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نظرة عامــة

نحــو منـو يراعــي
اعتبــارات البيئـــة
يف بلـدان املتو�ســط
و�ضــــــع ال�سيــا�ســـــات لتعـزيــــــز
�إنتاجيــة الثــــروات الطبيعيــــــــة

يعد خلق فر�ص ال�شغل وت�سيري الرثوات الطبيعية �إحدى التحديات الأكرث �صعوبة التي تواجه البلدان
املتو�سطية .منذ بداية الربيع العربي يف فرباير  ،2011تفاقمت هذه الق�ضايا باملطالبة املتزايدة بعدالة
اجتماعية �أكرب والتخفيف من وط�أة الفقر املدقع.
مينح النمو املراعي العتبارات البيئة �سبيال لتحقيق التنمية امل�ستدامة عن طريق تعزيز �إنتاجية الرثوات
الطبيعية واحليلولة دون التبعات االجتماعية ال�سلبية نتيجة للتدهور البيئي .بعبارة �أخرى ،ميكن لوقف
التدهور البيئي �أن يح�سن من الرفاه االجتماعي وامل�ساعدة على خلق فر�ص لل�شغل .بهذه الكيفية ،ميكن
للنمو املراعي العتبارات البيئة �أن يجلب منافع م�شرتكة .هذا ينطبق على كل املعمورة ،لكن على البلدان
املتو�سطية بوجه خا�ص ،حيث كانت الرثوات الطبيعية كاملاء واملناطق ال�ساحلية حمل �ضغط مكثف منذ
القدمي .وعليه ،ويف غياب عمل �سريع� ،سيكرب ال�ضغط ،خا�صة مع تفاقم ندرة املياه ب�سبب التغري املناخي
وتال�شي التنوع البيئي.
ب�صفته م�سهال للحوار بني الأطراف 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 خالل ترقية الدرا�سات
التي تك�شف املنافع امل�شرتكة التي مت حتقيقها وكيف ميكن للممار�سات الف�ضلى لرتقية النمو املراعي
العتبارات البيئة �أن يتم تكرارها �أو �أن يتم تكييفها يف دول اجلوار.
يعد التقرير املتو�سطي  : 2012نحو منو مراعي العتبارات البيئة يف البلدان املتو�سطية نتاج م�سار تعاوين
وت�شاوري دعي �إليه �صناع القرار ال�سيا�سي على امل�ستوى الوطني ،وال�شركاء واخلرباء والأطراف الفاعلة
املحلية اخلا�صة لتبادل اخلربات والتطلعات املتعلقة بالق�ضايا التي تواجهها املنطقة .حيث ت�أكدت
احلاجة ملناق�شة تلك الق�ضايا يف تقرير من�شور من قبل �صناع القرار يف القطاعني العمومي واخلا�ص
خالل امل�شاورات املحلية والإقليمية� .إذ تقت�ضي معاجلة حتد منو متعدد الأبعاد يف �سياق بيئة طبيعية ه�شة،
تعاونا وتن�سيقا وتدابري �أكرث �شمولية.
�إن الهدف من تقرير كهذا هو تبادل اخليارات االقت�صادية امل�ستدامة مع �صناع القرار وتقدمي براهني
من التجارب احلديثة يف البلدان املتو�سطية على �أن النمو املراعي العتبارات البيئة ميثل فر�صة رائعة
خللق مواطن ال�شغل وترقية االن�سجام االجتماعي .مينح التقرير املتو�سطي  ،2012عرب الرتكيز على
قطاعات معينة ،بع�ض امل�سارات الواعدة لتحقيق النمو االقت�صادي امل�ستدام يف املنطقة� .إن الهدف الذي
يبتغيه فريق التقرير هو فتح النقا�ش وتوجيه دعوة للعمل على امل�شاكل البيئية .لدينا فر�ص حقيقية ل�صنع
م�ستقبلنا ،لكن يجب �أن ن�صمم نهجا خمتلفا عن ذلك الذي �سلكناه من قبل ،ويجب �أن نفعل ذلك الآن.

مات�س كارل�سن ،مدير
مركز مر�سيليا للتكامل املتو�سطي
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مت �إ�صدار التقرير املتو�سطي  ،2012وهو من�شور من طرف مركز مر�سيليا للتكامل املتو�سطي (�سي
�أم �أي) ،من قبل جممع بقيادة البنك الدويل بال�شراكة مع الوكالة الفرن�سية للتنمية ،والبنك الأوربي
لال�ستثمار واملخطط الأزرق (برنامج الأمم املتحدة للبيئة/خطة عمل البحر الأبي�ض املتو�سط /املركز
الإقليمي للن�شاط) واملنتدى الأورومتو�سطي ملعاهد العلوم االقت�صادية .ويف جمهود يرمي جلمع الوثائق
املتعلقة بالتقرير ،نظم املجمع �سل�سلة من امل�شاورات الوطنية والإقليمية لتحديد درا�سات احلاالت
وجتارب الأطراف الفاعلة ذات ال�صلة مع الق�ضايا املتعلقة بالبيئة والنمو يف بلدان جنوب و�شرق املتو�سط.
وا�ستفاد الفريق من الكثري من التعليقات والن�صائح من قبل ما يناهز � 300صانع قرار �سيا�سي ،وخوا�ص،
و�أكادمييني �شاركوا يف امل�شاورات وان�ضموا ملجموعة افرتا�ضية (� )e-communityأن�شئت خدمة مل�سار
امل�شاورات .ومبا �أن التقرير يقف على التجارب املحلية ،ف�إنه متجذر يف املمار�سات الف�ضلى املتو�سطية.
ومت تن�سيق �إعداد التقرير من قبل فريق ير�أ�سه جيل بيبيني ،خمت�ص بيئي رفيع امل�ستوى (البنك الدويل)
مع جان-با�سكال با�سينو ،خمت�ص رفيع امل�ستوى يف االقت�صاد (خبري بالبنك الدويل) ،وفريديريك بالن،
خمت�ص رفيع امل�ستوى يف االقت�صاد (املنتدى الأورومتو�سطي ملعاهد العلوم االقت�صادية) .ومت هذا امل�سار
ب�إ�شراف عام ال�سيد مات�س كارل�سن ،مدير مركز مر�سيليا للتكامل املتو�سطي ،جنيد �أحمد ،مدير قطاعي
(البنك الدويل  /ق�سم التنمية امل�ستدامة منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال افريقيا  ،)MNSSDولوي�س
كون�ستانتينو وهوناي كيم ،م�سريين قطاعيني (البنك الدويل //ق�سم التنمية امل�ستدامة منطقة ال�شرق
الأو�سط و�شمال افريقيا .)MNSSD
ومت تلقي امل�ساهمات من قبل هالة �أبو علي� ،سليمان بدراين ،جوليان هانوتو (خرباء على م�ستوى املنتدى
الأورومتو�سطي ملعاهد العلوم االقت�صادية) ،وكو�ستا�س ت�ساكا�س (املنتدى الأورومتو�سطي ملعاهد العلوم
االقت�صادية)؛ �سارة فرينانديز ،هيوغي�س رافينيل ،ناتايل رو�سي وديديي �سوزاد ()Plan Bleu؛ هند
بوحيا ،ماريون دوفي�س� ،شارلوت دو فونتوبري ،يو�سف كوكوغلو ،توما�س الغرواد�-سيغو� ،أنيل ماركاندايا
وجون لوي فيرب (خرباء بالبنك الدويل) .ويثمن الفريق �أي�ضا التعقيبات التي وردت من قبل النظراء
املراجعني بالبنك الدويل  :دتن بيلر ،ميالن برامبات ،ح�سني �شالل ،ماريان يف ،كارولني فروند ،غالن-
ماري الجن ومي�شيل تومان .ن�شر التقرير من قبل �ستيفن كينيدي (خبري بالبنك الدويل).
ويود فريق التقرير املتو�سطي � 2012أن يعرب عن عرفانه للتعقيبات الثمينة التي تلقاها من �أع�ضاء
اللجنة التوجيهية واخلرباء الذين متت ا�ست�شارتهم على مراحل خمتلفة من امل�سار :نتايل �أبو عطا
(البنك الدويل) ،ثيريي التراي (الوكالة الفرن�سية للتنمية) ،مرييام لين�سرت (منظمة التعاون والتنمية
االقت�صادية)� ،سريجيو مارغولي�س (البنك الدويل) ،دانييل �أوتولينغي (بنك اال�ستثمار الأوربي) ،فالريي
ريبو ودومينيك روجا (الوكالة الفرن�سية للتنمية) � ،أرمن ري�س (بنك اال�ستثمار الأوربي) ،جو�سيلني
فوكالن (الوكالة الفرن�سية للتنمية) وك�سافييه فين�سون (البنك الدويل).
كما يود الفريق �أن يربز �إ�سهام �أع�ضاء فريق عمل املجتمع املدين الذي �أثرى التقرير بالتو�صيات :حلمي
�أبو لي�ش (م�صر) ،ناديا �أبو يحي الوتن (الأردن) ،كري�ستيان �أفريو�س (فرن�سا)� ،سهام �أيو�ش (املغرب)،
�سليمان بدراين (اجلزائر) ،عالء عز (م�صر) ،الكوفو�س كانولي�س (اليونان) ،وافق غري�س (م�صر)،
جيلينا نيزيفيك (موننينيغرو) ،روبي ناتان�سون (�إ�سرائيل)� ،ألدو رافازي دوفان (�إيطاليا) ،حممد �سليم
(ال�ضفة الغربية) ،و�سبيل �سيزير �إيرالب (تركيا).
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املتو�سط 2012
 #تقرير ّ

ح ـ ــول ال�شرك ـ ـ ـ ــاء
يعد مركز مر�سيليا للتكامل املتو�سطي ،الذي �أن�شئ �سنة � 2009أر�ضية برامج متعددة ال�شركاء م�صممة
لت�شجيع التفكري امل�ستقبلي يف املنطقة املتو�سطية .ي�سعى مركز مر�سيليا للتكامل املتو�سطي للعمل كو�سيط
نزيه مع الأطراف الفاعلة يف املنطقة ،من خالل الإ�سهام يف حوار بناء تكون فيه املعارف واخلربات يف
خدمة احللول املتعلقة بامل�شاكل ال�شائعة .يعترب التقرير املتو�سطي  2012نتاج “جممع البيئة واملياه”
التابع للمركز من �أجل التكامل املتو�سطي .حيث ا�ستفاد التقرير من املعلومات التي تلقاها البنك الدويل
من اخلرباء وامل�ست�شارين املنخرطني يف جممع البيئة واملياه والربامج الأخرى التابعة للمركز من �أجل
التكامل املتو�سطي .ويود الفريق �أن يعرب عن امتنانه للزمالء باملركز من �أجل التكامل املتو�سطي
لدعمهم امل�ستمر وم�ساندتهم ،ال�سيما �سمية دريو�ش و�سالومي دوفور.
تعد الوكالة الفرن�سية للتنمية وكالة عامة لدعم التنمية .تتمثل مهمتها يف التقلي�ص من وط�أة الفقر
والالم�ساواة ،والرتويج للنمو االقت�صادي امل�ستدام وحماية ال�سلع العاملية التي ت�ستفيد منها الب�شرية
قاطبة .وتنطوي مهمة حماية ال�سلع العاملية على الكفاح �ضد التغري املناخي والأوبئة واحلفاظ على
التنوع البيئي وترقية امل�س�ؤولية االجتماعية والبيئية وتوفري امل�ساعدات للبلدان التي �أ�ضعفتها ال�صراعات
واحلروب �أو الكوارث الطبيعية.
�أما بنك اال�ستثمــار الأوربي فيعد م�ؤ�س�سة متويل تابعة لالحتاد الأوربي .ي�ساهم فيها الدول الأع�ضـاء
الـ  27يف االحتاد حيث يت�شكل ر�أ�سمال امل�صرف من �إ�سهاماتهم .بالن�سبة لدور بنك اال�ستثمار الأوربي
فينح�صر يف توفري التمويل طويل املدى لدعم امل�شاريع اال�ستثمارية .ين�شط بنك اال�ستثمار الأوروبي
خارج االحتاد الأوربي يف �أكرث من  150بلدا مبا يف ذلك الدول ال�شريكة يف املتو�سط� ،إذ يعمل على بناء
اللبنة املالية للتعاون اخلارجي لالحتاد الأوربي وتنفيذ ال�سيا�سات التنموية (تطوير القطاع اخلا�ص،
البنية التحتية ،توفري الأمن الطاقوي ،والتنمية امل�ستدامة للمحيط).
فيما يتعلق باملخطط الأزرق ،فهو منظمة فرن�سية غري حكومية و�شريك يف التعاون البيئي الإقليمي يف �إطار
خمطط العمل املتو�سطي التابع لربنامج الأمم املتحدة البيئي .ويوفر املخطط الأزرق املعلومات واملعارف
لإخطار �صناع القرار و�أطراف فاعلة �أخرى بخ�صو�ص املخاطر البيئية وق�ضايا التنمية امل�ستدامة يف
املتو�سط ،و�صياغة �سيناريوهات م�ستقبلية لتوجيه �صناع القرار.
وعن املنتدى الأورومتو�سطي ملعاهد العلوم االقت�صادية فهو �شبكة تن�شط منذ  1997ليرت�سم وجودها
�سنة  .2005وي�ضم �أع�ضاء ال�شبكة �أكرث من  90مركز بحث يف العلوم االقت�صادية ،ميثلون ال�شركاء الـ37
يف ت�صريح بر�شلونة .يخ�ضع املنتدى الأورومتو�سطي ملعاهد العلوم االقت�صادية للتن�سيق امل�شرتك للمعهد
املتو�سطي (فرن�سا) ومنتدى البحث االقت�صادي (م�صر) .يهدف املركز لتوفري تو�صيات على �أ�س�س
الأبحاث تتعلق بالق�ضايا االقت�صادية واالجتماعية يف املتو�سط.
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ملحة عامة  :الأهداف والر�سائل وملخ�صات الف�صل  /الأهداف ///

الأهــــداف،
الر�سائـــــل،
ملخ�صات الف�صول

تعد العالقة بني البيئة واالقت�صاد عن�صرا �أ�سا�سيا يف جمابهة التحديات التي تواجه البلدان
املتو�سطية .فمن خالل تعزيز مكانة البيئة يف ال�سيا�سات االقت�صادية وترقية برنامج منو
مراعي العتبارات البيئة على امل�ستويني الوطني والإقليمي ،ميكن للبلدان �أن تقوي من النمو
االقت�صادي وتخلق فر�ص ال�شغل والعدالة االجتماعية والت�سيري امل�ستدام للموارد الطبيعية.
لكن االنتقال لنمو مراعي العتبارات البيئة يقت�ضي جمموعة من ال�سيا�سات ال�شاملة بالإ�ضافة
�إىل �شراكات قوية بني القطاعني العام واخلا�ص.
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ميكن لل�سيا�سات امل�صممة لتح�سني وحماية البيئة (�أو ما يعرف
ب”ال�سيا�سات اخل�ضراء”) �أن تولد منافع جمة اجتماعية واقت�صادية
متبادلة (“منافع م�شرتكة”) ،ال�سيما عندما جتتمع مع ن�شاطات تعالج
م�شاكل هيكلية �أ�سا�سية �أخرى يف االقت�صاد .ميكن للأداء االقت�صادي
�أن يتح�سن وللرفاه االجتماعي �أن يزدهر من خالل �إدراج االعتبارات
البيئية يف التخطيط القطاعي والتخطيط ما بني القطاعات .وبطبيعة
احلال ف�إن �أي م�سار كهذا �سي�سفر عن رابحني وخا�سرين .لكن برناجما
مراعيا العتبارات البيئة من�صف ميتاز بكونه يركز على ال�سيا�سات التي
جتلب فوائد تتجاوز بكثري ما تكلفه.
هذه هي الر�سالة التي جاء بها التقرير املتو�سطـي  ،2012الذي يعد
نتاجا ( )iمل�سار ت�شاوري �أ�شرك فيه اخلرباء والأطراف الفاعلة من
بلدان ال�ضفاف ال�شرقية واجلنوبية وال�شمالية للمتو�سطـ ،و( )iiمراجعة
عميقة للأدبيات.

الأهــــــــــــداف
يفح�ص التقرير التجارب الناجحة يف البلدان املتو�سطية ،مو�ضحا العائدات
االجتماعية التي تت�أتى من �إعطاء الأولوية للبيئة يف الربنامج التنموي يف
املنطقة ومراجعة احللول الو�سطى ،من �أجل حتديد ال�سيا�سات التي تثمر
�أكرب قدر من الفوائد .يهدف التقرير �أي�ضا لإثراء النقا�ش يف �أو�ساط �صناع
القرار ال�سيا�سي حول ال�سيا�سات واال�ستثمارات املحتملة املتعلقة بالنمو
املراعي العتبارات البيئة ،وحول مزيج من ال�سيا�سات الكفيلة بتوفري �أكرب حظ
مل�ضاعفة فوائد ال�سيا�سات اخل�ضراء .ينطوي التقرير املتو�سطي  2012على
تقييم لنقاط القوة الوطنية وعلى �أولويات العمل البيئي.
بالتعاون مع البلدان امل�ستفيدة يف ال�ضفتني ال�شرقية واجلنوبية للمتو�سط
وبالتعاون مع ال�شركاء الرئي�سيني ،و�ضع مركز مر�سيليا للتكامل املتو�سطي
�إطار برنامج �شامل – برنامج البيئة واملياه  -يعترب التقرير املتو�سطي 2012
�إحدى مكوناته .ويعالج برنامج البيئة واملياه الق�ضايا املتعلقة باملوارد الطبيعية،
تدهور الأرا�ضي ،النفايات ال�صلبة واخلطرية ،والتغري املناخي .يتمثل
هدفه العام يف توفري ر�ؤية م�شرتكة لدمج الق�ضايا البيئية يف برامج التنمية
االقت�صادية للبدان املتو�سطية .1

التو�صيـــــات

والر�سائ ـ ــل الأ�ســا�سي ـ ـ ــة

مربرات تبني برامج النمو املراعي
العتبارات البيئة
 .1تطالب بلدان جنوبي و�شرقي املتو�سط ( )SEMCsبتبني
براديغم منو وتنمية جديد (جالل  .)2011يوفر النمو املراعي
العتبارات البيئة فر�صة لإنعا�ش النمو االقت�صادي وخلق فر�ص
ال�شغل مع توفري العدالة االجتماعية .ميكن لربنامج �سيا�سي يرتكز
على النمو املراعي العتبارات البيئة �أن ي�ساهم يف حتقيق الأهداف التنموية
يف بلدان جنوبي و�شرقي املتو�سط من خالل رفع �إنتاجية الرثوات الطبيعية
وعوامل �إنتاجية �أخرى وتخفي�ض الآثار ال�سلبية للتدهور البيئي ،والذي ي�ؤثر
ب�شكل �سيء على �أفقر الأ�سر وعلى الفئة الأكرث ه�شا�شة من ال�ساكنة يف
املنطقة .ميكن لل�سيا�سات اخل�ضراء امل�صممة بعناية �أن تولد منافع م�شرتكة
�سريعة .بالإ�ضافة �إىل الأرباح طويلة املدى واملبا�شرة من الت�سيري البيئي ،كما
ميكن توقع �أرباح �إنتاجية �صافية وخلق ملواطن ال�شغل عند تنفيذ ال�سيا�سات
اخل�ضراء .ويتحقق هذا بوجه خا�ص �إذا ما ترافقت ال�سيا�سات البيئية مع
ن�شاطات مكملة تعالج امل�شاكل الهيكلية الأ�سا�سية يف االقت�صاد.
 .2تهدف �سيا�سات النمو املراعي العتبارات البيئة �إىل حتقيق
جناعة ونظافة ومرونة �أكرب يف ا�ستخدام املوارد يف عمليات النمو
دون عرقلته بال�ضرورة (البنك الدويل � .)2012إذ يقلل التدهور
البيئي من جودة احلياة يف املنطقة كما يعوق الكفاءة االقت�صادية وخلق
فر�ص ال�شغل ،وفر�ص النمو .على النقي�ض من ذلك ،تهدف �سيا�سات النمو
املراعي العتبارات البيئة �إىل تعزيز التنمية االقت�صادية والعدالة االجتماعية،
وال�شمولية ،دون امل�سا�س بالبيئة (.)Halgatte and others 2011
ميكن ت�صميم �سيا�سات النمو املراعي العتبارات البيئة لتحقيق �أق�صى قدر
من املكا�سب على املدى الق�صري وذلك للتعوي�ض قدر الإمكان عن التكاليف
املرتبطة بالتحول مقدما .وبعبارة �أخرى ،ميكن �أن ت�صمم هذه ال�سيا�سات
الجراء حتكيم ال مفر منه .ف�إنها ميكن �أن تزيد من الإ�صرار على مواجهة
ال�صدمات اخلارجية وميكن جعلها متالئمة مع غريها من الأهداف الهامة يف
ال�سيا�سة الوطنية.

� 1أن�شئ املركز من �أجل التكامل املتو�سطي ،الذي يتخذ من مر�سيليا مقرا له� ،سنة  2009من قبل حكومات م�صر وفرن�سا والأردن ولبنان واملغرب وتون�س مبعية بنك اال�ستثمار الأوربي .يهدف املركز من �أجل التكامل املتو�سطي
لدعم التنمية امل�ستدامة من خالل �إتاحة الو�صول للمعرفة .ويتمثل الهدف الأ�سا�سي للمركز يف ا�ستك�شاف ال�سيا�سات اخل�ضراء الكفيلة مب�ضاعفة العائدات االقت�صادية والبيئية على حد �سواء عن طريق خمتلف الربامج ،منها
التقرير املتو�سطي  2012هذا .
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 .3من العاجل التوفيق بني ال�سيا�سات البيئية واالقت�صادية،
للحفاظ على مرونة النظم الإيكولوجية الأكرث �إنتاجية يف
املنطقة ولقلب �آثار التدهور البيئي احلايل� .إن تداعيات التنمية غري
امل�ستدامة وخيمة ال �سيما يف منطقة البحر الأبي�ض املتو�سط ،حيث يكون
للظروف الطبيعية (وخا�صة نق�ص املياه املزمن) ت�أثري �سلبي على الرفاه
االجتماعي والن�شاط االقت�صادي� .إن النظام الإيكولوجي الفريد واملهدد يف
املنطقة يدعم �سبل معي�شة املاليني من النا�س ،لي�س فقط من خالل الزراعة
واملزارع ال�سمكية ،والغابات ،ولكن �أي�ضا من خالل جذب ال�سياح الدوليني �أكرث
من �أي منطقة �أخرى يف العامل .يهدد التدهور البيئي قطاعات رئي�سية مثل
ال�سياحة ،التي تعتمد عليها كثري من بلدان املنطقة (Croitoru & Sarraf
2010؛  .)Larsen 2010يوفر قطاع ال�سياحة مثاال جيدا على العالقة بني
االقت�صاد والبيئة ،حيث يعد هذا القطاع من العنا�صر الأ�سا�سية يف اقت�صادات
بلدان جنوبي و�شرقي املتو�سط ،حيث ميثل معظم الفائ�ض املعادل لـ  22مليار
دوالر يف املنطقة يف جمال جتارة اخلدمات ،مما يجعله ي�شكل ن�صف العجز
التجاري الإجمايل لنف�س املجموعة من البلدان( املنتدى الأورومتو�سطي ملعاهد
العلوم االقت�صادية  )2007ولكن بع�ض املوجودات الطبيعية الأكرث قيمة يف
منطقة البحر الأبي�ض املتو�سطتواجه خطر تدهور ال رجعة فيه ميكن �أن ي�ؤثر
يف االزدهار االقت�صادي يف احلا�ضر وامل�ستقبل وي�ؤثر بالتايل على رفاهية
ال�سكان املحليني .على وجه اخل�صو�ص ،ف�إن املناطق ال�ساحلية العذراء ،التي
ميكن �أن تدعم الأن�شطة ال�سياحية ذات القيمة امل�ضافة العالية والتي توفر
عمالة هائلة ،مهددة ب�آثار التنمية غري املن�ضبطة.

الرهانــــــــات والف ـ ـ ـ ــر�ص
 .4قد يواجه �صناع القرار خيارات �صعبة ومفا�ضالت بني الأهداف
االقت�صادية والبيئية ،ولكن الفر�ص جلني املنافع امل�شرتكة متوفرة
�أي�ضا� .إذ ميكن لل�سيا�سات البيئية ال�سليمة �أن ت�ساعد على حل امل�شاكل االقت�صادية
مثل االزدحام يف املدن ،والظروف ال�صحية املرتبطة بتلوث الهواء واملاء ،وانخفا�ض
الإنتاجية الزراعية .ولكن ال�سيا�سات البيئية تتطلب �أي�ضا حتكيمات ،خا�صة مع
مرور الوقت .ال ميكن لبع�ض التحكيمات �أن تقابلها منافع م�شرتكة فيتطلب ذلك
خيارات �صعبة من وا�ضعي ال�سيا�سات .يحدد التقرير املتو�سطي  2012عدة �أنواع
من الفر�ص .يف الوقت احلا�ضر ،ت�ستخدم املوارد الطبيعية مثل املياه والطاقة ب�شكل
غري فعال ،ويرتتب عن ذلك تكاليف اقت�صادية وبيئية على حد �سواء .با�ستخدام
املوارد ب�شكل �أكرث كفاءة ،من املمكن جلب منافع بيئية واقت�صادية ،وخلق فر�ص
ال�شغل يف �آن واحد .ي�ستلزم حتقيق قدر �أكرب من النجاعة التغلب على عقبات
م�ؤ�س�سية و�سيا�سية واقت�صادية كبرية ،ولكن يوجد بع�ض الفوائد التي ميكن �أن
تتحقق ب�سرعة ،كما ت�شهد بذلك التجارب الناجحة الواردة يف التقرير.
 .5ميكن للمنافع امل�شرتكة �أن تكون كبرية .متثل �إدارة الأ�صول
الطبيعية فر�صا هامة حلماية البيئة ،وخلق فر�ص ال�شغل ،وانخفا�ض
تكاليف الت�شغيل .على �سبيل املثال ،ميكن لرتكيب الهياكل االقت�صادية طاقويا
على املباين اجلديدة (مبا يف ذلك الأ�سطح املعزولة ،واجلدران ،والنوافذ) بحلول
عام  2030تقليل تكاليف الطاقة وانبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون ،كما ميكن من
خلق ما يقدر بنحو  1.3مليون وظيفة يف قطاع البناء ،والت�شييد وال�صيانة يف بلدان
جنوبي و�شرقي املتو�سط ( .)Plan Bleu 2011كما يعترب احلد من الت�سرب
من �شبكة توزيع املياه ملنع اال�ستغالل املفرط للمياه اجلوفية �أي�ضا من بني تدابري
الت�سيري الأكرث فعالية التي برزت من خالل درا�سات احلاالت (Plan Bleu
 .)2010ميكن لتح�سني الولوج اىل املياه يف املناطق احل�ضرية التي لديها يف الوقت
احلا�ضر �أقل ن�سبة تزويد باملياه (�أقل من  50لرتا يف اليوم للفرد الواحد) �أن ي�ؤدي

�إىل فوائد كبرية بيئية و�صحية ،ويف حالة الأردن مثال و�صلت ن�سبة املنفعة/التكلفة
�إىل ( 2:1املنظمة العاملية لل�صحة/برنامج الأمم املتحدة للبيئة  .)2008و�أخريا،
ميكن ل�سيا�سات حت�سني �إدارة النفايات ومراقبة تلوث املياه واجلو �أن تثمر نتائج
�إيجابية مع احلد الأدنى من اجلهد.

 .6يف التخطيط احل�ضري ويف �إدارة املناطق ال�ساحلية ،ميكن التعاطي
مع التحكيمات والآثار التوزيعية املعتربة .يتعدى الزحف العمراين على
الأرا�ضي اخل�صبة التي تعاين بالفعل من تناق�ص ،كما يتعدى على املناطق ال�ساحلية
التي لديها طاقات عالية يف جمال ال�سياحة امل�ستدامة .ولكن ميكن احل�صول على
املنافع امل�شرتكة حتى يف هذه املناطق من خالل تقدمي احلوافز التي ت�ؤثر على
�سلوك املتعاملني اخلوا�ص يف االجتاهات املطلوبة .على �سبيل املثال ،فمن املمكن
فر�ض �ضريبة مرتفعة على القيم العقارية عند منح رخ�ص البناء ،كما هو ال�ش�أن
بالن�سبة مل�شروع عمان .توفر مثل هذه ال�ضريبة حوافز للحد من التدهور البيئي،
بينما تعمل على توليد املوارد املالية الالزمة لإ�شاعة االخ�ضرار يف عمان واملحافظة
على املناطق الرتاثية (بيوريجارد وماربيلريو-كولومينا� .)-2011إن �آثار التكتل
يف املناطق احل�ضرية الرئي�سية ق ِّيمة �إذ تعد مبثابة حمركات للنمو االقت�صادي
وخلق فر�ص ال�شغل (البنك الدويل �2009أ) .حيث ميكن لل�سيا�سات التي تتوخى
تعزيز الرتكيز �أن متنع وتخفف من الآثار البيئية ال�سلبية للتح�ضر مع احلفاظ على
الرفاهية وعلى �أهداف النمو.
 .7على الرغم من احتمال فقدان الوظائف احلالية وامل�ستقبلية �إال
�أن �سيا�سات النمو املراعي العتبارات البيئة لديها القدرة على �إنتاج
ربح �صاف يف الوظائف ،مع احلفاظ على العديد من الوظائف القائمة
�أي�ضا .يتوقف الأثر ال�صايف لل�سيا�سات اخل�ضراء على الوظائف على التوازن بني
خلق فر�ص ال�شغل والق�ضاء على مواطن ال�شغل .وميكن ت�صميم �سيا�سات تتوخى
حتقيق �أق�صى قدر من فر�ص ال�شغل والتقليل من فقدان فر�ص ال�شغل -على �سبيل
املثال ،من خالل تنفيذ �إطار م�ؤ�س�سي �سليم خللق فر�ص ال�شغل .حيث ت�شري الأدلة يف
البلدان املتقدمة �إىل �أن القوانني وال�ضرائب البيئية امل�صممة ت�صميما جيدا لي�س لها
بال�ضرورة ت�أثري �سلبي على القدرة التناف�سية ومواطن ال�شغل ،ولكن ميكن �أن يكون
لها يف الواقع �أثر �إيجابي عندما تتمف�صل ب�شكل جيد مع غريها من ال�سيا�سات .وs
تظهر النتائج التجريبية �آثارا غام�ضة ال�سرتاتيجيات النمو املراعي العتبارات البيئة
على مواطن ال�شغل ،مما يعني ب�أن هناك مكا�سب �أحيانا لكنها م�صحوبة بتحديات
خا�صة على املدى الق�صري .وقد �سلط ال�ضوء على هذه املكا�سب يف تقريرين حديثني
�صدرا يف املنطقة� ،أحدهما عن املنتدى العربي للبيئة والتنمية ()AFED 2011
والآخر عن املجل�س االقت�صادي واالجتماعي للمملكة املغربية (.)CESRM 2012
ت�شري بع�ض الدرا�سات احلديثة ،يف ظل �سيناريوهات تفا�ؤلية� ،إىل �أن �صايف املكا�سب
املهمة ميكن �أن ي�صل �إىل  10يف املائة من �إجمايل الوظائف املطلوبة يف بلدان جنوبي
و�شرقي املتو�سط ال�ستيعاب االجتاهات الدميوغرافية (املنتدى الأورومتو�سطي
ملعاهد العلوم االقت�صادية  ،2011برنامج الأمم املتحدة البيئي  .)2011ومع ذلك،
ف�إن حتويل الوظائف املحتملة �إىل وظائف حقيقية يتطلب �أن ترتبط ال�سيا�سات
اخل�ضراء ب�إجراءات تكميلية ملعاجلة الق�ضايا الهيكلية يف �سوق العمل.

حتقيـــق التحـــول نحو اقت�صاد ومنو
مراعيني العتبارات البيئة
 .8ينبغي تقا�سم جتارب البلدان التي تعالج التحديات البيئية وذلك
ق�صد تعاط �أف�ضل مع التحديات امل�شرتكة التي تواجه البيئة يف بلدان
البحر الأبي�ض املتو�سط .من خالل االعتماد على امل�ؤ�شرات احلالية املختلفة،
ميكن حتديد نقاط القوة والأولويات الوطنية ،بدءا من القوانني املتعلقة باملبيدات
و�صوال �إىل حماية البحار يف ال�ضفتني اجلنوبية وال�شمالية للبحر الأبي�ض املتو�سط
7
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على حد �سواء .ميكن �أن يعتمد تقييم �أكرث دقة على م�ؤ�شرات تو�ضع خ�صي�صا لهذا
الغر�ض(منظمة التعاون والتنمية االقت�صادية  .)2011-2012ولأن املنطقة كلها
تتقا�سم بع�ض الأولويات ،على وجه اخل�صو�ص ،تلك التي تتعلق بتلوث الهواء و�إدارة
املياه ،ميكن بالتايل تكرار التجارب الإيجابية وجتنب املمار�سات ال�سيئة .يجدر
جلب انتباه كل من ال�سلطات العمومية واجلهات اخلا�صة بوجه خا�ص� ،إىل العواقب
املحتملة طويلة الأمد للإعانات ال�ضارة بيئيا ،و�سوء �إدارة املناطق ال�ساحلية يف 
�شمال البحر املتو�سط التي ت�ؤثر على ال�سياحة واملزارع ال�سمكية.

 .9لأن �أي �أجندة منو مراعي العتبارات البيئة �سوف ت�سفر عن
رابحني وخا�سرين ،من ال�ضروري و�ضع �آليات للتعوي�ض لتخفيف
حدة اال�ضطراب يف القطاعات التي تت�أثرا �سلبيا وت�سهيل القبول
االجتماعي للتحول �إىل ال�سيا�سات اخل�ضراء� .إن ال�سلوكيات الريعية
الرا�سخة هي ال�سبب الرئي�سي لتدهور البيئة .غري �أن �شعوب بلدان جنوبي و�شرقي
املتو�سط �أظهرت بو�ضوح ا�ستعدادها لتعديل الو�ضع القائم� .إن عمق الت�أييد ال�شعبي
يتيح فر�صة للتحول �إىل النمو املراعي العتبارات البيئة� ،شريطة �إمكانية العثور على
طرق لتقليل املعار�ضة املحتملة من طرف اخلا�سرين ،وحملهم على ت�صور مكا�سب
طويلة الأمد وبالتايل دعم ال�سيا�سات اخل�ضراء.
 .10بع�ض اخلطوات الأولية نحو النمو املراعي العتبارات البيئة ال
تتطلب موارد مالية جديدة .لي�س التخل�ص التدريجي من احلوافز ال�ضارة،
مثل دعم الوقود امل�ضر بالبيئة واملكلف اقت�صاديا ،والرجعي اجتماعيا ،باملهمة
ال�سهلة .لكن �إذا ما نفذت هذه الإ�صالحات� ،سيتم االفراج عن �أموال عمومية معتربة
وهو �أمر جيد بالن�سبة للحكومات التي تواجه قيودا يف امليزانية .من خالل �سيا�سات
متكاملة مثل التحويالت النقدية ،ميكن �إجراء مثل هذا التغيري دون �إحلاق ال�ضرر
بالفقراء� .إن الإ�صالحات التي م�ست دعم �أ�سعار النفط يف �إندوني�سيا و�إيران هي من
بني �أف�ضل الأمثلة على هذه العملية (�صندوق النقد الدويل  .)2011وب�صورة �أعم،
تعد ال�ضرائب البيئية ،و�آليات ال�سوق والقواعد واملعايري ،والقوانني من بني الأدوات
التي ال تتطلب موارد مالية �سلفا.
 .11ميكن للتعاون الإقليمي وال�شراكات بني القطاعني العام واخلا�ص �أن
ت�ساعد على تعبئة التمويل الإ�ضايف الالزم لتنفيذ �أجندة منو مراعي
العتبارات البيئة �شاملة .ت�شري التجارب امل�سجلة يف درا�سات احلاالت التي
خل�صها التقرير املتو�سطي � 2012إىل �أنه من املرجح �أن ت�ستقطب بع�ض امل�شاريع
الدعم من اجلهات املانحة املتعددة الأطراف �أو الثنائية؛ �أما امل�شاريع الأخرى ،مثل
توليد الطاقات املتجددة ،فهي مر�شحة ال�ستقطاب امل�ستثمرين من القطاع اخلا�ص
املحلي �أو الأجنبي .قد يكون من املتوقع احل�صول على متويل �إ�ضايف وا�سع النطاق
لإدارة النفايات البلدية ال�صلبة واملبادرات يف جمال النجاعة الطاقوية والطاقات
املتجددة من خالل �آليات متويل مبتكرة .ميكن ملتعاملي القطاع اخلا�ص امل�ساهمة
يف اجلهد واال�ستفادة من تكنولوجيا املعلومات من خالل حت�سني كفاءة ا�ستخدامهم
للموارد الطبيعية.

ال�سيا�ســـات واملحفـــزات لتحقي ــق
�أهـ ــداف النم ــو املراعي العتبارات البيئة
� .12ستكون هناك حاجة ملزيج من ال�سيا�سات يعزز بع�ضها بع�ضا من
�أجل الإ�سراع بالتحول �إىل النمو املراعي العتبارات البيئة  -من
بينها �آليات قائمة على الأ�سعار ،القوانني ،ال�سيا�سات ال�ضريبية الهادفة ،واالبتكار
وال�سيا�سات ال�صناعية واال�ستثمارات ومعايري املنتجات وعمليات الإنتاج ،وو�ضع

العالمات الإيكولوجية ،وحمالت االت�صال .وميكن للمقاربات الال�سوقية تعزيز
فعالية ال�سيا�سات ال�سوقية وتعوي�ض �إخفاقات ال�سوق والتحيزات ال�سلوكية التي متنع
يف بع�ض الأحيان الأ�سعار من الت�أثري يف �سلوك امل�ستهلك.

 .13تعترب الأ�سعار ،بوجه اخل�صو�ص ،على درجة عالية من الأهمية
من �أجل زيادة الفعالية .تعتمد �سيا�سات النمو املراعي العتبارات البيئة عادة
على الت�سعري ال�ستيعاب العوامل اخلارجية الإيجابية وال�سلبية املتعلقة با�ستخدام
املوارد الطبيعية .وعليه يعترب و�ضع �سعر على الرثوات الطبيعية (خا�صة املياه) و�سيلة
لتعزيز �إنتاجيتها وجتنب الإ�سراف يف ا�ستخدامها .من هذا املنطلق ف�إن جعل قيمة
مالية تقابل الت�أثريات اخلارجية ال�سلبية – ال �سيما ا�ستهالك الوقود الأحفوري-
من �ش�أنه ت�سهيل �إحداث تغيري يف �سلوك املتعاملني اخلوا�ص .ي�أخذ الت�سعري ال�سليم
بعني االعتبار التكلفة االجتماعية لن�شاط ما على البيئة ،على ال�صحة ،وعلى
العدالة االجتماعية .تتمثل اخلطوات الأوىل يف عملية ت�سعري �صحيحة يف التخفي�ض
التدريجي للإعانات ال�ضارة وحتويل الإعانات غري الوا�ضحة �إىل حتويالت نقدية
هادفة ب�شكل مدرو�س.
 .14من ال�ضروري و�ضع جمموعة متنوعة من احلوافز االقت�صادية
لدفع املنتجني وامل�ستهلكني �إىل االنخراط يف برنامج منو مراعي
العتبارات البيئة .
•حوافز �ضريبية لال�ستثمار يف معدات �أكرث جناعة يف ا�ستهالك الوقود
للحد من تلوث الهواء وانبعاثات الكربون ،مع احلد �أي�ضا من واردات الوقود
الأحفوري واحلفاظ على املوارد غري املتجددة للت�صدير (�صندوق النقد
الدويل � 2011أ) .ميكن متويل هذه احلوافز من خالل �إعادة تخ�صي�ص جزء
من الغالف املوجود املخ�ص�ص لدعم الطاقة بطرق م�ستدامة وجمدية من
الناحية ال�سيا�سية .ميكن حلمالت التوعية املكثفة �ضمان ت�أييد الر�أي العام،
خا�صة فيما يتعلق بالإعانات املخ�ص�صة لدعم �أ�سعار الطاقة واملياه .2
•�إدخال �أدوات ال�سوق لتخ�صي�ص املوارد املائية وحت�سني النجاعة االقت�صادية
من خالل توفري ح�صة �أكرب من هذه املوارد النادرة ملنتجني قادرين على
زيادة �إنتاجيتها .ينبغي �أن تقرتن هذه الأدوات ب�إجراءات تكميلية للت�أكد
من �أنها ال ت�ؤذي الفقراء �أو ت�ضع عبئا كبريا على عاتق بع�ض القطاعات
االقت�صادية .مثل هذه الإجراءات املن�سقة يتطلب القدرة امل�ؤ�س�سية ف�ضال
عن الإرادة ال�سيا�سية ،لأن الذين كانوا يح�صلون جمانا على مورد ما �سيكون
عليهم �أن يدفعوا ثمنه الآن.
•ميكن حل�سابات فرعية للطاقة واملياه ،وذلك كجزء من املحا�سبة الوطنية
(مبا يف ذلك برنامج البنك الدويل ويفز � ،)WAVESأن تقدم معلومات
مفيدة ل�صانعي ال�سيا�سات لتتبع التقدم املحرز وحتديد �أولويات العمل.
•ميكن للقوانني التي تطبق ب�صرامة والتي تبنى على مبد�أ املل ِّوث يدفع �أكرث،
�أن تولد موارد لتمويل �إجراءات النمو املراعي العتبارات البيئة على �أن تكون
م�صممة لتوفري نتائج ملمو�سة على املدى الق�صري واملتو�سط .من ال�ضروري
�أي�ضا النظر يف الدعم االنتقايل والتدابري التكميلية الأخرى لتجنب �إيقاع
�صدمة �سلبية على النظام االقت�صادي.
•ميكن ملبادرات خا�صة ت�شمل املمار�سات البيئية يف عمليات تقييم ال�شركات
امل�سجلة يف �أ�سواق البور�صة ،مثل م�ؤ�شر البور�صة امل�صرية لإدارة احلكم
االقت�صادي واالجتماعي وم�شروع م�ؤ�شر اال�ستدامة يف بور�صة ا�سطنبول،
�أن تعزز ال�شعور بامل�س�ؤولية االجتماعية والبيئية يف �أو�ساط املنتجني
وامل�ستثمرين.

 .2كما جاء يف مقرتح وفد وزارة املالية امل�صري خالل م�سار امل�شاورات.
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•و�ضع العالمات الإيكولوجية هو من بني �أف�ضل احلوافز املعروفة لدى امل�ستهلكني
حيث ت�ساعدهم على ت�أكيد حر�صهم على حماية البيئة من خالل اتخاذ
قرارات لل�شراء �صائبة .من خالل اجلمع بني و�ضع العالمات الإيكولوجية
والقرو�ض املي�سرة للم�ستهلكني ،متكنت تون�س من جلب اهتمام امل�ستهلكني
بنجاح نحو النجاعة الطاقوية ( GEFال�صندوق العاملي للبيئة .)2007

 .16ميكن لبلدان البحر الأبي�ض املتو�سط اال�ستفادة من امليزات
امل�شرتكة لتحديد �أولويات متبادلة املنفعة .تقدم التحليالت البيئية
القطرية التي ي�ضطلع بها البنك الدويل (�2004أ�2010 ،2005 ،أ2011 ،د)
معلومات عن م�صر ،الأردن ،لبنان ،تون�س ت�شري �إىل وجود �أولويات وقيود
مماثلة و�سط تنوع الظروف البيئية الوطنية .وميكن ت�صنيف �أهداف النمو
املراعي العتبارات البيئة املتعلقة بال�سيا�سات القطاعية كما هو مبني يف ال�شكل
�أ ،الذي ميثل فيه حمور العينات مدى التن�سيق املحتمل يف تطوير الأن�شطة
االقت�صادية اجلديدة وفر�ص ال�شغل (معدل �صاف خللق فر�ص ال�شغل)،
وميثل حمور ال�سينات خطر عدم القدرة على الرتاجع �أو «االنحبا�س» املرتتب
على القرارات احلالية على الطرف الأي�سر من ال�سهم ،و�إمكانية التغلب على
اجلمود االجتماعي وال�سيا�سي ،ميكن عزوها يف كثري من الأحيان �إىل اجلمود،
على الطرف الأمين  .3يف ا�ستخدام مفهوم اجلمود ،تت�سق هذه املقاربة مع
تلك التي جاء بها الف�صل  7من تقرير البنك الدويل :النمو ال�شامل املراعي
العتبارات البيئة  :الطريق �إىل التنمية امل�ستدامة ( .)2012متثل النجاعة
الطاقوية يف املباين خماطر عالية لعدم القدرة على الرتاجع لأن املباين ،بعد
ت�شييدها ،يتم ا�ستبدالها ببطء .وعليه فباالنتقال �إىل الطرف الأمين من
ال�سهم ،ميكن معاجلة �أوجه الق�صور يف ا�ستخدام الطاقة التي ت�ستعمل للنقل
والت�صنيع والتي لها تكاليف اقت�صادية واجتماعية ،وبيئية مرتفعة (والتي
توفر �إمكانية تن�سيق عالية) ب�سهولة �أكرب لأنه من الأ�سهل ت�صليح �أو ا�ستبدال
التجهيزات و�إدخال ابتكارات موفرة للطاقة �أكرث من ترميم �أو ا�ستبدال مبنى
(�أو املوائل �أو الأنواع الطبيعية ،بعد تدمريها).

حتديـــد �أولويــــات العم ـ ــل

 .15تعترب التهديدات التي تلوح يف الأفق على ال�صحة العامة وخماطر
التغريات البيئية التي ال رجعة فيها من الأولويات الفورية لل�سلطات
العمومية ،والتي �سيكون لإجراءاتها ت�أثري �أكرب �إذا ما مت تناولها
يف �سياق برنامج �أ�شمل .من ال�ضروري حت�سني ال�سيطرة على تلوث املياه
والنفايات ال�صلبة لتح�سني وحماية ال�صحة العامة .وعليه هناك حاجة
�إىل مزيج بني الأدوات التنظيمية والأدوات القائمة على �أ�س�س ال�سوق للحد
من خماطر عدم القدرة على الرتاجع يف �إدارة للأر�صدة ال�سمكية ،والرتبة
الزراعية ،واملناطق ال�ساحلية ب�سبب عدم وجود االرادة (�ستيوارد .)2004
تعتمد الأولويات الوطنية على الظروف املحلية ،و�أولويات التنمية تختلف عن
بع�ضها البع�ض يف بلدان جنوبي و�شرقي املتو�سط .ميكن �أن ي�ساعد التقرير يف
حتديد نقاط القوة و�أولويات ا�ستخدام امل�ؤ�شرات املتاحة للعمل البيئي ،على
امل�ستويني الإقليمي والوطني .ميكن �أن ي�ساعد �أي�ضا على ت�صميم جداول �أعمال
وطنية مراعية العتبارات البيئة تنا�سب الأولويات الوطنية ،وظروف التنمية،
والعوامل االجتماعية واالقت�صادية املحلية.

ال�شكـــــل �أ

ت�صنيف مبدئي لأهداف ال�سيا�سات القطاعية اخلا�صة بالنمو املراعي العتبارات البيئة يف بلدان البحر الأبي�ض
املتو�سط :خلق مواطن ال�شغل وخماطر عدم �إمكانية الرتاجع
الت�آزر على املدى الق�صري

مالحظة  = ICZM :الت�صرف يف
�إدماج املناطق ال�ساحلية

القدرة العالية على خلق فر�ص العمل
والعائدات اخلا�صة

خماطر كبري
غري قابلة
للمراجعة

كفاءة ا�ستخدام الطاقة
(النقل والت�صنيع)
املــــــــــاء
(ال�شبكات احل�ضرية)
الت�صرف يف النفايات

كفاءة ا�ستخدام الطاقة
(املباين)
املــــــــــاء
(الري)
�إمكانيـة
جتـــــاوز
املعوقات
ICZM

التخطيط العمراين

مكافحة التلوث
(الهواء واملاء)

�صيــد ال�سمــك
احلـــل الو�ســـط

انخفا�ض تكاليف �إيجاد فر�ص
العمل املحتملة واالجتماعية

 .3من بني اخليارات االجتماعية واالقت�صادية التي قد نعتربها غري قابلة للرتاجع (انحبا�سية) تلك التي مت�س التنوع البيئي (كاالنقرا�ض الأبدي) ،املناخ (مدة تواجد جزيئات غاز ثاين �أك�سيد الكربون وامليثان يف اجلو طويلة)،
البنى التحتية والتجمعات ال�سكنية (تعترب الطرق واملباين من بني الأ�صول التي يطول تعمريها ؛ حيث يعتمد بناء املدن على البنى التحتية للنقل ،و�شكلها يعد غري قابل للرتاجع عنه تقريبا) ،واحللول التكنولوجية ( متيل االبتكارات
واال�ستثمارات يف البحث والتنمية �إىل الرتكيز على التكنولوجيات احلالية التي تثبت جدارتها) .اجلمود هو مفهوم مرتبط ،يوحي با�ستمرار املركبات ال�سلوكية والتقنية وامل�ؤ�س�ساتية للأنظمة االجتماعية واالقت�صادية – من بينها
العادات اال�ستهالكية ،فرتة تعمري البنى التحتية وجوانب �أخرى من البيئة املبنية ،ومناذج التمويل وامل�ؤ�س�سات احلكومية .يقت�ضي الأمر وجود �سيا�سات خا�صة تركز على القطاعات التي بها درجة كبرية من اجلمود ،بالإ�ضافة �إىل
ال�سيا�سات االقت�صادية ال�شاملة (لوكوك و�آخرون 1998؛ جاكارد وريفرز 2007؛ فوغت�-شيلب وهولغيت .)2011
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يف �أغلب البلدان املتو�سطية ،ت�ساعد ال�سيا�سات التي تهدف لتح�سني جناعة
ا�ستخدام الطاقة واملياه على خلق منا�صب العمل ال�صافية .للإدارة املتكاملة
للمناطق ال�ساحلية ،التخطيط العمراين ،والتخطيط امل�ستدام لل�صيد قدرة
حمدودة على خلق مواطن ال�شغل ،ولكنها تبقى من �أكرث امل�شاريع امل�ستعجلة
املطلوبة ملواجهة ال�ضرر البيئي غري القابل للمعاجلة .ميكن �أن ي�ؤدي التخطيط
العمراين اجليد خللق مواطن عمل �صافية لأنه يعمل على جعل املدن �أكرث
�إنتاجية وجذبا ،ولكن تكاليف اال�ستثمار يف البنى التحتية احل�ضرية ال ميكن
�أن تراقب وتتمو�ضع يف قلب املبادالت املوجودة .ال تكفل ال�سيا�سات التي تهدف
لتح�سني مراقبة تلوث املياه والهواء وت�سيري النفايات خلق �أعداد كبرية من
مواطن ال�شغل ،ولكنها مع ذلك ميكن �أن ت�ؤدي �إىل مكا�سب رفاه كبرية مع �آثار
�إيجابية على �إنتاجية العمل.
�أكرث �سيا�سات النمو املراعي العتبارات البيئة �أولوية هي تلك التي تتعلق
باملجاالت التي تت�ضمن خطر عدم القدرة على املعاجلة (�أي الأكرث ا�ستعجاال)،
وكذا التي توفر �أكرث احللول فورية يف جمال توفري منا�صب العمل واملردودية.
هذان املعياران يتقاطعان يف الربع العلوي الأي�سر من املخطط.

التو�صيـــــــات
•ترقية جناعة ا�ستخدام املياه والطاقة من بني الأولويات الق�صوى.
"•و�ضع الأ�سعار احلقيقية للمياه والطاقة والأرا�ضي عن طريق الت�أكد
من كونها تعك�س التكاليف االجتماعية والعوامل اخلارجية الأخرى
التي ت�ؤثر يف ا�ستخدام املوارد.
•التقلي�ص من �سرعة تراجع الدعم بغية تعزيز القبول االجتماعي
ملخططات النمو املراعي العتبارات البيئة  ،ومزجه ب�إجراءات
تكميلية بغية احلد من الأثر ال�سلبي على الفقراء.
•معاجلة الق�صور يف ال�سوق عن طريق االبتكار امل�ؤ�س�ساتي ،الأنظمة،
و�ضع العالمات الإيكولوجية ،االبتكار وال�سيا�سات ال�صناعية.
•دفع املنتجني وامل�ستهلكني نحو ال�سلوكيات التي تخف�ض تلوث الهواء
واملياه وحت�سن ت�سيري النفايات.
•و�ضع �أهداف متو�سطة املدى يف جماالت التخطيط العمراين� ،إدارة
املناطق ال�ساحلية ،وال�صيد.
•التعاون على امل�ستوى الإقليمي من �أجل تبادل �أف�ضل املمار�سات
واملهارات .يتعني �أن يت�ضمن هذا النوع من التعاون تعزيز القدرات
من �أجل تنفيذ احل�سابات االقت�صادية-البيئية ،خا�صة على امل�ستوى
االقت�صاد ال�شمويل.
•ا�ستغالل املوارد املالية املبتكرة مثل من�ش�آت الكربون لال�ستثمار اجلديد.
�أي�ضا ،ميكن �أن يتم ت�أ�سي�س خطوط قرو�ض لالقت�صاد املراعي العتبارات
البيئة ،ت�ستهدف باخل�صو�ص امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة املحلية .4
•زج القطاع اخلا�ص من �أجل �أن يتحمل م�س�ؤولية بيئية وت�أثريا ماليا
خا�صا �أكرب.
دعم مركز مر�سيليا للتكامل املتو�سطي ،بالتعاون مع ديوان التعاون االقت�صادي
بالبحر املتو�سط وامل�شرق ،املخطط الأزرق ،املنتدى الأورو-متو�سطي ملعاهد
العلوم االقت�صادية ،و�شركاء �آخرين ،فريق عمل من اخلرباء من منظمات

املجتمع املدين يف ال�شمال واجلنوب يعمل بالتوازي مع التقرير املتو�سطي
 ،2012من �أجل تطوير التو�صيات التي تهدف لتحقيق اقت�صاد مراعي
العتبـارات البيئـة مبنطقـة املتو�سـط .تتقاطـع تو�صياتهـم (فريـق العمـل عـلى
االقت�صــاد املراعـي العتبـارات البيئـة  )2012مـع التو�صيـات املقدمـة يف
الف�صل  6بالوثيقة احلالية.

نـــــداء لبـ ــدء العمـ ــل
� .17سي�سمح �إطالق �إ�سرتاتيجيات النمو الوطني املراعي العتبارات
البيئة يف كل بلد بالتنفيذ املتنا�سق لل�سيا�سات العمومية املالئمة لكل
و�ضعية حملية� .ستحتاج هذه اال�سرتاتيجيات لقيادة وطنية قوية ومن املحتمل
جدا �أن ت�ؤدي �إىل ظهور نتائج يف حال تطويرها بالتعاون بني �أهم الفاعلني يف
املجتمع .يعد الت�شخي�ص الالزم لتحديد امل�شاكل ،التحديات ،والفر�ص التي
اختريت الأولويات على �أ�سا�سها �شرطا م�سبقا لنجاح اال�سرتاتيجيات .يتعني
�أن ت�ؤمن املراقبة الوثيقة من �أجل مراقبة التنفيذ وال�سماح بن�شر النتائج
و�ضبط م�سار التنفيذ عند ال�ضرورة يف �آن واحد .يعتمد التنفيذ كثريا على
مهارات وكفاءات �أ�سا�سية يتعني تطويرها ،مثال ،عن طريق و�ضع برامج
لتمرين املزاولني يف الوظائف الأ�سا�سية� .ستكون روح االبتكار –التكنولوجي
واالجتماعي� -ضرورية� .سي�شجع �إ�شراك كربى ال�شركات والقطاع املايل
ودعم املخاطرة واالبتكار من قبل امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة ،كما ميكن
�أن تزرع امل�شاريع الرائدة ،املطورة واملنفذة مع املواطنني املعنيني ،و�أي�ضا
املبادرات النموذجية يف اخلدمات العامة ،بذورا تنمو ببطء ولكن بثبات.
يتعني �أن يقا�س التنفيذ الناجح على امل�ستوى املحلي .كما يتعني املزاوجة
بني تناف�سية متزايدة بني الكيانات الفرعية والتقدم نحو اقت�صاد مراعي
العتبارات البيئة كفء.
 .18لقد �آن الأوان للعمل على امل�ستوى الإقليمي ،على تبادل
اخلربات املثمرة لإدماج النمو املراعي العتبارات البيئة يف
املخططات املتو�سطية .يعد امل�ستوى الإقليمي الأكرث مالءمة
لبذل جهود متظافرة �ضمن نظام اندماج ي�شجع النمو يف املنطقة
املتو�سطية برمتها� .إن ا�ستطاع االقت�صاد املراعي العتبارات البيئة �أن
يكون �أي�ضا اقت�صادا فعاال� ،سيتعني حينها �أن تتطور �أهم ال�سيا�سات يف
املنطقة املتو�سطية يف هذا املنحى .يتعني �أن تكون �سيا�سات النمو املراعي
العتبارات البيئة جزء من م�سار دوفيل للثمانية الكبار ،و�أن تدعم من قبل
االحتاد من �أجل املتو�سط ،وتدمج يف جداول �أعمال اللقاءات بني وزراء
املالية .املعارف ذات ال�صلة متوفرة يف املنطقة ،يف اجلامعات وامل�ؤ�س�سات
واملنظمات املتخ�ص�صة .ميكن التوجه نحو ت�أ�سي�س �أر�ضية للنمو املراعي
العتبارات البيئة يف املنطقة املتو�سطية� ،أو كمرحلة �أوىل� ،صياغة روابط
متو�سطية مع �أر�ضية معارف النمو املراعي العتبارات البيئة التي �أطلقها
البنك الدويل م�ؤخرا ،بالتعاون مع منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية
وبرنامج الأمم املتحدة للبيئة  .5ميكن �أن ت�ستخدم الآليات املوجودة للتداول
مثل اللجنة املتو�سطية للتنمية امل�ستدامة والتخطيط املتو�سطي للتنمية
امل�ستدامة �أو �أن تعزز للم�ساهمة يف م�سار النمو املراعي العتبارات البيئة .
للم�ؤ�س�سات املالية تقاليد يف جمال التن�سيق – ميكن �أن ت�ساعد على ت�أ�سي�س
�صناديق لال�ستثمار الأخ�ضر.
�إدماج النمو املراعي العتبارات البيئة يف الربامج املتو�سطية م�ستعجل،
ممكن ،و�ضروري لتقدم �سكان املنطقة.

 .4مثلما اقرتح من وفد الوزير امل�صري للمالية خالل امل�شاورات حول التقرير
 .5املعارف ذات ال�صلة متوفرة ب�شكل م�ستفي�ض يف املنتدى الأورو-متو�سطي ملعاهد العلوم االقت�صادية ،منتدى البحث االقت�صادي بالقاهرة ،مركز العمل الإقليمي ،خمطط العمل املتو�سطي ،برنامج الأمم املتحدة للبيئة ،املنتدى
العربي من �أجل التنمية والبيئة ،ومنظمات �أخرى.
10

املتو�سط 2012
 #تقرير ّ

ملحة عامة  :الأهداف والر�سائل وملخ�صات الف�صل  /الأهداف ///

ملخ�صــات الف�صــول

املقدمـــة :مربرات تبني برامج النمو املراعي
العتبارات البيئة يف بلدان البحر الأبي�ض املتو�سط
النمو املراعي العتبارات البيئة وال�سياق االقت�صادي-االجتماعي املتو�سطي .يف
 ،2011تزايد الطلب يف بلدان جنوب و�شرق املتو�سط من �أجل التوجه ال�سيا�سي
نحو منوذج اجتماعي م�ستحدث يعزز النمو االقت�صادي ،خلق مواطن ال�شغل،
والعدالة االجتماعية (املنتدى الأورو-متو�سطي ملعاهد العلوم االقت�صادية�-أ).
ميكن �أن ت�ساهم برامج للنمو املراعي العتبارات البيئة يف الو�صول لهذه
الأهداف عن طريق رفع الفعالية والإنتاجية ويف نف�س الوقت تخفي�ض امل�ؤثرات
البيئية اخلارجية ال�سلبية التي ت�ؤثر ب�شكل غري متنا�سب على �أكرث الأ�سر فقرا
وال�شرائح الأكرث �ضعفا باملجتمع.
الروابط البيئية-االقت�صادية .تتمو�ضع الروابط البيئية-االقت�صادية يف قلب
التحديات التي تواجه كافة بلدان املتو�سط .ال ميكن تدعيم امل�ستوى احلايل من
التقهقر البيئي وال التجديد فيه ،كما يعيق الن�شاط االقت�صادي ،خلق مواطن
ال�شغل ،النمو ،ويخف�ض م�ستوى الرفاه ،ال�سيما عن طريق تهديد ال�صحة العامة.
ميكن �أن جتعل �سيا�سات النمو املراعي العتبارات البيئة م�سارات النمو �أكرث
كفاءة يف ا�ستغالل املوارد ،ونقاوة ومتانة ،دون �أن تبطئها بال�ضرورة ،ومن ثم
ت�ساعد يف حتقيق الأهداف املتعلقة بخلق مواطن ال�شغل والعدالة االجتماعية
(البنك الدويل .)2012
�أخطار فقدان املتانة وعدم �إمكانية املعاجلة .يتعني �أن يتم �إدماج البيئة يف
ال�سيا�سات االقت�صادية دون ت�أخري ،بغية جتنب انغالق االقت�صاد يف مناذج ال
ميكن دعمها والت�سبب يف ال�ضرر البيئي ي�صبح غري قابل للمعاجلة .التحرك
الفوري �ضروري بغية احلفاظ على قوة الأنظمة الإيكولوجية املنتجة التي توفر
�أهم اخلدمات االقت�صادية .رغم �أن التنمية امل�ستدامة مهمة لكافة مناطق
العامل ،ف�إن الآثار املرتتبة عن ت�أخري ا�ستدراك التهديدات البيئية خطري جدا
يف املنطقة املتو�سطية ،حيث ت�ؤثر الظروف الطبيعية (خا�صة النق�ص املزمن
يف املياه) فعليا �سلبا على الن�شاط االقت�صادي والرفاه.
موازنة بني امل�ستفيدين واملت�ضررين .رغم �أن التدهور البيئي ي�سبب تكاليف
اجتماعية تفوق يف الغالب املكا�سب اخلا�صة املح�صلة ،ف�إن الفاعلني
االقت�صاديني الذين يجنون مكا�سب خا�صة من الت�ضرر البيئي يرتددون يف
قبول و�ضع حد للو�ضع الراهن .ولذا ف�إن �إدراكا �أكرب بالقيمة احلقيقية للموارد
البيئية �ضروري من �أجل �ضمان ا�ستخدامها ب�أح�سن كيفية وب�شكل م�ستدام.
توجد الكثري من التدابري امل�ؤ�س�ساتية املتنوعة والو�سائل ال�سيا�سية ملواجهة
ق�ضايا التوزيع� ،ضمان العدالة االجتماعية ،وتعوي�ض املالك اخلوا�ص الذين
ميكن �أن يت�أذوا من الإجراءات املتخذة بهدف حماية املوارد البيئية من �أجل
امل�صلحة العامة.

الف�صــل  .1الأهداف ق�صرية املدى من �أجل
نيل منافع م�شرتكة
ت�شري درا�سات احلالة اخلا�صة باال�ستغالل الكفء للطاقة ،مراقبة التلوث،
وت�سيري النفايات املحكم �إىل �أن نيل مكا�سب اقت�صادية وبيئية يف �آن واحد
(متعا�ضدة �أو منافع م�شرتكة) ممكن على املدى الق�صري .ميكن نيل هذه
املكا�سب لأن اال�ستخدام احلايل للموارد الطبيعية غري كفء ب�شكل كبري،
وينجم عنه تكاليف اقت�صادية �إ�ضافية وتدهور بيئي ميكن تالفيه .تتمثل
التح�سينات املمكنة فيما يلي.
تعزيز كفاءة ا�ستخدام الطاقة .لرفع كفاءة ا�ستغالل الطاقة �آثار �إيجابية
على كافة القطاعات .مع الوترية املت�سارعة لنمو املدن يف بلدان جنوب و�شرق
املتو�سط ،ميكن �أن ي�ؤدي اال�ستغالل الكفء للطاقة يف البنايات للحد من
النفقات يف جمال الطاقة وملنافع بيئية .كما ي�شكل �أي�ضا جماال هاما حمتمال
خللق مواطن �شغل .مثال� ،سي�ؤدي تركيب هياكل اال�ستغالل الكفء للطاقة،
بالبنايات اجلديدة بحلول عام � 2030إىل خلق حوايل  1,3مليون من�صب
�شغل (� .)Plan Bleu 2011ستوفر مداخيل كبرية ،ولكن وظائف الرتكيب
وال�صيانة �ستكون بالأ�سا�س حملية.
حت�سني ال�صحة العامة عن طريق مكافحة تلوث املياه والهواء� .سيفاقم تزايد
العمران ال�سريع وامل�ستمر �آثار تلوث املياه والهواء على ال�صحة الب�شرية .تلوث
املياه مقلق يف بلدان املتو�سط ،وي�سبب نق�صا مزمنا وتزويدا متقطعا باملياه
للأ�سر ،ال�صناعة والزراعة .يعزى تلوث الهواء الذي مي�س الظروف ال�صحية
يف بلدان جنوب و�شرق املتو�سط ب�شكل كبري لالنبعاثات املت�أتية من ال�صناعة
والنقل – كما هو الأمر يف البلدان املتقدمة .من غري املحتمل �أن ي�ؤدي تخفي�ض
م�ستوى تلوث املياه والهواء خللق مواطن �شغل كثرية ،ولكن ميكن �أن يزيد من
مردودية العمل ويحمي ال�صحة العمومية ،ومن ثم يتقل�ص الإنفاق على العالج
ال�صحي ويزداد الطلب على ال�سلع واخلدمات الأخرى التي ت�ساهم يف الرفاه
الفردي واالجتماعي.
ترقية ت�سيري النفايات املحكم .نتيجة لتزايد النمو ال�سكاين والت�صنيع،
والعمران ،ف�إن زيادة بن�سبة  50%يف النفايات متوقعة خالل � 15سنة القادمة
يف بلدان جنوب و�شرق املتو�سط (�شريف � .)2010أغلب هذه النفايات حتتوي
على موارد ميكن ا�سرتجاعها .بغية مواجهة الزيادة املرتقبة� ،سيتعني على
املجال�س البلدية �أن ت�ستحدث طرقا لرتقية ت�سيريها للنفايات .تدر�س العديد
من اال�سرتاتيجيات يف بلدان جنوب و�شرق املتو�سط من �أجل حت�سني معدالت
اال�سرتجاع وتوفري عوائد جديدة ،خا�صة عن طريق �آلية التنمية النظيفة وعن
طريق فر�ض ر�سوم .يف غ�ضون ذلك ،ميكن �أن ت�ؤدي عمليات ختم التواريخ �إىل
�إيجاد مزيد من القيمة امل�ضافة (ال�شبكة الإقليمية لتبادل املعلومات واخلربات
حول النفايات ال�صلبة .)2010 -

الف�صــل  .2رفع �إنتاجية الرثوات الطبيعية
�إىل �أق�صى حد �أثناء تدبري التحكيمات الالزمة
يواجه �صناع القرار خيارات وحتكيمات �صعبة يف ت�سيري موارد املياه العذبة،
املناطق ال�ساحلية ،التنمية العمرانية ،واحتياطات ال�سمك .ومع ذلك ،يتعني �أن
يكون جديرا بتح�سني �إنتاجية الرثوات الطبيعية وكذا �ضامنا للتنمية امل�ستدامة.
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الت�سيري امل�ستدام للموارد املائية .يعاين املنتجون الزراعيون عرب كامل املنطقة
من نق�ص املياه ،ويف بع�ض النواحي مي�س نق�ص املاء �أي�ضا الأ�سر ،ال�سياحة،
وال�صناعة .ميكن �أن يرفع حت�سني كيفية ا�ستغالل املياه يف الزراعة ،التي
ت�ستهلك ن�سبا من املياه �أكرث من �أي قطاع �آخر ،من الإنتاج والقيمة امل�ضافة
(ومن ثم الأمن الغذائي) ،ويف نف�س الوقت يوفر مياها للقطاعات ذات
الإنتاجية العالية الأخرى .التكنولوجيات التي حت�سن كفاءة اال�ستغالل ،مثل
ال�سقي بالتقطري و�صناعة الوقود من املخلفات الزراعية متي�سرة وال تكلف
كثريا� .سيفيد تعميم ا�ستعمالها املنتجني وكذا امل�ستهلكني عن طريق خف�ض
التكاليف ورفع القدرة التناف�سية الدولية لل�شركات املحلية ،مع �آثار متالزمة
على النمو االقت�صادي والت�شغيل.
الإدارة املتكاملة للمناطق ال�ساحلية .ي�شكل تو�سع املدن الكبري يف بلدان
جنوب و�شرق املتو�سط يف �آن واحد موجها ونتيجة للنمو االقت�صادي (البنك
الدويل  .)2009ولكنه يركز يف نف�س الوقت ال�سكان يف املناطق ال�ساحلية
ال�ضيقة التي يتزايد االكتظاظ فيها ،م�سببا الزحف العمراين على الأرا�ضي
اخل�صبة ،القليلة �أ�صال يف العديد من البلدان .تعني الوترية احلالية لتو�سع
املدن وتدهور املناطق ال�ساحلية �أن ت�أجيل رد الفعل لهذا الزحف �سيكون
مكلفا وعلى الأرجح �سي�ؤدي �إىل تغريات ال ميكن معاجلتها� .ست�ساعد ترقية
�إدارة املناطق ال�ساحلية – طريقة ل�ضمان ا�ستخدام املوارد ال�ساحلية بكيفية
م�ستدامة -يف رفع خدمات الأنظمة الإيكولوجية �إىل �أق�صى حد والعوائد
من ال�سياحة امل�ستدامة� .إيجاد توازن بني حماية البيئة والتنمية االقت�صادية
واالجتماعية – دون حرمان املجتمعات من الفوائد االقت�صادية التي ي�سببها
تو�سع العمران عن طريق �آثار متدد املدن – يتطلب �أن حتدد التكاليف
والعوائد� .سيجعل حتديد التكاليف تقدير امل�شاريع الفردية التي تهدف يف �آن
واحد للحماية والتنمية ممكنا.
نحو تو�سع عمراين .ي�ستلزم ال�ضغط الدميغرايف احلايل يف بلدان جنوب و�شرق
املتو�سط ،املقرتن بالتدهور البيئي ،مراجعة املقاربات التقليدية يف النمو
العمراين لكي ال تكون خمططات التنمية الإقليمية منف�صلة عن ال�سيا�سات
البيئية املالئمة والربامج امل�ساندة للنمو� .إ�ضافة للتزايد ال�سكاين ،ي�شكل
النزوح الريفي وكذا البطالة عوامل تفاقم م�ستوى التحديات التي تواجهها
املناطق احل�ضرية .توحي التجارب الناجحة يف تخطيط املدن احل�سا�سة بيئيا
ب�أن �أهداف النمو العمراين ال�شامل وامل�ستدام والكفء يف جمال ا�ستغالل
املوارد ميكن �أن تتحقق يف بلدان جنوب و�شرق املتو�سط.
التعاون من �أجل جعل �صيد الأ�سماك م�ستداما .تقدم عقود �سوء �إدارة املناطق
ال�ساحلية واحتياطات ال�سمك يف ال�ضفة ال�شمالية للمتو�سط درو�سا ل�صناع
القرار يف ال�ضفة اجلنوبية للمتو�سط ،وتوفر لهم فر�ص التخطيط مل�سار
�أكرث ا�ستدامة .ال�صيد املفرط يف جنوب و�شرق املتو�سط �أقل حدة مما هو
عليه الأمر يف �شمال املتو�سط ،ولكن بع�ض االحتياطات عر�ضة خلطر فعلي،
ولذا فمن ال�ضروري مبا�شرة حترك على الفور بغية تاليف خ�سائر اقت�صادية
وبيئية ال ميكن معاجلتها .ي�ساعد احلفاظ على الرثوات البيئية املهددة يف
احلفاظ على الأنظمة الإيكولوجية ،وبالتايل منا�صب عمل ومداخيل الأ�سر
الأقل دخال .يتعني �أن يتم تقلي�ص �أعداد �سفن ال�صيد �ضمن نظرة متكن من
حماية ال�صيادين ال�صغار واملجموعات التي تعتمد على الن�شاط ال�ساحلي.
لهذا الغر�ض ،ميكن التخطيط لنظامي ت�سيري خمتلفني ،واحد مي�س
الأ�ساطيل ال�صناعية (ذات قدرة التكيف والكفاءة االقت�صادية العالية)،
والآخر يتعلق ب�صغار ال�صيادين يف املجتمعات ال�ساحلية (مع الرتكيز على
الأهداف االجتماعية).
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الف�صــل  .3امل�شـاريــع البيئـيـ ــة وخـل ــق
مواط ــن ال�شغ ــل
خالل العقدين القادمني� ،سيتعني خلق � 30إىل  40مليون موطن �شغل جديد من
�أجل احلفاظ على املعدالت احلالية للت�شغيل يف بلدان جنوب و�شرق املتو�سط.
و�سيحتاج الرقي بهته االقت�صادات للت�شغيل الأق�صى مل�ستويات �أعلى .ميكن
�أن ي�ؤدي اتخاذ �إجراءات من �أجل التقلي�ص من التدهور البيئي وتعزيز منافع
الرثوات الطبيعية ،على م�ستوى كل بلد� ،إىل خلق منا�صب �شغل جديدة �أكرث من
تلك التي تت�سبب يف فقدانها.
�سياق دميغرايف متوتر ومعدالت خلق مواطن �شغل منخف�ضة .حتتاج بلدان املتو�سط
لتوفري ماليني مواطن ال�شغل – حاليا ويف ال�سنوات القادمة .يف بلدان جنوب
و�شرق املتو�سط ،حوايل  30%من ال�سكان تقل �أعمارهم عن � 15سنة .خالل
العقدين القادمني� ،سترتكز �أكرث من  80%من القوى العاملة اجلديدة يف املنطقة
الأورو-متو�سطية يف ال�ضفة اجلنوبية .دون خلق منا�صب �شغل ب�شكل مكثف� ،سيكون
اال�ستقرار االجتماعي مهددا.
�آليات الت�أثري» الأخ�ضر» على الن�شاطات االقت�صادية والت�شغيل .ي�ؤدي النمو املراعي
العتبارات البيئة خللق مواطن �شغل – ولكنه يت�سبب �أي�ضا يف �إلغاء منا�صب �أخرى.
مثال ،ما يحقق يف الطاقات املتجددة ميكن �أن ي�ؤدي بالتوازي مع ذلك لفقدان
منا�صب يف قطاع البيرتوكيماويات .ي�ستلزم الت�أكد من �أن عدد املنا�صب املحدثة
يفوق عدد املنا�صب امللغية �إجراءات لتعزيز النمو ولتقلي�ص تكاليف العمل املتعلق
بالرثوات البيئية (عن طريق رفع قيمة هذه الأخرية)� ،إ�ضافة �إىل �سيا�سات قوية
لتح�سني مهارات القوى العاملة .ميكن �أن ت�ساعد مواطن ال�شغل ذات املردودية
املنخف�ضة يف تقلي�ص ن�سبة البطالة ،ولكن مواطن ال�شغل ذات املردودية العالية تطور
النمو االقت�صادي على املدى الطويل .ميكن �أن توفر ال�سيا�سات الوطنية حمفزات
حتمل على التحول التدريجي �إىل املوازنة بني الوظائف التي تتطلب مهارات وتلك
التي ال تتطلب مهارات ،الأكرث مالءمة لكل بلد.
مواطن ال�شغل والتخ�ضري  :ال وهم وال تلقائية يف التحقيق .تقدر تكلفة التدهور البيئي
يف بلدان جنوب و�شرق املتو�سط بن�سبة ترتاوح بني  3%و 6%من متو�سط �إجمايل
الناجت املحلي بهذه البلدان كل �سنة (كرواتور و�سراف 2010؛ الر�سون 2010؛
االحتاد الأوروبي � .)2011سيم ِّكن تفادي هذه اخل�سائر عن طريق �سيا�سات تهدف
لتقلي�ص الآثار البيئية ال�سلبية ،من حتفيز الن�شاطات االقت�صادية .رغم �أن تدارك
التدهور البيئي لي�س حال �سحريا للحد من البطالة ،ف�إن بالإمكان توقع �أثر �إيجابي
حينما تعد ال�سيا�سات ب�شكل جيد .ينادي املنتدى العربي للبيئة والتنمية باجلمع
الفعال بني ال�سيا�سات العمومية واملقاربات املبتكرة وامل�شاريع االقت�صادية النموذجية
و�إمكانيات اال�ستثمار «الأخ�ضر» ،لأن ب�إمكانه �أن يحدث مكا�سب كبرية فيما يخ�ص
خلق مواطن ال�شغل والفوائد االقت�صادية (املنتدى العربي للبيئة والتنمية .)2011
تقديرات �أولية ل�صايف و�إجمايل خلق مواطن ال�شغل .طبقا للنتائج التمهيدية التي
�أ�صدرها املجل�س االقت�صادي واالجتماعي للمملكة املغربية ( ،)2012ب�إمكان املغرب
�أن يحدث حوايل  100,000موطن �شغل جديد قبل  2030يف �أربع قطاعات م�ستها
�سيا�سات خ�ضراء  :الطاقات املتجددة ،اال�ستغالل الكفء للطاقة ،ال�صرف ال�صحي
وت�سيري النفايات ال�سائلة والنفايات احل�ضرية ال�صلبة .تفرت�ض درا�سة �شاملة حديثة
للبلدان املتو�سطية (املنتدى الأورو-متو�سطي ملعاهد العلوم االقت�صادية � )2011أن
املكا�سب الناجمة عن مواطن ال�شغل ال�صافية املت�أتية من النمو املراعي العتبارات
البيئة ميكن �أن تكون يف حدود  10%من �إجمايل مواطن ال�شغل املطلوب ا�ستحداثها
يف ال�سنوات الع�شر القادمة .رغم �ضرورية م�سار النمو املراعي العتبارات البيئة  ،ف�إن
فعاليته تعتمد على كل خطوة �سيا�سة تتخذ خالل التنفيذ� .شرط م�سبق لتحقيق خلق
فر�ص ال�شغل املحتملة من النمو املراعي العتبارات البيئة يكمن يف �إرفاق ال�سيا�سات
اخل�ضراء مب�شاريع تكميلية تهدف ملواجهة امل�شاكل الهيكلية يف �سوق العمل.
املتو�سط 2012
 #تقرير ّ
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الف�صــل « .4الن�شاط الأخ�ضر»  :تقييم
التح�سن البيئي وحتديد نقاط القوة والأولويات
يف امل�شاريع البيئية
يعد حت�سني مراقبة امل�شاريع البيئية عامال �أ�سا�سيا يف حتديد ال�سيا�سات
اخل�ضراء الفعالة .ميكن �أن يقدم جمع العديد من م�ؤ�شرات التح�سن
وت�أ�سي�س «ح�سابات وطنية خ�ضراء» معلومات ب�شكل �أف�ضل ل�صناع القرار
امل�س�ؤولني عن حتديد الأولويات الوطنية واملحلية.
امل�ؤ�شرات البيئية املوجهة نحو امل�شاريع ببلدان املتو�سط .مراقبة و�ضعية
الرثوات البيئية� ،أثر الن�شاطات االقت�صادية ،وفعالية احللول التي تهدف
للوقاية �أو لتدارك التدهور البيئي �ضرورية لتحديد �أولويات العمل .توفر هذه
املعطيات ل�صناع القرار معلومات حول جماالت التح�سن والأهداف املمكنة،
كما متكن املجتمع من حتديد �أح�سن املمار�سات .ميكن �أن يقيم التح�سن
البيئي على امل�ستوين الوطني واملحلي با�ستخدام نظام و�ضعته منظمة التعاون
االقت�صادي والتنمية ( ،)2011يعتمد على م�ؤ�شرات �إنتاجية املوارد البيئية،
قاعدة الرثوات الطبيعية ،نوعية احلياة البيئية ،الإمكانيات االقت�صادية،
واحللول ال�سيا�سية.
ا�ستخدام التحليل متعدد املعايري لتحديد نقاط القوة والأولويات .ميكن
�أن يت�أ�س�س تقييم الأداء البيئي على منهج متعدد املعايري ي�صنف كل بلد
با�ستخدام جمموعة من امل�ؤ�شرات .يوثق التقرير املتو�سطي  2012امل�ؤ�شرات
املوجودة املتعلقة بال�سيا�سة اخلا�صة بالأداء البيئي ،ويركز على جمموعة
بيانات تغطي �أغلب بلدان املتو�سط .ت�سعى قاعدة بيانات م�ؤ�شر الأداء البيئي
( )2011لت�صنف -من بني  25م�ؤ�شرا -تلك التي تتعلق بالرثوات الطبيعية
والو�ضعية البيئية وتلك اخلا�صة بال�سيا�سة العمومية وامل�شاريع البيئية .رغم
�أنه بالإمكان ر�صد اختالفات كبرية تتعلق باحلماية البيئية بني البلدان ،ف�إن
نف�س نقاط ال�ضعف تر�صد يف منطقة املتو�سط ،خا�صة فيما يتعلق بتلوث
الهواء وت�سيري املياه.
تقدير التنوع املحلي فيما يتعلق بالتح�سن البيئي .نظرا للتنوع املكاين الكبري
داخل كل بلد فيما يتعلق بالظروف االجتماعية-االقت�صادية والطبيعية يف
هذه املنطقة ،يتعني �أن جتمع وتراقب م�ؤ�شرات الو�ضعيات وامل�شاريع البيئية
على امل�ستوى املحلي .تربز العديد من امل�ؤ�شرات ذات ال�صلة الوثيقة بال�سياق
املتو�سطي تنوعا كبريا داخل كل بلد� ،إ�ضافة �إىل التنوع الدويل .يتطلب حتديد
املناطق التي توفر عوائد اجتماعية مرتفعة مراعاة الإكراهات والظروف
االجتماعية-االقت�صادية التي تكبح �أو ت�سهل تنفيذ ال�سيا�سات االقت�صادية
اخلا�صة بالبيئة.
«احل�سابات الوطنية اخل�ضراء» بالبلدان املتو�سطية .تعد املحا�سبة الوطنية
اخل�ضراء طريقة مثالية لتوفري معلومات ل�صناع القرار والأطراف الفاعلة
الأخرى حول م�ستوى اجلهود الوطنية البيئية وفعالية م�شاريعها .نظرا مل�ستوى
ال�ضغوط املائية التي تعرفها �أغلب املناطق ،يعد ت�أ�سي�س ما ي�سمى احل�سابات
الفرعية للمياه با�ستخدام هيكلة وطنية مت�سقة من بني �أكرث اخلطوات نفعا
والتي يتعني االهتمام بها .كما �أن حت�سني النجاعة الطاقوية ميكن �أن يعطي
فوائد بيئية واقت�صادية متبادلة ،لذا فان احل�سابات الفرعية الطاقوية تعد
مهمة �أي�ضا.

الف�صــل  .5و�سائل العمل يف املجال البيئي
وتطبيق برامج النمو املراعي العتبارات البيئة
تتمثل املرحلة احل�سا�سة يف التحول نحو منو مراعي العتبارات البيئة (�أو �أكرث
اخ�ضرارا) يف تنفيذ الو�سائل الفعالة بالربامج البيئية – خا�صة الإ�صالحات
اجلبائية ،الأدوات امل�ستندة على الأ�سواق ،واملحفزات من �أجل امل�س�ؤولية
البيئية .ميكن �أن تكرر الأعمال الناجحة و�أح�سن املمار�سات ببلدان املتو�سط
�أو تكيف لتالئم خمتلف الو�ضعيات االجتماعية-االقت�صادية والبيئية.

ترقية العدالة االجتماعية والنمو االقت�صادي عن طريق �إ�صالحات جبائية
تخ�ص البيئة .ميكن �أن تتوفر بع�ض املوارد املالية الالزمة لتنفيذ برامج النمو
املراعي العتبارات البيئة عن طريق �إعادة توزيع الإنفاق العمومي و�إدخال
�إ�صالحات جبائية بيئية .رغم �أن الإلغاء التدريجي للدعم املقدم لأ�سعار
الوقود ال ي�شكل هدفا �سهل التحقيق� ،إال �أنه يقدم حمفزات مالئمة للمنتجني
وامل�ستهلكني ويعر�ض وعودا مغرية بالنمو االقت�صادي وخلق مواطن ال�شغل عن
طريق تطوير كفاءة ا�ستغالل الطاقة .تظهر التجارب الأخرية يف �أندوني�سيا،
�إيران والأردن �أن الإلغاء التدريجي لإعانات الوقود ميكن �أن يالقي قبوال
اجتماعيا بتنفيذه يف م�سار تدريجي مع خارطة طريق وا�ضحة وحزمة �شاملة
من الإجراءات التعوي�ضية للأ�سر ذات الدخل ال�ضعيف�( .صندوق النقد
الدويل �2011-أ).
ترقية احلقوق القابلة للتداول والدفوعات يف خدمات الأنظمة الإيكولوجية.
�أدجمت الأدوات التي ت�ستند على الأ�سواق -مثل نظام احل�ص�ص اجلماعية �أو
الفردية القابلة للتداول يف ال�صيد� ،أو ت�سديد خدمات الأنظمة الإيكولوجية يف
مناطق �أحوا�ض جتمع املياه -م�ؤخرا يف �ضفتي املتو�سط ال�شمالية واجلنوبية.
تربز التجارب يف �شمال املغرب واملناطق الأخرى �إمكانية تعميم هته
االبتكارات .وبنف�س الكيفية ،مت اختبار الإدارة املتكاملة للمناطق ال�ساحلية،
التي جتمع بني الأدوات التنظيمية وحقوق البناء القابلة للنقل ،يف بع�ض
املناطق ال�سياحية باملتو�سط .تربز النتائج حلوال واعدة يف الو�ضعيات التي
يتوقع �أن يقوم فيها املت�ضررون املحتملون من الإ�صالحات ب�إعاقة التقدم ،يف
حالة �أخذ ان�شغاالتهم يف احل�سبان.
امل�س�ؤولية البيئية واالجتماعية .ميكن �أن يقوى دور القطاع اخلا�ص يف تعزيز
املنافع االقت�صادية للرثوات البيئية مبحفزات عمومية ،تنظيمية وجبائية يف
�آن واحد .يف غ�ضون ذلك ،يتعني �أن ت�شجع امل�س�ؤولية البيئية لدى املنتجني
وامل�ستثمرين .تعد املبادرات ال�سيا�سية الواعدة حمل جتريب يف البلدان
النامية باملتو�سط ويف �أماكن �أخرى .لقد �آن الأوان لإطالق م�ؤ�شرات م�ستدامة
 ،وطنية و�إقليمية ،بالبور�صات مع معطيات منهجية من رواد املنطقة ،م�صر
وتركيا ،ومن مناطق �أخرى بالعامل.

تغيري �سلوك املنتجني وامل�ستهلكني  :ترقية �أنظمة و�ضع العالمات الإيكولوجية
و�إ�صدار ال�شهادات .ت�سبب الأنظمة البيئية تكاليف على كاهل امل�ستهلكني
واملنتجني .ولكن انت�شار الوعي بني الفاعلني اخلوا�ص بالعالقة بني الأنظمة
البيئية واملنافع ميكن �أن يخف�ض ب�سيا�سات تنتج فوائد اجتماعية واقت�صادية
كلية .ترتكز ال�شعبية املتزايدة ل�سيا�سات املنتجات البيئية يف البحر املتو�سط
وغريه من املناطق على �إدراك �أن تخفي�ض ن�سب التلوث بال�صناعة وكربى
القطاعات الأخرى يف متناول اليد حاليا .ميكن �أن ت�شكل �أنظمة و�ضع
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العالمات الإيكولوجية و�إ�صدار ال�شهادات �أدوات فعالة ت�شجع اال�ستهالك
امل�ستدام عن طريق توفري املعلومات للم�ستهلكني بالأثر البيئي لبع�ض املنتجات
واخلدمات .كما �أن مكاف�أة ال�شركات عن طريق االعرتاف العمومي ،ي�شجع
الت�سيري البيئي اال�ستباقي.

الف�صــل  .6اال�ستخال�صـ ــات والن ــداء لب ـ ــدء
العم ــل
يتطلب التحول نحو النمو املراعي العتبارات البيئة تنفيذ حزمة �سيا�سية
تت�ضمن العديد من العنا�صر ،مبا يف ذلك �آليات الأ�سواق والأ�سعار ،ولكن �أي�ضا
معايري و�أنظمة ،وابتكارات و�سيا�سات �صناعية ،وا�ستثمارات .يدر�س الف�صل
 6باقت�ضاب بع�ضا من هذه العنا�صر ،ويحدد العديد من الفر�ص الختبار �آفاق
النمو املراعي العتبارات البيئة.
ويف الأخري ،يقدم بع�ض املبادئ املوجهة لال�سرتاتيجيات الوطنية للنمو املراعي
العتبارات البيئة .على امل�ستوى الإقليمي� ،إن ا�ستطاع االقت�صاد املراعي العتبارات
البيئة �أن يكون �أي�ضا اقت�صادا فعاال� ،سيتعني �أن تتطور �أهم ال�سيا�سات يف
املنطقة املتو�سطية يف هذا االجتاه  :هذا م�ستعجل ،ممكن ،و�ضروري.
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 #تقرير ّ

ح ــول التقريـ ــر املتو�سط ــي 2012
يف الوقت الذي يتزايد فيه نظر البلدان للممار�سات البيئية ال�سليمة كعامل حا�سم ي�ؤثر يف النمو على املدى الطويل،
ف�إن االلتزامات ال�سيا�سية للتحول نحو برامج النمو املراعي العتبارات البيئة تبدو �أقل و�ضوحا .يجمع التقرير
املتو�سطي « 2012نحو منو مراعي العتبارات البيئة يف بلدان املتو�سط» �أدلة حول الأداء البيئي واالجتماعي
واالقت�صادي للرثوات الطبيعية والقطاعات الأ�سا�سية يف العديد من البلدان املتو�سطية .كما يك�شف املنافع
�أو «املنافع امل�شرتكة» االقت�صادية والبيئية يف بع�ض القطاعات والت�سويات ،وكذا اخليارات ال�صعبة يف حاالت
�أخرى .وفر معدو التقرير �أي�ضا تقديرات خا�صة ب�إجمايل و�صايف مواطن ال�شغل التي ميكن توفريها يف البلدان
املتو�سطية خالل الع�شر �سنوات القادمة املحددة للتحول �إىل �سيا�سيات النمو املراعي العتبارات البيئة  .يعر�ض
التقرير جمموعة من الو�سائل ال�سيا�سية التي ميكن �أن ت�ساعد يف التقدم نحو النمو املراعي العتبارات البيئة
وخلق مواطن ال�شغل املرتبطة به ترتكز على �إ�صالحات جبائية� ،أدوات اقت�صادية ،م�س�ؤولية بيئية �أكرب ،و�ضع
العالمات البيئية و�إ�صدار ال�شهادات .يقدم التقرير تو�صيات عملية على امل�ستوى الوطني يف �سياق الإ�صالحات
االقت�صادية الوا�سعة ويعر�ض حالة للتعاون اجلهوي بني احلكومات وامل�ؤ�س�سات الدولية للحفاظ على الرثوات
الطبيعية املهددة .م�ستندة على مراجعة درا�سات احلاالت و�أح�سن املمار�سات� ،ستكون اال�ستخال�صات نافعة
ل�صناع القرار ،الأكادمييني ،الفاعلني يف املجتمع املدين واجلهات املانحة ،ممن يريدون ترقية برامج النمو
املراعي العتبارات البيئة ،وت�شجيع املحا�سبة الوطنية اخل�ضراء ،والإ�شراف على امل�شاريع البيئية.

املتو�سط 2012
تقريــر ّ

نظرة عامــة

نحـو منـو مراعـي العتبارات
البيئــة يف بلـــدان املتو�ســط
و�ضـع ال�سيا�ســات لتعزيـــز
�إنتاجية الرثوات الطبيعية

“يعني النمو املراعي العتبارات البيئة �إدامة حياة كرمية و�صحية ومنتجة لنا ولأطفالنا؛ نحن نعي�ش
على �أر�ض ا�ستعرناها من الأجيال القادمة .جعل حقوق الإن�سان �أكرث اخ�ضرارا هو الهدف الرئي�سي
الذي يتعني �أن ن�سعى له جاهدين ،ولكن منا�صب العمل ت�شكل �أي�ضا ان�شغاال �أ�سا�سيا لنا؛ بالتقرير
املتو�سطي  ،2012لدينا �أفكار ملعاجلة كلتا هاتني الق�ضيتني”.
�سعادة وزير البيئة الفل�سطيني .الدكتور يو�سف �أبو �صفية.
“ت�أييدا للتقرير املتو�سطي  2012ال�صادر عن مركز مار�سيليا للتكامل املتو�سطي ،ف�إن املغرب يلتزم
بالعمل على التحول �إىل النمو املراعي العتبارات البيئة ،خا�صة يف القطاعات التي ركز عليها التقرير
مثل الطاقة ،ال�صرف ال�صحي ،وت�سيري النفايات .ميكن �أن ت�ؤدي الربامج التي �شرع يف تطبيقها
خللق �آالف مواطن ال�شغل”.
�سعادة وزير املالية واالقت�صاد املغربي .ال�سيد نزار بركة.
“حماية البيئة واملوارد الطبيعية حتمية� ،إن كنا نود فعال �أن نوفر حياة �أف�ضل للأجيال القادمة.
تتمثل قيمة هذا التقرير يف �أنه يظهر ب�أن هذه املهمة لي�ست �ضرورية وممكنة فح�سب ،بل �أي�ضا لها
منافع اقت�صادية وت�ساهم يف خلق مواطن �شغل� .أعتقد �أن هذه ر�سالة ذات مغزى ،خا�صة للأجيال
ال�شابة يف جنوب البحر الأبي�ض املتو�سط”.
ال�سيد غارد اليبولد ،املدير التنفيذي ال�سابق ملنظمة ال�سالم الأخ�ضر الدولية.
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