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الممخص:

تزايد االىتماـ العالمي كاإلقميمي كالقكمي بالبعد البيئي لمتنمية إال أف تفعيؿ عممية

الحفاظ عمى البيئة كضماف تكاصؿ عممية التنمية ترتكز عمى عنصر ميـ كىك الفرد ككعيو
البيئي .كنظ ار ألىمية ىذا المكضكع فقد كانت ىذه الدراسة التي استندت إلى فرضية مفادىا

أف انتياج نمكذج االقتصاد األخضر مف شأنو أف يسيـ في تحقيؽ التنمية المستدامة كتقميؿ
الفقر كتحقيؽ العدالة فضال" عف الحفاظ عمى البيئة .كيتمتع العراؽ بالعديد مف اإلمكانات
التي تجعمو يستطيع أف يصؿ إلي التنمية المستدامة في عاـ  2030كيمكف اعتماد العديد مف
المشركعات التي تعمؿ مف خالليا عمى تطبيؽ المنظكمة الخضراء كالمحاكلة إلى الكصكؿ

لمتنمية .ييدؼ البحث الى تحديد العالقات التكاممية كالتفاعمية بيف االقتصاد األخضر كالتنمية

المستدامة باستخداـ التكامؿ المشترؾ  Cointegrationبتقنية  .VARكعمى المدل البعيد
يتحقؽ بناء االقتصاد األخضر كتحقيؽ التنمية المستدامة ،كلكف االقتناع بأف تحقيؽ التنمية
المستدامة يجب أف تقكـ التنمية عمى االقتصاد األخضر .بيذا يجعؿ مف العالقة التبادلية بيف
المتغيريف كاالعتمادية عمييما لمنيكض باالقتصاد المحمي.
الكممات المفتاحية :االقتصاد االخضر ،التنمية المستدامة ،نمكذج  ،VARالتكامؿ المشترؾ.

تصنيف : JEL

.C32, N55,O11
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Abstract:
Increasing global, regional and national interest in the
environmental dimension of development. However, activating the process
of preserving the environment and ensuring the continuation of the
development process is based on an important element, which is the
individual and his environmental awareness. Given the importance of this
topic, this study was based on the premise that adopting the green
economy model would contribute to achieving sustainable development,
reducing poverty and achieving justice as well as “preserving the
environment.” Iraq has many capabilities that make it able to reach
sustainable development In the year 2030, many projects can be adopted
through which it works to implement the green system and try to reach
development. The research aims to identify the complementary and
interactive relationships between green economy and sustainable
development using co integration with VAR technology. In the long term,
building a green economy and achieving sustainable development is
achieved. However, the conviction that achieving sustainable development
must be based on the green economy, thus making the reciprocal
relationship between the two variables and the dependence on them for the
advancement of the local economy.
Keywords: Green economy, Sustainable development, Model VAR,
Cointegration.
Jel Classification Codes: C32, O11, N55.

: المقدمة- I

 كلكنو نتيجة،إف مفيكـ االقتصاد األخضر ال يحؿ محؿ مفيكـ التنمية المستدامة

االقتناع المتزايد بأف تحقيؽ التنمية المستدامة لف يتحقؽ إال عف طريؽ التركيج لفكرة
االقتصاد األخضر الذم يمكف أف يساعد العديد مف الدكؿ النامية كمنيا العراؽ إلى التحكؿ
 كمع تزايد مستكل الكعي،باتجاه جديد في التنمية تضمف االستدامة كاالستقرار في البيئة
فيما يتعمؽ بالتمكث بأنكاعو كافة كالذم يؤثر في كجكد البشر عمى ىذه االرض فقد أخذت

معظـ البمداف بتبني خطكات لمحد مف انطالؽ الغازات الضارة التي تكدم إلى حدكث

التمكث مف أجؿ تحكيؿ اقتصاداتيا إلى االقتصادات الخضراء المستدامة خالؿ مدة مف
.الزمف
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 .1مشكمة البحث:

تتمثؿ مشكمة البحث في أف زيادة االنبعاثات الناتجة عف الصناعات القائمة عمى

مصادر الطاقة غير المتجددة كالمتمثمة في الكقكد األحفكرم فضال" عف نفاذ المكارد

ثـ تركزت مشكمة البحث في كيفية التقميؿ مف آثار ذلؾ
الميددة في مدة قصيرة ،كمف ّ
كالعثكر عمى مصادر بديمة.
 .2هدف البحث:

ييدؼ البحث إلى تسميط الضكء عمى االقتصاد األخضر ككيفية مساىمتو في

تحقيؽ التنمية المستدامة في العراؽ.
 -فرضية البحث :يستند البحث إلى فرضية مفادىا (أن لالقتصاد األخضر دو ارً مهماً

ومحورياً في تعزيز مؤشرات التنمية المستدامة والتقميل من الفقر).

.3الدراسات السابقة :

قاـ (sukhdev, varma, bassi, allen, & mumbunan, 2015, pp.11-

) 242ببناء التصميـ االقتصادم الصحيح لمتنمية المستدامة في إندكنيسيا ،كاالنتقاؿ إلى
االقتصاد األخضر الالزـ لتحقيؽ التنمية المستدامة ،بدأت خطة  RPJMNالقادمة (خطة

التنمية متكسطة األجؿ .)2019-2015 :كاعتمد نمكذج ( )I-GEMكتنفيذه التجريبي في

كسط كاليمانتاف كجاكرتا .كدمج المؤشرات الثالثة (الناتج المحمي اإلجمالي األخضر،
العمؿ الالئؽ األخضر ،كالناتج المحمي اإلجمالي لمفقراء) لتمكيف صناع السياسات عمى
الصعيديف الكطني كالمحمي إلدارة رأس الماؿ الطبيعي عمى نحك مستداـ لتحقيؽ العمالة،

أخير  ،مف أجؿ ضماف انعكاس مناسب آلثار السياسة مع
كالقدرة التنافسية ألىداؼ بيئية .نا
مركر الكقت ،البد مف الترابط بيف القطاعات ،كالتغيرات في رأس الماؿ الطبيعي ،كالتغيرات
في العدالة االجتماعية كدخؿ الفقراء ،فإننا نؤكد أف الماكرك الصحيح ىك "نمكذج الديناميؾ
العاـ".
باستخداـ نتائج التحميؿ اآلني تبيف أف سياسات االقتصاد األخضر التي تنفذ عبر

القطاعات الرئيسة لدييا القدرة عمى فصؿ النمك االقتصادم عف نضكب رأس الماؿ
الطبيعي كتدىكر النظاـ البيئي .كتتطمب مزيجان مف االستثمارات (العامة كالخاصة)،
كالحكافز كالتدابير التنظيمية مف أجؿ ضماف تكزيع التكاليؼ كالفكائد بالتساكم عمى جميع
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الجيات الفاعمة .ىذا يتطمب تصميـ السياسات بحيث يككف اليدؼ الرئيس ىك معالجة
التنمية الكطنية ،كالحد مف الفقر ،كحماية البيئة المستدامة كالناتج المحمي اإلجمالي
األخضر.
عند مناقشة مستفيضة مف قبؿ ) (kamble, 2016, pp.3-25لبعض المؤشرات
مف مجاليا الرئيس لالقتصاد األخضر كىي (التحكؿ االقتصادم ،كفاءة المكارد ،رفاىية

اإلنساف) مع اإلشارة إلى اليند باستخداـ التحميؿ االحصائي لبياف األثر كاختبار الفرضيات
اإلحصائية كشفت أف بعض المؤشرات تظير اتجاىا إيجابيا مفيدان لالقتصاد األخضر

باستثناء مؤشر الصحة .ىذا يثبت بشكؿ كاؼ أف اليند قد اعتمدت استراتيجية االقتصاد

األخضر ،كبالتالي فيي تسعى في ىذا االتجاه .كلكف ىناؾ حاجة ممحة لتحسيف القطاع

الصحي كنتائجو اإليجابية .كزيادة حصة الصحة مف االنفاؽ العاـ في ميزانية الحككمة

بأمانة كصرامة في اإلنفاؽ كالتنفيذ.
عالج ) (Sekreter, 2017, pp.107-114مشكمة الطاقة الخضراء كاالقتصاد
األخضر في إقميـ كردستاف العراؽ ) (KRIقاـ بتحميؿ كصفي لمشكالت خطيرة فيما يتعمؽ
باالقتصاد ،تيدؼ ىذه الدراسة التحفيز  KRIعمى استثمار الطاقة الخضراء كتشجيعيا

قكيا لمصدمات كتمكينو مف إظيار تنمية
عمى إنشاء اقتصاد أخضر لجعؿ اقتصادىا ن
مستدامة ،بعد أف ظير إقميـ كردستاف الع ارؽ يعاني بسبب الصراعات مع أحيائو،
كالحككمة المركزية كالالجئيف كاإلرىاب كالحرب .كلقد حققكا نمكان ممحكظان حتى منتصؼ
عاـ  2014كاعتماد اإليرادات عمى النفط كسياسة الحككمة المركزية العراقية تجعؿ

اقتصادىا ىشان عرضة لمصدمات .كتعد الفجكة المتزايدة بيف الطمب كالعرض مشكمة خطيرة

المرحؿ األساسية نحك االقتصاد األخضر.
ا
أخرل لػ . KRIالطاقة الخضراء ىي أحد
فالطاقة الشمسية ىي كاحدة مف أسرع مصادر الطاقة المتجددة نمكا في جميع أنحاء العالـ،
كاإلقميـ  KRIلديو إمكانات كبيرة لمطاقة الشمسية.

درس االقتصادم الجزائرم (األمـ المتحدة ،2019 ،ص ص )22-1طرائؽ

استغالؿ المحركقات .إذ يعاني البمد مف ىشاشة بيئية كبيرة بما في ذلؾ تأثير التغيرات
المناخية .كيستفيد االقتصاد جزئيا مف دعـ االستثمار العاـ (برامج ميمة في قطاع السكف
كالبنية التحتية كالبحث كالتطكير) في حيف تبقى مساىمة القطاع الخاص محدكدة ،كتسعى
الصناعة جاىدة إليجاد مكطئ قدـ في ظؿ اقتصاد مكجو بقكة نحك التجارة كاالستيراد.
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كأماـ كؿ ىذه التحديات ،يحتاج البمد لكضع نمكذج صناعي جديد يحافظ عمى البيئة كأكثر

تنافسية ،قادر عمى خمؽ المزيد مف فرص العمؿ كيسيـ في التنمية المحمية .كيندرج تحقيؽ
االنتقاؿ مف اقتصاد الطاقة الى التنمية القطاعات الخضراء ضمف ىذا اليدؼ .غير أنو
يتعيف تعزيز الجيكد المبذكلة كربطيا فيما بينيا في إطار استراتيجية كطنية لمنيكض
باالقتصاد األخضر.

 - IIاالقتصاد األخضر( إطار نظري):
 .1مفهوم االقتصاد األخضر:

ظير مفيكـ االقتصاد األخضر كتزايد االىتماـ بو خالؿ السنكات الماضية إذ

نكقشت فكرة االقتصاد األخضر في إطار مكضكع التنمية المستدامة كتقميؿ الفقر،
كتستخدـ كممة األخضر كاختزاؿ لشيء يمكف أف يحسف مف حالة البيئة بشكؿ ممحكظ ،كقد
تشير إلى المنتج كالصناعة كالشركة ،كالعمؿ ،كالعممية أك المؤسسة الذم يحافظ عمى
الطاقة كالمكارد ،كيكلد الطاقة النظيفة كالمتجددة ،كيقمؿ مف النفايات ،كيزيؿ المكاد الخطرة
أك يعيد البيئة كالتنكع البيكلكجي .كيعرؼ االقتصاد األخضر عمى كفؽ برنامج األمـ
المتحدة لمبيئة بأنو "اقتصاد ينتج عنو تحسيف رفاه اإلنساف كالعدالة االجتماعية ،مع الحد

بشكؿ كبير مف المخاطر البيئية كندرة بيئية " .في أبسط تعبير ،فاالقتصاد األخضر يمكف
عده اقتصادان منخفض الكربكف كأعمى كفاءة في استخداـ المكارد كتحقيؽ الرفاىية اجتماعيا
ّ

(برنامج األمـ المتحدة لمبيئة ،2011 ،ص .)1كيكضح برنامج األمـ المتحدة لمبيئة عمى أف

تحقيؽ التكازف بيف األبعاد الثالثة كىي االقتصاد كالمجتمع كالبيئة أمر أساسي لتحقيؽ
تنمية منصفة كمستدامة .كىك بذلؾ يجسد مفيكـ االستدامة ،كيفتح المجاؿ لدراسة حدكد
النمك ،كما أف عدـ إلحاؽ الضرر بالبيئة يشير إلى أف جميع الكائنات الحية ستزدىر.
كما يعرؼ االقتصاد األخضر بأنو ذلؾ االقتصاد الذم يؤدم إلى تحسيف معيشة

المجتمع ،كاإلنصاؼ فيما بيف الجيؿ الكاحد كاألجياؿ المتعاقبة ،كتقميؿ المخاطر البيئية

كمعالجة المكارد الطبيعية كتأكميا (الخطيب ،2012 ،ص .)669كما أف تخضير االقتصاد
كىك مفيكـ آخر جديد ،يستخدـ مع مصطمح االقتصاد األخضر كبكجو عاـ يكضح مفيكـ
تخضير االقتصاد ذلؾ النشاط الذم يتفؽ مع البيئة كيصادقيا ،كالذم ليست لو أية مخمفات
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أك آثار ضارة بالبيئة ،أك عمى األقؿ ال يضيؼ أية أعباء جديدة عمييا أك يزيد مف درجة
تمكثيا (عبد القادر ،2014 ،ص.)3
كىناؾ تعريؼ آخر لالقتصاد األخضر أكثر تفصيالن كدقة يشير إلى أنو نمكذج

جديد مف نماذج التنمية االقتصادية سريعة النمك ،الذم يقكـ عمى معرفة االقتصادات

البيئية التي تيدؼ إلى معالجة العالقة المتبادلة بيف االقتصادات اإلنسانية كالنظـ البيئية

الطبيعية ،كاألثر العكسي لألنشطة اإلنسانية في التغير المناخي ،كاالحتباس الحرارم (عبد

القادر ،2014 ،ص .)4ككما نالحظ فإف ىذا التعريؼ تناكؿ الجكانب التاريخية
كاالقتصادية كالبيئية كالبشرية كافة متضمنان اليدؼ مف تحقيقو.

 .2أهداف االقتصاد األخضر:

ييدؼ االقتصاد األخضر إلى تحقيؽ جممة مف األىداؼ تشمؿ:

أ -ييدؼ االقتصاد األخضر إلى تغيير النيج الذم تتبعو البمداف كالشركات لمتعامؿ مع
المكارد الطبيعية مف جية ،كمع المكارد البشرية مف جية ثانية.

ب -كما ييدؼ االقتصاد األخضر إلى الربط بيف متطمبات التنمية كبيف حماية البيئة.
ج -ييدؼ االقتصاد األخضر إلى تحقيؽ االزدىار االقتصادم كمعالجة الفقر كتحقيؽ
المساكاة االجتماعية.
د -كما ييدؼ االقتصاد األخضر أيضان إلى استخداـ المكارد الطبيعية بشكؿ مستداـ كزيادة
كفاءة االستخداـ كالتقميؿ مف اليدر.

مما تقدـ نالحظ أف االقتصاد األخضر يعد كسيمة كليس غاية في حد ذاتو لمحفاظ
عمى سالمة البيئة كالبشر معا" ،كىك أداة لمتنمية التي تعمر كال تؤثر في البيئة كتمكثيا كىك
أيضان منياج حقيقي لمحفاظ عمى البيئة البشرية في حدكد آمنو عمى كككب االرض.

 - IIIمتطمبات االنتقال نحو االقتصاد األخضر:

يمكف لنا القكؿ أف أبرز متطمبات التحكؿ نحك تحقيؽ االقتصاد األخضر تتمثؿ في
ما يمي (تق اررات ،رشاد ،ك صبرينو ،2017 ،ص:)567
أ-

التأكد مف تحكـ المؤسسات في التكنكلكجيا كامتالكيا لمكفاءات الالزمة ،كمف األفضؿ

امتالؾ كفاءات جديدة بغية امتالؾ نظاـ تككيف متكاصؿ.

ب -األ خذ بالبعد االجتماعي مف خالؿ امتالؾ نظرة شاممة عمى العمؿ مف أجؿ إحداث
مناصب عمؿ ذات نكعيو.
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ج -عدـ إىماؿ األنشطة غير الخضراء كالتأكد مف التناسؽ العاـ بيف الكظائؼ بمعنى
كضكح كاستقرار مختمؼ المشركعات كالق اررات االستراتيجية.

د -ضركرة كجكد الدعـ كالتحفيز عف طريؽ اإلنفاؽ العاـ المكجو ،كاصالح السياسات
كتغيير المكائح ،كما يجب أف يحافظ مسار التنمية في ىذا النكع عمى أرس الماؿ الطبيعي
مف خالؿ خمؽ الثركات الجديدة عف طريؽ نمكذج االقتصاد البيئي األخضر.

ق -ضركرة تكفير ظركؼ تمكينيو مف خمفية مف المكائح القكمية كالسياسات كالدعـ المادم
كالحكافز كاليياكؿ القانكنية كالسكقية الدكلية.
كعمى ذلؾ فإف ضماف حدكث االنتقاؿ كتعزيزه نحك االقتصاد األخضر يكجب عمى
الدكؿ العمؿ عمى تنمية الريؼ عف طريؽ االىتماـ بالزراعة كالمحافظة عمى الغابات
كاستخداميا كمكارد ميمة في الدكلة كتحسيف مستكل المعيشة لسكانيا ،فضال عف االىتماـ
بالمكارد المائية كمعالجة المياه غير النظيفة كترشيد االستيالؾ كالعمؿ عمى الحفاظ عمى
المكارد المائية كمنعيا مف التمكث .كما يجب عمى االقتصاد األخضر العمؿ عمى معالجة
التشكىات التجارية مثؿ الضرائب المفركضة عمى الصادرات كالكاردات ،دعـ قطاع النقؿ
الجماعي ،تحسيف التعميـ كمشاركة القطاع الخاص لمقطاع العاـ (أبك السعد كأخركف،

 ،2017ص.)10

ىناؾ ثالثة عناصر أساسية يمكف مف خالليا تحفيز كاضعي السياسات عمى تكفير
الظركؼ المناسبة لزيادة االستثمارات في التحكؿ نحك االقتصاد األخضر ،كىذه العناصر
تشمؿ (عبد القادر ،2014 ،ص:)7
أ-

ثمة جدكل اقتصادية لتكجيو االستثمار ،سكاء أكاف عاما" أـ خاصا" ،نحك نقؿ

القطاعات االقتصادية الميمة لتحضير االقتصاد العالمي ،فالكظائؼ الخضراء الجديدة
سكؼ تعكض الخسائر التي ستقع في الكظائؼ التقميدية لمعامميف في االقتصاد المبني في
أثناء عممية االنتقاؿ مف ىذا االقتصاد إلى االقتصاد األخضر.
ب-

بإمكاف االقتصاد األخضر أف يقمؿ مف الفقر المستديـ في نطاؽ كاسع مف

القطاعات الميمة كالزراعة كالغابات ،المياه العذبة كالطاقة .إذ تساعد طرائؽ الزراعة

الصديقة لمبيئة في الحفاظ عمى خصكبة التربة كالمكارد المائية بكجو عاـ.
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ج -إعطاء تكجييات بخصكص السياسات التي تحقؽ عممية االنتقاؿ إلى االقتصاد
األخضر ،مثؿ التقميؿ أك التخمص مف الدعـ الفاسد أك المضاد لمبيئة ،كالتعامؿ مع حاالت
إخفاؽ األسكاؽ الناجمة عف منح مزايا خفية أك إعطاء معمكمات ناقصة ،كتقديـ الحكافز
المبنية عمى السكؽ ،ككضع األطر لمكائح كالمشتريات العامة الخضراء ككذلؾ تحفيز
االستثمار.

إف االنتقاؿ نحك االقتصاد األخضر يتضمف عددان مف التحديات التي ستكاجو الدكؿ

في مرحمة انتقاليا إمكانية خمؽ التكازف بيف رغبة الدكؿ المتقدمة في الحفاظ عمى رفاىيتيا
مع خفض مستكل بصمتيا المناخية كبيف تطمع الدكؿ النامية إلى رفع رفاىيتيا كلكف دكف
الرفع في مستكل بصمتيا المناخية ،حيث تبرز أىـ التحديات في:

 إف تحديات المناخ تتعمؽ بالحاضر كالمستقبؿ مف حيث ضركرة اتخاذ اإلجراءاتلمحد مف التمكث البيئي كالمناخي كالتحكؿ إلى االقتصاد األخضر في العالـ مف جية،
كضركرة تحمؿ تكمفة آثار ىذه التحكالت االقتصادية كاالجتماعية كالجغرافية كالبيئية
بالنسبة لمدكؿ النامية مف جية أخرل.
التحديات الرئيسة التي تكاجو الحككمات في تنفيذ المبادرات المعنية باالقتصاد
 مفّ
التقدـ نحك بمكغ أىدافيا المنشكدة.
األخضر ىك كيفية قياس مسار ّ
 نقص المكارد المالية كالبشرية كالتكنكلكجية يؤدم إلى التباطؤ في التكجو نحكاالقتصاد األخضر.

 - IVالتنمية المستدامة ومؤشراتها:
 .1مفهوم التنمية المستدامة وأهدافها:

كثر استخداـ مفيكـ التنمية المستدامة في الكقت الحاضر ،كيعد أكؿ َم ْف أشار إليو
َ
بشكؿ رسمي ىك تقرير” مستقبمنا المشترؾ” الصادر عف المجنة العالمية لمتنمية كالبيئة عاـ

 ،1987كتشكمت ىذه المجنة بقرار مف الجمعية العامة لألمـ المتحدة في ديسمبر /كانكف
األكؿ عاـ  1983برئاسة “بركنتالند” رئيسة كزراء النركيج كعضكية ( )22شخصية مف
النخب السياسية كاالقتصادية الحاكمة في العالـ ،كذلؾ بيدؼ مكاصمة النمك االقتصادم
العالمي دكف الحاجة إلى إجراء تغيرات جذرية في بنية النظاـ االقتصادم العالمي.

كتعرؼ التنمية المستدامة عمى كفؽ تقرير المجنة العالمية لمبيئة كالتنمية عاـ 1987

بأنيا تمؾ التنمية التي تمبي حاجات الحاضر دكف المساكمة عمى قدرة األجياؿ المقبمة في
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تمبية حاجياتيـ (المجنة العالمية لمتنمية االقتصادية .)1989 ،كترتكز التنمية المستدامة

عمى اإلدارة المثمى لممكارد لمحصكؿ عمى الحد األقصى مف منافع التنمية االقتصادية شرط
الحفاظ عمى نكعية المكارد .كما تعني التنمية المستدامة كعمى األخص بالنسبة لمدكؿ
المتقدمة االنخفاض في مستكل استيالؾ الطاقة كالمكارد ،أما بالنسبة لمدكؿ النامية فأنيا

تعني تكظيؼ المكارد مف أجؿ رفع مستكل معيشة المكاطف كالحد مف الفقر كبشكؿ أشمؿ
ضماف تنمية دخؿ الفرد في المستقبؿ ليس بأقؿ مف الجيؿ الحالي ( Čiegis & Čiegis,

) ،2008, p.5كتتميز التنمية المستدامة عف التنمية بالمفيكـ التقميدم بكضكح البعد البيئي
لالستدامة ،كالتأكيد عمى ىذا البعد في المفيكـ االقتصادم كاالجتماعي كالبيئي المتكامؿ،
بحيث تشكؿ المكارد الطبيعية التي تتناكليا التنمية المستدامة عنص ار "مشتركا بيف االقتصاد
كالبيئة بحيث تشكؿ التنمية المستدامة حافزا" لمتفكير كالممارسة كاالبداع.

إف أىداؼ التنمية المستدامة تمثؿ دعكة عالمية لمعمؿ مف أجؿ القضاء عمى الفقر

كحماية الكككب كضماف تمتع جميع الناس بالسالـ كاالزدىار .كتستند ىذه األىداؼ السبعة
عشر إلى ما تـ إح ارزه مف نجاحات في تحقيؽ األىداؼ اإلنمائية ( )2015 -2000كما
تشمؿ كذلؾ مجاالت جديدة مثؿ تغيير المناخ ،كعدـ المساكاة االقتصادية ،كتعزيز

االبتكار ،كاالستيالؾ المستداـ ،كالسالـ ،كالعدالة ضمف أكلكياتيا (برنامج األمـ المتحدة
اإلنمائي في الدكؿ العربية ،2018 ،ص ص.)38-4
 .2مؤشرات التنمية المستدامة ومصادر تمويمها:

يعرؼ المدير التنفيذم لبرنامج األمـ المتحدة لمتنمية المستدامة بأنيا تمؾ التنمية

التي ال تكتفي بتكليد النمك االقتصادم فقط ،بؿ تكزع عائداتو بشكؿ عادؿ كتجدد البيئة
كتحافظ عمييا كتمكف الناس كتكسع خياراتيـ كتؤىميـ لممشاركة في الق اررات التي تؤثر في
حياتيـ (صالح ،2000 ،ص .)4كقد أصدرت لجنة التنمية المستدامة المنبثقة عف قمة

مؤشر مصنفة في أربع
األرض كتابا" حكؿ مؤشرات التنمية المستدامة تضمف نحك 130
ان

فئات أك أبعاد رئيسة ىي اقتصادية كاجتماعية كبيئية كتكنكلكجية.

كتتمثؿ مؤشرات التنمية المستدامة باآلتي (غيالف ،ياسيف ،محيسف ،2009 ،ص
ص ص:)17-6
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أ -المؤشرات االقتصادية ،كتتمثؿ بنصيب الفرد مف الناتج المحمي اإلجمالي كيحسب
خالؿ قسمة الناتج المحمي االجمالي باألسعار الجارية في سنة معينة عمى عدد السكاف في
تمؾ السنة .كىناؾ مؤشرات اقتصادية أخرل ىي:
 نسبة االستثمار الثابت اإلجمالي الى الناتج المحمي اإلجمالي. -نسبة الصادرات إلى الكاردات.

 مجمكع المساعدة اإلنمائية الرسمية ،كتشمؿ المنح كالقركض التي يقدميا القطاعالرسمي إلى بعض البمداف بيدؼ النيكض بعممية التنمية.
 الديف الخارجي إلى الناتج المحمي اإلجمالي ،كيحسب ىذا المؤشر كنسبة مئكيةمف الناتج المحمي اإلجمالي كيمثؿ المديكنية لمبمداف كيساعد في تقييـ قدرتيا عمى

تحمؿ الديكف.

ب -المؤشرات االجتماعية :كتتمثؿ في معدؿ البطالة ،معدؿ النمك السكاني ،معدؿ األمية
بيف البالغيف ،معدؿ االلتحاؽ بالمدارس االبتدائي كالثانكم كالعالي ،نسبة السكاف في
المناطؽ الصحراكية كحماية صحة اإلنساف كتعزيزىا.
ج -المؤشرات البيئية :كتشمؿ نصيب الفرد مف األرض الزراعية ،التغير في مساحة
الغابات كاألراضي الحرجية ،التصحر.

د -المؤشرات المؤسسية :كتشمؿ الحصكؿ عمى المعمكمات ،عدد العمماء كالميندسيف في
مجاؿ البحث العممي ،اإلنفاؽ عمى البحث كالتطكير.

 -Vقياس العالقة بين االقتصاد األخضر والتنمية المستدامة في العراق

لممدة (:)2012-2004

 .1واقع االقتصاد األخضر في العراق:

إف االنتقاؿ إلى االقتصاد األخضر لـ يعد خيا انر ،بؿ حاجة ،كذلؾ لكقػؼ ىػدر

المػكارد الطبيعية كضماف االزدىار كالتنمية المستدامة كضركرة السعي الجاد لخمؽ فرص

اسػتثمارية تدعـ خيار االقتصاد األخضر لمدكؿ كتكفر الغذاء لمشعكب لتحقيػؽ التنميػة

المسػتدامة فػي قطاعات :الطاقة كالكيرباء ،المياه ،الزراعة ،النقؿ ،الصحة كالبيئة.
 -1.1الكهرباء والطاقة المتجددة:

إف تفاقـ مشكمة الكيرباء ،كاتساع الفجكة بيف الطمب عمى الكيرباء كعرض الطاقة

الكيربائية ،كتحكيؿ نقص الطاقة إلى أزمة مزمنة؛ كفي العاـ  2012قدرت االستراتيجية
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الكطنية المتكاممة لمطاقة ) INESتكمفة انقطاع التيار الكيربائي بػ  40مميار دكالر أمريكي)،
في حيف يقدر بعضيـ كصكؿ الخسائر إلى  55مميار دكالر سنكيان مف اإليرادات المحتممة

بسبب نقص إمدادات الطاقة كالكقكد ىذا القطاع الحيكم ( استيبانياف ،2018 ،ص .)3

تتفاقـ األزمة مع نمك استيالؾ الكيرباء في العراؽ سنكيان بمعدؿ إجمالي بنسبة 7-6

 %منذ عاـ  ،2003كتُعزل الزيادة في استيالؾ الكيرباء بنحك رئيس إلى الزيادة في عدد
السكاف كارتفاع درجات الح اررة إلى ما فكؽ  50درجة مئكية في أياـ الصيؼ الحارة كتشير
تقديرات إدارة معمكمات الطاقة األمريكية إلى أف العراؽ يحتاج إلى تركيب محطات تنتج
حكالي 70غيغاكاط مف الكيرباء بحمكؿ عاـ  ،2035كاالبتعاد عف تكليد الطاقة التي تعتمد
عمى النفط ،كالتركيز في تكليد الطاقة مف الغاز فاستخداـ العراؽ حكالي  750مميكف قدـ
مكعب مف الغاز الطبيعي يكميان كىي صديقة لمبيئة بدأ منذ عاـ  ،2009ك 200ألؼ
مكافئ برميؿ نفط مف النفط الخاـ باليكـ الكاحد ،ك 112مكافئ برميؿ نفط يكميان مف زيت
الكقكد الثقيؿ كالديزؿ لتكليد الكيرباء في عاـ  2016مع تجاكز القيمة السكقية لما ىك

مستخدـ لػ  15 - 12مميكف دكالر في اليكـ .كيكمؼ تكليد الكيرباء مف محطات الطاقة
التقميدية القائمة عمى الكقكد األحفكرم في العراؽ ،في الكقت الحاضر حكالي 10.5

مميارات دكالر في عاـ  ،2018كمف المتكقع أف يصؿ إلى  22مميار دكالر بحمكؿ عاـ
. (Dr. Jafar, 2018, p.2) 2023
لدل العراؽ إمكانات لتكليد الكيرباء مف الطاقة الشمسية عمى نطاؽ كاسع في ثمثي
مساحة العراؽ ففي المناطؽ الغربية كالجنكبية تتراكح مدة اإلشعاع الشمسي ما بيف 2800

إلى  3000ساعة في السنة مع أكثر مف  6.5-7كيمك كاط في الساعة /ـ 2باليكـ
كيجعميما منطقتيف مكاتيتيف جدا لالستثمار في بناء محطات الطاؽ الشمسي كالكيركمائية
( حسيف ،2018 ،ص ،)9كيمكف استغالليا بشكؿ أكثر كفاءة لتحقيؽ المسار نحك
االقتصاد األخضر.
-2.1المياه والزراعة:

تتكافر في العراؽ مصادر مياه كثيرة كغزيرة في العراؽ فضال عف مياه نيرم دجمة

كالفرات كركافدىما ىناؾ المياه الجكفية كاألمطار ،يشكؿ معدؿ الكارد المائي السنكم (48.2
مميار متر مكعب) كيشكؿ نسبة  % 32مف مياه نير دجمة فقط بينما نير الفرات أقؿ
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يشكؿ معدؿ الكارد المائي السنكم (  1.01مميار متر مكعب) كيشكؿ نسبة  %3.1مف مياه
نير الفرات فقط أضؼ إليو المياه الجكفية .بسػػبب المشػػركعات التركيػػة كعدـ كجػػكد اتفػػاؽ
دكلػػي بيػػف الدكؿ المتشاطئة عمى ىذه األنير بش ػأف تقسيـ كاسػػتغالؿ الميػػاه ،فإف العػراؽ
سكؼ يعػاني مف عجػز بنحػك  10مميارات متر مكعب كيكاجو مشكمة كسيككف مكقفو
محرجػا فػي السػنكات القادمػة؛ فثمة إحصائية تشير إلى أف عدد سكاف العراؽ سيككف في

سنة  2048ـ بحدكد  85مميكف نسمة كعندىا تبمغ احتياجاتو مف المياه بحػدكد  67مميػار
متػر مكعػب سػنكيا كمػا لػـ يػتـ التكصػؿ إلػى اتفػاؽ مػع تركيػا كسكريا كايراف لتغذية العراؽ
مف المياه (كتكت،2010 ،ص.)36
ىنالؾ مكارد مياه غير تقميدية منيا مياه الصرؼ الصحي المعالجة الستخداـ

زراعة أنكاع معينة مف األشجار كاألحزمة الخضراء في الطرؽ كالمتنزىات العامة تساعد
عمى تمطيؼ الجك في المدف الحضرية .كمياه الصرؼ الزراعي كاستخداـ مياه المنازؿ في
تحسيف إ دارة ككفاءة استخداـ المياه مف خالؿ استخداـ الطرائؽ الحديثة في الرم كالزراعة
معا فضال عف المياه الرمادية تعد مكردان بديال لالستخداـ في القطاع الزراعي إذا تـ

استغاللو بالشكؿ المالئـ .إذ تشكؿ ( )%80-50مف مجمؿ مياه الصرؼ المنزلي

كمعالجتيا كاعادة استعماليا ألكثر مف  100متر مكعب ( 500برميؿ) (ك ازرة البيئة،
 ،2013ص.)6
ناتج القطاع الزراعي بمغ أدنى حدكده بكاقع ( )4.2ترليكنات دينار قبؿ عاـ 2003
كبيذا تقدر نسبة مساىمة القطاع الزراعي في الناتج المحمي االجمالي بػ ( .)%4.8إف

ضعؼ إسياـ القطاع في عاـ  2003يعزل إلى عدـ االستقرار السياسي كىجمة العدكاف
الثالثي إلى جانب تراجع النشاط االقتصادم كازداد ضعؼ المساىمة أكثر خالؿ مدة
البحث (.)2019-2004بمغت أعمى مساىمة في عاـ  2010بمغﺕ ) (9.4%مف الناتج
المحمي اإلجمالي .تفعيؿ ىذا القطاع الحيكم يحتاج إدارة قكية كجريئة إلدارة القطاع

ثـ تحقيؽ التنمية المستدامة.
األخضر الذم ىك أساس بناء اقتصاد حميؼ لمبيئة كمف ّ
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 -3.1األداء البيئي:

مجمعة في
يقيس حالة البيئة عمى المستكل الكطني .كىك يستند إلى  24مؤ ّش نار ّ
التنكع البيكلكجي
نكعية اليكاء كالمياه كالصرؼ
 10فئات:
ّ
ّ
الصحي كالمعادف الثقيمة ك ّ
كتمكث اليكاء كالمكارد
كالمحميات
ّ
الطبيعية كالغابات كمصائد األسماؾ كالمناخ كالطاقة ّ
المائية كالزراعة.

يعاني العراؽ مف انخفاض مستكل األداء البيئي عمى مستكل العالـ إذ لـ يتخطَ

مؤشر األداء عف 65كىذا ضعؼ كبير كتدني في استخداـ المكارد كيحتؿ العراؽ مستكل
 115مف بيف  179دكلة مدرجة في حساب مؤشر األداء البيئي لعاـ  2016كانخفض
خالؿ عاـ  2018إلى مستكل  152مف أصؿ  180دكلة

(Yale Center for

).Environmental Law & Policy, 2016.2018, p.10
تتمتع المممكة العربية السعكدية بزيادة خطية في معدالت البحث منذ عاـ 2008
( )1.67في المائة متكسط مساىمات الكثيقة السنكية في السنة)  ،تمييا المغرب ()0.59

في المائة كالعراؽ ( )0.35في المائة كقطر ( )0.18في المائة .نتائج المشركعات البحثية

كالمنشكرات العربية ناد انر ما تنعكس في سياسات البمداف ،كناد انر ما تسيـ في إيجاد حمكؿ

لممشكالت البيئية أضؼ إلى ذلؾ الحركب كالصراع السياسي أىمؾ الكثير مف البيئات
العربية فقد سجمت أعمى ما يمكف في سكريا ( ،)٪96لبناف ( )٪91كاليمف ( )٪90كتكنس

كليبيا( )٪78كالعراؽ ( )٪74كمصر ( .)٪66ما انعكس سمبا عمى الكضع البيئي في تمؾ
الدكؿ ).(SAAB, 2017. p.15
 .2تحديات االقتصاد االخضر في العراق:

التحديات الرئيسة التي تكاجو الحككمات الكطنية في تنفيذ المبادرات المعنية
إف أىـ
ّ

التقدـ نحك بمكغ أىدافيا المنشكدة .كمع
باالقتصاد األخضر يكمف في كيفية قياس مسار ّ
أنو ال تكجد مجمكعة مف المؤ ّشرات المتّفؽ عمييا دكليان لقياس مسار التق ّدـ نحك إقامة
االقتصاد األخضر ،فإنو يمكف أف تنقسـ إلى ثالثة مؤشرات رئيسة ىي (برنامج األمـ

المتحدة لمبيئة ،2011 ،ص:)6

حصة االستثمارات القطاعية أك التجميعية التي
 المؤ ّشرات االقتصادية ،كمنيا مثالن ّالتمكث؛ أك كذلؾ
تسيـ في كفاءة استخداـ المكارد كالطاقة أك في تخفيض النفايات أك ّ
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المقررة بشأف
حصة الناتج القطاعي أك التجميعي أك العمالة ،التي تفي بالمعايير
ّ
القابمية إلى االستدامة.
 المؤ ّشرات البيئية التي تتعمؽ بالنشاط االقتصادم ،كمنيا مثالن كفاءة استخداـ المكاردالتمكث إما عمى المستكل االقتصادم القطاعي أك عمى المستكل
أك مدل كثافة ّ

االقتصادم الكمي (كيمكف التعبير عف ىذه المؤشرات ،عمى سبيؿ المثاؿ ،بكمية
الطاقة أك المياه المستخدمة إلنتاج كحدة بعينيا مف الناتج المحمي اإلجمالي).

التقدـ كالرفاه االجتماعي ،كمنيا مثالن المجاميع
 المؤ ّشرات التجميعية بشأف مسارّ
تعبر عف استيالؾ رأس الماؿ الطبيعي ،بما في ذلؾ تمؾ
االقتصادية الكمية التي ّ
المؤ ّشرات المقترحة في أُطر العمؿ الخاصة بالمحاسبة البيئية كاالقتصادية ،أك
المسماة "ما بعد الناتج المحمي اإلجمالي" ،التي يمكف أف
المقترحة ضمف المبادرة
ّ
تعبر عف البعد الصحي كمختمؼ األبعاد األخرل الخاصة كالرفاه االجتماعي.
ّ
يكاجو العراؽ ثالثة تحديات أساسية ،كىي متشابكة كمتصمة ببعضيا كيجب العمؿ

عمى حميا بشكؿ متالزـ كمتكاز كىي أحادية المكارد كاألمف الغذائي كمكافحة الفساد.
أ-

أحادي الموارد :إف العراؽ ليس مف ضمف الدكؿ أحادم المكارد فيك متنكع كغزير

بالمكارد إال أف سكء السياسات االقتصادية كادارة المكارد كتعرض الدكلة إلى الحركب

كاالعتداءات المتكررة مف قبؿ الدكؿ الغربية كدكؿ الجكار أدل إلى اعتماده بشكؿ
كبير خالؿ حقبة البحث عمى مكرد كحيد كىك النفط كىك مكرد متقمب يعاني مف

التذبذب أضؼ إلى ذلؾ يستخرج كيسكؽ بعيدا عف االىتماـ بالتنمية المستدامة.
ب -األمن الغذائي :يعاني العراؽ مف فقداف األمف الغذائي بعد  2003بسبب االعتماد
عمى استيراد المكاد الغذائية كالمنتجات الزراعية مف دكؿ الجكار أضؼ إلى ذلؾ رفع

دعـ الدكلة لممزارعيف كعدـ تشجيع أك تحفيز الزراعة لعدـ الجدكل االقتصادية منيا
مف كجية نظر المزارع مما أدل إلى تجريؼ العديد مف األراضي الصالحة لمزراعة

فضال عف فقداف القرار الكطني االقتصادم كالسياسي المستقؿ كتكمف خطكرة ىذه

المشكمة في تقدير حجـ التبعية الغذائية لمعالـ الخارجي تصؿ إلى ()%81.6
(البغدادم ،2014 ،ص.)16
ج -الفساد المالي واإلداري :إف الفساد المالي كاالدارم يستشرم في جسد االقتصاد
العراقي كيتشعب في مفاصمو إذ يضعؼ الفساد اإلصالحات التنمكية ككذلؾ القدرة
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التنافسية مف خالؿ تقارير لييأة النزاىة العراقية ،فإف ىناؾ خسائر تقدر بػ 250

مميار دكالر.

كمف بيف األمثمة عمى فساد العقكد كالمشتريات ،ما كشفت عنو ىيأة النزاىة
مف معمكمات حكؿ عقد سرم لشراء سالح مف صربيا بقيمة  833مميكف دكالر ،كقد
كبير في سبتمبر/أيمكؿ .2007
تكلى إنجاز العقد كفد يضـ  22مسؤكنال عراقيًّا نا
فضال عف الفساد الحككمي الستنزاؼ المكارد الحككمية في التعيينات بالكظائؼ
العامة فنسبة قد تزيد عف  %80مف حجـ المكازنة تذىب لمنفقات التشغيمية
كمعظميا ركاتب لممكظفيف الذيف ِّ
يشكؿ (القضائيكف) نسبة غير معمكمة منيـ،
تذىب لجيكب الفاسديف .كقد بمغت قيمة الركاتب كما في حكميا  58.5تريميكف
دينار عراقي (نحك  50مميار دكالر) في مكازنة العاـ ِّ 2019
لتشكؿ نسبة %61.1
مف مجمكع اإلنفاؽ التشغيمي الجارم ،يبرز األمر كذلؾ في تزايد معدالت الفقر؛ إذ
تشير تقديرات البنؾ الدكلي إلى أف معدؿ الفقر عمى كفؽ خط الفقر المحدد بػ 3.2
دكالرات" في اليكـ ىك  ،?17.9ككشفت ك ازرة التخطيط في سبتمبر/أيمكؿ 2017
عف ارتفاع نسبة الفقر في البالد إلى نسبة  %30كىدر مكارد قطاع التعميـ

كالصحة كتفشي البطالة كميا عكامؿ تؤدم إلى فشؿ التنمية (الشماع ,ىماـ،
 ،2019ص.)23
 -3قياس العالقة بين االقتصاد األخضر والتنمية المستدامة في العراق لممدة (-2004
:)2012

 -1.3توصيف العالقة بين االقتصاد األخضر والتنمية المستدامة:

إف عمؿ االقتصاد القياسي يبدأ أكال بتكصيؼ المتغيرات الخاصة بالظاىرة

المدركسة كفي االقتصاد األخضر ىناؾ مؤشرات يمكف اعتمادىا منيا المؤشر البيئي
الممثؿ بحجـ غاز ثاني أككسيد الكاربكف  ،CO2كالمؤشر اآلخر اقتصادم كالممثؿ بحجـ
اإلنفاؽ الحككمي لمبيئة أك التخصيصات المالية لمك ازرة البيئة كالتي أغمبيا تشغيمية تشكؿ
ركاتب مكظفيف في أغمب األحكاؿ .كيرمز لو ( .)GEأما المتغير لمتنمية المستدامة
كالمعتمد عمى المؤشرات (صبرينة  ،تقرارت ،ك رشاد )2017 ،التالية:

 -المؤشر البيئي :ممثؿ بنصيب الفرد مف األراضي الزراعية كيرمز لو (.)PcaL
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 المؤشر االقتصادم :ممثؿ بنصيب الفرد مف الناتج المحمي اإلجمالي (.)Pcgdp المؤشر االجتماعي :ممثؿ بمعدؿ االلتحاؽ بالمدارس المتكسطة كاإلعدادية (.)Techبعد تحديد أىـ متغيرات العالقة بيف االقتصاد األخضر كالتنمية المستدامة البد مف
تقدير العالقة.
 -3.2تقدير ومناقشة النتائج:

أ -اختبار االستقرارية (:)STATIONARY

باعتماد اختبار جذكر الكحدة لممتغيرات كافة

لبياف

استق اررية المتغيرات عند

المستكل ) I(0كما مبيف في الجدكؿ (.)1
جدول( :)1اختبار جذور الوحدة الستقرارية المتغيرات قيد الدراسة عند المستوى
مقطع كاتجاه زمني

بمقطع صادم

بدكف مقطع كاتجاه
زمني

اختبار دكي فكلمر
ADF
المتغيرات

***-3.876

***-4.528

-0.0079

Co2

-3.2129

***-2.938

***-2.657

GE

-3.388

-0.438

-1.208

Pcal

-0.740

-1.372

0.043

Pcgdp

***-142.913

***-90.928

***-11.392

Tech

-4.728

-3.959

-2.728

%1

-3.759

-3.081

-1.966

%5

-3.324

-2.681

-1.605

%10

(τ(critical values

المصدر :مف اعداد الباحثتيف باستخداـ برنامج .Eviwes 9

يكضح جدكؿ ( )1نتائج اختبار ديكي فكلمر المكسع كتشير إلى أف السمسمة الزمنية

لنسبة المتغيرات كافة مستقرة عند المستكل لثالثة نماذج المستخدمة في التقدير بمستكل
معنكية ( ،)%10،%5،%1بالتالي فيي متكاممة مف الدرجة صفر ) I(0بينما السالسؿ
الزمنية لكؿ مف () Pcal,Pcgdpغير مستقرة عند المستكل لمنماذج الثالثة المستخدمة في

تقدير اختبار ديكي فكلر لجذكر الكحدة ،كبأخذ الفرؽ األكؿ ليا نجدىا مستقرة عند الفرؽ
األكؿ ،بالتالي فيي متكاممة مف الدرجة االكلى ) ،I(1كذلؾ عند مستكل معنكية ()%1
لمنماذج المستخدمة في تقدير االختبار ،كىذا االختالؼ في درجة التكامؿ يدفع الى اعتماد
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نمكذج التكامؿ المشترؾ لتحميؿ العالقة قصيرة األجؿ كاعتماد نمكذج تصحيح الخطأ

لتقدير العالقة طكيمة األجؿ.

ب-اختبار التكامل المشترك (:)COINTEGRATION

لمعرفة التكازف طكيؿ األجؿ تـ اعتماد اختبار جكىانسكف كمعرفة عدد المتجيات

باالستناد إلى اختبار األثر  Trace testكاختبار القيمة الكامنة العظمى Eigenvalue
 testالختبار فرضية العدـ التي تنص عمى عدـ كجكد عالقة تكاممية عمى المدل الطكيؿ
بيف المتغيرات كاختبار الفرض الذم يتضمف كجكد عالقة كاحدة (متجو كاحد) ثـ كجكد

متجييف كىكذا...

يكضح الجدكؿ ( )2أنو يمكف رفض الفرضية المتضمنة عدـ كجكد متجو تكاممي
مشترؾ بيف المتغيرات إذ بمغت قيمة اختبار األثر (  )41.92كىي أكبر مف القيمة الحرجة
كما أف ىناؾ كجكد متجو كاحد بيف المتغيرات عمى األقؿ ألف قيـ اختبار األثر البالغة
( )16.609ىي أكبر مف القيمة الحرجة كبذلؾ معنكية العالقة طكيمة األجؿ بيف المتغيرات

مف االقتصاد األخضر إلى التنمية المستدامة عند مستكل  %5فضال عف القيمة تعطي
القرار ذاتو أم كجكد متجو كاحد متكامؿ .كالعالقة ايجابية بيف االقتصاد األخضر كالتنمية
المستدامة.
جدول( )2تكامل المشترك لنموذج جوهانسون
فرضيات

القيـ االحصائية

القيمة الحرجة عند

عدد المتجيات

لالختبار

مستكل %5

* None

41.92092

15.49471

0.0000

* At most 1

16.60941

3.841466

0.0000

فرضيات

عدد متجيات التكامؿ

القيمة العظمى

القيمة الحرجة عند
مستكل %5

االحتمالية

النتيجة
قبكؿ الفرض ال يكجد متجو
قبكؿ الفرض يكجد متجو
كاحد متكامؿ

االحتمالية

* None

25.31151

14.26460

0.0006

* At most 1

16.60941

3.841466

0.0000

قبكؿ الفرض ال يكجد متجو
قبكؿ الفرض يكجد متجو
كاحد متكامؿ
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كيؤكد جدكؿ ( )3أف التكازف يتحقؽ خالؿ المدل الطكيؿ اعتمادان عمى اإلشارة

السالبة لنمكذج تصحيح الخطأ كأف معامؿ التحديد  R2بمغ ( )%84كىذه جكدة تطابؽ
عالية لمنمكذج المقدر.
جدول ( :)3تقدير معادلة تصحيح الخطأ
Sample (adjusted): 2007 2019
Included observations: 13 after adjustments
Standard errors in ( ) & t-statistics
CointEq1
Cointegrating Eq:
)CO2(-1

1.000000

)GE(-1

-4.52E-10
)(3.2E-10
][-1.42795
-11.31927
)D(CO2
-0.840589
)(0.23193
][-3.62430

)D(GE
-1.65E+08
)(9.1E+08
][-0.18133

))D(CO2(-1

-0.226825
)(0.51719
][-0.43857

1.66E+09
)(2.0E+09
][ 0.81948

))D(CO2(-2

0.193939
)(0.34462
][ 0.56275
-2.24E-10
)(1.4E-10
][-1.62229

7.16E+08
)(1.4E+09
][ 0.52930
-0.926560
)(0.54216
][-1.70903

))D(GE(-2

-2.37E-10
)(1.1E-10
][-2.23277

-0.597844
)(0.41631
][-1.43606

C

7.485593
)(14.6393
][ 0.51134

7.47E+10
)(5.7E+10
][ 1.30100

PCAL

0.837911
)(19.6980
][ 0.04254

7.18E+09
)(7.7E+10
][ 0.09293

C
Error Correction:
CointEq1

))D(GE(-1
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PCGDP

-1.13E-06
)(1.3E-06
][-0.86497

5462.373
)(5132.96
][ 1.06418

TECH

-1.34E-05
)(0.00013
][-0.10267

-750608.8
)(510816.
][-1.46943

0.849332
R-squared
0.547997
V Adj. R-squared
17.25129
Sum sq. resids
2.076734
S.E. equation
2.818560
F-statistic
-20.28530
Log likelihood
4.505430
Akaike AIC
4.896549
Schwarz SC
0.163846
Mean dependent
3.088944
S.D. dependent
)Determinant resid covariance (dof adj.
Determinant resid covariance
Log likelihood
Akaike information criterion
Schwarz criterion

0.555314
-0.334058
2.66E+20
8.15E+09
0.624389
-307.4579
48.68583
49.07694
3.74E+08
7.05E+09
1.46E+20
1.38E+19
-323.3622
52.82495
53.69410

المصدر :مف إعداد الباحثتيف باستخداـ برنامج .Eviwes 9

 -VIاالستنتاجات:

 -1يمكف االقتصاد األخضر مف تحقيؽ تنمية متكازنة تضمف تحقيؽ االزدىار
االقتصادم كمعالجة الفقر كتحقيؽ المساكاة االجتماعية.
 -2تتضمف عممية االنتقاؿ نحك االقتصاد األخضر كضع سياسات تخدـ كتحقؽ عممية
االنتقاؿ نحك ىذا النكع مف االقتصاد.
 -3يكاجو التحكؿ نحك االقتصاد األخضر عدة تحديات يتمثؿ أبرزىا في ارتفاع تكاليؼ

ىذا التحكؿ كعمى األخص بالنسبة لمدكؿ النامية فضال عف نقص المكارد سكاء كانت

مالية أـ بشرية أـ تكنكلكجية.
 -4إف العالقة طكيمة األجؿ ايجابية بيف االقتصاد األخضر كالتنمية المستدامة إذ أعطى
اختبار جكىانسكف أف ىناؾ عمى األقؿ متجو التكامؿ كاحد ذا اتجاه مف االقتصاد

األخضر الى التنمية المستدامة.
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 -5إف العالقة بيف االقتصاد األخضر كمؤشر التنمية االقتصادم كاالجتماعي كالبيئي
يأخذ عالقة ايجابية خالؿ المدل القصير.

 -VIIالتوصيات:

 -1إعداد دراسة شاممة كعممية لمتطمبات التحكؿ نحك االقتصاد األخضر كأسمكب
لتحقيؽ التنمية المستدامة كطمب الدعـ مف المؤسسات الدكلية لتحقيؽ ذلؾ.
 -2دعـ منظمات المجتمع المدني العاممة في مجاؿ التنمية المستدامة كاالستفادة منيا
لتحقيؽ أىداؼ الكصكؿ إلى ذلؾ.

 -3العمؿ عمى تشجيع البحث العممي كدعـ براءات االختراع كعمى األخص المرتبطة
بالتحكؿ نحك االقتصاد األخضر.
 -4نشر الكعي البيئي بيف أفراد المجتمع مف خالؿ كسائؿ اإلعالـ.

 -5إعداد البنية التحتية الالزمة لمنيكض باالقتصاد األخضر كتحقيؽ التنمية المستدامة.

 -VIIIقائمة المراجع:

 .1أبك السعد ،ساندم صبرم ،مارينا عبدالمسيح ،منى حسيف ،نانسي ناجي ،كميرنا عبد
المسيح 15( .حزيراف .)2017 ,االقتصاد األخضر كأثره عمى التنمية المستدامة في
ضكء تجارب بعض الدكؿ :دراسة حالة مصر .تـ االسترداد مف المركز الديمقراطي

العربي.http//democraticac.de/?p=47167 :

 .2أبك عمياف ،حساـ محمد .)2017( .االقتصاد األخضر كالتنمية المستدامة في
فمسطيف .قسـ االقتصاد .غزة :جامعة األزىر.
 .3استيبانياف ،ىارم .)2018( .الطاقة الشمسية في العراؽ :مف البداية إلى التعكيض.
(مركز البياف لمدراسات كالتخطيط ،المترجمكف) مركز البياف لمدراسات كالتخطيط.

 .4األمـ المتحدة .)2019( .االقتصاد األخضر في الجزائر فرصة لتنكيع اإلنتاج
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