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رایط خالـصی کـشورها از همه یاـستگذاران باید تـصمیم بگیرند که در پی چه نوع رفته رفته در ـش گیري کرونا، ـس

ــتند. آیا آن  ــاد خود هس ــادي موجود بر میبهبود در اقتص ــاختارهاي اقتص گزینند، به ویژه  ها اقداماتی براي تقویت س
را فرصــتی براي بازســازي خواهند دید تا  19ها بحران کووید  هایی که تأثیر منفی بر محیط زیســت دارند؟ یا آنآن

 طور قابل توجهی بهبود یابند؟پیامدهاي زیست محیطی به

ــتدالل می ــر اس ــبز در پی همهکآن گونه که گزارش حاض ــادي و   گیري براي اطمینان ازند، بهبود س آینده اقتص
ت یار مهم اـس ت محیطی مقاوم بـس رقی  ،زیـس یاي جنوب ـش تی که به خوبی  . به ویژه در آـس یاـس عالوه بر آن، اقدامات ـس

اقتصــادي و زیســت محیطی دســت یابند. در واقع، بدون -طراحی شــده باشــند همزمان می توانند به اهداف اجتماعی
اقدام هماهنگ براي رســیدگی به محیط زیســت در حالت وجود بحران هاي تغییرات اقلیمی و از دســت دادن تنوع 

 .زیستی، چشم انداز رشد بلندمدت منطقه ممکن است محدود شود
رویدادهاي شــدید آب و هوایی و ســایر چالش هاي زیســت محیطی مرتبط با تغییرات اقلیمی و تنوع زیســتی  

ــتهمچنان بر زندگی   ــورها دارايها و معیش ــتی اخیر در این کش ــیاس   ها تأثیر خواهد گذارد. در حالی که اقدامات س
هاي نگرانی همچون یارانه  هاي ســبز اســت؛ زمینهگذاري در زیرســاختمحیطی همانند ســرمایهعناصــر مثبت زیســت

ت نیز وجود دارد یلی و مقررات زدایی از محیط زیـس وخت هاي فـس بز  و  ـس گیري کووید  پس از همهرویکرد بهبود ـس
ور 19 رقی، به ویژه در پنج کـش یاي جنوب ـش ت. از   براي آـس یار مهم اـس کامبوج، اندونزي، میانمار، فیلیپین و تایلند بـس

 :ها و مزایا استنقطه نظر گزارش حاضر بهبود سبز داراي این ویژگی
محافظت در برابر همه گیري هاي آینده مهم خواهد  به دلیل ارتباط رو به رشــد بین محیط و ســالمت انســان براي    -1

 .بود
 .براي رسیدگی به اثرات شدید و بدتر تغییرات اقلیمی و از دست دادن تنوع زیستی در منطقه اهمیت دارد  -2
 .براي دستیابی به محرك هاي اقتصادي قابل توجه داراي استعدادي نیرومند است  -3

 
 :عنوان اصلی(به زبان انگلیسی) 1

IMPLEMENTING A GREEN RECOVERY IN SOUTHEAST ASIA. 
۲ Asian Development Bank 



رقــابــت   -4 نیروي  ــتبراي تقویــت  اســ ــیــار حیــاتی  بسـ ــبز در   .بلنــدمــدت منطقــه  بهبود سـ از رویکرد                 حمــایــت 
اي بســیار مشــهود اســت؛ همانند انجمن ملت هاي آســیاي جنوب شــرقی،چارچوب بهبود جامع  منطقه يراهبردها

منطقه پس   عنوان یک جزء کلیدي از روند بهبود اقتصـاديمحیطی بهکه بر پایداري زیسـت  2020(دبیرخانه آسـه آن  
ــاـمل   2023-2021  -19کـند) و طرح واکنش و بهبود کووـید  گیري ـتاکـید میاز هـمه زیرمنطـقه مکوـنگ بزرگ ـکه شـ

در اقدامات سـیاسـتی اخیر در سـطح   "سـبزي"با این حال، سـطوح مختلفی از    .تمرکز بر توسـعه شـهرهاي سـالم اسـت
 :سبز را این گونه برمی شماردکشوري مشاهده شده است. نوشته حاضر سیاست هاي اجرا شده 

 .تامین مالی زیرساخت سبز-
 .سنگهاي جدید زغالتعلیق نیروگاه -

  .هاي تجدیدپذیر در مقیاس بزرگهاي انرژيهاي بخش خصوصی براي پروژهمشوق -

 .نفت خام و فرآورده هاي نفتی پاالیش شده عوارض بر واردات -

 .طرح تجاري سازي(محدودسازي) انتشار کربن -

رمایه گذاري در - ازي باتري در مقیاس کاربردي براي   ـس تایی و ذخیره ـس یدي براي خانوارهاي روـس پنل هاي خورـش
 .انرژي هاي تجدیدپذیر

یاـست هاي احتماال با تاثیر منفی بر محیط آـسیاي جنوب   زیـستگزارش معتقد اـست بر خالف چنین رویه اي، ـس
هاي  هزینه برق تولید شـده از سـوخت :دهندح سـبزي را کاهش میشـوند که چنین سـطوهایی میشـرقی شـامل یارانه

ــرـکت ـهاي ــیلی، ـکاهش ـقاـبل توـجه بودـجه براي پروژه ـهاي انرژي ـهاي تـجدـیدـپذیر،حـماـیت ـمالی از شـ آالیـنده   فسـ
 .اراضی براي انجام فعالیت هاي معدنی از آن قبیل اند دولتی، لغو برخی مقررات زیست محیطی و گسترش

رقی در یافتن فرصـتکمک به دولتگزارش براي   یاي جنوب ـش ایی پنج هاي آـس ناـس بز به ـش د ـس هایی براي رـش
اغلی که می ادي و تعداد مـش یل اقتـص اس پتانـس ت اولویت دار بر اـس تفرـص یب زیـس محیطی توان ایجاد کرد، میزان آـس

  :رصت عبارتند ازکند. این پنج فتوان با هر فرصتی معکوس کرد یا به آن رسیدگی کرد، مبادرت میکه می

براي تحول در عرصــه ها و شــیوه هاي کشــاورزي براي بهبود عملکرد و در عین حال   3کشــاورزي مولد و احیاگر- 1
 .افزایش سالمت اکوسیستم هاي طبیعی اطراف

ریزي بهتر و تر و با برنامهونقل (ترویج ســاخت و ســازهاي شــهري متراکمهاي حملالگوتوســعه پایدار شــهري و - 2
 .ونقل عمومی)هاي حملیستمس

هاي  هاي انرژي تجدیدپذیر و افزایش کارایی مصـرف انرژي در بخشپروژه انتقال به انرژي پاك (شـامل توسـعه  -3
 .مختلف

 
۳ Regenerative  



ــادي چرخه -4 ــوالت جانبی و جریانالگوهاي اقتص ــوالت  هاي زباله در بخشاي (تبدیل محص هاي مختلف تا محص
 .حداقل رساندن ضایعات)ضمن به  نهایی ارزشمند،

ــالم و مولد (حمایت از مدیریت پایدار حیات وحش -5 ــطوح   اقیانوس هاي س ــول اطمینان از س آبزیان از طریق حص
 ). بیولوژیکی دوام قابلیت  صیادي با

گذاري  میلیارد دالر سرمایه  172  حدود  نیازمند  سبز  رشد  فرصت  پنج   از  کامل  استفاده  که  کندمی  برآورد  گزارش
ال   ت که می تواند تا ـس یا   2030اـس رق آـس ت 30در جنوب ـش غل ایجاد کند. این فرـص د با تقریباً میلیون ـش  60هاي رـش

 .درصد اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد مطابقت دارد

آوري هاي ســبز، بعضــی از توصــیه هاي ســیاســت کلی شــامل انتشــار قیمت کربن، تقویت تحقیقات در مورد فن
هاي  ـسامانهتنوع زیـستی بهتر از طریق    تـشویق زنان کارآفرین به مـشارکت در فرـصت هاي کـسب و کار ـسبز و مدیریت

 :داده باز (داده هاي در دسترس براي همه) است. از نقطه نظر گزارش اجرایی شدن بهبود سبز نیازمند سه گام است

بتوانند تغییر پایداري به سـمت اکوسـیسـتم هاي مقاوم پدید آورند. این امر سـازوکارهایی بسـازیم که  گام اول:
و همچنین فعالیت در ســطح موســســات دولتی براي تعیین ســطح  4رشــد ســبز تري به ســمتشــامل پیشــرفت یکپارچه

      مبادالت و مزایاي محتمل از دنبال کردن ســیاســت هاي ســبز اســت. این موضــوع نیازمند یک رویکرد دقیق براي  
محیطی و اثرات  عملکرد زیســت  جمع آوري داده ها و تنظیم هدف، داشــتن یک پایگاه داده هاي تلفیقی از اطالعات

هاي  برنامه هاي خاص و تعیین اهداف یاري رـساند. ـسازمان ها وبالقوه اـست که ـسیاـستگذاران را براي ارزیابی ـسیاـست
 .تا برنامه رشد سبز را اجرا کنند سازي باشندازمند به ظرفیتهاي مناسب نیدولتی نیز ممکن است براي داشتن مهارت

د  گام دوم: ده متمرکز بر پنج فرصـت براي تحقق رـش تی هدفگذاري ـش یاـس بز  اجراي مداخالت ـس مداخالت  . ـس
 :سیاستی که دولت ها می توانند براي دستیابی به هر یک از فرصت هاي سبز اجرا کنند، عبارتند از

اورزي مولد و احیاگر"در خصـوص فرصـت   -1 اورزان براي پذیرش  "کـش امل کمک به کـش تی ـش یاـس ، مداخالت ـس
تر تکنیک هاي ریزآبیاري کارآمد براي ـصرفه جویی در آب و بهبود عملکرد، مانند آبیاري بارانی و قطره اي به بیش
 .هاي آبیاري غرقابی، به ویژه براي محصوالت با ارزش باال استنظام جاي

  خودروي"مفهوم   ،ـشامل برنامه ریزي و اجراي"هاي حمل و نقلالگوتوـسعه پایدار ـشهري و  "ه فرـصت دـستیابی ب  -2
ویقدر برنامه" 5ترکم هر به خودرو و تـش اکنان ـش تگی ـس هري براي کاهش وابـس عه ـش روي،  ها به پیادهآن ریزي و توـس

 .دوچرخه سواري یا استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی است

 
٤ Green Growth 
٥ Car-Lite 
 



از دور  هایی براي کاهش وابـستگی به زغال سنگ با خرید و، ـشامل ـسیاـست"انتقال به انرژي پاك"فرـصت  تحقق    -3
هاي  هاي دولتی و خصــوصــی براي ارتقاي ســریع انرژي ســنگ و همچنین مشــارکتهاي زغالخارج نمودن نیروگاه

 .تجدیدپذیر است
ــاد چرخه"در ارتباط با   -4 ــترده براي تولیدکننده، اقدامات  "ايالگوهاي اقتص ــئولیت گس ــامل ایجاد مس در قالب  ش

مناســب محصــوالت پس از    چارچوبی براي ضــایعات بســته بندي اســت که مســئولیت بزرگی را براي تصــفیه یا دفع
ماند اخت هاي مدیریت پـس عه زیرـس تیکی و جلوگیري از نـشت  مـصرف و توـس براي بهبود جمع آوري زباله هاي پالـس

 .نمایدولیدکنندگان و واردکنندگان میتمحیط زیست متوجه  به داخلهاي پالستیکی زباله
ــوم ـبه    -5 ــت موسـ ــوص فرصـ ــالم و موـلداقـیانوس"و ـباالخره در خصـ اـمهمی  "ـهاي سـ          ـهاي نوآوري در توان از برـن

ــتم هاي مبتنی بر حس ــیسـ ــامل حمایت مالی براي فناوري هاي جدید (به عنوان مثال سـ اي  گر برآبزي پروري که شـ
 .پشتیبانی فنی (به عنوان مثال انتخاب ماهی و استفاده از مواد اولیه جایگزین) می شود، حمایت کرد تغذیه میگو) و

       گزینه ها در این بخش شــامل .شــناســایی منابع پایدار براي حمایت مالی از فرصــت هاي رشــد ســبز  گام سـوم:
ــبز (ـبه عنوان مـثال،  جمع   ـیاراـنه  مـثال،  عنوان  ـبه(  ايقهوه  ـهاي ـیاراـنه ـحذف ـمالـیات کربن)؛آوري ـمالـیات بر درآـمد سـ

 ـسبز مالی  تـسهیالت مثال،  عنوان  به(خـصوـصی بخش  واحدهاي  در مالی  امور  به بخـشی تحرك  ؛)فـسیلی  هاي  ـسوخت
  از  توانندمی  کـشورهاي آـسیاي جنوب ـشرقی به ویژه  .منابع اـست  المللی بین مالی  اهرم و  ؛)پایدار تاثیر قرـضه  اوراق و

هاي  به منظور دریافت وام و کمک هاي فنی براي پروژه 6آنتسهیالت مالی فعال کننده سبز آسه"  به  موسوم  تسهیالت
 .آور آبی بهره گیرندحمل و نقل پایدار، انرژي پاك و سیستم هاي تاب زیرساخت سبز مستقل در

هاي  صفحه و شش فصل تدوین یافته است. همچنین مباحث تحلیلی و داده 72گزارش در  الزم به ذکر اـست که 
 .گزارش در قالب جداول، نمودارها و باکس هاي متعدد ارائه شده است

 

 
٦ ASEAN Catalytic Green Finance Facility 
 


