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  مقدمة الفصل
  

فرضت التنمیة االقتصادیة بنمطیها الحالي على االقتصاد أعباء ضخمة فیما یخص تدهور            
البیئة والمعالجة، فجاءت التنمیة المستدامة كبدیل لها من أجل التقلیل من حدة هته التكالیف وأخذ 

  . االعتبارات البیئیة عند بناء المخططات التنمویة

في هذا الفصل التطرق ألهم المفاهیم األساسیة المتعلقة بمفهوم التنمیة المستدامة  لذلك سنحاول
  .سواء من حیث التعاریف أو التطور أو األبعاد

كذلك سنتطرق لعملیة التمویل وأهم اآللیات المستحدثة في هذا المجال، حیث تعتبر مشكلة 
  . امةالتمویل من أهم العقبات التي تواجه تطبیق التنمیة المستد

ثم سنعرض أهم السیاسات البیئیة المحلیة و الدولیة التي یتم تطبیقها بهدف تحقیق مطلب التنمیة 
  .    المستدامة
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  لمحة عامة حول التنمیة المستدامة: المبحث األول

لقد أصبحت التنمیة المستدامة مصطلحا متداوال في لغة العصر الحدیث، لذلك سنحاول في هذا 
  .   بحث  تقدیم المفاهیم األساسیة للتنمیة المستدامةالم

  مفاھیم أولیة حول التنمیة المستدامة: المطلب األول
تعددت التعاریف حول التنمیة، لذلك سنحاول إعطاء أهم هذه التعاریف وكذا التطرق إلى العالقة         

  . بین التنمیة والبیئة
    ةتعریفـات التنمیة المستدام: الفـرع األول

إن حداثة مصطلح التنمیة المستدامة جعله ال یخضع للتعریف الدقیق، حیث ظهرت العدید من 
  . التعریفات على الساحة الدولیة نذكر أهمها

تفي باحتیاجات  التنمیة التي: على النحو التالي1987اللجنة العالمیة للبیئة في عام " فقد عرفتها 
لقادم على إشباع احتیاجاتهم، أو عملیة التغییر التي ینسجم فیها الحاضر مع عدم النیل من قدرة األجیال ا

استغالل الموارد اتجاه االستثمارات وتوجه التنمیة التكنولوجیة والتغییر المؤسسي وتعزز الطاقات الراهنة 
  .1"والقادمة إلشباع االحتیاجات والطموحات البشریة 

وال سواء لالقتصادیین أو اإلیكولوجیین أو ویعتبر هذا التعریف من أكثر التعاریف شیوعا وقب" 
االجتماعیین ویستخدمه االقتصادیین كبدیل لمفهوم التنمیة االقتصادیة التي ینبغي أن توجد وتدار بأسالیب 
تقلل إلى أدنى الحدود من اثر النشاط االقتصادي الحالي على مصادر الموارد المختلفة ومتلقیات النقابات 

  . 2"تلك النشاطات تتحملها األجیال المقبلة المختلفة، ألن تكالیف 

محاولة الحد من التعارض الذي یؤدي إلى تدهور البیئة " وفي نحو آخر تم تعریفها على أنها 
نحو طریق إیجاد وسیلة إلحداث تكامل ما بین االقتصاد والبیئة، ویشیر هذا التعریف إلى أن التنمیة 

استغالل الموارد واتجاهات االستثمارات والتطور التكنولوجي،  المستدامة تمثل حالة تتوافق فیها عملیات
مع احتیاجات المستقبل مثلما تتوافق مع احتیاجات الوقت الحاضر ) التنظیمیة(وكذلك التغیرات المؤسسیة 

"3.  

                                                
ة مطابع جامعة الدول العربی: القاھرة.البیئة والتشغیل والتنمیة. التشغیل بعض القضایا النظریة. كار شیاس. إم. د.  1

  46ص .القاھرة 
    .206ص .  مرجع سابق. عبد القادر محمد عبد القادر عطیة، السید مصطفى إبراھیم، إیمان محب زكي . أ. 2
  .225ص  .مرجع سابق. محمد علي عبد ربھ، محمد عزت محمد غزالن.  3



 
للتنمیة المستدامة و المحافظة على البیئة ةالسیاسات التمویلی:الفصل الثاني   

 60

الحق في  -ضرورة إنجاز التنمیة: المبدأ الثالث الذي تقرر في قمة األرض بأنها" كما عرفها 
یتحقق على نحو متساو الحاجات التنمویة والبیئیة ألجیال الحاضر والمستقبل، بحیث بحیث  - التنمیة

  .تصبح حمایة البیئة جزء ال یتجزأ من عملیة التنمیة

إن هذا التعریف یشیر إلى العدل بین تلبیة حاجات جمیع الشعوب في الجیل الحالي والعدل في 
توازن بین تلبیة حاجات جمیع الشعوب في الجیل  تلبیة حاجات أجیال المستقبل وأجیال الحاضر وتحقیق

الحالي والعدل في تلبیة حاجات أجیال المستقبل وأجیال الحاضر وتحقیق توازن بین التنمیة وصیانة 
  .1"البیئة

قدمته جامعة أوریجون بالوالیات المتحدة األمریكیة، ال یختلف كثیرا عن " وهناك تعریف آخر 
ة المستدامة هي استخدام وتنمیة وحمایة الموارد المختلفة بمعدالت یرى أن التنمی 2001سابقه في 

وأسالیب یمكن للناس من مواجهة وتحقیق احتیاجاتهم الحالیة مع األخذ في االعتبار قدرة األجیال المقبلة 
 على توفیر احتیاجاتهم الخاصة باستخدام تلك الموارد، وعلیه فإن التنمیة المستدامة تتطلب التحقیق اآلني

  .       2"للمتطلبات البیئیة واالقتصادیة واالجتماعیة 

التنمیة االقتصادیة ومستوى معیشي ال یضعف قدرة البیئة " وفي نفس السیاق عرفت على أنها 
  . 3"في المستقبل على توفیر الحیاة الالزمة للسكان 

ضرورات الحفاظ على علماء البیئة المتعمقون یعرفون التنمیة المستدامة من حیث " ولإلشارة فإن 
النظام اإلیكولوجي ال من حیث إشباع االحتیاجات والطموحات البشریة ویعتقدون أن الثوابت التكنولوجیة 
من المحتمل أن تؤدي إلى المزید من المشاكل البیئیة الصعبة والمكلفة، وحسب تكهنهم كان االقتصاد 

  .4"یتبنون موقفا مضاد للنمو  العالمي لسنوات عدیدة على طریق غیر قابل لالستمرار وهو

 20ونظرا لتعدد تعریفات التنمیة المستدامة قام التقریر الصادر عن المعهد الموارد العالمیة بحصر        
تعریف واسعة التداول وقد قسم التقریر هته التعریفات إلى أربع مجموعات اقتصادیة، بیئیة اجتماعیة، 

  .تكنولوجیة

لمستدامة للدول المتقدمة إجراء خفض في استهالك الطاقة والموارد، أما تعني التنمیة ا: اقتصادیا
بالنسبة للدول المتخلفة فهي تعني دفع التنمیة قدما مما یؤدي إلى تقلیل التفاوت والتباین في أسالیب الحیاة 

  . وتحسین البیئة المحلیة والحفاظ علیها

                                                
الدار الدولیة لالستمرات  :مصر. الطبعة األولى. ترجمة بھاء شاھین. مبادئ التنمیة  المستدامة. دوجالس موسشیت.  1

  .17ص . 2000. الثقافیة
    .206 -205ص ص. مرجع سابق .عبد القادر محمد عبد القادر عطیة، السید مصطفى إبراھیم، إیمان محب زكي. . 2
  . 17ص . مرجع سابق. دوجالس موسشیت.  3
  .46ص . مرجع سابق. كار شیاس. إم. د.  4
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ودفع مستوى الخدمات الصحیة والتعلیمیة تعني السعي من أجل استقرار النمو السكاني : اجتماعیا
  .خاصة في الریف

. تعني حمایة الموارد الطبیعیة واالستخدام األمثل لألرض الزراعیة والموارد المائیة: بیئیا
نقل المجتمع إلى عصر الصناعات النظیفة التي تستخدم تكنولوجیا منظفة للبیئة تنتج الحد : تكنولوجیا

  .1األدنى من التلوث

  : 2تحدید ثالث سمات أساسیة للتنمیة المستدامة وقد تم

إن التنمیة المستدامة تختلف عن التنمیة في كونها أشد تدخال وأكثر تعقیدا وخاصة فیما یتعلق -1
  .  بما هو طبیعي وما هو اجتماعي

  .التنمیة المستدامة توجه أساسا لتلبیة احتیاجات أكثر الطبقات فقرا أي تسعى للحد من الفقر-2

الخاصة بكل   ةلتنمیة المستدامة تحرص على تطویر الجوانب الثقافیة و الحفاظ على الحضار ا-3
  مجتمع

تعبیر عن التنمیة التي تتصف باالستقرار " ن التنمیة المستدامة هي إوفي األخیر یمكن القول 
لماء إلبرازها وتملك عوامل االستمرار والتواصل وهي لیست واحدة من تلك األنماط التنمویة التي درج الع

 ةمثل التنمیة االقتصادیة أو التنمیة االجتماعیة أو الثقافیة بل هي تشمل األنماط كافة فهي تنهض بالبیئ
ومواردها وتنهض بالموارد البشریة وتقوم بها في تنمیة نأخذ بعین االعتبار البعد الزمني وحق األجیال 

  ..  3"بالتمتع بموارد األرض 

  : أهم خصائص التنمیة المستدامة التي تتمثل فیما یليوقد أبرز هذا التعریف 

  .تعتبر هاته التنمیة ذات بعد زمني متواصل -

  . إن التنمیة المستدامة تعتبر أكثر شموال خاصة بما یتعلق بالبیئة واإلنسان -

  .  یلبي هذا النوع من التنمیة احتیاجات كل الطبقات واألجیال -

  

  

  

                                                
مكتبة : اإلسكندریة . الطبعة األولى. دیة والمالیة لتلوث البیئة ووسائل الحمایة منھااآلثار االقتصا. محمد صالح الشبخ .1

  99ص . 2002. ومطبعة اإلشعاع الفني
  22ص . مرجع سابق. دوجالس موسشیت .2

www.uluminsania.net.p1  le 5/01/2006.3  
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  ئة بالتنمیةعالقة البی :الفـرع الثاني
یثار جدل حول عالقة البیئة والتنمیة، حیث هناك من یرى أن هناك تعارض بین البیئة 

  . ومقتضیات التنمیة ومن یرى أن هناك توافق بینهما
  عالقـة متصارعة -1

حدود النمو وقد استعرضت مجموعة من " نقاش عرف بـ  1968لقد ظهر على السطح في أوائل 
في بحث أجروه تحت ) شرة دول منهم اقتصادیون، أرباب أعمال، سیاسیونشخصا من ع 30(الباحثین 

رعایة نادي روما ذي المكانة المرموقة النتائج البیئیة العالمیة المستقبلیة التي تنطوي على كارثة من خالل 
  1"بعض االفتراضات والتقدیرات االستقرائیة المبسطة الخاصة بمعدالت السكان والموارد 

نظریة أن مصیر الجنس البشر سیكون كارثي بفعل النمو السكاني والصناعي وتؤمن هذه ال
  . وتدهور البیئة وعجز البیئة على استیعاب هذا التدهور

وتقوم النظریة بوضع نموذج یتكون من عناصر هي استنزاف الموارد الطبیعیة، النمو الصناعي، 
  ویوضح الرسم التالي نسق النمو واالنهیار. التغذیة

  منحنى یوضح نسق النمو و االنهیار):16(الشكل

  

  

  

  

  

  

  

     

  

                                                
  .61ص . مرجع سابق. دوجالس موسشیت . 1
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 التلوث الموارد

 السكان الغذاء للفرد

 اإلنتاج الصناعي للفرد 

2100السنوات      1900 
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  .385ص . مرجع سابق . محمد عبد البدیع: المرجع

   

یوضح الرسم أن الموارد أدت في البدایة إلى زیادة اإلنتاج الصناعي وارتفاع عدد السكان والغذاء 
  .وفي ذات الوقت ارتفاع تدریجي للتلوث

ارتفاع معدالت استخدام الموارد إنهارت قاعدة هته األخیرة وازداد حجم لكن مع مرور الوقت و  
  .  1"التلوث أكثر، مما أدى إلى ارتفاع معدل الوفیات ونقص الغذاء 

إذا استمرت اتجاهات النمو الحالي دون تغییر فیما " فالنظریة توصلت إلى نتیجة تنبئیة مفادها 
نتاج الطعام وتناقص الموارد فإن النمو سیحدث هبوط مفاجئ في  یخص سكان العالم والتصنیع والتلوث وإ

  .   2"السكان وزیادة التدهور البیئي 

بالرغم من أن النظریة سلطت الضوء على المشاكل البیئیة وفي مقدمتها التلوث واستنزاف الموارد، 
ت النمو وتفاوت إال أنها أهملت العدید من العوامل كالتطور التكنولوجي، االكتشافات الجدیدة، فروقا

المشكالت البیئیة، كما أن النظریة بالغت كثیرا في وضع نهایة للعالم بهذه الطریقة، إذ أن لكل مشكلة حل 
  . 1936والتاریخ االقتصادي اثبت ذلك وأبرز مثال مشكلة الكساد العظیم الذي تعرض له العالم عام 

  عالقـة متكاملـة -2
والتنمیة على أنها تكاملیة، حیث أن تحقیق تنمیة عالیة، تكفل یمكن النظر إلى العالقة بین البیئة 

إیجاد موارد إضافیة، یمكن تخصیصها لالستثمار في األغراض البیئیة، كما توجد دالة موجبة بین 
معدالت التنمیة ومستوى المعیشة، حیث كلما زادت معدالت التنمیة زاد تفضیل األفراد للبیئة الطبیعیة، 

  دول المتقدمة أكثر اهتماما بالبیئة،ویوضح لنا الشكل التالي شكل العالقةوهذا یفسر كون ال

  منحنى یوضح العالقة المتكاملة بین البیئة والتنمیة):17(الشكل

  

  

  

  

                                                
  .  بتصرف 312.-293ص ص  .مرجع سابق. محمد عبد البدیع.  1
معھد البحوث والدراسات : القاھرة . ندرة قضایا التنمیة والبیئة في إفریقیا. البعد اإلنساني في التنمیة. عبد هللا نجیب محمد .2

  . 29ص . 2000نوفمبر  19-18اإلفریقیة 

 

اتج محليالن  

 التلوث

مستوى التلوث أو الناتج 
 المحلي اإلجمالي
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  . 100ص . مرجع سابق. محمد صالح الشیخ: المصدر

  

األولى یتزاید منحى  ففي المرحلة" یوضح لنا الشكل السابق العالقة اإلیجابیة بین التنمیة والبیئة، 
الناتج و منحى التلوث، ولكن بمستوى أقل من ارتفاع خط الناتج نتیجة لتطبیق حوافز بیئیة، ولكن في 
المرحلة الثانیة نجد أن منحى التلوث ینخفض كثیرا ویبتعد عن خط الناتج المحلي ومنحى الناتج یستمر 

  . ةفي االرتفاع نتیجة لزیادة اعتماد التكنولوجیات النظیف

االهتمام بحمایة البیئة من التلوث حیث  ةففي الیابان مثال نجد أن النمو االقتصادي صاحبه زیاد
  .1 60% ةحققت نتائج متقدمة كانخفاض المواد الكیمیائیة بنسب

إن هذا االتجاه في تحدید العالقة بین البیئة والتنمیة قد أهمل الواقع الذي أثبت أن نمط التنمیة 
  . سببا من أسباب حدوث المشاكل البیئیة االقتصادیة یعد

ویبقى الشيء اإلیجابي لهاته اآلراء المختلفة هو لفت األنظار إلى المشاكل البیئیة وظهور البدیل 
للتنمیة االقتصادیة التقلیدیة، الذي یتمثل في التنمیة االقتصادیة المستدامة التي تعمل على خلق التواصل 

  . التنمیة االقتصادیةبین مطلب حمایة البیئة ومطلب 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  . 99ص . مرجع سابق . محمد صالح الشیخ .  1

 التنمیة
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  تطور التنمیة المستدامة: المطلب الثاني
  . مرحلة ظهورها كمفهوم ومرحلة ظهورها كمصطلح: مر تطور التنمیة المستدامة بمرحلتین

   الطرح القدیم لمفھوم التنمیة المستدامة: الفـرع األول
جدیدة كما یبدو للبعض، صحیح أن  إن التنمیة المستدامة في حقیقة األمر لیست ظاهرة

المصطلح فتي، إال أن ممارستها تعود  إلى آالف السنین تجسدت في بناء العدید من الحضارات التي 
  .سنذكر أمثلة منها

كانت الحضارة المصریة منذ زمن كیلوباترا تقوم على أساس مستدام، اذ أن الفیضان السنوي " 
ه وتزوید التربة بالموارد المغذیة، یعتمد على الفیضان الطبیعي لنهر للنیل في فصل الربیع كان یوفر المیا

النیل و في القرن العشرین وبعد إنشاء سد أسوان اختل هذا النظام الثابت، مما أدى إلى تدهور خصوبة 
  .  1"التربة 

ة كما أفكار التنمیة المستدامة ال تعتبر جدیدة على الحضارة اإلسالمیة، فالتشریعات اإلسالمی
  .   احتوت أهم توجهات التنمیة المستدامة عدم اإلسراف في الموارد، حمایة البیئة من التلوث ومواجهة الفقر

  :عدم اإلسراف في الموارد  -1
َُكُم : "  موارد األرض وجعلها معاشا لنا قال تعالى  للقد سخر لنا المولى عز وج        َِّذي َجَعَل ل ال

َكُ  ََك ل ْرَض َمْھًدا َوَسل َاٍت َشتَّى اْألَ َّب ن ن َْزَواًجا مِّ ِھ أ ِ َا ب َْخَرْجن أ َ َماء َماء ف نَزَل ِمَن السَّ َ ِیَھا ُسبًُال َوأ ُوا * ْم ف ُكل
َُّھى ِي الن ْول ُ َاتٍ ألِّ َِك َآلی ِي َذل ِنَّ ف ْنَعاَمُكْم إ َ    . 54 -53سورة طه اآلیة "  َواْرَعْوا أ

                                                
  .  بتصرف 13ص . مرجع سابق. دوجالس موسشیت.  1
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أشكاله السلبیة، سواء في المأكل والمشرب  وفي المقابل نهانا اإلسالم عن التبذیر واإلسراف، بكل
ِي آَدَم  : "وغیر ذلك من الموارد الطبیعیة، وهذا ما تؤكده اآلیات القرآنیة، قال تعالى في كتابه العزیز َن َا ب ی

َّھُ الَ یُِحبُّ اْلُمْسرِ  ِن ْ إ ُوا ْ َوالَ تُْسِرف ْ َواْشَربُوا ُوا َتَُكْم ِعنَد ُكلِّ َمْسِجٍد وُكل ِینَ ُخُذواْ ِزین   ).  31(األعراف اآلیة "   ف
  تلوث البیئة  -2

دعانا اإلسالم إلى حمایة البیئة من الفساد، فقد حرم التعامل معها بصورة عشوائیة طائشة قال 
ِینَ  : "تعالى ْؤِمن ِن ُكنتُم مُّ َُّكْم إ ُِكْم َخْیٌر ل ِْصالَِحَھا َذل َْعَد إ ْرِض ب َ ِي األ ْ ف . )85(األعراف اآلیة  "َ◌الَ تُْفِسُدوا

َّاِس َوَال : " واإلسالم حرم كل أشكال التلوث وتطرق حتى للتلوث السمعي، قال تعالى ِلن َك ل َوَال تَُصعِّْر َخدَّ
َُخوٍر  َ َال یُِحبُّ ُكلَّ ُمْختَاٍل ف ِنَّ هللاَّ ْرِض َمَرًحا إ ِي اْألَ نَكَر * تَْمِش ف َ ِنَّ أ َِك إ َِك َواْغُضْض ِمن َصْوت ِي َمْشی َواْقِصْد ف

ََصْوُت اْلَحِمیرِ اْألَ     .19 -18سورة لقمان اآلیة. "  ْصَواِت ل
  محاربة الفقر   -3

إن أعظم دلیل على اهتمام اإلسالم بالفقراء هو فریضة الزكاة، وهي قیمة مالیة فرضها اهللا على 
لمؤلفة األغنیاء من أجل نقل بعض الدخل والثروة من األغنیاء إلى الفقراء والمساكین والعاملین علیها وا

قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفي سبیل اهللا وابن السبیل وال تعطى الزكاة لمن لهم دخل یسد حاجاتهم، وال 
صدق اهللا " خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكیهم بها " تعطى لمن لدیه ما یكفیه لیزداد ثراء، قال تعالى 

  . الحاجات األساسیة للفقراء فالزكاة صورة للتكافل االجتماعي تعمل على توفیر. العظیم

ولقد بین لنا القرآن الكریم أعظم مثال لالستدامة من خالل قصة سیدنا یوسف فقد استطاع سیدنا 
یوسف من خالل تفكیره االقتصادي اإلسالمي المستدام أن یدیر موارده المحدودة أثناء الجفاف لیضمن 

  .   احتیاجات الناس

اَل تَْزَرُعوَن : " قال تعالى َ ُوَن ق ُكل ْ ا تَأ مَّ ِیالً مِّ ل َ ِالَّ ق ِِھ إ ُل ِي ُسنب ُ ف ََذُروه ََما َحَصدتُّْم ف ًا ف ب َ یَن َدأ ِ ُمَّ * َسْبَع ِسن ث

ُوَن  ا تُْحِصن مَّ ِیالً مِّ ل َ ِالَّ ق َھُنَّ إ ْمتُْم ل دَّ َ ُكْلَن َما ق ْ َأ َِك َسْبٌع ِشَداٌد ی َْعِد َذل تِي ِمن ب ْ َأ   . 48 – 47سورة یوسف اآلیة ."ی

مخاوفنا الحالیة من إمكانیة استنزاف كوكبنا وانهیار اقتصادنا نعود إلى آالف السنین، كما أن  
  : حیث یوضح التاریخ حضارات انهارت بفعل سوء استخدامها لبیئتها التي سنذكر ثالثة أمثلة منها

  الحضارة السومریة   . أ
رة رائعة عن أي حضارة كانت الحضارة السومریة القدیمة في األلفیة الرابعة قبل المیالد حضا

قامت من قبل، وكان نظام الري فیها یعتمد على أفكار هندسیة معقدة، أقام زراعة عالیة اإلنتاج، مكنت 
  . الزراعة من إنتاج فائض من الغذاء الذي دعم تكوین المدن األولى

أدى لقد كانت حضارة مزدهرة ولكن كان هناك خطأ بیئي في تصمیم نظام الري وهو الخطأ الذي 
في النهایة إلى انهیار اقتصادها الزراعي، والخطأ البیئي تمثل في عدم وجود طریقة لصرف الماء الذي 
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كان یتسرب إلى باطن األرض، مما أدى إلى ارتفاع مستوى طبقة المیاه إلى سطح األرض وخفض 
الشعیر وهو  وكان أول رد فعل للسومریین النخفاض محصول القمح هو التحول لزراعة. إنتاجیة األرض

نبات أكثر تحمال لألمالح ولكن ومع مرور الوقت أدى انكماش الغذاء الذي ینتج عن ذلك إلى إتالف 
  .1األساس االقتصادي لهذه الحضارة العظیمة

  )    تونس حالیا(حضارة قرطاج . ب
كانت قرطاج في أوج حضارتها وقوتها سكنها أكثر من ملیون شخص وكان بها وفرة في موارد 

عام من إنتاج الزراعة والري واألراضي الخصبة المنخفضة وبمجرد قیام روما بغزو قرطاج وقرارها أن الط
تجعل منها مستعمرة لتورید الطعام لإلمبراطوریة الرومانیة، بدأت دورة من دورات تدهور األرض وبدأت 

لمحصول، مما أدى خصوبة األرض في التدني فعمدوا إلى مزید من الزراعة المكثفة لتعویض انخفاض ا
  .   1في النهایة إلى تدمیر األرض إلى األبد

  حضارة المـایا     . ج      
 900بعد المیالد حتى اندثرت حوالي  250من عام ) جواتیماال حالیا(ازدهرت حضارة المایا 

غابات وتآكل میالدیة، وقد أنشأت المایا زراعة معقدة كثیفة اإلنتاج وبالنسبة لهاته الحضارة كانت إزالة ال
التربة هي سبب انهیار الزراعة واندثار هذه الحضارة، وهذه مجرد أمثلة ثالثة من حضارات قدیمة یتضح 

  . 2أنها انهارت ألنها في وقت معین سلكت طریقا اقتصادیا لم یكن متواصال بیئیا
   الطرح الحدیث لمفھوم التنمیة المستدامة: الفـرع الثاني

لمستدامة باهتمامات دولیة حدیثة تترجم في العدید من المؤتمرات الدولیة لقد حظي مفهوم التنمیة ا
  : التي نوقشت بها بعنایة قضیة البیئة والتنمیة وسوف نقف على أهم هاته المحطات الدولیة

  أول مؤتمر للبیئة    . أ
ولم في مدینة ستوكه 1972یونیو  5في " عقد أول مؤتمر للبیئة لألمم المتحدة الخاص بالبیئة 

عاصمة السوید وحضره كافة الدول األعضاء في األمم المتحدة حینذاك، وبحث المؤتمر مشكالت التلوث 
  3". التي تهدد الكرة األرضیة

                                                
الطبعة . الجمعیة المصریة :القاھرة .ترجمة د أمین الجمل.اقتصاد جدید لكوكب األرض. اقتصاد البیئة.  لیسترر براون. 1

  بتصرف 15ص . 2003: القاھرة. األولى
 .  بتصرف 13ص . مرجع سابق. دوجالس موسشیت  . 1
  بتصرف 16-15ص ص . مرجع سابق. لیسترر براون . 2
دار الكتاب الحدیث : الطبعة األولى القاھرة. تلوث البیئة أھم قضایا العصر المشكل والحل. م سلیمان عیسىإبراھی. د.  3

        .بتصرف 55ص . 2002
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 109(وقد صدر عن المؤتمر أول وثیقة دولیة تتضمن مبادئ العالقات بین الدول والتوصیات  
نظمات الدولیة إلى اتخاذ التدابیر من أجل التي تدعم الحكومات ووكاالت األمم المتحدة والم) توصیة

  .   حمایة الحیاة ومواجهة مشكالت البیئة

  : والمسؤولیات التي تقع على عاتق الدول إزاء مواطنیها والدول األخرى ما یلي

  . منع أو تخفیف التلوث البیئي -

  . وضع معاییر كافیة لحمایة البیئة -

  . یع الجدیدة والهامة في التنمیة المستدامةالتعهد بضمان مساهمة السیاسات والمشار  -

  . االلتزام بمبدأ اإلنتاجیة المستدیمة والمثلى في استغالل الموارد الطبیعیة الحیة واألنظمة البیئیة -

مؤتمر ستوكهولم اعترفت دول عدیدة في دساتیرها وقوانینها بحق بیئة نظیفة والتزام  روعلى إث       
  . 1 الدول بحمایة هذه البیئة

أنشأت الجمعیة العامة لألمم المتحدة برنامج األمم المتحدة للبیئة، الذي  1972في دیسمبر عام 
یعمل على ربط المشكالت البیئیة والتنمویة ومتابعة البرامج البیئیة وجعل األنظمة والتدابیر البیئیة الوطنیة 

ویل برامج البیئة ورسم الخطط والدولیة في الدول المتخلفة تحت المراجعة المستمرة، فضال عن تم
للمحافظة على  1980والسیاسات التي یستلزمها ذلك، ومن جهوده أیضا انه وضع استراتیجیة عالمیة عام 

  . 2الثروات الحیة 
  :لجنة بروتالند.ب       

اللجنة العالمیة " شاع مصطلح التنمیة المستدامة واكتسب أبعاد عالمیة على ید  1987وفي عام 
، وهي معنیة بالبیئة والتنمیة والتي یطلق علیها عادة اسم لجنة برتالند نسبة إلى رئیسها "التنمیة للبیئة و 

مستقبلنا المشترك إلى تنمیة " بروتالند رئیس وزراء النرویج، وقد دعا تقریرها الذي كان تحت عنوان 
  .3"مستدامة من الناحیة البیئیة 

القتصادیة معا إذ ال یمكن حمایة البیئة حمایة فعالة حیث قام التقریر بمزج المخاوف البیئیة وا
  .       دون التنمیة وال یمكن استمرار هذه األخیرة بدون حمایة البیئة

  قمة األرض بین الشمال والجنوب     . ج

                                                
  . 117 -116ص ص . مرجع سابق. عصام نور.  1
  . 114-91ص . مرجع سابق.محمد صالح الشیخ  . 2
دیسمبر ). 4(العدد . مصر. مطابع األھرام التجاریة. التمویل والتنمیةمجلة . المبادئ العشرة للعقیدة البیئیة. أندرسنیر.  3

  .  4ص . 1996
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عقد األمم المتحدة مؤتمر قمة األرض في ریودي جانیرو في البرازیل وكان  1992جوان  14في 
ول اكتسب فیه مصطلح التنمیة المستدامة نقال ووزنا، كان مؤتمر قمة األرض أكبر هذا المؤتمر نقطة تح

رؤساء دولة وحكومة إضافة إلى عشرات المهتمین بالبیئة من  131مؤتمر دولي على اإلطالق حضره 
  الخ...رجال دین وفنانین ودعاة الحمایة البیئیة

 500ث تكلفت قمة األرض أكثر من منظمة تابعة لألمم المتحدة حی 25باإلضافة إلى مشاركة 
  .      ملیون دوالر

وضع األساس " وهدف هذه القمة كما قال األمین العام للمؤتمر الكندي موریس سنرونج هو   
للمشاركة العالمیة بین الدول الصناعیة والدول النامیة من منطلق االحتیاجات والمصالح المشتركة لضمان 

إلى تحقیق توازن قابل لالستمرار ومنسق بین البیئة والتنمیة، ونحن مستقبل هذا الكوكب فنحن بحاجة 
  . 1"على مشارف القرن الحادي والعشرین 

  2: وصدر عن المؤتمر ثالث وثائق مهمة هي
      " RIO" إعالن ریو. 1

ویهدف هذا األخیر إلى إرساء عالقة عادلة بین العالم الصناعي والعالم النامي، حیث تدعو 
مواجهة تدهور البیئة وتؤكد مسؤولیة العالم الصناعي في هذا المجال مع حق الدول النامیة في  الوثیقة إلى

التنمیة، ویضم اإلعالن سبعة وعشرین مبدأ عن حقوق والتزامات الدول الموقعة فیما یتعلق بالبیئة والتنمیة 
أن تكون حمایة البیئة جزء  من أجل تحقیق تنمیة مستدیمة البد: المستدیمة، فمثال ینص المبدأ رقم أربعة

  .ال یتجزأ من عملیة التنمیة
  بیان المبادئ أو إعالن حمایة الغابات      . 2

لالسترشاد به في إدارة كافة أنواع الغابات للعمل على المحافظة علیها وتنمیتها باعتبارها مسألة 
  . جوهریة بالنسبة للتنمیة االقتصادیة والحفاظ على كافة أشكال الحیاة

       (Agenda 21) 21جدول أعمال القرن . 3
، حیث یعتبر بمثابة خطة عمل مستقبلیة من 21إن أهم ما نتج عن قمة األرض جدول أعمال 

أجل تحقیق التنمیة ومعالجة القضایا البیئیة واإلنمائیة بطریقة متكاملة على المستویات العالمیة والقطریة 
، كل فصل یشتمل على توصیات لمعالجة موضوع من والمحلیة وتنقسم األجندة إلى أربعین فصال

موضوعات البیئة على مستوى العالم، مثل الحفاظ على الموارد، اإلدارة الجیدة للتخلص من النقابات 
                                                

  . 12مرجع سابق ص. التنمیة الصناعیة المستدیمة. دیفید واالس.  1
ترجمة عال أحمد صالح    . مركز الخبرات المھنیة لإلدارة. إدارة البیئة من أجل جودة الحیاة. كلود موسلر، بیتر جیمس.  2

  . 63 - 60ص ص . 2001. دار البحوث العلمیة:مصر
  . 356-355ص ص .  مرجع سابق .رمضان محمد مقلد ،احمد رمضان نعمة هللا ،عفاف عبد العزیز عاید

  146ص .  مرجع سابق. عصام نور
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كما تم أثناء هذا المؤتمر توقیع معظم الحكومات على اتفاقین دولیین . الخطرة، تشجیع التنمیة المستدامة
  .المتحدة بشأن تغییر المناخ واتفاقیة التنوع البیولوجيمهمین هما اتفاقیة األمم 

عضو یقوم  52كمــا تم أیضا إنشاء لجنة التنمیة المستدامة وهي هیئة حكومیة دولیة تتألف من       
بالمتابعة عن طریق رصد وتقدیم التقاریر عن تنفیذ االتفاقیات على المستویات المحلیة والقطریة والدولیة، 

كز تنسیق داخل منظومة األمم المتحدة من أجل تحقیق الترابط والتنسیق بین البرامج التي كما تعمل كمر 
ذات األولویة مثل مصادر  عوقد ركزت اللجنة على بعض المواضی. 3تقوم بتقدیمها وكاالت األمم المختلفة

  1المالئمة للبیئة، األطراف الفاعلة في البیئـة والتنمیة تالتمویل، تحویل التكنولوجیا

حدد   21دولة لوضع برنامج دعم تطبیق أجندة  165اجتمع ممثلو أكثر من  1997وفي عام 
  . كتاریخ لالنتهاء من إعداد وتفصیل استراتیجیات قومیة للتنمیة المستدامة في الدول المشاركة 2002عام 

  : 2002مؤتمر جوھنسبورج 
ورج في جنوب إفریقیا لمتابعة عقد مؤتمر التنمیة المستدامة في مدینة جوهانسب 2002في عام 

  . 2واقتراح المزیج من اإلجراءات 21التطورات التي تمت في تنفیذ برنامج أجندة 

وقد التزم قادة العالم باتخاذ التدابیر الالزمة والقیام بأنشطة محددة على كافة المستویات وتعزیز 
لمستدامة لإلنتاج واالستهالك وحمایة التعاون الدولي من أجل تحقیق محاربة الفقر وتغییر األنماط غیر ا

  . 3القاعدة األساسیة للموارد الطبیعیة 

  : 4فقد صدر عن المؤتمر وثیقتین أساسیتین هما

 تسمى مشروع خطة التنفیذ المعدة من أجل مؤتمر القمة العالمي للتنمیة : الوثیقة األولى
والصادر عن  21ك لتنفیذ أجندة القرن وذل ةالمستدامة، والتي تمثل برنامج عمل للسنوات العشرة القادم

  . ، باإلضافة إلى خطة التنفیذ التي تلتزم بها الدول)ریو(قمة األرض 

 وتتعلق بمشروع اإلعالن السیاسي الذي وقعه قادة " الوثیقة السیاسیة " وهي : الوثیقة الثانیة
ا تم التوصل إلیه في الوثیقة الدول المشاركة في المؤتمر، حیث تبین هذه الوثیقة التزام الدول بتنفیذ م

 .   األولى

                                                
  .58ص . مرجع سابق. إبراھیم عیسى سلیمان . 3

www.fao.org.p1   
لعدد .الجزائر ا.جامعة باتنة .مجلة العلوم االجتماعیة و اإلنسانیة .نمیة المستدامة من التنمیة الشاملة إلى الت.بشاینیة سعد .  1
             44:ص  2005. 9
  .  212-211عبد القادر محمد، عبد القادر عطیة السیدة،مصطفى إبراھیم إیمان محمد زكي، مرجع سابق، ص ص .  2

3 www.un.org.p1 le 26/032006  
4 www. Grounline.com.kw p 1-2 le 26/032006.   
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وبهذه التطورات یكون المجتمع الدولي قد تبنى فكرة التنمیة المستدامة، من حیث المبدأ وعلیه العمل من 
  .أجل تحقیقها

وتجدر اإلشارة إلى أن االهتمام الدولي بقضایا التنمیة والبیئة ال یقتصر على األمم المتحدة فقط 
رى مثل منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة، البنك الدولي وكذا منظمات غیر بل هناك مؤسسات أخ

 . الخ...حكومیة مثل معهد الموارد الدولي

    
 

     أبعاد التنمیة المستدامة وآلیات تمویلھا :المبحث الثاني        
 :  تتمیز التنمیة المستدامة بتعدد أبعادها وآلیات تمویلها، التي سنتطرق لها فیما یلي

  أبعاد التنمیة المستدامة: المطلب األول
یحتاج تحقیق هدف التنمیة المستدامة إلى تحقیق على األقل أربعة أبعاد هي اقتصادیة و بشریة  

  .   وبیئیة وتكنولوجیة، حیث هناك ارتباط وثیق بین هذه األبعاد األربعة

  :بعاد االقتصادیة فیما یليتتمثل األ: لتنمیة المستدامة االقتصادیة األبعاد: الفـرع األول
  تلبیة الحاجات األساسیة  .1

فریقیا وفي أقالیم أخرى وقد  تزاید الفقر في بقاع عدیدة من العالم السیما في أمریكا الالتینیة وإ
أن الفقر هو السبب األساسي للمشكالت البیئیة  1987اعترفت اللجنة العالمیة للبیئة والتنمیة عام 

تنمیة المستدامة تنطلق من التزام أساسي وهو تلبیة الحاجات األساسیة ألعداد لهذا فان ال. 1العالمیة
السكان المتزایدة في البلدان النامیة والفقراء في شتى أنحاء العالم، فالنهوض بمستوى المعیشة ومكافحة 

  . 2الفقر هو نقطة البدء في هذه النظریة وهو الشرط األساسي لتحقیقها

نما عالم تشبع فیه الحاجات كذلك فإن التنمیة المست دامة ال تقتضي المساواة الكاملة بین البشر وإ
  .      3التكافؤ ماألساسیة لكل فرد یعیش فیه وال یوجد فیه مظاهر صارخة النعدا

  تغییر أسلوب اإلنتاج  . 2        

ینبغي إدخال  إن اإلنتاج المتوافق مع النظام البیئي سیختلفا اختالف عمیقا مع اإلنتاج الحالي، إذ
إصالحات أساسیة ذات أولویة على نظام اإلنتاج تتمثل في إجراء تخفیض متواصل في مستوى مدخالت 
النظام الطبیعي مثل المحروقات، ویعد تغییر المدخالت أو اإلحالل االقتصادي لها أحد اإلصالحات 
                                                

 .  166ص . مرجع سابق. البیئة والتشغیل والتنمیة. التدھور البیئي في المناطق الریفیة .رلبیفبي . 1
  .  317ص . مرجع سابق. محمد عبد البدیع.  2
  .     69ص . مرجع سابق. بیتر جیمس. كلود فوسلر.  3
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كل أفضل مثل التحول من األساسیة المطلوبة إلدراج حمایة النظام الطبیعي ضمن االقتصاد الكلي بش
استخدام الوقود االحفوري إلى استخدام الطاقة المتجددة والتحول عن استخدام مورد بكر             إلى 

       4الخ...استخدام مورد یعاد تشغیله
. باإلضافة إلى ذلك تقلیص المخرجات من نفایات وملوث وتصمیم منتجات ذات كفاءة بیئیة

توفیر سلع وخدمات ذات أسعار تنافسیة تشبع االحتیاجات اإلنسانیة وتحقیق جودة "  :والكفاءة البیئیة تعني
الحیاة في الوقت الذي تقلل فیه وباطراد من التأثیرات اإلیكولوجیة وكثافة استغالل الموارد للوصول بها إلى 

  . 1"مستوى یتناسب على األقل مع طاقة حمل األرض التقدیریة 
امة أیضا على تغییر نمط استهالك األفراد بشكل الذي یكفل تحسین كما تعمل التنمیة المستد

البیئة، فالمستهلك أصبح له الحق بالمطالبة بسلع اقتصادیة أخرى، كالهواء النظیف، فالمتغیرات المستقبلیة 
المحتملة في حاجة المستهلك في األمد البعید هو الحاجة إلى سلع وخدمات أقل، بحیث تظل صالحة لفترة 

  .   2أطول

  تغییر مضمون النمو االقتصادي  - 3     

إن إعادة هیكلة االقتصاد، بحیث یصبح النمو االقتصادي متواصل بیئیا یمثل أعظم فرصة 
وتشیر اللجنة العالمیة إلى أن التنمیة المستدامة تتطلب تغییر مضمون النمو " لالستثمار في التاریخ 

  .3"اقة، ولكن أكثر عدال في آثاره لیكون أقل اعتمادا على الموارد وحوافز الط

وقد استخدمت الوالیات المتحدة مقیاسا للنمو یراعي االعتبارات البیئیة وهو دلیل للرفاهیة 
االقتصادیة المتواصلة وهذا المقیاس ال یأخذ في االعتبارات متوسط االستهالك فحسب بل یأخذ في 

   4االعتبار التدهور البیئي
  تقلیص اإلنفاق العسكري - 4

یقول روبرت واسون رئیس مركز المصادر والدراسات البیئیة في جامعة أسترالیا الوطنیة    إن 
مجموع تكالیف البرامج العالمیة للعلوم والفنیة التي یقوم بها المجلس العالمي للعلوم في أربع سنوات یساوي  

یات الدفاع الیومیة في صواریخ أطلقت في حرب الخلیج في أقل من ساعة، مشیرا إلى أن میزان 4قیمة 
  5.دوالر یومیا ندول العالم مجتمعة یصل إلى ملیاری

                                                
  .   26ص . مرجع سابق. دوجالس  موسشیت .  4
 .  81ص . مرجع سابق.د فوسلر، بیتر جیمسكلو . 1
  .       37ص . مرجع سابق. دوجالس موسشیت .  2
  .   29ص . مرجع سابق. دوجالس موسشیت.  3
                                                                                                                 110:ص. مرجع سابق .محمد صالح الشیخ . 4

5 .www.Islamonline.net.p1 le 04/01/2006  
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والتنمیة المستدامة تعني في جمیع البلدان تحویل األموال من اإلنفاق على األغراض العسكریة  
وأمن الدولة إلى اإلنفاق على احتیاجات التنمیة ومن شأنها إعادة تخصیص ولو جزء صغیر من الموارد 

اآلن ألغراض العسكریة لإلسراع بالتنمیة بشكل ملحوظ فالمیزانیة الدفاعیة األمریكیة كافیة لتمویل المكرسة 
  .6مشاریع التنمیة في الدول النامیة

  

   
  الحد من التفاوت في المداخیل - 5

فالتنمیة المستدامة تعنى بالحد من التفاوت المتناهي في الدخل وفي فرض الحصول على الرعایة 
تاحة حیازتها في الدول الفقیرة وكذا تحسین فرص التعلیمالصحیة في   . 1البلدان الصناعیة وإ

 

      :تتمثل األبعاد التكنولوجیة فیما یلي :األبعـاد التكنولوجیة لتنمیة المستدامة: الفـرع الثاني     
  استعمال تكنولوجیات أنظف. 1

العوامل البیئیة اهتماما أكبر، و سیر  ستوجب التنمیة المستدامة تغییر اتجاه التكنولوجیة لتولي 
في اتجاه االهتمام بالبیئة في جمیع البلدان األمر الذي یتوجب معه على  ةعملیات تطویر التقنی

  . 2المشروعات العاملة تطویر التكنولوجیا التي تستخدمها لمراعاة االعتبارات البیئیة

تخدام أنواع التكنولوجیا النظیفة ویعمل وتركز تكنولوجیا صیانة البیئة على منع التلوث وعلى اس
منع التلوث على تقلیل التدفقات غیر المرغوبة و االنبعاثات والنفایات الناجمة عن المنتجات مما ینفي 

  . الحاجة إلى عملیات المعالجة

  :ویمكن اعتبار التطور التكنولوجي في صالح البیئة واالقتصاد بشكل دائم إذا 

  .لیف التلوث البیئي بشكل ملحوظكان یعمل على حفظ تكا -

  .كان ینطوي على إحراز تقدم تقني هام یعمل على تقلیل النفایات الناتجة -

  كان قابال للتطبیق بوجه عام  -

  . كانت النسبة بین الفوائد االجتماعیة والخاصة التي یترتب علیها نسبة معقولة -

                                                
6 www.annhjaddimocrats.org p le 04/01/2006    
1 www. Maro-ecologeit.net p4  

  .بتصرف 322ص . مرجع سابق. محمد عبد البدیع.  2
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بد من تخصیص المزید من الموارد ألغراض ونظرا ألن التكنولوجیا هي مفتاح التنمیة المستدامة ال
  . 3البحث والتطویر الخاصة بأنواع التكنولوجیا التي تصون البیئة

  ):  الصدیق للبیئة(اإلنتاج األنظف-2
وهو مصطلح یقر بوجوب اإلنتاج ولكن بشكل مختلف،  1989بدأ برنامج اإلنتاج األنظف عام 

  .   من أجل خفض التكالیف البیئیة المرتفعةیعتمد بالدرجة األولى على تحسین التكنولوجیا 

هو " لإلنتاج األنظف" وقد وضع برنامج األمم المتحدة للبیئة تعریفا علمیا من منظور شامل 
التطبیق المتواصل الستراتیجیة بیئیة وقائیة متكاملة على العملیات والمنتجات من أجل تقلیل المخاطر 

اج األنظف على استبعاد المواد الخام السامة وتقلیل كافة ویشمل اإلنت. المتصلة باإلنسان والبیئة
  . 1االنبعاثات والنفایات الناتجة كما وكیفا

شاشة التلفزیون األخضر في أوربا ویتمیز بأنه أقل استهالكا مثال  Sonyفقد أنتجت شركة سوني 
    . 2للطاقة وأخف وزنا ویسبب مخاطر صحیة وبیئیة أقل، كذلك فإن جودة الصورة أفضل

  تكنولوجیا الطاقة   
یضل استخدام الوقود االحفوري وألمد مستقبلي المصدر األول للطاقة في أغلب مجاالت التنمیة 

وقد . ویعتبر البترول والغاز شریان الحیاة للكثیر من القطاعات واألنشطة الصناعیة والتجاریة والمنزلیة
أنه وفقا لمعدالت االستهالك ) 2000ینایر (ف عن الطاقة والبیئة والنقل النظی ةذكر في مؤتمر األلفی

الحالیة للوقود االحفوري وباالعتماد على فرصة محدودة الرصید وعدم تجدد موارده فإن الرصید المعروف 
سنة بالنسبة  70من الطاقة األحفوریة سیتم استنفاذها في حدود األربعین سنة بالنسبة للبترول وفي حدود 

  .    3رنین للوقود الحجريللغاز الطبیعي وفي حدود ق

وعلى ذلك فإن التنمیة المستدامة تنطوي على إیجاد تكنولوجیا خاصة بإنتاج واستخدام مصادر 
  . تعمل على خفض التلوث وتقلیل الضغط على الوقود األحفوري) بدیلة(طاقة أخرى 

إذ أن الطاقة وتكنولوجیا الطاقة هي أهم مجال التكنولوجیا التي یجب تنفیذها على أسس دائمة، 
واستخدامها هما المسؤوالن عن أكبر نسبة من التلوث ولهذا السبب یستحیل تنفیذ التنمیة المستدامة بدون 

  . 4وجود تكنولوجیا جدیدة للطاقة

                                                
 . بتصرف 107- 105ص . مرجع سابق.. دوجالس موسشیت . 3
  .  بتصرف 74ص . ابقمرجع س. كلود فوسلر، بیتر جیمس.  1
 . 97ص . المرجع السابق  . 2
  . 4 - 1ص . 2001. المعھد العربي للتخطیط:الكویت . الطاقة والبیئة والتنمیة المستدامة. نجاة التنیشي.ا. 3
  .   108ص . مرجع سابق. دوجالس موسیشت.  4
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ولكن یبقى العائق أمام استعمال التكنولوجیا الجدیدة للطاقة هو ارتفاع التكالیف خاصة بالنسبة 
  . للدول النامیة
  
  

  
  

  
  
  
  
        :تتمثل األبعاد البیئیة فیما یلي :لتنمیة المستدامة األبعـاد البیئیـة: ـرع الثالثالف

إن الطبیعة تفرض حدود یجب احترامها والتنمیة المستدامة تعمل على التسییر والتوظیف الحسن 
  :للرأسمال الطبیعي واستمراره، وتمثل األبعاد البیئیة فیما یلي

   حمایة الموارد الطبیعیة - 1
إن الموارد الطبیعیة تتبدد عندما نعیش على رأس مال كوكب األرض ولیس على أرباح أسهمه، 
فهذا االستخدام الجائر للموارد یحرم األجیال المقبلة من فرض استخدامها بالضبط مثلما تتسبب التدفقات 

حملة األسهم من جني النقدیة الخارجیة المتراكمة عبر عدة أعوام واقتراب الشركة من اإلفالس في حرمان 
  . 1الثمار

والتنمیة المستدامة تحتاج إلى حمایة الموارد وتعمل على استخدامها بكفاءة من خالل استحداث 
  .    2وتبني ممارسات وتكنولوجیات محسنة تزید الغلة

وتعتبر األراضي الزراعیة والغابات والمسطحات المائیة في طلیعة الموارد الطبیعیة واجبة 
حیث امتدت الزراعة في مناطق عدیدة من العالم إلى األراضي الحدیة، وتعرضت مساحات الحمایة، 

 .    3واسعة من الغابات والمراعي لالندثار

  صیانة المیاه -2

                                                
  .  بتصرف 65ص . مرجع سابق. كلود فوسلر، بیتر جیمس.  1

2 www.annahyaddimocrat.org p7 le 07/072006  .  
  . 319ص  .مرجع سابق .محمد عبد البدیع.  3
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ملیون فرد  80نحن نعیش في عالم یواجه تحدیا مائیا وهذا التحدي یزداد كل عام نتیجة لمطالبة 
من الناس في  اه في كوكب األرض، وحتى اآلن یفتقد العدیدإضافي من الناس بحصتهم في موارد المی

  .4الدول النامیة ما یكفي من المیاه إلشباع الحاجات األساسیة من شرب واستحمام و إعداد طعام

والتنمیة المستدامة تعني صیانة المیاه بوضع حد لالستخدامات المبددة وتحسین كفاءة شبكات 
المیاه وقصر المسحوبات من المیاه السطحیة على معدل ال یحدث  المیاه وهي تعني أیضا تحسین نوعیة

اضطرابا في النظم اإلیكولوجیة التي تعتمد على هذه المیاه وقصر المسحوبات من المیاه الجوفیة على 
  . 5معدل تجددها

  

  
  حمایة المناخ من االحتباس الحراري  -3

رات كبیرة في البیئة العالمیة، بزیادة والتنمیة المستدامة تعني كذلك عدم المخاطرة بإجراء تغی
الخ، تكون من شأنها إحداث تغییر في الفرص ...مستوى سطح البحر، أو تغییر أنماط سقوط األمطار

والبیولوجیة  ةالمتاحة لألجیال ویعني ذلك الحیلولة دون زعزعة استقرار المناخ أو النظم الجغرافیة والفیزیائی
  .لألرض من جراء أفعال اإلنسان أو تدمیر طبقة األوزون الحامیة

  تقلیص مالجئ األنواع البیولوجیة -4
تواصل مساحة األراضي القابلة للزراعة، وهي األراضي التي لم تدخل بعد في االستخدام البشري، 
انخفاضها مما یقلص من المالجئ المتاحة لألنواع الحیوانیة والنباتیة، كما أن انقراض األنواع الحیوانیة 

یة أخذ في التسارع، والتنمیة المستدامة في هذا المجال تعني بصیانة ثراء األرض والتنوع البیولوجي والنبات
  . 1لألجیال المقبلة، وذلك بإبطاء عملیات االنقراض وتدمیر المالجئ والنظم اإلیكولوجیة بدرجة كبیرة

          :جتماعیة فیما یليتتمثل األبعاد اال :لتنمیة المستدامة  األبعـاد االجتماعیة: الفـرع الرابع
  ضبط حجم السكان -1
تساعد التنمیة المستدامة على تحقیق تقدم كبیر في سبیل تثبیت نمو السكان وهو أمر بدأ یكتسي  

أهمیة بالغة نظرا لما یؤدیه النمو السریع للسكان من ضغوط حادة على الموارد الطبیعیة وتقلیص قاعدتها 
  . 2المتاحة إلعالة كل ساكن

                                                
  . 41ص  .مرجع سابق  براون.لیسترر . 4

5 www.annahyaddimocrat.org p7 Le 29/04/2006.  
le 10/10/2006  www.annahyaddimocrat.org p7 1 .   

. le 16/05/2006   2  www. Maroc-ecologie.net  
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هماله خصوصیات األفراد والبیئة التي إ ن المالحظ على هذا األسلوب اعتماده على الكم فقط وإ
فبالرغم من أن معدل . ینتمون إلیها، فحجم السكان ال یعكس بالضرورة حجم المساهمة في التدهور البیئي
لوث واستهالك الموارد نمو السكان في البلدان الصناعیة أقل من البلدان النامیة تبقى مساهمة الفرد في الت

الطبیعیة في الدول المتقدمة أكبر بكثیر من الدول النامیة، ولهذا یبقى االستثمار في رأس مال البشري 
  .عامل مهم في استمرار التنمیة

  

  

  

   
  :توزیع السكان-2

إن التحضر أمر مرغوب فیه وهو جانب هام من عملیة التنمیة، ولكن تبعاته شدیدة على النظام 
لما یتطلبه من خدمات ومرافق ورعایة صحیة وما یصحبه من توطین صناعي تتزاید معه مخلفات  البیئي

  .  3اإلنتاج ومخلفات االستهالك

ومن هنا فإن التنمیة المستدامة تعني بالنهوض بالتنمیة القرویة النشطة للمساعدة على إبطاء 
تؤدي إلى الحد األدنى من اآلثار البیئیة حركة الهجرة إلى المدن و تعنى باتخاذ التدابیر الخاصة التي 

  . 1للتحضر
       مصادر تمویل التنمیة المستدامة: المطلب الثاني

یعرف التمویل بأنه توفیر األموال من أجل إنفاقها على االستثمارات وتكوین رأس المال الثابت  
ة االقتصادیة السیر بخطى بهدف زیادة اإلنتاج واالستهالك وتوفیر مصادر التمویل یمكن لعملیة التنمی

  .2أسرع

ولهذا فإن التنمیة المستدامة تحتاج إلى مصادر تمویلیة مختلفة من أجل تحقیق استثماراتها وال 
یزال موضوع تمویل التنمیة المستدامة غیر واضح المعالم وخاصة أنها حدیثة النشأة وقد تم تنظیم العدید 

ا الموضوع، فقد نظم مؤتمر القمة العالمي المعنى بالتنمیة من المناقشات والموائد المستدیرة من أجل هذ
مائدة مستدیرة جمعت وزراء البیئة والمالیة من البلدان النامیة والمتقدمة لدراسة القضایا  2002المستدامة 

  . المرتبطة بالتمویل
                                                

 . 319 -318ص ص . مرجع سابق. البدیع محمد عبد . 3
  . 6ص . المرجع السابق .محمد عبد البدیع . 1
  . 23ص .2002. دار الكندي .التمویل الدولي. علي محمد سعود. د. ھیثم صاحب عجام.د . 2
  



 
للتنمیة المستدامة و المحافظة على البیئة ةالسیاسات التمویلی:الفصل الثاني   

 78

  . یةویقوم تمویل التنمیة المستدامة في أي بلد على نوعین الموارد مصادر محلیة ومصادر أجنب
  

      المصادر المحلیة: الفـرع األول
  التمویل الذاتي -1       

ویعني التمویل الذاتي هو أن تقوم المنشأة بتوفیر رؤوس األموال الالزمة لتغطیة تكالیف تحقیق 
وتظهر أهمیة هذا النوع من التمویل عند الحاجة الستحداث " األهداف البیئیة المرجوة من المشروع نفسه 

ن هناك العدید من الشركات مستعدة إات وعملیات إنتاج أكثر صداقة وحمایة للبیئة حیث تكنولوجی
  . لالستثمار في تكنولوجیات وعملیات إنتاج تؤدي إلى تكوین سمعة للشركة كشركة صدیقة للبیئة

  مصادر التمویل الخارجیة -2
  . ة من مصادر خارجیةإن مصادر التمویل الخارجیة تتمثل في األموال التي تحصل علیها المنشأ

في حالة قصور الموارد الذاتیة یمكن اللجوء إلى :البنوك ومؤسسات اإلقراض المحلیة -
المصارف والمؤسسات المالیة األخرى من أجل الحصول على رؤوس األموال الالزمة إلجراء تحسینات 

  . بیئیة

یة البیئة وتعد هذه بعض الدول بإنشاء صنادیق حما تقام :صنادیق حمایة البیئة المحلیة -
  . الصنادیق موارد تمویل توفر التمویل بشكل أساسي في شكل منح أو قروض

     
    مصادر التمویل األجنبیة: الفرع الثاني

  : القروض األجنبیة-1        

ویقصد بالقروض الخارجیة المقادیر النقدیة واألشكال األخرى من الثروة التي تقدمها منظمة أو 
  .1ر آخر ضمن شروط معینة یتفق علیها الطرفانحكومة قطر لقط

وقد أصبحت القروض األجنبیة في ظل التنمیة المستدامة تفرض شروط خضراء تتمثل في 
وقد ظهرت بعض مؤسسات التمویل الدولیة التي تمتنع عن تقدیم تمویل . 2مقاییس حمایة البیئة

  .  3ك البنوك الخضراءللمشروعات التي ال تراعي الجوانب البیئیة وتسمى هذه البنو 
  المساعدات الدولیـة -2

                                                
  . 68ص . 1999. دار مجدالوي للنشر: عمان. الطبعة األولى. التمویل الدولي. عرفان تقي الحسن .1

www. Unesco.org.p6 le 28/11/2005. 2  
le 15/01/2006 .3.  www. ISLAMONLINE.net p5   
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إن التكلفة اإلجمالیة لتحقیق التنمیة المستدامة تعتبر تكلفة باهظة الثمن خاصة بالنسبة للبلدان 
في البلدان النامیة بمبلغ  21فقد ضبطت ندوة ریو النفقات العامة لإلنجازات المتوقعة باجندة" النامیة 
 125، یجب أن تقدم المنظومة الدولیة قرابة 2000و  1993الرات بین مالییر من الدو  6100یتجاوز 

  . 4ملیار دوالر حوالي خمس هذا المبلغ اإلجمالي في شكل هبات أو قروض تفضیلیة

من إجمالي الناتج  0,7%ولقد دعى مؤتمر ریو إلى رفع المساعدات الرسمیة للدول النامیة إلى 
جم من اإلعانات لم یحترم إال في بعض الدول مثل السوید، هولندا، اإلجمالي للدول المتقدمة، لكن هذا الح

فقد خفضت دول منظمة التعاون االقتصادي  .5 0,025%نرویج، حیث بلغت نسبة المساعدات المدفوعة 
دولة من مجموع  14ملیار، ثم خفضت  56ملیار إلى  61من  1992والتنمیة معوناتها المقررة في عام 

  .ت من إجمالي ناتجها القومي عضو نسبة المعونا 21

وفي اجتماع بالي رفضت مجموعة من الدول بریادة الوالیات المتحدة مجددا الموافقة على تقدیم 
الذي  2006ملیار دوالر مع حلول عام  30مساعدات مالیة إضافیة للتنمیة المستدامة، بما في ذلك مبلغ 

     . 1 2006لع اتفق علیه مبدئیا في قمة تمویل التنمیة بالمكسیك مط

  : البنـك الدولي-3
" لقد فرضت التنمیة المستدامة على البنك الدولي تبني استراتیجیة جدیدة تعنى بالشؤون البیئیة 

حیث تمثلت سیاسة البنك في البدایة تجاه المشكالت البیئیة في مجرد تقدیم النصیحة، حیث اتهم البنك 
بدأ  1987مثل مشروعات التبغ في إفریقیا، وفي ماي  في هذه المرحلة بدعمه لمشروعات تضر بالبیئة

رئیس البنك الدولي في خطاب له " باربركو نابل"البنك العالمي مرحلة أخرى باالهتمام بالبیئة، حیث أعلن 
في معهد الموارد المالیة عن سلسلة من المبادرات ترمي إلى ربط البنك بحمایة البیئة وفي هذا إطار هذا 

غیرات جدیدة بإدارة البنك بما یسمح باالهتمام بمشكالت وقضایا البیئة والتنمیة كذلك الهدف أعلن عن ت
أعلن عن تخصیص موارد من البنك ألربع مبادرات تنفیذیة من بینها برنامج تعاوني لمساعدة الحكومات 

  . 2على تقییم المخاطر البیئیة في الدول النامیة والتي تتعرض ألخطار بیئیة

ینات عمل البنك على تطویر سیاسة من أجل تدعیم مبدأ التنمیة المستدامة حیث وفي مطلع التسع
مالییر من الدوالرات في شكل  9مشروعا له عالقة بالبیئة بقیمة  120بتمویل  1994و 1986قام بین 
  . قروض

  : ویقوم البنك بتمویل أربعة أنواع كبرى من نشاطات التنمیة المستدامة هي

                                                
www. Unesco.org.p3 le 06/07/2005 4.   

  172ص 2003: دار األمل. الجزائر. البیئة في مواجھات التلوث. فتحي درار.5 
1 www.Islamonline.net.p7 Le18/05/2006  

  . 116 - 114ص ص  .مرجع سابق .محمد صالح الشیخ . 2
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عضاء في رسم األولویات وتدعیم المؤسسات وصیانة السیاسات البیئیة مساعدة البلدان األ -
  . واستراتیجیات التنمیة المستدامة

العمل على توجیه قروض البنك نحو قضایا البیئة عند مراحل تحضیر وصیاغة إنجاز  -
  . المشاریع

ة كبرامج مكافحة حمل البلدان على االستفادة من التكامل القائم بین مقاومة الفقر وحمایة البیئ -
  .الخ...الفقر، تجهیزات التطهیر

  3.معالجة قضایا الصندوق من أجل البیئة العالمیة -

وقد تزاید في الوقت الراهن مراعاة البعد البیئي في ارتباطات اإلقراض وتمویل المشاریع ذات 
البیئة بوجه خاص أو تهدف إما لحمایة  1,3مشروعا بقیمة  66أقر البنك  2003ففي سنة . األبعاد البیئیة

دوالر أمریكي لدعم البرازیل  505مشروعات ذات عناصر بیئیة، فمثال وافق البنك على قرض بمبلغ 
 83%بهدف موازنة النمو االقتصادي مع حمایة البیئة، كما أصبح البنك یقوم بإجراء تقیمات بیئیة بنسبة 

  .من كافة اإلقراض االستثماري الجدید

روعات البنك الدولي والمؤسسة الدولیة للتنمیة إلى جانب وحدات إدارة قدرت مش 2004وفي سنة 
من هذا المبلغ إلدارة التلوث  31%ملیار دوالر تم ربط نحو  11,25الموارد البیئیة والطبیعیة بنحو 

للسیاسة  13%و ) ملیار دوالر 2,8(إلدارة الموارد المائیة  26%و ) ملیار دوالر 3,59(والصحة البیئیة، 
 10%وأخیرا ) ملیار دوالر1,6(إلدارة األراضي  14%و ) ملیار دوالر 1,42(یئیة والتنمیة المؤسسیة الب

  ).ملیار دوالر1.07(للمبادرات المعنیة،بتغییر المناخ 

مشروعا تدخل إدارة الموارد البیئیة والطبیعیة في مكوناتها بلغت  73اعتمد البنك  2005وفي سنة 
من إجمالي االقراض الجدید  11,3%في شكل ارتباطات وشكل ذلك ما نسبته ملیون دوالر  2,5تكالیفها 

بلغت القیمة  2005، وفي السنة المالیة 2004في السنة المالیة  6,3%للبنك الدولي في هذه السنة مقابل 
 10,7اإلجمالیة لحافظة المشروعات التي كانت قید التنفیذ وتدخل أنشطة إدارة الموارد البیئیة في مكوناتها 

  1.ملیون دوالر أمریكي

    (GEF)صندوق البیئة العالمي -4

                                                
3 .  www.uneco.org .p4-5 le 28/11/2005   
.1  www.wordbank.org.p1-3 le 15/03/2006 
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ویعد خطوة أنجزت من أجل  1992انبثق صندوق البیئة العالمي عن مؤتمر األمم المتحدة عام 
والتنمیة المستدامة واالتفاقیات المعلنة وقد  21زیادة أدوات وقاعدة التمویل المتعلقة بجدول أعمال القرن 

  .2ملیون دوالر 742قدرها  أعماله بمخصصات بدأ

ویعد الصندوق اكتشافا حقیقیا في مجال التمویل المتعدد األطراف، فهو یقوم بتقدیم المنح والتمویل 
المسیر لحمایة البیئة العالمیة وتزوید البلدان النامیة باألموال الضروریة لتمویل النفقات اإلضافیة المرتبطة 

  . 3بیئةباالتفاقیات المتعددة األطراف حول ال

  : بلد فیما یلي 100وتتمثل المشروعات التي یمولها الصندوق في أكثر من 

حفظ التنوع البیولوجي وتحسین األنظمة اإلیكولوجیة واألراضي الزراعیة لضمان سبل عیش  -
  . أفضل للذین یستخدمونها من البشر

وصیل الكهرباء اقتصاد استهالك الطاقة وفتح األبواب لتكنولوجیا الطاقة المتجددة وت -
للمجتمعات الریفیة وتخفیض االعتماد على التكنولوجیا أقل كفاءة التي تسبب التلوث وتساهم في تغییر 

  . المناخ
  . معالجة اإلفراط في صید األسماك وتدهور المحیطات والشطوط الساحلیة والبحیرات -
زالة الغابات واستخدام خشب الوقود غ -   . یر مستداموقف فقد النباتات الخشبیة وإ
مساعدة الدول في أوربا الشرقیة ووسط آسیا واالتحاد الروسي في التخلص التدریجي من  -

  . 1التي تستنفذ طبقة األوزون تاستخدام الكیمیائیا
كما وافق على توسیع فرص التعاون .دولة 173وتبین إحصائیات زیادة عضویة الصندوق  إلى 

ة اآلسیوي، بنك التنمیة اإلفریقي وبنك التنمیة للدول األمریكیة معه ألربع بنوك إقلیمیة هي بنك التنمی
ویمكن تقسیم تمویل . 2والبنك الدولي لإلنشاء والتعمیر والتنمیة وثالث منظمات تابعة لألمم المتحدة

  : كما یلي 2002صندوق البیئة في الفترة الثانیة للصندوق في سبتمبر 
     2002ة في الفترة الثانیة للصندوق في سبتمبر یوضح تقسیم تمویل صندوق البیئ) 04:(جدول

تمویل صندوق البیئة   مجال التركیز 
  العالمیة

  عدد الدول   التمویل المشترك

  141  2134,57 864,41  التنوع البیولوجي 
  136  466,37  794,70  تغیر المناخ

  112  598,73  364,26  المیاه 
                                                

  .  50ص . مرجع سابق. عیسى سلیمان .2
.le 28/11/2005  www. Unesco.org.p5 3 

1 www. Gefweb.com p3le03/06-2006   
2 www. Gefweb.com p3-4 le 03/03/2006  
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  16  84,63  57,07  استنقاذ طبقة األوزون 
  55   349,30  149,09  تركیز متعدد مجاالت

  43  2,36  20,86  الملوثات العضویة 
  www. Gefweb.com p5 le 28/11/2005 :المصدر

بالرغم من أن الصندوق قد حقق نتائج هامة بالنسبة لحمایة البیئة العالمیة والتنمیة المستدامة إال 
ب عدم ادخار أي جهد من أجل أنه مازال یواجه تحدي أكبر خاصة وأنه في طور النمو، لذلك یج

  . مواصلة تطویره وتحسینه وتوسیع موارده حتى یبساهم بفاعلیة في التنمیة المستدامة
  
  
  
  
 تحویل الدین مقابل حمایة الطبیعة -5

فقد أكد تقریر بروتالند . شكلت المدیونیة الخارجیة عرقلة أساسیة أمام طموحات التنمیة المستدامة
عاني من مدیونیة مفرطة تؤثر سلبا على التنمیة المستدامة فعبء المدیونیة الثقیل أن البلدان النامیة ت" 

یؤدي بالعدید من هذه البلدان إلى استغالل أراضیها ومواردها الطبیعیة بشكل مفرط، كما أن خدمة الدین 
  .      1تقلص وبشكل خطیر من حصة میزانیتها المخصصة لحمایة البیئة

حدیثة وفي ظل المطالبة بتحقیق التنمیة المستدامة ظهرت حركة دولیة وتزامنا مع التطورات ال
  . تضامنیة تعمل إلى تخفیض المدیونیة وتحویلها إلى مشاریع بیئیة

ویتلخص هذا األسلوب في تخصیص جزء من المدیونیة واستخدامه في المشروعات التي تعمل 
  : على حمایة البیئة وتهدف هذه التقنیة إلى 

  . خفیض المدیونیة للدول األقل نموا ت -أ        
  . حصول الدائنین على كل أو معظم حقوقهم - ب
  .2حمایة البیئة والمحافظة علیها وهو أمر یهم العالم أجمع-ج

بإلغاء جزء من الدیون في البلدان ذات " وعلى إثر ذلك قامت الدول األعضاء في نادي باریس 
قامت البنوك سوقا ثانویة یتم فیها بیع الدیون المشكوك في الدخل الضعیف في نهایة الثمانینات، كما أ

تسدیدها بسعر أدنى من قیمته األصلیة عندئذ یمكن لمنظمة غیر حكومیة من دول الشمال أن تشتري هذه 

                                                
1. www. Unesco.org.p7. le 18/11/2006   

 .بتصرف 326ص . مرجع سابق. ، محمد علي الیثي ةمحمد عبد العزیز عجمی . 2
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وتقوم هذه األخیرة ببیع . الدیون المخفضة ثم تتنازل عنها لصالح منظمة غیر حكومیة من البالد المستدین
   .إلى البنك المركزي الدیون المخفضة

وبالرغم من أهمیة هذه التقنیة في تمویل التنمیة المستدامة إال أن تأثیرها ال یزال محدودا وهذا بسبب       
ضعف حجم الدیون المحولة وكذا النتائج الضعیفة للبرامج التي مولت عن طریقها فدیون العالم الثالث 

ن المنظمات غیر حكومیة في الدول النامیة ترى في هته من صیغة التبادل، كما أ 2%استفادت بأقل من 
ویكون           .  1التقنیة أنها تمارس تدخال للمنظمات غیر الحكومیة اإلیكولوجیة في الدول المتقدمة

البنك المركزي قد خفف الدیون الخارجیة وتقلص حاجته للعملة الصعبة وكذا تحویل رصید مالي لفائدة 
  . 3تصرف فیه منظمة غیر حكومیةالتنمیة المستدامة ت

بین الحكومة البولیفیة ومؤسسة  1987ولقد تمت أول مبادلة للدیون بمشروعات لحمایة البیئة عام 
دولة من هذه  30الحمایة الدولیة، وهي مؤسسة غیر ربحیة بواشنطن، ومن هذا التاریخ استفادت أكثر من 

  .العملیة

، قام صندوق الحیاة البریة 1993لفلبین كمثال في سنة وقصد تبسیط عملیة التحویل تقدم تجربة ا
ملیون دوالر إلى مشاریع لحمایة البیئة في الفلبین، فبفضل المساعدات المالیة التي  19العالمي بتحویل 

 19ملیون دوالر قام الصندوق بشراء  13قدمتها وكالة الوالیات المتحدة للتنمیة الدولیة والمقدرة بحوالي 
من السوق الثانوي للدیون كدین تجاري كانت قد حصلت علیه الفلبین وقد اشترى الصندوق ملیون دوالر 

 17من قیمته مقابل موافقة الحكومة الفلبینیة على استبدال قیمة الدین بمبلغ  68%الدین بسعر یعادل 
مدى بالعملة المحلیة، وقد خصص المبلغ لتمویل مشاریع حمایة البیئة على ال 90%ملیون دوالر أي 

الطویل، من خالل إنشاء مؤسسة البیئة الفلیبنیة والتي هدفها المحوري هو دعم تسییر الموارد الطبیعیة 
وحمایة التنوع البیئي في الفلبین، وكذا تقدیم الدعم الفني والتسییري للمنظمات غیر حكومیة ویقدم الشكل 

  .  1التالي الخطوات المتبعة في سبل تحقیق العملیة

  طط یبین عملیة تحویل الدین مقابل الطبیعةمخ): 18(شكل

                                                
  

le 28/11/2006 ..3www.Unesco.org.p8    
جامعة باجي مختار . ملتقى دولي في المالیة. الخارجي إشكالیة تحویل الدین. بوطیبة عبد الكریم یحي بوریفات، فیصل . 1

 .1ص . 2004دیسمبر 8-7عنابة 
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  .   21 عبد الكریم یحي بوریقات، فیصل بوطیبة مرجع سابق، ص :المرجع

  

  

   المنتھجة من اجل تمویل حمایة البیئة ةالبیئی تالسیاسا: المبحث الثالث
 إن الحد من واقع التدهور البیئي یحتاج وضع سیاسة بیئیة محكمة تمتاز بالفاعلیة من طرف

  . مخططي التنمیة حتى یمكن تحقیق مبدأ التنمیة المستدامة
  مفاھیم عامة حول السیاسة البیئیة : مطلب األول

  . سنتطرق في هذا المطلب إلى مفهوم السیاسة البیئیة وأهم ممیزاتها
   مفھوم السیاسة البیئیة: الفرع األول

تنتهجها الحكومة بقصد إحداث أثار  تعتبر السیاسة البیئیة مجموعة من الترتیبات واإلجراءات التي
ونتائج اقتصادیة وبیئیة مرغوبة تدعم التنمیة المستدامة أو الحیلولة دون حدوث نتائج وأثار من شأنها أن 

  .تعطل الدول في المضي قدما في تحقیق أهداف التنمیة

 البنك المركزي 

م 17ما یقابل   
 

Peso  3الخطوة  

مؤسسة البیئة 
 الفلبینیة
FPE 

"4"الخطوة   

حمایة  الغابات
 السكان

المناطق 
 المحمیة

السیاحة 
 البیئیة

ملیون دوالر 19إلغاء   

" خطوة
2"  

مؤسسة الحیاة البریة 
لعالمیةا  

WWF 
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د واإلجراءات تلك الحزمة من الخطوات العریضة التي تعكس القواع: " وتعرف السیاسة البیئیة بأنه
التي تحدد أسلوب تنفیذ استراتیجیة بیئیة مع تحدید مهام المؤسسات والجهات المختلفة والمشاركة في 

  . 1"تحقیق نتائج االستراتیجیة 

القائمة على (ویقع معظم أدوات السیاسة البیئیة بصفة عامة في فئتین هما األدوات االقتصادیة 
ة وتستخدم المجموعة األولى الحوافز، عادة من النوع المالي، بینما وأدوات التحكم والمراقب) أساس السوق

ووضع الشروط، والهدف الرئیسي لهاته ) السماح والمنع(تعتمد المجموعة الثانیة على التنظیم والتحكم 
األسعار تعبر عن الحقیقة البیئیة حیث یستطیع البیئیون  لاألدوات هو تصحیح فشل السوق من خالل جع

یون بالعمل معا و یقدروا التكالیف البیئیة لمختلف األنشطة االقتصادیة ثم تضمن هذه التكالیف واالقتصاد
  . 2في سعر السوق للمنتج أو الخدمة وبالتالي تجنب اإلفراط في استغالل الموارد الطبیعیة والبیئیة

لوصول إلى كما تهدف السیاسات والمعاییر البیئیة إلى جعل التلوث في المستویات المقبولة و ا
كما تؤدي السیاسة البیئیة إلى تحسین سلوك المصانع . 3 ) أي ال تجعله یساوي الصفر(الحجم األمثل منه 

دارات الحكومة نفسها لتكون أكثر مسؤولیة تجاه البیئة   .  4واألفراد وإ

 ومن هنا نستطیع أن نستنتج أن السیاسة البیئیة هي السیاسة التي تنتهجها الدولة بغیة تحقیق
توازن بین األهداف التنمویة والبیئیة وتوجیه األنشطة االقتصادیة نحو المحافظة على البیئة وفق استخدام 

  .   وسائل وتدابیر معینة
  

   1 ممیزات السیاسة البیئیة: الفرع الثاني
تتباین السیاسة البیئیة بحسب نوعها في مدى : اختالف السیاسة البیئیة من دولة إلى أخرى .1

  : والتساهل في تطبیقها بین الدول المختلفة ویرجع سبب هذا االختالف لعدة أسباب نذكر منهاالتشدد 

طبیعة التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة في كل دولة، إذ أن ذلك یعكس ذلك تفاوتا وتباینا في  .أ
قدمة ال یالئم االجتماعیة ومن ثم فما قد یالئم الدول المت تمدى إلحاح الحاجات واألولویات و التفضیال

  . الدول المتخلفة

  .مدى وطبیعة األهداف التي تسعى لتحقیقها كل دولة وراء تطبیق السیاسة .ب

                                                
  96ص. 2003. منشورات المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة: مصر .اإلدارة البیئیة المبادئ والممارسات. نادیة حمدي. د. 1
    .207، ص مرجع سابق .محب زكي عبد القادر محمد عبد القادر عطیة، السیدة مصطفى إبراھیم، إیمان محمد .2
  .  138ص .مرجع سابق . السید أحمد عبد الخالق، أحمد بدیع بلیح . 3
  . 250ص . مرجع سابق. لیسترر بروان .4

  .  136-134ص .مرجع سابق . أحمد عبد الخالق، أحمد بدیع بلیح.  1
   232ص. مرجع سابق.محمد صالح الشیخ    
  www.arij.org.htm p4 le 11/08/2006  
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  .اختالف المشاكل البیئیة من دولة إلى أخرى .ج

یؤدي تغیر الظروف البیئیة واالقتصادیة    : السیاسة البیئیة متطورة ومتغیرة حسب الوقت. 2
  .ماعیة إلى ظهور أدوات وتدابیر جدیدة تحل محل السابقةاألولویات واالهتمامات االجت

تقوم السیاسة البیئیة على أساس محلي ومع ذلك فإنها الیوم أصبحت تأخذ بعض االعتبارات  .3
  .الدولیة وخاصة أن بعض مشاكل البیئة للدول تتعدى حدودها

ل البیئیة للدول وخصائص نها تنبع من واقع المشاكإأي : أن تتمیز السیاسة البیئیة بالواقعیة .4
  ).   مثل القدرة على التجدد الموارد أو تحویل المخلفات(كل بیئة 

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  

   األدوات االقتصادیة لتمویل سیاسة حمایة البیئة: المطلب الثاني
تعتمد األدوات االقتصادیة للسیاسة البیئیة على الحوافز ذات الطبیعة المالیة وتسعى هته األدوات 

  .1لألنشطة االقتصادیة التي تؤثر على المجتمع ةیل التكالیف البیئیإلى تقل

  : ومن أهم هته األدوات ما یلي
   الضریبة البیئیة: الفرع األول

                                                
  . 129ص .مرجع سابق . أدوات السیاسة البیئیة، البیئة و التشغیل والتنمیة. دویلمان. جي أ.  1
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تعتبر الضریبة أحد أهم األدوات المالیة التي تستعملها الدولة بهدف تحقیق حمایة البیئة، وذلك 
  .على تحمل تكالیف ضررهم البیئي) ةصادیاألعوان االقت(من خالل إجبار المضربین بالبیئة 

والضرائب هي إحدى الوسائل التقلیدیة أو الكالسیكیة في عالج مشكلة اآلثار الخارجیة فقد اقترح 
وهي عبارة عن الفرق بین التكلفة الحدیة   Pigovian taxفرض ضریبة سمیت باسمه  1920بیحو عام 

  . 2الخاصة والتكلفة االجتماعیة

البیئیة على أساس مبدأ الملوث الدافع الذي یعزز دمج تكالیف إصالح األضرار البیئیة  وتفرض الضرائب
المؤثرة سلبا على البیئة  تالحافز لكل من المنتجین والمستهلكین بتغییر النشاطا قفي سعر المنتج وخل

  .3وتحقیق سیطرة أكبر على التلوث وزیادة العائدات التي یمكن توجیهها إلى تحسین البیئة

إن : " كما یلي 1972وعرف مبدأ الملوث الدافع من قبل منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة عام 
المبدأ القائل الملوث یدفع یعني وجوب تحمیل الملوث أعباء النفقة الخارجیة واألضرار البیئیة التي تنتج 

ماعیة وتصبح أسعار عن نشاطه ویدخلها في دالة إنتاجه حتى تقترب النفقة الخاصة من النفقة االجت
  . السلع والخدمات تعكس النفقات االجتماعیة

ضرائب الطاقة، ضرائب التلوث، والتي تشمل الضرائب على (ومن أنواع الضرائب البیئیة 
  .4 ...)االنبعاثات المقاسة، ضرائب الضجیج

ویتمثل الوعاء الضریبي للضرائب البیئیة في تحویل الضرائب من ضرائب على الدخل إلى 
ن التحویل ال یشمل مستوى الضریبة و هذا تحویل الضرائب له إرائب على األنشطة المدمرة بیئیا أي ض

ن أوربا  تجاذبیة في أوربا أكثر من الوالیا المتحدة ویرجع ذلك جزئیا إلى أنه یخلق وظائف  وخاصة وإ
ملت على تحویل ضرائبها إقلیم مصاب بارتفاع البطالة ویبین الجدول التالي بعض الدول األوروبیة التي ع

  .  1من الدخل إلى األنشطة المدمرة بیئیا

یبین بعض الدول التي قامت بتحویل نسبة من الضریبة على الدخل إلى الضریبة ):05(الجدول 
  التلوث ىعل

   

                                                
  .ھو أول اقتصادي اھتم بالسیاسات االقتصادیة التي تحاول التعامل مع مشكلة التلوث.   
  . 396ص . مرجع سابق. رمضان محمد مقلد، أحمد رمضان نعمھ هللا، عفاف عبد العزیز عاید.  2

    80ص. مرجع . اخمد مندور، احمد رمضان نعمة هللا     
3 www.aucbm.org p4 le 01/12/2005 .  

  .  141ص . مرجع سابق. أحمد عبد الخالق، أحمد بدیع بلیح .  4
  253 -252ص ص .سابق .مرجع .لیسترر بروان. 1
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   poly.org-www.earth.p.10.22/04/2006  :المصدر

یبین الجدول كیف عملت بعض الدول األوروبیة على خفض الضرائب المفروضة على األجور 
  . 1991م بهذه العملیة عام في حین رفعتها على األنشطة المضرة بیئیا، وكانت السوید أول بلد أوروبي قا

  
  
  تحدید سعر الضریبة البیئیة  - 1

یتحدد سعر الضریبة البیئیة عند النقطة التي تتعادل فیها تكلفة الضرر الحدي الذي سببه التلوث 
  1. مع التكالیف الحدیة لمكافحة التلوث

  : ومن أجل تبسیط التحلیل نعرض المثال التالي

  ار ملوثات في الهواء تؤثر على صحة المواطنین فإن الدول تقوم بإصد" س" نفترض أن منشأة 

  : كما یتضح في الشكل التالي ةستقوم بفرض ضریبة  تعادل التكلفة الحدیة االجتماعی

 منحنى یوضح تحدید قیمة الضریبة):19(الشكل

                                                
  1 328ص.مرجع سابق .محمد صالح الشیخ .

البلد وأول عام في   زیادة الضرائب على   خفض الضرائب على  %نسبة الدخل المحول
  تطبیقه

  1991السوید   نبعاثات الكربون والكبریتا  الدخل الفردي  %1,9

انبعاثات الكربون من   األجور والملكیة الزراعیة  %0,5
  الصناعة

 والمبیدات ومبیعات

  البطریات

    1996كالدانمار 

  1996بریطانیا   القمامة  األجور  0,1 %

  1999ألمانیا   مبیعات الطاقة  األجور 2,1 %

تلوث الهواء، الماء،   األجور  %0,1
  ت الصلبةالمخلفا

  2000فرنسا 
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Source: Olivier beaumais .mireille chiroleu-assoulin  économie de l’environnement. 
Paris : Bréal édition 2002 p8   

d
mC  :هي منحنى التكلفة الحدیة للمعالجة.  

Dm  :هو منحنى الخسائر الحدیة.  

T :هو مقدار الضریبة المثلى التي تفرضها الحكومة.  

  :أي إذا كانت. فالمنشأة ستستمر في المعالجة ما دامت تكلفة المعالجة أقل من الضریبة

  . تكلفة المعالجة فإن المنشأة تستمر في المعالجة >الضریبة المفروضة في حالة عدم المعالجة 

ذا كانت الضریبة في حالة عدم المعالجة  تكلفة المعالجة فإن المنشأة تقوم بوقف المعالجة  <وإ
  .فع الضریبةود

وبالتالي فإن دافع المؤسسة إلى اختیار السلوك األول أو الثاني هو الربح فهي تختار األسلوب 
، كما أن فرض الضریبة على المنشأة یؤدي إلى تحفیزها إلى )دفع الضریبة أو المعالجة(األقل تكلفة 

  :  كما یتضح في الشكل التالي  اقتناء تكنولوجیا حدیثة تعمل على خفض التكلفة الحدیة  لمعالجة التلوث

  .منحنى یوضح اثر اكتشاف تكنولوجیات جدیدة على حجم المعالجة):20(الشكل

  

  

  

  

 

T 

Dm 
d
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eاصدارات 

 

T
  

d
mC 2  

d
mC 1  
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Source:Olivier Beamais .Mirieille chioroleu-Assouline. Op.cit p88    

dإن تطورات التكنولوجیة أدت إلى انخفاض منحنى التكلفة الحدیة 
mC dإلى  1

mC وأصبح الحجم  2
  N2.المثل للمعالجة هو 

  شروط فعالیة الضریبة  - 2
أن یكون جمیع الملوثینین یسعون إلى تخفیض التكالیف وبالتالي یفاضلون بین دفع الضریبة  -

  .كتكلفة وبین تكالیف المعالجة لدیهم

  . تكالیفهم الحدیة للمعالجةعلى درایة ب) المضربین بالبیئة(أن تكون المنشأة  -

  .كل مصادر التلوث تفرض علیها ضرائب -

  .1خضوع التلوث الجدید للضریبة -

أن تتسم الضریبة المفروضة بالمرونة فتختلف الضریبة وفقا لنوع النفایات والمنطقة الجغرافیة  -
  .ومدى ارتفاع التكلفة االجتماعیة للنشاط اإلنتاجي للمنشأة

المفروضة على المنشآت الملوثة للبیئة والتي تحصل علیها الحكومة یجب أن  إیرادات الضرائب -
تستخدم جزء كبیر منها في تدعیم بحوث تكنولوجیة معالجة النفایات وتطبیق طرق أكثر كفاءة 

  . 1للتقلیل من كمیة النفایات

ال تسعى  إن الشرط األول ال یمكن تحقیقه في حالة المؤسسات العمومیة ألن المؤسسة العمومیة
  . إلى تخفیض التكالیف

فعالة لكل حجم التلوث الذي تقوم به المنشأة  ةكما أن الشرط الثالث حتى یتحقق یتطلب مراقب
 .     2 وخاصة أن البعض منها یحاول إخفاءه

                                                
1  .Olivier Beaumains, Mirielle chioroleu-Assouline, op.cit p 89.   

  . 410مرجع سابق ص .إیمان محب زكي. أحمد رمضان نعمھ هللا . 1
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  الصعوبات التي تواجھ الحكومة عند فرض الضریبة  -3      

الحدیة  ةالحدیة االجتماعیة والمنفع صعوبة التوصل إلى الشكل الدقیق لدالة التكالیف-1
االجتماعیة وذلك لعدم توافر المعلومات الكاملة بالمشكالت البیئیة بإضافة إلى صعوبة تقدیرها بالقیم 

  .  3المالیة باإلضافة إلى صعوبة تقدیر أثارها

لة اختالف تكالیف الحمایة بین الملوثین أو المسببین في المشكل البیئي في حین تفرض الدو -2
  نفس السعر الضریبي وهذا ما یوضحه الشكل التالي

  في حال اختالف التكالیف الحدیة بین المنشأتین ةالمحنى یوضح اثر فرض الضریب):21(الشكل

  

  

  

  

  

   

  

  
Source:Olivier Beamais.Mirieille chioroleu-Assouline. Op.cit p88    

ومع هذا فان حجم  1المعالجة المنشأة أكبر من تكالیف  2نالحظ أن تكالیف المعالجة المنشأ 
رغم ) 1(تكون أكبر من المنشأ ) 2(الضریبة لكلیهما هو نفسه وبالتالي فان نسبة المعالجة بالنسبة للمنشأة 

  .(N)أن الدولة حددت لكل منشأة كمیة اإلصدارات المطلوب عالجها بالتساوي بین المنشأتین وهي القیمة 

) 1(قیمة إضافیة من المفروض أن تعالجها المنشأة )  2(شأة وكانت النتیجة أن عالجت  المن
 . 1نظرا الختالف التكالیف

 

في حالة وجود مصادر عدة من التلوث صعب جدا ومكلف بالنسبة للدولة تحدید مصدر  -2
  . التلوث ومراقبته بفرض الضریبة، وفي هذه الحالة تستطیع الدولة أن تختار بین اختیارین

                                                                                                                                                   
2  .olivier Beaumoins,Mirielle chioroleu-AssoulineK op cit p 37.   

  .   190مرجع سابق ص .أنطوان س فیش.  3
1 Olivier Beaumoins, Mirielle chioroleu-Assoulinek op cit p 8 .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T 

E1 N e1 
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  .مراقبة مدخالت اإلنتاج وتقوم بفرض ضریبة حسب درجة تلوث هته األخیرةتقوم الدولة ب. 1

تضع معیار فاصل للتلوث إذا تجاوز التلوث هذا المعیار تقوم الحكومة بفرض ضریبة جرافیة . 2
  . 2تكون تتناسب مع حجم الضرر الكلي من أجل خلق الحس لدى الملوثین لتحمل المسؤولیة

  .جم األمثل للتلوث المراد الوصول إلیه من خالل فرض الضریبةصعوبة تقییم أو قیاس الح -3

دارة الضرائب إذ اتسم عمل السلطات بالبیروقراطیة وانتشار الرشوة والفساد -4   . صعوبة تنفیذ وإ

ن  فرض الضریبة یؤثر على نفقات إقد یكون المستهلك هو ضحیة فرض الضریبة حیث -5
سعار، فترتفع التكالیف وینخفض عرض المبیعات، فترتفع األسعار اإلنتاج ومن ثم على هیاكل النسبیة لأل

  . 3ویتحمل المستهلكون عبئ الضریبة

قد یؤدي فرض ضریبة بیئیة إلى تهرب الملوثین من دفع الضریبة، مما یؤدي بالدولة إلى   -
  . إضافة أجهزة مراقبة أي زیادة عبئها المالي

شآت بتضمین النفقات بطریقة عشوائیة ومبالغ قد یؤدي فرض الضریبة إلى  قیام بعض المن -
  .  4 فیها تؤدي إلى اإلضرار أكثر بالبیئة وهكذا یكون تضمین النفقات غیر فعالة

  
  
  
  

  )المنح الخضراء( اإلعـانة : الفرع الثاني
اإلعانة هو نوع من المساعدة المالیة مثل الهبات أو القروض المسیرة تحفز مسببي التلوث على 

ستهم والتصالح مع البیئة، أو تقدم للشركات التي تواجه صعوبات لاللتزام بالمعاییر المفروضة، تغییر ممار 
مثل تشجیع . 1وقد یقدم الدعم أیضا من أجل اقتناء تكنولوجیا نظیفة أو ممارسة معینة صدیقة للبیئة

من استعمال مصادر  وتطویر البدائل للموارد البیئیة كتشجیع الحكومة لتكنولوجیا الطاقة المتجددة بدال
  . الطاقة التقلیدیة غیر المتجددة

وسیلة لتحقیق الربح للجمیع  حكما یعتبر خفض الدعم على استخدام الموارد الطبیعیة هو أوض
، وفي هذا الصدد توجد بعض 2حیث غالبا ما كانت تشجیع االستثمار فیها وذلك من خالل تقدیم اإلعانة

                                                
2  .Olivier Beaumoins, Mirielle chioroleu-Assoulinek  op cit p 97.   

  .بتصرف 414-410ص . مرجع سابق. أحمد رمضان نعمھ هللا، إیمان محمد محب زكي . 3
4  .Olivier Beaumoins, Mirielle chioroleu-Assoulinek op cit p 98.   
1 . www.FAO.com p5 le 01/05/2006. 

  ..89مرجع سابق ص . أحمد رمضان نعمھ هللاأحمد محمد مندور،  . 2
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اقة في البلدان النامیة وأوربا الشرقیة والخفض كان بمقدار النصف األنباء الحسنة عن انخفاض دعم الط
منذ أوائل السبعینات وقد ألغى في عدد كبیر من البلدان على رأسها ) ملیار في سنة 200حوالي (

إندونیسیا وبنغالدش دعم مبیدات اآلفات وبدأ عدد یدعو للدهشة من البلدان النامیة یشمل الصین الهند 
  .  3 من كل المیاه المستخدمة 80%اه الري التي تبلغ أكثر من في خفض دعم می

 الحجم األمثل للمعالجة في حالة اإلعـانة  نمنحنى یبی):22(الشكل 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  .403ص .مرجع سابق . أحمد رمضان نعمه اهللا، إیمان محمد محب زكي: المصدر
 یبین لنا الشكل مایلي

  . من اإلعانة ستتوقف المنشأة عن المعالجة إذا كانت التكلفة الحدیة للمعالجة أكبر -

  . إذا كانت التكلفة الحدیة أقل من اإلعانة ستستمر المنشأة في المعالجة  -

فتمثل الحجم األمثل من المعالجة عندما تكون التكلفة  الحدیة للمعالجة تساوي  Aأما النقطة  -
  1اإلعانة

    الموجھة إلى أسلوب اإلعـانة تاالنتقادا - 1
لغة في تقدیر حجم الضرر الشيء الذي قد تقوم به بعض المنشآت بغرض الحصول على المبا -
  دعم أكبر

الناحیة البیئة بحصولها على إیراد  نقد تؤدي اإلعانة إلى استمرار المؤسسات األقل كفاءة م -
  . إضافي

                                                
  . 5ص . مرجع سابق. أندرو ستیر.  3

1  .Olivier Beaumoins, Mirielle chioroleu-Assouline op cit p 97.   

4 

 الحدیة االجتماعیة

 التكلفة الحدیة للمعالجة

 وحدات اإلصدار

 اإلعانة

A 
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أخرى  كما أن منح اإلعانة إلى المنشآت الملوثة قد یؤدي في المدى الطویل إلى دخول منشآت -
  . إلى القطاع وانتشارها مما یؤدي إلى انتشار التلوث

إن منع اإلعانة یعمل ضد مبدأ تضمین النفقات وتحمیل الملوث عبء التلوث وبالتالي إعادة  -
المراكز النسبیة إلى المشروعات إلى ما كانت علیه قبل العمل، بهذا المبدأ وقد وضعت منظمة التعاون 

  .التي یجوز فیها اإلعانات تسانیة استثناءات مقیدة بشروط للحاالاالقتصادي والتنمیة اإلن

  . 2كما أن منح اإلعانة لمواجهة آثار السیاسة البیئیة یحول دون التخصیص األمثل للموارد -

إن منح اإلعانات یثقل كاهل الدولة ویساهم في خلق فرص االختالس، كما أن منح اإلعانة -
وبذلك تتحمل ) قد تكون غیر مضرة بالبیئة( ة على القطاعات المختلفةیجعل الدولة تفرض ضرائب متزاید

  .     عبء اإلعانة
    3مقارنة بین الضریبة الحكومیة والدعم - 2
  اختالف الدافع الذي یحرك المنشأة لالستجابة للتدخل الحكومي. 1

تاج وعلى ذلك إن فرض الضریبة على المنشأة الملوثة للبیئة یؤدي إلى رفع التكالیف الكلیة لإلن
تعمل المنشأة على رفع نسبة المعالجة، إذا كانت تستطیع تطبیق فنون تكنولوجیة تقلل من كمیة النفایات 

أي أن دافع المنشأة هنا هو (أو إذا كانت تكلفة المعالجة أقل من الضرائب المفروضة في حالة المعالجة 
  ).تخفیض التكالیف

ول إغراء المنشأة على تقلیل معدل التلوث، فإذا استمرت أما في حالة اإلعانة، فإن الحكومة تحا
المنشأة في التلوث دون معالجة تصبح اإلعانة بالنسبة لها إیرادات مفقودة، فمن هنا تأخذها في الحسبان 

  ).  وبالتالي فإن دافع المنشآت في معالجة التلوث هو تحصیل اإلیرادات المفقودة(
  حقوق ملكیة الموارد . 2

دم الحكومة اإلعانات للمنشآت التي تعالج النفایات قبل إلقائها في الموارد البیئیة تكون عندما  تق
، فالحكومة تدفع للمنشآت من أجل استخدام هذا الحق )وقانونا للحكومة(ملكیة هته الموارد ضمنا المنشآت 

تقوم بمنح إعانة للمنشأة الضمني مثال، إذا كانت هناك منشأة تقوم بإلقاء مخلفاتها في بحیرة، فالحكومة قد 
من أجل تقلیل تلوث البحیرة عن طریق المعالجة وكأن الحكومة قامت بشراء حق المنشأة في استخدام 

  .الخبرة

  .أما في حالة الضریبة فتكون للحكومة الملكیة القانونیة والضمنیة للمورد البیئي

                                                
  . تصرفب 214-213ص . مرجع سابق.  أحمد عبد الخالق، احمد بدیع بلیح . 2
  .   بتصرف 213-212ص . مرجع سابق. أحمد رمضان نعمھ هللا، إیمان محمد محب زكي.  3
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یمول نفقاتها العامة، أما اإلعانة  إن الضریبة تمثل إیراد بالنسبة للدولة هي المورد أساسي الذي.3
  . فهي تمثل عبء للدولة ال تستطیع الدولة توفیرها إال من خالل فرض الضرائب

    حقوق الملكیة: الفرع الثالث  
إن أحد أسباب المشاكل البیئیة هو غیاب حقوق الملكیة لألصول البیئیة، مما استدعى تحدید هته 

  .الحقوق من أجل حمایة البیئة

بحقوق الملكیة حق االستغالل الواضح الذي یسمح باستخدام المورد وكذلك تأجیره أو بیعه  ویقصد
  . 1وعادة ما یتم تحدیدها بالقانون أو العادات أو التقالید واألعراف المتبعة

 Ronalاالقتصادي رونالد كوش ) تحدید حقوق الملكیة(وكان أول من أوصى بهذه السیاسة 

coase )1960 ( 2الشهیرة مشاكل التكلفة االجتماعیةفي مقالته.  

ولیترك المجال واسعا  حیث انتقد ضریبة بیجو واقترح هاتة السیاسة بصفتها أقل تشددا وتدخال
لیست ملكا ) الخ...هواء، ماء(وقد انطلق في تحلیله من معاینة مفادها أن الموارد البیئیة . آللیات المنافسة

حیث تشیر إلى ضرورة تحدید قوانین حقوق  -نون الملكیةقا–ألحد ومن هذا المنطلق یضع نظریته 
الملكیة وتدقیقها مما یؤدي إلى إرغام الملوثین ضحایاهم إلى التفاوض والتواصل حتى یصل إلى اتفاق 

العملیة من  طویمكن تبسی.3 نهائي للتلوث المقبول بغض النظر عن الفئة التي تحصل على حق الملكیة
  :الشكل التالي لخال

  
 
 

  یبین آلیة التفاوض بین المتضرر والملوث عند تحدید حقوق الملكیة): 23(الشكل   

  

  

  
      

    

  

                                                
  .46ص . مرجع سابق.محمد عبد الكریم عبد ربھ، محمد عزت محمد إبراھیم غزالن .  1
  .    397ص . مرجع سابق. أحمد رمضان نعمھ هللا، عفاف عبد العزیز عایدرمضان محمد مقلد،  . 2

005Le 18/11/2.p3    3.com.ensco.www 

 
 الملوث 

 حق الملكیة
 المتضرر

 حق الملكیة

 التفاوض

 حوافز

 تعویض

ثالحجم  األمثل من التلو  
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  :یوضح الشكل السابق مایلي

  . حقوق الملكیة خلقت سوقا جدیدا، لها طرفین هما ضحایا التلوث والملوثین -

  . دون تدخل الحكومة) المساومة(صیغة العملیة بین الطرفین هي المفاوضات  -إ

من  لإعطاء الحق للملوث أو المتضرر سیكون له نفس النتیجة وهو الوصول إلى اإلقال -
  .التلوث

ففي حالة إعطاء الحق للملوث سیكون على المتضرر دفع حوافز له من أجل اإلقالل من التلوث 
و في حالة إعطاء الحق للمتضرر من التلوث سیكون على الملوث دفع تعویض للمتضرر من أجل 

  .    ماح له بالتلوثالس
  الحجم األمثل للمعالجة في حالة الحقوق الملكیة   -1

نتفرض وجود مصنع للورق على ضفاف نهر و یرید صاحب هذا المصنع إلقاء مخلفاته في 
  .النهر، لكن حقوق الملكیة لهذا النهر منحت لفالح یستغل میاه النهر لسقي أرضه

لفالح والمصنع سوف یتفاوضان من أجل الوصول إلى وعمال بأسلوب تحدید حقوق الملكیة فإن ا
حد من التلوث وتعویض یرضي الطرفین،و بالتالي سیقوم صاحب المصنع بتعویض الفالح مقابل السماح 

وهذا األخیر یكون على استعداد لدفع التعویض للفالح ما دام المبلغ الذي . له بصرف مخلفاته في النهر
ة المعالجة التي یقوم بها المصنع، و أما الفالح فیقوم بقبول التعویض یستفید منه الفالح أقل من تكلف

  ویمكن توضیح ذلك كمایلي.مادام المبلغ المدفوع ال یفوق كلفة األضرار التي لحقت بالنهر

  

  

  الحجم األمثل للمعالجة عند تحدید حقوق الملكیة حمنحنى یوض):24(الشكل

  

  

  

    

 
 
 
 

 الحدیة االجتماعیة
 التكلفة الحدیة 

 مخلفات

 التعویض

0م 1م  2م   
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  .405ص . مرجع سابق. إیمان محمد محب زكي أحمد رمضان نعمه اهللا، :المصدر

  

  

تكون قیمة التعویض الذي یدفعه المصنع أقل من المعالجة وبالتالي یقوم  1معند المستوى 
  . المصنع بدفع التعویض للفالح بدل المعالجة

تكون قیمة التعویض الذي یدفعه المصنع أكبر من تكلفة المعالجة وبالتالي یقوم  2عند المستوى م
  .  نع بالمعالجة عوضا من دفع التعویض للفالحالمص

فتمثل الحجم األمثل للمعالجة حیث تساوي قیمة التعویض مع التكلفة الحدیة  0أما النقطة م
  .للمعالجة

أو بالتالي فان منح حق الملكیة استغالل النهر للفالح كان حافزا للمصنع لتحویل التكالیف 
طریق المعالجة وجعلت الفالح  یدرك  أن استخدام النهر من  الخارجیة للتلوث إلى تكالیف داخلیة عن
التي لن یحصل علیها في حالة منعه للمصنع من ) التعویض( طرف المصنع یقدره باإلیرادات المفقودة

  . استخدام النهر
  الصعوبات التي تواجھ سیاسة حقوق الملكیة   -2
متسببة في التلوث وعدد المتضررین تة السیاسة تكون صالحة إال إذا كانت المنشآت الاإن ه -

محدود، أما إذا كان أحد الطرفین أو كالهما بأعداد كبیرة كأصحاب السیارات الذین یلوثون الهواء بالوقود 
  .1والمتضررین من ذلك وهم سكان المدینة فإن هذا األسلوب ال یمكن تطبیقه

د طرق التخلص من صعوبة توقیع العقوبات على منتهكي حقوق الملكیة خاصة مع تعد -
  .النفایات

صعوبة إبرام العقود بین األطراف نظرا لصعوبة تحدید الفئة المتضررة والفئة المسؤولة عن  -
  .   1اآلثار الخارجیة وكذا انتشار هته اآلثار على عدد ضخم من المنشآت المجتمع اآلخرین

                                                
  .174ص . مرجع سابق. محمد عبد البدیع.  1
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  المقارنة بین الضریبة وحقوق الملكیة  - 3 

ن الضریبة وحقوق الملكیة هو تدخل الدولة، ففي الضریبة الدول هي إن االختالف األساسي بی
التي تحدد سعر الضریبة أما في حقوق الملكیة یتم تحدید التعویض عن طریق التفاوض دون تدخل 

  .الدولة

في حالة الضریبة تدفع المنشأة قیمة الضریبة إذا قامت بفعل مضر للبیئة أما في حالة سیاسة 
  .تحصل المنشأة على حوافز إذا كانت هي صاحبة حق الملكیةحقوق الملكیة قد ت

    
     التصاریح أو التراخیص البیئیة: الفرع الرابع

التصاریح البیئیة من الوسائل االقتصادیة التي تستعملها السلطات من أجل حمایة  ریعد إصدا
ث في كل منطقة معینة ثم البیئة حیث تحدد السلطات المحلیة في كل دولة الكمیة المسموح بها من التلو 

تصدر تصاریح أو شهادات قابلة للتداول یشتریها الملوث وتسمح له بكمیة من التلوث تعادل قیمة 
التصاریح التي یقوم بشرائها وكلما تزداد قیمة التصاریح تزید الكمیة من التلوث التي یرید الملوث أن 

إضافیة تعادل اإلیرادات التي تحصل علیها یحدثها والعكس صحیح، ومن ثم فإن الملوث یتحمل تكالیف 
  .2ن التصاریح هي بمثابة التعویض ألفراد المجتمع مقابل عملیة التلوث نفسهاإالحكومة أي 

وتقدم المنشأة على شراء التصریح إذا كانت النفقات الحدیة لمواجهة التلوث أعلى من سعر 
سعر التصریح وتراعي الدولة إصرار التصاریح  التصریح وتبیع التصریح، إذا كانت النفقة الحدیة أقل من

  یوضح الشكل التالي سلوك المؤسسة . 3أن یكون السماح بالتلوث یساوي المستوى األمثل له

  

  

  

  

  

  

  .منحنى یبین سلوك المؤسسة تجاه إصدار الدولة للتصاریح) 25(الشكل 

                                                                                                                                                   
  .    بتصرف 387-386ص . مرجع سابق. أحمد رمضان نعمھ هللا، إیمان محمد محب زكي . 1
  .330ص . مرجع سابق.محمد الصالح الشیخ.  2
  .     175ص . مرجع سابق. محمد عبد البدیع . 3

 

 بیع التصاریح

 التكلفة الحدیة للمعالجة
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شراء 
 التصاریح

  

  

   

  

  

  

  

  

  

ن سعر التصریح فتقوم المنشأة بشراء في المرحلة األولى تكون تكلفة الحدیة للمعالجة أكبر م
  .تصاریح تعطي لها الحق في إنتاج المواد غیر المرغوبة بیئیا

ببیع  مفي المرحلة الثانیة تكون التكلفة الحدیة أقل من سعر التصریح فتقوم المنشأة بالمعالجة وتقو 
  .التصاریح إلى منشأة أخرى غیر قادرة على احتواء التلوث

  .  التوازن أین تكون تكلفة الحدیة للمعالجة تساوي قیمة التصریح فهي نقطة Nأما نقطة 

ویعتبر هذا األسلوب من األسالیب المفضلة في مكافحة استنزاف الموارد البیئیة، حیث تطرح 
  .1الحكومة حق االستفادة من هذه الموارد في شكل تصاریح یحدد معدل استخدام هذه المورد

نظرا لقلق الحكومة " من الدول المتقدمة، ففي استرالیا مثال  وقد استخدمت التصاریح في العدید
سرطان البحر فقدرت المحصول المتواصل للمصاید ثم  دمن التهدید المتمثل في الصید الجائر في مصائ

منحت تصاریح بمجموع هذه الكمیة ثم یقوم الصیادون بالمزایدة على هذه التصاریح ومنذ األخذ بهذا 
  . 2"تمرت أحوال المصاید وأصبحت تعمل على أساس متواصل اس 1986النظام عام 

وتبقى أكثر الجهود طموحا حتى اآلن الستخدام التصاریح القابلة للتداول هو جهد الوالیات 
، حیث منحت التصاریح 2000و  1990المتحدة لخفض انبعاثات الكبریت بقدار النصف فیما بین عامي 

وكانت النتیجة انخفاض انبعاثات الكبریت بمقدار النصف فیما  من وحدات تولید الكهرباء 263لحوالي 
  . أي قبل الموعد المحدد 1995-1990بین عامي 

                                                
  .    401ص . مرجع سابق.أحمد رمضان نعمھ هللا، عفاف عبد العزیز عاید رمضان محمد مقلد، .  1
  .     265ص . مرجع سابق. لیسترر براون،ترجمة د أحمد أمین الجمل . 2
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أما في البلدان النامیة فإن هذه الوسیلة تعد غیر مالئمة، حیث ال یتوافر ألسواقها آلیة ومرونة 
ذي یمكن أن تتداول فیه هته تسمح باالعتماد على هذه الوسیلة وأسواق المال لدیها، لیست بالمستوى ال

 . 1التصاریح

  الفرق بین التصریح والضریبة    -1
الفرق األساسي بین التصاریح والضریبة هو أنه بالنسبة للتصاریح فان الحكومة تحدد الكمیة  -

المسموح بها لنشاط ما مثل محصول صید األسماك ثم تترك للسوق تحدید سعر التصریح عن طریق 
أما بالنسبة للضرائب فإنه على العكس من ذلك تحدد الحكومة سعر النشاط المدمر بیئیا طرحها في مزایدة 

  . في شریحة الضریبة، ثم یحدد السوق كمیة النشاط الذي یتم عند هذا السعر

توفر التصاریح عن طریق بیعها دخل للمنشأة، فكلما زاد ما یحفظ األنشطة االقتصادیة من   -
فتشكل عبئا على  ةأما الضریب. ه عن طریق بیع التراخیص غیر المستغلةتلوث زاد الدخل الذي یحقق

  .المنشاة

  :باإلضافة إلى هته السیاسات هناك سیاسات أخرى تعمل على حمایة البیئة هي 

قیام الدولة بإنتاج بعض السلع والخدمات التي یترتب علیها زیادة كمیة النفایات وارتفاع درجة  -
  .2م في إنتاجها وفي كمیة النفایات ومعالجتهاخطورتها وهذا بهدف التحك

إقامة المجتمعات الصناعیة المتوافقة بیئیا أي إقامة صناعات تعتمد على مخلفات الصناعات  -
  . 3األخرى، أو أن تقوم المنشآت المضرة بالبیئة بتقدیم خدمات لها منافع بیئیة

   
   البیئة دور الوسائل التنظیمیة في حمایة:المطلب الثاني        

  . سنحاول في هذا المطلب التطرق للصورة الثانیة والممثلة في التنظیم القانوني
   مفھوم الوسائل التنظیمیة: الفرع األول

تتمثل الوسائل التنظیمیة في مجموعة من القوانین واللوائح التي تنشئها الدولة من أجل حمایة 
ة البیئة انتشارا وقبوال في غالبیة دول العالم وبصفة و یعتبر التنظیم القانوني أكثر وسائل حمای. البیئة

خاصة الدول المتخلفة، فهذه القوانین تنص على القیود التي تحد من التلوث الناتج عن أنشطة اإلنسان 

                                                
  .     175ص . مرجع سابق. محمد عبد البدیع.  1
  .    416ص . سابقمرجع . أحمد رمضان نعمھ هللا، إیمان محمد محب زكي.  2
  .    53ص . مرجع سابق. أحمد رمضان نعمھ هللاأحمد محمد مندور،   . 3
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اإلنتاجیة وغیر اإلنتاجیة أو فیما یتعلق بتدهور الموارد األرضیة وغیر ذلك من المجاالت البیئیة األخرى 
  . 4ائل یكمن في افعل أو ال تفعل وتحدید ما یجب وما ال یجبوجوهر هته الوس

  : 1وتتطلب عدد من المشكالت البیئیة أسلوب التنظیم ألسباب التالیة

یمكن تصور األدوات االقتصادیة على أنها غیر عادلة ومن ثم تصبح غیر مقبولة سیاسیا  -
  . خاصة مع وجود التوزیع الغیر عادل للدخل

البیئیة هشة، بحیث ال یكون من المرغوب فیه إجراء أي عملیات تزید من قد تكون األصول  -
  . تفاقمها مثل األنواع المعرضة لالنقراض

  .إمكانیة وجود أداة اقتصادیة غیر عملیة في إدارتها -

ویستلزم التنظیم القانوني الذي یهدف إلى حمایة البیئة أن یكون هناك توفر كامل لمعلومات كافیة 
نشطة المسببة للتدهور البیئي لكي تستطیع الدولة أن تضع ما یناسبها من معاییر تسمح عن مختلف األ

  . بها للعناصر الملوثة الناتجة عن كل نشاط اقتصادي

  .2تحدید الخصائص التي یجب أن تكون علیه عناصر البیئة

ائل متاحة عند تحدید مدى توفیر البدائل القریبة للنشاط االقتصادي الملوث على أن تكون هته البد
  .   3خارجیة أقل ةتكلف

   أدوات الوسائل التنظیمیة: الفرع الثاني
  : ویمكن تقسیم األسالیب التنظیمیة إلى قسمین

  تقنیــة  -1
یقصد بالتقنیة كأسلوب تنظیمي استخدام وسائل فنیة تختارها الدولة لمواجهة التدهور البیئي 

التقنیة وأكثرها شیوعا هو وضع حدود قصوى للتلوث وتفرضه على األفراد والمنشآت، وأشهر وسائل 
یحضر تجاوزها، حیث تختلف هذه الحدود من صناعة إلى أخرى ومنطقة إلى أخرى، وتستخدم وسائل 

كذلك للحد من استخدام الموارد التي  مالتقنیة للحد من التلوث الناشئ عن مصادر الطاقة المختلفة وتستخد
  . أحد مكونات عناصر البیئة من شأنها أنها تضر باإلنسان أو

                                                
  .    224-223ص . مرجع سابق. محمد صالح الشیخ.  4
  . 142ص . مرجع سابق. دویلمان أدوات السیاسة البیئیة البیئة والتشغیل والتنمیة -جي أ. 1
  .     324ص . مرجع سابق. محمد صالح الشیخ.  2
  .بتصرف 415ص . مرجع سابق.أحمد رمضان نعمھ هللا، إیمان محب زكي .  3
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  التحسین -2

ویقصد هنا قیام الدول بتحدید هدف أعلى لكل منشاة علیها أن تحققه في مواجهة التلوث وغالبا 
ما یتمثل هذا الهدف األعلى في مستوى منخفض من التلوث معین على المنشأة أال تتجاوزه وذلك لتقلیل 

  . الخطورة في صناعة ما أو في منطقة ما األضرار الناشئة عنه إذا كانت على درجة من

كما أن الدولة تفرض على من یخالف هته القوانین الحبس أو الغرامات المالیة أو سحب 
  .  التصاریح أو وقف النشاط بصفة نهائیة أو مؤقتة

  االنتقادات الموجھة للتنظیم كأسلوب لحمایة البیئة  
  :1ایتعرض األسلوب التنظیمي النتقادات عدیدة أهمه

أن عملیة سن القوانین المانعة وما یتبعه تطبیقها من رفع القضایا المختلفة التي تستغرق وقتا  -
  . طویال قبل الوصول إلى القرارات النهائیة ال تفید في مواجهة المشكالت البیئیة بشكل مباشر وسریع

بدوره یحتاج إلى إن عملیة سن القوانین وتطبیقها یحتاج إلى تجمیع معلومات وتحلیلها هذا  -
اتفاق حكومي كبیر، و في حالة إذا ما تم فرض القوانین الرادعة دون توفر المعلومات فإن هته القوانین 

  . لن تجدي في حل مشكالت البیئة نفعا

یفرض األسلوب تنظیمي نوع من التدخل في نشاط المؤسسة خاصة في حال فرض استخدام  -
  . مدخالت معینة ونسب معینة

نها ال إمرونة أسلوب التحكم فیهما یخص بالتكنولوجیا یمثل أكثر المساوئ حیث  إن عدم -
تنطوي على حوافز فعالة لتحقیق األهداف المرجوة منها وتطویر مواجهة التلوث بمزید من السیطرة علیه 

  .     وتنفیذ التكنولوجیا غیر الضارة بیئیا
   فعالیة السیاسة البیئیة: الفرع الثالث

صنیف ألي السیاسات أفضل من غیرها بسبب تشابك الحیاة العملیة وكذلك بسبب یصعب وضع ت
التداخل الذي قد یحدث بین عناصر هذه السیاسة، والسیاسة الجیدة هي التي تربط بین الكفاءة البیئیة أي 

  . 2خفض التلوث بفاعلیة وفعالیة نفقة أي تحقیق هذا الخفض بأقل نفقة ممكنة

  : سة البیئیة ما یليومن شروط فعالیة السیا

توعیة األفراد بضرورة المحافظة على البیئة، وبالتالي أهمیة هته السیاسات وفي المقابل یؤدي  -
زیادة الوعي لدى األفراد إلى تكوین مجموعة ضغط تطالب بتطبیق القوانین والحوافز البیئیة كما یحدث في 

                                                
  .    416ص . مرجع سابق. أحمد رمضان نعمھ هللا، إیمان محمد محب زكي.  1
  00.    214- 213ص ص . مرجع سابق. أنطوني س فیشر .  2
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ألمریكیة حینما قامت مجموعة من األفراد بمعارضة البلدان المتقدمة وأبرز ما حدث في الوالیات المتحدة ا
  . قیام مجمع تجاري محل حدیقة وتم الحكم لصالح األفراد

المعرفة بدقة حجم األضرار البیئیة وتكالیفها وكذا تكالیف التحكم في هذه األضرار وهذا یحتاج  -
  . إلى مؤسسات فعالة تقوم بالتقدیر في هذا المجال

بیئیة بالشفافیة والوضوح، كما یجب أن تنطوي هذه السیاسات على تولید أن تتمتع السیاسة ال -
  . 1حوافز باعثة على االبتكار والتطویر

أن تأخذ السیاسات بعین االعتبار مدى تجدد موارد البیئة وقدرتها على استیعاب التلوث،  -          
  .لیة على التحملمنخفضة وهناك بیئة تمتاز بقدرة عا ةفهناك بیئة ذات قدرة استیعابی

تراعي الدول في فرض سیاستها البیئیة تأثیر السیاسة البیئیة المفروضة في الدول األخرى، فقد  -
یؤدي اعتماد دولة ما لسیاسة متراخیة إلى زیادة حدة المشاكل البیئیة بها حیث تجذب الصناعات الملوثة 

  . 2نحو المناطق التي تقل فیها حدة المتطلبات البیئیة

ن تحقیق فعالیة السیاسة البیئیة یقتضي معرفة الدول اختیار أفضل األدوات وهذا یقتضي ما كما أ
  : 3یلي

تطبیق أدوات التنظیم على الصناعات الجدیدة المزمع إقامتها على أن تكون دراسة الجدوى  -
لمواد كما هو حال ا. یكون مستوى التلوث المطلوب صفرا االبیئیة أحد شروطها وكذا  تطبیقها عندم

  . السامة حیث یمكن الحظر التام لهته األنشطة أو عندما تحتاج إلى تغیرات سریعة ومؤقتة

دمج الضرائب واإلعانات بحیث یكون مبلغ الضریبة المقتطع من المؤسسات الملوثة یقدم  -
إلى  كإعانة للمؤسسات التي اختارت االستثمار في النشاطات اإلیكولوجیة عندئذ تدفع المؤسسات األولى

  . تغییر نشاطها وجعلها مطابقة للمعاییر المعمول بها

كما أن سیاسة بیع التراخیص لها فعالیة اكبر في معالجة التباین المكاني للمشاكل البیئیة،  -
حیث تقوم الحكومات ببیع تصاریح أقل في المناطق التي تعاني من المشاكل البیئیة بدال من فرض 

  .  زیادة تدمر الملوثین ضریبة أعلى ألنه قد یؤدي إلى

  

                                                
  . بتصرف 167ص . مرجع سابق.السید أحمد عبد الخالق، أحمد بدیع بلیح  . 1
  .     248ص . مرجع سابق. عبد القادر محمد عبد القادر عطیة، السیدة مصطفى إبراھیم إیمان محمد محب زكي.  2

.  P3 le 03/03/2006www.FAO.org3  
 P3 7 le 28/11/2005  www.UNESCO.org     

  214-210ص . مرجع سابق . أنطوني س فیشر
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   السیاسات الدولیة لحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة: المطلب الرابع

ینتهج العالم الیوم طریق نحو حمایة البیئة وتحقیق التنمیة المستدامة فاعتمد على وسائل وأدوات 
  .  ولیةمن أجل الحد من التدهور البیئي تحت شعار السیاسة البیئیة الد

بدأ االهتمام بالسیاسات البیئیة على المستوى الدولي في بدایة السبعینات في دول منطقة التعاون 
وترجم هذا االهتمام في صورة مؤتمرات وكذلك اتفاقیات بیئیة متعددة  OECDاالقتصادي والتنمیة 

ة الثمانینات وبدایة األطراف، كذلك زاد االهتمام بالسیاسات البیئیة على المستوى الدولي في نهای
السبعینات، حیث بدأت الدول الصناعیة تطبق معاییر الجودة على منتجاتها وتتكون السیاسة البیئیة 

  : ممایلي 1الدولیة

  . االتفاقیات البیئیة

  .معاییر الجودة

  . الحوافز البیئیة
  معاییر الجودة البیئیة  : أوال

ة التي تهدف إلى حمایة البیئة والحفاظ علیها ومن تلحظ الساحة الدولة تطور دائم للمعاییر البیئی
  : أهم هته المعاییر ما یلي

  ISO 14000معیار 

ظهر هذا المعیار تزامنا مع قمة األرض، حیث أقیمت لجنة جدیدة ضمن منظمة اإلیزو وتعمل 
وللحصول على هذه . 14000على صیاغة مجموعة من المعاییر الخاصة بتسییر البیئة تسمى إیزو 

  . 2هادة على المؤسسة أن تحدد سیاستها البیئیة وتدعمها الش

                                                
 .P3 le 03/03/2006www.FAO.org 1    

 .  P P 9-10 le 28/11/2005 www.UNESCO.COM 2      
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  3 14000مزایا الحصول على شهادة اإلیزو 

  .حصول المنشأة على هذه الشهادة یزید من قدرتها التنافسیة -

  .توسیع قدرة المنشأة  التصدیریة إلى الخارج خاصة دول السوق األوروبیة -

  .ترشید استهالك الطاقة والموارد -

اب المنشأة سمعة حسنة تجعلها محل تقدیر اعتراف لدى الجهات العالمیة مما یفتح لها اكتس -
  .الخ...أسواق جدیدة للتصدیر

  . الحد من التلوث -
  العالمـة البیئیـة     

یتم وضعها ) إشارة(تعد العالمة البیئیة من أشهر األدوات البیئیة في التجارة الدولیة وهي عالمة 
الم المستهلك بمدى مالءمته للبیئة من غیره من المنتجات األخرى المدرجة ضمن على المنتج بهدف إع

نفس الفئة السلعیة بهدف حمایة البیئة عن طریق زیادة الوعي لدى المستهلكین باآلثار البیئیة المترتبة 
عة على استهالكهم للسلعة ودفعهم إلى تغییر سلوكهم بما یساعد على تعدیل التصمیم الصناعي من السل

  . 1لتصبح أكثر مالئمة للبیئة

وتمنح هته العالمة من الجهات الحكومیة أو جهات خاصة إلعالم المستهلكین بالمنتجات التي 
  . 2لها األفضلیة من الجهة البیئیة عن غیرها من المنتجات المماثلة

   3مزایا حصول المنشأة على العالمة البیئیة

یشیر إلى أنها قامت بتقدیر اآلثار البیئیة للمنتج طوال إن حصول المنشأة على العالمة البیئیة  -
  ). اإلنتاج، التوزیع، االستخدام، االستهالك، وكذا التخلص منه كنفایات(دورة حیاته 

حصول المنتج على العالمة البیئیة یزید من الوعي واإلدراك لدى المستهلكین بأهمیة الحفاظ  -
فعهم إلى تغییر أنماط استهالكهم نحو المنتجات الصدیقة للبیئة على البیئة خاصة وأنها إشارة إیجابیة تد

  .  وهذا یشكل ضغط على المنتجین لتغییر أسالیب انتاجهم

إن حصول المنتج على العالمة البیئیة یزید قدرته التنافسیة محلیا ودولیا ویفتح أمامه أسواق  -
  . التصدیر

                                                
ة البیئیة واالتجاھات الحدثة في إدارة مؤتمر الثالث لإلدار نظم الجودة واإلدارة البیئیة. مصطفى عبد العزیز ثابت . 3

 .  167ص . 2004مصر . المخلفات الملوثة للبیئة
  . 15مصر ص . شرح التشریعات البیئیة. عبد الفتاح مراد.  1
 . 180ص . مرجع سابق. السید عبد الخالق أحمد بدیع بلیح  . 2
  . بتصرف 181- 180ص . مرجع سابق. السید عبد الخالق أحمد بدیع بلیح.  3



 
للتنمیة المستدامة و المحافظة على البیئة ةالسیاسات التمویلی:الفصل الثاني   

 106

ا قد تخدم الدول المتقدمة أكثر من الدول النامیة وبالرغم من كل المزایا للمعاییر البیئیة إال أنه
فقد یتم وضع معاییر على أساس منتجات رفیعة . وخاصة إذا كان الهدف منها حمائي تحت غطاء بیئي

ال یستطیع سوى عدد من المنتجات الحصول علیها وفي هذه الحالة یكون من الصعب على الدول النامیة 
أو قد توضع المعاییر على أساس طلبات ومصالح . تفاع التكالیفالتوافق مع هته المعاییر نظرا الر 

  . اقتصادیة ومن ثم التأثیر على المنتجات المستوردة من الدول النامیة

كما أن وضع معاییر متشددة في الدول الصناعیة قد یغري الصناعات فیها خاصة كثیفة التلوث 
  . 1إلى البحث عن التوطین في الدول النامیة

  االتفاقیات البیئیة الدولیة: نیاثا       
هو أفضل أسلوب للتعامل مع المشاكل البیئیة العالمیة، حیث یتم على  بیعتقد أن هذا األسلو 

أساس التفاوض من قبل عدد كبیر من الدول، وقد تتضمن هذه االتفاقیات مساعدات للدول األعضاء من 
تفاقیات التهدید بفرض عقوبات تجاریة ضد أجل التوجه إلى اقتصاد سلیم بیئیا أو قد تتضمن هته اال

  . 2األطراف التي ال یحترمها

  :3ومن أمثلة هته االتفاقیات

مؤتمر قمة حمایة األجواء األرضیة وفیه قام مختلف الخبراء السیاسیین : مؤتمر الهاي
  . والصناعیین بدراسة التشریعات الكفیلة بحمایة األرض

  اتفاقیة بازل إلدارة المخلفات

أمریكا الوسطى متقدمة نسبیا في مجال عقد اتفاقیات فیما یتعلق باستخالص الكربون مع  وتعد 
حمایة الغابات في إطار برامج للتنفیذ المشترك ومنذ وقت قریب وقعت كوستاریكا مع النرویج اتفاقا من 

اهدات ثنائیة ویوجد على المستوى الدولي أكثر من تسعمائة أداة قانونیة ومع. 4 هذا القبیل مع النرویج
  .5طراف شمل على تدابیر ترمي إلى حمایة البیئة ألومتعددة ا

  :وتهدف هاته االتفاقیات إلى

الحصول على حظر شامل أو جزئي لتجارة المنتجات المستخلصة من األنواع المهددة  -
   ةباالنقراض مثل المواد العاجی

                                                
  .بتصرف 184-177ص . مرجع سابق. السید عبد الخالق أحمد بدیع بلیح.  1
  .219ص . مرجع سابق. السید عبد الخالق أحمد بدیع بلیح.  2
 . 392ص .2003.دار المعرفة الجامعیة:  اإلسكندریة. قضایا التنمیة في الدول النامیة. مریم أحمد مصطفى حفظي . 3
مطابع األھرام . نمو والبیئة، حلیفان أم خصمان مجلة تمویل التنمیة التدفقات المالیة إلى إفریقیا فینود توماس تمارابیلت ال.  4

  .   21، ص 1997) 2(العدد . التجاریة مصر
.  P P 7-8 le 28/11/2005 www.UNESCO.COM 5       
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  معاقبة أو حظر النقل الدولي للمنتجات الملوثة أو الخطرة -

  6.إبالغ البلدان المستوردة بالخصائص اإلیكولوجیة أو  الخصائص المضرة للمنتج المتبادل -
     
  

  

  : التي أبرمت على المستوى العالمي  فهي تأما أهم االتفاقیا        

   نالمتعلقة بحمایة طبقة األزو تاالتفاقیا-1

 اتفاقیة فینا  
بدون االتفاق على إجراءات محددة " 1985 مارس عام 22" تم التصدیق على هذه االتفاقیة في 

المؤثرة في الطبقة، ولقد كان الهدف منها دعم التعاون الدولي لحمایة طبقة  تثاابعنمن اجل تخفیض اال
األوزون العلیا من اآلثار الضارة ألنشطة اإلنسان المختلفة، لذا فهي تقدم إطار عمل، یمكن من خالله 

مور الخاصة، بطبقة األوزون، ویقدم أیضا أساسا لتحدید إطار عمل قانوني تبادل البیانات فیما یتعلق باأل
  : وتعاون الدول األطراف في االتفاقیة في النقاط التالیة) برتر كول مونتلایر ( 

والعملیات التي تؤثر والكیماویات إدارة البحث العلمي وتبادل المعلومات الخاصة بحالة الطبقة -
  .فیها

  .طبقة األوزون على الصحة والبیئةآثار التغیرات في -

  .تطویر إجراءات للتحكم في األنشطة البشریة، ذات التأثیر على طبقة األوزون-

  .1تطویر ونقل التكنولوجیا والمعرفة ذات األهمیة-

في استغالل مواردها الخاصة في السیادي  حیث أكدت االتفاقیة على ضرورة التسلیم بحق الدول" 
تحدة، وفق أنظمتها البیئیة، وهذه الدول مسؤولة عن ضمان أال تؤدي األنشطة التي ضوء میثاق األمم الم

إلى اإلضرار ببیئة الدول األخرى المجاورة، كما أوصت على ضرورة أخذ  افي اختصاصها أو رقبتهتدخل 
  .         2"في االعتبار ظروف الدول النامیة ومتطلباتها الخاصة 

                                                
6 www.UNESCO.COM  p2 le 06/06/2006   
1  .www.elaa.gov.eg , p 1 .le 28/11/2005 

  .131 :ص .مرجع سابق .عصام نور.  2
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  اتفاقیة مونتلایر          
من  1987عام  9/16لطبقة األوزون في المستنفذة  م توقیع بروتوكول مونتلایر المتعلق بالمواردت

دولة، الذي وضع جدوال زمنیا لخفض إنتاج واستهالك المواد التي تؤدي إلى تآكل طبقة  24طرف 
  .د علیهیع مجال عمله وللتأكساألوزون، وتم تعدیل هذا البروتوكول عدة مرات لیت

ضافة مواد أخرى 1990ففي سنة  علیها االتفاق األساسي، لمنع   التي نص تم تعدیله وإ
بع كلورید الكربون كما أدرجت جمیع البدائل المؤقتة ا، من هذه المواد ر 2000الكها بحلول عام هإست

 2020تم منع استخدامها خالل الفترة من عام یفي قائمة منفصلة، بحیث كربون  رالكلور وفو  لمركبات
 .  2040إلى عام 

اتفقت الدول األطراف على اإلسراع في منع واستخدام جمیع المركبات المضرة  1992وفي عام 
  . 2000بطبقة األوزون قبل عام 

أنه ال     ترى أعدت بعض الدول األوروبیة قائمة باستخدامات ضروریة 1993ولكن في عام 
تم الموافقة على ثالثة  1999عام  یمكن االستغناء عنها في بعض المركبات الصناعیة ، وفي اجتماع

إستثناءات فقط للمركبات التي تستخدم في أدویة الربو، معایرة بعض األجهزة، عملیات تنظیف أجهزة 
  .مركبات الفضاء

لنسبة للكیماویات التي یحددها البروتوكول، فیجب على الدول األطراف أن تقوم بضبط با أماو 
و  تها بالكمیات المحددة على المستوى الوطني، وذلك بهدف التقلیلمعدالت استهالكها السنوي منها ومقارن

إنتاجها واستهالكها بحلول وقت محدد یختلف تبعا لنوع المادة الكیماویة وتبعا الختالف طبیعة الحد من 
في المواد التي تؤدي إلى  رالدول األطراف االتجا ىنامیة ویحظر علمتقدمة أو الدولة من حیث كونها 

  . ة األوزون مع الدول غیر األطراف في االتفاقیةتآكل طبق

مواد المضرة بطبقة األزون في المن شحنة  یتبع أیة 2000في ینایر  تصریحي وتم تنفیذ نظام
تم   اطن سنویا كم 000 30بحوالــي  تمشروعة، والذي قدر الالتجارة الدولیة، وذلك لتجنب التجارة غیر 

واستخدام المواد التي  كعلى مواجهة المشاكل المرتبطة باستهال إنشاء صندوق لمساعدة الدول النامیة
نشاء تؤدي إلى تآكل طبقة األوزون ، و   تمویل متعدد الجهات لسداد تكلفة تنفیذ هذا البروتوكول، وتمإ

دولة  107وتم تخصیص مبلغ ملیون دوالر أمریكي وتوزیعها على عدد  1991هذا التمویل عام تفعیل 
یل المواد المضرة لطبقة األوزون والتخلص منها، وهناك ثالثة إطارات من الخبراء یقومون لتنفیذ برنامج تقل

  . بالنصح إلى الدول األطراف فیما یتعلق بالبروتوكول

الذي یقوم بمراجعة المعلومات العلمیة كل أربعة ) الحكومة وخبراء آخرین(:إطار التقییم العلمي*   
  .سنوات، كلما طلبت األطراف ذلك
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حكومیة الذي یقوم الالصناعة والجهات غیر ممثلي  یتكون من:إطار تقییم التكنولوجیا واالقتصاد -   
تاحتها بالكمیات المناسبة للدول النامیة   .   بتقویم الخبرات الفنیة للتقلیل من المواد المضرة وإ

بآثار التغیرات في  ، ویقدم النصح فیما یتعلق)الخبراء غیر حكومیین(:إطار تقییم اآلثار البیئیة -   
  1"مستویات طبقة األوزون على الصحة والبیئة واآلثار الناجمة عن األشعة فوق البنفسجیة 

تلایر اتفاقا دولیا بناءا یمثل نقطة تحول وسجل نجاحا ملحوظا، فقد تم بحلول نعد بروتوكول مو یو " 
وزون األكثر ضررا، باستثناء عدد في البلدان المتقدمة التخلص من إنتاج المواد المستنفذة لأل 1996عام 

في البلدان النامیة،  2010قلیل من االستعماالت الحرجة، التي ینبغي التخلص منها تدریجیا بحلول عام 
وبدون هذا البروتوكول، كانت مستویات المواد المستنفذة لألوزون ستزید عما علیه الیوم بأكثر من خمسة 

في طبقة األوزون  نتركیز مركبات الكلور كربو یستعید  راهنة أنأمثال ومن المتوقع وفقا للتقدیرات ال
  .1"2050بحلول عام  1980مستویات ما قبل عام 

   : كیوتو ةاتفاقی-2

مؤتمر  أثناءإجراء وقائي نظرا للخسائر االقتصادیة التي تسببها ضاهرة االحتباس الحراري تم وك
" دولة   141الدولیة كیوتو والتي وقعت علیها دة المناخ هعقد معا 1992األرض في ریودي جانیرو قمة 

 5%ویلزم هذا البروتوكول الدول المصنعة الحد من انبعاث الغازات المسببة للظاهرة وحفظها بما یقل عن 
،وذلك 1990مستواها في عام  ندع الغازات مستویات هذه تبیوخاصة غاز ثاني أكسید الكربون، وتث

كلما زاد  یزداد ثاني أكسید الكربون ور االقتصادیة للمشكلة، حیث إنوسلم البروتوكول بالجذ .2008بحلول
  .2"متوسط النمو االقتصادي الذي یؤدي إلى المزید من استخدام الطاقة 

فهي التي تشكل " المسؤولیة الكبیرة في هذه الظاهرة تقع على عاتق الدول المتقدمة  أن ورغم
ت ثاني أكسید الكربون، فإن الوالیات المتحدة التي من إنبعاثا 60%خمس العالم والمسؤولة عن نحو 

من سكان العالم ومسؤولة عن ربع هته االنبعاثات رفضت التوقیع على هذه االتفاقیة، ویرجع  5%تشكل 
ارتفاع تكالیف البروتوكول على الصناعة األمریكیة لدرجة  هومسئولو أمریكا الرفض إلى سببین األول 

  مالیین دوالر 106سیؤدي إلى خفض الناتج المحلي إلى تحول دون تطبیقه، حیث إنه 

، وحقیقة حصول 3عد الدول النامیةیستبألنه غیر عادل أما السبب الثاني هو اعتبار البروتوكول 
الدول النامیة على بعض االمتیازات كونها األقل نموا واألكثر تضررا، بالرغم من الحجم الضئیل 
                                                
1  .www.elaa.gov.eg     p 1 le 06/06/2006   
    www.un .org, p1-3 le 06/06/2006   
    www.evermment.htm,  p 1-2 le 28/11/2005 
1  .www.un.org, p 2 .le12/06/2006 
2  .www.un.org.htm , p4le23/12/2006 
3 . www.alwatan.com.htm, p 1le14/04/2006 
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ن انسحاب الوالیات المتحدة األمریكیة لم یعني إنهاء االتفاقیة، بل لمساهمتها في المشكلة، ومع هذا فا
نظیفة  طراف المتعاقدة وخاصة الدول النامیة للمضي نحو آلیة تنمیةلألتحدى كبقیت اتفاقیة كیوتو 

  . تتضمن استخدام آلیات وتكنولوجیات أنظف

  

  

  

   :االتفاقیة الخاصة بالتنوع الحیوي -3

" ضیة التنوع الحیوي نظرا لزیادة األخطار التي تهدد ه، وترجع البدایة إلى قد بدأ االهتمام بق     
، 1946األربعینات من القرن العشرین فعلى سبیل المثال عقدت االتفاقیة الدولیة لتنظیم صید الحیتان سنة 

 عام لمصاید السمك، ثم تال ذلك عقد االتفاقیة جلسإنشاء مبهدف 1949وكذلك اتفاقیة وقعت سنة 
، ثم جاءت اتفاقیة اإلنجاز 1968للحفاظ على الطبیعة وصیانة الموارد الطبیعیة، وكان ذلك فریقیة اإل

  .1973العلمي في األنواع المهددة باالنقراض، التي أبرمت في سویسرا عام 

اء ثناوبمرور الوقت مع تنامي الشعور العالمي بأهمیة التنوع الحیوي واألثر السلبي الذي یخلفه تدهوره، تم 
وأصبحت هاته االتفاقیة  .نوع الحیويتاألرض توقیع االتفاقیة الدولیة الخاصة بالحفاظ على القمة مؤتمر 

وقد حظیت هذه االتفاقیة بقبول واسع .1أول اتفاقیة عالمیة تعنى بصیانة التنوع الحیوي واستخدامه المستدام
بلد  175ك الوقت صادقت علیها حكومة، خالل المؤتمر، ومنذ ذل 150وسریع ووقعت علیها أكثر من 

  : ثالثة أهداف رئیسیة ةولالتفاقی

  .صیانة التنوع البیولوجي -

  .االستخدام المستدام لعناصر التنوع البیولوجي -

 بعدلتقاسم المنافع الناشئة عن االستخدام التجاري وغیر ذلك من استخدامات الموارد الوراثیة  -
  .وتساوي

اهتمام " حیث إنها تعترف ألول مرة بأن صیانة التنوع البیولوجي  وهذه االتفاقیة عالمة بارزة،
طي االتفاقیة جمیع النظم اإلیكولوجیة واألنواع غوجزء أساسي من عملیة التنمیة، وت" مشترك للبشریة 

والموارد الوراثیة، ویشمل برنامج العمل خطط وبرامج عمل منظمة وموافق علیها مثل خطة عالمیة لصیانة 

                                                                                                                                                   
    www.arabernewal .com.p1le18/09/2006  
1  .www.Islamoline.com le18/09/2006 
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الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة واستخدامها المستدام واالستراتیجیة العالمیة إلدارة الموارد الوراثیة الموارد 
  2لحیوانات المزرعة

  الحوافـز البیئیة : ثالثا
  فرض ضریبة بیئیة دولیة. 1

ح اقترح فرض ضریبة دولیة على التلوث تعادل اآلثار الخارجیة المتعدیة للحدود لكن هذا االقترا
واجه هذا  العدید من االعتراضات ألن تطبیق مثل هذه الضریبة ال تعكس حقیقة النفقة االجتماعیة في 

  .3الدول الملوثة، كما یواجه صعوبات تتعلق بتجدید مصدر التلوث وحجم المسؤولیة

  : ومن أمثلة الضرائب الدولیة

دة المضاربات المالیة وهي ضریبة تحدد على ضوء مستوى كثافة األموال وش: ضریبة توبین -
  .حیث یستخدم الدخل من هذه الضریبة في تمویل التنمیة المستدامة

ضریبة  الكربون وهي ضریبة تفرض على منتجي البترول، ألن إنتاجهم یلوث الهواء وتقدر  -
  . 1من ثمن البترول 20%نسبتها 

  فرض رسوم بیئیة  -2
مستوردة والتي ال تتبع سیاسات بیئیة أو تلجأ بعض الدول إلى فرض رسوم بیئیة على السلع ال

تتراخى في تطبیقها وتخضع هذه المنتجات لمثل هذه الرسوم للحفاظ على المراكز البیئیة بین هذه السلع 
والسلع المحلیة ومواجهة اإلغراق البیئي الذي ینتج من تفاوت الدول في استخدام السیاسات البیئیة  فالبلد 

مؤسساته المحلیة من خالل إجراءات مناسبة باستدخال المؤثرات الخارجیة  الذي یضع سیاسة بیئیة تلزم
یكون أكثر معاناة في التنافس من مؤسسات الدول األجنبیة التي تلجا إلى اإلغراق البیئي أي أنها ال تدمج 

  .   2المحافظة على البیئة في نشاطاتها اإلنتاجیة وتقدم المشروعات بأسعار أقل

الصعب تطبیق مثل هذه الرسوم خاصة مع صعوبة الحكم على السیاسة  ولكن في الواقع من
  . ،كما أن بعض الدول قد تختار دفع الرسم بدال من التعدیل في سیاستهاةالبیئیة لبلد ما أنها متساهل

كما یمكن للدول تشجیع مكافحة التلوث عن طریق إعفاء أجهزة ومعدات المعالجة للتلوث 
لرسوم الجمركیة، كذلك قد تعمل الدول على تخفیض التعریفة الجمركیة على المستوردة من الخارج من ا

  .3الموارد المستوردة من الخارج والتي یترتب على استخدامها في العملیة الجمركیة معدل أقل من التلوث

                                                
2  .   www.Fao.org ,p1. le18/09/2006 

  .220ص . مرجع سابق.السید عبد الخالق ،أحمد بدیع بلیح.  3
 p 2 le 07/12/2005www.elakhbar1       

 . P 6 le 06/06/2006 www.UNESCO.COM2     
   .    418ص . مرجع سابق. هللا، إیمان محمد محب زكيأحمد رمضان نعمھ  . 3
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  سوق عالمیة لتداول االنبعاثات  -3    

أجل التقلیل من االنبعاثات لقد اقترح خالل بروتوكول كیوتو من طرف الوالیات المتحدة من 
إصدار حقوق انبعاث دولیة یمكن تبادلها بین الدول، حیث تستطیع الدولة الحائزة على هذا الحق بیعه إذا 
ما طورت تكنولوجیا تمكنها من تقلیل االنبعاثات إلى دولة أخرى تحتاج إلى الحصول على مثل هذه 

  .4الحقوق

ارة وهي تجارة الغازات الدفیئة یطلق علیها اختصار اسم وبالتالي فإنه تم خلق نوع جدید من التج
تجارة الكربون وتتضمن تجارة الكربون سوق دولیة للكربون وفیها أسعار محددة لطن الكربون حیث حدد 

من قبل الدول ویتمثل طرفي هذه السوق في البائع وهو صاحب االنبعاثات   53طن للكربون بـ  48سعر
حسب  دالنبعاثات المتزایدة والسلعة هي ثاني أكسید الكربون والسعر یتحدالمنخفضة والمشتري صاحب ا

  . 1العرض والطلب وهذه السوق تعني أیضا ظهور نوع جدید من المضاربون یسمون سماسرة الكربون

على اتفاقیة الجات كاتفاقیة عامة لتحریر  اثر ولإلشارة فان الوضع الدولي المطالب بحمایة البیئة         
ارة بین الدول لوضع بعض االستثناءات التي لها صلة بموضوع البیئة، بحیث تسمح بفرض قیود التج

تجاریة على شرط أال تكون تحكمیة أو غیر مبررة لكي ال تستخدم كحواجز تجاریة ضمنیة وتعد المادة 
ات الضروریة العشرون أكثر المواد التصاقا بموضوع البیئة، إذ تشیر إلى أنه یسمح باتخاذ كافة اإلجراء

  .    2لحمایة الصحة والحیوان والنبات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
4  .Beat Burgenmeier économie de développement durable.  2 édition .Paris: de boeck .2005  

.  p1le 28/04/2006 www.ISLMONLINE.com.      1  
  . 225-224ص . مرجع سابق.د بدیع بلیحالسید عبد الخالق، أحم.  2
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  :خالصة الفصل
  

قمنا في هذا الفصل بدراسة نظریة لموضوع التنمیة المستدامة وطرق تمویلها، وكذا السیاسات 
  : البیئیة المنتهجة، فوصلنا إلى النتائج التالیة

االقتصادیة مع المحافظة على البیئة مع مراعاة تهدف التنمیة المستدامة إلى تحقیق التنمیة  -
  . التوازن بین احتیاجات الجیل الحالي والمستقبلي

تتمیز عملیة تمویل التنمیة المستدامة بالحداثة وضعف في التمویل، فهي تحتاج إلى موارد  -
نما استثمار طویل األجل    . مالیة ضخمة خاصة وإ

  .ى المزج بین مختلف أدواتهانجاح السیاسة البیئیة محلیا یحتاج إل -

فعالیة السیاسة البیئیة الدولیة یحتاج إلى خلق نوع من التوازن بین العالم النامي والمتقدم عند  -
  . تطبیق أدواتها
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