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 اإلقتصاد األخضر كأداة للتنمية املستدامةمنظومة االجتاه حنو 
 01خمرب العقود وقانون األعمال جامعة قسنطينة  ختصص قانون اإلستثمار البيئي،، اجلزائر طالبة دكتوراه جامعة العريب بن مهيدي أم البواقيطرطار حنان 

 tartar.hanen@univ-oeb.dzاإلمييل الشخصي:         

 اجلزائر جامعة العريب بن مهيدي أم البواقي "أ"اليازيد علي أستاذ حماضر.د

 Liazidali.univ@gmail.com،اإلمييل الشخصي:      

 ملخص:
هور يعد اإلقتصاد األخضر اقتصادا نظيفا يعتمد على التنمية اخلضراء فهو يستخدم املوارد والطاقات االستخدام األمثل مع جتنب التلوث والتد   

صاد األخضر قتالبيئي ونضوب املوارد الطبيعية ومشكلة التغريات املناخية خاصة االحتباس احلراري مما حيقق منوا اقتصاداي مستداما ابلفعل، ويروج لإل
ريعة حنوه بقدرته على إنقاذ اإلقتصاد العاملي من مرحلة طويلة من الركود وفقدان الوظائف وتفاقم الفقر. هذا ما جعل العامل املتقدم يتجه خبطى س

له مربراته اإلجتماعية بغرض حتقيق تنمية عرب مشروعات صديقة للبيئة وال تضرها وتعتمد على التكنولوجيا احلديثة. فاالنتقال لإلقتصاد األخضر 
 القطاعات اإلقتصادية األساسية لتحريك التنمية اإلقتصادية. "ختضري"اإلقتصادية لذلك تصبو الدول واحلكومات وخمتلف القطاعات إىل و 
ا ورابطا بني أبعادها وقاطرة تهدف هذه الورقة البحثية إىل إبراز العالقة القائمة بني التنمية املستدامة واإلقتصاد األخضر بوصفه مكمال هلف وعليه، 

 هلا.
 .التنمية اخلضراءاإلقتصاد األخضر، التنمية املستدامة، البيئة، استنزاف املوارد الطبيعية، الكلمات املفتاحية: 
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 مقدمة:
لكوكب األرض ومستقبل احلضارة البشرية، خاصة يف ظل تزايد الكوارث واألخطار الطبيعية وحرائق الغاابت  دا حقيقيايدأضحت املشكالت البيئية هت   

كثيف دعا الفاعلني الدوليني لتما هذا  يعي...اخل،ب، وارتفاع درجة حرارة األرض عن معدهلا الطسوالسيول واألعاصري وموجات اجلفاف واختالل الطق
وعلى رأسها تبين مفهوم التنمية املستدامة، الذي ظهر وانتقل من من شأهنا احلد من هذه الظواهر اخلطرية  اتيجيات اليجمهوداهتم ووضع اخلطط واإلست 

ى  ليلة التلوث ترتكز علهنج حموره يرتكز على البيئة، إىل منوذج يشتط حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية والتكنولوجية، أبنشطة غري ملوثة أو ق
وهذا النهج ضروري لتحويل اإلقتصاد إىل أنشطة ختلق فرص العمل وتشمل  ..كفاءة استخدام املوارد حلماية التنوع البيولوجي وخدمات النظام البيئي

 مجيع فئات اجملتمع.
بوصفه  ،معارف اقتصادايت البيئةيرتكز أساسا على اإلقتصاد األخضر ظهر مفهوم جديد يسمى فقد  ،ودعمهاولتعزيز منظومة التنمية املستدامة  

ال ينتج بشكل جائر وإمنا بشكل  فهو ،يستخدم املوارد والطاقات االستخدام األمثل إن اإلقتصاد األخضراقتصادا نظيفا يعتمد على التنمية اخلضراء، ف
وغري املتجددة والي سامهت لعقود طويلة من الزمن يف  عكس اإلقتصاد األسود أو البين الذي ينبين على الطاقات غري النظيفة ،يوائم البيئة وحيافظ عليها

 إنضاب املوارد الطبيعية وأتجيج األزمات البيئية الي شهدهتا البشرية.
وهذا  ،بعناصرهأكثر وسارع اجملتمع الدويل إىل اإلهتمام  ،والتنموي بشكل عام ،اإلقتصاد األخضر على الفكر البيئي بشكل خاص موضوع وقد سيطر   

؛ الذي ركز على موضوع اإلقتصاد األخضر يف سياق 2012( يف يونيو 20+دي جانريو ر جليا يف مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة )ريوما ظه
أداة أساسية لتيسري بل التنمية املستدامة، وقد تضمنت الوثيقة اخلتامية للمؤمتر رؤية مشتكة تشري إىل أن اإلقتصاد األخضر ال يعد بديال للتنمية املستدامة 

 حتقيقها وختفيف الفقر من خالل سياسات تراعي األوضاع الوطنية وحتتم سيادة كل دولة على مواردها الطبيعية.
ية ) االجتماعية  واالقتصاد وجتسيد أبعادها ،وحتقيق مرتكزات التنمية املستدامة ،أولوية أساسية للحفاظ على البيئة أصبح اإلقتصاد األخضر ،وعليه   

النمو املستدام الذي حيفظ حقوق األجيال املتعاقبة، دون التأثري على البيئة يف حتقيق العدالة االجتماعية ومحاية البيئة و  املهم ادورهوتفعيل  والبيئية(،
 ومواردها بصورة سلبية.

  أمهية املوضوع:
له دور حموري وحيوي يف حتقيق التنمية املستدامة واحملافظة على املوارد  ،للبيئةتتجلى أمهية املوضوع يف تبيان مكانة اإلقتصاد األخضر كاقتصاد صديق    

 الطبيعية.
 كما تبدو أمهية املوضوع يف أن اإلعتماد على ممارسات اإلقتصاد األخضر حيد من التلوث وآاثره الوخيمة على البيئة.    

 هتدف هذه الدراسة إىل: أهداف املوضوع:
 لإلقتصاد األخضر.معرفة التأصيل العلمي  -
 التعرف على التنمية املستدامة من منظور شامل. -
 إبراز العالقة القائمة بني اإلقتصاد األخضر والتنمية املستدامة. -
 لدول وصوال لتنمية مستدامة.ايت اقتصاد مفاهيم اإلقتصاد األخضر على امعرفة أتثري تبين -

 ؟  التنمية املستدامة  أبعاد دعمعتماد مقاربة اإلقتصاد األخضر إىل ايؤدي هل اإلشكالية التالية: ميكن طرح  ،انطالقا مما تقدم إشكالية البحث:
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  :خطة املوضوع
تقسيمه إىل مبحثني؛ املبحث األول تناول عموميات حول اإلقتصاد األخضر  فقد مت ،اإلشكالية املطروحة ناإلجابة عألجل دراسة هذا املوضوع و    

، جماالتهاإلقتصاد األخضر و فوائد وخصائصه، اإلقتصاد األخضر  أمهية ،وتعريفه نشأة واتريخ مفهوم اإلقتصاد األخضر :هيضمن مخس مطالب، 
 متطلبات وحتدايت التحول إىل اإلقتصاد األخضر. اخري أو  ،أطراف اإلقتصاد األخضر وأهدافه

ملقومات او ، وتعريفها ملراحل التارخيية لتطور مفهوم التنمية املستدامةا :، هيالتنمية املستدامة من خالل مخس مطالب فتناولاملبحث الثاين أما    
عالقة التنمية املستدامة وأخريا  ،ومعوقاهتا مؤشرات التنمية املستدامة، أهداف التنمية املستدامة وأبعادها وخصائصها، للتنمية املستدامةاألساسية 

 ابالقتصاد األخضر.
 

 :اإلقتصاد األخضرعموميات حول املبحث األول: 
ت كل منهما يف الوقت ذاته، ومن هنا فهو يرتبط ارتباطا جايااحتيسعى اإلقتصاد األخضر خللق عالقة متزنة ومتناغمة بني البشر والطبيعة، عرب تلبية 

 .البيئية يطرح حلوال هدفها األساسي حتقيق االستدامة وفهوثيقا ابالقتصاد البيئي، 
 :وتعريفه مفهوم اإلقتصاد األخضراتريخ املطلب األول: نشأة 

 وميكن عرض اتريخ نشأته ومفهومه ضمن اآليت ذكره: التعريفات املتعلقة به،رخيية سامهت يف تطوره وبلورة اإلقتصاد األخضر بعدة منعرجات اتمر   
 الفرع األول: نشأة مفهوم اإلقتصاد األخضر:

 ،وتبعا لذلك . 2008 عامالسيما بعد  ية،األزمة املالية العامل يف ظلبرز اإلقتصاد األخضر واحلاجة إىل النمو كإجراء لتحفيز االقتصادايت الوطنية    
إتباع هنج االقتصاد  أطلق صندوق النقد الدويل والبنك الدويل وبعض املصارف اإلقليمية للتنمية ومنظمة التعاون والتنمية برامج جديدة لدراسة إمكانية

 1.يف امليدان اإلقتصادي األخضر على املستويني الكلي واجلزئي
ورد مصطلح اإلقتصاد األخضر ألول مرة يف تقرير أعده جمموعة من كبار االقتصاديني يف جمال البيئة حلكومة اململكة املتحدة عام ولكن قبل ذلك،    

"ختضري اإلقتصاد العاملي"،  2مث تبع هذا التقرير جزءان آخران لنفس املؤلفني مها: خطة عمل حتت عنوان "خطة عمل اإلقتصاد األخضر"، ، 1989
على التوايل. وقد مت وضع مجيع التقارير بناء على حبوث وممارسات يف  1994و  1991"قياس التنمية املستدامة" ، وذلك يف عامي  3وخطة عمل 

ضوء على أمهية وضرورة تفعيل دور اإلقتصاد يف مساعدة السياسة البيئية، بينما توسعت التقارير الالحقة يف جمال اإلقتصاد البيئي ؛ سلط التقرير األول ال
 2 العامل النامي. مضامني هذه الرسالة لتشمل مشاكل بيئية عاملية مثل تغري املناخ، واستنفاذ طبقة األوزون، وإزالة الغاابت املدارية وخسارة املوارد يف

ت إعادة إحياء هذا املصطلح يف املناقشات الدائرة حول االستجابة السياسية لزأزمات العاملية املتعددة، مثل أزمة الركود واالهنيار ، مت2008يف عام 
ة ميكن ت حمدداإلقتصادي العاملي الشهري الذي وقع يف العام ذاته، حيث دافع برانمج األمم املتحدة للبيئة عن فكرة "حزم التحفيز اخلضراء" وقدم جماال

 من خالهلا البدء يف بناء اإلقتصاد األخضر إذا ما مت اإلستثمار فيها بشكل واسع.

                                                           
 .30، ص 2020/ فاطمة بكدي، اإلقتصاد األخضر من النظري إىل التطبيق، مركز الكتاب األكادميي للنشر والتوزيع، عمان، 1

، مت اإلطالع على املوقع  dz.com-http://www/politics/ هديل القطامني، اإلقتصاد األخضر، املوسوعة اجلزائرية للدراسات اإلستاتيجية والسياسية، راجع موقع: 2
 (.02/08/2020بتاريخ )

http://www/politics-dz.com
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ختضري  -، أطلق برانمج األمم املتحدة مبادرة اإلقتصاد األخضر الي هتدف إىل تشجيع اإلستثمار يف القطاعات اخلضراء 2008ويف أكتوبر    
الزمة للتحليل ودعم السياسات. وكجزء من هذه املبادرة كلف برانمج األمم املتحدة للبيئة أحد موفرة الدراسات ال -القطاعات غري الصديقة للبيئة

، واقتاح جمموعة من 2009واضعي تقرير خطة عمل اإلقتصاد األخضر إبعداد تقرير بعنوان "صفقة جديدة خضراء عاملية"، الذي صدر يف أبريل 
 استدامة اإلقتصاد العاملي وحتفيز االنتعاش اإلقتصادي.اإلجراءات والسياسات الي من شأهنا العمل على 

(، أصدرت األمم املتحدة بياان على مستوى الوكاالت يدعم اإلقتصاد 2009الحقا، ويف إطار مؤمتر األمم املتحدة لتغري املناخ يف كوبنهاجن )يونيو      
زراء ورؤساء وفود املنتدى البيئي الوزاري العاملي لربانمج األمم املتحدة للبيئة ضمن األخضر ابعتباره طريقا ضروراي ملعاجلة أزمات متعددة. تبع ذلك إقرار و 

عددة جلميع إعالن مشتك أبن مفهوم االقتصاد األخضر ميكن أن يعاجل بشكل كبري التحدايت احلالية، وأن يوفر فرص التنمية اإلقتصادية والفوائد املت
 .2010الدول وذلك يف فرباير 

، والذي اشتك يف وضعه عدد من مراكز البحوث )مراكز التفكري(، 2011صدار األم املتحدة تقريرها اإلقتصادي األخضر يف نوفمرب تال ذلك إ   
 1وجهات جتارية فاعلة ما أضفى مزيدا من املصداقية على التحليالت اإلقتصادية يف التقرير.

 الفرع الثاين: تعريف اإلقتصاد األخضر: 
 اإلقتصاد األخضر ملواصلة دعم التجاوب العاملي واحمللي مع قضااي البيئة والتنمية، وعليه وجب الوقوف على مفهومه. يروج حاليا لنهج   
جتماعية، يف عرف برانمج األمم املتحدة للبيئة اإلقتصاد األخضر أبنه: " اإلقتصاد الذي يهدف إىل حتسني حياة اإلنسان ورفاهيته وحتقيق العدالة اإل   

بصورة ملحوظة ومن املخاطر البيئية وعدم استنزاف املوارد الطبيعية لضمان حقوق األجيال القادمة، وذكر أبنه اقتصاد يستند إىل ستة  حني يقلل
 2قطاعات رئيسية هي: الطاقة املتجددة، البناء األخضر، وسائل النقل النظيفة، إدارة املياه، وإعادة تدوير املياه  وإدارة األراضي.

ة اإلقتصادية واالجتماعية لدول غرب آسيا )اإلسكوا(: أن مفهوم اإلقتصاد األخضر تطور من توجه حنو إجياد وسيلة للتغلب على األزمة وترى اللجن
قتصاد ن أسس اإلاملالية العاملية واألزمة املناخية، بتحقيق منو منخفض الكربون، إىل توجه لدعم االقتصاد عن طريق االستثمار يف القطاعات البيئية؛ وأ

دي  األخضر تنطلق من تشجيع اإلستثمار ودعم اإلقتصاد من خالل القطاعات البيئية، وأتمني مسار لتحقيق التنمية املستدامة، وضمان مبادئ ريو
 1992.3جانريو  الي صادقت البلدان عليها يف عام 

م ابلفعالية يف استخدامه للموارد الطبيعية وابلنظافة، حبيث حيد من أثر أي النمو الذي يتس –أما البنك الدويل فريى: " أن ما يلزم هو النمو األخضر    
 4ملادية. ".تلوث اهلواء واآلاثر البيئية، وابلقوة حبيث يراعي املخاطر الطبيعية ودور اإلدارة البيئية ورؤوس األموال الطبيعية يف منع الكوارث ا

: أن اإلقتصاد األخضر يتأسس على إعطاء 2011يب متغري" صادر عن املنتدى العريب للبيئة ويقرر تقرير عريب بعنوان "اإلقتصاد األخضر يف عامل عر 

                                                           
 (.02/08/2020مت اإلطالع عليه بتاريخ )/ نفس املرجع، 1

 .104، ص 2016، مركز الكتاب األكادميي للنشر والتوزيع، عمان، 1/ كاظم املقدادي، علي عبد هللا اهلوش، محاية البيئة البحرية، ط 2

خضر يف سياق التنمية املستدامة والقضاء / اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا )اإلسكوا(، اإلقتصاد األخضر يف سياق التنمية املستدامة يف منطقة اإلسكوا "االقتصاد األ3
 .6، ص 2011على الفقر: املبادئ والفرص والتحدايت يف املنطقة العربية"، العدد األول، األمم املتحدة، نيويورك، 

 .16، ص 2013، جنيف، 102الدورة /  مؤمتر العمل الدويل، التقرير اخلامس: "التنمية املستدامة والعمل الالئق والوظائف اخلضراء"، الطبعة األوىل، 4
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أن حتقيق أهداف أوزان متساوية ملكوانت االستدامة، الي هي: التنمية اإلقتصادية، والعدالة اإلجتماعية، واالستدامة البيئية. ويؤكد ذلك التقرير على 
ربية يساعد على تاليف النقائص الي ينشؤها اإلقتصاد التقليدي، فضال على عدم حتقيق العدالة التوزيعية للثروات االستدامة بشكل متوازن بني الدول الع

 1و ذلك.وعدم تنويع اإلقتصاد. ويقوم اإلقتصاد األخضر بعملية إعادة صياغة للقيم واملفاهيم حول كيفية تعريف "التنمية" و"النمو" و"التقدم" وحن
األخضر شكال اقتصاداي جديدا يتم توجيهه بصورة رئيسية من قبل األسواق، ويتضمن اإلنتاج والبيئة واملوارد عناصر له، ومن اإلقتصاد ويعد اإلقتصاد    

يكولوجي، الصناعي أساسا له، ومن االبتكار التكنولوجي عمادا له، كما يهدف بصورة رئيسية إىل تطوير التنسيق بني اإلقتصاد واجملتمع والنظام اإل
 2ويتسم ابحلفاظ على بيئة احلياة للجنس البشري والتنمية واالستغالل العلمي للموارد وتنسيق العالقات بني اإلنسان والطبيعة.

 :املطلب الثاين: أمهية وخصائص  اإلقتصاد األخضر
ينفرد جبملة من اخلصائص الي متيزه عن غريه من ، كما أنه أصبح اإلقتصاد األخضر حيظى ببالغ من األمهية لدوره الفعال يف احلد من األضرار البيئية   

  .املفاهيم املرتبطة ابحملافظة على البيئة
 :الفرع األول:أمهية اإلقتصاد األخضر

 تتضح أمهية اإلقتصاد األخضر من خالل حتليل اآلاثر النامجة عن تبنيه، والي ميكن حصرها فيما يلي:   
 العاملي واملسامهة يف جذب أنواع جديدة من اإلستثمارات )اإلستثمارات اخلضراء(. تعزيز مسعة الدولة على املستوى -
 احملافظة على البيئة واملوارد وخفض التكاليف وحتفيز النمو اإلقتصادي. -
 تشجيع االبتكار والتنافسية اإلقتصادية. -
 توسيع السوق احمللي للعمل )وظائف خضراء( وإجياد فرص عمل جديدة. -
 سني صحة اجملتمع ورفع رفاهيته.املسامهة يف حت -
 تعزيز األمن البيئي واملائي والغذائي والطاقوي. -
 رفع كفاءة استغالل املوارد الطبيعة وجلب أنواع جديدة من التكنولوجيا )التكنولوجيا اخلضراء وتكنولوجيا تدوير النفاايت(. -
 وذلك على املدى املتوسط والبعيد.تقليل اإلنفاق العمومي )الصحة، النفاايت، الدعم املايل واالقتصادي(  -
 3التقليل من إنبعااثت غازات االحنباس احلراري املسببة للتغريات املناخية. -

 :الفرع الثاين: خصائص اإلقتصاد األخضر
 يتميز اإلقتصاد األخضر مبجموعة من اخلصائص، من أمهها:   

 أنه وسيلة لتحقيق التنمية املستدامة وليس بديال هلا. -
                                                           

، العبيكان للنشر والتوزيع، اململكة العربية 1/ عبد هللا بن عبد الرمحن بريدي، التنمية املستدامة )مدخل تكاملي ملفاهيم االستدامة وتطبيقاهتا مع التكيز على العامل العريب(، ط 1
 .227، ص 2015السعودية، 

، دار صفصافة للنشر والتوزيع والدراسات، 1د الدايل، حلم احلضارة اإليكولوجية )خطط الصني لتعزيز التمنية املستدامة وحتسني البيئة(، ط / وانغ تشون إي، ترمجة محيدة حممو 2
 .186، ص 2018اجليزة مجهورية مصر العربية، 

 .43/ فاطمة بكدي، مرجع سابق، ص 3
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 قيق التكامل بني األبعاد التنمية املستدامة املختلفة: اإلجتماعية و اإلقتصادية والبيئية.أنه ييسر حت -
 ضرورة تطويع اإلقتصاد األخضر مع األولوايت والظروف الوطنية. -
 ضرورة تطبيق مبدأ املسؤوليات املشتكة بني األجهزة احمللية للدولة لالنتقال الطوعي صوب اإلقتصاد األخضر. -
يستخدم اإلقتصاد األخضر كوسيلة لفرض قيود جتارية أو شروط على املعوانت أو على ختفيف الدين، بل جيب أن يعاجل اإلقتصاد ينبغي أال  -

 األخضر التشوهات التجارية ومنها مثال اإلعاانت الضارة بيئيا.
 جيب أن يعتف اإلقتصاد األخضر ابلسيادة الوطنية على املوارد الطبيعية. -
 1تصاد األخضر على كفاءة املوارد وعلى أمناط االستهالك واإلنتاج مستدام.جيب أن يركز اإلق -

 املطلب الثالث: فوائد اإلقتصاد األخضر وجماالته:
االت الي ميكن توظيف مبادئ اإلقتصاد اجمل، هذا وتتعدد وتدعم اجلهود املبذولة حلمايتها على البيئة إجيابياتعود  ةلإلقتصاد األخضر فوائد كثري    

 من خالهلا. األخضر 
 الفرع األول: فوائد اإلقتصاد األخضر

بعنوان "حنو اقتصاد أخضر، مسارات إىل التنمية املستدامة والقضاء على الفقر"، إىل أن الفوائد الرئيسية من  2011يشري تقرير األمم املتحدة لسنة    
 ، وهي:التحول إىل اإلقتصاد األخضر

 خلق الثروات وفرص العمل املتنوعة. -
القضاء على الفقر وحتقيق الرخاء اإلقتصادي على املدى الطويل من دون استنفاد لزأصول الطبيعية للدول، وخاصة يف الدول منخفضة  -

 الدخل.
 يؤدي "ختضري" معظم القطاعات اإلقتصادية إىل خفض إنبعااثت غازات اإلحتباس احلراري إىل حد كبري. -
ة يوفر اإلقتصاد األخضر املزيد من فرص العمل على املدى القصري واملتوسط والطويل يف عدد من القطاعات املهمة،كالزراعة واملباين والطاق -

زمن ر الوالنقل واملياه بكفاءة، والتوسع يف استخدام األمسدة العضوية والطبيعية واحلرث األمثل. ويؤدي اإلستثمار يف الزراعة اخلضراء على مدا
 2إىل زايدة جودة التبة وزايدة اإلنتاج العاملي من احملاصيل الرئيسية.

 الفرع الثاين: جماالت االقتصاد األخضر:
إن زايدة املعروض من الطاقة عن طريق املصادر املتجددة يقلل من خماطر أسعار الوقود األحفوري املرتفعة وغري املستقرة إىل أوال: الطاقة املتجددة: 

تباس ر تغري املناخ، حيث أن نظام الطاقة احلايل القائم على الوقود األحفوري يعد مصدر تغري املناخ ومسؤوال عن ثلثي إنبعااثت غازات االحختفيف آاث
بشدة على  ةاحلراري، وأن الطاقة املتجددة متثل فرصا اقتصادية رئيسية. ويتطلب "ختضري" هذا القطاع استبدال االستثمارات يف مصادر الطاقة املعتمد
تلة احليوية(  الكربون ابستثمارات يف الطاقة النظيفة ويف حتسني الكفاءة. وتشمل مصادر الطاقة املتجددة نوعني: الطاقة املتجددة التقليدية طاقة الك

                                                           
املستدامة جلذب اإلستثمار األجنيب، )دراسة ميدانية ابلتطبيق على البيئة املصرية(، اجمللة العلمية لقطاع كليات / حممد صديق نفادي، اإلقتصاد األخضر كأحد آليات التنمية 1

 .648، ص 2017، يناير 17التجارة، جامعة األزهر، العدد 

 .111، ص 2017شر والتوزيع، دون بلد نشر، ، دار خالد احلباين للن1/ أمحد جالل، األبعاد اإلقتصادية للمشاكل البيئية وأثر التنمية املستدامة، ط 2
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 1والطاقة املتجددة اجلديدة )طاقة الرايح والطاقة املائية والطاقة الشمسية وطاقة حرارة األرض اجلوفية(.
يتطلب التحول إىل اقتصاد أخضر التكيز على العمارة اخلضراء الي حتافظ على املياه يف ضوء حمدودية املوارد املائية وتقلل من لعمارة اخلضراء: اثنيا: ا

ضر لقطاع البناء استهالك الطاقة الكهرابئية يف ضوء ازدايد الطلب على الطاقة، ما يقلص اإلنبعااثت املسببة لتغري املناخ، فضال عن أن التحول األخ
تحول قضية اقتصادية واجتماعية مهمة من حيث إنشاء وظائف وصناعات جديدة. وسيكون لتويج ممارسات البناء األخضر أتثريات بعيدة املدى على ال

 2املدين املستدام والنمو اإلقتصادي.
تدام، ووسائل النقل اخلضراء واللوجستيات اخلضراء  واستدامة النقل، يطلق على النقل والتنقل األخضر عدة مسميات كالنقل املس اثلثا: النقل املستدام:

ويف قطاع النقل تعد األشكال احلالية من السيارات اخلاصة ذات احملركات مسؤولة أيضا عن التغري املناخي والتلوث  وهي مصطلحات حتمل نفس الداللة.
ال إىل أوضاع أكثر كفاءة يف أنظمة النقل العام، و السيارات منخفضة الكربون األقل واملخاطر الصحية، بينما يف سياسات "ختضري" النقل يتم االنتق

حلالية واستبدال استهالكا للوقود، والطاقة غري املعتمدة على احملركات، والي تستخدم الوقود النظيف لتقليل التأثريات االجتماعية والبيئية السلبية ا
 3مكاسب صحية واقتصادية به.

 ملستدام مفهوم يشري إىل أية وسيلة نقل ذات أتثري منخفض  على البيئة ويشمل املشي، وركوب الدراجات وتنمية العبور، واملركبات اخلضراءوالنقل ا   
قتصادي مو اإلوحفظ املساحات وتعزيز أمناط احلياة الصحية. وال يقصد ابلنقل املستدام تقليل احلاجة إىل النقل والتنقل، ألنه عامل أساسي يف دفع الن

، فالنقل املستدام هو إاتحة النقل اآلمن والفعال وأبسعار 28/10/2016وتوليد الوظائف. وحبسب تقرير توقعات النقل املستدام العاملي الصادر يف 
 4معقولة وبتوزيع عادل للجميع.

فاإلمداد ابملياه العذبة ابجلودة والكمية املطلوبتني من  :ه وكفاءهتاميكن التغلب على ندرة املياه املتنامية بسياسات تزيد يف حتسني موارد امليارابعا: املياه: 
ن األشخاص اخلدمات األساسية للنظام اإليكولوجي. ولذا فإن إدارة النظام اإليكولوجي واالستثمار فيه أمران مهمان للتعامل مع األمن املائي لكل م

حلد )الفيضاانت( وجودهتا. ومن املتوقع أن يؤدي هنج العمل املعتاد إىل فجوة غري مستدامة والنظام اإليكولوجي على صعيد ندرة املياه أو زايدهتا عن ا
 5ك ب"ختضري" قطاع املياه.بني املوارد العاملية واستهالك املياه، والي ال ميكن التعامل معها إال ابإلستثمار يف البنية التحتية وإصالح السياسة املائية، وذل

كلما كربت املدن ازدادت أمهية إدارة النفاايت وأصبحت من القضااي امللحة، وإعادة التدوير هي من أهم وظائف إدارة خامسا: تدوير املخلفات: 
إىل  1970يف عام   %24.3النفاايت يف إطار اإلقتصاد األخضر. ويرى برانمج األمم املتحدة أن نسبة مجع األوراق على الصعيد العاملي ازدادت من 

، مع انتشار ممارسات إعادة التدوير الورق يف مشال أمريكا وأورواب وآسيا. وإعادة التدوير هي املصدر األسرع منوا لفرص العمل 2004يف عام  45.3%
                                                           

، ص 2014، يوليو 1، جملد 3العدد  /  جنوى يوسف مجال الدين، مسري أكرم أمحد، حممد حنفي حسن، االقتصاد األخضر: املفهوم واملتطلبات يف التعليم، جملة العلوم التبوية،1
439. 

 .440/ نفس املرجع، ص 2

 .112/ أمحد جالل، مرجع سابق، ص 3

 .101/ فاطمة بكدي، مرجع سابق، ص 4

 .16، ص 2011/ برانمج األمم املتحدة للبيئة، "حنو اقتصاد أخضر" مسارات إىل التنمية والقضاء على الفقر، 5
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 1اخلضراء، واستحداث أفضل فرص العمل اخلضراء اجلديدة يف جمال إدارة النفاايت.
ن تبين مفهوم اإلقتصاد األخضر ل"ختضري" القطاع الزراعي عرب تعزيز املناهج التعليمية ودعم سبل املعيشة يف من األمهية مبكاسادسا: الزراعة املستدامة: 

 املناخ، الريف ودمج سياسات احلد من الفقر يف استاتيجيات التنمية، وتكييف التكنولوجيات الزراعية اجلديدة للتخفيف من اآلاثر النامجة عن تغري
ة ملواجهة التحدايت البيئية املعاصرة كالتصحر وإزالة الغاابت، والزحف العمراين غري املستدام، وآتكل التبة، وفقدان التنوع وتعزيز شراكات التنمي

ويتطلب ذلك تكوين فهم مشتك للنمو األخضر وتطوير منوذج نظري بشأنه ، فضال عن تطوير جمموعة من املؤشرات الي تغطي اجلوانب  .البيولوجي
 2والبيئية والرفاه االجتماعي، والتعرف على الدروس املستفادة يف جمال "ختضري" الزراعة. االقتصادية

نتيجة إلدخال مفهوم االقتصاد األخضر يف األنظمة العاملية اجلديدة أصبحت هناك معايري بيئية عاملية جيب توافرها يف  سابعا: جمال السلع واملنتجات:
ة كأن تكون السلع و املنتجات للدخول و املنافسة يف األسواق العاملية، وأصبح من حق الدولة منع أي منتوج أو سلعة ختالف الشروط و األبعاد البيئي

ة يف ئة أو مضرة بصحة اإلنسان أو مت إنتاجها عن طريق استخدام مبيدات وأمسدة كيميائية سامة حمظورة أو ابالستغالل اجلائر للموارد الطبيعيملوثة للبي
على وضع عالمة اجلودة البيئية على  مرغمةوهلذا أصبحت املصانع و مؤسسات اإلنتاج  .البيئة أو تسبب إنتاجها يف التدهور  واإلخالل ابلتوازن البيئي

وهناك اآلن مؤسسات دولية متنح  .منتجاهتا، و الي تبني أن املنتج أو السلعة خضراء، أي مت إنتاجها بطريقة تراعي األبعاد والشروط البيئية العاملية
 3شهادات للمنتجات و السلع الي تراعي االعتبارات و املواصفات البيئية.

 أطراف اإلقتصاد األخضر وأهدافهاملطلب الرابع: 
والنهوض ابلتنمية اإلقتصادية دون  متطلباته يف العملية التنمويةمبادئه و تتفاعل ضمن منظومة اإلقتصاد األخضر العديد من القطاعات لغرض إدماج    

 تنمية اخلضراء.وهذا التفاعل يعزز يف األخري حتقيق أهداف اإلقتصاد األخضر وصوال إىل ال، إخالل ابلنظم البيئية
 الفرع األول: أطراف اإلقتصاد األخضر

جمموعة من األطراف هي: القطاع احلكومي، القطاع اخلاص، إىل تشابك  4يؤدي جناح اإلقتصاد األخضر الذي يشكل تغيريا هيكليا لإلقتصاد البين،   
 ا   واملوارد واملناخ.        قطاع اجملتمع املدين، القطاع العائلي، قطاع البنوك والقطاع املايل، قطاع العامل اخلارجي، القطاع اإلقتصادي والتجاري، قطاع البيئة 

ف من خالل سن القوانني ووضع سياسات سليمة وإصالح السياسات السائدة وتشجيع ابلنسبة للقطاع احلكومي تتمثل مهمته يف هتيئة الظرو  -
ر وكلها جتسد املبادرات وتنمية روح االبتكار والرايدة، وإعادة توجيه اإلستثمارات وتقدمي الدعم وغريها من اإلجراءات الالزمة لرفع اإلقتصاد األخض

 إبرادة سياسية قوية. 
اتقه مهمة تنمية ثقافة اإلنتاج األخضر من خالل تصميم سلع خضراء واعتماد أنظمة اإلدارة البيئية وإعادة توجيه أما قطاع األعمال فتق على ع -

                                                           
 .71/ اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا )اإلسكوا(، مرجع سابق، ص 1

 .442حسن، مرجع سابق، ص  /  جنوى يوسف مجال الدين، مسري أكرم أمحد، حممد حنفي2

 . 113/ أمحد جالل، مرجع سابق، نفس املرجع، ص 3

قود األحفوري، وال يؤخذ يف اإلعتبار / يصف أودي ديتشمان كبري أخصائيي البيئة يف البنك الدويل النمو البين كما يلي: " التنمية اإلقتصادية الي تعتمد بشكل كبري على الو 4
 ي يتكها اإلنتاج اإلقتصادي واإلستهالك على البيئة".اآلاثر اجلانبية السلبية ال
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 خيارات اإلستثمار وغريها.
لية اخلضراء ايشكل القطاع املايل امللتقى الرئيسي بني القطاع العام والقطاع اخلاص، ويتكون أساسا من البنوك اخلضراء والتمويل األخضر واألدوات امل -

 على غرار السندات اخلضراء والقروض اخلضراء وغريها.
 ولقطاع العامل اخلارجي دور أكرب يف دعم نقل التكنولوجيا وتشجيع التعاون والتبادل الدويل. -
عداد املشاريع اخلضراء واملشاركة أما قطاع اجملتمع املدين فهو طرف ال تقل أمهيته مقارنة ابألطراف األخرى، وتكمن أمهيته يف بناء القدرات احمللية وإ -

يئي من خالل يف القرارات الي هتم اإلقتصاد اخلضراء، يرتبط هذا القطاع العائلي الذي يشكل طلبا أكثر وعيا وأكثر اجتاها حنو السلع ذات البعد الب
 ا1الثقافة االستهالكية اخلضراء.

 :الفرع الثاين: أهداف اإلقتصاد األخضر
  اف األساسية الي يسعى اإلقتصاد األخضر إىل حتقيقها يف النقاط التالية:تكمن أمهية األهد   

: إبمكان التحول إىل اقتصاد أخضر حتقيق تنمية مستدامة والقضاء على الفقر على نطاق واسع، خاصة وأن العامل اليوم أوال:  حتقيق التنمية املستدامة
املناهج والسياسات اإلقتصادية، والتخلي عن منوذج اإلقتصاد البين، الذي أدى إىل التهميش  يشهد خماطر مجة تتطلب إعادة التفكري بصورة جذرية يف

 االجتماعي واستنزاف املوارد الطبيعية.
مما  إن حتقيق اقتصاد أكثر اخضرارا ومراعيا للبيئة، يستند على أمناط إنتاج واستهالك مستدامة،اثنيا: توفري الصناعة اخلضراء واملؤسسات املستدامة: 

ال يستوجب إحداث تغيريات يف ممارسات معظم الشركات وتغيريات هيكلية يف طبيعة اإلقتصاد األخضر انطالقا من سوق للعمل املالئم وتقدم يف جم
 التنمية االجتماعية.

عشرات املاليني من الوظائف اخلضراء؛ يتسارع التحرك حنو االستدامة البيئية واقتصادايت أكثر اخضرارا، حيث مت خلق اثلثا: توفري الوظائف اخلضراء: 
مليون( شخص شغل وظيفة يف جمال السلع واخلدمات البيئية، أما الربازيل فقد مت إحصاء  3,1يف الوالايت املتحدة األمريكية )  2010مثال يف عام 

( سنواي، حبيث %21جددة ومرتفعا مبعدل )قواي بشكل خاص يف قطاع الطاقة املت  2010مليون( وظيفة خضراء.. وكان منو العمالة يف سنة  2,9)
 2 أي أكثر من ضعف عدد العاملني قبل بضعة سنوات. ،مليون( عامل 5يشغل قرابة )

اإلقتصاد األخضر حموري إلزالة الفقر، إذ يعد الفقر املستدمي أكثر صور انعدام العدالة االجتماعية وضوحا، ملا له من عالقة بعدم رابعا: استئصال الفقر: 
إىل تساوي فرص التعليم والرعاية الصحية وتوفر القروض وفرص الدخل وأتمني حقوق امللكية. ومن اخلصائص الرئيسية لإلقتصاد األخضر أنه يسعى 

يف الدول الفرص املتنوعة للتنمية االقتصادية والتخلص من الفقر دون إزالة أو استنفاذ األصول الطبيعية للدولة. ويعترب هذا ضروراي بصورة خاصة توفري 
منخفضة الدخل، حيث متثل سلع وخدمات النظام اإليكولوجي أحد أكرب مكوانت سبل الرزق للمجتمعات الريفية الفقرية، وحيث توفر النظم 

 3إليكولوجية خدماهتا شبكة أمان حتمي من الكوارث الطبيعية والصدمات اإلقتصادية. ا
                                                           

 .38/ فاطمة بكدي، مرجع سابق، ص 1

، 01، اجمللد 12قتصاد اجلديد، العدد / شريف إمساعيل، عبدات عبد الوهاب، إشكالية مسامهة اإلقتصاد األخضر يف حتقيق التنمية املستدامة وحماربة الفقر يف اجلزائر، جملة اإل2
 .223/224، ص ص 2015

 .17/ برانمج األمم املتحدة للبيئة، مرجع سابق، ص 3
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 املطلب اخلامس: متطلبات وحتدايت التحول إىل اإلقتصاد األخضر:
ء ليس حداث فوراي ليس ابألمر اليسري التحول من اإلقتصاد التقليدي إىل اإلقتصاد األخضر، وبعبارة أخرى ميكن القول أن االنتقال إىل تنمية خضرا   

مجاهريية ميكن حتقيقه بقرار واحد يتخذ على مستوى عال، بل جيب اعتباره عملية طويلة وشاقة توجهها نظرة سياسية من األعلى إىل القاعدة ومشاركة 
مان حشد اجلهود على نطاق واسع من القاعدة إىل فوق. هذه املقاربة تعطي التحول حنو اإلقتصاد األخضر الشرعية السياسية واالجتماعية املطلوبة لض

 1جلعل هذا التحول حقيقة.
 الفرع األول: متطلبات التحول حنو اإلقتصاد األخضر:

 يوجب التحول لإلقتصاد األخضر جمموعة من املتطلبات ميكن حصرها فيما يلي:   
 واالستهالك واالستثمار.مراجعة السياسات احلكومية وإعادة تصميمها حتفيزا للتحوالت يف أمناط اإلنتاج  -
 االهتمام ابلتنمية الريفية هبدف ختفيف الفقر يف الريف مع زايدة املوارد. -
 االهتمام بقطاع املياه وضبط استخدامها وترشيدها ومنع تلوثها. -
 التكيز على االستثمارات املستدامة يف جمال الطاقة وإجراءات رفع كفاءهتا اإلستخدامية. -
 ة الكربون للتنمية الصناعية واعتماد تكنولوجيات اإلنتاج األكثر كفاءة يف املصانع اجلديدة.وضع استاتيجيات منخفض -
 دعم قطاع النقل اجلماعي. -
 تبين أنظمة تصنيف األراضي والتنمية املختلطة االستعماالت واعتماد املعايري البيئية يف البناء. -
 2و مفيد وصديق للبيئة.التصدي ملشكلة النفاايت البلدية الصلبة واستثمارها مبا ه -

 الفرع الثاين: حتدايت التحول إىل اإلقتصاد األخضر
 يواجه االنتقال إىل منظومة اإلقتصاد األخضر جمموعة من التحدايت ميكن حوصلتها كالتايل:   

قيق أهداف تنموية خيار مكلف قد ال ينتج عنه فوز تلقائي ومتساوي على الصعيدين اإلقتصادي والبيئي، وقد يكون ذلك على حساب حت -
 أخرى.

 عدم التخطيط احملكم يف جمال السياسات التنموية. -
تفشي ظاهرة البطالة لدى شرائح كثرية، ويف مقدمتها شرحية الشباب؛ وحتول الوظائف من قطاعات إىل أخرى، أي مبعىن زايدة الوظائف يف  -

 املرحلة االنتقالية. قطاعات معينة يقابلها تراجع يف عدد الوظائف يف قطاعات أخرى، خاصة يف
 إمكانية نشوء سياسات محائية وحواجز فنية إضافية أمام التجارة. -
لعذبة الفقر ال يزال يطال الكثري من شعوب العامل، ابفتقارهم إىل اخلدمات الصحية الدنيا وإىل املياه النظيفة وإىل كفاءة استخدام املياه ا -

 األخضر وتقلباته وإدارته.ومصادر الطاقة واالستثمار يف منظومة اإلقتصاد 
 1.إرتفاع كلفة التدهور البيئي خاصة يف البلدان النامية -

                                                           
 .227/ عبد هللا بن عبد الرمحن الربيدي، مرجع سابق، ص 1

 . 56، ص  2014، يناير 39/ عايد راضي خنفر، اإلقتصاد البيئي "اإلقتصاد األخضر"، جملة أسيوط للدراسات البيئية، العدد 2
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 املبحث الثاين: التنمية املستدامة:

 وأصبح منة أدى التنافس يف األسواق اإلقتصادية والتوسع يف املشاريع التنموية إىل انعكاسات سلبية على البيئة، لذلك ظهر مفهوم التنمية املستدام
 .الضرورات امللحة الي جيب أن ترافق التنمية وحتمي الطبيعة بطريقة متوازنة وحتافظ على الثروات الطبيعية وبقاء احلياة على وجه األرض

 املطلب األول: املراحل التارخيية لتطور مفهوم التنمية املستدامة وتعريفها: 
 تارخيية، والي سامهت يف بلورهتا والتعريف هبا:مرت التنمية املستدامة ابلعديد من احملطات واملراحل ال   

 الفرع األول: املراحل التارخيية لتطور مفهوم التنمية املستدامة:
ل رئيسية جيد املتتبع لتاريخ التنمية على الصعيد العاملي واإلقليمي أنه طرأ تطور مستمر وواضح على التنمية، وبشكل عام ميكن متييز أربعة مراح   

 التنمية وحمتواها يف العامل منذ احلرب العاملية الثانية إىل اآلن ، وهذه املراحل هي: لتطور مفهوم
متيزت هذه املرحلة الي امتدت تقريبا منذ هناية احلرب العاملية الثانية وحىت منتصف العقد السادس من أوال: التنمية بوصفها رديفا للنمو اإلقتصادي: 

اتيجية التصنيع وسيلة لزايدة الدخل القومي وحتقيق معدالت منو اقتصادي مرتفعة وسريعة. وقد تبنت بعض الدول القرن العشرين، ابالعتماد على إست 
مشكالهتا  استاتيجيات أخرى بديلة بعدما فشلت إستاتيجية التصنيع يف حتقيق التاكم الرأمسايل املطلوب، والذي ميكن أن يساعدها على التغلب على

 ية املختلفة.. ومن هذه اإلستاتيجيات إستاتيجية املعوانت اخلارجية والتجارة من خالل زايدة الصادرات. االقتصادية واالجتماع
املعروف ابسم مراحل النمو اإلقتصادي أحد النماذج املشهورة الي تعكس مفهوم عملية التنمية وحمتواها يف  (W.Rosto -)والت رستوويعد منوذج 

مراحل حاول من خالهلا )والت رستو( تفسري عملية التنمية اإلقتصادية يف اجملتمعات اإلنسانية ككل،  5النموذج على هذه املرحلة، فقد اشتمل هذا 
 2 وهذه املراحل هي: مرحلة اجملتمع التقليدي، مرحلة ما قبل االنطالق، مرحلة االنطالق، مرحلة النضج وأخريا مرحلة اإلستهالك الكبري.

غطت هذه املرحلة تقريبا فتة من هناية الستينات وحىت منتصف القرن املاضي، ومفهوم التنمية فيها يشمل أبعادا اثنيا: التنمية وفكرة النمو والتوزيع: 
الة والالمساواة من اجتماعية بعدما كان يقتصر يف املرحلة السابقة على اجلوانب اإلقتصادية فقط. فقد أخذت التنمية تركز على معاجلة الفقر والبط

وتتجسد هذه املرحلة بشكل واضح يف   خالل تطبيق استاتيجيات احلاجات األساسية واملشاركة الشعبية يف إعداد خطط التنمية وتنفيذها ومتابعتها.
لتنمية يف دولة ما يف نظرها ( الشهري الذي يعرف التنمية من خالل حجم مشكالت الفقر والبطالة والالمساواة يف التوزيع، فاSeers -منوذج )سريز

القول  هي مكافحة مشكالت الفقر والبطالة والالمساواة يف التوزيع، وإذا تفاقمت حدة واحدة أو أكثر من هذه املشكالت أو مجيعها، فإنه ال ميكن
(الذي حيدد فيه  Todaro-ج )توداروبوجود تنمية يف تلك الدولة حىت لو تضاعف الدخل القومي والفردي فيها. وكذلك تتجسد هذه املرحلة يف منوذ 

 3عملية التنمية يف ثالثة أبعاد رئيسية هي: إشباع احلاجات األساسية، احتام الذات  وحرية اإلختيار. 
 :الي تعينامتدت من منتصف مثانينات القرن املاضي، وظهر فيها مفهوم التنمية الشاملة اثلثا: التنمية اإلقتصادية واالجتماعية الشاملة/ املتكاملة: 

النمو  تلك التنمية الي هتتم جبميع جوانب اجملتمع واحلياة، وتصاغ أهدافها على أساس حتسني ظروف السكان العاديني وليس من أجل زايدة معدالت
                                                                                                                                                                                                                    

 .57/ نفس املرجع، ص 1

 .19، ص 2007، ، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمانمد غنيم، ماجدة أبو زنط، التنمية املستدمية )فلسفتها وأساليب ختطيطها وأدوات قياسها، الطبعة األوىل/ عثمان حم2

 .20/ نفس الرجع، ص 3
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نوع من التنمية متثلت يف اإلقتصادي فقط. مبعىن إهنا هتتم أيضا بتكيب هذا النمو وتوزيعه على املناطق والسكان، ولكن السمة الي غلبت على هذا ال
معاجلة كل جانب من جوانب اجملتمع بشكل مستقل عن اجلوانب األخرى ووضعت احللول لكل مشكلة على انفراد، األمر الذي جعل التنمية غري 

جوانب التنمية ضمن أطر التكامل  قادرة على حتقيق األهداف املنشودة يف كثري من اجملتمعات ودفع إىل تعزيز مفهوم التنمية املتكاملة الي تعىن مبختلف
 1القطاعي واملكاين.

كانت حمصلة العمل الدويل يف سبعينات ومثانينات القرن املاضي بشأن العالقات املتبادلة بني البيئة و التنمية هي بروز مفهوم   رابعا: التنمية املستدامة:
، وقرار اجلمعية العامة لزأمم املتحدة املنظور البيئي لسنة 1987ئة و التنمية لسنة التنمية املستدامة بشكل صريح، من خالل تقرير اللجنة العاملية للبي

 2. 1992وما بعدها يف نفس السنة، ليحظى ابهتمام رمسي أثناء مؤمتر األمم املتحدة للبيئة و التنمية )ريو دي جانريو(  2000
( الذي أسس املركز الدويل للبحث يف  ignacy sachsويرجع هذا املفهوم أساسا إىل أحد دعاة التوفيق بني البيئة و التنمية "ايغناسي ساكس" )   

اح م، كما عمل على نشر جمالت التنمية االيكولوجية، وتناول سبل التوفيق بني االيكولوجيا و االقتصاد مع اقت 1973التنمية و البيئة سنة 
 3استاتيجيات إلخضاع القرارات االقتصادية للمتطلبات املستعجلة يف احلفاظ على البيئة.

 نشأة وتطور مفهوم التنمية املستدامة                                        :1الشكل 
 مة".اللجنة الكندية للمحافظة على البيئة "وجوب نقل رأس املال الطبيعي لزأجيال القاد 1915 – 1990

بيئة
ة ال

محاي
و و

النم
من 

فى 
ك

 

 املؤمتر الدويل للمحافظة على البيئة "إلزامية احلفاظ على الطبيعة واالستعمال العقالين للموارد". 1923 – 1920

 ندوة األمم املتحدة حول البيئة استكهومل "انبثاق مفهوم التنمية املالئمة للبيئة". 1972 – 1970

 بروتالند " تتضمن ستة تعريفات للتنمية املستدامة".جلنة  1987 – 1980

1990- 1992  
 

فصال يشرح املعايري الي جيب  40الذي حيوي على  21وانبثق عنها ما يسمى األجندة  -الربازيل–قمة األرض بريو 
 جتسيدها من أجل تنمية مستدامة.

دامة
ملست

ية ا
لتنم

ا
 2000 – 2002 

2012 
 أوصت بضرورة احلفاظ على املوارد الطبيعية والتنوع البيولوجي. 2002التنمية املستدامة جوهانسبورغ القمة العاملية حول 

                                                           
 .21/ نفس املرجع، ص 1

.شارك يف 1992يونيو  14يونيو حىت  3 /  مؤمتر ريو دجيانريو ، أو قمة األرض هي قمة نظمتها األمم املتحدة بريو دجيانريو ابلربازيل من أجل البيئة و التقدم، و كان ذلك من2
 .   (11/08/2019)مت اإلطالع عليه بتاريخ http//:wikipedia.org :أنظر موقع دولة أرسلت رؤساءها أو رؤساء حكوماهتا.  108حكومة  منها  172املؤمتر 

ستدامة و الكفاءة اإلستخدامية للموارد / سنوسي زوليخة، بوزاين الرمحاين هاجر، البعد البيئي إلستاتيجية التنمية املستدامة، حبوث و أوراق امللتقى الدويل حول: التنمية امل3
 .126م، ص 2008أفريل  8و7ة و علوم التسيري، جامعة سطيف، اجلزائر، املتاحة،  كلية العلوم االقتصادي
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 .82، ص 2013مصطفى يوسف كايف، اقتصادايت البيئة ولعوملة، دار رسالن للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق سوراي،  املصدر:
 الفرع الثاين: تعريف التنمية املستدامة:

 التعريفات ملصطلح التنمية املستدامة، ويقصد هبا بصورة عامة: "االهتمام ابحتياجات األجيال القادمة عند إحداث التنمية، وليس جمرد سدتعددت    
  1".ستقبلحاجات اجليل احلاضر. كما أهنا تشتمل على ضرورة احملافظة على البيئة، وعدم تلويثها، حيث أن هذا يؤثر سلبا على التنمية ذاهتا يف امل

إاتحة نفس  أما البنك الدويل فيعرف التنمية املستدامة مركزا على البعد االقتصادي أبهنا: " التنمية الي هتتم بتحقيق التكافؤ املتصل الذي يضمن   
 2الفرص احلالية لزأجيال القادمة، وذلك بضمان ثبات رأس املال الشامل أو زايدته املستمرة عرب الزمن.

اء على عرفت التنمية املستدامة أبهنا: " االستخدام األمثل لزأرض الزراعية واملوارد املائية يف العامل مبا يؤدي إىل مضاعفة املساحات اخلضر أما بيئيا فقد    
 3الكرة األرضية".

معىن أن قدرة بلد ما على  وابلربط بني املعنيني االقتصادي وااليكولوجي، عرفت التنمية على أهنا: "ضمان أال يقل االستهالك مع مرور الزمن   
زدايد الثروة مع مرور االستدامة هي أن تدفق االستهالك واملنفعة يتوقف على التغري يف رصيد املوارد أو الثروة، وأن ارتفاع الرفاهية بني األجيال أييت مع ا

 4الوقت، ويف ظل وجود بدائل وإحالل حمتمل بني املوارد مبرور الزمن"
فيمكن تعريف التنمية املستدامة على أهنا: "تلك التنمية الي أتخذ يف االعتبار حاجات األجيال القادمة عند تلبية حاجات اجليل  وبناء على ما تقدم،   

د وحسن احلاضر". ويتطلب ذلك احلفاظ على البيئة أببعادها االقتصادية واالجتماعية، مثل مكافحة الفقر ومحاية صحة اإلنسان، وعدم تدمري املوار 
وحفظ التنوع  هتا أثناء عملية التنمية ) محاية الغالف اجلوي(، مكافحة اجلفاف والتصحر، النهوض ابلزراعة والتنمية الريفية، محاية املوارد املائيةإدار 

مال و النقاابت العمالية البيولوجي، طرق التعامل مع النفاايت اخلطرة، وتعزيز موضع ومشاركة خمتلف فئات اجملتمع مثل املرأة والشيوخ واألطفال وكذا الع
 5واملنظمات غري احلكومية يف اجلهود اإلمنائية.

اهم كما تعرف على أهنا: " إستاتيجية طويلة األجل لتحقيق جناح منظمات األعمال داخل حدود بيئية، وعن طريقها تتحقق األهداف البيئية، وتس    
 6ة للمنظمة امللتزمة هبا.يف تقليل التكاليف وخلق فرص العمل وزايدة القدرة التنافسي

فعة وعرفت كذلك على أهنا: "ضمان أال يقل االستهالك مع مرور الزمن، أي  مبعىن أن قدرة بلد ما على االستدامة هي أن تدفق االستهالك واملن   

                                                           
، األكادميية 1البعد االقتصادي(، الطبعة / حممد سلطان أبو علي، نظرايت التنمية االقتصادية و سياساهتا،املوسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية املستدامة، اجمللد الرابع )1

 .49.ص 2007،  وت، بري انشرون –العربية للعلوم 

 .17، ص 2003/ إبراهيم العيسوي، التنمية يف عامل متغري، دراسة يف مفهوم التنمية و مؤشراهتا، منتدى العامل الثالث، دار الشروق، القاهرة، 2

 .55، ص 2017/ مصطفى يوسف كايف، التنمية املستدامة، دار األكادمييون للنشر و التوزيع، عمان األردن، 3

 .18، ص 2010،  الدار اجلامعية، اإلسكندرية، 2مصطفى قاسم، إدارة البيئة و التنمية املستدامة يف ظل العوملة املعاصرة، ط/ خالد 4

  .50/ حممد سلطان أبو علي، مرجع سابق، الصفحة 5

 .34، ص 2012، دار الوفاء اإلسكندرية، 1، طبعة / حسن أمحد الشافعي، التنمية املستدامة و احملاسبة واملراجعة البيئية يف التبية البدنية والرايضية6
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و إحالل حمتمل بني  يتوقف على التغري يف رصيد املوارد أو الثروة، وأن زايدة الرفاهية بني األجيال أييت مع ازدايد الثروة يف الزمن، ويف ظل وجود بدائل
 1املوارد على امتداد هذا الزمن."

املعنون بــ: "مستقبلنا املشتك"، فعرفها أبهنا: " التنمية الي تليب احتياجات احلاضر دون اإلخالل بقدرات  ( portland")أما تقرير جلنة "بروتالند   
ؤسسي، بتناسق يعزز األجيال القادمة على تلبية احتياجاهتا...، حيث جيري استغالل املوارد و توجيه االستثمارات، و تكييف التنمية التقنية، و التطوير امل

 2احلاضرة واملستقبلية يف تلبية حاجيات البشر وتطلعاهتم."اإلمكاانت 
 هذه حيث صنفت ،تعريفا عشرين املستدامة، التنمية ملوضوع أبكمله خصص والذي ، 1997 عام نشر العاملية الذي املوارد معهد تقرير تضمنو

 :تجمموعا أربع إىل التعريفات
 توظيف تعين فهي للدول النامية ابلنسبة أما ،واملوارد الطاقة استهالك يف خفض إجراء املتقدمة للدول ابلنسبة املستدامة التنمية تعين :اقتصاداي -

 .الفقر من واحلد املعيشة مستوى رفع أجل من املوارد
 .الريف يف خاصة ،والتعليمية الصحية اخلدمات مستوى ورفع السكاين النمو استقرار أجل من السعي املستدامة التنمية تعين : اجتماعيا -
 .املائية واملوارد الزراعية لزأرض األمثل واالستخدام الطبيعية املوارد محاية تعينا: بيئي -
 من األدىن احلد وتنتج املوارد من ممكن قدر أقل تستخدم الي النظيفة والتقنيات الصناعات عصر إىل اجملتمع تنقل الي التنمية هي :تكنولوجيا -

 3.ابألوزون والضارة امللوثة الغازات
 املطلب الثاين: مقومات التنمية املستدامة وخصائصها : 

 تقوم التنمية املستدامة على مجلة من املقومات الي ترتكز عليها، كما تتميز مبجموعة من اخلصائص ميكن تبياهنا يف اآليت:   
 الفرع األول: املقومات األساسية للتنمية املستدامة:

  املستدامة فال بد من توفر عدد من املقومات الي تشكل مرتكزات للتنمية املستدامة، وأمهها:إلرساء مفهوم التنمية    
الوظيفة األساسية للتنمية املستدامة هو إعادة توجيه املوارد مبا يضمن الوفاء ابحلاجات األساسية للمجتمع وحتسني أوال: تلبية حاجات السكان: 

على مسألة القضاء على الفقر ذلك أن عاملا يستوطنه الفقر والالمساواة هو عرضة لزأزمات البيئية مستوى معيشتهم، لذلك فهي ترتكز كثريا 
واالجتماعية واالقتصادية. . ويتطلب ذلك أتمني مستوى سكاين مستدمي، أي ميكن تلبية هذه املتطلبات بيسر أكرب عندما يكون حجم السكان 

البيئي، كما يشتط أيضا أن يكون هناك التزام أخالقي أبن يفعل من أجل األجيال القادمة ما فعلته  مستقرا عند مستوى مالئم حلجم إنتاجية النظام
 4 األجيال السابقة من أجلنا على األقل.

                                                           
 .18/ خالد مصطفى قاسم، مرجع سابق، ص 1

، ص 2009ر و التوزيع ، عمان األردن، / نوزاد عبد الرمحن اهليي، حسن إبراهيم املهندي، عيسى مجعة إبراهيم، مقدمة يف اقتصادايت البيئة، الطبعة األوىل، دار املناهج للنش2
80. 

 .363، ص 2018، جامعة ورقلة، جانفي 18مصطفاوي، تكريس مبدأ التنمية املستدامة يف احلماية القانونية للبيئة يف اجلزائر، جملة دفاتر السياسة والقانون، العدد / عايدة 3

(، رسالة ماجستري يف العلوم اإلقتصادية ختصص حالة سونطراك املسؤولية البيئية واالجتماعية )مدخل للمسامهة املؤسسة االقتصادية يف حتقيق التنمية املستدامة/ الطاهر خامرة، 4
 .32ص ، 2007اقتصاد وتسيري البيئة، كلية احلقوق والعلوم االقتصادية، جامعة ورقلة، 
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قادرة على ال ميكن تلبية حاجات احلاضر دون إخالل بقدرة األجيال الالحقة على تلبية حاجاهتا ما مل توجد إدارة  اثنيا: اإلدارة البيئية السليمة:
 ضمان استمرارية االستفادة من املوارد الطبيعية دون إسراف أو إهدار، ويف إطار القيود البيئية.

ت، والقوانني واملقصود  ابإلدارة البيئية السليمة تلك الي تساهم يف حتقيق التنمية املستدامة ابالستخدام الفعال لكل األدوات املمكنة، )التشريعا   
  األثر البيئي، اإللتزام مببدأ احملاسبة البيئية، قاعدة املعلومات البيئية وغريها(.البيئية، تقييم 

التنمية(، الصادرة عن األمم املتحدة، أبن التنمية البشرية تساوي التنمية القليلة لالستمرار،  -تتضمن مذكرات املتحدثني ) البيئةاثلثا: التنمية البشرية: 
املستدامة دون تنمية بشرية مستدامة. والتنمية البشرية هي عملية توسيع امليزات املتاحة أمام اجملتمع، وأهم هذه  ويؤكد هذا أنه ال وجود للتنمية

األول تشكيل القدرات البشرية مثل  :اخليارات؛ اكتساب املعرفة، احلرية السياسية، ضمان حقوق اإلنسان. وتتضمن التنمية البشرية ثالثة جوانب
 1والثاين هو استثمار اجملتمع لقدراهتم املكتسبة، والثالث يتعلق ابملعرفة والتعليم.حتسني مستوى الصحة  
لقد أفرزت التطورات البيئية خالل العقود الثالث املنصرمة وجود فرع جديد من فروع العلوم اإلقتصادية هو علم اقتصاد رابعا: اإلقتصاد البيئي: 

قيس مبقاييس بيئية اجلوانب النظرية والتحليلية واحملاسبية للحياة االقتصادية، ويهدف إىل احملافظة على البيئية، والذي يعرف أبنه: "ذلك العلم الذي ي
الطبيعية ابلشكل  توازانت بيئية تضمن منوا مستدميا. ويلعب علم اقتصاد البيئة اليوم دورا حموراي يف حتديد املسارات املختلفة لإلدارة الرشيدة للموارد

ة التنمية، وهبذا يصبح الفرع اجلديد من العلوم اإلقتصادية األداة الرئيسية إلدراج االعتبارات البيئية، ويف عمليات صنع القرارات الذي يضمن استدام
 2 اخلاصة ابلتنمية يف اجملاالت املختلفة.

 وميكن أن منيز بني مستويني إلقتصاد البيئة على النحو التايل:    
يتمحور حول اقتصاد املنشأة، ويهتم بتحليل عالقة املنشأة ابلبيئة الطبيعية والتطور  :يسمى ابقتصاد البيئة اجلزئيأو ما /على املستوى اجلزئي 1

 النوعي للبيئة احمليطة، وأثر السلبيات البيئية عليها.
، ويهدف إىل الوصول ملستوايت يتناول مشكالت البيئة على مستوى اإلقتصاد ككل: أو ما يسمى ابقتصاد البيئة الكلي / على املستوى الكلي2

ي التقومي املادي أعلى من الرفاه االجتماعي املستدام، الذي أيخذ يف احلسبان احملافظة على نوعية البيئة عند مستوايت عليا. ويعاجل اقتصاد البيئة الكل
لقطاعني العام واخلاص، ابإلضافة إىل أنه يقوم بتحديد والنقدي لزأضرار البيئية، وكذلك تقومي التحسن البيئي الناجم عن السياسة البيئية يف نشاط ا

 3ودراسة الصالت القائمة بني البيئة واألهداف االقتصادية الكلية وكذلك الصالت القائمة بني السياسات االقتصادية والسياسات البيئية.
مع التكنولوجيا املضرة ابلبيئة، لذلك  فلتحقيق التنمية املستدامة  تتعارض التنمية املستدامةخامسا: التكنولوجيا السليمة بيئيا )التكنولوجيا النظيفة(: 

لتلوث ال بد من إعادة توجيه التكنولوجيا املستخدمة جلعلها أكثر مالءمة للبيئة، وذات استخدام أقل للموارد والطاقة وأن تولد قدرا أقل من ا
 والنفاايت.

ا نظيفة مالئمة لبيئتها احمللية، وأن تعمل ابستمرار على تطوير قدراهتا الذاتية فيما يتعلق ابلتعامل لذا، يتعني على الدول النامية أن تستورد تكنولوجي   

                                                           
 .32/ نفس املرجع، ص 1

 .20 /19ص  / نوزاد عبد الرمحن اهليي، حسن إبراهيم املهندي، عيسى مجعة إبراهيم، ص2

 .21/ نفس املرجع، ص 3
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 1فة.مع هذه التكنولوجيا، مما جيعلها تكتسب قدرات ومهارات تقنية تؤمن هلا يف هناية املطاف القدرة على تطوير وإنتاج تكنولوجيا حملية نظي
التنمية املستدامة هي تنمية يف إطار االعتماد على الذات داخل احلدود عاون الدويل للمشكالت البيئية العاملية: سادسا: االعتماد على الذات والت

واءمة بني حاجاهتا الوطنية ويف حدود القيود الي تفرضها املوارد الطبيعية، أي ال بد لكل دولة أن تتعايش مع بيئتها وفقا لزأسس احمللية، ومبا يتيح امل
بيئة ال واإلدارة الرشيدة للموارد الطبيعية. ومبا أن التنمية املستدامة هدف لكل شعوب العامل املتقدم والنامي وأن النظم الطبيعية ومشاكل ال ورغباهتا

 2تعتفان ابحلدود اإلقليمية فإن التعاون الدويل أمر ضروري لدفع التنمية املستدامة حنو األمام.
 ستدامة:الفرع الثاين: خصائص التنمية امل

لذلك إن عملية التنمية املستدامة عملية شاملة ومتواصلة ومستمرة ومتعددة اجلوانب وتسعى لتحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية وبشرية وبيئية،    
 فإن خصائصها شاملة ومتعددة، وتتمثل يف أهنا:

مد على تقدير إمكاانت احلاضر. ويتم التخطيط هلا ألطول فتة زمنية تنمية  ترتكز على البعد الزمين أساسا، فهي تنمية طويلة املدى ابلضرورة، تعت -
 مستقبلية ميكن التنبؤ خالهلا ابملتغريات .

 تنمية تراعي حق األجيال القادمة يف املوارد الطبيعية للمجال احليوي لكوكب األرض. -
األوىل هي تلبية احلاجات األساسية للفقراء من الغذاء، واملسكن  تنمية تضع تلبية احلاجات األساسية للفرد من البشر يف املقام األول؛ فأولويتها -

مل غين وامللبس وحق العمل والتعليم واخلدمات الصحية، وكل ما يتصل بتحسني نوعية حياهتم املادية واالجتماعية. فاجملتمعات الفقرية يف وسط عا
هو ما يهدد سالمة البيئة، وهذه اجملتمعات احملرومة هي جمتمعات مهددة هي جمتمعات ال متلك سوى استنزاف مواردها الطبيعية لضمان احلياة، و 

 دائما ابألزمات واإلنفجارات. 
ومصادر الطاقة أو تنمية تراعي احلفاظ على احمليط احليوي للبيئة الطبيعية سواء عناصره و مركباته األساسية كاهلواء واملاء والتبة واملوارد الطبيعية  -

احمليط احليوي، مثل دورات املاء والغازات، والعناصر واملركبات. لذلك فهي تنمية تشتط عدم استنزاف قاعدة املوارد الطبيعية  العمليات احليوية يف
لكربى يف يف احمليط احليوي أو تلويثها مبا يتعدى حدود طاقتها القصوى على التنقية الذاتية، كما تشتط احلفاظ على العمليات الدورية الصغرى وا

 يط احليوي، والي يتم عن طريقها انتقال املواد والعناصر وتنقيتها مبا يضمن استمرار احلياة.احمل
لروحي تنمية متكاملة يعد اجلانب البشري فيها وتنميته هو أوىل أهدافها، لذلك فهي تراعي احلفاظ على القيم االجتماعية واالستقرار النفسي وا -

 احلرية وممارسة الدميقراطية ويف املساواة والعدل. للفرد واجملتمع، وحق الفرد واجملتمع يف
ظومات تراعي احملافظة على التنوع الوراثي للكائنات جبميع أنواعها النباتية و احليوانية، وحتافظ على تعدد العناصر واملركبات املكونة للمن تنمية -

 االيكولوجية.
د، واجتاهات االستثمارات، واالختيارات التكنولوجية، والشكل املؤسسي، مبا تنمية تقوم على التنسيق والتكامل بني سياسات استخدام املوار  -

                                                           
 .33/ الطاهر خامرة، مرجع سابق، ص 1

 .34نفس املرجع / 2
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 1جيعلها مجيعا تعمل بتناغم وانسجام داخل املنظومة البيئية مبا حيافظ عليها، وحيقق التنمية املستدامة املنشودة.
 متثل مكوانت التنمية املستدامة، وتتمثل يف :أمناطا  وعلى هذا  ووفقا هلذه اخلصائص للتنمية املستدامة ومن مث أبعادها، فان لالستدامة

وتعىن ابملؤسسات احلكومية، فإىل أي مدى تتصف تلك املؤسسات ابهلياكل التنظيمية القادرة على أداء دورها يف خدمة  االستدامة املؤسسية: -
ملؤسسات جمتمعاهتا وابلتايل حتقيق التنمية املستدامة، جبانب دور املنظمات غري احلكومية ومؤسسات اجملتمع املدين... وإىل أي مدى يكون لتلك ا

معاهتا، مبعية املؤسسات احلكومية وغري احلكومية، وما مدى مشاركة القطاع اخلاص ممثال يف الشركات العاملة يف اجملاالت املختلفة دور يف تنمية جمت
 يف خدمة اجملتمع احمليط وخدمة أهداف التنمية بصورة عامة؟.

لي تكفل استمرار األنشطة االقتصادية ابجملتمع وأداء توصف التنمية ابالستدامة االقتصادية عندما تتضمن السياسات ا االستدامة االقتصادية: -
 الدور املنتظر منها، وتكون يف نفس الوقت سليمة من الناحية االيكولوجية.

ويقصد هبا قدرة البيئة على مواصلة العمل بصورة سليمة. ويتمثل هدف االستدامة البيئية يف التقليل إىل أدىن حد من التدهور  االستدامة البيئية: -
ية بيئي. وتتطلب االستدامة تغذيته بشكل طبيعي، أي أن تكون الطبيعة قادرة على جتديد التوازن البيئي، ويتحقق ذلك بدمج االعتبارات البيئال

 عند التخطيط للتنمية حىت ال يتم إحلاق األضرار برأس املال الطبيعي كحد أدىن.
نمية البشرية مبفهوم التنمية املستدامة من خالل احلاجة إلجياد توازن بني السكان من جهة وتربز أمهية العالقة مبدى ارتباط الت البشرية املستدامة: -

حمدد وبني املوارد املتاحة من جهة أخرى، لضمان حياة ومستوى معيشة أفضل لزأجيال القادمة الي حتتاج إىل ربط قضااي البيئة ابلتنمية بشكل 
 2تنمية بشرية. ومستمر، إذ أنه ال وجود لتنمية مستدامة بدون

 املطلب الثالث: أهداف التنمية املستدامة وأبعادها:
 يف العناصر التالية: التنمية املستدامةوأبعاد  أهداف تتمثل كل من

 الفرع األول: أهداف التنمية املستدامة:
واالجتماعية، حتقيق النمو االقتصادي، حتقيق التنمية ترى منظمة األمم املتحدة أن أهداف التنمية املستدامة تتمثل يف: حتقيق العدالة االقتصادية    

 3االجتماعية، ترشيد استخدام مجيع أنواع املوارد، وحفظ املوارد الطبيعية و البيئية من أجل األجيال القادمة.
متوازنة دون اإلفراط يف االعتماد على إن من أهم التحدايت الي تواجه التنمية املستدامة هي القضاء على الفقر من خالل إتباع أمناط إنتاج واستهالك 

 املوارد الطبيعية عن طريق ما يلي:
لي حتسني وزايدة إنتاجية القطاعات اإلقتصادية كالصناعة والزراعة خاصة، من خالل رفع إنتاجية العاملني الي تؤدي إىل زايدة الناتج احمل -

 للدولة.

                                                           
أملانيا، -، املركز الدميقراطي العريب للدراسات اإلستاتيجية والسياسية واالقتصادية، برلني1/ ساجد امحيد عبل الركايب، التنمية املستدامة ومواجهة تلوث البيئة وتغري املناخ، الطبعة 1

 .108، ص 2020

 .109 / نفس املرجع، ص2

 .88، ص 2017مؤشراهتا(،  اجملموعة العربية للتدريب والنشر، القاهرة،  -أبعادها -/ مدحت حممد أبو النصر، ايمسني مدحت محد، التنمية املستدامة )مفهومها3
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الناتج احمللي اإلمجايل مث زايدة الدخل القومي، والي تؤدي إىل زايدة متوسط دخل الفرد رفع معدالت النمو االقتصادي الي تؤدي إىل زايدة  -
 وتطور مستوى معيشة السكان، مما يؤدي إىل زايدة الرفاهية اإلقتصادية للفرد واجملتمع وتطور القدرة اإلقتصادية للدولة.

 1الي تشبع حاجاهتم األساسية. حتسني املستوى االستهالكي لزأفراد من خالل توفري السلع واخلدمات -
 لتصبح عالقة تكامل وانسجام، وحتقيق استغالل واستخدام عقالين للموارد الطبيعية. البيئةاحتام البيئة الطبيعية، وتطوير العالقة بينها وبني  -
  ا.تعزيز وعي السكان ابملشكالت البيئية القائمة، وحثهم على املشاركة الفاعلة يف إجياد حلول مناسبة هل -
ألقل ربط التكنولوجيا احلديثة أبهداف اجملتمع، وذلك مبا حيقق حتسني نوعية احلياة دون أن ينجم عن ذلك خماطر وآاثر بيئية سالبة، أو على ا -

 تكون هذه املخاطر واآلاثر مسيطرا عليها.
 2 و ليس الكمية. توفري حياة أفضل للسكان يف مجيع اجملاالت عن طريق التكيز على اجلوانب النوعية للنمو، -
معات ضمان اإلمداد الكايف من املياه و رفع كفاءة استخدامها يف التنمية الزراعية والصناعية واحلضرية والريفية، و احلماية الكافية للمستج -

 املائية و املياه اجلوفية و املياه العذبة و أنظمتها اإليكولوجية.
 ذائي مع احلفاظ على األراضي و الغاابت واحلياة الربية واألمساك واملياه.رفع اإلنتاجية الزراعية من أجل حتقيق األمن الغ -
ولوجية حتسني الصحة و الرعاية الصحية الوقائية و توفري األمان يف أماكن العمل مع ضمان احلماية الكافية للموارد البيولوجية واألنظمة اإليك -

 واألنظمة الداعمة للحياة.
طريق ضمان اإلمداد الكايف واالستعمال الكفء ملوارد البناء و نظم املواصالت مع االستخدام املستدام  احلصول على املأوى واخلدمات عن -

 لزأـراضي و الغاابت والطاقة واملوارد.
دي رفع الدخل و زايدة الكفاءة االقتصادية و النمو و فرص العمل، مع ضمان االستعمال املستدام للموارد الطبيعية الضرورية للنمو االقتصا -

 3 يف القطاعني العام واخلاص.
 أبعاد التنمية املستدامة: الفرع الثاين:

فهي تقوم على جمموعة من أنظمة جمتمعية كوحدة عضوية متابطة فيما بينها، يتأثر كل جزء منها ابلتغيري الذي يطرأ  التنمية املستدامة، أبعادتتعدد    
 على ابقي األجزاء األخرى
يستند هذا العنصر إىل املبدأ الذي يقضي بزايدة رفاهية اجملتمع إىل أقصى حد والقضاء على الفقر من خالل استغالل املوارد  أوال: البعد االقتصادي:

                                                           
توراه ختصص اقتصاد التنمية، كلية العلوم االقتصادية والعلوم أطروحة دك دور القطاع السياحي يف التنمية اإلقتصادية، )دراسة حتليلية بني اجلزائر واألردن(،/ رفيق بودرابلة، 1

 .103، ص 2017التجارية وعلوم التسيري، جامعة أم البواقي، 

 .74، ص 2014/ شادي خليفة اجلوارنه، اقتصادايت البيئة من منظور إسالمي، الطبعة األوىل، عماد الدين للنشر والتوزيع، عمان األردن، 2

املستدامة والكفاءة  اوي إميان، بوابية ذهبية رمية، اإلطار النظري للتنمية الشاملة املستدامة ومؤشرات قياسها، حبوث وأوراق امللتقى الدويل حول: التنمية/ حرفوش سهام، صحر 3
 .105م، ص 2008أفريل  8و7اإلستخدامية للموارد املتاحة،  كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة سطيف، اجلزائر، 
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ف ما الطبيعية على حنو أمثل، حيث جند أن سكان البلدان الصناعية يستغلون قياسا على مستوى نصيب الفرد من املوارد الطبيعية يف العامل أضعا
، لكن ليس اهلدف هو استخدام املوارد الطبيعية فقط بل استخدامها أبفضل طريقة ممكنة حبيث يتم حتقيق أفضل عائد 1 ن البلدان النامية.يستخدمه سكا

 2أبقل تكاليف ممكنة.
إشباع احلاجات األساسية وحتقيق  وتشمل املنظومة االقتصادية للتنمية املستدامة اإلهتمام ابلنمو االقتصادي املستدمي وكفاءة رأس املال، ابإلضافة إىل   

 لذلك يندرج حتت هذا البعد ما يلي: 3العدالة االقتصادية.
 إيقاف هتديد املوارد. -
 تقليص تبعية البلدان النامية. -
 مسؤولية الدول املتقدمة عن التلوث و معاجلته. -
 املساواة يف توزيع املوارد. -
 احلد من التفاوت يف مستوى الدخل. -
 4كري.تقليص اإلنفاق العس -

يشري العنصر االجتماعي إىل العالقة بني الطبيعة والبشر، وإىل النهوض برفاه الناس، وحتسني سبل احلصول على اخلدمات  اثنيا: البعد االجتماعي:
 والتعددية، واملشاركة الصحية والتعليمية األساسية، والوفاء ابحلد األدىن من األمن، واحتام حقوق اإلنسان. كما يشري إىل تنمية الثقافات املختلفة، التنوع

    5 الفعلية للقواعد الشعبية يف صنع القرار.
 خالل من األفراد اختيار توسيع عن عبارة هي البشرية فالتنمية واحد، آن يف وهدف وسيلة وهو للتنمية، الرئيسي احملور أنه على لإلنسان ينظر كما    

 والثقافية واالجتماعية االقتصادية امليادين ويف هلا، توظيف أفضل يف القدرات تلك وتوظيف ممكن، حد أقصى على البشرية قدراهتم نطاق توسيع
 إىل األساسية احلاجات وإشباع املعرفة خالل من خربات ومهارات واكتساب جيدة وبصحة أطول مدة العيش بني اخليارات هذه وتتقارب والسياسية.

 .6واحلرية السياسية اإلنسان حقوق ضمان
 :ما يلي االجتماعي البعد عناصر ومن أهم   

                                                           
 .28/ خالد مصطفى قاسم، مرجع سابق، ص 1

 .39/ حسن أمحد الشافعي، التنمية، مرجع سابق، ص 2

 .39/ عثمان حممد غنيم، ماجدة أبو زنط، مرجع سابق، ص 3

 .28/ خالد مصطفى قاسم، مرجع سابق، ص 4

 .81/ نوزاد عبد الرمحن اهليي، حسن إبراهيم املهندي، مرجع سابق، ص 5

، 2016، أطروحة دكتوراه يف علوم التسيري، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري، جامعة بسكرة، مشكلة البيئة يف اجلزائر من منظور اقتصادي/ ربيعة بوسكار، 6
 .71، 70ص، ص، 
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 الصحة والتعليم من أجل تكوين منظومة متكاملة للتنمية املستدامة. -
 االستخدام األمثل للموارد البشرية.  -
 تثبيت النمو السكاين. -
والي متثل  ،ملا ينتج عنها من نفاايت ومواد ملوثة ،والتقليل من توسيع املناطق احلضرية ،أمهية توزيع السكان وأتثريه على النهوض ابلتنمية الريفية -

 خطورة على الصحة و النظم البيئية.
 حرية االختيار و الدميقراطية، فالنمط الدميقراطي يف احلكم يشكل القاعدة األساسية للتنمية البشرية املستدامة يف املستقبل. -
 1 البيئية.دور املرأة ابعتبارها املدبر األول للموارد البيئية يف املنزل ورعاية وتربية النشء على املواطنة   -

                               2يتمثل يف احلفاظ على املوارد الطبيعية واالستخدام العقالين هلا على أساس دائم و مستدمي، و التنبؤ هلا بغرض االحتياط والوقاية.اثلثا: البعد البيئي: 
 منها: ،ويتمحور البعد البيئي حول جمموعة من العناصر

 بني إدارة املوارد البشرية والطبيعية.ضرورة حتقيق التزاوج  -
 3االهتمام بقضااي البيئة والتلوث وإدارة املخلفات. -
 احلفاظ على سالمة األنظمة اإليكولوجية. -
 احلفاظ على التنوع البيولوجي. -
  4االهتمام بقضااي البيئة على املستوى العاملي، كالتلوث والتصحر واالحتباس احلراري...وغريها. -

ل لرئيسي للبعد البيئي هو احملافظة على البيئة وأنظمتها حمافظة مستدامة، فهو يركز على محاية و سالمة النظم اإليكولوجية، وحسن التعامإن اهلدف ا   
وات من اهلواء( وما يكمن فيه من مصادر طبيعية وثر  -املاء -مع املوارد الطبيعية وتوظيفها لصاحل اإلنسان دون إحداث خلل يف مكوانت البيئة )األرض

ية. وهبذا الطاقة و أنواعها و مبختلف مصادرها الناضبة و القابلة للتجددـ، مع وجوب توفر البعد األخالقي الذي يضمن العدالة والرشاد واالستمرار 
 تتحقق التنمية املستدامة.

 مؤشرات التنمية املستدامة ومعوقاهتااملطلب الرابع: 
 إن التفكري ابلدميومة أدى بشكل معمق إىل تطوير أدوات قياس التنمية الي كان دورها خالل فتة طويلة مقتصرا على مالحظة معدالت النمو   

، صاديةاالجتماعية واالقتاالقتصادي، ويف مطلع التسعينات استكملت عن طريق صياغة مؤشرات تنمية مستدامة الغرض منها اإلحاطة ابألبعاد البيئية و 
                                                           

 .31، 30/ خالد مصطفى قاسم، مرجع سابق ص ص، 1

رسالة ماجستري يف علوم التسيري،  املة يف حتقيق التنمية املستدامة يف املؤسسة االقتصادية )دراسة ميدانية يف املؤسسة املينائية سكيكدة(،دور إستاتيجية اجلودة الش / إهلام شيلي،2
 .2014كلية العلوم االقتصادية و التجارة و علوم التسيري، جامعة سطيف، 

 .39/ حسن أمحد الشافعي، مرجع سابق، ص 3

ة اإلستخدامية للموارد ي حممد، اجلباية البيئية كأداة لتحقيق التنمية املستدامة يف اجلزائر، حبوث و أوراق امللتقى الدويل حول: التنمية املستدامة والكفاء/ صديقي مسعود، مسعود4
 .534ص ، م2008أفريل  8و7املتاحة،  كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة سطيف، اجلزائر، 
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كره يف ابإلضافة إىل ذلك فقد القت التنمية املستدامة العديد من املعوقات الي سامهت يف تقويض تطبيقها على أرض الواقع، وميكن شرح ما سبق ذ 
 اآليت:

 الفرع األول: مؤشرات التنمية املستدامة: 
مم املتحدة، والي أتت بعدة برامج لصياغتها ومن أمهها: برانمج األمم لقد ظهرت مؤشرات لتنمية املستدامة حتت ضغط املنظمات الدولية على رأسها األ

  :هي مؤشرا مصنفا إىل أربعة أنواع رئيسية 130املتحدة للجنة التنمية املستدامة املنبثقة عن قمة األرض الذي تضمن حنو 
 اإلنتاج واالستهالك.تشمل هذه املؤشرات قضااي البنية االقتصادية وأمناط أوال: املؤشرات االقتصادية:  

 البنية االقتصادية: تتمثل أهم مؤشرات البنية االقتصادية يف األداء االقتصادي والتجارة  والوضع املايل. -
 ، والنقلأمناط اإلنتاج واالستهالك: وتتمثل أهم مؤشرات أمناط اإلنتاج واإلستهالك يف استهالك املادة، استخدام الطاقة، إنتاج وإدارة النفاايت -

 1واملواصالت.
 تتمثل القضااي املرتبطة ابملؤشرات اإلجتماعية للتنمية املستدامة يف:اثلثا: املؤشرات االجتماعية: 

ن ال مؤشر الفقر البشري: هو مؤشر مركب يشمل ثالثة أبعاد ابلنظر إىل البلدان النامية وهي: حياة طويلة وصحية )نسبة مئوية من األشخاص الذي -
 األربعني(، توافر الوسائل االقتصادية )نسبة مئوية من األشخاص الذين ال ميكنهم االنتفاع ابخلدمات الصحية واملياه(.يبلغون سن 

 لة.معدل البطالة: ويشمل مجيع أفراد القوى العاملة الذين ليسوا مواطنني ويتقاضون مرتبات أو عاملني مستقلني كنسبة مئوية من القوى العام -
يستخدم هذا املؤشر لقياس عدد األشخاص الذين ال يتوقع هلم أن يبلغوا سن األربعني كنسبة مئوية من جمموع السكان الذين ال يتيسر  نوعية احلياة: -

 هلم االنتفاع ابملياه املؤمنة واخلدمات الصحية ومرافق التنظيف الصحي، والي تعد مسألة أساسية للتنمية املستدامة.
سنة والذين هم أميون، واملعدل اإلمجايل لاللتحاق ابملدارس الثانوية  15لقياس نسبة األشخاص الذين تتجاوز أعمارهم التعليم: يستخدم التعليم  -

 والذي ينب مستوى املشاركة يف التعليم الثانوي.
 2معدل النمو السكاين: يقيس هذا املؤشر معدل النمو السكاين للسنة، ويعرب عنه كنسبة مئوية. -

تتمثل القضااي واملؤشرات البيئية يف الغالف اجلوي، واألراضي، والبحار، واحمليطات، واملناطق الساحلية، واملياه العذبة، والتنوع البيئية:  اثنيا: املؤشرات
 احليوي.

 .الغالف اجلوي: وهناك ثالثة مؤشرات رئيسية تتعلق ابلغالف اجلوي هي: التغري املناخي، استنفاذ طبقة األوزون، نوعية اهلواء -
 األراضي: تركز املؤشرات املتعلقة ابستخدامات األراضي على تدهور األراضي والتصحر وإزالة الغاابت والتنمية الزراعية والنمو احلضري. -
بة املئوية البحار واحمليطات واملناطق الساحلية: يتم قياس التنمية املستدامة يف جمال احمليطات والبحار والسواحل من خالل ثالث مؤشرات هي: النس -

 جملموع السكان املقيمني يف املناطق الساحلية، كمية صيد األمساك ودرجة تركيز الطحالب يف املياه الساحلية.
 املياه العذبة: تقاس التنمية املستدامة يف جمال املياه العذبة مبؤشرين رئيسيني مها: نوعية املياه وكميتها. -
 1من خالل مؤشرين رئيسيني مها: نسبة الكائنات احلية املهددة ابالنقراض، ونسبة مساحة املناطق احملمية. التنوع احليوي: يتم قياس التنوع احليوي -

                                                           
 .101يف، مرجع سابق، ص / مصطفى يوسف كا1

 .26/ عبد هللا العياشي، مرجع سابق، ص 2
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  تتجلى هذه املؤشرات فيما يلي:  رابعا: املؤشرات املؤسساتية: 
لد واملشتكون يف اهلاتف النقال نسمة: يعد أهم مقياس لدرجة تطور االتصاالت السلكية والالسلكية يف أي ب 100خطوط اهلاتف الرئيسية لكل  -

اتفية نسمة. ويشري هذا املؤشر إىل عدد مستعملي اهلواتف النقالة للمشتكني يف خدمة هاتفية متنقلة عمومية آلية تتيح النفاذ إىل الشبكة اهل 100لكل 
 التبديلية العمومية القائمة على إحدى التكنولوجيتني اخللويتني املتماثلة أو الرقمية. 

وتعزيز  لقدرته على تطوير االقتصاد نسمة: إن عدد احلواسيب الشخصية املتاحة لسكان بلد معني يعد مقياسا 100حلواسيب الشخصية لكل ا -
 إنتاجيته.

 2نسمة: يقيس مدى مشاركة واندماج الدول يف عامل املعلوماتية. 100مستخدمو االنتنيت لكل  -
 3ميكن أن نورد جمموعة من املعوقات تقف يف وجه التنمية وهي:الفرع الثاين: معوقات التنمية املستدامة: 

 احلروب والنزاعات املسلحة واالحتالل األجنيب. -
 غياب الدميقراطية. -
 هتميش دور املرأة. -
 الفقر. -
 التضخم السكاين غري الرشيد. -
 مستوى التعليم والثقافة. -

 عالقة التنمية املستدامة ابالقتصاد األخضر. املطلب اخلامس:
تماعي ، إذ يعرب مفهوم االقتصاد األخضر عن منظور جديد لعالقة التابط بني البعد االقتصادي والبعد البيئي للتنمية املستدامة، وكذلك البعد االج   

تنمية املستدامة ابعتماد إطار مفهومي جديد ال حيل حمل التنمية يهدف إىل احلد من الفقر وحتقيق الرفاه. كما يفسح اجملال حلشد الدعم لتحقيق ال
. وقد دعت األمم املتحدة إىل دعم البلدان املهتمة ابالقتصاد األخضر املستدامة، بل يكرس التكامل بني أبعادها الثالث، االقتصادية واالجتماعية والبيئية

وتوجيه اإلستثمارات حنو بناء رأس املال الطبيعي وخدمات النظم اإليكولوجية ودعم سياساهتا  إىل إجياد األمناط املالئمة وتوفري األدوات واملنهجيات،
ن والذي سيساهم يف تكوين أمناط الدخل وسبل املعيشة والرفاه للفقراء، وستسفر هذه اإلصالحات أيضا عن منو اقتصادي عام وتستحدث املزيد م

 4 التجارة يف السلع املنتجة بطرق مستدامة.
على الفصل بني استخدام املوارد والتأثريات البيئية وبني النمو االقتصادي. فهو يتسم بزايدة كبرية يف استثمارات القطاعات  ينطويواالقتصاد األخضر    

                                                                                                                                                                                                                    
 .106/ 102/ مصطفى يوسف كايف، مرجع سابق، ص ص 1

قتصادية ختصص أطروحة دكتوراه يف العلوم اال  -أمنوذجا–إستاتيجية تنمية السياحة البيئية يف اجلزائر من منظور االستدامة: حظرية الطاسيلي بوالية إليزي / عبد هللا العياشي، 2
 .28، ص 2016حتليل اقتصادي، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة ورقلة، 

 .147، ص 2018، دار اليازودي العلمية للنشر والتوزيع، عمان، GSCM/ أكرم أمحد الطويل، شهلة سامل خليل العبادي، إدارة سلسلة التوريد اخلضراء 3

 .4االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا )اإلسكوا(، مرجع سابق، ص / اللجنة 4
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رسم مالمح األعمال اخلضراء، تدعم يف ذلك إصالحات على مستوى السياسات، وتتيح هذه اإلستثمارات العمومية منها واخلاصة اآللية الالزمة إلعادة 
تصاد، التجارية والبىن التحتية واملؤسسات، وهي تفسح اجملال العتماد عمليات استهالك وإنتاج مستدامة، زايدة نصيب القطاعات اخلضراء من االق

واحنصار كبري يف إنبعااثت غازات ارتفاع عدد الوظائف اخلضراء والالئقة، اخنفاض كميات الطاقة واملواد يف عمليات اإلنتاج، تقلص النفاايت والتلوث، 
 1االحتباس احلراري، مبا يؤدي إىل حتقيق متطلبات التنمية املستدامة والقضاء على الفقر.

امة لكل، إذ ميثل االقتصاد األخضر البعد البيئي للتنمية املستدابميكن القول أبن العالقة بني االقتصاد األخضر والتنمية املستدامة هي عالقة اجلزء  ،وعليه
 إىل جانب البعدين االقتصادي واالجتماعي، كما هو مبني يف الشكل التايل:

 عملية التحول إىل اإلقتصاد األخضر:                               :2الشكل 

 
منطقة اإلسكوا "االقتصاد األخضر يف اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا )اإلسكوا(، اإلقتصاد األخضر يف سياق التنمية املستدامة يف املصدر: 

 .7، ص2011سياق التنمية املستدامة والقضاء على الفقر: املبادئ والفرص والتحدايت يف املنطقة العربية"، العدد األول، األمم املتحدة، نيويورك، 
 

 :اخلامتة
الي تراعي ، للحفاظ على البيئة ومحايتها وحتقيق التنمية املستدامةأظهرت الدراسة أن اإلقتصاد األخضر يعد أحد املطالب واألولوايت األساسية لقد    

لى حتقيق مطالبها اجلوانب واألبعاد البيئية واالستخدام األمثل للموارد الطبيعية، حيث تفي ابحتياجات احلاضر من دون اجلور على قدرة األجيال املقبلة ع
 وقد مت التوصل إىل النتائج التالية: .ضوب وغري املتجددةونصيبها من هذه املوارد، وخباصة املوارد القابلة للن

 النتائج:

                                                           
، ص ص 201، ديسمرب 01د عيسى معزوزي، جهاد بن عثمان، االقتصاد األخضر والتنمية املستدامة: تعارض أم تكامل، جملة احلدث للدراسات املالية واالقتصادية، العد /1

141 /142. 
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حيث أن االنتقال إىل االقتصاد األخضر ، والعالقة بينهما هي عالقة تكاملية اإلقتصاد األخضر ليس بديال للتنمية املستدامة بل مكمال وقاطرة هلا -
 .يساهم يف دعم البعد البيئي للتنمية املستدامة

 املستدامة عدة أبعاد أمهها البعد البيئي الذي له عالقة مباشرة ابالقتصاد األخضر.للتنمية  -
 ل بني أبعاد التنمية املستدامة.ماإلقتصاد األخضر ييسر حتقيق التكا -
 .مجاهرييةشاركة ية طويلة ومنظمة توجهها نظرة سياسية من األعلى إىل القاعدة ومبألخضر ليس حداث فوراي، بل هو عملإىل اإلقتصاد ا االنتقال -
والوظائف  النقل،  "ختضري"حيقق اإلقتصاد األخضر التنمية اخلضراء من خالل املدن اخلضراء، استغالل الطاقات املتجددة بدل الطاقات األحفورية،  -

 اخلضراء، مما يؤدي إىل القضاء على الفقر وتوفري العمل الالئق لطبقة كبرية من اجملتمع.
 األصول املادية )كالبىن التحتية، النقل العام، والسكك احلديدية ومعامل حتويل النفاايت وحمطات الطاقة املتجددة...( جيب توجيه اإلستثمارات إىل -

 املنشودة. ستدامةاالوتفعيل اإلقتصاد األخضر وحتقيق  إلقرار
 يعترب قطاع السلع واخلدمات البيئية أحد ركائز بناء هيكل اإلقتصاد األخضر. -
األخضر اإلنسان من املخاطر البيئية الي تسببها الصناعات امللوثة ابلعمل على تصحيح األنشطة اإلقتصادية وجعلها أكثر مساندة يقي اإلقتصاد  -

 للبيئة والتنمية اإلجتماعية.
 التوصيات:

 :التوصيات التاليةصياغة ميكن  ،بناء على النتائج املتوصل إليها من الدراسة   
حجر هي التوعية البيئية اعتبار أن  خالل اإلعالم البيئي أبمهية برامج التنمية املستدامة واإلقتصاد األخضر، علىنشر الوعي البيئي من وجوب  -

اجلمهور  األساس يف تعزيز برامج التنمية املستدامة واإلقتصاد األخضر من خالل دورها يف اإلقناع أبمهية الربامج وتصحيح املفاهيم املغلوطة لدى
 فراد والشركات إىل التعاون مع اجلهات املختصة يف تنفيذ تلك الربامج.بشأهنا ودعوة األ

ياه وتطوير ترسيخ املبادئ األخالقية الي تعزز العودة إىل احلضارة القدمية ابملفاهيم والتكنولوجيا احلديثة سواء بتدوير املخلفات أو حتلية املضرورة  -
 ل إىل صفر وخملفات وأقل نسبة تلوث.أساليب الري احلديثة سواء ابلرش أو التنقيط حىت نص

وحتديد األدوار ووضع آلية لتحقيق التأكيد على أمهية التكامل ودمج السياسات والتنسيق بني الوزارات املعنية ابلتنمية املستدامة واإلقتصاد األخضر  -
 الشفافية التامة للربامج واحملاسبة واملساءلة ملتخذي القرار وتفعيل مبدأ "امللوث يدفع".

وهي: الطاقة، الزراعة اخلضراء، اإلستثمار  عمل وطنية تشمل املسارات الرئيسية للتنمية املستدامة واإلقتصاد األخضر وإستاتيجيةإعداد خطة ضرورة  -
 األخضر، املدن اخلضراء، التكنولوجيا اخلضراء، ومع التعامل مع آاثر التغري املناخي.

 ابالقتصادتنظيم ورش عمل تفاعلية بني خمتلف القطاعات اإلنتاجية والصناعية واإلعالميني واجلمهور، مبشاركة واسعة من اجلهات املعنية إمكانية  -
  لوضع تصور منهجي لتحويل القطاعات اإلنتاجية والصناعية واخلدمية إىل قطاعات خضراء مستقبال.األخضر من القطاعني العام واخلاص 

 غري القائمة على تشجيع املنتجات اخلضراء، وسياسة تقييد املنتجات االجتاهنيت اإلستثمار األخضر، واختاذ سياسات التحفيز ذات حتسني سياسا -
 اخلضراء، وتعبئة محاسة احلكومات احمللية والشركات واجملتمع لتنمية اإلقتصاد األخضر.
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ويف نفس الوقت تعزيز قدرة الدولة على  ،م األجنبية املتقدمة يف جمال التنمية اخلضراءتعاون وتبادل دويل لدراسة اخلربات واملفاهيرسيخ تالعمل على  -
 االبتكار املستقل يف اجملال األخضر.

 املراجع:املصادر و قائمة 
 املوسوعات:

 املوسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية املستدامة، اجمللد الرابع )البعد االقتصادي(،  حممد سلطان أبو علي، نظرايت التنمية االقتصادية و سياساهتا، .1

 .2007،  ، بريوتانشرون –، األكادميية العربية للعلوم 1الطبعة 

 الكتب: 

والتوزيع، عمان، ، دار اليازودي العلمية للنشر GSCMأكرم أمحد الطويل، شهلة سامل خليل العبادي، إدارة سلسلة التوريد اخلضراء  .1
2018. 

 .2017، دار خالد احلباين للنشر والتوزيع، دون بلد نشر، 1أمحد جالل، األبعاد اإلقتصادية للمشاكل البيئية وأثر التنمية املستدامة، ط  .2

 .2003القاهرة،  إبراهيم العيسوي، التنمية يف عامل متغري، دراسة يف مفهوم التنمية و مؤشراهتا، منتدى العامل الثالث، دار الشروق، .3
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Towards green economy system as a tool for sustainable development 

 

Abstract: 

   The green economy is considered as a clean economy that depends on green development, it uses 

resources and abilities for the optimal use while avoiding pollution, environmental degradation, depletion 

of natural resources and the problem of climate change, especially global warming, which achieves 

sustainable economic growth, and promotes the green economy with its ability to save the global 

economy from a long stage of stagnation and jobs loss and worsening poverty. This is what made the 

developed world moving at a rapid pace towards it to achieve development through environment friendly 

projects that do not harm it and rely on modern technology. The transition to a greener economy has its 

socio-economic justifications, therefore, countries, governments and various sectors aspire to greening the 

basic economic sectors to drive economic development. 

    This research paper aims to highlight the existing relationship between sustainable development and the 

green economy as a complement to it and a link between its dimensions and its locomotive. 

Key words: green economy, sustainable development, environment, depletion of natural resources, green 

development. 
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