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هتدف ىذه الدراسة إىل تقدمي رؤية شاملة حول اإلطار ادلفاىيمي لكل من اإلقتصاد اإلخضر واإلقتصاد البنفسجي مع
 وقد توصلنا إىل أن ىناك عالقة ترابطية وتكاملية بني اإلقتصاد اإلخضر و اإلقتصاد،حماولة معرفة أوجو التشابة والتكامل بينهما
البنفسجي باعتبار ىذا االخري يعمل على تثمني العائد الثقايف للسلع و اخلدمات ما يعزز انتهاج امناط انتاج و استهالك مستدامة
.وبالتايل حتقيق اإلقتصاد ادلستدام
.  اإلقتصاد االخضر؛ اإلقتصاد البنفسجي؛ اإلقتصاد ادلستدام:كلمات مفتاحية
.A1 ؛Q01 : JEL تصنيف
Abstract:
This study aims to present a comprehensive view on the conceptual framework
for both the green economy and the purple economy with an attempt to know the
similarities and complementarities between them, and we have concluded that
there is a correlative and complementary relationship between the green economy
and the purple economy as the latter works to evaluate the cultural return of goods
and services. It promotes sustainable production and consumption patterns
Thus achieving a sustainable economy.
Keywords: Green economy; purple economy; sustainable economy
Jel Classification Codes: Q01, A1.
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 .1ملدمت:
ٌلخبر ؤلاُخصاص ألازظغ مً اإلاصؼحااث احاضًةت اتي ؿرغث مإزغا ،وتم ًدـى با إلهخمام ؤلأاصًم و اإلاإؾؿاحي اتىاؾم
ألاػمت اإلااتُت اتلاإلاُت ؾىت  ،2008خُث حلضصث اإلاٌاهُم اإلاخللِت به ،واتي ُضمذ هـغة حضًضة تللالُت بحن
ئال بلض ؿرىع إ
اتغٓحزجحن ؤلاُخصاصًت واتبُئُت تلخىمُت اإلاؿخضامت ،وطتٗ باتضكىة ئلى جىمُت مؿخضامت طمً مؿاع ًلا٘ ٌلؼػ اتخٖامل بحن
ؤلاحخماكُتً ،ان صح اتِى٘ ًرى طتٗ ؤلاُخصاص اتظي ًظمً اؾخضامت اهماغ
هاجحن اتغٓحزجحن صون ئهما٘ حاهب اتلضاتت إ
وؤلاؾتهالْ باتلمل كلى اتخِلُل مً اإلالىزاث اتبُئُت وػٍاصة ٌٓاءة اؾخسضام اإلاىاعص مم اؾدُلاب حمُم اتٌئاث
ؤلاهخاج إ
إ
الاحخماكُت ً ،الُخصاص تِـ بضًال تلخىمُت اإلاؿخضامت ٓما ٌلخِض اتبلع بل هى مؿاع تخدُِِرا  .إ
ًاتخىمُت اإلاؿخضامت ئلى ًىمىا هظا تم ًخم جدُِِرا بكٖل ٓلي ؾىاء في اتضو٘ اإلاخِضمت أو اتضو٘ اتىامُت هـغا ئلى اتخجضص
اإلاخىاصل في هظا اإلاٌرىم وأؾاتُب جدُِِه  .إ
وتلل ابغػ طتٗ ؿرىع ما ٌؿمى بالُخصاص اتبىٌؿجي اتظي ٌؿاهم في جدُِّ اتخىمُت اإلاؿخضامت مً زال٘ حلؼٍؼ اتبلض
اتةِافي تلؿلم واحخضماث وزصىصا جلٗ اتصضًِت تلبِئت  .إ
تظا وؿعى مً زال٘ بدةىا هظا ئلى جدضًض اإلاٌاهُم الاؾاؾُت ترظه اإلاصؼحااث مم مداوتت تخدضًض اتلالُت اتخٖاملُت ما
بحن ؤلاُخصاص ألازظغ و ؤلاُخصاص اتبىٌؿجي الكخباع أن ٓالهما ٌكترٔان في كضة حىاهب حؿاهم في جدُِّ اتخىمُت اإلاؿخضامت  .إ
ألازظغ وؤلاُخصاص
أهميت البدث ٌ :ؿخمض مىطىق اتبدث أهمُخه مً ألاهمُت اتي أصبذ ًٕدؿيها ٔل مً ؤلاُخصاص إ
اتبىٌؿجي باكخباعهما مً اإلاٌاهُم احاضًةت اتي ؿرغث مإزغا في مجا٘ ؤلاُخصاص واتبِئت ٓ،ما جٕمً أهمُت اتبدث ٓظتٗ في
ؤلاعجباغ
ؤلازظغ و ؤلاُخصاص اتبىٌؿجي مً زال٘ اًظاح مسخلٍ اوحه اتدكابه و إ
مداوتت بىاء كالُت جٖاملُت بحن ؤلاُخصاص إ
بُنهما ومضي مؿاهمت ٔل منهما في جدُِّ اتخىمُت اإلاؿخضامت .إ
أهداف البدث  :نهضي مً زال٘ هظا اتبدث ئلى  :إ
 جدضًض الاػاع اإلاٌاهُم تٖل مً ؤلاُخصاص ألازظغ و ؤلاُخصاص اتبىٌؿجي ؛ إ جدضًض ؾُاؾاث و مخؼلباث جسظحر اتِؼاكاث الاُخصاصًت ؛ألازظغ و ؤلاُخصاص اتبىٌؿجي ومضي مؿاهمت هظه اتلالُت اتخٖاملُت في
 مداوتت جبُان مضي اتخٖامل بحن ؤلاُخصاص إجدُِّ اتخىمُت اإلاؿخضامت .
اشكاليت البدث :بىاء كلى ما ؾبّ ًمًٕ ػغح اقٖاتُت اتبدث واتي جخمةل في اتؿإا٘ اتخالي  :ما أهميت الاكخصاد البىفسجي
في حعسيس الاكخصاد الاخضر لخدليم للخىميت املسخدامت ؟ إ
وتخبؿُؽ الاقٖاتُت مً حرت وؤلاإلاام باإلاىطىق مً مسخلٍ حىاهبه مً حرت أزغي ،هؼغح ألاؾئلت اتٌغكُت اتخاتُت  :إ
 ماهى الاُخصاص الازظغ ؟ إ ماهي مخؼلباث جسظحر اتِؼاكاث الاُخصاصًت ؟ ما مٌرىم ؤلاُخصاص اتبىٌؿجي ؟ألازظغ هدى جدُِّ اتخىمُت اإلاؿخضامت ؟
 ٍُٓ ٌؿاهم ؤلاُخصاص اتبىٌؿجي في حلؼٍؼ اتخٖامل مم ؤلاُخصاص إفرضياث البدث  :تإلحابت كلى ئقٖاتُت اتبدث ُ،مىا بصُاهت اتٌغطُت اتخاتُت :
ؤلاؾخٕما٘ مخؼلباث
ألازظغ مً أحل إ
 ًللب ؤلاُخصاص اتبىٌؿجي صوعا مدىعٍا في حلؼٍؼ وجضكُم مم ؤلاُخصاص إجدُِّ اتخىمُت اإلاؿخضامت  .إ
مىهج البدث وأكسامه ُ :ض جم الاكخماص كلى اإلاىهج اتىصٌي في بدةىا بلغض مسخلٍ اإلاٌاهُم ألاؾاؾُت إلاصؼحااث اتبدث
ووصٍ اتلالُت اتخٖاملُت بحن هظه الازحرة مً زال٘ جِؿُم اتبدث الى اإلاداوع الاجُت :إ
ألازظغ  :ماهُخه ،مإقغاجه وُؼاكاجه  .إ
 -1ؤلاُخصاص إ
8

المجلد 30 :الع ــدد ،)0303( 30 :ص00-30

مجلـة االقتصاد والتنمية المستدامة ISSN 2661-7986

 -2ؤلاُخصاص اتبىٌؿجي  :مٌرىمه ومخؼلباجه  .إ
ألازظغ و اتبىٌؿجي في اػاع اتخىمُت اإلاؿخضامت
 -3اتخٖامل بحن ؤلاُخصاص إ
 .2إلاكخصاد الاخضر
.1.2مفهىم إلاكخصاد ألاخضر وأهميخه :
تم ًجخظب ؤلاُخصاص ألازظغ الاهدباه اتضولي ئال في اتؿىىاث ألازحرة ًٌ،ي ؾىت 2008م قرض اتلاتم أػمت ماتُت ال ؾابِت
ترا أصث ئلى ئطلاي وتهضًض احجرىص اتغامُت ئلى بلىن ألاهضاي ؤلاهمائُت وجدُِّ اتخىمُت اإلاؿخضامت .خُث أزظ ًـرغ مٌرىم
ؤلاُخصاص ألازظغ ،وُض ِآدؿب قرغة صوتُت ئطاًُت كىضما ُغعث احجملُت اتلامت بمِخض ى ُغاعها  236/64اإلا إإعر في
 24صٌؿمبر ؾىت 2009م أن جىـم ؾىت 2012م مإجمغ ألامم اإلاخدضة تلخىمُت اإلاؿخضامت ،اتظي مً قأهه أن ًغٓؼ كلى
اإلاىطىق اإلادىعي احخاص باالُخصاص ألازظغ في ؾُاَ اتخىمُت اإلاؿخضامت واتِظاء كلى اتٌِغ (بغهامج الامم اإلاخدضة
تلبِئتً 24-21 ،)2011( .براًغ  ،2011ص  ،).5-2و في ماًلي وؿخلغض أهم مٌاهُم الاُخصاص الازظغ ٔاالحي  :إ
 ٌلغي بغهامج ألامم اإلاخدضة تلبِئت  UNEPؤلاُخصاص ألازظغ كلى اتىدى اتخالي  ":ؤلاُخصاص اتظي ًإصي ئلى جدُِّ عًاهُتؤلاحخماكُت مم احاض بكٖل ٓبحر مً اإلاساػغ اتبُئُت وهضعة اإلاىاعص اتؼبُلُت(the Environment ".
ؤلاوؿان واتلضاتت إ
) Management Group,P :31إ
 أما مىـمت اتخلاون واتخىمُت في اإلاُضان الاُخصاصي ًِض كغًذ الاُخصاص ألازظغ بىصٌه وؾُلت إلاىاصلت اتىمى الاُخصاصيمم احاٌاؾ كلى اإلاىاعص اتؼبُلُت احاُىٍت (مإجمغ اتلمل اتضولي .2013 ،ص  . )13إ
 ًاالُخصاص الازظغ هى هـام أوكؼت اُخصاصًت جخللّ باهخاج وجىػَم واؾتهالْ اتبظائم ٔاحخضماث وٍِض في ألامض اتبلُضئلى جدؿً عًاه اتبكغ وال ٌلغض في اتىُذ هٌؿه الاحُا٘ اإلاِبلت الى مساػغ بُئُت أوخاالث ٌهغة اًٖىتىحُت ٓبحرة (خؿام
اتضًً هجاحي ،2014 ،ص. )18
 ٓما ٌلغي ٓظتٗ كلى أهه ":اُخصاص مىسٌع اتٕغبىن ،أي ًبلث اتِلُل مً اتواػاث اتي حؿبب ؿاهغة الاخخباؽ احاغاعيإبوُت احاض مً جدضي اتخوُحراث اإلاىازُت ،تٕىه أًظا ًدٌف اإلاىاعص اتؼبُلُت ٔاإلاىاص ألاوتُت واتؼاُت واإلاُاه واتٌظاء واتخىىق
اتبُىتىجي " ( اتؿحر هدىع ئوكاء اُخصاص ازظغ و ؤلاؾتراجُجُت اتىػىُت تلخىمُت اإلاؿخضًمت ومإقغاتها ،2010-2013ص  )02إ
 وكغي ٓظتٗ كلى أهه ؤلاُخصاص اتظي ًىحض به وؿبت صوحرة مً اتٕغبىن وٍخم ًُه اؾخسضام اإلاىاعص بٌٕاءة ٓ ،ما ٌؿخىكبحمُم اتٌئاث الاحخماكُت ٓ ،ما ان اتىمى في اتضزل و اتخىؿٍ ًاحي كً ػغٍّ الاؾدةماعاث اتلامت و احخاصت اتي جِلل
اهبلازاث اتٕغبىن واتخلىر وجضكم ٌٓاءة اؾخسضام اإلاىاعص واتؼاُت وجمىم زؿاعة اتخىىق اتبُىتىجي وهظا ال ًخدِّ الا مً
زالال اصالح اتؿُاؾاث و اتدكغَلاث اإلاىـمت تظتٗ (خؿام اتضًً هجاحي، 2014 ،ص ) 19إ
واهؼالُا مً ما ؾبّ ًمًٕ أن هىـغ تالُخصاص ألازظغ في أبؿؽ صىعة ٔاُخصاص ًِل ًُه اهبلار اتٕغبىنإ وجؼصاص ٌٓاءة
اؾخسضام اإلاىاعص ٓما ٌؿخىكب حمُم اتٌئاث الاحخماكُت .تُٖىن تظٔا الُخصا الازظغ اتىمىطج اتخىمىي اتبضًل الآةل مِاعهت
باالُخصاص اتخِلُضي هـغا ألهمُخه آلاجُت( :بغهامج الامم اإلاخدضة تلبِئتً 24-21 ،)2011( .براًغ  ،2011ص  )22-06ؤلاُخصاص
ألازظغ ًضعْ أهمُت عأؽ اإلاا٘ اتؼبُعي و ٌؿدةمغ ًُه ؛ إ
 ؤلاُخصاص ألازظغ مدىع لػاتت اتٌِغ ؛ ؤلاُخصاص ألازظغ ًسلّ ًغص اتلمل وٍضكم اإلاؿاواة الاحخماكُت ؛ إ ؤلاُخصاص ألازظغ ٌؿدبض٘ اتىُىص الاخٌىعي باتؼاُت اإلاؿخضامت واتخِىُاث مىسٌظت اتٕغبىن؛ إ ؤلاُخصاص ألازظغ ٌلؼي ملِكت خظغٍت أٓثر اؾخضامت وجىِال مىسٌع اتٕغبىن ؛ إ ؤلاُخصاص الازظغ ًىمى أؾغق مً الاُخصاص اتبن و ًداًف كلى اإلاىاعص اتؼبُلت وَؿخلُضها .9
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.3.2مؤشراث إلاكخصاد ألاخضر:
تِض وطلذ مىـمت اتخلاون الاُخصاصي و اتخىمُت  OECDمجمىكت مً اإلا إإقغاث في كضة مجاالث  :الاُخصاصًت،
الاحخماكُت وٌٓاءة اؾخسضام اإلاىاعص وطتٗ مً أحل ُُاؽ جؼىع الاُخصاص الازظغ ٓما ًىضاه احجضو إ٘ اتخالي  :إ
الجدول  :1مؤشراث إلاكخصاد الاخضر
الخدىل الاكخصادي

الخلدم و الرفاهيت

هفاءة املىارد

مؤشراث اخري

مؤشر ر ررراث  -اتبد ث ث ث ث ث ث ثثث و اتخؼ ث ث ث ث ث ث ثثىٍغ  -الاهخاحُث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثت  -هىكُث ث ثثت احاُث ث ثثاة م ث ثثً
OECD
،ب ث ث ث ث ث ث ث ثغاءاث الازت ث ث ث ث ث ث ث ثراق و اتبُئُ ث ث ثثت وئهخاحُ ث ث ثثت اتىاخُ ث ثثت اتبُئُ ث ثثت :
خ ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررىل الابخٖثاعاث اإلاخللِثثت بثثاتىمى اإلاث ثثىاعص :ئهخاحُث ثثت مك ث ثثأل ات ث ثثات اتيث ث ث
ز ث ث ث ث ث ث ث ثثاوي أٓؿث ث ث ث ث ث ث ثثُض حل ث ث ثثىص ألؾ ث ث ثثباب بُئُ ث ث ثثت
الىم ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررى الازظغ او اتبِئت إ
الاخضر  -اهخ ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثاج اتؿ ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثلم و اتٕغب ثثىن ،اتؼاُ ثثت ،واتخلث ث ث ث ثثغض تلمس ث ث ث ث ثثاػغ
اإلا ث ث ث ث ثثىاص ،واإلاُث ث ث ث ث ثثاه ،اتؼبُلُثثت أو اتصثثىاكُت
احخضماث اتبُئُت إ
 اتخ ث ث ث ث ثثضًِاث اتىِضًث ث ث ث ث ثثت والاهيخاحُث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثت واحخؿث ثثائغ الاُخصث ثثاصًتاتضوتُث ث ث ث ثثت طاث الاهمُث ث ث ث ثثت اإلاخلضصة اتلىامل طاث اتصلت إ
 اتىصث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثى٘ ئلث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثىاتيؿبُت تلىمى الازظغ إ
ز ث ث ث ث ث ث ثثضماث اتصث ث ث ث ث ث ثثغي
 اتظث ثغائب و اتدؿ ثثلحراثاتصثثخي واحاصثثى٘ كلثثى
اتبُئُت
مُاه اتكغب
املصدر ( :الاسكىا،2013 ،ص )21:
 .4.2اللطاعاث الاستراجيجيت لالسدثمار في إلاكخصاد الاخضر و السياساث املطلىبت:
تِض أولى ؤلاُخصاص ألازظغ الاهخمام بجمُم اتِؼاكاث وجىطُذ ٔل اتؿُاؾاث احخاصت بخسظحر ٔل ُؼاق ًِ،ؼاق
اتؼاُت ٌلخبر مً اتِؼاكاث الاؾتراجُجُت اتي أوالها ؤلاُخصاص ألازظغ أهمُت ٓبحرة وزصىصا أن اإلاىاعص اتؼاُىٍت أصبدذ
مرضصة باتىظىب ًظال كً ٓمُت اهبلازاث اتواػاث اتضًُئت اتىاججت كً هظا اتِؼاق ٓ،ما أن ُؼاق اتصىاكت ال ًِل أهمُت
كً ُؼاق اتؼاُت خُث جمةل اتصىاكت احخظغاء اتصىاكت اتي حلمل كلى جلبُت الاخخُاحاث الاوؿاهُت وجدُِّ اتخىمُت
الاُخصاصًت والاحخماكُت اإلايكىصة وطتٗ صون احااَ اتظغع باتبِئت واإلاىاعص اتؼبُلُت (آمحن اتغًاعي 29/28( ،ؾبخمبر،
 ،2011صٓ،)04ما ٌلخبر اتِؼاق اتؼعاعي مً أهم اتِؼاكاث الاُخصاصًت وهي مً أهم اتلىامل اإلاإزغة كلى حىاهب اتخىمُت
اإلاؿخضامت و باألزص كلى اتُض اتلاملت و كلى اتهجغة مً ألاعٍاي \ واؾخسضام اإلاُاه واؾخوال٘ ألاعاض واتخؼىع اتبدث و
اتخِن وألامً اتوظائي ،وال جؼا٘ ألاهـمت اإلاؼبِت في الاهخاج اتؼعاعي هحر مؿخضامت (بغهامج الامم اإلاخدضة تلبِئت  :اإلإخب
الاُلُم توغب اؾُا ،2013 ،ص ،)08وجخمحز اتؼعاكت احخظغاء بخىحُه اتؼعاكت اتصىاكُت وػعاكت اتٌٕاي هدى مماعؾاث
ػعاكُت مؿخضامت وصاُدت بُئُا ( صاصَ ،ق .ا ،.ولمذ ،م & ،.اتللىي ،ب .ن،2011 ، .ص  ،)46-34أما ُؼاق اتؿُاخت
ًمً اإلاخىُم أن ًِىي جسظحر اتؿُاخت امٖاهاث اتخىؿٍُ ًُه مم ػٍاصة اتخىؿٍُ وئؾىاص اإلادلُحن ،وحلض ػٍاصة مكاعٓت
اإلاجخمم اإلادلي زاصت اتٌِغاء منهم في ؾلؿلت اتُِمت تلؿُاخت أزىاء جسظحر اتِؼاق كىصغا أؾاؾُا في جىمُت ؤلاُخصاص
اإلادلي و جِلُل اتٌِغ (هبت كؼٍؼ ،و اصًث قٌُاع 2011 ،ص  ،).250-245وفي ماًلي احجضو٘ عُم ( )02واتظي ًىضح أهم
اتؿُاؾاث اتظغوعٍت تخسظحر اتِؼاكاث الاُخصاصًت  :إ
الجدول  : 2سياساث جخضير اللطاعاث الاكخصادًت
 زصث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثائص اتىم ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثىالاحخماكُثت والاُخصثثاصًت:
اتى ث ث ثثاجج اإلادلث ث ثثي الاحم ث ث ثثالي،
اتخضخم وًغص اتلمل إ
 ُاكثثضة الاصثثى٘ اتؼبُلُثثت:مس ث ثثؼون اإلا ث ثثىاعص اإلاخج ث ثثضصة
(اإلاُثثاه اتلظبثثت ،الاؾثثماْ ث ث ث
اتواب ثثاث) ومس ثثؼون اإلا ثثىاعص
هح ث ثثر اإلاخج ث ثثضصة )اإلال ث ثثاصن)،
مىاعص اتىـام الاًٖىتىجي
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السياستر
جلدًم
مجمىعت مً
الحىافس
إدارة املعرفت
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كطاع الطاكت
مضمىنها
 ئصالح اتضكم اإلاؿتهضي تلؼاُت وجِضًم صكم أٓثر تلبرامج اتؼاُىٍت؛ إ جىًحر خىاًؼ تكغاء ملضاث ٌٓىءة باتؼاُت مً ُبل اإلاؿخلملحن اتنهائُحن؛ حصجُم اتخدى٘ ئلى مصاصع اتؼاُت اإلاخجضصة؛ زلّ ملغًت مخلضصة الازخصاصاث واتِؼاكاث واتِضعة كلى هظه اإلالغًت كلى مسخلٍ
اإلاؿخىٍاث ؛ إ
 ئوكاء بىٗ تلمللىماث احخاصت باتؼاُت اإلاخجضصة مةل مللىماث كً الاقلاق اتكمس
،صعحاث احاغاعة ،قضة اتغٍاح وهحرها ؛

الىعي
الجماهيري

 خمالث اتتربُت واتخىكُت احاٖىمُت طغوعٍت حخلّ زِاًت زظغاء وحللم احخماعي حماعي
صكما تلٌٕاءة اتؼاُىٍت ومصاصع اتؼاُت اإلاخجضصة ؛

البدث
والخطىير

 جىًحر ُىة كمل ماهغة مً اتخِىُحن واإلاصممحن و اإلارىضؾحن واإلاضعاء إلاخابلت و ًدص
اإلاؿائل اتىاقئت و مخؼلباث ألابدار.
كطاع السراعت
مضمىنها
 حصجم جؼبُِاث اتغي اتٌٕإ ابخضاء مً اصاعة اتتزوٍض ئلى هاًت ئصاعة اتؼلب مم طغوعة أنجٖىن هظه اتؿُاؾاث مغًىُت بمجمىكت مً الاحغاءاث احخاصت بدؿلحر اإلاُاه ؛

السياست
جىظيم
اسخخدام مياه
الري
 ئكاصة اتىـغ في الاكاهاث اتؼعاكُت ؛ إاصالح
 جدؿحن اتبيُت اتخدخُت اتغٌٍُت وجىًحر احخضماث الاحخماكُت اتغٌٍُت ؛ إالاعاهاث
 زلّ مىار اؾدةماعي مىاؾب تلِؼاق احخاص وجىًحر احاىاًؼ واإلاؿاكضاث واتخضعٍب اتالػمالسراعيت
والاسدثماراث تخمًٕ اهخِا٘ اإلاؼاعكحن مً مغخلت ئهخاج اتؿلم ئلى وكاػاث طاث ُُمت مظاًت خُث ًمًٕ
لؾتراجُجُت مةل هظه أن جدؿً اإلاماعؾاث اتؼعاكُت وحؿاهم في جىىَم مصاصع اتضزل ؛ إ
 اؾدىاص صعاؾاث جُُِم اإلاكاعَم اتؼعاكُت كلى ألابلاص اتةالر الاُخصاصًت ،الاحخماكُت إو اتبُئُت ؛ إ
اتخىحه هدى اتؼعاكت اتلظىٍت بضكم ؤلاهخاج و الاؾتهالْ اإلادلي تلمىخجاث اتؼعاكُتاتلظىٍت -جِضًم احاىاًؼ تلِؼاق احخاص لهخاج اإلاسصباث اتلظىٍت و اإلابُضاث احاُىٍت
وحللرا مخاخت تٖاًت اإلاؼاعكحن وبؿلغ أُل ٓبضًل كً الاؾخسضام اإلإةٍ تلُٕماوٍاث
اتؼعاكُت اتخِلُضًت ؛
ئوكاء حلاوهُاث ومىـماث ًٖىن ته صوع ًلا٘ في اتخٌاوض مم احاٖىمت واإلاؿاهمت فياملمارساث،
اتِغاعاث احخاصت باتخىمُت اتؼعاكُت ؛ إ
الخدريب
ئقغاْ اتللماء و احخبراء في طاث اتكأن لطٌاء هىق مً احاضازت واإلاصضاُُت اتللمُتوإلارشاد
تلملاعي اتخِلُضًت اإلاخىًغة تضي اإلاؼاعكحن واتي جمٕنهم مً ئجساط اتِغاعاث اتؿلُمت؛
السراعي
املعخمد على
املعرفت
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كطاع الصىاعت
مضمىنها
-ئهخاج مىخجاث مىسٌظت اتٕغبىن ؾُترْ أزغا ٓبحرا كلى اتِضعة اتخىاًؿُت .

السياست
إعداد الصىاعاث
املدليت اكل اهخاحا
للكربىن
الاسخفادةمً إمكاهاث وباألزص في مجا٘ اتؼاُت ً،اتخدى٘ ئلى اؾخسضام اتؼاُاث اإلاخجضصة مً قأهه أن
ٌؿاهم في زلّ ًغص كمل حضًضة .
خلم فرص عمل
حدًدة وجىىيع ن.م.إ
ألن طتٗ مً قأهه أن ًسٌع مً الاؾتهالْ اإلادلي تلؼاُت .
الخخفيض في
استهالن الطاكت
كطاع السياخت
مضمىنها
السياست
الاسدثمار في البنى  -وطم مجمىكت مً اتِىاهحن و اتخدٌحزاث اتي حصجم الاؾدةماع في ٌٓاءة اتؼاُت
،مصاصع اتؼاُت احخظغاء ،جِلُل اتىٌاًاث وئكاصة جضوٍغها ،ئوكاء اإلاباوي احخظغاء إ
الخدخيت
 خماًت اتخىىق اتبُىتىجي واحاٌاؾ كلى ؤلاعر اتةِافي واتخىمُت اإلادلُت وطتٗ فياإلاىاػّ اتؿُاخت ؛
جؼىٍغ وئصاعة اتؿُاخت كلى ػٍاصة احاىاًؼ الاُخصاصًت و الاعجِاء باتخللُم اتبُئ وحشجيع السياخت
باتِضعاث اإلادلُت إ
البيئيت
 صكم مىاػّ احجظب اتؿُاحي و مىخجاث اتؿُاخت اتبُئُت مً أحل احاٌاؾ كلىاتؼابم اتبُئ مم ألازظ بلحن الاكخباع اإلالاًحر اتضوتُت في كملُت اتخسؼُؽ
تهُئت اإلاىار اإلاؿاكض كلى ػٍاصة اتةِت و كلى حصجُم اتِؼاق احخاص كلى الاؾدةماع فيجىسيع مشارهت
اللطاع الخاص في اإلاكاعَم اتؿُاخُت إ
 ئُامت مكاعَم مكترٓت وزصىصا في مجا٘ عًم حىصة احخضماث اتؿُاخُت .جىميت اللطاع
السياحي
الدسىيم السياحي اتخٕةٍُ مً كملُاث اتدؿىٍّ و اتتروٍج واؾخسضام قبٖاث الاهترهِذ تيكغ اإلاللىماث
اإلاخللِت باتؿُاخت .
املصدر  :مً اكضاص اتباخةخحن باالكخماص كلى (خؿحن أباؿت  ،هجُب صلب وبكاع ػٍخىن ،ص ص ، ) 99-93:
(صاصَ ،ولمذ ،و اتللىي ،اتؼعاكت  ،الاُخصاص الازظغ في كاتم كغبي مخوحر ، 2011،ص ص ( ، ).46-34:ؾُض و
اتٌُاض،2011،ص ص  )115-114 :و(كؼٍؼ و قٌُاع، 2011،ص( )250:صبىع،2004 ،ص ص  )27-26:إ
 .5.2الاكخصاد الاخضر هأخد مساراث الخىميت املسخدامت :
جدُذ أهضاي اتخىمُت اإلاؿخضامت ًغصت لكاصة صُاهت اتؿُاؾت الاُخصاصًت بكأن اتلىاصغ اتغئِؿُت تالؾخضامت وجدُِّ
ألاهضاي ،وًُما ًمًٕ أن ٌؿرم الاهخِا٘ ئلى اُخصاص أزظغ قامل في ٓةحر مً ألاهضاي .إلاةل هظا اهخِل مٌرىم اتخىمُت
اإلاؿخضامت مً ههج مدىعه ًغجٕؼ كلي اتبِئت ئلى همىطج ٌكترغ جدُِّ اتخىمُت الاُخصاصًت والاحخماكُت بأوكؼت هحر ملىزت أو
ُلُلت اتخلىر ،إ
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جغجٕؼ كلى ٌٓاءة اؾخسضام اإلاىاعص حاماًت اتخىىق اتبُىتىجي وزضماث اتىـام اتبُئ  .وهظا اتىهج طغوعي حاماًت اتبِئت ،ال بل
هى اتؿبُل اتىخُض تخدىٍل الاُخصاص ئلى أوكؼت جسلّ ًغص اتلمل وحكمل حمُم ًئاث اإلاجخمم .
ًىهج الاُخصاص الازظغ هى اتىهج اتظي ٌؿاكض كلى جدىٍل هظا اإلابضأ ئلى واُم .وٌٍترض أن ًإصي الي اصعاج الاكخباعاث
اتبُئُت في ٔل مغخل الاهخاج والاؾتهالْ وصُاهت اتؿُاؾاث ئلى ج اُذ احخلل الاحخماعي والاُخصاصي واحاض مً اتخضهىع
اتبُئ  .خُث ٌلخبر اهدكاع مٌرىم الاُخصاص الازظغ كً مىـىع حضًض تلالُت اتترابؽ بحن اتبلض الاُخصاصي واتبُئ تلخىمُت
اإلاؿخضامتً ،ظال كً اتبلض الاحخماعي ،ئط يهضي ئلى احاض مً اتٌِغ وجدُِّ اتغًاة .ومً زم ًٌسح اإلاجا٘ حاكض اتضكم
تخدُِّ اتخىمُت اإلاؿخضامت باكخماص اػاع مٌاهُم حضًض ال ًدل مدل اتخىمُت اإلاؿخضامت ،بل ًٕغؽ اتخٖامل بحن أبلاصها
اتةالزت الاُخصاصًت والاحخماكُت( .وؾُم وحُه اتٕؿان .)2016 ،إ
وكً ػغٍّ جغٓحز ؤلاُخصاص ألازظغ اتكامل كلى خٌف وجٖىًٍ عأؽ اإلاا٘ واتثروة اتلامت والابخٖاع اتخٕىىتىجي وزلّ
اتىؿائًٍ ،مًٕ أن ٌؿرم في همى اُخصاصي مؿخضام قامل ،وكماتت ٔاملت ومىخجت وكمل الئّ تحجمُم باؾخٕما٘ أوكؼت
بىاء اتِضعاث في ئػاع زؼت اتؿىىاث اتلكغ تلبرامج اإلاخللِت بأهماغ الاؾتهالْ وؤلاهخاج اإلاؿخضامت بضكم مجمىكت مً
اتؿُاؾاث واتخضابحر حلُض جىحُه الاؾدةماع اتلام واحخاص تخدُِّ ُّ
جدى٘ في أهماغ الاؾتهالْ وؤلاهخاج (حملُت ألامم اإلاخدضة
تلبِئت اتخابلت تبرهامج ألامم اإلاخدضة تلبِئت 27-23 ،أًاع/ماًى ،2016ص.)08واتكٖل اتخالي ًىضح اتلالُت اتترابؼُت بحن
ألازظغ و اتخىمُت اإلاؿخضامت باكخباعه ٓأخض مؿاعاتها الاؾتراجُجُت  .إ
الاُخصاص إ
الشكل  : 1العالكت بين الاكخصاد ألاخضر و الخىميت املسخدامت
إ
اتخىمُت اإلاؿخضامت
إ
الاُخصاص إألازظغ

حوحر اإلاىار

الاهخِا٘ الى اُخصاص مىسٌع اتٕغبىنإ

وًغة اإلاُاه و اتؼاُت

اؾخسضام اتؼاُاث اإلاخجضصة

اتخىىق اتبُىتىجي

ٌٓاءة اتؼاُت ...احخ

املصدر  :مً ئكضاص اتباخةخان باالكخماص كلى :إ
africa, First Godwell Nhamo, Green economy & climate mitigation : Topics of relevance to:
 published, Africa institute of south africa, south africa, 2011, P 35إ

وٍىؼىي الاُخصاص ألازظغ كلى اتٌصل بحن اؾخسضام اإلاىاعص واتخأزحراث اتبُئُت إوبحن اتىمى الاُخصاصي .وهى ًدؿم بؼٍاصة
الاؾدةماعاث في اتِؼاكاث احخظغاء ،جضكمه في طتٗ ئص إالخاث جمُٕيُت كلى مؿخىي اتؿُاؾاث ،وجدُذ هظه
ٓبحرة في إ
ألاكما٘ اتخجاعٍت و اتبنى اتخدخُت إواإلاإؾؿاث ،وهي
الاؾدةماعاث اتلمىمُت منها إواحخاصت آلاتُت ات إالػمت إلكاصة عؾم مالمذ إ
إ
جٌسح اإلاجا٘ الكخماص كملُاث اؾتهالْ وئهخاج مؿخضامت ،و ػٍاصة هصِب اتِؼاكاث احخظغاء مً الاُخصاص ،إواعجٌاق كضص
هدؿاع
إ
الاهخاج ،وجِلص اتىٌاًاث واتخلىر ،وا
اتىؿائٍ احخظغاء إواتالئِت  ،و اهسٌاض ٓمُاث اتؼاُت واإلاىاعص في كملُاث إ
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الاخخباؽ احاغا إعي بما ًإصي ئلى جدُِّ مخؼلباث اتخىمُت اإلاؿخضامت واتِظاء كلى اتٌِغ .واتكٖل
ٓبحر في اهبلازاث هاػاث إ
عُم (ً )02ىضح طتٗ (.زابي احابِب و بغٓىى هصحرة  ،صوع الاُخصاص ألازظغ في زلّ اتىؿائٍ احخظغاء واإلاؿاهمت في احاض
مً اتٌِغ ٓ ،خاب مضازالث اإلالخِى اتضولي خى٘ جُُِم ؾُاؾاث الاُال٘ مً اتٌِغ في اتضو٘ اتلغبُت في اتـل اتلىإلات  ،حاملت
احجؼائغ  08 ،03و 09صٌؿمبر ،2014ص  .)93:إ
إ
الشكل : 2هيفيت جفعيل استراجيجيت الاكخصاد الاخضر للخىميت املسخدامت

إ
املصدر :زابي احابِب و بغٓىى هصحرة  ،صوع الاُخصاص ألازظغ في زلّ اتىؿائٍ احخظغاء واإلاؿاهمت في احاض مً اتٌِغ ،
احجؼائغ ،03
ٓخاب مضازالث اإلالخِى اتضولي خى٘ جُُِم ؾُاؾاث الاُال٘ مً اتٌِغ في اتضو٘ اتلغبُت في اتـل اتلىإلات ،حاملت إ
 08و 09صٌؿمبر  ،2014ص  .94:إ
وباكخباع أن اتىؿائٍ احخظغاء هي أخض أهم اإلاإقغاث اتي ًخم مً زالترا اتخدى٘ اتضولي هدى الاُخصاص الازظغ،
جأزحر مباقغ كلى اتلماتت،
ًِض قرض الاُخصاص اتضو٘ جبن اتلضًض مً الاُخصاصاث إلاىهج الاُخصاص الازظغ وهظا ما ٔان ته إ
ًللى ؾبُل اإلاةا٘ ال احاصغ حللذ ٔىعٍا اتىمى الازظغ اإلاىطىق اتغئِس تالؾتراجُجُت الاهمائُت اتىػىُت تضيها خُث كٌٕذ
احاٖىمت كلى مباقغة اؾتراجُجُت ػىٍلت الاحل جخللّ باتىمى الازظغ و اؾدةمغث  84ملُاع صوالع امغٍٖي بحن ؾىي 2009و
2012م مما أصي ئلى عًم كضص اتىؿائٍ احخظغاء مً  610000وؿٌُت ؾىت 2008م ئلى  810000وؿٌُت ؾىت 2013م إ
أما باتيؿبت تالجداص الاوعوبي ًِض قٖلذ اتىؿائٍ احخظغاء زاوي أٓبر مصضع تللماتت احجضًضة بما ًصل ئلى 8.2ملُىن
وؿٌُت في الاجداص ألاوعوبي ٓ،ما َّ
أن اتُابان جخىُم اؾخدضار 1.4ملُىن إوؿٌُت حضًضة بٌظل اتؼلباث احجضًضة كلى اتؿلم و
احخضماث احخظغاء وكلى هغاع طتٗ ؾاهمذ اتؿلم و احخضماث احخظغاء في جىؿٍُ  3.1ملُىن كامل في اتىالًاث اإلاخدضة
الامغٍُٕت  ،أي  %2.4مً اتِىي اتلاملت ؾىت 2010م ٓما َّ
أن اتصحن أصعحذ الاؾخضامت اتبُئُت في اتؿُاؾاث الاهمائُت
اتىػىُت مىظ 1984م إوسجلذ آثر مً  04ملُىن وؿٌُت زظغاء ( .مكخب العمل الدولي ،الخىميت املسخدامت و العمل
الالئم و الىظائف الخضراء  ،الخلرير الخامس ،2013 ،ص ص، )17 :وفي ماًلي حدول ًىضح أهم الاستراجيجياث التي
وضعتها الدول لخضرهت اكخصاداتها وأثر ذلك على العمالت  :إ
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احجضو٘  : 3ازاع زظغهت الاُخصاص كلى اتلماتت في بلع اتضو٘
استراليا

 مً اإلامًٕ اؾخدضار  770000وؿٌُت ئطاًُت بدلى٘ كام  2030أي ػٍاصة بيؿبت  %5ئلى  %6بدلى٘ؾىت 2030م بىاؾؼت هـام تخضاو٘ الاهبلازاث مِغون بدىاًؼ خٖىمُتًُ ،ما ًخللّ بىهج ٌلخمض كلى أؾىاَ
اتٕغبىن ًِؽ؛‰
 مً اإلامًٕ اؾخدضار  2.5ملُىن وؿٌُت بدلى٘ كام 2025م بسٌع اهبلازاث هاػاث اتضًُئت بيؿبت %60ئلى  %100بدلى٘ كام 2050م ،في خحن حؿمذ ًلاتُت اؾخسضام اإلاىاعص باإلالامل  4بٕؿب  3.3ملُىن وؿٌُت
كلى مضي اتؿىىاث اتلكغًٍ اإلاِبلت و  7.5ملُىن وؿٌُت بدلى٘ كام 2050م؛

البرازيل

 ًخىُم أن جغجٌم اتلماتت بيؿبت %1.13ؾىىٍا زال٘ اتٌترة 2030-2010م ،وٍمًٕ أن ًغجٌم اتىاجج اإلادليؤلاحمالي في اإلاخىؾؽ بيؿبت  % 0.5ؾىىٍا بخِلُص مؿاخاث اتغعي وخماًت اتواباث؛

أملاهيا

 اعجٌاق اتلماتت بيؿبت  %0.55واهسٌاض اهبلازاث Co2بيؿبت  %2زال٘ اتٌترة 2010-1999م باكاصةاؾخسضام ئًغاصاث طغٍبت اتؼاُت تضكم اقترأاث اتظمان الاحخماعي اإلاٌغوطت كلى اتلمل ؛
 آزاع ئًجابُت ػٌٌُت كلى اتلماتت واهسٌاض خاص في اهبلازاث  Co2هدُجت اعجٌاق اإلالضالث اتظغٍبُت وئتواءؤلاكٌاءاث مً اتظغائب اتبُئُت؛

و.م.أ

 هخج كً ئصالح اتظغائب اتبُئُت زال٘ اتٌترة 2003-1999م اؾخدضار  250000وؿٌُت ، ،في خحناهسٌع اؾتهالْ اتىُىص بيؿبت  %7واهسٌظذ اهبلازاث Co2بيؿبت جتراوح بحن  2و .%3.5إ
 ُاؾخدضزذ  2.7ملُىن وؿٌُت في اتصىاكت اإلالخمضة كلى "الاُخصاص اتىـٍُ" في اتؿىىاث ألازحرة ،ملـمرا
تصاحح اتلما٘ طوي اإلاراعاث اإلاخضهُت واإلاخىؾؼت؛

 مً اإلامًٕ اؾخدضار ملُىوي وؿٌُت باؾدةماع  100ملُاع صوالع أمغٍٖي في جضابحر الاهخلاف احخظغاء؛ مً اإلامًٕ جدُِّ مٕؿب صاي ًىًغ  1.7ملُىن وؿٌُت (ٓؿب  2.5ملُىن وؿٌُت في ُؼاق اتؼاُتاتىـٌُت وًِضان  800000وؿٌُت في صىاكاث اتىُىص ألاخٌىعي) بخسصُص  150ملُاع صوالع أمغٍٖي تبرهامج
اؾدةماع أزظغ ؛
 مً اإلامًٕ ٓؿب مً  918000ئلى  1.9ملُىن وؿٌُت باهتهاء ؾىت 2020م مً زال٘ ؾُاؾاث مالئمت فيمجا٘ حوحر اإلاىار واتؼاُت اتىـٌُت ،وطتٗ بدؿب مضي صغامت ألاخٖام وًلاتُتها ؛
 ًمًٕ اؾخدضار ما ًؼٍض كلى  4مالًحن وؿٌُت في اتؿىت بضوام ٔامل بدلى٘ ؾىت 2030م باجساط جضابحرصاعمت في ًلاتُت اؾخسضام اتؼاُت مِترهت بخدُِّ هضي ئصعاج  %30مً اتؼاُت اإلاخجضصة طمً ملاًحر
خىاًف اتؼاُت اإلاخجضصة؛ إ
حىىب
افريليا

 ًمًٕ اؾخدضار ما ًؼٍض كلى  106000وؿٌُت حضًضة في مجا٘ اتؼاُت اإلاخجضصة بدلى٘ ؾىت 2030م فيئػاع "ؾِىاعٍى زىعة في اتؼاُت" ًدؿم باتؼمىح (باإلاِاعهت مم  7500وؿٌُت ًِؽ في ؾِىاعٍى اتلمل ٔاإلالخاص
اإلاغحعي تلىٔاتت اتضوتُت تلؼاُت)؛
 ُوٌٍترض أن ًٖىن ئحمالي اتلماتت في مجا٘ اتؼاُت (بما ًيها وؿائٍ جصضًغ اتٌدم) أكلى مما هى كلُه فياتؿِىاعٍى اإلاغحعي تلىٔاتت اتضوتُت تلؼاُت بيؿبت %56؛

هىريا

 مً اإلامًٕ اؾخدضار ما بحن  11.8و 14.7ملُىن وؿٌُت حضًضة بنهاًت 2020م مً زال٘ جىؿٍُ مبلى 97ملُاع صوالع أمغٍٖي مً الاؾدةمثاع اتلام تضكم اتخدى٘ هدى اُخصاص أزظغ؛
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أهمية اإلقتصاد انبنفسجي كمدخم استراتيجي إلستكمال اإلقتصاد األخضر نحو اإلستدامة

أهدوهيسيا

 مً اإلامًٕ أن ًيخج كً جسصُص  %2مً اتىاجج اإلادلي ؤلاحمالي تالؾدةماع ألازظغ ؾىىٍا في اتؼاُت واتىِلواحاغاحت ،اؾخدضار ما بحن  938984و 1270390وؿٌُت في أعبلت ُؼاكاث جخىًغ ًيها ؿغوي اتلمل اتالئّ
وجٕثر ًيها اتىؿائٍ احخظغاء.

الاجداد
الاوروبي

 مً اإلامًٕ اؾخدضار ما ًؼٍض كلى هصٍ ملُىن وؿٌُت صاًُت باهتهاء اتٌترة  2020- 2014باؾدةماع %14مً اإلاحزاهُت ؤلاحماتُت تالجداص ألاوعوبي في اتؼاُت اإلاخجضصة وخٌف اتؼبُلت واإلاباوي احخظغاء واتىِل اإلاؿخضام
(خىالي  130000وؿٌُت تٖل ملُاع ًىعو)؛
 مً اإلامًٕ أن ًظٍُ الاجداص ألاوعوبي مً  1.4ئلى  2.8ملُىن وؿٌُت بسٌع مجمىق اخخُاحاث اُخصاصهمً اإلاىاص بيؿبت  %17؛
 اعجٌاق اتلماتت بيؿبت  %1.3واهسٌاض في اهبلازاث Co2بيؿبت  %8زال٘ اتٌترة 2010-1990م هدُجت ػٍاصةاتظغائب كلى اؾخسضام اتؼاُت ؛‰

 اعجٌاق اتلماتت بيؿبت %0.6واهسٌاض اهبلازاث Co2بيؿبت  %4.4مً زال٘ ػٍاصة أؾلاع اتؼاُت واهسٌاضجٖاتٍُ اتلمل.
املصدر  :مكخب العمل الدولي ،الخىميت املسخدامت و العمل الالئم و الىظائف الخضراء  ،الخلرير الخامس ،2013 ،ص
ص29-.28:
 .3إلاكخصاد البىفسجي:
.1.3مفهىم إلاكخصاد البىفسجي :إ
تِض حاء ؤلاُخصاص اتبىٌؿجي ئلى مغاكاة احجىاهب اتةِاًُت في الاُخصاصً ،رى ًخٍُٕ مم اتخىىق اتبكغي في اتلىإلات ،وهظا
ٌلخمض كلى اتبلض اتةِافي لكؼاء ُُمت تلؿلم واحخضماث ،ؿرغ اإلاصؼحح ألو٘ مغة في ًغوؿا في  19ماًى ، 2011بمباصعة مً
احجملُت "  ،"Diversumمً زال٘ اولِاص اإلاىخضي اتضولي ألاو٘ تالُخصاص اتبىٌؿجي "اتُىم اتلاتم تلخىىق اتةِافي تحاىاع
واتخىمُت"،جدذ عكاًت اتُىوؿٖى،اتبرإلاان ألاوعوبي واإلاٌىطُت ألاوعوبُت،مما حلل مٌرىم الاُخصاص اتةِافي مً اإلامًٕ ئصعاج
اتةِاًت في الاُخصاص ومىدرا مٖاهت ملُىت ،بدُث جٖىن خاًؼ حجمُم ألاوكؼت اتبكغٍت (ReportThe purple
economy: an objective, an opportunity, 2016, P02).

تم ٌلض هظا اإلاٌرىم ٔاًُا تىصٍ واُم اتلاتم اتظي ال ًمًٕ ًُه ازتزا٘ اتةِاًت في ُؼاق واخض اتُىم ،أٓثر مً أي وُذ
مض ىً ،جب أن جٖىن اتةِاًت هي احااًؼ حجمُم ألاوكؼت اتبكغٍت ،بما في طتٗ ألاوكؼت الاُخصاصًت ،وفي اإلاِابل ًيخجىن
اتةِاًت بضعحاث مخٌاوجتً ،ان هظه اتخضًِاث اتةِاًُت اتي جغوي الاُخصاص ال ًخم الاكتراي بها بكٖل ٔاي ٓلىامل تالبخٖاع
وجيكُؽ اتيكاغ الاُخصاصي ،وُض جدىتذ أٓثر هدى جلبُت الاخخُاحاث ؤلاوؿاهُت .جِضم اتلىإلات ئمٖاهاث حضًضة ،هاقئت كً
اتخٌاكالث اتضًىامُُٕت بحن الاُخصاص واتةِاًت  ،وكلُه ًرى طتٗ احجؼء مً الاُخصاص اتظي ٌؿاهم في اتخىمُت اإلاؿخضامت مً
زال٘ حلؼٍؼ ؤلامٖاهاث اتةِاًُت تلؿلم واحخضماثٌ .كحر الاُخصاص اتبىٌؿجي ئلى" مغاكاة احجىاهب اتةِاًُت في الاُخصاص .وهي
جدضص اُخصاصا ًخٍُٕ مم اتخىىق اتبكغي في اتلىإلات وَلخمض كلى اتبلض اتةِافي لكؼاء ُُمت تلؿلم واحخضماث " .في اتىاُم
ًغجبؽ همى اتلىصغ اتةِافي اإلاغجبؽ باإلاىخجاث باحاُىٍت اتةِاًُت تٖل ئُلُم (Santosh Kumar Tripathi, Miss

) .Snehlata Jaiswal, 2018,P47إ
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ٓما ٌلغي ؤلاُخصاص اتبىٌؿجي بأهه ؤلاُخصاص اإلاغجبؽ بةِاًاث اإلاجخملاث ،وته زاصُت اتخٍُٕ مم اتخىىق اتبكغي
شخص ئلى آزغ ،واتظي
واإلاؿخىي اتةِافي واتىعي تٖل ًغص باإلاجخمم ،واكخباعا تلٌغوُاث اتةِاًُت مً مجخمم ئلى مجخمم ومً
ٍ
بضوعه ًدضص مؿخىي اتخجاوب ؤلاؾتهالٔي مً ُِبل اإلاؿتهلٗ وٍىِؿم بضوعه ئلى (اخالم خؿحن :)2019 ،إ
ألاول ألاعمال البىفسجيت  :وهى ماجِىم به اتضوتت مً مكاعَم اتؼغَ واإلاجزهاث وما قابه طتٗ .إ
الثاوي املهً البىفسجيت  :وهى ما ًخللّ بىؿائٍ اإلاصاصع اتبكغٍت وكملُاث احجىصة واتدؿىٍّ واتىعي ؤلاؾتهالٔي تضي
ؤلاوؿان ومضي جغابؼه أو جدضًه تلمُلت ؤلاُخصاص اإلاؿخضام ،واتظي حؿعى ئتُه اتكغٔاث اإلاىخجت
وكلُه ؤلاُخصاص اتبىٌؿجي ٓأخض اطالقإ اتخىمُت اإلاؿخضامت صازل أي مجخمم ما هى ئال ئهضماج بحن الاُخصاص واتةِاًت ،وهى
تِـ ُاصغا كلى زِاًت ألاًغاص ًِؽ ،بل ٌكمل احاٖىماث أًظا ،واتضتُل كلى طتٗ كىضما ُامذ صو٘ اتىمىع آلاؾُىٍت
احخمؿت بخوُحر زِاًتها مً ؤلاؾتهالْ واتبؼاتت وؤلاؾخحراص وعجؼ اإلاحزاهُت ئلى زِاًت ؤلاهخاج واتلمل واتخصضًغ وؤلآخٌاء اتظاحى
عأًىا ئهخِا٘ هظه اتضو٘ مً اتخسلٍ ؤلاُخصاصي ئلى صو٘ مخِضمت ئُخصاصًا ،بؿبب حوُحر اتةِاًت الاُخصاصًت حاٖىماتها
وباتخالى قلىبها (مدمىص كبض هللا .)2020-05-23 ،إ
.2.3البصمت الثلافيت  :إ
حصجم اتلالُت اتضًىامُُٕت وات اُت بحن الاُخصاص واتةِاًت كلى اتىـغ ئلى اتةِاًت باكخباعها مجا٘ اتٌغص واإلاؿإوتُت،
حىبا ئلى حىب مم ؤلاُخصاص ألازظغ واتظي ًخظمً اتبصمت اتبُئُت وؤلاُخصاص ؤلاحخماعي اتظي ٌكمل اتبصمت ؤلاحخماكُت،
وؤلاُخصاص اتبىٌؿجي مم وحىصها اتةِافيً ،رى ٌكٖل اتغًٓ اتةاتث تالػصهاع واتىمى (Report Four Things to Know about,
)2018 , p 02
 .3.3أهميت الاكخصاد البىفسجي:
جٕمً أهمُت الاُخصاص اتبىٌؿجي في ( :صان بىكبض هللا،مكُٖل ئتُاؽ كبض اتٌخاح،جىمُت اإلاىاعص اتبكغٍت والاُخصاص اتبىٌؿجي :
مٌاهُم وواُم اتخىمُت اإلاؿخضامت في احجؼائغ ،2020،ص  ).144إ
 ٌلخبر اتلضًض مً اإلإٌغًٍ واإلاغاُبحن الاُخصاصًحن أن ألاػماث الاُخصاصًت ٔاهذ ٓىدُجت تتهمِكاتبلض اتةِافي اتظي ًمحز ٔلصوتت .إ
 احااحت اإلااؾت حخلّ اتخىحه اتةِافي تٖل صوتت أو تٖل مىؼِت خيى ًدؿنى تلكغٔاث ملغًت اإلاخؼلباث اتي ًخىحب الاعجٖاػ كليهاتخخماش ى مم هظا اتخىحه .إ
ي اتلضًض مً الازصائُحن أن اتخىىَم الاُخصاصي أصبذ مغجبؼا باإلاصضاُُت اتةِاًُت تلؿلم اإلاىخجت واحخضماث اإلاِضمت .إ
 ًغ إ حلخبر اإلاإؾؿاث الاُخصاصًت ٓأصاة تىِل اتةِاًت اإلادلُت واحاٌاؾ كليها ،واتي جأزظ بلحن الاكخباعثلافت استهالن مىخدةجرجكس على الخصائص والفرص املدليت.
 ٌؿاهم الاُخصاص اتبىٌؿجي بكٖل ًلا٘ في جىىَم الاُخصاص اتىػن تلضو٘إ اتىامُت اتي حلخمض في هاتبُتها كلى ُؼاق اتىٌؽ ،خُث ٌؿاهم في صكم اتؿُاخت مدلُا وصوتُا .إ
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.4.3مخطلباث إلاكخصاد البىفسجي :جخمةل في ماًلي ): (Report Four Things to Know about, 2018 , p 02
أ -جىفير بييت أساسيت عامليت للرعاًت الاحخماعيت  :احخضماث اتي جدؿاوي ًيها حمُم ألاؾغ تحاصى٘ كلى زضماث اتغكاًت
اإلاضًىكت تألػٌا٘ واإلاغض ى واإلاؿىحن واإلالىُحن .هظه ًدُذ جدىٍل بلع اتلبء مً ألاؾغ وأكما٘ اتغكاًت هحر مضًىكت ألاحغ
ئلى اتضوتت  ،وطتٗ مً زال٘ ؤلاكاهاث اتلامت تلِؼاق احخاص اإلاىخجحن أي اتلمل اإلاضًىق ألاحغ.
ب -جىظيم سىق العمل للحياة العمليت  :اتخىاػنإإوجدىٍل بلع اتلبء مً كمل اإلاغأة هحر اإلاضًىق ألاحغ ئلى كمل اتغحل هحر
اإلاضًىق ألاحغ اتلمل ،مً زال٘ اتلىائذ مةل ألابىة وئحاػة اتىاتضًً ،وجِصحر ؾاكاث اتلمل ،وهٕظا.
ج -جدابير خاصت أخري  :تهضي ئلى احاض مً كبء اتلمل هحر اإلاضًىق ألاحغ تألؾغ اتغٌٍُت تٌٕاءة اتبيُت اتخدخُت اتغٌٍُت
اإلااصًت ًِلل كمل اإلاغأة هحر مضًىق ألاحغ .
د -إطار بدًل لسياست الاكخصاد الكلي :اتي جمًٕ مً جىٌُظ ما مً ؾبّ اتغٔائؼ اتةالر ،مً زال٘ جدضًض ألاوتىٍاث وزلّ
احاحز اإلاالي تإلهٌاَ الاحخماعي.
 .4الدشابه والخكامل بين إلاكخصاد البىفسجي وإلاكخصاد ألاخضر:
يهضي الاُخصاص اتبىٌؿجي ئلى جىؾُم هؼاُه عؤٍت ؤلاُخصاص اإلاؿخضام احجضًض ما وعاء الاُخصاص ألازظغ .خُث ٓالهما ؿرغ
اتغؤي ٓغص كلى ألاػمت اتبُئُت وألاػمت اتغكاًت ،وجةمةل اوحه اتدكابه واتخٖامل في ماًلي :
 .1.4إلاكخصاد البىفسجي وإلاكخصاد ألاخضر  :وجةمخل ًُماًلي ) :(İpek İlkkaracan, 2016,p 08إ
 إلاكخصاد البىفسجي يهضي ئلى جمضًض اتغؤٍت الُخصاص مؿخضام حضًض أبلض مً الاُخصاص ألازظغ أما إلاكخصاد
ألاخضر حاء عصا كلى ألاػمت اتبُئُت وكلُه حاءا إلاكخصاد البىفسجي اؾخجابت ألػمت اتغكاًت .
 إلاكخصاد ألاخضر ًدخاج الاُخصاص ئلى ئكاصة جىـُم ؤلاهخاج والاؾتهالْ مم وجحرة ججضًض اإلاىاعص اتؼبُلُت ،أما
إلاكخصاد البىفسجي ًدخاج ئلى ئكاصة جىـُم ؤلاهخاج والاؾتهالْ أًظا مم ؤلاهصاي وؤلاؾخضامت.
ٌ ؿدىض إلاكخصاد ألاخضر كلى اؾدُلاب اتخٖاتٍُ اتبُئُت في ػغٍِت كمل اتىـام  ،أما إلاكخصاد البىفسجي ًِىم
كلى اؾدُلاب جٖاتٍُ عكاًت اتلمل.
 إلاكخصاد ألاخضر يهضي ئلى اتِظاء كلى كضم اإلاؿاواة بحن ألاحُا٘،أما إلاكخصاد البىفسجي يهضي ئلى اتِظاء كلى
كضم اإلاؿاواة مً ُبل احجيـ واتؼبِت وألاصل ،جماما مةل الاُخصاص ألازظغ ًضكى ئلى ئكاصة جغجِب ألاوتىٍاث
إووطم عكاًت اتؼبُلت في اإلاغٓؼ .
وكلُه ًمًٕ اتخحخُص ما ُلىاه في احجضو٘ اتخالي  :إ
إ
إ
إ
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الجدول  : 4إلاكخصاد البىفسجي وإلاكخصاد ألاخضر
إلاكخصاد البىفسجي

إلاكخصاد ألاخضر

أػمت اتغكاًت ؛ يهضي ئلى اؾخضامت اتتزوٍض
بىاؾؼت
عكاًت اتلمل

الاػمت اتبُئُت يهضي ئلى اؾخضامت اتتزوٍض
بىاؾؼت
ػبُلت وؿائٍ احخظغاء

عكاًت احجىصة اتكاملت

اتىـم اتبُئُت ات اُت

ُُمت أكما٘ اتغكاًت هحر مضًىكت ألاحغ

ُُمت اتؼبُلت

جٖاتٍُ عكاًت اتلمل

اتخٖاتٍُ اتبُئُت

كضم اإلاؿاواة خؿب احجيـ واتؼبِت
ألاصل

كضم اإلاؿاواة بحن ألاحُا٘

مً الاؾتهالْ ئلى اتخيكئت

مً الاؾتهالْ ئلى اتؼبُلت

مً همى اتىاجج اإلادلي ؤلاحمالي ئلى اتىمى اإلاؿخضام واتكامل
)source : (İpek İlkkaracan, 2016,p 08
.2.4إلاكخصاد البىفسجي إلسخكمال إلاكخصاد ألاخضر هدى إلاكخصاد املسخدام:
ئن الاُخصاص اتبىٌؿجي ًخمةل في قمىتُت ئػاعه تلمدُؽ اتةِافي اتظي ًترْ ًُه اتىٓالء بصماتهم واتظي ًبِى ملُٕت
كاإلاُت مكترٓتً .رى ًغجبؽ بكٖل ٓبحر بُِم وزِاًت اإلاجخمم مما ًظمً جٌاكله ؤلاًجابي وٍظبؽ ئؾخجابت ؤلاوؿان ،خُث
أصبدذ اتةِاًت اتُىم اخض اإلاداوع اإلاؿاكضة في جؼىٍغ ؤلاُخصاص ،وفي هظا اتؿُاَ ًان الاُخصاص اتبىٌؿجي (صمج اتبصمت
اتةِاًُت) ًجلل مً اتبلض اتةِافي عهاها تلخىمُت اإلاؿخضامت ً .رى ٌؿرم في اتخىمُت اإلاؿخضامت مً زال٘ جةمحن اتلائض اتةِافي
تلؿلم واحخضماث .إومىظ اتبضاًت ٌلض اتؼابم اتةِافي جدضًا تخدُِّ اتخىمُت اإلاؿخضامت في اتىاُم .إ
ال ًمةل هظا اإلاىطىق ؾىي كىصغ واخض مً مٖىهاث اتخىمُت اإلاؿخضامت ،طتٗ ئلى حاهب اتكىاهل اإلاخللِت باتبِئت
اتؼبُلُت (الاُخصاص ألازظغ) (صمج اتبصمت اتبُئُت) ،وجلٗ اإلاخللِت باتبِئت الاحخماكُت (صمج اتبصمت الاحخماكُت) .تِضجم
اتخأُٓض كلى اتخٖامل بحن حىاهب الاُخصاص اإلاؿخضام مً زال٘ صكىة وكغتها تىمىهض ئًٖىهىمي في كام  2015في اتٌترة تلمإجمغ
احااصي واتلكغًٍ تألمم اإلاخدضة اإلالن باتخوحراث اإلاىازُت (مىؾىكت وُٓبُضًا احاغة )،وهظا ما ًمًٕ جىطُده في اتكٖل
إ
اتخالي :
إ
إ
إ
إ
إ
إ
إ
إ
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الشكل : 3انعدسات انثالثة نالقتصاد انمستديم

املصدر :سفيان خلىفي ،همال شريط ثالث عدساث لالكخصاد املسخدام :الاكخصاد الاحخماعي ،الاكخصاد البىفسجي
والاكخصاد ألاخضر ،مجلت الاستراجيجيت والخىميت ،املجلد  10 /عدد خاص) الجسء الثالث  3( /حىيليت  ، 2020ص34
وترظا ًالُخصاص اتبىٌؿجى هى أخض مٖىهاث اتةالزت تإلُخصاص اإلاؿخضام ئلى حاهب ؤلاُخصاص ألازظغ باكخباع أن هظا ألازحر
ٌلمل كلى اتضمج ما بحن اتبِئت والاُخصاص باكخماص أهماغ اهخاج واؾتهالْ صضًِت تلبِئت ما ٌؿاكض كلى عؾم زاعػت ػغٍّ
تخدُِّ اتخىمُت اإلاؿخضامت وؤلاُخصاص ؤلاحخماعي ً ،ان الاُخصاص اتبىٌؿجي ٌؿاهم في جدُِّ هظه ألازحرة مً زال٘ جةمحن
اتلائض اتةِافي تلؿلم واحخضماث وطتٗ بؼبُلخه اتكمىتُت ،باؾخسضام اتةِاًت ٓمؿاكض كلى جغؾُش أبلاص اتخىمُت اإلاؿخضامت
ًرى ًٌخذ مجا٘ أٓثر هدى ؤلاؾخضامت وطتٗ مً زال٘ عكاًت ات ات واتلمل وجدؿحن ؿغوي اتخللُم وحلؼٍؼ اإلاؿاواة بحن
احجيؿحن وجمٕحن اإلاغأة ئحخ مً احخضماث ؤلاحخماكُت  .إ
.5خاجمت:
حاء ؤلاُخصاص اتبىٌؿجى تخٕملت صوع ؤلاُخصاص ألازظغ هدى جدُِّ ؤلاؾخضامت وطتٗ مً زال٘ جدؿحن اتىطم
الاُخصاصي بدةمحن اتبلض اتةِافي كلى مسخلٍ اتكغائذ مً أحل مىاحرت اإلاساػغ اتبُئُت ،واتظي ًإصي ئلى جدُِّ اإلاؿاواة
بحن الاًغاص واتغًاهُت الاحخماكُت  .وكلُه ًمًٕ اتِى٘ أن اولٖاؽ اتةِاًت كلى ٔل مً اإلاىخج واإلاؿتهلٗ ٌلٕـ ػغٍِت
اؾخسضام اإلاىاعص وكلى ؤلاهخاحُت وكلى ػغَ اتلمل وكلى طمان اُخصاص مؿخضام تألحُا٘ اتِاصمتً ،رى ٌؿاكض كلى جغؾُش
أبلاص اتخىمُت اإلاؿخضامت وهظا ما ٌلىص ٔله باإلاىٌلت اتلامت كلى الاُخصاص حغاء اعجٌاق مؿخىي زِاًت اإلاجخمم ،وٓظتٗ
ألازظغ باكخباعه ٌؿاهم في جدؿحن اتغًاهُت وؤلاهصاي تإلوؿان ًرى ئُخصاص اتؼاُاث اتىـٌُت ًٕالهما
إ
باتيؿبت تإلُخصاص
ًخماش ى في مؿاع واخض أال وهى جدُِّ اتخىمُت اإلاؿخضامت .إ
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زخاما  ،جم اؾخسالص الىخائج اتخاتُت  :إ
-

ًمةل ؤلاُخصاص ألازظغ اإلاؿاع الاؾتراجُجي هدى اتخىمُت اإلاؿخضامت وتِـ بضًال ترا تخىطُده مسخلٍ الاتُاث و
ألاؾاتُب اإلاىاؾبت حجمُم اتِؼاكاث الاُخصاصًت وجٌُُٕرا وًّ طىابؽ اتخىمُت اإلاؿخضامت؛

-

اتةِاًت أصاة جمُٕيُت ًخؼلبها ؤلاُخصاص اتبىٌؿجي في جدُِّ اتخىمُت اإلاؿخضامت.

-

ٌلمل الاُخصاص اتبىٌؿجي كلى زلّ بِئت مخىىكت اتةِاًت مً أحل امضاص الاُخصاص باتخضًِاث اتةِاًُت اتي جدضص
ُُمت اتؿلم و احخضماث ؛

-

ؤلاُخصاص اتبىٌؿجي باكخباعق اتىمىطج ؤلاُخصاصي احجضًض تلمؿخِبل باصزا٘ اتبلض اتةِافي في ؤلاؾدةماع وؤلاؾتهالْ .إ

-

ألازظغ اتبىٌؿجي ٌؿاهم في جدُِّ
إ
ان اتخٖامل ما بحن الاُخصاص الازظغ و ؤلاُخصاص اتبىٌؿجي وؤلاُخصاص
اتخىاًّ بحن اتخىمُت الاُخصاصًت  ،اتةِاًُت و الاؾخضامت؛ مما ٌؿاكض في جدُِّ اتخىمُت اإلاؿخضامت .

الخىصياث :
-

وطم ألاػغ اتؿُاؾت و اتِاهىهُت مً ػغي احاٖىماث صاكمت تإلؾدةماع في ؤلاُخصاص اتبىٌؿجي وؤلاُخصاص ألازظغ.

-

ألازظغ اتظي أصبذ مً طغوعٍاث اتضو٘ اتلاتم .
إ
البض مً ؤلاهخِا٘ ئلى ؤلاُخصاص اتبىٌؿجي وؤلاُخصاص

-

جغٓحز كلى اهخمام باتلامل اتةِافي تحجمُم اتكغائذ ،وطتٗ مم جؼىع جٕىىتىحُا اإلاللىماث وؤلاجصاالث.

-

أهمُت جضاعؽ اتِظاًا اإلاخللِت باتىعي اتةِافي تلنهىض بلىامل اتخىمُت الاُخصاصًت واحاٌاؾ كلى اتبُئُت.
.6كائمت املراحع:

 جلارير:
 الاؾٖىا .)2011( .اؾخلغاض الاهخاحُت واتخىمُت اإلاؿخضامت في مىؼِت الاؾٖىا .اتلضص .02
 الاؾٖىا .)2013( .عصض الاهخِا٘ الى الاُخصاص الازظغ في اإلاىؼِت اتلغبُت  :اإلاكاعَم اتصوحرة و اإلاخىؾؼت  .ألامم
اإلاخدضةً 24-21( .براًغ  .)2011الاُخصاص ألازظغ(ُظاًا اتؿُاؾاث اتلامت ُ:ظاًا اتؿُاؾاث اتلامت اتىاقئت).
اتضوعة اتؿاصؾت واتلكغون إلاجلـ ؤلاصاعة/اإلاىخضي اتبُئ اتىػاعي اتلاتم ،بغهامج ألامم اإلاخدضة تلبِئت ،هحروبي.
 بغهامج الامم اإلاخدضة تلبِئت  :اإلإخب الاُلُم توغب اؾُا .)2013( .اتىطم اتبُئ في اتلاتم اتلغبي .إ





بغهامج الامم اإلاخدضة تلبِئت .)2011( .هدى اُخصاص ازظغ  :مؿاعاث الى اتخىمُت اإلاؿخضامت واتِظاء كلى اتٌِغ :
مغحم تىاطعي اتؿُاؾاث .إ
صاصَ ,ق .ا .,ولمذ ,م & .,اتللىيإ ,ب .ن . (2011).اتؼعاكت  ،الاُخصاص الازظغ في كاتم كغبي مخوحر .اإلاىخضي اتلغبي
تلبِئت و اتخىمُت  .إ
ػاعَ ؾُض ،و وتُض اتٌُاض .)2011( .اتصىاكت  ،الاُخصاص الازظغ في كاتم كغبي مخوحر .جِغٍغ اإلاىخضي اتلغبي تلبِئت
و اتخىمُت .إ
كبض اتٕغٍم صاصَ ،مىس ى ولمذ ،و بً هاصغ اتللىي .)2011( .اتؼعاكت  ،الاُخصاص الازظغ في كاتم كغبي مخوحر .
جِغٍغ اإلاىخضي اتلغبي تلبِئت و اتخىمُت .

 هبت كؼٍؼ ،و اصًث قٌُاع .)2011( .اتؿُاخت  ،الاُخصاص الازظغ في كاتم كغبي مخوحر  .جِغٍغ اإلاىخضي اتلغبي تلبِئت و
اتخىمُت .
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 حملُت ألامم اإلاخدضة تلبِئت اتخابلت تبرهامج ألامم اإلاخدضة تلبِئت 27-23 ( .أًاع/ماًى  ، 2016ص .)08اتِغاع :10/1
اتغؤي ُ
واتى ُهج واتىماطج وألاصواث اإلاسخلٌت اتغامُت تخدُِّ الاؾخضامت اتبُئُت في ؾُاَ اتخىمُت اإلاؿخضامت واتِظاء
كلى اتٌِغ هحروبي.
 زابي احابِب و بغٓىى هصحرة ،صوع الاُخصاص ألازظغ في زلّ اتىؿائٍ احخظغاء واإلاؿاهمت في احاض مً اتٌِغ ،
ٓخاب مضازالث اإلالخِى اتضولي خى٘ جُُِم ؾُاؾاث الاُال٘ مً اتٌِغ في اتضو٘ اتلغبُت في اتـل اتلىإلات  ،حاملت
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