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المسار الصديق 
للبيئة: رصد 

التحّول األخضر 
في العالم العربي

جوزيف شيكال

بدعم من
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 المسار الصديق للبيئة:
رصد التحّول األخضر في العالم العربي

اآلراء الواردة في هذا التقرير ال تعكس بالضرورة آراء صندوق األمم المتحدة للديمقراطية

ــل، التــي تدعــم  ــي للموئ جوزيــف شــيكال, جوزيــف شيشــا هــو منســق شــبكة حقــوق األرض والســكن للتحالــف الدول
المنظمــات األعضــاء فــي مجــال التنميــة، والمناصــرة، والصعوبــات المختلفــة التــي تواجههــا لضمــان حــق اإلنســان 
فــي الســكن الائــق واالســتخدام المنصــف لألراضــي والرقابــة الديمقراطيــة عليهــا فــي الشــرق األوسط/شــمال أفريقيــا 

ومناطــق أخــرى حــول العالــم.



3

االختصارات

4C Maroc فــي المناخــي  للتغيــر  الكفــاءات  مركــز 
لمغــرب   ا

ADBمصرف التنمية اآلسيوي

AFDالوكالة الفرنسية للتنمية

AfDBبنك التنمية األفريقي

AFEDالمنتدى العربي للبيئة والتنمية

AFOLU الزراعــة والحراجــة وغيرهمــا مــن أشــكال
األراضــي اســتخدام 

AIFصندوق استثمار بديل

AIP)برنامج التأمين الزراعي )المغرب

AMCCالتحالف العالمي لمكافحة تغير المناخ

AMEE الطاقــة لكفــاءة  المغربيــة  الوكالــة 
) ب لمغــر ا (

ANCAR

البيئيــة  الإدارة  قــدرات  تعزيــز  دعــم 
والمنســقة  القطاعــات  المتعــددة 
والامركزيــة لتحقيــق أهــداف اتفاقيــات 
)مشــروع(  القمــر  جــزر  فــي  الثــاث  ريــو 

APGغاز مصاحب للنفط

APRUE الوكالــة الوطنية لتعزيز وترشــيد اســتخدام
الطاقــة )الجزائر(

AQIمؤشر نوعية الهواء

BAUمسار العمل المعتاد

BIAاتفاقية استثمار ثنائية

CCAC النظيــف والهــواء  المنــاخ  تحالــف 
) ب لمغــر ا (

CCF صندوق تغير المناخ

CCL)مدونة السلطات المحلية )تونس

CCSاحتجاز ثاني أكسيد المربون وخزنه

CDERمركز تنمية الطاقات المتجددة

CEDARE العربــي البيئــة والتنميــة لإلقليــم  مركــز 
)ســيداري( وأوروبــا 

CEF صندوق االستثمار في أنشطة البناء

CERوحدة خفض االنبعاثات المعتمدة

CFS باألمــن المعنيــة  المتحــدة  األمــم  لجنــة 
العالمــي  الغذائــي 

CI1التمويل المناخي األول

CIFصناديق االستثمارات المناخية

CNCB البيولوجــي للتنــوع  الوطنيــة  اللجنــة 
لمغــرب( ا (

CNCC المناخــي للتغيــر  الوطنيــة  اللجنــة 
) ب لمغــر ا (

CNDD المجلــس الوطنــي للتنميــة المســتدامة
)جــزر القمــر(

.Coشركة

CO2ثاني أكسيد الكربون

 .CONF)مؤتمر )األمم المتحدة
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CoPمؤتمر األطراف

COVID-19 المســتجد كورونــا  فيــروس  مــرض 
)1 9 - فيــد كو (

CSPتركيز الطاقة الشمسية

CSPالطاقة الشمسية المركزة

DFصندوق التنمية

DoECC)إدارة البيئة وتغير المناخ )الصومال

DRRالحد من مخاطر الكوارث

EBRDالمصرف األوروبي لإلنشاء والتعمير

EDFصندوق تنمية الطاقة

EEAAجهاز شؤون البيئة المصري

EME اقتصادات السوق الناشئة

EPI دليل األداء البيئي

ESCWA االقتصاديــة المتحــدة  األمــم  لجنــة 
)اإلســكوا( آســيا  لغربــي  واالجتماعيــة 

ETO ــة التزامــات الــدول خــارج حدودهــا الوطني
)فــي مجــال حقــوق اإلنســان(

EUاالتحاد األوروبي

EUاالتحاد األوروبي

FAOمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة

FCCC االتفاقيــة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ
)UNFCCC أيًضــا  )مراجعــة 

FDIاالستثمار األجنبي المباشر

FFC)قوى إعان الحرية والتغيير )السودان

GBIGبوابة معلومات البناء األخضر

GCFالصندوق األخضر للمناخ

GDPالناتج المحلي اإلجمالي

GEFمرفق البيئة العالمية

GET التحّول إلى اقتصاد أخضر

Gg CO2-
.e q إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة

GHG غازات الدفيئة

GHGEانبعاثات غازات الدفيئة

GmbH Gesellschaft mit beschränkter
Haftung )شــركة محــدودة المســؤولية(

GNIالدخل القومي اإلجمالي

GoEحكومة مصر

HIPCالمبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون

HIV/AIDS
نقــص  البشــرية/متالزمة  المناعــة  نقــص  فيــروس 

)اإليــدز(  المكتســبة  المناعــة 

HLPFمنتدى سياسي رفيع المستوى

HSBC
مؤسســة هونــغ كونــغ وشــنغهاي المصرفيــة )إتــش 

إس بــي ســي(

HYDROMET)األرصاد الجوية الهيدرولوجية )أخطار

IBSA
الهنــد والبرازيــل وجنــوب أفريقيــا )مجموعــة ثالثيــة 
دوليــة لتعزيــز التعــاون الدولــي بيــن هــذه البلــدان(

ICBA المركز الدولي للزراعة الملحية

ICCDاالتفاقية الدولية لمكافحة التصحر

ICTUمعلومات لتسهيل الوضوح والشفافية والفهم

IDPنازح

IFADالصندوق الدولي للتنمية الزراعية

IFCمؤسسة التمويل الدولية

IFIمؤسسة تمويل دولية



5

INC ــة األمــم ــي التفاقي ــي األول ــاغ الوطن الب
ــاخ ــر المن ــة بشــأن تغي المتحــدة اإلطاري

INDC وطنًيــا محــددة  معتزمــة  مســاهمة 
)NDC أيًضــا  )مراجعــة 

IPCC الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بتغيــر
المنــاخ

IRENAالوكالة الدولية للطاقة المتجددة

IRESEN الشمســية الطاقــة  فــي  البحــث  معهــد 
)المغــرب( الجديــدة  والطاقــات 

IsDBالبنك اإلسامي للتنمية

ISOالمنظمة الدولية لتوحيد المقاييس

JICAوكاالت اليابان للتعاون الدولي

JNF الصندوق القومي اليهودي

JREEF المتجــددة الطاقــة  تشــجيع  صنــدوق 
)األردن( الطاقــة  وترشــيد 

KEPA)الهيئة العامة للبيئة )الكويت

KfWKreditanstalt für Wiederauf-  
اإلعمــار( إلعــادة  االئتمــان  bau)بنــك 

KPC مؤسسة البترول الكويتية

LASجامعة الدول العربية

LDCبلد أقل نمًوا

LEDصمام ثنائي باعث للضوء

LEED المراعــي التصميــم  مجــال  فــي  الريــادة 
والطاقــة للبيئــة 

LEZ منطقة قليلة االنبعاثات

LGIF مرفق االستثمار األخضر اللبناني

LNGغاز طبيعي ُمسال

LPGغاز البترول الُمسال

.Ltd مسؤولية محدودة

LT-LEDS االســتراتيجية الوطنيــة لتنميــة منخفضــة
الكربــون فــي أفــق 2050 )المغــرب(

LT-LEDS االســتراتيجية الوطنيــة لتنميــة منخفضــة
الكربــون فــي أفــق 2050 )المغــرب(

MASEN المســتدامة للطاقــة  المغربيــة  الوكالــة 
)المغــرب(

MCبلد عضو

MDTFصندوق ائتماني متعدد الجهات المانحة

MEDRE-
S E T

تجّمــع مــن مؤسســات بحثيــة وأكاديميــة تركــز علــى 
المتوســط    البحــر  منطقــة  فــي  مختلفــة  مجــاالت 

جديــدة  متوســطية  لشــراكة  بديلــة  رؤى  لتطويــر 
وسياســات االتحــاد األوروبــي المعنيــة )ميــد ريســت(

MENAمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

MENARA

األوســط  للشــرق  اإلقليمــي  الهيــكل 
التغيــرات  تحديــد  أفريقيــا:  وشــمال 
اإلقليمــي  والنظــام  الجيوسياســية 
والتحــوالت المحليــة، هــو مشــروع يدعــم 
الجيوسياســي  النظــام  حــول  الدراســات 
الجــاري إنشــاؤه، ويحــدد القــوى الدافعــة 
وراءه، ويلقــي الضــوء علــى الديناميــات 
ــة علــى  ــار المترتب ــم اآلث ــة، ويقّي التصاعدي
هــذه العمليــات علــى االتحــاد األوروبــي 

)منــارة( المنطقــة  تجــاه  وسياســاته 

MEWA وزارة البيئــة والميــاه والزراعــة )المملكــة
العربيــة الســعودية(

MIPME الصغــرى والمؤسســات  الصناعــة  وزارة 
)تونــس( والمتوســطة 
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MOCCAE وزارة التغيــر المناخــي والبيئــة )اإلمــارات
العربيــة المتحــدة(

MOEW)وزارة الكهرباء والماء )الكويت

MPED االقتصاديــة والتنميــة  التخطيــط  وزارة 
)مصــر(

MRVالقياس واإلباغ والتحقق

MtCO2eq مكافــئ مــن  طــن(  )ميغــا  طــن  مليــون 
الكربــون أكســيد  ثانــي 

MWميغاواط

NAPخطة التكيف الوطنية

NAP خطة التكيف الوطنية

NC4Egypt
البــاغ الوطنــي المصــري الرابــع التفاقيــة 
تغيــر  بشــأن  اإلطاريــة  المتحــدة  األمــم 

المنــاخ

NCCC)اللجنة الوطنية لتغير المناخ )الصومال

NCCCاللجنة الوطنية لتغير المناخ

NCCPالسياسة الوطنية لتغير المناخ

NDA)السلطة الوطنية المحددة )الصومال

NDC مساهمة محددة وطنًيا

NDC مســاهمة محــددة وطنًيــا )فــي أهــداف
اتفــاق باريــس( 

NDPالخطة اإلنمائية الوطنية

NEEAP الخطــة الوطنيــة لتحســين كفــاءة الطاقــة
)مصــر(

NEEAP الخطــة الوطنيــة لتحســين كفــاءة الطاقــة
)مصــر( 

NEEREA فــي الطاقــة  لكفــاءة  الوطنيــة  الخطــة 
ن لبنــا

NEPADالشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا

NESAP االســتراتيجية الوطنيــة للتنــوع البيولوجــي
والخطــة التنفيذيــة فــي العــراق

NGغاز طبيعي

NIGSD والتنميــة للحوكمــة  القومــي  المعهــد 
)مصــر( المســتدامة 

NPA 2017-2022 أجنــدة السياســات الوطنيــة
)فلســطين(

NSWMP المخلفــات إلدارة  القومــي  البرنامــج 
)مصــر( الصلبــة 

NTFالصندوق االئتماني النيجيري

 NUAالخطة الحضرية الجديدة

ODA مساعدة إنمائية رسمية

ORSEC)خطة تنظيم اإلغاثة )الجزائر

 PADIDFA الشــاملة التنميــة  دعــم  برنامــج 
الزراعيــة القطاعــات  فــي  والمســتدامة 

PAGGW األخضــر للجــدار  األفريقيــة  الوكالــة 
لعظيــم ا

PaMs)التدابير والسياسات التخفيفية )مصر

PCN)المخطط الوطني للمناخ )المغرب

PCR)المخططات المناخية الجهوية )المغرب

PCR )المخططات المناخية الجهوية )المغرب

PDALM الخطــة الرئيســية للتنميــة الســاحلية فــي
ــا موريتاني

PDB مصارف التنمية الحكومية

PEFCLI المناخــي التمويــل  فــي  الخبــرة  برنامــج 
)المغــرب( الوطنــي  دون 

PMالجسيمات الدقيقة العالقة



7

PNA)المخطط الوطني لتتكيف )المغرب

PNAEDD والتنميــة للبيئــة  الوطنيــة  الخطــة 
)الجزائــر(  2020-2024 المســتدامة 

PNAE-DD والتنميــة للبيئــة  الوطنيــة  الخطــة 
)الجزائــر(  2035 المســتدامة 

PNC)المخطط الوطني للمناخ )الجزائر

 PNDA and
PNDE

الزراعــة  لتنميــة  الوطنيتــان  الخطتــان 
)موريتانيــا( الحيوانيــة  والثــروة 

PNIA / SA الزراعــي لاســتثمار  الوطنــي  البرنامــج 
)موريتانيــا( الغذائــي  واألمــن 

PPPالشراكة بين القطاعْين العام والخاص

PQD )خطة التنمية الخمسية )تونس

PREFER إنتاجيــة صغــار المزارعيــن وقدرتهــم علــى
الصمــود )مشــروع( 

PSMالمخطط المغربي للطاقة الشمسية

QDS)االستراتيجية الربع قرنية )السودان

R&Dبحث وتطوير

RCREEE المتجــددة للطاقــة  اإلقليمــي  المركــز 
الطاقــة وكفــاءة 

+REDD

إزالــة  عــن  الناجمــة  االنبعاثــات  خفــض 
إلــى  باإلضافــة  وتدهورهــا،  الغابــات 
والحفــاظ  للغابــات  المســتدامة  اإلدارة 
الغابــات  فــي  الكربــون  مخــزون  علــى 

وتعزيــزه

 +REDD
خفــض  لخفــض  المعــززة  المبــادرة 
الغابــات  إزالــة  عــن  الناجمــة  االنبعاثــات 

هــا وتدهور

RES)قرار )األمم المتحدة

Rio+20 مؤتمــر األمــم المتحــدة المعنــي بالبيئــة
والتنميــة )ريــو+20(

RMCبلد عضو إقليمي

SABIC الشــركة الســعودية للصناعات األساســية
)سابك(

SCCFالصندوق الخاص بتغير المناخ

SCP-NAP لاســتهاك الوطنيــة  العمــل  خطــة 
)الجزائــر( المســتدامْين  واإلنتــاج 

SDGهدف التنمية المستدامة

SDGأهداف التنمية المستدامة

SEforALL الطاقــة المســتدامة للجميــع )اإلمــارات
العربيــة المتحــدة(

SIE)شركة االستثمارات الطاقية )المغرب

SMEمؤسسة صغيرة ومتوسطة الحجم

SNAP المخطــط الوطنــي لمكافحــة الملوثــات
المناخيــة القصيــرة العمــر )المغــرب( 

SNAP المخطــط الوطنــي لمكافحــة الملوثــات
المناخيــة القصيــرة العمــر )المغــرب(

SNDD للتنميــة الوطنيــة  االســتراتيجية 
2030 المســتدامة 

SNDP)الشركة الوطنية لتوزيع البترول )تونس

SNEاالستراتيجية الوطنية للبيئة

SNEDD االســتراتيجية الوطنيــة للبيئــة والتنميــة
)الجزائــر( المســتدامة 

STEGالشركة التونسية للكهرباء والغاز

STF ل مــن جهــة مانحــة صنــدوق ائتمانــي ممــوَّ
واحدة

SWLRI اســتراتيجية المــوارد المائيــة واســتخدام
األراضــي فــي العــراق 

TMC)المجلس العسكري االنتقالي )السودان

UAEاإلمارات العربية المتحدة
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UNCTADمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية

UNDESA إدارة الشــؤون االقتصاديــة واالجتماعيــة
التابعــة لألمــم المتحــدة

UNDPبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

UNEPبرنامج األمم المتحدة للبيئة

UNESCO ــة والعلــم منظمــة األمــم المتحــدة للتربي
والثقافــة

UNFCCC ــة بشــأن ــة األمــم المتحــدة اإلطاري اتفاقي
تغيــر المنــاخ

UNFPAصندوق األمم المتحدة للسكان

UNGA الجمعية العامة لألمم المتحدة

UNISDR اســتراتيجية األمــم المتحــدة الدوليــة للحــد
مــن الكــوارث

UNRWA
وكالــة األمــم المتحــدة إلغاثــة وتشــغيل 
الشــرق  فــي  الفلســطينيين  الاجئيــن 

)األونــروا(  األدنــى 

US)الواليات المتحدة )األميركية

VNRاستعراض وطني طوعي

WACA المنطقة الساحلية في غرب أفريقيا

WSSD مؤتمر القمة العالمي للتنمية
المستدامة
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التحــّول  خطــاب  مقدمــة: 
األخضــر فــي الشــرق األوســط 

أفريقيــا  وشــمال 

لــم يســاهم التباطــؤ االقتصــادي المرتبــط بوبــاء فيــروس 
تزامنــت  التــي  األخــرى  واألزمــات  )كوفيــد-19(  كورونــا 
معــه فــي إبطــاء أزمــة المنــاخ. فتشــير البيانــات األوليــة 
إلــى زيــادة انبعاثــات غــازات الدفيئــة عالمًيــا فــي العــام 
ــة فــي العــام  ــغ معــّدل الحــرارة العالمّي ــن بل 2020 فــي حي
2020 حوالــى 1.2 درجــة مئويــة فــوق مســتوى مــا قبــل 
الحقبــة الصناعيــة، وقــد اقتــرب بشــكل خطيــر مــن حــد 
ــس. وفشــل  ــه اتفــاق باري ــا إلي ــذي دع ــة ال 1.5 درجــة مئوي
العالــم أيًضــا فــي تحقيــق أهدافــه للعــام 2020 المتعلقــة 
بوقــف فقــدان التنــوع البيولوجــي، فــي حيــن فقــد العالــم 
10 ماييــن هكتــار مــن الغابــات ســنوًيا بيــن عامــْي -2015
1.2020 ومــن أجــل حصــر االحتــرار العالمــي فــي حــدود 0.5 
درجــة مئويــة فــوق مســتويات مــا قبــل الحقبــة الصناعيــة، 
يجــب أن يصــل صافــي انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون إلــى 
مســتوى الصفــر الصافــي بحلــول العــام 2050، وفًقــا إلــى 
ــام 2030  ــة المســتدامة للع الهــدف 13 مــن خطــة التنمي
)اتخــاذ إجــراءات عاجلــة مــن أجــل التصــدي لتغّيــر المنــاخ 
غــازات  نســبة  وازدادت  للمنــاخ.  باريــس  واتفــاق  وآثــاره( 
الدفيئــة فــي العــام 2020 فــي مختلــف أنحــاء العالــم، علــى 
الرغــم مــن التغيــرات فــي األنمــاط المعتــادة فــي خــال 

ــاء. ــرات اإلغــاق الشــامل مــن جــّراء الوب فت

وتأتــي هــذه الدراســة فــي زمــن التقــاء "أزمــات الكوكــب 
ــّوع البيولوجــي وأزمــة  ــة: أّي أزمــة المنــاخ وأزمــة التن الثاث
أزمــة  مــع  التحديــات  هــذه  أيًضــا  وتتزامــن  التلــّوث". 
توزيــع  فــي  ُمســّجل  تفــاوت  وأكبــر  العالمــي  التمويــل 
الثــروة منــذ قــرن، إضافــة إلــى أزمــة النمــو الســكاني )التــي 
لــم تعالجهــا العمليــات السياســية العالميــة منــذ العــام 

ــزاع المســلح واالحتــال، وأزمــة النــزوح  1994(، وأزمــة الن
البشــري ذات الصلــة. يقــع العالــم العربــي فــي صلــب هــذه 
ــداواًل  ــا مت ــا، كمــا ُتعــد "األزمــة" موضوًع األزمــات جغرافًي
ومصطلًحــا شــائًعا فــي الخطــاب المعاصــر فــي منطقــة 
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا. وتشــكل مجموعــة هــذه 
األزمــات معضلــة للــدول والحكومــات التــي يتعّيــن عليهــا 

إعطــاء األولويــة للجهــود والمــوارد مــن دون انتقائيــة.  

ــى  ــا أعل ــى أن المنطقــة تســّجل أيًض ــد مــن اإلشــارة إل ال ب
وأعلــى مســتوى  الشــباب  فــي صفــوف  بطالــة  معــدل 
هــروب لــرؤوس األمــوال2، كمــا تتمّيــز بمزيــج فريــد متوقــع 
مــع  بالتزامــن  الجفــاف،  ومخاطــر  المائــي  اإلجهــاد  مــن 
انخفــاض غلــة المحاصيــل بســبب تغيــر المنــاخ.3 إلــى جانب 
التصنيــف المتدنــي الــذي تشــهده بلــدان عربيــة كثيــرة وفق 
ــة البشــرية وتفشــي الفقــر، تواجــه المنطقــة  ــل التنمي دلي
أيًضــا صراعــات داخليــة علــى المــوارد الطبيعيــة الشــحيحة 
مثــل الصراعــات بيــن ممارســي الزراعــة البعليــة والرعــاة. 4

تســتضيف المنطقــة - وتنتــج - غالبيــة النازحين والاجئين. 
وتــؤدي النزاعــات فــي بعــض البلــدان إلى ضعــف في األداء 
ــة المســتدامة،  وتراجعــه فــي إطــار معظــم أهــداف التنمي
وال ســيما فــي مــا يتعلــق باألمــن الغذائــي )الهــدف 2( 
 .)16 )الهــدف  والعدالــة  والســام   )3 )الهــدف  والصحــة 
وتنــدرج ثاثــة بلــدان مــن المنطقــة )جمهوريــة الســودان 
ــن  ــة( بي ــة اليمني ــة الســورية والجمهوري ــة العربي والجمهوري
البلــدان الخمســين األخيــرة علــى لوحــة متابعــة أهــداف 
أيًضــا  5.2020 وتتجلــى  العــام  التنميــة المســتدامة فــي 
ــل فــي  ــزة المحت ــة فــي قطــاع غ ــى البيئ ــزاع عل عواقــب الن
فلســطين، إذ توقعــت األمــم المتحــدة عــدم صاحيتــه 

للســكن بحلــول العــام 6.2020 

وفــي هــذا الســياق، يؤكــد الخطــاب الرســمي علــى وســائل 
القطــاع الخــاص وخبراتــه فــي تحقيــق التحــّول األخضــر مــن 
خــال إعــداد مبــادرات خضــراء مربحــة وفّعالــة. وفــي الوقت 
عينــه، ينطــوي دور الحكومــة علــى تســهيل وتحفيــز وتنظيم 
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العمليــة التــي تهيمــن عليهــا المصالــح الخاصــة. باإلضافــة 
إلــى ذلــك، يبــدو أن الحكومــة تراعــي فــي عملهــا العوامــل 
البيئيــة الخارجيــة، وتشــجع الشــمولية االجتماعيــة وتمّكــن 
بشــكل عــام تحــّول االســتثمارات فــي المــوارد البشــرية 
والطبيعيــة، بمــا فــي ذلــك الطاقــة النظيفــة والمتجــددة. 7

التمويــل  حشــد  علــى  القــدرة  إلــى  الخطــاب  ويشــير 
واالســتثمار الخارجّيْين للمشــاريع الخضراء، فضًا عن الحد 
مــن انبعاثــات الكربــون، كإجــراءات لنجــاح التحــّول األخضــر.8 
وشــهد التمويل األخضر انتشــاًرا كبيًرا وســريًعا في الســوق 
العالميــة، فارتفعــت قيمــة األمــوال المخّصصــة للقطــاع 
مــن 46 مليــار دوالر فــي الصكــوك الخضــراء فــي العــام 
2015، إلــى عتبــة 250 مليــار دوالر فــي العــام 9.2019 
واحتلــت مصــر علــى مــا يبــدو الصــدارة بيــن دول المنطقــة 
فــي حشــد التمويــل مــن خــال "الصكــوك الخضــراء" التــي 

باعتهــا فــي بورصــة لنــدن منــذ العــام 2019.  

اقتصاد القدرة على الصمود

أو  الصمــود"  علــى  القــدرة  "اقتصــاد  مفهــوم  يقتــرض 
"القــدرة علــى الصمــود االقتصــادي" من العلوم اإلنســانية 
ــر بقــدرة  األخــرى )العلــوم الطبيعيــة واالجتماعيــة( وُيفسَّ
النظــام االقتصــادي علــى التعافــي ســريًعا مــن صدمــة 
إلــى  أو  الســابق،  النمــو  إلــى مســتوى  معينــة والعــودة 
مســتوى أفضــل. ويخضــع مفهــوم القيــاس القائــم علــى 
النمــو وإشــكاليته إلــى إعــادة نظــر فــي زمــن وبــاء فيــروس 
العــام  االســتثمار  واقــع  بحكــم  )كوفيــد-19(،  كورونــا 
وطابعــه الملــّح فــي الجهــود اإلصاحيــة وبرامــج الحمايــة 
بالضــرورة  تلتــزم  ال  التــي  التوزيــع  وخطــط  االجتماعيــة 

بمنطــق النمــو الســائد مــن أجــل اقتصــاد ســليم. 10  

وُأعيــد النظــر أيًضــا علــى الصعيــد العالمــي فــي بدائــل 
النمــو غيــر المحــدود فــي كوكــب محــدود المــوارد، منــذ 
ــة المســتدامة فــي  انعقــاد مؤتمــر القمــة العالمــي للتنمي
العــام 2002، علــى األقــل.11 وفــي ضــوء احتمــاالت وقــوع 
كــوارث تتعلــق بالمنــاخ وبالصحــة العامــة مســتقبًا، تركــز 
االهتمــام األكبــر علــى الجانــب الوقائــي فــي السياســات 
تكاليــف  تكبــد  لتجنــب  كتدابيــر  العامــة  واالســتثمارات 
ومــع  الطويــل.  المــدى  علــى  إضافيــة  وأضــرار  وخســائر 
ــادة النظــر فــي أرثوذكســية النمــو  ــرَق بعــد إع ــم ت ــك، ل ذل
واالقتصــاد إلــى مســتوى اســتبدال النمــو والتوســع كوحدة 
لقيــاس ســامة االقتصــاد فــي البلــد أو المنطقــة. وُتجمــع 
هــذه الُنهــج المتنافســة علــى مفهــوم "النمــو األخضــر" 
والتنميــة  االقتصــادي  النمــو  تعزيــز  علــى  يقــوم  الــذي 
وضمــان اســتمرار األصــول الطبيعيــة فــي توفيــر المــوارد 

والخدمــات البيئيــة التــي يعتمــد عليهــا رفــاه اإلنســان.

وال يتوّقــف أثــر الكارثــة أو الصدمــة التــي يتعــرض إليهــا 
النظــام االقتصــادي علــى رفــاه اإلنســان علــى الخصائــص 
الماديــة للظاهــرة أو آثارهــا المباشــرة )الخســائر والتكاليــف 
واألضــرار( علــى األرواح وســبل العيــش والموائــل والثروات 
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واألصــول األخــرى فحســب بــل تتوقــف هــذه اآلثــار أيًضــا 
وإعــادة  والتعافــي  التكيــف  علــى  االقتصــاد  قــدرة  علــى 
البنــاء وبالتالــي الحــد مــن اآلثــار الســلبية اإلجماليــة. يمكــن 
اإلشــارة إلــى هــذه القــدرة بقــدرة االقتصــاد الكلــي علــى 
ــة والصدمــات األخــرى  الصمــود فــي وجــه الكــوارث البيئي
ــاد  ــن أبع ــط بي ــاة التراب ــاخ، مــع مراع ــر المن فــي ســياق تغي

ــة.12  ــة والبيئي ــة واالجتماعي ــة االقتصادي العافي

وتتألــف بشــكل عــام قــدرة االقتصــاد الكلــي علــى الصمــود 
ــى الصمــود، وهــي  ــة عل ــن: )1( القــدرة الفوري مــن عنصرْي
الفوريــة  اإلنتــاج  خســائر  حجــم  مــن  الحــد  علــى  القــدرة 
 )2( األصــول،  خســائر  مــن  معيــن  مقــدار  إلــى  بالنســبة 
ــادة  ــى إع ــى الصمــود، أو القــدرة عل ــة عل والقــدرة الدينامي
البنــاء والتعافــي. وترتكــز أيًضــا درجــة هــذه التأثيــرات علــى 
قــدرة االقتصــاد الجزئــي علــى الصمــود التــي ترتكــز بدورهــا 
القطاعــات  أو  األســر  أي ضعــف  الخســائر،  توزيــع  علــى 
والمــاءة  الكارثــة  وقــوع  قبــل  الدخــل  مثــل  بأكملهــا، 
والقــدرة علــى اســتيعاب الصدمــات مــع مــرور الوقــت عــن 
طريــق المدخــرات واالقتــراض والتأميــن وُنظــم الحمايــة 
ــف  ــات التكّي ــة، أو آلي ــر النظامي ــة وغي ــة النظامي االجتماعي

األخــرى لتوزيــع المخاطــر علــى الســكان.13   

ويمكــن التحكــم فــي مخاطــر الكــوارث المتعلقــة بالرفــاه 
تعــرض  الحــد مــن  البلــد عــن طريــق  )االقتصــادي( فــي 
النــاس واألصــول إلــى الخطــر أو قابليــة تأثرهــم )الحــد مــن 
الخســائر فــي األصــول( أو زيــادة قــدرة االقتصــاد الكلــي 
علــى الصمــود )الحــد مــن خســائر االســتهاك اإلجماليــة 
بالنســبة إلــى مســتوى معيــن مــن الخســائر فــي األصــول( 
أو زيــادة قــدرة االقتصــاد الجزئــي علــى الصمــود )الحــد مــن 
ــن  ــى مســتوى معي الخســائر المتعلقــة بالرفــاه بالنســبة إل
مــن خســائر االســتهاك اإلجماليــة(. ويرتكــز غالًبــا تقديــر 
قــدرة االقتصــاد الكلــي واالقتصــاد الجزئــي علــى الصمــود 
علــى المعاييــر ذات الصلــة فــي االقتصــاد وعلــى قائمــة 
مؤشــر  لبنــاء  اســتخدامها  يمكــن  التــي  المؤشــرات  مــن 

ــى الصمــود.    للقــدرة عل

وقــد يبــدو أّن القــدرة علــى الصمــود فــي وجــه أخطــار معّينة 
ــا المشــروع  ــر أحياًن ــة اإلصــاح. وال ُيعتب ــدرج فــي خان ال تن
الــذي يشــجع الســكان علــى إعطــاء األولويــة إلــى القــدرة 
بــداًل مــن اإلصــاح مائًمــا. وهــذا هــو  علــى الصمــود 
الســؤال الــذي يثيــره االســتعراض الوطنــي الطوعــي للعــام 
2021 فــي مصــر، عندمــا يوضــح كيــف "وافــق البنــك 
الدولــي فــي أيلول/ســبتمبر 2020 علــى مشــروع بقيمــة 
ــى...  ــة إل ــادرات مصــر الهادف ــم مب ــون دوالر لدع 200 ملي
ــادة القــدرة علــى الصمــود فــي وجــه تلــوث الهــواء فــي  زي
القاهــرة الكبــرى."14 وقــد يســتغرق التطــور البشــري آالف 
الســنين لتحقيــق هــذه القــدرة علــى الصمــود، إن تحققــت، 
وقــد يحصــد التلــوث آالف األرواح فــي غضــون ذلــك مــن 

جــّراء القصــور التنفســي. 

ويمكــن تعزيــز القــدرة االقتصاديــة علــى الصمــود مــن خال 
تنفيــذ السياســات التــي تســعى إلــى التخفيــف مــن مخاطــر 
األزمــات الشــديدة وعواقبهــا. وينطــوي ذلــك فــي حالــة 
المخاطــر علــى القــدرة علــى رصد مواطن الضعــف المحلية 
والمتأصلــة )الهيكليــة(. ويشــمل التعافــي و/أو التكيــف مع 
العواقــب تحديــد المعاييــر واآلليــات السياســية التــي يمكــن 
الكارثــة، وذلــك للمســاعدة علــى  بعــد وقــوع  اعتمادهــا 
)التراجــع  الحــاد  االقتصــادي  االنكمــاش  تأثيــر  اســتيعاب 
االقتصــادي(. وال بــد مــن تحقيــق التــوازن بيــن حســنات 
المنخفــض. وينبغــي  النمــو  هــذه السياســات وســيئات 
بالتالــي الحــرص عنــد صنــع سياســات االقتصــاد الكلــي 
والسياســات الهيكليــة علــى اتخــاذ اإلجــراءات األكثــر فعاليــة 

مــن حيــث التكلفــة لتحقيــق النتيجــة المرجــوة. 

علــى  "القــدرة  مصطلــح  يحمــل  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة 
الصمود" بحد ذاته تعريفات مختلفة تنطبق على سياقات 
محــددة. فتشــمل تعريفــات "القــدرة علــى الصمــود" "قدرة 
المعــرض  المجتمــع  أو  المحلــي  المجتمــع  أو  النظــام 
لألخطــار علــى مقاومــة آثــار الخطــر واســتيعابها والتعافــي 
منهــا فــي الوقــت المناســب وبطريقــة فعالــة،"15 أو "قــدرة 
النظــام المجتمعــي أو البيئــي علــى اســتيعاب االضطرابــات 
والحفــاظ فــي الوقــت عينــه علــى البنيــة األساســية عينهــا 
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الذاتــي،  التنظيــم  علــى  والقــدرة  عينهــا،  العمــل  وطــرق 
والقــدرة علــى التكيــف مــع اإلجهــاد والتغييــر،"16 أو عوًضــا 
عــن ذلــك، "قــدرة النظــام علــى اســتيعاب االضطرابــات 

ــر."17  وإعــادة التنظيــم فــي طــور التغيي

وتعــّرف العلــوم االجتماعيــة والطبيعيــة مفهــوم القــدرة 
علــى الصمــود بالكيــان - ســواء أكان فــرًدا أو مجتمًعــا أو 
ــات  ــذي يســتعد لاضطراب ــا – ال ــا طبيعًي منظمــة أو نظاًم
ويتعافــى مــن الصدمــات ويتعلــم مــن التجــارب المخّلــة. 
وفًقــا  الصمــود،  علــى  قــدرة  بنــى  الــذي  الكيــان  وُيعــد 
إلــى النظريــة فــي علــم النفــس،18 أكثــر قــدرة علــى منــع 
لتلــك  واالســتجابة  توّقعهــا  يمكنــه  التــي  الصدمــات 
علــى  القــدرة  إطــار  ويتشــّكل  توقعهــا.  يمكنــه  ال  التــي 
 ،)Judith Rodin( روديــن  جوديــث  بحســب  الصمــود، 
ــات: )1( معرفــة وضــع الفــرد ومواطــن  مــن خمســة مكون
ضعفــه، )2( التنــّوع، مــن أجــل إعــداد مجموعــة مختلفــة 
مــن االســتجابات، )3( التكامــل، مــن أجــل ضمــان الحلــول 
الذاتــي، مــن أجــل منــع انتشــار  التنظيــم   )4( التعاونيــة، 
االختــاالت فــي النظــام، )5( والتكيــف، مــن أجــل االرتجــال 
فــي وجــه التحديــات.19 وتتوافــق هــذه الميــزات أيًضــا مــع 

مفهــوم تضــاد الهشاشــة ذي الصلــة.20 

ــال األمــن  ــزت معظــم األبحــاث فــي مج فــي الســابق، رك
المختــارة  التحليــل  طــرق  تطويــر  علــى  مثــًا  الغذائــي 
الدقيــق الحتمــال فقــدان  التوقــع  أجــل  مــن  وتحســينها 
الغــذاء الكافــي فــي المســتقبل، أي قابليــة التأثــر بانعــدام 
وقابليــة  التوقــع  قابليــة  جانــب  إلــى  الغذائــي.21  األمــن 
التأثــر، ُوصفــت القــدرة علــى الصمــود فــي وجــه انعــدام 
علــى  الحفــاظ  علــى  األســرة  "بقــدرة  الغذائــي  األمــن 
مســتوى معيــن مــن الرفــاه )مثــل األمــن الغذائــي( وتحمــل 
الصدمــات والضغــوط وفًقــا إلــى الخيــارات المتاحــة لهــا 
لكســب العيــش ولقدرتهــا علــى التعامــل مــع المخاطــر."22 

ووفًقــا إلــى لجنــة األمــم المتحــدة المعنيــة باألمــن الغذائــي 
الصمــود  علــى  المجتمعــات  قــدرة  "تضطلــع  العالمــي، 
بأهميــة خاصــة فــي األزمــات الطويلــة األمــد، وفــي أثنــاء 
مؤسســات  تكــون  وعندمــا  وبعدهــا،  العنيفــة  النزاعــات 
ســبل  عــادة  خالهــا  مــن  تعمــل  التــي  والُنظــم  الدولــة 

وغيــر  واالقتصــادات( ضعيفــة  األســواق  )مثــل  العيــش 
فعالــة."23 ويغفــل هــذا التحديــد عــن البعــد الوقائــي ويؤكــد 
علــى التكيــف مــن دون اإلشــارة إلــى اإلصــاح. ويعــدد 
إطــار العمــل بشــأن األمــن الغذائــي والتغذيــة فــي ظــل 
األزمــات الممتــدة التابــع للجنــة المعنيــة باألمــن الغذائــي 
العالمــي النتائــج اإليجابيــة للقــدرة علــى الصمــود، ولكنه ال 
يعــّرف المفهــوم بحــد ذاتــه.24 وفــي ســياق المســتوطنات 
البشــرية، تشــير القــدرة علــى الصمــود إلــى قــدرة الفــرد أو 
األســرة أو المجتمــع علــى التعافــي بعــد الصدمــة أو األزمــة 
التــي تنطــوي علــى فقــدان المنــزل أو الممتلــكات العقاريــة 

ــاد.25 ــزوح مــن مــكان اإلقامــة المعت أو تضررهــا و/أو الن

علــى الرغــم مــن االختــاف فــي تعريفــات "القــدرة علــى 
الصمــود"، يشــمل معظمهــا عنصرْيــن مشــتركْين همــا: 
)1( القــدرة علــى النهــوض مــن العثــرة )أي التعافــي ســريًعا( 
البيئــة  مــع  التكيــف  علــى  والقــدرة   )2( الصدمــة  بعــد 
أن  منفردْيــن،  العنصــران،  هــذان  ويفتــرض  المتغيــرة. 
للضحايــا واألطــراف المتضــررة القــدرة علــى )1( التحمــل 
)2( والتكيــف. وعنــد إضافــة عنصــرْي التوقــع واالســتجابة، 
تشــمل اإلجــراءات التــي ينبغــي اتخاذهــا مقاومــة تهديــد 
وقــد  الصدمــة.  مــع  المترافــق  األذى  أو  االضطرابــات 
يتطلــب التعافــي انتصاًفــا و/أو جبــًرا ُيحــّددان فــي مــكان 

آخــر.26  

عنــد اإلمــكان، ُتعــّد دائًمــا الوقايــة الحــل األفضــل، وتنــص 
التزامــات الــدول فــي مجــال حقــوق اإلنســان علــى االثنْيــن 
ــم  ــر الدع ــى الصمــود توفي ــدرة عل ــاء الق ــب بن ــا. ويتطّل مًع
وجهــات فاعلــة متعــّددة، بمــا فــي ذلــك الشــبكات بيــن 
األفــراد والمجتمعــات والحكومــات وفــي مــا بينهــا مــن أجل 
تحويــل "القــدرة علــى الصمــود" التــي تنــص عليهــا أدوات 
وإصاحيــة،  وقائيــة  إجــراءات  إلــى  المعاصــرة  السياســة 

فضــًا عــن المســاعدة فــي التعافــي.  

وبغــض النظــر عــن التعريــف الحالــي، ال تقــدم "القــدرة 
علــى الصمــود" إطــاًرا معيارًيــا مثــل "التنميــة المســتدامة". 
وتتــواءم التنميــة المســتدامة مــع "اإلعمــال التدريجــي" 
"التحســين  بضمــان  الدولــة  والتــزام  اإلنســان  لحقــوق 
المتواصــل للظــروف المعيشــية" الــذي ينــص عليــه العهــد 
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واالجتماعيــة  االقتصاديــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي 
وفــي  التوالــي(.  علــى  و11   2.1 )المادتــان  والثقافيــة 
المقابــل، تنطــوي القــدرة علــى الصمــود علــى العــودة إلــى 
الوضــع الســابق ليــس إال، بمعــزل عــن مســتوى الرفــاه 
قبــل الصدمــة. وال يتضمــن أي تعريــف عملــي للقــدرة على 
الصمــود الوقايــة أو معالجــة الســبب الجــذري للصدمــة أو 
إلقــاء المســؤولية علــى األطــراف المســؤولة عــن الصدمة. 
عبًئــا  ذلــك  عــن  عوًضــا  الصمــود  علــى  القــدرة  وتلقــي 
غيــر متناســب علــى كاهــل الضحيــة أو الطــرف المتضــرر 
المفهــوم  تعريفــات  تشــمل  وال  "التعافــي"،  أجــل  مــن 
الرســمية أي ذكــر للحاجــة إلــى والحــق فــي مقاومــة أســباب 
االضطــراب أو الخطــر وتهديداتهــا، بمــا فــي ذلــك الدفــاع 
عــن النفــس مــن األطــراف المســؤولة، فــي حــال ُوجــدت. 
وال تقــّدم بالتالــي القــدرة علــى الصمــود، كمفهــوم موضوعــي، أي ســبيل 
للحــؤول دون إفــالت الجنــاة الذيــن يتســببون بظواهــر وتطــورات وأزمــات 

مــن صنــع اإلنســان تتطلــب التعافــي المحــدد مــن العقــاب.

إلــى  األخضــر  االقتصــاد  مــن 
األخضــر التحــّول 

يشــّكل "االقتصــاد األخضــر" رؤيــة للنمــو والتنميــة قــد 
النــاس  حيــاة  فــي  وتحســينات  اقتصاديــة  تنميــة  تولــد 
بطــرق تعــزز الرفــاه البيئــي واالجتماعــي. وتشــمل مكونــات 
واعتمــاد  تطويــر  تعزيــز  األخضــر  االقتصــاد  اســتراتيجية 
التقنيــات المســتدامة ومجموعــات مــن السياســات التــي 
تفــرض إعــادة تقييــم أدوار القطــاع الخــاص والدولــة، علــى 

التوالــي.  

وعلــى مــدى العقــد المنصــرم، شــّكلت رؤيــة االقتصــاد 
بالبيئــة  المعنــي  المتحــدة  األمــم  مؤتمــر  منــذ  األخضــر 
والتنميــة )ريــو+20(، اســتجابة إلــى الحاجــة إلــى إصــاح 
ــر  ــة، مــن أجــل مكافحــة تغي ــة التقليدي النمــاذج االقتصادي
الميــاه،  وشــح  البيولوجــي،  التنــوع  وفقــدان  المنــاخ، 

واســتنزاف المــوارد المحــدودة األخرى، ومعالجــة التحديات 
االجتماعيــة واالقتصاديــة الرئيســية. وأثــارت األزمــة المالية 
العالميــة فــي العــام 2009-2008 هــذا الجــدل،27 وُترجمــت 
ثــم  األخضــر."28  "االقتصــاد  رؤيــة  إلــى  المخــاوف  هــذه 
اعتمــدت األمــم المتحــدة فــي العــام 2015 خطــة التنميــة 
المســتدامة للعــام 2030 وأهــداف التنميــة المســتدامة 
الســبعة عشــر.29 تراعــي األهــداف ضــرورة تــواؤم القضــاء 
علــى الفقــر فــي العالــم مــع االســتراتيجيات التــي تبنــي 
النمــو االقتصــادي وتلبــي أيًضــا مجموعــة مــن االحتياجــات 
والصحــة  التعليــم  بينهــا  ومــن  المختلفــة،  االجتماعيــة 
والحمايــة االجتماعيــة واإلســكان وتوفيــر فــرص العمــل، 
ــاخ.  ــر المن ــه التلــوث البيئــي وتغي وتعالــج فــي الوقــت عين
المســتدامة  التنميــة  أهــداف  أيًضــا  وتؤكــد  تراعــي  إًذا، 
الترابــط بيــن النظــام البيئــي والنظــام االقتصــادي )الهــدف 
إلــى  التحــّول  إلــى  الحاجــة  أيضــًا  األهــداف  وتعــزز   .)13
االقتصــاد األخضــر، بمــا فــي ذلــك التحــول األساســي نحــو 
أنمــاط إنتــاج واســتهاك مســؤولة ومســتدامة )الهــدف 
12(، ويشــمل ذلــك تنميــة االقتصــادات الدائريــة. وفــي 
العــام 2015، اتفقــت جميــع مؤسســات التنميــة المتعددة 
األطــراف علــى المجموعــة عينهــا مــن األهــداف، ســّميت 

أهــداف التنميــة المســتدامة.

خطــة  أيًضــا  المتحــدة  األمــم  جــددت  واحــد،  عــام  بعــد 
الموئــل وحــّدت مــن نطاقهــا، واســتعاضت عنهــا "بالخطــة 
الحضريــة الجديــدة".30 وبعــد خطــة عــام 2030، كرســت 
االلتزامــات  المتخصصــة  الجديــدة  الحضريــة  الخطــة 
االجتماعيــة  الوظيفــة  إعمــال  غــرار  علــى  التدريجيــة، 
ــل،32  ــاج االجتماعــي للموائ ــة لإلنت ــألرض،31 ودعــم الدول ل
ــة.33  ــى الصمــود واالســتدامة البيئي ــة عل ــدرة الحضري والق
ــّح  ــع المل وعالجــت النســخة الســابقة مــن السياســة الطاب
لتغيــر المنــاخ وعــززت نهًجــا للموئــل يصــور القــرى والمــدن 
كحلقــات فــي سلســلة االســتيطان البشــري ضمــن نظــام 
بيئــي مشــترك،34 وعــززت الخطــة الحضريــة الجديــدة رؤيــة 
"المســتقبل الحضــري" الحتمــي للعالــم ولــم تشــكك فــي 

فرضيــة النمــو الســكاني المفــرط.35 
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العربيــة،  الــدول  ســكان  عــدد  يصــل  أن  المتوقــع  ومــن 
المقــدر بحوالــي 407 مليــون نســمة )2016( يعيــش 100 
مليــون منهــم فــي الفقــر، إلــى 635 مليــون نســمة تقريًبــا 
األوســط  الشــرق  منطقــة  وُتعــد   .2050 العــام  بحلــول 
وشــمال أفريقيــا المنطقــة الوحيــدة فــي العالــم التــي ازداد 
فيهــا الفقــر بيــن عامــْي 2011 و2016، ومــن المتوقــع أن 

ــام 36.2030  ــول الع ــر بحل ــر أكث ــزداد الفق ي

أّي خطــة  المترابطتــان،  العالميتــان  السياســتان  وتعمــل 
بطريقــة  الجديــدة،  الحضريــة  والخطــة   2030 العــام 
وتدعــوان   - الزمنيــة  الجــداول  اختلفــت  وإن   - متوازيــة 
الــدول إلــى إصــاح أنمــاط التنميــة لمعالجــة الضــرورات 
البيئيــة. وتســتعرض هــذه الورقــة تنفيــذ السياســتْين مــن 
عــن  الطوعيــة، واإلبــاغ  الوطنيــة  خــال االســتعراضات 
ــة المســتدامة،  ــق أهــداف التنمي ــة لتحقي الجهــود المبذول
ــاق  ــذ اتف ــا لتنفي ــددة وطنًي ــة المح والمســاهمات المعتزم
باريــس بشــأن تغيــر المنــاخ، والتقاريــر الوطنيــة حــول تنفيــذ 

الخطــة الحضريــة الجديــدة.  

وإّن مصطلــح التحــّول إلــى االقتصــاد األخضر مرادف لنهج 
ــه المصــرف  ــن، وضع ــاون والمســاعدة الدوليْي ــد للتع جدي
االقتصــادات  لمســاعدة  والتعميــر  لإلنشــاء  األوروبــي 
التــي يعمــل فيهــا المصــرف علــى بنــاء اقتصــادات خضــراء 
منخفضــة الكربــون وقــادرة علــى الصمــود.37 يعكــس هــذا 
النهــج والمصطلــح نفســه التفكيــر التراكمــي والــدروس 
المســتخلصة علــى مــدى عقــد مــن الزمــن منــذ إدخــال 
"االقتصــاد األخضــر" األوســع نطاًقــا فــي سياســة التنميــة 
العالميــة فــي مؤتمــر ريــو+20. وُيعــد نهًجــا شــامًا مــن 
التفكيــر  ويمثــل  المعقــدة  األزمــات  فــي  التنميــة  أجــل 
كورونــا  فيــروس  وبــاء  عصــر  فــي  المبكــر  المســتقبلي 
ــوان. ــد-19(، وتتخــذه هــذه الدراســة كموضــوع وعن )كوفي

فــي مــا يتعلــق "بالبنــاء األخضر"، يحّد المبنــى "األخضر" أو 
يزيل في تصميمه و/أو تشييده و/أو تشغيله اآلثار السلبية 
علــى البيئــة، وقــد يخّلــف آثــاًرا إيجابيــة علــى المنــاخ والبيئــة 

الطبيعيــة. وتهــدف المبانــي الخضــراء إلــى الحفــاظ علــى 
 الموارد الطبيعية الثمينة وتحسين نوعية الحياة من خال:

استخدام الطاقة والمياه والموارد األخرى بكفاءة	 
استخدام الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية	 
إجــراءات الحــد مــن التلــوث والنفايــات، وتمكيــن إعــادة 	 

االســتخدام وإعــادة التدويــر  
نوعية الهواء المحيط الداخلي الجيدة 	 
استخدام مواد غير سامة وأخاقية ومستدامة	 
مراعاة البيئة في التصميم والتشييد والتشغيل	 
مراعــاة نوعيــة حيــاة الســكان فــي التصميــم والتشــييد 	 

والتشــغيل
تصميم يسمح بالتكيف مع البيئة المتغيرة	 

وأفــادت بعــض الــدول العربية، وال ســيما المملكــة العربية 
الســعودية، عــن اعتمــاد البنــاء األخضــر كإجــراء للتكيــف 
والتخفيــف مــن اآلثــار الســلبية. وينــدرج هــذا االبتــكار علــى 
المســتوى المحلــي ضمــن حركــة عالميــة يترأســها القطــاع 
الخــاص فــي المقــام األول، بمشــاركة أكاديميــة. وطــّور 
المجلــس العالمــي لألبنيــة الخضراء، ومقــره تورنتو ولندن، 
منهجيــة لتصنيــف المشــاريع كمشــاريع تحقــق الريــادة فــي 
مجــال التصميــم المراعــي للبيئــة والطاقــة. كمــا وأسســت 
ثــاث دول عربيــة مجالــس لألبنيــة الخضــراء )مصــر واألردن 
واإلمــارات العربيــة المتحــدة(، وظهــرت مجالــس ناشــئة 
)البحريــن والكويــت  أخــرى  أو محتملــة فــي خمــس دول 
إجمالــي  المجالــس  هــذه  تحصــي  وقطــر(.  وفلســطين 
1192 مشــروًعا مصنًفــا كبنــاء أخضــر فــي المنطقــة، يتركــز 

معظمهــا فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة.38



15

الرئيســية  الفاعلــة  الجهــات 
اإلبــالغ  وآليــات 

لبرامــج  الرئيســية  والمديــرة  الفاعلــة  الجهــات  تشــمل 
التنميــة  التحــّول األخضــر مؤسســات تمويــل  ومشــاريع 
الدوليــة،  التمويــل  مؤسســات  أو  األطــراف  المتعــددة 
والصناديــق االئتمانيــة، والصناديــق االئتمانيــة المتعــددة 
والصناديــق  الخاصــة  والصناديــق  المانحــة،  الجهــات 
ــة الرئيســية  ــل الدولي ــة. وتشــمل مؤسســات التموي البديل
العاملــة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا 
البنــك الدولــي والمصــرف األوروبــي لإلنشــاء والتعميــر 

األفريقــي. التنميــة  وبنــك 

ُتنشــأ الصناديــق االئتمانيــة بمســاهمات ُيعهــد بهــا إلــى 
أو موضــوع  لغــرض معيــن  الدوليــة  التمويــل  مؤسســة 
معيــن وتســاهم فــي تنفيــذ اســتراتيجية المؤسســة وتمول 
عــادة أنشــطة المســاعدة التقنيــة )الدراســات والتدريــب، 
التعــاون  اتفاقيــات  بموجــب  المنــح  طريــق  عــن  إلــخ( 
التقنــي. وقــد تتضمــن الصناديــق االئتمانيــة ترتيبــات مــع 
جهــة مانحــة واحــدة، وُتعــرف أيًضــا "بالصناديــق االئتمانيــة 
لــة مــن جهــة مانحــة واحــدة." وقــد تشــمل الترتيبــات  المموَّ
ــا محــدًدا  ــا جهــات مانحــة متعــددة، أو تدعــم موضوًع أيًض
مثــل التحــّول األخضــر و/أو التخفيــف مــن آثــار تغيــر المنــاخ 
أيًضــا  المؤسســات  هــذه  وُتعــرف  معهــا.  التكيــف  أو 

"بالصناديــق االئتمانيــة المتعــددة الجهــات المانحــة". 

مؤسســة  أو  مصــرف  إلــى  الخاصــة  بالصناديــق  ُيعهــد 
لتمويــل التنميــة متعــددة األطــراف قــد تتوّلــى إنشــاءها 
أحياًنــا ألغــراض محــددة ويوافــق عليهــا حصــًرا مجلــس إدارة 
المؤسســة. وقــد تمــول الصناديــق الخاصــة المســاعدة 
ــرة مــن  ــة واألنشــطة األخــرى، وتوفــر مجموعــة كبي التقني
الدعــم عــن طريــق المنــح أو القــروض. وتشــمل األمثلــة 
تغطــي  التــي  األطــراف  الثنائيــة  االئتمانيــة  الصناديــق 

بالفائــدة علــى مجموعــة  أنشــطتها نطاًقــا عاًمــا وتعــود 
واســعة مــن القطاعــات )مثــل صنــدوق التعــاون التقنــي 
األفريقــي(،  الكــوري  االقتصــادي  والتعــاون  النيجيــري 
والصناديــق االئتمانيــة المواضيعيــة المتعــددة الجهــات 
أجــل  مــن  المســتدامة  الطاقــة  )مثــل صنــدوق  المانحــة 
ــا والصنــدوق االئتمانــي المتعــدد الجهــات المانحــة  أفريقي
والصناديــق  الشــباب(،  لــدى  واالبتــكار  األعمــال  لريــادة 
الهيــاكل  إعــداد مشــاريع  مرفــق  )مثــل  األخــرى  الخاصــة 
األساســية التابــع للشــراكة الجديدة من أجــل تنمية أفريقيا، 
ومرفــق الميــاه األفريقــي(. ويحــّدد االقتــراح المقــّدم إلــى 
المصــرف الرئيســي أو مجلــس إدارة مؤسســة التمويــل 
الدوليــة مــدة الصناديــق الخاصــة وهيــكل حوكمتها وعملية 

تجديــد مواردهــا وشــروط اإلبــاغ والمعاييــر اإلداريــة. 

تجديــد  عمليــات  أو  االئتمانيــة  الصناديــق  غالًبــا  تفــرض 
ــى  ــق بالجنســية عل ــوًدا تتعل مــوارد االتفاقــات القائمــة قي
بهــا  خاصــة  حوكمــة  هيــاكل  تملــك  فهــي  المشــتريات. 
واتفاقيــات قانونيــة تفصيليــة تحــدد الخدمــات المقدمــة 
التمويــل  أدوات  االئتمانيــة  الصناديــق  وتديــر  وعملهــا. 
الوحيــدة التــي يمكــن توزيعهــا كمنحــة ويملــك كل منهــا 
مــدة  تتــراوح  العمليــة،  الناحيــة  ومــن  انقضــاء.  شــرط 
ــة  ــن خمــس وعشــر ســنوات قابل ــة بي ــق االئتماني الصنادي
الصنــدوق  مــوارد  األنشــطة  تنفيــذ  ويســتنفد  للتمديــد. 
وترتكــز األمــوال اإلضافيــة علــى رغبــة الجهــات المانحــة 
فــي تجديــد مــوارده. وُتعتبــر هــذه العمليــة أقــل تعقيــًدا 
بالنســبة إلــى الصناديــق االئتمانيــة الممولــة مــن جهــة 
مانحــة واحــدة أو الصناديــق االئتمانيــة الثنائيــة األطــراف، 
ويــزداد عــادة التعقيــد عنــد تجديــد المــوارد مــن قبــل جهــات 

مانحــة متعــددة.  

اســتثمارات  البديلــة  االســتثمار  صناديــق  وتتضمــن 
بديلــة كأصــول ماليــة ال تنــدرج ضمــن فئــات االســتثمار 
التقليديــة. وتشــمل الفئــات التقليديــة األســهم والســندات 
البديلــة  االســتثمارات  وتشــمل  النقديــة.  واألمــوال 
صناديــق االســتثمار الخاصــة أو رأس المــال االســتثماري، 
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ــة المــدارة، واألعمــال  ــق التحــوط، والعقــود اآلجل وصنادي
ــف  الفنيــة والتحــف، والســلع، وعقــود المشــتقات. وُتصنَّ
غالًبــا العقــارات كاســتثمار بديــل. وقــد تتعــاون صناديــق 
االســتثمار البديلــة فــي مــا بينهــا لتشــارك فــي التمويــل 
ــر  ــي تدعــم المشــاريع المتعلقــة بتغي مــع المؤسســات الت

المنــاخ وعمليــات التحــّول األخضــر.  

األخضــر  التحــّول  لتمويــل  األخــرى  اآلليــات  وتشــمل 
اتفاقيــات االســتثمار الثنائيــة و"الصكــوك الخضــراء" التــي 
ــات مصــادر هامــة  ــا الحكومــة. وتشــّكل هــذه اآللي تدعمه
فــي  األخضــر  للتحــّول  الضروريــة  اإلنمائيــة  للمســاعدة 
الــدول العربيــة. ولكــن يعّقــد تعــّدد هذه األدوات وانتشــارها 
عمليــة التتبــع ضمــن نطــاق هــذه الدراســة. ومــع ذلــك، 
فهــي تضطلــع بأهميــة فــي إطــار الجهــود العامــة المبذولــة 
فــي ســبيل التحــّول األخضــر ويــرد ذكرهــا هنــا عندما تشــكل 
كتلــة أساســية مــن الدعــم تتماشــى مــع التحــّول األخضــر 

ــة.  ــدول المعني ــى السياســة فــي ال ــم عل القائ

ويزيــد التداخــل بيــن البرامــج والمشــاريع والمؤسســات مــن 
تعقيــد المشــهد العــام المتعلــق بجهــود تمويــل التحــّول 
والــوكاالت  المتحــدة  األمــم  مثــًا  وتســتطيع  األخضــر. 
الدوليــة األخــرى تنفيــذ المشــاريع و/أو إدارتهــا. ولكــن ُتعــد 
ــا هــذه الــوكاالت مــن الجهــات المانحــة، وقــد يشــمل  غالًب
ممّولوهــا مؤسســة أو أكثــر مــن مؤسســات التمويــل التــي 
تناولتهــا الدراســة. وتســعى هــذه الدراســة إلــى التمييــز 
بيــن مهــام التنفيــذ الدوليــة الموكلــة إلــى األمــم المتحــدة 
ومنظمــات التنميــة األخــرى مــن جهــة، وتمكيــن المشــاريع 

مــن قبــل المؤسســات الماليــة مــن جهــة أخــرى.  

ويتمّثــل الخطــر أيًضــا بتســجيل خطــط التمويــل المشــترك 
إلــى  ذلــك  ويــؤدي  واحــد،  ممــول  مــن  أكثــر  قبــل  مــن 
ازدواجيــة فــي الحســاب. وتشــمل األمثلــة مشــروع تطويــر 
البنيــة التحتيــة الحضريــة المســتدامة وطاقــة الريــاح، الــذي 
2020، لدعــم القطــاع  أيار/مايــو  حظــي بالموافقــة فــي 
الخــاص فــي ليبيــا والمغــرب وتونــس واليمــن، بتمويــل 
مشــترك مــن صناديــق االســتثمار فــي األنشــطة المناخيــة 
البنــك  لمجموعــة  التابعــة  الدوليــة  التمويــل  ومؤسســة 

الدولــي. وتســعى هــذه الدراســة بقــدر اإلمــكان إلــى تجنــب 
االزدواجيــة المحتملــة فــي عمليــة الرصــد.

يتخطــى تحديــد قيمــة التمويــل لمشــاريع التحــّول األخضــر 
نطــاق هــذه الدراســة. يصعب تحقيق هــذا الهدف نظًرا إلى 
اختــاف مراحــل تشــغيل المشــاريع المســجلة – إذ تتــراوح 
بيــن الموافقــة علــى المفهــوم واإلتمــام – وكثــرة ظــروف 
وعمليــات التدفــق النقــدي، وال يهــدف إلــى الوصــول إلــى 
قيمــة إجماليــة موثوقــة لتمويــل هــذه الجهــود. باإلضافــة 
إلــى ذلــك، تكشــف مراجعــة األطــر السياســية فــي مختلــف 
دول المنطقــة عــن برامــج ومشــاريع تمولهــا دول كثيــرة 
ذاتًيــا فــي ســياق ال تتوفــر فيــه أرقــام الموازنــة العامــة 
التمويــل  شــركاء  حــول  المعلومــات  وتشــير  بســهولة. 
ــا الســيادية، كمــا  ــدول ومبادراته الرئيســيين وسياســات ال
ُأبلــغ عنهــا، إلــى مزيــج هــام مــن األمــوال واألصــول األخــرى 
قيــد التشــغيل. أمــا فــي مــا يتعلــق بمســائل حجــم التمويــل 
وتكاليــف التحــّول األخضــر فــي مختلــف أنحــاء المنطقــة، 
يكمــن الهــدف مــن اإلحاطــة التاليــة فــي تقديــم فكــرة 
دقيقــة عــن القضايــا والقيــم المعنيــة فــي التحــّول األخضــر 

العربــي.  
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االستثمارات والمشاريع 
الداعمة للتحّول األخضر 

تــرد فــي مــا يلــي قائمــة بصناديــق االســتثمار ومشــاريع 
فــي  التشــغيل  مراحــل  مختلــف  فــي  األخضــر  التحــّول 
الــدول العربيــة. وتعــرض القائمــة أســماء الجهــات الفاعلــة 
ــل  ــار تموي الرئيســية بالترتيــب األبجــدي، وتأخــذ فــي االعتب
تاريــخ  أي   ،2015 العــام  مــن  اعتبــاًرا  المشــاريع  أنشــطة 
اتفــاق  إطــار  فــي  وطنًيــا  المحــددة  الــدول  مســاهمات 
باريــس )مراجعــة الجــدول أنشــطة تمويــل التحــّول األخضــر 

منــذ العــام 2015 أدنــاه(:  

صندوق التكّيف
يعمــل صنــدوق التكيــف منــذ العــام 2010 بتمويــل توفــره 
فــي المقــام األول الجهــات المانحــة الحكوميــة والخاصــة، 
بفضــل حصــة نســبتها 2 فــي المئــة مــن عائــدات وحــدات 
خفــض االنبعاثــات المعتمــدة الصــادرة فــي إطــار مشــاريع 
آليــة التنميــة النظيفــة التابعــة للبروتوكــول. يمــول صندوق 
التكيــف مشــاريع التكيــف مــع تغيــر المنــاخ فــي تســعة 

قطاعــات:  

الزراعة	 
إدارة المنطقة الساحلية	 
الحد من مخاطر الكوارث	 
الحد من مخاطر الكوارث وُنظم اإلنذار المبكر	 
التكيف القائم على النظام البيئي	 
األمن الغذائي	 
الغابات	 
المشاريع المتعددة القطاعات	 
التنمية الريفية	 
التنمية الحضرية	 

إدارة المياه	 

وخصــص صنــدوق التكّيــف 850 مليــون دوالر للمشــاريع 
مشــروًعا   123 بينهــا  ومــن  تاريخــه،39  لغايــة  والبرامــج 
ملموًســا، تغطــي 100 دولــة تقريًبــا تشــمل 19 دولــة جزرية 
صغيــرة ناميــة و33 دولــة مــن األقــل نمــًوا، وتخــدم حوالــى 
28 مليــون مســتفيد باإلجمــال. وأنشــأ الصنــدوق أيًضــا 
آليــة النفــاذ المباشــر التــي تســمح للبلــدان بالحصــول علــى 
التمويــل وتطويــر المشــاريع مباشــرة عــن طريــق الكيانــات 

ــذة المعتمــدة.  ــة المنفِّ الوطني

بنك التنمية األفريقي
تأّســس بنــك التنميــة األفريقــي بموجــب اتفــاق وّقعتــه 
الــدول األفريقّيــة األعضــاء فــي العام 1963 فــي الخرطوم، 
الســودان. ويضــم بنــك المصــرف ثاثــة كيانــات: بنــك 
األفريقــي،  التنميــة  وصنــدوق  األفريقــي،  التنميــة 
والصنــدوق االئتمانــي النيجيــري. ويقــوم الهــدف الرئيســي 
لمجموعــة بنــك التنميــة األفريقــي علــى تحفيــز التنميــة 
االقتصاديــة المســتدامة والتقــدم االجتماعــي فــي البلــدان 
األعضــاء اإلقليميــة، وبالتالــي المســاهمة فــي الحــد مــن 
الهــدف  هــذا  تحقيــق  إلــى  المجموعــة  وتســعى  الفقــر. 
لاســتثمار  وتخصيصهــا  المــوارد  حشــد   )1( خــال  مــن 
فــي البلــدان األعضــاء اإلقليميــة، )2( وتقديــم المشــورة 
السياســية والمســاعدة التقنيــة لدعــم جهــود التنميــة مــن 

مقرهــا الرســمي فــي أبيدجــان، ســاحل العــاج. 

المشــاريع  األفريقــي  التنميــة  بنــك  مجموعــة  تمــول 
والصحــة  الزراعــة  مجــاالت  فــي  والدراســات  والبرامــج 
واالتصــاالت  والنقــل  العامــة  والمرافــق  والتعليــم 
والصناعــة والقطــاع الخــاص. ومنــذ العــام 1968، ســعت 
بالمشــاريع،  متعلقــة  غيــر  عمليــات  تمويــل  إلــى  أيًضــا 
شــملت قــروض التكيــف الهيكلــي، واإلصاحــات القائمــة 
المســاعدة  مــن  مختلفــة  وأشــكااًل  السياســات،  علــى 
التقنيــة والمشــورة السياســية. ووســعت أيًضــا مجموعــة 
بنــك التنميــة األفريقــي نطــاق أنشــطتها لتغطــي مبــادرات 

https://www.adaptation-fund.org/
https://www.adaptation-fund.org/
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جديــدة مثــل الشــراكة الجديــدة مــن أجــل تنميــة أفريقيــا 
البشــرية/اإليدز.  المناعــة  نقــص  لفيــروس  واالســتجابة 
هامــة  مبــادرات  فــي  أيًضــا  البنــك  مجموعــة  وتشــارك 
تتعلــق بخفــض الديــن وتصــل قيمتهــا إلــى 5.6 مليــار دوالر 
فــي إطــار المبــادرة المتعلقــة بالبلــدان الفقيــرة المثقلــة 
بالديــون، والتــي تهــدف إلــى خفــض رصيــد ديــون 33 دولــة 
العــام  فــي  تحملهــا.  تســتطيع  مســتويات  إلــى  مؤهلــة 
2006، التزمــت مجموعــة بنــك التنميــة األفريقــي أيًضــا 
بإلغــاء حوالــى 9 مليــارات دوالر مســتحقة علــى البلــدان 
أجــل مســاعدتها علــى تحقيــق األهــداف  المعنيــة، مــن 

لأللفيــة.  اإلنمائيــة 

األفريقــي  التنميــة  بنــك  مــوارد  معظــم  ــص  وُتخصَّ
ومشــاريعه للبلــدان األعضــاء اإلقليميــة، ومــن بينهــا الدول 
البلــدان ضمــن  ــف  وُتصنَّ أفريقيــا.  فــي شــمال  العربيــة 
ثــاث فئــات وفــق معيارْيــن: )1( قــدرة الدولــة علــى الســداد 
)2( ونصيــب الفــرد مــن الدخــل القومــي اإلجمالــي. وتضــم 
ــي  ــى الســداد" الت ــادرة عل ــر الق ــدان "غي ــى البل ــة األول الفئ
ــي  ــب الفــرد مــن الدخــل القومــي اإلجمال ــا نصي يقــل فيه
ث ســنوًيا )بلغــت فــي الســنة الماليــة  عــن عتبــة محــّددة ُتحــدَّ
ــة  ــدان فــي الفئ ــد البل 2014-2013: 1205 دوالرات(. وُتع
األولــى مؤهلــة للحصــول علــى المــوارد الميســرة الشــروط 
ليــس إال مــن نافــذة بنــك التنميــة األفريقــي. وتشــمل 
الفئــة الثانيــة البلــدان التــي يقــل فيهــا نصيــب الفــرد مــن 
الدخــل القومــي اإلجمالــي عــن الحــد التشــغيلي للدخــل 
القومــي اإلجمالــي، ولكنهــا قــادرة علــى الســداد. وتســمى 
هــذه البلــدان "البلــدان المختلطــة" وهــي مؤهلــة للحصــول 
علــى مــوارد صنــدوق التنميــة األفريقــي وبنــك التنميــة 
األفريقــي. وتتألــف الفئــة الثالثــة مــن البلــدان التــي يفــوق 
فيهــا الدخــل القومــي اإلجمالــي الحــد التشــغيلي للدخــل 
القومــي اإلجمالــي، وهــي بالتالــي قــادرة علــى الســداد 
ومؤهلــة للحصــول علــى مــوارد بنــك التنميــة األفريقــي 
ليــس إال. ُأعيــد النظــر فــي السياســة االئتمانيــة للمجموعــة 
فــي أيار/مايــو 2014، فســمحت للبلــد المؤهــل للحصــول 
ــر  ــراض مــوارد غي ــة األفريقــي اقت ــى مــوارد بنــك التنمي عل
ظــل  فــي  وذلــك  البنــك،  نافــذة  مــن  الشــروط  ميســرة 

ــة.  ظــروف معين
وتأتــي أمــوال بنــك التنمية األفريقي من اشــتراكات البلدان 
اإلقليميــة،  غيــر  األعضــاء  البلــدان  األعضــاء، وال ســيما 
القــروض.  الدوليــة، وســداد  األســواق  مــن  واالقتــراض 
وتأتــي أيًضــا مــوارد البنــك مــن زيــادات رأس مــال صنــدوق 
التنميــة األفريقــي والصنــدوق االئتمانــي النيجيــري. وُيعتبــر 
ــد  ــي الوحي ــدوق االئتمان ــة األفريقــي الصن ــدوق التنمي صن
الــذي يحظــى بتمويــل أفريقــي ويوفــر القــروض الميســرة 
للبلــدان األعضــاء اإلقليميــة، وينطــوي دوره علــى تزويــد 
بالمــوارد  المؤسســة  فــي  األعضــاء  اإلقليميــة  البلــدان 
ــا ونموهــا االقتصــادي. أنشــأت الحكومــة  ــز إنتاجيته لتعزي
النيجيريــة الصنــدوق االئتمانــي النيجيــري فــي العــام 1976 
لمســاعدة البلــدان اإلقليميــة األعضــاء فــي بنــك التنميــة 
األفريقــي األكثــر حرماًنــا وتقديــم قــروض بســعر فائــدة 
يبلــغ 4-2 فــي المئــة قابلــة للســداد علــى مــدى 25 عاًمــا.

التنميــة  بنــك  مــن  أمــوااًل  والصومــال  جيبوتــي  تتلقــى 
جيبوتــي  وتحظــى  األعاصيــر،40  مــن  للتعافــي  األفريقــي 
أيًضــا بدعــم لمشــروع طاقــة حراريــة أرضيــة.41 ومــول بنــك 
التنميــة األفريقــي برنامًجــا مكتمــًا لدعــم التنميــة الشــاملة 
والمســتدامة للقطاعــات الزراعيــة فــي المغــرب.42 وفــي 
الصومــال، دعــم بنــك التنميــة األفريقــي ســبل العيــش 
الريفيــة مــن خــال مشــروع إقليمــي للتكيــف مــع تغيــر 
المنــاخ فــي القــرن األفريقــي. وشــملت المرحلــة الثانية من 
هــذا المشــروع الســودان أيًضــا لمســاعدة ضحايــا الجفــاف. 
ودعــم أيًضــا بنــك التنميــة األفريقــي ثاثــة مشــاريع طاقــة 
شمســية فــي مصــر. وفــي اإلجمــال، دعــم المصــرف 34 
ــق بالتحــّول األخضــر فــي  نشــاًطا تختلــف نطاقاتهــا وتتعل

ــا.  المنطقــة، ناهيــك عــن شــمال أفريقي
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صندوق تغير المناخ
يتخــذ صنــدوق تغيــر المنــاخ مــن إنتشــون، كوريــا الجنوبيــة، 
مقــًرا لــه وتأســس فــي إطــار مؤتمــر األمــم المتحــدة لتغيــر 
المنــاخ COP 16( 2010( لتمويــل حلــول الطاقــة النظيفــة 
ــاخ.  ــر المن ــف مــع تغي ــة مــن التكي ــدان النامي ــن البل وتمكي
التكيــف،  هــي:  مجــاالت  ثاثــة  علــى  الصنــدوق  يركــز 
والطاقــة النظيفــة، والنقــل المســتدام، والتنميــة الحضريــة 
المنخفضــة الكربــون، وخفــض انبعاثــات غــازات الدفيئــة 
الناجمــة عــن إزالــة الغابــات وتدهورهــا مــن خــال تحســين 
لخفــض  المعــززة  )المبــادرة  األراضــي  اســتخدام  إدارة 
االنبعاثــات الناجمــة عــن إزالــة الغابــات وتدهورهــا(. وتلقــى 
الصنــدوق تمويــًا إجمالًيــا بقيمــة 98 مليــون دوالر مــن 
ــاًرا مــن 31 آذار/مــارس  ــة اآلســيوي. واعتب مصــرف التنمي
2021، ُخّصــص 75.4 مليــون دوالر مــن إجمالــي مــوارد 
126 مشــروًعا – مــن  لـــ  الصنــدوق )صافــي المدخــرات( 
بينهــا 46 مشــروًعا لتطويــر الطاقــة النظيفة، و73 مشــروًعا 
المعــززة  المبــادرة  إطــار  فــي  مشــروًعا  و11  للتكيــف، 
لخفــض االنبعاثــات الناجمــة عــن إزالــة الغابــات وتدهورهــا 
واســتخدام األراضــي، ومشــروًعا واحــًدا للتأهــب لتمويــل 
المنــاخ. ومــع ذلــك، ال يعمــل صنــدوق تغيــر المنــاخ فــي 

ــة. ــدول العربي ــران وال ال ــرب آســيا وال إي غ

صناديق االستثمارات المناخية
تأسســت صناديــق االســتثمارات المناخيــة البالغــة قيمتهــا 
8.5 مليــار دوالر فــي العــام 2008، وُتعــد مــن أكثــر الجهــود 
طموًحــا لصــرف هــذا االســتثمار. وتســّرع الصناديــق العمل 
المناخــي مــن خــال تمكيــن التحــّوالت عــن طريــق برامــج 
ــا النظيفــة، والحصــول علــى الطاقــة، والقــدرة  التكنولوجي
علــى الصمــود فــي وجه تغير المناخ، والغابات المســتدامة 
الحاليــة فــي البلــدان الناميــة والمتوســطة الدخــل. ويحــّد 
تمويــل صناديــق االســتثمارات المناخيــة الواســع النطــاق 
والمنخفــض التكلفــة والطويــل األمــد مــن مخاطــر التمويل 
ــق نمــاذج عمــل  ــر هــذه الصنادي ــه. وتختب المناخــي وتكلفت
جديــدة، وُتِعــد ســجات فــي أســواق غيــر مثبتــة، وتعــّزز 

ثقــة المســتثمرين لتوفيــر مصــادر تمويــل إضافّيــة. وتديــر 
الصناديــق مجموعــة مــن البرامــج الهادفــة التــي تمكــن مــن 
التخطيــط والعمــل اإلنمائــي بطريقــة ذكيــة مناخًيــا مــن خــال 
325 مشــروًعا فــي 72 بلــًدا نامًيــا ومتوســط الدخــل فــي 

جميــع أنحــاء العالــم. 

اســتثمارية  المناخيــة خطــة  االســتثمارات  تمــّول صناديــق 
لتركيــز الطاقــة الشمســية فــي منطقــة الشــرق األوســط 
وشــمال أفريقيــا مــن خــال صنــدوق التكنولوجيــا النظيفــة، 
فــي  والمغــرب.  ومصــر  والجزائــر  وتونــس  األردن  لصالــح 
الطاقــة  مشــروع  عينــه  الصنــدوق  يدعــم  أيًضــا،  المغــرب 
النظيفــة الكفــؤة الــذي يدعمــه البنــك الدولــي وخطــة طاقــة 

الريــاح الواحــدة.  

المصرف األوروبي لإلنشاء والتعمير

األخضــر  االقتصــاد  إلــى  التحــّول  يشــّكل  أعــاه،  ورد  كمــا 
عامــة التعــاون الدولــي والمســاعدة التــي قدمهــا المصــرف 
األوروبــي لإلنشــاء والتعميــر مــن أجــل مســاعدة االقتصــادات 
ــاء اقتصــادات خضــراء  ــى بن ــا المصــرف عل التــي يعمــل فيه
ويزيــد  الصمــود.43  علــى  وقــادرة  الكربــون  ومنخفضــة 
المصــرف، مــن خــال نهــج التحــّول إلــى االقتصــاد األخضــر، 
"التمويــل األخضــر" ليفــوق 50 فــي المئــة مــن حجــم أعمالــه 
الســنوي بحلــول العــام 2025. ويهــدف أيًضــا إلــى خفــض 
ــة الســنوية بمــا ال يقــل عــن  ــات غــازات الدفيئ صافــي انبعاث

25 مليــون طــن بيــن عامــْي 2021 و2025.

الســياق  األخضــر  االقتصــاد  إلــى  التحــّول  نهــج  ويراعــي 
الــذي أحدثــه مــرض فيــروس كورونــا )كوفيــد-19(، ويركــز 
ــا الفــرص لدعــم التعافــي  ــي تســنح فيه ــى المجــاالت الت عل
األوروبــي  المصــرف  ســجل  علــى  أيًضــا  ويرتكــز  األخضــر. 
االســتثمارات  تمويــل  فــي  الحافــل  والتعميــر  لإلنشــاء 
الخضــراء. ووّقــع المصــرف لغايــة تاريخــه علــى 36 مليــار يــورو 
مــن االســتثمارات الخضــراء ومــّول أكثــر مــن 2000 مشــروع 
أخضــر مــن المتوقــع أن تخّفــض انبعاثــات الكربــون الســنوية 
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بمقــدار 104 ماييــن طــن. وفــي العــام 2019 وحــده، مــّول 
توليــد  2.2 جيغــاوات مــن وحــدات  أكثــر مــن  المصــرف 
الطاقــة المتجــددة الجديــدة وهــدف إلــى تجــاوز هــذا الرقــم 

فــي العــام 2020.  

 2021-2025 األخضــر  االقتصــاد  إلــى  التحــّول  ويعتمــد 
نهًجــا منهجًيــا فــي دعــم التحــّول إلــى اقتصــادات منخفضــة 

الكربــون وقــادرة علــى الصمــود مــن خــال:

ــادئ االتفاقــات . 1 ــق بمب ــم المشــاريع فــي مــا يتعل تقيي
ــاخ، وال ســيما اتفــاق باريــس  ــة بشــأن المن الدولي

تطويــر . 2 أجــل  مــن  السياســية  المشــاركة  تعزيــز 
اســتراتيجيات طويلــة األمــد لخفــض الكربــون وإضفــاء 

الطابــع األخضــر علــى الُنظــم الماليــة  
توســيع نطــاق االســتثمارات ضمــن إطــار مجموعــة . 3

التــي تحظــى باألولويــة والمتعلقــة  مــن المواضيــع 
والقــدرة  المنــاخ  تغيــر  آثــار  مــن  والتخفيــف  بالبيئــة 
الطابــع  إضفــاء  ذلــك:  فــي  بمــا  الصمــود،  علــى 
الطاقــة،  وُنظــم  المالــي،  القطــاع  علــى  األخضــر 
وإزالــة الكربــون الصناعيــة، والمــدن والبنيــة التحتيــة 
البيئيــة، والمنظومــات الغذائيــة المســتدامة، واألبنيــة 

المســتدام.  واالتصــال  الخضــراء،44 

ــى االقتصــاد األخضــر مجموعــة  يســتخدم نهــج التحــّول إل
مــن األدوات الماليــة التابعــة للمصــرف األوروبــي لإلنشــاء 
والتعميــر، ومــن بينهــا القــروض واالســتثمارات فــي رأس 
المــال )التــي يأخــذ فيهــا المصــرف حصــة أقليــة فحســب(، 
والضمانــات مــن خــال برنامــج تيســير التجارة، والمســاعدة 
المؤسســات  غــرار  علــى  المالييــن  الوســطاء  خــال  مــن 
ــا  ــرة والمتوســطة الحجــم.45 يعمــل المصــرف أيًض الصغي
عــن كثــب مــع الجهــات المانحــة األخــرى مثــل صناديــق 
االســتثمار فــي األنشــطة المناخيــة، واالتحــاد األوروبــي،46 
للمنــاخ  األخضــر  والصنــدوق  العالميــة،  البيئــة  ومرفــق 
التمويــل  لحشــد  األخــرى  الثنائيــة  المانحــة  والجهــات 
المناخــي لعمائنــا. باإلضافــة إلــى ذلــك، طّورنــا مجموعــة 
مــن البرامــج المخصصــة لتعزيــز االســتثمارات الخضــراء، 

الدائــري،  واالقتصــاد  والمــوارد،  الطاقــة  كفــاءة  وتعزيــز 
والطاقــة المتجــددة، والقــدرة علــى تحمــل تغيــر المنــاخ، 

واالنتقــال العــادل.47  

والتعميــر  لإلنشــاء  األوروبــي  المصــرف  مناطــق  تضــم 
منطقــة جنــوب وشــرق البحــر األبيــض المتوســط وتغطــي 
وفلســطين  وتونــس  والمغــرب  ولبنــان  واألردن  مصــر 
 16 المصــرف  يّمــول  غــزة(.  وقطــاع  الغربيــة  )الضفــة 
مشــروًعا فــي مصــر، يتعلق ســبعة منها بالمــوارد الطبيعية 
والطاقــة، وينتمــي مشــروع مصفــاة االســكندرية األخضــر 
وحــده إلــى القطــاع العــام )الحكومــي(. وفــي األردن، يمــّول 
المصــرف ثمانيــة مشــاريع، يتعلــق أربعــة منهــا بجهــود 
تحقيــق االقتصــاد األخضــر، وتنتمــي جميعهــا إلــى القطــاع 

الحكومــي. 

فــي لبنــان، يدعــم المصــرف األوروبــي لإلنشــاء والتعميــر 
إمــدادات  ويعــّزز  الخــاص،  للقطــاع  التنافســية  القــدرة 
الخدمــات  تقديــم  وكفــاءة  وجــودة  المســتدامة  الطاقــة 
العامــة. ومــن بيــن المشــاريع العشــرة فــي لبنــان لغايــة 
المصــرف  اســتثمارات  مــن  يــورو  مليــون   760( تاريخــه 
التراكميــة(، تنتمــي 100 فــي المئــة مــن المحفظــة إلــى 
القطــاع الخــاص. ولضمــان تنفيــذ المشــاريع المصممــة 
اســتجابة لوبــاء فيــروس كورونــا فــي الوقــت المناســب، 
الزمنيــة  الجــداول  المصــرف علــى تعديــل  رئيــس  وافــق 
المعتــادة لإلفصــاح عــن بعــض وثائــق موجــز المشــروع 

المعتمــدة فــي إطــار هــذه االســتجابة. 

األوروبــي لإلنشــاء والتعميــر  المصــرف  تتنــّوع محفظــة 
فــي المغــرب وتشــمل الطاقــة المســتدامة )20 فــي المئــة 
للصناعــة والتجــارة واألعمــال التجاريــة الزراعيــة(، والتمويــل 
المباشــر وغيــر المباشــر للمؤسســات الخاصــة )21 فــي 
المئــة(، وتعزيــز إصــاح البنيــة التحتيــة )59 فــي المئــة( 
 74 المصــرف  ودعــم  الســيادي.  غيــر  التمويــل  وتيســير 
مشــروًعا فــي المغــرب لغايــة تاريخــه، تمثــل 2937 مليــون 
ــة، وينتمــي 44  ــورو مــن اســتثمارات المصــرف التراكمي ي
فــي المئــة منهــا إلــى القطــاع الخــاص. ويضــم القطــاع 
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الخــاص أيًضــا أربعــة مشــاريع مــن بيــن المشــاريع العشــرة 
المتعلقــة بالتحــّول األخضــر. 

يدعــم المصــرف األوروبي لإلنشــاء والتعمير ســتة مشــاريع 
فــي تونــس، يتعّلــق اثنــان منهــا بالتحــول األخضــر. وينتمــي 
الزراعيــة  التجاريــة  األعمــال  يدعمــان  اللــذان  المشــروعان 
والبنيــة التحتيــة الهيدروليكيــة فــي الواحــات الجنوبيــة إلــى 

القطــاع العام/الحكومــي.

ومنــذ العــام 2015، دعــم البنــك األوروبــي إلعــادة اإلعمــار 
والتنميــة 44 نشــاًطا متعلًقــا بالتحــّول األخضــر فــي جميــع 
منهــا  األكبــر  النصيــب  للمغــرب  وكان  المنطقــة.  أنحــاء 
)18(، وُنفــذت ســبعة أنشــطة فــي كل مــن مصــر ولبنــان، 

وســتة فــي كل مــن تونــس واألردن.

المفوضية األوروبية
Cli- )تديــر المفوضيــة األوروبيــة التمويــل المناخــي األول 
مختلــط  تمويــل  مرفــق  وهــو   ،)mate Investor One
يمولــه عــدد مــن الجهــات المانحــة والمســتثمرين الرفيعــي 
المســتوى، ومــن بينهــم االتحــاد األوروبــي. ويســتهدف 
وبناءهــا  المتجــددة  الطاقــة  مشــاريع  تطويــر  المرفــق 
وتشــغيلها فــي األســواق الناشــئة، ويركــز علــى االســتدامة 
الطويلــة األمــد وتســريع التحــّول إلــى الطاقــة الخضــراء. 
 )CFM( وتتوّلــى إدارتــه مجموعــة مديــري صنــدوق المنــاخ
التــي ُأنشــئت فــي العــام 2015 إلطاق وإدارة سلســلة من 
مرافــق التمويــل، يســتهدف كل منهــا مجــاالت مواضيعيــة 
رئيســية فــي التخفيــف مــن آثــار تغيــر المنــاخ والتكيــف 
ــدي، ومصــرف  ــك االســتثمارات الهولن ــك بن ــا. ويمل معه
Sanlam In-( إنفراووركــس  ســانام  وشــركة   ،FMO
fraWorks( التابعــة لمجموعــة ســانام فــي جنــوب أفريقيــا 

ــاخ بشــكل مشــترك.   ــدوق المن ــري صن ــة مدي مجموع

تشــمل المرافــق ذات الصلــة صنــدوق التنميــة الممــول 
م لتمكين المشــاريع  جزئًيــا مــن االتحــاد األوروبــي، والمصمَّ
المناســبة مــن تحقيــق اإلقفــال المالــي فــي مرحلــة مبكــرة. 

ل صنــدوق التنميــة بالكامــل مــن رأس مــال الجهــات  وُيمــوَّ
المانحــة، ويمنحــه ذلــك القــدرة علــى تحّمــل المخاطــر فــي 
عملــه مــن أجــل "تطويــر" مشــاريع فــي مراحلهــا المبكــرة. 
النطــاق  واســع  باختصــاص  التنميــة  صنــدوق  ويتمّتــع 
لتصبــح المشــاريع "مقبولــة مصرفًيــا" )أي ناضجــة بمــا 
المــال،  رأس  إلــى  األربــاح(. وباإلضافــة  لتحقيــق  يكفــي 
تحظــى أيًضــا المشــاريع الممّولــة مــن صنــدوق التنمّيــة 

ــي.  ــي مال ــي واجتماعــي وهندســي وهيكل بدعــم بيئ

ــذي  ــاء، ال ــدوق االســتثمار فــي أنشــطة البن ويســتفيد صن
مجموعــة  مــن  أيًضــا،  األوروبــي  االتحــاد  فيــه  يســاهم 
المشــاريع التــي أعدهــا صنــدوق التنميــة. ويوفــر صنــدوق 
التجارييــن  للمســتثمرين  اســتثمارية  فرًصــا  االســتثمار 
ويمكنــه حشــد رأس المــال علــى نطــاق واســع. وُيســتخدم 
صنــدوق االســتثمار فــي أنشــطة البنــاء لتمويــل مرحلــة بنــاء 

المشــروع عــن طريــق تمويــل كامــل باألســهم.  

ــم ُينشــأ بعــد،  ــذي ل ــل، ال ــدوق إعــادة التموي وســيوفر صن
التشــغيل  فــي مرحلــة  تدخــل  عندمــا  للمشــاريع  الديــون 
التجــاري. وسيســتهدف هــذا المرفــق المســتثمرين فــي 
الديــون الذيــن يســعون للحصــول علــى حصــة فــي أصــول 

ــد. ــة األم ــة مــن المخاطــر وطويل ــة خالي ــة تحتي بني

ويحظــى نشــاط واحــد فقــط بالدعــم فــي المنطقــة مــن 
بيــن المشــاريع الـــ 58 التــي تمولهــا هــذه المرافــق. ويشــمل 
مشــروع "إعــادة تخضيــر أفريقيــا" اإلقليمــي فــي شــرق 
ــار  ــل 20000 هكت ــادة تأهي ــا الصومــال فــي إطــار إع أفريقي
فــي صوماليانــد  أســرة   40000 لصالــح  األراضــي  مــن 
)محافظتــا دويــن وأوداك( وأرض البنــط )محافظــات ســاناغ 
وكاركار وبــاري(، وذلــك مــن خــال منظمــة الرؤيــة العالميــة 
الصومــال  فــي   )CARE( كيــر  ومنظمــة  الصومــال  فــي 
والمركــز الدولــي لبحــوث الحراجــة الزراعيــة.48 باإلضافــة إلــى 
ذلــك، يمــول االتحــاد األوروبــي مشــاريع أبحــاث إقليميــة 
مثــل ميــد ريســت49 ومنــارة50 ويركــز جــزء منهــا علــى التكيــف 
مــع آثــار تغيــر المنــاخ والتخفيــف منهــا. وفــي جيبوتــي، 
تمــول المفوضيــة األوروبيــة الزراعــة اإليكولوجيــة51 وتوفيــر 

ــة.52  ــاه النظيفــة لألســر والزراع المي
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ويدعــم أيًضــا االتحــاد األوروبــي الجهــات الفاعلــة األوروبيــة 
الخاصــة مــن أجــل توفيــر الخدمــات للحكومــات المحليــة 
بهــا  الخاصــة  األخضــر  التحــّول  مشــاريع  تطويــر  بهــدف 
Hul-  وتنفيذهــا. وتشــمل هــذه الجهــات الفاعلــة شــركة
 la & Co. Human Dynamics GmbH & Co. KG
)شــركة محــدودة المســؤولية( األلمانيــة التــي تديــر مشــروع 
جنــوب  فــي  المنــاخ  أجــل  مــن  العمــل   – "كليما-ميــد 
المتوســط" )2022-2018( الــذي تبلــغ قيمتــه 6.9 مليــون 
يــورو ويغطــي الجزائــر ومصــر وإســرائيل واألردن ولبنــان 
والمغــرب وفلســطين وتونــس، ويســعى إلــى تعزيز حوكمة 
ــم العمــل المناخــي، والمشــاركة فــي  ــاخ وتعمي ــر المن تغي
ومســاعدة  والخــاص  العــام  القطاعْيــن  بيــن  الشــراكات 
ــات علــى إعــداد مقترحــات تمويــل موثوقــة وتأميــن  البلدي

ــا. ــن له ممولي

هــذا ليــس إاّل مثــل واحــد عــن الجهــات الفاعلــة الكثيــرة فــي 
هــذا المجــال، ولكنــه يثيــر مســائل متعــّددة ال بــد مــن النظــر 

 : فيها
فــي . 1 األخضــر  التحــّول  مبــادرات  خصخصــة  زيــادة 

مســعى إلــى تحقيــق مكاســب قصيــرة األمــد، ضمــن 
والشــمولية األمــد  طويلــة  األهــداف  إطــار 

أدوار وقيــم الجهــات الفاعلــة الخاصــة فــي مجــاالت . 2
فــي  الــدول  بالتزامــات  وعاقتهــا  العامــة  السياســة 
ــة  مجــال حقــوق اإلنســان ومبــادئ العدالــة االقتصادي

واالجتماعيــة
غالًبــا . 3 المهَملــة  األخضــر  التحــّول  أنشــطة  المركزيــة 

نتيجــة التركيــز علــى الديناميــات الثنائيــة والمتعــددة 
األطــراف. 

مرفق البيئة العالمية
تأســس صنــدوق مرفــق البيئــة العالميــة االئتمانــي عشــية 
انعقــاد قمــة األرض فــي ريــو فــي العــام 1992، للمســاعدة 
ــا  ــي يواجهه ــا الت ــر إلحاًح ــة األكث ــل المشــاكل البيئي ــى ح عل
الكوكــب. يدعــم تمويــل مرفــق البيئــة العالميــة المشــاريع 

ــه  ــة مانحــة،53 بصفت بفضــل مــوارد تســاهم فيهــا 40 دول
األمــم  التفاقيــة  التابعــة  الماليــة  اآلليــة  تشــغيل  كيــان 
المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ.54 وتتجــدد هــذه 
المســاهمات الماليــة فــي كل أربــع ســنوات وتتوفــر أمــوال 
مرفــق البيئــة العالميــة للبلــدان الناميــة والبلــدان التــي تمــر 
اقتصاداتهــا بمرحلــة انتقاليــة لتحقيــق أهــداف االتفاقــات 

البيئية الدولية.  

البيئــة  مرفــق  علــى  القّيــم  دور  الدولــي  البنــك  ويتولــى 
العالميــة، ويديــر صنــدوق مرفق البيئــة العالمية االئتماني. 
ويصــرف  المرفــق،  مــوارد  حشــد  علــى  القّيــم  ويســاعد 
ــة عــن االســتثمارات  ــر مالي ــه، ويعــد تقاري األمــوال لوكاالت
واســتخدام المــوارد، ويراقــب اســتخدام أمــوال الميزانيــة 
علــى  تحتــوي  دوريــة  تقاريــر  القّيــم  وُيعــد  والمشــاريع. 
مجموعــة مــن المعلومــات الماليــة الخاصــة بالصنــدوق. 

ويتوّفــر دعــم مرفــق البيئــة العالميــة للــوكاالت الحكوميــة، 
ومنظمــات المجتمــع المدنــي، وشــركات القطــاع الخــاص، 
والمؤّسســات البحــوث، ومجموعــة متنّوعــة مــن الشــركاء 
البلــدان  فــي  والبرامــج  المشــاريع  لتنفيــذ  المحتمليــن، 
صناديــق  العالميــة  البيئــة  مرفــق  ويديــر  المســتفيدة. 
ائتمانيــة متعــددة أخــرى وقــّدم خدمــات األمانــة مؤقًتــا 

لصنــدوق التكيــف )مراجعــة أعــاه(. 

ــي  ــة ف ــة 14 مشــروًعا ذا صل ــة العالمي ــق البيئ شــّغل مرف
المنطقــة العربيــة شــملت مشــاريع محــّددة نّفذتهــا فــي 
الغالــب وكاالت األمــم المتحــدة، لصالــح بلــدان منفــردة 
مــن بينهــا األردن وتونــس والجزائــر وجــزر القمــر وجيبوتــي 
ومصــر  وليبيــا  ولبنــان  وعمــان  والعــراق  والســودان 
وموريتانيــا واليمــن. باإلضافــة إلــى ذلــك، مــّول الصنــدوق 
مشــاريع إقليميــة مثــل مصايــد األســماك واإلدارة القائمــة 
علــى النظــام اإليكولوجــي فــي إطــار االقتصــاد األزرق فــي 
منطقــة البحــر المتوســط  ، واســتفادت منهــا ألبانيــا وتركيــا 
وتونــس والجبــل األســود والجزائــر ولبنــان وليبيــا والمغرب، 
ومــّول أيًضــا مشــروع إعــادة بنــاء منطقــة متوســطية زرقــاء 
Build Back a Blue and Stronger Mediter- )وقويــة 
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Con- فــي الميــاه الدوليــة، الــذي تديــره منظمــة )ranean
servation International فــي تونــس والجبــل األســود 

ــر ولبنــان والمغــرب.  والجزائ

الصندوق األخضر للمناخ
ُيعتبــر الصنــدوق األخضــر للمنــاخ عنصــًرا أساســًيا فــي 
ــر المنــاخ، وهــو أكبــر صنــدوق للمنــاخ  اتفــاق باريــس لتغي
مناخــي  تمويــل  مشــاريع  علــى  وافــق  إذ  العالــم،  فــي 
2020 مــن  العــام  2.2 مليــار دوالر فــي  بلغــت قيمتهــا 
وُكّلــف  بالموافقــة.55  دوالر حظيــت  مليــار   3.4 إجمالــي 
الناميــة فــي  البلــدان  الصنــدوق األخضــر للمنــاخ بدعــم 
زيــادة طموحاتهــا المتعلقــة بالمســاهمات المحــددة وطنًيــا 
ــى  ــدرة عل ــات والق ــى مســار خفــض االنبعاث ــا عل وتحقيقه
أربعــة  فــي  الصنــدوق  ويســتثمر  المنــاخ.  تغّيــر  تحّمــل 
والطاقــة   )2( المبنيــة،  البيئــة   )1( )تحــّوالت(:  مجــاالت 
والصناعــة، )3( واألمــن البشــري وســبل العيــش والرفــاه، 
البيئيــة.  والنظــم  والغابــات  األراضــي  واســتخدام   )4(
 ويعتمــد الصنــدوق نهًجــا رباعــي الجوانــب يتضمــن مــا يلــي: 

تعزيــز 	  خــال  مــن  التحويليــة  والبرامــج  التخطيــط 
وصنــع  والتخطيــط  المتكاملــة  االســتراتيجيات 
ــن التخفيــف  ــد المشــتركة بي ــادة الفوائ السياســات لزي

المســتدامة والتنميــة  والتكيــف 
تحفيــز االبتــكار المناخــي مــن خــال االســتثمار فــي 	 

والممارســات  العمــل  ونمــاذج  الجديــدة  التقنيــات 
المفهــوم  إلثبــات 

"إزالــة مخاطــر" االســتثمارات لحشــد التمويــل علــى 	 
الشــحيحة  العامــة  المــوارد  باســتخدام  نطــاق واســع 
المتعلقــة  المكافــآت  إلــى  المخاطــر  نســبة  لتعزيــز 
باالســتثمار المنخفــض االنبعاثــات والقــادر على تحمل 
ســيما  ال  الخــاص،  التمويــل  وحشــد  المنــاخ،  تغيــر 
ــدان  ــول القائمــة علــى الطبيعــة، والبل للتكيــف، والحل

األقــل نمــًوا، والــدول الجزريــة الصغيــرة الناميــة 
ــاخ 	  ــم إدمــاج المخاطــر والفــرص المتعلقــة بالمن تعمي

فــي عمليــة صنــع القرار االســتثماري لمواءمــة التمويل 

مــع التنميــة المســتدامة: مــن خــال تعزيــز المنهجيــات 
والمعاييــر والممارســات التــي تعــزز القواعــد والقيــم 

الجديــدة.  

مســبوقة  غيــر  فرصــة  للشــركات  المنــاخ  تغيــر  ويوفــر 
ــي  ــدة الت لاســتفادة مــن فــرص النمــو واالســتثمار الجدي
األخضــر  الصنــدوق  ويخّصــص  أيًضــا.  الكوكــب  تحمــي 
للمنــاخ جــزًءا مــن أموالــه للمســاعدة علــى حشــد التدفقــات 
الماليــة مــن القطــاع الخــاص لتمويــل فــرص االســتثمار 
الصنــدوق  ودعــم  والمربحــة.  المقنعــة  مناخًيــا  الذكــي 
التابــع   )SnCF Global( الوطنــي للمنــاخ  العالمــي دون 
جميعهــا  شــملت  البلــدان،  متعــددة  مشــاريع  أربعــة  لــه 
تونــس. وبــرز مــن جملــة المشــاريع مشــروع عالمــي واحــد 
لخــزن  آخــر  ومشــروع  والمغــرب،  ومصــر  تونــس  ضــم 
الميــاه وتكييــف الزراعــة مــع تغّيــر المنــاخ فــي شــمال غــزة 

)فلســطين(.   

البنك اإلسالمي للتنمية

تأســس البنــك اإلســامي للتنميــة فــي العــام 1975، وهــو 
المصــرف  العجــز. يضطلــع  حــاالت  فــي  التمويــل  يوّفــر 
بمهمــة تعزيــز النمــو االقتصــادي واالســتدامة والقضــاء 
ــى  ــل إل ــدان األعضــاء، ويقــّدم التموي ــى الفقــر فــي البل عل
ــة  ــدان األعضــاء لمختلــف المشــاريع والبرامــج التنموي البل
واالستشــاريين  واألشــغال  الســلع  شــراء  تتضمــن  التــي 
والخدمــات األخــرى ذات الصلــة. ُيعــد البنــك اإلســامي 
ــدة التــي يقــع  ــل الرئيســية الوحي للتنميــة مؤسســة التموي
مقرهــا فــي المنطقــة العربيــة، ويقــع فرعهــا الرئيســي فــي 
جــدة، المملكــة العربيــة الســعودية. وباإلضافــة إلــى هــذه 
المعلومــة األساســية، يســعى البنــك اإلســامي للتنميــة 
والــدول  المجتمعــات  بيــن  تعاونيــة  شــراكات  بنــاء  إلــى 
وفــي مــا بينهــا، ويعمــل علــى تحقيــق أهــداف التنميــة 

المســتدامة.56  
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وتجــدر اإلشــارة إلــى أن البنــك اإلســامي للتنميــة ال يديــر 
أنــه حّفــز  التحــّول األخضــر، إال  برامــج مخّصصــة لدعــم 
بعــض هــذه المشــاريع. وُيعــزى مثــًا للبنــك اإلســامي 
للتنميــة تيســير إنشــاء المركــز الدولــي للزراعــة الملحيــة، 
الــذي يتــرأس جهــود التكيــف الزراعــي مــع تغيــر المنــاخ، 
بمــا فــي ذلــك ارتفــاع منســوب البحــار )مراجعــة اإلمــارات 

العربيــة المتحــدة أدنــاه(.  

وكالة اليابان للتعاون الدولي 
وكالــة تنميــة ثنائيــة األطــراف اعتمدهــا مؤخــًرا صنــدوق 
التحــّول األخضــر، وبــدأت عملهــا فــي اإلدارة المجتمعيــة 
للمناظــر الطبيعيــة مــن أجــل تعزيــز القــدرة علــى تحمــل تغيــر 
المنــاخ والحــد مــن إزالــة الغابــات فــي مســتجمعات الميــاه 
األساســية فــي تيمــور - ليشــتي و"بنــاء جــزر آمنــة وقــادرة 
ــاخ فــي المالديــف". تتعــاون أيًضــا  ــر المن علــى تحمــل تغي
وكالــة اليابــان للتعــاون الدولــي مــع المصــرف األوروبــي 
لإلنشــاء والتعميــر فــي مشــاريع الطاقــة المتجــددة فــي 
ــذ  ــا )من ــا وشــمال أفريقي ــاز وآســيا الوســطى وأوروب القوق

  .)2021 نيســان/أبريل 

باإلضافــة إلــى ذلــك، تمــول وكالــة اليابــان للتعــاون الدولي 
عمليــات التنميــة فــي جميــع أنحاء المنطقــة، أي في األردن 
ــراق  ــة الســورية والع ــة العربي ــر والجمهوري ــس والجزائ وتون
وفلســطين ومصــر والمغــرب واليمن. ففــي األردن، ُتعرف 
الوكالــة بتعاونهــا التقنــي فــي قطــاع الميــاه فــي األردن 
منــذ أواخــر تســعينيات القــرن الماضــي.57 وفــي فلســطين، 
دعمــت الوكالــة تطويــر قطــاع الميــاه والزراعــة المســتدامة 
فــي الضفــة الغربيــة.58 أّمــا فــي ســوريا، فدعمــت الوكالــة 
مشــاريع فــي إدارة المــوارد المائيــة واالســتخدام الفعــال 
والصحــة البيئيــة.59 وشــمل الدعــم فــي تونــس مشــاريع 
فــي اإلدارة البيئيــة لمــوارد مصايــد األســماك الســاحلية 
ــة  ــة.60 ودعمــت الجهــود المبذول وإعــادة التحريــج المتكامل
فــي اليمــن اإلدارة المجتمعيــة للميــاه وإمــدادات الميــاه 

الريفيــة.61  

الشــرق  لمنطقــة  التحــّول  صنــدوق 
أفريقيــا وشــمال  األوســط 

األوســط  الشــرق  لمنطقــة  التحــّول  صنــدوق  تأّســس 
وشــمال أفريقيــا فــي العــام 2012 بنــاًء علــى طلــب شــراكة 
تمــر  التــي  العربيــة  البلــدان  مــع   )Deauville( "دوفيــل" 
بمرحلة انتقالية. يهدف الصندوق إلى دعم التحول الجاري 
حالًيــا فــي بلــدان متعــّددة فــي المنطقــة مــن خــال توفيــر 
األمــوال للتعــاون التقنــي وتعزيــز الحوكمــة والمؤسســات 
العامــة، إضافــة إلــى تعزيــز النمــو االقتصــادي المســتدام 
والشــامل مــن خــال النهــوض باإلصاحــات التــي يجريهــا 
البلــد بهــدف نهائــي يقــوم علــى تحســين حيــاة المواطنيــن 
فــي البلــدان التــي تمــر بمرحلــة انتقاليــة. ويقــّدم الصنــدوق 
قروضــه كافــة للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة الحجم. 

ــع لمنظمــة التعــاون  ــز برنامــج القــدرة التنافســية التاب ورّك
ــدان االقتصــادي فــي منطقــة الشــرق  ــة فــي المي والتنمي
األوســط وشــمال أفريقيــا فــي المقــام األول علــى التنميــة 
مــن  عقــد  مــدى  علــى  ودعــم  والحوكمــة،  االقتصاديــة 
الزمــن مبــادرات تعزيــز قابليــة توظيــف الشــباب فــي أثنــاء 
تحــّول تونــس إلــى االقتصــاد األخضــر، ودعــم خّطــة إصــاح 
وإدارة  األخضــر،  والنمــو  تونــس،  فــي  الطاقــة  قطــاع 
النفايــات الصناعيــة، وريــادة األعمــال فــي المؤسســات 
الصغيــرة والمتوســطة الحجــم فــي مصــر، وتطويــر نوعيــة 

ميــاه موثوقــة فــي األردن.62

الصندوق الخاص بتغير المناخ
تأســس الصنــدوق الخــاص بتغيــر المنــاخ بموجــب اتفاقيــة 
ــام  ــاخ فــي الع ــر المن ــة بشــأن تغي األمــم المتحــدة اإلطاري
ونقــل  بالتكيــف،  المتعلقــة  المشــاريع  لتمويــل   2001
ــاء القــدرات، والطاقــة والنقــل والصناعــة  ــا وبن التكنولوجي
والزراعــة والغابــات وإدارة النفايــات، والتنويــع االقتصــادي. 
ــل األخــرى  ــات التموي ــدوق آلي ويجــب أن يكمــل هــذا الصن
تغيــر  بشــأن  اإلطاريــة  المتحــدة  األمــم  اتفاقيــة  لتنفيــذ 

ــاخ.  المن
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وأوكل مرفــق البيئــة العالميــة، بصفته كيان تشــغيل اآللية 
الصنــدوق  لاتفاقيــة، بمهمــة تشــغيل  التابعــة  الماليــة 
الخــاص بتغيــر المنــاخ. وفــي العــام 2004، وافــق مجلــس 
مرفــق البيئــة العالميــة علــى وثيقــة برمجــة توفــر األســاس 
التشــغيلي لتمويــل األنشــطة فــي إطــار الصنــدوق الخــاص 

بتغيــر المنــاخ63 )مراجعــة مرفــق البيئــة العالميــة أعــاه(.

مجموعة البنك الدولي
تتألــف مجموعــة البنــك الدولــي مــن مرافق ماليــة مترابطة 
تختلــف اختصاصاتهــا وعماؤهــا. وتشــمل هــذه المرافــق 
البنــك الدولــي لإلنشــاء والتعميــر، والمؤسســة الدوليــة 
ومؤّسســة  العالــم،  بلــدان  أفقــر  تخــدم  التــي  للتنميــة 
ــة التابعــة للقطــاع  ــادرات تنمي ــة لدعــم مب ــل الدولّي التموي
الخــاص، ووكالــة ضمــان االســتثمار المتعــّددة األطــراف 
التــي تعــّزز االســتثمار عبــر الحــدود فــي البلــدان الناميــة مــن 
خــال توفيــر الضمانــات )التأميــن ضــد المخاطــر السياســية 
والمركــز  والمقرضيــن،  للمســتثمرين  االئتمــان(  وتعزيــز 
الدولــي لتســوية منازعــات االســتثمار المخّصــص لتســوية 

ــة. منازعــات االســتثمار الدولي

البيئــة  إدارة  العــام  القطــاع  إلدارة  البنــك  دعــم  يمــّول 
ــف أنشــطة البنــك ذات الصلــة  والمــوارد الطبيعيــة. وُتصنَّ

وفًقــا إلــى نســبة التمويــل علــى النحــو التالــي:

 إدارة القطاع الخاص %
إدارة البيئة والموارد الطبيعية 

%20إدارة أصول الموارد الطبيعية المتجددة

%20التنوع البيولوجي

%21إدارة الصحة البيئية والتلوث

%7تلوث المياه

%7تلوث التربة

%7إدارة نوعية الهواء

%20السياسات والمؤسسات البيئية 

%100المجموع

باإلضافــة إلــى التمويــل، توفــر مجموعــة البنــك الدولــي 
السياســات  صياغــة  فــي  خبــراء  يقّدمهــا  مســاهمات 
إلــى  والعالمــي،  اإلقليمــي  الصعيدْيــن  علــى  وتحليلهــا 
جانــب البحــوث الخاصــة بــكل بلــد. وتتــراوح هــذه األنشــطة 
تلــوث  لمكافحــة  التعــاون  جهــود  حــول  الدراســات  بيــن 
الهــواء فــي الخليــج،64 وتقديــم خطــة عمــل طارئــة لقطــاع 
الطاقــة فــي لبنــان،65 وتكاليــف ارتفــاع منســوب البحــر فــي 
المغــرب العربــي،66 والعاقــة بيــن قضايــا الميــاه المرتبطــة 

بالنــزاع والنــزوح القســري.67 

ويتعــاون البنــك الدولــي أيًضــا فــي المشــاريع ويمولهــا 
مــن خــال مرافــق أخــرى مثــل مرفــق البيئــة العالميــة. 
ــرز إًذا ازدواجيــة فــي إجمالــي رصيــده مــن مشــاريع  وقــد تب
للتمويــل  الحاليــة  القائمــة  وتشــمل  األخضــر.  التحــّول 
الخــاص "بتغيــر المنــاخ" الــذي يقّدمــه البنــك الدولــي فــي 
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا 16 مشــروًعا 
ــة فــي  ــي، وعشــرة مشــاريع فــي مصــر، وثماني فــي جيبوت
ــان  ــس واثن ــة فــي تون اليمــن، وســتة فــي المغــرب، وثاث

فــي كل مــن األردن والعــراق وفلســطين ولبنــان. 

ويقــدم جــدول أنشــطة تمويــل التحــّول األخضــر منــذ العــام 
2015 أدنــاه قائمــة بالمشــاريع المختلفــة المراحــل التــي 
تمولهــا الصناديــق والــوكاالت تحــّول األخضــر الرئيســية. 
فــي  الجهــات  بهــذه  الخاصــة  والروابــط  التفاصيــل  وتــرد 
الملحــق األول: قائمــة بمشــاريع التحــّول األخضر الممولة، 

أدنــاه. 
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تحليل الوضع

حرصــت معظــم الــدول العربيــة، باســتثناء تلــك الغارقة في 
الصــراع، علــى رفــع التقاريــر إلى المنتديــات الدولية المعنية 
بالعمــل المناخــي والسياســات العالميــة ذات الصلــة. ال بّد 
مــن اإلشــارة إلــى التفاوتــات الكبيــرة فــي إجــراءات التحــّول 
ولكــن  المنطقــة،  أنحــاء  مختلــف  فــي  وأدائــه  األخضــر 
معظــم الــدول تشــارك إلــى حــّد مــا فــي التحــّول األخضــر. 
هدفــت هــذه الدراســة إلــى تحديــد اإلجــراءات التــي تتخذهــا 
الــدول العربيــة والممولــون الرئيســيون فــي إطــار التحــّول 

األخضــر، وانطــوت علــى تقييــم كمــي وليــس نوعًيــا.

ولكــن تجــدر اإلشــارة إلــى بعــض الماحظــات النوعيــة. مــن 
بيــن االســتعراضات الوطنيــة الطوعيــة كافــة، اإليجابيــة 
جــًدا علــى مــا يبــدو، تشــذ البحريــن والكويــت والعــراق عــن 
القاعــدة إذ تتوقــع زيــادات فــي انبعاثــات غــازات الدفيئــة 
وإنتــاج النفــط والغــاز وعــدًدا قليًا جًدا من مبــادرات التحّول 
األخضــر. وقــد ُيعتبــر ذلــك بمثابــة اعتــراف صــادق وليــس 
كاســتعراض للسياســة. ومــع ذلــك، يشــير االســتعراض 
ــم يكتســبوا  ــى أن محــرري الصياغــة ل ــي الطوعــي إل الوطن
بعــد األســلوب المعتــاد والمصطلحــات الخاصــة بإعــداد 
اإلشــارة  وتجــدر   .2030 العــام  إطــار خطــة  فــي  التقاريــر 
أيًضــا إلــى أن بعــض االســتعراضات الوطنيــة الطوعيــة 
)مثــل العــراق وســوريا، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر( يبــّرر 
المســؤولية كافــة عــن التدهــور البيئــي وتغيــر المنــاخ، فــي 
حيــن يتجاهــل بعضهــا اآلخــر موضــوع تغّيــر المنــاخ فــي 
التقاريــر الرســمّية )مثــل االســتعراضات الوطنيــة الطوعيــة 

ــا(.   فــي الســودان وليبي

تكشــف جميــع االســتعراضات الوطنيــة الطوعية عن غياب 
التمييــز بيــن االلتزامــات السياســية الطوعيــة والمؤقتــة 
وبيــن واجبــات الدولــة الملزمــة قانوًنــا والدائمــة. وتفّضــل 
الــدول بشــكل عــام اإلشــارة إلى المعايير كافــة بااللتزامات، 
علًمــا أن هــذه األخيــرة ال تخضــع، بحكــم تعريفهــا، إلــى 

المراقبــة الدقيقــة وال تترتــب عليهــا العواقــب. أمــا شــروط 
المعاهــدات، علــى غــرار اتفــاق باريــس، فهــي موجبــات 
ولهــا أثــر قانونــي وأبعــاد فرديــة وجماعيــة ومحليــة وخارجيــة 
ــا. لكــن تجــدر الماحظــة إلــى أّن هــذا القصــور  فــي آن مًع
ال يقتصــر علــى المنطقــة العربيــة فحســب، إذ يشــوب 
اإلجــراءات عينهــا فــي مختلــف الــدول التــي ترفــع تقاريرهــا 

إلــى المنتــدى السياســي الرفيــع المســتوى الســنوي.  

ــدول  ــر ال ــق مــن مراجعــة تقاري ــي تنبث ــق الظاهــرة الت تنطب
كافــة المرفوعــة إلــى المنتــدى السياســي الرفيع المســتوى 
علــى االســتعراضات الوطنيــة الطوعيــة في الــدول العربية. 
جانــب  مــن  كبيــرة  عنايــة  االســتعراضات  هــذه  وُتظهــر 
الدولــة ومؤسســاتها ووكائهــا علــى الصعيــد المحلــي، 
وذلــك مــن خــال أدائهــا فــي مجــال التحــّول األخضــر. قــد 
الخارجيــة  الــدول  سياســات  مــع  النتائــج  هــذه  تتعــارض 
ــى  ــك آثارهــا الســلبية عل وســلوكها الخارجــي، بمــا فــي ذل
النظــم البيئيــة الخاصــة بالشــعوب األخــرى. وُيذكــر هنــا أن 
ــد  ــن ق ــات الرئيســية وأصحــاب المصلحــة اآلخري المجموع
ــة  ــذا التناقــض فــي االســتعراضات الوطني استشــهدوا به
الطوعيــة فــي بعــض الممالــك العربيــة. ولكــن ال يمكــن 
دراســة نهــج التزامــات الــدول خــارج حدودهــا الوطنيــة فــي 
التحــّول  إطــار  فــي  أدائهــا  تجــاه  اإلنســان  مجــال حقــوق 
ولغايــة  نطاًقــا.68  أوســع  بحــث  خــال  مــن  إال  األخضــر، 
تاريخــه، صــّوت مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم 
ــة والســليمة  ــة النظيف ــأن البيئ ــراف ب ــى االعت ــدة عل المتح
ــار المتعــددة  هــي "حــق مــن حقــوق اإلنســان"،69 مــع اآلث
التــي يضفيهــا ذلــك إلــى الدراســة. ويأتــي هــذا قبــل أســابيع 
ــاخ  ــر المن ــاد مؤتمــر األمــم المتحــدة لتغي ــة مــن انعق قليل

)CoP26( فــي غاســكو. 

وُتعــد المراجعــة الســابقة محايــدة إذ تعتمــد على النصوص 
الرســمية المنشــورة مــن االســتعراضات الوطنيــة الطوعيــة 
التسلســلية والوثائــق ذات الصلــة، مــع تقّبــل المعلومــات 
مــن دون تمحيــص. وتســمح هــذه الوثائــق بتحديــد سياســة 
التحــّول األخضــر واألطــر التشــريعية جزئًيــا وســطحًيا ليــس 
إال. وأصبــح مــن الضــروري إًذا فــي مراحــل معينــة الرجــوع 



28

إلــى التقاريــر األخــرى ذات الصلة لســد الثغرات في الصورة 
التــي تشــّكلها االســتعراضات الوطنيــة الطوعيــة. وفــي 
هــذه المناســبات، اســتعانت الدراســة بطــرق تنفيــذ الخطــة 
تونــس  تاريخــه  لغايــة  قدمتهــا  التــي  الجديــدة  الحضريــة 
المســاهمات  وثائــق  إلــى  باإلضافــة  ومصــر،  والجزائــر 
ــدول  ــات، التابعــة لل ــا التحديث ــا، ومــن بينه المحــددة وطنًي
العربيــة الثمانيــة عشــر التــي قّدمتهــا، فضــًا عــن مصــادر 

موثوقــة أخــرى.  

أو  الطوعيــة  الوطنيــة  االســتعراضات  مــن  أي  يبــدو  وال 
تقاريــر تنفيــذ الخطــة الحضريــة الجديــدة أو المســاهمات 
المحــددة وطنًيــا "وطنًيــا" فعــًا، إذ يعكــس مســاهمات 
ــر  ــل هــي تقاري ــن، ب ــة المتعّددي ــاون أصحــاب المصلح وتع
األمــم  وكاالت  بمســاعدة  منهــا  كل  ُأعــد  "حكوميــة"، 
المتحــدة أو مــن دونهــا. وفــي هــذه الحالــة، تبــرز الحاجــة إلــى 
دراســة إضافيــة لتحديــد درجــة نجــاح السياســات والتقاريــر 
الهادفــة  المشــاركة  اختبــار  فــي  بهــا  تستشــهد  التــي 
والملكيــة الســيادية. وتتطلــب هــذه المســألة وماءمــة 
السياســات المذكــورة مســتوى مــن الجهــود يتجــاوز نطــاق 

هــذه المراجعــة. 

المناخيــة، شــهد ســياق  الطــوارئ  حالــة  إلــى  باإلضافــة 
بشــكل  أثــرت  بــارزة  تحــوالت  بالوبــاء  المنكــوب  العالــم 
الســوق  اقتصــادات  جميــع  فــي  مباشــر  غيــر  أو  مباشــر 
الناشــئة. ويتمثــل األثــر األكثــر وضوًحــا بالديــون اإلضافيــة 
البالغــة قيمتهــا 14 تريليــون دوالر التــي يجــب ســدادها فــي 
االقتصــادات المتقدمــة والناشــئة علــى حــد ســواء. ولكــن 
تحــّول العــبء المالــي اإلضافــي فــي االقتصــادات الناشــئة 
إلــى أســواق الديــون الخارجيــة مــع ظهــور جولــة جديــدة مــن 
االقتــراض للمســاعدة علــى تمويــل الديــن الخارجــي وأوجــه 
الشــذوذ فــي ميــزان المدفوعــات فــي ظــل التحــّول األخضــر 
ــة المطــاف  ــؤّدي فــي نهاي الضــروري. ومــن المتوقــع أن ي
إصــدار الديــون اإلضافيــة فــي البلــدان الغنيــة إلــى رفــع 
أســعار الفائــدة والدعــوة إلــى إعــادة رأس مــال التمويــل إلــى 
الموطــن، وقــد يحــّد ذلــك مــن الحصــول علــى التمويــل أو 
زيــادة تكاليــف التمويــل بالنســبة إلــى اقتصــادات الســوق 

الناشــئة.70 

وبالتزامــن مــع أزمتــْي المنــاخ والصحــة العامــة، ازدادت 
المســاعدة اإلنمائيــة الرســمية للبلــدان التــي تشــهد صراًعــا 
بدرجــة   2012 العــام  منــذ  واليمــن  وليبيــا  ســوريا  مثــل 
كبيــرة، واتخــذت 90 فــي المئــة تقريًبــا مــن هــذه المســاعدة 
البلــدان  الدوليــة شــكل مســاعدات إنســانية. ومــن بيــن 
األقــل نمــًوا، حصلــت الصومــال واليمــن فــي الســنوات 
الخمــس الماضيــة علــى مســتويات أعلــى مــن المســاعدة 
اإلنمائيــة الرســمية، معظمهــا كمســاعدات إنســانية، فــي 
حيــن انخفضــت بدرجــة كبيرة المســاعدة اإلنمائية الرســمية 

التــي تلقاهــا الســودان فــي خــال العقــد الماضــي. 

الماضيــة  الخمــس  الســنوات  مــدى  علــى  وازدادت 
المتوســطة  للبلــدان  الرســمية  اإلنمائيــة  المســاعدة 
الدخــل فــي المنطقــة، ومــن بينهــا األردن وتونــس ومصــر 
عــام  مــن  واختلفــت  متقّلبــة  ظلــت  ولكنهــا  والمغــرب، 
ــق المســاعدة  ــي تدف ــدم االتســاق ف ــر. ويشــّكل ع ــى آخ إل
إلــى  باإلضافــة  كبيــر،  قلــق  الرســمية مصــدر  اإلنمائيــة 
القلــق مــن عــدم حفــاظ البلــدان المتقدمــة علــى التزامهــا 
دخلهــا  مــن  األدنــى  بالحــد  المئــة  فــي   0.7 بتخصيــص 
القومــي لمســاعدة للبلــدان الناميــة.71 وتذّكــر اســتعراضات 
وطنيــة طوعيــة كثيــرة الــدول األخــرى بهــذا االلتــزام عنــد 

األخضــر. للتحــّول  المتزايــدة  التكاليــف  مواجهــة 

وُتظهــر هــذه الدراســة، كســمة خاصــة للمنطقــة العربيــة، 
تكاليــف فــرص الصــراع البديلــة فــي هــذه البلــدان لجهــود 
التحــّول األخضــر العالمــي، فضــًا عــن الضــرر المباشــر 
الــذي يلحــق بالبيئــة - بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر - بســبب 
النزاعــات  أن  أيًضــا  الواضــح  ومــن  المســتمرة.  الحــرب 
المنطقــة،  فــي  األمــد  الطويلــة  واالحتــاالت  الرئيســية 
وتحديــًدا احتــال فلســطين والصحــراء الغربيــة، ييّســرها 
ويســلحها ويمولهــا بعــض الــدول الغربيــة عينهــا التــي تديــر 

صناديــق التحــّول األخضــر وتزودهــا بالمــوارد.72
يحتــاج التحديــد الشــامل والدقيــق لقائمــة ممولــي التحــّول 
وطويلــة  دؤوبــة  جهــود  بــذل  إلــى  ومشــاريعه،  األخضــر 
ــة الرئيســية فــي  األمــد. وتغطــي الدراســة الجهــات الفاعل
هــذا المجــال، ولكــن تضــم مصــارف التنميــة الحكوميــة 
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حوالــى 450 مؤسســة فــي مختلــف أنحــاء العالــم. وُيضــاف 
إلــى هــذه المؤسســات عــدد ال يحصــى مــن المصــارف 
التجاريــة والخاصــة، فضــًا عــن ترتيبــات المســاعدة الثنائيــة 
األطــراف،  الثنائيــة  االســتثمار  واتفاقيــات  األطــراف، 
واالســتثمار األجنبــي المباشــر، ومنــح وقــروض التعــاون 
التقنــي التــي ال ُتنّســق عبــر الجهــات الفاعلــة الرئيســية 
ــة.  ــز الدراســة القطري ــًرا فــي موج ــًرا عاب ــا ذك ــر بعضه وُيذك

يصعــب تتبــع النطــاق الهائــل والمعّقــد لجهــود التحــّول 
األخضــر، حتــى فــي منطقــة محــددة، بــأي مســتوى مــن 

الشــمولية. وُيعــزى التعقيــد إلــى مــا يلــي: 
زيــادة خصخصــة مبــادرات التحــّول األخضر في مســعى إلى 
تحقيــق مكاســب قصيــرة األمــد، ضمــن إطــار األهــداف 

طويلــة األمــد والشــمولية 
مجــاالت  فــي  الخاصــة  الفاعلــة  الجهــات  وقيــم  أدوار 
ــدول فــي مجــال  السياســة العامــة وعاقتهــا بالتزامــات ال
حقــوق اإلنســان ومبــادئ العدالــة االقتصاديــة واالجتماعية 
ــا نتيجــة  ــة غالًب ــة أنشــطة التحــّول األخضــر المهَمل المركزي
ــة والمتعــددة األطــراف.73  ــات الثنائي ــز علــى الدينامي التركي

يجــب أن يخضــع دور القطــاع الخــاص فــي جهــود التحــّول 
األخضــر إلــى تدقيــق ضــروري ال يقتصــر علــى المصــادر 
القضايــا  وتتأتــى  الدراســة.  هــذه  بهــا  اســتعانت  التــي 
ــه  ــى المحــك فــي عمليات ــة عل ــم الموضوع ــة والقي المعني
مــن المصلحــة المتأصلــة غيــر العامــة للجهــات المنفــذة 
المهتمــة بالقطــاع الخــاص، التــي تســتفيد مــن مصــارف 
التنميــة الحكوميــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، أثــارت الطبيعــة 
األخضــر  التحــّول  لتمويــل  الديمقراطيــة  وغيــر  المبهمــة 
مــن رأس المــال الخــاص، بشــكل عــام، واألعمــال التجاريــة 
الزراعيــة، بشــكل خــاص، المخــاوف بشــأن ظاهــرة "الغســل 

األخضــر" لقطاعــات بأكملهــا.74 

مــن  المتجــددة  الطاقــة  إلــى  البلــدان  معظــم  وانتقلــت 
خــال نمــوذج يتخــذ مــن القطــاع الخــاص شــريًكا رئيســًيا، 
ــه التشــغيلية. وحظــي هــذا النهــج  ــه وقدرت نظــًرا إلــى خبرت
بالدعــم مــن خــال وضــع إطــار تنظيمــي يهــدف إلــى تعزيــز 

وتقاســم  المصلحــة،  أصحــاب  وحشــد  المســتثمر،  ثقــة 
علــى  التحــّول  ينطــوي  الســياق،  هــذا  وفــي  المــوارد.75 
ــا، بمــا  ــة تدعمهــا مؤّسســات الحوكمــة العلي ــة تنازلي عملي
الخيــارات  بانتظــام  يناقشــون  ال  المصلحــة  أصحــاب  أن 

المختلفــة للتحــّول فــي مجــال الطاقــة.

ويترافــق مــع جهــود التحــّول األخضــر الحثيثــة فــي بعــض 
تنتهجــه  الــذي  عينــه  المعتــاد  العمــل  مســار  البلــدان، 
وينطــوي علــى االســتثمار المســتمر فــي النفــط والغــاز 
الواليــات  ضمــن  األخــرى  االســتخراجية  الصناعــات  أو 
صفقــة  األمثلــة  وتشــمل  العربيــة.  للــدول  القضائيــة 
ــا شــركة  ــي أبرمته ــاز الت ــب البحــري عــن النفــط والغ التنقي
رويــال داتــش شــل )Royal Dutch Shell( مــع الحكومــة 
ــى شــركة شــل،  ــة فــي العــام 2020. وبالنســبة إل المصري
يتعــارض هــذا االســتثمار مــع نتائــج الدعــوة القضائيــة التــي 
أفضــت إلــى ثنــي الشــركة عــن أي اســتثمارات إضافيــة فــي 
الوقــود األحفــوري.76 وفــي األردن، تســعى وزارة الطاقــة 
للمحيــط  تحويــل محميــة ضانــا  إلــى  المعدنيــة  والثــروة 
الحيــوي إلــى منجــم نحــاس،77 ويــؤدي مشــروع يمولــه بنــك 
االئتمــان إلعــادة اإلعمــار وتديــره األونــروا لتوفيــر ميــاه 
نظيفــة لاجئيــن إلــى تدميــر منطقــة غابــات طبيعيــة فــي 

المقابليــن.78

األشــجار  إدخــال  إلــى  التوجــه  حــول  جــدل  ُأثيــر  مؤخــًرا، 
فــي  تائمهــا  ال  التــي  البيئيــة  النظــم  فــي  الصنوبريــة 
فــي ممارســات  التناقضــات  بســبب  والعالــم  المنطقــة 
الصنــدوق القومــي اليهــودي فــي مختلف أرجاء فلســطين. 
ال تخفــي مشــاريع التحريــج التابعــة للصنــدوق القومــي 
اليهــودي أثــر القــرى المهجــورة وزراعــة المدرجــات الخاصــة 
ُطــردوا  الذيــن  الفلســطينيين  مــن  األصلييــن  بالســكان 
مــن أرضهــم فحســب، بــل تــؤدي أيًضــا زراعــة أي أشــجار 
صنوبريــة إلــى المطالبــة اإلســرائيلية بضــم هــذه األرض 
باعتبارهــا "محميــة غابــات"، وُتســتخدم هــذه الذريعــة لمنــع 
إلــى  باإلضافــة  أرضهــم.  اســتخدام  مــن  الفلســطينيين 
ذلــك، تمتــص األشــجار الدائمــة الخضــرة قــدًرا أكبــر مــن 
حــرارة الشــمس وتغيــر المنــاخ المحلــي الطبيعــي والنظــام 
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البيئي، وال يمكن ضمان استدامتها من دون ري الشتات 
ــرار  ــى غ ــت الجفــاف، عل ــر المســتدام.79 وأثب ــف وغي المكل
أن   ،2010 العــام  فــي  المنطقــة  التــي ضربــت  الموجــة 
ظاهــرة جويــة واحــدة كفيلــة بالقضــاء علــى مــا يصــل إلــى 
80 فــي المئــة مــن هــذه األشــجار الصنوبريــة. وبمعــزل عــن 
العواقــب البيئيــة، حظيــت الصلــة بيــن "إعــادة التحريــج" 
اليهــودي وجريمــة  القومــي  بهــا الصنــدوق  التــي يقــوم 
ــان الفلســطينيين  ــرة مــن خــال حرم ــل الســكان الخطي نق
مــن أرضهــم وبنــاء المســتوطنات فيهــا باهتمــام العالــم.80 
وتخضــع فرضيــة إنشــاء "جــدران خضــراء" الطموحــة فــي 
مناخــات غيــر مائمــة لانتقــادات علمــاء البيئــة بشــكل 

ــام.81 ع

الطاقــة  ألــواح  واحــات  كثيــرة  انتقــادات  حالًيــا  وتطــال 
هــذه  ترفــع  إذ  الصحــراء،82  فــي  الكبيــرة  الشمســية 
التركيبــات درجــات الحــرارة المحليــة لتولــد جــزًءا بســيًطا مــن 
نــة ليــس إال، وتشــّكل غالًبــا موضــع نــزاع  الطاقــة المخزَّ
متصــل باألراضــي مــع أصحــاب األرض التقليدييــن. وفــي 
حالــة المغــرب الــذي طــور مشــروًعا للطاقــة الشمســية فــي 
األراضــي المحتلــة، تشــّكل الممارســة ونتائجهــا انتهــاكات 
خطيــرة للقانــون الدولــي أيًضــا، بمــا فــي ذلــك القواعــد 

اآلمــرة.83

التوصيات

تعطــي هــذه المراجعــة لمحــة عــن مشــهد متعــدد األبعــاد 
ــر باســتمرار. قــد ال تكــون المعلومــات الــواردة فــي  ومتغّي
هــذه الدراســة كافيــة نظــًرا إلــى طبيعــة المجــال الديناميــة، 
ويشــير ذلــك إلــى ضــرورة بــذل جهــد مســتدام لمواكبــة 

التطــورات والتحــوالت فــي هــذا المجــال. 

باإلضافــة إلــى ذلــك، تســاعد الطبيعــة الوصفيــة التــي 
تّتســم بهــا الدراســة علــى تحديــد الجهــود المبذولــة فــي 
التحــّول األخضــر. ولكــّن الدراســة ال تســعى إلــى تحديــد 
قيمــة الجهــود أو تكاليــف المشــاريع مــن الناحيــة الماليــة، 
واســتبقت هــذا القصــور الــذي قــد يشــّكل موضــوع دراســة 

ورصــد معّمقْيــن.

تتنــاول  الدراســة،  فــي  التوســع  إمكانيــة  إلــى  ونظــًرا 
التوصيــات إمكانيــات زيــادة مشــاركة المجتمــع المدنــي 
ومتابعتــه. وتلــي هــذه اآلفــاق توصيــات لجهــات فاعلــة 
محــددة، مــن ضمنهــا الــدول والجهــات المتبرعــة فــي إطــار 

الخضــراء. التحــّول  عمليــات 

وتوفــر هــذه الدراســة، علــى الرغم من القيــود التي يفرضها 
أمدهــا القصيــر، أساًســا لترتكــز عليــه الــدول والمواطنــون. 
وقــد يتخــذ هــذا الجهــد اإلضافــي شــكل "مرصــد" للمجتمع 
المدنــي، ُيقّســم فيــه العمــل ووظائــف تبــادل المعلومــات 
علــى مختلــف أنحــاء المنطقــة. وتســاهم هــذه العمليــة 
ــدى  ــل السياســات ل ــر مهــارات المناصــرة وتحلي فــي تطوي
المشــاركين. وسيســمح هــذا الرصــد بتقديــم التوصيــات 

التاليــة لألطــراف كافــة. 

نظــًرا إلــى المبالــغ الماليــة الكبيــرة المتداولــة فــي إطــار 
تمويــل التحــّول األخضــر وتنفيــذ المشــاريع، يلــوح دائًمــا 
إغــراء الســعي وراء الريــع والفســاد والميــل إليهمــا، ويجــب 
علــى جميــع األطــراف المعنيــة توخــي الحــذر والحــرص علــى 
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تجنــب الفســاد وكشــفه ومكافحتــه بدقــة فــي مختلــف 
مراحــل جهــود التحــّول األخضــر. 

ــة  ــات مخّصصــة للجهــات الفاعل ــي توصي ــرد فــي مــا يل وت
والجهــات  المالييــن  والشــركاء  الــدول  وتشــمل  المعنّيــة 

المنّفــذة والمجتمــع المدنــي: 

توصيات للدول
قــد تولــد مشــاريع التحــّول األخضــر، وال ســيما المشــاريع 
النــزاع.  وحتــى  والرفــض  الفهــم  ســوء  الحجــم،  الكبيــرة 
ويســمح إًذا تخطيــط مشــاريع الطاقــة المتجــددة مــن خــال 
إشــراك أصحــاب المصلحــة كافــة بضمــان تقّبــل اجتماعــي 
أكبــر وبتوفيــر صــورة واضحــة بشــأن نتائــج التحــّول. ويــؤّدي 
المجتمــع المدنــي المنّظــم دوًرا مركزًيــا فــي هــذه العمليــة 
مــن خــال نشــر الوعــي العــام بقضايــا الطاقــة وإشــراك 
المواطنيــن فــي أثنــاء مرحلــة التنفيــذ. ويمكــن وضــع آليــات 
ــى مختلــف المســتويات مــن أجــل  للتنســيق والتشــاور عل
إشــراك أصحــاب المصلحــة بشــكل فعــال فــي عمليــات 
صنــع القــرار ذات الصلــة. وتمنــح االلتزامــات واألنظمــة 
المجتمعــات تفويًضــا للعمــل كمحــرك للتنميــة المحلّيــة 
بهــدف تعزيــز مشــاركة المجتمعــات المحليــة، وال ســيما 

ــة.84  فــي إنفــاذ الموجبــات الحالي

نوصي بما يلي كأداة سياسية:
مــن أجــل زيــادة التقّبــل االجتماعــي لسياســات وجهــود 	 

التحــّول األخضــر، يجــب مواكبــة أصحــاب المصلحــة 
مرحلــة  مــن  ابتــداء  منهجــي،  بشــكل  بالمســتجدات 
تخطيــط المشــروع، ليّطلعــوا علــى خيــارات الموقــع 
والتكنولوجيــا، واإلطــار التنظيمــي، وعوائــد المشــروع 

االجتماعيــة االقتصاديــة والبيئيــة الملموســة.   
ــي 	  ــم ف ــة والمفاهي ــي اللغ ــس ف ــب اللب ــل تجن مــن أج

أدوات اإلبــاغ، يجــب أن تــدرك الحكومــات وأن تعكــس 
الفــرق بيــن التزامــات الدولــة الطوعيــة والمؤقتــة فــي 
السياســية  واألدوات  الملــزم"  غيــر  "القانــون  إطــار 
مــن ناحيــة، والموجبــات الدائمــة والملزمــة بموجــب 
أخــرى،  ناحيــة  مــن  اآلمــرة(  )والقواعــد  المعاهــدات 

بأبعادهــا الفرديــة والجماعيــة والمحليــة والخارجيــة فــي 
آن واحــد.  

إعــداد طــرق إلعــادة الطــرف المفقــود فــي الشــراكة 	 
عامــة  إشــراك  أي  والخــاص،  العــام  القطاعْيــن  بيــن 
مشــروع  وفوائــد  السياســي  الخطــاب  فــي  النــاس 

األخضــر. التحــّول 
اعترفــت الهيئــة العليــا المعنية بصنع سياســات حقوق 	 

بــأن البيئــة النظيفــة  اإلنســان فــي األمــم المتحــدة 
ــة هــي "حــق مــن حقــوق اإلنســان"، وتصــور  والصحي
ــي والمناخــي مــن منظــور  هــذه الخطــوة العمــل البيئ
ــة تجــاه هــذا الحــق، وال  ــد يتعلــق بالتزامــات الدول جدي
تــزال هنــاك حاجــة إلــى مواءمــة التقــدم المحــرز فــي 
أهــداف التنميــة المســتدامة والمعاييــر وااللتزامــات 

فــي مجــال حقــوق اإلنســان.  
"الوطنيــة" 	  التقاريــر  إعــداد  أدوات  ُتظهــر  أن  يجــب 

المنظميــن  المصلحــة  أصحــاب  مــع  المشــاورات 
بشــكل  العربيــة  المنطقــة  فــي  تغيــب  ومدخاتهــم. 
خــاص مشــاركة المجتمــع المدنــي ويجــب معالجــة هــذا 

الغيــاب. 
ــه، تلقــى مســاهمة القطــاع الخــاص 	  فــي الوقــت عين

ــا. ولكــن ينبغــي  ــر والعمــل المناخــي ترحيًب فــي التقاري
تطبيــق معاييــر معينــة، مــن بينهــا الشــفافية، فــي 
المتابعــة بطريقــة توضــح اختــاف المصالــح الخاصــة 
الفاعلــة  للجهــات  والتعدديــة  العامــة  المصالــح  عــن 
األخــرى، ســواء أكانــت مــن المؤسســات العامــة أو 

المجتمــع المدنــي. 
بمســتوى 	  المتعلقــة  البيانــات  تضميــن  سيســاعد 

المديونيــة التــي يتكبدهــا األطــراف فــي ســياق تمويــل 
التحــّول األخضــر علــى ســد الثغــرات فــي تقاريــر التحــّول 
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األخضــر. 
تنفــذ 	  التــي  الخاصــة  الفاعلــة  الجهــات  غالًبــا  تــؤدي 

الســلع  خصخصــة  إلــى  األخضــر  التحــّول  مشــاريع 
والخدمــات العامــة، ويجــب إًذا علــى الــدول وجميــع 
حكوماتهــا المتعاقبــة تنظيــم هــذه المشــاريع بطريقــة 
تضمــن عــدم تســببها بزيــادات غيــر مبــررة فــي رســوم 
والخدمــات  المرافــق  جــودة  تراجــع  أو  المســتخدم 

العامــة. 
المعتــاد، 	  عملهــا  الحكومــات مســار  بعــض  تواصــل 

بمــا فــي ذلــك مواصلــة الحــرب المســتمرة واالحتــال 
االســتثمار  عــن  فضــًا  العســكرية،  والسياســة 
الجائــر  والصيــد  األحفــوري  الوقــود  اســتخراج  فــي 
واالســتخراج المفــرط. ويقــع علــى عاتــق الــدول واجــب 
القواعــد  ذلــك  فــي  بمــا  الدولــي،  القانــون  احتــرام 
المجموعــات  علــى  ذلــك  يفــرض  ولكــن  اآلمــرة، 
ــى  ــن اإلشــارة إل الرئيســية وأصحــاب المصلحــة اآلخري

التناقــض.   هــذا 

توصيات لمؤسسات التمويل
ــة 	  ــة والجهــات الممول ــة الحكومي ُتعــد مصــارف التنمي

الخاصــة وصناديــق االســتثمار، ســواء أكانــت متعــددة 
بمعاهــدة،  ملتزمــة  دولــة  فــي  قائمــة  أو  األطــراف 
ــة وشــعبها ويجــب عليهــا  ــة المعني ــة للدول ــا ثالث أطراًف
أن تراعــي حقــوق اإلنســان ومعاييــر القانــون الدولــي 
األخــرى فــي اختيارهــا للمشــاريع الممولــة والشــركاء.

يشــّكل غالًبــا تمويــل الجهــات الفاعلــة الخاصــة لتنفيــذ 	 
خصخصــة  إلــى  مســاًرا  األخضــر  التحــّول  مشــاريع 
الســلع والخدمــات العامــة، وال ينبغــي إًذا أن تــؤدي 
هــذه المشــاريع إلــى زيــادات غيــر مبــررة فــي رســوم 
والخدمــات  المرافــق  جــودة  تراجــع  أو  المســتخدم 

العامــة.  
ــل األخضــر كافــة 	  يجــب أن تحــرص مؤسســات التموي

واألعمــال  الصناعيــة،  الزراعــة  تمويــل  تجنــب  علــى 
األحفــوري  الوقــود  واســتخراج  الزراعيــة،  التجاريــة 

تتعــارض  المســاعي  هــذه  ألن  عنــه،  والتنقيــب 
بطبيعتهــا مــع التحــّول األخضــر ومكافحــة تغيــر المنــاخ.

توصيات للوكاالت المنفذة
يجــب علــى اإلدارة والموظفيــن اآلخريــن فــي الــوكاالت 	 

المنفــذة كافــة، ســواء أكانــت شــركات مــن القطــاع 
الخــاص ومقدمــي خدمــات للشــركات القائمــة فــي 
دولــة ملتزمــة بمعاهــدة أو منظمات متخصصة قائمة 
علــى ميثــاق األمــم المتحــدة، فهــم وتطبيــق أطرهــم 
المعياريــة والتنظيميــة، فضــًا عــن العمليــات التقنيــة 
احتــرام  التحــّول األخضــر. وهــذا يشــمل  فــي مجــال 
البّنــاء ومشــاركة  حقــوق اإلنســان ومعاييــر التشــاور 
المجتمعــات والســكان المتضرريــن، بمــا فــي ذلــك 
ضمــان الموافقــة الحــرة والمســبقة والمدروســة قبــل 

ــذ المشــروع.  تنفي

توصيات للمجتمع المدني
جماعًيــا 	  جهــًدا  المعــزز  الرصــد  إمكانــات  تتطلــب 

وتقســيًما للعمــل، فضــًا عــن الروابــط مــع المراقبيــن 
معهــم.  والتواصــل  أخــرى  مناطــق  فــي 

مرصــًدا، 	  بصفتــه  المدنــي،  المجتمــع  مســعى  فــي 
إلــى توســيع نطــاق البحــث المتعلــق بالتحــّول األخضــر 

وتعميقــه وإطالــة أمــده، يتعّيــن عليــه: 
تقييــم محتــوى التقاريــر الرســمية ونوعيتهــا، فضــًا 	 

عــن أهميــة السياســة واألطــر التشــريعية والمؤسســية 
وتماســكها  األخضــر  التحــّول  جهــود  توجــه  التــي 

وتأثيرهــا. وفعاليتهــا 
نهــج االقتصــاد السياســي ضــروري ليحلــل المجتمــع 	 

المدنــي نتائــج مشــاريع التحــّول األخضــر، باإلضافــة 
إلــى "ثقافــة السياســة" فــي الــدول فــي مــا يتعلــق 
بالقــرارات واالختيــارات فــي أثنــاء عمليــات صنــع القــرار.

مــن 	  الفاعلــة  الجهــات  المتعــدد  المرصــد  يســتفيد 
تطبيــق نهــج التزامــات الــدول خــارج حدودهــا الوطنيــة 

علــى مراقبــة التحــّول األخضــر وتحليــل سياســاته.
يجب على منظمات المجتمع المدني أن:	 
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وصناديــق 	  الحكوميــة  التنميــة  مصــارف  تراقــب 
ــد  االســتثمار ال ســيما فــي القطاعــات الحساســة وعن
)األعمــال  الضــارة  البيئيــة  الممارســات  اســتخدام 

الكيميائيــة(.   والمــواد  الزراعيــة  التجاريــة 
تراقــب تمويــل التحــّول األخضــر وأن تقّيمــه بشــكل 	 

)الســاح  األخــرى  القطاعــات  مــع  بالمقارنــة  نقــدي 
مقابــل العمــل المناخــي(، مــن أجل تصنيــف األولويات 

التــي تســعى الدولــة إلــى معالجتهــا. 
يجــب أن تتنــاول الدراســة النقديــة مفهــوم "القــدرة 	 

علــى الصمــود" واســتخدامه، وال ســيما فــي مــا يتعلق 
"بالتنميــة المســتدامة" وإطارهــا المعيــاري الراســخ، 
"والمســاءلة" "والمســؤولية" عــن تغيــر المنــاخ، فضًا 

عــن "االنتصــاف والتعويــض" للضحايــا.  

وفــي نهايــة المطــاف، ال بــد مــن ظهــور مجتمــع ُيحشــد 
أفــراده ليلتزمــوا بالتحــّول األخضــر ويطــوروا رؤيــة مشــتركة 
محتملــة ويؤثــروا فــي سياســات الطاقــة علــى مســتويات 
التواصــل  إًذا أشــكال جديــدة مــن  مختلفــة. وقــد تظهــر 
النســاء  أصــوات  خــاص  بشــكل  تشــرك  االجتماعــي، 
والرعــاة  والمزارعيــن  األصلييــن  والســكان  والشــباب 
القلقيــن الذيــن يواجهــون مــن الخطــوط األماميــة لتغيــر 
المنــاخ، وقــد تظهــر أيًضــا ثقافــة نقــاش وتشــاور قويــة فــي 

أوســاط الجهــات الفاعلــة المعنيــة. 
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