الت ــتوى االس ــى مس ــاظ ع ــة الحف ــر الخليجي غ
تُعــد رضوريــة لوضــع هــذه االقتصاديــات عــى مســار النمــو 
املســتدام، مــن دون مســاعدة ماليــة خارجيــة. األكــر من ذلك 
أن التأثــرات طالــت بعــض دول مجلــس التعــاون الخليجــي، 
إذ تشــهد تخفيًضــا يف اإلنفــاق العــام نظــرًا النخفــاض أســعار 
النفــط، وهــو مــا يفــر احتــامل تراجــع اهتــامم بعــض 
الحكومــات مبروعــات النمــو الخــراء خــالل الفــرة املقبلــة.

تمويالت محدودة:
التنميــة  لسياســات  ماليــة  مخصصــات  وضــع   -٧
املســتدامة: تؤمــن اتفاقيــة األمــم املتحــدة بشــأن تغــر املنــاخ 
وبروتوكــول كيوتــو، مبــا تضمنتــه مــن آليــة التنميــة النظيفــة 
ومرفــق البيئــة العاملــي، التمويــل عــى املســتوى العاملــي 
لعمليــات التكيــف مــع التغــر املناخــي والحــد مــن تأثراتــه، 
ــات تســهل املشــاركة يف االقتصــاد األخــر، غــر  وهــذه اآللي

ــدودة.  ــا مح ــة منه ــدول العربي ــتفادة ال ــرص اس أن ف

ــات يف  ــة مروع ــة العربي ــارف التنمي ــل مص ــم متوي ورغ
ــاج  ــة تحت ــة العربي ــإن املنطق ــتدامة، ف ــة املس ــال التنمي مج
ــة  ــود الرامي ــر الجه ــا يف ــو م ــل، وه ــن التموي ــد م إىل املزي
إلنشــاء مرفــق البيئــة العــريب الــذي يقــع عــى عاتقــه متويــل 
ــة  ــوك الوطني ــام أن البن ــراء. ك ــات الخ ــادرات واملروع املب
تــردد يف متويــل املروعــات الخــراء لغيــاب دراســات 
ــي متكــن مــن  ــة، والت الجــدوى القامئــة عــى معلومــات وافي

ــروع. ــر امل ــد أو مخاط ــم فوائ تقيي

أولويات متزاحمة:
٨- تنــازع أولويــات مســاعدات الــدول املتقدمــة: باتــت 
هــذه الــدول أقــل اهتامًمــا بقضيــة التأقلــم املناخــي وتكاليفــه 
الــدول  الجنــوب، ويف مقدمتهــا  الواقعــة يف  الــدول  عــى 
اإلفريقيــة والعربيــة التــي تصيبهــا العواصــف والجفــاف 
والفيضانــات والكــوارث الطبيعيــة املختلفــة، مبــا يفــوق حجــم 
املســاعدات الدوليــة املقدمــة لهــا مــن الشــامل، بحيــث يتــم 
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ــة،  ــاة البري ــة الحي ــة لحامي ــايل أولوي ــاق امل ــاء اإلنف إعط

ــة  ــة األرضار املادي ــية، ومعالج ــات األساس ــة االحتياج وتلبي

ــع توســيع نطــاق  ــوازى م ــا يت ــة، وهــو م ــة التحتي يف البني

املســاعدات اإلنســانية يف مناطــق الــرصاع والــدول املجــاورة 

لهــا.

ــدويل  ــك ال ــث صــادر عــن البن ــر حدي ــد أشــار تقري وق

الكــوارث  مواجهــة  يف  الفقــراء  صمــود  »بنــاء  بعنــوان 

الطبيعيــة« إىل أن الكــوارث الطبيعيــة تدفــع نحــو 26 

ــدوث  ــبب يف ح ــام، وتتس ــر كل ع ــخص إىل الفق ــون ش ملي

ــل  ــا يجع ــو م ــار دوالر، وه ــى 500 ملي ــد ع ــائر تزي خس

الــدول املتقدمــة تُعــي مــن أهميــة درء مخاطــر الكــوارث 

الطبيعيــة عــى الدعــم لسياســات التنميــة املســتدامة عــى 

الرغــم مــن أهميــة التكامــل بــن املدخلــن. وقــد جــددت 

قمــة مراكــش رضورة التــزام الــدول بتعهداتهــا املاليــة 

ومســاهمتها يف الصنــدوق األخــر الــذي أقرتــه قمــة 

باريــس برأســامل 100 مليــار دوالر ســنويًّا بــدًءا مــن عــام 

 .2020

مداخل التطوير:
خالصــة القــول، يُعتــر االقتصــاد األخــر مــن بــن 

األعمــدة االســراتيجية لالقتصاديــات املســتقبلية يف العــامل. 

وهنــا تطــرح يف األدبيــات واملنتديــات العربيــة واإلقليميــة 

والدوليــة توصيــات مــن شــأنها دفــع االقتصاديــات العربيــة 

نحــو مســار آخــر مســتدام، ويعــد مــن أبرزهــا مــا جــاء 

ــة، وهــو إنشــاء  ــة والبيئ يف املنتــدى العــريب التاســع للتنمي

جهــاز وطنــي للتنميــة املســتدامة داخــل كل دولــة عربيــة 

عــى حــدة لضــامن تطبيــق منظــور مؤســي يجمــع بــن 

ــا.  ــا وتقييمه ــة ومتابعته تكامــل األبعــاد التنموي

كــام أن مثــة رضورة لدعــم التعــاون البينــي العــريب 

ــا، خاصــًة يف مجــال  ــكلٍّ منه ــا النســبية ل يف اســتثامر املزاي

يف  االســتثامر  تشــجيع  عــن  فضــال  الطبيعيــة،  املــوارد 

املروعــات الصديقــة للبيئــة، مــع زيادة املخصصــات املالية 

املوجهــة لرامــج األبحــاث والتطويــر الداعمــة للتنميــة 

ــات  ــار الرصاع ــع آلث ــار الواس ــوء االنتش ــتدامة. ويف ض املس

ــات  ــة، وتدفق ــدول العربي ــض ال ــلحة يف بع ــة املس الداخلي

الالجئــن، أصبــح الســالم املمــزوج بالتنميــة املســتدامة أحــد 

ــتقرار. ــاعية لالس ــم الس ــدول اإلقلي ــية ل ــات الرئيس املتطلب

 All Rights Reserved Future for Advanced
Research and Studies (FARAS) © 2016

عن المركز:
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، يف أبوظبي، 

بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، للمســاهمة يف تعميــق الحــوار 

العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم البحــث العلمي، فيــام يتعلق 

ــة  ــكالية حقيقي ــل إش ــت متث ــي أصبح ــتقبل، الت ــات املس باتجاه

ــى  ــدرة ع ــدم الق ــتقرار، وع ــدم االس ــة ع ــل حال ــة، يف ظ باملنطق

التنبــؤ خــالل املرحلــة الحاليــة، مــن خــالل رصــد وتحليــل وتقديــر 

»املســتجدات« املتعلقــة بالتحوالت السياســية واالتجاهــات األمنية، 

والتوجهــات االقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفاعــالت 

املجتمعيــة والثقافيــة، املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، ويف 

نطــاق الــرق األوســط عمومــاً.

Policy Brief
يهتــم   بتقديــم   تحليــالت   موجــزة      » موجــز   سياســات « 

حــول   أبــرز   التطــورات   اإلقليميــة   يف   الــرق   األوســط، 

والتطــورات   الدوليــة   املؤثــرة   عــى   أوضــاع   اإلقليــم،  

املتعلقــة  تدخــل   يف   مجــال   عمــل   املركــز،   الســيام   والتــي 

باهتاممــات   دول   منطقــة   الخليــج   العــريب،   خاصــة   تلــك 

املتعلقــة   بالتوجهــات   غــر   التقليديــة   والظواهــر   قيــد 

التشــكل،   فالهــدف   هــو   تحليــل   األحــداث   الجاريــة،   ومحاولــة 

توقــع   مســاراتها   أو   تداعياتهــا   ىف   املســتقبل   القريــب . 

ص.ب. 111414 أبوظبى - اإلمارات العربية المتحدة
هاتف: 24444513 971+
فاكس: 24444732 971+

info@futurecenter.ae :بريد إلكتروني
www.futurecenter.ae

إشكاليات التحول إلى »االقتصاد األخضر« في المنطقة العربية


