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 االقتصاد األخضرفي الشرق األدنى
 تقييم مساهمات الغابات والمراعي في : التحديات واآلفاق

 رق األدنى التنمية المستدامة في إقليم الش
 

 ما هو االقتصاد األخضر وماذا يعني بالنسبة للغابات؟
 

 مدن ممي دة لت  ايدة ااق ددلدية     عدد  ثاكدن ميدل ام     زاء أوجد  قتدق   الوقدت ثل م لف  ة من - 1
 سد دامة  له ادل   مدن اا  ضدمي   اقدد   ا   عطلئ ل لأ أغتد  اووقدلم  وعد   ،الحد من الفق  والبطللة

وعتدئ   ".ااق ددلد اوخضد   " ، ثزايد ااه ال  لأ الي وام اوخي ة بال سداأ هذا  دا عتئو. البيمية
 شددل ة  لددئ ااق دددلد  32 ،1" الايدد قبل الددذب سدددبو  ليدد " سددبيل الالددلر، ثدد د لددأ الوثيقددة الام وسددة  

اوزمددة  أيضددل وشددتمت. اوخضدد ، وممعا ددل لددأ سدديلة ال  ايددة الايدد دامة والقضددلء عتددئ الفقدد       
 يدة حدز  ثحفيز اع ادلد   ، عتدئ سدبيل الالدلر،   مدن خد ر  كل ا جديدة بشرن ال  اية ااق دلدية الحللية أل

  .اس ملش ااق دلدب لأ بمض البتدان حقيق ال خض اء
 
والاددطتحلم اام الددتة، ولكدن    " ااق ددلد اوخضد   " ادطتح يف كلي ة لد  لثم ه لكو- 3

تقضدلء  لمدن ااه ادل      امزيدد  لأي بغأ أن يدو  هو أن ال قد  ااق دلدب  لكلي  م الابدأ اوسلسأ لأ 
وااق ددلد اوخضد  لديد بددي  لتاف دو  اووسدع لت  ايدة         .ح د ا  الحددود اإليكولوجيدة   وا عتئ الفقد  
وثحقيدق اإلسددل     البشد  ثحيدين  لدله   عتدئ   بقد  أكبد  ي كز  ،الك حقيق ل ميل لك   والاي دامة، 
 وبلل دللأ،  .لام ال دد ة اايكولوجيدة  حد و مدن الامدلط  البيميدة    متحدو   يقتل بشدكل  بي الااج العأ، 

 قلئاددة عتددئعتددئ ثطددو ام  ،اق دددلد أخضدد  قلمددةكوسدديتة إلال ددأ ُثق دد    ،اوسشددطة لمدلدة مددل ث كددز 
 .يةسبملثلم الك بوساا اسمفلضو ،الاوا د والكفلءة لأ اس مدا  ،دملج ااج العأاإل
 
وغللبل مل  عديدة، ط ةب ومن الااكن أن يي م قطلع الغلبلم لأ ثطوي  ااق دلد اوخض - 2
 :ق    القيل  بال يتأُي
 

 ثوسيع الا لطق الح جية أو الحد من  زالدة   هذا ياكن أن يشال  :زيلدة  أس الالر الطبيمأ
الغلبددلم، وكددذلك ثشددتيع اسدد مدا  الا  تددلم الح جيددة كبدددائل لتا  تددلم الاددد وعة مددن          

: وثشال الفوائدد الا رثيدة مدن هدذا    (. الابلسأ المض اء عتئ سبيل الاللر)موا د غي  م تددة 
 لدأ مواج دة   قد ة عتئ الدداود زيلدة الوثوسيع الاوائل الطبيمية؛ وزيلدة ثمزين الك بون؛ 

 .ل ص عال ياكن أن ثمود بلل فع عتئ الفق اء ث يمةالددملم الا لخية والبيمية؛ و
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 كدللميز ان   ةاس مدا  المش  وغي ه من الا  تلم الح جي من شرن :الطلقة الا تددة  ايةث
لوائددد م لخيددة لددأ اوجددل أن يحقددق  ،تطلقددةكادددد  ل ،أو الفتددين بدددا مددن الوقددود اوحفددو ب

أن الد عم الحديلدة لتطلقدة     وعتئ الد غم مدن  .  اا ثم اس لج المش  بشكل مي دا  والك الطويل
لدأ كليد  مدن    ث زايدد  الد عم  ااق ددلدية ل دذه    تددو  لدإن ال ، إعلسدلم ب غللبل مل ُثددعم  المشبية
 .فة وغي  مؤكدة ِّ مدادام الطلقة مكت لي ل وثكون ،المش  لي ل ي وال  ال أاوملكن 

 
 لحدد مدن   ا س يتدة زيدلدة كفدلءة اسد مدا  الادوا د  لدئ لوائدد بيميدة        ثؤدب  :زيلدة كفلءة الاوا د

ال توث ومشلكل ال متص من ال فليلم وكذلك خفض اس م اج الاوا د الطبيمية ل تبية حلجة 
 ؛زيدلدة كفدلءة الطلقدة لدأ ثت يدز اوخشدل       : لدأ قطدلع الغلبدلم   أن يشال هدذا   ياكنو. ممي ة

م دد  ادد وعة مدن   ال ةالا شدو   خشدل  اوعتدئ سدبيل الالددلر كايدة    )الا د     داداسد   وزيدلدة  
 ؛  والا  تدلم الو قيدة  لخشد جاع و علدة ثدوي  اوو؛ (من اوخشل  الاي دي ةواحد مكم  

(. ممتفدلم سشد  اوخشدل    مدن   ال بدلثأ  ملل ص ع الفحدم )وثقتيل ال فليلم لأ عاتيلم اإلس لج 
 أدملوائدد اج العيدة واق ددلدية كبيد ة  اا مدل       ةلد لزيدلدة  س لجيدة الما  ثحقق أيضدل  وياكن أن 

 .ف الازيد من ال لسثوظش كلم أكل  ث لليية وجود  لئ ا ثفلع اوجو  أو 
 

 مضد اء ال يادة قضدللة ال إلثطدوي  س سدل   ذا هد شدال  يياكدن أن   :خضد اء  ختق ل ص عال 
الا داولدة لدأ  طدل      وأ، م  تدلم عضدوية   دة بلع بل هدل َاد مَ الُا لا  تدلم اعتئ سبيل الاللر )

 ض يبية حللزةأو اس مدا  سيلسلم ( ال تل ة الملدلة أو الا  تة عتئ سحو مي دا ، ال  س   
 .لدعم ثحيين البيمة( تماللل ص  ث يمةممططلم  ملل)
 

   الددلع مقلبدل المددملم     ممططدلم ق د    ثغللبدل مدل    :البيميدة  مدملمالالادلوعلم مقلبل سعل
الددلع مقلبدل    ممططدلم وبواسدطة   .ال حيي لم البيمية ياكن من خ ل ل ثاويل كوسيتة البيمية

ثدولي    مبدلل  مقلبدل  لوائدد بيميدة    ثحدل عتئال أ ال لس أو الش كلم ييدد ، المدملم البيمية
لدأ أعدللأ    تات امدلم ال يفيدة  لمبلل  الايله  ودممي م يدلع ،عتئ سبيل الاللر)ثتك المدملم 

الحكومدلم   وغللبل مدل ثادور  (.  رث  سوعية الايلهثعد   زالة الغلبلم ح ئ ا  من أجل اوس ل 
مدددلوعلم خفددض ااسبملثددلم   ثدددابي  ملددل  وثشددال ،أكبدد  مشدد وعلم أو الوكددلام الدوليددة 

  .ال لثتة عن  زالة الغلبلم وثدهو هل
 

  ق د   قيدلس وثقيديم لوائدد خددملم الد عم اإليكولوجيدة ال دأ         غللبدل مدل يُ   :الاحلسبة المضد اء
وسديتة  بلع بل هدل   ،وال غيد ام لدأ ثتدك اوصدور     ،(ملدل الغلبدلم  )ث  ت ل اوصدور الطبيميدة   

الوط يدة   والب ام  قطلع الغلبلم لأ الييلسلم جلدم لزيلدة ااع  ا  ب ذه الفوائد وثحيين 
وهدو سعدل     3البيميدة وااق ددلدية   احلسدبة سعدل  ال ة مدؤخ ا  اومدم الا حدد   وضدمت وقد . عماو

البيلسددلم ال زمددة ل ددذه الحيددلبلم ممقدددة  غللبددل مددل ثكددون ، ولكددن البتدددانعدددد مددن ييدد مدم  
 . لدم  جاميو

 
 ةلغابات والمراعي للمساهملة تاحالفرص الم

 في االقتصاد األخضر في إقليم الشرق األدنى 
 
المديدد مدن الفوائدد ال دأ ثتبدأ ااح يلجدلم         قتيم الشد ة اودسدئ   ثول  الغلبلم والا اعأ لأ- 4

خدددملم الدد عم  ثيددلعد  بلإلضددللة  لددئ الددك،  و. البشدد ااج العيددة وااق دددلدية واللقلليددة لا يددين    
المواصددف ال  ابيددة، )ثغيدد  الا ددلخ  س ددلئ ثقتيددل  لددأاإليكولوجيددة ال ددأ ثول هددل الغلبددلم والا اعددأ  
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 لدأ الاوقدع  عن سعل  اومم الا حدة لتاحلسبة البيمية وااق دلدية اكن ااط ع عتئ مزيد من الامتوملم ي    
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. ودعدم حاليدة ال  بدة والايدله، مادل يدؤدب  لدئ ثحيدين اومدن الغدذائأ          ( التفل  الشديد، ال حلام و
 قياةمن حيث ال ،كايل هذه الفوائد ااج العية والبيمية وااق دلديةثحديد  يت ب لد ا مل لومع الك، 

ياكددن لتغلبددلم   كيددف  وضدديحلاق دددلدام المضدد اء ل صددل ل  بااه اددل  الا زايددد  وي دديح . ة قديددال
الغلبلم والا اعأ لأ الييلسلم  أقطلع أهاية أن ثب زمن هذه الفوائد و الازيد أن ثول  والا اعأ

 :لاك   اإلقتياأ لتش ة اودسئا أن ي ع  لي ل الف ص ال أ ياكنليال يتأ و. الملمة
 

لددي ل غطدلء ح جدأ     قتديم عتدئ الد غم مدن أن المديدد مدن البتددان لدأ اإل        :زيلدة  أس الالر الطبيمدأ 
ومددع الددك، لددإن ميددلها  ل لددأ  . ل ددل وزس ددل اعددأ لددأ كليدد  مددن البتدددان  ميددلحة الان لددإمدد مفض، 

عتدئ ال حدو    م د   ب دل ح دئ ا ن   ُي ملد أو  ثقييا دل  يتد  بمدد  لدم   ةميشد اااق دلدام الوط يدة وسدبل ال  
تز اعدة أ قدل  اإلس دلج    لمتئ سبيل الاللر، سلد ا مل ثشدال أ قدل  ال دلث  الاحتدأ اإلجادللأ      ل. الا لس 

 .الطبيمية الا اعأ وال عوب الا  قل لأب وال ع مينال علالحيواسأ من 
 
  ايدة ااق ددلدام   بااه ادل    زيدلدة  ال او ااق دلدب لأ اإلقتيم  لئومن الا جح أن يؤدب - 5

غطدلء  الزيدلدة   أالك هد لأ  لب  تغلبلم والا اعأ أن ثي مياكن ل ةط يقأوضح وأب ز و ،المض اء
 لددئ الفوائددد  لل جوعبدد ويتددد الددك مب  اثدد . و ميدد دا و دا ة الغلبددلم والا اعددأ عتددئ سحدد ح جددأال

ليديط ة عتدئ   لدأ ا الغلبلم لمللية و ،الغلبلم والا اعأ هلااج العية وااق دلدية ال لمة ال أ ثول 
 الكبد    لتددح اء  معديم مبدلد ام ملدل التددا  اوخضد  ال    عدن ط يدق   عتئ سبيل الاللر )ال دح  
عتدئ سدبيل الالدلر    ) الغطدلء الشدت ب     ال لثتدة عدن زيدلدة   أو بيب  الفوائد البيمية اوخ ( واليلحل
 (.ال  بة والايله صونملل )الا اعأ ثحيين  دا ة و( الك بون عزرزيلدة 

 
متدئ سدبيل الالدلر،    ل. ثطدو  البتددان   مدع الطتد  عتدئ الا  تدلم المضد اء      أيضل ديزاي وقد - 6

. لدأ كليد  مدن البتددان     الكليفدة لدأ اسد مدا  الطلقدة    ادواد  برن يحل المشد  محدل ال   كبي  اه ال  ييود
لدذلك لادن غيد     و، تمشد  لشد ة اودسدئ ميد و دة صدللية     ، لدإن ممعدم البتددان لدأ  قتديم ال     ومع الك

 ةتطلقد ل ك ولوجيدلم ثطدوي  ث أن يتد ب  او جدح هدو   و. قتديم اإل الأ هدذ  ةهذه الابلد ث او الا جح أن 
 .د ثقتل ااع الد عتئ الحط ال أ ق( ملل أج زة الط أ الشايية)لبديتة ا
 

ملددل )الت ددود الابذولددة لزيددلدة  أس الاددلر الطبيمددأ   ؤدبثددياكددن أن  :خضدد اء لدد ص عاددل ث يمددة
أيضدل  ل دل   قد ثكونل ص عال خض اء   لئ ث يمة(  لئ هيم  ل الطبيمية الا اعأ اس ملدةال ح ي  و

 ييد تز  وا  ،الماللدة  لدأ ومدل  عاكليدف    لل ح ي لد . لوائد  يتلبية من حيث ال مفيف من وطدرة الفقد   
الغطددلء  زيددلدة لكددنو، (كآليددة ل مفيددف وطددرة الفقدد   ساددواجأ  سدد  أب)ا ددل ة مددن الميدد ويلم علليددة 

زيدلدة  أن يكدون ل  ياكدن ، تدئ سدبيل الالدلر   مل. لوائدد بطد ة أخد      ول  أيضلثب وال عوب قد شت ال
يميشدون لدأ    الدذين  سكلن ال يف عدد من ألق كبي  عتئ  أث  والوقود ع  ألثوال  الك تة الحيوية ل

 .البتدان كلي  من هذه
 
ملددل  الح جيددة ا  تددلماللددبمض المضدد اء س سددل القياددة   ايددةلدد ص ل  ث ددل  أيضددلقددد و- 2
 وال اث تدلم والزيدوم   اللادل  التوزيدة  لاحلصيل الشت ية ملدل  لل. المشبيةغي  ح جية ا  تلم الال

وجد   ثدداول ل لدأ  طدل      عضدوية،  محلصديل  ل بوصدف   مَدِاد عُ ِا اا  أعتدئ  اأسدمل   ياكن أن ثت ذ 
أيضل عتئ اإلس دلج الحيدواسأ مدن     هذا وي طبق. ال  ،الا  تة عتئ سحو مي دا و ،ال تل ة الملدلة س  
ثزايددد وقددد ُي دديح . ال ددأ ثم اددد لددأ ممعا ددل عتددئ الا اعددأ الطبيميددة   وال عددأ الا  قددل ال عددأ مسعدد

الفقد اء  يدكلن ال يدف   ل صل ل( ملل أو وبل)ي  لاق دلد اوخض  لأ بمض أسواة ال ددبااه ال  
 ثحيدين ث ثيبدلم مؤسيدية م لسدبة، و دخدلر ثحيدي لم لدأ الا دل ام و       بلثبدلع   مزيلدة قيادة م  تدلث   ل

 .ال يويق
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بمض الا لحدة لد  تف ص لخ  آسبي   أيضلالقلئاة عتئ الغلبلم  يكولوجيةالييلحة اإلوقد ث يح - 2
 ال ددأ يدددلم ل  سددو المددن  مي متدددة أب قدديم ث لي يددةسدد لال  اوياكددن أن يمددلد ، قتدديمالبتدددان لددأ اإل

 ال دأ ثمدود بدلل فع عتدئ     لدأ  دا ة الغلبدلم وغي هدل مدن اوسشدطة      ،أو ال سدو  اوخد     نوالاي مدم
 . اليكلن الاحتيين

 
عتئ الد غم مدن أن الغلبدلم والا اعدأ لدأ       :وسعل  الدلع مقلبل المدملم البيمية الاحلسبة المض اء

لدإن  ، البشد  وخددملم ال عدل  اإليكولدوجأ لا يدين      لكيد  المدي    سدب   يدول ان اودسئ   قتيم الش ة
الك ي جع ولأ ال لث  الاحتأ اإلجاللأ م مفضة لأ ممعم البتدان،  ةميلهاة قطلع الغلبلم ال ساي

بال )ال أ ثول هل الغلبلم والا اعأ  الفوائد اليوقية وغي  اليوقيةكلمتة من متاوعة   لئ أنأسلسل 
وي جع هذا لأ . لأ حيلبلم الدخل القومأ ا ُثد ج (مميشة الا اشين سبل أ الك الايلهالم لأل

  ددد  س دلج  ي مادل اسمفلض مي و  ااس لال  لأ هذين القطدلعين لدأ كليد  مدن البتددان       جزء م    لئ
 .لأ الاي قبل كلي  من اليتع والمدملم الاذكو ة أع ه

 
لأ  قتديم الشد ة اودسدئ أن     عاومل لغلبلمالقيلس قياة  الاحلوام الحللية اس م اضوأظ  - 9

ومع الدك،  (. ملل  ي ان وثوسد ولب لن)مدد محدود جدا من البتدان  ا بلل يبة ل ا ث وال الامتوملم 
ياكدن أن ثكدون    عاومدل  لغلبدلم اأن قيادة   ثبدين جاع الامتومدلم وثحتيت دل،   فأ الحلام ال أ ثم لي ل ل

ثحيدين  وسديكون   2.يدة قومالالحيدلبلم  ن او قدل  الدوا دة لدأ    عد  ةم  32 لئ 12 بال ي  او  بين أعتئ
 لكدأ  ازمدة  س لال ام ال دأ سد كون   لدعم   مبمةل لبمض هذه القيم ض و ي بشرنثوال  الامتوملم 

ومدن الاد جح عتدئ    . قتديم الغلبلم والا اعأ ميدلهاة كبيد ة لدأ ااق ددلدام المضد اء لدأ اإل       ثقد 
 كيفيددةو)   كيددز عتددئ أعددداد مددن ييدد فيدون مددن الغلبددلم والا اعددأ  ال حعددئأن يالمدددوص، وجدد  

ثق يد  م عادة اوغذيدة والز اعدة      سيبحل ل ميرلةوهذه  ،له ال  واضمأ الييلسلمب (م  ل اس فلدث م
 (.3214) القلد  عن حللة الغلبلم لأ المللم

 
 خطد   وضدع لدأ  م ل اس مدلت حيين لأ أخذ س لئ  د اسلم ال قييم واأخ     الل م حتة سو- 12
هددذه الفوائددد  وثددؤدب  لددئ  س ددلجأن ثدددعم ااسدد لال ام لددأ القطددلع  مددن شددرس ل ،تحددوالزل سددواة أوألل

لتدددلع مقلبددل لوضددع خطدد   لتغليددة ةقتيتدد لددم ُثبددذر سددو  محددلواموح ددئ ا ن، . ل ق دددلد اوخضدد 
م حاليدددة دعال دددأ ثدددة  ائددددبمدددض الد اسدددلم ال و ن كلسدددت قدددد ُسفدددذم، قتددديملدددأ اإل المددددملم البيميدددة

 وهدد آخدد  مب كدد س دد  وثاددة  4.لب ددلن لددأ( الاددد ع ددد ل حيددين سوعيددة الايددله  )ميدد تاملم الايددله  
. ال دأ ثددعم ثحيدين البيمدة    ؤسيدلم ال اعيدة   االأو مشدل يع   القطلعين المدل  والمدلص   بين لمالش اك
 اذأ هد لد  متحو  لق  واحدمللر  و ن كلن ا يوجد سو من البتدان،  كلي لأ  ا ن شلئمة جدا  وهأ
لفوائدد غيد    الا متقدين بل ال قيديم والاحلسدبة    ينثحيد  أيضدل  يددعم  قدو. 5(م ة أخ  ، لأ لب لن) قتيماإل

اليدددوقية ال دددأ ثول هدددل الغلبدددلم والا اعدددأ الت دددود ال اميدددة  لدددئ جادددع اومدددوار مدددن الوكدددلام       
 لدق البيمدة   ملدل م )التواسد  الام تفدة ل ق ددلد اوخضد        ايةدعم ثبوالاؤسيلم الدولية ال أ ث  م 

 ،ل حدد ي  و عددلدة ال حدد ي   عددن ط يددق ا ك بددون الغلبددلم  الحددد مددن اسبملثددلم    صدد لديقو ،المللايددة
 (.وغي هل ،مفض ااسبملثلم ال لجاة عن  زالة الغلبلم وثدهو هلل والابلد ة الامززة

 
 نقاط مطروحة للنظر فيها

                                                      
2
    Helal, S, 2013،    ثحددديلم : الشد ة اودسددئ وشدالر أل يقيدل      لددأ  قتديم الغلبددلم والا اعدأ وااق ددلد اوخضد

  .هيمة الغلبلم والا اعأ لأ الش ة اودسئمن أجل أسلسية ممدة ممتوملم وآللة، و قة 
4  Croitoru, L, and Sarraf, M ،3212 مدن الشد ة اووسد      د اسدلم لحدلام  : ، ثكتفة ال دهو  البيمدأ

 .ةوشالر أل يقيل، الب ك الدولأ، واش طن الملصا
5
 لمدمدددة البيمدددة لدددأ او ضص جدددزء مدددن علئدددداث ل مَددددُي ،الب دددك التب دددلسأ الف سيدددأ  ئ السيدددة مدددن بطلقدددة    

http://www.eblf.com/en/Cards-services-Earth-Card.  
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ث ايدة ااق ددلدام   لدأ  عدأ  الغلبدلم والا ا ياكدن أن ثقددم ل   لايلهاة ال لمة ال دأ  ا لأ ضوء- 11

إلقلمددة ، أمكددنحيلاددل وإلظ ددل  هددذه القدديم،  كآليددةالمضدد اء لددأ  قتدديم الشدد ة اودسددئ وأهايددة ال قيدديم 
 :لأ مل يتأ لأ ال ع ة  يمهذه المدملم، قد ث غ  اللدلع مبلل  مقلبل جديدة  ق وام

 
   ياكددن  وأيددن ،مهدداو أس ددلالبتدددان  ال ددأ ثدد   ق دددلد اوخضدد  لام تفددة التواسدد  هددأ المددل

 ؟أكب  ميلهاة ل ق دلد اوخض  أن ثقد واوسشطة اام الدتة  تغلبلم والا اعأل
 

   ل حديدد وثيدمي  الفد ص     بلثبلع دل  بللفمدل ثقو  البتددان   ال أ س  اثيتيلمات ود واهأ المل
  ؟بذلك ثقو ال أ  البتدان ثتل  ومل هأ  ،ثطو ام ااق دلد اوخض  ال أ ث يح ل

 
 ثد   البتددان  ال أ المال  مل هأ أولويلم، ال أ دا م بشرس ل ه الو قة والا لقشةهذ ب لء عتئ 

 ؟لأ ث اية ااق دلدام المض اء الغلبلم والا اعأ  س ل  بكيفية ت وعيةل اثبلع ل  س  ي مين
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


