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شــهد مركــز المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار التابــع لمجلــس الــوزراء المصــري -منــذ نشــأته عــام 1985– عــدة 
تحــوالت؛ لُيواكــب التغيــرات التــي مــرَّ بهــا المجتمــع المصــري، فقــد اهتــم فــي مرحلتــه األولــى )1985-1999( بتطويــر 
البنيــة المعلوماتيــة فــي مصــر، ثــم كان إنشــاء وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات عــام )1999( نقطــة 
ل رئيســة فــي مســيرته؛ لُيــؤدي دوره كُمؤسســة فكــر )Think Tank(  تدعــم جهــود ُمتخــذ القــرار فــي شــتى  تحــوُّ

مجــاالت التنميــة.

ــى المركــز رؤيــة مفادهــا أن يكــون المركــز هــو األكثــر تميــًزا فــي مجــال دعــم اتخــاذ القــرار في  ومنــذ ذلــك الحيــن، يتبنَّ
ــاء، وتعزيــز قنــوات التواصــل مــع المواطــن المصــري الــذي  قضايــا التنميــة الشــاملة، وإقامــة حــوار مجتمعــي بنَّ
ُيعــدُّ غايــة التنميــة وهدفهــا األســمى؛ األمــر الــذي يؤهلــه لاضطــاع بــدور أكبــر فــي صنــع السياســة العامــة، 

وتعزيــز كفــاءة جهــود التنميــة وفعاليتهــا، وترســيخ مجتمــع المعرفــة.

ــا  وفــي ســبيل تحقيــق ذلــك، يحمــل مركــز المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار علــى عاتقــه مهمــة أن يكــون داعًم
 لــكل متخــذي القــرار، وحتــى يتســنى لــه ذلــك، فإنــه يســعى باســتمرار ألن يكــون أحــد أفضــل مؤسســات الفكــر

ــدوره  ــيٌّ ب ــراٌف إقليمــيٌّ ودول ــي، وقــد واكــب ذلــك اعت (Think Tank( علــى المســتوى المحلــي واإلقليمــي والدول
المدنيــة والمجتمعــات  الفكــر  مراكــز  "برنامــج  نتائــج  فــي  ــا  جليًّ ظهــر  مــا  وهــو  فكــر،  كمؤسســة   الجوهــري 

(Think Tanks and Civil Societies Program, TTCSP( بجامعــة بنســلفانيا األمريكيــة" التــي تــم اإلعــان عنهــا 
فــي فبرايــر 2021، حيــث تــم اختيــار مركــز المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار ليكــون:

ضمــن أفضــل 20 مركــز فكــر علــى مســتوى العالــم اســتجابًة لجائحــة "كوفيــد-19" لعــام 2020 )ال يوجــد ترتيــب ُمحــدد 
للقائمة(.

فــي المرتبــة الـــ 21 مــن بيــن 64 مركــز فكــر علــى مســتوى العالــم كصاحــب أفضــل فكــرة أو نمــوذج جديــد تــم تطويره 
خــال عــام 2020، أخــًذا بعيــن االعتبــار أنــه ال يوجــد أي مركــز فكــر مصــري آخــر تــم تصنيفــه وفًقــا لهــذا المعيــار.

في المرتبة الـ 14 من إجمالي 101 مركز فكر على مستوى إفريقيا والشرق األوسط لعام 2020.

عن
المركـز



"اآلراء الواردة بالمجلة تعبر عن وجهة نظر أصحابها، وال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المركز"
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هـــزت جائحـــة فيـــروس "كورونـــا" المســـتجد العالـــم اقتصاديـًّــا؛ فهـي أزمـة غيـر مسـبوقة ســـببت العديـد مـن التداعيـات السـلبية علـى 

االقتصـــاد العالمـــي، ومـــا زالـــت هنـــاك حالـــة مـــن عـــدم اليقيـــن الشـــديد حول التنبـــؤ باألوضاع خـــال الفتـــرة القادمـــة، ومـــا يمكـــن أن 

تسـببه هـذه الجائحـة مـن تداعيـات أخـرى علـى القطاعـات االقتصادية المختلفـة؛ لـذا كان مـن الضـروري أن يتولـى مركـز المعلومـات 

ودعـــم اتخـــاذ القـــرار التابـــع لمجلـــس الـــوزراء المتابعـــَة الدقيقـــة لهـــذه المتغيـــرات والتداعيـــات بشـــكل مســـتمر؛ حتـــى يتمكـــن مـــن 

مواكبـــة أجـــواء عـــدم اليقيـــن االقتصادي التـــي ســـببتها الجائحـــة.

وقـــد جـــاءت مجلـــة "آفـــاق اقتصاديـــة معاصـــرة" لتقـــدم إطالــة علـــى اآلراء االقتصاديــة المختلفـــة ألبــرز الخبـــراء والمحلليـــن، ســـواء 

مـــن داخـــل مصـــر أو مـــن خارجهـــا، والتـــي تشـــغل الدوائـــر االقتصاديــة؛ وذلـــك لتقديـــم رؤى اقتصاديـــة متكاملـــة ألهـــم الموضوعـــات 

االقتصاديــة علـــى الســـاحة، واســـتعراًضا ألبــرز المؤشـــرات المحليـــة والدوليـــة، مـــع التركيـــز علـــى موضـــوع محـــدد فـــي كل عـــدد.

ــوع "ألــوان االقتصــاد"؛ فعلــم االقتصــاد ليــس بَمعــزِل عــن البيئــة المحيطــة  ــة موضـ ــن المجلـ ــدد الثانــي عشــر مـ ــاول العـ ــذا، ويتنـ هـ

والمجتمــع، فهــو يهتــم باألنشــطة التــي تحافــظ علــى ســامة البيئــة )االقتصــاد األخضــر(، والمســطحات المائيــة )االقتصــاد األزرق(، 

والكوكــب ككل، ويرفــض التمييــز النوعــي ضــد النســاء )االقتصــاد البنفســجي(، ويشــجع علــى اإلبــداع واالبتــكار )االقتصــاد البرتقالــي(، 

ــي(، ويعمــل علــى احتــواء المعامــات  ويطالــب بحيــاة ســهلة لكبــار الســن دون المســاس بحقــوق األجيــال القادمــة )االقتصــاد الِفضِّ

كافــة -حتــى غيــر الرســمية- التــي تتــم فــي الــدول )االقتصــاد األســود(.

عن مجلة
آفاق اقتصادية

معاصرة
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التــي  انتشــرت فــي مجــال االقتصــاد المصطلحــات 

ُتضفــي ألواًنــا معينــة كســمات دالــة علــى االقتصادات 

المختلفــة، وتجــاوزت ألــوان أنــواع االقتصــادات اليــوم 

عشــرة ألــوان، وفــي هــذا الســياق، ظهــر مصطلــح 

"االقتصــاد البرتقالــي" كمصطلــح مــن المصطلحــات 

المســتخدمة للتعبيــر مــن خــال األلــوان عــن نــوع مــن 

ــواع االقتصــاد وتوجهــه ومحتــواه. أن

 ويشــير مصطلــح االقتصــاد البرتقالــي إلــى األنشــطة 

واإلبــداع  الموهبــة  بيــن  تجمــع  التــي  االقتصاديــة 

والتكنولوجيــا والثقافــة، ويتــم فيهــا تحويــل األفــكار 

إلــى ســلع وخدمــات ثقافيــة، تأتــي عوائدهــا مــن خــال 

حقــوق الملكيــة الفكريــة والحقــوق المجــاورة، حيــث 

الثــروَة  البرتقالــي  أو  اإلبداعــي  االقتصــاد  يشــمل 

الهائلــة التــي تتكــون مــن اجتمــاع المواهــب وحقــوق 

الملكيــة الفكريــة والتــراث الثقافــي، وبهــذا المعنــى 

فــإن المصطلــح يعتبــر تطــوًرا لمفهــوم الصناعــات 

اإلبداعيــة. الصناعــات  أو  الثقافيــة 

  فاالقتصــاد البرتقالــي أو اإلبداعــي يجمــع قطاعــات 

لليونســكو،  ووفًقــا  مًعــا،  االقتصــاد  مــن  مختلفــة 

األنشــطة  تســويق  فــي  الرئيــس  هدفهــا  يتمثــل 

أو  الترويــج،  أو  النشــر،  أو  والمنتجــات،  والخدمــات 

الــذي يحتــوي علــى محتــوى  االستنســاخ، أو اإلنتــاج 

تراثــي أو فنــي أو ثقافــي، وترتبــط منتجاتهــا أو خدماتهــا 

والراديــو  الفيديــو  ألعــاب  مثــل  الفكريــة  بالملكيــة 

د. عماد أبو غازي

 أستاذ الوثائق المتفرغ بجامعة القاهرة 
ووزير الثقافة األسبق

االقتصاد البرتقالي وآفاق التنمية

واألزيــاء  والموســيقى  واإلعــان  التلفزيــون  وبرامــج 

والتصميــم  والنشــر  والتطويــر  والبحــث  واأللعــاب 

واألفــام والِحــرف اليدويــة والفنــون المرئيــة وفنــون 

المعماريــة. والتصميمــات  األداء 

اإلبداعــي  أو  البرتقالــي  االقتصــاد 

مــن  مختلفــة  قطاعــات  يجمــع 

لليونســكو،  ووفًقــا  مًعــا،  االقتصــاد 

يتمثــل هدفهــا الرئيــس فــي تســويق 

األنشــطة والخدمــات والمنتجــات، أو 

أو االستنســاخ،  الترويــج،  أو  النشــر، 

أو اإلنتــاج الــذي يحتــوي علــى محتــوى 

ثقافــي. أو  فنــي  أو  تراثــي 
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متى ظهر المصطلح؟

علــى  البرتقالــي  االقتصــاد  مصطلــح  ظهــور  يرجــع   

مضــت،  قليلــة  ســنوات  إلــى  مــرة  ألول  الســاحة 

بويتراجــو  فيلبــي  الكولومبيــان  أصــدر  عندمــا  وذلــك 

 )Felipe Buitrago - Restrepo( ريســتريبو   -

 )Iván Duque - Márquez( ماركيــز   - دوكــي  وإيفــان 

يحمــل  عمــل  دليــل  أو  كتاًبــا   2013 عــام  فــي 

نهائيــة" ال  فرصــة  البرتقالــي  "االقتصــاد   عنــوان 

.)The Orange Economy – An Infinite Opportunity(

العمــل  فــي  خبــرات  بيــن  المؤلفــان  ويجمــع   

والثقافــي؛  واالقتصــادي  والقانونــي  السياســي 

فــي  متخصــص  ريســتريبو"   – "بويتراجــو  فأولهمــا: 

االقتصــاد والسياســات العامــة، بــدأ حياتــه المهنيــة 

فــي وزارة الثقافــة الكولومبيــة، حيــث عمــل بيــن عامــي 

والثقافــة،  االقتصــاد  لبرنامــج  كمنســق  و2006   2003

االقتصاديــة  المعلومــات  نظــام  بنــاء  فــي  وســاهم 

فــي المجــال الثقافــي كأداة التخــاذ القــرارات العامــة 

اتفاقيــة  مفاوضــات  فــي  شــارك  كمــا  والخاصــة، 

ــًرا  ــات المتحــدة، وعمــل مدي التجــارة الحــرة مــع الوالي

لبرنامــج تطويــر االقتصــادات اإلبداعيــة فــي المجلــس 

الثقافــي البريطانــي عــام 2009، ثــم فــي عامــي 2010 و2011 

مديــًرا للمرصــد األيبيــري األمريكــي لحقــوق التأليــف 

والنشــر، وتولــى مؤخــًرا منصــب وزيــر الثقافــة لشــهور 

قليلــة. وثانيهمــا: "دوكــي – ماركيــز" محــاٍم وسياســي 

ومشــّرع كولومبــي، ينتمــي إلــى يميــن الوســط، انتخــب 

رئيًســا للجمهوريــة فــي عــام 2018، وكان قــد تخصــص 

منــذ البدايــة فــي القانــون االقتصــادي الدولــي وإدارة 

السياســات العامــة، وعمــل فــي وزارة الماليــة، كمــا 

عمــل فــي بعض المؤسســات الثقافيــة واالقتصادية 

فــي كولومبيــا، حتــى انتخــب نائًبــا فــي البرلمان عن حزب 

)Centro Democrático( الديمقراطــي"  "الوســط 

عــام 2014، وســاهم خــال عضويتــه فــي البرلمــان فــي 

صياغــة عــدد مــن القوانيــن، منهــا "القانــون البرتقالــي" 

الــذي صــدر ســنة 2017 بهــدف تحقيق ضمانــات الترويج 

للصناعــات اإلبداعيــة والثقافيــة وتنميتهــا وحمايتهــا 

فــي كولومبيــا.

 وقــد جــاء كتابهمــا عمــا إبداعيــا فــي حــد ذاتــه، فنحــن 

أمــام نــص غيــر تقليــدي، نص تفاعلــي تتخلله صفحات 

بيضــاء لنكتــب تعليقاتنــا فيهــا، كمــا أنــه ملــيء بأكــواد 

QR تقودنــا إلــى مواقــع وفيديوهــات علــى اإلنترنــت.
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لماذا اللون البرتقالي؟

  لكــن مــا ســبب اختيــار المؤلَفيــن اللــوَن البرتقالــي 

اإلبداعــي؟ االقتصــاد  عــن  للتعبيــر 

 ذلــك ألنهمــا رأيــا أن اللــون البرتقالــي يرتبــط عــادة 

المؤلفــان  ويقــدم  والهويــة،  واإلبــداع  بالثقافــة 

اســتعراض  خــال  مــن  العاقــة  لهــذه  تفســيرهما 

دالالت هــذا اللــون في مختلــف الحضارات والثقافات.

ــه منــذ أقــدم العصــور كان   حيــث يقــول المؤلفــان: إن

اللــون البرتقالــي دالًّا علــى اإلبــداع بشــكل أو بآخــر؛ ففي 

المصريــون  الفنانــون  اســتخدم  القديمــة،  العصــور 

القدمــاء بكثــرة صبغــة برتقاليــة مصنعــة مــن كبريــت 

والزخــارف  الهيروغليفيــة  الكتابــات  فــي  الزرنيــخ 

بالمقابــر. 

إلــى  البرتقالــي  اللــون  يرمــز  الغربيــة،  التقاليــد  وفــي   

الترفيــه واالنطــاق، وربمــا ترجــع جــذور هــذه الرمزيــة 

كانــت  حيــث  والرومانيــة،  اليونانيــة  الحضارتيــن  إلــى 

المســرح  إلــه  )باخــوس(،  ديونيســيوس  مابــس 

والخمــر وملهــم طقــوس االبتهــاج والمــرح، برتقاليــة 

اللــون.

الــذي  القــرع،  نبــات  ثمــار  لــون  كذلــك  والبرتقالــي   

يشــكل أحــد الرمــوز األساســية فــي طقــوس احتفــال  

الهالويــن، الــذي ترجــع أصولــه إلــى المكســيك، ومنهــا 

بلــدان  مــن  كثيــر  ثــم  الشــمالية،  أمريــكا  إلــى  انتقــل 

العالــم.

البرتقالــي  اللــون  يشــير  اآلســيوية،  الثقافــات  وفــي   

أيًضــا إلــى دالالت ترتبــط بالفكــر والثقافــة واإلبــداع؛ 

وفــي  التحــول،  لــون  يعتبــر  الكونفوشيوســية  ففــي 

البوذيــة يعــد لوًنــا مميــًزا للرهبــان، ووفًقــا لمعتقدهــم 

فقــد اختــار بــوذا اللــون بنفســه للداللــة علــى الحكمــة، 

للرجــال  لوًنــا  البرتقالــي  يعــد  الهندوســية  وفــي 

 Orange( المباركيــن، كمــا تمثــل الشــاكرا البرتقاليــة

Chakra( الموجــودة فــي أســفل البطــن مركــز القــوة 

اإلبداعيــة لــدى اإلنســان فــي فلســفة اليوجــا.

الاتينيــة،  ألمريــكا  األصلييــن  للســكان  وبالنســبة   

يمثــل البرتقالــي لــون التعليــم والقيــادة، كمــا يمثــل 

اللــوَن المميــز للخــزف فــي حضــارات أمريكا الوســطى، 

وفــي البيــرو يعتبــر لــون المجتمــع والثقافــة. 

بالنــار،  ارتباًطــا  األكثــر  اللــون  هــو  أيًضــا  والبرتقالــي   

وهنــاك عــدد مــن االســتعارات اللغويــة عــن العاقــة 

بيــن النــار والفكــر واإلبــداع والعاطفــة.

ا، فــإن "البرتقالــي أســعد األلــوان"، وفًقــا للفنــان   وأخيــًر

األمريكــي الشــهير "فرانــك ســيناترا".

 نظــرا لــكل مــا ســبق، ونظــًرا ألن االقتصــاد الثقافــي 

عامــة  أو  لونيــة  هويــة  إلــى  يفتقــر  كان  واإلبداعــي 

مميــزة وقــت تأليفهمــا كتاَبهمــا، فقــد قــررا إضفــاء 

اللــون البرتقالــي علــى االقتصــاد اإلبداعــي، وتســميته 

البرتقالــي. باالقتصــاد 

قــد ظهــر  البرتقالــي  االقتصــاد  كان مصطلــح  وإذا   

بســرعة  شــاع  اســتخدامه  فــإن  كولومبيــا،  فــي  أوًلا 

وتعــددت  الكاريبــي،  ومنطقــة  الاتينيــة  أمريــكا  فــي 

الدراســات التــي تحملــه فــي عنوانهــا، وقبــل مــرور أقــل 

مــن عشــر ســنوات علــى ظهــور المصطلــح أصبــح 

شــائًعا ومتــداوًلا علــى نطــاق عالمــي.
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طيًفــا  البرتقالــي  االقتصــاد  يشــمل   

والحــرف  الصناعــات  مــن  واســًعا 

بعــد  يوًمــا  تتســع  التــي  واإلســهامات 

الكثيــر منهــا تحــت  يــوم، والتــي يدخــل 

مظلــة مــا يعــرف بالصناعــات الثقافيــة.

االقتصــاد  إلــى  اإلبداعيــة  الصناعــات  مــن 
لــي تقا لبر ا

مــن  واســًعا  طيًفــا  البرتقالــي  االقتصــاد  يشــمل   

ــا  الصناعــات والحــرف واإلســهامات التــي تتســع يوًم

مظلــة  تحــت  منهــا  الكثيــر  يدخــل  والتــي  يــوم،  بعــد 

ــة، فــإذا كانــت صناعــة  مــا يعــرف بالصناعــات الثقافي

"يوحنــا  اختــراع  مــع  ظهــرت  التــي  والنشــر  الكتــاب 

فــي  للطباعــة   )Johannes Gutenberg( جوتنبــرج" 

القــرن الخامــس عشــر كانــت اللبنــة األولــى فــي بناء ما 

عــرف بعــد ذلــك بالصناعات الثقافية، فإن االختراعات 

التــي أضافتهــا موجــات الثــورة الصناعيــة فــي القرنيــن 

التاســع عشــر والعشــرين قــد حولــت أشــكاًلا إبداعيــة 

كانــت تتميــز بطابــع الفرديــة، أو بالصلــة المباشــرة 

بيــن المبــدع والمتلقــي، إلــى صناعــات تنطبــق عليهــا 

معاييــر الصناعــة الحديثــة وتندمــج فــي آليــات الســوق 

الرأســمالية، وتخضــع لقوانينهــا.

مصطلــح  ظهــر  الماضــي،  القــرن  ســتينيات  وفــي   

مســتقًلا  تخصًصــا  باعتبــاره  اإلبداعيــة  الصناعــات 

فــي الدراســات االقتصاديــة، وكان يشــمل صناعــات 

والغنــاء  والموســيقى  والســينما  والنشــر  الكتــاب 

عــروض  إطــاره  فــي  دخلــت  كمــا  أساســي،  بشــكل 

والفنــون  االســتعراضية  والفنــون  المســرح 

إنتاجهــا  تمويــل  آليــات  خــال  مــن  التشــكيلية، 

. يقها تســو و

أن  إلــى  بــه  االهتمــام  قــل  أو  المصطلــح  غــاب  ثــم   

عــاد للظهــور بقــوة مــع بدايــة األلفيــة الجديــدة، فــي 

ســياق صعــود حضــارة الموجــة الثالثــة، حضــارة ثــورة 

المعلومــات واالتصــاالت، فظهــر باســم الصناعــات 

الثقافيــة، واتســع نطاقــه ليشــمل صناعــة اإلعانــات 

اليدويــة  والحــرف  والفــن  المعماريــة  والهندســة 

األزيــاء  وصناعــة  والتصميــم  والتقليديــة  التراثيــة 

والبرمجيــات وألعــاب الفيديــو والراديــو والتلفزيــون، 

إلــى جانــب الســنيما والموســيقى والمســرح، فمــع 

الثــورة تطــورت الصناعــات اإلبداعيــة واتســع  هــذه 

نطاقهــا؛ فانضمــت إلــى القائمــة مجــاالت وقطاعــات 

وخدمــات  الترفيــه،  ومنتجــات  كاأللعــاب،  جديــدة 

الســياحة الثقافيــة، واإلعــام، والفنــون البصريــة، كمــا 

شــمل المصطلــح فــي ظهــوره الجديــد مجموعــة مــن 

األنشــطة بعضهــا قديــم قــدم الحضــارة اإلنســانية 

جــًدا  حديــث  وبعضهــا  والغنــاء،  الموســيقى  مثــل 

علــى  التركيــز  أصبــح  وقــد  الفيديــو،  ألعــاب  مثــل 

األنشــطة التــي تهتــم بتوليــد المعرفــة والمعلومــات 

واســتغالها.

الصناعيــة  الثــورة  عصــر  تقنيــات  أضافــت  ومثلمــا   

إلــى اإلبــداع وحولتــه مــن اإلنتــاج المحــدود إلــى اإلنتــاج 

الكبيــر، فــإن تقنيــات المعلومــات واالتصــاالت حققــت 

التحاًمــا مــع الصناعــات اإلبداعيــة، ووفــرت لهــا َدفعــة 

كبيــرة إلــى األمــام، وجــاء هــذا االلتحــام علــى مســتوى 

المحتــوى  تطويــر  مســتوى  وعلــى  اإلنتــاج،  تقنيــات 

فــي الوقــت نفســه، وقــد أصبــح المحتــوى اإلبداعــي 

يمثــل حصــة كبيــرة متزايــدة باســتمرار مــن التجــارة 

اإللكترونيــة عبــر اإلنترنــت. 

 ومــع هــذه التطــورات فــي المفهــوم، حــدث تغييــر فــي 

المصطلــح، فتحــول إلــى االقتصــاد اإلبداعــي بــدًلا مــن 

الصناعــات اإلبداعيــة أو الثقافيــة، لمــاذا؟ لعــل ذلــك 

يرتبــط باألشــكال الجديــدة لإلنتــاج الثقافــي واإلبداعــي 

الصناعيــة  الثــورة  عصــر  أشــكال  تســتوعب  التــي 

وتتجاوزهــا فــي الوقــت نفســه، فقــد منحــت الثــورة 

وللمنتجــات  للمبدعيــن  واســعة  قــدرات  الرقميــة 

الثقافيــة ال تتقيــد بأســاليب عصــر الصناعــة، فأصبــح 

مصطلــح االقتصــاد اإلبداعــي أكثــر تعبيــًرا عــن الحــال.
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 ومنــذ أكثــر مــن عشــرين عاًمــا ظهرت بعض األســئلة 

أو  اإلبداعيــة  الصناعــات  إن مفهـــوم  الملحــة؛ حيــث 

الثقافيــة ظهــر عندمــا كانــت قيــم الثــورة الصناعيــة 

هــي الســائدة باعتبــار الصناعــة القيمــة العليــا، لكــن 

مــع ثــورة المعلومــات واالتصــاالت وقيمهــا الجديــدة 

ومــا يصاحبهــا مــن تطــورات، مــا وضــع الصناعــات 

أســاليب  اســتمرت  وهــل  والثقافيــة؟  اإلبداعيــة 

اإلنتــاج الثقـــافي نفســها أم أنهــا تغيــرت وتطــورت؟ 

وهــل مـــا زال مصطلــح الصناعــات الثقافيــة يمكــن 

اســتخدامه؟ وهــل مــا زالــت لــه دالالتــه نفســها؟ وهــل 

يمكــن أن نطلــق مصطلــح "صناعــات" علــى المنتــج 

الثقافــي واإلبداعــي ونحــن ننتقــل مــن عصــر الصناعــة 

التقليديــة إلــى العصــر الرقمــي بأدواتــه وآليــات عملــه 

الجديــدة المتطــورة؟

 وأظــن أن اإلجابــة جــاءت مــع تغيــر المصطلــح إلــى 

االقتصــاد اإلبداعــي، ثــم مــع إضفــاء ســمة لونيــة عليــه 

ليصبــح االقتصــاد البرتقالــي.

االقتصاد البرتقالي فرص ال نهائية

ماركيــز"   – و"دوكــي  ريســتريبو"   – "بويتراجــو  وصــف   

ــه يحمــل فرًصــا  ــي بأن فــي كتابهمــا االقتصــاد البرتقال

بــا نهايــة، وهمــا محقــان تماًمــا فــي هــذا الوصــف؛ 

فاالقتصــاد اإلبداعــي يحــوي مجموعــة مــن األنشــطة 

قيمــة  تشــكل  والخدميــة  والترفيهيــة  اإلنتاجيــة 

فــرص  وتقــدم  اقتصــاد قومــي،  كبيــرة ألي  مضافــة 

عمــل متزايــدة أمــام الشــباب، كمــا ينمــي االقتصــاد 

هــذا  وينعكــس  االبتــكار،  علــى  القــدرة  اإلبداعــي 

بمختلــف  للمنتجــات  واإلعــان  الدعايــة  علــى مجــال 

يقــدم  نفســه  الوقــت  وفــي  األخــرى،  االقتصــادات 

إضافــة فكريــة وثقافيــة مهمــة فــي المجتمــع، كمــا 

أن اإلبــداع البشــري يشــكل المــورد المتجــدد الــذي ال 

ــذي يتطــور بالتراكــم  ــة، وال ــورة الذهني ــذ الث ينضــب من

المعرفــي لــدى البشــر، ويملــك االقتصــاد البرتقالــي 

والكســاد  االقتصاديــة  األزمــات  تجــاوز  علــى  القــدرة 

بأقــل  والتعافــي  منهــا  والخــروج  الســوق  وتقلبــات 

أضــرار. 

واالقتصــاد  البرتقالــي  االقتصــاد  بيــن  والعاقــة   

تبادليــة،  عاقــة  المســتقبل  يشــكل  الــذي  الرقمــي 

حيــث يقــوي كل منهمــا اآلخــر، فقــد أعطــت التجــارة 

اإللكترونيــة دفعــة كبيــرة لاقتصــاد البرتقالــي، وفــي 

العناصــر  أحــد  البرتقالــي  االقتصــاد  يعــد  المقابــل 

الرئيســة للنمــو فــي االقتصــاد الرقمــي، ويتضــح ذلــك 

بعــد  مــا  االقتصــاد  نحــو  التحــول  خــال  مــن  بجــاء 

الشــخصية  الخدمــات  توســعت  حيــث  الصناعــي، 

نفقــات  مــن  كحصــة  بصريــة  والســمع  والترفيهيــة 

علــى  االقتصــاد  مــن  وكحصــة  المتوســطة  األســرة 

العالــم.  مســتوى 

 ولــو اســتعرضنا بعــض النمــاذج لتطــور االقتصــاد 

سنكتشــف  األخيــرة  الثاثــة  العقــود  فــي  اإلبداعــي 

الحجــم الــذي يشــكله فــي االقتصــاد العالمــي وفــي 

المختلفــة.  الــدول  اقتصــادات 

للتجــارة والتنميــة  المتحــدة   فوفًقــا لمؤتمــر األمــم 

)UNCTAD(، شــهدت التجــارة فــي الســلع والخدمــات 

حيــث  و2011،  عامــي2002  بيــن  ازدهارهــا  ذروة  اإلبداعيــة 

خامــس  وأصبحــت   ،٪134 بنســبة  الصــادرات  زادت 

ســلعة يتــم تداولهــا فــي جميــع أنحــاء العالــم، وقــد 

وصلــت صــادرات المنتجــات والخدمــات اإلبداعيــة إلــى 

646 مليــار دوالر.

اإلبداعــي  االقتصــاد  إســهام  نســبة  أن  وســنجد   

الــدول تتــراوح بيــن 2٪ و7٪، ويبلــغ  فــي اقتصــادات 

 ،٪6.1 العالمــي  االقتصــاد  فــي  إســهامه  متوســط 

وبنــاء علــى تقديــرات األمــم المتحــدة، تبلــغ عائداتــه 

الســنوية 2.25 تريليــون دوالر، ويوفــر 30 مليــون وظيفــة 

فــي جميــع أنحــاء العالــم، وتشــكل النســاء مــا يقــرب 

ــه، كمــا يشــكل الشــباب بيــن  مــن نصــف العامليــن ب

العامليــن فيــه، ويقــدم  الكبــرى مــن  النســبة  15 و29 

التلفزيــون والفنــون المرئيــة أكبــر إيــرادات فــي القطاع، 

بينمــا تســتوعب الفنــون المرئيــة والموســيقى أكبــر 

عــدد مــن الوظائــف.
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وصــف "بويتراجــو – ريســتريبو" و"دوكــي 

االقتصــاد  كتابهمــا  فــي  ماركيــز"   –

البرتقالــي بأنــه يحمــل فرًصــا بــا نهايــة، 

وهمــا محقــان تماًمــا فــي هــذا الوصــف؛ 

فاالقتصــاد اإلبداعــي يحــوي مجموعــة 

والترفيهيــة  اإلنتاجيــة  األنشــطة  مــن 

والخدميــة تشــكل قيمــة مضافــة كبيــرة 

فــرص  وتقــدم  قومــي،  اقتصــاد  ألي 

كمــا  الشــباب،  أمــام  متزايــدة  عمــل 

ينمــي االقتصــاد اإلبداعــي القــدرة علــى 

االبتــكار.

مــرة  ألول  القطــاع  قيــاس  جــرى  بريطانيــا،  وفــي    

مجــاًلا  عشــر  ثاثــة  القيــاس  وتضمــن   ،1998 عــام 

تعتمــد علــى الموهبــة والقــدرة علــى تكويــن الثــروة 

اإلعــان،  فــي:  الفكريــة  الملكيــة  حقــوق  خــال  مــن 

والتصميمــات المعماريــة، وســوق الفنــون والتحــف، 

والحــرف اليدويــة، والتصميــم الجرافيكــي، وتصميــم 

التفاعليــة،  الترفيهيــة  والبرامــج  واألفــام،  األزيــاء، 

والنشــر،  المســرحية،  والفنــون  والموســيقى، 

مــن  واتضــح  والراديــو،  والتلفزيــون،  والبرمجيــات، 

تبلــغ  عمــل  فــرص  يولــد  القطــاع  هــذا  أن  القيــاس 

االقتصــاد  فــي  العمــل  فــرص  متوســط  ضعــف 

ككل. البريطانــي 

فــي  التوظيــف  عــن  نتــج  المتحــدة،  الواليــات  وفــي   
الفنــون والثقافــة أكثــر مــن 400 مليــار دوالر فــي األجــور 
ألكثــر مــن 5.1 ماييــن أمريكــي فــي عــام 2017، أمــا فــي 
بمــا  اإلبداعيــة  القطاعــات  أســهمت  فقــد  الصيــن، 
يزيــد علــى 460 مليــار دوالر فــي االقتصــاد الوطنــي، أي ما 
ــا  يــوازي نحــو 4٪ مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي، ووفًق
بلــدان  لتقديــرات 2018، فــإن االقتصــاد اإلبداعــي فــي 
االتحــاد األوروبــي كان مســؤوال عــن توفيــر 12 مليــون 
ألصحــاب  قطــاع  أكبــر  ثالــث  يجعلــه  ممــا  وظيفــة، 
يعــادل  مــا  أي  550 مليــار دوالر،  نحــو  ويولــد  العمــل، 

5.3٪ مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي لاتحــاد.

 وهنــاك أيًضــا تجربــة دول الكاريبــي التــي تعانــي مــن 

وجــود قاعــدة صناعيــة ضيقــة ومتدنيــة، وتعانــي مــن 

عــبء الديــون وتدهــور القــدرة التنافســية لصادراتهــا، 

حيــث أدركــت الحكومــات والــوكاالت اإلقليميــة هنــاك 

أن الصناعــات اإلبداعيــة يمكــن أن تكــون محــرًكا للنمو 

وتحســين  االقتصــادات  لتنويــع  وآليــة  االقتصــادي 

القــدرة التنافســية العالميــة، ومــن هنــا بــدأ العمــل 

علــى تذليــل العقبــات التــي تواجــه االقتصــاد البرتقالــي 

هنــاك، والمتمثلــة فــي االفتقــار إلــى مرافــق اإلنتــاج، 

القواعــد  كفايــة  وعــدم  الســوق،  تنظيــم  وســوء 

العالميــة،  لألســواق  المحــدود  والفهــم  واللوائــح، 

ومشــكلة اللغــة، واالفتقــار للقــدرة علــى المســاومة.

زيــادة  إلــى  دبــي  إمــارة  تهــدف  آخــر،  صعيــد  وعلــى   

المحلــي  الناتــج  فــي  اإلبداعــي  االقتصــاد  مســاهمة 

اإلجمالــي للدولــة مــن 2.6٪ إلــى 5٪ بحلــول عــام 2025، 

للمحتــوى  جديــدة  إبداعيــة  مناطــق  أنشــأت  كمــا 

ــون، وتســعى اســتراتيجية  ــم والفن الثقافــي والتصمي

عــدد  مضاعفــة  إلــى  هنــاك  اإلبداعــي  االقتصــاد 

الشــركات اإلبداعيــة والثقافيــة العاملــة فــي القطــاع 

مــن 8300 اآلن إلــى 15 ألــف شــركة علــى مــدى الســنوات 

األربــع المقبلــة، مــع زيــادة الوظائــف اإلبداعيــة مــن 70 

ألفــا إلــى 140 ألــف وظيفــة.

 وتجــدر اإلشــارة إلــى دراســة تأثيــرات الجائحــة التــي 

يمــر بهــا العالــم فــي العاميــن األخيريــن علــى االقتصاد 

هــذا  مــن  كبيــرة  قطاعــات  تضــرر  فرغــم  البرتقالــي، 

االقتصــاد مــن الجائحــة، مثــل: الســينما، والســياحة، 

المقابــل  فــي  نــرى  الحيــة،  الترفيهيــة  واألنشــطة 

ومنصــات  الرقمــي  الترفيــه  مجــاالت  فــي  ازدهــارا 

عــرض األفــام والبرامــج والتجــارة اإللكترونيــة لســلع 

اإلبداعــي. االقتصــاد 
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االقتصــاد  أمــام  العوائــق  تســتمر  لمــاذا 
؟ لــي تقا لبر ا

 رغــم كل مــا ســبق، ورغــم مــا يتمتــع بــه االقتصــاد 

البرتقالــي مــن قــدرة علــى تطويــر قطاعــات مختلفــة 

مــن االقتصــاد، مــا زالــت هنــاك عوائــق قائمــة أمامــه 

فــي عــدد مــن دول العالــم، ويمكــن تفســير ذلــك بعــدة 

ــا لكتــاب "االقتصــاد البرتقالــي فرصــة ال  أســباب، وفًق

نهائيــة"، كمــا يلــي:

 أوًلا: يعــد تعريــف االقتصــاد البرتقالــي أمــًرا معقــًدا، 

واســعة  مفاهيــم  واالقتصــاد  واإلبــداع  فالثقافــة 

فرغــم  العاقــات،  وتحديــد  الحــدود  ترســيم  تتطلــب 

الزمــن الطويــل الــذي انقضــى علــى نشــأة الصناعــات 

الثقافيــة، مــا زالــت العاقــة بيــن االقتصــاد والثقافــة 

زالــت  النــاس، ومــا  لــدى كثيــر مــن  ليســت واضحــة 

نطــاق  علــى  معروفــة  غيــر  المشــتركة  فرصهمــا 

واســع، ومــا زال النهــج االقتصــادي الكمــي لألنشــطة 

الثقافيــة واإلبداعيــة حديثــا إلــى حــد مــا، ويحتــاج إلــى 

تطويــر أدواتــه، ومــا زال ســؤال: هــل الثقافــة واإلبــداع 

خدمــة بــا مقابــل أم ســلعة لهــا ثمــن؟ يلقــى إجابــات 

متفاوتــة.

للبيانــات  المنتظــم  والنشــر  الجمــع  أن  ثانًيــا:   

والمعلومــات ذات الصلــة باالقتصــاد اإلبداعــي غيــر 

فعالــة.  بطريقــة  توصيلــه  يتــم  مــا  ا  ونــادًر متســق، 

 ثالًثــا: العمليــة اإلبداعيــة، التــي تنتــج عنهــا الســلع 

ــا معقــًدا  والخدمــات، هــي عمــل غامــض يتبــع منطًق

التقليــدي  الفهــم  عــن  بعيــًدا  أحياًنــا  يبــدو  ومتقلًبــا، 

االقتصــاد.  علــى شــؤون  للقائميــن 

لدعــم  العامــة  السياســات  تصميــم  يفتقــر  رابًعــا:   

ســيما  ال  العمليــة،  األطــر  إلــى  اإلبداعــي  االقتصــاد 

لتحقيــق  يقدمهــا  التــي  الفــرص  مــن  لاســتفادة 

واالقتصاديــة. االجتماعيــة  التنميــة 

خامًســا: األشــخاص المعنيــون ال يمثلــون كتلــة حرجــة 

حتى اآلن.

لماذا االقتصاد البرتقالي مهم لمصر؟

  نمتلــك فــي مصــر إمكانيــات كبيــرة غيــر مســتغلة فــي 

مجــال االقتصــاد البرتقالــي )اإلبداعــي(، وذلــك نظــرا 

لمــا يلــي:

فــي مجــاالت  	 المبدعيــن  مــن  بشــرية  ثــروة  لدينــا 

الفنــون واآلداب المختلفــة يملكــون الموهبــة إلــى 

الفنيــة،  والمعاهــد  الكليــات  فــي  الدراســة  جانــب 

ولدينــا أيًضــا تــراث إبداعــي حديــث متواصــل علــى 

مــدى قرنيــن. 

لدينــا خبــرة ممتــدة فــي الصناعــات الثقافيــة، مثــل  	

صناعــات الكتــاب والنشــر والســينما والموســيقى 

يرجــع  والتليفزيونيــة،  اإلذاعيــة  والدرامــا  والغنــاء 

ثاثــة  قــارب  وأحدثهــا  قرنيــن،  إلــى  أقدمهــا  عمــر 

بيئــة  توفيــر  إلــى  تحتــاج  لكنهــا  القــرن،  أربــاع 

مباشــر  وغيــر  مباشــر  ودعــم  مائمــة  تشــريعية 

لتنطلــق قدرتهــا التنافســية فــي المجاليــن المحلــي 

للتوظيــف  فرصــا  تتيــح  حتــى  وذلــك  واإلقليمــي، 

الشــباب. مــن  أكبــر  ألعــداد 
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نمتلــك حرفــا تقليديــة وتراثيــة يمكــن أن ننميهــا،  	

فهــي تشــكل قيمــة مضافــة القتصادنــا القومــي 

واســع  قطــاع  أمــام  عمــل  وفــرص  ناحيــة،  مــن 

تنميــة  إلــى  إال  تحتــاج  وال  والكبــار،  الشــباب  مــن 

ات. المهــار

مــن  	 االســتفادة  تجــارب  مــن  طويــل  تــراث  لدينــا 

الطاقــات اإلبداعيــة التلقائيــة، مثــل: تجربــة حبيــب 

وصوفــي  واصــف  ويصــا  رمســيس  ثــم  جورجــي 

حبيــب فــي الحرانيــة، وتجربــة إيفليــن فــي الفيــوم، 

التلــي  وتجــارب جراجــوس وحجــازة، وإحيــاء حرفــة 

فــي الصعيــد )تجربــة مركــز الفنــان ســعد زغلــول 

وتجربــة المجلــس القومــي للمــرأة(، وتجــارب مراكــز 

الحــرف التراثيــة التابعــة لــوزارة الثقافــة.

نحظــى بعــدد مــن مواقــع التــراث األثــري والثقافــي  	

والطبيعــي الجاذبــة للســياحة، نحتــاج إلــى الحفــاظ 

عليهــا وتحقيــق أقصــى اســتفادة منهــا.

لدينــا جيــل مــن الشــباب القــادر علــى تطويــر محتــوى  	

التعليميــة  األلعــاب  وتصميــم  مصــري،  رقمــي 

والترفيهيــة اإللكترونيــة والتقليديــة، أو التــي تجمــع 

آن األوان ألن نتجه بحزم لاستفادة 

مــن كل هــذه اإلمكانيــات الكامنــة، 

فــي  البرتقالــي  االقتصــاد  ليســهم 

المســــــتدامة،  التنميــــــة  تحقيـــــــق 

وخلــق فــرص عمــل جديــدة، وإضافــة 

الوطنــي،  لاقتصـــــــاد  جديــدة  قــوة 

المنتجــــــــــــات  مـــــــن  واالستفــــــادة 

الثقافيــة واإلبداعيــة باعتبارهــا ميــزة 

وال  نمتلكهــا  أساســية  تنافســية 

المناســب. بالقــدر  نســتخدمها 

يحتاجــون  البرمجيــات،  وتطويــر  األســلوبين،  بيــن 

فقــط إلــى الدعــم والمســاندة.

لدينــا ثــروة مــن حقــوق الملكيــة الفكريــة لمنَتجنــا  	

الفنــي والثقافــي، تشــكل إضافــة مهمــة القتصادنــا 

القومــي لــو أحســنا حمايتهــا.

وقبــل ذلــك كلــه وبعــده نمتلــك رؤيــة جعلــت مــن  	

دعــم الصناعــات الثقافيــة، كمصــدر قــوة لاقتصــاد 

القومــي وقــوة فعالــة لتحقيــق التنميــة وأساًســا 

ــا، الهــدَف األول  ــا ودوليًّ لقــوة مصــر الناعمــة إقليميًّ

مــن أهــداف محــور الثقافــة فــي اســتراتيجية التنمية 

المســتدامة "مصــر 2030". 

 آن األوان ألن نتجــه بحــزم لاســتفادة مــن كل هــذه 

البرتقالــي  االقتصــاد  ليســهم  الكامنــة،  اإلمكانيــات 

فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة، وخلــق فــرص عمــل 

الوطنــي،  لاقتصــاد  جديــدة  قــوة  وإضافــة  جديــدة، 

واإلبداعيــة  الثقافيــة  المنتجــات  مــن  واالســتفادة 

وال  نمتلكهــا  أساســية  تنافســية  ميــزة  باعتبارهــا 

نســتخدمها بالقــدر المناســب، وفــي ســبيل تحقيــق 

ومجموعــة  الحوافــز،  مــن  حزمــة  إلــى  نحتــاج  ذلــك، 

مــن اإلصاحــات التشــريعية، وقاعــدة مــن البيانــات 

الدقيقــة، حتــى نحقــق أقصــى اســتفادة مــن إمكانياتنــا 

البرتقالــي. فــي مجــال االقتصــاد 

ال يوجد شيء أقوى 
من فكرة حان أوانها.

بلزاك
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المنــاخ  تغّيــر  نتيجــة  فادحــة  خســائر  العالــم  يواجــه 
ــر التنــوع البيولوجــي، حيــث تقــدر  ونقــص المــوارد وتأث
خســائر االقتصــاد العالمــى ســنويا بحوالــي 15 تريليــون 
دوالر مــن جــراء التصحــر، وتبلــغ خســائر التلــوث البيئــي 
4.6 تريليونــات دوالر ســنويا، وهــو مــا يعــادل 6.2٪ مــن 
الناتــج االقتصــادي العالمــي، ويتوفــى ســنويا حوالــي 
واألمــراض  الحــوادث  نتيجــة  شــخص  ماييــن   3
المهنيــة، وهنــاك نحــو 270 مليــون مصــاب بأمــراض 
تبلــغ مباشــرة  وغيــر  مباشــرة  بتكاليــف   مهنيــة 

2.8 تريليــون دوالر عبــر دول العالــم ســنويا، باإلضافــة 
إلــى إصابــة أكثــر مــن نصــف مليــار شــخص باألمــراض، 
حيــث  مــن  دوالر  مليــارات   110 تبلــغ  وخســائر ســنوية 
اإلنتاجيــة والنفقــات الطبيــة بســبب األغذيــة الملوثــة 

ــدان ذات الدخــل المنخفــض والمتوســط. فــي البل

وعلــى المســتوى اإلقليمــي والوطنــي، تســتهلك حاليا 
البلــدان العربيــة أكثــر مــن ضعــف كميــة المــوارد التــي 
إنتاجهــا، ويقــدر  إعــادة  يمكــن ألنظمتهــا الطبيعيــة 
معــدل التكلفــة الســنوية للتدهــور البيئــي فــي البلــدان 
العربيــة بنحــو 200 مليــار دوالر، ويكلــف هــدر الطاقــة 
حوالي 150 مليار دوالر سنويا، كما تخسر الدول العربية 
حوالــي 170 مليــار دوالر ســنويا نتيجــة عــدم االســتفادة 
مــن نفاياتهــا مــع عــدم القــدرة علــى جمــع أكثــر مــن 
البطالــة  معــدالت  ارتفعــت  وقــد  النفايــات،  نصــف 
التــي يصــل متوســطها قرابــة 13٪، وتبــرز الحاجــة إلــى 
تأميــن قرابــة 50 مليــون وظيفــة عربيــا بحلــول عام 2022، 
فــي ظــل غيــاب االســتفادة مــن تراكــم رأس المــال 

البشــري، وانعــدام الربــط بيــن رأس المــال البشــري 
والنمــو االقتصــادي، كمــا تســجل المنطقــة العربيــة 
ــا، ومــن المتوقــع أن  أعلــى نســبة نمــو ســكاني عالمي
يصــل مجمــوع الســكان فيهــا إلــى 586 مليــون نســمة 
ســكان  مــن   ٪6 يمثــل  مــا  وهــو   ،2050 عــام  بحلــول 
األرض، بمــا قــد يــؤدي إلــى تزايــد الضغــط علــى البيئــة 
عبــر زيــادة اســتهاك الطاقــة والميــاه والمــوارد غيــر 
المتجــددة، وارتفــاع التلــوث، وزيــادة االســتخدام الجائر 
للمــوارد المائيــة و التصّحــر وانعــدام األمــن الغذائــي 
ونــدرة الميــاه، إضافــة إلــى انخفــاض كفــاءة اســتخدام 
المــوارد )الكفــاءة االقتصاديــة( بحوالــي 50٪ مقارنــة 

ــالمتوسط العالمــي. بـ

د. محمد جمال كفافي
رئيس المجلس العالمي لاقتصاد األخضر، 

وكبير مستشاري الطاقة والتنمية المستدامة 
 بالصندوق العالمي للتنمية والتخطيط

باألمم المتحدة

االقتصاد األخضر مفتاح البقاء والرخاء في األلفية الثالثة

تســتهلك حاليــا البلــدان العربيــة أكثــر 

مــن ضعــف كميــة المــوارد التــي يمكــن 

إنتاجهــا،  إعــادة  الطبيعيــة  ألنظمتهــا 

الســنوية  التكلفــة  معــدل  ويقــدر 

العربيــة  البلــدان  فــي  البيئــي  للتدهــور 

هــدر  ويكلــف  دوالر،  مليــار   ٢00 بنحــو 

الطاقــة حوالــي ١50 مليــار دوالر ســنويا. 
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العربيــة  للــدول  خيــار  هنــاك  يعــد  لــم 

االقتصاديــة  األنظمــة  تحويــل  ســوى 

األخضــر،  االقتصــادي  النظــام  إلــى 

شــريطة تهيئــة الحكومــات بيئــَة عمــل 

أفضــل، وتشــجيع االســتثمار األخضــر، 

ذات  االقتصاديــة  النشــاطات  وتعزيــز 

المســتدامة. المضافــة  القيمــة 

ومــع تزايــد المخاطــر البيئيــة والمجتمعيــة، لــم تعــد 
أهملــت  التــي  "القديمــة"  االقتصاديــة  المفاهيــم 
البعــد البيئــي والمجتمعــي فــي التنميــة االقتصاديــة 
صياغــة  تمــت  حيــث  االقتصــادي،  للتحليــل  مائمــة 
األخضــر(  )االقتصــاد  "جديــدة"  اقتصاديــة  مفاهيــم 
مــن أجــل تصحيــح االختــاالت البيئيــة والمجتمعيــة 

واحــد. آن  فــي  واالقتصاديــة 

اقتصــادي  نظــام  بأنــه  األخضــر  االقتصــاد  ويعــّرف 
ي إلــى تحســين حالــة الرفاهــة البشــرية واإلنصــاف  يــؤدِّ
االجتماعــي، مــع العنايــة فــي الوقــت نفســه بالحــّد مــن 
ــه فيــه النمــو  المخاطــر البيئيــة، أي أنــه اقتصــاد ُيوجَّ
فــي  اســتثمارات  بواســطة  والعمالــة  الدخــل  فــي 
القطاعيــن العــام والخــاص مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى 
تعزيــز كفــاءة اســتخدام المــوارد، وخفــض الملوثــات، 
لتحقيــق  اإليكولوجــي؛ ســعيا  النظــام  تدهــور  ومنــع 
للتنميــة  األربعــة  األبعــاد  بيــن  والتــوازن  التكامــل 
واالجتماعيــة  البيئيــة  األبعــاد  وهــي  المســتدامة، 
ــة، وقــد تجــاوز حجــم  ــة أو اإلداري ــة والتقني واالقتصادي
االســتثمار األخضــر العالمــي حاجــز الـــ21 تريليــون دوالر 
بنمــو بلــغ 50٪ خــال الســنوات الثــاث األخيــرة فقــط، 
وتظهــر أهميتــه فــي تركيــزه علــى االســتثمار البيئــي 
واإلدارة  الخضــراء  والطاقــة  المســتدام  واإلنتــاج 
األمثــل  واالســتخدام  والميــاه،  للنفايــات  المتكاملــة 

الطبيعيــة بشــكل مســتدام وصونهــا. للمــوارد 

ــار للــدول العربيــة ســوى  ــي، لــم يعــد هنــاك خي وبالتال
تحويــل األنظمــة االقتصاديــة إلــى النظــام االقتصــادي 
عمــل  بيئــَة  الحكومــات  تهيئــة  شــريطة  األخضــر، 
وتعزيــز  األخضــر،  االســتثمار  وتشــجيع  أفضــل، 
المضافــة  القيمــة  ذات  االقتصاديــة  النشــاطات 
المســتدامة؛ ممــا يــؤدي إلــى زيــادة تعظيــم كفــاءة 
العامــة  الصحــة  علــى  والحفــاظ  المــوارد  اســتخدام 
وحــق األجيــال الحاليــة والقادمــة فــي حيــاة كريمــة علــى 

الوطــن. أرض 

دول  بيــن  الواعــدة  البلــدان  مــن  مصــر  وتعــد  هــذا، 
هائلــة  وإمكانــات  فرصــا  لديهــا  إن  حيــث  العالــم، 
حباهــا  لِمــا  األخضــر؛  االقتصــاد  نظــام  إلــى  للتحــول 
ــرة الازمــة للنمــو االقتصــادي  هللا مــن المــوارد الوفي
المســتدام وســد الفجــوة االســتهاكية بيــن جمــوع 
الشــعب، فبجانــب موقعهــا االســتراتيجي العالمــي 
فإنهــا تحتــوي علــى البتــرول والغــاز والمعــادن والمياه 
والشــمس والريــاح وغيرهــا مــن الثــروات الطبيعيــة، 

واألعظــم مــن كل هــذا الثــروة البشــرية. 
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هنــاك فــرص كبيــرة فــي مصــر لاعتمــاد علــى الطاقــة الخضــراء النظيفــة بــدال مــن المصــادر 

التقليديــة؛ ألنهــا تتمتــع بأعلــى ســطوع شمســي فــي العالــم ومســاحات شاســعة مــن األراضــي 

الصحراويــة التــي يمكــن االســتفادة منهــا فــي توليــد الكهرباء مــن الطاقة الشمســية، باإلضافة 

إلــى أســطح المبانــي، وكذلــك ســرعة الريــاح المناســبة لتوليــد الكهربــاء مــن طاقــة الريــاح فــي 

منطقــة البحــر األحمــر وخليــج الســويس.

كمــا أن الدســتور المصــري أعطــى قضيــة االقتصــاد 
خاصــا،  اهتمامــا  المســتدامة  والتنميــة  األخضــر 
وجعلهمــا محــورا أساســيا مــن المحــاور التــي ترتكــز 
ــة، وذلــك وفقــا لنــص المــادة 27: "يهــدف  ــه الدول علي
البــاد  فــى  الرخــاء  تحقيــق  إلــى  االقتصــادي  النظــام 
مــن خــال التنميــة المســتدامة والعدالــة االجتماعيــة، 
النمــو الحقيقــي لاقتصــاد  بمــا يكفــل رفــع معــدل 
القومــي، ورفــع مســتوى المعيشــة، وزيــادة فــرص 
علــى  والقضــاء  البطالــة،  وتقليــل معــدالت  العمــل 
الفقــر، ويلتــزم النظــام االقتصــادي بمعايير الشــفافية 
وتشــجيع  التنافــس،  محــاور  ودعــم  والحوكمــة، 
وقطاعيــا  جغرافيــا  المتــوازن  والنمــو  االســتثمار، 
وبيئيــا، ومنــع الممارســات االحتكاريــة، مــع مراعــاة 
االتــزان المالــي والتجــاري والنظــام الضريبــي العــادل، 
المختلفــة  األنــواع  وكفالــة  الســوق،  آليــات  وضبــط 
األطــراف  مصالــح  بيــن  التــوازن  وتحقيــق  للملكيــة، 
ويحمــي  العامليــن  حقــوق  يحفــظ  بمــا  المختلفــة، 
اجتماعيــا  االقتصــادي  النظــام  ويلتــزم  المســتهلك، 
لعوائــد  العــادل  والتوزيــع  الفــرص،  تكافــؤ  بضمــان 
التنميــة، وتقليــل الفــوارق بيــن الدخــول، وااللتــزام بحــد 
أدنــى لألجــور والمعاشــات يضمــن الحيــاة الكريمــة، 
وبحــد أقصــى فــي أجهــزة الدولــة لــكل مــن يعمــل بأجــر، 

للقانــون". وفقــا 

النمــو  وأســاس  الحيــاة  هــي  الطاقــة  إن  وحيــث 
االقتصــادي، فهنــاك فــرص كبيــرة فــي مصــر لاعتمــاد 
ــدال مــن المصــادر  ــى الطاقــة الخضــراء النظيفــة ب عل
شمســي  ســطوع  بأعلــى  تتمتــع  ألنهــا  التقليديــة؛ 
األراضــي  مــن  شاســعة  ومســاحات  العالــم  فــي 

ــد  ــي يمكــن االســتفادة منهــا فــي تولي ــة الت الصحراوي
إلــى  باإلضافــة  الشمســية،  الطاقــة  مــن  الكهربــاء 
المناســبة  الريــاح  المبانــي، وكذلــك ســرعة  أســطح 
لتوليــد الكهربــاء مــن طاقــة الريــاح فــي منطقــة البحــر 
األحمــر وخليــج الســويس، فــإذا غطينــا مصــر باأللــواح 
الشمســية يمكــن إنتــاج أكثــر مــن 600 ضعــف الطاقــة 
الكهربائيــة التــي نحتاجهــا وأكثــر مــن 4 أضعــاف احتيــاج 
توطيــن  وعنــد  ســنويا،  الكهربــاء  مــن  كلــه  العالــم 
صناعــة الطاقــة الخضــراء فــإن إنتــاج كل ميجــاوات 
طاقــة خضــراء يوفــر 11 فرصــة عمــل، ومــع مشــروعات 
بيــن إفريقيــا وآســيا وأوروبــا مــن  الربــط الكهربائــي 
خــال مصــر والســعودية واليونــان وقبــرص ســتصبح 
وفــرص  الخضــراء  للطاقــة  عالميــا  مركــزا  مصــر 

بــإذن هللا.  العمــل المســتدامة 
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ميــاه  تحويــل  محطــات  إنشــاء  إلــى  باإلضافــة  هــذا 
الصــرف الصحــي إلــى الوقــود الحيــوي، حيــث يمكــن 
إنتــاج غــاز حيــوي بمعــدل حوالــي 30 متــرا مكعبــا لــكل 
متــر مكعــب مــن صــرف صحــي، كجــزء مــن مشــروع 
النفــط،  علــى  االعتمــاد  لتقليــل  الخضــراء  الطاقــات 
ميــاه  علــى  المحطــة  مــن  الحصــول  إلــى  باإلضافــة 
صالحــة للزراعــة وســماد عضــوي، خاصــة أن كميــة 
الصــرف الصحــي فــي مصــر تبلــغ حوالــي 10 مليــارات 
متــر مكعــب ســنويا، يتــم إلقــاء 3 مليــارات متــر مكعــب 
منهــا -كمخلفــات صــرف صحي ســنويا- في النيل، وإذا 
تمــت االســتفادة مــن تحويــل إجمالــي كميــة الصــرف 
إنتــاج بذلــك  يمكننــا  مصــر،  فــي  الســنوي   الصحــي 

300 مليــار متــر مكعــب وقــود حيــوي ســنويا يســتخدم 
الكهربــاء  وتوليــد  الحراريــة  األغــراض  مختلــف  فــي 

أيضــا.

كمــا يمكــن أيضــا إقامــة مشــروعات تحويــل القمامــة 
المنزليــة حوالــي المخلفــات  تبلــغ   إلــى طاقــة، حيــث 

تراكمــات  طــن  مليــار  و22  ســنويا  طــن  مليــون   70
ــة تكاليــف رفــع  قديمــة، ممــا يوفــر مــن ميزانيــة الدول
القمامــة مــن الشــوارع، والتــي تتجــاوز 2 مليــار جنيــه 
ســنويا، إضافــة إلــى خفض الخســائر البيئيــة والصحية 
التــي تســببها تراكمــات القمامــة، وخلــق فــرص عمــل 
جديــدة، حيــث إن بعــض الدراســات توضح أن كل طن 
يعــاد تدويــره يخلــق 8 فــرص عمــل ويحقــق إيــرادات 

ــه للطــن. ــي 6000 جني تبلــغ حوال

باالســتراتيجيات  أوصــي  آخــرا-  -وليــس  وأخيــرا 
االقتصــادي  النظــام  إلــى  للتحــول  التاليــة  الخمــس 

فــي: تتمثــل  والتــي  األخضــر، 

إنشــاء برنامــج وطنــي اقتصــادي وفًقــا لمفهــوم  -  1

إدارة ساســل اإلمــداد الخضــراء؛ لتعزيــز اإلنتــاج 

الفكــري والعلمــي واإلبداعــي، وتنميــة القــدرات 

البشــري  المــال  رأس  بيــن  والربــط  البشــرية، 

والنمــو االقتصــادي؛ لمواجهــة البطالــة وتنويــع 

وزيــادة الدخــل القومــي.

إعــداد وإصــدار "قانــون كفــاءة الطاقــة" وقانــون  -  2

الخضــراء(  )المحاســبة  البيئيــة"  لـ"المحاســبة 

والضريبــة الكربونيــة، وإدخــال النظــم المحاســبية 

للدولــة  العامــة  الموازنــة  ضمــن  الجديــدة 

المحلــي  والناتــج  القومــي  الدخــل  وحســابات 

اإلجمالــي؛ لقيــاس وتقويــم النشــاط االقتصــادي 

الخضــراء. المشــروعات  ودعــم  ككل،  للمجتمــع 

فــي  -  3 الخضــراء  والمواصفــات  المعاييــر  إدراج 

والعقــود  والمناقصــات  المشــتريات  جميــع 

وإضافــة  والخاصــة،  الحكوميــة  والمشــروعات 

مفاهيــم وتطبيقــات االقتصــاد األخضــر ضمــن 

فــي  التطبيقيــة  واألبحــاث  الدراســية  المناهــج 

واإلعــام.  والجامعــات  المــدارس 

تشــجيع وتنميــة الصناعــات الخضــراء والمــدن  -  4

والزراعــة  الكهربائــي  والنقــل  الذكيــة  الخضــراء 

الكربونيــة  االنبعاثــات  مــن  للحــد  المســتدامة؛ 

الوظائــف  ماييــن  وخلــق  الحــراري،  واالحتبــاس 

الخضــراء للقضــاء علــى البطالــة، واالســتغال 

ــة؛  ــوث البيئ ــة، وعــدم تل ــل للمــوارد الطبيعي األمث

المســتدامة. التنميــة  لتحقيــق  ســعيا 

األخضــر؛  -  5 لاقتصــاد  القومــي  المجلــس  إنشــاء 

لتوحيــد الجهــود بيــن مختلــف الجهــات الحكوميــة 

والخاصــة والمجتمــع المدنــي مــن أجــل التحــول 

وإصــدار  األخضــر،  االقتصــادي  النظــام  إلــى 

الوطنــي  االقتصــاد  نمــو  قيــاس  مؤشــرات 

األخضــر، والعمــل علــى تحســين تلــك المؤشــرات 

ســنويا، وفقــا لمبــدأ "مــا ال يقــاس ال يمكــن إدارتــه 

تحســينه". أو 

العيــش  فــي  االســتمرار  يُعــْد  لــم  فإنــه  وختامــا، 
علــى  ــاال  فعَّ خيــارا  الدولــة  إمكانيــات  تفــوق  بأنمــاط 
المــدى الطويــل، فالقضيــة تتمثــل فــي تغييــر أنمــاط 
بالنمــو  للحــاق  اإلنتــاج واالســتهاك بســرعة تكفــي 
أفضــل  بطريقــة  العيــش  فبإمكاننــا  االقتصــادي؛ 
ولكــن باســتخدام أقــل مــن نصــف مــا نســتخدمه مــن 

الثمينــة. مواردنــا 
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بإضفـــاء  البنفســـجي  االقتصـــاد  يعنـــى 

العولمـــة  علـــى  اإلنســـاني  الطابـــع 

الثقافــــــة  واســــــتخدام  واالقتصــــــاد، 

كمســـاعد في تحقيـــق التنمية، وقد ظهر 

مصطلح االقتصاد البنفســـجي أول مرة 

فـــي ٢0١١ ضمـــن الوثيقـــة التي نشـــرت في 

بـــل 
ِ
ق مـــن  الفرنســـية  "لومونـــد"  جريـــدة 

لاقتصـــاد  دولـــي  منتـــدى  أول  منظمـــي 

١3( أكتوبـــر   -  ١١( البنفســـجي فـــي الفتـــرة 

برعايـــة اليونســـكو والبرلمـــان األوروبـــي 

األوروبيـــة. والمفوضيـــة 

د. هويدا عدلي
أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث 

االجتماعية والجنائية

االقتصاد البنفسجي بين الرعاية والثقافة

تســببت العولمــة االقتصاديــة والمغــاالة فــي تبنــي 
ــة تداعيــات  ــة دون مراعــاة ألي النيوليبراليــة االقتصادي
أزمــات  بيــن  ومتنوعــة  حــادة  أزمــات  أو  اجتماعيــة، 
اقتصاديــة وبيئيــة، فضــًلا عــن زيــادة حــدة التفــاوت 
والامســاواة العالميــة علــى مســتوى النظــام الدولــي 
البطالــة،  معــدالت  ارتفــاع  وكذلــك  بلدانــه،  وداخــل 
ولــم تقتصــر األزمــات علــى ذلــك فحســب، بــل طالــت 
الثقافــة أيًضــا، حيــث تصاعــدت وتيــرة التنميــط مــع 
اعتبــار  أدنــى  دون  معولمــة  ثقافيــة  أنمــاط  تســييد 
التنميــة  أهــداف  كانــت  وربمــا  المحليــة،  للثقافــات 
المســتدامة 2015 محاولــة لمعالجــة تلــك التداعيــات 
والبيئيــة،  االجتماعيــة  أهدافهــا  طــرح  خــال  مــن 
ــوان  وعلــى نفــس المنــوال، كان ظهــور مــا يعــرف بأل
ومحاولــًة  األزمــة،  عــن  آخــرا  تعبيــرا  االقتصــادات 
لطــرح بدائــل وخيــارات اقتصاديــة داعمــة للرفاهيــة 
واالقتصــاد  األخضــر،  االقتصــاد  مثــل:  االجتماعيــة، 

وغيرهــا.   البرتقالــي،  واالقتصــاد  البنفســجي، 
الطابــع  بإضفــاء  البنفســجي  االقتصــاد  ويعنــى 
واســتخدام  واالقتصــاد،  العولمــة  علــى  اإلنســاني 
الثقافــة كمســاعد فــي تحقيــق التنميــة، وقــد ظهــر 
 2011 فــي  مــرة  أول  البنفســجي  االقتصــاد  مصطلــح 
"لومونــد"  جريــدة  فــي  نشــرت  التــي  الوثيقــة  ضمــن 
دولــي  منتــدى  أول  منظمــي  ِقبــل  مــن  الفرنســية 
أكتوبــر   )13  -  11( الفتــرة  فــي  البنفســجي  لاقتصــاد 
برعايــة اليونســكو والبرلمــان األوروبــي والمفوضيــة 
األوروبيــة، وكان قــد تــم إعانــه قبــل ذلــك بشــهور فــي 
19 مايــو 2011 عشــية اليــوم العالمــي للتنــوع الثقافــي مــن 

والتنميــة.  الحــوار  أجــل 

الرعايــة اقتصـــــــــاد  مفهـــــــوم  مــن  كــــلٌّ   وكان 
"care economy"  ومفهوم إدماج الثقافة في التنمية 
مــن المفاهيــم الملهمــة لاقتصاد البنفســجي، مثلما 
كان مفهــوم حمايــة البيئــة مفهوًمــا ملهًمــا لاقتصاد 
األخضــر،  فعلــى حيــن يطــرح االقتصــاد األخضــر رؤيــة 
البيئيــة  األبعــاد  يأخــذ  اقتصــادي  لنظــام  مســتقبلية 
فــي حســبانه، فــإن االقتصــاد البنفســجي يتجــه إلــى 
 caring labor حمايــة مــا يطلــق عليــه أعمــال الرعايــة
التنــوع  وحمايــة  ناحيــة،  مــن  اســتدامتها  وضمــان 
تثميــن  عنــد  االعتبــار  فــي  الثقافــة  ووضــع  الثقافــي 
علــى  وبنــاء  أخــرى،   ناحيــة  مــن  والخدمــات  الســلع 
ذلــك، ســيتناول المقــال عاقــة االقتصــاد البنفســجي 

باقتصــاد الرعايــة، وكذلــك بالثقافــة.
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االقتصاد البنفسجي واقتصاد الرعاية

تشــير أعمــال الرعايــة إلــى كل األعمــال التــي ترتبــط 

مــن  كبيــر  قــدر  لآلخريــن ويحكمهــا  بتقديــم خدمــات 

الشــعور بالمســؤولية تجــاه هــؤالء اآلخريــن، خاصــة 

مــن  النوعيــة  هــذه  وتضــم  المســتضعفة،  الفئــات 

وغيــر  األجــر  مدفوعــة  األعمــال  مــن  كا  األعمــال 

يمكــن  التعريــف،  هــذا  إطــار  وفــي  األجــر.  مدفوعــة 

فــي  الرعايــة  أعمــال  مــن  كبيــر  عــدد  إلــى  اإلشــارة 

مجــاالت التعليــم والصحــة تحديــًدا، فهــذه النوعيــة 

مــن األعمــال تغطــي َمــن يعمــل فــي مجــال التعليــم 

بــدًءا مــن مشــرفي ومدرســي الحضانــات حتــى أســاتذة 

الجامعــات، وكذلــك األمــر فــي مجــال الصحــة، حيــث 

يضــم كل الطواقــم الصحيــة ذات الصلــة بالمرضــى 

بمختلــف تخصصاتهــا، وبالطبــع يدخــل فــي إطــار ذلك 

كل مــن يرعــى األطفــال والمســنين والمرضــى، كمــا 

يضــم هــذا النمــط مــن العمــِل العمــَل المنزلــي غيــر 

مدفــوع األجــر الــذي تمارســه النســاء لخدمــة أســرهن،  

وجديــر بالذكــر أن الحــركات النســوية هــي التــى طرحــت 

بوضــوح إشــكالية أعمــال الرعايــة، فعلــى مــدار عقــود 

أعمــال  مــن  العظمــى  الغالبيــة  ارتبطــت  طويلــة 

الرعايــة بالنســاء، حيــث تــم اعتبارهــن الفئــة األولــى مــن 

مقدمــي الرعايــة فــي كل المجتمعــات، وعلــى الرغــم 

مــن ذلــك، لــم يتــم تقديــر وحســاب تكلفة هــذه الرعاية.  

ــد مــن انخــراط النســاء فــي ســوق العمــل،  ومــع مزي

يقــوم  َمــن  بشــأن  مشــكلة  تواجــه  أســرهن  بــدأت 

برعايــة األطفــال والمســنين والمرضــى، وقــد أكــدت 

التجربــة افتقــاد الدعــم االجتماعــي مــن جانــب، وغيــاب 

سياســات لرعايــة األطفــال والمســنين والمعاقيــن 

تلــك  دفــع  الوضــع  وهــذا  آخــر،  جانــب  مــن  وغيرهــم 

ــام بهــذه  ــات للقي ــى االســتعانة بنســاء أخري األســر إل

المهــام الرعائيــة، وفــي المقابــل كانــت النســاء اللواتــي 

تــم اســتئجارهن للقيــام بذلــك أمهــات ومســؤوالت 

عــن رعايــة أطفــال ومســنين فــي أســرهن، ولكنهــن 

اضطــررن للعمــل بســبب الفقــر والحاجــة الماديــة، 

المعقــدة  الحالــة  هــذه  أن  خطــورة  األكثــر  واألمــر 

عائليــة  مشــكلة  أنهــا  علــى  وتأطيرهــا  تكييفهــا  تــم 

وفرديــة، ولــم يتــم النظــر إليهــا قــط علــى أنهــا مشــكلة 

واجتماعيــة. سياســية 

وقــد كشــف تقريــر التنميــة البشــرية العالمــي 2015 أن 

 ،care giving أعمــاَل الرعايــة أعمــاٌل كثيفــة العمالــة

األجــر  مدفــوع  غيــر  الرعائــي  العمــل  أن  قــدر  حيــث 

يقتــرب مــن نصــف العمــل اإلنتاجــى مدفــوع األجــر، 

فـــ41٪ مــن وقــت العمــل علــى مســتوى العالــم غيــر 

مدفــوع األجــر، كمــا أن هــذه النوعيــة مــن العمــل غيــر 

موزعــة بالتســاوي بيــن الرجــال والنســاء، فـــ76٪ مــن 

العمــل غيــر مدفــوع األجــر تقــوم بــه النســاء فــي حيــن 

تبلــغ نســبة مشــاركتهن فــي العمــل بأجــر 43٪،  كمــا 

أنــه بجمــع نوعــي العمــل –غيــر مدفــوع األجــر ومدفــوع 

ــا تقــوم بــه  األجــر- فــإن 52٪ مــن وقــت العمــل عالميًّ

النشــاط  فــي  مشــاركتهن  انخفــاض  رغــم  النســاء 

االقتصــادي مدفــوع األجــر بصفــة عامــة، وقــد أكــدت 

الدراســات النســوية علــى مــدار عــدة عقــود أن عــبء 

العمــل غيــر مدفــوع األجــر، والــذي يقــع علــى عاتــق 

النســاء، هــو أحــد أســباب التفــاوت وعــدم المســاواة 

النــوع  فجــوة  وتعميــق  والرجــال  النســاء  بيــن 

االجتماعــي، ومــن الجديــر بالذكــر أن هــذا التمييــز تمييــز 

متراكــب، بمعنــى أنــه ال يســتند فقــط للنــوع ولكــن 

فالنســاء  أيًضــا،  االجتماعيــة  الطبقــة  مــع  يتداخــل 

الفقيــرات هــن األكثــر معانــاة مــن هــذا التمييــز الثنائــي؛ 

فالنســاء األوفــر حًظــا واألكثــر ثــراًء قــد يعتمــدن علــى 

نســاء أخريــات للقيــام بالعمــل غيــر مدفــوع األجــر، فــي 

حيــن أن النســاء األفقــر مجبــرات علــى القيــام بــكا 

العمليــن. وفــي هــذا اإلطــار، تتعــدد أشــكال التفــاوت 

والتوزيــع غيــر العــادل، وال تقتصــر علــى التفــاوت بيــن 

النســاء والرجــال، ولكنهــا تمتــد لتشــمل التفــاوت بيــن 

النســاء أيًضــا علــى أســاس الطبقــة، وربمــا األصــل 

فــي بعــض المجتمعــات والثقافــات.
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البنفســجي  االقتصــاد  فــإن  ســبق،  مــا  علــى  بنــاًء 

مــن  يحــد  جديــد  عالمــي  اقتصــادي  بنظــام  يطالــب 

ويعمــل  إليهــا،  اإلشــارة  الســابق  التفاوتــات  تنامــي 

وضمــان  الرعايــة  اقتصــاد  علــى  الحفــاظ  علــى 

اســتدامته؛ وذلــك ألهميتــه لرفاهــة اإلنســان، وهــذا 

الرعايــة  اقتصــاد  نفقــات  تضميــن  دون  يتحقــق  لــن 

فــي الحســابات االقتصاديــة، وهــذا هــو أول أهــداف 

االقتصــاد البنفســجي، فاالقتصــاد البنفســجي يهــدف 

إلــى نظــام اقتصــادي جديــد ومســتدام قائــم علــى رؤيــة 

إعــادة  ذات طابــع اجتماعــي وإنســاني، ينطلــق مــن 

اإلنتــاج واالســتهاك بشــكل  بيــن  العاقــة  تنظيــم 

يضمــن رفاهــة كل البشــر، ولذلــك ال بــد للحكومات أن 

تتوســع فــي أنشــطة اقتصــاد الرعايــة مــن أجــل توفيــر 

فــرص عمــل للمتعطليــن، وهــم فــي ازديــاد؛ بســبب 

النظــام الرأســمالي الســائد، وعليــه، فــإن االقتصــاد 

البنفســجي يحــل إحــدى أزمــات النظــام الرأســمالي، 

والتــي تتمثــل فــي ارتفــاع معــدالت البطالــة.

مــن  عــدد  علــى  البنفســجي  االقتصــاد  يقــوم 
وهــي: األساســية،  الدعائــم 

خــال  	 مــن  اجتماعيــة شــاملة،  رعايــة  بنيــة  وجــود 

إنشــاء مؤسســات عامــة وخاصــة مثــل مراكز رعاية 

األطفــال الرضــع وريــاض األطفــال )4 - 6( ســنوات، 

ــة األطفــال بعــد انتهــاء موعــد  وكذلــك مراكــز رعاي

المدرســة بالنســبة لألطفــال فــي مراحــل التعليــم 

والمعاقيــن  الســن  كبــار  رعايــة  ومراكــز  األعلــى، 

والمستشــفيات والمراكــز العاجيــة بكل أحجامها، 

ويمكــن تقديــم هــذه الخدمــات داخــل المنــازل مــن 

ِقبــل عمالــة مهنيــة مدربــة مقابــل أجــر، وبذلــك يتــم 

الحــد مــن العمــل غيــر مدفــوع األجــر.

الجــودة  	 مثــل  الوظائــف  هــذه  فــي  معاييــر  توافــر 

وقــدرة الفئــات الضعيفــة علــى الحصــول عليهــا، 

ويطلــق علــى هــذه الوظائف الوظائف البنفســجية، 

الرعائــي مــن عمــل  العمــل  تحــول  وهــي وظائــف 

غيــر مدفــوع األجــر إلــى عمــل مدفــوع األجــر، يتســم 

والمؤسســية. بالمهنيــة 

االقتصـــاد البنفســـجي يهـــدف إلى نظام 

اقتصـــادي جديـــد ومســـتدام قائـــم علـــى 

وإنســـاني،  اجتماعـــي  طابـــع  ذات  رؤيـــة 

ينطلـــق مـــن إعـــادة تنظيم العاقـــة بين 

يضمـــن  بشـــكل  واالســـتهاك  اإلنتـــاج 

رفاهـــة كل البشـــر.
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وهــذا  	 شــاملة،  اجتماعيــة  رعايــة  بنيــة  تأســيس 

علــى  القــدرة  نفــس  لديهــا  األســر  كل  أن  يعنــي 

يتطلــب  وهــذا  الخدمــات،  هــذه  مــن  االســتفادة 

اســتراتيجية تمويــل، تقــوم علــى توجيــه مزيــد مــن 

الرغــم  الخدمــات االجتماعيــة، وعلــى  إلــى  اإلنفــاق 

مــن تحــدي التمويــل، خاصــة فــى البلــدان منخفضــة 

الدخــل،  فــإن هنــاك كثيــرا مــن الفوائــد والمنافــع 

القطــاع  هــذا  فــي  االســتثمار  علــى  تترتــب  التــي 

مثــل زيــادة مشــاركة النســاء فــي ســوق العمــل، 

ــى التقــدم واإلنجــاز فــي حياتهــن،  ومســاعدتهن عل

وتحســين جــودة رأس المــال البشــري مــن خــال 

الراجعــة  األطفــال  بيــن  التفاوتــات  مــن  الحــد 

لألوضــاع االجتماعيــة واالقتصاديــة، حيــث يســتفيد 

كل األطفــال مــن خدمــات رعايــة الطفولــة المبكــرة 

االجتماعيــة  مســتوياتهم  عــن  النظــر  بغــض 

واالقتصاديــة. والحقيقــة أنــه من النمــاذج الملهمة 

فــي هــذا الصــدد مــا قامــت بــه كوريــا الجنوبيــة عقــب 

ضخــت  حيــث   ،1997 فــي  اآلســيوية  النمــور  أزمــة 

االجتماعيــة؛ ممــا  الرعايــة  نظــم  فــي  اســتثمارات 

أّدى إلــى زيــادة معــدالت التشــغيل بصفــة عامــة 

وتشــغيل النســاء بصفــة خاصــة، ومــن ثــّم التغلــب 

علــى إحــدى نتائــج األزمــة االقتصاديــة، والتــي تمثلــت 

فــي ارتفــاع معــدالت البطالــة.

بيــن  	 التــوازن  لتحقيــق  العمــل  أســواق  تنظيــم 

العمــل  بيــن  التــوازن  وكذلــك  والعمــل،  الحيــاة 

مدفــوع األجــر وغيــر مدفــوع األجــر مــن خــال تقديــم 

القتســام  والنســاء  للرجــال  متســاوية  حوافــز 

مــن  بــد  ال  اإلطــار،  هــذا  وفــي  الرعائــي،  العمــل 

إجــازات  فــي  متســاوية  قانونيــة  حقــوق  ضمــان 

الطفــل، وســاعات عمــل الئقــة، وترتيبــات  رعايــة 

وتســاعد  والمــرأة  الرجــل  تناســب  مرنــة  عمــل 

علــى اقتســام العمــل الرعائــي غيــر مدفــوع األجــر 

هيــكل  فــي  ســيغير  التحــول  وهــذا  المنــزل،  فــي 

األســرة مــن األب كاســب المــال مــن أجــل العيــش 

إلــى اإلقــرار بدورهمــا  واألم كافلــة الرعايــة كاملــة 

مــن  فــإن  ا،  وأخيــًر والرعايــة.  العيــش  فــي كســب 

العمــل علــى أســاس  الضــروري تنظيــم أســواق 

ضــرورة الحــد مــن الفجــوة فــي األجــور بيــن الرجــال 

والنســاء بمــا يجعــل الحوافــز متســاوية، ومــن ثــّم 

اقتســام العمــل مدفــوع األجــر وغيــر مدفــوع األجــر 

بيــن النســاء والرجــال دون التــذرع بــأن الرجــل ال بــد 

أعلــى. أجــره  بالعمــل مدفــوع األجــر ألن  يلتــزم  أن 

للمجتمعــات  	 للوقــت  موفــرة  ماديــة  بنيــة  توفيــر 

مــن  ذلــك  يعنيــه  ومــا  دخــًلا،  األقــل  الريفيــة 

سياســات عامــة تخاطــب احتياجــات النســاء فــي 

فــي  ينخرطــن  نســاء  وهــن  المجتمعــات،  هــذه 

العمــل غيــر مدفــوع األجــر بشــكل أساســي، خاصــة 

فــى مناطــق مثــل إفريقيــا جنــوب الصحــراء وجنــوب 

آســيا، حيــث يعيشــن فــي ظــل اقتصــادات ريفيــة 

معيشــية. ويــؤدي نقــص البنيــة المادية األساســية 

والتكنولوجيــا فــي هــذه المناطــق إلــى عــبء ضخــم 

واقــع علــى النســاء، حيــث يعملــن طــوال النهــار 

فــي الحقــل والســوق ثــم البيــت، ومثــل هــذا الوضــع 

يحتــاج إلــى ضــخ اســتثمارات فــي البنيــة الماديــة، 

ســواء ميــاه شــرب أو ري أو طاقــة منزليــة نظيفــة 

أو وســائل انتقــال ونقــل؛ ممــا يخفــف العــبء علــى 

النســاء فــي هــذه المجتمعــات.

اعتبارهــا  	 فــي  تأخــذ  كليــة  اقتصاديــة  سياســات 

فالسياســات  أساســي،  كهــدف  اإلنســان  ازدهــار 

االقتصاديــة الســائدة مليئــة بالتحيــزات المعاديــة 

للعدالــة واإلنصــاف، ومــن أمثلــة ذلــك تســييد فكرة 

أن ضبــط التضخــم يرتبــط بضــرورة تبنــي سياســات 

تقشــفية، حتــى ولــو علــى حســاب العمالــة، وكذلــك 

فكــرة التســليع، والتــي مــن خالهــا يتــم الزعــم أن 

وأن  الكفــاءة،  إلــى  تــؤدي  التــي  هــي  الخصخصــة 

لجــذب  أساســي  شــرط  العمــل  ســوق  مرونــة 

مــن  بــد  وال  التشــغيل،  وزيــادة  االســتثمارات 

األخــذ فــي االعتبــار أن تحقيــق تقــدم فــي االقتصــاد 

البنفســجي يرتبــط بتغييــرات جذريــة فــي االقتصــاد 

الكلــي.
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يــؤدي نمــوذج النمــو بــدون ثقافــة إلــى 
المحتــوى  وفقــر  المنتجــات  توحيــد 
بالبيئــة  المرتبطــة  المــوارد  وإهــدار 
االقتصــاد  عاقــة  وتتحــدد  المحليــة، 
بالثقافــة –وهــذا أهــم مجــاالت اهتمــام 
مــن  أنــه  فــي  البنفســجي–  االقتصــاد 
الممكــن إدراج المجــال الثقافــي فــي 
االقتصــاد، فالثقافــة يجــب أن تكــون 
البشــرية،  األنشــطة  لجميــع  حافــًزا 

االقتصاديــة. فيهــا  بمــا 

االهتمــام  وإعــادة  البنفســجي  االقتصــاد 
الثقافــي بالتنــوع 

توحيــد  إلــى  ثقافــة  بــدون  النمــو  نمــوذج  يــؤدي 

المنتجــات وفقــر المحتــوى وإهــدار المــوارد المرتبطــة 

ــة، وتتحــدد عاقــة االقتصــاد بالثقافــة  بالبيئــة المحلي

–وهــذا أهــم مجــاالت اهتمــام االقتصــاد البنفســجي– 

فــي  الثقافــي  المجــال  إدراج  الممكــن  مــن  أنــه  فــي 

االقتصــاد، فالثقافــة يجــب أن تكــون حافــًزا لجميــع 

لكــن  االقتصاديــة،  فيهــا  بمــا  البشــرية،  األنشــطة 

هــذه التدفقــات الثقافيــة التــي تغــذي االقتصــاد اليتــم 

االعتــراف بهــا كعوامــل لابتــكار وتنشــيط النشــاط 

االقتصــادي، وُيذكــر أن االقتصــاد البنفســجي هــو ذلــك 

الفــرع مــن االقتصــاد الــذي يتكيــف مع التنوع البشــري 

فــي ظــل العولمــة، حيــث يرتبــط بالبعــد الثقافــي فــي 

إعطــاء قيمــة للســلع والخدمــات، ومــن هــذه الزاويــة 

يمكــن أن تقــدم العولمــة إمكانــات جديــدة تنشــأ عــن 

والثقافــة،  االقتصــاد  بيــن  الديناميكيــة  التفاعــات 

الثقافيــة  القيــم  علــى  يركــز  البنفســجي  فاالقتصــاد 

الموجــودة فــي الســلع والخدمــات؛ ممــا يــؤدي إلــى 

مزيــد مــن االهتمــام بــدور األنشــطة الثقافيــة والفنيــة 

فــي النشــاط االقتصــادي.

األنشــطة  البنفســجي مختلــف  االقتصــاد  ويشــمل 

للفــرد،  الثقافــي  األثــر  تحســين  فــي  تســاهم  التــي 

الطبيعيــة  المــوارد  علــى  المحافظــة  إلــى  فالحاجــة 

لكونــه  وذلــك  النمــو؛  البنفســجي  لاقتصــاد  تتيــح 

يعتمــد بدرجــة كبيــرة فــي خلقــه للقيمــة علــى أســس 

غيــر ماديــة، فهــو اقتصــاد متنــوع المنتجــات ويتــرك 

يســتجيب  أنــه  كمــا  الثقافيــة،  البيئــة  علــى  بصمتــه 

ــز، فالثقافــة  ــكار والتمي ــى االبت لحاجــة المؤسســات إل

ومحفــزة  لإلبــداع  ًهــا  موجِّ تكــون  أن  الممكــن  مــن 

علــى خلــق الثــروة. وخاصــة القــول أن البعــد الثقافــي 

لاقتصــاد البنفســجي هدفــه االســتفادة مــن التنــوع 

البشــري والثــراء الثقافــي الموجــودة فــي المجتمعات 

المحليــة إلنتــاج ســلع وخدمــات ثقافيــة، لهــا جــدوى 

ذي  نمــو  تعزيــز  إلــى  وتــؤدي  جانــب،  مــن  اقتصاديــة 

أبعــاد أخاقيــة ومســتدامة مــن جانــب آخــر. 

وهنــاك ثاثــة أبعــاد لاقتصــاد البنفســجي ذي الصلــة 

فيــه  يشــترك  رابــع  بعــد  إلــى  باإلضافــة  بالثقافــة، 

إجــراء  بضــرورة  يتعلــق  وهــو  الرعايــة،  اقتصــاد  مــع 

الماكرو-اقتصاديــة  السياســات  فــي  جــذري  تعديــل 

وفيمــا  اإلنســان،  رفاهــة  حســبانها  فــي  تضــع  كــي 

يتعلــق بالبعــد األول ذي الصلــة بالثقافــة، فهــو البعــد 

أن  يجــب  ثقافيــة  مســألة  هــي  فاألخــاق  األخاقــي، 

تســتند إلــى قيــم مشــتركة تكــون واضحــة، وتســتند 

إلــى  البنفســجي  لاقتصــاد  األخاقيــة  القضيــة 

إدراك الجميــع لتأثيــر العولمــة الســلبي علــى البيئــة 

الطبيعيــة واالجتماعيــة والثقافيــة وضــرورة مواجهــة 

الثقافــي،  والتنميــط  للتوحيــد  الدافعــة  ضغوطهــا 

مــن خــال تشــجيع التنــوع الثقافــي ودمــج الثقافــة 

فــي سياســات التنميــة المســتدامة، أمــا البعــد الثانــي 

فهــو البصمــة الثقافيــة، ومــن الجديــر بالذكــر أن هــذا 

المفهــوم تمــت اســتعارته مــن االقتصــاد األخضــر، 

ويشــير مصطلــح البصمــة الثقافيــة إلــى المســاهمة 

فــي ثقافــة شــركة أو مجتمــع أو منظمــة، فالبصمــة 

واآلثــار  الخارجيــة  العوامــل  جميــع  تمثــل  الثقافيــة 

غيــر المباشــرة اإليجابيــة والســلبية علــى حــد ســواء، 

فــي  االقتصاديــة  الكيانــات  تصرفــات  عــن  والناتجــة 

والتــي  البيئيــة،  البصمــة  وبخــاف  الثقافيــة،  البيئــة 

اإلنســان  يمارســه  الــذي  الضغــط  قيــاس  تعنــي 

علــى الطبيعــة، فــإن البصمــة الثقافيــة يقصــد بهــا 

تأثيــر علــى  التــي لهــا أي  البشــرية  المنتجــات  جميــع 

البيئــة الثقافيــة، وبالتالــي ال بــد مــن الحفــاظ عليهــا 

  . وتعظيمهــا
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إن طــرح ألــوان مختلفة مــن االقتصاد، 
ســواء بنفســجي أو أخضــر أو برتقالــي، 
االقتصــاد  مجابهــة  الرئيــس  هدفــه 
الليبراليــة  صورتــه  فــي  الرأســمالي 
شديدة المحافظة، والتي نتجت عنها 
أزمــات اقتصاديــة دوريــة مــن جانــب، 
واإلنصــاف  العدالــة  لقيــم  وإهــدار 
والقيــم اإلنســانية األساســية، وفــي 

قلبهــا ازدهــار حيــاة اإلنســان.

البنفســجي  االقتصــاد  بعاقــة  يتعلــق  وفيمــا 

باالســتدامة، فالثقافــة جــزء مهــم مــن االســتدامة، 

فإلــى جانــب مســاهمة االقتصــاد الثقافــي فــي الناتــج 

ــن الثقافــة  ــي، أصبحــت التفاعــات بي ــي اإلجمال المحل

والتنميــة المســتدامة معتــرف بهــا بشــكل واضــح 

المســتدامة  التنميــة  خطــط  ســياق  فــي  ومتزايــد 

فــي العديــد مــن المجــاالت، وخاصــة أنمــاط اإلنتــاج 

والمــدن  الغذائــي  واألمــن  والبيئــة  واالســتهاك 

المســتدامة، وقــد بــرز مفهــوم الوظائــف البنفســجية 

أيًضــا فــي هــذا الصــدد، فكثيــر مــن األنشــطة البشــرية 

اقتصاديــة،  قيمــة  لهــا  ثقافيــة  منتجــات  إلــى  تــؤدي 

العمرانــي  والتخطيــط  المعماريــة  الهندســة  مثــل 

لاســتثمار  المســاحة  يتيــح  ممــا  والتــراث،  والفــن 

واســتوديوهات  العــرض،  )صــاالت  مثــل  فيهــا، 

وكل  والرقــص،  والســيرك،  والمســرح،  التصويــر، 

وغيرهــا(.  والموضــة،  والحــرف،  البصريــة،  الفنــون 

الثقافــة  وزارة  عــن  الصــادرة  اإلحصائيــات  وحســب 

الفرنســية، بلغــت القيمــة المضافــة لجميــع فــروع 

الثقافــة خــال عــام 2017 مــا يقــارب 47.5 مليــار يــورو، 

ــل  ــد بمعــدل نمــو مماث وكانــت هــذه القيمــة فــي تزاي

لمعــدل نمــو االقتصــاد ككل منــذ 2013، ممــا يعكــس 

اســتقرار الثقــل االقتصــادي للثقافــة عنــد 2.3٪ مــن 

حجــم الناتــح المحلــي اإلجمالــي، ومثلــت تلــك القيمــة 

المضافــة نســبة 2٪ مــن االقتصــاد ككل فــي عــام 2017، 

كمــا اســتخدمت القطاعــات الثقافيــة 2016 مــا يقــرب 

المشــتغلين. مــن   ٪2.4 أي  635.7 وظيفــة،  مــن 

الخاتمة

ســواء  االقتصــاد،  مــن  مختلفــة  ألــوان  طــرح  إن 

الرئيــس  هدفــه  برتقالــي،  أو  أخضــر  أو  بنفســجي 

مجابهــة االقتصــاد الرأســمالي فــي صورتــه الليبراليــة 

أزمــات  عنهــا  نتجــت  والتــي  المحافظــة،  شــديدة 

اقتصاديــة دوريــة مــن جانــب، وإهــدار لقيــم العدالــة 

واإلنصــاف والقيــم اإلنســانية األساســية، وفــي قلبهــا 

لاقتصــاد  أن  اتضــح  وقــد  اإلنســان،  حيــاة  ازدهــار 

البنفســجي شــقين؛ األول: الخــاص باقتصــاد الرعايــة، 

الرغــم  وعلــى  الثقافــة،  باقتصــاد  المتعلــق  والثانــي: 

مــن اختــاف الشــقين فــي اهتماماتهمــا، فإنهــا يتفقــا 

االقتصــاد، ممــا جعلهمــا  أنســنة  إلــى  الســعي  فــي 

يشــتبكان مــع السياســات الماكرو-االقتصاديــة، وهــو 

نفــس االشــتباك الــذي يقــوم بــه االقتصــاد األخضــر 

أيًضــا. 
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ا. ليلى محيي الدين سيد أمين
باحث بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

االقتصاد األزرق.. سوق المستقبل

مــع التوقعــات بزيــادة عــدد ســكان العالــم إلــى قرابــة 

العالــم  2050، أصبــح  عــام  بحلــول  10 مليــارات نســمة 

يحتــاج إلــى ســبل عديــدة مــن أجــل عمليــة إنتــاج غــذاء 

يواكــب هــذه الزيــادة فــي النمــو الســكاني؛ لــذا جــاءت 

البحــار والمحيطــات لتكــون هــي الحــل األمثــل لتوفيــر 

ــة مــا إذا  ــذي نحتاجــه، ففــي حال ــر مــن الطعــام ال الكثي

تمــت إدارتهــا بشــكل صحيــح، فإنهــا ســوف تكــون 

الســبب الرئيــس فــي القضــاء علــى الجــوع فــي العالــم 

يلــزم توفيــر الغــذاء لنحــو  أجمــع، وبحلــول عــام 2050 

10 مليارات نسمة.

ومــن الجديــر بالذكــر أن أهميــة المحيطات فــي التنمية 

المجتمــع  مــن  واســعا  اعترافــا  تلقــى  المســتدامة 

الدولــي، كمــا أن المحيطــات تعتبــر قلــب األرض؛ حيــث 

ثانــي أكســيد  30٪ مــن  يقــرب مــن  مــا  إنهــا تمتــص 

النباتــات  علــى  تحتــوي  كمــا  العالــم،  حــول  الكربــون 

البحريــة التــي تنتــج 50٪ مــن األكســجين، وبهــذا تكــون 

المحيطــات المنظــم الرئيــس للحــرارة والمنــاخ.

التنميــة  فــي  المحيطــات  أهميــة 

المســتدامة تلقــى اعترافــا واســعا مــن 

المجتمــع الدولــي، كمــا أن المحيطــات 

تعتبــر قلــب األرض؛ حيــث إنهــا تمتــص 

أكســيد  ثانــي  مــن   %30 مــن  يقــرب  مــا 

الكربــون حــول العالــم، كمــا تحتــوي علــى 

تنتــج 50% مــن  التــي  البحريــة  النباتــات 

األكســجين، وبهــذا تكــون المحيطــات 

والمنــاخ. للحــرارة  الرئيــس  المنظــم 

ــا المحيــط نســبة كبيــرة مــن  ســيوفر لن

مــن  نحتاجــه،  الــذي  المغــذي  الطعــام 

خــال تطويــر أشــكال جديــدة مــن تربيــة 

المائيــة المســتدامة. األحيــاء 

بيتر طومسون
مبعوث األمين العام الخاص 

المعني بالمحيطات
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يأتــي قطــاع تربيــة األحيــاء المائيــة ومصايــد األســماك كأهــم القطاعــات وأســرعها فــي إتاحة 

الغــذاء فــي العالــم، حيــث وصــل اإلنتــاج إلــى مســتوى قياســي بلــغ ١١4.5 مليــون طــن فــي عــام 

.)FAO( ٢0١8، وفقــا لمنظمــة األغذيــة والزراعــة

ومــن هــذا المنظــور، يمكــن للمحيطــات توفيــر الكثيــر 

حيــث  الطعــام؛  مــن  احتياجاتنــا  لســد  الطعــام  مــن 

األرض،  ســطح  أربــاع  ثاثــة  المحيطــات  تغطــي 

بنســبة 96.5٪ مــن إجمالــي كميــة الميــاه التــي تغطــي 

ســطح األرض، وتمثــل 99٪ مــن مســاحة المعيشــة 

علــى الكوكــب مــن حيــث الحجــم، حيــث إنهــا موطــن 

للماييــن مــن الكائنــات الحيــة، حيــث تعيــش فيهــا 

واأللــوان  األشــكال  مختلــف  مــن  ونباتــات  حيوانــات 

واألحجــام، وتعــد حيوانــات البحــر ونباتاتــه فــي غايــة 

األهميــة بالنســبة لإلنســان كمصــدر للطعــام، مثــل 

الكائنــات  أنــواع  مــن  والعديــد  والجــراد  )األســماك 

المحيطــات  إدارة  تمــت  فــإذا  المختلفــة(،  البحريــة 

الخــاص   1 الهــدف  تحقــق  أن  فيمكــن  جيــد،  بشــكل 

باألمــن  الخــاص   2 والهــدف  الفقــر،  علــى  بالقضــاء 

األزرق  االقتصــاد  لــدى  تكــون  وبهــذا  الغذائــي، 

كلــه. العالــم  إلطعــام  اإلمكانيــة  المســتدام 

وعلــى هــذا النحــو، يأتــي قطــاع تربيــة األحيــاء المائيــة 

وأســرعها  القطاعــات  كأهــم  األســماك  ومصايــد 

ــى  ــاج إل ــم، حيــث وصــل اإلنت فــي إتاحــة الغــذاء بالعال

مســتوى قياســي بلــغ 114.5 مليــون طــن فــي عــام 2018، 

.)FAO( وفقــا لمنظمــة األغذيــة والزراعــة

وعلــى هــذا األســاس، جــاء "االقتصــاد األزرق" الحــل 

األمثــل للنهــوض بتطويــر سياســات األمــن الغذائــي، 

وكذلــك التطويــر واالســتثمار فــي مجاالتــه؛ بهــدف 

للمــوارد  المســتدامة  واإلدارة  الفقــر  مــن  الحــد 

ــق االهتمــام باالســتزراع الســمكي  ــة عــن طري المائي

والنباتــات  )المحــار  مثــل  المائيــة،  األحيــاء  وتربيــة 

وخدمــة  ومســتدامة،  مســؤولة  بصــورة  البحريــة(، 

النظــم اإليكولوجيــة )البيئيــة( بتعزيــز نظــم الرقابــة 

الســاحلية  الحيويــة  والموائــل  النظــم  واســتعادة 

للــركاب  الحيــوي، وتنظيــم الصيــد والنقــل  والتنــوع 

والبضائــع والتعديــن فــي أعماق المحيطــات والبحار.
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االقتصاد األزرق المستدام:

رجــل  إلــى  األزرق  االقتصــاد  مفهــوم  إطــاق  يرجــع 

االقتصــاد البلجيكــي "جونتــر باولــي"، وذلــك فــي أعقــاب 

المبــادرة العالميــة التــي أطلقتهــا منظمــة األغذيــة 

والزراعــة لألمــم المتحــدة )FAO(، والتــي ُعقــدت فــي 

"ريــو دي جانيــرو" فــي يونيــو 2012 خــال مؤتمــر األمــم 

أن  أي  المســتدامة،  للتنميــة  )ريــو+20(  المتحــدة 

هــذا المصطلــح هــو مفهــوم حديــث ومجــال جديــد 

لاســتثمار فــي المــوارد المائيــة، بــل هــو أهــم مجــاالت 

التنميــة المســتدامة التــي تهــدف إلــى اإلدارة الجيــدة 

علــى  المســتدامة  والمحافظــة  المائيــة،  للمــوارد 

األجيــال  أجــل  مــن  وحمايتهــا  والبحــار  المحيطــات 

الحاليــة والمســتقبلية، مــع تطويــر آليــات وإجــراءات 

تدعــم األمــن الغذائــي.

نمــوذج  يهــدف  األخضــر"،  "االقتصــاد  غــرار  وعلــى 

اإلنســان  رفاهيــة  تحســين  إلــى  األزرق  االقتصــاد 

وتحقيــق العدالــة االجتماعيــة، مــع الحــد بشــكل كبيــر 

البيئيــة. المخاطــر  مــن 

وقــد جــاء االقتصــاد األزرق مــن مفهــوم االقتصــاد 

األخضــر، حيــث يركــز االقتصــاد األخضــر علــى قطاعــات 

والغابــات،  البيئــة  علــى  والحفــاظ  والنقــل  الطاقــة 

بينمــا يتجــه االقتصــاد األزرق إلــى قطاعــات المــوارد 

المائيــة والســاحلية ومصايــد األســماك، بمــا يترتــب 

بهــدف  الزرقــاء؛  للمــوارد  المثلــى  اإلدارة  مــن  عليــه 

العدالــة  إلــى  والوصــول  اإلنســان  رفاهيــة  تحســن 

االجتماعيــة المثلــى، مــع الحفــاظ علــى مــوارد البيئــة 

ندرهــا. ومواجهــة مخاطــر 

الجّيــدة  اإلدارة  هــو  بأنــه  األزرق  االقتصــاد  وُيعــرف 

للمــوارد المائيــة واالعتمــاد علــى البحــار والمحيطــات 

الفقــر  علــى  والقضــاء  المســتدامة  التنميــة  فــي 

عرفــه  كمــا  الغــذاء،  مــن  الذاتــي  االكتفــاء  وتحقيــق 

البنــك الدولــي بأنــه هــو االســتخدام المســتدام لمــوارد 

المحيطــات مــن أجــل تحقيــق النمــو االقتصــادي ورفع 

مســتوى المعيشــة وتوفيــر فــرص العمــل والحفــاظ 

حيــث  للمحيطــات،  البيئــي  النظــام  صحــة  علــى 

تنــدرج تحتــه جميــع األنشــطة االقتصاديــة الخاصــة 

)الشــحن  مثــل  والمحيطــات،  والبحــار  بالســواحل 

البحــري، االســتزراع الســمكي، الموانــي البحريــة، تربيــة 

الســاحلية(. الســياحة  المائيــة،  األحيــاء 

األزرق  االقتصــاد  يتعلــق  تحديــدا،  أكثــر  وبشــكل 

والحفــاظ  المائيــة  للمــوارد  المســتدام  باالســتخدام 

والبحيــرات  والبحــار  المحيطــات  –وهــي  عليـــها 

واألنهــار–؛ وذلــك بهــدف تحقيــق النمــو االقتصــادي 

وتحســين ســبل العيــش وخلــق المزيــد مــن فــرص 

العمــل، مــع ضمــان احتــرام البيئــة والقيــم الثقافيــة 

والتنــوع البيولوجــي، وذلــك مــن خــال اإلدارة الفعالــة 

مــن  للحــد  أنظمــة وسياســات  وخلــق  للمحيطــات، 

الصيــد الجائــر ومنــع تلــوث المحيطــات والبحــار الناتــج 

عــن )تحمــض المحيطــات، وإلقــاء مخلفــات المصانع 

البتــرول  مخلفــات  وكذلــك  البحــار،  فــي  والســفن 

الناتجــة عــن التنقيــب فــي البحــار(؛ وذلــك مــن أجــل 

تحقيــق الهــدف 14 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة 

"الحيــاة تحــت المــاء".

هــو  بأنــه  األزرق  االقتصــاد  يُعــرف 

المائيــة  للمــوارد  الجّيــدة  اإلدارة 

البحــار والمحيطــات  واالعتمــاد علــى 

والقضــاء  المســتدامة  التنميــة  فــي 

علــى الفقــر وتحقيــق االكتفــاء الذاتــي 

الغــذاء. مــن 

يهــدف نمــوذج االقتصــاد األزرق إلــى 

وتحقيــق  اإلنســان  رفاهيــة  تحســين 

العدالــة االجتماعيــة، مع الحد بشــكل 

كبيــر مــن المخاطــر البيئيــة.



26

ويســتند دعــم "االقتصــاد األزرق" إلــى تحقيــق أهــداف 

التنميــة المســتدامة )SDGs( لألمــم المتحدة، وخاصة 

الهــدف 14 "الحيــاة تحــت المــاء"، والــذي يهــدف إلــى 

والحفــاظ  البحريــة  للمــوارد  المســتدام  االســتخدام 

تســعى  حيــث  واألنهــار،  والبحــار  المحيطــات  علــى 

هــذه األهــداف إلــى إدارة وحمايــة النظــم اإليكولوجيــة 

البحريــة والســاحلية علــى نحــو مســتدام مــن التلــوث، 

فضــا عــن معالجــة آثــار زيــادة حمضيــة المحيطــات. 

األزرق  لاقتصــاد  يمكــن  األســاس،  هــذا  وعلــى 

الغــذاء  فــي  النــدرة  مــن  العالــم  تحويــل  المســتدام 

إلــى الوفــرة؛ بهــدف زيــادة األمــن الغذائــي العالمــي، 

وبنــاء مجتمعــات ســاحلية للقضــاء علــى الفقــر بهــا، 

ودعــم التنميــة المســتدامة لقطــاع المــوارد المائيــة، 

ــق نظــام متعــدد القطاعــات يعتمــد  ــك عــن طري وذل

القطاعــات  لهــذه  وشــامل  متكامــل  أســلوب  علــى 

تتــم معالجتهــا بشــكل منفصــل، مثــل  التــي كانــت 

المصــدر  إنهــا  حيــث  األســماك(،  وتربيــة  )الصيــد 

الرئيــس للغــذاء؛ بســبب توفيرهــا الغــذاَء لمــا يقــرب 

مــن 50٪ مــن ســكان العالــم، باإلضافــة إلــى الصناعــات 

الرئيســة للمحيطــات والبحــار، مثــل )التعديــن، تنميــة 

وإصــاح  تشــيد  الســفن،  شــحن  المائيــة،  األحيــاء 

الســاحلية(. الســياحة  الســفن، 

المســتدام  األزرق  لاقتصــاد  يمكــن 

تحويــل العالــم مــن النــدرة فــي الغــذاء 

األمــن  زيــادة  بهــدف  الوفــرة؛  إلــى 

مجتمعــات  وبنــاء  العالمــي،  الغذائــي 

بهــا،  الفقــر  علــى  للقضــاء  ســاحلية 

لقطــاع  المســتدامة  التنميــة  ودعــم 

المائيــة. المــوارد 
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االســتفادة بصــورة مســتدامة مــن إمكانــات 
والمحيطــات: البحــار 

الســنوات  خــال  كثيــًرا  والمحيطــات  البحــار  تغيــرت 

األفضــل،  إلــى  تتغيــر  لــم  لألســف  ولكــن  الماضيــة، 

حيــث تشــير األدلــة إلــى أن الكائنات الحيــة بالمحيطات 

بمــا  وحمضيــة،  دفئــا  وأكثــر  عــددا،  أقــل  أصبحــت 

ولكــن  بالمحيطــات،  البحريــة  الحيــاة  يخــل بطبيعــة 

المحيطــات  أن  المشــكلة  هــذه  فــي  الجيــد  الجــزء 

لهــا القــدرة  علــى تجديــد شــبابها، ولضمــان ســرعة 

االســتجابة فــي تجديــد مواردهــا بصــورة صحيحــة ال 

بــد مــن وقــف اســتخدام الباســتيك، حيــث يســتخدم 

ســيؤدي  ممــا  كبيــرة؛  بصــورة  الباســتيك  العالــم 

إلــى حــدوث كارثــة بيئيــة كونيــة نحــن فــي غنــى عنهــا، 

كارثــة تهــدد الحيــاة علــى الكوكــب، ال ســيما فــي البحــار 

والمحيطــات.

الحيــاة  أشــكال  مــن   ٪99 البحريــة  األحيــاء  وتمثــل 

علــى كوكــب األرض تقريًبــا، فيمــا يبقــى 1٪ فقــط علــى 

اليابســة، وتمتــص البحــار والمحيطــات نحــو 50٪ مــن 

االنبعاثــات الضــارة التــي تخــرج مــن اليابســة، كمــا أن 

الكربــون  منخفضــة  مأكــوالت  البحريــة  المأكــوالت 

لــذا فــإن  الزراعــة؛  الناتجــة عــن  بالمأكــوالت  مقارنــة 

تنميــة األحيــاء المائيــة تســاهم فــي تحقيــق الهــدف 13 

للتنميــة المســتدامة، وذلــك لمكافحــة تغيــر المنــاخ 

وآثــاره؛ وحتــى يتســنى ذلــك، ال بــد مــن المضــي قدًمــا 

فــي اإلدارة المســتدامة لمــوارد المحيطــات والبحــار 

والســواحل الثريــة، التــي مــن أهمهــا: 

إلغــاء ممارســات الصيــد الضــارة، والتــي تســاهم  	

األســماك  مصائــد  وبنــاء  الجائــر،  الصيــد  فــي 

المســتدامة.

التصــدي لألخطــار التــي تهــدد صحــة المحيطــات  	

النفايــات  وخاصــة  البحــري،  التلــوث  بســبب 

. ســتيك لبا ا و

المحيطيــة  	 للقطاعــات  المســتدامة  التنميــة 

الرئيســة، مثــل الســياحة والنقــل البحــري والطاقــة 

البحريــة. المتجــددة 

واإلدارة  	 الفقــر  مــن  للحــد  الغذائــي  األمــن  دعــم 

المائيــة. للمــوارد  المســتدامة 

النقــل المســتدام والمقــاوم للمنــاخ، بمــا فــي ذلــك  	

ــاح التنميــة المســتدامة،  النقــل البحــري، وهــو مفت

التجــارة  حجــم  مــن   ٪80 حوالــي  نقــل  يتــم  حيــث 

الدوليــة فــي البضائــع عــن طريــق البحــر.

تحليــة ميــاه البحــار، واالســتفادة مــن ميــاه األمطــار  	

والســيول؛ لتعزيــز االســتثمار فــي المــوارد المائيــة، 

وإعــادة اســتخدام ميــاه الصــرف الصحــي. 

علــى  	 العذبــة  والميــاه  البحــار  ميــاه  مــوارد  إدارة 

األرض.
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من التجارة العالمية يتم نقلها عبر البحر سنويًّا.

بمصايــد  مرتبطــة  العالــم  أنحــاء  جميــع  فــي 

مرتبطــة  وظيفــة  ماييــن   ٦.5 ونحــو  األســماك، 

والبحريــة. الســاحلية  بالســياحة 

مقــدار مــا يســاهم فيــه الصيــد المســتدام ســنويًّا 

مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي العالمــي.

أنحــاء  جميــع  فــي  المحيطــات  اقتصــاد  قيمــة 

العالــم ســنويًّا، وفقــا إلحصــاءات األمــم المتحدة.

فــي جميــع أنحــاء العالــم يعتمــدون علــى التنــوع 

البيولوجــي البحــري والســاحلي لكســب عيشــهم.

أنحــاء  جميــع  فــي  المحيطــات  اقتصــاد  قيمــة 

العالــم ســنويًّا، وفقــا إلحصاءات األمــم المتحدة.

التوجه نحو االقتصاد األزرق في مصر:

تعــد ســواحل مصــر ثــروة كبيــرة جــًدا، حيــث تمتلــك 

البحريــن  كا  علــى  كيلومتــر شــواطئ  آالف   4 حوالــي 

األحمــر(،  والبحــر  المتوســط،  األبيــض  )البحــر 

باإلضافــة إلــى أهــم ممــر ماحــي )قنــاة الســويس(، 

ــًرا  ــاًء كبي ــرات، وكذلــك 60 مين ونهــر النيــل، وتســع بحي

وصغيــًرا ومتخصًصــا، بداخلهــا ثــروة ســمكية ضحمة 

إلــى  إضافــة  والغــاز،  البتروليــة  المــواد  مــن  وكنــوز 

مــدن ســاحلية وشــاطئية تنقــل مصــر ســياحيا إلــى 

ترتيــب آخــر، كل هــذه الثــروة المائيــة التــي إذا ُأحســن 

الــدول  مصــاف  إلــى  نصــل  أن  يمكننــا  اســتغالها 

التــي اهتمــت بتطبيــق هــذا االقتصــاد، حيــث ال يتعلــق 

االقتصــاد األزرق بفــرص الســوق فقــط، كمــا أنــه يوفر 

حمايــة ودافعــا لتطويــر المزيــد مــن المــوارد "الزرقــاء" 

الملموســة. غيــر 

لــذا، فــإن االقتصــاد األزرق يعــد طــوق النجــاة والمحور 

الرئيــس للتنميــة االقتصاديــة المســتدامة فــي مصــر، 

حيــث ارتبطــت أهــداف التنميــة التــي تنفذهــا مصــر فــي 

االقتصــاد  بأهــداف  كبيــر  بشــكل  األخيــرة  ســنواتها 

ــا فــي المشــاريع المنفــذة  األزرق، وهــذا مــا ظهــر جليًّ

فــي هــذه الســنوات، ومــن أهمهــا:
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النجــاة  طــوق  يعــد  األزرق  االقتصــاد 

والمحــور الرئيــس للتنميــة االقتصاديــة 

المســتدامة فــي مصــر، حيــث ارتبطــت 

أهــداف التنميــة التــي تنفذهــا مصــر فــي 

ســنواتها األخيــرة بشــكل كبيــر بأهــداف 

األزرق. االقتصــاد 

طــن  	 مليــار  بهــا  يمــر  التــي  الســويس:  قنــاة 

بضاعــة ســنويا، باإلضافــة إلــى إنشــاء المنطقــة 

مناطــق  وتوفيــر  الســويس  لقنــاة  االقتصاديــة 

شــهد  حيــث  االقتصاديــة،  بالمنطقــة  للتصنيــع 

إجمالــي المتحصــات مــن قنــاة الســويس ارتفاًعــا 

دوالر،  مليــارات   5.9 ليســجل   2021/2020 عــام  خــال 

مقارنــة بنحــو 5.2 مليــارات دوالر عــام 2012/2011، كمــا 

الســويس  لقنــاة  العابــرة  الســفن  عــدد  ارتفــع 

عــام  ســفينة  ألــف   19.0 إلــى  ليصــل   ٪7.3 بنســبة 

.2012/2011 عــام  ســفينة  ألــف   17.7 مقابــل   ،2021/2020

أســطول الصيــد المصــري: والــذي بــدأت مصــر  	

فــي إنشــائه فــي الميــاه الدوليــة، ويضــم 100 ســفينة 

ــا؛ بهــدف زيــادة اإلنتــاج المحلي  يتــم تصنيعهــا محليًّ

مــن المقاصــد الطبيعيــة التــي تأتــي مــن البحريــن 

المتوســط واألحمــر والنيــل والبحيــرات.

تحليــة ميــاه البحــار: يعــد تأميــن كميــات كافيــة  	

احتياجــات  لتلبيــة  واآلمنــة  النظيفــة  الميــاه  مــن 

الســكان المتناميــة أحــد أكبــر التحديــات والعقبــات 

لمواكبــة  وذلــك  التنميــة؛  ســبيل  تعتــرض  التــي 

فــي مصــر. الحضــري  والتوســع  الســكاني  النمــو 

محطات توليد الكهرباء من طاقة المياه. 	

)سفن الصيد المصرية - مشروع أسطول الصيد المصري(

" شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تدشين 34 سفينة صيد عماقة، ضمن المرحلة الثانية 
لمشروع سفن الصيد التي يتم تنفيذها عبر شركات محلية"

الســياحة الشــاطئية والســياحة النيليــة داخــل  	

مصــر وخارجهــا: واســتغال الســاحل الشــمالي 

لجــذب  الشــتاء  فصــل  فــي  مطــروح  ومرســى 

والصيــد. الغطــس  وكذلــك  األوروبييــن،  الســياح 

كمــا يعمــل "االقتصــاد األزرق" علــى تحفيــز وتطويــر 

السياســات واالســتثمار واالبتــكار فــي مجــال األمــن 

تنميــة  عــدة دول صناعيــة  حيــث شــهدت  الغذائــي، 

اســتغال  طريــق  عــن  كبيــر  نحــو  علــى  القتصادهــا 

المــوارد البحريــة مــن خــال عمليــات الشــحن والصيــد 

التجــاري، ممــا يوفــر لهــا فرصــة كبيــرة لتعزيــز نموهــا 

االقتصــادي.
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يعمــل "االقتصــاد األزرق" علــى تحفيــز وتطويــر السياســات واالســتثمار واالبتــكار فــي مجال 

األمــن الغذائــي، حيــث شــهدت عــدة دول صناعيــة تنميــة القتصادهــا علــى نحــو كبيــر عــن 

طريــق اســتغال المــوارد البحريــة، مــن خــال عمليــات الشــحن والصيــد التجــاري، ممــا يوفــر 

لهــا فرصــة كبيــرة لتعزيــز نموهــا االقتصــادي.

رسالة ختامية

إذا أمعنا التفكير فيما سبق، نجد أن االقتصاد األزرق 

يمكــن أن يمتلــك الفرصــة الفعالــة لصنــع اقتصــاد 

مســتدام عــن طريــق االســتثمار والنمــو األزرق، علــى 

أن تتم إدارة هذا التغير على نحو مستدام مع معرفة 

كاملــة بالمخاطــر المحتملــة، والعمــل علــى زيادة وعي 

القطــاع العــام والخــاص فــي مصــر بأهميــة القيمــة 

الحقيقيــة لــرأس المــال الطبيعــي للبحــار والبحيــرات 

فعــال،  أزرق  لنمــو  مصــر  تصــل  ولكــي  وغيرهمــا، 

األزرق  االقتصــاد  قطاعــات  فــي  البحــث  مــن  بــد  ال 

ــات المطلــوب تحقيقهــا  حســب االحتياجــات والتحدي

مــع تحويلهــا لفــرص تنميــة حقيقيــة، باإلضافــة إلــى 

األزرق  االقتصــاد  فــي  االســتثمار  إيجابيــات  توضيــح 

والعوائــد االقتصاديــة المتوقعــة لــه.

األزرق  االقتصــاد  يجــذب  أن  المتوقــع  مــن  وأخيــًرا، 

فيــه  لمــا  نظــرا  السياســات؛  المســتثمرين وصنــاع 

مــن فائــدة اقتصاديــة وبيئيــة، وخاصــة المســتثمرين 

علــى  حرصــا  األكثــر  ألنهــم  الخــاص؛  القطــاع  مــن 

بمــوارد  المتعلقــة  وباألخــص  المســتدامة،  الفــرص 

المحيطــات، كمــا أن إضافــة مقاييــس رأس المــال 

الطبيعــي األزرق واالســتثمار فيــه مصــدر جيــد لدعــم 

االهتمــام  إلــى  باإلضافــة  الزرقــاء،  االســتثمارات 

بتكويــن المنطقــة االقتصاديــة لقنــاة الســويس التــي 

ســتصبح الفتــرة المقبلــة عصــب االقتصــاد المصري، 

وســبب رفــع مســتوى االســتثمار فــي مصــر، وتحقيــق 

المثلــى. واالجتماعيــة  االقتصاديــة  االســتفادة 
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كل  تمييــز  تــم  وقــد  متعــددة،  مجــاالت  لالقتصــاد 

مجــال،  كل  لطبيعــة  طبًقــا  معيــن  بلــون  مجــال 

األزرق،  واالقتصــاد  األخضــر،  االقتصــاد  فهنــاك 

واالقتصــاد  البنــي،  واالقتصــاد  الرمــادي،  واالقتصــاد 

البرتقالــي،  الذهبــي، واالقتصــاد الفضــي، واالقتصــاد 

واالقتصــاد البنفســجي، وفــي هــذا العــدد مــن النشــرة 

ســيتم التطــرق لـــ6 أنــواع مــن ألــوان االقتصــاد، وهــي: 

واالقتصــاد  األزرق،  واالقتصــاد  األخضــر،  االقتصــاد 

واالقتصــــاد  البنفســــجي،  واالقتصــــاد  البرتقـــــالي، 

األســود. واالقتصــاد  الفضــي، 

أولًا: االقتصاد األخضر

منخفــض  اقتصــاد  بأنــه  األخضــر  االقتصــاد  ُيعــرَّف 

الناحيــة  مــن  وشــامل  المــوارد،  ــال  وفعَّ الكربــون، 

والدخــل  التوظيــف  فــي  النمــو  ويكــون  االجتماعيــة، 

فيــه ُمســاًقا مــع االســتثمار العــام والخــاص فــي كل 

واألصــول  التحتيــة  والبنيــة  االقتصاديــة  األنشــطة 

الكربــون،  وانبعاثــات  التلــوث  بتقليــل  تســمح  التــي 

وكذلــك دعــم كفــاءة المــوارد والطاقــة، ومنــع زوال 

البيئــي. النظــام  وخدمــات  البيولوجــي  التنــوع 

وتحتــاج االســتثمارات الخضــراء إلى الدعــم والتمكين، 

وتعديــالت  الُمســتهَدف،  العــام  باإلنفــاق  وذلــك 

ــم  وُيدعِّ السياســات،  وإصــالح  واللوائــح،  الضرائــب 

)برنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة( مســار التنميــة الــذي 

يتعامــل مــع رأس المــال الطبيعــي كأصــل اقتصــادي 

ومنبــع للمنافــع العامــة، وخاصــة للفئــة الفقيــرة التــي 

تعتمــد علــى المــوارد الطبيعيــة، ومفهــوم االقتصــاد 

األخضــر ال يأخــذ محــل التنميــة المســتدامة، ولكنــه 

المــال،  ورأس  االقتصــاد،  علــى  جديــد  بشــكل  ــز  ُيركِّ

واالســتثمار، والعمالــة، والبنيــة التحتيــة، والمهــارات، 

والنتائــج االجتماعيــة والبيئيــة.

المســتدام  واإلنتــاج  األخضــر  االقتصــاد  أهميــة 

المــوارد  وكفــاءة  المســتدام  واالســتهالك 

المســتدامة: للتنميــة  بالنســبة 

يســتهدفان  المســتدامان  واإلنتــاج  االســتهالك 

االســتهالك؛  وممارســات  اإلنتــاج  عمليــة  تطويــر 

وتوليــد  المتاحــة  المــوارد  اســتهالك  لتقليــل  وذلــك 

االنبعاثــات والنفايــات، مــن خــالل كامــل دورة حيــاة 

العمليــات والمنتجــات، وتشــير كفــاءة المــوارد إلــى 

قيمــة  لتقديــم  المتاحــة  المــوارد  اســتخدام  وســائل 

ومنفعــة للمجتمــع؛ بهــدف تقليــل الكميــة المطلوبــة 

واالنبعاثــات  النفايــات  كميــة  وكذلــك  المــوارد،  مــن 

المتولــدة لــكل وحــدة مــن المنتــج أو الخدمــة، وبذلــك 

ــا  كليًّ ــا  اقتصاديًّ نهًجــا  األخضــر  االقتصــاد  م  ُيقــدِّ

للنمــو االقتصــادي المســتدام، وذلــك بجانــب التركيــز 

بشــكل  والتوظيــف  والمهــارات  االســتثمارات  علــى 

أساســي.

هنــاك  األخضــر:  االقتصــاد  لتعزيــز  الشــراكات 

دعــم للشــراكات بيــن أصحــاب المصلحــة مــن أجــل 

تعزيــز االقتصــاد األخضــر؛ إلحــداث تغيــرات ســريعة 

ــدة للتغييــرات المســتدامة فــي أنمــاط اإلنتــاج  وموحَّ

واالســتهالك، وقــد زادت مشــاركة األمــم المتحــدة 

مــع القطــاع الخــاص الــذي يعــد جهــة فاعلــة مهمــة 

واالســتخدام  األخضــر  االقتصــاد  تعزيــز  فــي  جــًدا 

الُكــفء للمــوارد، ويأتــي ذلــك بجانــب مشــاركة كل مــن 

للربــح. الهادفــة  غيــر  والمنظمــات  الحكومــات 

)PAGE( شــراكة العمــل مــن أجل االقتصــاد األخضر 

 :Partnership for Action on Green Economy

لمنظومــة  الرئيســة  االســتجابات  إحــدى  هــي 

مؤتمــر  فــي  توجيههــا  تــم  لدعــوة  المتحــدة  األمــم 

أجــل  مــن  الدولــي؛  المجتمــع  إلــى   "20  + "ريــو 

سياســات  بتطويــر  تهتــم  التــي  البلــدان  مســاعدة 

الشــامل األخضــر  االقتصــاد   واســتراتيجيات 

واعتمادهــا    Inclusive Green Economy IGE

. هــا تنفيذ و
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وهــذه الشــراكة تقــوم بتعييــن ونشــر الخبــرة والقــدرة 

علــى عقــد اجتماعــات خمــس وكاالت تابعــة لألمــم 

للبيئــة  المتحــدة  األمــم  برنامــج  وهــي:  المتحــدة، 

)UNEP(، ومنظمــة العمــل الدوليــة )ILO(، ومعهــد 

 ،)UNITAR( والبحــث  للتدريــب  المتحــدة  األمــم 

الصناعيــة  للتنميــة  المتحــدة  األمــم  ومنظمــة 

)UNIDO(، وبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي، وهــذه 

ــا شــامًلا ومتكامــًلا  م دعًم المنظمــات يمكــن أن ُتقــدِّ

للبلــدان التــي تســير نحــو مســارات نمــو أكثــر شــموال 

االتســاق. يضمــن  ممــا  واخضــرارا، 

فــي  المنظمــات  هــذه  أحــد  إســهام  تنــاول  ويمكــن 

الشــراكة، وهــي مســاهمة منظمــة األمــم المتحــدة 

علــى  ــز  ُتَركِّ والتــي   ،)UNIDO( الصناعيــة  للتنميــة 

المشــورة فــي مجــال السياســة الصناعيــة وتنفيذهــا 

المتصــل  والتدريــب  الصناعــة  مــن  كل  بإشــراك 

بالصناعــة وبنــاء الشــراكات بيــن القطاعيــن الخــاص 

والعــام.

م منظمــة األمــم المتحــدة للتنميــة الصناعيــة  وُتقــدِّ

أيًضــا مجموعــة مــن الخدمــات، كمــا قامــت بتطويــر 

أدوات قويــة، والتــي تتضمــن )دليــل الممارس(؛ وذلك 

م  لوضــع )اســتراتيجية صناعيــة خضــراء(، كمــا ُتقــدِّ

منشــورات عــن السياســات الخاصــة بدعــم الصناعــة 

الخضــراء فــي البلــدان التــي تعتمــد هــذه الشــراكة؛ 

مــع  السياســة،  أدوات  عــن  شــاملة  لمحــة  لتقديــم 

تقديــم تقييــم للصناعــة الخضــراء والتجــارة الخضــراء، 

ــد،  ــر فــي صناعــة كل بل ــات التخضي ــي تحــدد إمكان والت

عالمــي  دعــم  بتقديــم  أيًضــا  المنظمــة  وســتقوم 

مــن  باالســتفادة  وذلــك  تدريبيــة،  وحــدات  لتطويــر 

خبرتهــا.

وقــد تــم اختيــار عــدد مــن البلــدان لتكــون ضمن شــراكة 

العمــل مــن أجــل االقتصــاد األخضــر، وهــي: باربادوس، 

والبرازيــل، وبوركينــا فاســو، والصيــن، وغانــا، وغيانــا، 

وجمهوريــة قيرغيزســتان، وموريشــيوس، ومنغوليــا، 

وبيــرو، والســنغال، وجنــوب إفريقيــا، وأوروغــواي.

البلــدان  مســاعدة  إلــى  أساًســا  الشــراكة  وتهــدف 

علــى خلــق ظــروف سياســية مواتيــة، ونمــاذج أعمــال، 

واالســتثمار  العمــل  لتحفيــز  وشــراكات  وحوافــز، 

والبشــري  واالجتماعــي  الطبيعــي  المــال  رأس  فــي 

تحفيــز  خــالل  مــن  وذلــك  الخضــراء،  والتقنيــات 

التنميــة  ــم  ُتَدعِّ التــي  واالســتثمارات  السياســات 

ــة واالســتدامة وخلــق فــرص  ــة واالجتماعي االقتصادي

للعمــل، وهــذه الشــراكة وســيلة رئيســة للنهــوض 

حيــاة  ازدهــار  فــي  والمســاعدة  التنميــة،  بأجنــدة 

صحــي. كوكــب  علــى  المواطنيــن 
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شــراكة العمــل مــن أجــل االقتصــاد األخضــر 
وتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة:

تهــدف الشــراكة إلــى تنســيق عمــل منظمــة األمــم 

المتحــدة بشــأن االقتصــاد األخضــر والمســاعدة فــي 

تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة، وخاصــة الهــدف 

الثامــن مــن أهــداف التنميــة المســتدامة، وهــو: تعزيــز 

وتحقيــق  والشــامل،  المســتدام  االقتصــادي  النمــو 

التوظيــف الكامــل والُمنِتــج، وتوفيــر العمــل الالئــق 

لجميــع األفــراد.

االقتصــاد  أجــل  مــن  العمــل  شــراكة  ــم  ُتدعِّ كمــا 

تنفيــذ  فــي  والصناعــة  الحكومــات  مــن  كل  األخضــر 

المســتدامة،  التنميــة  أهــداف  مــن  التاســع  الهــدف 

واالبتــكار،  التحتيــة  والبنيــة  بالصناعــة  والخــاص 

وكذلــك الهــدف الســابع، المتعلــق بالطاقــة الحديثــة 

الـــ12  والهــدف  بهــا،  والموثــوق  التكلفــة  الميســورة 

بشــأن االســتهالك المســؤول واإلنتــاج المســؤول.

أزمــة  بعــد  األخضــر(  )التعافــي  لدعــم  االتجــاه 

المســتجد: كورونــا  فيــروس 

أكــد فيــروس كورونــا المســتجد واألزمــة االقتصاديــة 

فجــودة  البيئيــة؛  الصحــة  أهميــة  علــى  أعقبتــه  التــي 

الهــواء والمــاء، وتحســين حمايــة التنــوع البيولوجــي، 

التعــرُّض  لتقليــل  تــؤدي  للنفايــات  الفعالــة  واإلدارة 

لألوبئــة وتعمــل علــى تحســين الرفاهيــة المجتمعيــة 

الهــواء  فجــودة  الصمــود،  علــى  والقــدرة  العامــة 

بجانــب فوائدهــا الصحيــة فــإن لهــا فوائــد اقتصاديــة 

بســبب تقليلهــا لألمــراض الناتجــة عــن تلــوث الهــواء 

ــة العامليــن، وكذلــك فــإن  ــى إنتاجي ــر عل وتقليــل التأثي

الوصــول لخدمــات ميــاه الشــرب وخدمــات الصــرف 

اقتصاديــة  فائــدة  يحقــق  بأمــان  ُتــَدار  التــي  الصحــي 

للفئــات األكثــر حرماًنــا، ســواء فــي منظمــة التعــاون 

البلــدان غيــر األعضــاء فــي  االقتصــادي والتنميــة أو 

المنظمــة.

كمــا أن الحفــاظ علــى التنــوع البيولوجــي واالســتخدام 

إزالــة  لمعالجــة  الحاجــة  ذلــك  فــي  بمــا  المســتدام، 

الحيــة  الكائنــات  نقــل  مخاطــر  مــن  والحــد  الغابــات 

النظــم  خدمــات  ألن  مهمــا؛  أمــًرا  ُيعــد  الحيوانيــة، 

ر بـ)125  اإليكولوجيــة والتنــوع البيولوجــي توفر فوائد ُتَقدَّ

و140( تريليون دوالر أمريكي ســنويا، وســيؤدي الحفاظ 

علــى التنــوع البيولوجــي واالســتخدام المســتدام إلــى 

الحفــاظ علــى الخدمــات الحاليــة للنظــام البيئــي.
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إجراءات التعافي:

بنــاء علــى مــا ســبق، فــإن معالجــة القضايــا العالميــة 

وتلــوث  البيولوجــي،  التنــوع  وفقــدان  المنــاخ،  كتغيــر 

الهــواء والمــاء، واالســتخدام غيــر الفعــال للمــوارد، 

وذلــك  أهميــة،  أكثــر  أصبحــت  المحيطــات،  وتدهــور 

إلعــادة  فيــه  البلــدان  تســعى  الــذي  الوقــت  فــي 

الصمــود  علــى  قدرتهــا  وتعزيــز  اقتصاداتهــا  بنــاء 

أدى  فقــد  المســتقبلية،  الصدمــات  مواجهــة  فــي 

الطبيعيــة  النظــم  بهشاشــة  الوعــي  لزيــادة  الوبــاء 

ــي  وأهميــة هــذه النظــم لرفاهــة اإلنســان، ولذلــك يأت

إجــراءات  فــي  والشــمولية  البيئيــة  الجوانــب  دمــج 

التعافــي مــن فيــروس كورونــا المســتجد والتحفيــز 

وللنشــاط  للحكومــات  مفيــدة  كاســتراتيجية 

بتحقيــق  للحكومــات  تســمح  فهــي  االقتصــادي، 

ز مــن ناحيــة أخــرى  األهــداف وااللتزامــات البيئيــة، وتعــزِّ

النشــاَط االقتصــادي علــى المــدى القصيــر، وتســاهم 

المســاواة. عــدم  تقليــل  فــي 

الدخــل،  تولــد  أن  الخضــراء  التحفيــز  لتدابيــر  ويمكــن 

وتبنــي  العمــل،  فــرص  وتخلــق  الرفاهيــة،  وتحســن 

تصميمهــا  تــم  إذا  وذلــك  الصمــود،  علــى  القــدرة 

وتنفيذهــا بشــكل جيــد، ومــن المهــم دمــج المســاواة 

فــي  البيئيــة  واالســتدامة  واالقتصاديــة  االجتماعيــة 

الســلبية  اآلثــار  مــن  للتخفيــف  السياســات؛  حــزم 

للسياســات البيئيــة، وضمــان تكافــؤ الفــرص للجميع، 

االقتصــادي. النمــو  فــي  والمســاهمة 

وبالنســبة للحكومــات، فقــد أدرج العديــد منهــا تدابيــر 

الخاصــة  سياســاتها  ضمــن  الخضــراء  التعافــي 

قصيــرة  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  اآلثــار  بمعالجــة 

المســتجد،  كورونــا  لفيــروس  المــدى  ومتوســطة 

ومــن ناحيــة أخــرى، فقــد خططــت بعــض الحكومــات 

ســلبي  تأثيــر  لهــا  ســيكون  تدابيــر  بتنفيــذ  قامــت  أو 

علــى البيئــة، كدعــم الصناعــات القائمــة علــى الوقــود 

ي. األحفــور

األخضــر  اإلنفــاق  بيــن  تــوازن  يوجــد  ال  اآلن،  وحتــى 

وبيــن اإلنفــاق غيــر األخضــر مــن حيــث حجــم الدعــم 

التدابيــر  فتمويــل  إيجابيــة،  بيئيــة  نتائــج  لتحقيــق 

الموجــه  التمويــل  حجــم  عــن  يزيــد  الخضــراء  غيــر 

الطاقــة،  قطــاع  ففــي  الخضــراء،  التدابيــر  نحــو 

المســتدامة للتنميــة  الدولــي  المعهــد  ر   ُيقــدِّ

International Institute for Sustainable Devel-

تقــدم  العشــرين  مجموعــة  دول  أن   opment IISD

الدعــم ألنــواع مختلفــة مــن الطاقــة مــع توجيــه نســبة 

47٪ منــه لدعــم الوقــود األحفــوري ونســبة 39٪ إلــى 
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الطاقــة النظيفــة.

الفرص المتاحة لالنتعاش األخضر:

البيئيــة  االســتدامة  ز  تعــزِّ أن  للحكومــات  يمكــن 

ضمــن  البيئــة  علــى  ســلًبا  التأثيــر  وعــدم  والرفاهيــة 

إجــراءات التعافــي والتحفيــز، وذلــك مــن خــالل القيــام 

بمــا يلــي:

التغلــب علــى آثــار الجمــود الناتــج عــن أزمــة فيــروس  	

تدابيــر  أن  مــن  بالتأكــد  وذلــك  المســتجد:  كورونــا 

واللوائــح  بالمعاييــر  تلتــزم  الطارئــة  االســتجابة 

البيئيــة  التحديــات  تفاقــم  إلــى  تــؤدي  وال  البيئيــة، 

حكوميــا  نهًجــا  التدابيــر  هــذه  وتتطلــب  القائمــة، 

والتعافــي. التحفيــز  تدابيــر  تأثيــر  لتقييــم  كامــًلا 

تدعيــم إعــادة هيكلــة القطاعــات نحــو اقتصــادات  	

أكثــر خضــرة وعــدال: فاالنتعــاش األخضــر فرصــة 

لألنشــطة  وأساســية  كبيــرة  هيكلــة  إلعــادة 

إلــى  االنتقــال  لدعــم  الحيويــة  والقطاعــات 

علــى  وقــادرة  االنبعاثــات  منخفضــة  اقتصــادات 

الصمــود فــي مواجهــة تغيــر المنــاخ، وذلــك بجانــب 

ضــرورة كفــاءة اســتخدام المــوارد اجتماعيــا وتعزيــز 

االقتصاديــات. مرونــة 

االقتصــادي:  	 للتعافــي  الحاليــة  الخطــط  تســريع 

التعافــي مقترنــة بأطــر  بــأن تكــون خطــط  وذلــك 

تنظيميــة واســتراتيجية واضحــة تتعلــق باالنتقــال 

الكربــون،  منخفــض  اقتصــاد  إلــى  المــدى  طويــل 

بالفعــل  المعلنــة  التعافــي  برامــج  يتجــاوز  بمــا 

المتجــددة. الطاقــة  فــي  كاالســتثمار 

إصــالح دعــم الوقــود األحفــوري وتســعير الكربــون  	

بجانــب مراعــاة تأثيــرات التوزيــع: وذلــك ألن أســعار 

طاقــة الوقــود األحفــوري المنخفضــة توفــر حوافــز 

منخفضــة  تكنولوجيــا  فــي  لالســتثمار  ضعيفــة 

الكربــون لزيــادة كفــاءة الطاقــة فــي مراحــل البحــث 

مــن  بــد  ال  لذلــك  التجــاري؛  واالنتشــار  والتطويــر 

التقنيــات  فــي  لالســتثمار  الــة  فعَّ حوافــز  تقديــم 

ــرة للطاقــة، ويمكــن خفــض الضرائــب علــى  الموفِّ

العمالــة ورأس المــال، مقابــل فــرض ضرائــب علــى 

ــز  اإلنتــاج واالســتهالك الضاريــن بالبيئــة، بمــا يحفِّ

خلــق فــرص العمــل واالســتثمار وتحســين الكفاءة 

االقتصاديــة.

تبنــي خطــط للبنيــة التحتيــة تتــواءم مــع األهــداف  	

الميــاه  وإدارة  بالمنــاخ  المتعلقــة  األجــل  طويلــة 

المــوارد. وكفــاءة  البيولوجــي  والتنــوع  والنفايــات 

فقطــاع  	 واســتدامة:  مرونــة  أكثــر  زراعــة  تحقيــق 

عرضــة  القطاعــات  أكثــر  مــن  والغــذاء  الزراعــة 

فــي  مهــم  مســاهم  أنــه  كمــا  المنــاخ،  لتغيــر 

رئيــس  ومســتخدم  الدفيئــة،  الغــازات  انبعاثــات 

للميــاه، ومصــدر مهــم للتلــوث، ومــن ناحيتــه يوفــر 

االنتعــاش األخضــر فرصــة للتحســين طويــل األجل 

ــر كذلــك االســتدامة ومرونــة النظــم  لإلنتاجيــة، ويوفِّ

تضخــم  تدابيــر  بإزالــة  وذلــك  العالميــة،  الغذائيــة 

األســعار وتشــويه التجــارة واإلفــراط فــي اســتخدام 

الغــازات  انبعاثــات  وزيــادة  الطبيعيــة  المــوارد 

ــر المنــاخ، ويمكــن  ــف مــع تغيُّ الدفيئــة وتباطــؤ التكيُّ

ــه لقطــاع الزراعــة نحــو  إعــادة توجيــه الدعــم الموجَّ

االســتثمارات فــي االبتــكار واالســتخدام المســتدام 

للميــاه واألراضــي ومــوارد التنــوع البيولوجــي، ممــا 

ــر المنــاخ ويســاعد  يســاهم فــي التخفيــف مــن تغي

علــى التكيــف معــه.

الطاقــة  	 تقنيــات  وتشــمل  الخضــراء:  االبتــكارات 

المتجــددة والتدفئــة والتبريــد فــي المبانــي وتخزيــن 

والهجينـــــة  الكهربائيــــــة  والمركبـــــات  الطاقـــــة 

الكربــون  تخزيــن  وتقنيــات  للوقــود  والموفــرة 

واســتخدامه.
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ثانًيا: االقتصاد األزرق

للغــذاء  مهمــا  مصــدًرا  المحيطــات  أصبحــت 

ــر  وتوفِّ واإلنزيمــات،  كاألدويــة  والطاقــة  والمنتجــات 

تعتبــر  والتــي  ســوقية،  غيــر  وخدمــات  ســلعا  أيًضــا 

البحــار  أن  كمــا  األرض،  علــى ســطح  للحيــاة  حيويــة 

والمحيطــات مهمــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة، 

ــر مــن  حيــث تغطــي مســاحة المحيطــات والبحــار أكث

الفقــر،  فــي محاربــة  ثلثــي ســطح األرض، وتســاهم 

ــر عمــل الئــق وســبل عيــش مســتدامة،  وذلــك بتوفي

األكســجين  وتوليــد  والغــذاء،  المعــادن  وتوفيــر 

آثــار  مــن  والتخفيــف  الدفيئــة،  الغــازات  وامتصــاص 

وتعمــل  الطقــس،  أنمــاط  وتحديــد  المنــاخ،  تغيــر 

البحــار والمحيطــات أيًضــا كطــرق ســريعة للتجــارة 

ــر الشــحن والموانــي  الدوليــة التــي ُتنَقــل بالبحــر، ويوفِّ

الدوليــة روابــط مهمــة فــي سالســل التوريــد العالمية 

إلــى األســواق  للوصــول  البلــدان  الضروريــة لجميــع 

العالميــة، فـــ80٪ مــن حجــم التجــارة العالميــة ُتنَقــل 

ا. بحــًر

 ويــدرك النــاس أن المحيطــات تعانــي مــن تأثيــرات 

فالمحيطــات  ومتراكمــة،  متزايــدة  ســلبية  بشــرية 

النمــو  دعــم  علــى  قــدرة  لديهــا  ليــس  الصحيــة  غيــر 

األزرق"  "االقتصــاد  مفهــوم  ويســعى  االقتصــادي، 

االقتصــادي  والنمــو  االجتماعــي  االندمــاج  لتعزيــز 

والحفــاظ علــى ســبل العيــش أو تحســينها، وذلــك 

البيئيــة. االســتدامة  ضمــان  مــع 

مصايــد  األزرق:  االقتصــاد  قطاعــات  وتشــمل 

األحيــاء  وتربيــة  الحيويــة،  والتكنولوجيــا  األســماك، 

وتحليــة  )البحريــة(،  المتجــددة  والطاقــة  المائيــة، 

الميــاه، والصناعــات االســتخراجية، والنقــل البحــري، 

والتنميــة  والشــحن،  الســفن  وبنــاء  والموانــي، 

وإدارة  والبحريــة،  الســاحلية  والســياحة  الســاحلية، 

المناطــق الســاحلية والبحريــة، ومراقبــة المحيطــات، 

النفايــات. مــن  التخلــص  وإدارة  الحمايــة،  وأنشــطة 

تأثيــرات مباشــرة وغيــر مباشــرة للتحديــات  وهنــاك 

البحــار  لمــوارد  المســتدام  االســتخدام  فــي 

والمحيطــات، كآثــار تغيــر المنــاخ فــي شــكل ارتفــاع 

الحــرارة  درجــات  وارتفــاع  البحــر،  ســطح  مســتويات 

وزيــادة تواتــر وشــدة الظواهــر المناخيــة المتطرفــة، 

وهــذه التأثيــرات ســتكون علــى القطاعــات المرتبطــة 

بالمحيطــات كمصايــد األســماك، والســياحة، وتربيــة 

األحيــاء المائيــة، والبنيــة التحتيــة للنقــل البحــري مثــل 

الموانــي، وذلــك بجانــب تداعيــات أكبــر علــى التجــارة 

فــي  ضعفــا  األكثــر  للــدول  التنميــة  وآفــاق  الدوليــة 

الــدول الجزريــة الصغيــرة الناميــة والبلــدان الســاحلية 

.)LDCs( نمــوا  األقــل 

الناميــة  الصغيــرة  الجزريــة  الــدول  عالقــة 

والبلــدان الســاحلية األقــل نمــًوا )LDCs( بالبحــار 

البحريــة: والمــوارد  والمحيطــات 

يركــز الهــدف رقــم 7 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة 

االقتصاديــة  الفوائــد  تعزيــز  علــى  المتحــدة  لألمــم 

للــدول الجزريــة الناميــة الصغيــرة والبلــدان الســاحلية 

المســتدام  االســتخدام  خــالل  مــن  نمــوا،  األقــل 

المســـتدامـــة  بــاإلدارة  وذلــــك  البحريــــــة،  للمــوارد 

لمصايــد األســماك وتربيــة األحيــاء المائيــة وكذلــك 
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الســياحة، ويوجــد 54 دولــة ســاحلية وجزريــة منخفضــة 

ومتوســطة الدخــل فــي العالــم، وتمثــل المحيطــات 

ا لفــرص كبيــرة،  بالنســبة لهــا منطقــة مهمــة ومصــدًر

لــذا فالمحيطــات ومواردهــا البحريــة هــي األســاس 

األقــل  الســاحلية  البلــدان  مــن  العديــد  القتصــادات 

نمــوا والــدول الجزريــة الصغيــرة الناميــة، وهــي كذلــك 

أساســية لثقافــة هــذه البلــدان وتنميتها المســتدامة، 

التنميــة  أهــداف  وتحقيــق  فيهــا،  الفقــر  مــن  والحــد 

المســتدامة.

الصغيــرة  الجزريــة  الــدول  تواجــه  تحديــات  وهنــاك 

فيهــا،  المســتدامة  التنميــة  أمــام  خاصــة  الناميــة، 

الســكان،  عــدد  وقلــة  المــوارد،  محدوديــة  منهــا: 

والتعــرض للصدمــات الخارجيــة، والكــوارث الطبيعية، 

ويتســبب  الدوليــة،  التجــارة  علــى  القــوي  واالعتمــاد 

ارتفــاع تكاليــف النقــل واالتصــاالت وارتفــاع تكاليــف 

اإلدارة العامــة وصغــر حجــم البنيــة التحتيــة وقلــة أو 

انعــدام الفــرص لتحقيــق وفــورات الحجــم فــي عــدم 

ــدان، وقــد أدركــت  دعــم النمــو والتطــور فــي هــذه البل

مصايــد  أهميــة  الناميــة  الصغيــرة  الجزريــة  الــدول 

األســماك، وأهمية تربية األحياء المائية المســتدامة، 

والســياحة الســاحلية، واســتخدام مــوارد قــاع البحــار، 

كلبنــات  المتجــددة  للطاقــة  المحتملــة  والمصــادر 

رئيســة القتصــاد مســتدام قائــم علــى المحيطــات.

إال أن الــدول الجزريــة الصغيــرة الناميــة وأقــل البلــدان 

التقنيــة  للقــدرات  غالًبــا  تفتقــر  نمــوا  الســاحلية 

والتكنولوجيــة والمؤسســية والماليــة لالســتفادة من 

مواردهــا البحريــة، وال بــد مــن معالجــة هــذا النقــص 

فــي المــوارد والقــدرات لدعــم االقتصــاد األزرق بقــوة 

عاملــة ماهــرة وتعزيــز العلــوم واالبتــكار والتكنولوجيــا 

دمــج  مــع  المختلفــة  التخصصــات  ذات  والبحــوث 

ــال، خاصــة النســاء  جميــع فئــات المجتمــع بشــكل فعَّ

والمجموعــات  المحليــة  والمجتمعــات  والشــباب 

المجموعــات  أو  األصليــة  والشــعوب  المهمشــة 

الممثلــة تمثيــال ناقًصــا.

االنتقال نحو اقتصاد أزرق:

التنميــة المســتدامة تعنــي أن التنميــة االقتصاديــة 

بطريقــة  تنفيذهــا  ويجــب  ــا،  بيئيًّ وشــاملة  ســليمة 

علــى  للمجتمعــات  الطبيعيــة  المــوارد  تســتنفد  ال 

فــال  األزرق  لالقتصــاد  وبالنســبة  الطويــل،  المــدى 

االجتماعيــة  األبعــاد  بيــن  التــوازن  تحقيــق  مــن  بــد 

فيمــا  المســتدامة  للتنميــة  والبيئيــة  واالقتصاديــة 

تحقيــق  الصعــب  مــن  أنــه  إال  بالمحيطــات،  يتعلــق 

التــوازن فــي الممارســة الفعليــة بســبب محدوديــة 

لصحــة  الكبيــر  والتدهــور   المحيطــات  مــوارد 

المحيطــات بفعــل األنشــطة البشــرية )كانبعاثــات 

ثانــي أكســيد الكربــون والتلــوث بالمــواد البالســتيكية 

والكيميائيــة وتدهــور وتدميــر البيئــات البحريــة والصيــد 

المســتدام(.  غيــر 

المتعلقــة  المخاطــر  تخفيــف  يتــم  أن  ينبغــي  لــذا؛ 

النشــاط  عــن  الناتجــة  البيئيــة  واألضــرار  بالبيئــة 

االقتصــادي بشــكل كبيــر، وبهــذا يتحقــق التــوازن بيــن 

المــدى  طويلــة  القــدرة  وبيــن  االقتصــادي  النشــاط 

للنظــم اإليكولوجيــة للمحيطــات لدعــم هــذا النشــاط 

ومرًنــا. وبقائــه صحيــا 

ويمكــن فهــم االقتصــاد األزرق علــى أنــه اســتراتيجية 

طويلــة األجــل لدعــم )النمــو االقتصــادي المســتدام(، 

المتعلقــة  والقطاعــات  األنشــطة  خــالل  مــن 

البيئــة  علــى  الحفــاظ  مــع  بالتــوازي  بالمحيطــات 

االجتماعيــة،  والعدالــة  اإلنســان  رفاهيــة  وتحســين 

ونظيــف  الكربــون  منخفــض  األزرق  واالقتصــاد 

وفعــال، ويقــوم علــى المشــاركة والتضامــن والتعاون 

ونمــوه  والمرونــة،  المتبــادل  واالعتمــاد  والفــرص 

مدفوع باالســتثمارات التي من شــأنها تقليل التلوث 

الطاقــة،  كفــاءة  تعــزز  فهــي  الكربــون،  وانبعاثــات 

الطبيعــي كالمحيطــات،  المــال  قــوة رأس  ر  وتســخِّ

وفوائــد  البيولوجــي  التنــوع  فقــدان  توِقــف  وكذلــك 

البيئيــة. النظــم 

االقتصــادي  النمــو  هــو  األزرق  النمــو  كان  وإذا 

علــى  والقائــم  البيئيــة  الناحيــة  مــن  المســتدام 

المحيطــات، فهــو اســتراتيجية للحفــاظ علــى النمــو 

االقتصــادي وخلــق فــرص العمــل، وذلــك فــي مواجهة 

الطبيعيــة. المــوارد  وقيــود  المنــاخ  أزمــة 
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إلــى  لالنتقــال  المطلوبــة  العناصــر  أهــم  ومــن 

يلــي: مــا  األزرق  االقتصــاد 

البحــار  لقانــون  المتحــدة  األمــم  اتفاقيــة  تنفيــذ 

تعتبــر  حيــث  الصلــة:  واالتفاقيــات واألدوات ذات 

"دســتورا  البحــار  لقانــون  المتحــدة  األمــم  اتفاقيــة 

فــي  قانونيــا  نظاًمــا  ــر  يوفِّ مــا  وهــو  للمحيطــات"، 

المحيطــات كأســاس لالقتصــادات المســتدامة، ممــا 

المحيطــات،  فــي  الــدول  والتزامــات  حقــوق  يحفــظ 

البحريــة  المناطــق  مختلــف  تحديــد  يشــمل  بمــا 

مــن  يقابلهــا  ومــا  القضائيــة  للواليــة  الخاضعــة 

هــذه  وتســتوعب  داخلــه،  للــدول  والتزامــات  حقــوق 

االتفاقيــة اســتخدامات المحيطــات لتحقيــق التنميــة 

حمايــة  مــع  بالتــوازن  واالجتماعيــة،  االقتصاديــة 

البيئــة البحريــة والحفــاظ عليهــا، وتعمــل االتفاقيــة 

واالتفاقيــات ذات الصلــة علــى توجيه إدارة المحيطات 

فــي  وتســهم  فيهــا،  تتــم  التــي  واألنشــطة  والبحــار 

نظــام  وتحقيــق  الدولييــن،  واألمــن  الســلم  تحقيــق 

ــال  الفعَّ واالســتخدام  ومنصــف،  عــادل  اقتصــادي 

والعــادل لمــوارد المحيطــات، وحمايــة البيئــة البحريــة.

تحديــد قيمــة المــوارد البحريــة المختلفــة وخدمــات 

النظــام اإليكولوجــي: وذلــك ألنــه يتــم فهــم وقيــاس 

المــوارد البحريــة الحيــة بشــكل ســيئ وغالًبــا ال يتــم 

تقييمهــا بشــكل صحيــح؛ لذلــك فقيــاس االقتصــاد 

االقتصاديــة  لألهميــة  فهًمــا  الدولــة  يعطــي  األزرق 

للبحــار والمحيطــات.

علــى  القائــم  القــرار  صنــع  علــى  االعتمــاد  زيــادة 

مزيــد  إلــى  بحاجــة  أنهــا  الــدول  تــدرك  حيــث  األدلــة: 

الحيويــة  بالخصائــص  يتعلــق  فيمــا  المعرفــة  مــن 

بيــن  المقايضــات  أو  والتــآزر  والقــدرة،  الفيزيائيــة، 

القطاعــات ذات الصلــة بالبحــار والمحيطــات؛ لضمان 

لــذا  المختلفــة،  إدارة مســتدامة وفعالــة لألنشــطة 

البــد مــن توفيــر بيانــات علميــة واقتصاديــة لفهــم هذه 

األنشــطة وتكاليفهــا البيئيــة باســتخدام التخطيــط 

البحريــة  والمراقبــة  والبحــري  الســاحلي  المكانــي 

للمســاحات  الرقميــة  الخرائــط  ورســم  المتكاملــة 

الطبيعيــة. واألصــول  والبحريــة  الســاحلية 

النظــام  علــى  القائمــة  لــإدارة  إطــار  عمــل 

االقتصــادي  النشــاط  كان  ــا  فتاريخيًّ اإليكولوجــي: 

فــي البحــار والمحيطــات ُيــدار علــى أســاس قطاعــي 

التنظيميــة  الهيئــات  بيــن  المحــدود  التنســيق  مــع 

تداخــل  علــى  اإلشــراف  عنــد  والصناعــة  والــوزارات 

ــة، خاصــة تراخيــص االستكشــاف مــن  حقــوق الملكي

المــواد االســتخراجية، وعنــد اإلشــراف علــى مناطــق 

الصيــد وطــرق الشــحن، ولكــن إدارة االقتصــاد األزرق 

المســتدام أكثــر تعقيــًدا مــن اإلدارة القطاعيــة التــي 

ضائعــة  وفــرص  منفصلــة  قــرارات  إلــى  تــؤدي  قــد 

القائمــة  فــاإلدارة  للمــوارد،  فعــال  غيــر  واســتخدام 

كاإلدارة  أدوات  تســتخدم  اإليكولوجــي  النظــام  علــى 

ــة  ــة للمناطــق الســاحلية، والمناطــق البحري المتكامل

 ،marine protected areas MPAs المحميــة 

 marine spatial البحــري  المكانــي  والتخطيــط 

.planning MSP
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تحســين نظــم الحوكمــة لتنميــة االقتصــاد األزرق: 

والمحيطــات  للبحــار  المســتدام  وذلــك لالســتخدام 

رفاهيــة  تحســين  أجــل  مــن  البحريــة  والمــوارد 

علــى  والحفــاظ  البيئــي  النظــام  ومرونــة  اإلنســان، 

التنــوع البيولوجــي، ويمكــن دعــم إصالحــات الحوكمــة 

والبيانــات. والتكنولوجيــا  العلــم  باســتخدام 

إنتــاج منتجــات جديــدة يمكنهــا التأثيــر علــى صنــاع 

مــن  الُمنَتجــة  والخدمــات  للســلع  فيمكــن  القــرار: 

أن  جيــد  بشــكل  ُتــَدار  التــي  البحريــة  البيئيــة  النظــم 

تســاهم بشــكل كبيــر فــي الحــد مــن الفقــر، وتعزيــز 

االقتصــادات القويــة، وبنــاء مجتمعــات قــادرة علــى 

شــخص  مليــارات   9 مــن  أكثــر  وإطعــام  الصمــود، 

.2050 عــام  بحلــول 

للتعــاون  ومرنــة  واســعة  شــراكات  إقامــة 

االقتصــاد  ومشــاريع  مبــادرات  فــي  والتنســيق 

مكاســبه  أقــوى  يحقــق  األزرق  فاالقتصــاد  األزرق: 

عندمــا يســتفيد مــن العالقــات المؤسســية القائمــة 

بالفعــل؛ لمعالجــة الفجــوات االســتراتيجية التــي تؤثــر 

االقتصــاد  فــي  بــد  وال  والالعبيــن،  القطاعــات  علــى 

األزرق مــن تنســيق الجهــود بيــن أصحــاب المصلحــة 

المهمشــة. الفئــات  وإشــراك 

االســتثمارات  لتوجيــه  االبتــكاري  التمويــل 

صحــة  تعــزز  التــي  االقتصاديــة  األنشــطة  نحــو 

 : ت لمحيطــا ا

فهنــاك حاجــة إلــى آليــات تمويــل مبتكــرة ورأس مــال 

أعلــى  تكاليــف  أكبــر ممــا هــو متــاح اآلن؛ ألن هنــاك 

الخاصــة  أو  العامــة  ســواء  االقتصاديــة،  لألنشــطة 

التــي تســاعد علــى اســتعادة صحــة المحيطــات، إال أن 

العائــدات لــن تعــود علــى الفــور علــى المســتثمرين.

يتــم  الــذي  التقــدُّم  وتتبــع  قيــاس  مؤشــرات 

إحــرازه: حيــث إن المقاييــس االقتصاديــة القياســية 

بشــكل  تتجاهــل   )GDP( اإلجمالــي  المحلــي  كالناتــج 

م فــي تحقيــق االســتدامة  كبيــر مؤشــرات تتبــع التقــدُّ

لقيــاس  مطلوبــة  أنهــا  رغــم  واالجتماعيــة  البيئيــة 

ــرات فــي القطاعــات المختلفــة مــن االقتصــاد  التغيي

األزرق، وهــذا ضــروري لصياغــة السياســات الالزمــة 

إليقــاف خســائر النظــام البيئــي، وضــروري علــى المــدى 

لالقتصــاد  المســتدام  االزدهــار  لتحقيــق  الطويــل 

األزرق.

التحديات التي تواجه االقتصاد األزرق:

هنــاك تحديــات تواجــه تطويــر االقتصــاد األزرق، فقــد 

كان يتــم التعامــل مــع النظــم المائيــة اإليكولوجيــة 

علــى أنهــا مــوارد غيــر محــدودة ومســتودعات خاليــة 

مــن النفايــات، إال أن هــذه المــوارد محــدودة، فقــد قــام 

عــدد كبيــر مــن األنشــطة بتغطيــة الواجهــة الســاحلية 

بتغيــر  تتأثــر  والتــي  والمحيطــات،  للبحــار  الضيقــة 

المنــاخ بشــكل متزايــد، وقــد أدى الطلــب المتزايــد، 

ومؤسســات  الكافيــة،  غيــر  االقتصاديــة  والحوافــز 

التكنولوجــي،  والتقــدم  الفعالــة،  غيــر  الحوكمــة 

الكامــل  للتنفيــذ  واالفتقــار  القــدرات،  إلــى  واالفتقــار 

التفاقيــة األمــم المتحــدة لقانــون البحــار وغيرهــا مــن 

االتفاقيــات واألدوات القانونيــة، وكذلــك التطبيــق غيــر 

التنظيــم،  اإلدارة واألنشــطة ســيئة  الكافــي ألدوات 

والتنافــس علــى حســاب الفئــات المهمشــة لصالــح 

هــذا  أدى  الســاحلية،  كالســياحة  أخــرى  قطاعــات 

كلــه إلــى االســتخدام المفــرط للمــوارد البحريــة ذات 

القيمــة والمناطــق الســاحلية والتغييــر الــذي ال يمكــن 

إصالحــه.
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تتضمــن بعــض التأثيــرات البشــرية الرئيســة مــا 

يلــي:

غيــر  	 بشــكل  البحريــة  المــوارد  مــن  االســتخراج 

نتيجــة  المســتدام  غيــر  كالصيــد  المســتدام، 

للتحســينات التكنولوجيــة المصحوبــة بســوء إدارة 

الوصــول لألرصــدة الســمكية، وهنــاك اســتغالل 

طريــق  عــن  كبيــر  بشــكل  الســمكية  للمخزونــات 

الصيــد غيــر القانونــي وغيــر المنظــم، وهذا مســؤول 

عــن )11-26( مليــون طــن من صيد األســماك ســنويا، 

غيــر  اإليــرادات  مــن  أمريكــي  )10-22( مليــار دوالر  أو 

الموثقــة أو غيــر القانونيــة.

الغابــات  	 وإزالــة  الســاحلية  التنميــة  تتســبب 

والتعديــن فــي التغييــرات الماديــة وتدميــر األماكــن 

الطبيعيــة البحريــة والســاحلية والبيئــات، ويــؤدي 

والبنيــة  العيــش  ســبل  لتدميــر  الســواحل  تــآكل 

وغيــر  المنظمــة  غيــر  التنميــة  أدت  وقــد  التحتيــة، 

الضيقــة  الســاحلية  الواجهــة  فــي  المخططــة 

تحديــد  إلــى  الشــواطئ  مــن  القريبــة  والمناطــق 

مواقــع البنيــة التحتيــة التــي دون المســتوى األمثــل، 

وإلــى اســتخدامات متداخلــة لألراضــي والمناطــق 

البحريــة، وكذلــك تهميــش المجتمعــات الفقيــرة، 

فقدانهــا. أو  البحريــة  البيئــات  وتدهــور 

التلــوث البحــري مــن ميــاه الصــرف الصحــي التــي لــم  	

تتــم معالجتهــا والبالســتيك وغيــر ذلــك.

بطيئــة  	 تغيــرات  شــكل  فــي  المنــاخ  تغيــر  تأثيــر 

البحــر،  ســطح  مســتوى  ارتفــاع  مثــل:  الظهــور، 

ــرات فــي درجــة  ــر حــدة، والتغي ــة أكث وظواهــر مناخي

الرئيســة،  المحيطيــة  والتيــارات  البحــر،  حــرارة 

البحريــة. والبيئــات  الحيــاة  يهــدد  بمــا  والحموضــة، 
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ثالثًا: االقتصاد البرتقالي

اإلبداعــي"  "االقتصــــــاد  أو  البرتقالــــــي  االقتصــــاد 

بويتراجــو  "فيليبــي  مــن  كل  صاغــه  مصطلــح  هــو 

ألََّفــا  الذيــن  ماركيــز"،  دوكــي  و"إيفــان  ريســتريبو" 

لهــا"،  حصــر  ال  فرصــة  البرتقالــي،  "االقتصــاد  كتــاب 

وقــد أضافــا صفــة "البرتقالــي" لالقتصــاد؛ ألن اللــون 

عنــد  واإلبــداع  والهويــة  للثقافــة  يرُمــز  البرتقالــي 

المصرييــن القدمــاء، وكان الصفــة المســيطرة علــى 

بــه الرســوم والنقــوش  إبداعــات الفراعنــة، فتزينــت 

فــي مقابــر الفراعنــة، ويشــير االقتصــاد البرتقالــي إلــى 

الموهبــة  بيــن  تجمــع  التــي  االقتصاديــة  األنشــطة 

االقتصــاد  هــو  أي  والثقافــة،  واإلبــداع  والتكنولوجيــا 

ــة،  ــى منتجــات ثقافي ــل األفــكار إل ــه تحوي ــم في ــذي يت ال

والتــي مــن المتوقــع أن تكــون محــركا جديــدا للتحــول 

االجتماعــي والنمــو االقتصــادي، حيــث يتــم فيــه جمــع 

 ثــالث فئــات تشــمل عمليــة االلتــزام اإلبداعــي، وهــي:

)الفنون – التراث - الصناعات اإلبداعية(. 

للنشــاط  بالنســبة  البرتقالــي  االقتصــاد  أهميــة 

االقتصــادي: 

ل االقتصــاد البرتقالــي مــا يقــُرب مــن 4٪ مــن  ُيشــكِّ

بمــا  الجنوبيــة،  ألمريــكا  اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج 

ر بـــ124 مليــار دوالر أمريكــي، وقــام بتوفيــر فــرص  ُيّقــدَّ

األفــالم،  قطاعــات  فــي  شــخص  لمليونــي  عمــل 

والموســيقى، والكتــب، والتلفزيــون، واألزيــاء، والحــرف 

اليدويــة، والتصميــم، والهندســة المعماريــة، وتطويــر 

البرمجيــات، واإلعــالن، باإلضافــة إلــى مجالــي الســياحة 

لالقتصــاد  االقتصــادي  النمــوذج  ويعــد  والرياضــة، 

البرتقالــي الــذي يركــز علــى اإلبداع باعتبــاره أداًة للتنمية 

يختلــف  فهــو  واالجتماعيــة،  واالقتصاديــة  الثقافيــة 

إلنشــاء  موجــه  أنــه  فــي  األخــرى  االقتصــادات  عــن 

وإنتــاج وتوزيــع المنتجــات التــي يمكــن حمايــة محتواها 

اإلبداعــي والثقافــي مــن خالل حقــوق الملكية الفكرية.



46

البرتقالــي  االقتصــاد  بدعــم  دولــة كولومبيــا  وتقــوم   

بشــكل غيــر مســبوق علــى يــد الرئيــس "إيفــان دوكــي"، 

أمريــكا  دول  أكبــر  مــن  كولومبيــا  أن  مالحظــة  مــع 

ــد، ويســعى  ــة الداعمــة لهــذا االقتصــاد الجدي الجنوبي

للتنميــة  ا  محــوًر الثقافــة  لجعــل  كولومبيــا  رئيــس 

أنشــأ  فقــد  البــالد،  فــي  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 

عضــًوا،   12 يضــم  وطنــي  برتقالــي  اقتصــاد  مجلــس 

أن  إلــى  القطــاع  هــذا  دفــع  ممــا  وزارات،   7 منهــم 

يســاهم بنســبة 1.8 ٪ مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي 

هــي:  رئيســة،  خــالل خمــس قطاعــات  مــن  للدولــة، 

التلفزيــون، والصحــف والمجــالت، واإلعــالن، والكتــب، 

هنــاك  المشــهد  يجعــل  ممــا  البصريــة،  والفنــون 

واعــًدا فيمــا يتعلــق بالتنميــة االقتصاديــة والثقافيــة، 

قليلــة  َناتــه  مكوَّ أن  الناشــئ  االقتصــاد  ــم  ُيدعِّ وممــا 

َعــرُّض للكســاد وتقلبــات الســوق عكــس غيــره مــن  التَّ

الســلع أو المــواد الخــام، بدليــل اجتيــازه األزمــة المالية 

العالميــة بشــكل أفضــل مــن قطاعــات مثــل النفــط.

الوظائف المتعلقة باالقتصاد البرتقالي:

فــي  المجــال،  هــذا  رواد  أحــد  هوكينــز"،  "جــون  أكــد 

اإلبداعــي  االقتصــاد  أن  الجديــدة،  األلفيــة  بدايــة 

تعتمــد منتجاتهــا  التــي  القطاعــات  يتضمــن جميــع 

علــى الملكيــة الفكريــة، وهــي: الهندســة المعماريــة، 

والحــرف  واألدائيــة،  المرئيــة  والفنــون  والتصميــم 

والنشــر،  والموســيقى،  واألزيــاء،  واألفــالم،  اليدويــة، 

والبحــث والتطويــر، واأللعــاب، والتلفزيــون والراديــو، 

الفيديــو. وألعــاب  والبرمجيــات،  واإلعــالن، 

االقتصــاد  	 وظائــف  علــى  األمثلــة  بعــض 

: لــي تقا لبر ا

تحرير الكتب والمجالت والمحتوى الرقمي. 	

المحتــوى الســمعي البصــري )محتــوى الفيديــو  	

والجــدول التلفزيونــي والبــث بشــكل عــام(.

المبانــي  	 )تصميــم  المعماريــة  الهندســة 

الطبيعيــة  والمناظــر  المســاحات  وتخطيــط 

لبيئيــة(. وا

المتعــددة  	 والوســائط  )للمنتجــات  التصميــم 

المرئــي(. والمحتــوى 

الموضة )بما يتضمن تصميم المالبس(. 	

وأبحــاث  	 الدعايــة  )صناعــة  واإلعــالن  الدعايــة 

األحــداث(. وتنظيــم  والتســويق  الســوق 

البحث والتطوير األكاديمي. 	

المخبريــة  	 )البحــوث  الحيويــة  التكنولوجيــا 

الحيويــة(. والهندســة 

تكنولوجيــا المعلومــات )البرمجيــات والروبوتات  	

وتطويــر األنظمة(.

بالنسبة للتراث: 	

)الفنــون،  	 التقليــدي  الثقافــي  التعبيــر  أشــكال 

واالحتفــاالت(. اليدويــة،  والحــرف  والمهرجانــات، 

األثريــة،  	 )المواقــع  وتضــم  الثقافيــة،  المواقــع 

والمعــارض(. والمتاحــف،  والمكتبــات، 

الفنون: 	

والتصويـــــر  	 )الرســـــم،  البصريــــة  الفنـــــــون 

والنــــحـــــت(. والتحـــــــف،  الـــفوتــوغـــــرافــــــي، 

واألوبــرا،  	 )الموســيقى،  المســرحية  الفنــون 

والســيرك(. والمســرح، 

وسائل اإلعالم: 	

)الصحافــة،  	 المطبوعــة  والوســائط  النشــر 

المطبوعــات(. مــن  وغيرهــا  والكتــب، 

)األفــالم،  	 والســمعية  البصريــة  الوســائل 

والتلفزيــون(. واإلذاعــة، 

اإلبداعات الوظيفية: 	

واألزيــاء،  	 والمجوهــرات،  )الرســم،  التصميــم 

األطفــال(. ولعــب 

)البرمجيــات،  	 الجديــدة  اإلعــالم  وســائل 

الفيديــو(. وألعــاب  الرقمــي،  اإلبداعــي  والمحتــوى 

المعماريــة،  	 )الخدمــات  اإلبداعيــة  الخدمــات 

واإلعــالن،  والترفيهيــة،  الثقافيــة  والخدمــات 

اإلبداعيــة(. واألبحــاث 
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االقتصاد البرتقالي كهدف إنمائي:

تســير االتجاهــات الحاليــة فــي التجــارة اإلبداعيــة نحــو 

الخدمــات، وســتتولى الــدول التــي لديهــا اســتراتيجية 

رقميــة مكثفــة "عقليــا" المبــادرة، وســتقوم بتحويــل 

االقتصــاد البرتقالــي إلــى هــدف إنمائــي رئيــس لتوليــد 

الثــروة وفــرص العمــل، وذلــك فــي ظــل كــون "عوامــل 

الفيديــو  وألعــاب  والفــن  التصميــم  مثــل  العقــل"، 

واألفــالم والحــرف اليدويــة، تحمــل قيمــة رمزيــة غيــر 

ملموســة تتجــاوز قيمــة اســتخدامها. 

ويعــد الوصــول، ســواء االفتراضــي أو المــادي، أمــًرا 

أساســيا، وكذلــك االتصــال بيــن الجماهيــر والمبدعيــن 

فالوصــول  والتقنيــات،  األعمــال  ورجــال  والمحتــوى 

ــز توليــد  واالتصــال مــن العوامــل األساســية التــي ُتَحفِّ

االبتــكار بالتخصيــب المتبــادل لألفكار واالســتخدامات 

والعــادات والتفســيرات.

كلهــا  الحاليــة  الثقافــة  يعامــل  المجتمــع  ولكــن 

باعتبارهــا منفعــة عامــة؛ ممــا يُضــّر جــًدا بالمبدعيــن 

والفنانيــن؛ ألنــه يحرمهــم مــن حقيــن أساســيين، همــا: 

وكذلــك  مشــروعة،  كمهنــة  بنشــاطهم  االعتــراف 

هــذا  فــإن  أخــرى  ناحيــة  ومــن  الشــرعي،  التعويــض 

قــه  ــذي يمكــن أن ُيحقِّ يحــرم المجتمــع مــن التقــدم ال

بأكملهــا. القيمــة  وسلســلة  والفنانــون  المبدعــون 

والعمليــات  الثقافــي  التبــادل  عمليــة  أن  كمــا 

إلــى  الرمــزي  المحتــوى  تحــول  التــي  االقتصاديــة 

منتجــات للمجتمــع تتطــور باســتمرار، ومــن الممكــن 

تقليــل االنقســامات االجتماعيــة وتوجيــه المحروميــن 

فالكثيــرون  مشـــــترك،  هــــــدف  إلــى  والمتميزيــــــن 

البرتقالــي  االقتصــاد  أدوات  الســتخدام  يتحفــزون 

االجتماعــي.  االندمــاج  لتحقيــق 
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أعمــال  لجــدول  البرتقالــي  االقتصــاد  أهميــة   

ئــف: لوظا ا

فــي  -  1 واإلبداعيــة  الثقافيــة  الصناعــات  تســاعد 

عمــل  فرصــة  مليــون   30 مــن  يقــرب  مــا  توفيــر 

ــا: وتختلــف نســبة األشــخاص فــي العمــل  عالميًّ

إلــى  بيــن ٪1  البلــدان، وتتــراوح مــا  بيــن  الثقافــي 

10٪ فــي البلــدان منخفضــة الدخــل، ففــي نيجيريــا، 

نجــد "نوليــوود"، وهــو لقــب صناعــة إنتــاج األفــالم 

ــالد  ــر  قطــاع فــي الب ــي أكب ــه ثان ــة، كمــا أن النيجيري

بعــد القطــاع الزراعــي، حيــث يوفــر 300000 فرصــة 

عمــل مباشــرة.

االقتصــاد  -  2 مــن  مهــم  جــزء  والنســاء  الشــباب 

البرتقالــي: ففــي باكســتان، مــا يقــرب مــن ثلــث 

األشــخاص الذيــن يعملــون فــي المهــن الثقافيــة 

وأكثــر  عاًمــا،   24 عــن  أعمارهــم  تقــل  واإلبداعيــة 

وأوغنــدا،  غانــا  فــي  األشــخاص  مــن   ٪25 مــن 

هــم  البرتقالــي  االقتصــاد  فــي  يعملــون  الذيــن 

مــن الشــباب، مــع مالحظــة أن نســبة الشــباب 

فــي المهــن الثقافيــة أكبــر فــي البلــدان منخفضــة 

والنســاء  المتقدمــة،  بالبلــدان  مقارنــة  الدخــل 

مســاهمات رئيســات أيًضــا، فمــن بيــن 35 دولــة 

متوســطة ومنخفضــة الدخــل شــملتها دراســة 

المتحــدة  األمــم  منظمــة  أجرتهــا  اســتقصائية 

للتربيــة والعلــم والثقافــة )اليونســكو(، شــاركت 

النســاء أكثــر مــن الرجــال فــي العمــل الثقافــي، 

وذلــك فــي أكثــر مــن نصــف البلــدان.

لنمــو  -  3 فرًصــا  اإلبداعيـــــة  الصناعـــــات  توفيـــــر 

اقتصــادي أكثــر اســتدامة: ســاهمت الصناعــات 

اإلبداعيــة فيمــا يقــرب مــن 10٪ مــن الناتــج المحلــي 

والواليــات  كوريــا  جمهوريــة  فــي  اإلجمالــي 

المتحــدة، وســاهمت فــي 5٪ مــن الناتــج المحلــي 

اإلجمالــي الوطنــي فــي كينيــا وإثيوبيــا، وتعتمــد 

الفكريــة  األصــول  علــى  اإلبداعيــة  األنشــطة 

لتحقيــق  البلــدان  جهــود  ــم  ُيَدعِّ ممــا  المحليــة، 

المســتدامة. واالقتصاديــة  االجتماعيــة  التنميــة 

القطــاع الثقافــي والقطــاع اإلبداعــي مــن أســرع  -  4

القطاعــات نمــًوا فــي االقتصــاد العالمــي: حيــث 

تضاعــف حجــم الســوق الدوليــة للســلع اإلبداعية 

دوالر  مليــارات   509 إلــى  و2015   2002 عامــي  بيــن 

أمريكــي، وســاهمت البلــدان الناميــة بنســبة ٪45 

مــن التجــارة الدوليــة للســلع الثقافيــة فــي عــام 

2014، مقارنــة بنســبة 25٪ فــي عــام 2005.

تســتثمر الحكومــات اآلن فــي االقتصــاد البرتقالــي  -  5

اإلثيوبيــة  اللجنــة  اعترفــت  حيــث  النمــو:  لدعــم 

اإلبداعيــة؛  بالصناعــات  العمــل  فــرص  لخلــق 

فــرص  لخلــق  اإلمكانــات  عالــي  قطــاع  ألنــه 

العمــل  "خطــة  الوطنيــة  خطتهــا  فــي  العمــل 

اقترحــت  وقــد   ،"2025-2020 العمــل  فــرص  لخلــق 

لدعــم  اســتراتيجيات  عــدة  اإلثيوبيــة  الحكومــة 

الموســيقى وقطاعــات الفنــون الجميلــة واألزيــاء 

واألفــالم والتصويــر الفوتوغرافــي، وذلــك بتقليــل 

العــبء الضريبــي علــى الفنانيــن، وتوفيــر الحمايــة 

متعــددة  ماديــة  مســاحة  وإنشــاء  للفنانيــن، 

األغــراض، وتطويــر منهــج لتعليــم الفنــون، ومــن 

االقتصــاد  بدعــم  إندونيســيا  قامــت  ناحيتهــا، 

اإلبداعــي لخلــق فــرص العمــل وللتخفيــف مــن 

وكالــة  إنشــاء  تــم   ،2015 عــام  وفــي  الفقــر،  حــدة 

 BEKRAF-Akun resmi( اإلبداعـــــي  االقتصـــــاد 

Badan Ekonomi Kreatif( لدعم تســويق الســلع 

بصياغــة  وذلــك  الوطنيــة،  الثقافيــة  والخدمــات 

اإلبداعــي. للقطــاع  الدولــة  سياســات 
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مساهمة القطاع العام في االقتصاد البرتقالي:

لالســتثمار  العــام  للقطــاع  واضحــة  حوافــز  هنــاك 

فــي االقتصــاد البرتقالــي اإلبداعــي، ومــن المقــدر أن 

ينتــج قطــاع التــراث الثقافــي األوروبــي 26.7 وظيفــة 

غيــر مباشــرة لــكل وظيفــة مباشــرة، وهــذا يشــمل 

التــي  والوظائــف  المهــارات  مــن  كبيــرة  مجموعــة 

تتــراوح بيــن البنــاء والصيانــة واإلصــالح والتســويق 

إنتــاج األنشــطة  الناشــئة، هــذا بجانــب  والمشــاريع 

اإلبداعيــة فوائــد يصعــب قياســها، وتتضمــن الرفاهــة 

االجتماعــي. والتماســك  الفكــري  والتحفيــز 

االقتصاد البرتقالي في مصر:

تطبيــق االقتصــاد اإلبداعــي فــي مصــر فــي ظــل 

"كوفيــد-19":

تســبب "كوفيــد-19" فــي انتكاســات اقتصاديــة كبيــرة 

المفروضــة  القيــود  أدت  فقــد  والثقافــة،  للفنــون 

علــى التجمعــات، وأدت كذلــك التغيــرات فــي ســلوك 

غيــر  أو  الطوعــي  ــر  التغيُّ ســواء  المســتهلكين، 

كبيــرة  خســائر  إلــى  الشــديدة  والبطالــة  الطوعــي، 

فــي قطــاع الفنــون والثقافــة، وقــد َيصُعــب تحديــد 

المهــن  وتنــوع  التأثيــر؛ بســبب حجــم  نطــاق وحجــم 

ولكــن  والثقافــة،  الفنــون  التــي تشــكل  والصناعــات 

ذلــك  علــى  ــب  التغلُّ األشــخاص  بعــض  اســتطاع 

اســتخدام  إلــى  الصناعــات  هــذه  معظــم  باتجــاه 

ــى الحفــالت  ــَه معظــم الفنانيــن إل اإلنترنــت، فقــد اتََّج

عبــر اإلنترنــت، كمــا اتََّجــَه أغلــب مصممــي األزيــاء إلــى 

اإلنترنــت. عبــر  منتجاتهــم  عــرض 

إمكانية نمو االقتصاد اإلبداعي في مصر:

يمكــن أن ينمــو االقتصــاد اإلبداعــي فــي مصــر باتخــاذ 

عــدة خطــوات، منهــا:

إدراك أهميــة االقتصــاد البرتقالــي اإلبداعــي فــي  -  1

ــر  ــد اقتصاديــة وفــي توليــد قيمــة غي تحقيــق فوائ

نقديــة ُتســِهم فــي التنميــة المجتمعيــة الشــاملة 

والمســتدامة.

جعــل الثقافــة تقــود التنميــة االقتصاديــة والبيئية  -  2

لهــا  بــد  ال  اإليجابيــة  فالتغييــرات  واالجتماعيــة، 

مــن مجتمــع محــدد ثقافيــا.

ــح األصــول المحليــة لالقتصــاد  -  3 رســم خرائــط توضِّ

ولتطويــر  المتاحــة  الفــرص  لتوضيــح  اإلبداعــي 

متابعــة هــذا القطــاع.

تســهم  -  4 التــي  المهمــة  النجــاح  عوامــل  تحليــل 

فــي توضيــح مســارات جديــدة لتنميــة االقتصــاد 

اإلبداعــي المحلــي، وتشــمل عوامــل النجــاح: توافر 

والتشــريعات  التحتيــة  والبنيــة  العمــل  مــوارد 

التــي تحمــي الملكيــة الفكريــة، وإتاحــة الوصــول 

لألســواق العالميــة، ومــا إلــى ذلــك.
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المشــاريع  -  5 تطويــر  عمليــة  فــي  االســتثمار 

اإلبداعيــة التــي تتســم باالســتدامة عبــر سلســلة 

دعــم  هنــاك  يكــون  أن  لذلــك  بــد  وال  القيمــة، 

لالبتــكار والتعلــم المحلــي، فبدونهمــا لــن تكــون 

مواهــب  وال  جديــدة  إبداعيــة  شــركات  هنــاك 

جديــدة.

المشـــاريع  -  6 ألصحــــــاب  جديــدة  فــرص  توفيــــر 

األعماـــــــل  إدارة  مجــــــال  فـــــي  الثقـــــافيــــــة 

بالمــدن  وتزويدهــم  االجتماعيــة،  والشــبكات 

الثقافيــة البنيــة  لتطويــر  المناســبة   الحضريــة 

فــي  وإشــراكهم  للمجتمــع،  واالجتماعيــة 

التســويقية. األنشــطة 

المشــاركة فــي التعــاون الدولــي لتســهيل التعلــم  -  7

المتبــادل المثمــر وتبــادل المعلومــات والخبرات.

تعميــم الثقافــة فــي برامــج التنميــة االجتماعيــة  -  8

المرتبــة  فــي  وجعلهــا  المحليــة،  واالقتصاديــة 

المتنافســة. األولويــات  فــي  األولــى 
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رابًعا: االقتصاد البنفسجي

االقتصــاد  جوانــب  البنفســجي  االقتصــاد  يراعــي 

ــف مــع التنــوع البشــري فــي ظــل  الثقافيــة؛ حيــث يتكيَّ

العولمــة، وهــذا يعتمــد علــى البعــد الثقافــي المــادي 

وغيــر المــادي؛ إلعطــاء قيمــة للمنتجــات مــن الســلع 

والخدمــات، ويؤكــد االقتصــاد البنفســجي علــى وجــود 

ــة فهــم  ــى أهمي ــن االقتصــاد والثقافــة، وعل عالقــة بي

هــذه العالقــة مــن أجــل تحقيــق التنميــة المســتدامة.

نشأة االقتصاد البنفسجي: 

2011 فــي  المفهــوم فــي فرنســا فــي مايــو  نشــأ هــذا 

جمعيــة  خــالل  مــن  الفرنســية  لومونــد  صحيفــة 

"ديفيرســيوم"، وذلــك قبــل يــوم مــن اليــوم العالمــي 

للتنــوع الثقافــي مــن أجــل الحــوار والتنميــة، ثــم جــاء 

المنتــدى الدولــي األول لالقتصــاد البنفســجي، والــذي 

منظمــة  رعايــة  تحــت  وكان  "ديفيرســيوم"،  نظمتــه 

اليونيســكو واالتحــاد األوروبــي والمفوضيــة األوروبية.

إعاده صياغة المصطلح: 

ظهــر مصطلــح االقتصــاد البنفســجي بثوبــه الجديــد 

فــي عــام 2013، حيــث قامــت "إيبيك إيلكاراكان"، أســتاذة 

بصياغــة  التقنيــة،  إســطنبول  بجامعــة  االقتصــاد 

مصطلــح "االقتصــاد البنفســجي"؛ وذلــك للتعبيــر عــن 

الحاجــة لنمــوذج اقتصــادي يعتــرف بأعمــال الرعايــة، 

وينقــل "االقتصــاد البنفســجي" رؤيــة نظــام اقتصــادي 

قائــم علــى المســاواة بيــن الجنســين، وقــد تــم اختيــار 

للحركــة  الرمــزي  اللــون  ألنــه  البنفســجي؛  اللــون 

النســائية فــي العديــد مــن دول العالــم، بمــا فــي ذلــك 

شــعبية  مــن  مســتوًحى  أنــه  إلــى  باإلضافــة  تركيــا، 

االقتصــاد األخضــر، وأوضحــت "إيلــكاراكان" أنــه علــى 

همــا  واألرجوانــي  األخضــر  االقتصــاد  أن  مــن  الرغــم 

أســاس التنميــة المســتدامة، فــإن هنــاك مجــاال آخــر 

ذا أهميــة اقتصاديــة بالغــة، لكنــه ال يــزال غائًبــا عــن 

النمــوذج االقتصــادي الســائد آنــذاك، وهــو اقتصــاد 

الرعايــة أو االقتصــاد البنفســجي.

أهمية اقتصاد الرعاية:

ــا مــن العمــل غيــر مدفــوع   يتكــون عمــل الرعايــة غالًب

والغســيل،  والتنظيــف،  كالطهــي،  للمــرأة  األجــر 

ورعايــة األطفــال والمرضــى والمعاقيــن والمســنين، 

والتســوق، ورعايــة األصحــاء البالغيــن، بمــا يشــمل 

كثيــًرا  نأخــذه  الــذي  العمــل  وهــذا  الذاتيــة،  الرعايــة 

مــن ســاعات  مــن مالييــن  يتكــون  بــه  كأمــر مســلم 

 ٪42 يشــكل  أنــه  إلــى  اإلحصــاءات  وتشــير  العمــل، 

ثالثــة  وأن  العالميــة،  العمــل  إجمالــي ســاعات  مــن 

أربــاع هــذا العمــل عمــل تقــوم بــه النســاء، وال يأخــذن 

عليــه أجــرا، ويعتمــد اندمــاج العديــد مــن النســاء فــي 

ســوق العمــل علــى االنقســام الطبقــي والعرقــي فــي 

المجتمــع.

بواســطة  الرعايــة،  أنشــطة  تنفيــذ  يتــم  فغالًبــا 

مــن  المهاجــرات، وكثيــر منهــن قادمــات  العامــالت 

ومــن  األرضيــة،  الكــرة  جنــوب  أو  الشــرقية  أوروبــا 

أســباب ذلــك عــدم المســاواة بيــن الجنســين والفقــر، 

وقــد تــم تأطيــر هــذا الوضــع علــى أنــه قضيــة شــخصية 

وسياســية،  اجتماعيــة  قضيــة  أنــه  رغــم  عائليــة  أو 

ويعطــي قطــاع الرعايــة أعلــى إمكانــات لخلــق فــرص 

العمــل العاليــة الجــودة، وذلــك مــع معالجتــه أوجــه 

الجنســين. بيــن  المســاواة  عــدم 

مدخــالت  مــن  مدخــل  أهــم  البشــري  العمــل  وألن 

اإلنتــاج، فــال بــد مــن تمكيــن قــدرات األشــخاص علــى 

واالســتدامة  اإلنتاجيــة  العمليــة  فــي  المســاهمة 

االقتصاديــة وكذلــك اســتدامة المجتمعات البشــرية، 

فنظــام الســوق الحــرة يتســم بمعانــاة األشــخاص 

مــون رعايــة غيــر مدفوعــة األجــر وخاصــة  ُيقدِّ الذيــن 

ســوى  يهتمــون  ال  الذيــن  ُيكافــأ  بينمــا  النســاء، 

بأنفســهم، فهنــاك فجــوات اقتصاديــة عميقــة بيــن 

المتقدمــة  -حتــى  االقتصــادات  تــزال  ال  الجنســين 

منهــا- تعانيهــا، وســتظل الفجــوة فــي األجــور قائمــة 

ألنــه كلمــا زاد الوقــت المخصــص ألعمــال الرعايــة غيــر 

مدفوعــة األجــر، قــل الوقــت المتــاح لاللتــزام بالعمــل 

بأجــر  والوصــول للدخــل وتراكــم الثــروة، لــذا ال بــد مــن 

ســد الفجــوات بيــن الجنســين فــي اقتصــاد الرعايــة 

غيــر مدفوعــة األجــر؛ لمنــع الفجــوات بيــن الجنســين 

فــي االقتصــاد المدفــوع.
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ركائز االقتصاد البنفسجي:

يقوم االقتصاد البنفسجي على عدة ركائز هي:

االجتماعيــة؛  الرعايــة  لخدمــات  تحتيــة  بنيــة  توفيــر   .1

لتكــون جميــع األســر متســاوية فــي الوصــول لخدمات 

رعايــة عاليــة الجــودة، ســواء لألطفــال أو لكبــار الســن 

أو المعوقيــن أو المرضــى، وذلــك بغــض النظــر عــن 

قدرتهــم علــى الدفــع.

بيــن  التــوازن  لتحقيــق  العمــل  ســوق  تنظيــم   .2

العمــل والحيــاة مــع المســاواة بيــن الجنســين، وذلــك 

بالموازنــة بيــن العمــل مدفــوع األجر وبيــن الرعاية على 

والنســاء،  للرجــال  الحوافــز  فــي  المســاواة  أســاس 

الركيــزة علــى  وفــي الشــروط كذلــك، وتســتند هــذه 

أربعــة مكونــات فرعيــة، هــي:

توفيــر الحقــوق القانونيــة للرعايــة مدفوعــة األجــر  	

وغيــر مدفوعــة األجــر مــع توفيــر حوافــز متســاوية 

للرجــال والنســاء.

خــالل  	 مــن  العمــل  ســوق  فــي  العمــل  تنظيــم 

الالئــق. العمــل  معاييــر  ضمــن  تأتــي  ســاعات 

توفيــر الحــق فــي ترتيبــات العمــل المرنــة ليتمكــن  	

األشــخاص مــن معالجــة الرعايــة المنزليــة.

تنظيــم ســوق العمــل للقضــاء علــى الممارســات  	

التــي بهــا تمييــز، ومــن ذلــك المســاواة فــي األجــور 

بيــن الرجــال والنســاء لنفــس العمــل.

3. اتخــاذ تدابيــر تهــدف لتخفيــف عــبء العمــل غيــر 

معالجــة  وكذلــك  الريفيــة،  لألســر  األجــر  المدفــوع 

االحتياجــات الخاصــة للريــف التــي تفتقــر للبنيــة التحتية 

والتكنولوجيــا. األساســية  الماديــة 

ــز علــى توفيــر  4. توافــر سياســة لالقتصــاد الكلــي تركِّ

فــرص عمــل وتحقيــق نمــو شــامل، بــأن تكــون أهــداف 

االقتصــاد الكلــي األساســية قائمــة علــى إنشــاء فرص 

المســتدام  الشــامل  النمــو  وتحقيــق  كافيــة،  عمــل 

ــز الثــالث المذكــورة أعــاله. لتنفيــذ الركائ

والتنميــة  البنفســجي  االقتصــاد  بيــن  العالقــة 

المســتدامة:

ع  يشــجِّ والثقافــة  االقتصــاد  بيــن  ارتبــاط  هنــاك   

للفــرص  ميــدان  الثقافــة  بــأن  الخاصــة  نظــر  وجهــة 

واالقتصــاد  األخضــر  فاالقتصــاد  والمســؤولية، 

المكونــة  هــي  البنفســجي  واالقتصــاد  االجتماعــي 

المســتدام.  لالقتصــاد 

أمثلة على المهن البنفسجية: 

بمــا أن العديــد مــن المهــن القائمــة ترتبــط ارتباًطــا 

ا بـــالبيئة الثقافيــة، فهنــاك وظائــف بنفســجية  مباشــًر

تنتمــي لالقتصــاد البنفســيجي قــادرة على المســاهمة 

العلــوم  وباحثــي  كمعلمــي  الثقافــي،  االقتصــاد  فــي 

الســياحية  والمهــن  واالجتماعيــة،  اإلنســانية 

المــدن، ومدرســي وباحثــي  والمطوريــن ومخططــي 

واالجتماعيــة. اإلنســانية  العلــوم 

سياســات  تطبيــق  فــي  العالميــة  المجهــودات 

البنفســجي:  االقتصــاد 

اســتخدم حــزب الوحــدة اليســاري فــي المملكــة  -  1

لفكــرة  مؤخــًرا،  تأســس  والــذي  المتحــدة، 

)الوظائــف البنفســجية واالقتصــاد البنفســجي( 

بالحــزب،  الخــاص  االقتصــادي  البيــان  فــي 

وذلــك بجانــب )الوظائــف الخضــراء واالقتصــاد 

األخضــر(.

األوروبيــة  -  2 النســائية  الضغــط  جماعــة  تبنــت 

 )European Women's Lobbying )EWL- وهــي 

شــبكة مناصــرة لحقــوق المــرأة علــى مســتوى 

 - 30 دولــة  أوروبــا تســتلزم تنســيًقا وطنيــا مــن 

عملــي  كمفهــوم  البنفســجي"  "الميثــاق  فكــرة 

لهــا.
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خامًسا: االقتصاد الفضي

احتياجــات ومطالــب  الفضــي" علــى  "االقتصــاد  يركــز 

الفضــي"  "االقتصــاد  مفهــوم  ويترجــم  الســن،  كبــار 

فــي  الديموغرافــي  التحــول  توظيــف  فــي  الرغبــة 

أنشــطة اقتصاديــة وخلــق فــرص عمــل فــي ســوق 

العمــل التــي تحتــاج إصالًحــا كبيــًرا فــي ظــل االبتــكار 

التكنولوجــي الــذي يســاهم بشــكل كبيــر فــي التغييــر، 

التحــول  يكــون  أن  يجــب  المفهــوم  هــذا  إطــار  وفــي 

للتنميــة  الرئيســة  ــزات  المحفِّ أحــد  الديموغرافــي 

االقتصاديــة المســتدامة والنوعيــة؛ ألنــه يقــوم علــى 

الوظائــف فــي قطــاع الخدمــات، ســواء قامــت بهــا 

العمالــة الماهــرة أو غيــر الماهــرة، ويقــوم أيًضــا علــى 

واالجتماعــي. التكنولوجــي  اإلبــداع 

ال بــد مــن التعامــل مــع مفهــوم االقتصــاد الفضــي 

بالــدور  ُيِقــّر  األجيــال،  بيــن  مشــترك  منظــور  مــن 

مباشــر  بشــكل  المعنييــن  لألشــخاص  الممكــن 

-وهــم كبــار الســن- فــي إنتــاج المنتجــات الخاصــة بهــذا 

ــي التكيــف مــع الخدمــات والمنتجــات  االقتصــاد، وتبنِّ

هــذا  ــي  تبنِّ تــم  وقــد  الفئــة،  هــذه  تســتهدف  التــي 

المفهــوم فــي فرنســا فــي عــام 2013 علــى أنــه دفعــة 

قويــة لالقتصــاد والتوظيــف لتعزيــز نمــو البــالد وإعادة 

التصنيــع.

وقــد اجتــذب هــذا المفهــوم كبــار الخبــراء المتمرســين 

الشــباب،  والمبدعيــن  الطــالب  مــن  والعديــد 

فاالقتصــاد الفضــي يــؤدي إلــى منظور متغيــر للعالقة 

االجتماعيــة، ويتطــور االقتصــاد الفضــي بالتزامــن مــع 

بــدء القــوة الشــرائية للمتقاعديــن فــي االنخفــاض.

األكبــر  الجماهيــر  الفضــي  االقتصــاد  ويســتهدف 

الحيــاة  أنمــاط  فــي  باالختــالف  اإلقــرار  مــع  ســًنا 

والترتيبــات  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  والظــروف 

يجــب  أنــه  إال  االختــالف-  األســرية والدخــل -شــديدة 

منعزلــة؛  الفضــي كســوق  االقتصــاد  تصنيــف  عــدم 

ذات  تكــون  قــد  تطويرهــا  يتــم  التــي  المنتجــات  ألن 

صلــة بمجموعــات وأجيــال أخــرى، بجانــب أن األفــراد 

الذيــن يبتكــرون وينتجــون ويطــورون هــذه المنتجــات 

ال يعكســون بالضــرورة جيــل الجمهــور المســتهدف 

مــن كبــار الســن.

وال يســتمد االقتصــاد الفضــي مفهومــه مــن منطــق 

ــار الســن، ولكــن  الســوق أو مــن "فعــل األشــياء" لكب

مــن قدرتــه علــى إشــراك جميــع األجيــال، بمــن فيهــم 

المشــتركة  الحلــول  إنشــاء  فــي  ســًنا،  األصغــر 

الحيــاة. جــودة  لتحســين  وتطويرهــا 

األكبــر ســًنا،  الجماهيــر  يفيــد  االقتصــاد  هــذا  ودعــم 

فيمــا  المجتمــع،  علــى  أيًضــا  تأثيــر  لــه  وســيكون 

يتعلــق بالوظائــف واالبتــكار التكنولوجــي واالجتماعــي 

والعالقــات البشــرية واتجاهــات اإلنفــاق االســتهالكي 

عليــه  يجــب  ــي  الفضِّ االقتصــاد  أن  إال  ذلــك،  وغيــر 

معالجــة االحتياجــات الحقيقيــة وليــس طــرح األفــكار 

االقتصــاد  ومشــكلة  مســبًقا،  المعــدة  والحلــول 

الفضــي هــي عــدم فهــم تأثيــر األجيــال وأنمــاط الحيــاة 

التكنولوجيــا  علــى  بالتركيــز  الســن  لكبــار  المختلفــة 

التمويــل  هيئــات  أو  المســتهلكين  قــدرة  وإغفــال 

وفــي  الســن،  كبــار  متطلبــات  وكذلــك  الدفــع،  علــى 

اجتمــاع  علــم  علــى  االعتمــاد  مــن  بــد  اإلطــار ال  هــذا 

أجــل  مــن  التصميمــي"  و"التفكيــر  االســتخدامات، 

األفــراد  مــع  والمشــاركة  الحلــول  إلــى  االســتماع 

فعــل  يتــم  ال  ــي  الفضِّ االقتصــاد  ففــي  المعنييــن، 

يتــم فعلهــا  لكــن  أجــل" كبــار الســن،  "مــن  األشــياء 

ــار الســن، مــع ضــرورة دعــم المبــادرات التــي  "مــع" كب
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ِقبــل كبــار الســن أنفســهم؛ فاإلبــداع ال  تنشــأ مــن 

الســتين. ســن  الشــخص  يبلــغ  عندمــا  ــف  يتوقَّ

ــا تــؤدي تهيئــة المرافــق والمنتجــات مــن ســلع  وغالًب

وخدمــات، والخاصــة بدعــم حيــاة األفــراد مــع تقدمهــم 

القطاعــات  علــى  األمــور  تســهيل  إلــى  الســن،  فــي 

وســيلة  إنشــاء  أدى  فقــد  الســكان،  مــن  األخــرى 

وأنظمــة  والحافــالت  الدرجــات  مــن  خاليــة  وصــول 

ركــوب  تســهيل  أجــل  مــن  والتــرام  األنفــاق،  متــرو 

األطفــال  حيــاة  نوعيــة  تحســين  إلــى  الســن،  كبــار 

ومســتخدمي عربــات األطفــال والكراســي المتحركــة، 

العالميــة  الصحــة  منظمــة  وتدعــم  اإلعاقــة،  وذوي 

ــة مــن خــالل مشــروعها للمــدن  ــة العالمي هــذه الرؤي

إلــى  يهــدف  والــذي  للمســنين،  الصديقــة  العالميــة 

مجموعــة  مــن  الســن  كبــار  مشــاكل  مــع  التعامــل 

مــن الزوايــا بــدًلا مــن مجــرد إعطــاء األولويــة للقضايــا 

بالصحــة. المتعلقــة 

ــار الســن أو نشــاطهم،  ويجــب مالحظــة أن وجــود كب

ســواء مدفوع األجر أو غير مدفوع األجر ومشــاركتهم 

أو  المدنــي  أو  التجــاري  أو  المحلــي  المجتمــع  فــي 

مــن  لألشــخاص  وظائــف  ــر  يوفِّ الرعايــة،  أو  الخيــري 

ــي  تبنِّ الســن  لكبــار  الشــائع  فمــن  األعمــار،  جميــع 

أعمــال أو تطويــر أعمــال أو منظمــات محليــة، وهــذا 

المدنيــة  المجالــس  فــي  يشــارك  الفضــي  الجيــل 

وجمعيــات األحيــاء وغالًبــا تكــون مســاهماتهم فــي 

الجميــع. صالــح 

بيــن  المســاواة  بقضيــة  لالهتمــام  ضــرورة  وهنــاك 

ــه  الموجَّ االجتماعــي  باإلنفــاق  يتعلــق  األجيــال فيمــا 

لكبــار الســن؛ وذلــك ألن ارتفــاع اإلنفــاق العــام علــى 

يــؤدي  أن  يمكــن  والصحــة  التقاعديــة  المعاشــات 

إلــى إثقــال كاهــل األجيــال القادمــة بالديــون، وذلــك 

فــي ســياق يتجــه فيــه اإلنفــاق االجتماعــي نحــو كبــار 

قائمــة  التقاعديــة  المعاشــات  فأنظمــة  الســن، 

علــى المســاهمة، ويتطلــب ذلــك مناقشــة واســعة 

والروابــط  التواصــل  وتعــزز  المجتمــع  كل  تشــمل 

والبحــث عــن حلــول قائمــة علــى التعــاون بيــن األجيــال.

التنميــة  وفــرص  الشــــيخوخة  بيــــن  العالقـــــة 

: يــة د قتصا ال ا

ــا إلــى الشــيخوخة علــى أنهــا عــبء إضافــي  ُينظــر غالًب

الطلــب  تلبيــة  فــي  تحدًيــا  وتمثــل  المجتمــع،  علــى 

طويلــة  والرعايــة  التقاعديــة  للمعاشــات  المتزايــد 

األجــل، والخدمــات الصحيــة، وقــد أعــاد "كوفيــد- 19" 

التأكيــد علــى مشــكلة الضعــف الجســدي واالجتماعــي 

لألجيــال األكبــر ســًنا، وأصبــح مــن الضــروري للمجتمع 

هــذه  لتلبيــة  الكافيــة  والمــوارد  القــدرات  توفيــر 

المطالــب.

بالشــيخوخة  المرتبطــة  الصعوبــات  ــر  توفِّ حيــث 

العمــل  وفــرص  االقتصاديــة  للتنميــة  إمكانيــات 

اآلن  الســن  فكبــار  الجديــدة،  التجاريــة  والمشــاريع 

بســبب  االقتصــاد  فــي  أكبــر  بشــكل  يســاهمون 

بــأن  لهــم  التــي تســمح  الصحيــة  الظــروف  تحســن 

يكونــوا أكثــر إنتاجيــة فــي مرحلــة الشــيخوخة، فكبــار 

الســن اليــوم يســتطيعون مواصلــة العمــل واإلنفــاق 

والدراســة، ولديهــم طاقــة كبيــرة لالســتمتاع بالحيــاة 

ومواصلــة العمــل للمســاهمة فــي تنميــة المجتمــع، 

الشــيخوخة  مــن  االســتفادة  المجتمعــات  علــى  لــذا 

بتهيئــة  جديــدة  اقتصاديــة  فــرص  مــن  ــره  توفِّ ومــا 

فــي  الســن  كبــار  بمشــاركة  تســمح  التــي  الظــروف 

األنشــطة االقتصاديــة، وتنميــة رأس المــال البشــري، 

ــر هــذه العمليــة علــى كل مــن القطاعيــن العــام  وتؤث

االقتصاديــة. المجــاالت  بجميــع  وتتعلــق  والخــاص 

ويســتهلك كبــار الســن منتجــات تختلــف جزئيــا عــن 

المنتجــات التــي يســتهلكها باقــي الفئــات الســكانية، 

وتلبيــة احتياجاتهــم تــؤدي لتوفيــر فــرص اســتثمارية 

تــؤدي  اإلســكان،  قطــاع  ففــي  كبيــرة،  وإنتاجيــة 

المصممــة  المســاكن  علــى  إلــى طلــب  الشــيخوخة 

مســتقل  بشــكل  بالعيــش  الســن  لكبــار  للســماح 

رغــم القيــود كضعــف البصــر أو الســمع أو صعوبــة 

علــى  الصحــة  قطــاع  ويعمــل  الغــرف،  بيــن  التنقــل 

األمــراض  مــن  الوقايــة  خدمــات  ســوق  توســيع 

وإدارتهــا. المزمنــة 



55

هنــاك فــرص متعلقــة بتوســع االقتصــاد الفضــي، 

منهــا:

االســتثمار واالبتــكار فــي قطــاع الخدمــات الصحيــة:  	

حيــث إن الطلــب المتزايــد علــى الخدمــات الصحيــة 

يــؤدي إلــى زيــادة العــرض علــى جميــع المســتويات، 

بمــا فــي ذلــك "التطبيــب عــن بعــد" إلدارة األمــراض 

الطــب  فــي  لالســتثمار  حاجــة  وهنــاك  المزمنــة، 

والنظــم  البدنيــة  الرياضــة  وممارســة  الوقائــي 

الغذائيــة الصحيــة للشــيخوخة.

تطويــر خدمــات رعايــة طويلــة األمــد: ألن المزيــد  	

مــن كبــار الســن يحتاجــون إلــى رعايــة طويلــة األجــل، 

حاليــا  ويتــم  الخدمــات،  هــذه  تطويــر  مــن  بــد  فــال 

تلبيــة معظــم هــذا الطلــب مــن ِقبــل النســاء الالتــي 

تركــن عملهــن لرعايــة أحبائهــن األكبــر ســًنا، ويمكــن 

وظائــف  ذات  جديــدة  صناعــة  نحــو  ذلــك  توجيــه 

جديــدة.

الخدمــات والمنتجــات الماليــة: حيــث يخلــق جيــل  	

كبــار الســن فرًصــا للخدمــات والمنتجــات الماليــة 

الجديــدة فــي عــدة مجــاالت، منهــا االدخــار والرهــون 

العقاريــة والتأميــن والمعاشــات التقاعديــة، والتــي 

والخــاص،  العــام  القطاعيــن  مــن  تأتــي  أن  يجــب 

ــة؛  ويجــذب االقتصــاد الفضــي المؤسســات المالي

بعــض  فــي  العاليــة  الصافيــة  الثــروة  بســبب 

الحــاالت لكبــار الســن، ومجموعــة األصــول لكبــار 

الموثــوق  والدخــل  إدارة،  إلــى  تحتــاج  التــي  الســن 

بــه فــي شــكل معاشــات تقاعديــة، والحاجــة إلــى 

الحســابات  إلــى  كالوصــول  الماليــة  الخدمــات 

واالئتمــان.

المؤسســات  	 بعــض  تقــوم  اإلطــار  هــذا  وفــي 

خــالل: مــن  الســن  لكبــار  بخدمــة  الماليــة 

تقديــم الخدمــات الماليــة فــي المنــزل، مــن خــالل  	

عمــال متخصصيــن للعمــالء كبــار الســن الذيــن 

ال يســتطيعون أو ال يرغبــون فــي الذهــاب إلــى 

فــروع المؤسســات الماليــة.

للعمــالء  	 مصممــة  تكنولوجيــة  حلــول  تنفيــذ 

ــر ســًنا، بمــا يتضمــن التدريــب علــى كيفيــة  األكب

اســتخدامها.

الماليــة  	 المنتجــات  بعــض  تصميــم  إعــادة 

واالئتمــان  الخصــم  بطاقــات  مثــل  الحاليــة، 

التــي يســهل قراءتهــا وتوضيــح كيفيــة إدخــال 

البطاقــات فــي أجهــزة الصــراف اآللــي ومحطات 

البيــع. نقــاط 

بتوفيــر  	 الســن:  لكبــار  مالئمــة  مســاكن  توفيــر 

مــع  تتــالءم  التكلفــة  ميســورة  إيجــار  مســاكن 

مــن  بالقــرب  تكــون  كأن  الســن  كبــار  احتياجــات 

النقــل العــام، وبــدون ســاللم، وصغيــرة  وســائل 

توافــر  مــع  واحــد  لشــخص  تكــون  بــأن  الحجــم 

الخدمــات.

التكيــف مــع البنيــة التحتيــة والنقــل والطــب: حيــث  	

أكثــر  لتكــون  العــام  النقــل  وســائل  تهيئــة  يجــب 

مالءمــة لكبــار الســن بمــا يمثــل فرصــة لخدمــات 

أو  المســتقلة  المركبــات  فــي  كالنقــل  جديــدة 

توصيــل الطعــام إلــى المنــزل، ويحتــاج كبــار الســن 

فــي المناطــق الريفيــة إلــى خدمــات تشــمل خدمــات 

ناحيــة  ومــن  الرعايــة،  خدمــات  ورقمنــة  التوصيــل 

أخــرى، يجــب تقديــم الدعــم المجتمعــي لكبــار الســن 

فــي مواجهــة التحديــات التــي تســببها األوبئــة، مثــل 

"كوفيــد- 19".

توفيــر مشــاركة أكثــر نشــاطا للمســنين فــي ســوق  	

العمــل: فيمكــن لكبــار الســن العمل لســنوات أكثر 

كــرواد أعمــال أو كموظفيــن، وذلــك فــي إطــار تعزيــز 

العاملــة،  القــوى  نقــص  لحــل  العمليــة؛  حياتهــم 

ولتحســين نوعيــة حيــاة كبــار الســن.

تعــد  	 حيــث  لالســتهالك:  جديــدة  فــرص  توفيــر 

َرت  طــوَّ وقــد  الواعــدة،  المجــاالت  أحــد  الســياحة 

َمــت خصوصــا الحتياجــات  بعــض الــدول حزًمــا صمِّ

زمنيــة  جــداول  توفيــر  مــع  الســن،  لكبــار  التنقــل 

ويعتبــر  موســمها،  غيــر  فــي  ورحــالت  مختلفــة 

ألن  مهمــا؛  قطاًعــا  الســن  كبــار  مــن  الســائحون 

ــر الســياحة  ــا أطــول، وتوفِّ ــا ووقًت لديهــم دخــًلا عالًي

الطبيــة للــدول ذات التكلفــة الطبيــة المنخفضــة 

الســن. لكبــار  أيًضــا  مجــاًلا 
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القطــاع الخــاص أحــد المســتفيدين مــن االقتصــاد  	

الذيــن  ضعفــا  األكثــر  األشــخاص  ألن  الفضــي: 

يعانــون مــن مســتويات تعليــم متدنيــة ووظائــف 

رســمية مدنيــة، يكــون وضعهــم أكثــر خطــورة خــالل 

حصولهــم  فــرص  تقــل  حيــث  الشــيخوخة،  فتــرة 

ــي يكــون دخلهــم  ــى الضمــان االجتماعــي، وبالتال عل

أقــل، ولديهــم كذلــك فــرص أقــل لالســتفادة مــن 

الوظائــف الجديــدة، ويعانــون مــن ارتفــاع معــدالت 

األمــراض المزمنــة واالعتمــاد علــى خدمــات الرعايــة 

طويلــة األجــل، ورغــم حاجتهــم المتزايــدة، فــإن هــذه 

الفئــة مــن الســكان أقــل قــدرة علــى الدفــع مقابــل 

عاليــة  األجــل  طويلــة  الصحيــة  الرعايــة  خدمــات 

الجــودة، وفــي حــال غيــاب الخدمــات العامــة، مــن 

م القطــاع الخــاص الخدمــات لكبــار  المرجــح أن ُيقــدِّ

الســن، وهــي خدمــات عاليــة الجــودة وذات أســعار 

مرتفعــة.

أهميــة اإلنترنــت وتطبيقــات الهاتــف لكبــار الســن:  	

التكنولوجيــا  علــى  القائــم  النهــج  يتجاهــل  غالًبــا 

الدفــع  علــى  وقدرتــه  ــي  الفضِّ الجيــل  احتياجــات 

للحصــول علــى هــذه الحلــول، وهنــاك العديــد مــن 

الحلــول القائمــة علــى شــبكات اإلنترنــت االجتماعية 

العالقــات  تطويــر  علــى  أو  الســن  بكبــار  الخاصــة 

ــر  تيسِّ والتــي  والعائلــة،  األصدقــاء  مــع  الرقميــة 

تطبيقــات  فهنــاك  بذويهــم،  الســن  كبــار  اتصــال 

لذلــك. اإلنترنــت  عبــر  المحمــول ومنصــات  للهاتــف 

فــال  وحقيقيــا،  حتميــا  أمــرا  الشــيخوخة  كانــت  وإذا 

بــد مــن البــدء فــي معالجتهــا مبكــًرا؛ إلتاحــة الوقــت 

للتكيــف مــع التغييــرات الرئيســة في العقــود القادمة، 

الشــيخوخة،  تواجــه  التــي  للتحديــات  واالســتجابة 

الفضــي. االقتصــاد  فــرص  مــن  واالســتفادة 
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سادًسا: االقتصاد األسود

لالقتصــاد  عليــه  ُمتَفــق  دقيــق  اصطــالح  يوجــد  ال 

يمكــن  مصطلحــات  هنــاك  كان  وإن  األســود، 

منهــا:  المفهــوم  لهــذا  كمرادفــات  اســتخدامها 

)اقتصــاد الظــل - االقتصــاد الخفــي - االقتصــاد غيــر 

الرســمي(، ويؤكــد تقريــر منظمــة التعــاون االقتصادي 

والتنميــة عــام 2017 بعنــوان "الضــوء الســاطع علــى 

اقتصــاد الظــل: الفــرص والتهديــدات" أن االقتصــاد 

ــة،  األســود هــو ذلــك النــوع مــن األنشــطة االقتصادي

ســواء القانونيــة أو غيــر القانونيــة، والتــي ال بــد، بحكــم 

القانــون، أن ُتبِلــغ عــن أعمالهــا كلهــا لــإلدارة الضريبية 

ولكنهــا لــم تقــم باإلبــالغ عــن ذلــك، وبالتالــي ال تخضــع 

التــي  هــذه األنشــطة للضرائــب بعكــس األنشــطة 

أبلغــت عــن حجــم أعمالهــا.

مــن  النــوع  ذلــك  هــو  األســود  فاالقتصــاد  وعليــه، 

تقــع  منابــع  مــن  المســتمد  االقتصــادي  النشــاط 

خــارج القواعــد واللوائــح التجاريــة فــي الــدول، ويمكــن 

أن تكــون األنشــطة فيــه إمــا قانونيــة أو غيــر قانونيــة، 

بمفهــوم  األســود"  "االقتصــاد  مفهــوم  ويرتبــط 

ن فــي  "الســوق الســوداء"، فاألســواق الســوداء ُتكــوِّ

الســوداء  واألســواق  األســود،  االقتصــاد  النهايــة 

أســواق ســرية المركزيــة، وتوجــد فــي كل مــكان فــي 

العالــم، أي فــي البلــدان المتقدمــة والناميــة، ويقــوم 

النــاس فــي االقتصــاد األســود باالتِّجــار فــي الســلع 

َبــة أو المحظــورة مــع تجنُّــب الخضوع للضرائب  الُمَهرَّ

واللوائــح.

البيئة التي تنشأ فيها االقتصادات السوداء:

ــد الحكومــة   تنشــأ االقتصــادات الســوداء عندمــا ُتقيِّ

محــددة،  وخدمــات  لســلع  االقتصــادي  النشــاط 

ضرائــب  بفــرض  أو  قانونيــة  غيــر  المعاملــة  بجعــل 

ــه باهــظ التكلفــة، وقــد تنشــأ  علــى المنتــج بمــا يجعل

الســلع  مــن  المنتجــات  إلتاحــة  الســوداء  الســوق 

والخدمــات غيــر القانونيــة أو إلتاحــة ســلع وخدمــات 

باهظــة الثمــن بأســعار أقــل، وفــي إطــار االقتصــاد 

ــال البنــاء الذين  األســود ال يتــم اقتطــاع الضرائــب لعمَّ

يأخــذون أجورهــم تحــت الطاولــة، وال يدفــع صاحــب 

العمــل ضرائــب علــى األربــاح التــي يحققهــا.

تكاليف االقتصاد األسود وفوائده:

الصافيــة  االقتصاديــة  والفوائــد  التكاليــف  تختلــف 

لألنشــطة فــي االقتصــاد األســود وفًقــا لنوع النشــاط 

والســياق، وغالًبــا مــا تفيــد أنشــطة الســوق الســوداء 

المشــاركين المباشــرين فــي هــذه الســوق بشــكل 

يضــر باآلخريــن، كشــراء وبيــع الممتلكات المســروقة، 

ويمكــن أن تــؤدي أنــواع معينــة  مــن أنشــطة الســوق 

الســوداء إللحــاق ضــرر واضــح بالمجتمــع كخدمــات 

ــل بأجــر، بينمــا قــد ال تســبب أنشــطة أخــرى فــي  القت

ألي  مباشــًرا  ــا  اقتصاديًّ ضــرًرا  الســوداء  الســوق 

المؤسســات  فعاليــة  مــن  تقلــل  ولكنهــا  شــخص، 

الجائــر  كالصيــد  المجتمــع،  تفيــد  التــي  االجتماعيــة 

التــي  الضرائــب  مــن  التهــرب  أو  البريــة،  لألحيــاء 

ُتســَتخدم لدفــع ثمــن الســلع العامــة، أو اإللقــاء غيــر 

الســامة. للنفايــات  القانونــي 

إال أنــه يمكــن لالقتصــاد األســود أن يحقــق مكســًبا 

المشــكالت  علــى  بالتحايــل  للمجتمــع  ــا  اقتصاديًّ

االقتصاديــة الناتجــة عــن سياســة الحكومــة، فيمكــن 

بــوا  ُيهرِّ أن  والمهربيــن  الســوداء  الســوق  لتجــار 

الغــذاء والــدواء للجائعيــن فــي المناطــق التــي مزقتهــا 

الحــرب.
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أو  المركــزي  التخطيــط  ذات  االقتصــادات  وفــي 

التجــاري  للنشــاط  االقتصــادات االشــتراكية، يمكــن 

تقــدر  ال  اســتهالكية  منتجــات  يوفــر  أن  المحظــور 

بثمــن، والتــي ســيكون صعبــا جــًدا الحصــول عليهــا 

الشــخصية  فالخدمــات  وكذلــك  موجــودة،  غيــر  أو 

كتربيــة األطفــال والوجبــات المطبوخــة فــي المنــزل 

داخــل األســرة تكــون مفيــدة للمشــاركين وللمجتمــع 

ككل لكنهــا جــزء مــن االقتصــاد األســود؛ ألنهــا تحــدث 

بالكامــل خــارج أي الئحــة أو عقــد رســمي أو معامــالت 

المســجلة. الســوق 

أنواع االقتصادات السوداء:

هنــاك أربعــة أنــواع رئيســة لالقتصــادات الســوداء، 

غيــر  االقتصــاد   - المشــروع  غيــر  )االقتصــاد  وهــي: 

المبلــغ عنــه - االقتصــاد غيــر المســجل - االقتصــاد 

يلــي: وتتضــح فيمــا  الرســمي(،  غيــر 

االقتصــاد  يتكــون  المشــروع:  غيــر  االقتصــاد 

األنشــطة  عــن  الناتــج  الدخــل  مــن  القانونــي  غيــر 

االقتصاديــة التــي تمــارس فــي ظــل انتهــاك القوانيــن 

التــي تحــدد النطــاق لألشــكال المشــروعة للتجــارة، 

ويدخــل االبتــزاز واالتجــار بالمخــدرات ضمــن االقتصــاد 

القانونــي. غيــر 

االقتصــاد غيــر المبلــغ عنــه: يقــوم االقتصــاد غيــر 

المبلــغ عنــه علــى التهــرب مــن القواعــد الماليــة فــي 

الرســمية  غيــر  العمالــة  وتنــدرج  الضرائــب،  قوانيــن 

والمعامــالت الخاصــة التــي ال تخضــع للضريبــة ضمن 

ــة. هــذه الفئ

االقتصــاد غيــر المســجل: يشــمل االقتصــاد غيــر 

تتحايــل  التــي  االقتصاديــة  األنشــطة  المســجل 

متطلبــات  تحــدد  التــي  المؤسســية  القواعــد  علــى 

اإلبــالغ للهيئــات اإلحصائيــة الحكوميــة، وقــد يكــون 

هــذا بســبب اإلخفــاء المتعمــد للمعلومــات، ســواء 

بســبب  أو  مشــروعة  غيــر  أو  مشــروعة  ألســباب 

البيانــات. جمــع  صعوبــة 

غيــر  االقتصــاد  يتكــون  الرســمي:  غيــر  االقتصــاد 

تلتــف  التــي  االقتصاديــة  األنشــطة  مــن  الرســمي 

الحقــوق  مــن  كذلــك  وُتســتثنى  التكاليــف،  علــى 

ــا المنصــوص عليهــا فــي القوانيــن والقواعــد  والمزاي

وعقــود  الملكيــة،  عالقــات  تشــمل  والتــي  اإلداريــة، 

المالــي،  واالئتمــان  التجاريــة،  والتراخيــص  العمــل، 

والتعويضــات، وأنظمــة الضمــان االجتماعــي، وتنــدرج 

التــي  الخدمــات  كإنتــاج  الســوقية،  غيــر  األنشــطة 

يتبادلهــا األصدقــاء والجيــران أو الخدمــات المنزليــة، 

الفئــة. هــذه  ضمــن 

حجم االقتصاد األسود: 

يصُعــب قيــاس االقتصــاد األســود، لكــنَّ لــه نصيبــا 

الــدول،  معظــم  فــي  الضريبيــة  الفجــوة  مــن  كبيــرا 

ويؤكــد تقريــر صــادر عــن منظمــة التعــاون االقتصــادي 

والتنميــة عــام 2017 بعنــوان "الضــوء الســاطع علــى 

حجــم  أن  والتهديــدات"  الفــرص  الظــل:  اقتصــاد 

اقتصــاد الظــل يتــراوح بيــن أقــل مــن 1٪ مــن الناتــج 

المحلــي اإلجمالــي فــي بعــض الــدول وأكثــر مــن ٪20 

فــي دول أخــرى.
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بعــض اآلثــار االقتصاديــة واالجتماعيــة لالقتصــاد 

األســود:

ــل  	 ــي يتــم جمعهــا لتموي ــب الت تقليــل حجــم الضرائ

الخدمــات العامــة.

وقواعــد  	 الضرائــب  نظــام  فــي  الثقــة  تقويــض 

االمتثــال الطوعــي لســلطات الدولــة، خاصــة فــي 

الذاتــي  واإلعــالن  للتقييــم  تحتــاج  التــي  األنشــطة 

الضرائــب. دافعــي  مــن 

األعمــال  	 وقطــاع  الحكومــة  تكاليــف  زيــادة 

تحصيــل  وعــدم  االجتماعــي  الضمــان  كتكاليــف 

الرســوم التنظيميــة وكذلــك التكاليــف التــي ُتدفــع 

المالــي. االحتيــال  مــن  عانــوا  الذيــن  للمواطنيــن 

الشــركات  	 تكاليــف  بتقليــل  المنافســة  تشــويه 

َبــة مــن دفــع الضرائــب مقارنــة بالشــركات  المتهرِّ

والرســوم. الضرائــب  تدفــع  التــي 

تعريــض المســتهلكين والشــركات لخطر االئتمان  	

لمتطلبــات  االســتجابة  وعــدم  التأميــن  ونقــص 

الصحــة والســالمة.

اســتغالل العمــال الذيــن يعملــون دون عقــود أو ال  	

يحصلــون علــى حــد أدنــى مــن األجــور.

يمكــن القتصــاد الظــل دعــم أنشــطة غيــر قانونيــة  	

كاالتِّجــار بالبشــر وغســل األمــوال وتمويــل الجرائــم 

الخطــرة.

من محفَِّزات نشاط االقتصاد األسود: 

االســتفادة مــن عــدم دفــع الضرائــب علــى األنشــطة، 

وغيــاب العقــاب الجنائــي أو النقــدي علــى عــدم دفــع 

الضرائــب  لقوانيــن  االمتثــال  وصعوبــة  الضرائــب، 

فهــم  وصعوبــة  الضريبــة  تســجيل  كصعوبــة 

المســؤولية الضريبيــة، وكذلــك انخفــاض مســتوى 

األخالقيــات لــدى دافعــي الضرائــب، والمنافــع الماليــة 

كالمخــدرات  العنيفــة  الجرائــم  عــن  الناتجــة  الكبيــرة 

المنتظمــة. والجرائــم  والســرقات  بالبشــر  واالتِّجــار 

الخدمــات  ومنهــا  التكنولوجيــا،  اســتخدام  أدى  وقــد 

وتطبيقــــات  واإلنترنـــــت  الهاتـــف  عبــر  المصرفيــة 

بجانــب  اإللكترونيــة  والبطاقــات  المحمــول  الهاتــف 

اســتخدام  تقليــل  إلــى  اإلنترنــت،  عبــر  التســوق  نمــو 

ــا فــي  يــزال يلعــب دوًرا مركزيًّ النقــد، إال أن النقــد ال 

جميــع االقتصــادات، فهــو الجــزء األكبــر حجًمــا مــن 

ــا، وقــد وجــدت مجموعــة  المعامــالت التــي تتــم عالميًّ

 2015 لعــام  تقريرهــا  فــي  الماليــة  لألبحــاث  "يوروبــو" 

بعنــوان "لمــاذا ال يــزال النقــد مهيمًنــا؟"، وهــو تقريــر 

اســتراتيجي عــن اســتخدام النقود مــن قبل الجماعات 

اإلجراميــة كميســر لغســيل األمــوال، أنــه علــى الرغــم 

مــن النمــو فــي طــرق الدفــع غيــر النقديــة، فــإن الطلــب 

علــى األوراق النقديــة ذات الفئــات العاليــة، كالورقــة 

النقديــة بقيمــة 500 يــورو، مــازال مســتمًرا.

وتكمــن مشــكلة اســتخدام النقــد فــي عــدم إمكانيــة 

ــة أو شــخص معيــن، فقواعــد  ــة معين تعقــب معامل

األمــوال  غســيل  لمكافحــة  الماليــة  المؤسســات 

المنضبطــة  غيــر  المعامــالت  عــن  اإلبــالغ  تتطلــب 

التــي تزيــد عــن مبلــغ معيــن، ولكــن المعامــالت التــي 

تقــل عــن هــذا المبلــغ أو تلــك التــي تتــم خــارج إطــار 

ولهــذا  غالًبــا،  لة  تكــون مســجَّ المصرفــي ال  النظــام 

ــي فــي  ــر القانون يســتمر اقتصــاد الظــل والنشــاط غي

اســتخدام النقــد لتســهيل المعامــالت، ســواء فــي 

فــي  أو  الموظفيــن  أو  التجــار  أو  للشــركات  الدفــع 

اإلجراميــة. األنشــطة  تنفيــذ 
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النماذج الجديدة لألعمال:

ــدة لألعمــال كاقتصــاد المشــاركة،  هنــاك نمــاذج جدي

مــن  "القيمــة"  اســتخالص  إلمكانيــة  أدت  والتــي 

"مشــاركة" األصــول التــي قــد تكــون غير ُمســَتَفاد منها 

المهــام  فصــل  إمكانيــة  بجانــب  ُمســَتخَدَمة،  وغيــر 

التــي يمكــن أداؤهــا فــي أوقــات محــددة بمــا يســاعد 

التعامــل  مــع  للعمالــة،  والمورديــن  المشــترين 

اليــة مــن ناحيــة التكلفــة بــدون صاحــب العمــل  بفعَّ

الوســيط التقليــدي، فالتكنولوجيــا الجديــدة تســمح 

ــر  للعمــالء باالتصــال المباشــر مــن خــالل وســيط عب

اإلنترنــت للحصــول علــى المنتجــات، ورغــم أن نمــاذج 

ــدة ليســت لهــا إلــى اآلن حصــة كبيــرة  األعمــال الجدي

مــن النشــاط االقتصــادي، فــإن لهــا تأثيــرا كبيــرا علــى 

المنتجــات. توفيــر 

لكن قد ال يدرك بعض المسؤولين عن هذا النشاط 

النشــاط،  الناتجــة عــن  مســؤوليتهم عــن الضرائــب 

وألنــه  الدخــل،  مصــدر  عــن  يبلغــون  ال  قــد  وبالتالــي 

عــادة ال يوجــد صاحــب عمــل بالشــكل التقليــدي، فــإن 

المدفوعــات المســتلمة مــن بيــع المنتجــات لــن يتــم 

تســجيلها لــدى إدارات الضرائــب، وبالنســبة لتحصيــل 

غيــر  اإلنترنــت  عبــر  الوســيط  يكــون  الضرائــب، فقــد 

القضائيــة، فيكــون مــن  الواليــة  نفــس  موجــود فــي 

لــم  إذا  علــى معلومــات، خاصــة  الحصــول  الصعــب 

يتضمــن الموقــع اإللكترونــي التفاصيــل الكافيــة، هــذا 

ــت  ــر اإلنترن ــام بعــض الوســطاء عب ــى قي باإلضافــة إل

بعــدم الكشــف عــن هويتهــم.

ــا، أدى ظهــور هــؤالء  وعلــى الجانــب اإليجابــي ضريبيًّ

الوســطاء عبــر اإلنترنــت إلــى خــروج بعــض األنشــطة 

ســداد  مــع  النقــدي،  االقتصــاد  نطــاق  مــن  الحاليــة 

ــا،  إلكترونيًّ بالســجالت  واالحتفــاظ  المدفوعــات 

ــة لتوســع هــذا النمــوذج، الــذي يجمــع  وهنــاك إمكاني

بيــن ســهولة االتصــاالت والمدفوعــات وبيــن ضمــان 

الثقــة، ليشــمل أجــزاء متزايــدة مــن االقتصــاد النقــدي، 

بمــا قــد يــؤدي مــع الوقــت لتضــاؤل االقتصــاد غيــر 

الرســمي، بشــرط تقديــم بيانــات المعامــالت التجاريــة 

إلــى إدارة الضرائــب.
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إمكانية إساءة استخدام التكنولوجيا:

رغــم أن اســتخدام التكنولوجيــا يمكــن أن يعــزز مراقبــة 

اقتصــاد الظــل، فإنــه يمكــن إســاءة اســتخدامها مــن 

أجــل إنشــاء بيانــات خاطئــة، وقــد الحظــت اإلدارات 

الضريبيــة اســتخدام فواتيــر وإيصــاالت وهميــة بجانب 

االحتيــال فــي الهويــة وعــدم اإلفصــاح عــن المبيعــات، 

مــع تعــرُّض الســجالت اإللكترونيــة للخطــر، ويتضــح 

ذلــك فيمــا يلــي:

اســتخدام الفواتيــر و اإليصــاالت الوهمية يتســبب 

فــي انخفــاض اإليــرادات الخاضعــة للضرائــب، وذلــك 

المبالــغ  ل  ُتســجِّ ال  للمنتجــات  إيصــاالت  بإصــدار 

تضخيــم  فــي  أيًضــا  ويتســبب  ــا،  فعليًّ المســتلمة 

القابلــة للخصــم، وذلــك بتســجيل تكلفــة  التكاليــف 

مــة أو باســتخدام ذلــك  متضخمــة للمنتجــات المقدَّ

ضريبــة  الســترداد  منضبطــة  غيــر  مطالبــات  فــي 

يتضمــن  بمــا  المنتجــات،  علــى  المضافــة  القيمــة 

يتــم شــراؤها. لــم  التــي  المنتجــات 

األنشــطة شــيوًعا  أكثــر  مــن  الهويــة  تزويــر  أصبــح 

فــي إســاءة اســتخدام التكنولوجيــا، وذلــك باســتغالل 

الثغــرات األمنيــة بســهولة وعلــى نطــاق أكبــر، وذلــك 

اإلنترنــت  مــن  شــخصية  بيانــات  علــى  بالحصــول 

باســتخدام  الجــودة  عاليــة  تزويــر  بعمليــات  والقيــام 

ل  وُيَســهِّ وطابعــات،  جديــدة  ضوئيــة  ماســحات 

االحتيــال فــي الهويــة مجموعــة مــن الجرائــم، تشــمل 

المصرفيــة  التفاصيــل  بتغييــر  الضريبيــة  الجرائــم 

لدافعــي الضرائــب، والحصــول علــى مبالــغ الضرائــب 

الحقيقــي. الضرائــب  بدافــع  والخاصــة  المســتردة 

ويمكــن اســتخدام االحتيــال فــي الهويــة فــي اقتصــاد 

الظــل مــن أجــل:

عمليــات  	 وتســهيل  الوهميــة،  الشــركات  إنشــاء 

القيمــة  ضرائــب  واســترداد  الوهميــة،  الفواتيــر  

المزّيفــة. المضافــة 

الســلطات  	 مــن  عمــل  تراخيــص  علــى  الحصــول 

التنظيميــة بالتــوازي مــع عــدم الظهــور لــإلدارات 

يبيــة. الضر

اســتخدام بطاقــة هويــة مزيََّفــة للمطالبــة بالمزايــا  	

أو المدفوعــات الحكوميــة األخــرى.

كتمــان المبيعــات، حيــث كان يتــم ذلــك فــي شــكل 

وكان  الدفاتــر"،  نطــاق  "خــارج  المدفوعــات  بعــض 

يتــم تنفيذهــا بعــدم تنفيــذ المعاملــة التــي يتــم فيهــا 

تلقــي مدفوعــات نقديــة وغالًبــا بــدون وجــود إيصــال 

العمــالء  طلــب  زيــادة  مــع  ذلــك  زاد  وقــد  قانونــي، 

االســتخدام  وكذلــك  للمعامــالت،  إيصــاالت  علــى 

المتزايــد للمدفوعــات اإللكترونيــة، إلــى جانــب قيــام 

بعــض الشــركات بتقديــم اإليصــاالت بالفعــل لكــن 

مــع البحــث عــن وســائل إلزالتهــا مــن الدفاتــر، وذلــك 

باســتخدام أجهــزة وبرامــج متخصصــة، ومــن الســهل 

عــن  اإلفصــاح  عــدم  لتســهيل  برامــج  اســتخدام 

المبيعــات، وربمــا يتــم ذلــك فــي واليــة قضائيــة أخــرى 

غيــر التــي تتــم فيهــا المعامــالت؛ لــذا تقــوم الســلطات 

القضائيــة بإصــدار تشــريعات لمنــع برامــج وأجهــزة 

كتمــان المبيعــات رغــم انتشــار اســتخدامها، وبســبب 

ســهولة تنزيــل البرامــج أو اســتخدامها مــن الخــوادم 

المتواجــدة فــي دول أخــرى، فقــد يكــون مــن المفيــد 

تنســيق العمــل الدولــي.

مشكلة االقتصاد األسود عبر الحدود:

تؤكــد اإلدارات الضريبيــة علــى صعوبــة التعامــل مــع 

القضايــا التــي تنشــأ مــن قيــام دافعــي الضرائــب مــن 

ــا،  دوليًّ الدخــل  باالتِّجــار وكســب  والشــركات  األفــراد 

والقوانيــن  اللوائــح  كفايــة  عــدم  ظــل  فــي  وذلــك 

المحليــة للتعامــل مــع هــذه القضايــا التي لهــا عواقب 

ضريبيــة داخــل الحــدود.
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ونشاط االقتصاد عبر الحدود له عدة أشكال منها: 

1- عــدم إبــالغ صاحــب النشــاط عــن الدخــل الخارجــي و/ 

أو نقــل الدخــل الــذي ال يخضــع للضريبــة إلــى الخــارج.

2- االحتيــال فــي توريــد ضريبــة القيمــة المضافــة بعدم 

قيــام عــدة أشــخاص فــي بلــدان مختلفــة بتوريــد قيمــة 

ضريبــة القيمــة المضافــة علــى المنتجات.

3- التجــارة عبــر الحــدود باســتخدام وســائل البيــع عــن 

بعــد واالتجــار بالســلع المقلــدة أو غيــر المشــروعة 

وبــدون توريــد الرســوم الجمركيــة المناســبة أو ضريبــة 

القيمــة المضافــة.

العمالة غير القانونية واالقتصاد األسود:

هنــاك ارتبــاط وثيــق بيــن العمالــة غيــر القانونيــة وبيــن 

احتــرام  عــدم  يتضمنــان  األســود؛ ألنهمــا  االقتصــاد 

التنظيــم وتجنــب الضرائــب، فالعمالــة غيــر القانونيــة 

ًضــا لالســتخدام بواســطة وكالء التوظيــف  أكثــر تعرُّ

المجرميــن  أو  المحتاليــن  أو  الضميــر  عديمــي 

المهاجــرون  يكــون  أن  المرجــح  ومــن  المنظميــن، 

أيًضــا معرضيــن لخطــر االســتغالل فــي ســوق العمل 

البلــدان  العثــور علــى وظائــف فــي  بســبب صعوبــة 

التــي تمــت الهجــرة إليهــا.

هنــاك اســتراتيجيات إلدارة الضرائــب لمواجهــة 

االقتصــاد األســود، وتقــوم هــذه االســتراتيجيات 

علــى مــا يلــي:

بســاطة  	 مــع  الضرائــب  دافعــي  بتوعيــة  القيــام 

عمليــة االلتــزام الضريبــي؛ وذلــك ألنــه يمكــن تعزيــز 

أمــًرا  االمتثــال  يكــون  عندمــا  الضريبــي  االمتثــال 

ا، مع ضرورة توافر الدعم والمشــورة  يســيًرا نســبيًّ

بميكنــة  ذلــك  كل  ويمكــن  الصغيــرة،  للشــركات 

وربطهــا  الضريبيــة  اإلقــرارات  تســليم  عمليــة 

بمواقــع إلكترونيــة وأرقــام تليفونــات وتطبيقــات 

محمولــة. هواتــف 

وتتيــح  	 األســود،  االقتصــاد  ازدهــار  فــرص  تقليــل 

الوســائل الجديــدة تحســين مراقبــة اقتصــاد الظــل 

بســهولة  المعلومــات  بيــن  الجمــع  طريــق  عــن 

تقنيــات  وتطبيــق  ــا  رقميًّ البيانــات  بتســجيل 

التعلــم اآللــي واإلحصائــي واســتخدام التوقيعــات 

كتقنيــة  اآلمنــة  المعامــالت  وعمليــات  الرقميــة 

.)blockchain(

االجتماعيــة،  	 القواعــد  بتعزيــز  الســلوك  تغييــر 

وإرســال رســائل قويــة علــى نطــاق أوســع بشــأن 

الضريبــي. االمتثــال  عــدم  مخاطــر 





أهم ما تناولته 

الصحف األجنبية 

 بشأن

ألوان االقتصاد
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لخطــط  يمكــن  هــل  جورنــال:  ســتريت  وول 
تشــكيل  إعــادة  الكربــون  تعريفــات  فــرض 

الصناعــات؟

٢ نوفمبر ٢٠٢١

أشــار ممثــل روســيا فــي اجتمــاع لمنظمــة التجــارة 

العالميــة إلــى أن االتحــاد األوروبــي يعتــزم اســتخدام 

"تعريفــات الكربــون" كمصــدر جديــد للميزانيــة لدفــع 

التعافــي االقتصــادي مــن جائحــة "كوفيــد -91".

جورنــال"  ســتريت  "وول  نشــرته  مقــال  تنــاول  وقــد 

إعــان إدارة الرئيــس األمريكــي "جــو بايــدن" عــن أول 

اتفاقيــة تجاريــة مــن نوعهــا، تتضمــن فــرض تعريفــات 

جمركيــة علــى التعامــات التجاريــة؛ لخفــض انبعاثــات 

الواليــات  فــي  الحكومــات  تشــرع  حيــث  الكربــون، 

المتقدمــة  والــدول  وأوروبــا  األمريكيــة  المتحــدة 

أزمــة  لمعالجــة  فريــدة  بتجربــة  القيــام  فــي  األخــرى 

"التغيــر المناخــي"، فــي إطــار جهــوٍد مــن شــأنها إعــادة 

العالميــة. التجــارة  صياغــة قواعــد 

تفعيــل  إلــى  الكربــون"  "تعريفــات  تهــدف  اتصــاًلا، 

السياســات المحليــة الهادفــة إلــى تثبيــط االنبعاثــات، 

"ضريبــة  تفــرض  التــي  للدولــة  يمكــن  فبموجبهــا، 

األخــرى، علــى مصانــع  اللوائــح  أو بعــض  الكربــون"، 

تكاليــف  ترفــع  أن  المثــال-  ســبيل  -علــى  الصلــب 

أســعار  زيــادة  وبالتالــي  المصانــع،  لتلــك  التشــغيل 

التنافســية. قدرتهــا  يقــوض  ممــا  منتجاتهــا؛ 

أولًا: االقتصاد األخضر

بيــد أنــه فــي المقابــل، قــد تــؤدي تلــك الخطــوة إلــى 

تشــجيع المشــترين علــى اســتيراد فــوالذ أقــل تكلفــة، 

كربونيــة  انبعاثــات  علــى  إنتاجــه  ينطــوي  قــد  والــذي 

أو تشــجيع المصّنعيــن علــى تحويــل اإلنتــاج  أعلــى، 

إلــى دول ذات إجــراءات تنظيميــة أقــل صرامــة؛ ممــا 

ويضــع  الضرائــب،  لتلــك  البيئيــة  الفوائــد  يطمــس 

فيمــا  مــؤاٍت،  غيــر  وضــع  فــي  المحليــة  الشــركات 

.)leakage( بـ"التســرب"  االقتصاديــون  يســميه 

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن االتحــاد األوروبــي أخــذ زمــام 

المبــادرة بصــدد "تعريفــات الكربــون"، حيــث كشــف 

عــن خطتــه المقترحــة فــي يوليــو 1202، ويحظــى حاليــا 

بنظــام يفــرض علــى الشــركات المحليــة الحصول على 

تصريــح النبعــاث الكربــون، وســيتم تعديــل التصاريــح 

ا أمريكيــا علــى كل طــن  لُتفــرض ضرائــب بنحــو 86 دوالًر

متــري مــن االنبعاثــات.

وبموجــب خططــه، ســيفرض االتحــاد األوروبــي علــى 

المنتجيــن خــارج المنطقــة رســوًما مماثلــة لما تدفعه 

الشــركات المحليــة، بنــاًء علــى محتــوى الكربــون فــي 

منتجاتهــا المباعــة فــي أوروبــا، وســتطبق التعديــات 

إليهــا  ينظــر  صناعــات  أربــع  علــى  مبدئيــا  الحدوديــة 

الصلــب،  )هــي:  كبيــر  بشــكل  للمنــاخ  كملوثــة 

واألســمدة(. واألســمنت،  واأللومنيــوم، 

ويأمــل المســؤولون األوروبيــون فــي تنفيــذ البرنامــج 

بحلــول عــام 5202 كجــزء مــن صفقــة أوســع لخفــض 

االنبعاثــات القاريــة بنســبة 55٪ بحلــول عــام 0302.

ــى  ــون إل وبحســب المقــال، قــد تــؤدي تعريفــات الكرب

ارتفــاع تكاليــف اإلنتــاج واألســعار؛ مما يضر الشــركات 

والمســتهلكين، وســتتأثر اقتصــادات البلــدان الناميــة 

التــي تعتمــد بشــكل كبيــر علــى الصــادرات، ممــا قــد 

العالميــة  التجــارة  قواعــد  تقويــض  إلــى  يدفعهــم 

ــة. ــارة نزاعــات تجاري وإث
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وفــي هــذا الســياق، علــق الرئيــس الصينــي "شــي جيــن 

بينــج" علــى خطــط الرســوم الجمركيــة، فــي مكالمــة 

فــي أبريــل 1202 مــع المستشــارة األلمانيــة الســابقة 

"إيمانويــل  الفرنســي  والرئيــس  ميــركل"  "أنجيــا 

معالجــة  تصبــح  أال  الضــروري  مــن  بأنــه  ماكــرون"، 

أو  السياســية،  للجغرافيــا  ذريعــة  المناخــي  التغيــر 

التجاريــة. الحواجــز  أو  األخــرى  الــدول  مهاجمــة 

القانونــي  النظــام  أن  إلــى  االنتبــاه  المقــال  ولفــت 

لـ"شــلل"؛  يتعــرض  العالميــة"  التجــارة  لـ"منظمــة 

األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات  بيــن  الجمــود  بســبب 

والــدول األخــرى بشــأن المهــام التــي يتــم التكليــف بهــا 

يزيــد مــن خطــر  التجاريــة، ممــا  وســلطة محاكمهــا 

أن تــؤدي تعريفــات الكربــون إلــى ردود انتقاميــة مــن 

جانــب البلــدان التــي تفــرض تدابيرهــا المضــادة، بــدًلا 

مــن تحفيــز المزيــد مــن التعــاون العالمــي.

وختاًمــا، فقــد أثــار مســؤولون مــن 91 دولــة، فــي اجتمــاع 

لـ"منظمــة  التابعــة  األســواق  إلــى  الوصــول  لجنــة 

التجــارة العالميــة" فــي نوفمبــر0202، مخــاوف بشــأن 

خطــط االتحــاد األوروبــي لتعديــل حــدود الكربــون.

إلــى  التحــول  تمويــل  جورنــال:  ســتريت  وول 
 مــن الكربــون أســهُل ممــا يبــدو

ٍ
اقتصــاد خــال

4 نوفمبر ٢٠٢١

"وول  فــي  المنشــور  مقالــه  فــي   )Greg Ip( أشــار 

ســتريت جورنــال" إلــى أن االنتقــال إلــى اقتصــاد خــاٍل 

مــن الكربــون، يحتــاج إلــى اســتثمار القطــاع الخــاص 

الحكومــات  ألن  نظــًرا  العالــم؛  أنحــاء  جميــع  مــن 

ليــس لديهــا التمويــل الكافــي، ويقتصــر دورهــا علــى 

خلــق تدفقــات اإليــرادات، أو إشــارات الطلــب، أو حتــى 

تدفــق  أجــل  مــن  األســواق  تفتــح  التــي  التفويضــات 

المــال، وفًقــا لـــ)Brian Moynihan(، الرئيــس التنفيــذي 

أنــه فــي حــال وجــود  لـــBank of America، الــذي أكــد 

ــق لإليــرادات، فســيكون تمويــل تحــول االقتصــاد  تدفُّ

غيــر محــدود.

وبالنظــر إلــى أن النظــام المالــي العالمي يقوم بشــكل 

دوري بتحويــل تريليونــات الــدوالرات مــن الدول الغنية 

إلــى الــدول الناميــة والفقيــرة "دون عنــاء"، فــإن القيــام 

بنفــس الخطــوات لتحقيــق صافــي انبعاثــات كربونيــة 

صفــري بحلــول عــام 2050 ُيعــد فــي حــدود إمكانيــات 

ذلــك النظــام.

"موينيهــان"  خطــة  أن  إلــى  أيًضــا  المقــال  وُيشــير 

فــي  كبيــرة  حصــة  بنكــه  يمتلــك  الــذي   ،Moynihan

التحــول، ُتعــدُّ مشــجعة إلــى حــد كبيــر، حيــث أكــد أن 

المبالــغ المقدمــة لــن تكــون ضخمــة عنــد حســابها 
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بشــكل صحيــح، وعلــى الرغــم مــن أهميــة اإلجــراءات 

يخلــق  أن  يمكــن  الخــاص  القطــاع  فــإن  الحكوميــة، 

المــال  رأس  لتغطيــة  الازمــة  اإليــرادات  تدفقــات 

بصافــي  الخاصــة  التزاماتــه  خــال  مــن  المطلــوب، 

الصفــري. االنبعاثــات 

وفــي ســياق متصــل، ووفًقــا لوكالــة الطاقــة الدوليــة، 

ذكــر المقــال أن مبلــغ 4 تريليونــات دوالر أمريــك، هــو 

المبلــغ الــذي يجــب أن يســتثمره العالــم ســنويا مــن 

عــام 2026 إلــى عــام 2030 فــي الطاقــة منخفضــة الكربــون 

صافــي  إلــى  للوصــول  الكربــون  إزالــة  وتكنولوجيــا 

االنبعاثــات الصفــري بحلــول عــام 2050، مقابــل الناتــج 

أن  موضًحــا  المتوقــع،  العالمــي  اإلجمالــي  المحلــي 

هــذا المبلــغ يعــادل مــن 2٪ إلــى 3٪ مــن هــذا الناتــج 

اإلجمالــي، ومــع طــرح مــا يســتثمره العالــم بالفعــل 

فــي الطاقــة، أخــًذا فــي االعتبــار أنــه لــن يســتثمر بعــد 

اآلن في الوقود األحفوري، فإن المطلوب لاســتثمار 

ــى 2٪ فحســب.  ــى نحــو 1٪ إل ــد ســيتراجع إل الجدي

الــدول فــي هــذا  وبالحديــث عمــا يمكــن أن تســلكه 

الشــأن، فبالنســبة للواليــات المتحــدة، يبلــغ صافــي 

الزيــادة فــي االســتثمار حوالــي 1٪، وتســتثمر الشــركات 

والحكومــة بالفعــل حوالــي 17٪ مــن الناتــج المحلــي 

اإلجمالــي، حيــث أدى ازدهــار تكنولوجيــا اإلنترنــت فــي 

أواخــر التســعينيات وطفــرة اإلســكان فــي منتصــف 

العقــد األول مــن القــرن الحــادي والعشــرين إلى زيادة 

االســتثمار بنســبة 1٪ مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي. 

لكــن تتضــح الصــورة خــارج الواليــات المتحــدة بشــكل 

أكثــر صعوبــة، حيــث تتوقــع وكالــة الطاقــة الدوليــة أن 

70٪ مــن االســتثمار اإلضافــي يكــون فــي االقتصــادات 

الماليــة  األســواق  تعمــل  األخيــرة،  ففــي  الناشــئة. 

تثبيــط  علــى  السياســية  والمخاطــر  المتراجعــة 

المســتثمرين مــن القطــاع الخــاص. وعليــه، يتمثــل 

متعــددو  المقرضــون  يتحمــل  أن  فــي  الحلــول  أحــد 

األطــراف الجــزَء األكثــر خطــورة مــن االســتثمار.

وعلــى ســبيل المثــال، أكــد "بنــك التنميــة اآلســيوي"، 

يــدرس جــدوى "آليــة تحــول الطاقــة"  أنــه  أيــام،  منــذ 

الطاقــة  إلــى  بالفحــم  تعمــل  التــي  المحطــات  مــن 

المتجــددة، وفــي ســبيل تحقيــق ذلــك، ســيقوم البنــك 

قيــام  مــع  ميســرة،  بشــروط   ٪20 يبلــغ  بتســهيل 

الباقــي  بتوفيــر  الخــاص  القطــاع  مــن  مســتثمرين 

الســوق. علــى  تعتمــد  بشــروط 

قيــادة  الحكومــات  علــى  يتعيــن  الصــدد،  هــذا  وفــي 

الضريبيــة  اإلعفــاءات  فبفضــل  اإلجــراءات، 

و"التعريفــات التفضيليــة"، توســع إنتــاج طاقــة الريــاح 

والطاقــة الشمســية علــى نطــاق واســع منــذ عــام 

علــى  و٪90   ٪72 بنســبة  التكاليــف  وانخفضــت   2009

التوالــي، ومــن شــأن تحديــد ســعر الكربــون أن يســاعد 

بشــكل كبيــر أيًضــا فــي تحقيــق أهــداف المنــاخ، كمــا 

ــص التدريجــي  أن بعــض اإلجــراءات، مثــل طلــب التخلُّ

مــن الوقــود األحفــوري مــن ِقبــل المنشــآت، ســتكون 

أمــرا جيــدا.

وختاًمــا، فقــد لفــت المقال االنتبــاه إلى أنه يجب النظر 

وليــس  "اســتثمارا  باعتبــاره  المناخــي  اإلنفــاق  إلــى 

تكلفــة"، فبموجــب ســيناريو "وكالــة الطاقــة الدوليــة"، 

ســتأتي الفوائــد المســتقبلية فــي شــكل إنفــاق عالمــي 

بنســبة 2٪ مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي بحلــول عــام 

2050، مــع انخفــاض فواتيــر الطاقــة المنزليــة الســنوية 

فــي البلــدان الغنيــة بنحــو ألــف دوالر أمريكــي.
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فايننشــال تايمــز: تعويضــات الكربون تســهم 
انبعاثــات  "صافــي  لهــدف  االنتقــال  فــي 

صفــري" كربونيــة 

8 يونيو ٢٠٢١

أشــار مقــال بصحيفــة "فايننشــال تايمــز" إلــى تزايــد 

ــون"، خاصــة  االهتمــام بمــا ُيعــرف بـ"تعويضــات الكرب

العالــم  حكومــات  مجهــودات  تنامــي  ضــوء  فــي 

كربونيــة  انبعاثــات  "صافــي  هــدف  إلــى  للوصــول 

الحالــي. القــرن  منتصــف  بحلــول  صفــري" 

للمســاهمين  األخيــرة  اإلجــراءات  أدت  وقــد 

واإلجــراءات القضائيــة بشــأن شــركات النفــط والغــاز 

إلــى زيــادة الضغــط علــى الصناعــات كثيفــة الكربــون، 

والصناعــات  الحكومــات  تعهــد  خلفيــة  علــى  وذلــك 

الكربونيــة.  انبعاثاتهــا  لتقليــل  بااللتــزام  والشــركات 

وعليــه، فقــد اكتســب مفهــوم تعويضــات الكربــون 

مزيــًدا مــن االهتمــام، حيــث يعــد بمثابــة أداة مهمــة 

لتقليــل االنبعاثــات الكربونيــة الناتجــة عــن الشــركات.

التعويضــات  أن  البعــض  اعتقــاد  مــن  الرغــم  وعلــى 

تتمثــل فــي زراعــة األشــجار أو الحفــاظ علــى الغابــات، 

تعويضــات  اســتخدام  للحكومــات  يمكــن  فإنــه 

الكربــون لتمويــل مبــادرات واعــدة مــن شــأنها تســريع 

عمليــة االنتقــال إلــى هــدف صافــي انبعاثــات كربونيــة 

صفــري، حيــث يتــم اســتثمار تعويضــات الكربــون فــي 

المشــروعات التــي تتجنــب زيــادة االنبعاثــات الكربونية 

ــى الحــد منهــا. أو تهــدف إل

شــراء  أن  الكاتــب  أوضــح  نفســه،  الســياق  وفــي 

التعويضــات غيــر كاٍف لتقليــل البصمــة  مثــل هــذه 

البعــض  أن  إال  للشــركة بشــكل مباشــر،  الكربونيــة 

يــرى أنهــا ذات أهميــة كبــرى خــال الفتــرة االنتقاليــة 

التــي يجــب أن يمــر بهــا العالــم للتحــول مــن الوقــود 

األحفــوري عالــي االنبعاثــات -مصــدر )80٪( مــن طاقــة 

ــه  العالــم- إلــى حــل خــاٍل مــن الكربــون، وهــذا يعنــي أن

التعويضــات،  المرجــح اســتمرار االعتمــاد علــى  مــن 

وخاصــة تعويضــات إزالــة الكربــون، وذلــك فــي ظــل 

تزايــد تصميــم حكومــات العالــم علــى بنــاء عالــم أكثــر 

اســتدامة.

واتصــاًلا، أشــار مقــال "فايننشــال تايمــز" إلــى الجهــود 

الحثيثــة قيــد التنفيــذ لتشــجيع االســتثمار المســؤول 

المزيــد  بنــاء  الممكــن  التعويضــات، فمــن غيــر  عــن 

مــن محطــات الطاقــة المتجــددة وغيرهــا مــن البنيــة 

التحتيــة منخفضــة الكربــون إال مــن خــال شــراكات 

كبيــرة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، كمــا يمكــن 

مــن  للحــد  الازمــة  والتكنولوجيــا  األبحــاث  تمويــل 

ــا مــن خــال تعويضــات  ــر المناخــي جزئيًّ مخاطــر التغي

الكربــون.

تطالــب  أن  المرجــح  مــن  أنــه  إلــى  اإلشــارة  وتجــدر 

العديــد مــن الشــركات الدوليــة بوضــع معاييــر دوليــة 

للحــد  كوســيلة  الكربــون  تعويضــات  الســتخدام 

مــن االنبعاثــات الكربونيــة، وخاصــة فــي ظــل وجــود 

الازمــة  المتطلبــات  حــول  التســاؤالت  مــن  العديــد 

الشــأن. ذلــك  فــي  الســتخدامها 

الطريــق  أن  تايمــز"  "فايننشــال  أوضحــت  وختاًمــا، 

للوصــول إلــى صافــي انبعاثــات كربونيــة صفــري ملــيء 

بالتحديــات، خاصــة فــي ظــل تعقــد التكنولوجيا الازمة 

الســتبدال أو إزالــة الكربــون بالكامــل، حيــث إنهــا تقنية 

فــي  العقــول  أفضــل  إلــى  وتحتــاج  المنشــأ  حديثــة 

البحــث والتكنولوجيــا واألســواق الماليــة للعمــل فــي 

شــراكة مــع الحكومــة إليجــاد طريقــة واقعيــة ُتســهم 

فــي تســريع وتيــرة التحــول، وعليــه؛ فــإن تعويضــات 

الكربــون مــن شــأنها تعزيــز الجهــود المبذولــة إلزالــة 

الماليــة  الضمانــات  وإيجــاد  الكوكــب  مــن  الكربــون 

الازمــة لتمويــل االبتــكار، ومــن ثــم الوصــول إلــى ذلــك 

الهــدف.



69

لخفــض  الضغــوط  تزايــد  برايــس:  أويــل 
حمايــة  لجهــود  دعًمــا  الكربونيــة  االنبعاثــات 

لمنــاخ ا

7 أغسطس ٢٠٢١

فــي  برادســتوك"،  "فيليســتي  الكاتــب  مقــال  أشــار 

موقــع "أويــل برايــس" إلــى ارتفــاع ضغــوط الوكالــة 

أنحــاء  جميــع  فــي  البيئــة  وخبــراء  للطاقــة  الدوليــة 

العالــم مــن أجــل خفــض حجــم االنبعاثــات الكربونيــة 

والتحــول نحــو االعتمــاد الكامــل علــى مصــادر الطاقــة 

المتجــددة.

 ومــع ذلــك، مــا يــزال هنــاك تباطــؤ فــي تطويــر تقنيــات 

ــا  التقــاط وتخزيــن الكربــون، والتــي تعــد أمــًرا محوريًّ

النفــط  فيهــا  يظــل  التــي  االنتقاليــة  الفتــرة  خــال 

والغــاز المصــدر الرئيــس للطاقــة بالنســبة للعديــد 

الصناعــات.  مــن 

 ومــن المتوقــع أن يرتفــع طلــب االقتصادات الناشــئة 

ارتفــاع عــدد الســكان  نتيجــة  النفــط؛  والناميــة علــى 

ومســتويات دخولهــم، ال ســيما فــي آســيا، والتــي مــن 

المتوقــع أن تقــود الطلــب العالمــي علــى النفــط خــال 

العقــد المقبــل.

وذكــر المقــال أنــه مــع اســتمرار الزيــادة الســكانية، ال 

تســتطيع مصــادر الطاقــة المتجــددة أن تلبــي حاجــات 

مــن  والصيــن،  الهنــد  مثــل  الســكان،  كثيفــة  الــدول 

ــة الدوليــة  الطاقــة، فعلــى الرغــم مــن ضغــوط الوكال

مصــادر  فــي  االســتثمارات  حجــم  لزيــادة  للطاقــة 

الطاقــة المتجــددة، فــإن العديــد مــن شــركات النفــط 

الكبــرى مــا تــزال تؤمــن باســتمرار اعتمــاد العالــم علــى 

النفــط والغــاز خــال الســنوات القادمــة.

األساســية،  الصناعــات  مــن  العديــد  تــزال  ومــا   

مثــل صناعــة األســمنت، تتســم بارتفــاع انبعاثاتهــا 

صناعــة  تشــكل  الحالــي،  الوقــت  ففــي  الكربونيــة. 

أكســيد  ثانــي  انبعاثــات  إجمالــي  مــن   ٪5 األســمنت 

انبعاثــات  ضعــف  مــن  أكثــر  أي  العالميــة،  الكربــون 

صناعــة الطيــران، كمــا بلــغ حجم االســتهاك العالمي 

ســنويا. كيلوجــرام  تريليونــات   4.2 األســمنت  مــن 

ويأتــي ذلــك فــي الوقــت الــذي تتصاعــد فيــه االنتقــادات 

لتقنيــات التقــاط وتخزيــن الكربــون؛ لكونهــا تقنيــات 

الرغــم مــن اســتخدامها لفتــرة  ناشــئة، وذلــك علــى 

طويلــة امتــدت نحــو 50 عاًمــا فــي صناعــة النفــط والغاز 

وكذلــك بعــض الصناعــات األساســية األخــرى، حيــث 

يصــل حجــم الكربــون الــذي يتــم التقاطــه وتخزينــه إلــى 

أكثــر مــن 35 مليــون طــن كل عــام.

الدوليــة  الحكوميــة  الهيئــة  أن  إلــى  المقــال  وأشــار 

مئــات  أصــدرت  قــد  المنــاخ  بتغيــر  المعنيــة 

الســيناريوهات المحتملــة لتحقيــق األهــداف المناخية 

المنصــوص عليهــا فــي اتفاقيــة باريــس للمنــاخ لعــام 

2015، والتــي تهــدف إلــى الوصــول إلــى صافــي انبعاثــات 

صفريــة بحلــول منتصــف القــرن القــادم، كمــا شــددت 

الهيئــة أيًضــا علــى أهميــة تقنيــات التقــاط وتخزيــن 

الكربــون.

 ويــرى العديــد مــن الخبــراء أن تقنيــات التقاط وتخزين 

الكربــون تتطلــب حجًمــا كبيــًرا مــن االســتثمارات لرفــع 

قدرتهــا علــى التقــاط مليــارات األطنــان مــن الكربــون 

كل عــام، ومــع ذلــك فقــد كانــت هنــاك العديــد مــن 

األمثلــة الناجحــة فــي تطويــر تقنيــات التقــاط وتخزيــن 

الكربــون، فعلــى ســبيل المثــال، تمكنــت شــركة النفط 

الكربــون  التقــاط  مــن  "إكوينــور"  الكبــرى  النرويجيــة 

وحقنــه فــي طبقــة الميــاه الجوفيــة المالحــة طــوال 

الـــ25 عاًمــا الماضيــة.

وأشــار المقــال إلــى أن العديــد مــن شــركات النفــط 

إنشــاء  فــي  االســتثمار  نحــو  تتســارع  الكبــرى 

أكســيد  ثانــي  وتخزيــن  اللتقــاط  كبــرى  مشــروعات 

الكربــون؛ اســتجابًة لجهــود الوكالــة الدوليــة للطاقــة. 

ومــع ذلــك، فــإن القطــاع العــام يعانــي مــن انخفــاض 

حجــم االســتثمارات المتدفقــة نحــو تطويــر تقنيــات 

الكربــون. وتخزيــن  اللتقــاط  جديــدة 

كمــا صــرح"Brad Page"، الرئيــس التنفيــذي للمعهــد 

العالمــي اللتقــاط وتخزيــن الكربون، بــأن العقد القادم 

ــا فــي تطويــر وتمكيــن تقنيــات التقــاط  ســيكون محوريًّ

وتخزيــن الكربــون وتوســيع نطــاق اســتخدامها؛ للحــد 

مــن آثــار االحتبــاس الحــراري.
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ــا  ومــن الجديــر بالذكــر أن دور الحكومــات يعــد محوريًّ

مــن حيــث خلــق بيئــة مواتيــة لتخصيــص رأس مــال 

القطــاع الخــاص مــن خــال سياســات دعــم قضيــة 

خفــض  مشــروعات  قيمــة  مــن  ترفــع  التــي  المنــاخ 

انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون.

تطويــر  فــي  المطلــوب  االســتثمار  حجــم  يــزال  ومــا 

مــا  بكثيــر  يفــوق  الكربــون  وتخزيــن  التقــاط  تقنيــات 

ترغــب الحكومــات فــي تقديمــه فــي الوقــت الحالــي، 

ولكــي يتمكــن العالــم مــن تحقيــق أهدافــه المناخيــة 

بحلــول  صفــري  انبعاثــات  صافــي  إلــى  والوصــول 

عــام 2050، فعلــى القطــاع العــام أن يرفــع مــن حجــم 

الكربــون  وتخزيــن  التقــاط  تقنيــات  فــي  اســتثماراته 

الكبــرى. النفــط  شــركات  مخططــات  ليواكــب 

المتحــدة  المملكــة  اســتراتيجية  بلومبــرج: 
حوافــز  تقــدم  "الكربــون"  انبعاثــات  لخفــض 

المنــازل وأصحــاب  للشــركات 

9 أغسطس ٢٠٢١

أشــارت وكالــة "بلومبــرج" فــي تقريــر لهــا إلــى جهــود 

المملكــة المتحــدة فــي الحــّد مــن الغــازات الدفيئــة 

التــي تؤثــر ســلًبا فــي الغــاف الجــوي لــأرض، وتســّبب 

زيــادة درجــة الحــرارة؛ فيصبــح تغّيــر المنــاخ تهديــًدا 

للبيئــة.

ــر األعمــال البريطانــي "كواســي  ومــن جهتــه، قــال وزي

التــي  المتحــدة  المملكــة  اســتراتيجية  إن  كوارتنــج": 

انبعاثــات  مــن  تحــد  فتــرة طويلــة  منــذ  بهــا  وعــدت 

"الكربــون" الناجمــة عــن اســتخدام وســائل التدفئــة 

المصانــع. المنــازل ومداخــن  فــي 

وتابــع التقريــر تصريحــات "كوارتنــج"، والــذي أوضــح أن 

الحكومــة البريطانيــة وضعــت ضمــن خطتهــا طرقــا 

الفًتــا  الدفيئــة،  الغــازات  مــن  التدريجــي  للتخلــص 

النظــر إلــى أنــه ُيجــري محادثــات مــع وزيــر الخزانــة حــول 

والشــركات  المصانــع  علــى  فــرض ضريبــة  إمكانيــة 

التــي تتســبب فــي انبعاثــات "الكربــون"، باإلضافــة إلــى 

تقديــم حوافــز ألصحــاب العقــارات لتشــجيعهم علــى 

اســتخدام الطاقــة النظيفــة والعــدول عــن اســتخدام 

"المدافــئ". 

البريطانيــة  الحكومــة  خطــط  أن  التقريــر  وأوضــح 

ســتكون جــزًءا ال يتجــزأ مــن جهــود البــاد للوصــول 

إلــى "صافــي انبعاثــات صفــري" بحلــول عــام 2050 كجــزء 

مــن الجهــود العالميــة لمكافحــة تغيــر المنــاخ، خاصــة 

بعدمــا حــذر تقريــر "الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة 

بتغيــر المنــاخ"، يــوم اإلثنيــن الموافــق 9 أغســطس 

األرض  ســطح  حــرارة  درجــة  متوســط  أن  مــن   ،2021

علــى مســتوى العالــم يبلــغ مــا يقــرب مــن 1 إلــى 2 درجــة 

ــل العصــر الصناعــي.  ــة فــوق مســتويات مــا قب مئوي
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واســتعرض التقريــر تصريحــات "كوارتنــج" إلذاعــة "بــي 

بــي ســي"، حيــث أكــد أنــه يناقــش، مــع وزيــر الخزانــة، 

إمكانيــة فــرض ضرائــب "الكربــون"، الهادفــة إلــى الحــد 

مــن اســتخدام الوقــود "األحفــوري"، وخفــض انبعاثــات 

"الكربــون"، علــى اعتبــار أنهــا الوســيلة األنجــح مــن أجــل 

البيئــة  علــى  الغازيــة  االنبعاثــات  آثــار  مــن  التخفيــف 

والمنــاخ.

مــن  بريطانيــا  خــروج  قبــل  أنــه  بالذكــر  الجديــر  ومــن 

ــن وزراء  ــاك مناقشــات بي ــت هن ــي كان االتحــاد األوروب

الضرائــب  لفــرض  برنامــج  اســتبدال  بشــأن  االتحــاد 

علــى الشــركات والمصانــع التــي تلــوث البيئــة، بنظــام 

تــداول االنبعاثــات، ولــم يتخــذ االتحــاد األوروبــي بعــُد 

أي قــرار بشــأن تلــك الخطــة. 

واســتكمل التقريــر تصريحــات "كوارتنــج"، الــذي قــال: 

لتحقيــق  فرصــة  اآلن  المتحــدة  المملكــة  أمــام  إنــه 

الهــدف "الصعــب" المتمثــل فــي الوصــول إلــى صافــي 

أنــه  2050، مضيفــا  االنبعاثــات الصفــري بحلــول عــام 

يعتقــد أن المملكــة تســير علــى الطريــق الصحيــح. 

كمــا لفــت التقريــر االنتبــاه إلــى أن المملكــة المتحــدة 

قــد أجلــت نشــر اســتراتيجيتها المعنيــة بتغيــر المنــاخ 

مــن مــارس الماضــي إلــى ســبتمبر؛ فــي محاولــة منهــا 

لتنســيق االســتراتيجية بمــا يتناســب مــع اســتراتيجية 

"صافــي صفــر" العالميــة. 

نســبة  أن  يتضــح  فإنــه  "بلومبــرج"،  تقريــر  ووفــق 

االنبعاثــات التــي تخــرج مــن المباني فقــط في المملكة 

المتحــدة تبلــغ حوالــي 17٪ مــن االنبعاثــات الوطنيــة، 

"المدافــئ"،  اســتخدام  إلــى  أساًســا  ذلــك  ويرجــع 

حاولــت  الماضــي،  العقــد  مــدى  علــى  أنــه  موضحــا 

سياســات  وضــع  المتعاقبــة  البريطانيــة  اإلدارات 

أخفقــت. ولكنهــا  "المدافــئ"  اســتخدام  مــن  للحــد 

وختامــا، يشــير التقريــر إلــى أنــه يتعيــن علــى المملكــة 

للشــركات  وحوافــز  مكافــآت  تقــدم  أن  المتحــدة 

آالت  أي  مــن  يتخلصــون  الذيــن  المنــازل  وأصحــاب 

أو وســائل يمكــن أن تتســبب فــي تلــوث البيئــة، وأن 

تفــرض عقوبــات علــى تلــك التــي ال تلتــزم بالمعاييــر 

البيئيــة.

الكربونيــة  االنبعاثــات  انخفــاض  بلومبــرج: 
كورونــا" "عــام  فــي   %6 بنســبة  عالميــا 

٢ مارس ٢٠٢١

التقريــر الشــهري الصــادر  "بلومبــرج"  نشــرت وكالــة 

ــاء الموافــق  ــة الدوليــة للطاقــة، يــوم الثاث عــن الوكال

2 مــارس 2021، عــن تداعيــات فيــروس "كورونــا"، وأثرهــا 

علــى انبعاثــات الكربــون العالميــة، والتــي انخفضــت 

بنحــو مــا يقــرب مــن مليــاري طــن فــي عــام 2020، بنســبة 

انخفــاض بلغــت ٪6.

وأشــارت "بلومبــرج" إلــى أن انبعاثــات الكربــون التــي 

عمــا   ،2020 أبريــل  فــي  تقريًبــا   ٪15 بنســبة  انخفضــت 

كانــت عليــه فــي 2019، عــاودت االرتفــاع بنســبة 2٪ فــي 

ديســمبر 2020؛ نظــًرا لعــدم فــرض إجــراءات اإلغــاق 

ارتفعــت  حيــث  واحــد،  فــي وقــت  الــدول  فــي جميــع 

االنبعاثــات فــي الصيــن خــال عــام 2020، علــى عكــس 

األوروبيــة.  والــدول  المتحــدة  الواليــات 

وأشــارت "بلومبــرج" إلــى أن التقريــر الشــهري للوكالــة 

الدوليــة للطاقــة، ذكــر أنــه منــذ إعــان منظمــة الصحــة 

ــة،  ــاره جائحــًة عالمي ــا" باعتب العالميــة تصنيــف "كورون

فقــد انخفضــت معــدالت اســتهاك الطاقــة، خاصــًة 

فــي قطــاع النقــل، بمــا يمثــل أكثــر مــن 50٪ مــن إجمالي 

االنخفــاض فــي االنبعاثــات، مشــيرة إلــى أنــه مــع رفــع 

قيــود اإلغــاق تدريجيــا فــي العالــم، زاد الطلــب علــى 

البنزيــن والســوالر، ال ســيما فــي األســواق الناشــئة، 

مثــل الهنــد والبرازيــل، لذلــك عــادت االنبعاثــات مــن 

النقــل البــري إلــى االرتفــاع بنســبة 2٪ فــي ديســمبر 

.2020
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وذكــرت "بلومبــرج" أن انخفــاض االنبعاثــات مــن قطاع 

الطاقــة العالمــي لــم يكــن نتيجــة لتداعيــات انتشــار 

الكهربــاء  علــى  الطلــب  لقلــة  أو  "كورونــا"  فيــروس 

الطاقــة  علــى  االعتمــاد  لزيــادة  نتيجــة  بــل  فقــط، 

المتجــددة أيًضــا، حيــث ارتفعــت نســبة االعتمــاد علــى 

 ٪20 مــن   2020 عــام  فــي  المتجــددة  الطاقــة  مصــادر 

إلــى 29٪، لتتجــاوز بذلــك نســب االعتمــاد علــى الغــاز 

انخفــاض  مقابــل  فــي  للطاقــة،  كمصــدر  الطبيعــي 

االعتمــاد علــى الفحــم مــن 40٪ إلــى 35٪ فــي عــام 2020 

أيًضــا.

واســتعرضت "بلومبــرج" تصريحــات المديــر التنفيــذي 

لشــركة "بريتــش بتروليــم" البريطانيــة، "برنــارد لونــي"، 

خــال المؤتمــر الســنوي ألعمــال النفــط الــذي أقامتــه 

لاستشــارات  البريطانيــة   IHS Markit مجموعــة 

والخدمــات الماليــة، والتــي أكــد فيهــا "لونــي" أهميــة 

االتجــاه نحــو االهتمــام بالطاقــة المتجــددة ومراعــاة 

ا إلــى أن الحظــر الــذي فرضتــه  ــا المنــاخ، مشــيًر قضاي

االقتصاديــة  القطاعــات  علــى  "كورونــا"  تداعيــات 

المختلفــة، وبخاصــة قطــاع النقــل، قــد ســاهم فــي 

انخفــاض االنبعاثــات، مضيًفــا أن تطويــر منتجات أكثر 

محافظــًة علــى البيئــة، سيســاعد علــى تحقيــق المزيــد 

ــات، خصوًصــا فــي  مــن االنخفــاض فــي حجــم االنبعاث

قطــاع الطاقــة والنقــل.

أويــل أويل برايــس: ثلث االنبعاثات الكربونية 
فــي العالــم يصــدر من الصين

6 مارس ٢٠٢١

"هيلــي  للكاتبــة  مقــاًلا  برايــس"  "أويــل  موقــع  نشــر 

زاريمبــا" عــن توجهــات الصيــن نحــو خفــض االنبعاثات 

الكربونيــة.

أكــد  قــد  بينــغ"،  الصينــي، "شــي جيــن  الرئيــس  وكان 

الكربونيــة  االنبعاثــات  ذروة  إلــى  ســتصل  بــاده  أن 

بحلــول نهايــة العقــد الحالــي، وبعدهــا ســتبدأ الصيــن 

فــي تخفيــض انبعاثاتهــا الكربونيــة، وتحقيــق هــدف 

صافــي انبعاثــات صفــري بحلــول عــام 2060. 

وذكــر المقــال أن الصيــن التــي تعــد واحــدة مــن أكبــر 

ُمصــدري االنبعاثــات الكربونيــة فــي العالــم، أصبحــت 

ــات، فــي ظــل  ــل تلــك االنبعاث ــى تقلي تســعى بقــوة إل

تحذيــرات اللجنــة الدوليــة للتغيــرات المناخيــة مــن أن 

لــم  إذا  المنــاخ،  لتغيــر  آثــاًرا كارثيــة  العالــم ســيواجه 

يتحــرك لتخفيــض حجــم االنبعاثــات الكربونيــة خــال 

10 ســنوات.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن الصيــن تنتــج حاليــا مــا يزيــد 

علــى 10 جيجــا طــن مــن االنبعاثات الكربونية ســنويًّا، أي 

مــا يعــادل ثلــث إجمالــي إنتــاج العالــم مــن االنبعاثــات 

الكربونيــة.

إنتاجهــا  زيــادة  تحــاول  "بكيــن"  أن  المقــال  وأكــد 

المحلــي مــن الطاقــة النظيفــة فــي الســنوات األخيــرة، 

فــي الوقــت الــذي ال تــزال تعتمــد فيــه علــى الوقــود 

األحفــوري فــي أكثــر مــن نصــف إنتاجهــا مــن الطاقــة.

وأضــاف المقــال أنــه رغــم إعــان الرئيــس الصينــي، 

قضيــة  لدعــم  تســعى  بــاده  أن  بينــغ"،  جيــن  "شــي 

المنــاخ، فــإن جــزًءا كبيــًرا من االقتصــاد الصيني ال يزال 

يعتمــد علــى الفحــم، حيــث تخطــط الصيــن إلقامــة 

المزيــد مــن محطــات توليــد الطاقــة مــن الفحــم.

ولفــت المقــال النظــر إلــى أن الصيــن طرحت مخطًطا 

جديــًدا لخفــض االنبعاثــات الكربونيــة، من خال إصدار 

تصاريــح تســمح للشــركات بإطــاق االنبعاثــات إلــى 

حدٍّ معين فقط، وشــراء تصاريح إضافية إذا تجاوزت 

ا إلــى  حصتهــا المســموح بهــا مــن االنبعاثــات، مشــيًر

أن المخطــط يســمح للشــركة األقــل تلويًثــا للبيئــة 

ببيــع تصاريحهــا ألخــرى أكثــر تلويًثــا للبيئــة؛ ممــا يمنــح 

مــن  انبعاثاتهــا  لتخفيــض  حافــًزا  الطاقــة  شــركات 

الكربــون لاســتفادة مــن األربــاح.

وأضــاف المقــال أنــه رغــم االنتقــادات الموجهــة إلــى 

ذلــك المخطــط القتصــار تطبيقــه على قطــاع الطاقة 

فقــط، وليــس مختلــف القطاعــات االقتصاديــة، فــإن 

خبــراء االقتصــاد يــرون أن إطــاق المخطــط فــي ذلــك 

الوقــت ُيعــد أفضــل بدايــة للصيــن لتحقيــق أهــداف 

خفــض االنبعاثــات الكربونيــة.
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الشــركات  تقــف  هــل  وول ســتريت جورنــال: 
"صافــي  إلــى  الوصــول  دون  حائــًلا  العالميــة 

الكربــون؟ انبعاثــات  مــن  الصفــر" 

7 مارس ٢٠٢١

كتــب "روبــرت هارجريفــز ")Robert Hargraves(  مقــاًلا 

فــي صحيفــة "وول ســتريت جورنــال"، ســّلط الضــوء 

"الوقــود  حــرق  العالميــة  الشــركات  مواصلــة  علــى 

األحفــوري" الــذي تنتــج عنــه زيــادة انبعــاث غــاز "ثانــي 

بتصفيــر  دهــا  تعهُّ رغــم    )CO2( الكربــون"  أكســيد 

الكربونيــة. انبعاثاتهــا  صافــي 

وفــي هــذا الســياق، يشــير المقــال إلــى أنــه علــى الرغــم 

شــركة  مــن  بــكل  الخاصــة  البيانــات  مراكــز  أن  مــن 

ــاء  جوجــل )Google(  وأبــل )Apple( تســتخدم الكهرب

التــي يتــم إنتاجهــا مــن حــرق الوقــود، والتــي ينتــج عنهــا 

زيــادة انبعاثــات "ثانــي أكســيد الكربــون"، فإنهــا تزعــم 

االنبعاثــات  صافــي  مــن  "صفــر"  إلــى  وصلــت  أنهــا 

الطاقــة  اســتخدامها  خــال  مــن  وذلــك  الكربونيــة، 

الريــاح والطاقــة  المتجــددة المولــدة للكهربــاء مــن 

"ثانــي  عــن  الناتجــة  الكهربــاء  مــن  بــدال  الشمســية 

يســتخدمونها.  التــي  الكربــون"  أكســيد 

وهــي   ،  )Native( "نيتــف"  شــركة  أفرطــت  وكذلــك، 

شــركة تســاعد الشــركات علــى تخفيــض االنبعاثــات، 

أن  بحجــة  الكربــون"  أكســيد  "ثانــي  اســتخدام  فــي 

موقعهــا اإللكترونــي يتعــاون مــع "مجتمعــات هــازدا 

البيولوجــي  التنــوع  لحمايــة   Hazda Communitie"

تنزانيــا. فــي  والغابــات 

وفــي الســياق نفســه، صرحــت منظمــة "بروبابلــكا" 

إحــدى  فــي   ،)ProPublica( االســتقصائية  للصحافــة 

مراجعتهــا ألرصــدة الكربــون المســموح بهــا إلنشــاء 

مشــروع كبيــر لزراعــة األشــجار فــي منطقــة األمــازون، 

بــأن المشــروع كان ســيًئا للغايــة؛ نظــًرا لتســببه فــي 

أضــرار بيئيــة فــي أماكــن أخــرى.

بإضافــة  األمريكــي  الكونجــرس  أمــر   ،2007 عــام  وفــي 

إلــى    )cellulosic ethanol( الســليلوزي"  "اإليثانــول 

جالــون  مليــارات   5.5 إلنتــاج    )Gasoline( "البنزيــن" 

علــى األقــل مــن "الوقــود الحيــوي" )Biofuel( - البيئــي- 

بحلــول عــام 2017، بيــد أن القــدرة اإلنتاجيــة آنــذاك كانــت 

خمســة ماييــن جالــون فقــط.

وخــال فتــرة الواليــة األولــى للرئيــس األمريكــي "بــاراك 

حمايــة  "وكالــة  اقترحــت   ،)Barack Obama( أوبامــا" 

  )Environmental Protection Agency. EPA( "البيئــة

مــن  المنبعــث  الكربــون  أكســيد  لثانــي  حــد  وضــع 

محطــات الطاقــة الجديــدة عنــد 454 كيلوجراًمــا لــكل 

الطاقــة  مولــدات  كانــت  ولكــن  ســاعة،  ميجــاواط/ 

الشمســية والريــاح بحاجــة إلــى غــاز طبيعــي احتياطــي، 

باإلضافــة إلــى أن توربينــات االحتــراق الخاصــة بهــا قــد 

انبعــث عنهــا الكثيــر مــن غــاز "ثانــي أكســيد الكربــون".

الشــركات  مــن  العديــد  أن  المقــال  أوضــح  وختاًمــا، 

تمكنــت مــن التحايــل علــى القواعــد الخاصــة بوكالــة 

المعنــي  المســار  يعيــق  الــذي  األمــر  البيئــة،  حمايــة 

عــام. بشــكل  الكربونيــة  االنبعاثــات  بخفــض 
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أويــل برايــس: تـُـرى... هل ســتُجدي سياســات 
تغيــر  كارثــة  فــي  نفًعــا  الكربــون"  "تســعير 

المنــاخ؟

٢٢ نوفمبر ٢٠٢٠

أشــارت "إيرينــا ســاف" فــي مقالهــا إلــى أن سياســة 

لمشــكلة  حــل  أبســط  ُتعــد  الكربــون"  "تســعير 

كل  تبــذل  حيــث  العالــم،  فــي  الكربونيــة  االنبعاثــات 

جهــوًدا  وأوروبــا  األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات  مــن 

ُمضنيــة لتســعير الكربــون، مــن خــال نظــام مقايضــة 

"تغيــر  مشــكلة  مــع  للتعامــل  كوســيلة  االنبعاثــات 

المنــاخ".

يمكــن  طريقتيــن  هنــاك  أن  المقــال  أوضــح  وقــد 

الكربــون"؛  "تســعير  سياســة  تنفيــذ  خالهمــا  مــن 

األولــى: هــي حســاب تكاليــف انبعاثــات ثانــي أكســيد 

أمــا  المؤسســة،  مــن  إطاقــه  يتــم  الــذي  الكربــون 

االنبعاثــات تــداول  نظــام  فهــي  األخــرى:   الطريقــة 

)Emission Trading Scheme-ETS(، وهــي الطريقــة 

التــي تبنتهــا أوروبــا فــي تخفيــف االنبعاثــات، حيــث يتــم 

وضــع حــد أقصــى مــن االنبعاثــات، وفــي حالــة تخطــي 

تعويــض  دفــع  عليهــا  يجــب  الحــد،  لهــذا  الشــركة 

إضافــي أو االســتثمار فــي الطاقــة النظيفــة.

 Boston" فــي  تحليــل  يــرى  أخــرى،  ناحيــة  ومــن 

Review"أن سياســة "تســعير الكربــون" ليســت هــي 

االنبعاثــات،  لمشــكلة  األفضــل  السياســي  الحــل 

مستشــهدا بتجربــة "كاليفورنيــا" التــي ُتعــد الممثــل 

الواليــة  تبنــت  حيــث  المنــاخ،  تغيــر  لجهــود  الرئيــس 

آليــة ETS عــام 2013، لكــن تلــك الجهــود لــم تكــن كافيــة 

لتحقيــق انخفاضــات كبيــرة فــي االنبعاثــات الكربونيــة. 

 "Boston Review" تحليــل  أشــار  الصــدد،  هــذا  وفــي 

إلــى أن ضريبــة االنبعاثــات أقــل ممــا ينبغــي أن يكــون، 

ليــس فقــط مــن جانــب جــذب اإليــرادات إلــى خزائــن 

ســلوك  تعديــل  جانــب  مــن  أيًضــا  ولكــن  الواليــة، 

الشــركات.

فــي  الكربــون  تســعير  آليــة  كفــاءة  عــدم  أن  كمــا 

إلــى تدخــل  كاليفورنيــا -وغيرهــا مــن األماكــن- يرجــع 

هــذه  أن  حيــن  ففــي  األحفــوري،  الوقــود  شــركات 

علًنــا،  اإلجــراءات  لهــذه  دعمهــا  ُتظهــر  الشــركات 

عمائهــا. إلــى  اإلضافيــة  التكاليــف  تنقــل  فإنهــا 

فــي  الُمقترحــة  الزيــادة  أن  كذلــك  الُماحــظ  ومــن 

"الســترات  احتجاجــات  إلــى  أدت  الكربــون  أســعار 

فرنســا. فــي  الصفــراء" 

العوائــق  مــن  الرغــم  علــى  أنــه  الكاتبــة  تــرى  ا،  وأخيــًر

ُتعــوض  أن  يمكــن  السياســة  هــذه  فــإن  الســابقة، 

تــم  إذا  المنــاخ  بتغيــر  المتعلقــة  األخــرى  التكاليــف 

تطبيقهــا بشــكل صحيــح، كمــا يــرى مؤلفــو مقــال 

"بوســطن ريفيــو" أن مــا تحتاجــه الحكومــات هــو رفــع 

المنــاخ. تغيــر  بمشــكلة  المواطنيــن  وعــي 
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أويــل برايــس: تحديــات الوصــول إلــى نســبة 
"صفريــة" كربونيــة  انبعاثــات 

7 يناير ٢٠٢١

يشــير مقــال )Tsvetana Paraskova( بموقــع "أويــل 

برايــس" إلــى االنخفــاض الكبيــر فــي تكاليــف تكنولوجيــا 

والبطاريــات،  الريــاح  وطاقــة  الشمســية  الطاقــة 

الطاقــة  مصــادر  حصــة  زيــادة  علــى  ذلــك  وتأثيــر 

المتجــددة فــي مزيــج الطاقــة العالمــي؛ األمــر الــذي 

شــجع الحكومــات علــى التعهد بتوليــد الكهرباء بدون 

بيــن عقديــن  تتــراوح  انبعاثــات كربونيــة خــال فتــرة 

االحتبــاس  ظاهــرة  مكافحــة  بهــدف  عقــود؛  وثاثــة 

الحــراري، وعلــى الرغــم مــن ذلــك، ستســتمر شــبكات 

الكهربــاء فــي االعتمــاد علــى طاقــة الحمــل األساســي 

اإلضــاءة  علــى  الحصــول  بشــكل مســتقر؛ لضمــان 

مــع غــروب الشــمس أو عندمــا ال تهــب الريــاح. 

ينايــر   7 الخميــس  بتاريــخ  المنشــور  المقــال  وذكــر 

ــا البطاريــات بشــكل  ــه إلــى أن تتطــور تكنولوجي 2021 أن

كاٍف، وتنخفــض التكاليــف بدرجــة كافيــة بمــا يســمح 

بالتخزيــن الهائــل وتوفيــر إمــدادات كهربــاء خاليــة مــن 

االنبعاثــات، ستســتمر شــبكات الكهربــاء فــي الحاجــة 

إلــى مصــادر أخــرى غيــر الطاقــة الشمســية وطاقــة 

النوويــة،  والطاقــة  الطبيعــي  الغــاز  وهــي  الريــاح، 

وذلــك بغــض النظــر عــن المخــاوف بشــأن االنبعاثــات 

والكــوارث  الطبيعــي  الغــاز  مــن  الصــادرة  الكربونيــة 

المحتملــة فــي منشــآت الطاقــة النوويــة مثــل تلــك 

الموجــودة فــي "تشــيرنوبيل" أو "فوكوشــيما".

مــن  خاليــة  كهربــاء  النوويــة  الطاقــة  وتوفــر  هــذا، 

وفــي  تمتلكهــا،  التــي  للبلــدان  الكربونيــة  االنبعاثــات 

ظــل النظــرة الســائدة للغــاز الطبيعــي علــى أنــه وقــود 

المضــرة  الكربونيــة  لانبعاثــات  ومصــدر  أحفــوري 

للبيئــة، أصبحــت الطاقــة النوويــة هــي الحــل األمثــل 

لضمــان اســتقرار شــبكة الطاقــة لتكــون قــادرة علــى 

اســتيعاب حصــص متزايــدة مــن الطاقــة الشمســية 

وطاقــة الريــاح، ففــي "الواليــات المتحــدة األمريكيــة"، 

يوفــر قطــاع الطاقــة النوويــة حاليــا أكثــر مــن نصــف 

الكهربــاء الخاليــة مــن الكربــون، خصوًصــا فــي ظــل 

دعــم الدولــة لتطويــر مفاعــات نوويــة متقدمــة كجــزء 

مــن اســتراتيجية الطاقــة النظيفــة.

وعلــى النقيــض مــن ذلــك، تواجــه أوروبــا -التــي حــددت 

عــام  بحلــول  الكربونــي  الحيــاد  إلــى  للوصــول  هدًفــا 

2050- احتماليــة ارتفــاع مســتوى االنبعاثــات الكربونيــة 

مــن قطــاع الطاقــة خــال عقــد مــن الزمــن، حيــث إنــه 

مــن المقــرر إيقــاف تشــغيل العديــد مــن المفاعــات 

النوويــة، وبالتالــي ســيتم ســد الفجــوة التــي ُتخلِّفهــا 

خــال  مــن  المغلقــة  النوويــة  الطاقــة  محطــات 

توليــد الكهربــاء التــي تعمــل بالغــاز الطبيعــي، األمــر 

األوروبــي"  "االتحــاد  هــدف  يقــوض  أن  يمكــن  الــذي 

االنبعاثــات  مــن  "صفــر"  صافــي  إلــى  الوصــول  فــي 

يقــوض طموحــه فــي أن  الكربونيــة، كمــا يمكــن أن 

يكــون رائــدا علــى مســتوى العالــم فــي مكافحــة تغيــر 

المنــاخ.

فــي  الســريع  االنخفــاض  أن  بالذكــر  الجديــر  ومــن 

أســعار الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح، وكذلــك 

التخزيــن، يجعــل "الواليــات المتحــدة األمريكيــة" قــادرة 

مــن  الطاقــة  مــن  احتياجاتهــا  مــن   ٪90 تلبيــة  علــى 

مصــادر الطاقــة عديمــة االنبعاثــات بحلــول عــام 2035، 

دون تحميــل المســتهلك أيــة تكلفــة إضافيــة، وذلــك 

وفًقــا لتقريــر صــادر عــن "جامعــة كاليفورنيــا" عــام 2020.

إلــى  حاجــة  هنــاك  ذلــك، ســتكون  مــن  الرغــم  وعلــى 

 ٪10 بنســبة  الطبيعــي  الغــاز  مــن  الطاقــة  توليــد 

فوفًقــا  الطاقــة،  مــن  األمريكيــة  االحتياجــات  مــن 

ــاح والطاقــة الشمســية  ــر، ســتوفر طاقــة الري للتقري

علــى  للطلــب  العاديــة  الفتــرات  خــال  والبطاريــات، 

الطاقــة، 70٪ مــن الطلــب الســنوي بحلــول عــام 2035، 

بينمــا ســتوفر الطاقــة الكهرومائيــة والنوويــة حوالــي 

.٪20

وتقــوم وزارة الطاقــة األمريكيــة حاليــا بتمويــل برامــج 

الشــركات الخاصة، في إطار عرض "برنامج تكنولوجيا 

المفاعــات المتقــدم ARDP" التابــع لــوزارة الطاقــة، 

لخمــس  ماليــا  عــن دعمهــا  اإلعــان  إلــى  باإلضافــة 

شــركات لتطويــر المفاعــات النوويــة فــي "الواليــات 

وزيــر  جانــب تصريــح  إلــى  هــذا  األمريكيــة"،  المتحــدة 

الطاقــة األمريكــي بــأن "الواليــات المتحــدة" ســتضع 

كل هــذه المشــروعات وفــق جــدول زمنــي متســارع؛ 

ونشــرها  متقدمــة  نوويــة  لتطويــر مفاعــات  وذلــك 
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ــا، مــن أجــل تعزيــز الســامة، كمــا أنهــا  ــا وعالميًّ محليًّ

ســتكون ميســورة التكلفــة فــي البنــاء والشــغيل.

وبينمــا تضاعــف "الواليــات المتحــدة" جهودهــا لتطوير 

مفاعــات نوويــة متطــورة ومنخفضــة التكلفــة، بمــا 

فــي ذلــك المفاعــات الصغيــرة ومــا شــابهها مــن 

أنــواع التكنولوجيــا الجديــدة، تتجــه أوروبــا إلــى زيــادة 

االنبعاثــات الكربونيــة مــن قطــاع الكهربــاء، حيــث إنــه 

مــن المقــرر إيقــاف تشــغيل منشــآت الطاقــة النوويــة 

خــال العقــد المقبــل، وذلــك وفقــا لتحليــل "رويتــرز" 

فــي ديســمبر 2020، ويرجــع ذلــك إلــى أن الغــاز الطبيعــي 

ســيكون الداعــم الرئيــس لشــبكات الطاقــة، لضمــان 

ــرة ذروة  ــة قدراتهــا خــال فت اســتقرار الشــبكة وكفاي

الطلــب؛ ألن توليــد الكهربــاء مــن الطاقــة الشمســية 

وطاقــة الريــاح متغيــر، ويعتمــد علــى الطقــس.

اقتصــاد  أكبــر  ُتعــد  –والتــي  ــا  حاليًّ "ألمانيــا"  وتعمــل 

فــي أوروبــا- علــى تعزيــز أهدافهــا المتعلقــة بالطاقــة 

المتجــددة، كمــا تعمــل علــى التخلــص تدريجيــا مــن 

الطاقــة النوويــة بحلــول العــام المقبــل، وذلــك فــي 

مــن  التدريجــي  للتخلــص  النهائــي  الموعــد  أن  حيــن 

توليــد الطاقــة مــن الفحــم هــو عــام 2038 –أي بعــد أكثــر 

مــن عقــد مــن الزمــن–، وذلــك مقارنــة بخطــة التخلــص 

و"دول  المتحــدة"  "المملكــة  مــن  كل  فــي  التدريجــي 

االتحــاد األوروبــي"، والتــي كان موعدهــا النهائــي محــدًدا 

فــي منتصــف عــام 2020.

قــد  المتحــدة"  "المملكــة  أن  إلــى  اإلشــارة  وتجــدر 

فــي  الركائــز  كإحــدى  النوويــة  الطاقــة  دعــم  أدرجــت 

"خطــة النقــاط العشــر لثــورة صناعيــة خضــراء"، والتــي 

تــم الكشــف عنهــا فــي نوفمبــر 2020، بعدمــا أصــدرت 

الشــبكة الوطنيــة فــي "المملكــة المتحــدة" العديــد 

مــن التحذيــرات بشــأن نقــص المعــروض منــذ خريــف 

الطاقــة  مصــادر  إنتــاج  انخفــاض  بســبب  2020؛  عــام 

المتجــددة فــي ظــل تزايــد الطلــب.

ــى  ــة الحاجــة الملحــة إل ويؤكــد إعــان الشــبكة الوطني

ــة؛  ــدة للطاقــة النووي االســتثمار فــي مشــروعات جدي

لضمــان االعتمــاد علــى طاقــة موثــوق بهــا ودائمــة 

أخــرى  مصــادر  جانــب  إلــى  االنبعاثــات،  مــن  وخاليــة 

المتحــدة"  "المملكــة  فــإن  وإال  الكربــون،  مــن  خاليــة 

األمــر  كبديــل؛  والفحــم  الغــاز  حــرق  فــي  ستســتمر 

الــذي ســيؤثر علــى طموحــات الدولــة فــي الوصــول 

إلــى نســبة انبعاثــات كربونيــة "صفريــة"، وذلــك وفًقــا 

لتصريــح الرئيــس التنفيــذي لـ"رابطــة توليــد الكهربــاء 

مــن الطاقــة النوويــة"، "تــوم جريتريكــس".

وعلــى الرغــم مــن ذلــك، شــهدت محطــة "هينكلــي" 

ملحوًظــا  تأخيــًرا  المتحــدة  "المملكــة  فــي  النوويــة 

لمــا يقــرب مــن عقــد مــن الزمــان، فعلــى الرغــم مــن 

ــم فــي عــام 2007، فــإن  أن التخطيــط لهــذه المحطــة ت

البــدء فيهــا تــم فــي منتصــف عــام 2020.

النوويــة  الطاقــة  تطويــر  أن  بالذكــر  الجديــر  ومــن 

ــه يمكــن أن  ــا، ولكن ــاء المحطــات ُيعــد أمــًرا مكلًف وبن

االنبعاثــات  منخفضــة  طاقــة  لتوليــد  وســائل  يوفــر 

الكربونيــة فــي العديــد مــن االقتصــادات المتقدمــة، 

األمريكيــة.  المتحــدة  الواليــات  ذلــك  فــي  بمــا 
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ثانًيا: االقتصاد األزرق

الزرقــاء  الســندات  جورنــال:  ســتريت  وول 
ــالًا فــي إطــار االســتثمار الُمســتدام تلقــى إقب

١8 أكتوبر ٢٠٢١

"وول  بـــصحيفة  أمبرافيرليــن"،  "جوليــا  مقــال  تنــاول 

الزرقــاء"،  "الســندات  علــى  الطلــب  نمــو  ســتريت"، 

المرتبطــة  الســندات  نــوع جديــد مــن  أّنهــا  موضًحــا 

باالســتدامة، وتهــدف إلــى خفــض تلــوث المحيطــات، 

ل بعيــًدا عــن الوقــود األحفــوري. مــن خــال التحــوُّ

ــر  وتنطــوي "الســندات الزرقــاء" علــى مكافحــة التغيُّ

مثــل  تمويــل  تكلفــة  خفــض  خــال  مــن  الُمناخــي، 

التــي تتســبب فــي تلــوث البحــار  هــذه المشــروعات 

والمحيطــات.

وفــي هــذا الصــدد، باعــت شــركة "سيســبان" مــا يقــرب 

مــن مليــار دوالر أمريكــي مــن الســندات الزرقــاء فــي 

وقــت ســابق مــن 2021؛ حيــث جذبــت مســتثمرين جــدد 

مــن خــال وعودهــا بتمويــل الســفن التــي ســتخفض 

االنبعاثــات، وتســهم فــي تقليــل التلــوث فــي البحــر.

وُيذكر أّن "سيســبان" هي أكبر مؤجر لســفن الحاويات 

في العالم، وتمتلك أســطوًلا من 132 ســفينة.

وأوضــح المقــال أّن "سيســبان" اســتعانت بمديــري 

دوالر  مليــون   500 بقيمــة  ســندات  مقابــل  األصــول 

التــي  الســفن  ثمــن  لدفــع  2021؛  يوليــو  فــي  أمريكــي 

تقلــل انبعاثــات الكربــون، كمــا اجتذبــت عمليــة البيــع 

ســمح  ممــا  متوقًعــا؛  كان  ممــا  أكثــر  مســتثمرين 

دوالر  مليــون   750 إلــى  عروضهــا  بزيــادة  للشــركة 

أمريكــي مــن الســندات لمــدة ثمانــي ســنوات بعائــد 

.٪5.5 قــدره  ســنوي 

وذكــر المقــال أّن تلــك الصفقــة ُتلقــي بالضــوء علــى 

خــال  المســتدام  االســتثمار  علــى  الطلــب  نمــو 

الســنوات األخيــرة؛ ليشــمل حمايــة المحيطــات، كجزء 

ــه "وول ســتريت"  مــن حوكمــة الشــركات، وعليــه، توجِّ

ــار العوامــل  لبيــع االســتثمارات التــي تأخــذ فــي االعتب

واالجتماعيــة. البيئيــة 

سيشــيل" "أرخبيــل  أّن  إلــى  اإِلشــارة  وتجــدر    

الدولــي"  و"البنــك    )The Seychelles archipelago(

رائديــن فــي إصــدار أول ســندات زرقــاء عــام 2018، حيــث 

جمعــا 15 مليــون دوالر أمريكــي.

وفــي الســياق ذاتــه، أوضــح بنــك "بــي إن بــي باريبــا" 

نســق  أّنــه   ،2021 أكتوبــر   15 الجمعــة   ،BNP Paribas

بقيمــة الصيــن"  لـ"بنــك  زرقــاء  ســندات   إصــدار 

942.5 مليون دوالر أمريكي.

المنــاخ" "ســندات  مبــادرة  لبيانــات   ووفًقــا 

)Climate Bonds Initiative(، ارتفــع إجمالــي إصدارات 

الســندات الخضــراء فــي 2021 إلــى أكثــر مــن 350 مليــار 

دوالر، متجــاوزة اإلجمالــي القياســي لعــام 2020.

ورغــم أّن أكثــر مــن 95٪ مــن صفقــات التمويــل البيئــي 

الدوليــة  "الرابطــة  القتراحــات  وفًقــا  تمــت   2020 فــي 

المســتثمرين  بعــض  فــإّن  المــال"،  رأس  لســوق 

أشــاروا إلــى أن الســندات الخضــراء -واألنــواع األخــرى 

إلــى  تفتقــر  باالســتدامة-  المرتبــط  التمويــل  مــن 

القواعــد القابلــة للتنفيــذ؛ لضمــان اســتخدام األمــوال 

الشــركات  أّن  إلــى  المنشــود، مشــيرين  النحــو  علــى 

التــي تصــدق علــى الســندات الخضــراء ال تخضــع ألي 

ســلطة رســمية فــي الواليــات المتحــدة، فضــًلا عــن 

أّن المطبوعــات علــى بعــض الســندات تنــص علــى 

ــه لــن يتــم بالضــرورة تحويــل كل األمــوال التــي يتــم  أن

إلــى المشــروعات البيئيــة. جمعهــا 
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كنــز  المحيطــات"..  "طاقــة  برايــس:  أويــل 
ُمهمــل

١١ فبراير ٢٠٢١

ــل برايــس" للكاتــب "أليكــس  ــاول يشــير مقــال "أوي تن

كان  المتجــددة  الطاقــة  قطــاع  أن  إلــى  كيمانــي" 

علــى  المترتبــة  اآلثــار  مواجهــة  فــي  صمــوًدا  األكثــر 

جائحــة "كورونــا"، مــع تســجيل اســتثمارات الطاقــة 

قياســيا  رقًمــا   2020 عــام  بنهايــة  العالميــة  النظيفــة 

بعــام  9٪، مقارنــة  بلــغ  بنمــو  دوالر،  مليــار   501.3 بلــغ 

2019، واســتحوذت الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح 

والســيارات الكهربائيــة علــى النصيــب األكبــر مــن هــذه 

فــي  االســتثمارات  حجــم  بلــغ  فيمــا  االســتثمارات، 

ــون  ــا احتجــاز الكرب ــا الهيدروجيــن وتكنولوجي تكنولوجي

4.5 مليــارات دوالر. نحــو   2020 بنهايــة  وتخزينــه 

وعلــى الرغــم مــن ذلــك، حــذرت "مؤسســة بلومبــرج نيو 

إنيرجــي فاينانــس" مــن احتماليــة عــدم قــدرة العالــم 

علــى تحقيــق أهدافــه المناخيــة فــي الوقــت المحــدد؛ 

لتجنــب اآلثــار الكارثيــة لتغيــر المنــاخ إذا اســتمر فــي 

تجاهــل تطويــر تقنيــات إنتــاج الهيدروجيــن، واحتجــاز 

الكربــون وتخزينــه، باإلضافــة إلــى طاقــة المحيطــات.

وقــدرت "الوكالــة الدوليــة للطاقة المتجــددة" إمكانات 

ســاعة  تيــراوات/  ألــف   29.5 بحوالــي  األمــواج  طاقــة 

ســنويا، ممــا يعنــي أن طاقــة المحيــط وحدهــا يمكنهــا 

نظريــا تلبيــة احتياجــات العالــم بأســره مــن الطاقــة، 

وعلــى الرغــم مــن ذلــك، مثلــت طاقــة المــد والجــزر 

الطاقــة  فــي مزيــج  األمــواج نســبة ضئيلــة  وطاقــة 

العالمــي، فعلــى ســبيل المثــال، تمتلــك أوروبــا أحــد 

ا، ومــع ذلــك،  أكثــر مرافــق طاقــة المحيطــات تطــوًر

شــكلت طاقــة المحيطــات 0.06٪ فقــط مــن إجمالــي 

الكهربــاء المولــدة فــي االتحــاد األوروبــي.

وعلــى الرغــم مــن ذلــك، قــد تكــون هــذه نقطــة تحــول 

الطاقــة  مصــدر  لتصبــح  والجــزر،  المــد  طاقــة  نحــو 

الطاقــة  مصــادر  منافســة  فــي  وتبــدأ  الســائد، 

المتجــددة األخــرى، مثــل الطاقــة الشمســية وطاقــة 

الريــاح، خصوًصــا مــع إقــرار االتحــاد األوروبــي بأنــه مــن 

بكثيــر  أكبــر  ا  دوًر الزرقــاء  الطاقــة  تلعــب  أن  المقــدر 

فــي مزيــج الطاقــة لــدى االتحــاد األوروبــي مــع انتقــال 

إلــى الطاقــة النظيفــة. العالــم 

تــزال اســتراتيجية  أنــه بينمــا ال  ومــن الجديــر بالذكــر 

بشــكل  تركــز  األوروبــي  باالتحــاد  الخاصــة  الطاقــة 

رئيــس علــى طاقــة الريــاح، فإنهــا ستســعى إلــى تعزيــز 

المحيطــات،  طاقــة  مثــل  األخــرى  الطاقــة  مصــادر 

والجــزر،  المــد  وطاقــة  األمــواج  طاقــة  وتشــمل 

باالتحــاد  الخاصــة  السياســة  لـ"مســودة  فوفًقــا 

الجديــدة  االســتراتيجية  تســتهدف  األوروبــي"، 

 وصــول قــدرة طاقــة الريــاح البحريــة التراكميــة إلــى

 60 جيجــاوات، وأن تتــراوح قــدرة طاقــة المحيطــات بين

ذلــك  وســيمهد   ،2030 عــام  بحلــول  جيجــاوات  و3   1

الطريــق لمزيــد مــن مشــروعات طاقــة الريــاح البحريــة 

الريــاح  طاقــة  قــدرة  لتصــل  المحيطــات،  وطاقــة 

جيجــاوات  و60   300 إلــى  المحيطــات  وطاقــة  البحريــة 

.2050 التوالــي بحلــول عــام  علــى 

الوصــول  اســتهداف  أن  إلــى  اللجنــة  وتشــير  هــذا، 

إلــى 60 جيجــاوات مــن طاقــة المحيطــات بحلــول عــام 

2050 ســيتطلب تطويــًرا هائــًلا وســريعا للتكنولوجيــا، 

مقارنــة بــأي تقنيــات طاقــة أخــرى فــي الماضــي.

ويوجــد حاليــا 13 ميجــاوات مــن طاقــة المحيطــات يتــم 

اختبارهــا فــي ميــاه االتحــاد األوروبــي، وعلــى الرغــم مــن 

أن تقنيــات طاقــة المــد والجــزر اقتربــت مــن مرحلــة 

التســويق، فــإن تقنيــات طاقــة األمــواج مــا زالــت فــي 

مرحلــة البحــث والتطويــر، وبالتالــي، ســيتعين تدفــق 
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الكثيــر مــن االســتثمارات إلــى هــذا القطــاع لتحقيــق 

هــذا الهــدف الطمــوح، ومــن الجديــر بالذكــر أن تقنيــات 

فــي  والجــزر  المــد  وطاقــة  األمــواج  طاقــة  مــن  كل 

 3.84 بقيمــة  اســتثمارات  جــذب  فــي  نجحــت  أوروبــا 

بيــن  والتطويــر  البحــث  مجــال  فــي   يــورو  مليــارات 

عامــي 2007 و2019، ومعظمهــا –بمــا يمثــل 2.74 مليــار 

يــورو- جــاءت مــن مصــادر خاصــة.

وتعمــل حاليــا منظمــة "أنظمــة طاقــة المحيطــات

Ocean Energy Systems"، ضمــن "برنامــج التعــاون 

التقنــي للوكالــة الدوليــة للطاقــة"، علــى مــدار الســاعة؛ 

لتجميــع كل األبحــاث الازمــة لدعــم وتطويــر تقنيــات 

طاقــة المحيطــات وتبنيهــا علــى نطــاق واســع فــي 

المســتقبل القريــب.

هــذا، وتؤكــد المنظمــة الحاجــة إلــى إجــراء تخفيضــات 

طاقــة  لتقنيــات  الازمــة  التكاليــف  فــي  كبيــرة 

المحيطــات، حتــى تتمكــن مــن التنافــس بنجــاح مــع 

التقنيــات األخــرى منخفضــة الكربون، حيث يســتهدف 

االتحــاد األوروبــي خفــض تكلفــة طاقــة المــد والجــزر 

إلــى 01.0 يــورو لــكل كيلوواط/ســاعة، وخفــض تكلفــة 

لــكل كيلوواط/ســاعة  يــورو   51.0 إلــى  طاقــة األمــواج 

بحلــول عــام 0302؛ ممــا يجعلهــا قــادرة علــى المنافســة 

هــذه  كانــت  إذا  خصوًصــا  األحفــوري،  الوقــود  مــع 

المصــادر التقليديــة ملزمــة بالدفــع مقابــل االنبعاثــات 

الناتجــة عنهــا.

وباإلضافــة إلــى كــون طاقــة المحيطــات مــن مصــادر 

الطاقــة النظيفــة والمتجــددة، فــإن الحصول عليها ال 

يتطلــب ســوى مســاحة صغيــرة مــن األراضــي مقارنــة 

بمصــادر الطاقــة األخــرى، لــذا؛ فــإن البلــدان الصغيــرة 

الســواحل  مــن  شاســعة  بمســاحات  تتمتــع  التــي 

للتنافــس  والجــزر  المــد  طاقــة  اســتخدام  يمكنهــا 

مــع الــدول الغنيــة، مثــل الواليــات المتحــدة والصيــن 

والهنــد، التــي يمكــن أن تخصــص مســاحات شاســعة 

الشمســية  الطاقــة  لمشــروعات  األراضــي  مــن 

وطاقــة الريــاح.

ومــن الجديــر بالذكــر أن إســكتلندا هــي الدولــة الوحيــدة 

فــي مجــال طاقــة  كبيــًرا  ا  التــي حققــت حاليــا تطــوًر

بإمكانــات  إســكتلندا  تتمتــع  حيــث  المحيطــات، 

طبيعيــة هائلــة بفضــل تيــارات المــد والجــزر الثقيلــة، 

والتــي يمكــن اســتغالها بســهولة، كمــا تتمتــع بأكبــر 

مجموعــة مــن توربينــات المــد والجــزر تحــت ســطح 

 - جيــن  "مــاي  شــركة  أن  إلــى  باإلضافــة  هــذا  البحــر، 

neGyeM"، أكبــر محطــة لطاقــة المــد علــى مســتوى 

العالــم، تخطــط إلــى زيــادة عــدد التوربينــات بشــكل 

كبيــر.

وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن هنــاك بلداًنــا أخــرى رائــدة 

كنــدا  مثــل  المحيطــات،  تقنيــات طاقــة  فــي تطويــر 

والمملكــة المتحــدة، حيــث ترتفــع بهمــا نطاقــات المد 

والجــزر، وتخطــط كنــدا إلنشــاء عــدد مــن محطــات 

توليــد طاقــة المــد والجــزر علــى طــول ســاحل المحيــط 

"نوفــا  فــي مقاطعــة  األطلســي، وبشــكل أساســي 

سكوشــا"، كمــا تمتلــك المملكــة المتحــدة أكثــر مــن 02 

مشــروًعا فــي طــور اإلعــداد، ورغــم ذلــك ال يــزال بعض 

هــذه المشــروعات فــي طــور البحــث والتطويــر.

الوقــت نفســه، تشــجع الصيــن توليــد طاقــة  وفــي 

تمثــل  كبيــرة  تغذيــة  تعريفــة  بتقديــم  والجــزر،  المــد 

ثاثــة أضعــاف ســعر الوقــود األحفــوري، وبالنســبة 

"إدارة  صرحــت  األمريكيــة،  المتحــدة  للواليــات 

تفتقــر  البــاد  بــأن  األمريكيــة"  الطاقــة  معلومــات 

طاقــة  مــن  لاســتفادة  المناســبة  المواقــع  إلــى 

بتقنيــات  االكتفــاء  عليهــا  وســيتعين  المحيطــات، 

أخــرى منخفضــة االنبعاثــات الكربونيــة، مثــل الطاقــة 

بمــا  الحيــوي،  والوقــود  الريــاح  وطاقــة  الشمســية 

أفضــل. تنافســية  ميــزة  مــن  فيهــا 
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وول سـتريت جورنـال: تفاقـــم أزمـة البالستيك 
بالمحيطـــات

٢5 يوليو ٢٠٢٠

سلط المقال الذي حررته السيدة "صابيرا شودوري" 

)Saabira Chaudhuri(، الضــوء علــى دراســة أكاديميــة 

يمكــن  للباســتيك  الســنوي  التدفــق  أن  وجــدت 

إلــى  ثــاث مــرات تقريًبــا مــن عــام 2016  أن يتضاعــف 

عــام 2040، وإذا وفــت الشــركات والحكومــات بجميــع 

فإنهــا  الباســتيكية،  النفايــات  لمعالجــة  التزاماتهــا 

حينهــا ستســتطيع تقليــل الكميــة الُمتوقعــة لعــام 

2040 بنســبة 7٪ فقــط.

وهمــا  الدراســة،  مؤلفــي  أن  بالذكــر   الجديــر  ومــن 

 ،)Pew Charitable Trust( الخيريــة"  "بيــو  مؤسســة 

"سيســتميك"  االســتدامة  استشــارات  وشــركة 

اإلجــراءات  مــن  مجموعــة  حــددا   ،)Systemiq Ltd(

لوقــف تدفــق النفايــات الباســتيكية، ودعتــا الشــركات 

والحكومــات إلــى ِفعــِل المزيــد للحــد مــن اســتخدام 

ر المؤلفــان  الباســتيك، عــاوًة علــى ذلــك، فقــد طــوَّ

توريــد  لسلســلة  نوعــه،  مــن  األول  ُيعــد  نموذًجــا، 

الباســتيك العالميــة -مــن اإلنتــاج إلــى االســتهاك- 

مــن  خبيــًرا   17 مــن  والمدخــات  البيانــات  باســتخدام 

مختلفــة. مناطــق 

إن  النفايــات:  مــن  الحــد  عــن  المدافعــون  ويقــول 

االلتزامــات التــي وفــت بها الشــركات حتى اآلن ليســت 

كافيــة؛ ألنهــا تركــز علــى إعــادة تدويــر الباســتيك، بــدًلا 

األســاس،  مــن  واســتخدامه  تصنيعــه  تقليــل  مــن 

فشركات مثل "وولمارت" )Walmart Inc(، و"نستله" 

 )Procter & جامبــل"  آنــد  و"بروكتــر   )Nestle SA(

مــن  للتخلــص  تخطــط  إنهــا  قالــت:   Gamble Co(

الضروريــة، واســتخدام حاويــات قابلــة  التعبئــة غيــر 

أكثــر إلعــادة التعبئــة، لكــن القليــل مــن تلــك الشــركات 

لــم ُيحــدد أهدافــا يمكــن قياســها فــي هــذا الصــدد.

أكبــر  وإندونيســيا  الصيــن  تكــون  أن  الُمرجــح  ومــن 

إلــى  تصــل  التــي  الباســتيكية  للمــواد  مصدريــن 

ثلــث  مــن  أكثــر  عــن  لمســؤوليتهما  المحيطــات؛ 

والمخلفــات  واألكيــاس  الباســتيكية  الزجاجــات 

األخــرى التــي يتــم إلقاؤهــا فــي البحــر، وفًقــا لدراســة 

 Jenna( جامبيــك"  "جينــا  ِقبــل  مــن   2015 عــام  نشــرت 

جورجيــا. جامعــة  فــي  بيئيــة  مهندســة   ،)Jambeck

الصيــن  اتخــذت  الماضييــن،  العاميــن  مــدى  وعلــى 

خطــوات كبيــرة لتحســين إدارة النفايــات، بمــا فــي ذلك 

حظــر اســتيراد الباســتيك، وغيــره مــن النفايــات، مــن 

البلــدان المتقدمــة مثــل الواليــات المتحــدة األمريكيــة، 

التــي شــحنت لعقــود الكثيــر مــن نفاياتهــا للخــارج، وقد 

فرضــت إندونيســيا قيودهــا الخاصــة علــى القمامــة 

القادمــة مــن الخــارج، فــي حيــن أن المشــرعين فــي 

طــرق  إليجــاد  األمريكيــة ســعوا  المتحــدة  الواليــات 

ــاد؛  ــي للمخلفــات بالب ــر المحل لتحســين إعــادة التدوي

ــر. ــاب أســواق التصدي نظــًرا لغي
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ثالثًا: االقتصاد البرتقالي

 Netflix لشــركة  يمكــن  هــل  اإليكونومســت: 
الحفــاظ علــى ثقافــة االبتــكار فــي ظــل نموهــا 

بشــكل أكبــر وأكثــر عالميــة؟

١٠ سبتمبر ٢٠٢٠

طرحهــا  منــذ   Netflix شــركة  ســهم  ســعر  ارتفــع 

ضعــف،   500 بمقــدار   ،2002 عــام  فــي  العــام  لاكتتــاب 

وأصبحــت فــي المراكــز العشــرة األولــى، كمــا صــرح 

"هاســتينغز"، الرئيس التنفيذي للشــركة، بأن الشــركة 

هــذا العــام تفوقــت علــى ديزنــي لتصبــح شــركة الترفيــه 

األكثــر قيمــة فــي العالــم.

ومــن ثــم، يطــرح تســاؤال: هــل قاعــدة "عــدم وجــود 

ناشــئة  مــن شــركة   Netflix لتحويــل  قــادرة  قواعــد" 

فــي كاليفورنيــا إلــى شــركة عالميــة لعــرض األعمــال 

 Netflix فيهــا  واجهــت  مــرة  كل  ففــي  التجاريــة؟ 

عليهــا،  للتغلــب  ذكيــة  طريقــة  وجــدت  مشــكات، 

الخاصــة،  برامجهــا  إنتــاج  فــي   Netflix بــدأت  حيــث 

واســتمرت فــي التوســع حتــى وصلــت إلنتــاج األفــام 

الطويلــة. الروائيــة 

وتتعــرض ثقافــة "عــدم وجــود قواعــد" لتحديــات علــى 

المســتوى الداخلــي والخارجــي، وذلــك كمــا يلــي: 

علــى  الحفــاظ  الصعــب  مــن  الداخليــة:  التحديــات 

توســع  ظــل  فــي  للعامليــن  الهرمــي  التسلســل 

العاملــة  القــوة  تضخمــت  فقــد  المتزايــد،  الشــركة 

ــا خــال خمــس ســنوات، حيــث  أربعــة أضعــاف تقريب

ــر مــن 2200 موظــف، بمــن فيهــم العاملــون  بلغــت أكث

موظــف   400 مــن  أقــل  كانــت  أن  بعــد  المؤقتــون، 

القواعــد  غيــاب  أن  مــن  الرغــم  وعلــى   ،2015 عــام  فــي 

الصريحــة يوفــر مرونــة، إال أن األمــر يســتغرق وقتــا 

طويــا يمكــن اســتثماره فــي إتقــان منتــج آخــر؛ لذلــك 

انخفضــت اإليــرادات لــكل عامــل بنســبة 7٪ عــن عــام 

 .2015

كورونــا  فيــروس  ظهــور  الخارجيــة:  التحديــات 

المســتجد منــع تبــادل األفــكار، وأجبــر الموظفيــن علــى 

العمــل مــن المنــزل، بمــا صعــب مــن عمليــة تقييــم 

األفــراد مــن خــال برنامــج زووم، فقــد صــرح الســيد 

"هاســتينغز" هــذا األســبوع بأنــه ال يــرى "أي إيجابيــات" 

للعمــل فــي المنــزل.

فــي  وممثلوهــم   Netflix مســاهمو  يثــق  وأخيــرا، 

مجلــس اإلدارة فــي قــدرة الســيد "هاســتينغز" علــى 

التغلــب علــى هــذه التحديــات، فلقــد أعطاهــم الكثيــر 

مــن األســباب للثقــة فــي إدارتــه.



82

فوريــن أفيــرز: هــل تنجــح كوريــا الجنوبيــة فــي 
ــا؟ غــزو العالــم ثقافيًّ

١4 أكتوبر ٢٠٢١

ســلَّطت الكاتبــة "ســو مــي تيــري"، فــي مقالهــا الــذي 

نشــره موقــع "فوريــن أفيــرز"، الضــوء علــى مسلســل 

"لعبــة الحبــار"  "Squid Game"الكــوري الجنوبــي الجديــد 

الــذي أصبــح المسلســل األكثــر شــعبية داخــل 90 دولــة 

علــى  عرضــه  أثنــاء  المتحــدة-  الواليــات  بينهــا  –مــن 

عــن  المسلســل  يحكــي  حيــث  نيتفليكــس،  شــبكة 

مجموعــة مــن األشــخاص المثقليــن بالديــون الذيــن 

ماليــة  بجائــزة  للفــوز  فــي مســابقة مميتــة  يتبــارون 

ــرة، وقــد عكــس المسلســل قضيــة الامســاواة  كبي

فــي الدخــل.

وأفــادت الكاتبــة بــأن كوريــا الجنوبيــة قــد باتــت تمتلــك 

ــم،  ــن حــول العال قــوة ناعمــة تحظــى بإعجــاب الكثيري

ويعتبــر مسلســل "لعبــة الحبــار" أحــدث منتــج ثقافــي 

كــوري جنوبــي يجتــاح العالــم، إذ يتمتــع اإلنتــاج الكــوري 

أيضــا  باإلضافــة  هــذا  غيــر مســبوق،  عالمــي  بنجــاح 

 ،BTS  إلــى فرقــة موســيقى البــوب الكوريــة الجنوبيــة

وفيلــم "الطفيلــي" الــذي يعتبــر أول فيلــم بلغــة أجنبيــة 

يفــوز بجائــزة األوســكار ألفضــل فيلــم فــي عــام 2020.

وفــي هــذا الســياق، أوضحــت الكاتبــة أن تفــوق ثقافــة 

ــا جــاء نتيجة جهد  كوريــا الجنوبيــة وذيــوع صيتهــا عالميًّ

حكومــي طويــل األجــل لدعــم الصناعــات الثقافيــة، ال 

ســيما الدراميــة والســينمائية، والتــي نجحــت بدورهــا 

فــي تعزيــز النمــو االقتصــادي للدولــة، فضــًلا عــن دعــم 

قوتهــا الناعمــة عالميــا، األمــر الــذي يؤهلهــا للقيــام 

بــدور أكبــر فــي السياســة الدوليــة المعاصــرة.

الكــوري  الرئيــس  أن  إلــى  االنتبــاه  الكاتبــة  ولفتــت 

الســلطة  تولــى  الــذي  جونــج"  داي  "كيــم  الجنوبــي 

مــن  "ســيول"  مــع معانــاة  -بالتزامــن   1998 عــام  فــي 

والثقافــة  اإلعــام  جعــل  اآلســيوية-  الماليــة  األزمــة 

ا رئيًســا للنمــو االقتصــادي، حيــث  الشــعبية مصــدًر

اســتهدفت إدارتــه زيــادة قيمــة العائــدات الناتجــة عــن 

ــة فــي الرســوم  ــة المتمثل ــة الكوري الصناعــات الثقافي

المتحركــة والمسلســات واألفــام حتــى وصلــت إلــى 

الحكومــة  زادت  كمــا  عاميــن،  خــال  دوالر  مليــار   290

مــن مخصصــات ميزانيــة الصناعــات الثقافيــة حتــى 

 84 إلــى   1998 عــام  فــي  مليــون دوالر   14 مــن  ارتفعــت 

مليــون دوالر فــي عــام 2001.

علــى  الحكومــة  عملــت  ســبق،  مــا  علــى  وعــاوة 

والخــاص،  العــام  القطاعيــن  بيــن  الشــراكة  تعزيــز 

العامــة  العاقــات  شــركات  مــع  فباالشــتراك 

فــي  والســياحة  الثقافــة  وزارة  بــدأت  والتكنولوجيــا، 

الخارجيــة  األســواق  لتنميــة  عمــل  خطــط  تطويــر 

للمسلســات التلفزيونيــة الكوريــة واألفــام واألغانــي 

الشــعبية، وقدمــت قروًضــا لــرواد األعمــال، وعملــت 

علــى تدريــب الفنانيــن الطموحيــن، وقــد حققــت الدولة 

نجاًحــا كبيــًرا بعــد مسلســل "أغانــي الشــتاء" فــي عــام 

2002؛ حيــث زاد عــدد الســياح األجانــب الذيــن يســافرون 

إلــى كوريــا الجنوبيــة بنحــو 75٪ مــن عــام 2003 إلــى عــام 

.2004

قــد  المتعاقبــة  الحكومــات  أن  بالذكــر  الجديــر  ومــن 

اســتفادت مــن هــذا النجــاح، وســعت لزيادتــه عبــر دعم 

تصديــر الســلع الثقافيــة الكوريــة؛ ممــا ســاعد علــى 

تعزيــز النمــو االقتصــادي والصــورة الذهنيــة لكوريــا 

الجنوبيــة، وهــذا النجــاح قــد ســاعد الحكومــة الكوريــة 

علــى تبريرهــا لضــخ ماييــن الــدوالرات لدعــم وزارات 

تمويــل  خــال  مــن  والســياحة،  والرياضــة  الثقافــة 

المشــروعات مــن قبيــل القاعــات والمراكــز الثقافيــة 

العماقــة، كمــا تــم دعــم اإلنتــاج الثقافــي باإلعانــات 

الضريبيــة. والحوافــز 

التقدمــي  إن"،  جــاي  "مــون  الرئيــس  اســتخدم  وقــد 

الــذي تولــى الســلطة فــي عــام 2017، القــوة الناعمــة 

الكوريــة لتحســين مكانــة كوريــا الجنوبيــة الدوليــة مــن 

خــال توســيع عاقــات بــاده مــع دول جنــوب شــرق 

آســيا، حيــث باتــت تلــك المنطقــة مــن أوســع أســواق 

ثقافــة البــوب الكوريــة، بــل إنــه اســتخدم فرقــة البــوب 

دوالر  مليــارات   3.5 بـــ  تســاهم  BTSالتــي  الشــهيرة– 

تعييــن  خــال  مــن  الكــوري-  االقتصــاد  فــي  ســنويا 

القادمــة  لأجيــال  خاصيــن  كمبعوثيــن  أعضائهــا 

المتحــدة. لأمــم  والثقافــة 
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زت  وارتــأت الكاتبــة أن القــوة الناعمــة الكوريــة قــد عــزَّ

مــن التحالــف العســكري طويــل األمــد بينهــا وبيــن 

الشــركات  أن  إلــى  أشــارت  كمــا  المتحــدة،  الواليــات 

 Hyundai Kiaو  LGو  Samsung و  الكوريــة علــى غــرار 

باتــت جــزًءا مــن الحيــاة اليوميــة األمريكيــة، فقــد أظهــر 

اســتطاع مؤسســة جالــوب أن 77٪ مــن األمريكييــن 

الجنوبيــة،  كوريــا  عــن  إيجابيــة  نظــر  وجهــة  لديهــم 

ــًة بـــ46٪ فقــط فــي عــام 2003. مقارن

عــاوًة علــى ذلــك، رأت الكاتبــة أن القــوة الناعمــة قــد 

ســاعدت أيًضــا علــى تغييــر طبيعــة المجتمــع الكــوري 

ــه مــن المرجــح أن يطمــح الشــباب  ــي، حيــث إن الجنوب

الكــوري الجنوبــي إلــى وظائــف فنيــة وإبداعيــة بعيــًدا 

عــن الوظائــف التقليديــة فــي الشــركات الكبــرى؛ ممــا 

سيســاعدها علــى االنتقــال مــن اقتصــاد يرتكــز علــى 

الصناعــات الثقيلــة إلــى اقتصــاد يرتكــز علــى الصناعات 

الثقافيــة واإلبداعيــة.

إمكانيــة اســتخدام  إلــى  االنتبــاه  الكاتبــة  لفتــت  كمــا 

حقــوق  لتعزيــز  الناعمــة  لقوتهــا  الجنوبيــة  كوريــا 

ودعــم  االقتصاديــة،  التنميــة  وتشــجيع  اإلنســان، 

اليابــان  الديمقراطيــة العالميــة -علــى غــرار كل مــن 

ــى  ــادة اإلنفــاق عل ــق زي ــات المتحــدة- عــن طري والوالي

الجنوبيــة  كوريــا  تــزال  ال  إذ  التنمويــة؛  المســاعدات 

فــي  الغنيــة  الحكومــات  بيــن  متدنيــة  مرتبــة  تحتــل 

النســبة التــي تخصصهــا للمســاعدات التنمويــة مــن 

اإلجمالــي. المحلــي  الناتــج 

ــدت الكاتبــة أن كوريــا الجنوبيــة بحاجــة اآلن  وختاًمــا، أكَّ

الناعمــة  لمعرفــة الســبيل األمثــل لتســخير قوتهــا 

لتحقيــق أهــداف السياســة الخارجيــة، وهذا ما يتطلب 

منهــا أن تحــدد مــا إذا كانــت ترغب في اســتمرار تصدير 

ســلعها الثقافيــة للتســلية والترفيــه، أم تريــد أيًضــا 

تصديــر قيمهــا الديمقراطيــة، مشــيرة إلــى أنــه بإمــكان 

ــر ثقافتهــا لجارتهــا الشــمالية،  ــة تصدي ــا الجنوبي كوري

الســلمي  التوحيــد  إعــادة  علــى  ذلــك  يســاعد  وقــد 

النمــوذج  جعــل  خــال  مــن  الكوريــة  الجزيــرة  لشــبه 

الكــوري الجنوبــي أكثــر جاذبيــة لمواطنــي بيونــج يانــج.
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رابًعا: االقتصاد البنفسجي

األكثــر  هــن  النســاء  جورنــال:  ســتريت  وول 
"كوفيــد-١9" ظــل  فــي  للوظائــف  فقدانًــا 

١5 يوليو ٢٠٢٠

كتبــت "لوريــن ويبــر" مقــاًلا فــي "وول ســتريت جورنــال" 

تناولــت فيــه زيــادة فقــدان النســاء لوظائفهــن فــي 

ظــل جائحــة "كوفيــد-19" وتأثيراتهــا الســلبية، مشــيرة 

إلــى أن التأثيــر الســلبي علــى هــؤالء النســاء سيســتمر 

الذيــن  األشــخاص  أن  خاصــة  زمنيــة طويلــة،  لفتــرة 

يفقــدون وظائفهــم ال يخســرون فقــط أجــر الوظيفــة، 

كانــت  التــي  الرواتــب  زيــادات  معــه  يخســرون  بــل 

ســتحدث لــو بقــوا فــي العمــل لســنوات أكثــر، كمــا 

التقاعديــة،  معاشــاتهم  مــن  كبيــًرا  جــزًءا  يفقــدون 

ولكــن بعــض النســاء يفعلــن ذلــك –فــي رأي الكاتبــة- 

ألن نــداء الواجــب المنزلــي يتفــوق علــى أهميــة العمــل 

بالنســبة لبعضهــن.

وتوضح الكاتبة أن التوفيق بين العمل واألســرة بات 

شــبه مســتحيل بالنســبة للنســاء العامــات فــي زمــن 

الجائحــة؛ ألن إغــاق المــدارس ودور الحضانــة قــد أجبر 

المزيــد مــن النســاء العامــات علــى البقــاء فــي المنزل 

لســاعات أطــول لرعايــة أبنائهــن، فاضطــر بعضهــن 

إلــى اتخــاذ القــرار الصعــب بالتخلــي نهائيــا عــن العمــل، 

ولجــأ البعــض اآلخــر منهــن إلــى تقليــص عــدد ســاعات 

باحتمــال حــدوث  الرغــم مــن علمهــن  العمــل، علــى 

دخولهــن  علــى  بالســلب  يؤثــر  المــدى  طويــل  ضــرر 

ووظائفهــن، ويــرى المقــال أن إعــادة فتــح االقتصــاد 

بــدون الفتــح الكامــل للمــدارس ودور رعايــة األطفــال 

تحــت ســن الدراســة، هــو أســوأ مــا يمكــن أن يواجــه 

اآلبــاء واألمهــات، وبالطبــع فالتأثيــر ســيكون أســوأ 

علــى النســاء لأســباب الســابق توضيحهــا.

وتشــير الكاتبــة إلــى انتظــار أوليــاء األمــور للقــرارات 

والمقاطعــات  الواليــات  ســلطات  ســتتخذها  التــي 

القــادم،  الخريــف  المــدارس فــي  إعــادة فتــح  بشــأن 

صــدر  المثــال-  ســبيل  -علــى  نيويــورك  مدينــة  ففــي 

قــرار دمــج نظــام التعلــم مــن بعــد مــع النظــام القديــم 

بحضــور الطــاب فــي المــدارس لبعــض الوقــت، بينما 

يبــدأ الطــاب فــي مدينتــي "لــوس أنجلــوس" و"ســان 

دييغــو" العــام الدراســي عبــر اإلنترنــت.

ــى أن إعــادة فتــح االقتصــاد  ويلفــت المقــال النظــر إل

يلحــق ضــرًرا  الحضانــة  ودور  المــدارس  فتــح  بــدون 

ــه  ــا لمســح أجرت ــه -وفًق ــًلا بالنســاء العامــات؛ ألن هائ

شــركة )Willis Towers Watson (- المتخصصــة فــي 

أربــاب  مــن  أن 6٪ فقــط  تبيــن  األعمــال، فقــد  إدارة 

رعايــة  خدمــة  لديهــن  للعامــات  يقدمــون  العمــل 

 ٪19 يوفــر  فيمــا   ،2020 عــام  فــي  المدعومــة  األطفــال 

ــة األطفــال  فقــط مــن أصحــاب العمــل خدمــات رعاي

لديهــن. للعامــات  االحتياطيــة  أو  الطارئــة 

علــى  الواقــع  الظلــم  إلــى  الكاتبــة  أشــارت  وختاًمــا، 

النســاء العامــات فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة، 

فوفًقــا لبيانــات مكتــب اإلحصــاء األمريكــي، يتضــح أن 

70٪ مــن األســر التــي يعمــل بهــا الزوجــان، يتقاضــى 

ا أعلــى مــن أجــور زوجاتهــم  الرجــال المتزوجــون أجــوًر

العامــات، كمــا أن المديريــن يتســاهلون مــع الرجــال 

أكثــر مــن النســاء عنــد العمــل مــن المنــزل. عــاوة 

علــى ذلــك، يقضــي النســاء وقتــا أطــول فــي أعمــال 

المنــزل مــن الرجــال، فوفًقــا لمســح أجرتــه "مجموعــة 

بوســطن االستشــارية" تبيــن أن النســاء يقضيــن –

األعمــال  فــي  أســبوعيا  ســاعة   15 المتوســط-  فــي 

المنزليــة أكثــر مــن الرجــال.
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اإليكونومســت: الوبــاء يــؤدى إلــى خــروج عــدد 
كبيــر مــن النســاء مــن القــوى العاملــة

٢5 فبراير ٢٠٢١

ــا المســتجد ألول مــرة  ــروس كورون عندمــا انتشــر في

فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي العــام الماضــي، 

أعمارهــم  تتــراوح  الذيــن  المشــتغلين  عــدد  تقلــص 

بيــن 25 و54 عاًمــا بنســبة 13٪ بيــن ينايــر وأبريــل 2020، 

وبحلــول ينايــر 2021، تراجعــت نســبة أعداد المشــتغلين 

بحوالــي 5٪ مقارنــة بينايــر 2020، وقــد ظهــر انخفــاض 

عــدد المشــتغلين بشــكل أكبــر بيــن األســر ذات الدخل 

المنخفــض واألســر ذات البشــرة الســمراء.

مــن  النســاء  خــروج ماييــن  إلــى  الجائحــة  أدت  كمــا 

القــوى العاملــة كليــا، وكان أداء النســاء األمريكيــات 

الغنيــة األخــرى. هــذا،  الــدول  أســوأ مــن مثيلــه فــي 

ويعــد انخفــاض معــدل مشــاركة النســاء األمريكيــات 

فــي القــوى العاملــة بالنســبة لمعــدل الذكــور، مــن 

بمنظمــة  األعضــاء  الــدول  بيــن  االنخفاضــات  أكبــر 

والتنميــة. االقتصــادي  التعــاون 

المــرأة  وضــع  لتدهــور  محتمــان  ســببان  وهنــاك 

الوبــاء: أثنــاء  العاملــة 

فــي  أكبــر  بشــكل  المــرأة  عمــل  هــو  األول:  الســبب 

قطاعــات الخدمــات، والتــي كانــت األكثــر تضــرًرا مــن 

دراســة  وجــدت  فقــد  بالجائحــة،  المرتبطــة  القيــود 

دجانكــوف"  "ســيميون  أعدهــا  اقتصــاًدا،   44 تشــمل 

و"بينــي غولدبــرغ" و"إيفــا زانــغ" مــن معهــد بيترســون 

لاقتصــاد الدولــي و"مــاري هايانــد" مــن البنــك الدولي، 

والفجــوة  التوظيــف  أنمــاط  بيــن  ارتباًطــا  هنــاك  أن 

بيــن الجنســين فيمــا يتعلــق بالتعطــل أثنــاء الوبــاء، 

حيــث يبــدو أن فيــروس كورونــا كان لــه أكبــر تأثيــر فــي 

األماكــن التــي يعمــل فيهــا المزيــد مــن النســاء فــي 

قطاعــات الخدمــات، حيــث يتمتــع العاملــون فــي تلــك 

القطاعــات بــدوام جزئــي وبحمايــة قانونيــة أقــل.

الســبب الثانــي: هــو تفضيــل األمهــات رعايــة األطفال، 

فقــد تــم إغــاق 42٪ مــن مراكــز رعايــة األطفــال فــي 

مفتوحــة،  كانــت  المراكــز  مــن  و٪21   ،2020 ديســمبر 

ولكنهــا كانــت مقيــدة بســاعات عمــل محــددة؛ ممــا 

أدى إلــى انخفــاض نســبة النســاء المشــاركات فــي 

القــوى  العاملــة )أي: ســواء فــي العمــل أو يبحثــن 

عــن عمــل( بمقــدار 2.2 نقطــة مئويــة فــي العــام حتــى 

ــر 2021، ولكــن التراجــع فــي تلــك النســبة كان بأكثــر  يناي

كان  اللواتــي  األمهــات  بيــن  مئويــة  نقــاط  أربــع  مــن 

أعــوام،  وســتة  عاميــن  بيــن  أطفالهــن  أصغــر  عمــر 

ومــن الجديــر بالذكــر أن إغــاق المــدارس فــي ســبتمبر 

قــد ارتبــط بخســارة ســوق العمــل لحوالــي 1.6 مليــون 

طبقــا  وذلــك  العامــات،  األمهــات  مــن  موظفــة 

 Evercore مــن شــركة Ernie Tedeschi لتحليــل أجرتــه

االستشــارية.  isi

اللقاحــات  وتوافــر  االقتصــاد  تعافــي  فمــع  وأخيــرا، 

والوظائــف ســيعود العديــد مــن النســاء إلــى العمــل، 

ولكــن المشــكلة تكمــن فــي أن النســاء اللواتــي تركــن 

العمــل لفتــرة طويلــة، قــد يجــدن صعوبــة أكبــر فــي 

العــودة إلــى العمــل.
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مشــاركة  نســب  انخفــاض  اإليكونومســت: 
بالهنــد العمــل  ســوق  فــي  النســاء 

6 فبراير ٢٠٢١

كشــف  تقريــًرا  "اإليكونومســت"  صحيفــة  نشــرت 

انخفــاض نســب مشــاركة النســاء فــي ســوق العمــل 

فــي الهنــد، رغــم اقتــراب أعــداد القــوى العاملــة هنــاك 

األول  المركــز  صاحبــة  الصيــن،  فــي  نظيرتهــا  مــن 

عالميــا مــن حيــث التعــداد الســكاني.

وكانــت منظمــة العمــل الدوليــة قــد أعلنــت فــي عــام 

2019، أن ُخمــس النســاء البالغــات فــي الهنــد فقــط 

عليهــا،  الحصــول  إلــى  يســعين  أو  وظيفــة  لديهــن 

فــي  أخمــاس  ثاثــة  إلــى  النســبة  تلــك  ترتفــع  بينمــا 

الصيــن.

فقــدت  التــي  الحــاالت  أبــرز  أن  الصحيفــة  وأكــدت   

"كورونــا"  جائحــة  انتشــار  بعــد  الهنــد  فــي  الوظائــف 

ظــروف  أجبــرت  حيــث  هنــاك،  النســاء  بيــن  كانــت 

إغــاق المــدارس النســاَء علــى تــرك العمــل لرعايــة 

أطفالهــن.

وأضافــت الصحيفــة أنــه مــن غيــر المرجــح أن تتخــذ 

الدولــة الهنديــة خطــوات جــادة من أجــل زيادة توظيف 

النســاء فــي الهنــد، حيــث وصفــت الصحيفــة الحكومَة 

الهنديــة بأنهــا "شــديدة التحيــز ضــد عمــل المــرأة"؛ 

حيــث تبلــغ نســبة موظفــي الحكومــة المركزيــة مــن 

النســاء 11٪ فقــط.

التحديــات،  تلــك  رغــم  أنــه  إلــى  الصحيفــة  وأشــارت 

فــإن النســاء فــي الهنــد يقدمــن مســاهمات كبيــرة 

بالتجزئــة،  البيــع  مثــل  المجــاالت،  مــن  العديــد  فــي 

مؤكــدة أن اتجــاه الحكومــة الهنديــة الفتتــاح المزيــد 

ــة للســيدات  ــع قــد يوفــر وظائــف إضافي مــن المصان

هنــاك.
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خامًسا: االقتصاد الفضي 

وول ســتريت جورنــال: جائحــة "كوفيــد-١9" تزيــد 
الفجــوة الرقميــة لكبــار الســن فــي الصيــن

4 ديسمبر ٢٠٢٠

ــو ")Eva Xiao(  مقــاًلا يســلط الضــوء  كتبــت "إيفــا زاي

علــى شــروع الصيــن فــي تبنــي شــكل تقليــدي مبســط 

يناســب المســنين للتعامــات الحياتيــة، فضــًلا عــن 

التعامــات الرقميــة التــى قــد ال تائــم البعــض، ويذكــر 

المقــال أن الصيــن شــرعت فــي طــرح تدابيــر جديــدة 

لمســاعدة كبــار الســن، تزامًنــا مــع معانــاة هــذه الفئــة 

الرقميــة، والتــي أســهم فــى تفاقمهــا  مــن الفجــوة 

ــاء "كوفيــد-19". تفشــي وب

وفــي هــذا الســياق، قــام "مجلــس الدولــة" الصينــي 

التجاريــة  المؤسســات  لدعــوة  وثيقــة  بإصــدار 

والســلطات المحليــة لتبنــي وســائل مســاعدة كبــار 

والتعامــل  النقديــة،  األوراق  قبــول  مثــل:  الســن؛ 

بالبدائــل الورقيــة، إلــى جانــب أكــواد الصحــة الرقميــة 

المســتخدمة لدخــول معظــم األماكــن العامــة، مثــل 

والمكاتــب. التســوق  ومراكــز  المستشــفيات 

األخــرى  الــدول  الصيــن فاقــت  أن  إلــى  إشــارة  وفــي 

فيمــا يتعلــق بالدفــع اإللكترونــي، وهــو مــا أثــار ســخط 

وســائل  ســلطت  التكنولوجيــا،  يســتصعبون  مــن 

ــة المشــكلة  ــى أهمي التواصــل االجتماعــي الضــوء عل

بتزايــد الغضــب إثــر المنشــورات المتداولــة بخصوص 

مــن  وإقصائهــم  الســن  لكبــار  الســيئة  المعاملــة 

والتأميــن  المواصــات  مثــل  العامــة،  الخدمــات 

الجهــات  مــن  الكثيــر  تعامــل  عــدم  بســبب  الطبــي؛ 

بــاألوراق النقديــة أثنــاء فتــرة الوبــاء، باإلضافــة إلــى 

تعامــل البنــوك بخاصيــة التعــرف علــى الوجه، وشــيوع 

اســتخدام األكــواد والهواتــف الذكيــة المتوقفــة علــى 

الكثيــر مــن المتطلبــات الحياتيــة، وهــو مــا ال يســتطيع 

كبــار الســن مواكبتــه.

وفــي هــذا الســياق، قــام "مجلــس الدولــة" باســتبدال 

األكــواد الصحيــة -وهــي أكــواد تربــط الهويــة الوطنيــة 

لــه  لُيســمح  إلظهارهــا  الصحيــة  بحالتــه  للمواطــن 

إصابتــه  عــدم  حــال  فــي  العامــة  المنشــآت  بدخــول 

داخــل  التنقــل  يســتحيل  والتــي  "كوفيــد-19"،  بجائحــة 

شــجع  كمــا  الورقيــة،  بالشــهادات  بدونهــا-  البــاد 

أقــل  تطبيقــات  تبنــي  علــى  التكنولوجيــا  شــركات 

تعقيــًدا لكبــار الســن، مثــل حجــز ســيارات األجــرة عــن 

طريــق ضغطــة زر واحــدة، كمــا ســتطلق الحكومــة 

علــى  وتشــجع  للمســنين،  تثقيفيــة  مبــادرات  أيًضــا 

تطويــر المناهــج الدراســية فــي المــدارس واألحيــاء 

التكنولوجيــة. التطــورات  لتتنــاول 

تزايــد  إلــى أن المســنين فــي  وأخيــًرا، تجــدر اإلشــارة 

تصــل  الســن  كبــار  فئــة  كانــت   2019 ففــي  مســتمر، 

الســكانية،  الكثافــة  خمــس  مــن  يقــرب  مــا  إلــى 

ســن  متخطيــن  نســمة  مليــون   250 يعــادل  مــا  أي 

لتصــل  النســبة  تــزداد  أن  المتوقــع  ومــن  الســتين، 

ــى ثلــث الكثافــة الســكانية بحلــول 2050 أو مــا يقــرب  إل

من 450 مليون نسمة، وفًقا لمسؤول بالصحة.
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سادًسا: االقتصاد األسود

يؤثــر  "كوفيــد-١9"  جورنــال:  ســتريت  وول 
بالســلب علــى االقتصــاد غيــر الرســمي للــدول 

الناميــة

5 أبريل ٢٠٢١

ــج" مقــاًلا فــي صحيفــة "وول  ــج جيون ــون يون كتبــت "إي

ســتريت جورنــال"، ســلطت مــن خالــه الضــوء علــى 

دول  اقتصــادات  علــى  "كوفيــد-19"  جائحــة  تداعيــات 

العالــم النامــي، حيــث يعتمــد الكثيــر مــن ســكان الــدول 

الناميــة علــى قطــاع "االقتصــاد غيــر الرســمي"  -والــذي 

يتضمــن كل األنشــطة االقتصاديــة التــي تحــدث خــارج 

الحكومــة  تقــوم  والــذي  الرســمي،  االقتصــاد  مجــال 

بضبطــه- ويعمــل أكثــر مــن 90٪ مــن القــوى العاملــة 

فــي الــدول الناميــة فــي  ذلــك القطــاع.

وفــي هــذا الســياق، أدت قواعــد التباعــد االجتماعــي، 

التــي  القيــود  مــن  وغيرهمــا  اإلغــاق،  وعمليــات 

فرضتهــا جائحــة "كوفيــد-19"، إلــى زيــادة صعوبــة قيــام 

العمــال -غيــر الرســميين- بإنشــاء مشــروعات تجاريــة 

المــرور منخفضــة فــي  تــزال حركــة  ُمربحــة؛ حيــث ال 

الشــوارع، خاصــًة فــي المناطــق العامــة التــي يتجمــع 

فيهــا البائعــون، وأظهــرت بيانــات التنقل مــن "جوجل" 

أن النشــاط حــول مراكــز النقــل الرئيســة ال يــزال أدنــى 

بنســبة 25٪ فــي تايانــد و63٪ فــي "بالــي" بإندونيســيا، 

و35٪ فــي "نيودلهــي" بالهنــد عــن مســتويات مــا قبــل 

الجائحــة، وهــو مــا يهــدد بتباطــؤ تعافــي اقتصــادات 

البلــدان الفقيــرة، وتــرك العديــد مــن العمــال في ِمحنة 

لفتــرة طويلــة قادمــة، ومــن المتوقــع أن يصــل النمــو 

فــي تايانــد فــي هــذا العــام إلــى 2.7٪ فقــط.

كمــا يشــير المقــال إلــى اختاف تأثيــرات كل من األزمة 

الماليــة 2008-2009 وجائحــة "كوفيــد-19" علــى االقتصــاد 

غيــر الرســمي، حيــث أوضــح"وارن ليكفوانجفــو"، خبيــر 

الثالــث"  كارلــوس  "جامعــة  فــي  العمالــي  االقتصــاد 

فــي "مدريــد" بإســبانيا، أن األزمــة الماليــة لعــام 2008-

2009 أصابــت المديريــن والمتخصصيــن أو "الموظفيــن 

"كوفيــد-19"  أزمــة  ولكــن  البيضــاء"،  الياقــات  ذوي 

أصابــت الخدمــات الرخيصــة التــي تعتمــد علــى إنفــاق 

األفــراد.

تأثيــر  نطــاق  تحديــد  صعوبــة  مــن  الرغــم  وعلــى 

الجائحــة علــى العمالــة غيــر الرســمية –مــن الذيــن هــم 

ــدى الجهــات الرســمية-  ــر ُمســَجلين ل بطبيعتهــم غي

أن  إلــى  توصلــت  الدوليــة  العمــل  منظمــة  فــإن 

العمــال  ذلــك  فــي  بمــا  العالميــة،  العمــل  ســاعات 

غيــر الرســميين، انخفضــت بنســبة 8.8٪ فــي عــام 2020، 

مقارنــة بالعــام الســابق 2019، وأضافــت أن الخســائر 

فــي ســاعات العمــل فــي 2020 كانــت أكبــر بنحــو أربعــة 

أضعــاف مــا كانــت عليه خــال األزمة الماليــة العالمية 

أن  الدولــي  البنــك  أوضــح  لذلــك،  ونتيجــة   ،2009 فــي 

انخفــاض الفــرص المتاحــة للعمــال غيــر الرســميين 

بســبب "كوفيــد-19"، دفــع أكثــر مــن 119 مليــون شــخص 

إلــى هــوة الفقــر الشــديد فــي عــام 2020، وهــي أول زيــادة 

منــذ عــام 1998.

ومــن الجديــر بالذكــر أن تخفيــف إجــراءات اإلغــاق فــي 

العمــال  دخــل  انتظــام  فــي  ســاهم  المــدن،  بعــض 

غيــر الرســميين بشــكل تدريجــي، حيــث يشــهد قطــاع 

المتحــدة  الواليــات  فــي  الرســمي-  -غيــر  االقتصــاد 

انتعاًشــا  األخــرى  االقتصــادات  وبعــض  األمريكيــة، 

ا، لدرجــة أن الُمصنعيــن أصبحــوا غير قادرين على  كبيــًر

مواكبــة تزايــد الطلــب علــى الحواســيب المحمولــة، 

واأللعــاب، وغيرهمــا مــن الســلع.
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وختاًمــا، أشــار المقــال إلــى محاولــة بعــض الحكومــات 

غيــر  العمــال  يواجههــا  التــي  المشــكات  معالجــة 

أســتاذة  بــودرو"،  "لــورا  أوضحــت  حيــث  الرســميين؛ 

لأعمــال  "كليــة كولومبيــا  فــي  المســاعد  االقتصــاد 

التجاريــة"، أن العديــد مــن البلــدان الناميــة خفضــت 

تأثيرهــا  إدراك  بعــد  بســرعة  اإلغــاق  إجــراءات 

"تايانــد"  قدمــت  فقــد  الرســمي،  غيــر  العمــل  علــى 

تكــن  لــم  عامــل،  ماييــن  لثاثــة  نقديــة  مســاعدات 

وقدمــت  االجتماعــي،  الضمــان  برامــج  تشــملهم 

مباشــرة  غذائيــة  ومســاعدة  دخــًلا  "بنجاديــش" 

للعمــال غيــر الرســميين. إضافــًة إلــى ذلــك، أدرجــت 

فيتنــام ألول مــرة العامليــن المســتقلين فــي برامجها 

االجتماعيــة. المســاعدات  بتقديــم  المتعلقــة 

أمريــكا  اقتصــاد  ر  تضــرُّ اإليكونومســت: 
 الالتينيــة بشــدة مــن جــراء فيــروس "كورونــا"

الــــمســـتــجد

١3 مايو ٢٠٢١

فــي  المســتجد  "كورونــا"  فيــروس  جائحــة  تســببت 

العالميــة  الحــرب  منــذ  عالمــي  ركــود  أعمــق  حــدوث 

اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  انكمــش  فقــد  الثانيــة، 

العالمــي بنســبة 3٪ العــام الماضــي، ولكــن كان األداء 

االقتصــادي لمنطقــة أمريــكا الاتينيــة والبحــر الكاريبي 

أســوأ مــن أي منطقــة أخــرى؛ حيــث كان االنكمــاش 

نســبة  وصلــت  فقــد  حــدة،  أكثــر  بهــا  االقتصــادي 

االنكمــاش فــي الناتــج المحلــي بهــا إلــى نحــو ٪7.

الاتينيــة  أمريــكا  فــي  األفــراد  كان   ،2020 عــام  وفــي   

يعملــون ســاعات أقــل بنســبة 16٪، أي أقــل مرتيــن 

مــن المســتوى العالمــي لعــدد الســاعات المهــدرة، 

كمــا انخفــض الناتــج المحلــي اإلجمالــي لـ"بيرو" بنســبة 

ا فــي  الــدول تضــرًر أكثــر  2020؛ ممــا يجعلهــا  11٪ عــام 

المنطقــة.

ويمكــن أن نرجــع الســبب فــي االنكمــاش االقتصــادي 

بالمنطقــة إلــى شــدة تفشــي الفيــروس فــي أمريــكا 

أن  إال  بــه،  المرتبطــة  اإلغــاق  وعمليــات  الاتينيــة 

هنــاك عامليــن آخريــن ســاهما فــي هــذا االنكمــاش 

أيًضــا، وهمــا: الهيــكل االقتصــادي لــدول المنطقــة، 

وحجــم وتصميــم الحوافــز الماليــة.

العديــد  فــإن  االقتصــادي،  للهيــكل  بالنســبة  أمــا   -

البحــر  ومنطقــة  الاتينيــة  أمريــكا  فــي  الــدول  مــن 

الكاريبــي تعتمــد بشــكل كبيــر علــى عائــدات الســائحين 

الدولييــن، وهــو مــا عرضهــا النخفاضــات كبيــرة فــي 

الناتــج المحلــي، فعلــى ســبيل المثــال شــهدت جزيــرة 

البحــر  منطقــة  فــي  هولنديــة  جزيــرة  وهــي  "أروبــا"، 

الســائحين،  علــى  خــاص  بشــكل  تعتمــد  الكاريبــي 

انخفاًضــا فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي بنســبة ٪25 

فــي عــام 2020.
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كمــا أوضحــت األبحــاث الحديثــة التــي أجراهــا صنــدوق 

يســمى  فيمــا  العمالــة  تشــغيل  أن  الدولــي  النقــد 

الــذي  النــوع  وهــو  االتصــال"،  كثيفــة  بـ"القطاعــات 

يســتحيل فيــه القيــام بعمــل مــا دون أن يكــون هنــاك 

اتصــال عــن قــرب مــع آخريــن، مهــٌم بشــكل خــاص 

ــي، حيــث  ــة ومنطقــة البحــر الكاريب ــكا الاتيني فــي أمري

المطاعــم  مثــل  قطاعــات  فــي  الوظائــف  ل  تشــكِّ

والمحــات التجاريــة أو النقــل العــام 43٪ مــن إجمالــي 

العمالــة، مقارنــة بـــ30٪ فــي األســواق الناشــئة ككل، 

الاتينيــة تعانــي مــن مشــكلة عــدم  أمريــكا  كمــا أن 

األشــخاص  مــن  كبيــرة  نســبة  فهنــاك  المســاواة، 

الذيــن يعملــون فــي المنــازل مــن أجــل خدمــة األفــراد 

ز االختــاط بيــن األســر. األكثــر ثــراء، وهــو نشــاط يعــزِّ

وبالنســبة لحجــم الحوافــز الماليــة، فعلــى الرغــم مــن 

تقديــم أمريــكا الاتينيــة حوافــز ماليــة أكبــر ممــا كانــت 

عليــه فــي فتــرات الركــود الســابقة، فإنهــا كانت ضئيلة 

مقارنــة بأجــزاء أخــرى مــن العالــم. 

كمــا أن تصميــم الحوافــز يحتــوي علــى بعــض أوجــه 

نجاًحــا فيمــا  التــي حققــت  الــدول  أن  قصــور، فنجــد 

يتعلــق ببرامــج الحفــز المالــي، أرســلت مباشــرة مبالــغ 

دعــم إلــى األفــراد، وقــد ســاعد ذلــك فــي عــدم تســبب 

األســر ودعــم  إنفــاق  فــي خفــض  الوظائــف  فقــدان 

االقتصــاد، ولكــن فــي المقابــل، ركــزت أمريــكا الاتينيــة 

مواردهــا فــي مجــاالت أخــرى، بمــا في ذلك بنــاء أنظمة 

ــة الصحيــة، والتــي تعانــي مــن نقــص التمويــل. الرعاي

هــذا  الاتينيــة  أمريــكا  دول  جميــع  تتخــذ  ولــم  هــذا، 

ِقَبــل  مــن  اإلنفــاق  ض  عــوَّ البرازيــل،  ففــي  النهــج، 

حكومــة "بولســونارو" خســارة اإلنتــاج بشــكل شــبه 

كامــل، وقــد ســاعد هــذا فــي الحــد مــن انتشــار الفقــر 

الوبــاء. تفشــي  مــع  حتــى  المدقــع 

ومــن المتوقــع أال يســتمر هــذا الوضــع االقتصــادي 

الناتــج  ينمــو  أن  المتوقــع  فمــن  طويــا،  الســيئ 

المحلــي اإلجمالــي ألمريــكا الاتينيــة ومنطقــة البحــر 

الكاريبــي بنســبة تتــراوح بيــن 3٪ و4٪، بمجــرد رفــع 

إلــى حــد مــا مــن  أقــل  القيــود، ولكنــه ســوف يظــل 

الواليــات  أن تحققهــا  التــي علــى وشــك  المعــدالت 

األخــرى. الــدول  وبعــض  األمريكيــة  المتحــدة 
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أهـــــم الــمـــؤشــــــرات 

االقتصادية المحلية



المؤشرات المحلية

أولًا: مؤشــرات االقتصاد الكلي

ثــــــانيــًا: مؤشرات سوق العمل

ثــــالثـــًـا: مؤشرات سوق األوراق المالية

رابـــعــــًا: المؤشرات القطاعية

خامًسا: معامالت مصر والعالم الخارجي



96

الناتج المحلي اإلجمالي وفًقا لعناصر اإلنفاق باألسعار الثابتة

تطور قيمة الناتج المحلي اإلجمالي بسعر السوق وباألسعار الثابتة 

المصدر: وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية.

معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي 
القيمة

(مليار جنيه)

١٢٠٠

١٠٠٠

٨٠٠

٦ ٠ ٠

٤٠٠

٢٠٠

٠

١٠٦٦,٣١٠٥٤,٦

٩٩٠,٠

(٪)

٦

٥

٤

٣

٢

١
يونيو ٢٠٢١

١,١

مارس ٢٠٢١

٢,٩

يونيو ٢٠٢٠
يونيو ٢٠٢١

مارس ٢٠٢١
يونيو ٢٠٢٠

١,٧-

أولًا: مؤشرات االقتصاد الكلي

96

مالحظة: معدل التغير محسوب بواسطة الباحث.

)مليار جنيه(

يونيو 2021مارس 2021يونيو 2020المؤشر
معدل التغير %

سنويربع سنوي

1.4-898.0921.6910.51.2االستهالك العائلي

120.592.0123.033.72.1االستهالك الحكومي

82.6133.1162.221.996.4االستثمار والمخزون

53.7-85.1146.1130.810.5الصادرات السلعية والخدمية

196.3238.2260.29.232.6الواردات السلعية والخدمية

المصدر: وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية.
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الهيكل المتوقع للناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية بحسب النشاط االقتصادي )2022/2021(

المصدر: وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية.

التحويلية الصناعات 

والتجزئة الجملة  تجارة 

والبترول الغاز  استخراج 

اعة الزر

والبناء التشييد 

العقارية الملكية 

العامة الحكومة 

والتخزين النقل 

المساعدة واألنشطة  المالية  الوساطة 

والفنادق المطاعم 

األعمال خدمات 

الصحية الخدمات 

االتصاالت

التعليم  خدمات 

باء الكهر

السويس قناة 

ى األخر الخدمات 

والتأمين االجتماعية  التأمينات 

والصرف المياه 

المعلومات

                                     ١٨,٠

        ١٣,٥

  ١٠,٧                     

١٠,٥                             

٧,٥                                                                        

٧,١                                                                               

٦,٥                                                                                        

٤,٦                                                                                                            

٣,٦                                                                                                                          

٣,٣                                                                                                                                 

٢,٨                                                                                                                                         

٢,٢                                                                                                                                                 

٢,١                                                                                                                                                     

١,٨                                                                                                                                                             

١,٨                                                                                                                                                               

١,٦                                                                                                                                                                     

٠,٩                                                                                                                                                                              

٠,٧                                                                                                                                                                                   

٠,٦                                                                                                                                                                                      

٠,٣                                                                                                                                                                                         

٢٠١٠٠

(٪)
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أكتوبر 2021سبتمبر  2021أكتوبر 2020المؤشر
معدل التغير %

سنويشهري

M1 1141.91329.61346.11.217.9المعروض النقدي

3664.04244.44305.91.417.5أشباه النقود

M2 4805.95574.05651.91.417.6السيولة المحلية

سبتمبر 2021أغسطس 2021سبتمبر 2020المؤشر
معدل التغير %

سنويشهري

السيولة المحلية/الناتج المحلي 
اإلجمالي )%(

79.186.687.91.38.8

المصدر: البنك المركزي المصري.

السيولة المحلية

متوسط سعر الصرف تطور قيمة صافي االحتياطات الدولية 

٦٠

٤٥

٣٠

١٥

٠

١٠

٨

٦

٤

٢

٠

المصدر: البنك المركزي المصري.

عدد أشهر الواردات التي تغطيها االحتياطات
صافي االحتياطات الدولية

(جنيه)(مليار دوالر) شهر

أكتوبر ٢٠٢١

١٨,٥
١٨,٢

١٧,٩

٤,٢٤,٢٤,٢

١٥,٧١٥,٧١٥,٧

أبريل ٢٠٢١

٤٠,٣

٦,٩ ٦,٩
٦,٩ ٦,٩ ٦,٩

٦,٩٦,٨

مايو ٢٠٢١

٤٠,٥ ٤٠,٦

يونيو ٢٠٢١

٤٠,٦

يوليو ٢٠٢١

٤٠,٧

س ٢٠٢١
أغسط

٤٠,٨

سبتمبر ٢٠٢١

المصدر: البنك المركزي المصري.

الريال السعوديالدوالر األمريكي اليورو

٢٠,٧

٢١,٥
٢١,٢

الجنيه اإلسترليني

١٥,٠

١٣,٨١٣,٩

الين الياباني

نوفمبر ٢٠٢٠نوفمبر ٢٠٢١ أكتوبر ٢٠٢١

٤٠,٩

نوفمبر ٢٠٢١

٤٠,٩

مالحظة: معدل التغير محسوب بواسطة الباحث.

)مليار جنيه(
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متوسط سعر الفائدة الشهرية المرجحة

 تطور معدل التضخم العام واألساسي 
على أساس شهري 

 تطور معدل التضخم العام واألساسي 
على أساس سنوي

٥,٨

٠,٥٠,١٠,٠

٠,٨

٢,٠

١,٥

١,٠

٠,٥

٠,٠

أكتوبر ٢٠٢١ أكتوبر ٢٠٢١نوفمبر ٢٠٢٠نوفمبر ٢٠٢١ نوفمبر ٢٠٢٠نوفمبر ٢٠٢١

١,٥

٢,١

التضخم األساسي

التضخم العام

التضخم األساسي

التضخم العام

المصدر: البنك المركزي المصري.المصدر: البنك المركزي المصري.

(٪) (٪)

٦

٤

٢

٠

٨

٦,٣

٥,٦٥,٧

٤,٠
٥,٢

نوفمبر ٢٠٢٠نوفمبر ٢٠٢١ أكتوبر ٢٠٢١

شهر - ٣ أشهر٣ أشهر - ٦ أشهر ٦ أشهر لسنةقروض (سنة)

٢٠

١٥

١٠

٥

٠

٧,٤٧,٤ ٧,٤٧,٤ ٧,٢
٧,٦

٩,٣٩,٨
٩,٣

٨,١ ٧,٦٨,٣

المصدر: البنك المركزي المصري.

(٪)
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٢٠١٤-٢٠١٥
٢٠١٥-٢٠١٦

٢٠١٦-٢٠١٧
٢٠١٧-٢٠١٨

٢٠١٨-٢٠١٩
* ٢٠١٩ - ٢٠٢٠

٩٠,٠
٩٥,٤

٨٦,٢
٨٥,٦

٧٤,٢

(٪)

المصدر : وزارة المالية.
* حتى فبراير ٢٠٢٠

٢٠١٤-٢٠١٥
٢٠١٥-٢٠١٦

٢٠١٦-٢٠١٧
٢٠١٧-٢٠١٨

٢٠١٨-٢٠١٩
* ٢٠١٩ - ٢٠٢٠

المصدر : وزارة المالية.
* حتى فبراير ٢٠٢٠

٥٠٠٠

٤٠٠٠

٣٠٠٠

٢٠٠٠

١٠٠٠

٠

٢٠٥٧,٣ ٢٤٩٩,٦

٣٧٨٨,٩

٤٥٧٤,٤

٣٣٠٩,٣

٤٤٩٦,٩

(مليار جنيه)

١٠٠

٨٠

٦٠

٤٠

٢٠

٠

٨٤,٧

تطور نسبة صافي الدين العام )المحلي والخارجي( 
للناتج المحلي اإلجمالي

تطور صافي الدين العام )المحلي والخارجي(

قيمة األعباء التي يتحملها االقتصاد القومي نتيجة االقتراض، تتمثل في الفوائد التي 
يتم دفعها نتيجة هذا الدين في فترة زمنية معينة، وتشمل مدفوعات أقساط الدين 

والفوائد الفعلية خالل العام.

تطور إجمالي خدمة الدين الحكومي )المحلي والخارجي(

(مليار جنيه)

١٥٠٠

١٠٠٠

٥٠٠

٠

@@ مشروع موازنة@ موازنة معدلة

 ٤٢٩,٥ ٤٩٣,٨
٥٩٠,٤

٧٠٥,١
٧٧٥,٧

١٠٢٤,٠
١١٢١,٦

٢٠١٤-٢٠١٥
٢٠١٥-٢٠١٦

٢٠١٦-٢٠١٧
٢٠١٧-٢٠١٨

٢٠١٨-٢٠١٩
٢٠١٩-٢٠٢٠ 

* ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

١١٧٢,٦

** ٢٠٢١ - ٢٠٢٢

المصدر : وزارة المالية.
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تطور نسبة فوائد الدين الداخلي والخارجي للناتج المحلي اإلجمالي

المصدر : وزارة المالية.

١٢

١٠

٨

٦

٤

٢

١

٠

(٪)

٩٫٩ ١٠٫٠ ٩٫٨

٨٫٣ ٨٫٢

@@ مشروع موازنة@ موازنة معدلة

٢٠١٧-٢٠١٨

٩٫١

٢٠١٦-٢٠١٧

** ٢٠٢١ - ٢٠٢٢
٢٠١٨-٢٠١٩

٢٠١٩-٢٠٢٠
* ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

٩٠,٢

(٪)

ديسمبر
٢٠١٩

مارس
٢٠٢٠

يونيو
٢٠٢٠

مارس
٢٠٢١ 

ديسمبر
٢٠١٩

مارس
٢٠٢٠

يونيو
٢٠٢٠

١٠٠

٥٠

٠

٩,٨

٩٠,٠

١٠,٠

٩٠,٧

٩,٣ ٩,٣

٩٠,٧٩١,٢

٨,٨

٩٠,٢

٩,٨

نسبة الدين الخارجي قصير ا�جل إلى إجمالي الدين الخارجي

نسبة الدين الخارجي طويل ا�جل إلى إجمالي الدين الخارجي

المصدر : البنك المركزي المصري.

١٣٤,٨١٥٠

١٠٠

٥٠

٠

يونيو
٢٠٢١ 

١٣٧,٩

١١٢,٧ ١١١,٣
١٢٣,٥

سبتمبر
٢٠٢٠

سبتمبر
٢٠٢٠

١٢٥,٣

ديسمبر
٢٠٢٠

مارس
٢٠٢١ 

٩٠,٠

١٠,٠

يونيو
٢٠٢١ 

ديسمبر
٢٠٢٠

١٢٩,٢

(مليار دوالر)

 تطور نسبة الدين الخارجي قصير وطويل األجل 
إلى إجمالي الدين الخارجي 

تطور الدين الخارجي 
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تطور نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي اإلجماليتطور متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي 

٥٠,٠

٤٠,٠

٣٠,٠

٢٠,٠

١٠,٠

٠,٠

٣١,٠ ٣٠,٦
٣٣,٩

٣١,١ ٣٢,١

المصدر : البنك المركزي المصري.

ديسمبر
٢٠١٩ 

مارس
٢٠٢٠ 

يونيو
٢٠٢٠

يونيو
٢٠٢١

سبتمبر
٢٠٢٠

(٪) (دوالر)

١٠٤٠,٣ ١٠٢٧,٦
١١٤٠,٣ ١١٥٧,٣

١٤٠٠,٠

١٢٠٠,٠

١٠٠٠,٠

٨٠٠,٠

٦ ٠ ٠ ,٠

٤٠٠,٠

٢٠٠,٠

سبتمبر
٢٠٢٠

١١٩٢,٩

ديسمبر
٢٠٢٠

١٢٤٥,١

١٢٧٢,٩

مارس
٢٠٢١ 

ديسمبر
٢٠٢٠

٣٣,٥ ٣٤,٢

مارس
٢٠٢١ 

ديسمبر
٢٠١٩

مارس
٢٠٢٠

يونيو
٢٠٢٠

يونيو
٢٠٢١

المصدر : البنك المركزي المصري.

تطور متوسط سعر الفائدة على األذون والسندات الحكومية 

المصدر : وزارة المالية.

٢٠

١٥

١٠

٥

٠

١٨,٠ ١٨,٥ ١٨,٠

١٣,٥

(٪)

٢٠١٦-٢٠١٧
٢٠١٧-٢٠١٨

٢٠١٨-٢٠١٩

١٤,٨

* ٢٠٢٠ - ٢٠٢١
٢٠١٩-٢٠٢٠

@ موازنة
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ثانًيا: مؤشرات سوق العمل

ثالثًا: مؤشرات سوق األوراق المالية

تطور معدل البطالةتطور عدد المشتغلين وقوة العمل

مؤشرات البورصة المصرية

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.

٤٠

٣٠

٢٠

١٠

٠

(بالمليون)

الربع الثالث ٢٠٢٠الربع الثالث ٢٠٢١الربع الثالث ٢٠٢٠الربع الثالث ٢٠٢١

المشتغلونقوة العمل

٢٧ ,٢

٥,٩٥,٨

٢٦ , ١

٢٩ ,٤

الربع الثاني ٢٠٢١

٢٧ , ٠
٢٩ , ١

١٥,٣
١٥,٢

٧,٥٧,٣

٢٨ ,٢

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.

٢٥

٢٠

١٥

١٠

٥

٠

ذكورإجمالي إناث

الربع الثاني ٢٠٢١

٥,٧

١٥,٠

٧,٣

(٪)

مالحظة: معدل التغير محسوب بواسطة الباحث.

المؤشر
نهاية نوفمبر 

2020
نهاية أكتوبر 

2021
نهاية نوفمبر 

2021

معدل التغير %

سنويشهري

EGX 30 Capped 4.1-10943.411420.211395.60.2مؤشر

EGX 70 EWI 4.3-2040.92304.62127.87.7مؤشر

EGX 50 EWI 8.9-2197.32119.72001.55.6مؤشر-

المصدر: البورصة المصرية.

)نقطة(
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رابًعا: المؤشرات القطاعية

مؤشرات قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

قيمة وكمية اإلصدارات الجديدة

قيم تداول األسهم المقيدة

مالحظة: معدل التغير محسوب بواسطة الباحث.

يونيو 2021مايو 2021يونيو 2020المؤشر
معدل التغير %

سنويشهري

إجمالي قيمة تداول األسهم المقيدة 
بالجنيه )مليون جنيه(

25525.532808.532536.90.8-27.5

إجمالي قيمة تداول األسهم المقيدة 
بالدوالر )مليون دوالر(

51.712.619.554.862.3-

المصدر: الهيئة العامة للرقابة المالية.

يونيو 2021مايو 2021يونيو 2020المؤشر
معدل التغير %

سنويشهري

كمية اإلصدارات الجديدة من األسهم 
- تأسيس وزيادة )مليون سهم(

3141.73304.22312.030.0-26.4-

قيمة اإلصدارات الجديدة من األسهم 
- تأسيس وزيادة )مليون جنيه(

10757.85681.212334.3117.114.7

المصدر: الهيئة العامة للرقابة المالية.

أكتوبر 2021سبتمبر 2021أكتوبر 2020المؤشر
معدل التغير %

سنويشهري

9.910.611.14.712.1عدد مشتركي التليفون الثابت

95.9101.0101.30.35.6عدد مشتركي التليفون المحمول

عدد مشتركي اإلنترنت فائق السرعة 
ADSL

8.69.79.81.014.0

عدد مشتركي اإلنترنت عن طريق 
الهاتف المحمول

51.562.161.80.5-20.0

المصدر: وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.

)مليون مشترك(



105

مؤشرات قطاع التشييد والبناء

مؤشرات قطاع الطاقة

مؤشرات قطاع الكهرباء

مالحظة: معدل التغير محسوب بواسطة الباحث.

)مليون ك.و.س(

سبتمبر 2021أغسطس 2021سبتمبر 2020المؤشر
معدل التغير %

سنويشهري

-0.5-19.622.219.512.2إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة

إجمالي الطاقة الكهربائية 
المستخدمة )المباعة(

14.115.2* 14.82.6-5.0

* بيان تقديري. المصدر: وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.   

)ألف طن(

نوفمبر 2021أكتوبر  2021نوفمبر 2020المؤشر
معدل التغير %

سنويشهري

إجمالي مبيعات حديد التسليح في 
السوق المصرية

688.6761.7777.82.113.0

إجمالي إنتاج حديد التسليح في السوق 
المصرية

439.863373315.866.7

إجمالي مبيعات األسمنت في السوق 
المصرية

44144375348520.3-21.0-

إجمالي إنتاج األسمنت في السوق 
المصرية

45264592372918.8-17.6-

المصدر:  وزارة التموين والتجارة الداخلية.

)ألف طن(

أكتوبر 2021سبتمبر  2021أكتوبر 2020المؤشر
معدل التغير %

سنويشهري

إجمالي إنتاج الزيت الخام والمتكثفات 
والبوتاجاز

2485239323830.4-4.1-

االستهالك المحلي من المنتجات 
البترولية

2304254625440.1-10.4

17.1-3830458444842.2إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي

-3.1-3965419238418.4االستهالك المحلي من الغاز الطبيعي

المصدر: وزارة البترول والثروة المعدنية.
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مؤشرات قطاع النقل
أ- السكك الحديدية

ج- النقل الجوي

ب- النقل البحري

مالحظة: معدل التغير محسوب بواسطة الباحث.

أكتوبر 2021سبتمبر  2021أكتوبر 2020المؤشر
معدل التغير %

سنويشهري

عدد ركاب السكك الحديدية

)مليون راكب(
20.417.421.221.83.9

إيرادات نقل الركاب بالسكك الحديدية

)مليون جنيه(
234.1260.9263.10.812.4

وزن البضائع المنقولة بالسكك 
الحديدية 

)ألف طن(

42036942816.01.9

إيرادات نقل البضائع بالسكك 
الحديدية

)مليون جنيه(

30.929.932.910.06.5

المصدر: الهيئة القومية للسكك الحديدية.

سبتمبر 2021أغسطس 2021سبتمبر  2020المؤشر
معدل التغير %

سنويشهري

كمية البضائع غير البترولية المنقولة 
بحًرا على سفن مصرية )ألف طن(

1049773100830.43.9-

المصدر: قطاع النقل البحري.

أكتوبر 2021سبتمبر  2021أكتوبر 2020 * المؤشر
معدل التغير %

سنويشهري

كمية البضائع غير البترولية المنقولة 
جًوا )ألف طن(

18.021.624.011.133.3

 حركة الركاب المنقولين جًوا 
)ألف راكب(

1039.62464.93032.023.0191.7

حركة الطائرات بالمطارات المصرية 
)ألف رحلة(

10.520.724.518.4133.3

المصدر: وزارة الطيران المدني.

*يأتــي االنخفــاض الحــاد فــي حركــة الــركاب المنقوليــن جــًوا عبــر المطــارات المصريــة نتيجــة النتشــار فيــروس كورونــا 
المســتجد وقــرار تعليــق حركــة الطيــران بجميــع المطــارات المصريــة فــي أبريــل 2020.
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مؤشرات قطاع السياحة

تحويالت المصريين العاملين بالخارج

مؤشرات قناة السويس

خامًسا: معامالت مصر والعالم الخارجي

مالحظة: معدل التغير محسوب بواسطة الباحث.

نوفمبر 2021أكتوبر  2021نوفمبر 2020 *المؤشر
معدل التغير %

سنويشهري

302.9-268.71114.51082.72.9عدد السائحين الوافدين )ألف سائح(

3543.110721.811505.67.3224.7عدد الليالي السياحية )ألف ليلة(

المصدر: وزارة الداخلية.

ــا المســتجد  *يرجــع االنخفــاض الكبيــر فــي عــدد الســائحين الوافديــن والليالــي الســياحية إلــى انتشــار فيــروس كورون
وقــرار تعليــق حركــة الطيــران الدولــي فــي جميــع المطــارات المصريــة فــي أبريــل 2020.

يونيو 2021مارس 2021يونيو 2020المؤشر
معدل التغير %

سنويربع سنوي

تحويالت المصريين العاملين بالخارج 
)مليون دوالر(

6212.57849.68054.32.629.6

المصدر: البنك المركزي المصري.

نوفمبر 2021أكتوبر  2021نوفمبر 2020 المؤشر
معدل التغير %

سنويشهري

إجمالي المتحصالت من قناة 
السويس )مليون دوالر(

490.9552.9573.93.816.9

إجمالي عدد السفن العابرة لقناة 
السويس )سفينة(

1614184718661.015.6

الحمولة الصافية للسفن العابرة 
لقناة السويس )مليون طن(

100.3112.3113.61.213.3

المصدر: هيئة قناة السويس.
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التجارة الدولية

صافي االستثمار األجنبي المباشر 

المصدر: البنك المركزي المصري.

صافي االستثمارنسبة صافي االستثمار األجنبي المباشر إلى الناتج المحلي اإلجمالي

٠

٢٤٠٠

(مليون دوالر) (٪)

١٨٠٠

١٢٠٠

يونيو  ٢٠٢١

٤٢٧,٢

يونيو ٢٠٢٠

١٥٢٤,٠

مارس ٢٠٢١

١٤٢٩,٧

٠

١,٥

١,٠

٠,٥

مارس ٢٠٢١ يونيو ٢٠٢١

٠,١

يونيو ٢٠٢٠

٠,٤ ٠,٤

مالحظة: معدل التغير محسوب بواسطة الباحث.

سبتمبر 2021أغسطس 2021سبتمبر  2020 المؤشر
معدل التغير %

سنويشهري

2529326334545.936.6إجمالي قيمة الصادرات

4.2-5606616858395.3إجمالي قيمة الواردات

-22.5-17.9-2385-2905-3077عجز الميزان التجاري

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.

)مليون دوالر(







مجلة  اقتصاديـة
تصـدر عن مركز المعلومـات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصـري 

آفــاق
اقتصاديـة

معاصرة

٢٠٢١نوفمبــر

موضوع العـدد:  ألوان االقتصاد

العـدد (١٢)

با�ضافة إلى ملف شامـل عـن

رؤى مستقبلية لقطاع الطاقة
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١ شارع مجلس الشعب – قصر العيني –  القاهرة –  مصــــر
لشعــب ا مجلس    ١ ٩ ١  : ب . ص     ١ ١ ٥٨ ٢  : ي يد بر قم  ر

 (٢٠٢)٢٧٩٢٩٢٢٢ ٢٧٩٢٩٢٩٢(٢٠٢)              فاكس:  تليفون: 
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د. عماد أبو غازي
االقتصاد البرتقالي وآفاق التنمية

المقال الثاني
االقتصاد ا�خضر مفتاح البقاء والرخاء في ا�لفية الثالثة

د. هويدا عدلي
االقتصاد البنفسجي بين الرعاية والثقافة


