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البلدان  تواجه  التي  �سعوبة  االأكرث  التحديات  اإحدى  الطبيعية  الرثوات  وت�سيري  ال�سغل  فر�س  خلق  يعد 

املتو�سطية. منذ بداية الربيع العربي يف فرباير 2011، تفاقمت هذه الق�سايا باملطالبة املتزايدة بعدالة 

اجتماعية اأكرب والتخفيف من وطاأة الفقر املدقع. 

 مينح النمو املراعي العتبارات البيئة �سبيل لتحقيق التنمية امل�ستدامة عن طريق تعزيز اإنتاجية الرثوات 

الطبيعية واحليلولة دون التبعات االجتماعية ال�سلبية نتيجة للتدهور البيئي. بعبارة اأخرى، ميكن لوقف 

التدهور البيئي اأن يح�سن من الرفاه االجتماعي وامل�ساعدة على خلق فر�س لل�سغل. بهذه الكيفية، ميكن 

للنمو املراعي العتبارات البيئة اأن يجلب منافع م�سرتكة. هذا ينطبق على كل املعمورة، لكن على البلدان 

املتو�سطية بوجه خا�س، حيث كانت الرثوات الطبيعية كاملاء واملناطق ال�ساحلية حمل �سغط مكثف منذ 

القدمي. وعليه، ويف غياب عمل �سريع، �سيكرب ال�سغط، خا�سة مع تفاقم ندرة املياه ب�سبب التغري املناخي 

وتل�سي التنوع البيئي. 

ب�سفته م�سهل للحوار بني االأطراف الفاعلة املحلية والدولية، يعترب مركز مر�سيليا  للتكامل املتو�سطي يف 

موقع جيد للإ�سهام يف التحول نحو منو مراعي العتبارات البيئة يف املنطقة، من خلل ترقية الدرا�سات 

املراعي  النمو  لرتقية  الف�سلى  للممار�سات  وكيف ميكن  التي مت حتقيقها  امل�سرتكة  املنافع  تك�سف  التي 

العتبارات البيئة اأن يتم تكرارها اأو اأن يتم تكييفها يف دول اجلوار.

يعد التقرير املتو�سطي 2012 : نحو منو مراعي العتبارات البيئة يف البلدان املتو�سطية نتاج م�سار تعاوين 

وت�ساوري دعي اإليه �سناع القرار ال�سيا�سي على امل�ستوى الوطني، وال�سركاء واخلرباء واالأطراف الفاعلة 

تاأكدت  حيث  املنطقة.    تواجهها  التي  بالق�سايا  املتعلقة  والتطلعات  اخلربات  لتبادل  اخلا�سة  املحلية 

العمومي واخلا�س  القطاعني  القرار يف  الق�سايا يف تقرير من�سور من قبل �سناع  تلك  احلاجة ملناق�سة 

خلل امل�ساورات املحلية واالإقليمية. اإذ تقت�سي معاجلة حتد منو متعدد االأبعاد يف �سياق بيئة طبيعية ه�سة، 

تعاونا وتن�سيقا وتدابري اأكرث �سمولية.  

اإن الهدف من تقرير كهذا هو تبادل اخليارات االقت�سادية امل�ستدامة مع �سناع القرار وتقدمي براهني 

البيئة ميثل فر�سة رائعة  اأن النمو املراعي العتبارات  البلدان املتو�سطية على  من التجارب احلديثة يف 

على  الرتكيز  2012، عرب  املتو�سطي  التقرير  االجتماعي. مينح  االن�سجام  وترقية  ال�سغل  مواطن  خللق 

قطاعات معينة، بع�س امل�سارات الواعدة لتحقيق النمو االقت�سادي امل�ستدام يف املنطقة. اإن الهدف الذي 

يبتغيه فريق التقرير هو فتح النقا�س وتوجيه دعوة للعمل على  امل�ساكل البيئية. لدينا فر�س حقيقية ل�سنع 

م�ستقبلنا،  لكن يجب اأن ن�سمم نهجا خمتلفا عن ذلك الذي �سلكناه من قبل، ويجب اأن نفعل ذلك االآن. 

مات�س كارل�سن، مدير 

مركز مر�سيليا  للتكامل املتو�سطي
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)�سي  املتو�سطي  للتكامل  مر�سيليا   مركز  طرف  من  من�سور  وهو   ،2012 املتو�سطي  التقرير  اإ�سدار  مت 

االأوربي  والبنك  للتنمية،  الفرن�سية  الوكالة  بال�سراكة مع  الدويل  البنك  بقيادة  اأي(، من قبل جممع  اأم 

لل�ستثمار واملخطط االأزرق )برنامج االأمم املتحدة للبيئة/خطة عمل البحر االأبي�س املتو�سط/ املركز 

االإقليمي للن�ساط( واملنتدى االأورومتو�سطي ملعاهد العلوم االقت�سادية.   ويف جمهود يرمي جلمع الوثائق 

احلاالت   درا�سات  لتحديد  واالإقليمية  الوطنية  امل�ساورات  من  �سل�سلة  املجمع  نظم  بالتقرير،  املتعلقة 

وجتارب االأطراف الفاعلة ذات ال�سلة مع الق�سايا املتعلقة بالبيئة والنمو يف بلدان جنوب و�سرق املتو�سط. 

وا�ستفاد الفريق من الكثري من التعليقات والن�سائح من قبل ما يناهز 300 �سانع قرار �سيا�سي، وخوا�س، 

واأكادمييني �ساركوا يف امل�ساورات وان�سموا ملجموعة افرتا�سية )e-community( اأن�سئت خدمة مل�سار 

امل�ساورات. ومبا اأن التقرير يقف على التجارب املحلية، فاإنه متجذر يف املمار�سات الف�سلى املتو�سطية. 

ومت تن�سيق اإعداد التقرير من قبل فريق يراأ�سه جيل بيبيني، خمت�س بيئي رفيع امل�ستوى )البنك الدويل( 

مع جان-با�سكال با�سينو، خمت�س رفيع امل�ستوى يف االقت�ساد )خبري بالبنك الدويل(، وفريديريك بلن، 

خمت�س رفيع امل�ستوى يف االقت�ساد )املنتدى االأورومتو�سطي ملعاهد العلوم االقت�سادية(. ومت هذا امل�سار 

باإ�سراف عام ال�سيد مات�س كارل�سن، مدير مركز مر�سيليا  للتكامل املتو�سطي، جنيد اأحمد، مدير قطاعي 

MNSSD(، ولوي�س  التنمية امل�ستدامة منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال افريقيا  )البنك الدويل / ق�سم 

كون�ستانتينو وهوناي كيم، م�سريين قطاعيني )البنك  الدويل// ق�سم التنمية امل�ستدامة منطقة ال�سرق 

  .)MNSSD  االأو�سط و�سمال افريقيا

ومت تلقي امل�ساهمات من قبل هالة  اأبو علي، �سليمان بدراين، جوليان هانوتو )خرباء على م�ستوى املنتدى 

االأورومتو�سطي ملعاهد العلوم االقت�سادية(، وكو�ستا�س ت�ساكا�س )املنتدى االأورومتو�سطي ملعاهد العلوم 

االقت�سادية(؛ �سارة فرينانديز، هيوغي�س رافينيل، ناتايل رو�سي وديديي �سوزاد )Plan Bleu(؛ هند 

بوحيا، ماريون دوفي�س، �سارلوت دو فونتوبري، يو�سف كوكوغلو، توما�س الغرواد-�سيغو، اأنيل ماركاندايا 

اأي�سا التعقيبات التي وردت من قبل النظراء  وجون لوي فيرب )خرباء بالبنك الدويل(. ويثمن الفريق 

املراجعني بالبنك الدويل : دتن بيلر، ميلن برامبات، ح�سني �سلل، ماريان يف، كارولني فروند، غلن-

ماري الجن ومي�سيل تومان. ن�سر التقرير من قبل �ستيفن كينيدي )خبري بالبنك الدويل(. 

اأع�ساء  من  تلقاها  التي  الثمينة  للتعقيبات  عرفانه  عن  يعرب  اأن   2012 املتو�سطي  التقرير  فريق  ويود 

عطا  اأبو  نتايل  امل�سار:  من  خمتلفة  مراحل  على  ا�ست�سارتهم  متت  الذين  واخلرباء  التوجيهية  اللجنة 

)البنك الدويل(، ثيريي التراي )الوكالة الفرن�سية للتنمية(، مرييام لين�سرت )منظمة التعاون والتنمية 

االقت�سادية(، �سريجيو مارغولي�س )البنك الدويل(، دانييل اأوتولينغي )بنك اال�ستثمار االأوربي(، فالريي 

جو�سيلني  االأوربي(،  اال�ستثمار  )بنك  ري�س  اأرمن   ، للتنمية(  الفرن�سية  )الوكالة  روجا  ودومينيك  ريبو 

فوكلن )الوكالة الفرن�سية للتنمية( وك�سافييه فين�سون )البنك الدويل(.  

كما يود الفريق اأن يربز اإ�سهام اأع�ساء فريق عمل املجتمع املدين الذي اأثرى التقرير بالتو�سيات: حلمي 

اأبو لي�س )م�سر(، ناديا اأبو يحي الوتن )االأردن(، كري�ستيان اأفريو�س )فرن�سا(، �سهام اأيو�س )املغرب(، 

�سليمان بدراين )اجلزائر(، علء عز )م�سر(، الكوفو�س كانولي�س )اليونان(، وافق غري�س )م�سر(، 

جيلينا نيزيفيك )موننينيغرو(، روبي ناتان�سون )اإ�سرائيل(، األدو رافازي دوفان )اإيطاليا(، حممد �سليم 

)ال�سفة الغربية(،  و�سبيل �سيزير اإيرالب )تركيا(. 
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حـــــول ال�سركـــــــــاء

يعد مركز مر�سيليا للتكامل املتو�سطي، الذي اأن�سئ �سنة 2009 اأر�سية برامج متعددة ال�سركاء م�سممة 

لت�سجيع التفكري امل�ستقبلي يف املنطقة املتو�سطية. ي�سعى مركز مر�سيليا للتكامل املتو�سطي للعمل كو�سيط 

نزيه مع االأطراف الفاعلة يف املنطقة، من خلل االإ�سهام يف حوار بناء تكون فيه املعارف واخلربات يف 

واملياه”  البيئة  “جممع  نتاج   2012 املتو�سطي  التقرير  يعترب  ال�سائعة.  بامل�ساكل  املتعلقة  خدمة احللول 

التابع للمركز من اأجل التكامل املتو�سطي. حيث ا�ستفاد التقرير من املعلومات التي تلقاها البنك الدويل 

من اخلرباء وامل�ست�سارين املنخرطني يف جممع البيئة واملياه والربامج االأخرى التابعة للمركز من اأجل 

املتو�سطي  التكامل  اأجل  من  باملركز  للزملء  امتنانه  عن  يعرب  اأن  الفريق  ويود  املتو�سطي.  التكامل 

لدعمهم امل�ستمر وم�ساندتهم، ال�سيما �سمية دريو�س و�سالومي دوفور.    

الفقر  وطاأة  من  التقلي�س  يف  مهمتها  تتمثل  التنمية.  لدعم  عامة  وكالة  للتنمية  الفرن�سية  الوكالة  تعد 

الب�سرية  منها  ت�ستفيد  التي  العاملية  ال�سلع  وحماية  امل�ستدام  االقت�سادي  للنمو  والرتويج  واللم�ساواة، 

على  واحلفاظ  واالأوبئة  املناخي  التغري  �سد  الكفاح  على  العاملية  ال�سلع  حماية  مهمة  وتنطوي  قاطبة. 

التنوع البيئي وترقية امل�سوؤولية االجتماعية والبيئية وتوفري امل�ساعدات للبلدان التي اأ�سعفتها ال�سراعات 

واحلروب اأو الكوارث الطبيعية. 

الدول االأع�سـاء  االأوربي. ي�ساهم فيها  تابعة للحتاد  االأوربي فيعد موؤ�س�سة متويل  اأما بنك اال�ستثمــار 

الـ 27 يف االحتاد حيث يت�سكل راأ�سمال امل�سرف من اإ�سهاماتهم. بالن�سبة لدور بنك اال�ستثمار االأوربي 

االأوروبي  اال�ستثمار  بنك  ين�سط  اال�ستثمارية.  امل�ساريع  لدعم  املدى  طويل  التمويل  توفري  يف  فينح�سر 

خارج االحتاد االأوربي يف اأكرث من 150 بلدا مبا يف ذلك الدول ال�سريكة يف املتو�سط، اإذ يعمل على بناء 

القطاع اخلا�س،  )تطوير  التنموية  ال�سيا�سات  وتنفيذ  االأوربي  للتعاون اخلارجي للحتاد  املالية  اللبنة 

البنية التحتية، توفري االأمن الطاقوي، والتنمية امل�ستدامة للمحيط.( 

فيما يتعلق باملخطط االأزرق، فهو منظمة فرن�سية غري حكومية و�سريك يف التعاون البيئي االإقليمي يف اإطار 

خمطط العمل املتو�سطي التابع لربنامج االأمم املتحدة البيئي. ويوفر املخطط االأزرق املعلومات واملعارف 

امل�ستدامة يف  التنمية  وق�سايا  البيئية  املخاطر  اأخرى بخ�سو�س  فاعلة  واأطراف  القرار  �سناع  الإخطار 

املتو�سط، و�سياغة �سيناريوهات م�ستقبلية لتوجيه �سناع القرار. 

1997 ليرت�سم وجودها  العلوم االقت�سادية فهو �سبكة تن�سط منذ  وعن املنتدى االأورومتو�سطي ملعاهد 

�سنة 2005. وي�سم اأع�ساء ال�سبكة اأكرث من 90 مركز بحث يف العلوم االقت�سادية، ميثلون ال�سركاء الـ37 

يف ت�سريح بر�سلونة. يخ�سع املنتدى االأورومتو�سطي ملعاهد العلوم االقت�سادية للتن�سيق امل�سرتك للمعهد 

اأ�س�س  على  تو�سيات  لتوفري  املركز  يهدف  )م�سر(.  االقت�سادي  البحث  ومنتدى  )فرن�سا(  املتو�سطي 

االأبحاث تتعلق بالق�سايا االقت�سادية واالجتماعية يف املتو�سط. 
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الأهــــداف، 

الر�سائـــــل،
ملخ�سات الف�سول

تعد العلقة بني البيئة واالقت�ساد عن�سرا اأ�سا�سيا يف جمابهة التحديات التي تواجه البلدان 

املتو�سطية. فمن خلل تعزيز مكانة البيئة يف ال�سيا�سات االقت�سادية وترقية برنامج منو 

مراعي العتبارات البيئة على امل�ستويني الوطني واالإقليمي، ميكن للبلدان اأن تقوي من النمو 

االقت�سادي وتخلق فر�س ال�سغل والعدالة االجتماعية والت�سيري امل�ستدام للموارد الطبيعية. 

لكن االنتقال لنمو مراعي العتبارات البيئة يقت�سي جمموعة من ال�سيا�سات ال�ساملة باالإ�سافة 

اإىل �سراكات قوية بني القطاعني العام واخلا�س. 
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1  اأن�سئ املركز من اأجل التكامل املتو�سطي، الذي يتخذ من مر�سيليا مقرا له، �سنة 2009 من قبل حكومات م�سر وفرن�سا واالأردن ولبنان واملغرب وتون�س مبعية بنك اال�ستثمار االأوربي. يهدف املركز من اأجل التكامل املتو�سطي 
لدعم التنمية امل�ستدامة من خلل اإتاحة الو�سول للمعرفة. ويتمثل الهدف االأ�سا�سي للمركز يف ا�ستك�ساف ال�سيا�سات اخل�سراء الكفيلة مب�ساعفة العائدات االقت�سادية والبيئية على حد �سواء عن طريق خمتلف الربامج، منها 

التقرير املتو�سطي 2012 هذا .  

يعرف  ما  )اأو  البيئة  وحماية  لتح�سني  امل�سممة  لل�سيا�سات  ميكن 

اأن تولد منافع جمة اجتماعية واقت�سادية  ب”ال�ضيا�ضات اخل�ضراء”( 

ن�ساطات تعالج  متبادلة )“منافع م�سرتكة”(، ال�سيما عندما جتتمع مع 

االقت�سادي  للأداء  ميكن  االقت�ساد.  يف  اأخرى  اأ�سا�سية  هيكلية  م�ساكل 

االعتبارات  اإدراج  خلل  من  يزدهر  اأن  االجتماعي  وللرفاه  يتح�سن  اأن 

البيئية يف التخطيط القطاعي والتخطيط ما بني القطاعات. وبطبيعة 

اأي م�سار كهذا �سي�سفر عن رابحني وخا�سرين. لكن  برناجما  احلال فاإن 

مراعيا العتبارات البيئة من�سف ميتاز بكونه يركز على ال�سيا�سات التي 

جتلب فوائد تتجاوز بكثري ما تكلفه.  

يعد  الذي   ،2012 املتو�سطـي  التقرير  بها  جاء  التي  الر�سالة  هي  هذه 

من  الفاعلة  واالأطراف  اخلرباء  فيه  اأ�سرك  ت�ساوري  مل�سار   )i( نتاجا 

بلدان ال�سفاف ال�سرقية واجلنوبية وال�سمالية للمتو�سطـ، و)ii( مراجعة 

عميقة للأدبيات. 

العائدات  البلدان املتو�سطية، مو�سحا  الناجحة يف  التجارب  التقرير  يفح�س 

يف  التنموي  الربنامج  يف  للبيئة  االأولوية  اإعطاء  من  تتاأتى  التي  االجتماعية 

تثمر  التي  ال�سيا�سات  حتديد  اأجل  من  الو�سطى،  احللول  ومراجعة  املنطقة 

اأو�ساط �سناع  النقا�س يف  اأي�سا الإثراء  التقرير  الفوائد. يهدف  اأكرب قدر من 

بالنمو  املتعلقة  املحتملة  واال�ستثمارات  ال�سيا�سات  حول  ال�سيا�سي  القرار 

املراعي العتبارات البيئة، وحول مزيج من ال�سيا�سات الكفيلة بتوفري اأكرب حظ 

2012 على  املتو�سطي  التقرير  ال�سيا�سات اخل�سراء. ينطوي  مل�ساعفة فوائد 

تقييم لنقاط القوة الوطنية وعلى اأولويات العمل البيئي. 

للمتو�سط  واجلنوبية  ال�سرقية  ال�سفتني  يف  امل�ستفيدة  البلدان  مع  بالتعاون 

املتو�سطي  للتكامل  مر�سيليا   مركز   و�سع  الرئي�سيني،  ال�سركاء  مع  وبالتعاون 

اإطار برنامج �سامل – برنامج البيئة واملياه - يعترب التقرير املتو�سطي 2012 

اإحدى مكوناته. ويعالج برنامج البيئة واملياه الق�سايا املتعلقة باملوارد الطبيعية، 

يتمثل  املناخي.  والتغري  واخلطرية،  ال�سلبة  النفايات  االأرا�سي،  تدهور 

التنمية  برامج  البيئية يف  الق�سايا  لدمج  روؤية م�سرتكة  توفري  العام يف  هدفه 

 .1 
االقت�سادية للبدان املتو�سطية
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الأهــــــــــــداف

التو�ضيـــــات

والر�سائـــــل االأ�ســا�سيـــــــة

مربرات تبني برامج النمو املراعي 

العتبارات البيئة     

بتبني   )SEMCs( املتو�سط  و�سرقي  جنوبي  بلدان  تطالب   .1
املراعي  النمو  يوفر   .)2011 )جلل  جديد  وتنمية  منو  براديغم 

فر�ص  وخلق  االقت�سادي  النمو  الإنعا�ص  فر�سة  البيئة  العتبارات 

يرتكز  �سيا�سي  لربنامج  ميكن  االجتماعية.  العدالة  توفري  مع  ال�سغل 

التنموية  االأهداف  ي�ساهم يف حتقيق  اأن  البيئة  املراعي العتبارات  النمو  على 

الطبيعية  الرثوات  اإنتاجية  رفع  املتو�سط من خلل  و�سرقي  بلدان جنوبي  يف  

يوؤثر  والذي  البيئي،  للتدهور  ال�سلبية  االآثار  وتخفي�س  اأخرى  اإنتاجية  وعوامل 

يف  ال�ساكنة  من  ه�سا�سة  االأكرث  الفئة  وعلى  االأ�سر  اأفقر  على  �سيء  ب�سكل 

اأن تولد منافع م�سرتكة  املنطقة. ميكن لل�سيا�سات اخل�سراء امل�سممة بعناية 

�سريعة. باالإ�سافة اإىل االأرباح طويلة املدى واملبا�سرة من الت�سيري البيئي، كما 

ال�سيا�سات  تنفيذ  ال�سغل عند  اإنتاجية �سافية وخلق ملواطن  اأرباح  توقع  ميكن 

مع  البيئية  ال�سيا�سات  ترافقت  ما  اإذا  خا�س  بوجه   هذا  ويتحقق  اخل�سراء. 

ن�ساطات مكملة تعالج امل�ساكل الهيكلية االأ�سا�سية يف االقت�ساد. 

حتقيق  اإىل  البيئة  العتبارات  املراعي  النمو  �سيا�سات  تهدف   .2
جناعة ونظافة ومرونة اأكرب يف ا�ستخدام املوارد يف عمليات النمو 

التدهور  يقلل  اإذ   .)2012 الدويل  )البنك  بال�سرورة  عرقلته  دون 

وخلق  االقت�سادية  الكفاءة  يعوق  كما  املنطقة  يف  احلياة  جودة  من  البيئي 

النمو  �سيا�سات  تهدف  ذلك،  من  النقي�س  على  النمو.  وفر�س  ال�سغل،  فر�س 

املراعي العتبارات البيئة اإىل تعزيز التنمية االقت�سادية والعدالة االجتماعية، 

  .)Halgatte and others 2011( بالبيئة  امل�سا�س  دون  وال�سمولية، 

قدر  اأق�سى  لتحقيق  البيئة  العتبارات  املراعي  النمو  �سيا�سات  ت�سميم  ميكن 

التكاليف  االإمكان عن  قدر  للتعوي�س  وذلك  الق�سري  املدى  على  املكا�سب  من 

ال�سيا�سات  هذه  ت�سمم  اأن  ميكن  اأخرى،  وبعبارة  مقدما.  بالتحول  املرتبطة 

مواجهة  على  االإ�سرار  من  تزيد  اأن  ميكن  فاإنها  منه.  مفر  ال  حتكيم  الجراء 

ال�سدمات اخلارجية وميكن جعلها متلئمة مع غريها من االأهداف الهامة يف 

ال�سيا�سة الوطنية.  



واالقت�سادية،  البيئية  ال�سيا�سات  بني  التوفيق  العاجل  من   .3
يف  اإنتاجية  االأكرث  االإيكولوجية  النظم  مرونة  على  للحفاظ 

املنطقة ولقلب اآثار التدهور البيئي احلايل. اإن تداعيات التنمية غري 

يكون  حيث  املتو�سط،  االأبي�س  البحر  منطقة  يف  �سيما  ال  وخيمة  امل�ستدامة 

الرفاه  على  �سلبي  تاأثري  املزمن(  املياه  نق�س  )وخا�سة  الطبيعية  للظروف 

الفريد واملهدد يف  االإيكولوجي  النظام  اإن  والن�ساط االقت�سادي.   االجتماعي 

املنطقة يدعم �سبل معي�سة املليني من النا�س، لي�س فقط من خلل الزراعة 

واملزارع ال�سمكية، والغابات، ولكن اأي�سا من خلل جذب ال�سياح الدوليني اأكرث 

مثل  رئي�سية  قطاعات  البيئي  التدهور  يهدد  العامل.  اأخرى يف  منطقة  اأي  من 

 Croitoru & Sarraf( ال�سياحة، التي تعتمد عليها كثري من بلدان املنطقة

2010؛ Larsen 2010(.  يوفر قطاع ال�سياحة مثاال جيدا على العلقة بني 
االقت�ساد والبيئة، حيث يعد هذا القطاع من العنا�سر االأ�سا�سية يف اقت�سادات 

بلدان جنوبي و�سرقي املتو�سط، حيث ميثل معظم الفائ�س املعادل لـ 22 مليار 

دوالر يف املنطقة يف جمال جتارة اخلدمات، مما يجعله ي�سكل ن�سف العجز 

التجاري االإجمايل لنف�س املجموعة من البلدان) املنتدى االأورومتو�سطي ملعاهد 

يف  قيمة  االأكرث  الطبيعية  املوجودات  بع�س  ولكن   )2007 االقت�سادية  العلوم 

منطقة البحر االأبي�س املتو�سط   تواجه خطر تدهور ال رجعة فيه ميكن اأن يوؤثر 

رفاهية  على  بالتايل  ويوؤثر  وامل�ستقبل  احلا�سر  يف  االقت�سادي  االزدهار  يف 

ال�سكان املحليني. على وجه اخل�سو�س، فاإن املناطق ال�ساحلية العذراء، التي 

توفر  والتي  العالية  امل�سافة  القيمة  ذات  ال�سياحية  االأن�سطة  تدعم  اأن  ميكن 

عمالة هائلة، مهددة باآثار التنمية غري املن�سبطة.

االأهداف  بني  ومفا�سلت  �سعبة  خيارات  القرار  �سناع  يواجه  قد   .4
متوفرة  امل�سرتكة  املنافع  جلني  الفر�ص  ولكن  والبيئية،  االقت�سادية 

اأي�ضا. اإذ ميكن لل�سيا�سات البيئية ال�سليمة اأن ت�ساعد على حل امل�ساكل االقت�سادية 

مثل االزدحام يف املدن، والظروف ال�سحية املرتبطة بتلوث الهواء واملاء، وانخفا�س 

اأي�سا  حتكيمات، خا�سة مع  البيئية تتطلب  ال�سيا�سات  الزراعية. ولكن  االإنتاجية 

مرور الوقت. ال ميكن لبع�س التحكيمات اأن تقابلها منافع م�سرتكة فيتطلب ذلك 

خيارات �سعبة من وا�سعي ال�سيا�سات. يحدد التقرير املتو�سطي 2012 عدة اأنواع 

من الفر�س. يف الوقت احلا�سر، ت�ستخدم املوارد الطبيعية مثل املياه والطاقة ب�سكل 

غري فعال، ويرتتب عن ذلك تكاليف اقت�سادية وبيئية على حد �سواء. با�ستخدام 

اأكرث كفاءة، من املمكن جلب منافع بيئية واقت�سادية، وخلق فر�س  املوارد ب�سكل 

عقبات  على  التغلب  النجاعة  من  اأكرب  قدر  حتقيق  ي�ستلزم  واحد.   اآن  يف  ال�سغل 

اأن  ميكن  التي  الفوائد  بع�س  يوجد  ولكن  كبرية،  واقت�سادية  و�سيا�سية  موؤ�س�سية 

تتحقق ب�سرعة، كما ت�سهد بذلك التجارب الناجحة الواردة يف التقرير.  

االأ�سول  اإدارة  متثل  كبرية.  تكون  اأن  امل�سرتكة  للمنافع  ميكن   .5
الطبيعية فر�سا هامة حلماية البيئة، وخلق فر�ص ال�سغل، وانخفا�ص 

تكاليف الت�سغيل. على �سبيل املثال، ميكن لرتكيب الهياكل االقت�سادية طاقويا 

على املباين اجلديدة )مبا يف ذلك االأ�سطح املعزولة، واجلدران، والنوافذ( بحلول 

2030 تقليل تكاليف الطاقة وانبعاثات ثاين اأك�سيد الكربون، كما ميكن من  عام 

خلق ما يقدر بنحو 1.3 مليون وظيفة يف قطاع البناء، والت�سييد وال�سيانة يف بلدان 

الت�سرب  من  يعترب احلد  كما   .)Plan Bleu 2011( املتو�سط و�سرقي  جنوبي 

من �سبكة توزيع املياه ملنع اال�ستغلل املفرط للمياه اجلوفية اأي�سا من بني تدابري 

 Plan Bleu( احلاالت   درا�سات  خلل  من  برزت  التي  فعالية  االأكرث  الت�سيري 

2010(. ميكن لتح�سني الولوج اىل املياه يف املناطق احل�سرية التي لديها يف الوقت 
احلا�سر اأقل ن�سبة تزويد باملياه )اأقل من 50 لرتا يف اليوم للفرد الواحد( اأن يوؤدي 

اإىل فوائد كبرية بيئية و�سحية، ويف حالة االأردن مثل و�سلت ن�سبة املنفعة/التكلفة 

اإىل 2:1 )املنظمة العاملية لل�سحة/برنامج االأمم املتحدة للبيئة 2008(. واأخريا، 

اإدارة النفايات ومراقبة تلوث املياه واجلو اأن تثمر نتائج  ميكن ل�سيا�سات حت�سني 

اإيجابية مع احلد االأدنى من اجلهد. 

6. يف التخطيط احل�سري ويف اإدارة املناطق ال�ساحلية، ميكن التعاطي 
العمراين على  الزحف  يتعدى  التوزيعية املعتربة.   التحكيمات واالآثار  مع 

االأرا�سي اخل�سبة التي تعاين بالفعل من تناق�س، كما يتعدى على املناطق ال�ساحلية 

التي لديها طاقات عالية يف جمال ال�سياحة امل�ستدامة. ولكن ميكن احل�سول على 

على  توؤثر  التي  احلوافز  تقدمي  خلل  من  املناطق  هذه  يف  حتى  امل�سرتكة  املنافع 

�سلوك املتعاملني اخلوا�س يف االجتاهات املطلوبة. على �سبيل املثال، فمن املمكن 

فر�س �سريبة مرتفعة على القيم العقارية عند منح رخ�س البناء، كما هو ال�ساأن 

بالن�سبة مل�سروع عمان.  توفر مثل هذه ال�سريبة حوافز للحد من التدهور البيئي، 

بينما تعمل على توليد املوارد املالية اللزمة الإ�ساعة االخ�سرار يف عمان واملحافظة 

التكتل  اآثار  اإن  الرتاثية )بيوريجارد وماربيلريو-كولومينا2011-(.  املناطق  على 

االقت�سادي  للنمو  حمركات  مبثابة  تعد  اإذ  مة  قيِّ الرئي�سية  احل�سرية  املناطق  يف 

وخلق فر�س ال�سغل )البنك الدويل 2009اأ(. حيث ميكن لل�سيا�سات التي تتوخى 

تعزيز الرتكيز اأن متنع وتخفف من االآثار البيئية ال�سلبية للتح�سر مع احلفاظ على 

الرفاهية وعلى اأهداف النمو. 

اإال  وامل�ستقبلية  الوظائف احلالية  فقدان  احتمال  من  الرغم  على   .7
اإنتاج  على  القدرة  لديها  البيئة  العتبارات  املراعي  النمو  �سيا�سات  اأن 

ربح �ساف يف الوظائف، مع احلفاظ على العديد من الوظائف القائمة 

اأي�ضا. يتوقف االأثر ال�سايف لل�سيا�سات اخل�سراء على الوظائف على التوازن بني 

خلق فر�س ال�سغل والق�ساء على مواطن ال�سغل. وميكن ت�سميم �سيا�سات تتوخى 

حتقيق اأق�سى قدر من فر�س ال�سغل والتقليل من  فقدان فر�س ال�سغل- على �سبيل 

املثال، من خلل تنفيذ اإطار موؤ�س�سي �سليم خللق فر�س ال�سغل. حيث ت�سري االأدلة يف 

البلدان املتقدمة اإىل اأن القوانني وال�سرائب البيئية امل�سممة ت�سميما جيدا لي�س لها 

بال�سرورة تاأثري �سلبي على القدرة التناف�سية ومواطن ال�سغل، ولكن ميكن اأن يكون 

sلها يف الواقع اأثر اإيجابي عندما تتمف�سل ب�سكل جيد مع غريها من ال�سيا�سات. و

تظهر النتائج التجريبية اآثارا غام�سة ال�سرتاتيجيات النمو املراعي العتبارات البيئة 

على مواطن ال�سغل، مما يعني باأن هناك مكا�سب اأحيانا لكنها م�سحوبة بتحديات 

خا�سة على املدى الق�سري. وقد �سلط ال�سوء على هذه املكا�سب يف تقريرين حديثني 

 )AFED 2011( سدرا يف املنطقة، اأحدهما عن املنتدى العربي للبيئة والتنمية�

 .)CESRM 2012( واالآخر عن املجل�س االقت�سادي واالجتماعي للمملكة املغربية

ت�سري بع�س الدرا�سات احلديثة، يف ظل �سيناريوهات تفاوؤلية، اإىل اأن �سايف املكا�سب 

املهمة ميكن اأن ي�سل اإىل 10 يف املائة من اإجمايل الوظائف املطلوبة يف بلدان جنوبي 

االأورومتو�سطي  )املنتدى  الدميوغرافية  االجتاهات  ال�ستيعاب  املتو�سط  و�سرقي 

ملعاهد العلوم االقت�سادية 2011، برنامج االأمم املتحدة البيئي 2011(. ومع ذلك، 

ال�سيا�سات  ترتبط  اأن  يتطلب  حقيقية  وظائف  اإىل  املحتملة  الوظائف  حتويل  فاإن 

اخل�سراء باإجراءات تكميلية ملعاجلة الق�سايا الهيكلية يف �سوق العمل.

8. ينبغي تقا�سم جتارب البلدان التي تعالج التحديات البيئية وذلك 
ق�سد تعاط اأف�سل مع التحديات امل�سرتكة التي تواجه البيئة يف بلدان 

البحر االأبي�ص املتو�سط. من خلل االعتماد على املوؤ�سرات احلالية املختلفة، 

ميكن حتديد نقاط القوة واالأولويات الوطنية، بدءا من القوانني املتعلقة باملبيدات 

و�سوال اإىل حماية البحار يف ال�سفتني اجلنوبية وال�سمالية للبحر االأبي�س املتو�سط 
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حتقيـــق التحـــول نحو اقت�ساد ومنو 
مراعيني العتبارات البيئة    

الرهانــــــــات والفـــــــــر�س



على حد �سواء. ميكن اأن يعتمد تقييم اأكرث دقة على موؤ�سرات تو�سع خ�سي�سا لهذا 

الغر�س)منظمة التعاون والتنمية االقت�سادية 2012-2011(. والأن املنطقة كلها 

تتقا�سم بع�س االأولويات، على وجه اخل�سو�س، تلك التي تتعلق بتلوث الهواء واإدارة 

يجدر  ال�سيئة.  املمار�سات  وجتنب  االإيجابية  التجارب  تكرار  بالتايل  ميكن  املياه، 

جلب انتباه كل من ال�سلطات العمومية واجلهات اخلا�سة بوجه خا�س، اإىل العواقب 

يف    ال�ساحلية  املناطق  اإدارة  و�سوء  بيئيا،  ال�سارة  للإعانات  االأمد  طويلة  املحتملة 

�سمال البحر املتو�سط التي توؤثر على ال�سياحة واملزارع ال�سمكية.

عن  ت�سفر  �سوف  البيئة  العتبارات  مراعي  منو  اأجندة  اأي  الأن   .9
لتخفيف  للتعوي�ص  اآليات  و�سع  ال�سروري  من  وخا�سرين،  رابحني 

القبول  وت�سهيل  �سلبيا  تتاأثرا  التي  القطاعات  يف  اال�سطراب  حدة 

الريعية  ال�سلوكيات  اإن  اخل�سراء.  ال�سيا�سات  اإىل  للتحول  االجتماعي 

الرا�سخة هي ال�سبب الرئي�سي لتدهور البيئة. غري اأن �سعوب بلدان جنوبي و�سرقي 

املتو�سط اأظهرت بو�سوح ا�ستعدادها لتعديل الو�سع القائم. اإن عمق التاأييد ال�سعبي 

يتيح فر�سة للتحول اإىل النمو املراعي العتبارات البيئة، �سريطة اإمكانية العثور على 

طرق لتقليل املعار�سة املحتملة من طرف اخلا�سرين، وحملهم على ت�سور مكا�سب 

طويلة االأمد وبالتايل دعم ال�سيا�سات اخل�سراء.

البيئة ال  املراعي العتبارات  النمو  10. بع�ص اخلطوات االأولية نحو 
تتطلب موارد مالية جديدة. لي�س التخل�س التدريجي من احلوافز ال�سارة، 

باملهمة  اجتماعيا،  والرجعي  اقت�ساديا،  واملكلف  بالبيئة  امل�سر  الوقود  دعم  مثل 

ال�سهلة. لكن اإذا ما نفذت هذه االإ�سلحات، �سيتم االفراج عن اأموال عمومية معتربة 

وهو اأمر جيد بالن�سبة للحكومات التي تواجه قيودا يف امليزانية. من خلل �سيا�سات 

متكاملة مثل التحويلت النقدية، ميكن اإجراء مثل هذا التغيري دون اإحلاق ال�سرر 

بالفقراء. اإن االإ�سلحات التي م�ست دعم اأ�سعار النفط يف اإندوني�سيا واإيران هي من 

بني اأف�سل االأمثلة على هذه العملية )�سندوق النقد الدويل 2011(. وب�سورة اأعم، 

تعد ال�سرائب البيئية، واآليات ال�سوق والقواعد واملعايري، والقوانني من بني االأدوات 

التي ال تتطلب موارد مالية �سلفا. 

11. ميكن للتعاون االإقليمي وال�سراكات بني القطاعني العام واخلا�ص اأن 
ت�ساعد على تعبئة التمويل االإ�سايف اللزم لتنفيذ اأجندة منو مراعي 

التي  درا�سات احلاالت  امل�سجلة يف  التجارب  ت�سري  �ساملة.  البيئة  العتبارات 

خل�سها التقرير املتو�سطي 2012 اإىل اأنه من املرجح اأن ت�ستقطب بع�س امل�ساريع 

الدعم من اجلهات املانحة املتعددة االأطراف اأو الثنائية؛ اأما امل�ساريع االأخرى، مثل 

توليد الطاقات املتجددة، فهي مر�سحة ال�ستقطاب امل�ستثمرين من القطاع اخلا�س 

املحلي اأو االأجنبي. قد يكون من املتوقع احل�سول على متويل اإ�سايف وا�سع النطاق 

الإدارة النفايات البلدية ال�سلبة واملبادرات يف جمال النجاعة الطاقوية والطاقات 

املتجددة من خلل اآليات متويل مبتكرة. ميكن ملتعاملي القطاع اخلا�س امل�ساهمة 

يف اجلهد واال�ستفادة من تكنولوجيا املعلومات من خلل حت�سني كفاءة ا�ستخدامهم 

للموارد الطبيعية.

من  بع�سا  بع�سها  يعزز  ال�سيا�سات  من  ملزيج  حاجة  هناك  �ستكون   .12
من   - البيئة  العتبارات  املراعي  النمو  اإىل  بالتحول  االإ�سراع  اأجل 

بينها اآليات قائمة على االأ�سعار، القوانني، ال�سيا�سات ال�سريبية الهادفة، واالبتكار 

وو�سع  االإنتاج،  وعمليات  املنتجات  ومعايري  واال�ستثمارات  ال�سناعية  وال�سيا�سات 

تعزيز  الل�سوقية  للمقاربات  وميكن  االت�سال.  وحملت  االإيكولوجية،  العلمات 

فعالية ال�سيا�سات ال�سوقية وتعوي�س اإخفاقات ال�سوق والتحيزات ال�سلوكية التي متنع 

يف بع�س االأحيان االأ�سعار من التاأثري يف �سلوك امل�ستهلك.

13. تعترب االأ�سعار، بوجه اخل�سو�ص، على درجة عالية من االأهمية 
من اأجل زيادة الفعالية.  تعتمد �سيا�سات النمو املراعي العتبارات البيئة عادة 

با�ستخدام  املتعلقة  وال�سلبية  االإيجابية  العوامل اخلارجية  الت�سعري ال�ستيعاب  على 

املوارد الطبيعية. وعليه يعترب و�سع �سعر على الرثوات الطبيعية )خا�سة املياه( و�سيلة 

لتعزيز اإنتاجيتها وجتنب االإ�سراف يف ا�ستخدامها. من هذا املنطلق فاإن جعل قيمة 

مالية تقابل التاأثريات اخلارجية ال�سلبية – ال �سيما ا�ستهلك الوقود االأحفوري- 

من �ساأنه ت�سهيل اإحداث تغيري يف �سلوك املتعاملني اخلوا�س. ياأخذ الت�سعري ال�سليم 

وعلى  ال�سحة،  على  البيئة،  على  ما  لن�ساط  االجتماعية  التكلفة  االعتبار  بعني 

العدالة االجتماعية. تتمثل اخلطوات االأوىل يف عملية ت�سعري �سحيحة يف التخفي�س 

التدريجي للإعانات ال�سارة وحتويل االإعانات غري الوا�سحة اإىل حتويلت نقدية 

هادفة ب�سكل مدرو�س.

االقت�سادية  احلوافز  من  متنوعة  جمموعة  و�سع  ال�سروري  من   .14  

مراعي  منو  برنامج  يف  االنخراط  اإىل  وامل�ستهلكني  املنتجني  لدفع 

العتبارات البيئة .

الوقود  ا�ستهلك  يف  جناعة  اأكرث  معدات  يف  لل�ستثمار  �سريبية  •  حوافز 
للحد من تلوث الهواء وانبعاثات الكربون، مع احلد اأي�سا من واردات الوقود 

النقد  )�سندوق  للت�سدير  املتجددة  غري  املوارد  على  واحلفاظ  االأحفوري 

الدويل 2011 اأ(. ميكن متويل هذه احلوافز من خلل اإعادة تخ�سي�س جزء 

من الغلف املوجود املخ�س�س لدعم الطاقة بطرق م�ستدامة وجمدية من 

الناحية ال�سيا�سية. ميكن حلملت التوعية املكثفة �سمان تاأييد الراأي العام، 

.
2
خا�سة فيما يتعلق باالإعانات املخ�س�سة لدعم اأ�سعار الطاقة واملياه 

•  اإدخال اأدوات ال�سوق لتخ�سي�س املوارد املائية وحت�سني النجاعة االقت�سادية 
على  قادرين  ملنتجني  النادرة  املوارد  اأكرب من هذه  توفري ح�سة  من خلل 

للتاأكد  تكميلية  باإجراءات  االأدوات  هذه  تقرتن  اأن  ينبغي  اإنتاجيتها.  زيادة 

القطاعات  بع�س  عاتق  على  كبريا  عبئا  ت�سع  اأو  الفقراء  توؤذي  ال  اأنها  من 

ف�سل  املوؤ�س�سية  القدرة  يتطلب  املن�سقة  االإجراءات  هذه  مثل  االقت�سادية. 

عن االإرادة ال�سيا�سية، الأن الذين كانوا يح�سلون جمانا على مورد ما �سيكون 

عليهم اأن يدفعوا ثمنه االآن.

الوطنية  املحا�سبة  واملياه، وذلك كجزء من  للطاقة  •  ميكن حل�سابات فرعية 
معلومات  تقدم  اأن   ،)WAVES ويفز  الدويل  البنك  برنامج  )مبا يف ذلك 

مفيدة ل�سانعي ال�سيا�سات لتتبع التقدم املحرز وحتديد اأولويات العمل.

ث يدفع  اأكرث،  •  ميكن للقوانني التي تطبق ب�سرامة والتي تبنى على مبداأ امللوِّ
اأن تولد موارد لتمويل اإجراءات النمو املراعي العتبارات البيئة على اأن تكون 

م�سممة لتوفري نتائج ملمو�سة على املدى الق�سري واملتو�سط. من ال�سروري 

اإيقاع  لتجنب  االأخرى  التكميلية  والتدابري  االنتقايل  الدعم  النظر يف  اأي�سا 

�سدمة �سلبية على النظام االقت�سادي.

•  ميكن ملبادرات خا�سة ت�سمل املمار�سات البيئية يف عمليات تقييم ال�سركات 
احلكم  الإدارة  امل�سرية  البور�سة  موؤ�سر  مثل  البور�سة،  اأ�سواق  يف  امل�سجلة 

ا�سطنبول،  بور�سة  يف  اال�ستدامة  موؤ�سر  وم�سروع  واالجتماعي  االقت�سادي 

املنتجني  اأو�ساط  يف  والبيئية  االجتماعية  بامل�سوؤولية  ال�سعور  تعزز  اأن 

وامل�ستثمرين.

2. كما جاء يف مقرتح وفد وزارة املالية امل�سري خلل م�سار امل�ساورات. 
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اأهــــداف النمـــو املراعي العتبارات البيئة    



 •  و�سع العلمات االإيكولوجية هو من بني اأف�سل احلوافز املعروفة لدى امل�ستهلكني 

اتخاذ  البيئة  من خلل  تاأكيد حر�سهم على حماية  على  ت�ساعدهم  حيث 

قرارات لل�سراء  �سائبة. من خلل اجلمع بني و�سع العلمات االإيكولوجية 

والقرو�س املي�سرة للم�ستهلكني، متكنت تون�س من جلب اهتمام امل�ستهلكني 

بنجاح نحو النجاعة الطاقوية )GEF  ال�سندوق العاملي للبيئة 2007(.

15. تعترب التهديدات التي تلوح يف االأفق على ال�سحة العامة وخماطر 
التغريات البيئية التي ال رجعة فيها من االأولويات الفورية لل�سلطات 

تناولها  مت  ما  اإذا  اأكرب  تاأثري  الإجراءاتها  �سيكون  والتي  العمومية، 

املياه  تلوث  على  ال�سيطرة  حت�سني  ال�سروري  من  اأ�سمل.  برنامج  �سياق  يف 

حاجة  هناك  وعليه  العامة.  ال�سحة  وحماية  لتح�سني  ال�سلبة  والنفايات 

للحد  ال�سوق  اأ�س�س  على  القائمة  واالأدوات  التنظيمية  االأدوات  بني  مزيج  اإىل 

والرتبة  ال�سمكية،  للأر�سدة  اإدارة  الرتاجع يف  القدرة على  من خماطر عدم 

 .)2004 )�ستيوارد  االرادة  وجود  عدم  ب�سبب  ال�ساحلية  واملناطق  الزراعية، 

تعتمد االأولويات الوطنية على الظروف املحلية، واأولويات التنمية تختلف عن 

بع�سها البع�س يف بلدان جنوبي و�سرقي املتو�سط. ميكن اأن ي�ساعد التقرير يف 

على  البيئي،  للعمل  املتاحة  املوؤ�سرات  ا�ستخدام  واأولويات  القوة  نقاط  حتديد 

امل�ستويني االإقليمي والوطني. ميكن اأن ي�ساعد اأي�سا على ت�سميم جداول اأعمال 

وطنية مراعية العتبارات البيئة تنا�سب االأولويات الوطنية، وظروف التنمية، 

والعوامل االجتماعية واالقت�سادية املحلية. 

امليزات  من  املتو�سط   اال�ستفادة  االأبي�ص  البحر  لبلدان  ميكن   .16
تقدم التحليلت البيئية  امل�سرتكة لتحديد اأولويات متبادلة املنفعة. 

القطرية التي ي�سطلع بها البنك الدويل )2004اأ، 2005، 2010اأ، 2011د( 

وقيود  اأولويات  وجود  اإىل  ت�سري  تون�س  لبنان،  االأردن،  م�سر،  عن  معلومات 

النمو  اأهداف  ت�سنيف  الوطنية. وميكن  البيئية  الظروف  تنوع  و�سط  مماثلة 

املراعي العتبارات البيئة املتعلقة بال�سيا�سات القطاعية كما هو مبني يف ال�سكل 

االأن�سطة  تطوير  يف  املحتمل  التن�سيق  مدى  العينات  حمور  فيه  ميثل  الذي  اأ، 

ال�سغل(،  فر�س  خللق  �ساف  )معدل  ال�سغل  وفر�س  اجلديدة  االقت�سادية 

وميثل حمور ال�سينات خطر عدم القدرة على الرتاجع اأو »االنحبا�س« املرتتب 

على القرارات احلالية على الطرف االأي�سر من ال�سهم، واإمكانية التغلب على 

اجلمود االجتماعي وال�سيا�سي، ميكن عزوها يف كثري من االأحيان اإىل اجلمود، 

. يف ا�ستخدام مفهوم اجلمود، تت�سق هذه املقاربة مع 
3

على الطرف االأمين 

تلك التي جاء بها الف�سل 7 من تقرير البنك  الدويل: النمو ال�سامل املراعي 

النجاعة  امل�ستدامة )2012(. متثل  التنمية  اإىل  الطريق   : البيئة  العتبارات 

الطاقوية يف املباين خماطر عالية لعدم القدرة على الرتاجع الأن املباين، بعد 

من  االأمين  الطرف  اإىل  فباالنتقال  وعليه  ببطء.  ا�ستبدالها  يتم  ت�سييدها، 

ال�سهم، ميكن معاجلة اأوجه الق�سور يف ا�ستخدام الطاقة التي ت�ستعمل للنقل 

)والتي  مرتفعة  وبيئية   واجتماعية،  اقت�سادية  تكاليف  لها  والتي  والت�سنيع 

توفر اإمكانية تن�سيق عالية( ب�سهولة اأكرب الأنه من االأ�سهل ت�سليح اأو ا�ستبدال 

التجهيزات واإدخال ابتكارات موفرة للطاقة اأكرث من ترميم اأو ا�ستبدال مبنى 

)اأو املوائل اأو االأنواع الطبيعية، بعد تدمريها(.

كفاءة ا�ستخدام الطاقة

)النقل والت�سنيع(

املــــــــــاء

)ال�سبكات احل�سرية(

الت�سرف يف النفايات

مكافحة التلوث

)الهواء واملاء(

كفاءة ا�ستخدام الطاقة

)املباين(

املــــــــــاء

)الري(

ICZM
التخطيط العمراين

�سيــد ال�سمــك

3. من بني اخليارات االجتماعية واالقت�سادية التي قد نعتربها غري قابلة للرتاجع )انحبا�سية( تلك التي مت�س التنوع البيئي )كاالنقرا�س االأبدي(، املناخ )مدة تواجد جزيئات غاز ثاين اأك�سيد الكربون وامليثان  يف اجلو طويلة(، 
البنى التحتية والتجمعات ال�سكنية )تعترب الطرق واملباين من بني االأ�سول التي يطول تعمريها ؛ حيث يعتمد بناء املدن على البنى التحتية للنقل، و�سكلها يعد غري قابل للرتاجع عنه تقريبا(، واحللول التكنولوجية ) متيل االبتكارات 

واال�ستثمارات يف البحث والتنمية  اإىل الرتكيز على التكنولوجيات احلالية التي تثبت جدارتها(. اجلمود هو مفهوم مرتبط، يوحي با�ستمرار املركبات ال�سلوكية والتقنية واملوؤ�س�ساتية للأنظمة االجتماعية واالقت�سادية – من بينها 

العادات اال�ستهلكية، فرتة تعمري البنى التحتية وجوانب اأخرى من البيئة املبنية، ومناذج التمويل واملوؤ�س�سات احلكومية. يقت�سي االأمر وجود �سيا�سات خا�سة تركز على القطاعات التي بها درجة كبرية من اجلمود، باالإ�سافة اإىل 

ال�سيا�سات االقت�سادية ال�ساملة )لوكوك واآخرون 1998؛ جاكارد وريفرز 2007؛ فوغت-�سيلب وهولغيت 2011(. 
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ال�سكـــــل اأ  ت�سنيف مبدئي الأهداف ال�سيا�سات القطاعية اخلا�سة بالنمو املراعي العتبارات البيئة يف بلدان البحر االأبي�ص 

املتو�سط  : خلق مواطن ال�سغل وخماطر عدم اإمكانية الرتاجع

حتديـــد اأولويــــات العمـــــل

التاآزر على املدى الق�سري

القدرة العالية على خلق فر�س العمل

والعائدات اخلا�سة

خماطر كبري

غري قابلة

للمراجعة

اإمكانيـة

جتـــــاوز

املعوقات

احلـــل الو�ســـط
 انخفا�س تكاليف اإيجاد فر�س

العمل املحتملة واالجتماعية

ملحظة : ICZM = الت�سرف يف 

اإدماج املناطق ال�ساحلية



جناعة  لتح�سني  تهدف  التي  ال�سيا�سات  ت�ساعد  املتو�سطية،  البلدان  اأغلب  يف 

ا�ستخدام الطاقة واملياه على خلق منا�سب العمل ال�سافية. للإدارة املتكاملة 

قدرة  لل�سيد  امل�ستدام  والتخطيط  العمراين،  التخطيط  ال�ساحلية،  للمناطق 

امل�ستعجلة  امل�ساريع  اأكرث  تبقى من  ولكنها  ال�سغل،  حمدودة على خلق مواطن 

املطلوبة ملواجهة ال�سرر البيئي غري القابل للمعاجلة. ميكن اأن يوؤدي التخطيط 

اأكرث  املدن  جعل  على  يعمل  الأنه  �سافية  عمل  مواطن  خللق  اجليد  العمراين 

اإنتاجية وجذبا، ولكن تكاليف اال�ستثمار يف البنى التحتية احل�سرية ال ميكن 

اأن تراقب وتتمو�سع يف قلب املبادالت املوجودة. ال تكفل ال�سيا�سات التي تهدف 

من  كبرية  اأعداد  خلق  النفايات  وت�سيري  والهواء  املياه  تلوث  مراقبة  لتح�سني 

مواطن ال�سغل، ولكنها مع ذلك ميكن اأن توؤدي اإىل مكا�سب رفاه كبرية مع اآثار 

اإيجابية على اإنتاجية العمل.

تتعلق  التي  تلك  هي  اأولوية  البيئة  العتبارات  املراعي  النمو  �سيا�سات  اأكرث 

باملجاالت التي تت�سمن خطر عدم القدرة على املعاجلة )اأي االأكرث ا�ستعجاال(، 

وكذا التي توفر اأكرث احللول فورية يف جمال توفري منا�سب العمل واملردودية. 

هذان املعياران يتقاطعان يف الربع العلوي االأي�سر من املخطط.

•  ترقية جناعة ا�ستخدام املياه والطاقة من بني االأولويات الق�سوى.
"•  و�سع االأ�سعار احلقيقية للمياه والطاقة واالأرا�سي عن طريق التاأكد
 من كونها تعك�س التكاليف االجتماعية والعوامل اخلارجية االأخرى

التي توؤثر يف ا�ستخدام املوارد.

•  التقلي�س من �سرعة تراجع الدعم بغية تعزيز القبول االجتماعي 
 ملخططات النمو املراعي العتبارات البيئة ، ومزجه باإجراءات

تكميلية بغية احلد من االأثر ال�سلبي على الفقراء.

•  معاجلة الق�سور يف ال�سوق عن طريق االبتكار املوؤ�س�ساتي، االأنظمة، 
و�سع العلمات االإيكولوجية، االبتكار وال�سيا�سات ال�سناعية.

•  دفع املنتجني وامل�ستهلكني نحو ال�سلوكيات التي تخف�س تلوث الهواء 
واملياه وحت�سن ت�سيري النفايات.

•  و�سع اأهداف متو�سطة املدى يف جماالت التخطيط العمراين، اإدارة 
املناطق ال�ساحلية، وال�سيد.

•  التعاون على امل�ستوى االإقليمي من اأجل تبادل اأف�سل املمار�سات 
واملهارات. يتعني اأن يت�سمن هذا النوع من التعاون تعزيز القدرات 

من اأجل تنفيذ احل�سابات االقت�سادية-البيئية، خا�سة على امل�ستوى 

االقت�ساد ال�سمويل.

•  ا�ستغلل املوارد املالية املبتكرة مثل من�ساآت الكربون لل�ستثمار اجلديد. 
اأي�سا، ميكن اأن يتم تاأ�سي�س خطوط قرو�س للقت�ساد املراعي العتبارات 

.
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البيئة، ت�ستهدف باخل�سو�س املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة املحلية 

•  زج القطاع اخلا�س من اأجل اأن يتحمل م�سوؤولية بيئية وتاأثريا ماليا 
خا�سا اأكرب.

دعم مركز مر�سيليا  للتكامل املتو�سطي، بالتعاون مع ديوان التعاون االقت�سادي 

ملعاهد  االأورو-متو�سطي  املنتدى  االأزرق،  املخطط  وامل�سرق،  املتو�سط  بالبحر 

منظمات  من  اخلرباء  من  عمل  فريق  اآخرين،  و�سركاء  االقت�سادية،  العلوم 

املتو�سطي  التقرير  مع  بالتوازي  يعمل  واجلنوب  ال�سمال  يف  املدين  املجتمع 

مراعي  اقت�ساد  لتحقيق  تهدف  التي  التو�سيات  تطوير  اأجل  من   ،2012
العمـل عـلى  تو�سياتهـم )فريـق  تتقاطـع  املتو�سـط.  البيئـة مبنطقـة  العتبـارات 

يف  املقدمـة  التو�سيـات  مـع   )2012 البيئـة  العتبـارات  املراعـي  االقت�ســاد 

الف�سل 6 بالوثيقة احلالية.

17. �سي�سمح اإطلق اإ�سرتاتيجيات النمو الوطني املراعي العتبارات 
لكل  امللئمة  العمومية  لل�سيا�سات  املتنا�سق  بالتنفيذ  بلد  كل  يف  البيئة 

و�سعية حملية. �ستحتاج هذه اال�سرتاتيجيات لقيادة وطنية قوية ومن املحتمل 

جدا اأن توؤدي اإىل ظهور نتائج يف حال تطويرها بالتعاون بني اأهم الفاعلني يف 

املجتمع. يعد الت�سخي�س اللزم لتحديد امل�ساكل، التحديات، والفر�س التي 

اختريت االأولويات على اأ�سا�سها �سرطا م�سبقا لنجاح اال�سرتاتيجيات. يتعني 

النتائج  بن�سر  وال�سماح  التنفيذ  مراقبة  اأجل  من  الوثيقة  املراقبة  توؤمن  اأن 

و�سبط م�سار التنفيذ عند ال�سرورة يف اآن واحد. يعتمد التنفيذ كثريا على 

برامج  و�سع  طريق  عن  مثل،  تطويرها،  يتعني  اأ�سا�سية  وكفاءات  مهارات 

لتمرين املزاولني يف الوظائف االأ�سا�سية. �ستكون روح االبتكار –التكنولوجي 

املايل  والقطاع  ال�سركات  كربى  اإ�سراك  �سي�سجع  �سرورية.  واالجتماعي- 

ودعم املخاطرة واالبتكار من قبل املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة، كما ميكن 

واأي�سا  املعنيني،  املواطنني  مع  واملنفذة  املطورة  الرائدة،  امل�ساريع  تزرع  اأن 

بثبات.  ولكن  ببطء  تنمو  بذورا  العامة،  اخلدمات  يف  النموذجية  املبادرات 

املزاوجة  يتعني  كما  املحلي.  امل�ستوى  على  الناجح  التنفيذ  يقا�س  اأن  يتعني 

مراعي  اقت�ساد  نحو  والتقدم  الفرعية  الكيانات  بني  متزايدة  تناف�سية  بني 

العتبارات البيئة كفء. 

تبادل  على  االإقليمي،  امل�ستوى  على  للعمل  االأوان  اآن  لقد   .18
يف  البيئة  العتبارات  املراعي  النمو  الإدماج  املثمرة  اخلربات 

ملءمة  االأكرث  االإقليمي  امل�ستوى  يعد  املتو�سطية.  املخططات 

لبذل جهود متظافرة �سمن نظام اندماج ي�سجع النمو يف املنطقة 

اأن  البيئة  العتبارات  املراعي  االقت�ساد  ا�ستطاع  اإن  برمتها.  املتو�سطية 

يف  ال�سيا�سات  اأهم  تتطور  اأن  حينها  �سيتعني  فعاال،  اقت�سادا  اأي�سا  يكون 

املراعي  النمو  �سيا�سات  تكون  اأن  يتعني  املنحى.  هذا  املتو�سطية يف  املنطقة 

العتبارات البيئة جزء من م�سار دوفيل للثمانية الكبار، واأن تدعم من قبل 

وزراء  بني  اللقاءات  اأعمال  جداول  يف  وتدمج  املتو�سط،  اأجل  من  االحتاد 

واملوؤ�س�سات  املنطقة، يف اجلامعات  متوفرة يف  ال�سلة  املعارف ذات  املالية. 

املراعي  للنمو  اأر�سية  تاأ�سي�س  نحو  التوجه  ميكن  املتخ�س�سة.  واملنظمات 

اأوىل، �سياغة روابط  اأو  كمرحلة  املتو�سطية،  املنطقة  البيئة  يف  العتبارات 

اأطلقها  التي  البيئة  العتبارات  املراعي  النمو  معارف  اأر�سية  مع  متو�سطية 

والتنمية  االقت�سادي  التعاون  منظمة  مع  بالتعاون  موؤخرا،  الدويل  البنك 

. ميكن اأن ت�ستخدم االآليات املوجودة للتداول 
5

وبرنامج االأمم املتحدة للبيئة 

للتنمية  املتو�سطي  والتخطيط  امل�ستدامة  للتنمية  املتو�سطية  اللجنة  مثل 

اأو اأن تعزز للم�ساهمة يف م�سار النمو املراعي العتبارات البيئة .  امل�ستدامة 

للموؤ�س�سات املالية تقاليد يف جمال التن�سيق – ميكن اأن ت�ساعد على تاأ�سي�س 

�سناديق لل�ستثمار االأخ�سر.

م�ستعجل،  املتو�سطية  الربامج  يف  البيئة  العتبارات  املراعي  النمو  اإدماج 

ممكن، و�سروري لتقدم �سكان املنطقة.

4. مثلما اقرتح من وفد الوزير امل�سري للمالية خلل امل�ساورات حول التقرير 
5. املعارف ذات ال�سلة متوفرة ب�سكل م�ستفي�س يف املنتدى االأورو-متو�سطي ملعاهد العلوم االقت�سادية، منتدى البحث االقت�سادي بالقاهرة، مركز العمل االإقليمي، خمطط العمل املتو�سطي، برنامج االأمم املتحدة للبيئة، املنتدى 

العربي من اأجل التنمية والبيئة، ومنظمات اأخرى.
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التو�ضيـــــــات

نـــــداء لبــــدء العمــــل 
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ملخ�ســات الف�ســول

املقدمـــة: مربرات تبني برامج النمو املراعي 

العتبارات البيئة يف بلدان البحر االأبي�س املتو�سط

الف�ســل 1. االأهداف ق�سرية املدى من اأجل 

نيل منافع م�سرتكة 

الف�ســل 2. رفع اإنتاجية الرثوات الطبيعية 

اإىل اأق�سى حد اأثناء تدبري التحكيمات اللزمة

النمو املراعي العتبارات البيئة  وال�سياق االقت�سادي-االجتماعي املتو�سطي. يف 

2011، تزايد الطلب يف بلدان جنوب و�سرق املتو�سط من اأجل التوجه ال�سيا�سي 
نحو منوذج اجتماعي م�ستحدث يعزز النمو االقت�سادي، خلق مواطن ال�سغل، 

والعدالة االجتماعية )املنتدى االأورو-متو�سطي ملعاهد العلوم االقت�سادية-اأ(. 

لهذه  الو�سول  يف  البيئة   العتبارات  املراعي  للنمو  برامج  ت�ساهم  اأن  ميكن 

االأهداف عن طريق رفع الفعالية واالإنتاجية ويف نف�س الوقت تخفي�س املوؤثرات 

البيئية اخلارجية ال�سلبية التي توؤثر ب�سكل غري متنا�سب على اأكرث االأ�سر فقرا 

وال�سرائح االأكرث �سعفا باملجتمع.

البيئية-االقت�سادية يف قلب  الروابط  تتمو�سع  البيئية-االقت�سادية.  الروابط 

التحديات التي تواجه كافة بلدان املتو�سط. ال ميكن تدعيم امل�ستوى احلايل من 

التقهقر البيئي وال التجديد فيه، كما يعيق الن�ساط االقت�سادي، خلق مواطن 

ال�سغل، النمو، ويخف�س م�ستوى الرفاه، ال�سيما عن طريق تهديد ال�سحة العامة. 

ميكن اأن جتعل �سيا�سات النمو املراعي العتبارات البيئة  م�سارات النمو اأكرث 

كفاءة يف ا�ستغلل املوارد، ونقاوة ومتانة، دون اأن تبطئها بال�سرورة، ومن ثم 

ت�ساعد يف حتقيق االأهداف املتعلقة بخلق مواطن ال�سغل والعدالة االجتماعية 

)البنك الدويل 2012(.

يف  البيئة  اإدماج  يتم  اأن  يتعني  املعاجلة.  اإمكانية  وعدم  املتانة  فقدان  اأخطار 

ال�سيا�سات االقت�سادية دون تاأخري، بغية جتنب انغلق االقت�ساد يف مناذج ال 

ميكن دعمها والت�سبب يف ال�سرر البيئي ي�سبح غري قابل للمعاجلة. التحرك 

الفوري �سروري بغية احلفاظ على قوة االأنظمة االإيكولوجية املنتجة التي توفر 

مناطق  لكافة  مهمة  امل�ستدامة  التنمية  اأن  رغم  االقت�سادية.  اخلدمات  اأهم 

العامل، فاإن االآثار املرتتبة عن تاأخري ا�ستدراك التهديدات البيئية خطري جدا 

يف املنطقة املتو�سطية، حيث توؤثر الظروف الطبيعية )خا�سة النق�س املزمن 

يف املياه( فعليا �سلبا على الن�ساط االقت�سادي والرفاه. 

تكاليف  ي�سبب  البيئي  التدهور  اأن  رغم  واملت�سررين.  امل�ستفيدين  بني  موازنة 

الفاعلني  فاإن  املح�سلة،  اخلا�سة  املكا�سب  الغالب  يف  تفوق  اجتماعية 

يف  يرتددون  البيئي  الت�سرر  من  خا�سة  مكا�سب  يجنون  الذين  االقت�ساديني 

قبول و�سع حد للو�سع الراهن. ولذا فاإن اإدراكا اأكرب بالقيمة احلقيقية للموارد 

وب�سكل م�ستدام.  باأح�سن كيفية  ا�ستخدامها  اأجل �سمان  البيئية �سروري من 

ملواجهة  ال�سيا�سية  والو�سائل  املتنوعة  املوؤ�س�ساتية  التدابري  من  الكثري  توجد 

الذين  امللك اخلوا�س  وتعوي�س  االجتماعية،  العدالة  التوزيع، �سمان  ق�سايا 

ميكن اأن يتاأذوا من االإجراءات املتخذة بهدف حماية املوارد البيئية من اأجل 

امل�سلحة العامة.

التلوث،  مراقبة  للطاقة،  الكفء  باال�ستغلل  اخلا�سة  احلالة  درا�سات  ت�سري 

واحد  اآن  يف  وبيئية  اقت�سادية  مكا�سب  نيل  اأن  اإىل  املحكم  النفايات  وت�سيري 

هذه  نيل  ميكن  الق�سري.  املدى  على  ممكن  م�سرتكة(  منافع  اأو  )متعا�سدة 

كبري،  ب�سكل  كفء  غري  الطبيعية  للموارد  احلايل  اال�ستخدام  الأن  املكا�سب 

تتمثل  تلفيه.  ميكن  بيئي  وتدهور  اإ�سافية  اقت�سادية  تكاليف  عنه  وينجم 

التح�سينات املمكنة فيما يلي.

اإيجابية  اآثار  الطاقة  ا�ستغلل  كفاءة  لرفع  الطاقة.  ا�ستخدام  كفاءة  تعزيز 

على كافة القطاعات. مع الوترية املت�سارعة لنمو املدن يف بلدان جنوب و�سرق 

من  للحد  البنايات  يف  للطاقة  الكفء  اال�ستغلل  يوؤدي  اأن  ميكن  املتو�سط، 

النفقات يف جمال الطاقة وملنافع بيئية. كما ي�سكل اأي�سا جماال هاما حمتمل 

للطاقة،  الكفء  اال�ستغلل  هياكل  تركيب  �سيوؤدي  مثل،  �سغل.  مواطن  خللق 

من�سب  مليون   1,3 حوايل  خلق  اإىل   2030 عام  بحلول  اجلديدة  بالبنايات 

�سغل )Plan Bleu 2011(. �ستوفر مداخيل كبرية، ولكن وظائف الرتكيب 

وال�سيانة �ستكون باالأ�سا�س حملية.

حت�سني ال�سحة العامة عن طريق مكافحة تلوث املياه والهواء. �سيفاقم تزايد 

العمران ال�سريع وامل�ستمر اآثار تلوث املياه والهواء على ال�سحة الب�سرية. تلوث 

باملياه  متقطعا  وتزويدا  مزمنا  نق�سا  وي�سبب  املتو�سط،  بلدان  يف  مقلق  املياه 

للأ�سر، ال�سناعة والزراعة. يعزى تلوث الهواء الذي مي�س الظروف ال�سحية 

يف بلدان جنوب و�سرق املتو�سط  ب�سكل كبري للنبعاثات املتاأتية من ال�سناعة 

والنقل – كما هو االأمر يف البلدان املتقدمة. من غري املحتمل اأن يوؤدي تخفي�س 

م�ستوى تلوث املياه والهواء خللق مواطن �سغل كثرية، ولكن ميكن اأن يزيد من 

مردودية العمل ويحمي ال�سحة العمومية، ومن ثم يتقل�س االإنفاق على العلج 

ال�سحي ويزداد الطلب على ال�سلع واخلدمات االأخرى التي ت�ساهم يف الرفاه 

الفردي واالجتماعي.

والت�سنيع،  ال�سكاين  النمو  لتزايد  نتيجة  املحكم.  النفايات  ت�سيري  ترقية 

والعمران، فاإن زيادة بن�سبة %50 يف النفايات متوقعة خلل 15 �سنة القادمة 

يف بلدان جنوب و�سرق املتو�سط )�سريف 2010(. اأغلب هذه النفايات حتتوي 

على  �سيتعني  املرتقبة،  الزيادة  مواجهة  بغية  ا�سرتجاعها.  ميكن  موارد  على 

املجال�س البلدية اأن ت�ستحدث طرقا لرتقية ت�سيريها للنفايات. تدر�س العديد 

من اال�سرتاتيجيات يف بلدان جنوب و�سرق املتو�سط من اأجل حت�سني معدالت 

اال�سرتجاع وتوفري عوائد جديدة، خا�سة عن طريق اآلية التنمية النظيفة وعن 

طريق فر�س ر�سوم. يف غ�سون ذلك، ميكن اأن توؤدي عمليات ختم التواريخ اإىل 

اإيجاد مزيد من القيمة امل�سافة )ال�سبكة االإقليمية لتبادل املعلومات واخلربات 

حول النفايات ال�سلبة - 2010(.

العذبة،  املياه  موارد  ت�سيري  يف  �سعبة  وحتكيمات  خيارات  القرار  �سناع  يواجه 

املناطق ال�ساحلية، التنمية العمرانية، واحتياطات ال�سمك. ومع ذلك، يتعني اأن 

يكون جديرا بتح�سني اإنتاجية الرثوات الطبيعية وكذا �سامنا للتنمية امل�ستدامة.
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الف�ســل 3. امل�سـاريــع البيئـيــــة وخـلـــق 

مواطـــن ال�سغـــل 

الت�سيري امل�ستدام للموارد املائية. يعاين املنتجون الزراعيون عرب كامل املنطقة 

من نق�س املياه، ويف بع�س النواحي مي�س نق�س املاء اأي�سا االأ�سر، ال�سياحة، 

التي  الزراعة،  يف  املياه  ا�ستغلل  كيفية  حت�سني  يرفع  اأن  ميكن  وال�سناعة. 

ت�ستهلك ن�سبا من املياه اأكرث من اأي قطاع اآخر، من االإنتاج والقيمة امل�سافة 

ذات  للقطاعات  مياها  يوفر  الوقت  نف�س  ويف  الغذائي(،  االأمن  ثم  )ومن 

االإنتاجية العالية االأخرى. التكنولوجيات التي حت�سن كفاءة اال�ستغلل، مثل 

تكلف  وال  متي�سرة  الزراعية  املخلفات  من  الوقود  و�سناعة  بالتقطري  ال�سقي 

كثريا. �سيفيد تعميم ا�ستعمالها املنتجني وكذا امل�ستهلكني عن طريق خف�س 

التكاليف ورفع القدرة التناف�سية الدولية لل�سركات املحلية، مع اآثار متلزمة 

على النمو االقت�سادي والت�سغيل.

بلدان  يف  الكبري  املدن  تو�سع  ي�سكل  ال�ساحلية.  للمناطق  املتكاملة  االإدارة 

جنوب و�سرق املتو�سط يف اآن واحد موجها ونتيجة للنمو االقت�سادي )البنك 

ال�ساحلية  املناطق  ال�سكان يف  الوقت  نف�س  يركز يف  ولكنه   .)2009 الدويل 

ال�سيقة التي يتزايد االكتظاظ فيها، م�سببا الزحف العمراين على االأرا�سي 

اخل�سبة، القليلة اأ�سل يف العديد من البلدان. تعني الوترية احلالية لتو�سع 

�سيكون   الزحف  لهذا  الفعل  رد  تاأجيل  اأن  ال�ساحلية  املناطق  وتدهور  املدن 

مكلفا وعلى االأرجح �سيوؤدي اإىل تغريات ال ميكن معاجلتها. �ست�ساعد ترقية 

اإدارة املناطق ال�ساحلية – طريقة ل�سمان ا�ستخدام املوارد ال�ساحلية بكيفية 

والعوائد  حد  اأق�سى  اإىل  االإيكولوجية  االأنظمة  خدمات  رفع  يف  م�ستدامة- 

من ال�سياحة امل�ستدامة. اإيجاد توازن بني حماية البيئة والتنمية االقت�سادية 

واالجتماعية – دون حرمان املجتمعات من الفوائد االقت�سادية التي ي�سببها 

التكاليف  حتدد  اأن  يتطلب   – املدن  متدد  اآثار  طريق  عن  العمران  تو�سع 

والعوائد. �سيجعل حتديد التكاليف تقدير امل�ساريع الفردية التي تهدف يف اآن 

واحد للحماية والتنمية ممكنا.

نحو تو�سع عمراين. ي�ستلزم ال�سغط الدميغرايف احلايل يف بلدان جنوب و�سرق 

النمو  يف  التقليدية  املقاربات  مراجعة  البيئي،  بالتدهور  املقرتن  املتو�سط، 

العمراين لكي ال تكون خمططات التنمية االإقليمية منف�سلة عن ال�سيا�سات 

ي�سكل  ال�سكاين،  للتزايد  اإ�سافة  للنمو.  امل�ساندة   والربامج  امللئمة  البيئية 

التي تواجهها  التحديات  البطالة عوامل تفاقم م�ستوى  الريفي وكذا  النزوح 

املناطق احل�سرية. توحي التجارب الناجحة يف تخطيط املدن احل�سا�سة بيئيا 

ا�ستغلل  جمال  يف  والكفء  وامل�ستدام  ال�سامل  العمراين  النمو  اأهداف  باأن 

املوارد ميكن اأن تتحقق يف بلدان جنوب و�سرق املتو�سط.

التعاون من اأجل جعل �سيد االأ�سماك م�ستداما. تقدم عقود �سوء اإدارة املناطق 

للمتو�سط درو�سا ل�سناع  ال�سمالية  ال�سفة  ال�سمك يف  واحتياطات  ال�ساحلية 

مل�سار  التخطيط  فر�س  لهم  وتوفر  للمتو�سط،  اجلنوبية  ال�سفة  يف  القرار 

اأقل حدة مما هو  املتو�سط  املفرط يف جنوب و�سرق  ال�سيد  ا�ستدامة.  اأكرث 

عليه االأمر يف �سمال املتو�سط، ولكن بع�س االحتياطات عر�سة خلطر فعلي، 

ولذا فمن ال�سروري مبا�سرة حترك على الفور بغية تليف خ�سائر اقت�سادية 

املهددة يف  البيئية  الرثوات  ي�ساعد احلفاظ على  وبيئية ال ميكن معاجلتها. 

االأ�سر  وبالتايل منا�سب عمل ومداخيل  االإيكولوجية،  االأنظمة  احلفاظ على 

االأقل دخل. يتعني اأن يتم تقلي�س اأعداد �سفن ال�سيد �سمن نظرة متكن من 

ال�ساحلي.  الن�ساط  تعتمد على  التي  واملجموعات  ال�سغار  ال�سيادين  حماية 

مي�س  واحد  خمتلفني،  ت�سيري  لنظامي  التخطيط  ميكن  الغر�س،  لهذا 

العالية(،  االقت�سادية  والكفاءة  التكيف  قدرة  )ذات  ال�سناعية  االأ�ساطيل 

الرتكيز على  ال�ساحلية )مع  املجتمعات  ال�سيادين يف  ب�سغار  يتعلق  واالآخر 

االأهداف االجتماعية(.

خلل العقدين القادمني، �سيتعني خلق 30 اإىل 40 مليون موطن �سغل جديد من 

املتو�سط.  و�سرق  جنوب  بلدان  يف  للت�سغيل  احلالية  املعدالت  على  احلفاظ  اأجل 

ميكن  اأعلى.  مل�ستويات  االأق�سى  للت�سغيل  االقت�سادات  بهته  الرقي  و�سيحتاج 

منافع  وتعزيز  البيئي  التدهور  التقلي�س من  اأجل  اإجراءات من  اتخاذ  يوؤدي  اأن 

الرثوات الطبيعية، على م�ستوى كل بلد، اإىل خلق منا�سب �سغل جديدة اأكرث من 

تلك التي تت�سبب يف فقدانها.

�سياق دميغرايف متوتر ومعدالت خلق مواطن �سغل منخف�سة. حتتاج بلدان املتو�سط 

جنوب  بلدان  يف  القادمة.  ال�سنوات  ويف  حاليا   – ال�سغل  مواطن  مليني  لتوفري 

خلل  �سنة.   15 عن  اأعمارهم  تقل  ال�سكان  من   30% حوايل  املتو�سط،  و�سرق 

العقدين القادمني، �سترتكز اأكرث من %80 من القوى العاملة اجلديدة يف املنطقة 

االأورو-متو�سطية يف ال�سفة اجلنوبية. دون خلق منا�سب �سغل ب�سكل مكثف، �سيكون 

اال�ستقرار االجتماعي مهددا.

اآليات التاأثري« االأخ�سر« على الن�ساطات االقت�سادية والت�سغيل. يوؤدي النمو املراعي 

العتبارات البيئة خللق مواطن �سغل – ولكنه يت�سبب اأي�سا يف اإلغاء منا�سب اأخرى. 

لفقدان  ذلك  مع  بالتوازي  يوؤدي  اأن  املتجددة ميكن  الطاقات  يحقق يف  ما  مثل، 

منا�سب يف قطاع البيرتوكيماويات. ي�ستلزم التاأكد من اأن عدد املنا�سب املحدثة 

يفوق عدد املنا�سب امللغية اإجراءات لتعزيز النمو ولتقلي�س تكاليف العمل املتعلق 

بالرثوات البيئية )عن طريق رفع قيمة هذه االأخرية(، اإ�سافة اإىل �سيا�سات قوية 

املردودية  ذات  ال�سغل  مواطن  ت�ساعد  اأن  ميكن  العاملة.  القوى  مهارات  لتح�سني 

املنخف�سة يف تقلي�س ن�سبة البطالة، ولكن مواطن ال�سغل ذات املردودية العالية تطور 

النمو االقت�سادي على املدى الطويل. ميكن اأن توفر ال�سيا�سات الوطنية حمفزات 

حتمل على التحول التدريجي اإىل املوازنة بني الوظائف التي تتطلب مهارات وتلك 

التي ال تتطلب مهارات، االأكرث ملءمة لكل بلد.

مواطن ال�سغل والتخ�سري : ال وهم وال تلقائية يف التحقيق. تقدر تكلفة التدهور البيئي 

يف بلدان جنوب و�سرق املتو�سط بن�سبة ترتاوح بني %3 و%6 من متو�سط اإجمايل 

2010؛  الر�سون  2010؛  و�سراف  )كرواتور  �سنة  كل  البلدان  بهذه  املحلي  الناجت 

ن تفادي هذه اخل�سائر عن طريق �سيا�سات تهدف  االحتاد االأوروبي 2011(. �سيمكِّ

لتقلي�س االآثار البيئية ال�سلبية، من حتفيز الن�ساطات االقت�سادية. رغم اأن تدارك 

التدهور البيئي لي�س حل �سحريا للحد من البطالة، فاإن باالإمكان توقع اأثر اإيجابي 

حينما تعد ال�سيا�سات ب�سكل جيد. ينادي املنتدى العربي للبيئة والتنمية باجلمع 

الفعال بني ال�سيا�سات العمومية واملقاربات املبتكرة وامل�ساريع االقت�سادية النموذجية 

واإمكانيات اال�ستثمار »االأخ�سر«، الأن باإمكانه اأن يحدث مكا�سب كبرية فيما يخ�س 

خلق مواطن ال�سغل والفوائد االقت�سادية )املنتدى العربي للبيئة والتنمية 2011(.

تقديرات اأولية ل�سايف واإجمايل خلق مواطن ال�سغل. طبقا للنتائج التمهيدية التي 

اأ�سدرها املجل�س االقت�سادي واالجتماعي للمملكة املغربية )2012(، باإمكان املغرب 

اأن  يحدث حوايل 100,000 موطن �سغل جديد قبل 2030 يف اأربع قطاعات م�ستها 

�سيا�سات خ�سراء : الطاقات املتجددة، اال�ستغلل الكفء للطاقة، ال�سرف ال�سحي 

وت�سيري النفايات ال�سائلة  والنفايات احل�سرية ال�سلبة. تفرت�س درا�سة �ساملة حديثة 

للبلدان املتو�سطية )املنتدى االأورو-متو�سطي ملعاهد العلوم االقت�سادية 2011( اأن 

املكا�سب الناجمة عن مواطن ال�سغل ال�سافية املتاأتية من النمو املراعي العتبارات 

البيئة ميكن اأن تكون يف حدود %10 من اإجمايل مواطن ال�سغل املطلوب ا�ستحداثها 

يف ال�سنوات الع�سر القادمة. رغم �سرورية م�سار النمو املراعي العتبارات البيئة ، فاإن 

فعاليته تعتمد على كل خطوة �سيا�سة تتخذ خلل التنفيذ. �سرط م�سبق لتحقيق خلق 

فر�س ال�سغل املحتملة من النمو املراعي العتبارات البيئة يكمن يف اإرفاق ال�سيا�سات 

اخل�سراء مب�ساريع تكميلية تهدف ملواجهة امل�ساكل الهيكلية يف �سوق العمل.
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الف�ســل 4. »الن�ساط االأخ�سر« : تقييم 

 التح�سن البيئي وحتديد نقاط القوة واالأولويات 

يف امل�ساريع البيئية

الف�ســل 5. و�سائل العمل يف املجال البيئي 

وتطبيق برامج النمو املراعي العتبارات البيئة

ال�سيا�سات  حتديد  يف  اأ�سا�سيا  عامل  البيئية  امل�ساريع  مراقبة  حت�سني  يعد 

التح�سن  موؤ�سرات  من  العديد  جمع  يقدم  اأن  ميكن  الفعالة.  اخل�سراء 

القرار  ل�سناع  اأف�سل  ب�سكل  معلومات  خ�سراء«  وطنية  »ح�سابات  وتاأ�سي�س 

امل�سوؤولني عن حتديد االأولويات الوطنية واملحلية.

و�سعية  مراقبة  املتو�سط.  ببلدان  امل�ساريع  نحو  املوجهة  البيئية  املوؤ�سرات 

تهدف  التي  احللول  وفعالية  االقت�سادية،  الن�ساطات  اأثر  البيئية،  الرثوات 

للوقاية اأو لتدارك التدهور البيئي �سرورية لتحديد اأولويات العمل. توفر هذه 

املعطيات ل�سناع القرار معلومات حول جماالت التح�سن واالأهداف املمكنة، 

التح�سن  يقيم  اأن  ميكن  املمار�سات.  اأح�سن  حتديد  من  املجتمع  متكن  كما 

البيئي على امل�ستوين الوطني واملحلي با�ستخدام نظام و�سعته منظمة التعاون 

االقت�سادي والتنمية )2011(، يعتمد على موؤ�سرات اإنتاجية املوارد البيئية، 

االقت�سادية،  االإمكانيات  البيئية،  احلياة  نوعية  الطبيعية،  الرثوات  قاعدة 

واحللول ال�سيا�سية.

ميكن  واالأولويات.  القوة  نقاط  لتحديد  املعايري  متعدد  التحليل  ا�ستخدام 

بلد  كل  ي�سنف  املعايري  متعدد  منهج  على  البيئي  االأداء  تقييم  يتاأ�س�س  اأن 

با�ستخدام جمموعة من املوؤ�سرات. يوثق التقرير املتو�سطي 2012 املوؤ�سرات 

جمموعة  على  ويركز  البيئي،  باالأداء  اخلا�سة  بال�سيا�سة  املتعلقة  املوجودة 

بيانات تغطي اأغلب بلدان املتو�سط. ت�سعى قاعدة بيانات موؤ�سر االأداء البيئي 

)2011( لت�سنف -من بني 25 موؤ�سرا- تلك التي تتعلق بالرثوات الطبيعية 

والو�سعية البيئية وتلك اخلا�سة بال�سيا�سة العمومية وامل�ساريع البيئية. رغم 

اأنه باالإمكان ر�سد اختلفات كبرية تتعلق باحلماية البيئية بني البلدان، فاإن 

بتلوث  يتعلق  فيما  خا�سة  املتو�سط،  منطقة  يف  تر�سد  ال�سعف  نقاط  نف�س 

الهواء وت�سيري املياه.

تقدير التنوع املحلي فيما يتعلق بالتح�سن البيئي. نظرا للتنوع املكاين الكبري 

والطبيعية يف  االجتماعية-االقت�سادية  بالظروف  يتعلق  فيما  بلد  كل  داخل 

هذه املنطقة، يتعني اأن جتمع وتراقب موؤ�سرات الو�سعيات وامل�ساريع البيئية 

على امل�ستوى املحلي. تربز العديد من املوؤ�سرات ذات ال�سلة الوثيقة بال�سياق 

املتو�سطي تنوعا كبريا داخل كل بلد، اإ�سافة اإىل التنوع الدويل. يتطلب حتديد 

والظروف  االإكراهات  مراعاة  مرتفعة  اجتماعية  عوائد  توفر  التي  املناطق 

ال�سيا�سات االقت�سادية  اأو ت�سهل تنفيذ  االجتماعية-االقت�سادية التي تكبح 

اخلا�سة بالبيئة. 

»احل�سابات الوطنية اخل�سراء« بالبلدان املتو�سطية. تعد املحا�سبة الوطنية 

اخل�سراء طريقة مثالية لتوفري معلومات ل�سناع القرار واالأطراف الفاعلة 

االأخرى حول م�ستوى اجلهود الوطنية البيئية وفعالية م�ساريعها. نظرا مل�ستوى 

ال�سغوط املائية التي تعرفها اأغلب املناطق، يعد تاأ�سي�س ما ي�سمى احل�سابات 

الفرعية للمياه با�ستخدام هيكلة وطنية مت�سقة من بني اأكرث اخلطوات نفعا 

والتي يتعني االهتمام بها. كما اأن حت�سني النجاعة الطاقوية ميكن اأن يعطي 

فوائد بيئية واقت�سادية متبادلة، لذا فان احل�سابات الفرعية الطاقوية تعد 

مهمة اأي�سا.

تتمثل املرحلة احل�سا�سة يف التحول نحو منو مراعي العتبارات البيئة )اأو اأكرث 

اخ�سرارا( يف تنفيذ الو�سائل الفعالة بالربامج البيئية – خا�سة االإ�سلحات 

امل�سوؤولية  اأجل  من  واملحفزات  االأ�سواق،  على  امل�ستندة  االأدوات  اجلبائية، 

البيئية. ميكن اأن تكرر االأعمال الناجحة واأح�سن املمار�سات ببلدان املتو�سط 

اأو تكيف لتلئم خمتلف الو�سعيات االجتماعية-االقت�سادية والبيئية.

اإ�سلحات جبائية  االقت�سادي عن طريق  والنمو  االجتماعية  العدالة  ترقية 

تخ�س البيئة. ميكن اأن تتوفر بع�س املوارد املالية اللزمة لتنفيذ برامج النمو 

واإدخال  العمومي  االإنفاق  توزيع  اإعادة  طريق  عن  البيئة  العتبارات  املراعي 

الأ�سعار  املقدم  للدعم  التدريجي  االإلغاء  اأن  رغم  بيئية.  جبائية  اإ�سلحات 

الوقود ال ي�سكل هدفا �سهل التحقيق، اإال اأنه يقدم حمفزات ملئمة للمنتجني 

وامل�ستهلكني ويعر�س وعودا مغرية بالنمو االقت�سادي وخلق مواطن ال�سغل عن 

طريق تطوير كفاءة ا�ستغلل الطاقة. تظهر التجارب االأخرية يف اأندوني�سيا، 

قبوال  يلقي  اأن  ميكن  الوقود  الإعانات  التدريجي  االإلغاء  اأن  واالأردن  اإيران 

اجتماعيا بتنفيذه يف م�سار تدريجي مع خارطة طريق وا�سحة وحزمة �ساملة 

النقد  )�سندوق  ال�سعيف.  الدخل  ذات  للأ�سر  التعوي�سية  االإجراءات  من 

الدويل -2011اأ(.

ترقية احلقوق القابلة للتداول والدفوعات يف خدمات االأنظمة االإيكولوجية. 

اأدجمت االأدوات التي ت�ستند على االأ�سواق- مثل نظام احل�س�س اجلماعية اأو 

الفردية القابلة للتداول يف ال�سيد، اأو ت�سديد خدمات االأنظمة االإيكولوجية يف 

مناطق اأحوا�س جتمع املياه- موؤخرا يف �سفتي املتو�سط ال�سمالية واجلنوبية. 

هته  تعميم  اإمكانية  االأخرى  واملناطق  املغرب  �سمال  يف  التجارب  تربز 

االبتكارات. وبنف�س الكيفية، مت اختبار االإدارة املتكاملة للمناطق ال�ساحلية، 

بع�س  يف  للنقل،  القابلة  البناء  وحقوق  التنظيمية  االأدوات  بني  جتمع  التي 

التي  الو�سعيات  واعدة يف  النتائج حلوال  تربز  باملتو�سط.  ال�سياحية  املناطق 

يتوقع اأن يقوم فيها املت�سررون املحتملون من االإ�سلحات باإعاقة التقدم، يف 

حالة اأخذ ان�سغاالتهم يف احل�سبان.

امل�سوؤولية البيئية واالجتماعية. ميكن اأن يقوى دور القطاع اخلا�س يف تعزيز 

املنافع االقت�سادية للرثوات البيئية مبحفزات عمومية، تنظيمية وجبائية يف 

املنتجني  لدى  البيئية  امل�سوؤولية  ت�سجع  اأن  يتعني  واحد. يف غ�سون ذلك،  اآن 

البلدان  يف  جتريب  حمل  الواعدة  ال�سيا�سية  املبادرات  تعد  وامل�ستثمرين. 

النامية باملتو�سط ويف اأماكن اأخرى. لقد اآن االأوان الإطلق موؤ�سرات م�ستدامة 

، وطنية واإقليمية، بالبور�سات مع معطيات منهجية من رواد املنطقة، م�سر 

وتركيا، ومن مناطق اأخرى بالعامل.

تغيري �سلوك املنتجني وامل�ستهلكني : ترقية اأنظمة و�سع العلمات االإيكولوجية 

امل�ستهلكني  كاهل  على  تكاليف  البيئية  االأنظمة  ت�سبب  ال�سهادات.  واإ�سدار 

واملنتجني. ولكن انت�سار الوعي بني الفاعلني اخلوا�س بالعلقة بني االأنظمة 

البيئية واملنافع ميكن اأن يخف�س ب�سيا�سات تنتج فوائد اجتماعية واقت�سادية 

كلية. ترتكز ال�سعبية املتزايدة ل�سيا�سات املنتجات البيئية يف البحر املتو�سط 

وكربى  بال�سناعة  التلوث  ن�سب  تخفي�س  اأن  اإدراك  على  املناطق  من  وغريه 

و�سع  اأنظمة  ت�سكل  اأن  ميكن  حاليا.  اليد  متناول  يف  االأخرى  القطاعات 



اال�ستهلك  ت�سجع  فعالة  اأدوات  ال�سهادات  واإ�سدار  االإيكولوجية  العلمات 

امل�ستدام عن طريق توفري املعلومات للم�ستهلكني باالأثر البيئي لبع�س املنتجات 

واخلدمات. كما اأن مكافاأة ال�سركات عن طريق االعرتاف العمومي، ي�سجع 

الت�سيري البيئي اال�ستباقي.

�سيا�سية  حزمة  تنفيذ  البيئة  العتبارات  املراعي  النمو  نحو  التحول  يتطلب 

تت�سمن العديد من العنا�سر، مبا يف ذلك اآليات االأ�سواق واالأ�سعار، ولكن اأي�سا 

الف�سل  يدر�س  وا�ستثمارات.  �سناعية،  و�سيا�سات  وابتكارات  واأنظمة،  معايري 

6 باقت�ساب بع�سا من هذه العنا�سر، ويحدد العديد من الفر�س الختبار اآفاق 
النمو املراعي العتبارات البيئة.

ويف االأخري، يقدم بع�س املبادئ املوجهة لل�سرتاتيجيات الوطنية للنمو املراعي 

العتبارات البيئة. على امل�ستوى االإقليمي، اإن ا�ستطاع االقت�ساد املراعي العتبارات 

يف  ال�سيا�سات  اأهم  تتطور  اأن  �سيتعني  فعاال،  اقت�سادا  اأي�سا  يكون  اأن  البيئة  

املنطقة املتو�سطية يف هذا االجتاه : هذا م�ستعجل، ممكن، و�سروري.
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الف�ســل 6. اال�ستخل�ســــات  والنـــداء  لبـــــدء 

العمـــل



حـــول التقريــــر املتو�سطـــي 2012

يف الوقت الذي يتزايد فيه نظر البلدان للممار�سات البيئية ال�سليمة كعامل حا�سم يوؤثر يف النمو على املدى الطويل، 

فاإن االلتزامات ال�سيا�سية للتحول نحو برامج النمو املراعي العتبارات البيئة تبدو اأقل و�سوحا. يجمع التقرير 

اأدلة حول االأداء البيئي واالجتماعي  2012 »نحو منو مراعي العتبارات البيئة يف بلدان املتو�سط«  املتو�سطي 

املنافع  يك�سف  كما  املتو�سطية.  البلدان  من  العديد  يف  االأ�سا�سية  والقطاعات  الطبيعية  للرثوات  واالقت�سادي 

اأو »املنافع امل�سرتكة« االقت�سادية والبيئية يف بع�س القطاعات والت�سويات، وكذا اخليارات ال�سعبة يف حاالت 

اأخرى. وفر معدو التقرير اأي�سا تقديرات خا�سة باإجمايل و�سايف مواطن ال�سغل التي ميكن توفريها يف البلدان 

املتو�سطية خلل الع�سر �سنوات القادمة املحددة للتحول اإىل �سيا�سيات النمو املراعي العتبارات البيئة . يعر�س 

التقرير جمموعة من الو�سائل ال�سيا�سية التي ميكن اأن ت�ساعد يف التقدم نحو النمو املراعي العتبارات البيئة  

وخلق مواطن ال�سغل املرتبطة به ترتكز على اإ�سلحات جبائية، اأدوات اقت�سادية، م�سوؤولية بيئية اأكرب، و�سع 

العلمات البيئية واإ�سدار ال�سهادات. يقدم التقرير تو�سيات عملية على امل�ستوى الوطني يف �سياق االإ�سلحات 

االقت�سادية الوا�سعة ويعر�س حالة للتعاون اجلهوي بني احلكومات واملوؤ�س�سات الدولية للحفاظ على الرثوات 

واأح�سن املمار�سات، �ستكون اال�ستخل�سات نافعة  الطبيعية املهددة. م�ستندة على مراجعة درا�سات احلاالت 

النمو  املانحة، ممن يريدون ترقية برامج  الفاعلني يف املجتمع املدين واجلهات  االأكادمييني،  القرار،  ل�سناع 

املراعي العتبارات البيئة، وت�سجيع املحا�سبة الوطنية اخل�سراء، واالإ�سراف على امل�ساريع البيئية.



“يعني النمو املراعي لعتبارات البيئة اإدامة حياة كرمية و�صحية ومنتجة لنا ولأطفالنا؛ نحن نعي�ش 
على اأر�ص ا�ستعرناها من الأجيال القادمة. جعل حقوق الإن�سان اأكرث اخ�سرارا هو الهدف الرئي�سي 

الذي يتعني اأن ن�سعى له جاهدين، ولكن منا�سب العمل ت�سكل اأي�سا ان�سغال اأ�سا�سيا لنا؛ بالتقرير 

املتو�سطي 2012، لدينا اأفكار ملعاجلة كلتا هاتني الق�سيتني”.

�سعادة وزير البيئة الفل�سطيني. الدكتور يو�سف اأبو �سفية.

للتقرير املتو�سطي 2012 ال�سادر عن مركز مار�سيليا للتكامل املتو�سطي، فاإن املغرب يلتزم  “تاأييدا 
بالعمل على التحول اإىل النمو املراعي لعتبارات البيئة، خا�سة يف القطاعات التي ركز عليها التقرير 

تطبيقها  �سرع يف  التي  الربامج  توؤدي  اأن  النفايات. ميكن  وت�سيري  ال�سحي،  ال�سرف  الطاقة،  مثل 

خللق اآلف مواطن ال�سغل”.

�سعادة وزير املالية والقت�ساد املغربي. ال�سيد نزار بركة.

اإن كنا نود فعل اأن نوفر حياة اأف�سل للأجيال القادمة.  حتمية،  الطبيعية  واملوارد  البيئة  “حماية 
تتمثل قيمة هذا التقرير يف اأنه يظهر باأن هذه املهمة لي�ست �سرورية وممكنة فح�سب، بل اأي�سا لها 

اأن هذه ر�سالة ذات مغزى، خا�سة للأجيال  منافع اقت�سادية وت�ساهم يف خلق مواطن �سغل. اأعتقد 

ال�سابة يف جنوب البحر الأبي�ص املتو�سط”.

ال�سيد غارد ليبولد، املدير التنفيذي ال�سابق ملنظمة ال�سلم الأخ�سر الدولية.

)CMI( مركز مر�سيليا للتكامل املتو�سطي

مركز مر�سيليا للتكامل املتو�سطي هو منظمة  تعاون متعددة ال�سركاء، تهدف لت�سهيل الو�سول للمعارف املتقدمة واأح�سن 

املمار�سات، بالتوازي مع ا�ستجلب دعم الهيئات العامة وامل�ستقلة، بغية رفع م�ستوى التعاون وتعزيز التنمية امل�ستدامة 

ودمج ال�سيا�سات يف الف�ساء املتو�سطي. ت�سعى برامج مركز مر�سيليا للتكامل املتو�سطي جاهدة لتوفري املعطيات املوثوقة 

ورفع  احلكومات،  وم�ساريع  ا�سرتاتيجيات  امل�ساعدة يف حت�سني  ثم،  ومن  اأدلة،  على  ت�ستند  �سيا�سية  خيارات  االأجل  من 

م�ستوى االأعمال واال�ستثمارات املبتكرة يف املنطقة، وحتفيز التعاون بني بلدان الف�ساء املتو�سطي. 

االت�سال :
)CMI( مركز مر�سيليا للتكامل املتو�سطي
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