المنتدى العربي الرفيع المستوى حول التنمية المستدامة )عمّان 4-2 ،نيسان/إبريل (2014

مقترح إلعداد خارطة الطريق لالستثمار في
االقتصاد األخضر في المنطقة العربية
جنى البابا
قسم سياسات الغذاء والبيئة
إدارة التنمية المستدامة واإلنتاجية

المحتوى
•
•
•
•
•
•

1

الخلفية
االقتصاد األخضر من منظور إقليمي
أرض خصبة للعمل
التحديات والفجوات
المنھجية المقترحة
الخطوات القادمة

الخلفية
• قراري مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون
البيئة )الدورة  ،24بغداد ،ديسمبر (2012
خارطة الطريق
لالستثمار في
االقتصاد األخضر

اإلطار االستراتيجي
العربي للتنمية
المستدامة

االقتصاد األخضر كأحد الوسائل
التنفيذية لإلطار االستراتيجي

االقتصاد األخضر ضمن اإلطار االستراتيجي العربي
للتنمية المستدامة
االقتصاد األخضر:
يعالج أوجه الترابط بين
المياه والطاقة والغذاء
ويجعل ھذا الترابط يعمل
لصالح الفقراء

االقتصاد األخضر:
يع ّزز النمو االقتصادي
المستدام والشامل
واالبتكار ويوفّر الفرص
والمنافع والتمكين للجميع

تشجيع البلدان
العربية على وضع
سياسات االقتصاد
األخضر وتنفيذھا
في سياق التنمية
المستدامة والقضاء
على الفقر
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قرار مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة
 .1إعداد تقرير إقليمي يحلّل وي ّقيم الخيارات المتعلقة
بسياسات التحول نحو االقتصاد األخضر في المنطقة
ويفرز أنسبھا حسب األولويات الوطنية واإلقليمية
والتحديات التنموية التي تواجه المنطقة العربية
 .2وضع تصورات بحجم االستثمارات المتوقعة ،وتحديد
القطاعات المستھدفة وفقا لسلّم األولويات.
 .3وضع مقترحات لتفعيل آليات التمويل الخضراء ونقل
التكنولوجيا في المنطقة العربية ،والنظر في مصادر
التمويل والتي تتضمّن الصناديق الخضراء العالمية
والصناديق التنموية اإلقليمية ،وبالذات النظر في دور
المرفق العربي للبيئة والذي ت ّم إقراره ولم يت ّم تفعيله بعد.
)القرار رقم (395

عملية تشاورية
اجتماع التنفيذ اإلقليمي لمؤتمر ريو) 20+دبي ،مايو (2013
• وثيقة دبي دعت لالستفادة من التجارب اإلقليمية الخضراء

ورشة عمل على مستوى الخبراء حول خارطة الطريق االستثمارية في
االقتصاد األخضر )عمّان ،أغسطس (2013
• تحديد العناصر الرئيسية لخارطة الطريق باإلضافة إلى المنھجية التي من المقترح
إتباعھا في إعداد ھذه الخارطة

الدورة  25لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة
)القاھرة ،نوفمبر (2013
• أعطى الضوء األخضر للمباشرة بإعداد مقترح خارطة الطريق
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االقتصاد األخضر من منظور إقليمي
اقتصاد يتعامل مع التح ّديات اإلقليمية ...
تح ّديات اقتصادية

تح ّديات اجتماعية

تباطؤ النمو
االقتصادي
ارتفاع فاتورة
استيراد الغذاء
ارتفاع فاتورة
استيراد النفط
والغاز
...

• ارتفاع مع ّدالت
البطالة
• صعوبة الوصول
إلى خدمات
المياه والطاقة
والصرف
الصحي
• ...

•
•
•
•

تحديات بيئية
•
•
•

•
•

ش ّح المياه
تدھور األراضي
تدھور البيئة
والموارد
والخدمات
اإليكولوجية
تغيّر المناخ
...

عائدات االقتصاد األخضر من منظور إقليمي
فوائد اقتصادية
•
•
•
•
•

تحفيز النمو
االقتصادي
تنويع االقتصاد
تحسين اإلنتاجية
وكفاءة استخدام
الموارد
حشد الموارد
المالية
...

فوائد اجتماعية
•
•
•
•

خلق فرص
العمل
تحسين أمن
الغذاء والمياه
والطاقة
تحسين نوعية
الحياة
...

فوائد بيئية
•
•
•
•

تحسين الموارد
والخدمات
اإليكولوجية
زيادة القدرة على
التعامل مع آثار
تغيّر المناخ
خفض نسب
التلوّ ث
...

االقتصاد األخضر :االستثمار في البيئة له مردود اقتصادي
واجتماعي ويؤ ّدي إلى نتائج إيجابية متآزرة
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أرض خصبة للعمل
عالميا ً

في المنطقة العربية

• اعتمد مؤتمر ريو20+
االقتصاد األخضر
كوسيلة ھامة لتحقيق
التنمية المستدامة
• أھداف التنمية
المستدامة سوف تع ّزز
إدماج الركائز الثالثة
)البعد البيئي(

• قرار مجلس وزراء
البيئة كمؤ ّ
شر إيجابي
بشأن التوافق
• قصص نجاح موثقة في
مجال االقتصاد
األخضر
• خطط وطنية لالقتصاد
األخضر قيد اإلنجاز
في تونس واألردن
واإلمارات ...

في اإلسكوا
• تراكم الخبرة :مسوح
وطنية للسياسات
والبرامج الخضراء،
دراسة رصد التحوّ ل
نحو اقتصاد أخضر،
مكاتب المساندة
الخضراء ...
• توجّه للنمذجة
االقتصادية

التح ّديات
مفھوم حديث نسبيا ً
وغير واضح

حصر العمل به
بوزارات البيئة
تعدّ د المسارات الممكنة
وعدم مالءمتھا جميعا ً
لك ّل البلدان وفي ك ّل
المراحل
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كيف نوضح
المفھوم لجميع
أصحاب المصلحة؟

كيف نحشد اھتمام أجھزة
التخطيط المركزية والھيئات
المالية والقطاع الخاص؟

كيف نحدّد الخطوات
الفضلى على
المستوى الوطني؟

فجوات متع ّددة
• ماذا نريد أن نح ّقق؟
• ما ھي المعوقات؟
• ما ھي المسارات المتاحة؟

رؤية
وإطار عمل
إقليمي

الفھم
والبيانات

حشد
الموارد

بيئة إقليمية
ووطنية
داعمة

• ما ھي االستثمارات
الضرورية؟
• في أي قطاعات؟
• من أية مصادر؟

• ما ھي الفوائد االقتصادية
واالجتماعية المتوقّعة؟
• ھل ھناك تجارب وأسس
عملية؟
• ما ھي االستثمارات
المناسبة؟

• أي إطار مؤسسي إقليمي؟
• ما ھي السياسات اإلقليمية
والوطنية الداعمة وكيف
نربطھا باالستراتيجيات
القائمة؟

ردم الفجوات
الغاية العامة من خارطة الطريق
تمكين البلدان العربية من االستثمار في االقتصاد األخضر واتخاذ القرارات العليا
التي تع ّزز الفوائد االقتصادية واالجتماعية والبيئية بشكل متكامل وفقا ً لألولويات
والظروف الوطنية
وضع رؤية شاملة وتوجّ ه عام للمنطقة
لتشجيع البلدان العربية على وضع
خطط وطنية لالقتصاد األخضر

تعميق الفھم في المنطقة العربية للفوائد
المحتملة لالقتصاد األخضر

األھداف
حشد االستثمارات في االقتصاد
األخضر وتوظيفھا لمعالجة األولويات
االجتماعية واالقتصادية والبيئية في
المنطقة العربية
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توفير بيئة إقليمية داعمة للتنفيذ الوطني
ومتماشية مع اإلطار المؤسسي اإلقليمي
مع األخذ بعين االعتبار االستراتيجيات
والمبادرات القائمة

مقاربة بسيطة من  3عناصر
تحديد األھداف )ضمن إطار زمني(

2
ما نصبو
إليه

تحليل واختيار اآلليات واألدوات والموارد الالزمة،
وتوفير بيئة إقليمية ووطنية داعمة

3
كيف نصل
إلى ما
نصبو إليه
تحليل الوضع القائم – مرحلة المسح

1
أين نحن
اآلن

 10مخرجات أساسية
2
ما نصبو
إليه
 -2الرؤية واإلطار العام
أھداف وغايات كمّية متوسطة
وقصيرة األجل )لقطاعات
وقضايا ذات أولوية(

3
كيف نصل
إلى ما
نصبو إليه

 -3تقرير تحليلي للقطاعات الواعدة
 -4إستراتيجية تمويلية
 -5إستراتيجية تواصل إقليمية وحمالت
توعية تسلط الضوء على الفوائد المتوقعة
 -6مجموعة سياسات وأدوات لالقتصاد
األخضر تسترشد بھا الدول
 -7برنامج لبناء القدرات
 -8منصة إقليمية لتبادل المعارف والخبرات
والمعلومات
 -9إطار للتعاون والتكامل اإلقليمي )خاصة
في مجاالت البحث وتطوير التكنولوجيا(
 -10آلية لمساعدة البلدان التي تحتاج إلى
دعم فني ومالي

 -1تقرير مسحي تحليلي للوضع القائم
التحديات – العوائق  -الفرص  -البرامج
والمبادرات والسياسات واألھداف القائمة -
الدراسات والبيانات  -الثغرات  -الجھات المعنية
والفاعلة  -تحديد خط األساس وأولويات االستثمار
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1
أين نحن
اآلن

الخطوات القادمة
• رفع المقترح إلى مجلس
الوزراء العرب المسؤولين
عن شؤون البيئة
• بتنسيق كامل مع الدول
األعضاء ،البدء بتنفيذ
ّ
المخطط والمراجعة الدورية
مع  CAMREواالستفادة من
الخبرات اإلقليمية في ھذا
المجال

السياسات

اإلطار االستراتيجي
العربي للتنمية
المستدامة

الرصد

أھداف التنمية
المستدامة

التنفيذ

خارطة الطريق
لالستثمار في
االقتصاد األخضر

شكراً
Website: http://www.escwa.un.org/divisions/main.asp?division=sdpd
Facebook: http://www.facebook.com/unescwa
Twitter: http://twitter.com/#!/unescwa
YouTube: http://www.youtube.com/user/UNESCWA
Flickr: http://www.flickr.com/photos/unescwa/
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