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 خلفية
ر الحمضية وفقدان التنوع أدى التدهور في الوضع البيئي على المستوى العالمي ممثال بالتسخين الحراري للجو وفقدان طبقة األوزون ونقص المساحات الخضراء واألمطا

مشاكل بيئية تتعدى الحدود الجغرافية للدول إلى الدعوة لدمج البعد البيئي في التخطيط اإلنمائي لدول العالم. وعلى اثر  البيولوجي واتساع نطاق التصحر وما إلى ذلك من
ج . من األهداف الرئيسية للمؤتمر الدعوة إلى دم1992ذلك، عقدت األمم المتحدة مؤتمرا حول البيئة والتنمية )مؤتمر األرض( في ريو دي جانيرو بالبرازيل سنة 

وتنفيذ استراتيجيات وإجراءات  االهتمامات االقتصادية والبيئية واالجتماعية على المستوى الدولي. وقد كانت أحد أهم المسائل الرئيسية التي تطرق لها المؤتمر هي وضع
 لتحقيق التنمية المستدامة.

 
مج عمددل لتندداول األنشددطة االقتصددادية واالجتماعيددة والبيئيددة فددي القددرن الواحددد والعشددرين فددي ريددو إعددالن مبددادب لتعلددق بالبيئددة والتنميددة، و رنددا” األرضمددؤتمر “لقددد ردددر عددن 

ك عمدا تولدد كذلك تم اعتماد اتفاقيتين دوليتين بخصوص البيئة وهما اتفاقية األمم المتحدة بشدنن تغيدر المنداا واتفاقيدة التندوع البيولدوجي، هدذا نا يد  (.21)سميت أجندة القرن 
اجتماعيدا، من اتفاقات جدلددة مندذ ذلدك التداريق. وقدد دعدت مجموعدة االتفاقدات والبدرامج تلدك إلدى دمدج البعدد البيئدي ضدمن إسدتراتيجيات اقتصدادية مسدؤولة عن هذه االتفاقات 

أيضدا تحدلدد  األجنددةلقدرار وتشدمل مع العمل في نفس الوقت على حفظ قاعدة الموارد والبيئة لصالح أجيال المستقبل وضمان أوسع مشاركة جماهيرية فدي المبدادرات واتخداذ ا
 السياسات وخطط العمل وتنفيذها ورردها وتقييمها بصورة منظمة.

 
فددي التوزيددع، وتركددا علددى الدددور  تهدددف هددذه الدراسددة إلددى دددرت أبعدداد التنميددة المسددتدامة بمعناهددا الواسددع ، والددذي يجمددع بددين التنميددة االقتصددادية فددي  ددل حمايددة للبيئددة وعدالددة

اء المجدددال لالسدددتراتيجيات والخطدددط والسياسدددات اإلنمائيدددة علدددى المسدددتوى القطدددري وتددددعو لددددمج السياسدددات االقتصدددادية والبيئدددة واالجتماعيدددة بمدددا فدددي ذلدددك إعطددد المهددم المندددا 
ت الدوليددة، سددرعان مددا سددتفرض لمشداركة عنارددر المجتمددع علددى اخددتالف مشددار هم فددي رددنع القددرار، وذلددك ألن مثددل هدذه االلتاامددات ، والتددي هددي نتددا  للمعاهدددات واالتفاقيددا

 علينا بمجرد قيام دولتنا العتيدة.

 النمو االقتصادي وتدهور البيئة في المنطقة
 

روب المتتاليددة فددي المنطقددة تشدار  منطقتنددا كبدداقي أجدااء العددالم مددن حولندا بمددا ورددلت إليدر البيئددة مددن تدددهور. وقدد سددبق ذكددر العدلدد مددن مظدداهر هدذا التدددهور. كمددا أدت الحد
، ومنطقتندا ال تختلدع عدن قات السدوق إلدى تددهور فدي أسدعار الدنفط خدالل األعدوام القليلدة الماضدية، وهدذا ممدا زاد مدن اسدتفحال المشداكل البيئيدة. فمدن المالحدظ عالميدا وإخفا

لمدا زادت الصدبغة االسدتهالكية لدذلك المجتمدع، ذلك، انر كلما انخفض الوضدع االقتصدادي لمجتمدع مدا، زاد إهمدال ذلدك المجتمدع للوضدع البيئدي. وكلمدا زاد عندى المجتمدع ، ك
 مما لايد من استناافر للمصادر و التالي زيادة حجم المخلفات التي لنتجها ونضب لمصادره الطبيعية.

 
كلمددا زادت مددة إهمددال عددال   وهندا تجدددر اإلددارة إلددى أن تدددهور الوضدع البيئددي يفددرض أعبداء ضددخمة علددى االقتصداد علددى المدددى البعيدد، الن تدددالي  معالجددة التلدو  تدداداد

فددي اإلرادة السياسددية لفددرض ذلددك التلددو . و ددالنظر للمؤسسددات البيئيددة الموجددودة فددي المنطقددة نجددد أن عالبيتهددا تفتقددر إلددى مددو فين ذوي كفدداءة ودرايددة، باإلضددافة إلددى نقددص 
 سياسات بيئية جيدة وتحويلها إلى ممارسات فعالة.

 االقتصاد البيئي واالقتصاد التقليدي
 

تقوم من خاللر الشركات ببيع السلع والخدمات، ثم توزع العائد على عنارر اإلنتا  من ارض ويد ” نظاما مغلقا“لنظر االقتصاد التقليدي إلى عملية اإلنتا  على أنها 
بيل المثال فإن استخرا  الموارد األولية من باطن عاملة ورأس مال. ومثل هذه المعادلة ال تتضمن عوامل أخرى عير مبادرة تدخل في رميم العملية اإلنتاجية. فعلى س

 األرض يعني نقصا لمجموع هذه اإلمكانيات االقتصادية، 
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تدون مصحو ة بتلويث للبيئة، بما في ذلك من مخلفات لعملية االستخرا  هذه. كذلك فان عملية زراعة المحاريل  لى أن عمليات االستخرا  نفسها قدباإلضافة إ
 تسبب انجراف للتر ة بفعل الريح ومياه الري مما قد يحد من خصو ة األرض المستقبلية. وحصادها قد

 
ا السياق يمكن اإلدارة إلى أن ومن أسس االقتصاد التقليدي أيضا أن الناتج القومي اإلجمالي يعتبر مؤدرا لقياس أداء االقتصاد والرفا ية على المستوى القومي. وفي هذ

الي  المتعلقة ها هذا النظام. إذ ال ينخذ في االعتبار ما يصاحب العملية اإلنتاجية من تلو  بيئي، وال يعطي أية قيمة للموارد الطبيعية وتعتبر التدهنالك عوامل أخرى أعفل
خالت إيجابية لمجموع نشاطات بمكافحة التلو  والرعاية الصحية للحاالت المتضررة مساهمات إيجابية في الناتج القومي اإلجمالي، ألن مثل هذه التدالي  هي مد

 الوحدات الصحية أو الخدماتية القائمة عليها.
 

توزيع األمثل للموارد عير المتجددة بين لنظر االقتصاد البيئي التقليدي إلى مشكلتين، األولى مشكلة اآلثار البيئية الخارجية والثانية اإلدارة السليمة للموارد الطبيعية )ال
طق، وحتى في  ل غياب أي تقدم تدنولوجي، ال لنظر إلى نضب الموارد كمشكلة أساسية إذا كان رأس المال المتجدد الذي يجمعر اإلنسان األجيال(. مثل هذا المن

عينر. ولدن ومشاريع م مستداما بالقدر الدافي بالنسبة للموارد الطبيعية. أي أنر يستعيض عن رأس المال الطبيعي برأس مال اكثر إنتاجية يجمعر من خالل نشاطات
ذي يجمعر اإلنسان يفتقر المنخذ على هذا التوجر هو أن مبدأ االستعاضة محدود الن رأس المال الطبيعي يمكن أن يستثمر في مجاالت عدلدة، في حين أن رأس المال ال

مها هو أنر ال توجد بدائل ارطناعية لدثير من األرول إلى مثل هذه الصفة. وال يمكن مقايضة المصادر البيئية بموارد ارطناعية أوجدها اإلنسان ألسباب أخرى، أه
تالفر. ويجب أيضا التنوير إلى البيئية، كما أن رأس المال البيئي لتميا بننر لو أتلع لدان فقده دائما، وذلك على عكس رأس المال االرطناعي والذي يمكن إعادتر بعد إ

 خفض رريد رأس المال الطبيعي يعتبر استراتيجية محفوفة بالمخاطر.أن فهم اإلنسان لفعل الطبيعة فهم محدود، و التالي فإن 
 

عملية التنمية البشرية. ويمكن تعري  يمكن تعري  االقتصاد البيئي على انر فرع من فروع علم االقتصاد لتناول مسنلة التوزيع األمثل للموارد الطبيعية التي توفرها البيئة ل
عن ي يعيش فير اإلنسان ويحصل منر على المواد الالزمة لبقائر وتنميتر المادية والثقافية، ويبني فير مسكنر ويفرغ فير النفايات الناتجة البيئة البشرية على أنها المحيط الذ

لبية احتياجات اإلنسان، وهي لت نشاطاتر اليومية. و هذا المنطق فإن عنارر االقتصاد البيئي هي سلع اقتصادية نادرة، وال توفر الطبيعة كمية كافية من الموارد البيئية
 ليست مجانية حتى وان كانت عير قابلة للنضوب بالفعل، أو كان الطلب عليها دبر معدوم.

 

 المعنى االقتصادي للتنمية المستدامة
 

موارد مماثال للرريد الذي ورثر أو افضل تعني التنمية المستدامة ان ندون منصفين مع األجيال القادمة، بمعنى أن لتر  الجيل الحالي لألجيال القادمة رريدا من ال
 منر. ويتضمن ذلك تحقيق عدة أهداف أهمها:

 
نر ال توجد بدائل االستخدام الرديد للموارد الناضبة )ماء ونفط وعاز(. بمعنى آخر، حفظ األرول الطبيعية بحيث نتر  لألجيال القادمة بيئة مماثلة، حيث أ     (1)

 ية.رناعية لدثير من األرول البيئ
 
 مراعاة القدرة المحدودة للبيئة على استيعاب النفايات.     (2)

 
 االقتصار على استخدام حصيلة مستدامة للموارد المتجددة.     (3)

على تحدلد قيمتها تمد أما بالنسبة لتحدلد الدمية التي لنبغي استخدامها من كل دكل من أدكال رأس المال )الثروات البيئية والبشرية والرأسمالية( فإن ذلك يع
 االقتصادية الحقيقية وتحدلد سعر لها. وهنا تدمن الصعو ة في تسعير األنظمة البيئية.

ن المياه الجوفية وزيادة اإلنتا  لو نظرنا إلى نظم المحاسبة التقليدية، فإننا نجد أنها تعتبر أن زيادة اإلنتا  أو استخرا  اكبر للمصادر الطبيعية )مثل زيادة الضق م
و يعها كنخشاب أو  أكثروقطع أخشاب  أكثرالنفط الخام( هي مدخالت إيجابية عند حساب الناتج القومي اإلجمالي. وحسب هذا المنطق فان ريد سمك  من

و وفقدان طبقة األوزون تصدلرها ، كل ذلك لايد من الناتج القومي اإلجمالي، بغض النظر عما تتركر مثل هذه التوجهات من آثار بيئية سيئة، مثل زيادة سخونة الج
ظم المحاسبة قدر اإلمكان والتلو  الناتج لدل من الهواء والماء، والتي لها تداليفها المخفية وعير المنظورة. ولذلك نجد أن التنمية المستدامة تفترض أن تعكس ن

  يعتبر الموارد الطبيعية أروال مادية إنتاجية قابلةاألسعار االفتراضية للموارد الطبيعية. ويجب اتخاذ موقع سلبي من نظام اقتصادي أو محاسبي ال
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 دام وسيؤدي إلى إساءة استخدامها.للنضوب والتدهور نتيجة األنشطة االقتصادية المختلفة، الن ذلك سيشجع استخدامها بشكل عير مست 

متطلبات التنمية المستدامة اقتطاع جاء من الدخل لتغطية تدلفة األضرار  كذلك فإن استخدام الناتج القومي اإلجمالي كمقياس لرفا ية المجتمع يفتقر للدقة، ألن من 
دة والتغير في األرول البيئية الناتجة عن التلو . ومن النتائج المبادرة للتنمية المستدامة اعتبار أن رأس المال عير متناقص و التالي فإن هنا  ضرورة لتقييم األرر

 لتلو  أو التحسينات التي تحققت من خالل األنظمة البيئية(.)أي تحدلد حجم األضرار الناتجة عن ا

 
، وهو بمثابة قياس للدخل الصافي، حيث يجب طرت استهال  رأس المال المادي والبيئي من ”المستدام“من اآلثار األخرى للتنمية المستدامة الحاجة إلى قياس الدخل 

لتم بحساب الدخل حسب الطرق التقليدية منقورا منر نفقات حماية البيئة والقيمة النقدية للتلو  ” مستدامالدخل ال” الناتج القومي اإلجمالي. و التالي فان قياس 
أس المال اآللل المتخلع واستهال  رأس المال االرطناعي واستهال  رأس المال البيئي )الضرر الذي أراب و ائع النظام االيكولوجي ورأس المال المتجدد ور 

 للنضوب(.

 
من أهداف األنظمة الثالثة، ” الحد األقصى“األمثل للتنمية المستدامة هو التوفيق بين التنمية االقتصادية والمحافظة على البيئة. وهي تسعى إلى بلوغ إن الهدف 

إلنسان وتعايا العدالة وزيادة السلع والخدمات البيولوجي )التنوع الجيني والمرونة والقدرة على االنتعاش واإلنتاجية البيولوجية( واالقتصادي )تلبية االحتياجات األساسية ل
 المفيدة( واالجتماعي )التنوع الثقافي واالستدامة المؤسساتية والعدالة االجتماعية والمشاركة(.

 اإلرالحات االقتصادية والتنمية المستدامة
 

ذ خطوات إرالحية تستهدف مواكبة االقتصاديات المتقدمة عالميا. من هذه تتجر االقتصاديات العالمية وخارة في منطقتنا إلى الخرو  من تجر ة القطاع العام باتخا
مة على امتال  أو إدارة السياسات ما يعرف بالخصخصة واإلرالت الهيكلي. وهنا يجدر السؤال، هل إن زيادة تحرير األسعار افضل للبيئة من السياسات السابقة القائ

 هنا  عالقة بين التنمية المستدامة وانفتات االقتصاد؟الدولة لعنارر اإلنتا  )القطاع العام(؟ وهل 
 

ودة بمعدالت خيالية، لرى البعض أن زيادة التحرر االقتصادي زاد من الخلل في توزيع الدخل في المجتمع الواحد و ين المجتمعات المختلفة حيث زاد دخل فئة محد
جهات أخرى، مثل البنك الدولي، والذي لرى إن زيادة التحرر االقتصادي تعني ارتفاع في األسعار  وفي نفس الوقت انتشر الفقر لجاء اكبر من المجتمع. عير أن هنا 

 مما قد يخفض من استهال  الطاقة والماء )موارد ناضبة(. وهذا بحد ذاتر يعمل على تحسين الوضع البيئي على حد تعبيرهم.
 

عن سياسة الدعم للسلع، وخارة الموارد المستنفدة. وهذا بحد ذاتر يعتبر خدمة للتنمية المستدامة، عير في الواقع، إن زيادة التحرر االقتصادي تعني تخلي الحكومات 
وكما سبق ذكره فان زيادة  أن ذلك ال لؤدي بالضرورة لسياسة بيئية سليمة. بل يجب أن تدون هنا  سياسات وحسابات اقتصادية تنخذ في حسابها التدالي  البيئية. ألنر

ال  وزيادة تات االقتصادي ستايد الدخل لشرائح معينة من المجتمع، وهذه بدورها و سلوكها االستهالكي ستخلق عبئا على البيئة عن طريق زيادة االستهسياسة االنف
 إنتا  المخلفات.

 
العمل المتاحة وخارة للطبقة المحرومة. إال أن  هنا  من يقول أن زيادة تحرر السوق سيايد من المساهمة في زيادة الدفاءة االقتصادية، وهذا بدوره سيايد من فرص

اإلنفاق االجتماعي، ولو  السياسات المالزمة لسياسة تحرر السوق واالنفتات، والمرتبطة باإلرالحات الهيكلية، تدون في الغالب مصحو ة بالحد من فرص العمل وتقييد
 على المدى القصير أو المتوسط.

 
 عتبار البعد البيئيالتخطيط االقتصادي مع اآلخذ في اال

 سياسات التنمية االقتصادية     )أ(

الورول إلى التنمية إن إحدا  تغييرات جوهرية في السياسات االقتصادية والتخطيط على المستوى الوطني واإلقليمي هو متطلب أساسي لمواجهة المشاكل البيئية و 

 المستدامة. ومن التغييرات المقترحة في هذا المجال ما للي:
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 زيادة اتساع قاعدة اتخاذ القرار والسمات للجمهور بالمشاركة،     (1)
 إدما  البعد البيئي في خطط التنمية،     (2)
ا على التنمية اراعة والتركيخلق سياسات تنموية متوازنة إقليميا، بمعنى تنكيد أهمية التنمية الاراعية في البلدان التي تتوفر لدلها الموارد الطبيعية الالزمة لل     (3)

 الصناعية بهدف تطوير االقتصاد،
 تحقيق التوازن بين تنمية المجتمعات الحضرية والريفية،     (4)
 لية استخدامها لتعوضاالستخدام المتوازن للموارد وخارة الناضبة منها، و حيث يكون استخدام الموارد المتجددة بما ال لتجاوز قدرتها على التجدد وزيادة فعا     (5)

 عن الموارد الناضبة.
 مراعاة حفظ التنوع االيكولوجي باعتماد سياسات تتعامل مع المشاكل البيئية الطويلة اآلجل.     (6)
 فرض رسوم تلو  ومن ثم استخدام مثل هذه الرسوم في حل المشاكل الناتجة عن التلو  من جهة ولتشجيع الحد من التلو  من جهة أخرى،     (7)
 موارد الناضبة،إنتا  النفايات بحيث ال لتعدى قدرة تحمل البيئة على استيعابها وزيادة فعالية استخدام الموارد وزيادة الموارد المتجددة لتعوض عن ال الحد من     (8)
 تخفيض دعم إنتا  المبيدات الحشرية واألسمدة الديماوية وتشجيع استخدام األسمدة العضوية،     (9)
 نقل العام ودبكات الطرق للحد من التلو  الناجم عن السيارات،تحسين وسائل ال     (10)
 تشجيع استخدام البناين الخالي من الرراص.     (11)
 

ة، نمت المجتمعات مرت منطقتنا خالل العقود القليلة الماضية بكثير من النااعات والحروب. باإلضافة إلي ذلك، ومن خالل سياسات اقتصادية واجتماعية مختلف
الوضع البيئي، وعمل على ة وزادت الفوارق بينها مما زاد من حدة التنافس وتفاوتت المداخيل بين تلك البلدان، وهذا بدوره ساعد في زيادة التوتر والفقر وتدهور المحلي

ضعع  30% من أعنياء العالم على 20ى حصل أعل 1960توسيع الهوة بين طبقات الفقراء واألعنياء في داخل المجتمع الواحد و ين المجتمعات المختلفة. ففي سنة 
% من أعنياء العالم قد حصلوا على 20تدل على أن أعلى  1990% من سكان العالم. وتغيرت هذه النسبة مع الامن بحيث أن إحصائيات سنة 20اكثر من أفقر 

 % من سكان العالم.20ضعع ما حصل علية أفقر  150
 

دفعت الدول الفقيرة فوائد على دلونها بقيمة  1993البالد الفقيرة إلى البالد الغنية فإن الصورة تصبح اكثر سوادا. ففي سنة  وإذا أضفنا إلى ذلك اتجاه تدفق األموال من
جة للسلع، بليون دوالر كمساعدات مالية. والمضحك المبكي في هذه الصورة أن الدول الدائنة هي نفسها الدول المنت 70بليون دوالر، بينما ورل هذه البالد فقط  250

در دخلها، مما خلق عجاا والتي عملت من خالل رفع أسعار سلعها وزيادة الصبغة االستهالكية للمجتمعات النامية من أن تتعدى القدرة الشرائية لهذه المجتمعات مصا
كل ذلك أن اعتماد االقتصاد الشمولي كنساس لخطط  (. ويعني1999تريلون دوالر في سنة  3هائال في مياان مدفوعاتها وزيادة دلونها لمستويات خيالية )اكثر من 

 التنمية في سياق إقليمي سيوفر  روفا افضل لتنمية مستدامة.
 
 السياسات البيئية الفنية    )ب(

درتها. فاستخدام التدنولوجيا الحدلثة من الممكن تسخير السياسات البيئية الفنية في استبدال عنارر اإلنتا  )رأس مال ويد عاملة وموارد طبيعية ومرافق بيئية( والحد من ن
ية وأساليب ري حدلثة للحد سيساعد في المحافظة على الماء والطاقة المستخدمة في المجاالت الاراعية والصناعية والمنالية، بما في ذلك تشجيع استخدام تقنيات زراع

ية، وكذلك للتقليل من التلو  وإعادة التدوير كلما أمكن ذلك على كل من المياه العادمة من الفاقد في مياه الري، وكذلك زراعة محاريل مناسبة للتر ة والبيئة المحل
 والنفايات الصلبة على المستوى المنالي أو الصناعي.

 التشريعات     )ج(
 

يجيات التنمية المستدامة بما فيها قد ال يكون تشريع قوانين بيئية فقط هو األسلوب األمثل للحد من التلو  لضمان تنمية مستدامة، وإنما ال بد أن تدون متداملة مع استرات
من التلو  لدل من الهواء والماء والتر ة(، وأن تنظم بعض  من مبادرات اقتصادية وتدنولوجية. لذا يفترض بالتشريعات البيئية أن تضع معالير لبعض األنشطة )مثل الحد

ت السكانية( وتقييم أثار النشاطات االقتصادية. وتشمل التشريعات البيئية مجموعة من المواضيع، مثل تخطيط استخدام األرض ) بما في ذلك التخطيط الحضري والتجمعا
 منتجي الملوثات، وهذه اإلجراءات بحد ذاتها مهمة وضرورية، ولدنها قد تعيق التنميةالمنشنة على الوضع البيئي المحيط وتشريعات ضريبية على 
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ع السياسات واإلجراءات إذا لم تر ط مع العنارر االقتصادية واالجتماعية األخرى ذات العالقة. وفي جميع األحوال هنا  ضرورة لوجود جهاز فعال لررد وتقييم جمي 
 السالفة الذكر.

 السياساتتنفيذ      )د(
 

عة. ويتطلب كل ذلك وجود إدارة لضمان تنفيذ السياسات بفعالية، يجب أن تتميا هذه السياسات بالواقعية والمرونة واالستمرارية، مع تفادي االنقطاع في السياسات الموضو 
ى إدارة هذه السياسات بدون تحيا، مع حررها على إدرا  المجتمعات مركاية مسئولة وذات فعالية ونفوذ تستطيع تجميع جهود إدارات مختلفة ومدر ة تدريبا جيدا وقادرة عل

فيذها جميع المؤسسات الحكومية ذات المحلية والمنظمات األهلية واألفراد ذوي االهتمام. كما يجب أن تصبح التنمية المستدامة استراتيجية حكومية تلتام بها وتتعاون على تن
 العالقة.

 
المشاكل البيئية تحد  على المستوى المحلي، و التالي فان ذلك لتطلب تدريب وتجهيا القدرات اإلدارية للسلطات المحلية على حل المشاكل  من المالحظ أن جانبا مهما من

درة المراقبة للتنكد من االلتاام لها قالبيئية بشكل فعال. والبد أن يكون واضحا من أن وجود السياسات ال يكفي بحد ذاتر لضمان تنفيذها بنمانة، بل البد من توفر طواقم فنية 
 بتنفيذ تلك السياسات، ووجود نظام قضائي فعال لمحاسبة المخالفين منهم.

 
 دمج األبعاد البيئية مع التنمية على مستوى التخطيط

 
ها تصميم الخطط االقتصادية اإلنمائية. إال انر اربح لم يكن من المتعارف علير في السابق اعتماد االعتبارات البيئية واالجتماعية كجاء من المعطيات التي لتم بناء علي

طي أبعادا جدلدة لقيمة الموارد من الواضح بان وضع االعتبارات البيئية في حسابات المخطط اإلنمائي بما في ذلك تقييم االثار البيئية للمشروع قبل البدء في تنفيذه يع
ن المحافظة عليها، فضال عما سيعود عن ذلك من فوائد اقتصادية، باإلضافة طبعا لتحقيق هدف المحافظة على واستخدامها على اساس تحليل التدلفة والفائدة وكي  يمك

 البيئة.
 

بيئة المتطلبات الرئيسية الالزمة لدمج األبعاد البيئية والتنمية عند رنع القرار، بما في ذلك المسائل المتعلقة بدمج ال 21لتضمن الفصل الثامن من جدول أعمال القرن 
فر السوق، وكذلك التورية بإنشاء والتنمية على مستويات السياسة والتخطيط واإلدارة ، واإلطار القانوني والتنظيمي ذي الصلة واالستخدام الدفؤ لألدوات االقتصادية وحوا

 نظام محاسبي جدلد لتضمن تلك االعتبارات.
 

عدلد من المشاكل البيئية والتي في األرل هي ناتجة عن عدم االعتماد في األساس على سياسة تتضمن ويتبين من استعراض الوضع البيئي في منطقتنا من أن هنا  ال
، ونقص موارد المياه مما يساهم في الجوانب الثالثة السالفة الذكر. من ذلك مثال، التدهور الدبير في الموارد الطبيعية، كما هو الحال في استمرار عمليات التصحر والتملح

مكانية التنمية الطويلة اآلجل إلنتاجية والفقر والبطالة والناوت الريفي إلى المدن. كذلك فان تدهور نوعية الموارد المتجددة ونقص الموارد عير المتجددة يحدان من اانخفاض ا
لير إهمال البيئة من مشاكل تلو  والتي البد من )لألجيال القادمة(، باإلضافة لما يسببانر من ارتفاع في األسعار في الوقت الحاضر. يضاف إلى ذلك ما سيترتب ع

 ون استثناء.معالجتها ولو بعد حين، وهذا سيايد من األعباء المالية على االقتصاد، والذي هو في األرل هش ويعاني من عجا مالي في كل دول المنطقة د

 
دالي  الحالية واآلجلة التي سيتحملها االقتصاد، ولهذا فان الخاسرين والمستفيدلن من وكما هو معروف، فان التنمية االقتصادية تتضمن تغير بيئي، وهذا سيؤثر على الت

ن األجيال الحالية والمستقبلية، وهذا األجيال الحالية والمستقبلية يمثلون مصالح متضار ة. ومن هنا جاء المبدأ الذي يعني أن التنمية المستدامة هي حلول منطقية للتعايش بي
 المستدامة. هو جوهر التنمية

 
رة. والجانب ذو النفوذ في كثير من األحيان قد يكون هنا  اكثر من وجهة نظر في التعامل مع المشكلة المطروحة. و الطبع فان تناقض المصالح لنطوي على ر ح وخسا

 ة من اجل ضمان موارلة التنمية االقتصادية والحفاظ على في المجتمع هو الذي يحدد المستفيدلن. وعلير، فان للدولة دور في إيجاد توازن بين هذه المصالح المتضار 
حقيق ذلك إذا جرى تهميش المنظور التوازن البيئي لألجيال الحالية والقادمة. وال بد لجميع دوائر رنع القرار من أن تنخذ هذه المعالير في حسابها. ولن يكون باإلمكان ت

الشاملة . وهذا لتطلب إعادة تشكيل  ياكل بناء القرارات والهياكل المؤسسية، الن السياسة االقتصادية هي عادة من البيئي واستبعد من مراكا رنع القرارات اإلنمائية 
 طيط والمالية والبنك المركاي فقط.اختصاص اقتصادلي وإداريي وزارات االقتصاد والتخ
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 البيئة في سياق التخطيط الوطني
 

يئة في السابق منخذ الجد في التخطيط اإلنمائي للمنطقة، ليس فقط للجهل بنبعاد هذا السلو  فقط، بل ألنر لم يكن هنا  توقعا كما سبق ذكره، لم تؤخذ اعتبارات حماية الب
المستدامة تطبيق التنمية  ألخطار بيئية منظورة . وهذا الواقع ليس حصرا على منطقتنا ، بل كان هو المنطق السائد في جميع الدول األخرى بدرجات متفاوتة. لذا كان

 بمعناها الواسع، والذي يجمع بين التنمية االقتصادية وحماية البيئة، تطبيقا سطحيا ومحدودا.

 
ة أو مكلفة بشئون البيئة )قد تدون وزار  وكتعدلل لهذا الواقع، وإدراكا للتركة البيئية السلبية التي خلقتها تلك السياسات اإلنمائية، فقد عمل أرحاب القرار على إنشاء مؤسسات

اتر قد ، واقتصر دورها على المراقبة في مجال اختصارها. و التالي فإن مثل هذه المؤسسة قد تعارض تنفيذ المشاريع ألسباب بيئية. وهذا في حد ذ…(سلطة أو كالهما
انية خلق فرص العمل. و التالي تبقى سلطة اتخاذ القرارات يفسره المسئولون في الوزارات المتنثرة على انر تدخل في دئونهم وقد يسبب في رألهم عائقا للتنمية ويحد من إمك

د من المشاكل البيئية ويحد من االقتصادية والمتعلقة بالتخطيط في لد وزارات ومؤسسات عير معنية كثيرا بالبيئة، وهذا لؤدي إلى تهميش المؤسسات البيئية و التالي لاي
 استدامة النمو االقتصادي.

 
استنفاذها،  قة أسلوب التنمية الغر ي في خططها التنموية مما تر  أثارا متعددة، مثل االستخدام المكثع للموارد البيئية مع عدم االكترا  إلمكانيةلقد اعتمدت بلدان المنط

بلدان مثل منطقة الخليج العر ي حيث و هور أنما  استهال  دجعتها وسائل اإلعالم والدعاية وكان من أهم سماتها عدم االكترا  للموارد الطبيعية. ويتضح هذا بجالء في 
ط لتغطية نفقات التنمية من جهة االهتمام الدبير بالنمو وازدياد الرغبة في االستهال ، وكال العاملين دكال عاملي ضغط دفعت الحكومات المحلية لايادة إنتاجها من النف

بية متمثلة في استنفاد الموارد وخفض أسعار النفط، مما عاد بالضرر االقتصادي على تلك ولسد االحتياجات االستهالكية من جهة أخرى. وقد أدى كل ذلك إلى أثار سل
 المجتمعات. يضاف إلى ذلك األضرار البيئية التي تركتها تلك السياسات والتي البد لألجيال القادمة من أن تتعامل معها.

 
طموحة اقتصاديا إلى تنمية مجتمعاتها. إال أن هذه التنمية لنظر إليها على أنها نمو اقتصادي و الطبع ال يمكن إندار أن هذه المجتمعات سعت ومن خالل خطط تنموية 

على معدالت النمو مع  وركات على معدل النمو وسعت لرفعر إلى أقصى حد ممكن، مع عدم االهتمام لجوانب التنمية األخرى من اجتماعية و يئية. وقد تاامن التنافس
هلة ين البالد النامية والبالد المتقدمة النمو وزاد البحث عن سياسات وموارد لتضييق هذا التفاوت مما دفعها للجري وراء سراب الدخل، متجااالهتمام بتفاوت الدخل ب

 االحتياجات األساسية المتاالدة في المجاالت األخرى.

 
د ملموسة هنا وهنا  على هذا الصعيد ولدن الواقع الغالب هو غياب مثل هذه وهنا يجدر السؤال، هل إن أولويات التخطيط في منطقتنا محددة بوضوت؟ قد تتوفر جهو 

االقتصادي؛ وكل ذلك لدفع إلى تقليد أساليب للتنمية عريبة  –األولويات. يضاف إلى ذلك الجهل بسلو  وخصائص النظام البيئي للمنطقة، وعدم فهم الهيكل االجتماعي 
 وأجنبية عن المنطقة.

 
قد كانت آثار تمثل في إتباع نفس أساليب التنمية السابقة والتي تعتمد على رفع معدالت النمو إلى أقصى حد بدون اعتبار للبعد البيئي و االجتماعي. لإن الخطر الحالي ل

ي واالستغالل المفر  للموارد فيها. مثل هذه السياسات واضحة بالنسبة للبلدان الصناعية، ولدنها قد تدون اكثر وضوحا في بالدنا بسبب انخفاض مستوى األداء االقتصاد
تنمية المستدامة كنهج مختلع عن إن الخيار الذي ال بد من اتباعر لتحقيق تنمية إقليمية مستدامة هو دمج البعد البيئي في التخطيط اإلنمائي. بمعنى آخر، يجب اعتماد ال

ءا من  يكلها. و وضوت اكثر يعني االحتفاظ بجاء مهم من فائض النمو االقتصادي وإعادة مجرد النمو، وهذا يعني تعايا قدرة المنطقة على استخدام نموها وجعلر جا 
 تشغيلر فيها، على أن لرافق ذلك دمج البعد البيئي في الخطط اإلنمائية.

 
اكل التي  هرت وكان لها تنثيرها على الخطط التنموية لقد أثبتت التجارب السابقة للبالد المحيطة أن هنا  قيودا على التخطيط وإمكانياتر كنداة للسياسة العامة. ومن المش

العالقة بين التخطيط واإلمكانيات الموضوعة هو النقص في البيانات الدقيقة، وافتقار القائمين على التخطيط والتنفيذ للخبرة، وقلة التعاون بين األجهاة المختلفة، وضعع 
ذلك  هرت تجاوزات للخطط التنموية، فمجرد دعور السياسي بالقيود المفروضة علير من قبل هذه السياسات فانر سرعان ما المتوفرة، باإلضافة إلى االفتقار ألمانة التنفيذ. ك

 ك فشلت مثل هذه السياساتلتجاوزها. بل اكسبر ذلك مايدا من السلطة. وفي كثير من األحيان قد يحبط هؤالء المنتفعون الخطط اإلنمائية لخدمة مصالحهم الخارة. كذل
 بالتنبؤ بسلو  القطاع الخاص.
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بعض المعلومات فان السلطات لدل الواقع كذلك على أن المعرفة للبيئة المحلية على مستوى منطقتنا محدودة لنقص المعلومات الدقيقة والتقييم الشامل لها. وان توفرت 
الجهات المختلفة في المنطقة. وهذا يحرم المنطقة من قدرة التخطيط السليم على المعنية تعاملها وكننها معلومات سرية وال يسمح في كثير من األحيان بتبادلها مع 

 المستوى اإلقليمي، وخارة في مجال المياه والطاقة وإدارة األراضي.

 
لى أولويات االستثمار. ويؤثر ويؤدي الوضع الحالي في منطقتنا والمتمثل في عدم وجود تدامل اقتصادي بين دول المنطقة إلى الحد من قدرة المنطقة على التفاوض ع
ريع المتعلقة بالمياه والطاقة مثال هذا الوضع سلبا حتى على تحقيق األهداف الوطنية والتي تشكل فير هذه الموارد المجاالت الرئيسية للتنمية اإلقليمية المتداملة. فالمشا

نا يك على القدرة عند ذلك على االستخدام األمثل لمثل هذه الموارد، على العكس مما لو  من الممكن لو اعتمدت على المستوى اإلقليمي أن تعطي نتائج أوفر اقتصاديا،
غير وهذا بدوره يحد من قدرة المنطقة على التفاوض جماعيا بما يخص حقوقها وواجباتها المتعلقة باالتفاقات البيئية الدولية، مثل اتفاقية ت”. وطنية“بقيت هذه المشاريع 
 صحر والتي بدأت تظهر وتفرض على دول العالم منذ منتصع الثمانينات.المناا ومكافحة الت

 التخطيط لتنمية مستدامة
 

دعا ومن خالل تحدلد سياسات عامة إلى وضع خطط ميدانية تعتمدها جميع وزارات الحكومات المركاية وعلى جميع  21كما سبق ذكره، فإن جدول أعمال القرن 
السياسات والخطط وأدوات السياسة العامة القطاعية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية. والغرض من االستراتيجيات هذه هو الر ط مستويات الحكم، وذلك لضمان تماسك 

 بين الخطط المختلفة ليكون التخطيط دمولي وطويل اآلجل ويخدم األهداف السابقة الذكر.
 

استراتيجيات حفظ البيئة. ويمكن تقسيم االستراتيجيات الوطنية إلى مجموعتين: األولى ذات أبعاد لقد أعدت بعض بلدان المنطقة و درجات متفاوتة خططها الخارة ب
 دمولية والثانية ذات أبعاد قطاعية. فمن الخطط التنموية الشمولية ما للي:

 
 الخطط اإلنمائية التقليدية،     (1)
 ظمات دولية متخصصة مثلاالستراتيجيات الوطنية لحفظ الطبيعة، وقد راغ معظمها من     (2)

 برنامج األمم المتحدة للبيئة واالتحاد العالمي لحفظ البيئة والصندوق العالمي للطبيعة،
 خطط العمل البيئية الوطنية وقام بالترويج لها ووضع برامجها البنك الدولي، مع االعتماد على منظمات أو مؤسسات محلية للتنفيذ،     (3)
 هي تهتم بالبيئة وقليل من الدول راعت خططها في هذا المجال،الخطط الخضراء، و      (4)
 طنية إلدارة البيئة ، واخيراالخطط الو      (5)
 من ضرورة وضع استراتيجيات وطنية للتنمية المستدامة . 21ما دعا إلير جدول أعمال القرن     (6)

ينة مثل الاراعة والسياحة والحرا ، كما حد  في أماكن كثيرة في أسيا. ومنها ما تم وضعر بتمويل أما في ما لتعلق باالستراتيجيات القطاعية فمنها ما تناول قطاعات مع
ر أو الخطط الوطنية التي من منظمة األعذية والاراعة الدولية، كما هو الحال بخطط العمل الوطنية الخارة بالغابات االستوائية، أو الخطط الوطنية لمكافحة التصح

 اقية األمم المتحدة بشنن تغير المناا أو اتفاقية التنوع البيولوجي.وضعت استجابة التف

 
خضراء(. وعلى الرعم من أهمية لقد اتسمت اإلستراتيجيات األولية باهتمامها بالبيئة من منطلق أن التحسين في الوضع البيئي هو هدف بحد ذاتر )اعتبارات رفا ية، بيئة 

هو أعمق من ذلك، حيث أن االهتمام بالبيئة هو ليس من باب الرفا ية المعيشية للفرد أو المجتمع، ولدنر ضرورة  21قرن ذلك، إال أن ما دعى إلير جدول أعمال ال
صادي عية، بجانب بعدها االقتللمحافظة على استمرارية هذه الرفا ية. وهذا لتطلب وضع خطط واستراتيجيات تنموية قطرية تنخذ بعين االعتبار األبعاد البيئية واالجتما

 والتنموي. وهذا ما تنطوي علير التنمية المستدامة.

 ومن المفيد التطرق لما تحتاجر عملية رياعة استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة من درو :

 
(a،تقديم دعم سياسي رفيع المستوى لرتدا على فهم واضح لما تنطوي علير العملية ولما لتوقع لها من نتائج ) 
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(bإيجاد جهاز ) في هذا  إداري يجمع بين المركاية والتنسيق مع اإلدارات األخرى، ومنح الجهات المسئولة عن رياعة االستراتيجيات التنموية المستدامة والمتمثلة

 الجهاز اإلداري درجة من النفوذ في عملية اتخاذ القرار،
(c،االستقرار السياسي بمعنى المنهجية طويلة اآلجل ) 
(d)     ياسي يشجع المشاركة والفدر النقدي وحرية التعبير.وجود نظام س 

بارها دمج ونحن هنا في فلسطين وعلى أبواب تنسيس الدولة ، لدلنا فررة قد ال تتوفر ألي من المجتمعات األخرى أال وهي البدء وعلى أسس تضع في اعت
 لتنبير لبعض النقا  والتي هي من األساسيات في الخطط اإلنمائية المستدامة:استراتيجيات التنمية المستدامة كجاء أساسي في التخطيط اإلنمائي. وهنا يجدر ا

 
 التخطيط االقتصادي المتدامل،     (1)
 دمج البيئة في التحليل االقتصادي،     (2)
 تحليل الدلفة والفائدة للموارد،     (3)
 ء،استخدام تقييم اآلثار البيئية في رناعات البنية التحتية والبنا     (4)
 كنية مالئمة للعيش،إدارة األراضي بما في ذلك التخطيط الحضري والهياكل التنظيمية والتجمعات البشرية، مع مراعاة الظروف الصحية والبيئية لتنمين مواقع س     (5)
 توفير بيئة نظيفة رحيا بما في ذلك خدمات المياه والصرف الصحي وإعادة التدوير للنفايات،     (6)
 حسين دبكات الطرق المحلية والر ط بين التجمعات السكنية وتحسين دبكات النقل العام للتخفي  من تلو  الهواء،ت     (7)
 المحافظة على الموارد والحد من استغاللها بما لتعدى قدرتها على التجدلد،     (8)
 اعتماد أساليب زراعية تراعي الظروف المحلية وقدرتها،     (9)
 ال ألوسع مشاركة ممكنة في اتخاذ القرار وزيادة الشفافية والمراقبة، بما في ذلكفتح المج     (10)
 فتح المجال للمنظمات األهلية في رياعة مثل هذه االستراتيجيات.     (11)

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


