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 أجندة النمو األخضر 

 OECDالفصل األول من تقرير  

 هيكل مفاهيمي : المدن الخضراء
 ترجمة بتصرف 
 أ.د. مضر خليل عمر 

 

 مدن ال بيئة. تعريف النمو األخضر في 1

 .   يبني هذا القسم تعريفاً عملياً للنمو األخضر الحضري  -12

النمو األخضر  مصطلح  والتهديدات البيئية والمناخية الملحة ، برز  العالمية في مواجهة األزمة المالية  

للوصول إلى  و    .  قادر على تحقيق األهداف االقتصادية والبيئية في آن واحد  جديًداا  تنموي   ا باعتباره نموذج

بالتفصيل ، مع استعراض   "المصطلحين "أخضر" و "نمو تحديد ، تم خضراألالحضري تعريف عملي للنمو 

المقاييس المستخدمة لتحديد اآلثار االقتصادية    قطاعات والتكنولوجيات والممارسات الخضراء ، تليها مناقشةلل

ية والصحية  الفوائد االجتماع  المباشرة وغير المباشرة )نمو الناتج المحلي اإلجمالي ، وخلق فرص العمل ، 

فكالهما )النمو   النمو األخضر ، مناقشة مسألة محورالمدن قى تبوالعامة ، والقدرة التنافسية ، وما إلى ذلك(. 

بالمحصلة  و  غازيةالنبعاثات  الاومحركات استهالك الطاقة  كو،  النشاط االقتصادي    يان فيمركز  و االخضرار( 

 .   االحتباس الحراريظاهرة النهائية 

االقتصادية في المناطق الحضرية ،  االهداف البيئية واالهداف بين   متبادلة كبيرة ثيراتتأألن هناك و

مصطلح "النمو  ان    رغم منوبال .    جمة  اإجراءات التخضير على المستوى المحلي فوائد  ؤدييمكن أن تلذا  

  المدن في جميع أنحاء العالم حكومات  األخضر" لم يتم اعتماده على نطاق واسع من قبل الحكومات المحلية ، و

ها  ى مستقبل أكثر اخضراًرا من خالل دمج األهداف البيئية في استراتيجياتسعى بالفعل إل ي  اال ان هناك من

تظهر مجموعة من النتائج االقتصادية    ستة سيناريوهات للنمو األخضر. ويختتم هذا القسم بتقديم  االقتصادية  

 .  سياسات التخضير على المستوى الحضري المحتملة التي يمكن أن تنتج عن النمو األخضر و

 لماذا النمو األخضر؟  1.1

 األزمة العالمية نتج عنمفهوم 

وتحقيق  العالمية من األزمة المالية  للخروجتتطلع الحكومات إلى النمو األخضر كاستراتيجية للمساعدة   -13

الهيكلية ، بما  لتنفيذ اإلصالحات  ، في الغالب ،  فترات االنتعاش االقتصادي تستخدم  ف.    اقتصادية وبيئية  امكاسب

التي قد تكون باهظ بأن النتائج  عتراف  الا  ويتزايد.  ة  الثمن أو غير فعال  ةفي ذلك تغيير أو إلغاء السياسات 

للقيمة الكاملة  الوحيدة  لتقدم المجتمعي  انتائج  تحدد  االقتصادية ليست بطاقة   ، فهي إعادة تعيين غير مكتملة 

  اغم التركيز على تنف  .    الستهالك واإلنتاج العالميينسات ا مماروإخفاء بعض المخاطر وتكاليف  ،  قتصاد  اللـ

 . ينبع من هذا االعتراف  -النمو األخضر" " أو –االستدامة البيئية مع النمو االقتصادي 

كذلك المدرجة في العديد من الحوافز الوطنية وواالستراتيجيات االقتصادية المركزة على البيئة   تتنوع  -14

وتختلف حزم   العام  النقل  بدًءا من االستثمارات في وسائل   ، المباني    االسترداد على نطاق واسع  مشاريع 
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لتكنولوجيا الطاقة ، واألموال    مختلفة  في الوقود الحيوي المتقدم وأشكاال (R & D) الخضراء والبحث والتطوير 

 .    التحتية ى البنة لمعالجة انهيار أو عدم كفاية إمدادات المياه ومعالجالمخصصة 

القوى العاملة التي    تكوينتسعى إلى  حيث  تدريب وظيفية واضحة ،    افاهدان لبعض االستثمارات  كا

تطوير البنية التحتية    نع. هذا التركيز يختلف  وتنميته    يمكن أن تساعد في دفع النشاط التجاري المرتبط بالبيئة

تمثل أكثر  حيث   مهمة ، حسب البلد ، ولكن يمكن أن تكون والخضراء ومشاريع البحث والتطوير بشكل كبير 

في الصين ، شكلت   .(٪ في كوريا 32٪ في فرنسا ، و  18٪ من إجمالي حزمة التحفيز في بلجيكا ، و 51من  

في بلدان   و  . مليار دوالر أمريكي  586حزمة بقيمة    ٪ من  40استثمارات التحفيز األخضر ما يقرب من  

ومع ذلك ، تصل مجتمعة إلى مليارات الدوالرات في استثمارات جديدة    لكنأخرى ، كانت النسب أقل ، و

  . في معظم الحاالت ، كان التمويل   تحسين جودة البيئة وتقليل استهالك الموارد  تهدف إلى الحفاظ على أو

المناطق  امخصص استثناء    لجميع  الكورية  األخضر  النمو  استراتيجية  ذلك  .  تتضمنعن  ألنها  إجراءات    ، 

الوطنيةمحددة   دون  للمناطق  الملزمة  األحكام  إلى  باإلضافة  مباشر  بشكل  الحضرية  المناطق  على  ف  تتناول 

 .   خمسيةالحكومات تطوير إجراءات سياسة النمو األخضر الخاصة بها في خطط 

ليس هذا    بالنمو األخضر ، ولكن  راهنالمحرك األساسي وراء االهتمام ال  يتغير المناخ ه  مخاطرإن     -15

  . إذا لم يتم اتخاذ إجراءات سياسية جديدة في غضون السنوات القليلة القادمة   هو السبب الوحيد لضرورة العمل

 .ه ازدهار و لمستدامالموارد المطلوبة لالقتصاد اطبيعة لغيّر بشكل ال رجعة فيه ت، سيكون المجتمع قد 

في التوقعات البيئية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي   تقديرهعلى سبيل المثال ، كما تم   - 16

 - : 2030 حتى عام و

 عام   ٪52  تصل إلىو  ٪  37من المتوقع أن تزداد االنبعاثات العالمية من غازات االحتباس الحراري بنسبة    •

نطاق    دي هذا إلى زيادة في درجة الحرارة العالمية فوق مستويات ما قبل الصناعة فييمكن أن يؤ   .2050

عام      2.4  -درجة    1.7 بحلول  مئوية  والجفاف    2050درجة  الحرارة  موجات  زيادة  إلى  يؤدي  مما   ،

ئيسية  التحتية الر   ى والعواصف والفيضانات ، والتسبب في أضرار جسيمة لرأس المال المادي ، بما في ذلك البن

ما  ب  . تختلف التكاليف المقدرة لهذه التأثيرات على نطاق واسع ، ولكنها قد تكون بنفس القدر  المحاصيل  وإنتاج

 .  ٪ من استهالك الفرد عندما تكون جميع التأثيرات السوقية وغير السوقية كذلك14.4يعادل 

. وسيتطلب إنتاج الوقود   االنقراضمن األنواع الحيوانية والنباتية خطر  اكبير امن المحتمل أن يواجه عدد  •

فقدان موائل    ٪ في األراضي الزراعية في جميع أنحاء العالم ، مما يعزز  10معًا زيادة بنسبة  والطعام  الحيوي  

تقديم  ل  كائنات األرض قدرة  . من المحتمل أن يؤدي استمرار فقدان التنوع البيولوجي إلى الحد من    الحياة البرية

 .  رفاهية االنسان القيمة التي تدعم النمو االقتصادي وذات خدمات النظام البيئي 

عدد  فوكذلك تغير المناخ ؛    ستزداد ندرة المياه سوًءا بسبب االستخدام غير المستدام وإدارة الموارد المائية   •

آخر  من المتوقع أن يرتفع بمقدار مليار  األشخاص الذين يعيشون في المناطق المتأثرة باإلجهاد المائي الشديد

 .مليار 3.9إلى أكثر من  ، 

، مع زيادة عدد الخدج   •  الوفيات المرتبطة  و  ستزداد اآلثار الصحية لتلوث الهواء في جميع أنحاء العالم 

. كما ستؤدي أشكال  الضعف  من    وتلك المرتبطة بالجسيمات أكثر،  بمستوى األوزون األرضي أربع مرات  

ادات مياه الشرب ، والمحيطات ، مما يعرض الثروة السمكية  إمد  التلوث األخرى إلى زيادة تدهور األراضي ،

 .  الحيوية للخطر
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إلدارة والتكيف مع هذه التغييرات.    جاهزية  ستشعر البلدان النامية بأكبر قدر من اآلثار البيئية ، وهي أقل - 17

ع أن تكون التكاليف  . من المتوق  بغض النظر عن الموقع  إن تأخير اتخاذ إجراء بشأن هذه القضايا سيكون مكلفًا 

على سبيل المثال ، من المتوقع أن يتكلف تراجع الخط الساحلي في  ف.    المباشرة لتأثيرات تغير المناخ مذهلة

في مستوى    مترارتفاع  مليار دوالر أمريكي لكل    475إلى    مليار دوالر أمريكي  270الواليات المتحدة ما بين  

.    ثلث الناتج المحلي اإلجمالي السنوي  الدول النامية يمكن أن تصل إلىالتكاليف المماثلة في  وسطح البحر ؛  

واألنشطة الصناعية متوقفة بسبب   التجاري اآلثار غير المباشرة قد تعوق النشاط االقتصادي إذا كان النقلاما 

   .  الظواهر الجوية الشديدة

يمكن أن يكون  حيث  الموارد ،    ستدامةا  عدماآلثار االقتصادية لتغير المناخ ، أو التدهور البيئي ، أو     -18

قد تؤدي الضغوط  و.    انتعاش سوق العمل ويقلل من اإليرادات الضريبية  ا علىالستهالك الموارد أيًضا آثار

االبتكارات ، مما  و  التحتية  نى على االقتصاد إلى الحد من فرص االستثمار واستنفاد األموال المخصصة للب

شكل التكاليف  ب  الخسارة االقتصادية ستأتي أيضاف.    المستقبليةالسلبية  ييرات  يجعل البلدان أكثر عرضة للتغ 

التحتية ، وفقدان اإلنتاجية    نىالببسبب    النقل الفاشل  الناتج عنالمخفية ، مثل تكاليف إعادة توجيه حركة المرور  

ث ، وتلف النظام  فقدان الترا و  ، وتوفير المساعدات الطارئة والمستمرة ، وإعادة التوطين وإعادة التدريب ، 

تغير المناخ العالمي    هيفرضما    . باإلضافة إلى ذلك ، ينبع ارتفاع المخاطر وعدم اليقين من  البيئي الحضري

 .عة الصنافي   ستثمارالتكاليف إضافية على التأمين والبنوك والتمويل وامن 

كظواهر قائمة    نهاية المطاف على الرغم من أن هذه التهديدات عالمية في طابعها ، فإنها ستظهر في   - 19

من اإلجراءات التي اتخذتها الهيئات    . قد يتم اشتقاق هذه الحلول  على المكان ، وتتطلب حلواًل محلية للغاية

   مجتمع المنظمات غير الحكوميةو  القطاع الخاص ، على  الحكومية العاملة على مستويات جغرافية مختلفة ، و

(NGO)   هذه التهديدات بشكل استباقي ، ولكن نظًرا لوجود    ية ، التخطيط لمعالجة. من الناحية المثال  واألفراد

مزيد من فالإرث السلوك الماضي وقرارات السياسة والتكنولوجيا ،    العديد من المشكالت البيئية بالفعل مثل

 .   التأخير ليس خياًرا

 البحث عن نموذج تنموي جديد 

المكاسب من  ف.  المستدام ظر في مصادر النمو طويل األجلإلعادة الن افي أعقاب الكساد ، فُتحت فرص  - 20

كانت دراماتيكية ، مما أدى إلى تحسينات كبيرة في    النمو ، رغم توزيعها بشكل غير متساو حول العالم ، 

. ومع ذلك ، هناك أسئلة حول قدرة النموذج الحالي للنمو االقتصادي على تعزيز االزدهار    ظروف المعيشة

 . الطويلعلى المدى 

لمتطلبات وفقًا  البيئية  األنظمة  من  واسعة  مجموعة  مرونة  اختبار  اآلن  العالمي    يتم  السكاني  النمو 

مليارات شخص )في    9احتياجات الطاقة والغذاء لـ    هذايشمل . و  السريع وزيادة مستويات النشاط االقتصادي

ت ضغط متزايد ، وبدون إجراءات  . إمدادات المياه تح   2050  بشكل متزايد( في عام  و المناطق الحضرية  

  م في المناطق الشديدة اإلجهاد المائي بحلول عا  من المتوقع أن يعيش مليار شخص آخرحيث  سياسية جديدة  

توسيع الفرص االقتصادية لعدد متزايد من سكان العالم ،  :    وهكذا يواجه العالم تحديين مزدوجين   .  2011

 . كت دون اهتمام ، يمكن أن تقوض قدرتنا على اغتنام هذه الفرص التي ، إذا تُر ةيالبيئ الضغوط ومعالجة 

والحفاظ على الموارد الطبيعية ،    البيئي  كنموذج جديد يعزز التنمية االقتصادية مع الحد من التدهور    - 21

. إن نموذج الكفاءة التقليدي يفسح    نموذج التنمية االقتصاديةفي    يوفر النمو األخضر فرصة إلعادة التفكير 
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مع   واالستدامة البيئية ارتباًطا وثيقًا عدالةللتقدم المجتمعي ، حيث ترتبط الكفاءة وال لمجال لتعريف أكثر ثراءً ا

 بعضها البعض .  

االهداف  و  عدالة االجتماعيةعن ال  منفصال  اتقليديا ، كان ينظر إلى الكفاءة االقتصادية على أنها هدف 

  تعظيم معدالت النمو   ور الوصول إلى حد الكفاءة أوتم تكليف السياسة االقتصادية بشكل أساسي بداذ .  ةيالبيئ

لتجنب التداخل مع    ةكون مصممتغالبًا ما    واألهداف البيئية  لعدالةكانت اإلجراءات الحكومية التي تتناول اف.  

مدفوًعا بالنقاش حول تغير المناخ    ،  هذه الرؤيةلعدم االرتياح    ا رغم. ومع ذلك ، هناك نمو البحث عن الكفاءة

كما أن الفجوات     .  التساؤل عن استدامة نموذجنا التنموي وتكراره في العالم الناميفي    يتزايد الرأي العام  .

حول الفصل المفترض بين    التنموية المستمرة والمتنامية ، عبر الدول وداخلها ، تؤدي أيًضا إلى طرح أسئلة

  .  عالم معولم الكفاءة وأهداف العدالة ، وال سيما في سياق

 Rifkin  . بالنسبة الى   يرى البعض أن النمو األخضر ثورة صناعية جديدة     .  مفتوحة  المناقشةما زالت   - 22

نتبعها (2011) التي  الطريقة  في  منهجي  تغيير  مع   ، جديًدا  اقتصاديًا  نموذًجا  نشهد  نحن  الحياة  ل  ،  تنظيم 

تستمر األسواق    حسب سعر النفط العالمي  .   االقتصادية ، واالنتقال إلى ما هو أبعد من الكربون والطاقة النووية

على أعتاب ثورة صناعية    اننافي الصعود ويقترب النفط العالمي من الذروة في العقود القادمة ، وهو يعتقد  

.    تحتية قوية وجديدة للطاقة  ى الطاقات إلنشاء بنفيها  تندمج منها    المتجددةالطاقة  ثالثة حيث تقنيات اإلنترنت و

من أنظمة طاقة الوقود األحفوري القائمة على اقتصاديات الحجم العمودية    الجديد سيحدث تحوالً هذا النظام  

إلى نظام إدارة المركزي قائم على الطاقات المتجددة المكونة من عدد كبير من  والشركات المركزية العمالقة

  أكثر األسواق في  األنظمة البيئية  )مثل الشركات الصغيرة والكبيرة( التي تعمل في شبكات تشبه    الجهات الفاعلة

الرؤية حقيقة أن النمو األخضر سيكون ظاهرة واسعة االنتشار تتعارض مع تكنولوجيا المعلومات  هذه . تؤيد 

. هذه الثورة الصناعية الثالثة سوف تتطلب البيع    ثورة الكهرباء أو البخار أو السكك الحديدية  واالتصاالت ،

إنشاء أعمال تجارية    ت النقل والبناء والكهرباء ، وإنشاء سلع وخدمات جديدة ،إعادة تشكيل قطاعا و  بالجملة

والمناطق  المدن  في  الجديدة  الوظائف  من  الماليين  وتوفير  المؤسسات  ل  جديدة  مع  تعاونية  شبكة  في  تعمل 

 . والجهات الفاعلة األخرى 

 تعريف النمو األخضر على أنه مزيج من األفكار 1.2

 "النمو األخضر".  مفهوم إلى تعريف شامل للنمو األخضر ، من المفيد البدء بتحليلللوصول   -23 

 ما هو "األخضر"؟ 

  تؤكد   غالبًا ما يستخدم مصطلح "األخضر" كمصطلح شامل يشير إلى حماية الموارد والممارسات التي - 24

قدرة الطبيعة على تجديد    على بعض المفاهيم األساسية ، مثل كفاءة الموارد )ال سيما موازنة االستهالك مع

يستخدم   . األنواع األخرىعلى يعتمد البشر ل هذه الموارد( والحاجة إلى حماية النظم الطبيعية التي تقوم عليها

أو قطاعات األعمال ، بما في ذلك   بعض موضوعات السياسة  اللون األخضر أيًضا لإلشارة بشكل عام إلى

األنشطة والتكنولوجيا المرتبطة بـحركة األشخاص والبضائع ؛ إدارة النفايات وإعادة التدوير؛ منع التلوث أو  

صيانة وتفكيك المباني ؛    . الطاقة النظيفة أو المنتجة والمستهلكة بكفاءة ؛ التصميم والبناءه  تخفيف  عالجه أو

دارة الموارد )مثل الهواء والماء واألراضي /  إل  صفةوك   ... ؛ طبيعي    راعة / البستنةاستخراج الموارد؛ الز

الخدمات البيئية )مثل  من    المساحات المفتوحة والغابات / النظم البيئية األخرى ومصايد األسماك( وغيرها

 .التخطيط والهندسة والمراقبة والتمويل والتعليم( 
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والتقنيات واألنظمة الخضراء  التكنولوجيا وأنظمة الممارسات  يقترح البعض التمييز بين الممارسات و    -25

، مما يؤدي في    "المبتذلة" التي تؤدي إلى تدهور النظم اإليكولوجية واختالل التوازن في  استخدام الموارد 

األخرى واألنواع  لإلنسان  نتائج ضارة  إلى  ال  النهاية  في  بين    ، ممارسة  .  الفاصل  الخط  و  فإن  "األخضر" 

وديناميكي نسبي  مفهوم  يُع  "البني"  ال  قد  اليوم  أخضر  أنه  على  إليه  يُنظر  ما  ،  د.  كأذواق   ، غًدا    أخضر 

استخدام الموارد في    التكنولوجيا أو معرفتنا بما يشكل مستويات مقبولة من التلوث أو المستويات المثلى من

  األولية المواد    على  اعتماد  ية أن تصبح أكثر اخضراًرا وكفاءة . عالوة على ذلك ، يمكن للصناعات البن  التغيير 

بعبارات عامة مثل "النشاط    ( ، على سبيل المثال ، اللون األخضر2008. يحدد تشابل )   وعمليات اإلنتاج

 .أثناء استخدام الموارد الطبيعية بكفاءة أكبر االقتصادي الذي يحافظ على الجودة البيئية ويعززها

 ما هو "النمو"؟ 

تكوين الثروة ، مقاسة بإجمالي    النمو يعني فان  من منظور اقتصادي ،  ف.    قابلالنمو" مفهوم معقد بالم  -.26

لمقارنة التغيرات في مستوى الحيوية    أو بعض المقاييس األخرى التي يمكن استخدامها (GDP) الناتج المحلي

تجاوز نصيب الفرد من  المؤشرات التي ت  من  . هناك بالطبع الكثير   االقتصادية في منطقة ما بمرور الوقت 

اآلثار المالية    الناتج المحلي اإلجمالي أو الناتج المحلي اإلجمالي لكل عامل يمكن أن يستخدمها الفرد لقياس

المختلفة  الخضراء  والمبادرات  تكون    للسياسات  أن  إلى  هذه  من  العديد  تميل  أومركزية  .    ة خاص  الموقع 

 :   . يمكن أن تشمل هذه المؤشرات القيمة اإلجمالية للتأثيرات بالمستخدم ، مما قد يجعل من الصعب التأكد من

  التأثيرات االقتصادية المباشرة

ا . قد تختار الكيانات أو األفراد استخدام عدد التغييرات في استخدام المدخالت مما أدى إلى تغيير التكاليف  •

. هذا    السلع أو الخدمات  الخام األخرى( في إنتاج مختلفة )مثل الطاقة والمياه والمواد  الأو مواد اإلدخال    أقل

 ، قد يزيد أو ينقص التكاليف المرتبطة بإنتاج السلعة   يالبيئ التغيير الذي تم تصميمه لتحقيق بعض التحسين 

 . أو الخدمة

حيث يقوم    . التغيير الموازي واحد  التكاليففي  التغيير في مستويات المخلفات / التلوث مما يؤدي إلى تغير     •

اعتماًدا على كيفية تسعير خدمات    .  األفراد أو الكيانات بتقليل النفايات المتضمنة في إنتاج السلع أو الخدمات

     .  وفورات في التكاليف ناتجة عن هذه التغييرات ةأي جمع النفايات أو التخلص منها ، قد تكون موجودة أو ال

تؤثر بعض السياسات  .    ية البيئ  المبادرات  لمنسوبة إلىالتغيير في قيم األصول للممتلكات الفردية أو المناطق ا   •

األصول ، مثل ترقيات المباني الخضراء التي ستزيد  من    والبرامج الخضراء على قيمة العقارات أو غيرها 

المياه التي  في  التحتية للنقل ، واألحزمة الخضراء ، أو تحسينات    ىأو تطوير البن  من قيمة الممتلكات الفردية

 .  تؤثر على قيمة األصول لعدد كبير من العقارات القريبة يمكن

 :التأثيرات االقتصادية غير المباشرة

الواضح تغييرات    يشمل التأثير المالي.    تحسين الجاذبية المحلية بسبب تغير جودة البيئة أو وسائل الراحة   •

. على سبيل    التغيرات في جودة الهواء المحلي ، والغطاء الشجري ، إلخمثل    في جاذبية الموقع نتيجة لذلك

االنتقال الشخصي والتجاري أو قرارات التوسع ، على الرغم من    الى  المثال ، يمكن أن تؤثر جاذبية المدينة

    .  السياسة الخضراء عرضية و / أو يصعب تقييمها قد تكون مبادرات البرنامج أو االرتباط بالتحديد
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تعزز    . التغييرات في مستويات التلوث أو االنبعاثات أو السياسات / البرامج األخرى التي  الصحة العامة   •

نتاجية الموظف بسبب انخفاض  إل  ؤثر على نفقات الرعاية الصحية أو تحسينهاتالسالمة العامة أو الصحة قد  

 . بب المرضالتغيب عن العمل بس

المشاركة في األنشطة الخضراء   • قد يتمتع  ف  .تحسين المرافق الفردية بسبب العيش في مدينة خضراء أو 

مواقعها ، على الرغم من أنه    عن  السمعةتراكم  األفراد أو الشركات الموجودة في مدينة خضراء ببعض مزايا  

لشخصية أو  ايمكن لألفراد أيًضا االستمتاع بزيادة المنفعة    .  قد يكون من الصعب مرة أخرى تحديد هذه اآلثار 

 . السلوكيات الخضراء من  القيمة الذاتية إذا شاركوا في شيء معين

زال تقديًرا تقريبيًا مفيًدا للرفاهية  ا ي مفي حين أن المناقشات حول ما إذا كان الناتج المحلي اإلجمالي     -27

. تعمل منظمة التعاون والتنمية في الميدان    ومع ذلك فإنه يظل المقياس السائد للنمو  جارية ،    المادية هي كذلك

ستتم مناقشته في القسم  والناتج المحلي اإلجمالي لقياس التقدم المجتمعي    االقتصادي على الذهاب إلى ما بعد

 .  )الفصل الثالث من التقرير(    3.3

النمو االقتصاديعال  - 28 بين  التفريق  المهم  ، من  ذلك  ، مع مالحظة أن  ع  وة على  التنمية االقتصادية  ن 

  . في هذا السرد ، تركز جهود التنمية على تحفيز صناعة معينة   نوعية أو ذات قيمة اضيف عناصرت  ةاألخير

 ا في ذلك االقتصاد العام القطاعات أو تحسين العوامل األخرى التي تساعد على خلق اقتصاد أكثر قوة ، بممن  

النمو في اتجاه معين يميز جهود التنمية    . إنه الجهد لتشكيل   مناخ األعمال أو نوعية الحياة لتلك المنطقة في  

توصيف    عند. تم تمييز مماثل    مفهوم النمو االقتصاديلموجه ،  الغير    االقتصادية عن االتجاه المجرد ، و

أنه تغيير ، ويفي    االنمو على  التنمية هي "نوعية"  بينما  الهيكل  تالناتج  ساعد في تعزيز  ييمكن أن    بماغير 

 . االبتكار وتحسين اإلنتاجية

يؤكد على الترابط بين    . النمو األخضر   وأخيرا ، فإن النمو األخضر ليس اسما آخر للتنمية المستدامة - 29

النمو    البيئيةاالهداف  االهتمامات االقتصادية و   ، إلى تحديد أوجه  حيث    األخضر. وهكذا  السياسات  تهدف 

على الفرص لمصادر   افيه سلط الضوء يالبيئية في الطريقة التي التحديات التكامل بين التحديات االقتصادية و

إنه عنصر    اثنان من الركائز الثالث للتنمية المستدامة ،  . كما يركز النمو األخضر على  جديدة للنمو االقتصادي

المستدام التنمية  عناصر  ،  من  العدالة    لها   افمراد  وليسة  قضايا  يتجاهل  األخضر  النمو  أن  يعني  ال  هذا   .

مشتركة للعدالة االجتماعية ؛    اظهر أن بعض مبادرات النمو األخضر يمكن أن توفر منافعقد  و.    االجتماعية

القتصاد    ةكما يحرص صانعو السياسات على ضمان عدم استبعاد العمال األكثر ضعفًا في الفترة االنتقالي  ةكثير

 .   أكثر اخضرارا 

 منطق العمل على نطاق المدينة  1.3

  الدور االقتصادي الفريد للمدن

المدن وأنواعها اقتصاديات  تركيًزا على  النمو  المناقشات حول  استغالل    وامكانية  يجب أن تتضمن 

إلى حد  وعلى المكان ،    معتمدا  بل ؛  مجتزأ  النمو االقتصادي ال يحدث  ف.    الظروف لتعزيز النمو الحضري

 لمناطق الحضريةفي ا،  خاصة    بميزة  والمناطق التي تتمتع في ظروف معينة    ظاهرة تحدث في  النموفكبير ،  

  تتميز المناطق الحضرية بدخل وإنتاجية أعلى و .    تعد المدن من المحركات الحاسمة للنمو الوطني واإلجمالي.  

  يزيد من إمكانية مطابقة المهارات مما  سوق العمل يحدث بشكل طبيعي في المناطق الحضرية  ف.  من غيرها  

فادة  التخلف عن السداد ، واالو  تتكتل الشركات بالمثل ، وتسعى لتقليل مخاطر التعاقدو.    بين العمال والشركات
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له تتيح  المدن  أن  حقيقة  المهرة  امن  العمال  من  أكبر  مجموعة  إلى  الموردين    ادوأعدا  الوصول  من  أكبر 

بسبب اإلنتاجية العالية التي بدورها تجذب المزيد من   . هذه اآلثار التكتلية تغذيها األجور األعلى  والمشترين

 .    لمركزلقوى الجاذبة  الالعمال بحيث يتم تحريك 

على    المدن  وتحصللنجاح أجندة النمو األخضر ،    احاسم  ا هي عنصرفلالبتكار ،    ا مراكز  المدن  وكون

دى إلى رفع ليس فقط المدينة  يؤمن نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي للبلد ، مما    ةغير متناسبحصة  

ي العديد من دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ، يتم إنتاج أكثر  ف. ف  المنطقة اإلقليمية األوسع  ولكن أيًضا

   .  من جميع المناطق٪ 10أقل من  ٪ من الناتج المحلي اإلجمالي الوطني بواسطة 40من 

 المدن مثقلة بالعوامل الخارجية

العوامل الخارجية السلبية بما  ف    .ات المتكتلة ليست بال حدوديومع ذلك ، فإن الفوائد المرتبطة باالقتصاد  -30

التي تعتمد عليها المدينة ، يمكنها ، في بعض    في ذلك االزدحام وتلوث الهواء والماء وضياع النظم البيئية 

. ال يتم استيعاب هذه السمات السلبية من   تنافسية أقل المدن الكبرى الحاالت ، أن تصل إلى نقطة تصبح فيها 

. وهي تشمل ، على سبيل المثال:   وقد تظهر فقط كتكاليف مباشرة على المدى الطويل قبل الشركات واألسر ، 

اليف )أي الشوارع المزدحمة( وفقدان اإلنتاجية بسبب أوقات التنقل الطويلة ؛ تكاليف صحية  التك النقل العالي 

. في  ها  حول كيفية نموالمدينة . ترتبط العوامل الخارجية السلبية أيًضا بتاريخ قرارات  والتدهور البيئي أعلى

اتخذ شكل التوسع    قد  طق الحضريةالعديد من بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ، كان النمو في المنا

في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية في    الحضرية . بشكل عام ، تضاعفت مساحة األراضي في الضواحي

المناطق الحضرية لمنظمة التعاون االقتصادي    النصف الثاني من القرن الماضي ، وفي الغالبية العظمى من

 . ن النواة والتنمية ، نما حزام الضواحي بشكل أسرع م

الطاقة و   -31 الطلب على  تؤثر على  التي  العديدة  الحاسمة  العوامل  تؤثر على   الشكل الحضري هو أحد 

)على    الهتمام يُظهر ضغًطا بيئيًا مرتفعًاأن ا  المالحظ.   مستويات انبعاث الغازاتو  ظاهرة االحتباس الحراري

التي   للفرد(  المثال أعلى نصيب من االنبعاثات  المناطق الحضرية منخفضة  سبيل  فقط في  يمكن أن تحدث 

كثافة سكانية  ببينما يوجد عدد قليل     . ليس في المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية  الكثافة السكانية و

بيئي منخفض ، ال توجد مناطق حضرية مكتظة بالسكانفي    منخفضة ذات    المناطق الحضرية ذات ضغط 

أعلى في المناطق ذات    . وهذا يعني أن احتمال ارتفاع معدل االنبعاثات للفرد كبير بالفعل  انبعاثات عالية للفرد

، فإن الشكل الحضري للمدن ليس شرًطا ضروريًا  الكثافة السكانية المنخفضة لتحقيق انبعاثات أقل    . لذلك 

إلنتاجي للمناطق الحضرية  أو الهيكل ا  الطاقةأسعار  للفرد ، ولكنه عامل حاسم من بين عدة عوامل أخرى ، مثل  

العام النقل  شبكات  ال.    أو  كثافة    حضريةالمناطق  عندما تصبح  والمشي  فأكثر  العام  النقل  على  أكثر  تعتمد 

  ، الدراجات  إلى احينها  وركوب  الكربون  انبعاثات  لذلك ال توجد مناطق حضرية مكتظة    نخفاضالتميل   .

 .  بالسكان ذات معدل انبعاثات مرتفع لكل فرد

المناطق الحضرية أكثر    ملفاتمن  . على سبيل المثال ،    يمكن استخالص نتائج مماثلة في قطاع الكهرباء   - 32

٪ من  40في المناطق الحضرية في اليابان حوالي    كندا ، واستهالك الكهرباء للفرد  في،  كثافة بخمس مرات  

بأربعة أضعاف ، والناس هناك يستهلكون    فنلندا  . المناطق الحضرية في الدنمارك أكثر كثافة من  كندانظيره في  

. ومع ذلك ، فإن المناطق الحضرية في تركيا والمكسيك    من الفنلنديين  ٪ فقط من الكهرباء المستهلكة40حوالي  

 . كل من الكثافة الحضرية واستهالك الفرد من الطاقة في وجمهورية سلوفاكيا لديها مستويات منخفضة 
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 اخكيف تساهم المدن في تغير المن

العالمي - 33 المناخ  لتغير  بشكل جماعي  المدن  تقدمها  التي  المساهمات  تأتي  ،    قد  لتطاردهم  أخرى  مرة 

البن وأنظمة  العامة  الصحة  الحضرية    ىوتقويض  الطويل  ساسيةألاالتحتية  المدى  على  التنافسية  .    لقدرتها 

بالمناطق  ف .    يمكن أن تمتد إلى ما هو أبعد من حدود المدينة  الحضريةالعوامل الخارجية السلبية المرتبطة 

  . الطلب العالمي على الطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون    بشكل جماعي ، تمثل المدن ما يقرب من ثلثي

شديدة بشكل خاص    -المطلوبة لتوفير السلع والخدمات البيئية لمنطقة معينة    المساحة اإلجمالية  -البصمة البيئية  

ضعف مساحة بريطانيا    ضعف حجم المدينة و   125. على سبيل المثال ، تبين أن مساحة لندن تبلغ   المدن  في

من خالل التنمية الحضرية المترامية األطراف لها تأثيرات ليس فقط داخل    استهالك األرض و   .  العظمى

تشكيل أسطح األرض ،    المسافات حولها من حيث كيفية إعادة  المنطقة المبنية ولكن أيًضا على نطاق واسع 

يتم استخراج كميات كبيرة من الطين والصخور ، وفي بعض األحيان  حيث    مع ملء الوديان والمستنقعات ، 

قد تنفد منا    .الحيوية  الضغط على النظم اإليكولوجية واألنواع  هذا  . يزيد    يتم إعادة توجيه األنهار والجداول

األراضي    حيث يحدث الزحف العمراني على حساب  المياه والترفيه ،   متجمعات الزراعة واستدامة    األرض

الزراعية أو الغابات أو المساحات المفتوحة أو األراضي الرطبة ، مع ما يصاحب ذلك من خسارة اقتصادية  

اإليكولوجية  وترفيهية النظم  تلك  قدمتها  التي  البيئية  والحيوي  والقيم  الغذائي  األمن  من   . لضمان   ، التنوع 

 . ل الخضراء من الزحف العمرانيالضروري حماية الحقو 

   نقاط الضعف في مواجهة الكوارث البيئية وتغير المناخ 

يوضح عمل منظمة التعاون    .  المدن معرضة بشكل خاص للكوارث المتعلقة بالمياه وآثار تغير المناخ - 34

  االقتصادية وبالتوقعات االجتماعية  سم ، مقترنًا    50االقتصادي والتنمية أن ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار  

إلى ثالثة أضعاف عدد السكان المعرضين لخطر الفيضانات  سيزيد العدد    2070بحلول عام  ونماط التنمية ،  أل

٪ من الناتج المحلي  5عشرة أضعاف ، حيث ارتفع من    للخطرمقدار األصول المعرضة    في  زيادةمع    الساحلية

 .  2070من الناتج المحلي اإلجمالي في عام   ٪9إلى   2008اإلجمالي العالمي في عام 

لدول النامية مثل الهند  ل  تقع مدن الموانئ األكثر تعرًضا لخطر الفيضانات الساحلية في النمو السريع

دول مثل الواليات المتحدة )على سبيل المثال ميامي    والصين )مثل كولكاتا وشنغهاي وقوانغتشو( والدول الغنية

يمكن أن تتسبب    وتيرة زيادة  .أمستردام( واليابان )مثل طوكيو ، أوساكا(    وهولندا )مثل روتردام ، ونيويورك(  

مشاكل الصرف الصحي إذا كانت    و الظواهر الجوية الشديدة ، إلى جانب ارتفاع مستوى سطح البحر ،  نتيجة  

تكثيف  الى  تغير المناخ أيضايؤدي . قد  تدفق المفاجئ للمياهسيئة التجهيز الستيعاب الالحضرية التحتية  ىالبن

 . المنافسة على المياه حيث تعتمد المدن عموًما على محيطها المباشر للحصول على المياه

ما    أخيًرا ، من المرجح أن يزيد تغير المناخ من شدة موجات الحرارة ومدتها ، األمر الذي سيزيد

الحضرية"  به  تشعر   الحرارة  ، بسبب "جزيرة  المناطق  توقع  الم ،  المناطق الحضرية  ارتفاع درجة حرارة 

  - . ارتفاع درجات الحرارة بها  درجة مئوية أكثر من المناطق الريفية المحيطة 4.5 - درجة  3.5 الحضرية 

ي ، مما يزيد من  يمكن أن يفرض أيًضا ضغًطا كبيًرا على نظام الطاقة المحل  -  خاصة أثناء الطقس الحار

   . انقطاع التيار الكهربائي ، الذي يهدد االقتصاد المحلي والصحة العامة مخاطر

 فرص التآزر والتكامل 
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قلب الجدل الدائر حول النمو  في  االقتصاديةاالهداف لتكامل والتآزر بين األهداف البيئية ولتوجد أوجه   -35

تركز فقط على عنصر واحد من النظام ، أو    السياسات التي ف.    األخضر ، وهي قوية بشكل خاص في المدن

التحول نحو نهج أكثر منهجية أو  ان  .    األداء العام  في تعزيز  ةكون فعالتقطاع واحد ، من غير المرجح أن  

خطط استدامة    . طورت العديد من المدن  يحمل وعًدا بتماسك أكبر وأداء أفضل  أفقيًا ليس باألمر السهل ، ولكن

  ، السبب بالضبط  لهذا  لالحيث  شاملة  التخضيرتسعى  توفرها خطة    و   فادة من  التي  التآزر والتكامل  أوجه 

 .  واسعة النطاق

أولويات النمو البيئي    في  والسياسات التي تستجيب لآلثار السلبية للتكتل الحضري تعالج كال األمرين   -36

ال تؤثر فقط على الجودة البيئية ولكن أيًضا على كفاءة    لخدمات العامة . االزدحام والتلوث وقيود ا  واالقتصادي

تقلل من ف.    على جذب الشركات والعمال المهرة  المدينةقدرة  األنشطة االقتصادية المحلية و السياسات التي 

الحضري   االقتصادنمو  وبالتالي ، فإن زيادة جاذبية البيئة الحضرية يمكن أن تدعم    استهالك الطاقة والموارد و

. النتائج من نموذج التوازن العام للمناطق الحضرية التابعة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية تثبت    أيًضا

أهداف خفض    لتحقيقالتكلفة اإلجمالية  من  يمكن لسياسات الكثافة الحضرية ورسوم االزدحام أن تقلل  اذ    ذلك

 . انبعاثات غازات االحتباس الحراري 

  انه ، توضح منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي   (IMACLIM) ج اإلسقاطباستخدام نموذ   .37

  تحسين الجودة البيئية في المدن )من خالل الحد من التلوث المحلي( يمكن أن يعزز فان    على المدى الطويل 

خارج األنشطة    جاذبية لشركات الحمل. تحدد الدراسات السابقة جاذبية المدينة على أنها    الجاذبية االقتصادية

اإلنتاج الذي قد تحققه الشركات في موقع واحد بالنسبة    هذا بدوره يعتمد على حجم   .  في منطقة حضرية معينة 

: التوقعات بشأن   الجاذبية الحضرية هي نتيجة أربعة عوامل مختلفة . في نموذج اإلسقاط ، إلى مواقع أخرى 

ترتبط   . المؤشرات الثالثة األولى ؛ والظروف البيئية المحلية  ل ؛ حجم السوقعوائد رأس الما  حجم اإلنتاج ؛ 

بالجاذبية  منطقة حضرية مدرجة في قاعدة بيانات 78  النمذجة أن جاذبية  طبيق. يوضح ت  ارتباًطا إيجابيًا 

OECD    توقعات الشركات حول اإلنتاج والتي تنعكس في متوسط ب  بشدةوالحضرية مرتبطة بشكل إيجابي

 . معدل نمو اإلنتاج 

الجاذبية   - 38 إلى  أيًضا  المحلي  التلوث  يؤدي   ، النموذج  هذا  لتحملف.    في  استعداد  على  العوامل    العمال 

تعويضه تم  إذا  التلوث  يمثلها  التي  السلبية  أ  مالخارجية  في  الشركات  قبل  من  مناسب  من  و.    جورالبشكل 

ن أنه في  اتبي . النموذج قادر على بشكل اعلى  حضرية لامنطقة الالمحتمل أن تقوض مستويات التلوث جاذبية  

التعاون   المناطق الحضرية في منظمة  التلوث على جاذبية  انبعاثات  ، ستؤثر معدالت نمو  المقبلين  العقدين 

قدم مبررات لتنفيذ السياسات المحلية التي تهدف إلى  ت  الجاذبيةمع  التلوث    بين  عالقةبال.    االقتصادي والتنمية

 .   لكربونالحد من انبعاثات ا

 كيف تقترب المدن من النمو األخضر؟ 

االستراتيجية.  ورسم  في صنع السياسة    االستدامة البيئيةاعتبارات  بدأ عدد متزايد من المدن في تعميم   - 39

يضع العديد من صانعي  حيث  ،    نمن خطط المد عدد    في حين أن النمو األخضر هو طموح سياسي واضح في

فيالسياسات   أساسي  كعنصر  البيئية  القضايا  االستراتيجية  المحليين  نيويورك    الخطط  خطة  تستشهد   .

كأحد أهم ثالثة تحديات    بشكل متزايدالبيئية    ، بأنها محفوفة بالمخاطر PlaNYCعاًما ،    30اإلستراتيجية لمدة  

 .(2007تواجهها المدينة )مجلس مدينة نيويورك ، 
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المبادئ  البيئية في استراتيجيتها االقتصادية القادمة باعتبارها واحدة من  اعتمدت فانكوفر االستدامة  كما  

توجيه التنمية طويلة    2030طورت سيدني المستدامة  و(.  2006)مجلس مدينة فانكوفر ،    الستالتوجيهية  

 .(2008األجل للمدينة في العقود القادمة )مجلس مدينة سيدني ،  

تهديدات  الى من حيث االستجابة  ،  في أغلب األحيان،  في معظم الخطط ، تتم معالجة االستدامة البيئية   - 40

  ه كتحدي عالمي له عواقب  ي المناخ  واجه التغيرالمدن تف.    تغير المناخ و / أو تعزيز تنمية منخفضة الكربون

ركة )مثل نيويورك وهونغ كونغ  مدينة مشا 19. جمعت خطط العمل المتعلقة بتغير المناخ حتى اآلن  محليةال

يوكوهاما ،   لندن وباريس وسيول وطوكيو وغيرها( وعشر مدن تابعة )مثل كوبنهاغن وسان فرانسيسكو ، ، 

  .  كبيرة من حيث البصمة البيئيةالعالمية ال تهاإلخ( ، وكلها لها أهمي 

واألصول معرضة    هذه القضية حادة بشكل خاص في المدن الساحلية ، حيث نسبة كبيرة من السكان

مخاطر الفيضانات الساحلية في كل من البلدان النامية ل   تعرضااألكثر  هي  مدن الموانئ  ف.    لتأثيرات تغير المناخ

الهند و ، مثل  النمو  الواليات    سريعة  ، مثل  الغنية  الدول  )مثل كولكاتا وشنغهاي وقوانغتشو( وفي  الصين 

)نيكولز    روتردام وأمستردام( واليابان )مثل طوكيو وأوساكا( المتحدة )مثل ميامي ونيويورك( وهولندا )مثل  

تغير المناخ من   بآثارفي خطتها الرئيسية ، تشير نيويورك إلى أن المدينة تشعر بالفعل ف(. 2008وآخرون ،  

في حالة روتردام ، كان  و . حيث ارتفاع منسوب المياه واشتداد العواصف على طول ساحل المحيط األطلسي

 .  وراء تطوير مبادرة روتردام للمناخ  ساحلي للمدينة دافعًا رئيسيًاالموقع ال

بما في    ومع ذلك ، فإن معظم الخطط االستراتيجية تتناول أيضا مجموعة متنوعة من القضايا البيئية ،  - 41

حاجة  ال  التأكيد على جودة الهواء والتنوع البيولوجي وحماية النظام البيئي ، مع    ذلك الطاقة والمياه والنفايات و

األولويات تختلف حسب    التحديات وف.    لمدينة على المدى الطويل من خالل تعزيز جاذبيتها اإلى حماية حياة  

لم تفي  التي  المنطقة  مدن  جودة الهواء هي مصدر قلق كبير في خطة نيويورك ، مثل كثير من  ان  .    المدينة

، ويعاني مواطنوها من أحدبعد بمعايير جودة الهواء الفيدرالية لألوزون وا أسوأ معدالت الربو في    لسخام 

  واصل التأكيد على أهمية مواجهة تحديات الصحة العامة ،تبطل البيئة ،    دفانكوفر ، تع  .  الواليات المتحدة  

 .  مثل توفير المياه النظيفة والهواء النظيف وتقليل البصمة الكربونية في إنتاج الغذاء المحلي 

ا   -42 تم  ما يستخدم كمرادفوقد  ، وغالباً  الخطط  هذه  العديد من  في  من أجل    عتماد مصطلح "أخضر" 

البيئية وتعزيزه  االستدامة  عليه  الحفاظ  في  الرغبة  في  األخضر  الطموح  أساس  يكمن  الفعال  ل  .  الستخدام 

    . لألصول الطبيعية ، وبالتالي ضمان الحفاظ على جودة عالية للحياة على المدى الطويل

النمو   "تحقيق  أنه  على  األخضر  الكربون  منخفض  األخضر  للنمو  الرئيسية  سيول  خطة  ف  ّ تُعر 

تنطبق على "األنشطة  لتقليل العبء على النظام البيئي ، بينما توسعت شيكاغو في التعريف    االقتصادي أثناء

تسعى استراتيجية     .خ  وتغير المنا  التي تستجيب لقضايا ندرة الموارد المرتبطة في المقام األول بالطاقة والمياه

األداء البيئي والحيوية    التحتية في ليدز )المملكة المتحدة( إلى االفادة من األصول الطبيعية كوسيلة لتحسين  ىالبن

  . مصطلح األخضر تغلغل أيضا في الخطط المكانية األخيرة   االقتصادية وتعزيز الصحة البيئية لمنطقة المدينة

لتصبح المدينة   "يتم وصف خطة فانكوفر على أنها "خطة عمل   .  هونغ كونغ ونيويورك ولوس أنجلوفي  

 .  2020األكثر خضرة في العالم بحلول عام 

لمصادر    افرص  وذهبت حفنة من المدن إلى أبعد من ذلك ، حيث قدمت مفهوم النمو األخضر الستكشافه - 43

للنمو  إل  جديدة  االستراتيجيات  بعض  تسعى  التنافسية من خالل.  القدرة  التكنولوجيا    ى زيادة  في  االستثمار 
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التي    اتالبتكارل  متابعة خضراء شاملة الستراتيجية    سيول تخطط  .    ربون أو الطاقة المتجددةامنخفضة الك ال

عالميًا في المنافسة   ةصبح رائدت  2030عام  من شأنها أن تخضر البناء والتخطيط الحضري وقطاعات النقل ، و

الك  .  لخضراءا منخفضة  اقتصادية  تنمية  مناطق  إنشاء  إلى  فانكوفر  مغناطيس  اتسعى  بمثابة  لتكون  ربون 

 .  المنتجات والخدمات ربون ، اللشركات والتقنيات منخفضة الك 

، ألنها تعكس كال من   - 44 جاذبية  يمثل خلق فرص العمل سمة رئيسية في خطط النمو األخضر للمدينة 

مجموعة من  لاالقتصاد  هايوفر التي  تُعزى جاذبية المدينة إلى حد كبير إلى الديناميكية  .  ومفهوم النمو المدينة

وظيفة خضراء جديدة ووضعها كعاصمة لالقتصاد    20000إنشاء    . استهدفت خطة فانكوفر  فرص العمل

من خالل    2030سيول إلى خلق مليون وظيفة خضراء بحلول عام  تسعى  .    2020األخضر بحلول عام  

٪ )مقارنة بمستويات  40غازات االحتباس الحراري بنسبة    مليار دوالر أمريكي للحد من  45استثمار بقيمة  

تقترح مدينة نيويورك أن الوظائف الخضراء   . التطوير المستمر للمدينة ( وتوقع آثار تغير المناخ في1990

 . ية التي تم تحديثها أو تحسينهاال شيء جديد ، ولكن ببساطة تمثل تصنيفات الوظائف الحال  هي في الواقع

كون  تيمكن أن    -النقل    مثل البناء والشحن  -تحاكي شيكاغو فكرة أن القطاعات االقتصادية التقليدية  

األخضرل  امحور المساواة    القتصاد  إلى  الخطط صراحة  من  العديد  تشير  الوظائف  االجتماعية  .  خلق  في 

التي    ٪ من جميع الوظائف الخضراء10ر الخطة إلى أن  . في فانكوفر ، على سبيل المثال ، تشي   الخضراء

مواجهة  دون    منخفضة أمام التوظيف ، وبالتالي يجب أن تكون في متناول السكان  هاحواجزحددتها المدينة  

. ليس فقط ألسباب بيئية ، ولكن أيًضا ألسباب    حواجز اللغة أو مشكالت الصحة العقلية أو تحديات أخرى

تؤكد لوس أنجلوس على تطوير برامج التدريب على الوظائف الخضراء لذوي      .  قتصاديةتتعلق بالكفاءة اال

 .  الدخل المنخفض والمتوسط

للنمو األخضر   -45 ، فانكوفر  قلة من خطط المدن تقترح تعريفاً صريحاً  تقر الخطة    . على سبيل المثال 

تعريف برنامج األمم المتحدة    رة منالخضراء بوجود العديد من التعريفات للوظائف الخضراء ، وتقترض مباش

األنشطة اإلدارية والخدمية التي تساهم    ،  (R & D) : العمل في الزراعة والتصنيع والبحث والتطوير   للبيئة

 .  الجودة البيئية ظ أو االستعادةابشكل كبير في الحف

 تعريف النمو األخضر الحضري  1.4

صريحاً ومعيارياً بشأن الحاجة إلى توجيه النمو االقتصادي ومعالجة  يفرض مفهوم النمو األخضر حكماً     -46

. كما   حسب المقاييس الحالية للنشاط االقتصادي العوامل الخارجية والعوامل األخرى التي ال تخدم بشكل جيد

  لطويل مستدامة على المدى االلنمو االقتصادي وخلق الثروة  ادعم    ؤدي الىأنه يعترف بأن السياسات البيئية ال ت

المفهوم على النحو    تحدد. بهذه الروح ، فإن استراتيجية النمو األخضر لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية  

    :  التالي

تستمر األصول    أنالنمو األخضر يعني تعزيز النمو االقتصادي والتنمية مع ضمان  

للقيام بذلك ، يجب  .    في توفير الموارد وخدمات النظام البيئي التي يعتمد عليها رفاهيتنا

ؤدي إلى فرص  تالنمو المستدام و   ز االستثمار والمنافسة واالبتكار ، والتي تدعميتحف

    . اقتصادية جديدة

كما سيتم تطويره في الفقرات التالية ، نطاق تعريف منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي     -   47

 -  : تطبيقه في المناطق الحضرية ، من خالل مراعاة طرق عند  ةيمكن توسيع النمو بثالث لألخضر
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 لمصادر جديدة للنمو الحضري ؛ ( الحاجة1 

 ( أوجه التكامل السياسي الموجودة على المستوى المحلي؛  2 

 .  أهمية العدالة االجتماعية للتنمية الحضرية( 3

نمو الناتج في المناطق  توسط  أوال ، يبين تحليل منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي أن م - 48

.  1995أقل من األنواع األخرى من المناطق منذ عام    الحضرية التي يغلب عليها الطابع الحضري قد تحقق

، سوف يستمر التوسع الحضري في بلدان منظمة التعاون االقتصادي    األمم المتحدة  -لسكان  التوقعات  وفقا  

استجاب يتطلب  مما   ، التباطؤ  في  للنمو  ل  السياسات  ةوالتنمية  جديدة  مصادر  العوامل  و  .تعزيز  إلى  بالنظر 

انبعاث  الملحة للتكتل والمدن لتقليل استهالكها للطاقة و المناطق الحضريةحاجة الخارجية السلبية الناتجة عن 

البيئية التي يمكن  المناطق الحضرية لديها الفرصة لتنفيذ السياسات  فان  ،   الغازات المسببة لالحتباس الحراري

 . أن تعزز مصادر جديدة للنمو االقتصادي

السياسات  رسم  و  ثانياً ، هناك المزيد من الفرص على المستوى المحلي لسن قوانين بيئية واقتصادية   -49

و البيئة  بحماية  المتعلقة  لألنشطة  على    االقتصاديةالتنمية  المكملة  منها  المحلي  المستوى  على  تكامالً  أكثر 

هذه السياسات التكميلية وبالتالي يمكن أن تكون أكثر فعالية    تفيد  سياسات النمو األخضرف.    لوطني المستوى ا

 . عند تطبيقها على المستوى المحلي

على     -50 االقتصادي  الميدان  في  والتنمية  التعاون  لمنظمة  األخضر  النمو  استراتيجية  تركز  بينما   ، ثالثاً 

  االجتماعية المشاكل  عالج  توالشواغل البيئية ، وتنفيذ النمو األخضر على المستوى المحلي   الترابط االقتصادي 

  هناك حاالت واضحة حيث يمكن لمبادرات النمو األخضر أن تقدم خدمات اجتماعية ف.    بطريقة أكثر مباشرة 

 . العدالة االجتماعيةتحقيق  و المنافع المشتركة ذات 

 سيناريوهات النمو األخضر البديلة

اعتماًدا على أنشطة التخضير    من الممكن تحديد ستة سيناريوهات للنمو تجسد تأثيرات اقتصادية مختلفة   -51

. فيما    ات التقليدية ياالقتصاد  ، في المقام األول عن طريق التمييز بين التأثيرات على المساحات الخضراء و

 -   : يلي سيناريوهات النمو األخضر الستة

،    اقتصاد كبير طويل األجلعقبة امام    ةألساسي ، ال توفر السياسات الخضراء أيالسيناريو افي ظل    -    52

قد     .  كما تبقى ثابتة في الحجم  مع بقاء إجمالي االقتصاد ثابتًا )أ( والقطاعات التقليدية )ب( واألخضر )ج(

بطريقتين هذا  التي وضعتها    يحدث  السياسات  الصلةالسلطات  :  ت  ذات  ، وال  للغاية  فعالة  من  غير  أيًا  نتج 

  ة اثار تحقق السياسات النتائج البيئية المرغوبة ولكن بدون أي  التأثيرات البيئية أو االقتصادية المرغوبة ، أو 

. قد يحدث هذا األخير مع برنامج غرس األشجار المصمم لتحسين جودة الهواء  ها  تأثير   اقتصادية يمكن إثبات 

عاثات ثاني أكسيد الكربون ، وتحسين الجاذبية الشاملة  الحد من جزيرة الحرارة الحضرية ، وعزل انب  المحلي ، 

واال  لـمدينةل المشاتل أو مزارع األشجار خارج منطقتها  المدن ستشتري األشجار من  فادة من . ألن معظم 

    .  الموظفين الحاليين لزراعة األشجار وصيانتها ، فقد تكون اآلثار االقتصادية صغيرة نسبيًا

تقديم الفوائد   ، تنفيذ السياسات الخضراء والمبادرات األخرى المصممة من أجل 2في إطار السيناريو   -  53

يحدث    .   البيئية المحلية والعالمية يؤدي إلى توسع كبير في المستوى اإلجمالي للنشاط االقتصادي في المنطقة

  ، الذي يزداد حجمه ومع التكنولوجيا الخضراء وقطاع الخدمات    النشاط االقتصادي الموسع في المقام األول في
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طريقة ذات مغزى ، على الرغم من احتمال حدوث بعض الوفورات   ةال ينمو االقتصاد التقليدي للمنطقة بأي .

.    في التكاليف وغيرها من الفوائد المشتركة غير الملموسة )تحسين نوعية الحياة ، وما إلى ذلك( التي تحدث

، ولكن الفوائد    ي البيئالتدهور  بعبارة أخرى ، تؤدي فوائد التخضير إلى تقليل استخدام الموارد و / أو انخفاض  

    . ليس لها تأثير كبير على االقتصاد التقليدي

تكنولوجيا  و    قد يحدث هذا السيناريو في المناطق التي تستورد وتنشر كميات كبيرة من الطاقة المتجددة

وبالتالي يحدث    نمو الوظائفو.    يتم تصدير الطاقة بشكل أساسي إلى أجزاء أخرى من البالد  الطاقة ، حيث

 يأمل أصال.  مافي قطاع الطاقة المتجددة ، ولكن اآلثار االقتصادية المحلية األخرى قد ال تكون كبيرة مثل

وغيرها من    دةوعلى النقيض من ذلك ، يحدث التخضير االقتصادي عند تنفيذ سياسات خضراء متعد - 54

تتركز في االقتصاد التقليدي ، والتي تزداد    أي.   تؤدي إلى توسع كبير في اقتصاد المنطقةالتي  المبادرات  

النشاط االقتصادي في القطاع األخضر ، ولكن هذا النشاط يقابله إما خسائر    في  زيادة  وهذا ال يعني أنه ال يوجد

ا  في الشركات  البيئية )من  الشركات  قطاع األعمال  إلى  السوق  تفقد حصتها في  التي  القطاع  لقائمة في هذا 

تنطوي على وظائف جديدة كبيرة يتم نشرها ال  التي  التكنولوجيا  ، أو من خالل حقيقة أن  يتم    الجديدة(  أو 

على سبيل المثال ، والذي كان من  . فرض تسعير االزدحام في مدينة نيويورك  من خارج المنطقة ا استيراده

و  اقع أن يحقق مكاسبالمتو  ، المصرفية  والخدمات   ، المحلي  التجزئة  الكفاءة في قطاع  قطاعات    كبيرة في 

، ه التخضير االقتصادي   والخدمات األخرى  المناطق  مثال على  في  أيًضا  السيناريو  قد يحدث هذا    ذات   . 

للمنطقةهواء  نوعية   العامة  االقتصادية  الجاذبية  من  يحد  مما   ، قد    رديئة  نشر  حل  طوي  ني.  على  المشكلة 

معالجة المشكلة دون الحاجة بالضرورة  و  تكنولوجيا مكافحة التلوث المستوردة في المنشآت الصناعية المحلية ، 

 .  إلى زيادة حجم االقتصاد األخضر المحلي 

إلى    التخضير   تؤدي استراتيجيات   حيثهذا السيناريو المثالي من قبل معظم واضعي السياسات ،    ديع  - 55

المنطقة  ة منوالتقليدي التوسع في قطاع األعمال الخضراء  نمو  .   قطاعات األعمال في  ، يحدث  لذلك  تبعا 

قطاعات  ف  خضراءالمنطقة ، وزيادة الحجم الكلي لالقتصاد سواء كانت خضراء أو غير    اقتصادي كبير في

دى إلى تحسن  يفي كال القطاعين مما    نمو كبير  حدوث  حيثمن  اقل    أهمية  وباالقتصاد تنمو بمعدالت متساوية  

 .   منطقةالملحوظ في مستوى النشاط االقتصادي في 

 من القضايا التي تهم العديد من صانعي السياسات المدى الذي يمكن أن يصل إليه النمو في قطاع واحد  -56

أدى التقليل من نشر   . في حالة األنشطة  يحدث في قطاع آخرقد  لنشاط االقتصادي الذي  لتهجير أو تفكيك  ن  دو

الطاقة   قطاعات  في  االقتصادي  النشاط  تقلص  إلى  قصد  غير  أو عن  قصد  المتجددة عن  الطاقة  تكنولوجيا 

. قد يحدث   مل بالوقود األحفوريمحطات الطاقة التي تععمليات    األخرى ، مثل استخراج الوقود األحفوري أو

األحفوري الوقود  فيها  يوجد  التي  المناطق  في  السيناريو  هذا  األول  و  مثل  المقام  في  الموارد  استخراج  يتم 

المصدر األساسي    لالستخدام المحلي ، أو حيث تكون محطات الطاقة المحلية التي تعمل بالوقود األحفوري هي

يقابله   النمو في القطاع األخضر  هذا االحتمال ، بافتراض ذلك  5السيناريو  . يجسد شكل    للطاقة في المنطقة

 دى إلى حالة يظل فيها النشاط االقتصادي العام للمنطقة ثابتًا.  يؤ، مما  بالكامل خسائر في االقتصاد التقليدي 

ة الفرض أو  السيناريو النهائي ، الذي ربما يخشاه صناع السياسات أكثر من غيرهم ، يحدث في حال   -57

المستوى الذي   تؤدي إلى آثار اقتصادية معاكسة كبيرة على اقتصاد المنطقة ، وتقزملسياسات التخضير  سعي

فعليًا الكلي  االقتصاد  فيه  السيناريو.   يتقلص  الزيادة    هذا  بعض  إلى  تؤدي  التخضير  سياسات  أن  يفترض 

االقتصاد    يقابله خسائر كبيرة في رصيد  ، ولكن في القطاع األخضر  الواضحة في حجم أو مستوى النشاط
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مرهقة ، تؤثر بشكل كبير  و  يمكن أن يحدث مثل هذا الموقف إذا كانت سياسات التخضير مفرطة . الموجود

 أو إغالقها تماًما. مغادرة للالشركات  على ربحية الشركات العاملة في المنطقة ، أو تجبر

 االقتصادي والتنمية النمو الحضري األخضر: تعريف منظمة التعاون  

يوضح الشكل  .   االتفاق أوالً على سيناريوهات مرغوبة المدنيتطلب تعريف النمو األخضر في سياق   -58

  لنتائج النمو السلبية   تقع على طول طيف ، يتراوح من الموجب   نفا كيف أن السيناريوهات الستة المذكورة أ ادناه  

ثاني أفضل الخيارات    عدهيمكن    األزرق الفاتحوالسيناريوهات المرغوبة ،  . يشير اللون األزرق الداكن إلى  

 . في حاالت معينة ، ويشير اللون األبيض إلى السيناريوهات غير المرغوب فيها

في تعزيز    على الرغم من أهمية فهم مدى حدوث النمو في القطاعات المستهدفة على وجه التحديد

عموًما مجموعة فرعية صغيرة    هذه القطاعاتتمثل  أو التكنولوجيا ،    حماية البيئة أو خدمات حفظ الموارد

. ولذلك ، فإن المهم هو مدى مساهمة مبادرات النمو    منطقة النسبيًا من الخدمة األكبر واالقتصاد التصنيعي في  

  ضر إما إلى نمو القطاع األخالنمو  ، يعزى  التوسع االقتصادي العام في منطقة المدينة ، مع هذا  في    األخضر

(. في كل  4( ، أو النمو متعدد القطاعات )السيناريو  3التخضير االقتصادي )السيناريو  او  ( ،  2)السيناريو  

االقتصاد    هذهمن   لتنمية  كاٍف  التخضير  استراتيجية  الناجم عن  االقتصادي  النشاط  مستوى  فإن   ، الحاالت 

 .   اإلقليمي بقدر ما

. على الرغم من أن هذه  يشير إلى اإلزاحة 5اريو يتصور عدم حدوث نمو ، بينما السين  1السيناريو 

. يعرض السيناريو  ا  مرغوب فيهال  السيناريوهات ليست مثالية ، إال أنها قد تكون كذلك في بعض الحاالت

مرهقة لدرجة أنها تؤدي في الواقع إلى انكماش اقتصاد  و  ( حالة تكون فيها السياسات البيئية كافية6النهائي )

. ربما يكون هذا السيناريو هو أكبر مخاوف صانعي السياسة    خسائرالو  ق األعمال والوظائفالمنطقة مع إغال

النمو األخضر الحضري يعني  ، فوالنمو االقتصادي هدفان غير متوافقين    البيئةحماية  ، مما يعني ضمناً أن  

العوامل البيئية الخارجية  األنشطة التي تقلل  و  تعزيز النمو االقتصادي والتنمية من خالل المناطق الحضرية

. تخضير االقتصاد الحضري    والضغط على خدمات النظام البيئي  السلبية ، والتأثير على الموارد الطبيعية

الطلب( ، وخلق    توسيع القطاع الحضري األخضر يمكن أن يولد النمو )من خالل زيادة العرض و  التقليدي و

من التفاعالت األقوى على المستوى    النتيجة  جزئياً تأثيرات هي  . هذه ال  فرص العمل وزيادة الجاذبية الحضرية

 .  األهداف البيئية الحضري بين الكفاءة االقتصادية واإلنصاف و

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 


