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 :ةاملقدم
ظل   الدوليةواملستجدات    التغيراتفي  االقتصادية  السياسات  موضع  مناخية  تغيرات  من  العالم   يشهده   ماو   بشأن  األخضر  االقتصاد  أصبح   ،

في  وجدكبير    اهتمام البلدان  اليوم  من  فالعالكثير  غاز  مشكلة  بتداعيات  مهتم   كله  م .  تصاعد  نتيجة  الدفيئة  ظاهرة  وظهور  الحراري    ثاني  االحتباس 

في  الراهنة  االقتصادية  األزمات  ساعدت  كما  الكربون.  أكسيد للتفكير  والغذاء  املياه  وأزمات  الطاقة  وأزمة  املناخ  تغير  عن    هيكلة   إعادة   الناتجة 

فالتشجيع  رة بصو   االقتصاديات يساعدانتخدام  سا   ىعل   جذرية.  األخضر  النمو  وحفز  الخضراء   على   والعمل  خضراء  وظائف  إيجاد  على  الطاقة 

  استدامتها.

 و إن  
ً
 فوقيا

ً
 تشمل  هي  و جهد مكثف لكل األطراف من القمة إلى القاعدة  إنما هي عملية طويلة وشاقة و االنتقال إلى االقتصاد األخضر ليس قرارا

ومن هذا املنطلق، سعت العديد  بني خيارات تتالءم مع ظروفها وخططها الوطنية.  على العمالة ملساعدة الدول لت  انعكاسات سياسات تغير املناختقييم  
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  :لخصامل

ن  ياألخضر اللذ ميدان االقتصاد العربية السعودية في  تجارب تونس و خصائصمن أجل تقديم تحليل دقيق لالبحثية أعّدت هذه الورقة  

حيث سعت كل  حكومة إلى وضع إستراتيجية ساهمت في تدعيم اإلدارة    التجارب الجيدة في الوطن العربي التي يمكن االستفادة منها   نيعتبران م

ل     .)اإليكولوجيا(م  الرشيدة للموارد املائية وتحقيق املطابقة مع القوانين البيئية في دع   ضيئة في التجربة التونسية تتلخص في تبني النقطة امللعَّ

ر االستثمار الالزم لتأهيل املناطق املوجودة فيها، وتحسين أو بناء البنية التحتية الالزمة ل
ّ
تيسير وصول  فكرة السياحة البيئية التي تستوجب توف

الكربون ازات و خفض نسبة انبعاث الغالطاقة املتجددة و   ربة العربية السعودية في تبني لخطط الطابع االبتكاري في تج  يكمن  بينماالسياح إليها،  

نعتبر أن البلدان ال يستغالن   لكنناوعلى الرغم من أهمية هذه املجهودات املبذولة،    .وتقديم نموذج طاقة متنوع ومستدام وجاذب لالستثمارات

بالتاجميع مواردها في االقتصاد األخضر، و  الفرص في  هما  العديد من  املجاللي بصدد خسارة  الصالح تعزي  .هذا  بين  لذلك نرى من  الشراكة  ز 

ضبط آليات التعاون بينها في املجال البيئي السيما في ما يخص تبادل الخبرات وقطاع الطاقة الدولتين في مجال االستثمار في االقتصاد األخضر، و 

توجيه االستثمارات إلى عتماد االقتصاد األخضر يستوجب  إن إ   .لبيئة بما يخدم املصلحة املشتركةاملتجددة والتصرف في النفايات وتكنولوجيا ا 

إلى جميع شرائ الفوائد  العمل وإيصال  الطبيعية من أجل زيادة عائداتها االقتصادية وخلق فرص  للموارد  فعالية  واألكثر  األمثل  ح االستخدام 

داستمرارية املوارد الطبيعية في التاملجتمع، مع الحفاظ على البيئة والتحقق من   . جدُّ

   .العربية السعوديةاململكة  ؛تونس ؛اإلدارة الرشيدة للموارد الطبيعية ؛التنمية املستدامة ؛األخضر قتصاداال  :الكلمات املفتاحية
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العربية البلدان  أكثر نظاف  إلى  من  اإلنتاج  اعتماد تكنولوجيات  املياه من جهة و  الريفية و بقطاع  بالتنمية  السياسات نحو االهتمام  ة وكفاءة. مراجعة 

التصدي ملشكو  وتدوير ليبقى  النفايات  العالم ة  في  البلدان  كافة  يمس  للبيئة هاجس  بما هو مفيد وصديق  األخضر فرصة بذلك،  و   .ها  االقتصاد  يمثل 

 .أمن الطاقة والتخفيف من وطأة الفقر  ىلتقوية الجهود الدولية لتحقيق التنمية املستدامة والحفاظ عل

  خذ في األ   امللحة  حاجتها  1نسمة   مليار    7,7إجمالي تعداد سكان العالم البالغ  سمة من  نمليون   377 ذات  للدول العربية    تظهر أهمية هذا البحث

)ربع السكان    املستدامة  التنمية  مبادئ   اعتماد  إلى  السعي  في  عديدة   تحديات  تواجه  العربية  جدية. إذ ال تزال املنطقة  بصفة  التحول   هذا بعين االعتبار  

  الزيادة السريعة في عدد السكان إن . ( مليون إنسان ال يحصلون على مياه شرب نقية  50 كما أن  اطق الريفيةنمنهم في امل  %67ن الفقر ويعيش يعانون م

من األراض ي    %  34  ا نسبتهتدهور مستمر في األراض ي الزراعية دمر منتيجة  )  ، وندرة املياه، ومشاكل األمن الغذائي(%  1.1بينما املعدل العاملي    %  4.2)

، وأنماط االستهالك واإلنتاج غير املستدامة في مليون إنسان غير موصول بشبكة الصرف الصحي(  97   )  ، وأمن الطاقة، وتدهور البيئة(ةيالزراعية املرو 

 ة قبسبب األزمات العاملية وتداعياتها على املنطمختلف القطاعات هي من الضغوط التي تعوق تنفيذ السياسات املتكاملة في املنطقة. وقد تفاقم الوضع  

 (.بين الشباب%    30 لىإ وتصل %   17) نسبة البطالة تصل إلى  

سريعةلعل   األخضر معاينة  االقتصاد  نحو  التحول  حيال  العربية  الدول  أنها  ملواقف  نالحظ  اهتمامات كان،  حسب  وذلك  ومتنوعة  متفاوتة  ت 

 
ً
الوطنية واستغالل الطاقات  ) ، الكهرباءستراتيجيات الشمس، الرياحاالقتصادية واالجتماعية تراوحت ما بين وضع اال ألوضاعها  وأولويات كل دولة وفقا

، ومهما تعددت الغايات أو اختلفت فإنها في تؤدي بالضرورة إلى نتائج إيجابية سواء على  واالهتمام باملحميات الطبيعية واملحافظة على البيئة  ( البديلة

، وفي املحصلة النهائية فهي تعد خطوات مهمة على طريق تحقيق توفير العمل الالئقة  أو  ،ستخدام والتشغيل أو تحسين قدرات املورد البشري فرص اال 

 التنمية املستدامة على املدى املتوسط و الطويل. 

بوسعه أن يتيح منافع كثيرة، في مجاالت توفير   التحّول   فإّن   األخضر،  االقتصاد  لتحقيق  البلدان  من  أي   سيسلكه  الذي   الطريق  بغض النظر عن

واملياه   ناألم والطاقة  الغذاء     .في مجال 
ً
لزاما كان  اإلقتصاد   لذلك  بتفعيل منظومة  اقتصادياتهم  لدعم  إستراتيجية  أو  رؤية  تضع  أن  الدول  على جميع 

 استدامتها واستغاللها على الوجه األ   ىاألخضر للحفاظ علي ما تبقى من موارد والعمل عل
ً
الناتجة    بيئيةللألزمات االقتصادية واالجتماعية وا   مثل تفاديا

فاالقتصاد األخضر هو خيار حقيقي متاح أمام جميع شعوب األرض وليس مظهر من مظاهر الترف في الدولة  .عن تغير املناخ وأزمة الطاقة وأزمات املياه 

 .املتقدمة

املجال حيث سعت التونسية رائدة في هذا  التجربة  التكن  تعتبر  البيئية ووضعها تحت ذمة  و إلى وضع إستراتيجية تقوم على توفير أحدث  لوجيات 

االقتصادي     النسيج 
ً
بيئيا املؤسسات  من    لتأهيل  تمكن  آليات  بتركيز  قامت  كما  لالقتصاد.  النجاعة  تحقيق  مع  أخضر  إقتصاد  نحو  االنتقال  ودعم 

األمثل في النفامصاحبة املؤسسات لتوخي تقنيات متجددة لإلنتاج األنظف من   التلوث من  يجهة وحثها على التحكم والتصرف  الصناعية للحد من  ات 

ا  وترشيد  و املصدر  أخرى.  جهة  األولية من  املواد  الرشيدة  ستهالك  اإلدارة  كما ساهمت  املحيط.  أنشطتها على  تأثيرات  التقليص من  في  ذلك  قد ساهم 

أما العربية السعودية، فهي  .م السياحة املستدامةعباملناطق الصناعية ود  )اإليكولوجيا(ئية في دعم  للموارد املائية و تحقيق املطابقة مع القوانين البي

الطبيعي املال  رأس  فى  لإلستثمار  متاحة  فرصة  األخضر  اإلقتصاد  في  األخضر  لئنو   .ترى  االقتصاد     مثل 
ً
 االقتصاد   على  ملبنيا   البنيلالقتصاد    بديال

   هذا التغيير لن يحصل   ، فإن  2للبيئة    امللوث   األحفوري و 
ً
 في مزيج الطاقة لعقود قادمة، ليس إذ سيبقى البترول ع  في املدى القصير،  حتما

ً
 رئيسيا

ً
نصرا

أكبر لتعصير و  إلى وقت  التي تحتاج  العمالقة،  للطائرات والبواخر  الهيدروجين على للسيارات فقط، بل  لها، تعتمد على  أنظمة محركات جديدة  تطوير 

 استخدامات كبيرة خارج نطاسبيل املثال
ً
 الطاقة، إلنتاج مواد كثيرة وذات أهمية.  ق. وسيبقى للبترول دائما

  الوطني تحمل في طياتها كّل دعائم االقتصاد املستدام تقوم  وضعت العربية السعودية خطة للنهوض بناءا على ذلك،
ً
 عائدات  استثمار على أساسا

ر   الطبيعة  املوارد استنزاف  دون  املال.ومنتجاتها  بدا    أس  الذي  األخضر  النمو  في سبل   ور ر ضفالبحث 
ً
الوجه   يا البترول على  االستفادة من  في  الستمرار 

ممكنة مدة  وألطول  خالل  األفضل  السعودي   من  االقتصاد  يبقى  ال  حتى  االقتصاد  وتنويع  والتكنولوجيا  املعرفة  مجتمع  لبناء  النفط  دخل  استثمار 

 على السلع ذات القيمة امل
ً
بات السوق  معتمدا

ّ
عملية لعاملية. كما ضمت هذه الخطط  عوامل مساعدة إلنجاح  ا ضافة املنخفضة، والسريعة التأثر بتقل

 .ةتنويع االقتصاد، أبرزها تنمية القوى البشرية املحلية، وتشجيع االبتكار في مجتمع يقوم على املعرفة  وكفاءة استخدام املوارد الطبيعي

 

 

 
 . « 0202   ة سكان العالمقرير حالت»  ،2020، املتحدة للسكانصندوق األمم  1
و املصطلح املقابل للطاقة األحفورية  .حفوري هو اقتصاد يعتمد على استغالل املواد األحفورية  كالفحم الحجري، والفحم النفطي األسود، والغاز الطبيعي، ومن البترولاأل  االقتصاد 2

 .والطاقة املائية، بل تتجدد باستمرارمالها، كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح ثناء فترة طويلة من الزمن عند استعأ هو الطاقة املتجددة التي ال تنضب
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 أسئلة الدراسة: 

 في هذا األخير    يساهم  كيف:  التالي التساؤل  أذهاننا إلى يتبادر   ،األخضر تصادقمجال اال في  البلدين يشهدان انطالق مبادرات جادة    هذينبما أن  

  املستدامة التنمية أهداف تحقيق بغرض حماية البيئة
ً
 :فرعية أسئلة منه ويتفرع ؟في بلدين ذات اقتصاديات مختلفة هيكليا

 ؟العربية السعوديةكل من تونس و  في األخضر االقتصاد نحو التوجه واقع هو ما .1

 ؟مدى شكلت الصناعة الخضراء وسيلة للوصول إلى التنمية املستدامة  أي إلى  .2

 :التالية الفرضيات نطرح  التساؤل  هذا  عن ولإلجابة

 الرئيسية:  الفرضية

ال املوارد استخدام بين  الفصل علىفهو  دية.  اقتصا تنمية  تحقيق لىإ  ويهدف  متعددة، ألزمات استجابة األخضر  االقتصاد  ظهر  يئيةبوالتأثيرات 

 في جديدة  تكنولوجيات وباستخدام صديقة للبيئة مشاريع طريق مستدامة عن وإنتاج استهالك عمليات العتماد املجال ويفسح االقتصادي، النمو وبين

  :االقتصاد. وله أبعاد متعددة من  خضراءالقطاعات ال نصيب زيادة  إلى يفض ي والنظيفة، مما املتجددة  الطاقات مجال

 .تحسين معدالت النمو االقتصادي ملحاربة الفقر لخال نم :بعد اقتصادي  .3

 . ويركز على املشاركة وتحسين التعليم والتدريب والحوكمة الجيدة والعدالة االجتماعية :جتماعيإ بعد   .4

 . يحد من التدهور البيئي  بيئي:بعد  .5

وت مترابطة  األبعاد  ويوهذه  غاية  وليس  كوسيلة  املستدامة  التنمية  لتحقيق  األساس  ويجلب عشكل  عمل  فرص  ويخلق  االقتصادية  التنافسية  زز 

 .ويدعم االبتكار واملعرفة ويعزز األمن الوطني في مجال الطاقة واملياه االستثمارات 

 :الفرعية الفرضيات

1.  
ً
  االقتصاد األخضر يعد ضمانا

ً
 . ملستقبل األجيال للحاضر وأمانا

   .اإلطار في هذا  ت واستثمارا  إنجازات عدة  حققتا حيث هالتوج بهذا  مهتمتان الدول، كباقي العربية السعودية،ونس و ت .2

  :الدراسة أهمية

املاضية. و العقود األربعة   خالل 
ً
البلدان العربية نماذج جريئة للنمو االقتصادي، لكن  كان األداء الفعلي لالقتصادات العربية سيئا ها في  قد تبنت 

ا  املسائل  في  التقدم  السبيل قوضت  و ئالبي  جتماعية وإل هذا  و ية.  الفقر  أشكال من  ذلك عن  والتدهور   البطالةأسفر  واملائي  الغذائي  األمن  وتهديدات 

لذلك،    البيئي. سياسية.  خيارات  نتائج  هي  بل  طبيعية،  معوقات  عن  بالضرورة  تنم  ال  النواقص   الدراسةب األخضر االقتصاد موضوع حض يهذه 

  والبحث، واالهتمام
ً
في  يساهم  ألنه ، نفطية )تونس( أو غير   نفطية )العربية السعودية( كانت سواء االقتصاديات، ةفكا في يلعبه الذي  للدور الهام نظرا

األمثل من  ا  الوجه  استدامتها واستغاللها على  الطبيعية والعمل علي  املوارد  تنمية مستدامة. من ه أ لحفاظ على  املنطلق تتجه دراساتنا  جل تحقيق  ذا 

إمكانية الطاقاتا و   األخضر  االقتصاد  الدول   حول  على  واالستثمار  الصناعة  في   جل أ   من  الشمسية  والطاقة  الرياح  مثلواملتجددة  الجديدة    العتماد 

 . والفقراء األغنياء   بين  الفجوة  وتذليل  بيئي ال التوازن  إلعادة   جتماعية إ   ترافقها آثار بيئية نظيفة غير ضارة  وآثار مستدامة تنمية تحقيق 

 : أهداف الدراسة

جل تحقيق تنمية مستدامة  أ العربية السعودية من  قوية لتطبيق االقتصاد األخضر في كل من تونس و  استراتيجياتيجاد سبل و دراسة إل لتهدف ا 

  ى كما تهدف هذه الدراسة لتوضيح أفضل السبل التي تساعد للوصول إل   ،يمةوتشجيع االستثمار وتقليل الفجوة بين األغنياء والفقراء من اجل حياة كر 

 تهدف الدراسة إلى  .دامة باستخدام الطاقة النظيفةة املستيالتنم
ً
 :اآلتيوعموما

فاءة استخدام البشري واإلنصاف االجتماعي من خالل تخفيف املخاطر البيئية وحاالت الشح االيكولوجية عن طريق تعزيز كتحسين حالة الرفاه   .1

 ج النفايات.ااملوارد الطبيعية، وتخفيض انبعاث الغازات الدفيئة والحد من إنت

االستثمار  .2 الطبيعية    أهمية  املوارد  /  )الغابات،في  األسماك  العذبة،املياه  الزراعة  و   :(مصايد  التربة  وجودة  نوعية  تحسين  على  تعمل  زيادة فهي 

 جهة أخرى.من  ، وتحسين الهواء واملياه وترشيد استهالكهاالعائدات من املحاصيل الرئيسية من جهة

 الكربون وتقديم نموذج طاقة متنوع ومستدام وجاذب لالستثمارات.خفض نسبة انبعاث الغازات و ة و دخطط الطاقة املتجدوضع  .3

 : مبررات اختيار املوضوع

) مع  يتناول دور االقتصاد األخضر فى التنمية املستدامة في الوطن العربي باعتباره  تناول موضوع حديث للغاية إلى جانب أهمية املوضوع  فيالرغبة 

املختلفة وهالسعودية(ة لحالتي تونس و يدراسة وصف التنمية بقطاعاته  التعرف على دور االقتصاد األخضر في  الزراعة والصناعة،   ي ، وذلك من خالل 
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و  واملباني،  واملدن،  والنقل،  والطاقة،  و واملياه،  سيتم عرض  كما  والسياحة.  النفايات  تونإدارة  في كل من  القطاعات  تلك  في  الرائدة  التجارب   س تقييم 

القطاعات في ظل تطبيق ممارسات االقتصاد األخضر، و كذلك  ، و السعوديةو  تلك  تقابل  التي  املناسب من كيفية  املشاكل  املناخ  التغلب عليها، وتهيئة 

البش املوارد  وتطوير  تنمية  والتكنولوجياخالل  التقنية  وتوفير  القطاع،  بهذا  العلمية    إضافة  .رية  القيمة  ا إلى  الدراسات  دية  و محدإلى  و   ملوضوعلهذا 

 من االجتهاد ومحاولة إثراء املوضوع إن ذلك   .عنت به التيواألبحاث 
ً
 .جوانبه النظرية والتطبيقية فيُيشجع ويفتح أمام املهتمين باملجال مزيدا

 : الدراسة منهجية

للظاهرة للحصول على نتائج علمية   لييوالتفصُيركز على الوصف الدقيق،    الذي     التحليلي  الوصفي املنهج   تفرض طبيعة املوضوع إلى استخدام  

 .بطريقة موضوعية

 قتصاد األخضر دراسة خصائص اإلاإلطار النظري ل :األّول  املبحث

 تعريف االقتصاد األخضر  :األول  املطلب 

،  في غياب تعريف م
ً
 عمليا

ً
 للمصطلح "االقتصاد األخضر"، استحدث برنامج األمم املتحدة للبيئة تعريفا

ً
فهم بناًء عليه االقتصاد  يُ ّتفق عليه دوليا

االجتما واإلنصاف  البشري  الرفاه  حالة  تحسين  إلى  ي  يؤّدِّ اقتصاد  بأنه  املخاطر األخضر  نحو ملحوظ من  على  بالحّد  نفسه  الوقت  في  العناية  مع  عي، 

أكثر، فيمكن إدراك االقتصاد األخضر بأنه اق3يئية وحاالت الشّح اإليكولوجية الب النمو في الدخل والعمالة ت. أما على مستوى عملياتي  ه فيه  صاد ُيوجَّ

فايات والتلّوث ين العام والخاص من شأنها أن تفض ي إلى تعزيز كفاءة استخدام املوارد، وتخفيض انبعاثات الكربون والنبواسطة استثمارات في القطاع

 ت
ً
والخدمات    ون موّجهة بدوافع تنامي الطلب في األسواق على السلعكومنع خسارة التنّوع األحيائي وتدهور النظام اإليكولوجي. هذه االستثمارات هي أيضا

والقطاعيالخضراء،   الضريبية  العامة  السياسات  تصحيح  بواسطة  كثيرة  في حاالت  التكنولوجية، وكذلك  األسعار واالبتكارات  تكون  أن  يضمن  فيما  ة 

 للتكاليف البيئية. 
ً
 مالئما

ً
 انعكاسا

   االقتصاد األخضر  : حافز االنتقال إلىالثاني املطلب 

االنتقال إل الخضراء  ىإن عملية     تعتبر  ال  التنمية 
ً
   حدثا

ً
   تكون   األمد  طويلة  عملية  هي  بل  ،بسيطا

ً
قد  ، و برعاية سياسية من قبل الحكومات  أساسا

و   في  املتكررة   األمل   لخيبات  نتيجة   األخضر   االقتصاد  لىإ   التحول ب  التفكير  جاء العاملي  التياالقتصاد  األزمات  و   كثرة  اليوم  بها    املثال  سبيل  على  منهايمر 

الغذاءاالقتصاديةو   املالية  األزمات  ،األسواق  انهيار أسعار  ارتفاع  املناخية  ،،  التراجعالتقلبات  ، البيئي  التغيير  سرعةو   الطبيعية  املوارد  في  السريع  ، 

 :4اآلتيك تتمثل  التي  األخضر لالقتصاد االنتقال وحوافز

  طريق   يساهم في التقليص من نسب الفقر عن   األخضر  االقتصاد  نأ   حيث  الريفية:   املناطق  في  الفقر   قليصت  ة بهدفياالهتمام بالتنمية الريف •

يحقق  الذي    ،االيكولوجية  األنظمةو   الطبيعية  للموارد  الرشيدة   اإلدارة  الطبيعي  عديدة   مستقبلية  منافعسوف  املال  رأس    إمكانية   لتاليباو   من 

 .الفقيرة  الطبقات إلى إيصالها

  ما كبير استهالكها ك شكلب واستخدامها يمكن أن يقلص املياه  ة كفاء تطوير أن حيث :استهالكها ترشيد في عدم تلويثها واالجتهاداالهتمام باملياه و  •

  توفير في يسهم  سوف   عليها ول الحص طرق  تحسين أن
ً
 .السطحية املياه  على الحفاظ املياه الجوفية داخل اآلبار وأيضا

العربية بنسبة    الطاقة  أسعار  دعم   تقليص  أن  حيث:  اصة الجماعيخو   النقل   دعم قطاع  • املنطقة   100  من  أكثر  سوف يوفر  %25خصوصا في 

 العربية  البلدان  في  النقل  قطاع   من   % 50  و بتخضير  ،إلى تخضير الطاقة في مجال النقل  هذا املبلغ يمكن تحويله   و  ،سنوات ثالث   خالل   دوالر   بليون 

   23من    يقرب  ما  توفير  يمكن  فانه
ً
أن    .بليون  دوالر سنويا العشر سنوات    خالل  القائمة  األبنية  من  % 20  تخضير  في  دوالر  بليون   100إنفاق  كما 

 ل. مليون فرصة عم 4أكثر من  حسب التوقعات روفيالقادمة 

  ، األسمدة الفسفوري و  الحمض جإنتا النفايات الصلبة تدوير إعادة  خالل  من يمكن تدويرها: إعادة ومحاولة الصلبة النفايات ملشكلة التصدي •

التحويلية   في  لألسمدة   املركز  االستخدام  على  عالوة   ،املركزة   املعادن  إنتاجو  حيثو   الصناعة    يتم   ت النفايا  هذه   من  % 50  من   أكثر   أن  الزراعة. 

السامة  االنبعاثاتو   ،املاءفي    منها  التخلص تلك  الغازية  تلوث  إلى  طريق    عن   حسنة  بصورة   منها  التخلص  تم   إذا   حين   في  ،املياه   الخارجة منها تؤدي 

 السامة.  االنبعاثات تلك  من والتقليل البيئة نظافة إلى دفنها في مدفن صحي أو محاولة تدويرها فان هذا  سيؤدي 

 
لس إدارة برنامج األمم  في املنتدى البيئي الوزاري العاملي ) الدورة السادسة والعشرون ملج   املدير التنفيذي   من   ورقة نقاش مقّدمة،  «االقتصاد األخضر  »،     2011،     األمم املتحدة 3

 . شباط/فبراير 24 - 21يئة(. نيروبي، املتحدة للب
 . 63 – 35، ص  39العدد   -البيئية!للدراسات!اسيوط!، مجلة « !األخضر” ! “األقتصاد! البيئي!األقتصاد  »  (،2014)عايدة راض ي خنفر،  4
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إلى االقتصاد  أن  القول   يمكن   : تهاكفاء  رفع  إجراءاتو   الطاقة   مجال   في  املستدامة  االستثمارات  اعفة مض  العمل على • االنتقال    األخضر   عملية 

 . الحراري االحتباس املسببة لظاهرة الدفيئة و  السامة الغازات انبعاث في ملحوظ انخفاض إلى تؤدي  سوف 

 املعنية   الجهات  وأدوار   األخضر    داالقتصا  لنمو    املواتية  البيئة  : الثالث  املطلب 

  ، قوية  ها تحتاج إلى إعداد وتهيئة بيئة تشريعية وقانونيةإنف  ،األخضر  االقتصاد   إلى  التحول و   اقتصادياتها  تخضير  تجربة  كي تستطيع الدول خوض

 لنمو    املواتية  للبيئات  الخصائص  تلك  تظهراملجتمع. و هيكلة نواحي كثيرة في    إعادة تشريع قانوني و   سلطةو   رقابي  برنامج  إلى  يحتاج  التحول   هذا   أن  حيث

 :كالتالي األخضر االقتصاد

 والخدمات.  للسلع اإلجمالية الكلفة ضمن يعيةبالط املوارد واستخدام التلوث كلفة دمج •

 التنفيذ.  آليات وتوضيح  البيئية القوانين وتحديث مراجعة •

 .  األخضر(  قتصاداال نحو للتغير القابلة األولوية ذات  اعاتالقط )تحديد الخضراء للتنمية وطنية إستراتيجية وضع •

 تنمية.لل الوطنية الخطط  طرأ  نضم البيئية اإلستراتيجية دمج •

 املستدامة.  واالستهالك اإلنتاج أنماط ثقافة وتعزيز  املستهلك لدى  الوعي اءنب •

 ...الخ.  الضرائب وتخفيض ،البيئية األنشطة زوتحفي  الخضراء لالستثمارات الدولة ومرافقة الداعمة السياسات من سلة اعتماد •

 فوائد وأهمية االقتصاد األخضر  :رابعال املطلب 

 العدالة   تمكين   إلى   دي تؤ   التي  املستدامة  التنمية  تحقيق   علي  يعمل  نهأ  حيث ،البيئة  ىعل الحفاظ  في   واضحة و  يرة بك  أهمية  األخضر   لالقتصاد  إن

 ، املتجددة   الطاقة ،النظيف  اإلنتاج  مثل  ستدامةباال   تعنى مشروعات تبني  خالل من ذلك . يمكناالقتصادي  بالرخاء هتم ت الوقت ذات فيو ،االجتماعية

  النمو   ومعدالت  العمالة  معدالت  ارتفاع  الضارة،  الغازات  انبعاثات  نم  التقليل  مع  املخلفات  تدوير  كذلكو   5  العضوية  ةالزراعو   رشيدلا   االستهالك

   وهي: رئيسه مكونات خمس  خالل  من توضح الذي  األخضر االقتصاد أهمية تكمن ،لذلك الدخل زيادة  و االقتصادي 

الوظائف ذات الصلة بتولید الطاقة املتجددة   : من ذلك خلق ق فرص عمل ودعم املساواة االجتماعيةلخاالقتصاد األخضر محوري إلزالة الفقر و  •

ح وتأهیل  الطاقة  استهالك  البوتحسين كفاءة  والسیاحة  البیئي  النظام  و يئيمایة     إدارة ة 
ً
حلوال التحول  یقدم هذا  وبالتالي  للقضاء على    النفايات 

 . 6تالي القضاء على الفقر  اللبطالة وبا 

االقتصادي:  • النمو  على  املتجددة    التحفيز  الطاقة  ومصادر  الطاقة  كفاءة  مثل  قطاعات  في  كبيرة  خضراء  استثمارات  ة  يالتحت  نيةوالببظهور 

 شكك في قدرة هذا املفهوم على الدفع بعجلة النمو االقتصادي نحو األمام.يرها، غير أن هناك من يات وغيالنفا وإدارة لخضراء ا 

 . حل مشكلة ندرة املياه غذائي  و لضمان األمن ا  •

الطبيعية • الثروات  استنزاف  من  الطبيعي  :الحد  الغاز  حرق  منتجمثل  باعتباره   ، 
ً
 مشتق  ا

ً
النفط،  ا إنتاج  للهواء   هوو   من  شديد  تلوث  في  يساهم 

  املعروض  زيادة  أن أي  الكربون  ضةفمنخ التقنياتو  املستدامة بالطاقة  األحفوري  الوقود يستبدل األخضر االقتصادف انبعاثات الغازات الدفيئة.و 

   أن  إلى  تشير  فوائد   تقديم    إلى  باإلضافة  املستقرة   وغير  املرتفعة  األحفوري   الوقود  أسعار  مخاطر    من  تقلل املتجددة   املصادر   طريق   عن   الطاقة  من

 .  رئيسية ديةاقتصا فرصة تمثل املتجددة  الطاقة

  ةحضرية أكثر استداماالقتصاد األخضر يعطي معيشة  •
ً
 .  وتنقال

 : األطر النظرية للتنمية املستدامة الثاني املبحث

   مفهوم التنمية املستدامة :األول  املطلب 
لكن تداوله على نطاق واسع لم   ،1980نمية املستدامة" ألول مرة في منشور أصدره االتحاد الدولي من أجل حماية البيئة سنة  ظهر مصطلح "الت

استخدامه يد  عِّ
ُ
أ أن  بعد  إال  برونتالند"،    يحصل  "تقرير  باسم  املعروف  املشترك"  "مستقبلنا  تقرير  صدر  في  للبيئة   1987والذي  العاملية  اللجنة  عن 

ا  ملنظمةوالتنمية  املتحدة  لتابعة  تاألمم  تم  حيث  :  يفها  عر ،  ها  أنَّ حاجات  “ على  بتلبية  تسمح  التي  األجيال التنمية  بقدرة  املساس  دون  الحاضر  أجيال 

." احتياجاتها  تلبية  على  )أما    القادمة  الزراعة  و  األغذية  لسنة     (FAOمنظمة  تقريرها  عرفتها  م  1989في  أنَّ فقد  :"إ على  املوارد ها  قاعدة  وحماية  دارة 

 
 . 78ص  –العربية مجموعة النيل   –مة عال احمد إصالح ترج –، « النظرية والسياسة والتطبيق فيمقدمة  »   ، 2010،موللى سكوت كاتو  5
، الطاقة بين القانون واالقتصاد، جامعة اإلمارات  21، املؤتمر الدولي السنوي «الطاقات املتجددة ودورها في تحقيق التنمية املستدامة  في دولة اإلمارات العربية املتحدة »،   2013العتيبي ، سارة محسن   6

 . 94-93ماي ، ص  21-20لية القانون ، العربية املتحدة ، ك

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures/2014/12/16/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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واملستقبلية، الحالية  األجيال  حاجات  إرضاء  استمرار  تحقيق  تضمن  بطريقة  األرض  أي   الطبيعية  تحمي  التي  التنمية  الوراثية  تلك  واملصادر  املياه   ،

  حسب و  في األخير،و 7ومالئمة من الناحية الفنية"  ماعيةتاالج النباتية والحيوانية وال تضر بالبيئة ومناسبة من الناحية االقتصادية ومقبولة من الناحية

س روبرت  املستدامة  Robert Slow  لو  و االقتصادي  التنمية  فإن  تضمن    ،  التي  "تلك  وتركها على هي  املقبلة  لألجيال  اإلنتاجية  بالطاقة  اإلضرار  عدم 

 .8 "الحالة التي ورثها فيها الجيل الحالي

 
ً
  حاجيات  إشباع  من  تمكن  التي  الطبيعية  املوارد  وحماية  إدارة   نع  عبارة   أنها  على  املستدامة  التنمية  نعرف  نأ   يمكن  ،التعاريف  هذه   على  بناءا

هذه   . بناء على ذلك،فإنحاجياتهم   إشباع  على  القادمة    األجيال    بقدرة     املساس    دون   ،منهم     الفقراء    ذلك    في    ماب  ،رفاهيتهم     وتحقيق  اليةالح  األجيال

 للتجدد.    القابلة  الطبيعية  املوارد  ومحدودية البيئية  األنظمة على الحفاظ  تحديات االعتبار  ينعب  خذتأ  التعاريف

 : أبعاد التنمية املستدامةالثاني املطلب 

 . 9 والبيئية واالجتماعية االقتصادية الثالثة األبعاد بين التوفيق إلى  املستدامة التنمية تسعى أن  املفروض من

 القدرات  تطوير  يستدعي  وهذا   عيشه،  ومستوى   رفاهيته  ويحسن  األساسية  اإلنسان  حاجيات  جميع  يغطي  ما  بإنتاج  ويتعلق  :االقتصادي   البعد •

 مضاعفة   أجل  من  الحديثة  واإلدارة   اإلنتاج  أساليب  وتبني  ،اراالستثم  على  املقاوالت  وتحفيز  العلمي  البحث  دعم   عبر  املتاحة  والتقنيات  تاجيةاإلن

 اإلنتاجية. 

  ستمرارلال  قابلة ل حلو  إيجاد يجب القادمة، األجيال أجل من الطبيعية واملوارد العاملي  البيئي  التراث  على للحفاظ :تماعيجال ا   البعد •
ً
  للحد اقتصاديا

 .10 الطبيعية واردامل وحفظ التلوث، وإيقاف املوارد، استهالك من

  لالستمرار لةقاب  حلول  إيجاد يجب القادمة، األجيال أجل نم الطبيعية واملوارد العاملي البيئي التراث  على للحفاظ البيئي:  البعد •
ً
  من  للحد اقتصاديا

   الطبيعية. املوارد ظوحف التلوث، وإيقاف املوارد، استهالك

   ومستقبلية مصيرية  قضية   وهي  بيئية، تنموية قضية  هي  ما  بقدر  وإنسانية  أخالقية  قضية  املستدامة  التنمية  اعتبار  يمكن  ،تقدم  مما
ً
  كد ؤ ي  ،أيضا

  لألجيال   الطبيعي  الرصيد  افواستنز   تهالكاس  حساب   على  تتم   ألنها  الحالي  بوضعها  االستدامة  شروط   تحقق   ال  العالم   دول   مختلف  في  التنمية  أن  ذلك 

 . القادمة

 املستدامة  التنمية أهداف : ثالث ال املطلب 

 :  11 منها أهداف عدة  تحقيق إلى آلياتها خالل من املستدامة التنمية ىتسع

 أفضل.  حياة  لتحقيق الطبيعية املوارد إدارة  على الوطنية القدرة  نتحسي •

 بها. األضرار عدم و البيئة عناصر و البشرية األنشطة ينب العالقة تنظيم  خالل من الطبيعية البيئة احترام •

 . األمن الغذائي والتغذية الصحية، من خالل دعم املوارد الطبيعية  •

 . ادلعخلق فرص العمل وسبل العيش والنمو ال •

 . اإلنمائي التخطيط مراحل كافة في البيئي التخطيط إدراج ضمان •

 .  التنموية السياسات تنفيذ و تخطيطال عمليات خالل  من ذلك   و للسكان أفضل حياة  تحقيق •

 بأجراء   سماحلل  ئيالبي    الطابع  ذات  على  املعلومات  نظم   من  يكفي  ما  جمع  و  ،املجتمع   أهداف  يخدم  بما  الحديثة  التكنولوجيا   على  االعتماد •

 سليم. أنمائي تخطيط

 تونس  في املستدامة التنمية تحقيق في األخضر   االقتصاد دور الثالث:   املبحث

 اإلقتصادية  وفي نفس الوقت التنمية البيئية املخاطر من للحد مهّمة فرصة األخضر االقتصاد مفهوم من تتخذ التي العربية البالد من تونس برتعت

  البطالة. ومكافحة

 
     :   االلكتروني وقعاملعلى .   56، وزارة الزراعة و اإلصالح الزراعي ،دمشق ، كانون األول   .ص,  «االقتصاد البيئي والتنمية املستدامة ، تحت إشراف املركز الوطني للسياسة الزراعية »،  2003دوناتو رومانو ،  7
le.com/2015/12/napc.htmhttps://www.geopratiqu    
 . 33ص   سلسلة دراسات سكانية ،الطبعة األولى ، اللجنة الدائمة لإلسكان ،الدوحة ، ،  «الواقع واألفاق:مؤشرات التنمية االجتماعية املستدامة في دولة قطر »،  2008،حسن بن إبراهيم املهندي 8
 .  136-  135ص  ،   جوان   ،26  العدد التواصل،  مجله ،  عنابة - التيسير وعلوم االقتصادية العلوم كليه ،«الجزائر   في   اتحدياته و  املستدامة    يةالتنم » ،   2010ناصر،  مراد 9

 .14 ص  الدوحة،، «  2007-2005 ، للسكان الدائمة اللجنة تقرير » ،2008،للسكان الدائمة  اللجنة  10
  : لكترونياإل وقعاملعلى  العربية. الدول  في نمائياإل  املتحدة األمم برنامج 11

https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/sustainable-development-goals.html 

https://www.geopratique.com/2015/12/napc.html
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 ونس تفي  ملقومات االقتصاد األخضر  اإلطار القانوني  :األول  طلب امل

الكفيبتهقامت  التي    القالئل  العربية  الدول   منتونس  تعتبر   األرضیة  األخضربلة  يئة  االقتصاد  مفهوم  خالل    تبني  من     من  مجموعةسن  وذلك 

  ية لتنمية تصادقاإل  الحوافزو     القانونية  األطر  وضعتم    السياق،  هذا   في  .12ة املستدامةي للوصول إلى التنم  لكئي للنمو، وذي ن التي تراعي البعد البيالقوان

  األخيرة.    املبادرات
ً
-Eco"  ، ومبادرة 2001عام    في    البالستيكية  للنفايات      ' Eco-Lef'   مبادرة  تم بعث  املثال  سبيل  فعلى      البيئية في الخمسة  عشرة  عاما

Piles" ومبادرة    ،2005  عام  في  الكهربائية  للبطاريات  'Eco-Zit '   تونس    في  النظيف  اإلنتاج  مشروع    أطلق   2010    عام  في  ، و2008  عام  في  التشحيم   لزيوت

أهدافه من  الذي  املؤساألساسية  و  مساعدة  العاملية،  البيئية  للمواصفات  االمتثال  على   لألسواق   التونسيةالصادرات    دخول   تعزيز  أجل  من  سات 

ل  التيو   األوروبية
ّ
عن نشاطها من جهة أخرى.   الناجم   التلّوث  على  يطرة لسا و   املياه  و     الطاقة  استهالك  خفضو   جهة،  من  معظم الصادرات التونسية    تمث

من األراض ي الصالحة للزراعة في  %6.6 حوالي أي  هكتار، 330.000 العضوية  للزراعة املخصصة املساحة  بلغت ،2011 امع الجدير بالذكر أنه بحلول و 

 تونس. 

الب على  لن  ياملحافظة  األخضر  االقتصاد  وبلوغ  تهیئةيئة  خالل  من  إال  التأه  كون  وإعادة  البیئيي إقلیم  إل  .ل  عمدت  ما  خاليوهو  من  تونس    ل ه 

  69/2018مشروع قانون أساس ي عدد كذلك   .املستدامة التنمية مبدأ   على الذي  يعتمد، 1994 عام الصادر تونس في اإلقليمية تهيئةلل الوطني املخطط

  االقتصاد  متطلبات  جملة   من   أن  إلى«  20+  »ريو  مؤتمر  في  عرض  الذي   تونس  تقرير   ويشير  .يتعلق بهيئة التنمية املستدامة وحقوق األجيال القادمة  الذي 

   )أو رسكلة(   الطاقة، إعادة تدوير  استخدام  كفاءة   تعزيز الطاقات املتجددة، ضمان   ، نجد ضراألخ
ً
العضوية،   الزراعة  قطاع   تقوية  عن   النفايات، فضال

 .13للمؤسسات  البيئي االرتقاء و الصناعي، التلوث من الحد

 مجال   في  الوطني،  دالصعي   على  مختلفة  وإجراءات  تحدثةمس  تقنيات  تعتمد  األخضر،  للنمو  جديدة   إستراتيجية  قطاعات  تعزيز  التقرير  توقع

املياه   ،14األخضر  االقتصاد  ودعم   الخاص  االستثمار  لتشجيع  الضريبية  الحوافز بيئية ملحة تشمل ندرة  األراض ي   ،وعلية تواجه تونس قضايا    ، تدهور 

النالت الساحل  ،حيوي وع  البيئة  الهواءوتدهور  وتلوث  التحد  ،ية  البملواجهة  الحاضر يات  لجيل  مستدام  مستقبل  لبناء  املتواصل  سعيها  إطار  وفي  يئية 

الطاقة النظيفة  ،وأجيال املستقبل  1900  تسعى تونس إلى جذب ملياري دوالر من االستثمارات لتمويلو   ،تبنت تونس عدة مبادرات في االستثمارات في 

ميجاوات أخرى من الطاقة   1500الرياح، و    مولدات طاقةميجاوات من    1700وتوليد ما يصل إلى    ،2022ميجاوات من الطاقة املتجددة بحلول عام  

بحلول عام   الكهروضوئية  املستدامة    ،2030الشمسية  التنمية  األخضر كمسار من مسارات  االقتصاد  نهج  تونس   و من  ركائز  إرساء  إلى  تهدفو وتبنت 

وتحقيق   البيئية  املخاطر  استغالل املوارد الطبيعية وتقليص  وترشيد  البيئة  على  املحافظة  في  يساهم   للكربون   منخفضة  ذو انبعاثات  إدماجي  اقتصادي 

ويمثل اإلنساني.  ا   وحمايتها  الطبيعية  املوارد  في  التصرف  إحكام  الرفاهة  األولويات  أبرز  ومن  األخضر  لالقتصاد  األساسية    الفترة  خالل   وطنيةلالركيزة 

 التنمية.  ستدامةال  الضامن واعتبارها القادمة

   دور االقتصاد األخضر  في تطوير املهن الخضراء و الحد من البطالة  :الثاني املطلب 
  ومنوال   يالبطالة الشباب حاملي الشهادات الع  وهما  أساسيتين  معضلتين  من  يتعان  التي  تونس  إلى  بالنسبة  هامة  فرصة  األخضريمثل االقتصاد  

لهذه    إليجادجاء    األخضراالقتصاد    أن  الخبراء  بعض   يعتبرو   .الطبيعي  للرأسمال  مفرط  استغالل  على  يركز  الذي   التنمية الكبرى   اإلشكالياتحلول 

للمواد    إمكانيةولتوفير   ضعيف  استهالك  وذات  للبيئة  صديقة  جديدة  مهن  استرا   إلىالسياسية    اإلرادة   تسعى و   األوليةتصور  مجمتبلورة  تهم  ل  جيات 

وبناء وسياحة. فالحة     القطاعات 
ً
والتكوين  فضال واملرافقة  املراقبة  تدعيم  هذا  و   .عن  إلىعلى  التونسية  الحكومة  سعت  من   األساس،  العديد  إطالق 

مية، لتعزيز التدريب في املهن الخضراء  املبادرات في إطار التعاون الدولي مع منظمات دولية وإقليمية على غرار االتحاد األوروبي، برنامج األمم املتحدة للتن

 .مهارات التصرف البيئي للشركات وتدعيم 

تون في  الخضراء  الشغل  الدولية عدد مواطن  العمل  بحوالي  قدرت منظمة  سنة    100س  في  و 2017ألف موطن شغل  املياه  في قطاعات    . وتتركز 

من الناتج املحلي اإلجمالي على    2%معهد األلفية إلى أن االستثمار األخضر بنسبة  رسكلة النفايات والفالحة والخدمات. وتشير دراسة اقتصادية أجراها  

 .15باشر في تونس في قطاعات البناء والفالحة والطاقةألف موطن شغل عمل م 300سنوات يمكن أن يخلق حوالي  5مدى 

 
 : ني لكترو اإل وقعاملعلى  .التونسية  الحكومة -األول    املجلد-   2020-2016   مخطط  التنمية  12

 http://www.mdici.gov.tn/wp-content/uploads/2017/06/Volume_Global.pdf 

في ريو دي جانيرو، في البرازيل، حيث كان  من املنتظر   2012جوان  22إلى  20من   )UNCSD(عرف هذا املؤتمر ب"قمة األرض"   عقد تحت إشراف  األمم املتحدة للتنمية املستدامة  13

املؤت  يركز هذا  "اإلطاأن  األخضر" و  "االقتصاد  للتنميةمر على  املؤسس ي  إطالق    ر  هي  نتيجة مؤتمر  كانت  املوضوعين، بحيث  في هذين  الخالفات سرعان ما برزت  املستدامة"، ولكن 

 . عملية تؤدي إلى إنشاء األهداف املنشودة للتنمية املستدامة
 http://www.afedmag.com :نيااللكترو  وقعامل ، على«ملستدامة في البلدان العربيةتمويل التنمية ا» ،2012املنتدى العربي للبيئة والتنمية ،  14
 . 2020 أكتوبر 04الصحافة اليوم، الصادرة يوم األحد  مقالة نشرت بجريدة ،« تونس ال تستغل جميع مواردها في االقتصاد األخضر»  ،2020شكري بن منصور، 15

https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A
http://www.afedmag.com/
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إلىالتونسية لالقتصاد    اإلستراتيجيةترمي   اقتصادية جديدة    األخضر  أنشطة  البيولوجية وا ديع   فيتطوير  الفالحة  املجاالت على غرار  لسياحة د 

والبناء   املستدامة  التحتية  والبنية  املستدام  والنقل  وغيرهاوالصناع  االيكولوجي البيولوجية  الخضراء  والخدمات  تطوير هذه  و   .ات  عبر   األنشطةيتأتى 

الجملية لهذه   تقدر الكلفةو   .النفايات  فيتغالل املياه املستعملة والتصرف  تدعيم النجاعة الطاقية واستخدام الطاقات املتجددة واالقتصاد فى املاء واس

امل دينار   33  بحوالي  ضراألخ الوطنية لالقتصاد    اإلستراتيجية  إطار  فية  نجز الدراسات  موطن شغل    ألف  263خلق قرابة    فيتساهم  وف  س   تونس ي  مليار 

 148  حوالي  إلىثات الغازات الدفيئة  ستمكن وفق نفس التقديرات من تخفيض انبعاها  أن  كما  .فرصة عمل قارة   ألف  200منها    2030أفق سنة    في  إضافي

 . الكربون  أكسيد ثانيمليون طن من 

الفال  القارة  أ على توفير    ة قادر ال  القطاعات    ثرأكمن    حة و تعتبر  الشغل  يليه قطاع    (  موطن شغل  ألف  75  حوالي  أي )كبر عدد ممكن من مواطن 

  30ب  لغابيفاملجال ا ألف موطن  37الصناعة ب 
ً
مليار   11من االستثمارات املقدرة قيمتها ب  األوفريستوجب توفير النصيب ف  ، اقياملجال الط   أما .ألفا

 .األخرى ال يوفر سوى نسبة ضئيلة من مواطن الشغل القارة مقارنة ببقية القطاعات  هكنل، و دينار

 دور االقتصاد األخضر في  تعزيز السياحة البيئية  :الثالث  املطلب 

السياحة في تونس،   الصعبة الدخل واحدة من مصادرتعد صناعة  العملة  الخارج بغرض   ومصادر  الرحالت من  البالد؛ وظهرت معالم تراجع  في 

 على اقتصادها امل2013الترفيه منذ 
ً
 .16حلي بشكل حاد نتيجة األوضاع األمنية في البالد، وتفجيرات طالت معالم سياحية، سريعا

القول    أما فيمكن  تونس  في  اإليكولوجية  "السياحة  ا   بأنها عن خصائص  باألساس على مكونات  الطبيعية مثل مرتكزة  املنظومات  أو على  لطبيعة 

السياحة   الوطنية والغابات وغيرها، تعتبر من روافد  بالقط  44البيئية في تونس. وتحتوي تونس على  الحدائق  للنهوض  إمكانات هامة  اع  محمية تختزل 

ر االستثمار الالزم لتأهيل املناطق
ّ
املوجودة فيها، وتحسين أو بناء البنية التحتية الالزمة لتيسير   السياحي البيئي في البالد. تستوجب السياحة البيئية  توف

 وصول السياح إليها.

في العقد    هتمام املستثمرين املحليين والدوليين، على الرغم من أنها ما تزال في أولى خطواتها بعد إدراجهاتحظى باالتونسية  البيئية   السياحة بدأت

للجانب البيئي في األنشطة السياحية الترفيهية. وتعتبر هذه األخير ضمن التوّجهات اإلستراتيجية للبالد من خالل إنشاء مراكز ترفيه تمنح عناية خاصة  

 القطاع الخاص نحو السياحة البيئية.  هتمام املتزايد ملستثمري اال ّسد التوّجهات خطوة تج

بجملة من املبادئ لتونسية، فإن مصطلح "السياحة الخضراء" أو "السياحة البيئية"، املعتمد في البالد منذ عقود، يقترن  وفق بيانات وزارة البيئة ا 

  بدت و ة املستدامة،  ة، كما أنه يضفي فوائد للمجتمعات املحلية، ويكّرس مفهوم السياحأهمها أنه منتوج سياحي مسؤول وذو تأثيرات محدودة على البيئ

األمرأ في   السواح    ول  اهتمام  استقطاب  تعّودوا   -فكرة  الس  الذين  واملنتجعات  املناطق  ارتياد  األحيان على  املدن في معظم  في عدد من  املنتشرة  ياحية 

. في غابة كانوا إلى وقت قريب "يخشون اقتحامها حتى في وضح النهار  مركز ترفيهيا يستغربون من وجود  صعبة التجسيد. لقد كانو   -الساحلية التونسية

 أهمية املحافظة على البيئة، وذلك من أجل سالمتهم وسالمة أبنائهم". هم لكنو 
ً
  أضحوا مدركين جّيدا

املعادلة تتن  تكمن  الزبائن، وبأسعار  يقيهم الصعبة في تقديم خدمات قادرة على جذب  إطار  يتم كل ذلك في  أن  الشرائية، على  اسب مع قدراتهم 

  األضرار البيئية األخرى.التأثيرات السلبية للتلّوث وغيره من 

اقع االقتصاد رابعال املبحث  في العربية السعودية  األخضر : و

العرب    ية  بدأت 
ً
واالستدا   السعودية حديثا البيئة  بأهمية  املجتمعي  التثقيف  برامج  بتعزيز عملية  األخضر وتطوير  لالقتصاد  الوصول  وكيفية  مة 

نحو االقتصاد األخضر والتنمية املستدامة، وكذلك تعزيز التعاون العلمي وبناء نظم لشراكات دولية    تأهيلية من أجل إعداد قيادات وطنية ترعى التغّير

ل الخبرات والتقنيات النظيفة الحديثة الداعمة لالقتصاد األخضر،  إقليمية ووطنية مع املنظمات الدولية والجهات املتخصصة ذات العالقة بهدف نقو 

و  توتخطيط  سلوكيات  وممارسة  والبيإنتاج  االجتماعية  أبعادها  جميع  في  للتنمية  الوطنية  الرؤية  مع  التكامل  تعتمد  ومستدامة  محفزة  ئية نموية 

 جتمعية والبيئية. واالقتصادية وتعزز من فرص القطاع الخاص في تحمل مسئوليته الوطنية وامل

 أسس االقتصاد األخضرمعتمدة ومعايير بيئية موثقة لتركيز  رقابية نظم وتعزيز  أهمية ضع :ول األ  املطلب 
معتمدة ومعايير بيئية موثقة وتحفيز جميع الجهات    قابيةر   نظم   تعزيزو   وضع  على  والشركات  املؤسساتو   املدن  سعت العربية السعودية إلى حث

الكوار على اإلسهام في   املخاطر ملواجهة  إدارة  استراتيجيات  املبكر وتحديد  اإلنذار  املستدامة وبناء نظم  التنمية  املحتملة، وااللتزام تحقيق    ث واملخاطر 

 

 التجارة حول  الدولي بحثية قدمت في امللتقى ، ورقة«تونس : تجربة املستدامة للتنمية امللكي الباب األخضر االقتصاد »،2019،مأمون  املجيد دعب -جديد  الكريم عبد -كمون  نيازي  16

 –الوادي   –ة الشهيد حمة لخضر  . جامع   ديسمبر 3-2-  "النامية للدول  واعدة مستقبلية نحو رؤى املستدامة التنمية وتحديات الدولية للتجارة الحديثة االتجاهات"بعنوان   الدولية

 الجزائر. 

https://www.alaraby.co.uk/economy/2016/9/16/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%8A%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%86-%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1%D9%87%D9%85-6-
https://www.alaraby.co.uk/economy/2016/9/16/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%8A%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%86-%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1%D9%87%D9%85-6-
https://www.alaraby.co.uk/economy/2016/9/16/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%8A%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%86-%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1%D9%87%D9%85-6-
https://www.alaraby.co.uk/economy/2016/11/6/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%B6-8-4-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://www.alaraby.co.uk/economy/2016/11/6/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%B6-8-4-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://www.alaraby.co.uk/economy/2016/11/6/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%B6-8-4-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1


 كمون &  العكروت                                                                                                                                        االقتصاد األخضر ملواجهة تحديات التنمية املستدامة 

Global Journal of Economics and Business, 10(1) (2021), 14-26 
 22 

 

للبيئة    شاريع الحكومية ومشاريع األعمال واستخدام التكنولوجيا الحديثة الصديقةبمعايير االستدامة ومراعاة أنظمة البناء األخضر في جميع امل  كذلك

 وتطبيقات الذكاء االصطناعي وانترنت األشياء في بناء املدن الصناعية والذكية.

تنفيذ    في مجال 
ً
الناجحة  عددا السياسات     اإلهتمام  بدأ   ،من 

ً
السعو   تدوير  “إعادة   بمفهوم  مؤخرا العربية   ما  اململكة  تنتج  دية حيثالنفايات” في 

   ةالصلب  البلدية  النفايات   من  طن   مليون   15  يقارب
ً
 التعداد   ازدياد  ومن املتوقع أن يتضاعف هذا العدد )مع    كيلوغرام لكل شخص  1.4  بمعدل    سنويا

العام  %  3.4  بنسبة  اململكة  في  السكاني إلى  2033( بحلول  السعودية،   مراحله    بداية  في  التدوير  يعتبر  كما  سنويا.  طن  مليون   30  م  العربية  اململكة  في 

 
ً
رسمي، حيث القطاع غير ال من املجمعة النفايات مجمل من %15-10 يشمل إعادة تدوير املعادن والورق املقوى والذي  تتركز أعمال التدوير حول  وحاليا

 مجمل   من  %30  حوالي    إلى  بعضها  في  التي تصل ذروة التدوير  يقوم عمال النظافة بفرز النفايات القابلة للتدوير من حاويات القمامة املوزعة في املدن،

 املدن.  ضبع في النفايات

 االقتصاد األخضر عامل لتنويع االقتصاد و تطوير الطاقات املتجددة :ثانيال املطلب 
  علىظل التحول الذي يمر به القطاع  ي، يأتي ذلك فاملاضيةاليوم تطورات ملحوظة إذا ما قورن بالسنوات  اململكة يف املتجددة طاع الطاقة يشهد ق

 .املتنوعة االستثماريةباعتبارها أحد القطاعات الواعدة بالفرص  املتجددة لسواق الطاقة مستوى السياسات الحكومية، التي تنظر أ 

تبن  خالل  السعودية  من  العربية  اململكة  "ي  بحيث2030رؤية  االقتصاد  تنويع  إلى  سعت     يبقى  ال  "، 
ً
 املضافة  القيمة  ذات  السلع  على  معتمدا

االقتصاد  الع  السوق   بتقلبات  سريع  بشكل  تتأثر  التيو   املنخفضة تطوير  على  تركيز  شمل   كما  السياسة إ و   األخضر املي.  في  االولويات  ترتيب  عادة 

 حيث تتجه اململكة بشكل حثيث نحو الطاقة املتجددة و   ،نفطيةالاالقتصادية و 
ً
  17بتروليوم ايكونوميست الدولي لتقرير    تقليل االعتماد على النفط وفقا

ل الخليج  منوها إلى مشاركة دو و    األوسط   الشرق    دول    أغلب    في  الطاقة  استهالك   من    الحد  إلى  والحاجة  البيئية   الوعي بالقضايا   ارتفاع  إلى  أشار    الذي 

من انبعاثات الكربون في ضوء نمو الطلب    للحد    نية وط  استراتيجيات  وضعو   الطاقة    كفاءة   سياسات  وتحسين  الطاقة  تسعير  في عملية تدريجية إلعادة 

املتجددة تحت وزارة الطاقة في عا   مشاريع  تطوير  مكتب  إنشاء  تم   املجال،  هذا   فيو   .الهيدروكربونية  املحلي على املوارد    لتحقيق    ذلكو     2017    مالطاقة 

  املتجددة  للطاقة الوطني البرنامج أهداف
ً
  "2030" رؤية  مع تماشيا

ً
 الشمسية   قةللطا  سكاكا  مثل مشروع ،على الطاقة الشمسية و طاقة الرياح اعتمادا

    الوصول و   لكهرباءا   توليدو إنتاج  مشتقاته في  تقليل االعتماد على النفط و   هدفالذي ي  الريح   لطاقة   الجندل  دومة   مشروعو 
ً
  االعتماد    مرحلة   إلى      تدريجيا

 . املتجددة  البديلة الطاقة  على يالكل

   يؤثر  لن  املتجددة   الطاقة  تنمية  أن  وإدراك  الطاقة،  صناعات  في    التنوع  السعودية بقيمةإن قناعة  
ً
الخام وال في االستهالك   في  سلبا  إنتاج النفط 

  ولكن للهيدروكربونات، املحلي
ً
 تقدمةامل  التكنولوجيا صناعات الطاقة التي يمكن أن تسهل بعد ذلك في نقل  ازدهار إلى ذلك يؤدي  أن يمكن لكذ من بدال

  اقتصاد في ياة الح وتعزيز النفطية غير الوظائف  قطاع  نمو و
ً
 .العالم  أنحاء جميع مع الروابط تعزيز عن قائم على املعرفة فضال

ال  ان إلى  اإلشارة تجدر   العربية     مشاركا  كانت  سعوديةاململكة 
ً
اململكة    الدولية  املناخ   مفاوضات  في  نشطا قامت  باريس  مفاوضات  قبل  وحتى 

الطاقة من  ستراتيجية إ   خالل  من  ،2010  عام  أوائل  منذ  الكربونية  انبعاثاتها  بتخفيض الجوانب للحد من استهالك    املحلية    الهيدروكربونات    متعددة 

امليثان  ارواالستثم  الطاقة  كفاءة   مشاريع    وتنفيذ تسرب  وخفض  املتجددة  الطاقة  نشر   الثروة و   الصناعةو   الطاقة  وزارة   وقعت  2017  عام  وفي  ،في 

 الطاقة األمريكية.  زارة و  مع الكربون  انبعاثات املعدنية اتفاقية ملراقبة

استثماراتها ف املتجددة وأثره على تشجيع  القانوني للطاقة  التنظيم  أهمية تطوير  األخير، نؤكد على  السعوديةفي  العربية  اململكة  التنظيم  ي  ، فهذا 

 عن كون غيعلى تنظيم وحماية قطاع الطاقة املتجددة في اململك  يسعى
ً
 أمام ة من مخاطر االستثمار األجنبي، فضال

ً
 حقيقيا

ً
اب هذا التشريع يقف عائقا

في الدولة من خالل استخالف وتنمية مصادر أخرى للطاقة،  تشجيع االستثمارات الخاصة بمجال الطاقة املتجددة وهو ما يمس تحقيق النمو املستدام  

 . 18ئية واالجتماعية وأثرها على عناصر التنمية االقتصادية والبي

  االقتصاد األخضرامعات السعودية في بناء  مساهمة الج: ثالث ال املطلب 

بما أن عصرنا تتعدد تطوير املعرفة في املجتمع. و و  لبشري تعتبر الجامعة من أهم الوسائل املتاحة لدى الجهات الحكومية في حراك تنمية العنصر ا 

 
ً
أحيانا املتناقضة  االهتمامات  من  جملة   فيه 

ً
نظرا املستمرة   ،  التغيرات  من  اقتصلحزمة  و :  و ادية  و اجتماعية  و سياسية  ذلك  بيئية  فإن  تكنولوجية: 

 من تستطيع من  خاللها  تحقيق التنمية املستدامة.   التيمتشابكة الجوانب، و على الجامعة القيام بوظائف متعددة و  -ال محالة -سيفرض

 

      :لكترونياإل وقعامل  على .2019يناير   7بتروليوم ايكونوميست الدولي الصادر في   تقرير 17

https://www.petroleum-economist.com/media/6150/lng_report_2019_v3.pdf 

 .  ، مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية،  الرياض، ديسمبر «دعم قطاع الطاقة املتجددة السعوديومية في تطور السياسات الحك » ،2018عتيبي، سارة بنت محسن ال 18
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إجراء البحوث العلمية و التجريبية. إجراء لقاءات  ين، و د إستراتيجية: تكوين الطلبة الجامعيتتمثل هذه الوظائف في مجموعة من السالسل بأبعا

ستشرافية إ في حل املشكالت الحيوية القائمة و املستقبلية بأبعاد    الفعالة في تكوين النخب التي تساهم علمية مباشرة و غير مباشرة. املساهمة الجادة و 

على سبيل الذكر يمكن اإلشارة إلى دور جامعة امللك عبد العزيز  تنميته.ل على خدمته و العم في توطيد عالقتها باملحيط و تتمثل الوظيفة األخيرة توقعية. و 

وإي بالبيئة  املتعلقة  األبحاث  إصدار  في  والتقنية  و للعلوم  القائمة  البيئية  للمشاكل  حلول  اململكة  جاد  مكانة  تعزز  بيئية متقدمة  تقنية  تأسيس صناعة 

 .في األسواق العاملية التنافسية

بالعمل على إنشاء قسم االقتصاد  وذلك األخضرو تركيز أسس االقتصاد  سعى الجامعات السعودية إلى تحقيق أدوارها في التنمية املستدامةتكما 

اء  بإنشكما بادرت    ت االستدامة.بممارسا  األكاديميةمن خالل ربط البحوث    التعليمية و البحثية  دمج موضوع االستدامة في مناهجها  إلى  إضافة  األخضر

 للمعايير
ً
العاملية و وضع البرامج التوعوية البيئية وفقا عتمدة. و تظهر  الدولية امل    العديد من املبادرات وإقامة املؤتمرات واملنتديات وتوقيع االتفاقيات 

األكاديمية   املؤتمرات  أخضر  أهمية هذه  اقتصاد  الجلبناء  فيه عدد من رؤساء  العاليالتع امعات ومسؤولو وخبراءفي مشاركة  دول واالقتصاد من   ليم 

البحث   يتم  حيث  العربي،  والوطن  عل  عنالخليج  واملؤسسات  الشركات  لحث  آلية  وضع  عناالهتمام    ىكيفية  األخضر  السياسات  باالقتصاد  وضع  د 

 تصاد األخضر. املرأة في بناء االقدور    وطرح املبادرات وبيان االقتصادية ومسؤولياتها االجتماعية والبيئية تجاه مجتمعاته،

 : الخاتمة 

 يعمل حيث دة،جدي أسواق وإنشاء بيئية ابتكارات بالبيئة، وتطوير تضر ال خضراء  قطاعات على االعتماد يعني األخضر االقتصاد إلى التحول  إن

 :هي ثالثة أبعاد عبر األخضر االقتصاد

 االقتصادية  االعتبارات •

 االجتماعية  العدالة •

  استغاللها الطبيعية بهدف رداملوا على حفاظالو  •
ً
  استغالال

ً
 . مستداما

إلى    التحول  يعتبر  أداة  االقتصاد لذلك    الخضراء  االستثمارات ريقط عن نظيفة عمل فرص البيئية وتوفير التحديات ملواجهة أساسية األخضر 

هذا النموذج   تطبيق  إمكانية  األخضر االقتصاد في  ونست   خاضتها التي بالتجار  بعض وبينت. الطويل املدى  على االقتصادي  األداء تحسن في تسهم  التي

حدة  تخفيف  في  إيجابية  نتائج  تحقيق  على  العربية و .  دامةاملست  التنمية  تحقيق و   البطالة  معدالت  وتخفيض  الفقر،     وقدرتها  باململكة  يتعلق  فيما 

  أو الشمسية    سواء الطاقة   البديلة  الطاقة  مصادر    لتوليد الطاقة من  ةعمالق  اريعملش  تبنيها  فهي  األخضر   خططها الطموحة نحو االقتصادالسعودية و 

املحركات  الطاقة    توليد و   من  الطاقة  واستدامة  أمن  وذلك لتحقيق  أحده  التيو     البيئةحماية  الهوائية    املستقبلية   الرؤية  في  اإلستراتيجية  األهداف  ي 

(2030 .) 

 : النتائج

التي يمكن    التجارب الجيدة في الوطن العربيمن  تعد    االقتصاد االخضر  ضمارم  في  العربية السعودية أو في تونس    في سواءبالتأكيد أن التجارب  

فعلى   .إفريقياشمال  و   األوسطقتصاد أخضر شأنهما شأن مختلف الدول العربية في الشرق  إال أن الطريق ما زال في بدايته للتحول إلى ا االستفادة منها..  

بصدد خسارة العديد   هما بالتالي، و جميع مواردها في االقتصاد األخضرالبلدان ال يستغالن  أن    نا نعتبرهذه املجهودات املبذولة، إال أن مية  الرغم من أه

 .من الفرص في هذا املجال

ر االستثمالعل النقطة املو 
ّ
التونسية تتلخص في تبني فكرة السياحة البيئية التي تستوجب توف زم لتأهيل املناطق املوجودة  ر الال ضيئة في التجربة 

الطاقة  تبني لخطط يكمن فيفي تجربة العربية السعودية   الطابع االبتكاري بينما  ،فيها، وتحسين أو بناء البنية التحتية الالزمة لتيسير وصول السياح إليها

  أن  وإدراك   الطاقة،   صناعات  في  . فالتنوع تثماراتجاذب لالسوتقديم نموذج طاقة متنوع ومستدام و   الكربون خفض نسبة انبعاث الغازات و املتجددة و 

   يؤثر   لن   املتجددة   الطاقة  تنمية
ً
إلى ازدهار صناعات الطاقة التي    ان يؤدي  أن   يمكن  للهيدروكربونات  في إنتاج النفط الخام وال في االستهالك املحلي   سلبا

   وتعزيز    النفطيةغير    لوظائفا   قطاع  نموو   املتقدمة  التكنولوجيا    نقل  فييمكن أن تسهل بعد ذلك  
ً
   تعزيز   عن  الحياة في اقتصاد قائم على املعرفة فضال

 على هذا األساس، يمكن أن نقر بأن التجربتان متكاملتان. و  .العالم  أنحاء جميع   معالروابط 

 : التوصيات

وضع رؤية أو  ية بالتحول نحو االقتصاد األخضر و السعود  العربيةو   اهتمام حكومتي البلدين تونسضرورة مواصلة     نقترح   العناصر  هذه   بناء على

 :، من خاللإستراتيجية لدعم عناصره 

في مجال   • لالستثمار  الحوافز  األخضر إصدار حزمة من  املنظمة   القوانين وصياغة املشروعات،  هذه  تأسيس  اإلجراءات تسهيل عبر االقتصاد 

 .النظيفة االقتصادية للنشاطات
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  األنشطة حول  املجتمعي التثقيف مج وتعميق برا  املعرفي الدعم  لجامعية فياملؤسسات ا و  املجتمع دور  تنمية •
ً
 .بيئيا

 .من االستثمارات النوع هذا  يلبتمو  مختصة كإنشاء بنوك األخضر، االقتصاد مشروعات لتمويل املالية املؤسسات إشراكالسعي إلى  •

 .تعميمها ومحاولة الناجحة التجارب من ادة واالستف الدول  بين والتنسيق التكامل •

ضبط آليات التعاون بينها في املجال البيئي السيما في تعزيز الشراكة بين الدولتين في مجال االستثمار في االقتصاد األخضر، و   نؤكد على أهميةكما  

 .ة بما يخدم املصلحة املشتركةرات وقطاع الطاقة املتجددة والتصرف في النفايات وتكنولوجيا البيئما يخص تبادل الخب
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Abstract: This paper has been prepared to provide an accurate analysis of the characteristics of the paper 
The experiences of Tunisia and Saudi Arabia in the field of green economics They are considered good 
experiences in the Arab world that can be Use them as each government has sought to develop a strategy 
that has contributed To strengthen the rational management of water resources and to achieve conformity 
with laws Environmental support in ecology. The point of light in the Tunisian experience is to adopt the 
idea of environmental tourism, which requires investment to rehabilitate its areas and to improve or build 
the infrastructure necessary to facilitate tourists' access to them. The innovative nature of the Saudi 
Arabian experience lies in adopting renewable energy plans, reducing emissions and carbon, and providing 
a diverse, sustainable and attractive energy model for investments. While these efforts are important, we 
consider that countries do not exploit all their resources in the green economy and are therefore losing 
many opportunities in this area. We therefore believe it is in the interest of strengthening the partnership 
between the two countries in the area of investment in the green economy and of adjusting their 
cooperation mechanisms in the environmental field, especially in terms of sharing experiences, the 
renewable energy sector, waste disposal and environmental technology in the common interest. The 
adoption of the green economy requires that investments be directed at the optimal and most effective use 
of natural resources in order to increase their economic revenues, create jobs, deliver benefits to all 
segments of society, while preserving the environment and ensuring that natural resources are sustainable 
in regeneration. 

Keywords: Green economy; Sustainable Development; Rational Natural Resource Management; Green 
Investments; Tunisia; Saudi!Arabia. 
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