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  خاتمــــــــة                

   
أوضح البحث بشكل أساسي أن المشكالت البیئیة تكلف العالم خسائر باهضة سواء من حیث البیئة أو 
االقتصاد وان هذه األخیرة لن تسمح باستمرار عملیة التنمیة إلى أن جاء مؤتمر قمة األرض الذي عقد في 

ستدامة التي تمهد لبناء اقتصاد جدید یتواصل مع البیئة و بفكرة التنمیة الم 1992ریو دي جانیرو سنة 
و قد حاولنا من خالل الدراسة إعطاء أهم معالم التحویل سواء . یحترم اإلنتاج المتواصل لألنظمة البیئیة

  .من حیث التمویل أو السیاسات أو المؤسسات و إسقاطها على االقتصاد الوطني
بالنسبة للدول النامیة هو بناء تنمیة جدیدة تختلف عن التنمیة وبقي جوهر التحدي للتنمیة المستدامة 

ستنتهي بتدمیر نفسها من خالل إهدار الموارد و رفع مستویات التلوث و كذا ضمان نوعیة  يالحالیة الت
 (1)بلیون إنسان من الدول النامیة على اقل من دوالرین 8.2أفضل من الحیاة و خاصة أن الیوم  یعیش 

یلي التطرق ألهم المحاور التي على الدول النامیة التركیز علیها من اجل المضي قدما  وسنحاول فیما
  .نحو التنمیة المستدامة و حمایة البیئة

إن بناء : التوعیة الجماهیریة و تطویر التكوین و البحث العلمي في مجال البیئة و التنمیة -1
ب بحقها في العیش في بیئة سلیمة و تؤید قاعدة جماهیریة واعیة بضرورة حمایة البیئة یخلق جهة تطال

التغییر و تدعم السیاسات و اإلصالحات ضد الرأي المعارض المتمثل في المضرین بالبیئة لذلك على 
الدول النامیة االستثمار في مجال التوعیة من خالل خلق فرص التعلم و ذلك بالتكفل بقضیة البیئة و 

یل مراكز التكوین و البحث على مستوى الجامعات و المعاهد و التنمیة على كل األصعدة التربویة و تمو 
  .تشجیع الحركة الجمعویة و الوسائط اإلعالمیة التي تعنى باالنشغاالت البیئیة

على الدول النامیة أن تنتهج أسلوب الوقایة ال على أسلوب المعالجة الذي : استراتیجیة الوقایة -2
ا ما یكون التلف البیئي غیر قابل للتدارك و بالتالي فانه یعتمد على النمو ثم اإلصالح خاصة أن كثیر 

على الدول النامیة دمج االعتبارات البیئیة في الخطط التنمویة من البدایة وكذا االستفادة من الدروس 
 .السلبیة للتنمیة من الدول النامیة

یة إال أنها من الرغم من صدور قوانین حمایة البیئة في معظم الدول النام: الدعم التشریعي -3
تتمیز في معظمها بعدم التطبیق و بطئ صدورها لذلك على الدول النامیة أن تقوم باستحداث تشریعات 

 .تالئم اولویاتها البیئیة و تضمن تطبیقها

                                                
  ) 1(واشنطن ص: عرض  عام تنمیة مستدامة في عالم متغیر البنك الدولي 2003تقریر التنمیة في العالم   (1)
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على الدول النامیة أن ال تكتفي بإنشاء وزارات للبیئة بل علیها خلق : الدعم المؤسساتي -4
البیئیة و تقییمها و موازنة المصالح البیئیة و االقتصادیة و  مؤسسات جدیدة تتكفل بتشخیص المشاكل

 .یضمن بقاءها و استمرارها يخلق مؤسسات تعمل على تنظیم حقوق الملكیة للموارد البیئیة بالشكل الذ

دعم االستثمارات ذات المسؤولیة البیئیة و وضع معاییر بیئیة مناسبة للمشاریع الجدیدة و  -5
 .ودة المضرة بالبیئة و تشجیع القطاع الخاص على التحسینات البیئیةاستبدال المشاریع الموج

إن المیزة األساسیة للطاقة البدیلة أنها متجددة لذلك : تعزیز إمكانیات و فرص الطاقات البدیلة -6
على الدول النامیة إلغاء كافة أشكال الدعم في مجال الطاقة سواء بالنسبة للمستهلكین أو المستثمرین 

بینهم وبین استخدام أشكال الطاقة البدیلة ، و تشجیع البحث والتطویر في إمكانیات استخدام الذي یحول 
 .الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسیة

ویتم ذلك من خالل السعي إلى تطویر فعالیات الریف : دعم التنمیة الریفیة المستدامة -7
الریفیة و كبح العمران حتى یتحقق  االقتصادیة و االجتماعیة و الثقافیة بشكل یحافظ على الثروات

التوازن بین الریف و الحضر، و القضاء على الفقر في المناطق الریفیة الذي یزید من تدهور الحیاة و 
 .استنزاف الموارد

انتهاج زراعة مستدامة و هذا یعني عدم التركیز على سیاسة زراعیة موجهة نحو إنتاج  -8
یاه واألرض و االستخدام المكثف لألسمدة و المبیدات، فعلى المنتجات الموجهة التصدیر و تبذیر الم
 .الدول النامیة العودة إلى القطاع التقلیدي

المالیة الالزمة لتحقیق التنمیة المستدامة في  دلقد اصطدم توفیر الموار : حشد الموارد المالیة -9
عموما ولذلك على الدول النامیة  الدول النامیة بالواقع المالي المر، فالوضعیة المالیة لهذه الدول متدهورة

 :العمل في اتجاهین

  على المستوى الداخلي : أوال
 .تطویر الصنادیق القائمة في الدول النامیة و التي تساهم في تمویل مشاریع التنمیة المستدامة -

التركیز على ایالء األولویة في التمویل على المستوى الوطني لتنفیذ مشاریع التنمیة المستدامة  -
 .حسین البیئةو ت

 .دعم المؤسسات غیر الحكومیة و تحفیز إسهامها في تمویل البیئة -

دمج المعاییر البیئیة مع السیاسة العامة اإلقراض، بحیث یتحقق اإلقراض مع تحقیق الشرط  -
 .البیئي

  
  

  على المستوى الدولي: ثانیا
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لوفاء بتعهداتها في على الدول النامیة الضغط على الدول المتقدمة و التفاوض معها من اجل ا -
  .77في إطار الشكل الذي تطرق علیه مجموعة  مجال المساعدات البیئیة

على الدول النامیة مطالبة الدول الصناعیة بتسدید دیونها البیئیة ، و یشیر مفهوم المدیونیة  -
ثافة و البیئیة إلى الدول الصناعیة قد دأبت على استنزاف و استهالك المواد الطبیعیة لدول الجنوب بك

 .بأسعار اقل، باإلضافة إلى أن الدول الصناعیة هي المساهم األكبر في المشاكل البیئیة

على الدول النامیة االستفادة من البنك الدولي و صندوق البیئة العالمي مع تبسیط عملیات  -
 .الحصول على تمویل التنمیة المستدامة

لموارد الطبیعیة و یعمل على حمایة البیئة الذي یعزز ملكیة ا تشجیع االستثمار األجنبي المباشر -
 .و التقلیل من التلوث و ربط قیام االستثمار األجنبي المباشر في الدول النامیة بالمعاییر البیئیة

حینما  1989على الدول النامیة المطالبة بإنشاء صنادیق لحمایة األرض كما فعلت الهند سنة  -
ایة األمم المتحدة و نشا هذا الصندوق من خالل اشتراك اقترحت إنشاء صندوق لحمایة الكوكب تحت رع

من إجمالي الناتج المحلي لجمیع الدول باستثناء الدول األقل نموا و یستخدم هذا  0.1سنوي بقدر 
لكن هذا االقتراح لم یر . الصندوق في تطویر و شراء التكنولوجیات التي تتماشى مع الحفاظ على الموارد

 .(1)النور حتى اآلن

ا تواجه الدول النامیة عقبة نقل التكنولوجیا فغالبا ما تكون التكنولوجیا السلیمة ذات أسعار كم -
مرتفعة تفوق قدرة البلدان النامیة، كما أن حصول البلدان النامیة على التكنولوجیا التطبیقیة محدود جزئیا 

ن شراء التراخیص و بسبب القیود من خالل براءات و نقص المعلومات الكافیة لتمكین المؤسسات م
نقص القدرة المالیة لهذه الدول من اجل تمویل عملیة النقل و بالتالي على الدول النامیة تنمیة القدرات 

 النحلیة من اجل تنمیة التكنولوجیا السلیمة بیئیا داخلها

ة أما فیما یتعلق بالسیاسة البیئیة و التي تعتبر شكال مهما من أشكال تمویل أنشطة حمایة البیئ -
فال بد أن تحقق الدول النامیة التكامل في التطبیق بین األدوات االقتصادیة مع ضرورة إرفاقها ببرامج 
تحسیسیة و إعالمیة للمواطنین و أصحاب القرار و تطویر الحوافز االقتصادیة لتكون أكثر فعالیة في 

وث و االقتصاد في خفض مستوى الضرر بالبیئة من خالل فرض الضرائب التي تشجع إلى تقلیص التل
الموارد و التصاریح القابلة لالتجار و في نفس الوقت إلغاء الدعم و مزایا ضریبیة لألنشطة ذات 

 .االیجابیة البیئیة

و في األخیر ینبغي اإلشارة إلى أن أفكار التوجه نحو البیئة و التنمیة المستدامة محتواة في الدین 
منذ أن خلق األرض أهمیة العناصر الموجودة علیها و بین اإلسالمي، حیث اظهر اهللا سبحانه وتعالى 

  .الخ... لنا في العدید من اآلیات كیف خلق األرض و كیف سخر لنا مواردها من ماء و شمس و قمر

                                                
  336المعاصرة، البیئة و التشغیل و التنمیة مرجع سابق صبي بیفان بعض القضایا .اس  (1)
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ُونَ " قال تعالى ُكل ْ ُِع َوِمْنَھا تَأ َاف ِیَھا ِدْفٌء َوَمن َُكْم ف ََھا ل َق ْنَعاَم َخل َ سورة النحل ، حیث بینت 5النحل اآلیة "   َواأل
في آیاتها نعم اهللا المتعددة المسخرة لإلنسان كما اظهر الدین اإلسالمي أساس العمل مع البیئة و نهى 

َالَّ  "عن اإلسراف بكل أشكاله الن اهللا خلق كل شيء بقدر، قال تعالى  َعَھا َوَوَضَع اْلِمیَزاَن أ َ َماء َرف َوالسَّ

ِیُموا الْ  ق َ ِي اْلِمیَزاِن َوأ ِْمیَزاَن تَْطَغْوا ف ِْسِط َوَال تُْخِسُروا ال اْلق ِ و دعانا إلى  9-7الرحمن اآلیة "  َوْزَن ب
المحافظة على البیئة من خالل العدید من اآلیات و األحادیث النبویة، قال رسول اهللا صلى اهللا علیه 

عـاد البیئة و ما هي أب: و بقي السؤال المطروح" إذا قامت القیامة و بید أحدكم فسیلة فلیغرسها" وسلم 
المشاكل البیئیة في االقتصاد اإلسالمي و كیف نستطیع تكیف الصیغ التمویلیة لالقتصاد اإلسالمي 

 لتمویل أنشطة حمایة البیئة


