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 ل'5
�ل:ا

ال�ي االق��اد(ة وال�-4*ل*ج�ة ال��ارعة وال�عق�ة  في 1ل ال�غ�,ات
�ة، >ان5  الق,ن ال:اد9 والع�,ون  صاح5%>�وما ن�ج ع4ها مE مDاC, وته�ی�ات ب

�ة، >�ه4اك حاجة مل:ة إلى اس�:�اث أسال�H ج�ی�ة لل��4�ة ت�ه�ف االس��امة ال%
وال�:*ل إلى ما (ع,ف بـ "االق��اد األخP,. ی�Nه العال� ال�*م للع�ل على ن�, 

ماعي دول�ة ت�ه�ف ال�:*ل وخلX ما (ع,ف ب "ال*1ائف الPD,اء" >�اه�ات و 
 Y�لالق��اد األخP,، وما ی�4ج ع4ه مE مالی�E ال*1ائف ال�ي ته� في تقل
مع�الت ال%\الة وتقل�Y مع�الت الفق, ب�E ع�,ات ال�الی�E مE فق,اء العال�، فPال 

�ة ��ا ی�*افX وأ[�اف األلف�ة. >�ومE ه_ا ال�4\لX، ̂ودراكا  عE ت:ق�X االس��امة ال%
�ة، ته�ف ه_ه ال�راسة إلى ال�ع,"a �ال*1ائف �أه��ة >�ال���9 لل��cالت ال%

�, ال*1ائف القائ�ة ال�ي تE�P اإلن�قال ن:* اق��اد أكd, اخP,ارا PDاء وت,PDال
في ال��ل-ة الع,+�ة الع*د(ة. تع��� ال�راسة على ال�4هج ال*صفي ال�:ل�لي في 
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�,ح ل�,احل ال�:*ل األخP,، اس�ع,اض األدب�ات الf4,"ة مE م4\لX ال�4*ذج ال�ق
واالس�فادة مE ال�Nارب ال�ول�ة ال4اج:ة في >�ف�ة خلX و1ائف خP,اء وت*ف�, م!"� 
مE الف,ص في س*ق الع�ل الع*د9. وتDلY ال�راسة إلى أنه على ال,غ� مE >*ن 
�ة لل�4* وال��4�ة ال���امة، �"ال*1ائف الPD,اء" أص%:5 أح� ال�:,>ات ال,ئ

dار األم�, ال*1ائف وال�PDأن ال�4* ال�:��ل ل� ,�ل لل�قل�ل مE مع�ل ال%\الة، غ
في ال��ل-ة ال ی!ال غ�, واض:ا، خاصة مع ع�م تفع�ل ال��ارسات الفعالة في ه_ا 
�, وت:�ی� اآلثار PDخاللها ت:�ی� الق\اعات القابلة لل� Eات ال�ي ی�� م�ال�Nال واآلل

:*ل لالق��اد األخP, وت%4ي ن�*ذج ال��,ت%ة عل�ها. وت*صي ال�راسة �أه��ة ال�
�ات ال��4*"ة N�م�\*ر لل��4�ة االق��اد(ة، وال�*جه األخP, مE خالل االس�,ات
�ع إش,اك الق\اع الDاص في ال�*جه ال�Nی�. >�ا وت*صي Nوال%,امج ال�اع�ة، وت�
ال�راسة �P,ورة وج*د ال�راسات ال��ع�قة في ه_ا ال�Nال وت*ف�, ما یل!م مE ب�ا(انات 

الب� وأن ی��  ^ح�ائ�ات م�-املة. وأخ�,ا، فإن ال*عي ال%�<ي والل*ك ال���امو 
�ة وال��ر"%�ة وفX م�\ل%ات ���, في ال�4اهج ال�عل�تع!"ه�ا إضافة إلى ما یل!م مE تغ

�ل ال��ق%لي لل*1ائف وال�هE الPD,اء. cی� وال���Nال�:*ل ال  
�, ال7ل'ات ال�الة: PDاء، ت,PDال*1ائف ال ،,Pامة، االق��اد األخ��ال��4�ة ال�

 ال*1ائف. 
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GREENING JOBS WITHIN THE 
TRAMSITION TO GREEN 

ECONOMY: APPLIED TO SAUDI 
ARABIA  

 
Abstract 

Within the rapid and complex economic and 
technological changes of the 21st century, and the increasing of 
environmental risks and treats, there an exigent need to foster 
new development approaches has been raised. These approaches 
should aim at environmental sustainability and a transition into 
the so-called “green economy”. Nowadays, the world heading to 
spread and create what is known as "green jobs" as the 
contributions and international efforts aimed at transforming 
into the green economy, resulting millions of jobs that 
contribute to reducing unemployment and poverty among tens 
millions of the poor around the world. This, in addition to 
achieve sustainable development corresponding to the 
Millennium Goals. From this point on, this study aims to 
identify green jobs and greening the existing jobs that ensure the 
transition towards more greener and socially inclusive economy 
in the Kingdom of Saudi Arabia. The descriptive analytical 
approach is employed in reviewing the theoretical literature 
based on a proposed model considering the green transition’s 
stages, benefiting from the international successful experiences 
in how to create green jobs and provide more opportunities in 
the Saudi labor market. The study concludes that although green 
jobs have become one of the main drivers of growth and 
sustainable development, and the optimal path to reduce the 
unemployment rate, the potential growth of greening jobs in the 
Kingdom is still unclear. This occurs especially with ineffective 
practices and mechanisms, through which greenfields can be 
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identified and their impacts can be determined. Accelerating the 
green trend through development strategies and supporting 
programs is recommended, in addion to encouraging the private 
sector’s  involvement in this new trend. The study also 
recommends the need for in-depth studies in this field, and the 
provision of the necessary data and statistics. Finally, 
environmental awareness and sustainable behavior must be 
embraced, along with the necessary changes in educational and 
training curricula for the new transformation’s requirements and 
the future formation of green jobs and occupations. 

Key Words: Green Jobs, Greening Jobs, Green Economy, 
Sustainable Development.   
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  ال'ق�مة العل'�ة  .١
  ال'ق�مة ١,١

�ة خ\,ًا یه�د ح�اة األج�ال ال:اض,ة وال��ق%لة ف:H، بل >�ل� تع� القPا(ا ال%
. وال ١:ــX فــي ال:�ـاة والــالم وال��4�ــةالأضـ:5 مــE أهــ� حقـ*ق اإلنــان ل-*نهــا ت�dـل 

أدل علــى ذلــ& مــE إعــالن األمــ� ال��:ـــ�ة لأللف�ــة ت:ــ5 ب4ــ� "ح�ا(ــة ب�<�4ــا ال��ـــ�,>ة" 
Protecting our common environment أن ن%ـ_ل HـN)" ـه أنـه�، وال_9 ذ>, ف

ق�ار� جه*دنا ل�:,", ال%�,"ة ج�عـاء، وق%ـل أ9 شـيء آخـ, ت:,"ـ, أب4ائ4ـا وأحفادنـا، 
مE خ\ـ, العـ�� علـى >*>ـH أفـ�ته األن�ـ\ة ال%�ـ,"ة علـى ن:ـ* ال رجعـة ف�ـه، ولـ� 

وفـي 1ـل  .(United Nations, 2000: 1)تعـ� مـ*ارده ت-فـي إلشـ%اع اح��اجـاته�" 
ت ال�(�*غ,اف�ة واالق��اد(ة وال�-4*ل*ج�ة ال��ارعة وال�عقـ�ة فـي القـ,ن ال:ـاد9 ال�غ�,ا

 H��ــة، بــ,زت ال:اجــة ال�ل:ــة إلــى اســ�:�اث أســال>�والع�ــ,ون، وت:ــ�(ات ال�DــاC, ال%
�ـــة>�. أضـــ:ى ه4ـــاك اتفــاق عـــال�ي ��ـــأن تغ�ـــ, ج�یــ�ة لل��4�ـــة تـــ�ه�ف االســ��امة ال%

ـــــه مـــــE خـــــالل نهـــــج "ال��4 ـــــاخ وال��ـــــ�9 ل ـــــة ال�ـــــ��امة" ال�4 �Sustainable 
Development،  ،ـــــى ضـــــ,ورة دمـــــج األ�عـــــاد االق��ـــــاد(ة ـــــ� عل �ـــــ*عي وال�أك مـــــع ال

�ـــــة ��ـــــcل م�ـــــ,ادف وت-ـــــاملي فـــــي ســـــ%�ل م*اجـــــة تلـــــ& ال�:ـــــ�(ات. >�االج��اع�ــــة، وال%
واالع�,اف ال�ولي �العالقة الع��قة ب�E الع�الة االج��اع�ة وال��4�ة االق��ـاد(ة وال%�<ـة 

هــــ* م:ــــ*ر األســــاس لل�:ــــ*ل ال�Nیــــ� والــــ_9 بــــ,ز ب*ضــــ*ح م4ــــ_ عــــام  ال�ــــ:�ة إن�ــــا
الق��ـاد (ع�ـل  Green Economyم، وال_9  (ع,ف بـ "االق��اد األخPـ," ٢٠٠٦

�ـع و":قـX ال��4�ـة ال�ـ��امة فـي ال*قـ5 نفـه �Nأجـل ال E)مUNEP, 2016ولـ� ( .
فــي تق��ــ, ال�*جهــات ال�Nیــ�ة (س�اســات االق��ــاد األخPــ,) علــى ضــ,ورة ال�:ــ*ل 

                                                 
١

�رج ح/ اإلن5ان في ال��Kة ت�J حق�ق ال�Iل الHالG أو ما "ع�ف &�ق�ق ال
�امC، وال
ي ت@'ل ح/  Oی

اإلن5ان للع�W في ب�Kة ن�Uفة م	انة، وحقه في ال
O'�ة االق
	اد"ة واالج
'اع�ة، وحقه SQلR في ال'@ارQة 

 الHقاف�ة.
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نfــام اإلن�ــاج العــال�ي �اســ�%�ال ال�-4*ل*ج�ــا (ال�قل��(ــة وال�Pــ,ة �ال%�<ــة)، بــل �ــال�Dلي 
�ــة ̂ون >انــ5 ذات جــ�و� >�ع4هـا فــي معfــ� األح�ــان إذا مــا >انـ5 مDالفــة لل�عــای�, ال%

  أ).٢٠١٣اق��اد(ة (مH�c الع�ل ال�ولي، 

م�ق%ل  وق� ت!ای� االع�,اف ال�ولي �ال�ور ال�:*ر9 لالق��اد األخP, في
ي لل���Nع ال�ولي �االق��اد العال�ي، ن��Nة الس�ه�اف ال��4�ة ال���امة >ه�ف رئ

، والNه*د ال�ي ب_ل�ها ١٩٩٢م4_ م¡ت�, األم� ال��:�ة ال�ع4ي �ال%�<ة وال��4�ة عام 
ال:c*مات إل(Nاد C,ق وس�اسات أكd, فعال�ة لق�ادة دولها في 1ل األزمات 

مفه*م االق��اد  ن�أ ٢٠٠٨ء، ال%�<ة وال�ال. وم4_ عام ال��الحقة في ال\اقة، الغ_ا
4�ة ال�اع�ة C*اسات ال�األخP, �أشcاله ال��Dلفة >*س�لة ل�:ف�! ع�ل�ات ت\*", ال

 لل��4�ة ال���امة، بل و>أداة ل�عالNة األزمات ال�ال�ة. وق� رافX ت\%�X االق��اد
مE ال�ع*+ات ن��Nة لع�م ، الع�ی� ٢٠١٢األخP, خالل الف�,ة الا�قة ل�¡ت�, ر"* 

وج*د تع,"a دق�قا م�فX عل�ه عال��ا لالق��اد األخP, مE جهة، واالف�قار إلى 
س�اسات ت\%�X االق��اد األخP, ال�ي تE�P ت:ق�قه أله�اف ال�4* االق��اد9 

مع ال�\*ر . و (Allen & Clouth, 2012)والقPاء على الفق, مE جهة أخ,� 
�ة واالق��اد األخP, انعc¨ ذل& على ال_9 ش�ل مفه*م >ل مE االس��>�امة ال%

ع�ی� مE ال�فاه�� االق��اد(ة وال�ي ت,>! على ال�f4*ر ال�Nی� في ال��4�ة وال�4* 
، Green Growth، "ال�4* األخGreen Jobs ",Pمdل "ال*1ائف الPD,اء" 
",Pال4اتج ال�:لي األخ" Green Domestic Product ",Pار األخ�dاالس�" ،
Green Investment ",Pاالس�هالك األخ" ،Green Consumption ها,�، وغ

)Allen & Clouth, 2012 ،؛ ٢٠١٤؛ ال-*ازJung, 2015  .(  

 Y�و>�اه�ة وخ\ة ع�ل دول�ة ت�ه�ف ال�:*ل ن:* و1ائف ته� في تقل
مع�الت ال%\الة وال�قل�ل مE مع�الت الفق,، ی�Nه العال� ال�*م ن:* الع�ل على ن�, 
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(ع�ي ، وال�ي تع� أح� ن*اتج االق��اد األخP, ""ال��ائف ال���اءوخلX ما (�ى 
ح�دت م�f4ة الع�ل ال�ول�ة �ال�عاون مع ب,نامج األم� ال��:�ة  ).٢٠١١وم�لف، 
�ة UNEPلل%�<ة (>�) ال*1ائف الPD,اء �أنها "و1ائف مE شأنها ال:� مE اآلثار ال%

ة، وال�ي تق*د في نها(ة ال�\اف إلى الل%�ة لل�¡سات والق\اعات االق��اد(
  ).ILO/UNEP, 2008: 5االس��امة" (

وعل�ه ته�ف ه_ه ال*رقة إلى ت4اول أث, ال�*جه لالق��اد األخP, في 
�, ال*1ائف ال��4cة ال�اع�ة له_ا ال�*جه في PDاء وت,PDاس�:�اث ال*1ائف ال

اع���ت ال�راسة في . ٢٠٣٠ال��ل-ة الع,+�ة الع*د(ة، ان\القا مE رؤ"ة ال��ل-ة 
�ة ل�:ق�X أه�افها وال�ي ت,>! ���ها إلى خ�ة أج!اء رئت:�ی� ه�cلها على تق
على 1اه,ة ال*1ائف الPD,اء: ی,>! الN!ء األول على ال�ق�مة ال��ه��(ة وال�ي 
�ة ال��%عة. ه_ا في ح�Y�D) E الN!ء Nة ال�راسة، أه�افها، وال�4ه�ت���ل على أه�

�, ال*1ائف الdاني �األدب�ات و PDوت ,Pال االق��اد األخNا�قة في مال�راسات ال
في إCار ال��4�ة ال���امة. یلي ذل& الN!ء الdالµ تNارب وت:�(ات �ع´ ال�ول 
ال��ق�مة وال4ام�ة في ت*ل�� ال*1ائف الPD,اء.  الN!ء ال,ا�ع (:لل ف,ص ال*1ائف 

��اد األخP,. وت��D� الPD,اء في ال��ل-ة الع,+�ة الع*د(ة في 1ل ال�*جه لالق
  ال�راسة �الN!ء الDام¨ لع,ض أه� ال�4ائج وال�*ص�ات.

  أه'�ة ال�راسة ١,٢

ت:fى ال�راسة ال:ال�ة �أه���ها مE خالل ت4اولها ألح� ال�*ض*عات الهامة، 
ح�d�) µل م*ض*ع ت*ف, ال*1ائف الPD,اء أح� أه� ت:�(ات الق,ن ال*اح� والع�,ون 

Dی�ة ال�Nاء في 1ل ال�*جهات ال,PDخالل اس�:�اث ال*1ائف ال Eاء، وذل& م,P
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ال�ي تاه� في حل م�اكل ال%\الة و+ال�الي م�اكل الفق, ال_d�) 9ل اله�ف األول 
  . ٢٠٣٠مE أه�اف خ\ة ال��4�ة ال���امة لعام 

وتأمل ال%اح�dان في أن ت�dل ه_ه ال�راسة إضافة تd,9 ال��c%ة الع,+�ة ��,جع 
�4�ة ال���امة، االق��اد األخP,، وال*1ائف الPD,اء، (ع��� عل�ه في أدب�ات ال�

خاصة مع م:�ود(ة األ�:اث العل��ة ال�ي ت4اول5 م*ض*ع ال*1ائف الPD,اء 
وت:�ی�ا في ال��ل-ة الع,+�ة الع*د(ة. وق� ت�dل ال�راسة أه��ة >*نها دراسة ت:ل�ل�ة 

�,، وم�� ماه�ة اس�PDاء والقابلة لل�,PDة ال�:�اث ال*1ائف للق\اعات األساس
4�ة. C*4ة ل�ع� ال�*جهات االق��اد(ة الcال*1ائف ال�� ,�PDاء أو ت,PDال  

  أه�اف ال�راسة ١,٣

  تعى ه_ه ال�راسة إلى ت:ق�X ع�د مE األه�اف:   

  في ن�* الق\اعات ,Pح دور االق��اد األخ�ع,ض أدب�ات ال�راسة ب�*ض
 *f4م Eاء ض�,PDال*1ائف ال ��مة ال��4�ة اإلن�اج�ة الPD,اء وت*ل

 ال���امة. 

  ال*1ائف ��ع,ض تNارب ل%ع´ ال�ول ال��ق�مة وال�ول ال4ام�ة في ت*ل
 الPD,اء.

  4يC*ع*د9 في 1ل ب,نامج ال�:*ل ال�Y حالة ق\اعات االق��اد الDت�
 . ن:�اج ت:ق�X ه_ا اله�ف ٢٠٣٠وال,ؤ"ة ال\�*حة  ٢٠٢٠

 ق%ل��ة وال�ي (�Ec أن ت:�ی� الق\اعات اإلن�اج�ة الPD,اء ال:ال�ة وال�
 تاه� في ت*ل�� ال*1ائف الPD,اء ون�*ها في ال��ل-ة.
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  اصDمي وال*c:ال E�تق�(� ال�*ص�ات واآلل�ات ل��D_9 الق,ارات في الق\اع
 ل�فع�ل ت*ل�� ال*1ائف الPD,اء في االق��اد الع*د9. 

  مOه�Iة ال�راسة ١,٤

�عة ال�راسة واأله�اف، اع���ت ال%اح�dان على ال�4هج ال*صفي  في%C ض*ء
وال_9 (ق*م على وصف ال�DائY ال�,ت%\ة �الfاه,ة م:ل ال%:µ وت*ص�ف 
�ع�ها وماه�ة العالقة ال�ي ت,+· ب�E م�غ�,ات الfاه,ة وأس%ابها وصفا دق�قا >�ف�ا أو %C

ال�ي ت� ج�عها �اس��Dام  ك��ا. و"ع��� وصف الfاه,ة على ال�عل*مات وال%�انات
أدوات وتق4�ات ال%:µ العل�ي، لل�ع,ف على حق�قة الfاه,ة م:ل ال�راسة في أرض 

ج�ع وال (ق��, ت\%�X ال�4هج ال*صفي في ال%:µ العل�ي على م,حلة   ال*اقع.
ب�انات ال*صف�ة للfاه,ة م:ل ال�راسة، ̂ون�ا (��� الى ت�4�ف ال%�انات وت:ل�لها 

س�ع�� ال�راسة على ن*عان مE ). ٢٠١٣ال�4ائج م4ها (ع%��ات، وق�اسها اس�Dالص 
ال�:ي، وال�قارن ل�راسة وت:ل�ل أدب�ات واتNاهات ال*1ائف ال�4هج ال*صفي: 

  . الPD,اء مE أجل ت:ق�X أه�اف ال�راسة

 :هج ال�صفي ال'�5يO'انات  ال�(ع��� ه_ا ال�4هج على "ج�ع معل*مات و+
ع ما وذل& �ق�� ال�ع,ف عE الfاه,ة ال�ي ن�رسها عE 1اه,ة ما أو حادث ما أو واق

وت:�ی� ال*ضع ال:الي لها وال�ع,ف على ج*انـH القـ*ة والPعف مE أجل مع,فة 
�,ات ج!ئ�ة أو أساس�ة ف�ه" �م�� صالح�ة ه_ا ال*ضع أو م�� ال:اجة إلح�اث تغ

 :Xاب ). ووفقا له_ا ال�4هج س��� ع,ض أدب�ات ال�راسة ووصفها٢٦٣(ال�,جع ال
�, ال*1ائف في 1ل ت*جه ال��ل-ة ن:* PDلها ل�:�ی� ال�ور الفعال ل��وت:ل

 .٢٠٣٠االق��اد األخP, ان\القا مE رؤ"ة 
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  هج ال�صفي ال'قارنO'ل في الdي أو الِعلي، وال_9 ی��%%: و"ع,ف �ال�4هج ال
وصف الf*اه, مE خالل ال�قارنة �إب,از أوجه ال�%ه واالخ�الف ف��ا ب�E 1اه,ت�E أو 

dأك ,��ة ب�E ال��غ�,ات ال��Dلفة. و"��dل ه_ا ال�4هج >�ا (�%%,، ودراسة العالقات ال
 E�ع%��ات في "ال%:µ الNاد عE أس%اب ح�وث الfاه,ة عX",C E إج,اء مقارنات ب
 :Xابالf*اه, ال��Dلفة الك��اف الع*امل ال�ي ت�احH ح�ثا مع�4ا" (ال�,جع ال

وضع ال*1ائف الPD,اء ب�E �ع´ ال�ول ). وس��� االع��اد عل�ه في دراسة ٢٨٤
ال��ق�مة وال4ام�ة وت:�ی� إمcان�ة االس�فادة مE تNارب ه_ه ال�ول في اس�:�اث 

�, ال*1ائف القائ�ة في ال��ل-ة.PDاء ج�ی�ة أو ت,Pو1ائف خ 

وتع��� ه_ه ال�راسة على ال%:µ وال�,اجعة ال�املة في ق*اع� ال%�انات العل��ة 
ع,+�ة وم*اقع ال��f4ات العال��ة، الق�%اس أه� ما �:µ ون�, ال��Dلفة األج%4�ة وال

مE إن�اج ف-,9 في م*ض*ع االق��اد األخP, وال*1ائف الPD,اء. وت��4 ال�راسة 
)، مE خالل ت�%ع ال�\*ر في مفه*م ال��4�ة ١على ال�4*ذج ال�*ضح في شcل رق� (

�ة مE خالل ال���امة وال�:*ل مE الل%�ة على اإل(Nاب�ة في ال��ارسات >�ال%
�ة ل�ع!"! ال*1ائف N�االق��اد األخP,، ووص*ال إلى ال�4* األخP, >اس�,ات

  الPD,اء، وذل& به�ف ب4اء إCار ف-,9 له_ه ال�راسة. 
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) aل رقbراسة١ش�  ) ن'�ذج مOه�Iة ال

  (Rademaekers et al., 2015: 8 ) ال'	�ر: 
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  األدب�ات وال�راسات ال5ا&قة  .٢
أدر>5 ال�¡سات ال�ول�ة وال��ارف اإلن�ائ�ة أه��ة مفاه�� ال��4�ة ال���امة 
واالق��اد األخP, وال�4* األخP,، فأص%:5 ت�رج ه_ه ال�فاه�� في ج�ول 

 E",أع�الها مع أواخ, الق,ن ال:اد9 والع�(Rademaekers et al., 2015) .
اد األخP, وال*1ائف ی,>! ه_ا الN!ء مE ال�راسة على اس�ع,اض أدب�ات االق��

�ة ال�راسة Nامة، وفقا ل�4*ذج م4ه��الPD,اء، وال�ي ر>!ت عل�ها ال��4�ة ال�
  ). ١ال�*ضح في شcل رق� (

�امة  ٢,١
  االق
	اد االخ�� و الO'� االخ�� Qادوات ل
�ق�/ ال
O'�ة ال'5

م في مق�مة إعالنها ١٩٨٦أق,ت ال�Nع�ة الع�*م�ة له�<ة األم� ال��:�ة عام 
لـ "ال:X في ال��4�ة" أن ال��4�ة هي "ع�ل�ة م�-املة ذات أ�عاد اق��اد(ة واج��اع�ة 
�E م��, ل,فاه�ة >ل شYD مE الcان واألف,اد، وثقاف�ة وس�اس�ة، ت�ه�ف ت:

دفة في ال��4�ة وفي ال�*ز"ع العادل لل�4افع على أساس م�ار>�ه� ال�4\ة، ال:,ة والها
. أما ال��4�ة ال���امة فق� 1ه,ت (United Nations, 1986: 1)ال4اج�ة ع4ها" 

، ع�4ما ع,ف�ها الل4Nة العال��ة ال�ع4�ة �ال%�<ة وال��4�ة ٢١٩٨٧ك�فه*م أخالقي عام 
 World Commission on Environment and Developmentال���امة 
(WCED)  ال��أنها "ال��4�ة ال�ي تل%ي اح��اجات ال:اض, دون ال�اس �ق�رة األج

. (Ebner & Baumgratner, 2006: 2)ال�ق%لة على تل%�ة اح��اجاتها الDاصة"
وعل�ه فإن ال��4�ة ال���امة تق�Pي ت:�ی� األه�اف ال��4*"ة االق��اد(ة واالج��اع�ة 

                                                 
٢

م مع إع�اد أول تق��l ح�ل حالة ال��Kة ١٩٥٠رغa أن جSور ال
ف��7 في ال'@اكل ال���Kة تع�د إلى عام  


�0ر ال'�ادرات والIه�د اإلن'ائ�ة ال'�ت�0ة &ال��Kة، ح
ى عام 
�ما أص�رت اللOIة  ١٩٨٧العال'�ة، لOع

�امة على  ،Our Common Futureالعال'�ة لل��Kة وال
O'�ة تق��l "م5
ق�لOا ال'@
�ك" 
ل�0ح ال
O'�ة ال'5

  أنها ن'�ذج ب�یل لل
O'�ة االق
	اد"ة ال
ي ی�اعى ف�ها الIان} ال��Kي.
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م��Nع�ة في ال:اض,، وت:اف¿ على ق�رة  ال�ي ت�:قX معها االس��امة، أ9 أنها ت�4�ة
 ).١٨: ٢٠١٥االق��اد وم*ارده على م�ا�عة ع�ل�ة ال�4* في ال��ق%ل (ر+�ع، 

و",>! مفه*م ال��4�ة ال���امة على ت:ق�X ال�*ازن ب�E الdالث أ�عاد األساس�ة وهي: 
 & Stenbergeالع�الة االج��اع�ة، وال�4* االق��اد9، وح�ا(ة ال%�<ة. وأضاف 

Bonniot (1998)  ل ماc���ع�ا را�عا لالس��امة وال���dل في ال%ع� ال�¡ساتي، ل
 United Nationsع,ف �ال�4*ذج اله,مي لل��4�ة ال���امة. أما األم� ال��:�ة 

(2015a) ,خ�¨ ع4اص Eن م*cامة وال��� 5)، فق� وضع5 ن�*ذجها لل��4�ة ال�
Ps)وهي: ال4اس ،People الم،  Prosperityدهار، االز  Peace، ال

، ت��اخل ف��ا ب�4ها، و"Xd%4 مE خاللها  Partnership، ال�,اكة Planetاألرض
ال�ي  ١٧و>ان مE أه� وأول أه�اف ال��4�ة ال���امة الـ.  أه�اف ال��4�ة ال���ام

وال�ي اع���ها قادة العال� في  ٢٠٣٠ت�4�Pها خ\ة ال��4�ة ال���امة لعام 
�ة ه�ف القPاء على الفق, �أشcاله في ق ٢٠١٥أیل*ل/س%��%, D"ة تار��ة أم�

ال��Dلفة وفي >ل مcان في العال�، وه_ا ی�\لH س�اسات اق��اد(ة واج��اع�ة إزاء 
 ).        United Nations (2015aالقPاء على الفق, (

�ة، >�ومع ت%4ي مفه*م ال��4�ة ال���امة زاد االه��ام ب�راسة القPا(ا ال%
��اد9 لاله��ام �ال��4�ة االق��اد(ة مE خالل ر+\ها �الع*امل وت:*ل الف-, االق

وال (ع�%, مفه*م االق��اد األخP, ب�یل االج��اع�ة ورفاه�ة أف,اد اإلنان. ه_ا 
ل�فه*م ال��4�ة ال���امة، ول-4ه جاء >�4�Nة لالق�4اع ال��4امي �c*ن ت:ق�X ال��4�ة 

 Eال�\ل*ب س*� م �*�خالل ال�,و"ج الفعال ل�فه*م ال���امة لE ی�:قX �ال�
 ,�االق��اد األخP,، وذل& �ع� عق*د م5P لالق��اد ال%4ي ت�D´ ع4ها ت�م
لل%�<ة، خالفا لالق��اد األخP, والقائ� على ال��4�ة ال�:افfة على ال%�<ة. ه_ا وال 
(�Ec لأله�اف ال��4*"ة لأللف�ة أن ت�:قX ��ع!ل عE ت:ق�X االس��امة ال�ي ت%4ى 

(ع�%, االق��اد األخP, ن�*ذج ح�یµ مـE ن�ـاذج  .االق��اد األخP, عل�ها ف-,ة
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ال��4�ـة االق��ـاد(ة، والـ_9 ی,>! على ف-,ة االق��اد ال%�<ي، ح�µ یه�ف إلـى 
معالNـة العالقـة ال��%ادلـة االن�\ة االق��اد(ة واالنان�ة والf4ـام ال%�<ـي، مE خالل 

االن�\ة علـى تغ�,ات ال�4اخ واالح�%ـاس ال:ـ,ار9 تقل�ل وتH4N ال�اث�, الل%ي ل�ل& 
مE ناح�ة، و ال�,>�! على ال�4* االخP, وال���ام مE اس��Dام ال\اقـات الPDـ,اء 
وال�ـي ت�*ل� مE م�ادر ال\اقـــة ال��Nـــ�دة ال��Dلفة، ̂وحاللها م:ل ال*قـــ*د 

 �� اس�4!اف ال�*ارد  مEاألحفـــ*ر9، فPال عE ت*ل�� فـ,ص الع�ـل الPDـ,اء، وت,ش
  ). ٢٠١٤ناح�ة اخ,� (خ4ف,، 

ومع ف�ل االق��اد ال%4ي في تالفي ال��ه*ر ال%�<ي، >ان 1ه*ر االق��اد 
 Eارة واألمNة وال�>�األخP, ألول م,ة >�فه*م ی,ت%· �cافة مc*نات االق��اد وال%

). C,ح ٢٠١٦الق*مي، م:ققا ن�*ا اق��اد(ا أكd, اس��امة (ال��,9 وآخ,ون، 
�E ال%ارز"E م�>��\لح االق��اد األخP, مE ق%ل م�N*عة مE االق��ادی�E ال%

 ",Pاالق��اد األخ ·\Dت:5 ع4*ان "مBlueprint for a Green Economy 
(Pearce et al., 1989)الق ب,نامج األم� ٣Cاء ال��\لح �إ�، ث� أع�� إح

االق��اد ل�%ادرة االق��اد األخP,، مع,فا  UNEP (2008)٤ال��:�ة لل%�<ة 
األخP, �أنه ذل& االق��اد ال_9 ی,>! على الع*امل االنان�ة وال\%�ع�ة إضافة إلى 

C*ر ب,نامج األم� ال��:�ة  ٢٠١١خلقه و1ائف ذات األج*ر ال�,تفعة. وفي عام 
مفه*م االق��اد األخP,، وق�م تع,"فا شامال لالق��اد األخUNEP  ,Pلل%�<ة 

�E في"ت: إلى اق��اد ی¡د9 یY4 على أنه رفاه�ة اإلنان واإلن�اف 

                                                 
٣
�ة عام  �
م، إشارة إلى ت�اف/ اآلراء ح�ل ال
O'�ة ١٩٨٩في تق��l رائ� أص�رته ح�bمة ال''ل7ة ال'

�امة وآثارها على ال
ق�م االق
	اد9 وتق��a ال'@ارlع وال�5اسات ال��bم
  �ة.ال'5
�ة لل��Kة عام  ٤�
�اع مفه�م االق
	اد األخ�� "ع�د إلى ب�نامج األمa ال'
ح�G ت@�� األدب�ات إلى أن اب


�Oاه الI'ع�ة الع'�م�ة في ٢٠٠٨
�امة ب��l د9  ٢٠٠٩، ل
�ة لل
O'�ة ال'5�
وق�ار عق�ها ل'�ت'� األمa ال'

+�l٢٠١٢) عام ٢٠جان��و (م�ت'� ر. 



 ٣١/١٠/٢٠١٨ د/ ع�لة ع��ال�'�� &�ار%  -ناد"ه ع�اد ع��الغفار د/                   ت���� ال��ائف فى �ل ال
��ل لالق
	اد االخ�� 

 ١٠٣                                    المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة                

 
 
 
 
 
 
 

�ة وال�4رة األ(c*ل*ج�ة"  االج��اعي،>�في ح�E (قلل ��*رة مل:*1ة مE ال�DاC, ال%
)UNEP, 2011: 16،( ی*جه ,Pأن االق��اد األخ µ� ال�خل في ال�4* ح

E�تDف�´  والDاص وال_9 (قPي إلى العام والع�الة اع��ادا على دع� >ال الق\اع
 االن�فاع �ال�*ارد وال\اقة وحف¿ كفاءة ال%�<ي وتع!"!  وال�ل*ث ال-,+*ن�ة االن%عاثات

  الf4� اإل(c*ل*ج�ة (ال�,جع الابX). و>_ل& خ�مات اإلح�ائي ال�4*ع

�E وتأث�,اته dق%ل ال%اح Eم ,�حfي االق��اد األخP, >�فه*م ج�ی� �اه��ام >%
تع!"! الع�الة االج��اع�ة اإل(Nاب�ة الس��ا على ال�*1�ف وخلX ف,ص الع�ل الالئX و 

(Ge & Zhi, 2016).   ,Pا لالق��اد األخ�ه_ا وق� أ1ه,ت األدب�ات تأث�,ا إ(Nاب
�ة. وفي ه_ا >�على أه�اف ال��4�ة االق��اد(ة، الع�الة االج��اع�ة، واالس��امة ال%

) �c:اق، أشارت دراسة ع%� ال�) �أن االق��اد األخP, ی���! �الق�رة ٢٠١٦ال
X�ال��4�ة ال���امة والقPاء على الفق,، األم, ال_9 ی�\لH إعادة الf4,  على ت:ق

 Ec�) في م4هج ون�اذج ال�4* االق��اد9 ال��%عة في ال*ق5 ال:الي. ول-*نه اق��اد
�, ه_ه PDالع�ل على ت Eالق\اعات االق��اد(ة، فإنه الب� م Eقه في الع�ی� م�ت\%

لى م�اكل الفق, وال�غ�,ات ال�4اخ�ة، الق\اعات القابلة لل�:*ل في س%�ل القPاء ع
) أن ال�:*ل ن:* ٢٠١٢و>_ل& ل�:ق�X ال��4�ة ال���امة. وعل�ه ی,� ع%� ال*دود (

االق��اد األخEc�) ,P أن (اع� ال�ول الع,+�ة في تأم�E ت�4�ة تق*م على 
 Ãال�:�(ات أو نقا Eة الع�ی� مNاع� في معالاالس��امة واالس�ق,ار ال%�<ي، م�ا (

Pة، >الفق,، ال%\الة، ع�م الع�الة في ال�عف ال�ي تعاني م4ها االق��اد(ات الع,+
  ت*ز"ع ال�خل، ضعف االس�ق,ار األم4ي االق��اد9 وال���Nعي. 

) ,D�) دور االق��اد األخP, مE خالل االس��dار األخP, ٢٠١٦ح�د ش4
�ة، وتأث�, ذ>��E اس��Dام ال�*ارد ال\%�ع�ة وتDف�ف ال�DاC, ال%ل& على في ت:

 X�األه�اف ال��ق%ل�ة لل��4�ة ال���امة. وق� أ1ه,ت ن�ائج دراس�ه أن ت�*"ل وت\%



 ٣١/١٠/٢٠١٨ د/ ع�لة ع��ال�'�� &�ار%  -ناد"ه ع�اد ع��الغفار د/                   ت���� ال��ائف فى �ل ال
��ل لالق
	اد االخ�� 

 ١٠٤                                    المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة                

 
 
 
 
 
 
 

�ة في الN!ائ, الی!ال �\�<ا، و"�\لH س�اسات حc*م�ة أكd, ح!ما. >��اسات ال%ال
�ة واح�,اما لل%�<ة. ك�ا و"��, إلى أه��ة ت\*", ن�*ذجا ص4اع�ا أكd, اب�-ارا وت4اف

أه� أدوات اإلن�اج�ة الPD,اء، به�ف دراسة إمcان�ة ت\%�X  ) فع,ض٢٠١٣أما أغا (
ه_ه األدوات في ش,>ات م:افfة ن�4*�، وت:�ی�ا ال�,>ات ال�4اع�ة. وأوضح 
 X�ال%احµ أن ال�,>ات ال�4اع�ة الع,اق�ة تف�ق, إلى ال4%�ة األساس�ة الالزمة ل�\%

ال�اد9 وال�ع4*9  �ع´ أدوات اإلن�اج�ة الPD,اء، األم, ال_9 ی�\لH ت*ف�, ال�ع�
لل�,>ات ال�4اع�ة ��ا (cفي ل�ع!"! ق�رتها على ت\%�X األدوات الPD,اء، و+ال�*رة 

  ال�ي ت:E اإلن�اج�ة مE ال4اح�ة، وت:اف¿ على ال%�<ة مE ال4اح�ة األخ,�.

اع�%, ال%4& ال�ولي أن ال�4* األخP, ه* األسل*ب األكd, مالئ�ة لل��4�ة 
H�cة (م�)، ح�µ أنه یه�ف إلى ١٦أ: ٢٠١٣الع�ل ال�ولي،  ال���امة ال��ق%ل

ال���9 لل�:�(ات ال��4*"ة "دون ال�اس �ال�4* ال��ق%لي وال:� مE الفق," 
(Rademaekers, et al.,2015) ة ال�عاون�f4وفقا ل� ,Pوال�4* األخ .

إن�ا (ق�� �ه تع!"! ال��4�ة وال�4* االق��اد9 مع  OECDاالق��اد9 وال��4�ة 
�ة  ,ارض�ان اس��>�ت*ل�� الd,وات ال\%�ع�ة وت*ف�, ال�*ارد االق��اد(ة وال�Dمات ال%

ال�ي ت��4 عل�ها رفاه�ة ال���Nعات.  ول�:ق�X ذل&، ی�ع�E ت:ف�! االس��dارات 
(مH�c الع�ل  واالب�-ار، �ال�*رة ال�اع�ة لل�4* ال���, والف,ص االق��اد(ة ال�Nی�ة

على أن ال�4* االق��اد9 وز"ادة  (Jung, 2015)أ).  >�ا أك� ٢٠١٣ال�ولي، 
ال4اتج ال�:لي اإلج�الي ال_9 حقق�ه دول العال� خالل ال4*ات األخ�,ة ف�ل في 
�ار ال��ق%لي لل�4* وتDف�ف انعcاسات Dال,خاء وال*ف,ة، وأن ال Eال�!"� م X�ت:ق
�ة الب� وأن ی��:*ر ح*ل ال�4* األخP, وال*1ائف >�األزمات االق��اد(ة وال%

PDاء.ال,   
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ومE ال�الح¿ أن ز"ادة اس�هالك ال�*ارد ال\%�ع�ة لل�ول ال4ام�ة وال��4�ة 
االق��اد(ة ال�قل��(ة ق� ساه�5 في ز"ادة ال��ه*ر ال%�<ي له_ه ال�ول وق�´ ت�4��ها. 
وعلى ال,غ� مE أن أغل%�ة ال%ل�ان ال4ام�ة ب�أت م¡خ,ا في ت���� وت4ف�_ أدوات 

على ال-,+*ن، وت�*"ل م�ادر ال\اقة الPD,اء  اق��اد(ة مdل الP,ائH ال�ف,وضة
�اسات وال\اقة ال���Nدة وم%ادرات ال���,"ات العامة ال���امة، إال أن القل�ل مE ال

 _��ات ال�املة "لل�4* األخP," وضع5 في م,حلة ال�4فN� ,OECD)أو االس�,ات
وال%H في ذل& ی,جع أن ال:c*مات �ع´ ال%ل�ان ال4ام�ة م�غ*لة ل�عالNة  .(2012

أول*"ات أخ,�، ت��ل في مع�fها �القPا(ا االج��اع�ة واالق��اد(ة مdل الع�الة 
واالس�ق,ار االق��اد9. في الNانH اآلخ, ب�أت حc*مات ال%ل�ان ال4ام�ة �اع�,افها 

 ,Pأنها �:اجة إلى ال�:*ل ن:* االق��اد أخ(Rademaekers et al, 2015).  

 االق
	اد االخ�� والف�ص ال���ف�ة ال���اء ٢,٢

، وفي م*اجهة ارتفاع مع�الت ال%\الة 1ه, ٢٠٠٨م4_ األزمة ال�ال�ة لعام 
مفه*م ال�4* األخP, في ال�4اق�ات العامة على ال��*� العال�ي �اع�%اره 

�ة تاع� فيN� ,Huberty & Zachmann) ت*ل�� س*ق الع�ل االخP, اس�,ات
. واس�Nا�ة لألزمة ال�ال�ة فإن معf� ال�ول أدخل5 م�N*عات مE ب,امج (2011

. واع�%, مفه*م (Jacobs, 2012)"خP,اء" م�ع�دة به�ف ال!"ادة في مع�ل الع�الة 
االق��اد األخP, ت*جه ج�ی� الق��اد ال��ق%ل، خاصة مE ح�µ تأث�,ه على 

وم�f4ة الع�ل ال�ول�ة في  :�ا(ة ال%�<ةوأشار ب,نامج االم� ال��:�ة ل ال�*1�ف.
ي لالق��اد األخP, ه* تأث�,ه على س*ق الع�ل  Rio+20ق�ة�إلى أن اله�ف ال,ئ

 ,UNEP)وعلى خلX مالی�E مE الف,ص ال*1�ف�ة، وال�قل�ل مE مع�ل الفق, 
2011).  
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 ,Pال�4* األخ H%�, مE األدب�ات أن إعادة ه�cلة االق��اد �d-ال ,�ت�
إلى تغ�,ات في األسعار، ال�Nارة ال�ول�ة، واإلن�اج، و+ال�الي س�¡ث, على  س�¡د9 ح��ا

. >�ا أسف,ت ن�ائج ال�راسات ال�ي (Bahauddin & Ifrakhar, 2014)الع�الة 
دراسة على أن االق��اد(ات ال4اش<ة  ٢٤قام5 بها م�f4ة الع�ل ال�ول�ة وع�دها 

 Eا، ع�تأك�� دور االس��dارات الPD,اء كال��E، ال%,از"ل، م*ر"��*س، وج4*ب أف,"ق
  .(ILO, 2013)في اإلس,اع �ال�4* االق��اد9 وخلX ف,ص الع�ل في ه_ا ال�ول 

وتع� دراسة "ال*1ائف الPD,اء: ن:* الع�ل الالئX في اق��اد م��ام 
م أول دراسة م���Dة عE ال*1ائف ٢٠٠٨ومD4ف´ لل-,+*ن" في عام 

، وال�ي ت��, إلى أن ال*1ائف الPD,اء تع� عامل م¡ث, في ال�:*ل إلى ٥الPD,اء
اه� ه_ا االق��اد في ت*ل�� ف,ص ) µ�اق��اد )أخ(,P مD4ف´ ال-,+*ن، ح
ع�ل م�ع�دة.  ه_ا و"ع�%, مفه*م ال*1ائف الPD,اء >غ�,ه مE ال�فاه�� الPD,اء؛ 

�ة اخ�الفها عE ال ی*ج� له تع,"a شامل م*ح�، ح�µ ال ی*ج� اتفاق على >�ف
ال*1ائف ال�قل��(ة. األم, ال_N) 9عل ت:�ی� مNالها ع�ل�ة صع%ة، خاصة ع�4 

 Rademaekers, et)ال�قارنة ب�E ال�راسات ال��علقة �إ(Nاد ال*1ائف الPD,اء 
al., 2015) Eاء ت�4أ م%اش,ة م,PDع ی�فق*ن على أن ال*1ائف ال��Nأن ال ,�. غ

). C,ح Borel-saladin & Turok, 2013( خالل ال��ارسات ال�ي ت:�ي ال%�<ة
Rademaekers, et al. (2015: 4)  اء �أنها,PDلل*1ائف ال E�تع,"ف

"ال*1ائف ال�ي تقلل مE األث, ال%�<ي لل�¡سات والق\اعات االق��اد(ة إلى 
م�*"ات م��امة"، أو هي "ال*1ائف ال�ي تع��� على ال%�<ة أو ال�ي ت� إن�اؤها أو 

                                                 
٥
 Green Jobs: towards decent work in a sustainable, low carbon&ع�Oان:  

economy  عام JK@ي أن
&'@ارQة مC ب�نامج األمa  ٢٠٠٧، وهي ج�ء مC م�ادرة ال��ائف ال���اء ال

�ة لل��Kة�

} االت�اد  IOE، ال'UO'ة ال�ول�ة ألص�اب الع'ل ILO، مUO'ة الع'ل ال�ول�ة UNEPال'bوم ،

  . ITUCال�ولي لOقا&ات الع'ال
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عادة تع,"فها (مE ح�µ م�N*عات ال�هارات، C,ق الع�ل، ومالمح اس�%�الها أو إ 
ع�ل�ة االن�قال ن:* اق��اد أكd, اخP,ارا"، وت��ل ال*1ائف الPD,نة، إلخ) في 

و+�فه*م أوسع لل*1ائف الPD,اء، (�ار إلى أنها تل&  ال�%اش,ة وغ�, ال�%اش,ة.
و أنها و1ائف ت4\*9 ال*1ائف ال�,ت%\ة �أه�اف وس�اسات ح�ا(ة ال%�<ة وال�4اخ، أ

على ح�ا(ة ال:�اة ال%,"ة أو الf4� اإل(c*ل*ج�ة، وال:� مE ال�ل*ث أو اله�ر، أو ال:� 
مE اس��Dام ال\اقة ال���Nدة واالن%عاثات ال-,+*ن�ة، فPال عE ف,ص الع�ل في 

�ا >� (Konopnicki, 2009ال�4اعات والق\اعات ال�ي ت�4ج سلعا وخ�مات مف��ة ب
(UNDP, 2008;.  

�E لالق��اد األخP, تأث�,ه اإل(Nابي على الع�الة، فعلى یdال%اح Eم ,�d-ال �,
 Hال*1ائف م�ا ی!"� ال\ل Eالع�ی� م ��س%�ل ال�dال، تع� ال\اقة ال���Nدة م��را ل�*ل

 ,Engel & Kammen)على ال�� العاملة و"DلX ف,ص و1�ف�ة صاف�ة (أو ج�ی�ة) 
2009) Eوفي ذل& ی¡>� >ل م .Ge & Zhi, (2016)  ��أن ت%4ي ال:c*مة ل�فاه

االق��اد األخP, س�!"� مE ع�د الف,ص ال*1�ف�ة م�ق%ال. ه_ا ̂ون أشارت 
5 �اله*لة ال�ي ت%�و �دراس�ه�ا إلى أن العالقة ب�E االق��اد األخP, والع�الة ل
 Eُا على الع�الة في الع�ی� م�عل�ها ح�µ اتPح أن لالق��اد األخP, تأث�,ا ا(Nاب

ل��ق�مة وال4ام�ة على ال*اء، مع اخ�الف ال�4ائج ب�E ال�راسات ن��Nة ال�ول ا
الخ�الف ال�قای�¨ ال���Dمة.  ̂وشارة إلى ال�أث�, اإل(Nابي لالق��اد األخP, على 

) ب�E ث4ائ�ة االق��اد األخP, ٢٠١١الع�الة أ(Pا، ج�ع5 دراسة ال:%�H ون��,ة (
�ة والفق,. أ1ه,ت وال*1ائف الPD,اء في ت:�ی�ها للعالقة واأل>�ث, ب�E ال�غ�,ات ال%

�E رفاه�ة ال%�,، والع�الة ن�ائج ال�راسة أن االق��اد األخP, (ع�ل على ت:
�ة، وح�ا(ة ال�4*ع ال%�*ل*جي. >�ا و"¡د9 >�االج��اع�ة، واالس�غالل األمdل لل�*ارد ال%
 ه_ا االق��اد إلى خلX ال�!"� مE ف,ص الع�ل مE خالل اس�:�اثه لل*1ائف

  الPD,اء ال�ي تع�ل ب�ورها على ز"ادة دخل الفق,اء وت:� مE الهN,ة. 
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إلى أن أل�ان�ا ق�  Pociovălișteanu, et al. (2015)وت��, دراسة 
م أفPل ن�ائج ب�E دول االت:اد األورو+ي، س*اء ٢٠١٢و ٢٠١١سNل5 خالل عامي 

مE ح�µ ت*ل�� ف,ص الع�ل ال���لة ���ادر ال\اقة ال���Nدة، ح�µ أنها حقق5 
�ة في ه_ا ال�Nال ل��ل ع�د ال*1ائف ال�Nی�ة ضعف ما حقق�ه ف,نا %م�!ة ن

وهي ب_ل& ت:�ل أعلى م,>! في م¡ش, االق��اد  وثالثة أضعاف ما حقق�ه إ(\ال�ا،
األخP, عال��ا. أما على ن\اق ال�ول ال4ام�ة، فعلى س%�ل ال�dال (�Ec أن (اه� 

 X�ف,صة ع�ل ج�ی�ة، و"اه� في  ٥١٬١٠٠االق��اد االخP, في األردن في ت:ق
مل�ار دی4ار مE االس��dارات ال�Nی�ة على م�� ع�, س4*ات  ١,٣ضخ ح*الي 

)ILO, 2013 دراسة أج,"5 في ال%,از"ل أن ال4اتج ال�:لي اإلج�الي Eح مPوات .(
%  ١,١٣% س4*"ا، وأن ز"ادة ف,ص الع�ل س�-*ن أس,ع ب4%ة  ٠,٥س��4* ب4%ة 
%H االن�قال إلى اق��اد مD4ف´ ال-,+*ن (ی�4ج ٢٠٣٠و ٢٠١٠ب�E عامي � ،

 ,de Gouvello) )كفاءة ال\اقة، وم�ادر ال\اقة ال���Nدة، وتH4N االن%عاثات
2010) .  

 ،,Pة س*ق الع�ل على ال�4* األخ�fال�4اخي وأن ,�وح*ل تأث�,ات ال�غ
�ع´ تأث�,ات ال�غ�,  Martinez-Fernandez et al. (2010)ناق�5 دراسة 

�, ال*1ائف وال�هارات. ̂ون ل� تق�م PDعلى ت ,Pة ال�4* األخ�c�ال�4اخي ودی4ام
وال�ي تف,  Green Enigma"اللغ! األخP,"  ال�راسة >افة اإلجا�ات ال��علقة بـ

�ف�ة ن�, وتع��� ال*1ائف الPD,اء، إال أنها أك�ت على c� اصةDاؤالت الال�
ال�4افع ال�,تق%ة مE ال*1ائف الPD,اء وال�ي ت�\لH ت,>�! الNه*د على مهارات 

N*ة ال�:*ل واألدوات وال�%ادرات. >�ا أشارت ال�راسة إلى أه��ة وضع أس¨ ل�قل�ل الف
ال�ع,ف�ة ح*ل م�\ل%ات خلX ال*1ائف الPD,اء، وخل�5 إلى أن االق��اد 
 Ãعل ال�4اNع ال��ني والق\اع العام ل��Nه* ف,صة ف,"�ة لل�,>ات وال� ,Pاألخ

  االق��اد9 ن�اCا م��اما. 
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�اسات ال�4* األخChang et al. (2012)  ,Pق�م5 دراسة ت:ل�ال أول�ا ل
"ة وتأث�,ها على خلX و1ائف خP,اء الئقة. وق� ال�ي ت�4هNها ال:c*مة ال-*ر 

�اسات الPD,اء ال�Nی�ة ل� ت�H ت,>�!ها على اس�5N�4 ال�راسة أن ت,>�! ال
ح�ا(ة ال%�<ة ̂و(Nاد ف,ص الع�ل الPD,اء والالئقة، �ق�ر ما >ان ت,>�!ها ی��:*ر في 

�اسات ال�4* االق��اد9 مE خالل ال�\*", ال�-4*ل* جي ك*نها واجهة خP,اء ل
وال�ادرات. وت,جع ال�راسة ه_ا الق�*ر إلى ع�م وج*د تع,"a واضح لل*1ائف 
�� ال*ضع ال:الي ̂وج,اء ال�قارنات ال�ول�ة، >�ا أ1ه,ت �الPD,اء ی�� على أساسه تق
 Xاالس�ق,ار الالئ Eال�!"� م Xاه� في خلال�راسة أن ص4اعات ال\اقة ال���Nدة ت

لى أه��ة وضع رؤ"ة م��,>ة إلCار ت:*"ل لل*1ائف الPD,اء، األم, ال_9 ی¡>� ع
اله�cل االج��اعي وال�4اعي ن:* االن�قال العادل إلى اق��اد أخP, قابل 

ف,>!ت على ال��4�ة ال���امة مE واقع  Jung (2015)لالس��امة. اما دراسة 
�, ال*1ائف. وأشارت إلى أن س�اسات ال�4* PDة في ت�+*4Nاسات >*ر"ا ال�س

في >*ر"ا ل� ت���! �االس��امة،  ٢٠٠٨-,+*ن وال�4ف_ة م4_ عام األخP, ال�Dف´ لل
خاصة وأن ال*1ائف الPD,اء في >*ر"ا تق*م ب4اءا على ال�4* االق��اد9، 
 Eال عPة، ه_ا ف��ة ن�*ذج�ة لل�ول ال4ام�ة �ع��ا عE ال��ار>ة ال�ع%N�و>اس�,ات

�, ال*1ائف ق� ت� على ال\,ق ال�قل��(ة في حف¿ ال%�<ة،PDم�ا جعل الفائ�ة  ك*ن ت
  م4ها م:�ودة.

 ق0اعات االق
	اد االخ��    ٢,٣

 ,dفة وأك�fا ج�ی�ة ت-*ن ن�أص%ح العال� ال�*م في حاجة ماسة إلى ت-4*ل*ج
كفاءة، قادرة على ال:� مE ه�ر ال�*ارد ال\%�ع�ة وتل*ثها مE ناح�ة، وماع�ة على 

_ه األه�اف تغ�,ت ت:ق�X اس�ق,ار ال�غ�,ات ال�4اخ�ة مE ناح�ة أخ,�. ول�:ق�X ه
مفاه�� ال�4اعة مع ن�* مفاه�� االق��اد االخP,، وت:*ل5 إلى ما (�ى 
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�ال�4اعة الPD,اء أو ال��4�ع األخP, وال_9 (ع� أساس ال%4اء لالق��اد 
 Green Manufacturing). و"ع,ف ال��4�ع األخP, ٢٠١١األخP, (أح��، 

�أنه C,"قة ال��4�ع ال�ي تقلل مE ال4فا(ات وال�ل*ث، م�ا ی¡د9 إلى إ�\اء اس�4فاذ 
ال�*ارد ال\%�ع�ة وخف´ >��ات ما ی�خل في م�افE ال4فا(ات.  وه�ف ال�4اعة 
الPD,اء ی��dل في الع�ل على تل%�ة االح��اجات االنان�ة وت:ق�X ال��4�ة 

�<ة وال�*ارد ال\%�ع�ة وال%�,"ة. و"�ل!م االج��اع�ة واالق��اد(ة دون اإلض,ار �ال%
�E >فاءة ال\اقة، ال:� ت:ق�X اله�ف آل�ة االس��dار األمdل لل�*ارد ال���Nدة، ت:
مE ال�Dلفات، و̂عادة االس��Dام وال��و", اع��ادا على اس��Dام ت-4*ل*ج�ا م�*افقة مع 

و ت*ل�� ال�*اد ال%�<ة، واك��اف وت\*", معارف ج�ی�ة تH4N أو تقلل مE اس��Dام أ
 ,Baruah & SatapathyالD\,ة س*اء في ت���� أو ت�4�ع ال�N�4ات 

). و+_ل& تع!ز ال�4اعة الPD,اء األن�اÃ ال���امة لإلن�اج واالس�هالك، (2015
أ9 تل& ال�ي ت�� �ال-فاءة في اس��Dام ال�*ارد وال\اقة ومD4فPة ال-,+*ن 

ت,>! أج�4ة ال�4اعات الPD,اء على ومD4فPة ال4فا(ات وغ�, ال�ل*ثة واآلم4ة. و 
�E إن�اج�ة ال�*ارد واألداء ال%�<ي �اس��,ار �, ال�4اعات ال�ي تاه� في ت:PDت

(UNIDO, 2011)   .  

وت:�اج ال�ول ال4ام�ة إلى ت*س�ع ق\اعها ال�4اعي ل�Dف�ف وCأة الفق,، 
���E م�*"ات ال�ع��ة. بأن  وتق�(� اللع وال�Dمات، وخلX ف,ص الع�ل، وت:

�ا ش�ی�ا ونP*ب في ال�*ارد، م�ا یه�د ف,ص >�الع�ی� مE ه_ه ال�ول ت*اجه ت�ه*را ب
�, ال�4اعات وس�لة فعالة لل�ول PDام. و"ع�%, ان�هاج ت��ال�4* االق��اد9 ال�
ال4ام�ة ل�:ق�X ن�* اق��اد9 م��ام وتع!"! االق��ادات ال���امة، و"��ل ذل& 

�E ع�ل�ات اإل�اسات، وت:ن�اج ال�4اعي، واإلن�اج�ة ال�ي ت�� �cفاءة وضع ال
�, ال�4اعات مE م!ا(ا اق��اد(ة  اس��Dام ال�*ارد.PDعلى ت Hال ع�ا ی�,تPه_ا ف
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ك�Dف�ف مع�ل الفق,، تع!"! أمE ال\اقة وال�:ة والالمة، ز"ادة ف,ص الع�ل، 
.(Xاب  وخف´ ال�-ال�ف مE خالل اإلن�اج ال*ف�, (ال�,جع ال

��ا  Stoyanova & Harizanova (2015)ق�م5 دراسة �ت:ل�ال وتق
لألوضاع ال,اه4ة في بلغار"ا ف��ا (YD ال�:*ل إلى الق\اعات الPD,اء الق��ادها 
مE ح�µ تأث�,ها على خلX ال*1ائف الPD,اء، م��,ة إلى أن ال�4* األخP, ه* 

لعال�. ال�cل ال*ح�� لل��4�ة ال���امة س*اء ل%لغار"ا أو ل�ول أورو+ا أو ح�ى ل�ول ا
ك�ا اك�ت ال�راسة على أن ت\*", االق��اد األخP, س�*ل� ق*ة ع�ل ج�ی�ة 
وع�ل�ات نقل وت:*"ل للع�الة ب�E الق\اعات وأس*اق الع�ل ال��Dلفة. اع���ت 
ال�راسة على ت:ل�ل م�\ل%ات ال�:*ل وال�عای�, ال�ي (��4 عل�ها في لل:�*ل على 

.  وق� خل�5 ال�راسة إلى أن ال!"ادة ال��*"ل الالزم الس�:�اث ال*1ائف الPD,اء
في ع�د ال*1ائف الPD,اء ال�ي ت*ل�ت خالل العق� األخ�, في دول أورو+ا ن��Nة 
�اسات وال�%ادرات في مNال ال�*1�ف وال%�<ة تف*ق ع�د ال*1ائف في ل��Dلف ال
الق\اعات ال�¡ث,ة سل%ا على ال%�<ة، >�ا وأن ع�د و1ائف الق\اعات غ�, ال��(قة 

>�  ة تقل وتع*ضها ف,ص الع�ل ال�Nی�ة ال�ي تف,ضها ت�4�ة االق��اد األخP,.لل%

ی*ف, االق��اد األخP, ف,صا هائلة لDلX ف,ص الع�ل مE خالل 
الق\اعات ال�4اع�ة ال*اع�ة في مNال ال��4�ة ال���امة، وال�ي تع�%, مN�4اتها ذات 

Eة م>��ة مE ح�µ ت*ل�� م*ارد م��Nدة او ح�ا(ة ال%>�ح�د ال�ل*ث، ح�µ  فائ�ة ب
تق,", ب,نامج األم� ال��:�ة لل%�<ة إح�� ع�, ق\اعا لالق��اد األخP,، ت��dل في 
�احة، ال4قل، ال!راعة، ال%4اء، ال��ن، ال\اقة، ال���، الغا�ات، ال�4اعة، ال

ت,>! ال�راسة على ق\اعات االق��اد  .(UNDP, 2011)ال4فا(ات، وال��اه 
��امة، إدارة ال4فا(ات، إدارة ال��اه، ال\اقة ال���Nدة، ال!راعة الخP, ال�ال�ة: األ�

  .)2ت*ضح في شcل رق� (ال4قل ال���ام، واألب4�ة الPD,اء 
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Eة وال�ع�ی� Arabه_ا وق� وجه5 ال��f4ة الع,+�ة لل��4�ة ال�4اع
Industrial Development and Mining Organization (AIDMO) ،

 Economicواالج��اع�ة له�<ة األم� ال��:�ة لغ,+ي آس�او>_ل& الل4Nة االق��اد(ة 
and Social Commision for Western Asia (ESCWA)   ن�ائها لل�ول

الع,+�ة ض,ورة الع�ل على ت%4ي مفه*م ال�4اعة الPD,اء �اع�%اره أح� ال%�ائل 
 ، و>_ل& ض,ورة اتDاذ٦ال��4cة ل�ع�یل م4هج ال��4�ة ال�4اع�ة وتع!"! االس��امة

"، وذل& في س%�ل معالNة األزمات االق��اد(ة ٢٠م*قفا م*ح�ا أزاء أه�اف "ر"* 
ال�ي ت*جهها وحل م�اكل الفق, وال%\الة، وال�Pي مق�ما في ن�*ها االق��اد9 
ب�,ش�� اس�هالك ال�*ارد ال\%�ع�ة وال�Dف�ف مE ح�ة ان%عاثات ال-,+*ن (اإلسc*ا، 

٢٠١١.(  

  

  

  

  

  

  

                                                 
٦
، ح�ل "ال	Oاعات ال���اء ودورها في تع��l ال
O'�ة ٢٠١١س�
'��  ٢٩-٢٨في ن�وتها ال
ي عق�ت في  

 The Role of Green Industries in Promoting االق
	اد"ة واالج
'اع�ة في ال�ول الع��6ة"

Socio-Economic Development in the Arab Countries.  
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) aل رقb٢ش	
  اد االخ��) ق0اعات االق

 

 

 

  

  

  

  

 

  
  ل'	�ر: مC إع�اد ال�احHات.ا

٣.  �ال��ائف تIارب وت��"ات &ع£ ال�ول ال'
ق�مة والOام�ة في ت�ل�

 ال���اء

C,ح5 الع�ی� مE ال��f4ات ال�ول�ة م4_ إCالق ب,نامج األم� ال��:�ة لل%�<ة 
م ل�%ادرة االق��اد األخP, ب,امج ج�ی�ة لل�أك� مE إمcان�ات ٢٠٠٨في عام 

االق��اد األخP, على ال��*"ات ال-ل�ة والق\اع�ة في خلX ال*1ائف الPD,اء. 
4C*ال�%ادرات ال Eم ,�d-ونف_ت ال Eم ,dة ألك>��ة ب�ع� مE ب,نامج األم� ال��:�ة لل%

٢٥  E�. وال�*م أص%ح االق��اد األخP, م\ل%ا ٢٠١١و ٢٠١٠دولة خالل العام
أساس�ا تعى إل�ه معf� دول العال� ال��ق�مة م4ها وال4ام�ة، مع األخ_ في االع�%ار 

النقل 
  المستدام 

األبنية 
 الخضراء  

 ةطاقال
 متجددةال

إدارة 
زراعة ال المياه

   المستدامة

إدارة 
 النفايات

ق0اعات 

االق
	اد 

األخ�� 
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وت��, ب�فاوت اإلمcانات، الف,ص وال�:�(ات مE دولة ألخ,� ومE ق\اع آلخ,. 
�, مE ال%ل�ان ال��ق�مة، >أس�,ال�ا وال�ا�ان ودول االت:اد d-ات إلى تق�م ال�األدب
�فة وت\*", اله�اكل الPD,اء. ول� ته�ل ال�ول f4ا ال�األورو+ي في مNال ال�-4*ل*ج
�&، وج4*ب cال� ،E�ال4ام�ة ب_ل جه*د واض:ة في ه_ا ال�Nال >ال%,از"ل، ال�

   أف,"ق�ا.

أ)، وردت الع�ی� مE األمdلة لل�Nارب ٢٠١٣لع�ل ال�ولي (وفي تق,", مH�c ا
�ة، >�العال��ة وم%ادرات ال�ول في تع!"! ال�:*ل لالق��اد األخP, واالس��امة ال%

  ن�رج أه�ها على س%�ل ال�dال ال ال:�, في ال�Nول ال�الي:

) aول رق�ال'�ادرات ال�ول�ة في مIال االق
	اد األخ�� وال��ائف  ) &ع£١ج

  ءال���ا

  ال'�ادرات ال���اء  ال�ولة

ال*ال(ات 
  ال��:�ة

ق,ا�ــــة  ٢٠٠٩خ�ـــY القــــان*ن األم,"cــــي ال�ع4ـــي �االن�عــــاش و̂عــــادة االســـ��dار لعــــام 
ـــة  ١٠٠ ـــ�ر"H الع�ال مل�ـــار دوالر فـــي مNـــال االســـ��dارات الPDـــ,اء، و"�Pـــ�E ذلـــ& ت

ال\اقــة وأر+ــاب ال��ــار"ع فــي الق\اعــات الPDــ,اء >�لــ& العاملــة فــي مNــال اســ�ع�االت 
 أو ال\اقة ال���Nدة وفي مNال ال%4اء ال���ام.

  ف,نا

 Eــــا مــــا ی!"ــــ� عــــمل�ــــار دوالر أم,"cــــي لــــ�ع� وتع!"ــــ! ال�*جهــــات  ٦٠٠خ��ــــ5 ف,ن
-٢٠٠٩الPDــــ,اء، وذلــــ& ��*جــــH اتفاق�ــــة ال�ائــــ�ة ال�ــــ��ی,ة الDاصــــة �ال%�<ــــة للف�ــــ,ة 

٢٠٢٠ Grenelle de l’Environment وال�ـي نـ�ج ع4هـا اسـ�:�اث مـا ، Eی!"ـ� عــ
  .٢٠١٢ألف و1�فة م%اش,ة ح�ة عام  ٣٠٠

  ال�ان�ا

تعـــ� أل�ان�ـــا ال�ـــ*م ثـــاني أك%ـــ, األســـ*اق األورو+�ـــة اســـ��dارا فـــي ال\اقـــة ال��Nـــ�دة �عـــ� 
ال��ل-ـــة ال��:ـــ�ة ســـ*اء فـــي إن�ـــاج Cاقـــة ال,"ـــاح أو ال\اقـــة ال��ـــ�ة و+أحـــ�ث ال�ق4�ـــات 

مل�ـار دوالر  ١٣,٢ت إلـى ل�:ق�X أه�افها الPDـ,اء، ح�ـµ وصـل حNـ� هـ_ه االسـ��dارا
(UNEP, 2017 "&ـ�تعـ�  National Geographic. وفقا ل�Nلة "ناشـ�*نال ج�*غ,اف
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، ح�ـــEnergiewende µأل�ان�ـــا رائـــ�ة ال�:ـــ*ل ال�ـــار"Dي ل�ـــا عـــ,ف بــــ "ثـــ*رة ال\اقـــة" 
�ة �ال�:*ل مE ال*قـ*د األحفـ*ر9 إلـى اسـ��Dام م�ـادر ال\اقـة >�سع5 ل:ل ال��اكل ال%

�فــة وال��Nــ�f4ــ� ال-ه,+ــاء وع�ــ�ت ال�دة خاصــة ال\اقــة ال��ــ�ة وCاقــة ال,"ــاح فــي ت*ل
إلى ت�4�ع ال�*اد األساس�ة فـي مNاالتهـا ال:�*"ـة إلـى مـ*ارد م�Nـ�دة. وت�ـcل إنNـازات 
أل�ان�ـا فـي األشـعة ال��ـ�ة وCاقـة ال��ـاه وال,"ـاح "معNـ!ة خPـ,اء" جعلـ5 مـE ال�N,+ـة 

وال�ـي  Energiewendeس�اسـات ال\اقـة  األل�ان�ة أن�*ذجا عال��ا. وق� ت�dل5 أه�اف
: رفع ماه�ة م�ـادر ال\اقـة ٢٠٢٠، ت:ق�X ما یلي �:ل*ل عام ٢٠١١وضع5 لعام 

 Eـــ�دة فـــي اســـ�هالك ال-ه,+ـــاء مـــN١٧ال�� Eواســـ�ه�اف ٣٥% ̂ولـــى مـــا ال (قـــل عـــ ،%
م، تـ*ف�, ق\ـاع ال\اقـة ٢٠٥٠% مE ال\اقة ال��Nـ�دة فـي هـ_ا ال�Nـال �:لـ*ل عـام ٨٠

�ألـف عامـل لل��ـغ�ل فـي  ٣٠٠*ن و1�فة ج�ی�ة، مع ت*1�ف ما ی!"� عـE ال���Nدة ل�ل
ألـف عامـل لل��ـغ�ل فـي مNـاالت ب4ـاء ال�%ـاني  ٣٠٠مNاالت ال\اقة ال���Nدة، و>ـ_ل& 
  عال�ة ال-فاءة في اس��Dام ال\اقة.

  ال%,از"ل

ت��ــ�ر ال%,از"ــل قائ�ــة الــ�ول ال4اشــ<ة مــE ح�ــµ األداء م:ــ,زة ال�,>ــ! العاشــ, عال��ــا، 
ل�,>ـ! الdـامE ع�ـ, مــE ح�ـµ ال��ـ*ر ال�ـ:ي ل�¡شــ, االق��ـاد األخPـ,، تــ%قها وا

) >�ولة ناش<ة.  و"��dل ال�:�9 األك%, في ال%,از"ـل >*نهـا ١٢في ذل& ال��E (ال�,>! 
أك%ــ, بلــ�ان العـــال� مــE ح�ــµ الغا�ـــات ال��ار"ــة وثالـــµ أك%ــ, دولــة مـــE ح�ــµ ان%عاثـــات 

 ٧٨٩لغا�ات. ه_ا فPـال عـE وجـ*د مـا (قـارب ، ن�فها ن��Nة إزالة ا٢٠١١ال�ف�<ة في 
ألـــف عامـــل (�ـــار>*ن ��ـــcل م%اشـــ, فـــي األن�ـــ\ة القائ�ـــة علـــى الغا�ـــات. وفـــي ســـ%�ل 
م*اجهة هـ_ا ال�:ـ�9 اح�Pـ54 ال:c*مـة ال%,از"ل�ـة ال*1ـائف الPDـ,اء >ع�4ـ, أساسـي 

4�ــــــة، واســــــ�عان�f4�� 5ــــــة الع�ــــــل ال�ول�ــــــة C*ــــــة ال�ل�4ف�ــــــ_  ILOفــــــي س�اســــــ�ها اإلن�ائ
��ها. قـــ�م5 اســـ�,اتN�ILO  ــــ,اءPDــــ_ الع�لـــي لل*1ـــائف ال�الــــ�ع� ال�ق4ـــي ل�\ـــ*", ال�4ف

. Programa Empregos Verdes٧ضـ�E اتفاق�ـة "ب,نــامج ال*1ـائف الPDـ,اء" 
ألــف  ٢٠وتــ�ر"H  ألــف و1�فــة خPــ,اء ج�یــ�ة ٣٠ت*لــ� عــE هــ_ه االتفاق�ــة اســ�:�اث 

                                                 
٧ ��ام ال0اقة ت'HلJ اس
�ات��Iات ال�عa في الع�
ی� مC ال�Oاحي أب�زها: ال'@ارQة في ف�ق الع'ل ال'ع�زة الس

ال@'�5ة في ب�امج اإلسbا، دراسة م@bالت صغار ال�ارع�C في إن
اج ال�ق�د ال���9، ال'5اع�ات ال
ق�Oة 

ع'ل إلع�اد وتOف�S ب�امج الع'ل الالئ/ في والی
ي &اه�ا ومات� غ�وس، و¦ع�اد الع�ی� مC ورش الع'ل ح�ل ال

 الالئ/ وال��ائف ال���اء خاصة ف�'ا "�
: &ق0ع األخ@اب في غا&ات األمازون.
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dة، اضــــافة الــــى ضــــخ اســــ���ارات فــــي عامــــل فــــي ت,>�ــــH وصــــ�انة األن�fــــة ال��ــــ
االق��ـــاد األخPـــ, ل*ال(ـــة �اه�ـــا فـــي ســـ%�ل ت*ل�ـــ� و1ـــائف خPـــ,اء فـــي تـــعة أن�ـــ\ة 

�ة. �  اق��اد(ة رئ

&�cال�  

ـ�& فــي رئاســ�ها cــ��امة قائ�ـة أول*"ــات ال�ت�ـ�ر ال�4ــ* األخPـ, وتع!"ــ! ال��4�ـة ال�
 E",عــة الع�ــ*Nل�G20 ــ,ات ال�4ــاخ للف�ــ,ة�، ف:ــ�دت مــE خــالل ب,نامNهــا ل�*اجهــة تغ

ــــات الغــــازات ال�ف�<ــــة ب4ــــ%ة  ٢٠١٢-٢٠٠٩ % �:لــــ*ل عــــام ٥٠هــــ�ف خفــــ´ ان%عاث
م. عـاد ال��ـ,وع �الع�یـ� مـE ال�4ـافع م4ـ_ العـام ٢٠٠٠م�ا >ان5 عل�ه في عـام  ٢٠٥٠

ــــة ادخــــارات تقــــارب  ٦٥١األول، مــــE أب,زهــــا اســــ�فادة  دوالر مل�ــــ*ن  ٧٠م�ــــ,وع، تع%<
 ��  و1�فة دائ�ة.  ٥٧٥٨أم,"cي، ت*ل

ج4*ب 
  أف,"ق�ا

ــــا علــــى اتفاق�ــــة االق��ــــاد األخPــــ, لعــــام  �>أحــــ�  ٢٠١١وقعــــ5 حc*مــــة ج4ــــ*ب أف,"ق
اتفاق�ــات مــار ال�4ــ* ال�Nیــ� فــي ال�ولــة، وال�ــي ی�:ــ�د فــي إCارهــا هــ�ف ت*ل�ــ� مــا ی!"ــ� 

 Eفة ج�ی�ة �:ل*ل  ٢٠٠ع�األخPـ, واألن�ـ\ة في مNاالت االق��اد  ٢٠٢٠ألف و1
�, االق��اد في مNاالت ال!راعة، ال\اقة، ال%4اء، وال4قل.PDة إلى ت� ال,ام

 ك�%*د(ا

4�ـــــة فـــــي >�%*د(ـــــا لعـــــام C*ـــــة ال\Dـــــ, وال�:فـــــ!  ٢٠١٠ر>ـــــ!ت الPعلـــــى ال�4ـــــ* األخ
ــــات ال��Pــــعفة.  ــــة الف< ــــ*مي وال�ــــ�:�ث لل*1ــــائف، فPــــال عــــE ح�ا( لالق��ــــاد الق

ل�ـال ال%�ـ,9 شـ,Ã أساسـي ل�:ق�ـX ال�4ـ* االق��ـاد9 واع�%,ت أن االس��dار فـي رأس ا
ال��ـــ� �االســـ��امة، األمـــ, الـــ_9 (عـــ!ز مـــE تPDـــ�, االق��ـــاد مـــE خـــالل ال*1ـــائف 

 الPD,اء وف,ص الع�ل الالئقة.

  ك*ر"ا

�اتها N�C,حـ5 ج�ه*ر"ـة >*ر"ـا خ\\هـا حـ*ل "سـ%�ل مـ�ق%ل4ا: ال�4ـ* األخPـ," واسـ�,ات
ـــ�ة للف�ـــ,ة �Dـــة وخ\�هـــا ال�4C*ألـــف  ٨١٠م، وال�ـــي ت*لـــ� مـــا (قـــارب ٢٠١٣-٢٠٠٩ال

و1�فــة ب4ها(ــة الD\ــة، فPــال ع�ــا ت,مــي إل�ــه هــ_ه الD\ــ· مــE تع!"ــ! القــ�رة ال�4افــ�ة 
 لالق��اد وم*اجهة تغ�, ال�4اخ وت,وج لل�*جه ن:* ن�* مDف´ لل-,+*ن.

E�  ال�

ال�*اضـ�ع األساسـ�ة الق��ـادها  ٢٠١٥-٢٠١١ح�دت ال��E خ\�ها ال�Dاس�ة للف�ـ,ة 
 4٤٦٨هــا ال:ـــ� مــE الفـــ*ارق االج��اع�ــة وال:فـــا× علــى ال%�<ـــة، ف*ضــع5 مـــا (قـــارب وم

مل�ـــار دوالر أم,"cـــي لالســـ��dار فـــي تPDـــ�, الق\اعـــات األساســـ�ة وخاصـــة ق\اعـــات 
�فـــة، وتــ�و", و̂عـــادة اســ��Dام ال4فا(ـــات. والع�ــل فـــي f4ــا ال�ال\اقــة ال��Nـــ�دة، ال�-4*ل*ج

ألــــف م�4ــــأة مــــا  ٣٥ال%�<ــــة وال%الغــــة  ال�ــــ4اعات ال����Dــــة أو ذات ال�ــــلة �:�ا(ــــة



 ٣١/١٠/٢٠١٨ د/ ع�لة ع��ال�'�� &�ار%  -ناد"ه ع�اد ع��الغفار د/                   ت���� ال��ائف فى �ل ال
��ل لالق
	اد االخ�� 

 ١١٧                                    المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة                

 
 
 
 
 
 
 

 مل�*ن عامل.  ٣(قارب 

E�  الفل%

4�ــة ال�ع4�ــة �ال%�<ــة وتغ�ــ,ات ال�4ــاخ (C*ــ�54 خ\ــة الع�ــل الPز"ــادة ٢٠٢٠-٢٠٠٩ت (
فــ,ص الع�ــل و>ــH العــ�� فــي ال�ــ4اعات والDــ�مات ال_>�ــة مــE ح�ــµ ال�4ــاخ. وقــ� 

العاملــة ��ــا ی�*افــX مــع هــ�ف5 األن�ــ\ة ال�\,وحــة إلــى ت:ــ�E وت\ــ*", مهــارات القــ*ة 
CلــــH ال�ــــ4اعات ال_>�ــــة فــــي مNــــال تغ�ــــ, ال�4ــــاخ، رصــــ� ت*ل�ــــ� ال*1ــــائف الPDــــ,اء 
وت\*", نfام ل_ل&، اس�:�اث األل�ات ال�%�-ـ,ة لل��*"ـل ت-فـل اسـ��امة سـ%ل العـ�� فـي 

 ال�4اXC ال,"ف�ة وال�4اXC األكd, تأث,ا ب�غ�, ال�4اخ.

�ا�  إن�ون

�ا مE خالل خ\ـة�4�ـة ال�ع4�ـة ��*اجهـة تغ�ـ,ات ال�4ـاخ لعـام  تعه�ت إن�ونC*الع�ـل ال
% �:لــ*ل ٤١% C*عــا، وحــ*الي ٢٦ب�Dفـ�´ ان%عاثــات غــازات ال�ف�<ــة ��عـ�ل  ٢٠٠٧
مـــE خـــالل الـــ�ع� الـــ�ولي. >�ـــا واســـ�:�ث5 خارCـــة C,"ـــX علـــى مـــ�*�  ٢٠٢٠عـــام 

ــــاخي وال�-�ــــف معهــــا م�Pــــ�4ة ال*1ــــائف  الق\اعــــات لل�Dف�ــــف مــــE آثــــار ال�غ�ــــ, ال�4
 ,PDاء.ال 

ج�ه*ر"ة 
م�, 
  الع,+�ة

 The Decent Jobs for Egypt’sأس¨ م�,وع ال*1ائف الالئX لل�%اب ال��,9 
Young People (DJEP) project  )DJEP ـة�) ب��*"ل مE وزارة ال�¡ون الDارج

ف,صــة ع�ــل لل�ــ%اب،  ٣٠٠٠) ب�ــه�ل أكdــ, مــDFATD Eوال�Nــارة وال��4�ــة ال-�4(ــة (
مـــع ال�,>�ـــ! ��ـــcل خـــاص علـــى خلـــX فـــ,ص ع�ـــل خPـــ,اء علـــى ال�ـــ�*"�E ال�:لـــي 
والـــ*4Cي. ال�ـــ�*� ال�:لـــى فـــي ثـــالث م:افfـــات �ال�4�ـــا و+*رســـع�� وال%:ـــ, األح�ـــ,. 

لل*1ــائف الPDــ,اء ع%ــ, ســاع�ت ال�ــاه�ات فــي خلــX الــ*عي حــ*ل الف*ائــ� ال�:��لــة 
  ع�ة ق\اعات في م�,.

االمارات 
الع,+�ة 
  ال��:�ة

 لعـــام األخPـــ, االق��ـــاد ل�¡شـــ, وفقـــا- ع,+�ـــا األولـــى ال��:ـــ�ة الع,+�ـــة اإلمـــارات تعـــ�
 ال�غــ,ب �عــ� ع,+�ــا والdان�ــة ال�ــ:ي، ال��ــ*ر ح�ــµ مــE ٢٨ ال�,>ــ! ب�%*ئهــا -٢٠١٦

 ال�عـــــاون  مNلـــــ¨ دول ســـــائ, تفـــــ*ق  و+ـــــ_ل& األداء. ح�ـــــµ مـــــE عال��ـــــا) ٤٥ (ال�,>ـــــ!
�, الDل�Nيdcلل\اقـة ال��!ایـ� اسـ�هالكها رغ� ال�ولة واس�فادت .�٨ Eـاه�ات مـ أك%ـ, م

                                                 
٨
   �Q�'في ال C7ها ق�0 ول�ر ال'�5ي، تعق�	
)، ومC ح�G األداء ٦٥) فع'ان (٦٢یل�ها ال5ع�د"ة ( ٥٧ف'C ح�G ال

 �Q�'عها ع'ان في ال�
 ).٧٨) فق�0 (٧٧یل�ها الJl�7 ( ٧٢ت



 ٣١/١٠/٢٠١٨ د/ ع�لة ع��ال�'�� &�ار%  -ناد"ه ع�اد ع��الغفار د/                   ت���� ال��ائف فى �ل ال
��ل لالق
	اد االخ�� 

 ١١٨                                    المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة                

 
 
 
 
 
 
 

Eــ�دة ال\اقـة مـNأج4ــ�تها ٢٠١٥ ی4ـای, فــي ال�ولـة وضــع5 ال�:لـي. اق��ــادها فـي ال�� 
 ال�%ــادرات شــ�ل5 .٩ م�4ــ*ع أخPــ, اق��ــاد إلــى اإلمــاراتي االق��ــاد ل�:*"ــل الPDــ,اء
4�ـــةC*ـــارات ســـ�ة ال فـــي االســـ��dار الPDـــ,اء، ال\اقـــة مـــE: >ـــل تPـــ�54 م:*ر"ـــة م

 وم%ــادرة الPDــ,اء، ال:�ــاة ال�4ــاخ، تغ�ــ, آثــار الPDــ,اء، ال��ی4ــة األخPــ,، االق��ــاد
��ها خـــالل ومـــE األخPـــ,. االق��ـــادN� مـــE الع�یـــ� اإلمـــارات تـــ�ه�ف ٢٠٣٠ اســـ�,ات

ـــافع ـــ�ت م4هـــا االق��ـــاد(ة ال�4 �ـــ�E ی�ـــ,اوح مـــا *ل ـــف ١٦٥-١٣٩ ب ـــة أل ـــ�ة و1�ف  فـــي ج�ی
 ال��ــ�ة، ال\اقــة م:\ــات ت�ــغ�ل ال�N4ــ!ة: ال�%ــادرات أهــ� ومــE الPDــ,اء. ال�Nــاالت

 و̂عـادة الPDـ,اء، ال�*اصـفات وفـX ال�%ـاني ت:ـ�E ال�ـ��امة، الـ,9  بـ,امج ال��اه إدارة
     ال��*ل�ة. ال�ل%ة ال4فا(ات إج�الي مE % ٢٢,٦ ت�و",

Gاح�اد ال� . ١٠ال'	�ر: مC إع

Economy Green Global  األخP, لالق��اد العال�ي ال�¡ش, أ1ه,
Index ت��ر ٢٠١٦ لعام �"* �إح,ازها األداء ح�µ مE العال� دول لقائ�ة ال
 ال�:ي وال��*ر ال�ع,فة ح�µ مE أما ف4ل�4ا. في ال4,و"ج تل�ها نق\ة، ٧٧,٦١
 ال*ال(ات تل�ها درجة، ٩٧,٧٤ �:,ازها ال�ول قائ�ة أل�ان�ا ف����ر العال�ي، لل�¡ش,
�ة ال��:�ةc",) 2016( فال�ن�ارك األمTamanini,. �العال� (�ه�ه ما رغ Eت\*ر م 
�ة، واللع ال�Dمات ل�Nارة م�ارع>� ه_ا عE ما ن*عا �ع�� الع,+ي العال� ن�N ال%
 وال%الغة ال�Nارة له_ه ال-ل�ة الق��ة مE %١ ن%ة ماه��ه ت�ع�� ال ح�µ الق\اع،

 اءس*  لل%�<ة ال���Dة ال�,اك��ة ال��!ان�ة ن%ة ت�ع�� وال ه_ا دوالر. بل�*ن  ٦١٨
Eم Xة أوال��ارف ال�4ادی� مE %٦ وال�اع�ات الق,وض X",C عE ال��4*"ة الع,+

    .)٢٠١٦ ،وه�%ة وش,ق*ش( االج�ال�ة م�!ان��ها

                                                 
�ةـ وال
عاون ب�C وق� تa إن@اء مIل©  ٩Oاألج Sف�O�5/ ل�'ان تO
اإلمارات لل
O'�ة ال���اء ل�
�لى ع'ل�ة اإلش�اف وال

  الIهات االت�اد"ة وال'�ل�ة وأص�اب ال'	الح.


} الع'ل ال�ولي (  ١٠bادا على ب�انات م'
 ،Tamanini et al. (2016) ،Kunzing (2015)أ)، ٢٠١٣و ٢٠١٢اع
Raingold (2011) ،Ministry of Environment & Water (2014).     
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ال��ائف ال���اء في ال''ل7ة الع��6ة ال5ع�د"ة في �ل ال
�جه  .٤

 لالق
	اد األخ��

�عج ش�ل5 >%�,ة ت�4*"ة Cف,ة ال�اض�ة األر+عة العق*د خالل ال��ل-ة شه�ت� 
 وال�\*", وال4قل وال�4اعة وال\اقة وال�:ة وال�عل�� >االق��اد ال:�اة مNاالت
 9,P:ها، ال,�أكd, دول العال� ان�اجا لل4ف·، وثان�ها مE  ال��ل-ة تع�%, ح�µ وغ

�ات ال4ف· العال�ي). و+ال4%ة ل%�<ة ٢٥ح�µ حN� االح��اCي ال4ف\ي (Cا�% مE اح�
�ة في العال�  ٢٩الـ  األع�ال، جاءت ال��ل-ة في ال�,>!ألكd, االق��ادات ت4اف

 �*��ة العال��ة" ٢٠١٦دولة في عام  ١٤٤على م، وهي ١١حH "م¡ش, ال�4اف
ب_ل& ت:�ل ال�,ت%ة الdالdة على م�*� ال�ول الع,+�ة �ع� >ل مE اإلمارات وق\, 

(Schwab, 2016).  

 Eك�ا وشه� ق\اع ال�4اعة �ال��ل-ة ت\*رًا م\,دًا أح,ز خالله الع�ی� م
اإلنNازات ال*اض:ة، في 1ل ال�ع� ال_9 ت*ل�ه ال�وله للق\اع، ول�ا له مE دور في 
�5 ال��4�ة ال�4اع�ة دع� fة واالق��اد(ة. ولق� ح�N�ت:ق�X أه�اف ال�ولة االس�,ات

�ة الالزمة للق\اع ال�4اعي، ح�µ ك%�, مE ال�ولة مE خالل ت*ف�, ال4%�ة ال��:
اتPح ذل& مE خالل إن�اء الع�ی� مE ال��ن ال�4اع�ة ���Dلف م4اXC ال��ل-ة. 
 ·\Dال _�مE جانH آخ, >ان ل�%ادرات الق\اع الDاص وم�ار>�ه� في ت4ف
�ة لل�ولة ال�ور الهام في ت:ق�X إنNازات ال��4�ة ال�4اع�ة، ح�µ ارتفع N�االس�,ات

م�4عًا في عام ٧٬٧٤١م إلى ١٩٧٤م�4عًا في عام  E٢٠٦ ع�د ال��انع م
٢٠١٦ Eم. وق� >ان ل_ل& األث, ال*اضح على ز"ادة الع�الة خالل نف¨ الف�,ة م

                                                 
١١

  �Q�'ال Cالي م�
، ثa ٢٥، ٢٤، ٢٠، ١٨والي  ١٧مع األخS في االع
�ار ب
�اجع مbانة ال''ل7ة ول�'© س�Oات على ال
، وذلR ل
�اجع ب�Kة االق
	اد ال7لي الOاجa عC ال'�ازنة ال��bم�ة وارتفاع مع�الت ٢٠١٦وح
ى  ٢٠١١مSO عام  ٢٩

�خ�ات الق�م�ة.ال
��a مع ت�اجع ال' 
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(ص�4وق ال��4�ة ال�4اع�ة  اآلف عامل إلى أكd, مE مل�*ن عامل ١٠ح*الي 
). >�ا ت\*ر الق\اع ال!راعي ل�%لغ إج�الي ال4اتج ال�:لي مE ٢٠١٨الع*د9، 

% مE إج�الي ال4اتج ٢,٣مل�ار ر"ال ( ٦٠ح*الي  ٢٠١٦ل!راعة خالل عام ا
ال�:لي)، م�ا أتاح ف,صة ت��ی, الع�ی� مE ال�:اص�ل وال�N�4ات ال!راع�ة 

ألف عامل  ٦٧٠وال:�*ان�ة للDارج، >�ا و+لغ ع�د العامل�E في الق\اع ال!راعي 
  ).٢٠١٧تق,"%ا (م¡سة ال4ق� الع,+ي الع*د9، 

!"ادة الcان�ة وال��4�ة االق��اد(ة واالج��اع�ة ال,"عة في وق� أدت ال
وت:ق�X مع�الت عال�ة مE ال��4�ة الع�,ان�ة إلى ح�وث الع�ی� مE اإلض,ار  ال��ل-ة،

وال%�<ة، >ان مE أب,زها تل*ث اله*اء خاصة في ال��ن ال�ي ت�¨ ال�*ارد ال\%�ع�ة 
ال��:,، والع�ی� مE األخ\ار ال-%,� وال�4اXC وال��ن ال�4اع�ة، ز"ادة مع�الت 

ال�ي تP, �ال:�اة الف\,"ة. ه_ا عالوة على ال4قY في اح��اCي ال��اه الN*ف�ة مع 
% تق,"%ا مE ان%عاثات ثاني ٩٢انDفاض م�*� ج*دتها. أسه� ق\اع ال\اقة ب4%ة 

�� ال-,+*ن (م4ها% ن�اج ت*ل�� ال-ه,+اء وت:ل�ة ال��اه وال4قل ال%,9). ه_ا ٦٦ أك
,�ن�ائج ال�راسة ال�ي أج,اها ال%4& ال�ولي و+ال�عاون مع اله�<ة العامة لألرصاد  وت�

وح�ا(ة ال%�<ة ح*ل ال:�ل ال-لي ل�ل*ثات ال%�<ة في ال��ل-ة إلى االرتفاع في مع�ل 
م. أشارت ال�راسة ١٩٩٢مقارنة ��ا >ان عل�ه في عام  ٢٠١٤ان%عاث ال�ل*ثات لعام 

�� ال-%,"5 وأكاس�� ال4��,وج�E وال�قائX العالقة، إلى ارتفاع مع�ل ان%عاث ثاني أك
وذل& ت!ام4ا مع االرتفاع في ع�د ال�:\ات الDاصة ب�*ل�� ال-ه,+اء و+�:ل�ة ال��اه 

% تق,"%ا. وق� ساه� االس��,ار في ال!راعة ١٠٠م ب4%ة ٢٠١٢-١٩٩٢خالل الف�,ة 
ال��اه الN*ف�ة  % م٨٥Eال�قل��(ة في اس�4!اف >��ات >%�,ة مE ال��اه الN*ف�ة (

العامة لألرصاد وح�ا(ة ال%�<ة،  (اله�<ة لل!راعة) وارتفاع اس�هالك الف,د لل��اه
٢٠١٧(   .  
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 ,Pامة وال�:*ل لالق��اد األخ��وعل�ه اس�ه�ف5 ال��ل-ة ت:ق�X ال��4�ة ال�
�اسة ال*اع�ة لل�*جهات ال��ق%ل�ة لل�ولة ال,ام�ة إلى ت:ق�X رفاه�ة �اع�%اره ال

ECن  ال�*ا*< Eال عPه_ا ف ،Xف,ص الع�ل الالئ ,��E ن*ع�ة ال:�اة وت*فوت:
االق��اد األخP, "نfام اق��اد9 ی�علX �إن�اج وت*ز"ع واس�هالك ال%Pائع 
�E رفاه ال%�,، وال (ع,ض في ال*ق5 نفه األج�ال وال�Dمات، و"فPي إلى ت:

�ة" (ال�,جع الاب>��ة أو حاالت ن�رة ب>�ول�:ق�X رؤ"ة  ).X٣٩: ال�ق%لة إلى مDاC, ب
مE خالل ان�هاج االق��اد األخP, وت:ق�X ال�4* االق��اد9  ٢٠٣٠ال��ل-ة 

�اسات �ة ال��Dلفة، >ان الب� مE وضع ال>�األخP, مE جهة ت*ح�ا(ة ال�*ارد ال%
 ��ال��f4ة وتفع�ل ال�%ادرات ال�*جهة لل:فا× على ال%�<ة واالس��Dام ال-فئ وال,ش

  لل�*ارد.

   ال'�ادرات ال���Kة في ال''ل7ة الع��6ة ال5ع�د"ة ٤,١ 

 Eة، وذل& م�أك�ت ال��ل-ة في خ\· ت�4��ها على االه��ام �ال%�<ة وال��4
�ة وتق�(� >�خالل دور اله�<ة العامة لألرصاد وح�ا(ة ال%�<ة في ت*ف�, ال�عل*مات ال%

هـ)، ١٤٠٠/ ٥١٣٩ال:ل*ل ل:�ا(ة وحف¿ ال%�<ة، م4_ ب�ا(ة الD\ة الdان�ة لل��4�ة (
�ة م�-املة ودع� ماه�ات األف,اد وال�¡سات في >�وذل& ب�*ف�, وت\*",خ�مات ب
ال�:افfة على ال%�<ة، مع ال�أك�� على أه��ة االس��,ار في ب,امج ال:فا× على ال%�<ة 
�ة على نف¨ ال4هج في العي ل:�ا(ة ال%�<ة �Dة ال�وح�ای�ها. اس��,ت خ\· ال��4

�ة ال%�<ة وح�ای�ها في الf4ام األساسي ك�ا  ��امة.وتع!"! ال��4�ة ال�P̂ودرج5 ق
) ال�ي تY4 على "ال�!ام ال�ولة �ال�:افfة على ٣٢لل:c� الع*د9 وفًقا لل�ادة (

  . ١٢ال%�<ة وح�ای�ها وم4ع ال�ل*ث"

                                                 
هـ ال'�اف/ ٢٧/٨/١٤١٢في  ٩٠ال	ادر في عه� ال'لR فه� بC ع�� الع��l آل سع�د، &األم� ال'ل7ي رقa أ/  ١٢
  م.١/٣/١٩٩٢
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) ل�¡>� في ه�فها ١٤٤٠-١٤٣٦وم¡خ,ا جاءت الD\ة العاش,ة لل��4�ة (
ل�*ارد ال\%�ع�ة في االق��اد ال*4Cي، وت4*"ع الادس على "رفع الق��ة ال�Pافة ل

م�ادرها، وض�ان اس��ام�ها، وح�ا(ة ال%�<ة، وال�:افfة على ال:�اة الف\,"ة" (وزارة 
 ،·�\Dلبیئيا طیطلتخاجعل ). ه_ا مع ٤٩: ٢٠١٥االق��اد وال�  ,�PDوت

. >�ا وح�دت الD\ة ع�د مE للتنمیة لشاملا طیطلتخأساس في ا ءزجاالق��اد 
�اسات ال�ي تاه� في ت:ق�X ه�ف س�اسة ح�ا(ة  ال�*ارد ال\%�ع�ة، مE أه�ها:ال

�E ص:ة ال%�<ة مE خالل  ال%�<ة ال�ي ت��لنf� ح�ا(ة ال%�<ة وتع!"! آل�اتها، وت:
 E�تDف�´ االن%عاثات ال�ل*ثة لله*اء مE م�ادر ال4قل ال��Dلفة، وال��انع، و+�:

ال4فا(ات ورفع مع�الت ت�و",ها، وال�DلY اآلمE دارة ال4فا(ات وتقل�Y حN� م�*� إ
م4ها. ه_ا �اإلضافة إلى ح�ا(ة ال%�<ة ال\%�ع�ة وح�ا(ة ال:�اة الف\,"ة، حف¿ 
ال�:��ات وت\*",ها، وت\*", آل�ات ح�ا(ة األراضي مE ال��:,، وح�ا(ة ال��اه 

�ة مE ال�ل*ث، وال�:افfة على��ال�4*ع اإلح�ائي (ال�,جع الابX).  الاحل�ة واالقل
�ة تدتجسك�ا Pة ح�ا(ة ق>�ال�اع�ة ل�*جهات  ئحاوللوا مةظنار األدصفي إ ال%

الئحته ـ وه١٤٢٢لعام  للبیئة ملعاا ماظلناهمها ن مE أكاال:فا× على ال%�<ة، 
هـ. و"أتي في مق�مة تل& االج,اءات دمج ١٤٢٤ال�ي أص�رت �ع�ه عام  یةذلتنفیا

�· وال�4ف�_ لل��,وعات ال�4اع�ة عE  االع�%ارات\Dع م,احل ال���ة في ج�>�ال%
�� ال%�<ي ق%ل ال%�ء في ال��,وع (�ال,ئاسة العامة لألرصاد X",C إج,اء دراسات ال�ق

�ة )٢٠٠١وح�ا(ة ال%�<ة، >�4�ة لل�:ة ال%C*ة ال�N�.  ه_ا وق� اع���ت ال�ولة االس�,ات
ل*زارات واله�<ات ال���Dة �ال�:ة وال%�<ة م، ل�عc¨ ال�ور ال�-املي ل٢٠٠٨في عام 

 ,�مE خالل االه��ام �N*دة اله*اء وسالمة م�اه ال�,ب والغ_اء ̂ودارة ال4فا(ات وغ
  .)٢٠١٧العامة لألرصاد وح�ا(ة ال%�<ة، ذل& (اله�<ة 

ونf,ا الع�%ار ال\اقات ال���Nدة >\اق�ي ال��¨ وال,"اح م*اردا مه�ة لDف´ 
اس�هالك ال\اقة ال����ة مE ال4ف·، فإن رفع ن%ة إسهام ال\اقة ال���Nدة في ال*ق 
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�ة على الاحة N��ة االس�,ات>�الع*د(ة تع� إح�� آل�ات ال�عامل مع القPا(ا ال%
مE غازات االح�%اس ال:,ار9. و":قX االع��اد  ال�ول�ة ال���dلة في خف´ االن%عاثات

4�ًا �Dف´ االن%عاثات وال�اه�ة في خP,نة Cدة ال�!اما و�Nعلى أن*اع ال\اقات ال��
ج!ء مE االق��اد الع*د9. وفي ه_ا ال��د قام5 ال��ل-ة ب�أس�¨ م�ی4ة ال�ل& 

اه�ة ، وال�ي ته�ف إلى ال�٢٠١٠) عام KACAREع%� هللا ال4*و"ة وال���Nدة (
�, العل*م واأل�:اث ل�Dمة Dفي تفع�ل ال��4�ة ال���امة �ال��ل-ة مE خالل ت
�E تق4�ات وص4اعات ال\اقة ال���Nدة ��cل ی¡د9 إلى رفع م�*� ج*دة ال:�اة C*ت

   .)٢٠١٧(اله�<ة العامة لألرصاد وح�ا(ة ال%�<ة، �ال��ل-ة 

�ة ال�ي  ول�ا >ان�ت¡ث, سل%ًا على ال%�<ة الق\اع ال�4اعي أح� الق\اعات ال,ئ
ن��Nة ع�ل�ات ال��غ�ل واإلن�اج، فق� �ادرت ال��,وعات ال�4اع�ة ال�DPة ذات 

نf,ا ل�¡ول��ها االج��اع�ة مقابل ن�اCاتها ال�4اع�ة ب%_ل الNه*د -الق��ة العال�ة
�ة ت��اشى مع خ\· >��ات بN�لالرتقاء �الع�ل ال%�<ي، وذل& عX",C E وضع اس�,ات

�ة في م�Dلف م,احل ال��4�ع، ووضع ال�ولة واالل>��!ام ب�\%�X األن�fة وال�عای�, ال%
�ة ل�,اق%ة األداء ال%�<ي لل��ار"ع.  ومE أه� ال�,>ات ال�ي >ان لها دورها >�ب,امج ب

 "*cة ش,>ة "أرام>�الع*د(ة، ب*ضعها ألول خ\ة  ARAMCOال%ارز في ح�ا(ة ال%
��ة ل:�ا(ة ال��اه الاحل�ة وم,اق%ة م>�اه ال�,ب مE ال�ل*ث، واس�:�اثها ألكاد(��ة ب

�E وت\*", ال�ق4�ات الDاصة �ال\اقة ال���NدةC*دة ل��N١٣ال\اقة ال�� Eها م,�، وغ
ق\اعًا ص4اع�ًا مه�ًا في  SABICال��ار"ع وال�%ادرات. >�ا مdل5 "سا�&" 

                                                 
، وم�
�� Massachusetts Institute of Technology (MIT)@�س
© لل
ق�Oة تم@ارQة مع Qل مC: معه� ماسا ١٣

، معه� م	�ر للعل�م  Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL)ل�رن© ب��Qلي ال�·Oي
 King، وجامعة ال'لR ع�� هللا للعل�م وال
ق�OةMasdar Institute of Science and Technologyوال
ق�Oة

Abdullah University of Science and Technology (KAUST).  
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ة، ه��ة م,اعاة الق*اع� ال%�<ة في م�4أتها ال�4اع�مE خالل إدراكها أل، ١٤ال��ل-ة
فع��ت ال�,>ة م4_ ن�أتها إلى اخ��ار أح�ث ال�ق4�ات ال�الئ�ة، ووضع5 االع�%ارات 
�ة وأدم�Nها في ع�ل�ات ال����� وال�4ف�_ وال��غ�ل، وقام5 ب�\*", أن��fها >�ال%
 Eال عPة. ه_ا ف��ة لل�قل�ل مE اآلثار الل%�ة على ال%�<ة في ع�ل�اتها ال��4�ع>�ال%

�اتها ال,ام�ة لالس��امة، وت,>�!ها على جه*دها وح,صها على اس��N�,ار اس�,ات
االق��اد ال�ائ,9 القائ� على ف-,ة ال:� مE ال4فا(ات و̂عادة ال��و",، وت%4ي ال:ل*ل 

�ة (سا�&، >�  ). ٢٠١٧ال�%�-,ة في م�Dلف مNاالت االس��امة ال%

̂وضافة إلى جه*د ال�ولة وما س%X ذ>,ه، ل� ت-E الNه*د ال�%_ولة ل�:قX أ9 
نNاح ب�ون تPاف, ماه�ات الق\اع الDاص وال���Nع ال��ني ل�:ق�X ال��4�ة 
ال���امة، ف-ان5 ه4اك الع�ی� مE ال�اه�ات ال�ي ق�مها الق\اع الDاص مE خالل 
�ة، ت�dل5 في إع�اد ال�راسات وتق�(� االس��ارات >�االس��dار في م�Dلف ال�Dمات ال%

�ة، إن�اء وص�انة وت%\�E ال�,ادم>�، ت:ل�ل ج*دة اله*اء، خ�مات ج�ع ونقل ال%
ومعالNة نفا(ات ال,عا(ة ال�:�ة، نقل ال4فا(ات ال�4اع�ة والD\,ة، ت:ل�ل ورص� 
لN*دة ال��اه واله*اء وال�,+ة، ف,ز وج�ع ونقل نفا(ات ال%ل�(ة، وخالفه (اله�<ة العامة 

    ).٢٠١٨لألرصاد وح�ا(ة ال%�<ة، 

 ت�ل��ها في �ل ت�جه ال''ل7ة لالق
	اد األخ��ال��ائف ال���اء ال'�
'ل  ٤,٣

 X��اتها ل�:قN�في إCار سعي ال��ل-ة لل�Pي بd%ات في ت4ف�_ خ\\ها واس�,ات
 X��ا ودول�ا ل�:ق��أه�اف ال��4�ة ال���امة، وتعاونها ال���, مع ش,>ائها إقل

�اجاتها األه�اف ال��4*"ة، ع��ت ال�ولة إلى ت\*", خ\\ها ال��4*"ة ��ا ی�*افX واح�

                                                 
% ٧٠م، وت'
لR ال��bمة ١٩٧٦على م5
�% العالa، وال
ي أن@JK عام  ك�نها أح� أك�� ش�Qات ت	�Oع ال�
�و�Q'اوlات ١٤

  أسه'ها. مC إج'الي
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م، ب�ا(ة لل�*جهاتها ال��4*"ة ٢٠١٦عام  ٢٠٣٠وت:�(اتها، ف-ان إCالقها ل,ؤ"ة 
>أه�اف أساس�ة. وق� ح,ص5 ال��ل-ة   ال��4�ة ال���امةال�Nی�ة وال,ؤ"ة ال%�<ة و 

�إن�اج واس�هالك ال4ف· ب4اء على أس¨ ومعای�, م��امة، م��اش�ة مع  على أن تق*م
 Eم�ادر ال\اقة واالس�فادة م ,�اتفاق�ات ال�4اخ مE جانH، وضام4ة الس��,ار ت*ف
ال�*ارد ال\%�ع�ة في إCار مفه*م ال��4�ة ال���امة مE جانH آخ, (و>الة االن%اء 

, م%ادرات ع�ی�ة لل�:*ل ال�Nی�، ). >�ا و+�أت ال��ل-ة في ت\*"٢٠١٨الع*د(ة، 
مE أب,زها االه��ــام �ال\اقــة ال%�یلــة (ال��Nــ�دة)، إدراج م�ــادر ال\اقــة ال_ر"ــة 
�· لالس�فادة مE ال\اقــة \Dــة، وال��وال��Nــ�دة ض�ــE مf4*مــة ال\اقــة ال�:ل

  ).٢٠١٧(ال�ال-ي،لل��ــاه ال��ــ�ة ومعالNــة م�ــاه ال�ــ,ف ال�ـ:ـــي >��ــ�ر رئ�ــ¨ 

�اسات الPD,اء إلى �, االق��اد وان�هاج الPDة ال�*جه ل��وت%,ز ه4ا أه�
 Eة، فهي ته�ف ب*ض*ح إلى تع!"! الع�الة م�>�جانH حلها لل��اكل وال�:�(ات ال%
 ،,�PDاء والقابلة لل�,PDعاب الع�الة في الق\اعات ال�خالل ن�* ف,ص الع�ل واس�

�ة م��امة ن��Nة ه_ا فPال ع�ا ته�اسات مE ت:ق�X م�!ة ت4اف� �ه ه_ه ال
ت\*", ال�N�4ات وال�-4*ل*ج�ات الPD,اء. واالن�قال إلى االق��اد األخP, إن�ا 
اه� في ت*ل�� ع�د مE ال*1ائف ال�ي ) µ�(ع4ي أ(Pا ال�:*ل في ال�*1�ف، ح

�ة ت�4اسH خ�ائ�ها مع خ�ائY االق��اد االخP,. وأن ت:�ی� م�� إمcان
�, ال*1ائف في ال��ل-ة إن�ا ی�\لH دراسة للق\اعات الPD,اء (ال\اقة PDت
�, (ال*1ائف PDة، ت�و", ال4فا(ات.. إلخ) وتل& القابلة لل�"*Pدة، ال!راعة الع�Nال��
��.. إلخ)، وذل& مE خالل اس�ع,اض ال�%ادرات ��احة، ال%4اء وال��اإلدار"ة، ال

:*ل ال�Nی�. و+4اءا عل�ه ن�4اول ف��ا یلي �ع´ القائ�ة واإلمcان�ات ال��ق%ل�ة لل�
 ٢٠٣٠في 1ل ت*جه رؤ"ة ال��ل-ة  - ٢ك�ا في ال�cل -الق\اعات الPD,اء 

ن:*ال�*جه إلى االق��اد االخP,، مع االس�فادة مE تNارب دول العال� ال��ق�مة 
  وال4ام�ة في ه_ا ال�Nال:
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�دة:  - أوالI
  ال0اقة ال'

�فة لل\اقة لل\اقة ال���Nدة أه��ة �الغة fة، >*نها م�ادر ن>�في ح�ا(ة ال%
وغ�, مل*ثة وم��امة. وعل�ه فإن ال�*سع في اس��Dامها مقابل تDف�´ اس��Dام 
ال��ادر ال�قل��(ة لل\اقة (ال�P,ة �ال%�<ة) (�Ec مE ت:ق�X ه�ف ال��4�ة ال���امة 

%ي وساحل، ال���dل في ال:فا× على نfافة ال%�<ة وت:ق�X ال��4�ة االق��اد(ة (Cال
�ة، ال�ائ�ة، اله*ائ�ة، ال:,ار"ة ٢٠٠٨). وق� ت*سع ق\اع ال\اقة ال���Nدة (ال��

الN*ف�ة، والعP*"ة) و+�cل س,"ع في ال�خ*ل لل*ق العال�ي لل\اقة خالل ال4*ات 
نفاقه على م:\ات إالقالئل ال�اض�ة، ف%لغ5 اس��dاراتها ما ی!"� عE ضعف ما ت� 

 ٢,٨مل�*ن عامل،  ٨,١والغاز، >�ا و1ف الق\اع ما ی!"� عE ج�ی�ة تع�ل �الف:� 
�ة. وت�*قع و>الة ال\اقة  مل�*ن م4ه� (ع�ل*ن في مNال إن�اج وح�اتال\اقة ال��

 Eة ما ی!"� ع�% مE ال\اقة اإلن�اج�ة العال��ة ٥ال�ول�ة أن ت�cل ال\اقة ال��
  .(Yamada, 2016) �٢٠٢٠:ل*ل عام 

ت�dل ال\اقة ال���Nدة أح� أع��ة ودعائ� ال�4*"ع  ٢٠٣٠وفقا ل,ؤ"ة ال��ل-ة و 
 ��ج�NاواÃ مE ال-ه,+اء  ٩,٥االق��اد9 �ع��ا عE ال4ف·، م:�دة ه�فا م%�ئ�ا ل�*ل

 ٣,٤٥ه�ف  ٢٠٢٠مE م�ادر ال\اقة ال���Nدة. وق� ح�د ب,نامج ال�:*ل ال*4Cي 
ل���Nدة عامل في مNاالت ال\اقة ا ٧٬٧٧٤ج�NاواÃ مE ال\اقة ال���Nدة، وت*1�ف 

�ة ت�cل أه� م*ارد  . ٢٠٢٠وال\اقة ال4*و"ة �:ل*ل عام ورغ� أن ال\اقة ال��
�, مE إمcان�ات dc� غل م4ها ال ی!ال أقل�ال\اقة ال���Nدة في ال��ل-ة، غ�, أن ما (
�ة ال��ل-ة ال-%�,ة في مNال ال��ادر ال���Nدة، فل� ی�ع�� ما ی�4ج مE ال\اقة ال��

�لها في  ،٢٠١٥م�NاواÃ عام  ٢٣d�� 5ة للغا(ة إذا ما ق*رن�وهي ن%ة م��ن
م�NاواÃ). و+4اءا عل�ه وعلى ض,ورة تقل�Y  ١٢٨األمارات الع,+�ة ال��:�ة (

االع��اد ال��!ای� على ال4ف·، >ان إعالن ال��ل-ة لD\�ها ال,ام�ة إلى رفع ماه�ة 
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�ة إلى E ال\اقة ج�NاواÃ في س� اح��اجات ال%الد ال��*قعة م ٤١ال\اقة ال��
ج�NاواÃ، وCاقة ال,"اح  ١٧م، وماه�ة ال\اقة ال4*و"ة �:*الي �٢٠٣٢:ل*ل عام 

ت� تع�یل ال4ة ال��ه�فة إلى  ٢٠١٥ج�NاواÃ. و+�,اجعة الD\ة في  �٩:*الي 
٢٠٤٠ .(Xاب (ال�,جع ال

  االب�Oة ال���اء:  -ثان�ا

�ة c",ة في ال*ال(ات ال��:�ة االم>� United Statesتع,ف و>الة ح�ا(ة ال%
Environmental Protection Agency (EPA)  أنه م�ارسة� ,Pال%4اء األخ

�ا، �اس��Dام >�ل!"ادة >فاءة ال�%اني وم*اقعها إلى ال:� األق�ى وت-*ن م¡ولة ب
ال�*ارد وال\اقة وال��اه وال�*اد وفي نف¨ ال*ق5 ال�قل�ل مE آثار ال%4اء على ص:ة 

ح�اة ال�%4ى مE ت:�ی� ال�*قع الى ال����� وال%4اء و  اإلنان وال%�<ة، C*ال دورة
ال��غ�ل وال��Nی�، و̂عادة اس��Dامها ُ(ع,ف ال%4اء األخP, أ(Pًا �أنه ب4اء م��ام أو 

مع و  .(U.S. Environmental Protection Agency, 2016)عالي األداء 
ال�Nال ن�*ا ت%4ي ال�%اني الPD,اء وعلى ن\اق واسع عال��ا، ی�*قع أن (:قX ه_ا 
"�Ec الع��اد م\,دا في معf� دول العال�، و+�cل خاص في ال�ول ال4ام�ة. ه_ا و 

�E ن*ع�ة �ة (ت:>��ات ال%4اء الPD,اء أن (:قX أق�ى ق�ر مE ال�4افع ال%N�اس�,ات
اله*اء وال�اء، حف¿ واس�عادة ال�*ارد ال\%�ع�ة، وتقل�ل ال4فا(ات)، وال�4افع االق��اد(ة 

ال��غ�ل، إن�اء وت*س�ع األس*اق لل�N�4ات وال�Dمات الPD,اء، (خف´ ت-ال�ف 
�E األداء االق��اد9 ل�ورة ال:�اة)، وال�4افع االج��اع�ة (صقل ال�فات وت:

�E الN*دة ال�املة لل:�اة) ال�Nال�ة، تقل�ل الPغ· على ال4%�ة ال�:��ة ال�:ل�ة، وت:
.(Xاب  (ال�,جع ال

 International Panelول�ة ل�غ�, ال�4اخ و"��, تق,", الل4Nة ال:c*م�ة ال�
on Climate Change (IPCC)  أن  إلى أنم ٢٠٠٧لعام Ec�) ة�ق\اع األب4
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أ9 ق\ـاع آخـ,، وأنه (�Ec أن (اه�  ��cل (ف*ق (اه� في خف´ غازات ال�ف�<ة 
. وت��, الع�ی� مE دراسات ٢٠٢٠% تق,"%ا �:ل*ل عام ٢٩في خف´ ال4ـ%ة إلى 

 ,�4�ات إلى أنه ال\اقة في أم�مقابل >ا ال��ال�ة ودول أورو+ا ال�ي أج,"5 خالل ال�ع
 E�و1�فة ج�ی�ة  ١٠٠و ٤٠ت*ف�, ب��اج*ل مE ال\اقـة فإنه ی�� اس�:�اث ما ی�,اوح ب

(IPCC, 2007)ل Ec�"ه_ا و . E�ل�:*ل إلى األب4�ة ال�*ف,ة لل\اقة أن ی*ج� ال�الیـ
�E >فاءة Cاقة ال�%اني (�Ec أن ی*ل� مE فـ,ص الع�ـل، فاالسـ��dار في مNاالت ت:

 E�ج�ی�ة في أورو+ـا وال*ال(ات ال��:�ة، و"�*قع  مل�*ن و1�فة خP,اء ٣,٥ -٢ما ب
�, في ال�ول ال4ام�ة dc� ن الع�د أعلى*c) )أنILO, 2008(.  

و"ع� ق\اع ال���� وال%4اء مE أك%, وأس,ع الق\اعات ن�*ا في دول مNل¨ 
ال�عاون الDل�Nي، وفي ال��ل-ة ت�cل ال�%اني ما (قارب ن�ف ق��ة ص4اعة ال%4اء 

% مE إج�الي ال4اتج ال�:لي)، وال_9 شه� ن�*ا عال�ا  ٦,٦((اه� الق\اع ب4%ة 
�E. وح*ل ذل& ت��, دراسة � Alrashed & Asif (2014)خالل العق�یE ال�اض

 ,Pال�:*ل األخ Hة في ال��ل-ة ت�\ل>�إلى أن ال�:�(ات ال�ي ت*اجه ال\اقة وال%
ال,"ع ل�4اعة ال%4اء الع*د(ة، وه_ا ب�وره (�ل!م م�N*عة مE ال��اب�, األكاد(��ة 

سNل5 ال��ل-ة ح�ى وال��,"ع�ة وال�ال�ة ل�:ف�! ت\%�X م%اني ال\اقة ال���امة.  وق� 
م�,وع  ١٥٠٠م�,وع لألب4�ة الPD,اء (مE أصل  ٣٠٠ما ی!"� عE  ٢٠١٥عام 

 E�%. ١٥- ١٠في م4\قة ال�,ق األوس·)، ومE ال��*قع ت:ق�X ز"ادة س4*"ة ت�,اوح ب
% مE ت-ال�ف ال%4اء وال��غ�ل ٥٠ه_ا و"�*قع أن ی*ف, ت\%�X ال�%اني الPD,اء 

، فإنه مE ٢٠٣٠*د(ة مل�ار ر"ال تق,"%ا). و+�\%�X رؤ"ة الع ١٠٠وال��انة (
% (الق:\اني، ٣٠ال��*قع رفع ح�ة ال��ل-ة مE م�ار"ع األب4�ة الPD,اء الى 

مdاال ن�*ذج�ا  KAUST). وتع� جامعة ال�ل& ع%� هللا للعل*م وال�-4*ل*ج�ا ٢٠١٦
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ألف  ١٢، وال�ي ت��ل م%ان�ها ما ماح�ه ١٥ل�*جهات ال�%اني الPD,اء في ال��ل-ة
�ة والP*ئ�ة ل��4ج م�, م,+ع مE األن�fة الم�NاواÃ/ساعة مE  ٣٬٣٠٠:,ار"ة ال��

�فة f4)ال\اقة الESCWA, 2013(.  

�ام: -ثالHا
   الOقل ال'5

ت�cل أن�اÃ ال4قل ال:ال�ة ت:�(ا >%�,ا أمام ال�:*ل األخP, نf,ا ل�ا ت�ل�ه 
ال�,>%ات اآلل�ة مE اع��اد أساسي على ال*ق*د األحف*ر9، ف�ع� ق\اع ال4قل ب_ل& 

�� ال-,+*ن في العال�. األم, ال_9 ی%,ز م¡وال ع�ا (قارب ر+ع ان%عاثات ثاني أك
.  ه_ا و"�cل (UNEP, 2011)ال:اجة ال�اسة إلى ت%4ي أن�اÃ لل4قل أكd, اس��امة 

% مE إج�الي االس�هالك العال�ي ٢٠ال\لH على ال\اقة مE أجل ال4قل ق,ا�ة 
ن ه4اك ز"ادة في ع�ل�ات ال4قل العال�ي وت�*قع ال*>الة ال�ول�ة لل\اقة أن ت-*  لل\اقة.

ع�ا هي عل�ه في ال*ق5 ال:الي، ف�4عc¨ ذل&  ٢٠٥٠في عام  ��١٠٠ا ن%�ه %
، على ال,غ� م�ا ق� (\,أ مE ٧٠على ارتفاع االن%عاثات ال-,+*ن�ة ��ا ن%�ه %

�4ات على م�Dلف أن�اÃ ال�-4*ل*ج�ا ال�Nی�ة في مNال ت\*", وسائ· ال4قل ت:
  ).  ٢٠١٣ل�ول�ة لل\اقة ال_ر"ة، (ال*>الة ا

ان��, مفه*م اس��امة وسائل ال4قل ال���ام وحfي �الق%*ل �%H ز"ادة 
 ,Pام أو األخ�� Greenان%عاثات الغازات ال�ف�<ة عال�ً�ا، ف�ع,ف ال4قل ال�

Transport  9_خالل ح�ا(ة ال�4اخ العال�ي �أنه ال4قل ال Eة م�>�ی�ع� االس��امة ال%
��ة وال�:ة العامة وال�*ارد ال\%�ع�ة، >�ا أنه ی�ع� ال,>ائ! األخ,� لل��4�ة والf4� ال%>

*ر والعادل والفعال ال_9 ی�ع� �ال���امة، وال���dلة في ال4قل االق��اد9 (ال4قل ال�

                                                 
م في مIال رlادة ال0اقة وال
	'�a ال��Kي مC ق�ل مIل© ال'�اني ٢٠١٠ح	لJ الIامعة على ال
	�Oف ال�الت�Oي عام ١٥

�ة األم��blة �
  .LEEDال���اء في ال�ال"ات ال'
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�ة ال��*ازنة وخلX ال*1ائف ���ا م��اًما، فPًال عE ال��4�ة اإلقلًاق��اًدا ت4اف
�اح �ال:�*ل على اح��اجات ال�\*", لألف,اد وال�,>ات الالئقة) واالج��اعي (كال

�ة، وال:� >�وال���Nع وال*فاء بها �أمان و+\,"قة ت�فX مع ص:ة اإلنان والf4� ال%
. (UNEP, 2011)مE الفق, واإلن�اف داخل األج�ال ال��عاق%ة وف��ا ب�4ها) 

و"ع,ف ال�عه� االم,"cي ال4قل ال���ام �أنه ت:ق�X ال�4قل وال*ص*ل ل�ل%�ة اح��اجات 
�ل ال:اض, دون ال�أث�, على ال�*ازن ال%�<ي وعلى ن*ع�ة ح�اة األج�ال Nة لل�ال��4
 Eة في إن�اج ال�ل*ثات وال:� مPفD4ت�*ف, وسائل نقل آم4ة وم µ�القادمة، �:

ل��ادر ال���Nدة وغ�, ال���Nدة، م�ا (اه� في ان%عاثات ال�ف�<ة، اع��ادا على ا
�ة واالق��اد(ة لل��4�ة ال���امة (ع%اس وع�,ان، >�ت:ق�X األ�عاد االج��اع�ة وال%

٢٠١٦  .(  

ورغ� أه��ة ال�:*ل ن:* ال4قل ال���ام في >افة دول العال�، إال أن الف,ص 
�ل أن�اÃ ال4قل الc4ها ت�c�) µ��ق%لي مE خالل أمام ال�ول ال4ام�ة أك%, ح�

�· الس��dارات ال4قل في ال*ق5 ال:الي، >�ا س��Ec االس��dار في ال4قل \Dال�
األخP, مE القف! إلى ال�ار ال���ام ال��ه�ف ب�ال مE ت-,ار األخ\اء ال�ي 

. و+ال�الى لE ی¡ث, ال4قل  (UNEP, 2011)ارت-%�ها ال�ول ال�4اع�ة في ه_ا ال�Nال
�فة  سل%�ا على ال�4اخ Cال�اf4دة وال�Nان ق\اع ال4قل مع���ا على ال��ادر ال��<

  لل\اقة.

وفي ال��ل-ة ونf,ا ل�ا ت,تH على ال!"ادة الcان�ة مE ناح�ة وال4هPة 
1ه, ق\اع ال4قل >ق*ة دافعة لل��4�ة االق��اد(ة ال��4*"ة مE جهة أخ,�، 

أن*اعها، م�ا !ای� >%�, في أع�اد ال�,>%ات ���Dلف واالج��اع�ة. وت!امE ذل& مع ت
ت,تH عل�ه ارتفاع مع�الت ال�ل*ث اله*ائي خ�*صا في ال��ن الdالثة ال-%,� 

). وتعى ٢٠١٧(ال,"اض، ج�ة، وال�مام) (اله�<ة العامة لألرصاد وح�ا(ة ال%�<ة، 
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�ة، وت\*", مفاه�� ال4قل العام ��E ال4قل ال:P,9 في م�نها ال,ئال��ل-ة حال�ا ل�:
&cال:�ی�(ة ودع� ال4قل م�ع�د ال*سائ·. وفي ص�د ت\*",  ال��-املة شاملة ال

خ\\ها لل:� مE ان%عاثات ال-,+*ن في ق\اع ال4قل، وضع5 وزارة ال4قل الع*د(ة 
�X مع الNهات األخ,� ذات ال�لة �ق\اع ال4قل. 4�ة لل4قل �ال�4C*ة ال�N�االس�,ات

�E الالمة على ال\,ق مE خالل ت\%�X أن�fة وت�ه�ف ال��ل-ة مE ذل& ت:
 X��4ة، وال�,اق%ة ال�املة وال�,اجعة ل�:قNارات اله�ال4قل ال_>�ة، واالس�ع�اد ل�*ف�, ال

  اس��امة ق\اع ال4قل >cل. 

 Eم�!ای� لل*1ائف م ��وفي 1ل ت*جهات االق��اد األخP, س�c*ن ه4اك ت*ل
 Eال عPام، ف��خالل االس��dار في ال%4ى ال�:��ة وم,>%ات ال4قل األخP, ال�

لعامل�E في ال*ق*د ال%�یل واالت�االت الل-�ة والالسل-�ة وغ�,ها مE ال�-4*ل*ج�ات ا
�فة f4)الUNEP, 2011ة في ه_ا . ورغ� (��ة في ال�راسات ال�\%�ق%ال�4رة ال4

ال�Nال، غ�, أن ه4اك ع�د مE ال�راسات ال�ي ت��, إلى وج*د عالقة ق*"ة C,د(ة 
�, ق\اع ال4قل و+�E ال*1ائف اPDت E�لPD,اء، وأن إنفاق ما ی%لغ مل�ار دوالر ب

�ة (�4cها أن ت*ل� c",ألف  ٣٦على وسائل ال4قل العام في ال*ال(ات ال��:�ة األم
 ,Economic Development Research Group)و1�فة خP,اء إضاف�ة

�ارات الPD,اء ومc*ناتها  (2009. و"ق�ر ب,نامج األم� ال��:�ة لل%�<ة اس�ه�اف ال
�اراتأ ٢٥٠ح*الي   .لف و1�فة م���Dة في ص4اعة ال

   : إدارة ال'�اه -را&عا

ال��اه أح� أه� الع4اص, بل ق� ت-*ن الع�4, األه� في ت:ق�X ال��4�ة  �dلت
والرت%اCها ال-%�, �الf4� األ(c*ل*ج�ة ال�ي  ل�ا ت�� �ه مE ن�رة مE جهة،ال���امة، 

ت¡ث, على حفfها ال4*عي وال-�ي مE الNهة األخ,�، و>_ل& لل�:�(ات ال�ي ت*اجه 
ج*دة إدارتها في س%�ل ت*ف�, ال��اه ال�ال:ة لل�,ب وتل& ال���Dة لل,9.  و"ق�ر 
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ل��اه. أن ثلdي ال��اه ته�ر على ال,� ال\:ى، وذل& في غ�اب اإلدارة الل��ة ل
و"�E�P االق��اد األخP, الع�ی� مE ال:ل*ل ل��cلة ن�رة ال��اه وسالم�ها، وذل& 
مE خالل ج�ع م�اه األم\ار ̂وعادة اس��Dامها، وت:ل�ة ال��اه ال�ال:ة، وت*ل�� ال\اقة 
�فة مE ال��ادر ال�ائ�ة، فPال حف¿ ال�D!ون ال�ائي و̂عادة اس��Dام ال��اه f4ال

(ع� االن�قال األخP, ان�قاال ن:* نهج أكd, اس��امة إلدارة  ). >�ا٢٠١٧(أب*الع�، 
ال��اه وحف¿ ومعالNة ال��اه الع_�ة، عX",C E ال:� مE االس��Dام غ�, ال,ش�� لل��اه 
 Hة ال\ل�و+�ا ی!"� عE مع�ل ت�Nد ال��اه وت*اف,ها، ̂و(Nاد م�ادر ج�ی�ة لل��اه ل�ل%

4ها، ه_ا فPال عE اس��Dام ال��اه >���ر ال��!ای� ول�ل%�ة اح��اج األج�ال القادمة م
�ف م��Nد ل�*ل�� ال\اقة. >�ا و"���ل ال�:*ل األخP, في مNال ال��اه على fن

  . ت:*الت مه�ة في األس*اق وال�هE، وف,ص الع�ل

 ,�إن ال�:�(ات ال�ي ت*اجهها ال��اه في ع�,نا ال:الي ت:�� اتDاذ ال��اب
��Dام ال��اه، واس�عادة م��Nعات ال��اه ال���امة، خاصة ف��ا ی�علX �إعادة اس

وال:فا× على ال��اه و>فاءة اس��Dاماتها، وغ�,ها مE ال��ارسات ال*اع�ة ال�ي أث5�% 
ج�واها. و"�\لH األم, اس��dارات >%�,ة في ال4%�ة ال�:��ة الق�(�ة ل��اه ال�,ف 

ل���,ة ال�:ي، حف¿ م�اه األم\ار وم�اه ال�,ب، إلى جانH ال��غ�ل وال��انة ا
فإن  Moore et al. (2013)لل:فا× على ال4%�ة ال�:��ة. و>�ا ت��, دراسة 

و1�فة  ٢٠- ٥و1�فة في م�ار"ع ال��اه ال%�یلة،  ١٥-١٠اس��dار مل�*ن دوالر ی*ل� 
و1�فة في ال:فا× على ال��اه و>فاءتها في ال�4اXC  ٢٢-١٢في إدارة م�اه االم\ار، 

و1�فة في  ٧٢-١٠ة والN*دة ال!راع�ة لل��اه، و1�فة في ال-فاء ١٥ال:P,"ة، ن:* 
  معالNة ال��اه. 

 ,�و+ال4%ة لل��ل-ة فإن ال�:�(ات ال�ي ت*اجهها >%�,ة، نf,ًا لالس��Dام غ
ال���ام ل�*ارد ال��اه، فPًال عE م:�ود(ة مD!ون ال��اه الN*ف�ة غ�, ال���Nدة. 
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ادرة، في مقابل ال\لH وفي 1ل الf,وف ال�4اخ�ة الNافة، تع� ال��اه ال���Nدة ن
العالي على ال��اه في الق\اع ال!راعي وال_9 ی!"� مE ح�ة م�cلة ن�رة ال��اه في 

 9,P:اه في الق\اع ال�، ح�µ ال��ل-ة. وت,تفع ال�-لفة ال�ي ت�:�لها ال�ولة ل�*ف�, ال�
تع��� في ت*ف�, اح��اجات ال��اه الع_�ة على ت:ل�ة م�اه ال%:,، وال�ي ت�:*ذ ال\اقة 

. و"E�c (IRENA, 2016)% مE اس�هالك ال4ف· ال�:لي ١٠الالزمة لها على 
ال�:�9 ال,ئ�¨ ل�ع!"! اس��امة م�ادر ال��اه وال:� مE أس�4!افها ̂ودخال األج�4ة 
الPD,اء فى االع�%ارت ال��4*"ة االج��اع�ة واالق��اد(ة فى ال*ق5 ال,اهE وتل%�ة 

). وال ش& ٢٠١٧لألرصاد وح�ا(ة ال%�<ة،  اح��اجات األج�ال القادمة (اله�<ة العامة
أن االن�قال ن:* اس��Dام م�ادر ال\اقة ال���Nدة ل�:ل�ة ال��اه (وت:�ی�ا ال\اقة 

�ة) س*ف ی¡د9 إلى تقل�Y اس�هالك س� اح��اجات ال�ولة مE ال��اه، مع ال��
��ة. و"�>�, تق,", ال*ق*د األحف*ر9 مE جهة وت:ق�X الع�ی� مE ال�!ا(ا االق��اد(ة وال%

ح*ل س*ق ال\اقة ال���Nدة في دول مNل¨ ال�عاون  ARINA (2016)أر"4ا 
 ´�الDل�Nي إلى ت:ق�X خ\· ال\اقة ال���Nدة في ه_ه ال�ول س*ف ت¡د9 إلى تDف

مل�ار ل�, مE ال��اه ال��هل-ة،  ٢٠٠% وال_9 (عادل ١٦اس�هالك ال��اه �:*الي 
 ,�ألف و1�فة. و"*ضح  ٢١٠(قارب  مل�*ن ب,م�ل مE ال4ف·، وت*ل�� ما ٤٠٠وت*ف

ال�ق,", أن لل��ل-ة ال�4�H األك%, مE ه_ه ال�!ا(ا �%H اع��ادها ال-%�, على ت:ل�ة 
ال��اه مE جهة وال4%ة العال�ة الس�هالك ال��اه مE جهة أخ,�. ه_ا وق� ح*ل5 
ال��ل-ة م¡خ,ا س�اس�ها لألمE الغ_ائي مE دع� االس�هالك ال�4!لي لل��اه إلى 

�dار في ال��4�ة ال!راع�ة في ال�ول ذات اإلم�ادات العال�ة وال*ف�,ة مE ال��اه، االس�
األم, ال_9 ی¡د9 إلى ال*ص*ل إلى الغ_اء �أسعار معق*لة و"*ف, في اس�هالك ال��اه 

   .  (UNEP, 2011)س*اء لل,9 أو لالح��اجات ال�4!ل�ة 
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   إدارة الOفا"ات: -خام5ا

ت�و", ال�Dلفات إلن�اج مN�4ات أخ,� ق� ت-*ن (ق�� �إدارة ال4فا(ات إعادة 
أقل ج*دة مE ال��4ج األصلي >��و", ال*رق، ال%الس��&، ال!جاج، وال�Dلفات 
 a",C Eة و̂عادة ت�و",ها ع"*�ال�ع�ن�ة، ه_ا فPال عE معالNة ال�Dلفات ال:
ال��D, اله*ائي أو الاله*ائي أو �ال�ی�ان، و>_ل& معالNة ال�Dلفات الامة.  ه_ا 
�, مE ال*1ائف، وهي >_ل& d-ال ��وت¡د9 اإلدارة الPD,اء لل4فا(ات �أن*اعها إلى ت*ل
ت*ف, ف,ص اس��dار"ة م���!ة فى مNاالت ت*ل�� ال\اقة، إعادة ال��و",، ̂ون�اج ال�اد 
�E األوضاع االق��اد(ة، �ة وت:>�العP*9. >ل ذل& ی¡د9 ب�وره إلى ح�ا(ة ال%

�ة>��, ق\اع ال4فا(ات إلى  .)٢٠١٠(ناص,،  االج��اع�ة، ال�:�ة وال%PDت ,�و"�
 Y�ال�:*ل مC E,ق ال�عالNة وال�DلY مE ال4فا(ات الل%ي وغ�, ال�9�N إلى تقل
حN� ال4فا(ات، إعادة اس��Dامها، و̂عادة ت�و",ها. ه_ا على أن ی�� ذل& وفي 

�ة إدارة ال4فا(ات ال�ع���ة وال��فX عل�ها دول�ا وال�ي ت�E�P االN�ن�قال وفX اس�,ات
Eل اله,مي م�ال) مE  ال�لPتف ,dال) إلى األعلى (األك�Pاألسفل (األقل تف

  .(UNEP, 2011) خالل: ال��,ف، ال�عالNة، إعادة ال��و",، االخ�!ال، وال*قا(ة

ال�\*ر ال_9 شه�ته ال��ل-ة على ج��ع األصع�ة االق��اد(ة  وق� أسه�
ي األن�اÃ االس�هالك�ة غ�, ال���امة واالج��اع�ة وال!"ادة في ع�د الcان في تف�

للغ_اء وال��اه وال�N�4ات ال��Dلفة وال\اقة، و>_ل& في ازد(اد حN� نفا(ات ال�غل�ف 
وال�ع%<ة ومع�ل ان�اج ال4فا(ات للف,د، ومE ث� ز"ادة >��ة ال4فا(ات ال�ل%ة. >�ا أد� 

(ات (اله�<ة ال�\*ر في الق\اع ال�4اعي وال�:ي >_ل& الى ز"ادة ح�ة م�cلة ال4فا
ارتفع5 ب_ل& >��ة ال4فا(ات مE ح*الي . )٢٠١٧العامة لألرصاد وح�ا(ة ال%�<ة، 

(وزارة  ٢١٠٤مل�*ن EC عام  ١٣٬٦إلى ح*الي  ٢٠١٠مل�*ن EC عام  ١١٬٦
). و"ع�%, إن�اج ال4فا(ات أح� ال�:�(ات ال�ع%ة ال�ي ت*اجه ٢٠١٤ال�¡ون والق,و"ة، 
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�ل!مه مE إدارة م��امة وعلى أس¨ ت:اف¿ على الNهات ال�ع4�ة في ال��ل-ة ل�ا (
�ة. و"ع� مNال ت�و", >�ال��*� ال�:ي لل�*ارد ال%�,"ة وت:ف¿ ال�*ارد ال\%�ع�ة وال%
ال4فا(ات في ال�قابل أح� مNاالت الف,ص االس��dار"ة وال�ي تع!ز ت\%�X مفه*م 

أو  االق��اد االخP, مE خالل تأس�¨ ال�4اعات ال�*جهة لالس�هالك ال�:لي
ال���ی,، ومE خالل خلX ف,ص ع�ل ج�ی�ة إضافة إلى ال�:افfة على ال%�<ة 

  .)٢٠١٧(اله�<ة العامة لألرصاد وح�ا(ة ال%�<ة، 

�امة:  - سادسا
  ال�راعة ال'5

�ف ال�-4*ل*ج�ات ال!راع�ة ال�Nی�ة ��, الق\اع ال!راعى وت-PDوتع4ي ت
لل�قل�Y اآلثار الل%�ة على ال�4اخ وال%�<ة، مE خالل اس��Dام ال��خالت ال\%�ع�ة 
�ائ�ة وم%��ات ��ال���امة مE مغ_(ات ال�,+ة وال:� مE اس��Dام ال�%��ات ال-

). ه_ا �اإلضافة إلى اع��اد ٢٠٠٢األع�اب، وذل& ل�ع!"! خ�*+ة ال�,+ة (م�4ور، 
ال��ارسات ال%�*ل*ج�ة ال��-املة في إدارة األع�اب الPارة، اآلفات ال!راع�ة، ال!راعة 
�,. >�ا و"�Ec م*اجهة االح�%اس ال:,ار9 عX",C E نfام Nة، و̂عادة ال��"*Pالع

�� ال-,+*ن في اله*اء (أب* الع� ال!راعة �ال ح,ث م�ا (قلل مE مع�الت ثاني أك
  ). ٢٠١٧وآخ,ون ،

ت*ف, الf4� ال!راع�ة والغ_ائ�ة م�N*عة واسعة مE الق�� اإل(Nاب�ة والل%�ة 
غ�, ال�,ئ�ة اق��ادً(ا، فعلى س%�ل ال�dال، تDلX أن�fة اإلن�اج ال!راعي ت-ال�ف 
ك%�,ة على رفاه�ة اإلنان تfه, في شcل تأث�,ات على ال�:ة أث4اء اإلن�اج 

�ائ���ة ال!راع�ة وال�Pادات ال:�*"ة) واالس�هالك (س*ء ال�غ_(ة). (ال�ع,ض لل�*اد ال-
وعالوة على ذل&، فإن ت�ه*ر الf4� اإل(c*ل*ج�ة وفق�ان ال�4*ع ال%�*ل*جي، ال_9 
ی�%H ج!ء >%�, م4ه في اإلن�اج ال!راعي نفه، (قلY مE حN� ال�*ارد ال\%�ع�ة 

وعل�ه   .(UNEP, 2016)ال�ي (ع��� عل�ها الق\اع ال!راعي وال���Nع >cل 
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ی�E�P ال�:*ل األخP, مE خالل الق\اع ال!راعي الع�ی� مE ال�4افع االق��اد(ة 
�ة، فإلى جانH ال�قل�ل مE االن%عاثات ال-,+*ن�ة، اع��اد زراعة ال�N�4ات >�وال%

الس�-�اف C,ق -ال س��ا في ال!راعة-العP*"ة، ه4اك الع�ی� مE ال�%ادرات ال�%�-,ة
اع�ة وال4فا(ات إلى م�ادر لل\اقة ال���Nدة، واس�%�ال ال*ق*د ل�:*"ل ال�Dلفات ال!ر 

.(Xاب  األحف*ر9 �ال*ق*د ال:�*9 وال*ق*د ال:�*9 (ال�,جع ال

ومE ال��*قع أن (ع!ز ال�:*ل ن:* ال��ارسات ال!راع�ة ال���امة في 
 E�ال�4\قة الع,+�ة مE ال4اتج ال�:لي اإلج�الي مE خالل ز"ادة إن�اج�ة ال��اه، وت:
�E اس��امة الق\اع �ة ال�:4ة ��cل أفPل. ول�:>�ال�:ة العامة وال�*ارد ال%
�اسات ال!راعي في ال�4\قة، (HN على صانعي الق,ار ال�,>�! على الع�ی� مE ال
 ��f4ة، م,اق%ة وت��ع ال!راعة العP*"ة واألغ_(ة ال�قل��(ة وال�:Nة إلى ت��ال,ام

�ع إعادة اس��Dام Nاه، ت���E اس�D,اج ال�ال��اه العادمة ال�عالNة، تع!"! ال,9 وت:
�E >فاءة اس��Dام ال\اقة في اآلالت وال�ع�ات ال!راع�ة، كفاءة اس��Dام ال��اه، ت:

 .  (ESCWA, 2013)وتقل�ل ال4فا(ات ال!راع�ة ذات ال�لة

وفي ال��ل-ة الع,+�ة الع*د(ة اتPح مع ب�ا(ة األلف�ة أن م�ارسات اإلن�اج 
ة في ال��ل-ة ال (�4cها أن ت:قX االس��امة وال:فا× على ال%�<ة في ال!راعي ال�dcف

1ل ارتفاع ال���Dم مE م�خالت اإلن�اج وعلى حاب ال��اه األحف*ر"ة واس�4!اف 
 Eللع�ی� م ,�dاو"ة وال���ال�*ارد ال�ائ�ة، فPال عE االس��Dام ال�*سع لألس��ة ال-

ة ال%�<ة وال��اه وال!راعة في العي ب�ات وزار ال�Dاوف ح*ل سالمة األغ_(ة. وعل�ه 
ن:* ت\%�X االس��امة ال!راع�ة مE خالل إعادة ال�ف-�, في األسال�H ال!راع�ة 
�ة، رفع >فاءة اس�هالك ال���Dمة، ال%قاء على أن*اع ال!راعات ذات ال��!ة ال�4اف

ل على ال��اة، اس��Dام تق4�ات االن�اج ال!راعي ال�*ف,ة لل��اه، �اإلضافة إلى الع�
ورفع >فاءة اإلن�اج، وال�:*ل  معالNة م�اه ال�,ف ال�:ي الس��Dامها في ال,9 
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ال��ر"Nي إلى ال!راعة العP*"ة، ومE ث� ت*ف�, ف,ص ال*1ائف الPD,اء له_ا الق\اع 
 .)٢٠١٧(اله�<ة العامة لألرصاد وح�ا(ة ال%�<ة، 

ال���ام  و+4اءا على ذل&، حقق5 ال%الد ت:*ال مه�ا ف��ا (YD دع� اإلن�اج
�ع Nاه، مع ت��وال�Dلي عE ه�اكل اإلن�اج ال�قل��(ة، وتع!"! ال�-4*ل*ج�ات ال�*ف,ة لل�
ال�!ارع�E على زراعة ال�:اص�ل ذات الق��ة االق��اد(ة األعلى. ه_ا وأص%:5 

 Hartmann)ال!راعة العP*"ة ج!ءا ح�*"ا في مار االس��امة ال�Nی� في ال%الد 
et al, 2012)ع*د(ة في ت\*", . ساه� ب,نامج ال�عاون الف4ي في وزارة ال!راعة ال

�ة ال��4�ة ال���امة لل!راعة في ال��ل-ةN�، وال�ي ت54�P ١٦ 2030ح�ى عام اس�,ات
ل�اع� ال*زارة في في ت:�یµ ب,امج  (ECIF)إن�اء م,اك! االم�اد لل�!ارع ال��-املة 

  اإلرشاد ̂ودخال ال�-4*ل*ج�ا ال!رع�ة ال�%�-,ة. 


ائج وال
�ص�ات  .٥Oال 

اع��ادا على األسل*ب ال�:ل�لي ال*صفي، ع��ت ه_ه ال�راسة إلى اس�ع,اض 
�, ال*1ائف في 1ل ال�*جه PDل ت:�ی� ال�ور الفعال ل��األدب�ات وت:ل�لها، في س%

 .,Pة ن:* االق��اد األخ�األدب�ات الf4,"ة لأل�عاد ال�ي ارت-! عل�ها وق� ت�5 تغ\
�ة ال�راسة (شcل رق� Nة ١ن�*ذج م4ه�)، مE خالل ت�%ع ال�\*ر في مفه*م ال��4

�ة مE خالل >�ال���امة وال�:*ل مE الل%�ة إلى اإل(Nاب�ة في ال��ارسات ال%
�ة ل�ع!"! ال*1ائف N�االق��اد األخP,، ووص*ال إلى ال�4* األخP, >اس�,ات

Dار ف-,9 له_ه ال�راسة. و+4اء على ما ت� ع,ضه الCاء، وذل& به�ف ب4اء إ,P

                                                 
١٦

�ة &ال
عاون مع مUO'ة األغS"ة وا �
&ع�  The Food and Agricultural Extension (FAO)ل�راعة لألمa ال'
  ، ض'C ب�نامج ال
عاون الفOي ال'@
�ك ب�Oه'ا.٢٠١٤- ٢٠١٢إع�اد ه'ا ل
ق��l إلنIازات الل''ل7ة خالل الف
�ة 
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وت:ل�له، ت*صل5 ال�راسة الى أه� ال�4ائج وال�*ص�ات ال�ع!زة ل�فاه�� االق��اد 
  األخP, وال*1ائف الPD,اء في ال��ل-ة الع,+�ة الع*د(ة.


ائج   ٥٫١Oال 

  في ض*ء األه�اف ال�:�دة ت*صل5 ال�راسة إلى ال�4ائج ال�ال�ة: 

    ،ة�>�ت%4ي مفه*م ال��4�ة ال���امة (اه� في ز"ادة االه��ام ب�راسة القPا(ا ال%
 ور+\ها �ال��4�ة االق��اد(ة والع�الة االج��اع�ة ورفاه�ة اإلنان. 

  ة�ال���امة، إن�ا ه* م4هج (ع�%, مفه*م االق��اد األخP, مفه*ما ل�¨ ب�(ال لل��4
ل�:ق�قها، ح�µ ال ت�:قX أه�اف ال��4�ة ال���امة إال مE خالل ت%4ي ف-,ة االق��اد 

الf4� اإل(c*ل*ج�ة ال%�<ي �ع� عق*د مE االن�هاكات  في األخP, الس�عادة ال�*ازن 
 Eة وال4اج�ة ع>� االقتصاد البني.ال%

 االع��اد على ,Pع4ي ال�:*ل إلى االق��اد األخ)  ,Pاء ال ت,Pق\اعات خ
�ة ̂ون�اء أس*اق ج�ی�ة، ح�µ (ع�ل ه_ا االق��اد ع%, >��ال%�<ة، وت\*", اب�-ارت ب
ثالثة أ�عاد: األ�عاد وال�4افع االق��اد(ة، أ�عاد رفاه�ة اإلنان والع�الة االج��اع�ة، 
�ة في حف¿ ص:ة اإلنان وحف¿ ال�*ارد ال\%�ع�ة و>�ف�ة اس�غاللها >�واأل�عاد ال%
واإلن�فاع بها ��cل م��ام. و+_ل& (ع�%, ال�:*ل األخP, األداة األساس�ة ل�*اجهة 

�فة والئقة مE خالل االس��dارت الPD,اء.fف,ص ع�ل ن ,��ة وت*ف>� ال�:�(ات ال%

  ،ة وم4هج واع� ل�:ار+ة الفق, وعلى ن\اق واسع�N�(ع��� االق��اد األخP, >اس�,ات
*االق��اد9 ورفع م�*� ال�*1�ف مdله مdل ̂ونه اق��اد قادر على ت:ق�X ال�4

االق��اد ال%4ي. ول-E االق��اد األخP, ی���! عE االق��اد ال%4ي �اه��امه 
 X��ة واالج��اع�ة، ففي 1ل س4ار"* ال�:*ل األخP, ی�� ال�*ف>�وم,اعاته للN*انH ال%

اه� في ) µ��ة و+�E ت:ق�X ال�4* االق��اد9، ح>�خلX ب�E ت:ق�X االس��امة ال%
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�ة >�ال*1ائف ون�* االق��اد مE جانH، و"H4N ال�ول الع�ی� مE ال�DاC, ال%
 (ك��ه*ر الf4� األ(c*ل*ج�ة، تغ�,ات ال�4اخ، ت�4رة ال��اه..إلخ) مE الNانH اآلخ,.

  �4�یه�ف ال�:*ل لالق��اد األخP, إلى ت%4ي ن�*ذج م�\*ر لل��4�ة االق��اد(ة (
الPD,اء، >ال\اقة ال���Nدة، ال!راعة ال���امة، ال4قل على االس��dار في الق\اعات 

 ال���ام، ال%4اء األخP,، ̂ودارة ال4فا(ات وغ�,ها.

  ة�(�dل ال�:*ل ن:* االق��اد األخP, وفقا لل�راسات ال�\%�ق�ة وال�Nارب ال�ول
(ال*ال(ات ال��:�ة، ف,نا، ال�ان�ا، ال%,از"ل، ال��E، م�,، واألمارات الع,+�ة 

) ف,ص لDلX و1ائف خP,اء، وأن مع�ل ه_ه ال*1ائف ت!داد >ل�ا ان�قل ال��:�ة
 العال� ن:* ال�ف-�, األخP, وال�*جهات االق��اد(ة الPD,اء.

  ي>�تع�%, ال*1ائف الPD,اء ب�یل مE ب�E م�N*عة ال%�ائل ال�ي تقلل مE األث, ال%
مE خالل  لل��ار"ع والق\اعات االق��اد(ة وت:ل م�اكل ال%\الة في ال*ق5 ذاته،

 Eت-*ن ق\اعات ومه µ�خP,نة الق\اعات االق��اد(ة وال�هE ال�,ت%\ة بها �:
ص�(قة لل%�<ة. إن ال�:*ل األخP, ق� (ع4ي ال�Dلي على ال*1ائف ال�قل��(ة، ول-4ه 
�, ال*1ائف ال�*ج*دة وت:*",ها إلى و1ائف خP,اء، إضافة إلى PDا (ع4ي تP)أ

�ها و1ائف خP,اء إضاف�ة.أن االس��dارات ال�Nی�ة س*ف ی�,تH عل 

  اإلض,ار Eة في ال��ل-ة إلى الع�ی� م,�أدت ال!"ادة الcان�ة وال��4�ة االق��اد(ة ال-%
ال%�<ة، م�ا جعل ه�ف ح�ا(ة ال%�<ة وال�:افfة على ال�*ارد ال\%�ع�ة وت�4��ها ه�فا 

)، وأح� ١٤٤٠- ١٤٣٦م:*ر"ا في خ\\�ها ال��4*"ة، وخاصة خ\ة ال��4�ة العاش,ة (
�ة ل%,نامج ال�:*ل ال*4Cي اN� . ٢٠٣٠، ان\القا ل,ؤ"ة ٢٠٢٠أله�اف االس�,ات

  ــة لألن�ــ\ة�f4وال��ــ,"عات ال� Eـــ�س54 ال:c*مة الع*د(ة الع�یــ� مــE الق*ان
ال��علقــة �االســ��امة ل�*اك%ــة ال�\ــ*رات ال�ول�ــة. وق�م5 الع�ی� مE ال�%ادرات لل�:*ل 
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Pه*د ال�%_ولة ال ت!ال في ب�ای�ها -, ن:* االق��اد األخNال Eم ,�d-̂ون >ان5 ال
مE أب,زها: االه��ــام �ال\اقــة ال%�یلــة (ال��Nــ�دة)، إدراج م�ــادر ال\اقــة ال_ر"ــة 
وال��Nــ�دة ض�ــE مf4*مــة ال\اقــة ال�:ل�ــة، معالNــة م�ــاه ال�ــ,ف ال�ـ:ـــي 

 لل��ــاه، وال�*جه ن:* ال!راعة العP*"ة.لالع��اد عل�ها >��ــ�ر رئ�ــ¨ 

  ة، ح�دت أه� ق\اعات�مE خالل ع,ض �ع´ ال�Nارب ال4اج:ة ل�ول م�ق�مة ونام
االق��اد االخP, ال�ي (�Ec أن تاه� في خلX ال*1ائف الPD,اء في ال��ل-ة 
 (ال\اقة ال���Nدة، األب4�ة الPD,اء، ال4قل ال���ام، إدارة ال��اه، إدارة ال4فا(ات،

 وال!راعة ال���امة).  

  ،اء في ال��ل-ة,PDال*عي ال تـــ!ال ال�راســات واأل�:ــاث ال��علقــة �ف,ص ال*1ائف ال
 ،,Pات ال�:*ل لالق��اد األخ��ة ال-افي �آل>�واآلثاراالق��اد(ة واالج��اع�ة وال%

ال-اف�ة لل�:*ل، م�*اضعة للغا(ة. ه_ا فPال عE ع�م ت*اف, ال%�انات واإلح�ائ�ات 
ل��� االس�4اد عل�ها في إج,اء ال�راسات ال�\%�ق�ة الالزمة ل�:�ی� تأث�, االق��اد 

 األخP, خاصة على م�*� ال�*1�ف.

  ال
�ص�ات ٥٫٢

 Eع�د م E��dها، تق�,ح ال%اح�اس�4ادا على ال�4ائج ال�ي ت� ال�*صل إل
جه ال�*ص�ات ال�ي (�Ec أن تاه� في تفع�ل ال*1ائف الPD,اء في إCار ال�* 

  االق��اد9 ال�Nی� لل��ل-ة:

  ،ة لل��ل-ة��ات االق��اد(ة واالج��اعN�ض,ورة دمج ال%ع� ال%�<ي في االس�,ات
واالتNاه ن:* مفه*م االق��اد األخP, مE خالل ت:�ی� س�اسات تNعل ال��,وعات 

 االق��اد(ة ال�قل��(ة م�,وعات خP,اء غ�, ضارة �ال%�<ة. 
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  &دة، وذل�Nاء ودع� ال\اقة ال��,PDة ال�4�ة تاه� في ال��4Cات و�N�اع��اد اس�,ات
ب�:�ی� الق\اعات ذات األول*"ة والقابلة لل�:*ل ال��ر"Nي لالق��اد األخP,، وت:�ی� 
�ع الق\اع الDاص على ال�خ*ل في مNاالت ال��ار"ع Nمي في ت�*c:دور ال�ع� ال

�ع ال�, Nت� Eال عPاء. ه_ا ف,PDف ال�اكات ب�E الق\اع�E العام والDاص، وت*1
 Y�االس��dارات في الق\اعات ال�ي (�Ec أن تDلX و1ائف خP,اء وتاع� في تقل

�ة واالج��اع�ة واالق��اد(ة األخ,�. >� م�cلة ال%\الة، إلى جانH ال�4افع ال%

  ،4ةcاالت ال��Nفي ال� ,Pارات ال�ي ته�ف إلى ال�:*ل األخ�dع ز"ادة االس��Nت�
�ة وCاقة ال,"اح)، األب4�ة الPD,اء، شـ%cات ال4قـل العام مdل ال\اقة ال���Nدة (ال��

 وال4قل ال���ام، إعادة ال��و",، إدارة ال��اه و>فاءتها، وال!راعة ال���امة.

 ة وال��*س\ة,�خاصة ال��(قة م4ها لل%�<ة �اع�%ارها -أه��ة دع� ال�¡سات ال�غ
�الئ� مع م�\ل%ات االق��اد األخP,، م�ا م��را أساس�ا لDلX ف,ص الع�ل ت

اه� في عالج ح�ة ال%\الة في ال��ل-ة، خاصة ب�E ال�%اب. ) 

  اء، فالق\اع,PDاإلن�اج ال H��E ق\اع األع�ال مE االب�-ار واع��اد ون�, أسالcت�
 ,�4�ة، و"لعH دورا هاما في ال�أثC*االق��ادات ال �fاص ه* الق*ة ال�:,>ة ل�عDال

 Ãار على أن�ا�dه �ق�رة أعلى على االس�!�اإلن�اج واالس�هالك ال���امة، مع ت�
 واالب�-ار. 

  ة���االس�ع�اد ل�أه�ل ال-*ادر ال%�,"ة لل�:*ل األخP,، مE خالل ال�4اهج ال�عل
وال%,امج ال��ر"%�ة عال�ة ال��*� ل�قل ال�هارات والق�رات الالزمة لل�هE الPD,اء 

,اكات ق*"ة مع الNهات ال����Dة في ال�Nاالت ال�Nی�ة. ه_ا مع ض,ورة ب4اء ش
الPD,اء ل�Pان انNام ب,امج ال��ر"c�� Hل ج�� مع ال�هE ال4اش<ة وال�هارات 
ال�\ل*+ة، و+ال�cل ال_9 (ع!ز مE ز"ادة مع�الت ال�*1�ف األخP, ̂ومcان�ات 

,�PDاح خ\· ال�Nن. 
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  وت:�ی� Eح ال�امل لل*ضع ال,اه�ة ت�ه�ف ال�d:� ل ال��ارسات وضع ب,امجPأف
وال�روس ال��فادة مE تNارب ال�ول ال��ق�مة وال4ام�ة في مNال الق\اعات 

م4ها في ت�ه�� ال\,"X لالن�قال ن:*  االق��اد(ة الPD,اء، و>�ف�ة االس�فادة
االق��اد األخP,، وت*ف�, ال:ل*ل ال�,+:ة وف,ص الع�ل الالئقة، وتDف�ف ح�ة 

 .الفق, وح�ا(ة ال%�<ة

 ل دور م��E في مNال ال\اقة ل�\*", م�ادر تفعdع ال%اح�Nالعل�ى وت� µ:%اك! ال,
ال\اقات ال���Nدة لالع��اد عل�ها في ال��ق%ل ب�ال مE اس��Dام ال\اقة ال�قل��(ة 

.,Pاالت االق��اد األخNة، ̂وج,اء ال�راسات ال��ع�قة في >افة م>� ال�ل*ثة لل%

 ات الالزمة�إلج,اء ال�راسات ال����Dة في  ال:,ص على ت*ف�, ال%�انات واالح�ائ
االس��امة، مع ض,ورة ان�اء ق*اع� معل*مات م�-املة للف,ص االس��dار"ة ال��4cة 

 في إCار ال�:*ل ال�Nی� واالس��dارات وال�4اعات الPD,اء.

  افة ش,ائج< E�ال�أك�� على أه��ة رفع م�*� ال*عي ال%�<ي وال�4* ال���ام ب
ل*ك ال,ش�� وال���ام القائ� على ت:ق�X ال�4فعة ال���Nع، لDلX ج�ل ی�� �ال

الDاصة والعامة دون االض,ار �ال%�<ة أو �:ق*ق األج�ال ال�ال�ة، وذل& مE خالل 
تفع�ل دور وم¡ول�ة م¡سات ال�عل�� ���Dلف م,احله ووسائل اإلعالم ال��Dلفة، 

�µ (ع� الل*ك ال���ام لل�*ارد ال%�,"ة الل%4ة األساس�ة لN4اح :� Eال*1ائف وال�ه
  الPD,اء.
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  ال'�اجع:
 ع%ـــ�مار"4ـــا مـــاه,؛ حـــ�E، م4ـــى أمـــام؛  أبــ* الـــع�، ســـان�9 صـــ%,9؛ ع%�ال�ـــ�ح،

االق��ـــاد األخPـــ,  )٢٠١٧( م:ـــE نانـــي ونـــاجي، مـــالك؛ م�,نـــا ال�ـــ�ح،
ـــة  ـــ�ول: دراســـة حال ـــة ال�ـــ��امة فـــي ضـــ*ء تNـــارب �عـــ´ ال �ـــى ال��4 ـــ,ه عل وأث

 ،واالقتصـــادية والسياســـية االســـرتاتيجية للدراســـات الع,+ـــيال�,>ـــ! الـــ�(�*ق,اCي م�ـــ,، 

 :Eروجع مhttp://democraticac.de/?p=47167  
ــــي تع!"ــــ! ال��4�ــــة ٢٠١١أح�ــــ�، إبــــ,اه�� م:�ــــ� ( ) ال�ــــ4اعات الPDــــ,اء ودورهــــا ف

اإلق��ــاد(ة واإلج��اع�ــة فــي الــ�ول الع,+�ــة ت:ــ5 شــعار (ال�ــ4اعات الPDــ,اء 
، م,>ـ! ال%:ـ*ث واالس��ـارات ال�ـ4اع�ةل�*ف�, ف,ص الع�ـل)، وزارة ال�ـ4اعة، 

  الC,D*م.
ورهــــا فـــــي تع!"ــــ! ال��4�ـــــة ) نــــ�وة حـــــ*ل: "ال�ــــ4اعات الPDـــــ,اء ود٢٠١١اإلســــc*ا (

االق��ــاد(ة واالج��اع�ـــة فـــي الـــ�ول الع,+�ـــة"، الل4Nـــة االق��ـــاد(ة واالج��اع�ـــة 
 :Eا، األم� ال��:�ة، روجع م�  لغ,+ي آس

https://www.unescwa.org/ar/node/4424  
) إمcان�ة ت\%�X أدوات اإلن�اج�ـة الPDـ,اء: دراسـة ت:ل�ل�ـة ٢٠١٣أغا، أح�� ع*ني (

مNلـة العلـ*م االق��ـاد(ة في ع�4ة مE ال�,>ات ال�4اع�ة في م:افfـة ن�4ـ*�، 
 .٢١٠-١٨٣): ٧٣( ١٩، واإلدار"ة

) دور االق��اد األخPـ, فـي خلـX ال*1ـائف ٢٠١٤ال:%�H، ثاب�ي ون��,ة، ب,>4* (
ه�ة في ال:� مE الفق,، م�Nع م�اخالت ال�ل�قـى الـ�ولي حـ*ل الPD,اء وال�ا

تق�ــ�� س�اســات اإلقــالل مــE الفقــ, فــي الــ�ول الع,+�ــة فــي 1ــل الع*ل�ــة، جامعــة 
 .١٠٥-٩٠د(�%,:  ٩-٨الN!ائ,، 

، مNلــة أســ�*Ã ") االق��ــاد ال%�<ــي "االق��ــاد األخPــ,٢٠١٤خ4فــ,، عایــ� راضــي (
�ة، >�  .  ٦٣ -٥٣: ٣٩لل�راسات ال%

ال��4�ــة ال���Nع�ــة ال�ــ��امة: نf,"ــة فــي ال��4�ــة ) ٢٠١٥، م:�ــ� ع%ــ� الع!"ــ! (ر+�ــع
  ، دار ال�ازور9 لل�4, وال�*ز"ع، ع�ان.االق��اد(ة وال��4�ة ال���امة

)، الالئ:ة ال�4ف�_(ة للf4ام العام لل%�<ـة ٢٠٠١ال,ئاسة العامة لألرصاد وح�ا(ة ال%�<ة (
Eع*د(ة، روجع م  : في ال��ل-ة الع,+�ة ال
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http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/sau138931.pdf  
�ـــاء وت*اصـــل، ٢٠١٧) تق,"ـــ, االســـ��امة ٢٠١٧ســـا�& (��: ن%4ـــي مـــ�ق%ال م�ـــ,قا، >

 :Eروجع م  
reporting-https://www.sabic.com/ar/sustainability/corporate  

ـــ� ال*هـــاب وشـــ%�,ة، بـــ*عالم ع�ـــار ( ـــة ٢٠١٦شـــ4�D,، ع% �) االســـ��dار األخPـــ, >آل
  .١١٨-١٠٢: ٤٥، دراساتلل�*جه ن:* اق��اد م��ام في الN!ائ,، 

) ال�\*ر ال�4اعي فـي ال��ل-ـة، روجـع ٢٠١٨ص�4وق ال��4�ة ال�4اع�ة الع*د9 (
 :Eم  

https://www.sidf.gov.sa/ar/IndustryinSaudiArabia/Pages/Indust
rialDevelopmentinSaudiArabia.aspx  

) أه��ــة ال\اقــة ال��Nــ�دة فــي ح�ا(ــة ال%�<ــة C٢٠٠٨ــال%ي، م:�ــ� و ســاحل، م:�ــ� (
-٢٠١: ٦، مNلــة  ال%احــµعــ,ض تN,+ــة أل�ان�ــا،  ألجــل ال��4�ــة ال�ــ��امة:

٢١١  .  
) ال4قـل ال�ـ��ام ال�ـcل ال:Pــ,9، ٢٠١٦ع%ـاس، سـ4اء سـاCع وع�ـ,ان، (:ـي تا(ـه (

  . ٢٠٩ -١٩٠: ١، الع,اق�ة لله�4سة ال�ع�ار"ةال�Nلة 
) االق��اد األخP,: مفه*مه وق\اعاته ال��Dلفـة، ٢٠١٦ع%� ال:c�، ع%�, م:�*د (

  .٣٨١ -٣٥٣: ٢، ال�Nلة العل��ة لالق��اد وال�Nارة
) االق��ـــاد األخPــــ,: ت�4�ــــة مـــ��امة ت,اعــــي ال�ــــ:ة ٢٠١٢ع%ـــ� الــــ*دود، رضــــا (

  .٨٠ -٧٨): ٥٥٨( ٤٩ ،مNلة ال*عي اإلسالميوال%�<ة، 
ـــان ( ـــ�ات، ذوق �ـــه  –ال%:ـــµ العل�ـــي: مفه*مـــه ) ٢٠١٣ع% ، إشـــ,اقات أســـال�%ه -أدوات

  لل�4, وال�*ز"ع، ع�ان.
) اع��ــــاد ال*1ــــائف الPDــــ,اء فــــي ت*1�ــــف ٢٠١١ع�ــــي، صــــل�:ة وم�لــــف، حــــ�ة (

�ة ال:c*مــــة N�ــــ�ولي "اســــ�,ات ــــة ال�ــــ��امة، ال�ل�قــــى ال �ال�ــــ%اب وت:ق�ــــX ال��4
نــ*ف�%,، جامعــة  ١٦-١٥لــة وت:ق�ــX ال��4�ــة ال�ــ��امة"، للقPــاء علــى ال%\ا
�لة، الN!ائ,.  ال�

ــــي ( ســــ�,فع ح�ــــة ال��ل-ــــة مــــE م�ــــ,وعات  ٢٠٣٠)، رؤ"ــــة ٢٠١٦الق:\ــــاني، عل
  مای*، روجع مE:  ٢٨، لN!",ة%، ا٣٠األب4�ة الPD,اء إلى 
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jazirah.com/2016/20160528/ec2.htm-http://www.al 
 ١٢، جــــ, ال��4�ــــة) االق��ــــاد األخPــــ, وال%لــــ�ان الع,+�ــــة، ٢٠١٤ال-ــــ*از، أح�ــــ� (

)١٦ -٢): ١١٨.  
 ١٢، جــــ, ال��4�ــــة) االق��ــــاد األخPــــ, وال%لــــ�ان الع,+�ــــة، ٢٠١٤ال-ــــ*از، أح�ــــ� (

)١٦ -٢): ١١٨. 
) ٢٠١١األمـ� ال��:ـ�ة لغ,+ـي آسـ�ا (االسـc*ا) (الل4Nة االق��اد(ة واالج��اع�ـة له�<ـة 

ال�ــــ4اعات الPDــــ,اء ودورهــــا فــــي تع!"ــــ! ال��4�ــــة االق��ــــاد(ة «نــــ�وة " نــــ�وة 
، ال�ـي عقـ�ت فـي ب�ـ5 األمـ� ال��:ـ�ة ب%�ـ,وت »واالج��اع�ة في ال�ول الع,+�ة

   مE :روجع  .٢٠١١س%��%,/ أیل*ل  ٢٩ - ٢٨في الف�,ة 
http://css.escwa.org.lb/sdpd/1582/escwa.pdf 

) ال�:ــــ*ل ن:ــــ* االق��ــــاد األخPــــ,: تNــــارب ٢٠١٧ال�ــــال-ي، ع%ــــ� هللا بــــE م:�ــــ� (
  . ١٩٦ -١٦٧): ٤( ٣٧، ال�Nلة الع,+�ة لإلدارةدول�ة، 

) االق��اد األخP, وأث,ه على ال��4�ـة ال�ـ��امة ٢٠١٧( ال�,>! ال�(�ق,اCى الع,+ى
:Eارب �ع´ ال�ول: دراسة حالة م�,، روجع مNفي ض*ء ت  

 http://democraticac.de/?p=47167  
 H�cاء، ٢٠١٣الع�ل ال�ولي (م,PDوال*1ائف ال Xامة والع�ل الالئ��أ) ال��4�ة ال�

  .١٠٢ال�ق,", الDام¨، م¡ت�, الع�ل ال�ولي، ال�ورة 
ب) ن:* م<*"ة م�f4ة الع�ل ال�ول�ة: ال:قـائX وال�Nـ�د، ٢٠١٣مH�c الع�ل ال�ولي (

  .١٠٢ال�ق,", األول، م¡ت�, الع�ل ال�ولي، ال�ورة 
دراســــة فــــي -اإلشــــعاع ال��ــــي فــــي م�ــــ,  )٢٠٠٢مــــع� ( م4ــــ�ور، ســــع� ســــالمة

  >ل�ة اآلداب، جامعة ال��4*رة. -جغ,اف�ا ال�4اخ�ة
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