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مجلة الجغرافي العربي

التنمية المستدامة واألهداف المطلوب تحقيقها
عربيا *
األستاذ الدكتور صبري فارس الهيتي
األمين العام التحاد الجغرافيين العرب

يهدف هذا البحث إلى دراسة واقع التنمية في الووطن العربوي بشوكل عوام وصووال
إلى تحقيق التنمــية المستدامة التي تحفظ حقــوق األجيال القادمة للجمواهير العربيوة ,
الووذين يكونووون أبنوواء األمووة العربيووة بعمووق حضارتووـها وتوحوود مشوواعر أبنائهووا  ,آخووذين
بنظر االعتبار الحالة السياسية البائسة التي يعيشوها وطننوا العربوي  .وموع ذلوك فاألمول
موا يووزال معقوودا علووى أبنوواء األموة الغيووارى الووذين موا زالوووا متحمسووين للعمول موون أجوول
نهضووتها وتنميووة ثرواتهووا وازدهارهووا  ,وسوويهتم البحووث بتوضوويح المفوواهيم لكوول موون :

التنمية  ,والتنمية االقتصادية  ,التنمية

المستدامة .

مفهوم التنمية :
يقصد بها الجهود المنظمة التي تبذل وفق تخطيــط مرسوم للتنسيق بين
اإلمكانيات البشرية والمادية المتاحة في وسط اجتماعي معين من أجل تحـقيق
مستويات أعلى للدخل القومي والدخـول الفردية ومستويات أعــلى للمعيشـة والحيــاة
االجتماعية في نواحيها المختلـــفة للوصول الى تحــقيق أعلى مستوى ممـكن من
* تم إلقاء هذا البحث في المؤتمر العلمي األول للعلوم االنسانية في كلية االداب في جامعة
السابع من أبريل في الزاوية في ليبيا الذي عقد للمدة  92 – 94ابريل  9772تحت عنوان
" نحو تجذير العلوم االنسانية "
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الرفاهية االجتماعية(  ,) 4والتي ينبــغي أن تتم دون هدم أو تشويه الشخصية الثقافيوة
للشعوب  .وبذا تغدو التنمية ظاهرة شاملة تتكامل فيها الجوانب التقنوـية واالقتصوادية
واالجتماعيووة والسياسووية والثقافيووة والبيئيووة بحيووث تشوومل جميووع مظووـاهر الحووـياة فووي
المجتمع .
فهوودف التنمي وـة ومعيووار التق وـدم ال ب وـد موون أن يحووددا  ,وتتفـووـق تصووـوراتنا فووي
تحديد الهدف  ,فا لهدف نهضة حضارية إحدى دعائمـها تنمية اقتصادية وسد الفجووة
بووين متوسووط الوودخل فووي الوووطن العربووي ومتووـوسط الدخووـل فووي الــووـدول الصنـووـاعية
المتقدمووووة .

()9

وقوووود جوووورت العووووادة ( لألسووووف ) علووووى ربـووووـط المفوووواهيم الجديوووودة

الستراتيجيات التنمية بالنظام الدولــوـي الجديود  ,أي أن الكثيورين يربطوون بوين نجواح
مشروع التنمية في بلد من البلدان وبين تعديل النظام الدولـي بصيغته الحالية القائمة
على عالقات دولية غير متكافئة  .إال أن هذا الربط غير صحيح  ,فوأي محاولوة إلعوادة
ترتيووب شوواملة سووتكرس أوضوواع قوووى لوويس فووي صووـالح الوووطن العربووي أن تسووتقر
العالقات بينها وبين الوطن العربي .

()2

أن الحال النفطي يمكن أن يــكون أداة بالــغة األهمية في دفع التنمية والتكامل ,
ويمكن أيضا أن يكون لعنة  ,إن التحليل العمـــيق إلمكانات النفط والمال النفطي ,
وربط نتائج هذا التحـليل عضويا مع تصورات التنمية  ,جانب أساسي من الجهد
()1

النظري المطلوب للتنمية العربية .

ومعووروف أن الشووركات العابــووـرة للجنسووية ال تتووورع عوون اسووتخدام األسوواليب
القذرة من أجل فتح األسواق ,وهـوـي توتلمظ وتتحوارب علوى أسـوـواق الودول النفطيوة ,
وتدفع في سبيل ذلك هذه الفئــات الجديدة كوكالء ألنشطتها  ,ويقتسمون منها األرباح
الخرافية  .ويمكن القــول أن أموال النفط جذبت إلى بعض األقطوار النفطيوة أكبور حشود
مووون األفووواقين والمغوووامرين مـوووـن مختلوووف أنحووواء العوووارض  .وحتوووى ممثلوووي الشوووركات
المنظمة العمالقة  ,وممــثلي الودول  ,كوانوا ال يبوذلون أي جهود لسوتر عمليوات النصوب

00

العدد الثاني والعشرون9002

مجلة الجغرافي العربي

والنهوب وبمشوروعات وهـوـمية وشوبه وهميوة  .وهوذا التشوابك بوين المصوالح األجنبيوة
والفئات المحلية الوسطية معروف في كل الدول التابعة .

()2

أما التنمية االقتصادية :
فقود شواعت كلموة تنميوة  Developmentغوداة الحورب العــوـالمية الثانيوة ,
إشارة إلى مشوكالت الوـدول التوي أخوذت تسوتقل تباعوا والتوي كانوت تهودف إلوى تحسوين
أحــوالــوـها  .ومـوـا يسومى ( نظريوة التنميووة ) لويس إال مجموعوة كتابوات غيور متكاملووة
كتبها عادة مؤلفون غربيون صرفوا بعض وقتهم وجهدهم ليكتشوفوا للشوعوب الناميوة
طريق الفالح  ,طريق محاكاة الغرب الرأسمالي في أقصر وقت لسد الفجوة بين الودول
التي اكتملت تنميتها  ,وتلوك التوي موا زالوت دون الوـتنمية , Under – developed
ومع ذلك لم يستقر القوم على مصطلح واحد مجرد من النعوت فسرعان موا ظهور لفوظ
النمو  ,ثم النمو االقتصادي  .ومن ناحية أخرى بدأت األوصاف تلحق بكلموة التنميوة :
مثووول التنميوووة االقتصوووادية  ,التنميوووة االقتصوووادية واالجتماعيوووة  .فوووالنمو يعنوووي النموووو
االقتصووادي الووذي يقوواس بمعوودل الزيووادة فووي النوواتج القووومي اإلجمووالي أو فووي متوسووط
نصيب الفرد منه ولو كان مصدر الزيادة قطاعا واحدا من قطاعوات االقتصواد ( كوالنفط
مثال ) .
وتهتم التنمية االقتصادية بالعمل على تعدد قطاعات اإلنتواج والخــوـدمات فيوه ,
وزيادة ما بينها من روابط  ,وتقـــاس عادة بأهمية قطاع الصـناعة التحويليوة ومقودار
()1

إسهامه في الناتج القومي اإلجمالي .

وخالصووة القووول  ,إن التنميووة الشوواملة تعـووـني فووي حـووـالة العــووـرب حركووة إحيوواء
حضاري ترد للمجتمع العربـــي قدرته علوى التجودد ذاتيوا وتفوتح أمامهوا اإلبوداع  ,و ال
يتأتى هذا إال بتحرير اإلنسان العربوي والمووارد العربيوة  ,تحريور اإلنسوان العربوي مون
الفاقة والعوز والجهول  ,تحريور العقول العربوي مـوـن األفكوار التوي تنكور علوى حضوارتنا
جوهر الحيواة لكول حضوارة أال وهوو التجـوـدد المسوتمر ومسوايرة مصوالح الجماعوة فوي
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عالم يتغير بوتائر سريعة  .وتحـوـرير العقول العربوي كوذلك مون التبعيوة وموا تولوده موـن
تبـــعية لآلخر  .وتحــرير الموارد العربية من صونوف السويطرة الخارجيوة واالسوتئثار
الداخلي  ,بهذا يمكن أن نصل إلى إسهام جديد فوي الحضوارة البشورية يأخوذ عون الغيور
وال يكتفي بمحاكاتهم  ,وتبني علـى أفضل موا فوي التوراث دون انغوالق عليوه أو انكفواء
علووى الماضووي  ,وعندئووذ نقووـيم مجتمعووا حووديثا بكوول معوواني الحداثووة ولكنووه بالضوورورة
مختلف عن المجتمع الغربي.
موون المعلوووم أن اإلنسووان ينووتج لكووي يسووتهلك  ,ويزيوود إنــووـتاجه ويطـووـوره لكووي
يزيوود اسووتهالكه ويصووبح أفضوول  ,وهووذا هووو ملخووص المسوويرة االقتصووادية للمجتمووع
البشري  ,ووفقا لمنطق هذه المسويرة احتلوت قيموة العمول المنوتج موقعهوا المميوز بوين
مختلووف القوويم  ,ولكوون موواذا يحوودث لووو تيسوور لمجتمووع مووا أن يحصوول علووى كوول حاجاتووه
االستهالكية دون عمول

ال شوك أن هــوـذا المجتموع سويواجه خلوال خطيورا فوي قيموه ,

ويفقد الحافز على العمل المنتج  ,وهوذه هوي المصويبة الكبورى الوـتي تواجوه عودد مهوم
من أقطارنا العربية بسبب المال النفطي  ,وهي مصيبة تكـمن في طبيعة الموال النفطوي
السهل  ,وهــذه المصيبة ال تتـهدد األقطار النفطية وحودها  ,ولكنهوا تمتود إلوى األقطوار
غير النفطية .
أن الودعوة إلووى التنميووة االقتصووادية  ,التووي رفعووت شووعاراتها قبوول نصووف قوورن
باسوووم الفقوووراء  ,ثوووم ظهووور أن هوووؤالء هوووم آخووور المسوووتفيدين منهوووا  ,وعنووودما بووودأ
االقتصاديون يكشفون ذلك  ,بدأ بعضهم رفع شعارات جديدة مثول التركيوز علوى إشوباع
الحاجوووات األساسوووية أو التنميوووة موووع إعوووادة توزيوووع الووودخل أو االعتمووواد علوووى الووونفس
()0

كإستراتيجيات قد تؤدي إلى وصول ثمرات التنمية إلى الفقراء .

التنمية المستدامة :
وتعني تلبية حاجات الحاضر دون الحد من قدرة األجيال المسوتقبلية علوى تلبيوة
حاجاتهوا  ,موون خوالل االسووتخدام المسوتدام للموووارد الطبيعيوة جنبووا إلوى جنووب موع النمووو
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االقتصادي واالنسجام االجتمواعي  ,كموا يشوترط فوي التنميوة المسوتدامة الحورص علوى
عوودم تنوواقص الرصوويد األساسووي موون المـووـوارد البيئيووة للمجتمووع أو الدولووة مووع موورور
الوقت  ,إذ ينبغي أن يبقى رصيد الموارد الطبيعيوة  ,مون أجول تحقيوق أدنوى درجوة مون
العدالة واإلنصاف لألجيال القادمة .
وأهم شرط للتنمية المستدامة هـــو دمج البيئة واالقتصاد في عملية صنع القورار
وفيمووا توحوود نظــووـمنا االقتصووادية والبيئيووة فووي الواقووع الفعلووي فووي حالووة تشووابك تووام ,
لتحقيق غاية مهمة وهي إضفاء طابع إنساني على الطبيعة .

األهداف المطلوب تحقيقها عربيا من التنمية المستدامة :
يقصر اهتمام البحث على الووطن العربوي  ,ألنوه يستوـحق ذلوك  ,كونوه يهمنوا أوال
ولتفوورده ثانيووا  ,فاالهتمووام باالنتموواء العووـربي والمصووير العربووي يوودفعنا الووى دراسووة
الجغرافيوة فوي حالوة العـوـرب قبول درس التوأريخ  ,شوريطة أن نتجواوز رتابوة المعلومووة
الجغرافية في الحالة العـــــــربية إلى فـرادتها ومغـوـزاها  ,والتعــــوـرف إلوى ( عبقريوة
المكووان ) فووي جميووع الوووطن العربووي الكبيوور وذلووك بهوودف اسووتخراج خصوصووية المكووان
العربي كلـه وعبقريته وفلسفته وتوليفته الشاملة ســلبا وإيجابا  ,خيرا وشرا , .وهوي
مهموة ال تقتصوور علوى الفكوور الجغرافوي وحووده  ,بول تــووـمثل تحوديا للبوواحثين والمفكوورين
العوورب فووي شووتى تخصصوواتهم و اهتمووامهم  ) 1 ( ,بحكووم إن المطلوووب إذا "عرفووت كوول
شوويء عوون نمووط وطبيعووة وظووروف وقوووانين الحيوواة فووي هووذا المكووان أو ذاك  ,جغرافيووة
الحياة التي أن بدأت مون أعــوـلى آفواق الفكور الجغرافوي فوي التواريخ والسياسوة  ,فإنهوا
()2

تنفذ إلى أدق دقائق حياة الناس العادية في اإلقليم .

إن النفاذ إلى اسوتيعاب خاصوية الخصوائص فوي جغرافيوة اإلقلويم العربوي الشاسوع
والمتنووووع يتطلوووب مقاربوووات علميوووة متعوووددة  ,ويتطلوووب رؤيوووة ( تركيبيوووة و توليفيوووة )
متكاملة وجامعة .
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هوووذا المكـوووـان العصوووي علوووى التعريوووف المـوووـحدد والتسووومية الواحووودة حتوووى فوووي
المصطلح العلمي للقاموس الجغرافي  ,حيث ما زال يواجه محاوالت لعودم إدخالوـه فوي
قاموس العلم الجغرافي بل يبقى ضمن مفردات اإليديولوجية السياسية القوميوة  ,ويوتم
التخفيف أحيانوا مون تركيوزه وتالحموه الجغرافوي ك ( وطون ) فيقوال العــوـالم العربوي أو
المنطقووة العربيووة أو ( الشوورق األوسووط وشوومال أفريقيووا ) (  )47فووي تغييووب تووام ومتعموود
للصفة العربية بأقلها الذي تسوتمده مون التسومية األثيورة عـوـلى نفووس المخلصوين مون
أبناء األمة وهي الوطن العربي .
إن االقتصوواد العـووـربي يعتموود أساسووا علووى التجووارة وفوائضووها وكانووت مناطقووه
الزراعيووة الريفيووة فقيوورة جوودا بحيووث تعج وز عوون تقووديم الفووائض الضــووـروري لتشووييد
حضووارة المعووة  ) 44 ( .كمووا أن الوووطن العربووي يتميووز بنظووام قبـووـلي – تجـووـاري وعوودم
نشوووء إقطاعيووة زراعيووة فووي تاريخووه وتعتموـد العالقووات االجتماعيـووـة فيووه علووى روابووط
الدم.

( ) 49

كيفية خلق تنمية عربية مستدامة مستقبلية :
فيما يأتي مقترحوات ضومن برنوامج عمول عربوي يهودف إلوى خلوق تنميوة عربيوة
مسووتدامة فووي أقطووار الوووطن العربووي  ,التووي تمتلووك جميعهووا مووؤهالت كثيوورة  ,يمكوون
استثمارها في سبيل تحقيق تنمية عربية مسوتدامة تحفوظ مصوالح األجيوال القادموة مون
أبنوواء األمووة  .تعتبوور قمووة األرض التووي عقوودت فووي البرازيوول عووام  , 4229أو المووؤتمر
الوودولي المخصووص للبيئووة والتنميووة  ,موون أهووم النشوواطات الدوليووة البيئيووة التووي حصوولت
حتى اآلن  ,وال نزال نعيش فترة آثار هذه القمة أو المؤتمر وستمتد بنووده والخطووات
التنفيذيووة المرتبطووة بووه طيلووة هووذا القوورن الحووادي والعشوورين – إذ إنووه تمخووض عوون مووا
اشتهر باسم " ايجيندا  / " 94أو جدول أعمال  /94لهذا الهدف .
وتمخضت االجتماعات عن خمس (  ) 5اتفاقات رئيسية  ,كان للمنظمات األهليوة
– أو غيوور الحكوميووة – دور هووام فيهووا أيضووا  .كمووا أن المووؤتمر – القمووة خطوووة هامووة
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على طريق فهم وإنجاز " التنمية المسوتدامة "  ,والسويما فوي " جودول أعموال القورن
الواحوود والعشوورين " أو " ايجنوودا  - " 94وهووو الجوودول المتضوومن أهووم الخطوووات
الضرورية إلنجاز التنمية المستدامة فعليا .
إن مفهووووووم " التنميوووووة المسوووووتدامة " قووووود ازداد حضوووووورا فوووووي الدراسوووووات
والممارسوووات منوووذ احتووودام مشوووكالت البيئوووة وتصووواعد الووووعي بخطورتهوووا فوووي عقووود
السوووبعينات الوووذي وجووود انعكاسووواته فوووي أحووود أهوووم الموووؤتمرات البيئيوووة الكبووورى فوووي "
( ) 42

ستوكهولم " سنة .4209

البرامج العربية لتحقيق األهداف المتوخاة من التنمية المستدامة :
يتضمن هذا البرنامج وضع المقترحات التي ينبغي على الدول العربية أن تودعمها
بجهود مشتركة  ,لكونها تشمل نواحي الحياة ومصادر الثروات الطبيعية وكاالتي :

أوال  :األرض الزراعية :
أن مسوواحة األرض الزراعيووة فووي الوووطن العربووي محوودودة  ,إذ تبلووم مسوواحتها
 420مليووون هكتووار تشووكل نسووبة  % 4,1موون المسوواحة الكليووة البالغووة  4,1مليووار
هكتار .
وتتعوورض األرض لـووـدرجات مختلفووة موون التوودهور بفعوول اإلسووراف فووي اسووتخدام
مياه الـــري ( التشبع بالمواء والوتملح  .......الوخ ) وقود أدى تودهور حالوة األرض إلوى
التصحر في بعض المناطق  .كذلك يتم فقد مسواحات مون األراضوي الزراعيوة إلغوراض
غير زراعية لعدم وجود سياسات قومية الستخدام األرض  .وفي الوقوت الوذي تتودهور
فيووه حالووة األرض يووزداد االعتموواد علووى الغووذاء المسووتورد لسوود حاجووات النوواس وتعوود
المنطقة العربية من أكثر المناطق في العالم نقصا فوي الغوذاء وتسوتورد الودول العربيوة
أكثر من نصف احتياجاتها من المواد الغذائية .
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ولكي نضمن تنمية عربية مستدامة في هذا المجال البد من إعوداد برنوامج عمول
يتضمن ما يأتي :
 .4إعداد خطط قومية الستخدام األرض بموا يحقوق االسوتخدام األمثول فوي نشواطات
التنمية وإلزالة أية تعارض في استخدامها .
 .9أنشوواء سووجالت قوميووة لمصووادر التربووة يجووري تحووديثها موون أن آلخوور ورصوود
التغيوورات التووي تحوودث فووي التربووة حتووى يمكوون معالجووة أيووة مشووكالت طارئووة فووي
الوقت المناسب  ,ورسم خرائط توضح نوعية تلك التربة .
 .2توزيووع السووكان باسووتخدام الحوووافز وغيرهووا موون األنظمووة حتووى يتسوونى إيجوواد
موازنة بين الكثافة السكـانية وبين قدرة تحمل األرض في المناطق المختلفة .
 .1بووذل المجهووودات المكثفووة إلصووالح األرض الزراعيووة التووي توودهورت حالتهووا أو
التي تأثرت بالتصحر .
.2

اتخوواذ الوسووائل المختلفووة إلنعوواش المراعووي التووي توودهورت حالتهووا وتحسووين
إنتاجيتها  ,ونشر أنواع من النباتات الطبيعية تصلح مراعوي للحيوانوات وتثبوت
التربة .

( ) 41

 .1في الدول التي تشكل الغابات واالحراج مصدرا طبيعيا هاموا فيهوا  ,يجوب اتخواذ
كافة الوسائل لمنوع إزالوة الغابوات وتحسوين إدارتهوا ويجوب إعوادة زرع منواطق
الغابات وإنشاء غابات أخرى لزيادة المساحة المنزرعة .
 .0تعزيز أنشطة البحث العلمي والتطووير وإعطواء األولويوة لمشوروعات اإلقليميوة
وتبووادل الخبوورات والمعلومووات العلميووة والتوودريب فووي كافووة المجوواالت المتعلقووة
بتنمية وترشيد استخدام األرض .

ثانيا  :مصادر المياه
تشكل كافة المياه العذبة في معظوم الودول العربيوة عقبوة كبيورة فوي طريوق التنميوة
الزراعية والصناعية القابلة لالستمرار  ,وبالرغم من قلة المياه  ,إذ تبلوم كميوة الميواه
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السووطحية فووي الوووطن العربووي  922مليووار متوور مكعووب كمووا يوجوود مخووزون موون الميوواه
الجوفيووة تبلووم كميتووه  0019مليووار متوور مكعووب  ,إال أن مصووادرها السووطحية والجوفيووة
تتعرض لإلسوراف فوي االسوتغالل وللتلووث مون مصوادر مباشورة وغيور مباشورة  .ولقود
أدى االهوودر فووي االسووتغالل إلووى التووأثير علووى خزانووات الميوواه الجوفيووة فووي بعووض الوودول
خاصووة فووي المنوواطق السوواحلية  .كمووا أدى تلوووث مصووادر الميوواه إلووى خلووق مشوواكل فووي
استخدام المياه لألغراض المختلفة والتأثير على صحة اإلنسان والبيئة .
لذا ينبـــــغي العمــــــــل على إعـــــــداد برنامج يخـــوـلق تنميوة اقتصوادية لمصوادر
المياه يحقق تنـــمية مستدامة وكـــما يأتي :

( ) 42

 .4إعووداد بوورامج قوميووة لتنميووة مصووادر الميوواه المختلفووة تتضوومن إنشوواء سووجالت
لمصادر المياه ورصد حالتها وإدخال النظم المختلفوة لترشويد اسوتخدام الميواه ,
ووضع دراسات عربية تهدف للعمل على خزن مياه األمطار في خزانات تشوييد
لهذا الغرض .
 .9معالجووة الوونقص الكبيوور فووي البحوووث العلميووة عوون الميوواه  ,فهنوواك افتقووار تدعمووه
بحوث السياسوة فوي الموضووع  ,فوالوطن العربوي يقوع فوي منطقوة صوحراوية ,
وإمدادات المياه تمثل وستستمر كذلك مشكلة رئيسية في البلدان العربية  ,ولذا
البد من أن يكون هناك معهد بحثي ويكون له برنامج منها تقانات إزالة ملوحوة
المياه  ) 41 ( .واتخاذ الوسائل المختلفوة لرفوع كفواءة نظوم الوري الحاليوة وإدخوال
الطرق الحديثة األكثر كفواءة  ,والعمول علوى زيوادة وعوي الجمواهير بقلوة الميواه
وضرورة االستخدام األمثل لها .
 .2رصد حالوة وكميوة الميواه الجوفيوة فوي الخزانوات المختلفوة ومعالجوة المشوكالت
الطارئة بصورة مستمرة .
 .1العموول علووى إمووداد جميووع النوواس بالميوواه الصووالحة للشوورب ورفووع كفوواءة شووبكات
مياه الشرب وصيانتها بصفة دورية للحد من الفاقد .
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 .2اتخوواذ جميووع الوسووائل الكفيلووة بالحوود موون تلوووث الميوواه السووطحية والجوفيووة موون
جميع مصادر التلوث المباشرة وغير المباشرة .
 .1إدخال عمليات التقييم البيئي وتحاليول التكواليف والفوائود فوي مشوروعات تنميوة
وتطوووير مصووادر الميوواه  ,وإعووداد بوورامج وخطووط عموول مشووتركة إلدارة مصووادر
المياه السطحية والجوفية المشوتركة  ,والعمول علوى حفوظ الحقووق العربيوة فوي
األنهار التي تنبع من خارج الوطن العربي .

ثالثا  :البيئة البحرية والمناطق الساحلية
يتأتى معظم التلووث البحوري فوي الودول العربيوة مون السوفن ومون ميواه الموازنوة
لناقالت النفط  ,ومن صب مخلفات الصرف الصحي والمخلفات الصوناعية السوائلة فوي
البحر ومعظم البحوار فوي المنطقوة العربيوة بحوار شوبه مغلقوة ( الخلويج العربوي والبحور
األحمور والبحور المتوسوط ) وهووذا يجعول هوذه البحوار أكثوور حساسوية لتوأثير التلووث موون
المحيط المفتوح  ,ويظهر تأثير التلوث على بعض األحياء البحرية في بعوض المنواطق
 ,فمصووايد األسووماك والشووعب المرجانيووة وبعووض األحيوواء األخوورى فيهووا  ,قوود تووأثرت
بوودرجات متفاوتووة  ,وموون ناحيووة أخوورى أدى عوودم وجووود إدارة للمنوواطق السوواحلية ,
والزيادة العشوائية في إنشاء الصوناعات والمنتجعوات السوياحية الوى تودهور المنواطق
الساحلية في بعض الدول .
لذا يجب أن يتضمن برنوامج العمول وضوع خطوط عربيوة لتحقيوق تنميوة مسوتدامة
في هذه المناطق منها :
 .4أعوووداد البووورامج واألدوات المالئموووة بيئيوووا لتطووووير المنووواطق السووواحلية وتنميوووة
النشاطات البحريوة موع رصود وتقيويم أثور مصوادر التلووث المختلفوة علوى البيئوة
البحرية .
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 .9حظوور إلقوواء المخلفووات الخطوورة ( خاصووة التووي تحتوووي علووى الفلووزات الثقيلووة أو
المركبووات العضوووية والعضوووية – الفلزيووة التووي ال تتحل ول بسووهولة ) فووي البحوور
بطريق مباشر أو غير مباشر .
 .2تقيويم البودائل لصورف المخلفووات فوي البحور ( وخاصووة صورف مخلفوات الصوورف
الصحي ) وإعطاءها األولوية  ,وفي حالة ضرورة صرف المخلفوات فوي البحور
البد من معالجتها بدرجة مناسبة قبل صرفها .
 .1إدخوووال السياسوووات التشوووريعية واإلداريوووة والماليوووة للحوووث علوووى حمايوووة البيئوووة
البحريووة والوونظم البيئيووة البحريووة ورصوودها حتووى يمكوون التعاموول مووع المشووكالت
الطارئة في الوقت المناسب .
 .2نظرا ألن البحار في المنطقة العربية بحار مشتركة بين دول متعوددة فإنوه يجوب
العمل على االلتزام باالتفاقيات اإلقليمية المبرمة وتطبيق نصوصها مما يسواعد
على حماية البيئوة البحريوة والمنواطق السواحلية  ,والعمول علوى تطووير وتعوديل
االتفاقيات المبرمة إذا لزم األمر .

رابعا  :تنمية المناطق الريفية والحضرية
تبلم نسبة سكان الحضر في الدول العربية  % 11من مجموع السكان البالم
 297مليون نسمة  ,وهي في تزايد مسوتمر نتيجوة للهجورة المتزايودة مون الريوف ,
وقد أدت هذه الهجرة العشوائية إلى تفاقم المشكالت البيئية في المنواطق الحضورية
وكذلك إلى تدهور المصادر الطبيعيوة فوي المنواطق الريفيوة نتيجوة اإلهموال المتزايود
لووألرض الزراعيووة  ,وموون األسووباب التووي أدت إلووى الهجوورة المتزايوودة موون الريووف
تدهور البيئة والعائد غير المجزي من الزراعة وقد تشبعت المناطق الحضورية فوي
معظووم الوودول العربيووة بالسووكان ولووم تعوود بهووا فوورص عموول مناسووبة  ,وأدى هووذا إلووى
سرعة انتشار المستوطنات الهامشية فوي المنواطق الحضورية واتسواعها مموا خلوق
مشكالت بيئية واجتماعية متزايدة .
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لذا البد من وضع خطة لتحقيق تنمية اقتصادية في هذه المناطق :
 .4وضووع الخطووط القوميووة التووي تخلووق التوووازن بووين التنميووة الريفيووة والتنميووة
الحضرية .
 .9الربط بين التنمية الزراعيوة والتنميوة الريفيوة واالقتصواد القوومي فوي خطوط
التنمية القابلة لالستمرار في الدول العربية .
 .2إعووادة صووياغة السياسووات الزراعيووة موون هوودف تعظوويم اإلنتوواج علووى الموودى
القصير إلى هدف تحقيق تنمية زراعية قابلة لالستمرار تسد حاجوات جميوع
الفئووات الخاصووة الفئووات الفقيوورة فووي المنوواطق الريفيووة وتعموول علووى تحسووين
حالة المعيشة في هذه المناطق .
 .1العموول علووى أن تتضوومن التنميووة الريفيووة القابلووة لالسووتمرار اإلدارة المثلووى
للمصووادر الطبيعيووة المتاحووة  ,وإمووداد سووكان الريووف بالخوودمات األساسووية
خاصوووة بالميووواه الصوووالحة للشووورب والصووورف الصوووحي المناسوووب  ,وحوووث
الجماهير في الريف على المشاركة في تحقيق التنمية  ,وكوذلك العمول علوى
توودعيم الرعايوووة الصووحية األساسوووية فووي المنووواطق الريفيووة كأحووود األهوووداف
الرئيسوووية لتحسوووين حالوووة المعيشوووة فوووي الريوووف ,للتقليووول مووون الهجووورة مووون
األرياف إلى المدن .
 .2العموول علووى أن يقوووم البحووث العلمووي بحوول مشوواكل التنميووة الريفيووة القابلووة
لالسوووتمرار خاصوووة إيجووواد التقنيوووات المناسوووبة بيئيوووا واقتصووواديا واجتماعيوووا
إلموووداد المنووواطق الريفيوووة بالطاقوووة وتووووفير المسوووكن الصوووحي والخووودمات
األساسية والصناعات  ,والتخطيط العمراني المالئم للبيئة .

خامسا  :إدارة المخلفات
يشكل جمع المخلفات والتخلص منها عدة تحديات فنية وإداريوة  ,وبوالرغم مون أن
بعض المخلفات يمكن تدويره أو استخدامه كمادة خام ومصدر للطاقة ( كما هوي الحوال
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بالنسبة للمخلفات الزراعيوة فوي المنواطق الريفيوة ) أو لتصونيع بعوض المنتجوات أال أن
هنوواك بعووض المخلفووات التووي ال يمكوون االسووتفادة منهووا بالتقنيووات المتاحووة أو بطريقووة
اقتصادية  ,وهذه المخلفات يجب معالجتهوا والوتخلص منهوا بأموان  .وبعوض المخلفوات
التي تنتج غالبا عن الصوناعة تسومى بالمخلفوات الخطورة  ,ومون غيور المعوروف حاليوا
كميات المخلفات الخطرة فوي الودول العربيوة ولكنهوا توزداد كموا موع زيوادة التصونيع فوي
بعض الدول ومن األمور التي برزت في السنوات األخيرة قضية تصودير ودفون نفايوات
الدول الصناعية المتقدمة في أراضي الدول الناميوة والتوي لوم تسولم منهوا بعوض الودول
العربية مما يضيف بعدا بيئيا هاما وخطيرا في عمليات إدارة المخلفات .
ونظرا لخطورة اآلثار البيئية والصحية التي قد تنجم عون الوتخلص غيور المناسوب
من النفايات يجب أن يتضمن برنامج العمل الموضوعات اآلتية :
 .4العمل على إدخال التقنيات المناسبة والحوافز والوسائل التنظيمية التي تشجع
على تدوير وإعادة استخدام المخلفات التي يمكن اإلفادة منها .
 .9استخدام وتطوير التقنيوات المناسوبة لتخوزين النفايوات التوي ال يمكون معالجتهوا
والوتخلص منهوا  ,ويجوب أن تصومم منواطق التخوزين تصوميما مناسوبا وتراقوب
بدقة بصورة مستمرة .
 .2إجراء بحووث علميوة خاصوة بتطووير وسوائل الوتخلص مون النفايوات واسوتنباط
تقنيووات جديوودة مناسووبة السووتخدامها أو الووتخلص منهووا بطريقووة أفضوول .ووضووع
سجالت لجميع أنواع المخلفات ومواقع التخلص منها أو تخزينها مع مراجعوة
( ) 40

هذه السجالت بصفة دورية وتحديثها .

 .1حظر نقل المخلفات الخطرة والتخلص منها فيما وراء الحدود الوطنية .

سادسا  :العمل على تحقيق األمن الغذائي العربي
 .4البد من التعاون في مجال الزراعة والغذاء بوين البلودان العربيوة  ,واإلفوادة مون
تجارب منظمات دولية عديدة مثل  ,مجلس الغذاء العوالمي والبرنوامج اإلنموائي
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التابع لألمم المتحدة ومنظمة الفاو ولجنة الجنوب وغيرها من المنظموات  ,فوي
سووبيل زيووادة اإلنتاجيووة فووي الوحوودة المسوواحية موون االرض  ,وصوووال الووى سوود
الفجوة الغذائية التي تزيد عن  %27مما يستهلك من غذاء في الووطن العربوي
 ,وتبلم قيمة ما يستورد منها ومن المواد الزراعية األخرى مون خوارج الووطن
العربي سنويا ما قيمته  92مليار دوالر .
 .9تطوير وتنسيق أنظمة اإلنذار المبكر إقليميا وتبادل بيانات األبحواث الزراعيوة ,
ووضووع وتطوووير بوورامج تهوودف إلووى تقليوول خسووائر المخووزون وخسووائر مووا بعوود
الحصاد  ,وتبادل التكنولوجيا الغذائية  ,وإنشواء بنووك للموروثوات ( الجينوات )
وتطوير إنتاج البطاطا .
 .2تبادل الخبورات فوي مجوال إدارة نظوم المراقبوة الغذائيوة  ,والمسواهمة التدريبيوة
في مجال التربية الغذائية أيضا.
 .1التعوواون فووي مجووال األبحوواث الزراعيووة علووى المسووتويين اإلقليمووي والقوواري ,
واالنفتاح على الفضائين اإلفريقي واآلسيوي في مجال التعواون معهوا مون أجول
التكامل في إنتاج الغذاء .
وموون أمثلووة التعوواون فووي مجووال الزراعووة المحوواوالت التووي تنقوول موون آسوويا إلووى
أفريقيا إلنتاج الرز اآلسيوي في سهول أفريقيا وقيام المكتوب الووطني لمووارد
النباتوووات الجينيوووة فوووي الهنووود بتصووودير أكثووور مووون  9777عينوووة مووون خاليوووا
( ) 41

مايكروبولوجية من الرز والذرة والشعير إلى  91بلدا .

سابعا  :نقل التقنية
رغم أن مفهووم التنميوة المسوتدامة يحبوذ مبودأ االعتمواد علوى الونفس  ,إال أن نقول
التقنية سيظل ذا أهمية قصوى في الدول العربيوة لعقوود عديودة  ,وتوجود أمثلوة عديودة
لعدم مالئمة بعض التقنيات المنقولة  ,مموا كوان لهوا آثوار سولبية علوى عمليوات التنميوة
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في عدد من الدول العربية  ) 42 ( .ولذا يجوب أن يتضومن برنوامج العمول تحقيوق أهوداف
عديدة منها :
 .4العموول علووى اسووتنباط تقنيووات محليووة مناسووبة ومالئمووة للبيئووة لتحقيووق
التنمية المستدامة  ,وأن يكون الهدف من ذلك هو زيادة االعتماد على
النفس .
 .9إن القيمة المقدرة لألموال التوي تكورس للبحووث والتطووير فوي الووطن
العربووي هووي بحوودود  %7,9موون إجمووالي اإلنتوواج القووومي وهووذا يعووادل
مليار دوالر سنويا للوطن العربي ككل  .والمستوى الموصوى بوه لودعم
البحوووث والتطوووير فووي البلوودان الناميووة هووو بحوودود  %4موون إجمووالي
الناتج القوومي أي خمسوة أمثوال الووطن العربوي  ,ولوذا البود مون زيوادة
المبالم المخصصة للبحوث العلمية .
.2

العمل على إيجاد الوسائل الكفيلة لضمان نقل التقنيات لتحقيوق التنميوة
المسووتدامة موون أي مصوودر يقدمـووـها دون شووروط تمووس حركووة التنميووة
العربية أو األمــــن العربي  ,واإلقالع عن تقليد ما يجري فوي الغورب ,
بل ينبغي وضع تصور كامل لجعل األبحواث العلميوة واألنشوطة التقانيوة
( ) 97

تشـــكل نظاما يلم شتاتها وتحركه إدارة واحدة .

ثامنا  :الموارد المالية
يتطلب برنامج العمل لتحقيق التنمية المستدامة أمواال طائلة وتعاونوا وثيقوا
ومشتركا بين األموال العربية  ,وبذا البد من اتخاذ اإلجراءات اآلتية :
.4

استثمار العوائد الماليوة النفطيوة بشوكل مودروس وموتقن لتحقيوق

تنميوووة عربيوووة مشوووتركة  ,خاصوووة وأن سوووعر البرميووول النفطوووي فوووي زيوووادة
مسووتمرة وقوود المووس المائووة و ا لخمسووين دوالر ,ثووم انخفووض إلووى األربعووين
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دوالر بسوووبب أالزموووة الماليوووة العالميوووة  ,ويتوقوووع أن يسوووتمر بالزيوووادة فوووي
السنوات القادمة .
.9

سحب الودائع العربية فوي البنووك األجنبيوة والتوي يقودر مقودارها

بأكثر من  4277مليوار دوالر واسوتخدامها فوي تنفيوذ المشوروعات المنبثقوة
عن برنامج العمل الذي يمكن أن يتبناه إتحواد عربوي يمكون أن يتشوكل علوى
وفق خطط تعد لهذا الغرض .
وبذا يمكن القول بأن التنمية المستدامة يمكن أن تحقق تنمية موالية للنواس ومواليوة
لفرص العمل  ,وموالية للطبيعوة  ,فهوي تعطوي أعلوى أولويوة للحود مون الفقور وللعمالوة
المنتجووة  ,وللتكاموول االجتموواعي  ,وإلعووادة توليوود البيئووة  ,وهووي توووازن بووين األعووداد
البشرية وبوين موا لودى المجتمعوات مون قودرات متوائموة وموا لودى الطبيعوة مون قودرات
حاملة  .وهي تعجل بالنمو االقتصادي وتترجمه إلوى تحسونات فوي حيواة البشور  ,بودون
تدمير رأس المال الطبيعي الالزم لحماية فرص األجيال المقبلة  ,فبوالرغم مون األمووال
الكبيرة التي توفرت للعرب خالل المدة التوي ازدادت فيهوا أسوعار الونفط  ,ولكننوا فشولنا
فووي تحقيووق أيووة تنميووة حقيقيووة إذا قارنووا أنفسوونا مووع كوريووا الجنوبيووة موون خووالل خمووس
وعشرين سنة القفزات التي عملتها بدون نفط ومع دول أخرى نامية كالهند وغيرهوا .
( ) 94

تاسعا  :خلق كتلة عربية مع أفريقية والعالم اإلسالمي :
تمتوواز العالقووات العربيووة مووع الوودول األفريقيووة واإلسووالمية بكونهووا عالقووات تاريخيووة
كونها عالقات جووار وثقافوة ومصولحة مشوتركة  ,إضوافة إلوى انتشوار الودين اإلسوالمي
في معظم الدول اإلفريقية مما يقوي العالقات بين الدول العربية واإلفريقية وبقيوة دول
العووالم اإلسووالمي األخوورى  ,ممووا يضوومن النجوواح الحقيقووي فووي أنشوواء عالقووات عربيووة
أفريقية وإسالمية يتمثل في خلق آليات في ظل المتغيرات الدولية ( الوذي يعويش فيهوا
العووالم عصوور تكووتالت ) تسوواهم فووي التوورابط بووين أعضوواء المجتمووع العربووي اإلفريقووي
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والعربووي مووع دول العووالم اإلسووالمي  ,عوون طريووق الهوودم الممرحوول لووذلك التقسوويم الووذي
أوقعوووت فيوووه دول االسوووتعمار والهيمنوووة الشوووعوب العربيوووة – اإلفريقيوووة و اإلسوووالمية ,
انطالقوا نحوو آفواق التعوواون والتواصول فوي خلوق تقووارب وتنسويق اقتصوادي (  ) 99ولووذا
ينبغي القيام بما بأتي :
.4

عقوود اتفوواق بووين الوونظم السياسووية العربيووة اإلفريقيووة والعربيووة ودول العووالم
اإلسووالمي  ,ممووا يمكنهووا أن تتعووايش بالحسوونى وتتفووق علووى صوويغة للتعوواون
تبتدئ بالتعاون االقتصادي تليها خطوات أخرى .

( ) 92

 .9تفعيل دور منظمات المجتمع المدني  ,باعتبار أن الجماهير هم القادرين على
خلق التنمية االجتماعية واالقتصادية وذلوك بالتنسويق موع مؤسسوات الودول ,
إذ يعتبر وجود المجتمع المدني ضوروريا لتأسويس القاعودة التوي تنطلوق منهوا
العالقات بين الشعوب .
 .2تنشيط التعاون االقتصادي  ,إذ يمكن إنشاء آليات اقتصادية لتسهم فوي تنميوة
الشووعوب العربيووة واإلفريقيووة والعربيووة اإلسووالمية وتبووادل المصووالح وإنشوواء
منظمات اقتصوادية  ,لتسواهم فوي البنوى التحتيوة بجهوود ومبوادرات مون بيووت
المووال العربووي لتنشوويط العالقووات االقتصووادية العربيووة – اإلفريقيووة والعربيووة –
اإلسالمية .

الخالصة :
موون خووالل مووا موور معنووا موون فقوورات الفصوول نأموول خلووق تنميووة عربيووة مسووتدامة ,
والوصول إلى سد حاجات الجماهير العربية وتحقيوق تنميوة اقتصوادية  ,وبوذات الوقوت
تحفووظ لألجيووال القادمووة حقوووقهم فووي الثووروات العربيووة  ,وتضوومن لهووم سوود حاجوواتهم
اإلنسانية بما يخلق لهم الرفاهية المتوافقة مع النمو السكاني .
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ولذا البد من وضع خطة عربية – عربيوة  ,وبرنوامج التفاقوات عربيوة – إفريقيوة
وعربيووة إسووالمية مووع إشووراك األموووال والخبوورات الوطنيووة فووي القطوواع الخوواص بعمليووة
التنمية االقتصادية  ,تستهدف شراكة اقتصوادية فوي اسوتثمار كول مون ,مصوادر األرض
ومصادر المياه والبيئة البحرية وتنمية للمنواطق الريفيوة والحضورية وإدارة المخلفوات
والعمل على تحقيق األمن الغذائي ونقل التقنية وحسن إدارة للموارد المالية سواء من
الودائع العربية في البنوك األجنبية أو من حسن استغالل العوائد المالية من النفط .
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