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السياق والدواعي

أ
ّ
صنــف مؤتمــر ريــو  20 +للتنميــة المســتدامة المنعقــد فــي يونيــو  2012االقتصــاد الخضر ضمــن االهتمامــات الدولية
والنتــاج الحاليــة المرتبطــة بالنمــو االقتصــادي والديمغرافــي أدت
ذات أولويــة ،فقــد أشــار إلــى أن أنمــاط االســتهالك إ
أ
إلــى إالفـراط فــي اســتغالل المــوارد الطبيعيــة مصحوبــا بإضـرار جســيم بالبيئــة وبتــوازن النظمــة الطبيعيــة .وبالتالــي
تكتســي الحكامــة البيئيــة الجيــدة وترشــيد نــدرة المــوارد أهميــة حاســمة فــي ظــل ارتفــاع خطــر الهشاشــة أمــام تغيــر
وال كراهــات االقتصاديــة والميزانيــة.
المنــاخ إ
أ
ويســعى االقتصــاد الخضــر إلــى التوعيــة بقيمــة الرأســمال الطبيعــي الــذي يمثــل ركيــزة االقتصــاد .ويســعى أيضــا
إلــى تحســين فعاليــة اســتخدام المــوارد الطبيعيــة ،وتقليــص المخاطــر البيئيــة تقليصــا ملحوظــا ،وتوفيــر فــرص الشــغل
أ
ومصــادر جديــدة للدخــل ،وبالتالــي تحســين رفــاه إالنســان .1ويعتمــد االقتصــاد الخضــر علــى مفهــوم التنميــة
أ
المســتدامة ،وهــي مقاربــة شــاملة ثالثيــة البعــاد :البعــد االقتصــادي ،والبعــد البيئــي ،والبعــد االجتماعــي .وسيســاهم
أ
أ
االقتصــاد الخضــر فــي بلــوغ الهــداف المســتقبلية للتنميــة المســتدامة.
أ
وتبيــن الجهــود التــي بذلتهــا المؤسســات الدوليــة والجهويــة 2فــي الســنوات الخيــرة بــأن االنتقــال البيئــي لالقتصــاد
كفيــل بــأن يوفــر خزانــا جديــدا مــن فــرص الشــغل ،وسييســر الرفــع مــن تنافســية المقــاوالت وبالتالــي ،تنافســية
أ
االقتصــاد .وتعتبــر الدراســة «رؤيــة  »2050التــي أنجزهــا المجلــس العالمــي للعمــال التجاريــة مــن أجــل التنميــة
أ
المســتدامة 3بــأن إنشــاء القيمــة فــي قطاعــات النشــطة المرتبطــة ارتباطــا وثيقــا بالبيئــة (الطاقــة ،والزراعــة ،والمــاء،
وغيرهــا) ســيرتفع بحوالــي  41.000مليــار دوالر بحلــول .2050
أ
وســبق للعديــد مــن بلــدان العالــم ،الســيما فــي أفريقيــا ،أن اعتمــدت اســتراتيجيات االقتصــاد الخضــر أو النمــو
أ
الخضــر ،فــي حيــن انخــرط غيرهــا فــي عمليــة تدريجيــة «للتعلــم» تهــدف إلــى فهــم الرهانــات ،والفــرص ،وأيضــا
بالصالحــات ،التــي يمكــن أن تترتــب عــن هــذا االنتقــال ،وذلــك أخــذا بعيــن االعتبــار ســياقات
التأثيـرات المرتبطــة إ
كل منهــا (المــوارد ،والقــدرات المؤسســية والبشــرية ،والرهانــات )... ،وأولوياتهــا مــن حيــث التنميــة .ونجــد هــذا
التوجــه فــي بلــدان شــمال أفريقيــا التــي تواجــه تحديــات رئيســية مــن حيــث التنويــع والتنافســية االقتصادييــن،
أ
والتصنيــع ،وتوفيــر فــرص الشــغل المســتدامة ،الســيما للشــباب ،والمــن الطاقــي والغذائــي ،وتقليــص الفــوارق
االجتماعيــة والمجاليــة ،وتخطيــط التنميــة الحضريــة والمناطــق الســاحلية ،والتكيــف مــع تغيــر المنــاخ ،وحمايــة
أ
البيئــة ،والتدبيــر الرشــيد للمــوارد الطبيعيــة والنظمــة البيئيــة الحساســة.
ويعتمــد أداء بلــدان شــمال أفريقيــا االقتصــادي اعتمــادا قويــا علــى اســتغالل مواردها الطبيعيــة (اســتخراج المعادن،
وتحويــل الفوســفاط ،والصناعــة الزراعيــة الغذائيــة ،وإنتــاج الطاقــة ،والصناعــات ،والســياحة) التــي ال ترقــى قيمتهــا
أ
المضافــة إلــى إالمكانــات الحقيقيــة .ويهــدد الضغــط المطــرد الــذي تحدثــه النشــطة إالنتاجيــة علــى الرأســمال
أ
والف ـراط فــي اســتغالل المــوارد ،والتلــوث،
الطبيعــي الك مــن تــوازن النظمــة البيئيــة (فقــدان التنــوع البيولوجــي ،إ

أ
 1تعريف برنامج المم المتحدة للبيئة .www.unep.org/greeneconomy
أ
أ
 2منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ،برنامج المم المتحدة للبيئة ،منظمة العمل الدولية ،منظمة المم المتحدة للتنمية الصناعية ،منظمة
أ
أ
أ
أ
أ
الغذية والزراعة ،مؤتمر المم المتحدة للتجارة والتنمية ،اللجنة االقتصادية لفريقيا ،مصرف التنمية الفريقي ،البنك الدولي ،معهد المم المتحدة
أ
أ
لبحوث التنمية االجتماعية ،المنتدى العربي للبيئة والتنمية ،وكالة التعاون اللمانية ،المخطط الزرق.
أ
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أ
وتغيــر المنــاخ) ،ورفــاه إالنســان (الصحــة ،والمــن ،والدخــل ،والهجــرة) ،واالســتدامة االقتصاديــة ،ويؤثــر ســلبا علــى
أ
إالنفــاق العمومــي ،بالنظــر للتكاليــف البيئيــة ذات الصلــة .وفــي الجزائــر ،تت ـراوح كلفــة الض ـرار المرتبطــة بتغيــر
المنــاخ مــا بيــن  1,3و 4,3بالمائــة مــن الناتــج المحلــي إالجمالــي ســنة ( 2009المصــدر :الوكالــة الوطنيــة المعنيــة
بتغيــر المنــاخ) وتــم تقديــر الخســائر االقتصاديــة والتكاليــف إالضافيــة للصحــة العموميــة المرتبطــة بتدهــور البيئــة فــي
 7,23بالمائــة مــن الناتــج المحلــي إالجمالــي ســنة ( 1998المصــدر :وزارة إالعــداد الترابــي والبيئــة .)2002 ،وبلغــت
الكلفــة إالجماليــة لتدهــور المــوارد المائيــة فــي تونــس  0,6بالمائــة مــن الناتــج المحلــي إالجمالــي (المرصــد التونســي
للبيئــة والتنميــة المســتديمة.)2004 ،
وبالتالــي ،يتعيــن علــى الحكومــات والمقــاوالت أن تعمــل معــا علــى المحافظــة علــى المــوارد الطبيعيــة ،وتحــد
مــن انبعاثــات الغــازات الدفيئــة وتوجــه االســتثمارات نحــو تطويــر الشــعب الجديــدة .ومكنــت مختلــف الدراســات
التــي أنجزتهــا بلــدان شــمال أفريقيــا مــن تحديــد عــدة قطاعــات ذات أولويــة مثــل الطاقــات المتجــددة ،والفعاليــة
الطاقيــة ،ووســائل النقــل النظيفــة ،وإعــادة التدويــر ،واســتعادة النفايــات المنزليــة والزراعيــة ،وتدبيــر الميــاه والصرف
الصحــي ،والزراعــة المســتدامة ،والســياحة الخضـراء ،والصناعــة والخدمــات ذات الصلــة بالبيئــة .ففــي الجزائــر مثال،
يمكــن أن توفــر شــعبة «اســتعادة النفايــات المنزليــة» (مــا مجموعــه  6,1مليــون طــن ،ال تتــم حاليــا إعــادة تدويــر
إال  5بالمائــة منهــا) مبلــغ معامــات يقــدر بحوالــي  23مليــار دينــار جزائــري ،أي  230مليــون أورو .4وتشــير دراســة
اقتصاديــة أنجزهــا معهــد ميلينيــوم 5ســنة  2012أن اســتثمارا أخضـرا بقيمــة  2بالمائــة مــن الناتــج المحلــي إالجمالــي
ممتــد علــى خمــس ســنوات يمكنــه أن يوفــر حوالــي  300.000منصــب شــغل مباشــر فــي تونــس فــي قطاعــات
البنــاء ،والزراعــة ،والطاقــة ،والميــاه ،وهــو مــا ســيمثل أكثــر مــن  9بالمائــة مــن مجمــوع العمالــة .أمــا فــي المغــرب،
فيرتقــب أن يتيــح برنامــج تطويــر الطاقــات المتجــددة (الشمســية والريحيــة) اقتصــاد حوالــي  2,5مليــون طــن مكافــئ
النفــط ،وتفــادي انبعــاث  9,5مليــون طــن مــن ثنائــي أوكســيد الكربــون فــي الســنة.6
أ
والصالحــات
وتضطلــع الدولــة بــدور جوهــري فــي النهــوض باالقتصــاد الخضــر ،عبــر إنشــاء إالطــار العــام المنشــود إ
الالزمــة لتحفيــز االســتثمار ،واالبتــكار وتغييــر ممارســات إالنتــاج واالســتهالك ودعــم بنــاء القــدرات وإبــرام
الش ـراكات بيــن الفاعليــن الرئيســيين (الفاعليــن القطاعييــن ،ومعاهــد البحــث ،والبنــوك ،والمجتمــع المدنــي) .إال
أن القطيعــة مــع نمــوذج «أســلوب العمــل المعتــاد» ال يمكــن أن يتحقــق دون إشـراك عالــم المقــاوالت والصناعــة.
أ
وتتعرقــل إالجـراءات الطوعيــة التــي بــادرت بهــا بعــض المقــاوالت لتقليــص الثــر البيئــي وتشــجيع ممارســات التنميــة
المســتدامة (المســؤولية البيئيــة ،ونظــام التدبيــر البيئــي ،والمســؤولية االجتماعيــة للمقاولــة) عمومــا بعــدم اليقيــن
أ
حــول دورهــا ومســتقبلها فــي بنــاء االقتصــاد الخضــر ،الســيما فيمــا يخــص ســبل تحويــل العائــق البيئــي إلــى فــرص
أ
لتحســين الداء االقتصــادي واالجتماعــي.
أ
وتعــد الصناعــة فاعــا رئيســيا فــي التحــول نحــو النمــوذج الجديــد لالقتصــاد الخضــر والشــامل .ويتعيــن تغييــر نظــام
إالنتــاج لمواجهــة مــا اســتجد مــن تحديــات االنتقــال الطاقــي وترشــيد مــوارد الميــاه والتربــة ،ومحاربــة التلــوث،
أ
 4وكالة التعاون اللمانية – الوزارة الفدرالية للتنمية والتعاون في الميدان االقتصادي – وزارة الصناعة واالستثمار وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
« ،»Etude sur l’employabilité et entreprenariat pour les jeunes et les femmes dans l’économie verte en Algérieآذار/مارس 2012
 5معهد ميلينيوم ،اتحاد النقابات الدولي ،”Growing green and decent jobs« .نيسان/أريل .2012
 6وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة
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أ
وتدبيــر النفايــات ،والمحافظــة علــى التنــوع البيولوجــي والنظمــة البيئيــة .وينبغــي أن تراعــي الصناعــة وترصــد تأثيــر
أنشــطتها علــى البيئــة ،وعلــى المجــاالت الترابيــة والمســتهلكين .ويتعيــن أال ينحصــر هدفهــا فــي تحقيــق المردوديــة،
بــل أن تنخــرط فــي مقاربــة أكثــر اســتدامة ترتكــز علــى االقتصــاد فــي المــواد ،واالبتــكار وتطويــر محــاور التنافســية
الجديــدة .وأخيـرا ،يتعيــن عليهــا تحســين أدائهــا االجتماعــي والمســاهمة فــي المجهــود الوطنــي لتوفيــر فــرص الشــغل،
والتنميــة إالقليميــة ،وتقليــص الفقــر والفــوارق.
أ
ويســعى مكتــب شــمال أفريقيــا التابــع للجنــة االقتصاديــة لفريقيــا إلــى المســاهمة في النقــاش الحالي حــول االقتصاد
أ
الخضــر فــي المنطقــة طبقــا للمهمــة الموكلــة لــه 7وإلــى تشــجيع تبــادل المعــارف ،لذلــك أطلــق هــذا المكتــب مشــاورة
آ
أ
فــي موضــوع «الصناعــة واالقتصــاد الخضــر :الرهانــات والتجــارب والفــاق» .وتهــدف هــذه الدراســة إلــى تقييــم
التـزام المقــاوالت تجــاه مراعــاة االنشــغاالت البيئيــة ومبــادئ التنميــة المســتدامة .وترمــي إلــى تحســين فهــم التموقــع
أ
أ
االســتراتيجي لالقتصــاد الخضــر ،ورهاناتــه وآفاقــه بالنســبة للمقــاوالت .ويتعيــن علــى هــذه الخيــرة إعــادة النظــر
فــي مخططاتهــا إالنتاجيــة لتقليــص أثرهــا البيئــي ،وتحســين التحكــم فــي اســتهالك المــوارد وتحســين تثميــن المــواد
والخدمــات البيئيــة.
أ
ولتقاســم نتائــج هــذه الدراســة ،الســيما مــع الفاعليــن الرئيســيين فــي االقتصــاد الخضــر ،وإثرائهــا ،ينظــم مكتــب
شــمال أفريقيــا اجتمــاع خبــراء يومــي  3و 4آذار/مــارس  2015بالربــاط ،المغــرب.

أهداف اجتماع الخبراء

أ
ويتمثــل الهــدف الرئيســي الجتمــاع الخب ـراء فــي تقييــم التقــدم المحــرز فــي رؤيــة االقتصــاد الخضــر والسياســات
أ
ذات الصلــة فــي شــمال أفريقيــا ،مــن جهــة ،وتحليــل نظــرة المقــاوالت تجــاه االقتصــاد الخضــر وممارســاتها وتطلعاتها
بهــذا الصــدد مــن جهــة أخــرى.
أ
وتتمثل الهداف الفرعية في ما يلي:
أ
•التوعية وتعميق فهم الرهانات والفوائد المرتبطة باالقتصاد الخضر؛

•تقاســم المعــارف عــن السياســات والمبــادرات المتخــذة فــي المنطقة ،وتشــجيع التعاون بيــن الفاعليــن العموميين،
والفاعليــن الخواص وشــركاء التنمية؛
أ
•تحديــد دور المقــاوالت وتطلعاتهــا فــي تشــجيع االقتصــاد الخضــر وصياغــة التوصيــات الراميــة إلــى تحســين
مســاهمتها؛
أ
أ
•إث ـراء التقاريــر القطريــة بشــأن االقتصــاد الخضــر والتقريــر إالقليمــي عــن الصناعــة واالقتصــاد الخضــر فــي
أ
شــمال أفريقيــا التــي أنجزتهــا اللجنــة االقتصاديــة لفريقيــا.

أ
أ
 7أعطى مؤتمر ريو +20خصيصا للجان إالقليمية للمم المتحدة مهمة توفير الدعم لبلدانها العضاء لتسريع بلوغ أهداف التنمية المستدامة ،خصوصا
أ
عبر تشجيع سياسات االقتصاد الخضر.

أ
دور الصناعــة فــي تنميــة االقتصــاد الخضــر في شــمال أفر يقيا
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المشاركون

سيشــارك فــي هــذا االجتمــاع خب ـراء يمثلــون مؤسســات حكوميــة معنيــة بمواضيــع التنميــة المســتدامة واالقتصــاد
أ
أ
الخضــر ،وفاعلــون خــواص ،والمجتمــع المدنــي ،والجماعــات المحليــة ،والوســط ال كاديمــي ،والمنظمــات إالقليميــة
أ
والدوليــة ،إضافــة إلــى ممثليــن عــن منظومــة المــم المتحــدة وشــركاء التنميــة.

أنشطة االجتماع

وســيتم تنظيــم أنشــطة االجتمــاع علــى هامــش االجتمــاع الثالثيــن للجنــة الخبـراء الحكوميــة الدوليــة التابعــة لمكتــب
أ
اللجنــة االقتصاديــة لفريقيــا فــي شــمال أفريقيــا ،وســيتدارس –مــن بيــن مواضيــع أخــرى -العالقــة بيــن «التجــارة
أ
والتصنيــع» وتنفيــذ أجنــدة  2063فــي أفريقيــا .وســتتم النشــطة علــى شــكل جلســات رئيســية وأنشــطة مجموعــات
طيلــة يــوم ونصــف تشــتمل علــى جلســتين مواضيعيتيــن وجلســة ختاميــة يتــم فيهــا عــرض التوصيــات واعتمادهــا.

أ
أ
الجلسة الولى  :الرؤية والسياسات العمومية لتحقيق االقتصاد الخضر

أ
ســتقدم هــذه الجلســة االفتتاحيــة الســياق االســتراتيجي لالقتصــاد الخضــر والتقــدم المحــرز فــي شــمال أفريقيــا،
علــى أســاس ثــاث دراســات تحليليــة قطريــة (الجزائــر ،والمغــرب ،وتونــس) .وستســاعد علــى الفهــم المشــترك
أ
لرهانــات االقتصــاد الخضــر ومزايــاه وســتتيح تشــارك الخب ـرات ذات الصلــة بالسياســات والمبــادرات الحاليــة فــي
والمكانــات.
وال كراهــات إ
هــذه البلــدان مــع فتــح النقــاش بشــأن التقــدم المحــرز فــي باقــي بلــدان المنطقــة ،إ

أ
الجلسة الثانية :دور الصناعة في تنمية االقتصاد الخضر

أ
ســيناقش هــذا االجتمــاع التقريــر عــن الصناعــة واالقتصــاد الخضــر فــي شــمال أفريقيــا ويعمــل علــى إثرائــه.
وستســاعد أعمــال المجموعــات (الجلســات الموازيــة) فــي تعميــق التفكيــر فــي إشــكاليتين رئيســيتين:
أ
أ
أ
•المجموعــة الولــى :السياســات الصناعيــة فــي ســياق االقتصــاد الخضــر (الخصائــص والرهانــات ،والهــداف،
والمبــادئ التوجيهيــة).
•المجموعة الثانية :التنافسية واالبتكار :كيف يمكن إزالة العراقيل؟

الجلسة الختامية :التوصيات الرئيسية واالختتام

أ
ستتطرق هذه الجلسة الخيرة لدراسة التوصيات الرئيسية لحلقة العمل واعتمادها.

النتائج المرتقبة

وتتمثل النتائج المرتقبة من حلقة العمل في ما يلي :
أ
•التوعية وتعميق إدراك الفاعلين الرئيسيين باالقتصاد الخضر والسياسات ذات الصلة ؛
أ
•تحسين فهم الرهانات والعراقيل أمام المقاوالت ،في سياق تشجيع االقتصاد الخضر؛

أ
•صياغة التوصيات الملموسة الرامية إلى تيسير التزام المقاوالت بمراعاة البيئة وبتطوير االقتصاد الخضر.

أ
دور الصناعــة فــي تنميــة االقتصــاد الخضــر في شــمال أفر يقيا
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مخرجات االجتماع

في ختام االجتماع ،سيتم إعداد الوثائق التالية ونشرها:

•تقرير االجتماع الذي سيشمل الخالصات والتوصيات الرئيسية؛
•بيان صحفي ؛

أ
•التقريــر النهائــي للدراســة عــن الصناعــة واالقتصــاد الخضــر فــي شــمال أفريقيــا الــذي سيشــمل النتائــج
والتوصيــات الرئيســية لالجتمــاع.

الوثائق ولغات االجتماع

آ
وســيتم تزويــد المشــاركين بوثائــق االجتمــاع وببرنامــج العمــل فــي أقــرب الجــال .وســتجري أعمــال االجتمــاع
والنجليزيــة والعربيــة ،مــع الترجمــة الفوريــة إلــى هــذه اللغــات الثــاث.
باللغــات الفرنســية إ

تاريخ ومكان االجتماع

ســينعقد االجتمــاع يومــي  3و 4آذار/مــارس  2015بالربــاط ،المغــرب ،فــي إطــار االجتمــاع الثالثيــن للجنــة الخبـراء
الحكوميــة الدوليــة الــذي ســينعقد فــي الفتــرة مــا بيــن  3و 6آذار/مــارس.

المكلفون بالتواصل

منسقة االجتماع

السيدة مريم بكاي
المكلفة بالتنمية المستدامة
mbekaye@uneca.org

المسائل إالدارية واللوجستية
السيدة لطيفة كرمة
lguerma@uneca.org

وثائق االجتماع

السيد محمد مصدق
mmossedd@uneca.org
أ
اللجنة االقتصادية لفريقيا
مكتب شمال أفريقيا
الهاتف 00.212.537.71.56.13 :أو 212.537.71.78.29
srdc-na@uneca.org / www.uneca.org/sro-na

