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العربي   ــؤون  التعــاون  ودوره في تحقيق    ةالبيئــ في شــ
  التنمية المستدامة

  
  
  

  نظرة عامة 
والتنمية   البيئة  بين  وثيق  ارتباط  ، المستدامةيوجد 

فعندما تكون الممارسات البيئية غير مستدامة ويحدث 
البيئي   االقتصادية التدهور  الموارد  استنزاف  يتم 

المنشودة   االقتصادية  التنمية  تحقيق  ويصعب 
لهذه   .والمستدامة جيداً  مثاالً  العربية  المنطقة  توفر 

التبا منطقة العالقة  بأنها  المنطقة  هذه  فتتميز  دلية، 
تمتد  وموحدة  فريدة  قاحلة،  شبه  أو  قاحلة  إيكولوجية 

يتسم الوضع .  إلى الخليجعلى نطاق واسع من المحيط  
في الدول العربية بالخصوصية نتيجة لعدد من    يالبيئ

ا  العوامل معدالت  زيادة  في  أهمها  يتمثل  لزيادة التي 
السريعة معدالت تحضروال  السكانية  وارتفاع   ،

المائي واإلجهاد  المستمر    ،التصحر  والتراجع 
  .لمستويات التنوع البيئي

حيث يرتفع  ،  البيئةتلوث  مستويات  زيادة  ينتج عن ذلك  
أوكسيد  ثاني  انبعاثات  من  الفرد  نصيب  متوسط 

لعربية عن المتوسط العالمي بشكل الكربون في الدول ا
ويرتفع   بل  بمكبير  مقارنة  دول كذلك  في    توسطة 

األمر ذاته تعكسه المؤشرات الدولية    صناعية كبرى. 
ومن أهمها مؤشر   ،ذات الصلة بتقييم األوضاع البيئة

ومؤشر البصمة   ،األداء البيئيمؤشر  و   ،التلوث البيئي
الدول   من  عدد  تسجل  حيث  البيولوجية،  والقدرة 
يُشير  بما  المؤشرات  في هذه  متأخرة  العربية مراتب 

  إلى التحديات التي تواجه األوضاع البيئة بها. 

اعتمدت الدول العربية على مواردها الطبيعية لتحقيق 
التنمية لقرون عديدة ثم تغيرت نظرة العالم إلى التنمية  

إلى   أهداف  واتجه  المستدامةاعتماد  عام   التنمية  في 
الصلة  ومن  )  2015( ذات  األهداف  من  عدد  بينها 

التي تأخذ في االعتبار حقوق األجيال القادمة بالبيئة و
بموارد المجتمع وعدم استنزافها من جيل   في االستفادة

ومن ثم بُذلت العديد من .  على حساب األجيال التي تليه
الجهود في المنطقة العربية لالهتمام بالبيئة بما يساعد  
على استدامة مصادر النمو االقتصادي والسعي نحو 

  . تقدم على صعيد تحقيق أهداف التنمية المستدامة

ناًء عليه، اهتم العمل العربي المشترك بتعزيز جهود  ب
في عام الدول العربية في مجال شؤون البيئة، حيث تم  

1987  " المسؤولين  تأسيس  العرب  الوزراء  مجلس 
البيئة شؤون  تم  عن  كما  عام  "،  إقرار   2018في 

لاالستراتيجية  " العمل   لصحةالعربية  ودليل  والبيئة 
و للصحة  االستراتيجي  - 2017(للفترة  البيئة  العربي 

المشترك )2030 العربي  العمل  أطر  تتضمن  كما   ."
المجال هذا  في  بينها    أيضاً  من  أخرى  إقرار جهود 

- 2017"االستراتيجية العربية لتربية األحياء المائية (
البيئ  ،)"2037 للتعاون  المؤسسي    ي و"اإلطار 

  .و"مرفق البيئة العربي" العربي"،

بداية من   بالتنمية المستدامةاستناداً إلى تزايد االهتمام  
لتحقيق ،  2015عام   مجهوداتها  العربية  الدول   كثفت 

بالبيئة السيما من  أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة  
وجود أنماط استهالك وإنتاج خالل العمل على ضمان  

ومستدامين لتغير  ،  للتصدي  عاجلة  إجراءات  اتخاذ 
وآثا ورهالُمناخ  والموارد  ،  والبحار  المحيطات  حفظ 

البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية  
يكولوجية البرية وترميمها  حماية النظم اإلو،  المستدامة

مستدام نحو  على  استخدامها  إلى  وتعزيز  إضافة   ،
مجال في  المشترك  العربي  العمل  مكافحة    تكثيف 

مسار وعكس  األراضي  تدهور  ووقف  ه التصحر 
تواجه الدول العربية  .  ووقف فقدان التنوع البيولوجي

لسعيفي   البيئها  األوضاع  أهداف    يةتحسين  وتحقيق 
أهمها  من  لعل  التحديات،  من  بعدد  المستدامة  التنمية 
وغياب  الالزمة،  المالية  والموارد  التمويل  نقص 
التنسيق الفاعل على مستوى السياسات وآليات التنفيذ،  

األ ملف  إدارة  والغذائيوسوء  المائي  وتعرض  من   ،
عدد من الدول العربية إلى تطورات داخلية غير مواتية 

  .أثرت بشكل كبير على أوضاعها البيئة

يتعرض هذا الفصل إلى السياسات على ضوء ما سبق،  
البيئة   مجال  في  العربية  الدول  تطبقها  وعالقتها  التي 

المستدامة،   مؤشرات   نظرةمع  بالتنمية  تطور  على 
أهم   البيئة في  العربية  الدول  وأداء  وموقف  العربية، 

ينتهي   ثم  األطراف  متعددة  البيئية  االتفاقيات 
باستعراض ألهم التحديات التي تواجه العمل البيئي في  

    .قادمةالدول العربية خالل الفترة ال

 

الثاني  الفصل 
 عشر
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العربیة خصوصیة الوضع البیئي في الدول 
ارتفاع معدالت الزیادة السكانیة والتحضر 

ولعبت السریعة،  السكانیة  معدالت  الزیادة  ارتفاع 
تغیر  لقطاع الطاقة، والدعم الكبیر استمرار والتحضر 

العالميالمُ  تلوث  ناخ  زیادة  في  كبیراً  الھواء  دوراً 
في الدول العربیة،  والماء واألرض والموارد البحریة

المجتمعات الحضریة تنمو بشكل كبیر في باتت  حیث  
العربیة   الدول  العربیة باستثناء عدد من  الدول  معظم 

(الیمن، الصومال، القُمر). یؤدي ذلك إلى األقل نمواً 
المشاكل   من  والضغط العدید  الھواء  بتلوث  المتعلقة 

). 2و()1شكل (،على الموارد والمرافق الحضریة 

نتجت زیادة انبعاثات ثاني أكسید الكربون لیس فقط من 
التوسع الصناعي واستخدام الوقود األحفوري، ولكن  

 ً من النمو في عدد المركبات، وسوء إدارة حركة أیضا
النقل  المرور، وسائل  كفایة  السیارات  والعام،وعدم 

 ً وخصوصا المزدحمة،  والطرق  منطقة  القدیمة  في 
یرتفع متوسط نصیب الفرد في ھذا اإلطار،  المشرق.

من انبعاثات ثاني أوكسید الكربون في الدول العربیة 
عن المتوسط العالمي بشكل كبیر بل ویرتفع متوسط  
عن   العربیة  الدول  في  االنبعاثات  من  الفرد  نصیب 

مثل الوالیات المتحدة  صناعیة كبرىمتوسطة في دول
).3(شكل ، األمریكیة، الصین، كوریا الجنوبیة

كـما ینتج تلوث البیـئة في ـعدد من اـلدول العربـیة نتیـجة 
ــتھالك الطاقة مثل  ــناعات كثیفة اسـ ــع في الصـ التوسـ

ــناعات  ــمدة،والبتروكیماویات واأللمونیوم  صــ األســ
ي  الذ دعم الطاقةشــــجع على ذلك ارتفاع مســــتویات  

شــــجع على االســــتھالك غیر الرشــــید للطاقة وعدم  
االھتمام بكفاءة الطاقة ســواء في وســائل النقل أو في  
المباني الســكنیة أو المصــانع، حیث یمثل فاقد الطاقة  
ــعف   ضــ من  أكثر  والتوزیع  ــل  النق في  ــة  ــائی الكھرب

ــط العالمي.  ــكلة بالغة  المتوســ یمثل تلوث الھواء مشــ
األفراد حیث تشـیر البیانات الى  الخطورة على صـحة 

اتـجة عن تلوث الھواء في   ارتـفاع مـعدالت الوفـیات الـن
عدد من الدول العربیة.

. البنك الدولي، المصدر: قاعدة بیانات مؤشرات التنمیة 

(%)): معدالت التحضر في الدول العربیة1الشكل (
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المشرق العربي المغرب العربي مجلس التعاون الخلیجي

): تطور متوسط معدالت التحضر وتوقعاتھا حتى  2الشكل (
)2030(

Source: Abbas El-Zein et.al, (2014).

المصدر: قاعدة بیانات التقریر االقتصادي العربي الموحد. 

نصیب الفرد من انبعاثات ثاني أوكسید الكربون في  ): 3الشكل (
) 2018الدول العربیة وبعض دول العالم ( 
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اإلجھاد المائي

من أكثر المناطق  تعتبر الدول العربیة  من جانب آخر،  
ً المُ  في العالم. نتیجة للنمو السكاني السریع  جھدة مائیا

والتنمیة االجتماعیة واالقتصادیة انخفض نصیب الفرد 
العذبة،   المیاه  االستھالك. من  ارتفع  ویتراوح  بینما 

الفرد بین   لتر/ شخص/  750-300متوسط استھالك 
لدول الخلیج  التعاوندول مجلسیوم، ویصنف سكان  

للمیاه أنھم أكثر األشخاص العلىالعربیة مستخدمین 
الجزء  ورغم كون  العالم.  في   توفر  البحر  میاه  تحلیة 

من   في  الاألكبر  أن  میاه  إال  الدول،  االستدامة  ھذه 
یعوقھا االفتقار إلدارة الطلب وآلیات التسعیر.  

من   أكثر  الزراعة  المائة80تستھلك  المیاه في  من 
و المنطقة.  في  االمتاحة  لقطاع نتیجة  یقدم  الذي  لدعم 

نطاق الزراعات المرویة لتحقیق األمن  عالزراعة، اتس
وسوء  الغذائي، االستخدام  وسائل  كفاءة  عدم  أن  إال 

التخطیط تسبب في وجود ضغوط كبیرة على الموارد  
المحدودة للمیاه.

ارتفاع معدالت التصحر 

تتفاوت خصائص التصحر في الدول العربیة من بلد  
آلخر سواء من حیث العوامل المسببة لھا كالریاح او 

من أالمیاه   درجتھا،  حیث  ومن  وغیرھا،  التملح  و 
المساحة  حیث  من  أو  جداً  حاد  إلى  خفیف  تصحر 
في   التصحر  عوامل  أھم  تتمثل  للتصحر.  المتعرضة 

والری التربة  انجراف  في  العربیة  والمیاه الدول  اح 
نتیجة   سواءً والتملح  الصرف تشبعھا  سوء  بسبب 

العمراني  ،  الزراعي والزحف  للتربة  الجائر  االستغالل 

بسبب  أونتیجة نقص المیاه  وتراجع الغطاء النباتي الطبیعي  
للجفاف   الطبیعیة  الجوفیة  والدورة  المیاه  منسوب  ھبوط 

الجائر الضخ  ودرج .  نتیجة  العوامل  ھذه  تأثیر  ة  یتفاوت 
األرض  تملح  یعتبر  مصر  ففي  آلخر،  بلد  من  التصحر 

إلى   تؤدي  التي  العوامل  أھم  من  التربة  تصحر.  الوتشبع 
المحاصیل  إنتاجیة  على  كبیر  بشكل  العوامل  تلك  وتؤثر 

الذاتي منھا االكتفاء  وبالتالي على معدالت  بلغ  .الزراعیة 
معدل االكتفاء الذاتي من إجمالي إنتاج االستھالك من السلع  

في  67.8نحو  2018الزراعیة في المنطقة العربیة في عام  
.2017في عام في المائة68.3مقارنة بنحو المائة

الذاتي في عام   االكتفاء  والعجز  2018تراوحت معدالت 
لحبوب، في السكر، افي المائة59.1وفي المائة37.9بین  

في  76.4البقولیات وتراوحت ما بین  والزیوت،  ووالدقیق،
، والبیضوالبطاطس،،في اللحومفي المائة102.8والمائة

ومنتجاتھا وو،واأللبان  بینما  الخضروات  بلغت الفاكھة. 
.  في المائة111.5نحولألسماكمعدالت االكتفاء الذاتي 

مثل   الرئیسة  الغذائیة  السلع  بعض  والسكر  ھناك  الحبوب 
لزیادة  االستثمارات  من  مزیداً  تتطلب  النباتیة  والزیوت 

المتاح لالستھالك منھا بالتالي زیادة  نسبة ، اإلنتاج  وتزید 
على   الذاتي  المائة 70االكتفاء  فلسطین  في  من  كل  في 

بین   ما  وتراوحت  والسودان  في  57.9و22.1وسوریا 
من  المائة كل  والجزائر  في  وتونس  مر القُ والصومال 

،  والمغرب والعراق وتقل عن ذلك في بقیة دول العالم 
).1الجدول (

في الدول العربیة الرئیسةالغذائیةمجموعات السلعمن نسبة االكتفاء الذاتي ): 1جدول ( 
)2015-2018  (

(%)

2015201620172018

44.939.341.837.9الحبوب والدقیق  
45.036.339.437.7(القمح والدقیق) 
29.931.728.524.5(الذرة الشامیة) 

48.954.053.845.8(األرز) 
38.820.532.735.3(الشعیر) 
96.893.898.897.0البطاطس 
60.958.659.659.1بقولیـات 

100.698.3105.7101.2الخضـراوات 
102.6103.9108.5102.8الفواكھ 

51.351.243.238.4سكـر مكرر 
55.542.849.850.9زیـوت وشحوم 

70.769.174.276.4لحـوم 
101.5110.1114.7111.5األسمـاك 
89.487.485.483.8البیــض 

79.079.998.298.2األلبان ومنتجاتھا 
). 2020(تقریر عن أداء القطاع الزراعي في الدول العربیة المصدر: المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، 
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العربیة خصوصیة الوضع البیئي في الدول 
ارتفاع معدالت الزیادة السكانیة والتحضر 

ولعبت السریعة،  السكانیة  معدالت  الزیادة  ارتفاع 
تغیر  لقطاع الطاقة، والدعم الكبیر استمرار والتحضر 

العالميالمُ  تلوث  ناخ  زیادة  في  كبیراً  الھواء  دوراً 
في الدول العربیة،  والماء واألرض والموارد البحریة

المجتمعات الحضریة تنمو بشكل كبیر في باتت  حیث  
العربیة   الدول  العربیة باستثناء عدد من  الدول  معظم 

(الیمن، الصومال، القُمر). یؤدي ذلك إلى األقل نمواً 
المشاكل   من  والضغط العدید  الھواء  بتلوث  المتعلقة 

). 2و()1شكل (،على الموارد والمرافق الحضریة 

نتجت زیادة انبعاثات ثاني أكسید الكربون لیس فقط من 
التوسع الصناعي واستخدام الوقود األحفوري، ولكن  

 ً من النمو في عدد المركبات، وسوء إدارة حركة أیضا
النقل  المرور، وسائل  كفایة  السیارات  والعام،وعدم 

 ً وخصوصا المزدحمة،  والطرق  منطقة  القدیمة  في 
یرتفع متوسط نصیب الفرد في ھذا اإلطار،  المشرق.

من انبعاثات ثاني أوكسید الكربون في الدول العربیة 
عن المتوسط العالمي بشكل كبیر بل ویرتفع متوسط  
عن   العربیة  الدول  في  االنبعاثات  من  الفرد  نصیب 

مثل الوالیات المتحدة  صناعیة كبرىمتوسطة في دول
).3(شكل ، األمریكیة، الصین، كوریا الجنوبیة

كـما ینتج تلوث البیـئة في ـعدد من اـلدول العربـیة نتیـجة 
ــتھالك الطاقة مثل  ــناعات كثیفة اسـ ــع في الصـ التوسـ

ــناعات  ــمدة،والبتروكیماویات واأللمونیوم  صــ األســ
ي  الذ دعم الطاقةشــــجع على ذلك ارتفاع مســــتویات  

شــــجع على االســــتھالك غیر الرشــــید للطاقة وعدم  
االھتمام بكفاءة الطاقة ســواء في وســائل النقل أو في  
المباني الســكنیة أو المصــانع، حیث یمثل فاقد الطاقة  
ــعف   ضــ من  أكثر  والتوزیع  ــل  النق في  ــة  ــائی الكھرب

ــط العالمي.  ــكلة بالغة  المتوســ یمثل تلوث الھواء مشــ
األفراد حیث تشـیر البیانات الى  الخطورة على صـحة 

اتـجة عن تلوث الھواء في   ارتـفاع مـعدالت الوفـیات الـن
عدد من الدول العربیة.

. البنك الدولي، المصدر: قاعدة بیانات مؤشرات التنمیة 

(%)): معدالت التحضر في الدول العربیة1الشكل (
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المشرق العربي المغرب العربي مجلس التعاون الخلیجي

): تطور متوسط معدالت التحضر وتوقعاتھا حتى  2الشكل (
)2030(

Source: Abbas El-Zein et.al, (2014).

المصدر: قاعدة بیانات التقریر االقتصادي العربي الموحد. 

نصیب الفرد من انبعاثات ثاني أوكسید الكربون في  ): 3الشكل (
) 2018الدول العربیة وبعض دول العالم ( 
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اإلجھاد المائي

من أكثر المناطق  تعتبر الدول العربیة  من جانب آخر،  
ً المُ  في العالم. نتیجة للنمو السكاني السریع  جھدة مائیا

والتنمیة االجتماعیة واالقتصادیة انخفض نصیب الفرد 
العذبة،   المیاه  االستھالك. من  ارتفع  ویتراوح  بینما 

الفرد بین   لتر/ شخص/  750-300متوسط استھالك 
لدول الخلیج  التعاوندول مجلسیوم، ویصنف سكان  

للمیاه أنھم أكثر األشخاص العلىالعربیة مستخدمین 
الجزء  ورغم كون  العالم.  في   توفر  البحر  میاه  تحلیة 

من   في  الاألكبر  أن  میاه  إال  الدول،  االستدامة  ھذه 
یعوقھا االفتقار إلدارة الطلب وآلیات التسعیر.  

من   أكثر  الزراعة  المائة80تستھلك  المیاه في  من 
و المنطقة.  في  االمتاحة  لقطاع نتیجة  یقدم  الذي  لدعم 

نطاق الزراعات المرویة لتحقیق األمن  عالزراعة، اتس
وسوء  الغذائي، االستخدام  وسائل  كفاءة  عدم  أن  إال 

التخطیط تسبب في وجود ضغوط كبیرة على الموارد  
المحدودة للمیاه.

ارتفاع معدالت التصحر 

تتفاوت خصائص التصحر في الدول العربیة من بلد  
آلخر سواء من حیث العوامل المسببة لھا كالریاح او 

من أالمیاه   درجتھا،  حیث  ومن  وغیرھا،  التملح  و 
المساحة  حیث  من  أو  جداً  حاد  إلى  خفیف  تصحر 
في   التصحر  عوامل  أھم  تتمثل  للتصحر.  المتعرضة 

والری التربة  انجراف  في  العربیة  والمیاه الدول  اح 
نتیجة   سواءً والتملح  الصرف تشبعھا  سوء  بسبب 

العمراني  ،  الزراعي والزحف  للتربة  الجائر  االستغالل 

بسبب  أونتیجة نقص المیاه  وتراجع الغطاء النباتي الطبیعي  
للجفاف   الطبیعیة  الجوفیة  والدورة  المیاه  منسوب  ھبوط 

الجائر الضخ  ودرج .  نتیجة  العوامل  ھذه  تأثیر  ة  یتفاوت 
األرض  تملح  یعتبر  مصر  ففي  آلخر،  بلد  من  التصحر 

إلى   تؤدي  التي  العوامل  أھم  من  التربة  تصحر.  الوتشبع 
المحاصیل  إنتاجیة  على  كبیر  بشكل  العوامل  تلك  وتؤثر 

الذاتي منھا االكتفاء  وبالتالي على معدالت  بلغ  .الزراعیة 
معدل االكتفاء الذاتي من إجمالي إنتاج االستھالك من السلع  

في  67.8نحو  2018الزراعیة في المنطقة العربیة في عام  
.2017في عام في المائة68.3مقارنة بنحو المائة

الذاتي في عام   االكتفاء  والعجز  2018تراوحت معدالت 
لحبوب، في السكر، افي المائة59.1وفي المائة37.9بین  

في  76.4البقولیات وتراوحت ما بین  والزیوت،  ووالدقیق،
، والبیضوالبطاطس،،في اللحومفي المائة102.8والمائة

ومنتجاتھا وو،واأللبان  بینما  الخضروات  بلغت الفاكھة. 
.  في المائة111.5نحولألسماكمعدالت االكتفاء الذاتي 

مثل   الرئیسة  الغذائیة  السلع  بعض  والسكر  ھناك  الحبوب 
لزیادة  االستثمارات  من  مزیداً  تتطلب  النباتیة  والزیوت 

المتاح لالستھالك منھا بالتالي زیادة  نسبة ، اإلنتاج  وتزید 
على   الذاتي  المائة 70االكتفاء  فلسطین  في  من  كل  في 

بین   ما  وتراوحت  والسودان  في  57.9و22.1وسوریا 
من  المائة كل  والجزائر  في  وتونس  مر القُ والصومال 

،  والمغرب والعراق وتقل عن ذلك في بقیة دول العالم 
).1الجدول (

في الدول العربیة الرئیسةالغذائیةمجموعات السلعمن نسبة االكتفاء الذاتي ): 1جدول ( 
)2015-2018  (

(%)

2015201620172018

44.939.341.837.9الحبوب والدقیق  
45.036.339.437.7(القمح والدقیق) 
29.931.728.524.5(الذرة الشامیة) 

48.954.053.845.8(األرز) 
38.820.532.735.3(الشعیر) 
96.893.898.897.0البطاطس 
60.958.659.659.1بقولیـات 

100.698.3105.7101.2الخضـراوات 
102.6103.9108.5102.8الفواكھ 

51.351.243.238.4سكـر مكرر 
55.542.849.850.9زیـوت وشحوم 

70.769.174.276.4لحـوم 
101.5110.1114.7111.5األسمـاك 
89.487.485.483.8البیــض 

79.079.998.298.2األلبان ومنتجاتھا 
). 2020(تقریر عن أداء القطاع الزراعي في الدول العربیة المصدر: المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، 
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االقتصادي"منتدى  صدر  أ ینایر في  "دافوس  شھر 
(EPI)مؤشر األداء البیئير لـالعاشریرـ، التق2018
التقریر  ،2018لسنة   في وشمل  عربیة  دول  تسع 

،  دولة 180ضمت  التي  ة الالئحالنصف األول من  
. بینما حلت البقیة في النصف األخیر

مستوى  جاءت على  األولى  المرتبة  في  قطر  دولة 
أفریقیامنطقة   وشمال  األوسط  )  MENA(الشرق 

ً 23و الطاقة  .عالمیا مجال  في  جھودھا  بسبب  وذلك 
ً تأن  . أما المغرب فاستطاعت  المتجددة كبیراً حقق تقدما

الریادي في الطاقة  لدورھا  عالمیاً  54المرتبة  تإذ احتل
مستوى ،  المتجددة على  الثاني  المركز  في  وجاءت 

الُمصدرة .منطقةال العربیة  الدول  بعض  سجلت  فیما 
نتیجة اعتمادھا على للنفط مراتب متأخرة في المؤشر  

الكھرباء  لتولید  رئیس  كمصدر  األحفوري  الوقود 
الطاقة والمیاه أسعارمنیدعم  تحلیة میاه البحروایضاً ل

الھدر  المنخفضة على  یشجع  ما  الي  ،  یؤدي  والذي 
انبعاثات غازات الدفیئة. ولكن غالبیة ھذه الدول  زیادة

عن   تدریجیاً  الدعم  لرفع  إجراءات  مؤخراً  اتخذت 
).3، جدول رقم (أسعار الكھرباء والوقود

ن لبنان ورغم ما عصفت بھ من أوضاع  أمن المالحظ  
الخطو بالغة  خصوصاً  بیئیة  یتعلقرة  بإدارةفیما 

نھا تقدمت أال إالنفایات في السنوات الخمس الماضیة، 
،  2014سنة91في المرتبة  كانتحیث  في الترتیب.  

تعادنھاأال  إ،  2016في  94ثم تراجعت إلى المرتبة  
في المرتبة تونس  جاءت  . و2018في  67إلى المرتبة  

58 ً العالمي لبیئياأظھرت نتائج تقریر األداء  . وعالمیا
ً 2018لعام   عالمیا مصر  المركز  تقدم  حققت  حیث   ،

66 ً رقم  عالمیا بالمركز  2016لعام  104مقارنة 
مع  مركزاً 38متقدمة   وتواكب  السابق،  التقریر  عن 

، حیث جاءت  العربيذلك تقدم ترتیبھا على المستوى  
بین  فيمصر   من  السادس  عربیة  16المركز  دولة 

عشر عام  الحاديارنة بالمركز  مقالمؤشرشملھا دلیل
وجاءت  2016 المستوى في،  على  الرابع  المركز 

. 2016مقارنة بالمركز العاشر عام األفریقي

إفریقیا  شمال  بلدان  من  العدید  أن  إلى  التقریر  أشار 
احتیاطات   على  تحتوي  األوسط  والشرق 

 ً ً ھیدروكربونیة ھائلة، غالبا على جودة ما تؤثر سلبیا
والمُ  تكریر  الھواء  محطات  تؤثر  كما  والطاقة.  ناخ 

النفط ومحطات تولید الطاقة والوقود األحفوري على  
ً لتقریراأوضح  مؤشر األداء البیئي. خفض معظم  أیضا

خالل  الدفیئة  الغازات  انبعاثات  كثافة  العالم  دول 
في المائة 60السنوات العشر الماضیة، حیث قلصت  

المؤشر كثافة انبعاثات الكربون، بینما  من قائمة دول  

وصلت نسبة الدول المخفضة لكثافة انبعاثات المیثان  
إلى   األسود  والكربون  النیتروجین  في  90وأكاسید 

المائة من الدول المصنفة.  

بشكل عام، تشیر تطورات مؤشر األداء البیئي العالمي  
خالل العقدین الماضیین إلى حقیقة أن الصحة البیئیة 

الدخل  تت معدالت  وارتفاع  السكاني  النمو  مع  حسن 
للفرد، في المقابل ترتفع الضغوط على حیویة األنظمة 
والنمو  الحضریة  المناطق  ونمو  سرعة  مع  البیئیة 

الصناعي. 

والقدرة البیولوجیةالبیئیةالبصمة
للموارد   الدول  استھالك  مدى  المؤشر  ھذا  یوضح 

لدیھا   ع تأثیروالطبیعیة  وىل ذلك  ضرارھا  أالبیئة 
البصمة البیئیة لحساب مؤشر  لكوكب االرض. یستخدم

بدولة معینة الخاصة  االستھالك  یوضح شكل  .أنماط 
بما ،)6( األعلى  ھي  قطر  لدولة  البیئیة  البصمة  أن 

اأیعني   تأثیراً ألنھا  األكثرالبیئة  ىعلكثر  والدولة 
ت ماراإلاكل من  لالنبعاثات الكربونیة)، یلیھا  صداراً إ

بذلك  مان  والبحرین والكویت والسعودیة وعُ  لتتصدر 
العربیة   الدول  الكربونیةقائمة  االنبعاثات  حیث  .  من 

الدول   معظم  العالمي العربیة  وتتخطى  المتوسط 
. 2.75للبصمة البیئیة وھو 

البیولوجیة  أ القدرة  الحیویة  أما  فیما  و  ینتجھ  فتتمثل 
طب (موارد  بیولوجیة  مواد  من  البیئي  یعیة)  النظام 

اكسید أوقدرتھ على امتصاص مواد   خرى مثل ثاني 
من الجو  وتنقیة  الضارةالكربون  تتمتع  االنبعاثات   .

واألقوى االكبر  البیولوجیة  بالقدرة  على  موریتانیا 
ن معظم الدول العربیة أ. رغم  مستوى الدول العربیة

البیئیة،   للبصمة  العالمي  المتوسط  أنال  إتتخطي 
وسط العالمي للقدرة البیولوجیة جمیعھا تقع تحت المت 

على  1.63وھو   ھذا  ویدل  موریتانیا.  ن  أ ماعدا 
للموارد البیئیة وتأثیرھا السلبي العربیةاستخدام الدول

البیولوجیة على اھو أكثر بكثیر من قدرتھةعلى البیئ
تساعد على  نتاج موارد طبیعیة معینة (موارد بیئیة)  إ

. في ھذا بالبیئة مثل الكربونامتصاص المواد الضارة  
البیئیة تین  البصماإلطار یتضح ارتفاع الفارق ما بین  

في الدول العربیة ال سیما في بعض الدول  البیولوجیة  و
مارات. بینما  مان واإلطر والكویت والبحرین وعُ مثل ق

البصمة   البیولوجیة  القدرة  تتخطي  فقط  موریتانیا  في 
.) 6و(،)5(،)4ل (اشك، األالبیئیة
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  للبيئة المؤشرات الدوليةأداء الدول العربية في 
التي  والمؤشرات  الدولية  التقارير  من  العديد  توجد 
دول   في  البيئية  األوضاع  من  مختلفة  جوانب  تقيس 
العالم. وسوف يتم استعراض عدد من هذه المؤشرات 

وا العربية  للدول  البيئي  الوضع  لترتيب  للوقوف على 
العربي للدول  يخص  في    ةالعالمي  ما  البيئة،  كل 

ت المحافظة عليها وتنمية مواردها والتصدي وسياسا
  للمخاطر البيئية المتنوعة التي تتعرض لها.  

  مؤشر التلوث البيئي 
البيئي التلوث  مؤشر   بالنسبة   الدول  ترتيب  يوضح 

بناًء على مسوح يتم إجراؤها حول   هاب  تلوثال  لدرجة
تفصيالً  أكثر  وبدرجة  العالم  دول  في  التلوث  درجة 

درجة   قيمة حول  تأخذ  الرئيسة.  المدن  في  التلوث 
مدى في  قيماً  إلى    المؤشر  بين صفر   ،100يتراوح 

د  ووجتعني قيمة المؤشر المساوية للصفر عدم    حيث
التلوث درجة من  المؤشر  أي  قيمة  تعني  فيما   ،100 
    .)2(رقم  جدول ،أقصى درجات التلوث

موقع   في  المؤشر  هذا  نتائج  نشر    " Numbeo"يتم 
الحياة   بجودة  خاصة  بيانات  نشر  في  المتخصص 

  في   التلوثمعدالت    زيادة  إلىتشير البيانات  و  ،والبيئة
ً  متفاوتة،  بنسب  العالم أنحاء جميع   الدول  في خصوصا

 سياسات  ضعف  من  تعاني  التي  والنامية  الصناعية
لبنان   .البيئية  الحماية جاءت  العربية،  للدول  بالنسبة 

في   تلوث  نسبة  بأكبر  مصر  تليها  القائمة  رأس  على 
لبن بعد  العالم العربي. حيث تفوقت  ن  أان على مصر 

عام   الثانية  المرتبة  في  تأتي  وحققت  2016كانت   .
  في الدول العربية.  ث قل نسبة في مؤشر التلوأمان عُ 

  يئداء البيمؤشر األ
 يلخص   دولي  مؤشر  هو  العالمي  البيئي  داءاأل  مؤشر
  وتصدره   "دولة  180"  العالم  دول  لمعظم  البيئي  االداء
  األرض"  علوم  معلومات  شبكة"  ومركز  "ييل"  جامعة
 مؤسسات  عدة  مع  بالتعاون  كولومبيا  لجامعة  التابع
  ومركز   دافوسب  العالمي  االقتصادي  والمنتدى  ،بحثية

  فكرة   وتقوم.  األوروبية  بالمفوضية  المشتركة  األبحاث
  للدول   البيئي  الوضع  تقييم   على  "البيئي  األداء  مؤشر"

 وحيوية  البيئية  الصحة  هما  أساسيتين  مجموعتين  وفق
    .البيئية النظم

ً   الدول  التقرير  يمنح  أدائها   حول  للدول  بالدرجات  تقييما
الجوانب مرجعية   قضايا   عشر   في العديد من  تشمل   ،

في   بينها  من  الصلة   نوعية:  البيئية  الصحة  فئةذات 
 المعادن   الصحي،  والصرف  ،الشرب  مياه  الهواء،
 الحيوي  التنوع:  البيئية  النظم  فئة  فيفيما تشمل  .  الثقيلة

  والطاقة،  ناخالمُ   السمكية،  المصائد   الغابات،  والموائل،
  هذه   وتُعطى .  الزراعة  المائية،  الموارد   الهواء،  تلوث

ً   القضايا   مؤشراً   24  إلى  استناداً   األهمية،  حسب  وزنا
 ً  لدى  والقوة   الضعف  نقاط  المؤشرات  توضح  فرعيا
 العالم   بدول  مقارنة  وترتيبها  البيئية  الناحية  من  الدول

  .إليها المنتمية الدول  وتجمعات

  العربيةدول في ال البيئي : مؤشر التلوث) 2جدول (
)2018 ( 

الترتيب  
الترتيب   مؤشر التلوث البلد  قليمي اإل

 العالمي 
 5 88.73 ان ــلبن  1
 10 85.56 ر ـمص 2
 18 78.83 راق ـالع  3
 33 71.43 البحرين  4
 36 70.64 المغرب  5
 37 69.53 ونس ــت 6
 39 68.69 ويت ـالك  7
 40 68.42 وريا ـس 8
 47 66.75 الجزائر  9

 49 65.09 السعودية  10
ــ طـق 11  59 61.06 ر ــ
 74 51.15 مارات اإل 12
 88 37.74 ان ـــم ـعُ  13

Source: 
https://www.numbeo.com/pollution/rankings_by_
country.jsp 

الدول العربية   في داء البيئي): مؤشر األ3جدول (
)2018 ( 

الترتيب  
المؤشر  البلد  قليمي اإل

 البيئي 
الترتيب  
 العالمي 

ــ قط 1  23 67.8 ر ــ
 54 63.47 المغرب  2
 58 62.35 س ــون ـت 3
 61 62.28 ويت ـالك  4
 62 62.2 ردن األ 5
 66 61.21 ر ــ مص 6
 67 61.08 ان ــلبن  7
 77 58.9 ت امار اإل 8
 86 57.47 السعودية  9

 88 57.18 زائر ـ الج  10
 96 55.15 البحرين  11
 15 51.49 السودان  12
 116 51.32 ان ـــمعُ  13
 123 49.79 ا ــــيـليب  14
 146 44.24 ر ــمالقُ  15
 152 43.2 العراق  16
 163 40.04 وتي ـجيب 17
 166 39.24 موريتانيا  18

Source: https://epi.yale.edu. 
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االقتصادي"منتدى  صدر  أ ینایر في  "دافوس  شھر 
(EPI)مؤشر األداء البیئير لـالعاشریرـ، التق2018
التقریر  ،2018لسنة   في وشمل  عربیة  دول  تسع 

،  دولة 180ضمت  التي  ة الالئحالنصف األول من  
. بینما حلت البقیة في النصف األخیر

مستوى  جاءت على  األولى  المرتبة  في  قطر  دولة 
أفریقیامنطقة   وشمال  األوسط  )  MENA(الشرق 

ً 23و الطاقة  .عالمیا مجال  في  جھودھا  بسبب  وذلك 
ً تأن  . أما المغرب فاستطاعت  المتجددة كبیراً حقق تقدما

الریادي في الطاقة  لدورھا  عالمیاً  54المرتبة  تإذ احتل
مستوى ،  المتجددة على  الثاني  المركز  في  وجاءت 

الُمصدرة .منطقةال العربیة  الدول  بعض  سجلت  فیما 
نتیجة اعتمادھا على للنفط مراتب متأخرة في المؤشر  

الكھرباء  لتولید  رئیس  كمصدر  األحفوري  الوقود 
الطاقة والمیاه أسعارمنیدعم  تحلیة میاه البحروایضاً ل

الھدر  المنخفضة على  یشجع  ما  الي  ،  یؤدي  والذي 
انبعاثات غازات الدفیئة. ولكن غالبیة ھذه الدول  زیادة

عن   تدریجیاً  الدعم  لرفع  إجراءات  مؤخراً  اتخذت 
).3، جدول رقم (أسعار الكھرباء والوقود

ن لبنان ورغم ما عصفت بھ من أوضاع  أمن المالحظ  
الخطو بالغة  خصوصاً  بیئیة  یتعلقرة  بإدارةفیما 

نھا تقدمت أال إالنفایات في السنوات الخمس الماضیة، 
،  2014سنة91في المرتبة  كانتحیث  في الترتیب.  

تعادنھاأال  إ،  2016في  94ثم تراجعت إلى المرتبة  
في المرتبة تونس  جاءت  . و2018في  67إلى المرتبة  

58 ً العالمي لبیئياأظھرت نتائج تقریر األداء  . وعالمیا
ً 2018لعام   عالمیا مصر  المركز  تقدم  حققت  حیث   ،

66 ً رقم  عالمیا بالمركز  2016لعام  104مقارنة 
مع  مركزاً 38متقدمة   وتواكب  السابق،  التقریر  عن 

، حیث جاءت  العربيذلك تقدم ترتیبھا على المستوى  
بین  فيمصر   من  السادس  عربیة  16المركز  دولة 

عشر عام  الحاديارنة بالمركز  مقالمؤشرشملھا دلیل
وجاءت  2016 المستوى في،  على  الرابع  المركز 

. 2016مقارنة بالمركز العاشر عام األفریقي

إفریقیا  شمال  بلدان  من  العدید  أن  إلى  التقریر  أشار 
احتیاطات   على  تحتوي  األوسط  والشرق 

 ً ً ھیدروكربونیة ھائلة، غالبا على جودة ما تؤثر سلبیا
والمُ  تكریر  الھواء  محطات  تؤثر  كما  والطاقة.  ناخ 

النفط ومحطات تولید الطاقة والوقود األحفوري على  
ً لتقریراأوضح  مؤشر األداء البیئي. خفض معظم  أیضا

خالل  الدفیئة  الغازات  انبعاثات  كثافة  العالم  دول 
في المائة 60السنوات العشر الماضیة، حیث قلصت  

المؤشر كثافة انبعاثات الكربون، بینما  من قائمة دول  

وصلت نسبة الدول المخفضة لكثافة انبعاثات المیثان  
إلى   األسود  والكربون  النیتروجین  في  90وأكاسید 

المائة من الدول المصنفة.  

بشكل عام، تشیر تطورات مؤشر األداء البیئي العالمي  
خالل العقدین الماضیین إلى حقیقة أن الصحة البیئیة 

الدخل  تت معدالت  وارتفاع  السكاني  النمو  مع  حسن 
للفرد، في المقابل ترتفع الضغوط على حیویة األنظمة 
والنمو  الحضریة  المناطق  ونمو  سرعة  مع  البیئیة 

الصناعي. 

والقدرة البیولوجیةالبیئیةالبصمة
للموارد   الدول  استھالك  مدى  المؤشر  ھذا  یوضح 

لدیھا   ع تأثیروالطبیعیة  وىل ذلك  ضرارھا  أالبیئة 
البصمة البیئیة لحساب مؤشر  لكوكب االرض. یستخدم

بدولة معینة الخاصة  االستھالك  یوضح شكل  .أنماط 
بما ،)6( األعلى  ھي  قطر  لدولة  البیئیة  البصمة  أن 

اأیعني   تأثیراً ألنھا  األكثرالبیئة  ىعلكثر  والدولة 
ت ماراإلاكل من  لالنبعاثات الكربونیة)، یلیھا  صداراً إ

بذلك  مان  والبحرین والكویت والسعودیة وعُ  لتتصدر 
العربیة   الدول  الكربونیةقائمة  االنبعاثات  حیث  .  من 

الدول   معظم  العالمي العربیة  وتتخطى  المتوسط 
. 2.75للبصمة البیئیة وھو 

البیولوجیة  أ القدرة  الحیویة  أما  فیما  و  ینتجھ  فتتمثل 
طب (موارد  بیولوجیة  مواد  من  البیئي  یعیة)  النظام 

اكسید أوقدرتھ على امتصاص مواد   خرى مثل ثاني 
من الجو  وتنقیة  الضارةالكربون  تتمتع  االنبعاثات   .

واألقوى االكبر  البیولوجیة  بالقدرة  على  موریتانیا 
ن معظم الدول العربیة أ. رغم  مستوى الدول العربیة

البیئیة،   للبصمة  العالمي  المتوسط  أنال  إتتخطي 
وسط العالمي للقدرة البیولوجیة جمیعھا تقع تحت المت 

على  1.63وھو   ھذا  ویدل  موریتانیا.  ن  أ ماعدا 
للموارد البیئیة وتأثیرھا السلبي العربیةاستخدام الدول

البیولوجیة على اھو أكثر بكثیر من قدرتھةعلى البیئ
تساعد على  نتاج موارد طبیعیة معینة (موارد بیئیة)  إ

. في ھذا بالبیئة مثل الكربونامتصاص المواد الضارة  
البیئیة تین  البصماإلطار یتضح ارتفاع الفارق ما بین  

في الدول العربیة ال سیما في بعض الدول  البیولوجیة  و
مارات. بینما  مان واإلطر والكویت والبحرین وعُ مثل ق

البصمة   البیولوجیة  القدرة  تتخطي  فقط  موریتانیا  في 
.) 6و(،)5(،)4ل (اشك، األالبیئیة
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  للبيئة المؤشرات الدوليةأداء الدول العربية في 
التي  والمؤشرات  الدولية  التقارير  من  العديد  توجد 
دول   في  البيئية  األوضاع  من  مختلفة  جوانب  تقيس 
العالم. وسوف يتم استعراض عدد من هذه المؤشرات 

وا العربية  للدول  البيئي  الوضع  لترتيب  للوقوف على 
العربي للدول  يخص  في    ةالعالمي  ما  البيئة،  كل 

ت المحافظة عليها وتنمية مواردها والتصدي وسياسا
  للمخاطر البيئية المتنوعة التي تتعرض لها.  

  مؤشر التلوث البيئي 
البيئي التلوث  مؤشر   بالنسبة   الدول  ترتيب  يوضح 

بناًء على مسوح يتم إجراؤها حول   هاب  تلوثال  لدرجة
تفصيالً  أكثر  وبدرجة  العالم  دول  في  التلوث  درجة 

درجة   قيمة حول  تأخذ  الرئيسة.  المدن  في  التلوث 
مدى في  قيماً  إلى    المؤشر  بين صفر   ،100يتراوح 

د  ووجتعني قيمة المؤشر المساوية للصفر عدم    حيث
التلوث درجة من  المؤشر  أي  قيمة  تعني  فيما   ،100 
    .)2(رقم  جدول ،أقصى درجات التلوث

موقع   في  المؤشر  هذا  نتائج  نشر    " Numbeo"يتم 
الحياة   بجودة  خاصة  بيانات  نشر  في  المتخصص 

  في   التلوثمعدالت    زيادة  إلىتشير البيانات  و  ،والبيئة
ً  متفاوتة،  بنسب  العالم أنحاء جميع   الدول  في خصوصا

 سياسات  ضعف  من  تعاني  التي  والنامية  الصناعية
لبنان   .البيئية  الحماية جاءت  العربية،  للدول  بالنسبة 

في   تلوث  نسبة  بأكبر  مصر  تليها  القائمة  رأس  على 
لبن بعد  العالم العربي. حيث تفوقت  ن  أان على مصر 

عام   الثانية  المرتبة  في  تأتي  وحققت  2016كانت   .
  في الدول العربية.  ث قل نسبة في مؤشر التلوأمان عُ 

  يئداء البيمؤشر األ
 يلخص   دولي  مؤشر  هو  العالمي  البيئي  داءاأل  مؤشر
  وتصدره   "دولة  180"  العالم  دول  لمعظم  البيئي  االداء
  األرض"  علوم  معلومات  شبكة"  ومركز  "ييل"  جامعة
 مؤسسات  عدة  مع  بالتعاون  كولومبيا  لجامعة  التابع
  ومركز   دافوسب  العالمي  االقتصادي  والمنتدى  ،بحثية

  فكرة   وتقوم.  األوروبية  بالمفوضية  المشتركة  األبحاث
  للدول   البيئي  الوضع  تقييم   على  "البيئي  األداء  مؤشر"

 وحيوية  البيئية  الصحة  هما  أساسيتين  مجموعتين  وفق
    .البيئية النظم

ً   الدول  التقرير  يمنح  أدائها   حول  للدول  بالدرجات  تقييما
الجوانب مرجعية   قضايا   عشر   في العديد من  تشمل   ،

في   بينها  من  الصلة   نوعية:  البيئية  الصحة  فئةذات 
 المعادن   الصحي،  والصرف  ،الشرب  مياه  الهواء،
 الحيوي  التنوع:  البيئية  النظم  فئة  فيفيما تشمل  .  الثقيلة

  والطاقة،  ناخالمُ   السمكية،  المصائد   الغابات،  والموائل،
  هذه   وتُعطى .  الزراعة  المائية،  الموارد   الهواء،  تلوث

ً   القضايا   مؤشراً   24  إلى  استناداً   األهمية،  حسب  وزنا
 ً  لدى  والقوة   الضعف  نقاط  المؤشرات  توضح  فرعيا
 العالم   بدول  مقارنة  وترتيبها  البيئية  الناحية  من  الدول

  .إليها المنتمية الدول  وتجمعات

  العربيةدول في ال البيئي : مؤشر التلوث) 2جدول (
)2018 ( 

الترتيب  
الترتيب   مؤشر التلوث البلد  قليمي اإل

 العالمي 
 5 88.73 ان ــلبن  1
 10 85.56 ر ـمص 2
 18 78.83 راق ـالع  3
 33 71.43 البحرين  4
 36 70.64 المغرب  5
 37 69.53 ونس ــت 6
 39 68.69 ويت ـالك  7
 40 68.42 وريا ـس 8
 47 66.75 الجزائر  9

 49 65.09 السعودية  10
ــ طـق 11  59 61.06 ر ــ
 74 51.15 مارات اإل 12
 88 37.74 ان ـــم ـعُ  13

Source: 
https://www.numbeo.com/pollution/rankings_by_
country.jsp 

الدول العربية   في داء البيئي): مؤشر األ3جدول (
)2018 ( 

الترتيب  
المؤشر  البلد  قليمي اإل

 البيئي 
الترتيب  
 العالمي 

ــ قط 1  23 67.8 ر ــ
 54 63.47 المغرب  2
 58 62.35 س ــون ـت 3
 61 62.28 ويت ـالك  4
 62 62.2 ردن األ 5
 66 61.21 ر ــ مص 6
 67 61.08 ان ــلبن  7
 77 58.9 ت امار اإل 8
 86 57.47 السعودية  9

 88 57.18 زائر ـ الج  10
 96 55.15 البحرين  11
 15 51.49 السودان  12
 116 51.32 ان ـــمعُ  13
 123 49.79 ا ــــيـليب  14
 146 44.24 ر ــمالقُ  15
 152 43.2 العراق  16
 163 40.04 وتي ـجيب 17
 166 39.24 موريتانيا  18

Source: https://epi.yale.edu. 
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التعاون العربي في مجال شؤون البیئة 
المتخذة   العربیة  السیاسات  إطار  التعاون في  لدعم 

لصحة والبیئة العربیة لاالستراتیجیة  ، تم إقرار  البیئي
والبیئة   للصحة  االستراتیجي  العربي  العمل  ودلیل 

العربیة 2030-2017(للفترة   القمة  جانب  من   (
. 2018شھر ابریل من عام في الُمنعقدة 

اإلطار،   ھذا  وزراء  في  مجلس  تكلیف  الصحة  تم 
المسؤولیـن العــرب  الوزراء  ومجلس  عن  العرب، 

یة العربیة للصحة  شؤون البیئة بمتابعة تنفیذ االستراتیج
عملھا بالتعاون والتنسیق مع المنظمات  وآلیاتوالبیئة 

العربیة واإلقلیمیة والدولیة ذات الصلة.  

االستراتیجیة  ت األسباب ؤكد  معالجة  إلى  الحاجة 
عالج  مجرد  من  بدالً  الصحیة  للمشاكل  الجذریة 

عنھااألمراض وقد  .  الناتجة  منظمةھذا،  مركز  قام 
العالمیة   لصحة  االصحة  مع  اإلقلیمي  بالتعاون  لبیئة 

وعُ  ولبنان  السودان  في  والبیئة  الصحة  مان  وزارات 
السعودیة والبحرین بتجربة استخدام "اآللیة المقترحة و

والبیئة  للصحة  العربیة  االستراتیجیة  تنفیذ  في  للبدء 
على المستوى الوطني".

حددت االستراتیجیة تسع أولویات للمتابعة وھي: المیاه  
إدارة  واإل الكیمیائیة،  السالمة  الھواء،  تلوث  صحاح، 

في   البیئة  إدارة صحة  البیئة،  وخدمة صحة  النفایات 
المُ الطوارئ التغیر  التنمیة المستدامة، سالمة  ،  ناخي، 

تركت   وقد  المھنیة.  والسالمة  الصحة  الغذاء، 
األعضاء   العربیة  للدول  إاالستراتیجیة  تخاذ حریة 

المالئمة للتعامل معھا حسب القدرات التدابیر الوطنیة  
الخطر  یتناسب  حیث  دولة  كل  في  المتاحة  الفنیة 
بشكل   التسعة  الجوانب  من  جانب  كل  على  المترتب 

.لكل من ھذه الدولعكسي مع المقدرة الفنیة المتوفرة 

األخرى  األطر  من  العدید  ھناك  آخر،  جانب  من 
ما یلي: للتعاون العربي في مجال البیئة نذكر من بینھا  

 
خطة عمل عالمیة لتحقیق التنمیة المستدامة تم اعتمادھا من قبل 1

المجتمع الدولي في مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبیئة والتنمیة،  
األرض، والُمنعقد في ریو دي جانیرو في المعروف باسم قمة  

.1992البرازیل عام 
بقرار الجمعیة العامة لألمم  2000إعالن األلفیة صادر في عام  2

المتحدة، ویطرح فیھ زعماء العالم رؤیة جدیدة طموح وجامعة 
من أجل صالح اإلنسانیة من خالل التعھد بتوجیھ ثمار العولمة  

نحو إفادة جمیع البشر. 

االستراتیجیة العربیة لتربیة األحیاء المائیة 
المائیة   األحیاء  لتربیة  العربیة  االستراتیجیة  اعتمدت 

الثامنة )  2037-2017(للفترة   العربیة  القمة  خالل 
وتم تكلیف المنظمة العربیة  ،2017والعشرین في عام  

ھذه  تقوم  تنفیذھا.  بمتابعة  الزراعیة  للتنمیة 
على العام تشجیعاالستراتیجیة  القطاع  بین  الشراكة 

العربي  والتعاون  المدني  والمجتمع  الخاص  والقطاع 
تربیة   لقطاع  المحوري  الدور  أساس  على  المشترك 
معظم  في  الغذائي  األمن  تحقیق  في  المائیة  األحیاء 

تعظیم العائد من االستراتیجیة  دول العربیة. تستھدف  ال
للوصول باإلنتاج السمكي  قطاع تربیة األحیاء المائیة  

م ستة  نحو  عام  إلى  بحلول  طن  لیصل  2037الیین 
كیلوجرام سنویاً.  16.5متوسط نصیب الفرد إلى نحو 

اإلطار المؤسسي للتعاون البیئي العربي 
ا للتعاون  المؤسسي  اإلطار  في یتمثل  العربي  لبیئي 

البیئة   شؤون  عن  المسؤولین  العرب  الوزراء  مجلس 
عام   أنشيء  لتعزیز 1987الذي  إقلیمیة  كآلیة عربیة 

التنسیق والتعاون بین الدول العربیة في كافة مجاالت  
في   ممیز  دور  وللمجلس  المستدامة،  والتنمیة  البیئة 
ترشید  مجاالت  في  وخاصة  العربیة  القدرات  تعزیز 

تبنى  استخدام   حیث  التلوث،  في  والتحكم  الموارد 
العربي  المجلس   الوزاري  المستدامة لاإلعالن  لتنمیة 

القاھرة   2001من عامأكتوبرشھرفيالصادر في 
المجالس الوزاریة  بالتعاون مع  مدخالً إقلیمیاً متكامالً  

األخرى،   العربیة واإلقلیمیة والمتخصصة  المنظمات 
. والدولیة

السادسة والعشرون المنعقدة لعربیةوقد اعتمدت القمة ا
المستدامة" 2004عام  في   للتنمیة  العربیة  "  المبادرة 

السابعة والعشرون المنعقدة في واعتمدت القمة العربیة  
المبادرة  أكدتمخطط تنفیذ تلك المبادرة.  2005عام  

التزام الدول العربیة بتنفیذ جدول أعمال القرن الحادي  
إعالن ،  )1(والعشرین تضمنھا  التي  التنمیة  وأھداف 

جوھانسبرج،  )2(األلفیة تنفیذ  كذلك و)3(وخطة 
المستدامة للتنمیة  العالمي  القمة  مؤتمر  ) 4(مخرجات 

مبدأ  اً  أخذ االعتبار  ولكن "في  المشتركة  المسؤولیة 

للتنمیة  3 العالمي  القمة  مؤتمر  في  األعضاء  الدول  اعتمدت 
خطة جوھانسبرغ التنفیذیة التي  ،  2020المستدامة في سبتمبر  

االقتصادي   والمجلس  العامة  الجمعیة  من  كل  دور  تحدد 
للتنمیة   الترویج  في  المستدامة  التنمیة  ولجنة  واالجتماعي 

.المستدامة
د فيلألمم المتـحدةمؤتمر4 البرازـیلریو دي ـجانیروُعـق ـعامـب

للتنمیة المستدامة الذي ویُعتبر المؤتمر الدولي الثالث،  2012
العــا للمجتمع  البیئیــة  بین األھــداف  التوفیق  إلى  لمي، یھــدف 

).20ویطلق علیھ (ریو+
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التعاون العربي في مجال شؤون البیئة 
المتخذة   العربیة  السیاسات  إطار  التعاون في  لدعم 

لصحة والبیئة العربیة لاالستراتیجیة  ، تم إقرار  البیئي
والبیئة   للصحة  االستراتیجي  العربي  العمل  ودلیل 

العربیة 2030-2017(للفترة   القمة  جانب  من   (
. 2018شھر ابریل من عام في الُمنعقدة 

اإلطار،   ھذا  وزراء  في  مجلس  تكلیف  الصحة  تم 
المسؤولیـن العــرب  الوزراء  ومجلس  عن  العرب، 

یة العربیة للصحة  شؤون البیئة بمتابعة تنفیذ االستراتیج
عملھا بالتعاون والتنسیق مع المنظمات  وآلیاتوالبیئة 

العربیة واإلقلیمیة والدولیة ذات الصلة.  

االستراتیجیة  ت األسباب ؤكد  معالجة  إلى  الحاجة 
عالج  مجرد  من  بدالً  الصحیة  للمشاكل  الجذریة 

عنھااألمراض وقد  .  الناتجة  منظمةھذا،  مركز  قام 
العالمیة   لصحة  االصحة  مع  اإلقلیمي  بالتعاون  لبیئة 

وعُ  ولبنان  السودان  في  والبیئة  الصحة  مان  وزارات 
السعودیة والبحرین بتجربة استخدام "اآللیة المقترحة و

والبیئة  للصحة  العربیة  االستراتیجیة  تنفیذ  في  للبدء 
على المستوى الوطني".

حددت االستراتیجیة تسع أولویات للمتابعة وھي: المیاه  
إدارة  واإل الكیمیائیة،  السالمة  الھواء،  تلوث  صحاح، 

في   البیئة  إدارة صحة  البیئة،  وخدمة صحة  النفایات 
المُ الطوارئ التغیر  التنمیة المستدامة، سالمة  ،  ناخي، 

تركت   وقد  المھنیة.  والسالمة  الصحة  الغذاء، 
األعضاء   العربیة  للدول  إاالستراتیجیة  تخاذ حریة 

المالئمة للتعامل معھا حسب القدرات التدابیر الوطنیة  
الخطر  یتناسب  حیث  دولة  كل  في  المتاحة  الفنیة 
بشكل   التسعة  الجوانب  من  جانب  كل  على  المترتب 

.لكل من ھذه الدولعكسي مع المقدرة الفنیة المتوفرة 

األخرى  األطر  من  العدید  ھناك  آخر،  جانب  من 
ما یلي: للتعاون العربي في مجال البیئة نذكر من بینھا  

 
خطة عمل عالمیة لتحقیق التنمیة المستدامة تم اعتمادھا من قبل 1

المجتمع الدولي في مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبیئة والتنمیة،  
األرض، والُمنعقد في ریو دي جانیرو في المعروف باسم قمة  

.1992البرازیل عام 
بقرار الجمعیة العامة لألمم  2000إعالن األلفیة صادر في عام  2

المتحدة، ویطرح فیھ زعماء العالم رؤیة جدیدة طموح وجامعة 
من أجل صالح اإلنسانیة من خالل التعھد بتوجیھ ثمار العولمة  

نحو إفادة جمیع البشر. 

االستراتیجیة العربیة لتربیة األحیاء المائیة 
المائیة   األحیاء  لتربیة  العربیة  االستراتیجیة  اعتمدت 

الثامنة )  2037-2017(للفترة   العربیة  القمة  خالل 
وتم تكلیف المنظمة العربیة  ،2017والعشرین في عام  

ھذه  تقوم  تنفیذھا.  بمتابعة  الزراعیة  للتنمیة 
على العام تشجیعاالستراتیجیة  القطاع  بین  الشراكة 

العربي  والتعاون  المدني  والمجتمع  الخاص  والقطاع 
تربیة   لقطاع  المحوري  الدور  أساس  على  المشترك 
معظم  في  الغذائي  األمن  تحقیق  في  المائیة  األحیاء 

تعظیم العائد من االستراتیجیة  دول العربیة. تستھدف  ال
للوصول باإلنتاج السمكي  قطاع تربیة األحیاء المائیة  

م ستة  نحو  عام  إلى  بحلول  طن  لیصل  2037الیین 
كیلوجرام سنویاً.  16.5متوسط نصیب الفرد إلى نحو 

اإلطار المؤسسي للتعاون البیئي العربي 
ا للتعاون  المؤسسي  اإلطار  في یتمثل  العربي  لبیئي 

البیئة   شؤون  عن  المسؤولین  العرب  الوزراء  مجلس 
عام   أنشيء  لتعزیز 1987الذي  إقلیمیة  كآلیة عربیة 

التنسیق والتعاون بین الدول العربیة في كافة مجاالت  
في   ممیز  دور  وللمجلس  المستدامة،  والتنمیة  البیئة 
ترشید  مجاالت  في  وخاصة  العربیة  القدرات  تعزیز 

تبنى  استخدام   حیث  التلوث،  في  والتحكم  الموارد 
العربي  المجلس   الوزاري  المستدامة لاإلعالن  لتنمیة 

القاھرة   2001من عامأكتوبرشھرفيالصادر في 
المجالس الوزاریة  بالتعاون مع  مدخالً إقلیمیاً متكامالً  

األخرى،   العربیة واإلقلیمیة والمتخصصة  المنظمات 
. والدولیة

السادسة والعشرون المنعقدة لعربیةوقد اعتمدت القمة ا
المستدامة" 2004عام  في   للتنمیة  العربیة  "  المبادرة 

السابعة والعشرون المنعقدة في واعتمدت القمة العربیة  
المبادرة  أكدتمخطط تنفیذ تلك المبادرة.  2005عام  

التزام الدول العربیة بتنفیذ جدول أعمال القرن الحادي  
إعالن ،  )1(والعشرین تضمنھا  التي  التنمیة  وأھداف 

جوھانسبرج،  )2(األلفیة تنفیذ  كذلك و)3(وخطة 
المستدامة للتنمیة  العالمي  القمة  مؤتمر  ) 4(مخرجات 

مبدأ  اً  أخذ االعتبار  ولكن "في  المشتركة  المسؤولیة 

للتنمیة  3 العالمي  القمة  مؤتمر  في  األعضاء  الدول  اعتمدت 
خطة جوھانسبرغ التنفیذیة التي  ،  2020المستدامة في سبتمبر  

االقتصادي   والمجلس  العامة  الجمعیة  من  كل  دور  تحدد 
للتنمیة   الترویج  في  المستدامة  التنمیة  ولجنة  واالجتماعي 

.المستدامة
د فيلألمم المتـحدةمؤتمر4 البرازـیلریو دي ـجانیروُعـق ـعامـب

للتنمیة المستدامة الذي ویُعتبر المؤتمر الدولي الثالث،  2012
العــا للمجتمع  البیئیــة  بین األھــداف  التوفیق  إلى  لمي، یھــدف 

).20ویطلق علیھ (ریو+
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للتحدیات ،5"المتباینة التصدي  إلى  المبادرة  وتھدف 
أجل   من  العربیة  الدول  تواجھ  التنمیة التي  تحقیق 

للموارد المتكاملة  اإلدارة  ذلك  في  بما  ،المستدامة 
والتحكم في التلوث واإلدارة المتكاملة للمخلفات. یمكن 
نظامھ  بحسب  المجلس  واختصاصات  أھداف  تقسیم 

األساسي إلى أربعة محاور أساسیة: 

محور سیاسي 
وضع   المشكالت  االیتضمن  وتحدید  ستراتیجیات 
وتشجیع الدول االعضاء على إنشاء وأولویات العمل  

وتعزیز الھیاكل المؤسساتیة وتنسیق المواقف العربیة  
في المحافل الدولیة. 

محور تشریعي 
واالھتمام   البیئة  لحمایة  شامل  نظام  وضع  یتضمن 
بوضع التشریعات واالنظمة واالنضمام إلى المواثیق  

االقلیمیة والدولیة.

محور مؤسسي 

ب االقتصادي تقدیم  یھتم  للمجلس  التوصیات 
البیئة  في مجال  المشترك  العمل  لتعزیز  واالجتماعي 
التنمیة  تحقیق  نحو  العربیة  الدول  جھود  وتنسیق 

مجلس  ،المستدامة إلى  تقدم  دوریة  تقاریر  وإعداد 
الجامعة عن واقع البیئة والتقدم نحو التنمیة المستدامة 

ة.االجتماعیوةواالقتصادیة البیئیةفي مجاالتھا الثالث

محور تقني 

وإدخال  والمقاییس  المواصفات  وضع  على  العمل 
الجھود الھادفة إلى تحقیق االعتبارات البیئیة في جمیع  

ضافة إلى تشجیع أنماط االستھالك  إ،التنمیة المستدامة
وتقنیات االنتاج والحد من التقنیات ذات اآلثار البیئیة 

الضارة. 

نشر الوعي البیئي لى  یھتم ھذا المحور بالعمل عكما  
من خالل وسائل االعالم والتعلیم والبحوث للربط بین 
التربیة والبیئة والتنمیة المستدامة وذلك من خالل جمع 

البیئي   األنشطة وتشجیع  المعلومات الخاصة بالوضع 
العربیة   والمنظمات  الجامعة  في  المختلفة  البیئیة 

وضع الخطط  وأخیراً المتخصصة لتیسیر سبل تبادلھا.
القومیة لمواجھة المشاكل البیئیة الطارئة والعمل على  

 
المبدأ  5 ھذا   principle of common butعرف 

differentiated responsibility  في  ستوكھولممنذ اتفاق
عد "مسؤولیة مشتركة"  ویتضمن أن حمایة البیئة تُ 1972عام  

لكافة البشریة؛ لكن مشاكل البیئة في الدول النامیة تختلف عنھا  
المتقدمة. وقد استخدم ھذا المبدأ بشكل رسمي في في الدول  

حمایة الثروات الطبیعیة المتجددة منھا وغیر المتجددة 
وصون التراث الحضاري العربي واإلسالمي. 

عم البیئة لیتأثر  وشؤون  قضایا  بطبیعة  المجلس 
االقتصادیة  القطاعات  المتشعبة وعمقھا وتداخلھا مع 

لتكنولوجیة وغیرھا.واالجتماعیة وا

یمكن استعراض أھم إنجازات المجلس فیما یلي: 
على المستوى السیاسي 

من   المستدامة  والتنمیة  البیئیة  قضایا  أصبحت 
الموضوعات المطروحة على مؤتمرات القمة العربیة.  
ھذا باإلضافة إلى توحید الرؤى العربیة بشأن قضایا  

اعتما خالل  من  المستدامة  والتنمیة  مبادرة "د  البیئة 
العربیة المنطقة  في  المستدامة  واإلعالنات  "التنمیة 

الخصوص،   ھذا  في  صدرت  التي  العربیة  الوزاریة 
الدولیة   المحافل  في  العربیة  المواقف  وتنسیق 
المتعلقة  األطراف  مؤتمرات  في  وخصوصاً 

بالبیئة باالتفاقیات   المعنیة  الدولیة  والبروتوكوالت 
والتنمیة المستدامة.

ستوى المؤسسيعلى الم

المسؤولین عن شؤون   الوزراء العرب  تحول مجلس 
البیئة لیشمل مجال عملھ التنمیة المستدامة تماشیاً مع  

عالوة على ،المتغیرات العالمیة التي عرفھا المجلس
، إیجاد اآللیات المناسبة لتحقیق ھذا التحولالعمل على

یستوجب   من بما  العدید  مع  المجلس  تعاون  انفتاح 
اإلقلیمیة   والمنظمات  المتخصصة  العربیة  المنظمات 
والدولیة المعنیة ومنظمات المجتمع المدني وفتح باب 
والصین  كالیابان  الدول  بعض  مع  والشراكة  التعاون 

ودول أمریكا الالتینیة.

على المستوى التشریعي

مع   یتماشى  بما  للمجلس  األساسي  النظام  تعدیل 
ودفع الدول إلى وضع  المستجدات الدولیة واإلقلیمیة،

وتطویر تشریعاتھا الوطنیة في مجاالت البیئة والتنمیة  
والتصدیق   التوقیع  إلى  الدول  دفع  وكذلك  المستدامة، 
والتزام  بالبیئة  المعنیة  الدولیة  لالتفاقیات  واالنضمام 

بتنفیذھا. 

ناخ ودعا الدول المتقدمة إلى ضرورة  اتفاقیة باریس لتغیر المُ 
المالي   الدعم  وتقدیم  االنبعاثات،  تخفیض  في  أوالً  المبادرة 
والفني للدول النامیة؛ بینما على الدول النامیة أن تعمل على  

لقضاء على الفقر.تحقیق التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة وا
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على المستوى التقني 

غیر  بعدد  للمجلس  العربي  البیئي  العمل  برنامج  مر 
التعدیالت، في المنطلقات، وفي عدد البرامج،  قلیل من

وفي مجاالتھا، وفي األسلوب الذي صیغت بھ، بل وفي  
البرامج  من  حزمة  البرنامج  ویشمل  تنفیذھا.  أسلوب 
البیئیة  القضایا  التي تعكس تقدیراً ألولویات  االنتقائیة 

على المستوى العربي. 

س  أشرف على تنفیذ البرنامج لجان تسییر برامج المجل
خالل   من  البرنامج  أنشطة  تنفیذ  ویتم  األولویة.  ذات 
مبدأ الشراكة في التنفیذ، وبالتنسیق والتعاون مع بعض  
الدول العربیة التي استضافت بعض األنشطة، وكذلك  
مع المنظمات العربیة واإلقلیمیة والدولیة المتخصصة  
األمم  برنامج  وفر  كما  الفني،  دعمھا  وفرت  التي 

عمھ المادي وكذلك المنظمة اإلسالمیة  المتحدة للبیئة د
للتربیة والعلوم والثقافة لتعزیز مشاركة خبراء الدول  

العربیة في ھذه الفعالیات.

استھدف برنامج العمل البیئي العربي تعزیز القدرات  
إعداد   وشمل  والمعرفة  الخبرة  وتبادل  العربیة 
العمل  حلقات  وعقد  االسترشادیة  واألدلة  الدراسات 

مكافحة والدورات مجاالت  حول  وتركزت  التدریبیة 
البیولوجـي   والتنوع  األراضي  وتدھور  التصحر 
البیئیة،   والتربیة  والتوعیة  والبیئة،  الصناعة  والمیاه، 
الموارد  وتنمیة  وتكوین  البشریة،  والمستوطنات 

البشریة. 

مرفق البیئة العربي 

اجتماع   اللبنانیة خالل  البیئة  اقتراح وزارة  بناء على 
المسؤولین  العرب  الوزراء  لمجلس  التنفیذي  المجلس 

2003عن شؤون البیئة الذي ُعقد في بیروت في عام 
في  القرر   یأتي  العربي.  البیئة  مرفق  إنشاء  مجلس 
ھداف المرفق استقطاب الموارد المالیة للبرامج  أمقدمة  

رجاء  أزیز التنمیة المستدامة في كافة  البیئیة وبرامج تع
المنطقة العربیة. 

مھامھ، یستقطب ضمن  من  العربي،  البیئة  مرفق 
وا التأھیل  وسیاسة  القدرات  تعزیز  طر ألبرامج 

، لى ذلكإ إضافة.التشریعیة والمؤسساتیة والتحفیزیة
على لتغییر  یعتمد  والعامة  الخاصة  االستثمارات 

ا لتدھور  السلبیة  كذلك  االتجاھات  مرفق  یشجعلبیئة. 
البیئة العربي التعاون بین المؤسسات المحلیة والوطنیة 

في  واإل والتحدیث  التكنولوجي  التقدم  ویدعم  قلیمیة 
العالم العربي.  

مرفق البیئة العربي البرامج والمشاریع التي كما یدعم  
نظام بیئي متطور مع المحافظة على على إیجاد  تشجع  

دامة. دخل النظام األساسي للمرفق  البیئة والتنمیة المست
وتصدیق ثمانبعد توقیع  2020حیز النفاذ في ینایر  

دول عربیة، ویجرى اإلعداد حالیاً لإلعالن عن قیام  
المرفق الذي یتخذ من بیروت مقراً لھ. 

البیئة والتنمیة المستدامة في الدول العربیة 
العالم اعتمدت   عملدول  التنمیة خطة  أھداف 
الوقت،  2015في عام  2030المستدامة ذلك  ، ومنذ 

شرعت جامعة الدول العربیة في التنفیذ عبر عدد من  
یخصھ فیما  كل  المؤسسیة  واألطر  ھذا الھیاكل  في   .

إلى   العربیة  الدول  تسعى  عمل اإلطار،  خطة  تنفیذ 
المستدامة   التنمیة  خالل 2030أھداف  من 

جھزة ألت المعتمدة من قبل ااالستراتیجیات والمبادرا
المنظمات   مع  والتنسیق  بالشراكة  العربیة  التشریعیة 

األ منظمات  مع  وبالتعاون  المتخصصة  مم  العربیة 
. المتحدة ذات الصلة

ــتراتیجـیات واألطر العربـیة  یوـجد ـعدد كبیر من االســ
ــتراتیجیـة ا"في مختلف القطـاعـات، من بینھـا: الســ

اـلمــاـئي ـلألـمن  ،  " 2030-2010"اـلـعرـبياـلـعرـبیــة 
االسـتراتیجیة العربیة اإلقلیمیة لالسـتھالك واإلنتاج  و"

للتعامل طاریة العربیةخطة العمل اإلو"،  "المستدامین
ا تغیر المُ  اخمع قضـــــاـی ذي للبُ و"اإل،  "ـن ار التنفـی د  ـط ـع

ة   ام  البیئي في خطـة التنمـی ة لـع داـم ـــت في  2030المســ
ــتراتیجـیة  عالوة على "،"المنطـقة العربـیة التنمـیة اســ

دامـة ـــت ة المســ امج الطـارئ لألمن  "و"الزراعـی البرـن
إطار خارطة طریق االســـتثمار  و"،  "الغذائي العربي

. "في االقتصاد األخضر للمنطقة العربیة

االستراتیجیات   ھذه  العدید من  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
التنمیة  أھداف  اعتماد  قبل  وضعت  قد  اإلقلیمیة 
مع   التعامل  بھدف  وذلك  طویل  بزمن  المستدامة 

وبعد اعتماد تھا.خصوصیوأولویات المنطقة العربیة  
ھناك  أصبح  عشر  السبعة  المستدامة  التنمیة  أھداف 

بیئي مباشر، ھذا  اھتمام خاص بأربعة أھداف ذات بعد  
باقي  مع  المباشرة  غیر  التشابكات  إلى  باإلضافة 
المباشر   البیئي  البعد  ذات  األھداف  وتتمثل  األھداف. 

فیما یلي:

244



الفصل الثاني عشر: التعاون العربي في شؤون البيئة ودوره في تحقيق لتنمية المستدامة ودوره في تحقیق التنمیة المستدامة في شؤون البیئةالفصل الثاني عشر: التعاون العربي الفصل الثاني عشر: التعاون العربي في شؤون البيئة ودوره في تحقيق لتنمية المستدامة

 
244 

للتحدیات ،5"المتباینة التصدي  إلى  المبادرة  وتھدف 
أجل   من  العربیة  الدول  تواجھ  التنمیة التي  تحقیق 

للموارد المتكاملة  اإلدارة  ذلك  في  بما  ،المستدامة 
والتحكم في التلوث واإلدارة المتكاملة للمخلفات. یمكن 
نظامھ  بحسب  المجلس  واختصاصات  أھداف  تقسیم 

األساسي إلى أربعة محاور أساسیة: 

محور سیاسي 
وضع   المشكالت  االیتضمن  وتحدید  ستراتیجیات 
وتشجیع الدول االعضاء على إنشاء وأولویات العمل  

وتعزیز الھیاكل المؤسساتیة وتنسیق المواقف العربیة  
في المحافل الدولیة. 

محور تشریعي 
واالھتمام   البیئة  لحمایة  شامل  نظام  وضع  یتضمن 
بوضع التشریعات واالنظمة واالنضمام إلى المواثیق  

االقلیمیة والدولیة.

محور مؤسسي 

ب االقتصادي تقدیم  یھتم  للمجلس  التوصیات 
البیئة  في مجال  المشترك  العمل  لتعزیز  واالجتماعي 
التنمیة  تحقیق  نحو  العربیة  الدول  جھود  وتنسیق 

مجلس  ،المستدامة إلى  تقدم  دوریة  تقاریر  وإعداد 
الجامعة عن واقع البیئة والتقدم نحو التنمیة المستدامة 

ة.االجتماعیوةواالقتصادیة البیئیةفي مجاالتھا الثالث

محور تقني 

وإدخال  والمقاییس  المواصفات  وضع  على  العمل 
الجھود الھادفة إلى تحقیق االعتبارات البیئیة في جمیع  

ضافة إلى تشجیع أنماط االستھالك  إ،التنمیة المستدامة
وتقنیات االنتاج والحد من التقنیات ذات اآلثار البیئیة 

الضارة. 

نشر الوعي البیئي لى  یھتم ھذا المحور بالعمل عكما  
من خالل وسائل االعالم والتعلیم والبحوث للربط بین 
التربیة والبیئة والتنمیة المستدامة وذلك من خالل جمع 

البیئي   األنشطة وتشجیع  المعلومات الخاصة بالوضع 
العربیة   والمنظمات  الجامعة  في  المختلفة  البیئیة 

وضع الخطط  وأخیراً المتخصصة لتیسیر سبل تبادلھا.
القومیة لمواجھة المشاكل البیئیة الطارئة والعمل على  

 
المبدأ  5 ھذا   principle of common butعرف 

differentiated responsibility  في  ستوكھولممنذ اتفاق
عد "مسؤولیة مشتركة"  ویتضمن أن حمایة البیئة تُ 1972عام  

لكافة البشریة؛ لكن مشاكل البیئة في الدول النامیة تختلف عنھا  
المتقدمة. وقد استخدم ھذا المبدأ بشكل رسمي في في الدول  

حمایة الثروات الطبیعیة المتجددة منھا وغیر المتجددة 
وصون التراث الحضاري العربي واإلسالمي. 

عم البیئة لیتأثر  وشؤون  قضایا  بطبیعة  المجلس 
االقتصادیة  القطاعات  المتشعبة وعمقھا وتداخلھا مع 

لتكنولوجیة وغیرھا.واالجتماعیة وا

یمكن استعراض أھم إنجازات المجلس فیما یلي: 
على المستوى السیاسي 

من   المستدامة  والتنمیة  البیئیة  قضایا  أصبحت 
الموضوعات المطروحة على مؤتمرات القمة العربیة.  
ھذا باإلضافة إلى توحید الرؤى العربیة بشأن قضایا  

اعتما خالل  من  المستدامة  والتنمیة  مبادرة "د  البیئة 
العربیة المنطقة  في  المستدامة  واإلعالنات  "التنمیة 

الخصوص،   ھذا  في  صدرت  التي  العربیة  الوزاریة 
الدولیة   المحافل  في  العربیة  المواقف  وتنسیق 
المتعلقة  األطراف  مؤتمرات  في  وخصوصاً 

بالبیئة باالتفاقیات   المعنیة  الدولیة  والبروتوكوالت 
والتنمیة المستدامة.

ستوى المؤسسيعلى الم

المسؤولین عن شؤون   الوزراء العرب  تحول مجلس 
البیئة لیشمل مجال عملھ التنمیة المستدامة تماشیاً مع  

عالوة على ،المتغیرات العالمیة التي عرفھا المجلس
، إیجاد اآللیات المناسبة لتحقیق ھذا التحولالعمل على

یستوجب   من بما  العدید  مع  المجلس  تعاون  انفتاح 
اإلقلیمیة   والمنظمات  المتخصصة  العربیة  المنظمات 
والدولیة المعنیة ومنظمات المجتمع المدني وفتح باب 
والصین  كالیابان  الدول  بعض  مع  والشراكة  التعاون 

ودول أمریكا الالتینیة.

على المستوى التشریعي

مع   یتماشى  بما  للمجلس  األساسي  النظام  تعدیل 
ودفع الدول إلى وضع  المستجدات الدولیة واإلقلیمیة،

وتطویر تشریعاتھا الوطنیة في مجاالت البیئة والتنمیة  
والتصدیق   التوقیع  إلى  الدول  دفع  وكذلك  المستدامة، 
والتزام  بالبیئة  المعنیة  الدولیة  لالتفاقیات  واالنضمام 

بتنفیذھا. 

ناخ ودعا الدول المتقدمة إلى ضرورة  اتفاقیة باریس لتغیر المُ 
المالي   الدعم  وتقدیم  االنبعاثات،  تخفیض  في  أوالً  المبادرة 
والفني للدول النامیة؛ بینما على الدول النامیة أن تعمل على  

لقضاء على الفقر.تحقیق التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة وا
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على المستوى التقني 

غیر  بعدد  للمجلس  العربي  البیئي  العمل  برنامج  مر 
التعدیالت، في المنطلقات، وفي عدد البرامج،  قلیل من

وفي مجاالتھا، وفي األسلوب الذي صیغت بھ، بل وفي  
البرامج  من  حزمة  البرنامج  ویشمل  تنفیذھا.  أسلوب 
البیئیة  القضایا  التي تعكس تقدیراً ألولویات  االنتقائیة 

على المستوى العربي. 

س  أشرف على تنفیذ البرنامج لجان تسییر برامج المجل
خالل   من  البرنامج  أنشطة  تنفیذ  ویتم  األولویة.  ذات 
مبدأ الشراكة في التنفیذ، وبالتنسیق والتعاون مع بعض  
الدول العربیة التي استضافت بعض األنشطة، وكذلك  
مع المنظمات العربیة واإلقلیمیة والدولیة المتخصصة  
األمم  برنامج  وفر  كما  الفني،  دعمھا  وفرت  التي 

عمھ المادي وكذلك المنظمة اإلسالمیة  المتحدة للبیئة د
للتربیة والعلوم والثقافة لتعزیز مشاركة خبراء الدول  

العربیة في ھذه الفعالیات.

استھدف برنامج العمل البیئي العربي تعزیز القدرات  
إعداد   وشمل  والمعرفة  الخبرة  وتبادل  العربیة 
العمل  حلقات  وعقد  االسترشادیة  واألدلة  الدراسات 

مكافحة والدورات مجاالت  حول  وتركزت  التدریبیة 
البیولوجـي   والتنوع  األراضي  وتدھور  التصحر 
البیئیة،   والتربیة  والتوعیة  والبیئة،  الصناعة  والمیاه، 
الموارد  وتنمیة  وتكوین  البشریة،  والمستوطنات 

البشریة. 

مرفق البیئة العربي 

اجتماع   اللبنانیة خالل  البیئة  اقتراح وزارة  بناء على 
المسؤولین  العرب  الوزراء  لمجلس  التنفیذي  المجلس 

2003عن شؤون البیئة الذي ُعقد في بیروت في عام 
في  القرر   یأتي  العربي.  البیئة  مرفق  إنشاء  مجلس 
ھداف المرفق استقطاب الموارد المالیة للبرامج  أمقدمة  

رجاء  أزیز التنمیة المستدامة في كافة  البیئیة وبرامج تع
المنطقة العربیة. 

مھامھ، یستقطب ضمن  من  العربي،  البیئة  مرفق 
وا التأھیل  وسیاسة  القدرات  تعزیز  طر ألبرامج 

، لى ذلكإ إضافة.التشریعیة والمؤسساتیة والتحفیزیة
على لتغییر  یعتمد  والعامة  الخاصة  االستثمارات 

ا لتدھور  السلبیة  كذلك  االتجاھات  مرفق  یشجعلبیئة. 
البیئة العربي التعاون بین المؤسسات المحلیة والوطنیة 

في  واإل والتحدیث  التكنولوجي  التقدم  ویدعم  قلیمیة 
العالم العربي.  

مرفق البیئة العربي البرامج والمشاریع التي كما یدعم  
نظام بیئي متطور مع المحافظة على على إیجاد  تشجع  

دامة. دخل النظام األساسي للمرفق  البیئة والتنمیة المست
وتصدیق ثمانبعد توقیع  2020حیز النفاذ في ینایر  

دول عربیة، ویجرى اإلعداد حالیاً لإلعالن عن قیام  
المرفق الذي یتخذ من بیروت مقراً لھ. 

البیئة والتنمیة المستدامة في الدول العربیة 
العالم اعتمدت   عملدول  التنمیة خطة  أھداف 
الوقت،  2015في عام  2030المستدامة ذلك  ، ومنذ 

شرعت جامعة الدول العربیة في التنفیذ عبر عدد من  
یخصھ فیما  كل  المؤسسیة  واألطر  ھذا الھیاكل  في   .

إلى   العربیة  الدول  تسعى  عمل اإلطار،  خطة  تنفیذ 
المستدامة   التنمیة  خالل 2030أھداف  من 

جھزة ألت المعتمدة من قبل ااالستراتیجیات والمبادرا
المنظمات   مع  والتنسیق  بالشراكة  العربیة  التشریعیة 

األ منظمات  مع  وبالتعاون  المتخصصة  مم  العربیة 
. المتحدة ذات الصلة

ــتراتیجـیات واألطر العربـیة  یوـجد ـعدد كبیر من االســ
ــتراتیجیـة ا"في مختلف القطـاعـات، من بینھـا: الســ

اـلمــاـئي ـلألـمن  ،  " 2030-2010"اـلـعرـبياـلـعرـبیــة 
االسـتراتیجیة العربیة اإلقلیمیة لالسـتھالك واإلنتاج  و"

للتعامل طاریة العربیةخطة العمل اإلو"،  "المستدامین
ا تغیر المُ  اخمع قضـــــاـی ذي للبُ و"اإل،  "ـن ار التنفـی د  ـط ـع

ة   ام  البیئي في خطـة التنمـی ة لـع داـم ـــت في  2030المســ
ــتراتیجـیة  عالوة على "،"المنطـقة العربـیة التنمـیة اســ

دامـة ـــت ة المســ امج الطـارئ لألمن  "و"الزراعـی البرـن
إطار خارطة طریق االســـتثمار  و"،  "الغذائي العربي

. "في االقتصاد األخضر للمنطقة العربیة

االستراتیجیات   ھذه  العدید من  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
التنمیة  أھداف  اعتماد  قبل  وضعت  قد  اإلقلیمیة 
مع   التعامل  بھدف  وذلك  طویل  بزمن  المستدامة 

وبعد اعتماد تھا.خصوصیوأولویات المنطقة العربیة  
ھناك  أصبح  عشر  السبعة  المستدامة  التنمیة  أھداف 

بیئي مباشر، ھذا  اھتمام خاص بأربعة أھداف ذات بعد  
باقي  مع  المباشرة  غیر  التشابكات  إلى  باإلضافة 
المباشر   البیئي  البعد  ذات  األھداف  وتتمثل  األھداف. 

فیما یلي:
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) استھالك  12الھدف  أنماط  وجود  ضمان   :(
وإنتاج مستدامین 

واإلنتاج   االستھالك  أنماط  بمعالجة  الھدف  ھذا  یعني 
من  التحول  یجب  الھدف  ھذا  ولبلوغ  المستدامة  غیر 
نھج   على  التركیز  الي  االقتصادي  بالنمو  االكتفاء 
التنمیة المستدامة وتعبئة القطاع الخاص وتنظیمھ لدعم  

واش التحول  في ھذا  واالفراد  المجتمعات  جمیع  راك 
جدید. فكر  العربیة  شھدتإرساء  في  المنطقة  زیادة 

الفرد   بنسبة  مننصیب  في 60من  أكثراالستھالك 
الفترة  المائة ترسخ بسبب)،  2017-1990(خالل 

طبیعة األنماط غیر المستدامة في االستھالك واإلنتاج و 
االقتصادیة اإلنتاج  ،  الھیاكل  واالطر  والتقنیاتونظم 

ھدف  العوائق الرئیسة لبلوغ وتحقیق  تمثل  ت.المؤسسیة
المستدامین واالستھالك  اإلنتاج  أنماط  في ضمان 

:فيالمنطقة العربیة
أنماط - في  وشامل  جذري  تغییر  حدوث  عدم 

التحول نحو نموذج  وعدماإلنتاج  أو الستھالك  ا
لنمو االقتصادي والتنمیة. جدید ل

استخراج االقتصادي  االعتماد  - على  الشدید 
المواد الطبیعیة.واستنزاف 

الجدیدة في اإلنتاج  للتقنیاتالتكالیف المرتفعة  -
قدرة عدد من الدول  مما یحد من  واالستھالك.  

امة والفعالة األسالیب المستدالعربیة على تبني  
. لإلنتاج واالستھالك

والتسعیر  - الدعم  تدابیر  في  الكفاءة  نقص 
واسترداد التكالیف.

بین المواطنین.والوعيقلة التثقیف -

أي  2009یُشــار إلى أن الدول العربیة ســعت في عام  
قبل اعتماد أھداف التنمیة المستدامة بنحو ست سنوات 

اتجـاه   اج  تحقیق  إلى التحرك ـب دامـة اإلنـت ـــت ھـدف اســ
ــتھالك، حیــث   اعتمــد مجلس الوزراء العرب واالســ

االســتراتیجیة العربیة "المســؤولین عن شــؤون البیئة 
البرنامج و، "المـستدامیناإلقلیمیة لالـستھالك واإلنتاج  

الذي  ســتدام العشــري العربي لالســتھالك واإلنتاج المُ 
تدام  ایھدف إلى تعزیز مفھوم   تھالك واإلنتاج المـس الـس

ــتخـدام   ــجیع اســ في المنطقـة العربیـة من خالل تشــ
لتي تكفل حمایتھا،  االمنتجات والخدمات صـدیقة للبیئة 

ــالً  اه والـطاـقة فضــ عن غیرـھا من  والحـفاظ على المـی
ي الوقت نفسھ إلى القضاء  ، ویھدف فالموارد الطبیعیة

على الفقر  وتعزیز أسلوب الحیاة المستدامة. 

تطبیق مزیـد من اإلجراءات  ویتم العمـل حـالیـاً على  
عمال  إزالة القیود ومنح التســــھیالت لرجال األھدف ب

ــتثـمار في ـھذا المـجال ــراك  إزـیادة وعى وولالســ شــ
،التربیــة والتعلیموزارات:ل  الوزارات المختلفــة مثــ 

ـــحة،  الـطاـقة ــب  ، والعـمل ـكذـلك على الصــ اـلدعم  كســ
االھتمام بفكرة االقتصــاد الدائريدراجإلالســیاســي  

)Circular Economy(خطط الدول لتفادي  ضـمن
).1اإلطار رقم (،استنزاف الموارد الطبیعیة

: اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغیر  13الھدف  
ناخ وآثاره المُ 

ً عتبر تغیر المُ یُ  المشكالت الكونیة أخطرمن  ناخ حالیا
العربي  والعالم  عام  بشكل  العالم  تواجھ  التي  والبیئیة 

الدول إنحیث  بشكل خاص   أكثر  العربیة من  الدول 
المُ اً تأثر فیبالتغیر  خاصة  یتعلقناخي،  الجفاف  بما 

على اً كبیراً واختالف مواسم المطر وذلك یسبب ضرر
ً أو .المزارعیناھمھأفئات عدة   ن  أ الجدیر بالذكر  یضا

التي تطل علیھا   المتوسط  األبیض  البحر  عدد  منطقة 
العــ لمن ا تُ ــدول  ً ــد حالیــعربیة  " ة ــطقة ساخنــمن"ا

.ناخیةرات المُ ــعل التغیـبف

المُ  التغییرات  عام، لمواجھة  بشكل  العالم  في  ناخیة 
األ اتفاقیة  المتحدةألزمت  ب،مم  الدولي  تقدیم  المجتمع 

المُ  التغییر  لمواجھة  النامیة  للدول  مالیة  ناخي  مبالغ 
بتــفیاھـلدی یسمي  المُ ــما   Climate(ناخ  مویل 

finance() نصیب الدول العربیة 9. یوضح الشكل (
المُ  تمویل  منھ  من  ویتضح  ومصر  أناخ  المغرب  ن 

ھ ھذا وجّ كبر من ھذا التمویل. یُ حصال على النصیب األ
لمواجھة  ال التي تستخدم  السیاسات  لنوعین من  تمویل 

المُ  التكیف إناخیة.  التغییرات  سیاسات  ما 
)Adaptation policies(  التكیف مع مظاھر تغییر)

التخفیف  أ،ناخ)المُ  سیاسات   Mitigation(و 
Policies(  حدة من  التغییر  أ(التخفیف  ضرار 

التمویل ) نسبة اتجاھات  8ویوضح الشكل (،ناخي)المُ 
فریقیا  أوسط وشمال  ناخي في دول منطقة الشرق األ المُ 

.لكال النوعین

ً أ ــ ھنیضا ــ اك ھیئات ومؤسســ ــ ات عالمیــ ــ ة متنــ وعة  ــ
ول  ــــــــ ي تمــــ ي التــــــــ ة وھــــــــ ور البیئــــــــ معنیة بأم

ــ المشروعات الخاص ــ ناخ. وعر المُ ــ ة بتغییــ لى رأس  ــ
ــ ھ ــ ؤسســ ذه المــ ــ ات صنــ ــ دوق التمــ ر  ــــ خضویل األــ

(Green Climate Fund (GCF))  نشاؤهإالذي تم
ــأن التغییر مم المتحـدة اإلفي اتفـاقیـة األ طـاریـة بشـــ

ــاعدة الدول النامیة المُ  ــات على تبني ناخي لمس ــیاس س
اخي. یالحظ التكییف والتخفیف لمواجھـة التغییر المُ  ـن

جـمالي التموـیل ـیأتي عن طریق إمن في الـماـئة79ن أ
ــنـدوق   حـد الممولین أالنظیفـة (وھو  التكنولوجیـاصــ

ناخي وصندوق الرئیسین التابع لصندوق االستثمار المُ 
ناخ األخضر).   المُ 
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Climate Funds Updatesالمصدر:

): 1إطار (
مفھوم االقتصاد الدائري وعالقتھ بالبیئة وكفاءة استخدام الموارد 

ھو نظام اقتـصادي یھدف إلى القـضاء على الھدر واالـستخدام المـستمر للموارد من خالل )Circular economy(االقتـصاد الدائري  
إعادة االسـتخدام والمشـاركة واإلصـالح والتجدید وإعادة التصـنیع وإعادة التدویر بما یشـكل حلقة مغلقة. یقلل ھذا النظام من اسـتخدام  

والتلوث وانبعاثات الكربون. یھدف االقتصــــاد الدائري إلى الحفاظ على  مدخالت الموارد إلى الحد األدنى ویخفّض انبعاثات النفایات  
ــتراتیجیات   ــین إنتاجیة ھذه الموارد. جرى تحدید مكّونات واس ــتخدام المنتجات والمعدات والبنیة التحتیة لفترة أطول وبالتالي تحس اس

كل كبیر مع التطبیق من خالل المراجعات المستمرة ثم تطور المفھوم بش، نموذج االقتصاد الدائري في مطلع ثمانینات القرن الماضي
ــل والتدویر  ــاد الدائري كانت تقوم فقط على إدارة النفایات، بما فیھا الجمع والفصـ ــبیل المثال فإن منھجیة االقتصـ لمكوناتھ. فعلى سـ

یختلف  . الك واإلدارة المستدامة للمواردوإعادة االستخدام، إال أنھا تطورت حالیاً لتتبنى أیضاً التصمیم األمثل للمنتجات وتقلیل االستھ
االسـتخراج، التصـنیع،  "، الذي یتبنى أسـلوب  )Linear economy(ھذا المفھوم عن مقابلھ التقلیدي الذي یعرف باالقتصـاد الخطي

بأفضـل طریقة االقتصـاد الدائري یحقق اسـتخدام المواردإلىیتضـح من ذلك أن االنتقال من االقتصـاد الخطي  .االسـتخدام، النفایات"
متاحة ألطول وقت ممكن. فكلما جرى تناقل الموارد عبر عملیات المعالجة المختلفة، أو من خالل إعادة االســـتخدام أو اإلصـــالح أو 

.إعادة التصمیم أو إعادة التصنیع، قلت الحاجة إلى مواد خام جدیدة، وتناقصت كمیة النفایات

االقتصاد الخطي ): 7شكل (

 
استخراج تصنیع استخدام تخلص

ناخ (مصادر التمویل وتوزیعھ على  ): اتجاھات تمویل المُ 8الشكل (
) والتكیفسیاسات التخفیف  

صندوق التكنولوجیا النظیفة صندوق المناخ االخضر
صندوق التكییف 4صندوق البیئة العالمي 
صندوق التغییر المناخي الخاص صندوق الدول االقل تقدما
برنامج التكییف لصغار المالك الزراعیین  6صتدوق  البیئة العالمي 
صندوق كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة العالمي صندوق انجازات االھداف االنمائیة لاللفیة
تحالف التغییر المناخي العالمي الشراكة من اجل اعداد السوق
5صندوق البیئة العالمي 

سیاسة 
التكییف

17%

تكییف 
وتخفیف 

معا
4%

سیاسة 
التخفیف

79%

ناخ توزیع تمویل المُ 
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) استھالك  12الھدف  أنماط  وجود  ضمان   :(
وإنتاج مستدامین 

واإلنتاج   االستھالك  أنماط  بمعالجة  الھدف  ھذا  یعني 
من  التحول  یجب  الھدف  ھذا  ولبلوغ  المستدامة  غیر 
نھج   على  التركیز  الي  االقتصادي  بالنمو  االكتفاء 
التنمیة المستدامة وتعبئة القطاع الخاص وتنظیمھ لدعم  

واش التحول  في ھذا  واالفراد  المجتمعات  جمیع  راك 
جدید. فكر  العربیة  شھدتإرساء  في  المنطقة  زیادة 

الفرد   بنسبة  مننصیب  في 60من  أكثراالستھالك 
الفترة  المائة ترسخ بسبب)،  2017-1990(خالل 

طبیعة األنماط غیر المستدامة في االستھالك واإلنتاج و 
االقتصادیة اإلنتاج  ،  الھیاكل  واالطر  والتقنیاتونظم 

ھدف  العوائق الرئیسة لبلوغ وتحقیق  تمثل  ت.المؤسسیة
المستدامین واالستھالك  اإلنتاج  أنماط  في ضمان 

:فيالمنطقة العربیة
أنماط - في  وشامل  جذري  تغییر  حدوث  عدم 

التحول نحو نموذج  وعدماإلنتاج  أو الستھالك  ا
لنمو االقتصادي والتنمیة. جدید ل

استخراج االقتصادي  االعتماد  - على  الشدید 
المواد الطبیعیة.واستنزاف 

الجدیدة في اإلنتاج  للتقنیاتالتكالیف المرتفعة  -
قدرة عدد من الدول  مما یحد من  واالستھالك.  

امة والفعالة األسالیب المستدالعربیة على تبني  
. لإلنتاج واالستھالك

والتسعیر  - الدعم  تدابیر  في  الكفاءة  نقص 
واسترداد التكالیف.

بین المواطنین.والوعيقلة التثقیف -

أي  2009یُشــار إلى أن الدول العربیة ســعت في عام  
قبل اعتماد أھداف التنمیة المستدامة بنحو ست سنوات 

اتجـاه   اج  تحقیق  إلى التحرك ـب دامـة اإلنـت ـــت ھـدف اســ
ــتھالك، حیــث   اعتمــد مجلس الوزراء العرب واالســ

االســتراتیجیة العربیة "المســؤولین عن شــؤون البیئة 
البرنامج و، "المـستدامیناإلقلیمیة لالـستھالك واإلنتاج  

الذي  ســتدام العشــري العربي لالســتھالك واإلنتاج المُ 
تدام  ایھدف إلى تعزیز مفھوم   تھالك واإلنتاج المـس الـس

ــتخـدام   ــجیع اســ في المنطقـة العربیـة من خالل تشــ
لتي تكفل حمایتھا،  االمنتجات والخدمات صـدیقة للبیئة 

ــالً  اه والـطاـقة فضــ عن غیرـھا من  والحـفاظ على المـی
ي الوقت نفسھ إلى القضاء  ، ویھدف فالموارد الطبیعیة

على الفقر  وتعزیز أسلوب الحیاة المستدامة. 

تطبیق مزیـد من اإلجراءات  ویتم العمـل حـالیـاً على  
عمال  إزالة القیود ومنح التســــھیالت لرجال األھدف ب

ــتثـمار في ـھذا المـجال ــراك  إزـیادة وعى وولالســ شــ
،التربیــة والتعلیموزارات:ل  الوزارات المختلفــة مثــ 

ـــحة،  الـطاـقة ــب  ، والعـمل ـكذـلك على الصــ اـلدعم  كســ
االھتمام بفكرة االقتصــاد الدائريدراجإلالســیاســي  

)Circular Economy(خطط الدول لتفادي  ضـمن
).1اإلطار رقم (،استنزاف الموارد الطبیعیة

: اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغیر  13الھدف  
ناخ وآثاره المُ 

ً عتبر تغیر المُ یُ  المشكالت الكونیة أخطرمن  ناخ حالیا
العربي  والعالم  عام  بشكل  العالم  تواجھ  التي  والبیئیة 

الدول إنحیث  بشكل خاص   أكثر  العربیة من  الدول 
المُ اً تأثر فیبالتغیر  خاصة  یتعلقناخي،  الجفاف  بما 

على اً كبیراً واختالف مواسم المطر وذلك یسبب ضرر
ً أو .المزارعیناھمھأفئات عدة   ن  أ الجدیر بالذكر  یضا

التي تطل علیھا   المتوسط  األبیض  البحر  عدد  منطقة 
العــ لمن ا تُ ــدول  ً ــد حالیــعربیة  " ة ــطقة ساخنــمن"ا

.ناخیةرات المُ ــعل التغیـبف

المُ  التغییرات  عام، لمواجھة  بشكل  العالم  في  ناخیة 
األ اتفاقیة  المتحدةألزمت  ب،مم  الدولي  تقدیم  المجتمع 

المُ  التغییر  لمواجھة  النامیة  للدول  مالیة  ناخي  مبالغ 
بتــفیاھـلدی یسمي  المُ ــما   Climate(ناخ  مویل 

finance() نصیب الدول العربیة 9. یوضح الشكل (
المُ  تمویل  منھ  من  ویتضح  ومصر  أناخ  المغرب  ن 

ھ ھذا وجّ كبر من ھذا التمویل. یُ حصال على النصیب األ
لمواجھة  ال التي تستخدم  السیاسات  لنوعین من  تمویل 

المُ  التكیف إناخیة.  التغییرات  سیاسات  ما 
)Adaptation policies(  التكیف مع مظاھر تغییر)

التخفیف  أ،ناخ)المُ  سیاسات   Mitigation(و 
Policies(  حدة من  التغییر  أ(التخفیف  ضرار 

التمویل ) نسبة اتجاھات  8ویوضح الشكل (،ناخي)المُ 
فریقیا  أوسط وشمال  ناخي في دول منطقة الشرق األ المُ 

.لكال النوعین

ً أ ــ ھنیضا ــ اك ھیئات ومؤسســ ــ ات عالمیــ ــ ة متنــ وعة  ــ
ول  ــــــــ ي تمــــ ي التــــــــ ة وھــــــــ ور البیئــــــــ معنیة بأم

ــ المشروعات الخاص ــ ناخ. وعر المُ ــ ة بتغییــ لى رأس  ــ
ــ ھ ــ ؤسســ ذه المــ ــ ات صنــ ــ دوق التمــ ر  ــــ خضویل األــ

(Green Climate Fund (GCF))  نشاؤهإالذي تم
ــأن التغییر مم المتحـدة اإلفي اتفـاقیـة األ طـاریـة بشـــ

ــاعدة الدول النامیة المُ  ــات على تبني ناخي لمس ــیاس س
اخي. یالحظ التكییف والتخفیف لمواجھـة التغییر المُ  ـن

جـمالي التموـیل ـیأتي عن طریق إمن في الـماـئة79ن أ
ــنـدوق   حـد الممولین أالنظیفـة (وھو  التكنولوجیـاصــ

ناخي وصندوق الرئیسین التابع لصندوق االستثمار المُ 
ناخ األخضر).   المُ 

ودوره في تحقیق التنمیة المستدامة في شؤون البیئةالفصل الثاني عشر: التعاون العربي 
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Climate Funds Updatesالمصدر:

): 1إطار (
مفھوم االقتصاد الدائري وعالقتھ بالبیئة وكفاءة استخدام الموارد 

ھو نظام اقتـصادي یھدف إلى القـضاء على الھدر واالـستخدام المـستمر للموارد من خالل )Circular economy(االقتـصاد الدائري  
إعادة االسـتخدام والمشـاركة واإلصـالح والتجدید وإعادة التصـنیع وإعادة التدویر بما یشـكل حلقة مغلقة. یقلل ھذا النظام من اسـتخدام  

والتلوث وانبعاثات الكربون. یھدف االقتصــــاد الدائري إلى الحفاظ على  مدخالت الموارد إلى الحد األدنى ویخفّض انبعاثات النفایات  
ــتراتیجیات   ــین إنتاجیة ھذه الموارد. جرى تحدید مكّونات واس ــتخدام المنتجات والمعدات والبنیة التحتیة لفترة أطول وبالتالي تحس اس

كل كبیر مع التطبیق من خالل المراجعات المستمرة ثم تطور المفھوم بش، نموذج االقتصاد الدائري في مطلع ثمانینات القرن الماضي
ــل والتدویر  ــاد الدائري كانت تقوم فقط على إدارة النفایات، بما فیھا الجمع والفصـ ــبیل المثال فإن منھجیة االقتصـ لمكوناتھ. فعلى سـ

یختلف  . الك واإلدارة المستدامة للمواردوإعادة االستخدام، إال أنھا تطورت حالیاً لتتبنى أیضاً التصمیم األمثل للمنتجات وتقلیل االستھ
االسـتخراج، التصـنیع،  "، الذي یتبنى أسـلوب  )Linear economy(ھذا المفھوم عن مقابلھ التقلیدي الذي یعرف باالقتصـاد الخطي

بأفضـل طریقة االقتصـاد الدائري یحقق اسـتخدام المواردإلىیتضـح من ذلك أن االنتقال من االقتصـاد الخطي  .االسـتخدام، النفایات"
متاحة ألطول وقت ممكن. فكلما جرى تناقل الموارد عبر عملیات المعالجة المختلفة، أو من خالل إعادة االســـتخدام أو اإلصـــالح أو 

.إعادة التصمیم أو إعادة التصنیع، قلت الحاجة إلى مواد خام جدیدة، وتناقصت كمیة النفایات

االقتصاد الخطي ): 7شكل (

 
استخراج تصنیع استخدام تخلص

ناخ (مصادر التمویل وتوزیعھ على  ): اتجاھات تمویل المُ 8الشكل (
) والتكیفسیاسات التخفیف  

صندوق التكنولوجیا النظیفة صندوق المناخ االخضر
صندوق التكییف 4صندوق البیئة العالمي 
صندوق التغییر المناخي الخاص صندوق الدول االقل تقدما
برنامج التكییف لصغار المالك الزراعیین  6صتدوق  البیئة العالمي 
صندوق كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة العالمي صندوق انجازات االھداف االنمائیة لاللفیة
تحالف التغییر المناخي العالمي الشراكة من اجل اعداد السوق
5صندوق البیئة العالمي 

سیاسة 
التكییف

17%

تكییف 
وتخفیف 

معا
4%

سیاسة 
التخفیف

79%

ناخ توزیع تمویل المُ 
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Climate Funds Updatesالمصدر: 

من جانب آخر، تعمل الدول العربیة على تنسیق  
الُمناخ   باتفاقات  یتعلق  فیما  التفاوضیة  مواقفھا 

القضایا   دعم  بھدف  في  الدولیة  البیئة  المرتبطة 
).2الدول العربیة، اإلطار رقم (

والموارد  14الھدف   والبحار  المحیطات  حفظ   :
لتحقیق   مستدام  نحو  على  واستخدامھا  البحریة 

التنمیة المستدامة 
بال الھدف  ھذا  البحریة میعني  المناطق  على  حافظة 
الطبیعیة   النحو وضمانوالموارد  على  استخدامھا 

وفاعلیة   تماسكھا  من  والتأكد  مواردھا  رداإاألمثل  ة 
الستدامتھا والمحافظة علیھا.

المتوسط   األبیض  البحر  على  العربیة  المنطقة  تطل 
الذي یصنف كأكبر بحر قاري في العالم ویتمیز بتنوعھ 

یضم   حیث  البحري  ً نوع17000البیولوجي  ا
ذلك  بیولوجی رغم  المتوسط  الیستقبل  اً.  األبیض  بحر 

المائة7نحو   العالمیةفي  البالستیكیة  النفایات     . 6من 

كما تطل المنطقة على البحر األحمر وخلیج عدن الذین  
الحرارة   ودرجة  السمكیة  اإلنتاجیة  بارتفاع  یتمیزان 

اإل النظم  من  العدید  ذلك  ویدعم  یكولوجیة  والملوحة 
المرجانیة   والشعاب  والبحریة  یتوفر حیث  الساحلیة 

ً نوع1200حوالي المرجانیةا الشعاب  والشقق ،من 
الطینیة والرملیة.

 
واالجتماعیة  6 االقتصادیة  المتحدة  األمم  ،  (ESCWA)لجنة 

".2020"التقریر العربي للتنمیة المستدامة 

 ً نشاء مناطق  إملحوظاً في  حققت المنطقة العربیة تقدما
عام   خالل  البحریة  بلغت  2017المحمیات  حیث 

البحریة   المحمیات  المائة،27.63مساحة  رغم  في 
في 44معدل العالمي الذي یبلغ ذلك ال تزال أقل من ال

یمثل  .المائة اإلطار،  ھذا  االقتصاديفي  ، النمو 
العمراني اال،والتوسع  النظم  وعدم  االعتبار  في  خذ 

والساحلیة البحریة  إلى  االیكولوجیة  باإلضافة  عدم  ، 
،  المستوي اإلقلیميعلىالكفاءة في التخطیط والتنسیق  

البیانات  و بمحدودیة  في الخاصة  األسماك  مخزون 
القدرة لمواجھة ورصد لىإفتقار  اال، والدول العربیة
الجائر سبیل  الصید  في  التقدم  معوقات  الوصول  أھم 

. یتطلب  إلى المعدل العالمي لمساحة المحمیات البحریة
الربط بین السیاسات لدعم اإلدارة المستدامة للبیئة ذلك  

وحم في وایتھا،البحریة  البحریة  البیئة  حمایة  دمج 
الت واستراتیجیات  الوطنیة  العمرانیةالخطط  نمیة 

المحیطة  و البحار  جمیع  في  السمكیة  المصائد  إدارة 
العربیة وبالمنطقة  البحریة.،  للمناطق  الحمایة  زیادة 

على   تمنع  عالوة  التي  والعقوبات  القوانین  لقاء إسن 
البحار في  البالستیكیة  والمخلفات  التعاون ،  زیادة 

البحار   لمراقبة  الجوار  دول  بین  والمیاه  والتنسیق 
اإلقلیمیة.

ناخ للدول العربیةتمویل المُ توزیع ): 9الشكل (
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البریة  15الھدف   االیكولوجیة  النظم  حمایة   :
مستدام   نحو  استخدامھا على  وتعزیز  وترمیمھا 
ومكافحة التصحر ووقف تدھور األراضي وعكس  

مساره ووقف فقدان التنوع البیولوجي  
بالتنوع   الغنیة  المناطق  من  العربیة  المنطقة  تعتبر 

بشكل مستمر  تراجع  ی ، إال أن ذلك التنوع  یكولوجياإل
والنظم   األراضي  وتدھور  التصحر  زیادة  نتیجة 

اإل صحة  على  سلباً  یؤثر  مما  نسان االیكولوجیة 
لذلك من الضروري إدارة األراضي على  .ورفاھیتھ

نحو مستدام والتخطیط اإلقلیمي واالستراتیجي للغابات  
لوقف  ناطقوالم الحالي  المسار  وعكس  الطبیعیة 

التدھور.

یكولوجیة البریة وترمیمھا  حمایة النظم اإلھدف  یعني  و
وتعزیز استخدامھا على نحو مستدام ومكافحة التصحر  
ووقف تدھور األراضي وعكس مساره ووقف فقدان  

البیولوجي   اإلبالتنوع  النظم  وترمیم  یكولوجیة حفظ 
البریة   الداخلیةأو  سواء  العذبة  والغابات ،المیاه 

والجبال الرطبة  اإلدارة  و، واألراضي  تعزیز 
منھا المتدھور  وترمیم  الغابات  لجمیع  ،  المستدامة 

إلى   وحمایة إضافة  البیولوجي  التنوع  فقدان  وقف 
انقراضھا ومنع  المھددة  واألنواع  النظم  إ،  دخال 

یكولوجیة والتنوع البیولوجي في عملیات التخطیط  اإل
واستراتیجیا  اإلنمائیة  والعملیات  من  تالوطني  الحد 

الفقر. 

تراجع  المنطقة العربیة من  تعاني  الوقت الراھن،  في
البیولوجي اإلالتنوع  النظم  لتدھور  یكولوجیة  نتیجة 

وتدھور   التصحر  زیادة  الى  یؤدي  مما  وفقدانھ 
ن حمایة إراضي كذلك التوسع العمراني وبالطبع فاأل

دني مستوى بالمقارنة  أزال عند  تالتنوع البیولوجي ال  
العوامل تؤثر على صحة  مع المستوى العالمي وھذه  

ن ھناك تراجع أالحظ  ینسان وتحقیق رفاھیتھ، كما  اإل
 ً نتیجة في المائة25في مساحة الغابات بمقدار  أیضا

نمو األقل  البلدان  من  عدد  في  القُ اً لتراجعھا  مر، مثل 
الصومال، السودان. 

آخر، جانب  العربیة  تُ من  المنطقة  المناطق  أكثرعد 
تأثرت   حیث  والترابیة  الرملیة  بالعواصف  تضرراً 

اإل مثل  الدول  من  تونس،  واألردن،  ومارات،  العدید 
كما  .الجزائر وغیرھا من الدول بمثل ھذه العواصفو

تعد المنطقة العربیة منطقة شدیدة الجفاف حیث تضم 
المائة92 قلة  في  من  بالرغم  القاحلة  األراضي  من 

 
واالجتماعیة    7 االقتصادیة  المتحدة  األمم  ،  (ESCWA)لجنة 

".  2020"التقریر العربي للتنمیة المستدامة 

التاأل لتدھورمطار وتقدر  االقتصادیة  األراضي  كلفة 
.7ملیار دوالر9في المنطقة العربیة نحو 

تعاني الدول العربیة من عدم توفر بیانات لقیاس  كما  
التقدم المحرز في تحقیق المقاصد الخاصة بھذا الھدف  

اإل النظم  بإدماج  عملیات والمتعلقة  في  یكولوجیة 
وھذا  واستراتیجیات الحد من الفقر،التخطیط الوطني

بسبب ضعف السیاسات العامة الرامیة لتحقیق الھدف  
حرز في وقف  ن یتحسن قیاس التقدم المُ أیتوقع  .  )15(

جمیع  في المتقبل في ظل توقیع  فقدان التنوع البیولوجي  
البلدان العربیة قد وقعت على االتفاقیة المتعلقة بالتنوع  

معظمھا قدم استراتیجیات وخطط  . كما أن  البیولوجي
وطنیة   البیولوجيلدعم  عمل  یزال ،التنوع  ال  بینما 

وتجارة  األراضي  تدھور  تقییم  في  ثغرات  ھناك 
المشروعةاأل غیر  البریة  تدھور .  حیاء  یشكل 

للتنوع   رئیسین  تھدیدین  والتصحر  األراضي 
ینبغي  . لذلك  من الغذائي وسبل العیشألالبیولوجي وا
االھتمام األمر  إیالء  البیانات  عملیات  في  بھذا  جمع 

. لغرض متابعة التقدم في ھذا الھدفوتحدید األھداف

أھم معوقات التقدم في تحقیق ھذا الھدف في: تتمثل 

یكولوجیة.نقص المعلومات المتعلقة بالنظم اإل-

الحالیة  - الضغوط  البیولوجي  علىزیادة  التنوع 
دول بسبب   بعض  في  الداخلیة  األوضاع 

لمنطقة.ا

العمراني - والتوسع  البریة  األنشطة  تنظیم  سوء 
بدون التخطیط الجید.

ــتوى  نقص االلتزام  - ــ على مســ ــیــاســـ ات الســ
اـلـتـنوع  ـحمــایــة  ـفي  اـلـمحــدود  ـــتـثمــار  واالســ

البیولوجي.

بأھمیة التنوع  الوعيزیادة  وما سبق االھتمام  یتطلب  
األراضي وفقدان  إدراك  البیولوجي و تدھور  خطورة 

االستثمار في مناطق المحمیات  ، باإلضافة إلى  الغابات
مراعاة أكثراستحداث نظم التخطیط لتكون  ، والطبیعیة

للتنوع البیولوجي. 

248



الفصل الثاني عشر: التعاون العربي في شؤون البيئة ودوره في تحقيق لتنمية المستدامة ودوره في تحقیق التنمیة المستدامة في شؤون البیئةالفصل الثاني عشر: التعاون العربي الفصل الثاني عشر: التعاون العربي في شؤون البيئة ودوره في تحقيق لتنمية المستدامة

 
248 

Climate Funds Updatesالمصدر: 

من جانب آخر، تعمل الدول العربیة على تنسیق  
الُمناخ   باتفاقات  یتعلق  فیما  التفاوضیة  مواقفھا 

القضایا   دعم  بھدف  في  الدولیة  البیئة  المرتبطة 
).2الدول العربیة، اإلطار رقم (

والموارد  14الھدف   والبحار  المحیطات  حفظ   :
لتحقیق   مستدام  نحو  على  واستخدامھا  البحریة 

التنمیة المستدامة 
بال الھدف  ھذا  البحریة میعني  المناطق  على  حافظة 
الطبیعیة   النحو وضمانوالموارد  على  استخدامھا 

وفاعلیة   تماسكھا  من  والتأكد  مواردھا  رداإاألمثل  ة 
الستدامتھا والمحافظة علیھا.

المتوسط   األبیض  البحر  على  العربیة  المنطقة  تطل 
الذي یصنف كأكبر بحر قاري في العالم ویتمیز بتنوعھ 

یضم   حیث  البحري  ً نوع17000البیولوجي  ا
ذلك  بیولوجی رغم  المتوسط  الیستقبل  اً.  األبیض  بحر 

المائة7نحو   العالمیةفي  البالستیكیة  النفایات     . 6من 

كما تطل المنطقة على البحر األحمر وخلیج عدن الذین  
الحرارة   ودرجة  السمكیة  اإلنتاجیة  بارتفاع  یتمیزان 

اإل النظم  من  العدید  ذلك  ویدعم  یكولوجیة  والملوحة 
المرجانیة   والشعاب  والبحریة  یتوفر حیث  الساحلیة 

ً نوع1200حوالي المرجانیةا الشعاب  والشقق ،من 
الطینیة والرملیة.

 
واالجتماعیة  6 االقتصادیة  المتحدة  األمم  ،  (ESCWA)لجنة 

".2020"التقریر العربي للتنمیة المستدامة 

 ً نشاء مناطق  إملحوظاً في  حققت المنطقة العربیة تقدما
عام   خالل  البحریة  بلغت  2017المحمیات  حیث 

البحریة   المحمیات  المائة،27.63مساحة  رغم  في 
في 44معدل العالمي الذي یبلغ ذلك ال تزال أقل من ال

یمثل  .المائة اإلطار،  ھذا  االقتصاديفي  ، النمو 
العمراني اال،والتوسع  النظم  وعدم  االعتبار  في  خذ 

والساحلیة البحریة  إلى  االیكولوجیة  باإلضافة  عدم  ، 
،  المستوي اإلقلیميعلىالكفاءة في التخطیط والتنسیق  

البیانات  و بمحدودیة  في الخاصة  األسماك  مخزون 
القدرة لمواجھة ورصد لىإفتقار  اال، والدول العربیة
الجائر سبیل  الصید  في  التقدم  معوقات  الوصول  أھم 

. یتطلب  إلى المعدل العالمي لمساحة المحمیات البحریة
الربط بین السیاسات لدعم اإلدارة المستدامة للبیئة ذلك  

وحم في وایتھا،البحریة  البحریة  البیئة  حمایة  دمج 
الت واستراتیجیات  الوطنیة  العمرانیةالخطط  نمیة 

المحیطة  و البحار  جمیع  في  السمكیة  المصائد  إدارة 
العربیة وبالمنطقة  البحریة.،  للمناطق  الحمایة  زیادة 

على   تمنع  عالوة  التي  والعقوبات  القوانین  لقاء إسن 
البحار في  البالستیكیة  والمخلفات  التعاون ،  زیادة 

البحار   لمراقبة  الجوار  دول  بین  والمیاه  والتنسیق 
اإلقلیمیة.

ناخ للدول العربیةتمویل المُ توزیع ): 9الشكل (
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البریة  15الھدف   االیكولوجیة  النظم  حمایة   :
مستدام   نحو  استخدامھا على  وتعزیز  وترمیمھا 
ومكافحة التصحر ووقف تدھور األراضي وعكس  

مساره ووقف فقدان التنوع البیولوجي  
بالتنوع   الغنیة  المناطق  من  العربیة  المنطقة  تعتبر 

بشكل مستمر  تراجع  ی ، إال أن ذلك التنوع  یكولوجياإل
والنظم   األراضي  وتدھور  التصحر  زیادة  نتیجة 

اإل صحة  على  سلباً  یؤثر  مما  نسان االیكولوجیة 
لذلك من الضروري إدارة األراضي على  .ورفاھیتھ

نحو مستدام والتخطیط اإلقلیمي واالستراتیجي للغابات  
لوقف  ناطقوالم الحالي  المسار  وعكس  الطبیعیة 

التدھور.

یكولوجیة البریة وترمیمھا  حمایة النظم اإلھدف  یعني  و
وتعزیز استخدامھا على نحو مستدام ومكافحة التصحر  
ووقف تدھور األراضي وعكس مساره ووقف فقدان  

البیولوجي   اإلبالتنوع  النظم  وترمیم  یكولوجیة حفظ 
البریة   الداخلیةأو  سواء  العذبة  والغابات ،المیاه 

والجبال الرطبة  اإلدارة  و، واألراضي  تعزیز 
منھا المتدھور  وترمیم  الغابات  لجمیع  ،  المستدامة 

إلى   وحمایة إضافة  البیولوجي  التنوع  فقدان  وقف 
انقراضھا ومنع  المھددة  واألنواع  النظم  إ،  دخال 

یكولوجیة والتنوع البیولوجي في عملیات التخطیط  اإل
واستراتیجیا  اإلنمائیة  والعملیات  من  تالوطني  الحد 

الفقر. 

تراجع  المنطقة العربیة من  تعاني  الوقت الراھن،  في
البیولوجي اإلالتنوع  النظم  لتدھور  یكولوجیة  نتیجة 

وتدھور   التصحر  زیادة  الى  یؤدي  مما  وفقدانھ 
ن حمایة إراضي كذلك التوسع العمراني وبالطبع فاأل

دني مستوى بالمقارنة  أزال عند  تالتنوع البیولوجي ال  
العوامل تؤثر على صحة  مع المستوى العالمي وھذه  

ن ھناك تراجع أالحظ  ینسان وتحقیق رفاھیتھ، كما  اإل
 ً نتیجة في المائة25في مساحة الغابات بمقدار  أیضا

نمو األقل  البلدان  من  عدد  في  القُ اً لتراجعھا  مر، مثل 
الصومال، السودان. 

آخر، جانب  العربیة  تُ من  المنطقة  المناطق  أكثرعد 
تأثرت   حیث  والترابیة  الرملیة  بالعواصف  تضرراً 

اإل مثل  الدول  من  تونس،  واألردن،  ومارات،  العدید 
كما  .الجزائر وغیرھا من الدول بمثل ھذه العواصفو

تعد المنطقة العربیة منطقة شدیدة الجفاف حیث تضم 
المائة92 قلة  في  من  بالرغم  القاحلة  األراضي  من 

 
واالجتماعیة    7 االقتصادیة  المتحدة  األمم  ،  (ESCWA)لجنة 

".  2020"التقریر العربي للتنمیة المستدامة 

التاأل لتدھورمطار وتقدر  االقتصادیة  األراضي  كلفة 
.7ملیار دوالر9في المنطقة العربیة نحو 

تعاني الدول العربیة من عدم توفر بیانات لقیاس  كما  
التقدم المحرز في تحقیق المقاصد الخاصة بھذا الھدف  

اإل النظم  بإدماج  عملیات والمتعلقة  في  یكولوجیة 
وھذا  واستراتیجیات الحد من الفقر،التخطیط الوطني

بسبب ضعف السیاسات العامة الرامیة لتحقیق الھدف  
حرز في وقف  ن یتحسن قیاس التقدم المُ أیتوقع  .  )15(

جمیع  في المتقبل في ظل توقیع  فقدان التنوع البیولوجي  
البلدان العربیة قد وقعت على االتفاقیة المتعلقة بالتنوع  

معظمھا قدم استراتیجیات وخطط  . كما أن  البیولوجي
وطنیة   البیولوجيلدعم  عمل  یزال ،التنوع  ال  بینما 

وتجارة  األراضي  تدھور  تقییم  في  ثغرات  ھناك 
المشروعةاأل غیر  البریة  تدھور .  حیاء  یشكل 

للتنوع   رئیسین  تھدیدین  والتصحر  األراضي 
ینبغي  . لذلك  من الغذائي وسبل العیشألالبیولوجي وا
االھتمام األمر  إیالء  البیانات  عملیات  في  بھذا  جمع 

. لغرض متابعة التقدم في ھذا الھدفوتحدید األھداف

أھم معوقات التقدم في تحقیق ھذا الھدف في: تتمثل 

یكولوجیة.نقص المعلومات المتعلقة بالنظم اإل-

الحالیة  - الضغوط  البیولوجي  علىزیادة  التنوع 
دول بسبب   بعض  في  الداخلیة  األوضاع 

لمنطقة.ا

العمراني - والتوسع  البریة  األنشطة  تنظیم  سوء 
بدون التخطیط الجید.

ــتوى  نقص االلتزام  - ــ على مســ ــیــاســـ ات الســ
اـلـتـنوع  ـحمــایــة  ـفي  اـلـمحــدود  ـــتـثمــار  واالســ

البیولوجي.

بأھمیة التنوع  الوعيزیادة  وما سبق االھتمام  یتطلب  
األراضي وفقدان  إدراك  البیولوجي و تدھور  خطورة 

االستثمار في مناطق المحمیات  ، باإلضافة إلى  الغابات
مراعاة أكثراستحداث نظم التخطیط لتكون  ، والطبیعیة

للتنوع البیولوجي. 
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: )2(إطار

ناخ موقف الدول العربیة في مفاوضات وقضایا تغیر المُ 

ناخي تستھدف زیادة قدرة الدول العربیة على اتخاذ  خطة عمل عربیة للتعامل مع قضایا التغیر المُ تعمل الدول العربیة وفق  
صادیة واالجتماعیة وبما ینسجم ناخي على نحو یقلل من انعكاساتھا السیاسیة واالقت التدابیر المالئمة للتعامل مع قضایا التغیر المُ 

ناخي واالستعداد  ومتطلبات التنمیة المستدامة في المنطقة العربیة. تعمل خطة العمل على تحقیق الحد من أخطار التغیر المُ 
مستوى المحافظة على الموارد الطبیعیة والبشریة وتأمین  ولمجابھة اآلثار المحتملة لھ من خالل برامج التخفیف والتكیف،  

بناء القدرات المؤسساتیة  عالوة على دعم  تعزیز وتیرة التنمیة المستدامة في الدول العربیة،  ومعیشي الئق للمواطن العربي،
المُ  التغیر  للتعامل مع قضایا  الكوارث،  الوطنیة واإلقلیمیة  التعاون  إلى جانب  ناخي ومجابھة  لحفز  المواتیة  الظروف  توفیر 

لمساندة البرامج الوطنیة. اإلقلیمي والدولي الالزم

على عدد من النقاط من بینھا: الدولیة ناخ مفاوضات تغیر المُ في العربیة المواقف ركز تُ 

تحدید الخطوط الحمراء في النصوص التفاوضیة والتي قد تؤثر على مصالح الدول العربیة وحقوقھا في التنمیة،  -1
والتقني، اإلجراءات ووسائل التنفیذ، تأثیرات تدابیر االستجابة.وھي: التنوع االقتصادي، الدعم المالي 

تحدید األولویات القصوى التي ال یمكن التخلي عنھا في النصوص التفاوضیة أو البالغات التي تقدم ألمانة االتفاقیة -2
جموعات اإلقلیمیة باسم المجموعة العربیة، واالتفاق على األمور األخرى التي یمكن المرونة بشأنھا مع الدول والم

األخرى في نطاق المصالح المشتركة. 
التنسیق مع المجموعات اإلقلیمیة األخرى، من منظور تحقیق األھداف المشتركة، قبل وأثناء المفاوضات وفي تقدیم  -3

التقاریر والبالغات، مع التمییز بین التقاریر والبالغات.
مصدرھا وأن تشمل انبعاثات جمیع الغازات الدفیئة وعدم  أن یكون التفاوض حول االنبعاثات في حد ذاتھا ولیس  -4

حصرھا على انبعاثات الكربون.

بتأثیر تنفیذ تدابیر االستجابة لیخدم اتفاق باریس، والتأكد بأن یؤخذ بعین االعتبار  المنتدى المعنيالعمل على تفعیل -5
اآلثار السلبیة لتدابیر االستجابة في جمیع القرارات الصادرة. 

التفاوض من جدید على رفض إدخ-6 المفاوضات والتي قد تؤدي إلى إعادة  ال مفاھیم أو مصطلحات جدیدة خالل 
. "اتفاق باریس"مفاھیم واردة في 

التمسك بأن تكون آلیة تیسیر التنفیذ وتعزیز ، والتمایز بین الدول الصناعیة والدول النامیة في تقدیم ومحتوى التقاریر-7
.غیر اتھامیة وغیر عقابیة وتأخذ باالعتبار التباین ما بین الدول المتقدمة والدول النامیة) شفافة و15االلتزام (المادة  

تؤثر مراجعة محتوى التقاریر والمساھمات الوطنیة المقدمة على حقوق الدول العربیة في التنمیة.أالمراعاة -8

ورة متوازنة. الترابط بین الموضوعات المختلفة عند مناقشتھا، وأن یكون سیر المناقشات بص-9

) كأساس لنص تفاوضي.Informal documentsستخدم الوثائق غیر الرسمیة (عدم ا-10

عدم قبول أي أعباء أو التزامات إضافیة تحد من الخطط التنمویة للدول العربیة.-11

.رفض أي نوع من إصدار التعلیمات أو التوجیھات بشأن سیر "حوار تاالنوا"-12

) على أنھا IPCCناخ (جة ونصف مئویة في تقریر الھیئة الحكومیة الدولیة لتغیر المُ النظر إلى الفقرة المتعلقة بالدر-13
في  لتعید نظرھا  الدول  إلى  لتوجیھات  یمكن االستفادة منھا ولكن رفض تضمنھا  عملیة جرد مبسطة ومعلومات 

.مساھمتھا الوطنیة (رفض التوجیھات المحرجة سیاسیاً)

تتحدث عن الفوائد المشتركة بین التكیف والتخفیف (مشاریع للتكیف لھا تأثیر إیجابي والتي 4.7التأكید على المادة -14
. على التخفیف)

. الدخول المبكر حیز التنفیذ لیس معناه البدایة المبكرة للتنفیذ-15

رقام  بشأن حجم التمویل؛ وأن تكون األالتزامات مقابلةعند طرح أرقام للمناقشة بشأن التخفیف ال بد أن یقابلھا طرح  -16
قدمة وفقا للظروف الوطنیة.المُ 
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مالتحدیات   في  العربیة  الدول  تواجھ  جال  التي 
البیئة والتنمیة المستدامة 

على  تؤثر  التحدیات  من  عدداً  العربیة  الدول  تواجھ 
: ذلك على النحو التاليفي مجال البیئة بشكل عامأدائھا

العربیة  تراجع  .1 الدول  في  البیئیة  التي  األوضاع 
جراء  إھمیة  أ، وتشھد أوضاعاً داخلیة غیر مواتیة 

البلدان وتأثیراتھا  البیئیلألوضاع  تقییم   ة في ھذه 
حقیق التنمیة المستدامة.على قدرتھا على ت

لمواجھة  .2 الُمخصص  التمویل  تداعیات ضعف 
المُ  الحراري تغییر  االحتباس  وظاھرة  في  ناخ، 

الدول العربیة.

استمراریة أنماط اإلنتاج واالستھالك التي تؤدي .3
وھو  الطبیعیة وتلوثھالموارد  المستمر لھدرإلى ال

نحو  التحول  على  البلدان  ھذه  قدرة  یُضعف  ما 
البیئیة. االستدامة

كفاءة  وعدممن المائي بسبب ندرة المیاه،  فقدان األ.4
المیااستخدامھا، و اه بین  لتجاذب في استخدامات 

من   البشري  واالستخدام  الحیاة جل  أالتنمیة 
، وما یفرضھ ذلك من تداعیات سلبیة على  والبقاء

.قدرة الدول العربیة في الحفاظ على البیئة

المنطقة إسوء  .5 في  الغذائي  االمن  ملف  دارة 
االعربیة،   آلیات  تفعیل  االقلیمي  وأھمیة  لتكامل 

.الفقرتوفیر الغذاء والقضاء على لضمان

ووسائل  عد.6 البناء  اقتصادیات  على  التركیز  م 
مستدامة  حضریة  تنمیة  وتحقیق  تكالیفھ  خفض 
واالستثمار  المدن  تخطیط  إعادة  طریق  عن 
الالئق  السكن  توفیر  نحو  الموجھة  العقاري 
للجمیع، مع إیجاد مواصفات ومعاییر بناء عربیة 
الحضري   التراث  على  المحافظة  مع  موحدة. 

التراثیة.بنیة واأل

على  تحدیات  العربیة  الدول  تواجھ  آخر،  جانب  من 
المستدامة  التنمیة  أھداف  تحقیق  على  قدرتھا  صعید 

ذات الصلة بالبیئة، وذلك على النحو التالي: 

ال.1 إلى  التنمیة التنفیذ  االفتقار  لخطة  متكامل 
فإدارة 2030المستدامة   العربیة،  المنطقة  في 

االقلیمي تعاني من  العملیة التنفیذیة على المستوى
حفز النظر في التشتت وعدم التماسك، وھو ما ی 

للتنمیة المستدامة  اإلطاراعادة ھیكلة   المؤسسي 
المتكامل   التنفیذ  المستوى االقلیمي لضمان  على 

فقیاً أى تنسیق عال بین القطاعات  إلالذي یحتاج  

على  والتكامل  التنسیق  عدم  وینعكس  ورأسیاً، 
على المستوى االقلیمي.وكذلكالمستوى الوطني  

ب.2 یتعلق  فیما  والبیانات  تحدیات  المعلومات 
العالقة ذات  كون،والمؤشرات  المنطقة  رغم 

في  كانت  العربیة   من  إسباقة  حزمة  جازة 
المستدامة التنمیة  تنفیذ  لقیاس  فالمؤشرات  في . 

تكلیف  2009سنة   اإل إتم  وقواعد  دارة  حصاء 
یتضمن   كتیب  بإصدار  اً مؤشر83المعلومات 

و المستدامة.  والتنمیة  الفریقللبیئة  العربي  قام 
المعني بمؤشرات البیئة والتنمیة المستدامة بتقییم 

التطبیق تقلیص  عملیة  تم  علیھ،  وبناًء  عدد . 
من   مع اً مؤشر44لى  إاً مؤشر83المؤشرات 

والمصطلحات.   المفاھیم  في  اللبس  كما توضیح 
التي تمت موائمة ھذه المؤشرات مع المؤشرات

مؤشرات 9ھناك  أنتم اعتمادھا دولیاً، فاتضح  
ضمن   مؤشرات  44من  بعض  مع  متطابقة 

والموارد   بالبیئة  المعنیة  المستدامة  التنمیة 
قیاس   وحدات  أو  أقل  بتفاصیل  ولكن  الطبیعیة 

علیھ،  مختلفة.   في بناًء  تحدیات  الدول  تواجھ 
اإلأقدرات   البیانات  جھزة  جمع  في  حصاء 

. وحساب المؤشرات

نقص الموارد المالیة والتمویل حتى للمشروعات .3
.2030المحدودة لتنفیذ خطة التنمیة المستدامة 

المؤسسیة والقوانین والتشریعات  .4 القدرات  نقص 
المعنیة باالستدامة، واألطر المؤسسیة التي تسھم  

في الرصد واإلبالغ.

استخدام  .5 والحدیثة التقنیات محدودیة  الخضراء 
ال المیزانیات  العلمي وضعف  للبحث  مرصودة 

بصفة  التطبیقي  العلمي  والبحث  عامة  بصفة 
. خاصة

البشریة  .6 الموارد  إلى المؤھلة،محدودیة  إضافة 
بالعقل المتسم  بقضایا  الجمعي  االكتراث  عدم 

تغییر  االستدامة یتطلب  ما  نماط  أسلوك و، وھو 
نتاج واالستھالك، والتركیز على نشر الوعي اإل

القدرات لتحقیق ذلك.وتنمیة

.عدم ربط اتخاذ القرار بالعلم والمعرفة.7
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: )2(إطار

ناخ موقف الدول العربیة في مفاوضات وقضایا تغیر المُ 

ناخي تستھدف زیادة قدرة الدول العربیة على اتخاذ  خطة عمل عربیة للتعامل مع قضایا التغیر المُ تعمل الدول العربیة وفق  
صادیة واالجتماعیة وبما ینسجم ناخي على نحو یقلل من انعكاساتھا السیاسیة واالقت التدابیر المالئمة للتعامل مع قضایا التغیر المُ 

ناخي واالستعداد  ومتطلبات التنمیة المستدامة في المنطقة العربیة. تعمل خطة العمل على تحقیق الحد من أخطار التغیر المُ 
مستوى المحافظة على الموارد الطبیعیة والبشریة وتأمین  ولمجابھة اآلثار المحتملة لھ من خالل برامج التخفیف والتكیف،  

بناء القدرات المؤسساتیة  عالوة على دعم  تعزیز وتیرة التنمیة المستدامة في الدول العربیة،  ومعیشي الئق للمواطن العربي،
المُ  التغیر  للتعامل مع قضایا  الكوارث،  الوطنیة واإلقلیمیة  التعاون  إلى جانب  ناخي ومجابھة  لحفز  المواتیة  الظروف  توفیر 

لمساندة البرامج الوطنیة. اإلقلیمي والدولي الالزم

على عدد من النقاط من بینھا: الدولیة ناخ مفاوضات تغیر المُ في العربیة المواقف ركز تُ 

تحدید الخطوط الحمراء في النصوص التفاوضیة والتي قد تؤثر على مصالح الدول العربیة وحقوقھا في التنمیة،  -1
والتقني، اإلجراءات ووسائل التنفیذ، تأثیرات تدابیر االستجابة.وھي: التنوع االقتصادي، الدعم المالي 

تحدید األولویات القصوى التي ال یمكن التخلي عنھا في النصوص التفاوضیة أو البالغات التي تقدم ألمانة االتفاقیة -2
جموعات اإلقلیمیة باسم المجموعة العربیة، واالتفاق على األمور األخرى التي یمكن المرونة بشأنھا مع الدول والم

األخرى في نطاق المصالح المشتركة. 
التنسیق مع المجموعات اإلقلیمیة األخرى، من منظور تحقیق األھداف المشتركة، قبل وأثناء المفاوضات وفي تقدیم  -3

التقاریر والبالغات، مع التمییز بین التقاریر والبالغات.
مصدرھا وأن تشمل انبعاثات جمیع الغازات الدفیئة وعدم  أن یكون التفاوض حول االنبعاثات في حد ذاتھا ولیس  -4

حصرھا على انبعاثات الكربون.

بتأثیر تنفیذ تدابیر االستجابة لیخدم اتفاق باریس، والتأكد بأن یؤخذ بعین االعتبار  المنتدى المعنيالعمل على تفعیل -5
اآلثار السلبیة لتدابیر االستجابة في جمیع القرارات الصادرة. 

التفاوض من جدید على رفض إدخ-6 المفاوضات والتي قد تؤدي إلى إعادة  ال مفاھیم أو مصطلحات جدیدة خالل 
. "اتفاق باریس"مفاھیم واردة في 

التمسك بأن تكون آلیة تیسیر التنفیذ وتعزیز ، والتمایز بین الدول الصناعیة والدول النامیة في تقدیم ومحتوى التقاریر-7
.غیر اتھامیة وغیر عقابیة وتأخذ باالعتبار التباین ما بین الدول المتقدمة والدول النامیة) شفافة و15االلتزام (المادة  

تؤثر مراجعة محتوى التقاریر والمساھمات الوطنیة المقدمة على حقوق الدول العربیة في التنمیة.أالمراعاة -8

ورة متوازنة. الترابط بین الموضوعات المختلفة عند مناقشتھا، وأن یكون سیر المناقشات بص-9

) كأساس لنص تفاوضي.Informal documentsستخدم الوثائق غیر الرسمیة (عدم ا-10

عدم قبول أي أعباء أو التزامات إضافیة تحد من الخطط التنمویة للدول العربیة.-11

.رفض أي نوع من إصدار التعلیمات أو التوجیھات بشأن سیر "حوار تاالنوا"-12

) على أنھا IPCCناخ (جة ونصف مئویة في تقریر الھیئة الحكومیة الدولیة لتغیر المُ النظر إلى الفقرة المتعلقة بالدر-13
في  لتعید نظرھا  الدول  إلى  لتوجیھات  یمكن االستفادة منھا ولكن رفض تضمنھا  عملیة جرد مبسطة ومعلومات 

.مساھمتھا الوطنیة (رفض التوجیھات المحرجة سیاسیاً)

تتحدث عن الفوائد المشتركة بین التكیف والتخفیف (مشاریع للتكیف لھا تأثیر إیجابي والتي 4.7التأكید على المادة -14
. على التخفیف)

. الدخول المبكر حیز التنفیذ لیس معناه البدایة المبكرة للتنفیذ-15

رقام  بشأن حجم التمویل؛ وأن تكون األالتزامات مقابلةعند طرح أرقام للمناقشة بشأن التخفیف ال بد أن یقابلھا طرح  -16
قدمة وفقا للظروف الوطنیة.المُ 
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مالتحدیات   في  العربیة  الدول  تواجھ  جال  التي 
البیئة والتنمیة المستدامة 

على  تؤثر  التحدیات  من  عدداً  العربیة  الدول  تواجھ 
: ذلك على النحو التاليفي مجال البیئة بشكل عامأدائھا

العربیة  تراجع  .1 الدول  في  البیئیة  التي  األوضاع 
جراء  إھمیة  أ، وتشھد أوضاعاً داخلیة غیر مواتیة 

البلدان وتأثیراتھا  البیئیلألوضاع  تقییم   ة في ھذه 
حقیق التنمیة المستدامة.على قدرتھا على ت

لمواجھة  .2 الُمخصص  التمویل  تداعیات ضعف 
المُ  الحراري تغییر  االحتباس  وظاھرة  في  ناخ، 

الدول العربیة.

استمراریة أنماط اإلنتاج واالستھالك التي تؤدي .3
وھو  الطبیعیة وتلوثھالموارد  المستمر لھدرإلى ال

نحو  التحول  على  البلدان  ھذه  قدرة  یُضعف  ما 
البیئیة. االستدامة

كفاءة  وعدممن المائي بسبب ندرة المیاه،  فقدان األ.4
المیااستخدامھا، و اه بین  لتجاذب في استخدامات 

من   البشري  واالستخدام  الحیاة جل  أالتنمیة 
، وما یفرضھ ذلك من تداعیات سلبیة على  والبقاء

.قدرة الدول العربیة في الحفاظ على البیئة

المنطقة إسوء  .5 في  الغذائي  االمن  ملف  دارة 
االعربیة،   آلیات  تفعیل  االقلیمي  وأھمیة  لتكامل 

.الفقرتوفیر الغذاء والقضاء على لضمان

ووسائل  عد.6 البناء  اقتصادیات  على  التركیز  م 
مستدامة  حضریة  تنمیة  وتحقیق  تكالیفھ  خفض 
واالستثمار  المدن  تخطیط  إعادة  طریق  عن 
الالئق  السكن  توفیر  نحو  الموجھة  العقاري 
للجمیع، مع إیجاد مواصفات ومعاییر بناء عربیة 
الحضري   التراث  على  المحافظة  مع  موحدة. 

التراثیة.بنیة واأل

على  تحدیات  العربیة  الدول  تواجھ  آخر،  جانب  من 
المستدامة  التنمیة  أھداف  تحقیق  على  قدرتھا  صعید 

ذات الصلة بالبیئة، وذلك على النحو التالي: 

ال.1 إلى  التنمیة التنفیذ  االفتقار  لخطة  متكامل 
فإدارة 2030المستدامة   العربیة،  المنطقة  في 

االقلیمي تعاني من  العملیة التنفیذیة على المستوى
حفز النظر في التشتت وعدم التماسك، وھو ما ی 

للتنمیة المستدامة  اإلطاراعادة ھیكلة   المؤسسي 
المتكامل   التنفیذ  المستوى االقلیمي لضمان  على 

فقیاً أى تنسیق عال بین القطاعات  إلالذي یحتاج  

على  والتكامل  التنسیق  عدم  وینعكس  ورأسیاً، 
على المستوى االقلیمي.وكذلكالمستوى الوطني  

ب.2 یتعلق  فیما  والبیانات  تحدیات  المعلومات 
العالقة ذات  كون،والمؤشرات  المنطقة  رغم 

في  كانت  العربیة   من  إسباقة  حزمة  جازة 
المستدامة التنمیة  تنفیذ  لقیاس  فالمؤشرات  في . 

تكلیف  2009سنة   اإل إتم  وقواعد  دارة  حصاء 
یتضمن   كتیب  بإصدار  اً مؤشر83المعلومات 

و المستدامة.  والتنمیة  الفریقللبیئة  العربي  قام 
المعني بمؤشرات البیئة والتنمیة المستدامة بتقییم 

التطبیق تقلیص  عملیة  تم  علیھ،  وبناًء  عدد . 
من   مع اً مؤشر44لى  إاً مؤشر83المؤشرات 

والمصطلحات.   المفاھیم  في  اللبس  كما توضیح 
التي تمت موائمة ھذه المؤشرات مع المؤشرات

مؤشرات 9ھناك  أنتم اعتمادھا دولیاً، فاتضح  
ضمن   مؤشرات  44من  بعض  مع  متطابقة 

والموارد   بالبیئة  المعنیة  المستدامة  التنمیة 
قیاس   وحدات  أو  أقل  بتفاصیل  ولكن  الطبیعیة 

علیھ،  مختلفة.   في بناًء  تحدیات  الدول  تواجھ 
اإلأقدرات   البیانات  جھزة  جمع  في  حصاء 

. وحساب المؤشرات

نقص الموارد المالیة والتمویل حتى للمشروعات .3
.2030المحدودة لتنفیذ خطة التنمیة المستدامة 

المؤسسیة والقوانین والتشریعات  .4 القدرات  نقص 
المعنیة باالستدامة، واألطر المؤسسیة التي تسھم  

في الرصد واإلبالغ.

استخدام  .5 والحدیثة التقنیات محدودیة  الخضراء 
ال المیزانیات  العلمي وضعف  للبحث  مرصودة 

بصفة  التطبیقي  العلمي  والبحث  عامة  بصفة 
. خاصة

البشریة  .6 الموارد  إلى المؤھلة،محدودیة  إضافة 
بالعقل المتسم  بقضایا  الجمعي  االكتراث  عدم 

تغییر  االستدامة یتطلب  ما  نماط  أسلوك و، وھو 
نتاج واالستھالك، والتركیز على نشر الوعي اإل

القدرات لتحقیق ذلك.وتنمیة

.عدم ربط اتخاذ القرار بالعلم والمعرفة.7
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االقتصاد الفلسطیني  

ةـنظـرة عام

تعرض االقتصاد الفلســطیني خــالل الفتــرة األخیــرة 
ــا ــى الصــعید الم ــة عل ــات متتالی لي والسیاســي ألزم

ــي  ــى األراضـ ــداءات علـ ــي، تمثلـــت باالعتـ واألمنـ
الفلســــطینیة، والحجــــز علــــى أمــــوال المقاصــــة 
ــزة،  ــاع غ ــى قط ــدید الحصــار عل ــطینیة، وتش الفلس

د والعوائق في الضفة الغربیــة المحتلــة، وزیادة القیو
واالستمرار في سیاسة تھوید مدینــة القــدس المحتلــة 

ــة فلســطین، ــاقي أجــزاء دول ــد وفصــلھا عــن ب وتقیی
حركة التنقل والنفاذ لألفراد والبضائع وتذبذب حجــم 
المساعدات الخارجیة وانخفاضھا بل وتوقف الكثیــر 

منھا في السنوات األخیرة.  
(الق قررت  باوقد  القائمة  بتاریخ  وة  17الحتالل) 

ملیون دوالر من أموال  138اقتطاع  2019فبرایر  
لكافة  صریحة  مخالفة  في  الفلسطینیة  الضرائب 

األ ھذه  كون  الدولیة،  والقوانین  ،موالالمواثیق 
باالحتالل)   القائمة  (القوة  تجنیھا  فلسطینیة  أموال 

 ً الفلسطینیة طبقا السلطة  أبالنیابة عن  لو. وسالتفاقیة 
تج التي  الضرائب  أموال  المحتلة نوتقدر  القوة  یھا 

بین   یتراوح  بما  الفلسطینیة  السلطة  عن  200نیابة 
ً ملیون دوالر  250إلى   ، وتشكل نحو  أمریكي شھریا
الفلسطینیة.  في  70 المحلیة  اإلیرادات  من  المائة 

في المائة من إجمالي  3وتقتطع دولة االحتالل نسبة  
إلى السلطة كعمولة لھا.حولھاقیمة الضرائب التي ت

تفاقمت   االحتالل،  لسلطات  الممارسات  لھذه  نتیجة 
ل األزمة المالیة الفلسطینیة، وانعكست سلباً على عم

ذلك   في  بما  الرسمیة،  الفلسطینیة  المؤسسات  كل 
اتخذت  وقد  العام،  القطاع  موظفي  رواتب  صرف 
التقشفیة،  اإلجراءات  من  جملة  الفلسطینیة  السلطة 

وقف التعیینات والترقیات وشراء العقارات  فیھا  بما  
والسیارات وتقنین بدالت السفر، وذلك لتخفیف حدة 

ة فلسطین على خلفیة األزمة المالیة التي تعانیھا دول
وقد   الفلسطینیة.  الضرائب  أموال  اقتطاع  قرار 
التي  للخسائر  التكلفة اإلجمالیة  المتحدة  قدرت األمم 

ب الفلسطیني  الشعب  عاتكبدھا  2000مي  ین 
اإلجراءات  2017و بسبب  جانب  ،  من  المتخذة 

من   بأكثر  المحتل،  دوالر 47.7الكیان  ملیار 
أمیركي. 

للانمو  ال معدل  تراجع2019عام  شھد   اتج لنحقیقي 
إلى  جمالي  اإلالمحلي   المائة مقارنة  0.9لیصل  في 

عام  1.2مع   المائة  ذلك  . 2018في  ظل  جاء  في 

واالقتصاد المالیة  شھدتھا األزمة  التي  والسیاسیة  یة 
فلسطین  دولة 

ت عملیة التنمیة في فلسطین للعدید من علیھ، تعرض
المصـــــاعب والمعوقــــــات التـــــي تحــــــول دون 
استمراریتھا، وتحــد مــن نتائجھــا وتــؤثر ســلباً علــى 
ــدم ــكان، نظـــراً لعـ ــة السـ ــة لغالبیـ مســـتوى المعیشـ

والتدخالت المباشرة لســلطات االحــتالل، االستقرار
صر البنیــة األساســیة والمرافــق العامــة وضرب عنا

تــاج فــي كــل األنشــطة. حیــث تتطلــب عات اإلنوتوس
ي بلد آلیات تنفیذ تبدأ بوضع أالتنمیة االقتصادیة في  

األھداف لحصــر المــوارد فــي ضــوء تقیــیم الوضــع 
ھــداف ورســم الراھن، ثم تحدید متطلبات تحقیــق األ

. السیاسات واإلجــراءات واآللیــات الالزمــة لتنفیــذھا
یــةوھذا یحتاج إلى جھد منظم من جمیع شركاء التنم

ــطینیة، الدولــة والقطــاع الخــاص ومنظمــات  الفلس
المجتمع المدني، في إطار مؤسسي وقانوني، یتحقق 

باستخدام الوسائل والسیاسات االقتصادیة المختلفة.

فلسطینيلااالقتصادأداء  مؤشرات أوالً: 

جمالي الناتج المحلي اإل

التي واالقتصادیة والسالمالیةاألزمة  في ظل یاسیة 
عتراجفقد  ،  2019عام  فلسطین خالل  دولة  شھدتھا  

2019خالل عام  لناتج المحلي  الحقیقي لنمو  المعدل  
في المائة1.2مقارنة مع  في المائة0.9لیصل إلى  

الم2018عام   النمو  معدل  جاء  الناتج  .  في  حدود 
نتالمحل اإلجمالي  للنشي  الطفیف  التحسن  اط یجة 

في   الغربیة  االقتصادي  نمواً الضفة  سجل  الذي 
المائة1بنسبة   عام  في  واستقرار 2019خالل   ،

نفس  خالل  غزة  قطاع  في  اإلجمالي  المحلي  الناتج 
الصع.العام ظل  االقتفي  تواجھ  وبات  التي  صادیة 

الناتج  القطاع فية  ھم قطاع غزة تراجعت نسبة مسا
اإلا الما18حوالي إلى  جمالي  لمحلي  عام  ئةفي 

38حوالي  تبلغ  بعد أن كانت حصة القطاع  ،2019
المائة مباشر  1994عام  في  وبشكل  انعكس  مما   ،

اإلجمالي   المحلي  الناتج  من  الفرد  نصیب  في  على 
لیص الفرقطاع غزة  الغربیة بح نصیب  الضفة  د في 

ة.قطاع غزأضعاف نظیره في 3أكثر 

واالستثمار االستھالك 

، واعتماد األسواق على ن ضعف القاعدة اإلنتاجیةإ
ردة، وانحیاز رؤوس األموال والعمالة لسلع المستوا

ثالث  الفصل ال
عشر




