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د يف املنطقة العربيَّة التنمية املستدامة ودور الدولة املجدَّ

شبكة املنظامت العربية غري الحكومية 

للتنمية1

بُنيت  املاضية،  الثالثة  العقود  مدى  عىل 
أساس مقاربة  العربية عىل  البلدان  اقتصادات 
يستخفُّ  منوٍّ  منوذج  أولوياتها  رأس  يف  تضع 
بأهداف التنمية وبحقوق الشعوب االقتصادية 
يف  السياسة  صنَّاع  وضع  وقد  واالجتامعية. 
واالندماج  التكامل  مسألة  أولوياتهم  رأس 
التجارة  تحرير  خالل  من  العاملي  االقتصاد  يف 
وتوسيع  االستدانة  عرب  وكذلك  واالستثامر، 
ة- العامَّ والرشاكات  الخصخصة  صفقات 

االقتصاديني،  والرقابة  الضبط  وإلغاء  الخاصة 
االقتصادي  االستقرار  تركيزهم عىل  فأفرطوا يف 
القوى  تخلَّت  )املاكروي(2. وهكذا، فقد  الكيل 
مرشوع  عن  الحاكمة  واملجموعات  السياسية 
الدولة باعتبارها العبًا رئيسيًّا يف تعزيز املرشوع 
تضاءلت  وقد  وصياغته.  لبلدانها  التنموي 
وبني  الحاكمة  السياسية  النخب  بني  الخطوط 
القوى االقتصادية، فيام يعزِّز يف الواقع كل طرف 
شت  الطرف اآلخر. ويف الوقت نفسه، فقد همَّ
الوطنية يف موازاة املرشوع  اإلنتاجية  القدرات 
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التنموي الوطني بوجه عام، الذي ينطوي عىل 
توليد  عرب  الناس  ومتكني  الالمساواة  معالجة 
العاملة واألجور، وكذلك يُنشئ خططًا اجتامعيَّة 
شاملة تقوم عىل أساس الحقوق3. وبالتايل، فقد 
كانت  فيام  اقتصاديًّا،  ا  منوًّ تحقِّق  بلدانًا  رأينا 
وقد  والالمساواة.  البطالة  ومعه  يرتفع  الفقر 
تبعيتها  وزاد  البلدان  هذه  تاليًا  ذلك  أضعف 
لجهة استرياد الغذاء، وفاقم هشاشتها وتعرُّضها 

أمام الصدمات الخارجيَّة.
إبَّان  يف  كهذه  مقاربة  حدود  وُضحت  لقد 
الثورات الشعبية يف املنطقة العربية. وبالتأكيد، 
واالجتامعية،  االقتصادية  السياسات  دت  تحدَّ
القلة  مصالح  يخدم  مبا  أسفل،  إىل  أعىل  من 
املحظيَّة ومبا يفاقم عىل وجه الخصوص الفقر 
النمو  بأرقام  بولغ  فقد  والبطالة.  والالمساواة 
االقتصادي بسبب صادرات النفط، من دون أيِّ 
مبا  السليم  التوزيع  إلعادة  آليات  أو  سياسات 

يؤدي إىل التمكني املحيل.
البلدان  أنَّ  الجيل  فمن  الحارض،  الوقت  ويف 
تحتاج  العربية،  البلدان  فيها  مبا  النامية، 
النمو  عىل  الحرصي  الرتكيز  من  االبتعاد  إىل 
بناء  عىل  التشديد  من  مزيد  نحو  االقتصادي، 
مرشوٍع تنمويٍّ يقوم عىل أفق أوسع يرتكز عىل 
العودة  أنَّ عملية  أيًضا،  الجيل،  الحقوق. ومن 
االقتصادية  الشؤون  يف  الحكومات  دور  إىل 
بُغية  اعتبار،  إعادة  إىل  تحتاج  واالجتامعية 
ال بني دور الدولة بوصفها  ل إىل توازن فعَّ التوصُّ
بالسوق.  املعنيني  دور  وبني  ًا،  وميسِّ ضابطًا 
ومثل إعادة النظر والتفكري هذه يف دور الدولة 
بوجه  االقتصادية  السياسات  وصنع  والسوق 
عام، لهي أمر بالغ األهمية بالنسبة إىل عمليات 
الثالث  التي تجمع دعامئها  التنمية املستدامة، 

يات التنموية يف  3  أنظر التقرير تحت عنوان: »التحدِّ
الدول العربية: مقاربة تنموية برشية«، إصدار »برنامج 
العربية«  الدول  و«جامعة  اإلمنايئ«  املتحدة  األمم 

)كانون األول/ ديسمرب 2009(.

املرتابطة بعضها إىل بعض، أي السياسات البيئية 
واالقتصادية واالجتامعية.

هذه  عىل  الضوء  الورقة  هذه  وستلقي 
يف  املشهودة  التغريُّ  سياق  ضمن  التحديات 
الشعوب  لثورات  نتيجة  العربية،  املنطقة 
التي اجتاحت املنطقة منذ أواخر  وانتفاضاتها 
عام 2010. كام ستسلِّط الضوء عىل الطريق من 
الريو20+«  ة  »قمَّ إىل   )1992( األرض«  ة  »قمَّ
يف  املستدامة  التنمية  تواجه  التي  والتحديات 
بدور  التفكري  إعادة  ورضورة  العربية  املنطقة 
»االقتصاد  مفهوم  مناقشة  ذلك  يف  مبا  الدولة، 
والخاصة.  ة  العامَّ الرشاكات  وحيوية  األخرض« 
الحاجة  يف  الورقة  ستنظر  ذلك،  عىل  عالوة 
املتعلقة  العاملية  الرشاكات  إحياء  إعادة  إىل 

بالتنمية املستدامة.

ة  »قمَّ إىل  األرض«  ة  »قمَّ من 
الريو20+«

ة األرض« التي انعقدت يف عام 1992  قرَّرت »قمَّ
أنَّ تحقيق التنمية املستدامة يعتمد بقوة عىل 
ترابط دعامئها الثالث األساسية: البيئة والسياسة 
تؤكِّد،  فهي  االجتامعية.  والسياسة  االقتصادية 
من ناحية، عىل أهمية تبنِّي أنساقًا استهالكية 
وإنتاجية مختلفة، ومن ناحية ثانية عىل تقوية 
الدويل املستند إىل مبدأ »املسؤوليات  التعاون 
مثاين  ميضِّ  فبعد  املتاميزة«.  ولكن  املرشكة 
عىل  التأكيد  األلفية«  »إعالن  د  جدَّ سنوات، 

أهمية الرشاكة العاملية من أجل التنمية.
واحدة  باعتبارها   ،4»21 »األجندة  ألقت  وقد 
الرئيسية،  األرض«  ة  »قمَّ ُمخررَجات  من 

4  »األجندة 21« عبارة عن خطة عمل وجب اعتامدها 
من  أكرث  تبناها  وقد  ومحليًّا،  ووطنيًّا  عامليًّا  وتنفيذها 
بالبيئة  املتعلق  املتحدة  األمم  »مؤمتر  178 حكومة يف 
دي  “ريو  يف  انعقد  الذي   )UNCED( والتنمية« 
عام  من  )يونيو(  حزيران  و4   3 بني  بالربازيل  جانريو” 
1992. ملزيد من املعلومات يُرجى االطالع عىل الرابط: 

.>http://www.un.org/esa/dsd/agenda21/<

م عملية »الريو20+« فرصة  يمُحرِّك االقتصادات يف املنطقة العربية منوذَج منوٍّ يلغي أهداف التنمية وحقوق الشعوب االقتصادية واالجتامعية. وتقدِّ
ز السري يف طريق إصالح األفكار التنموية وتبنِّي االسرتاتيجيات املتامسكة  إلعادة إثارة النقاش يف التنمية املستدامة الذي بدأ يف عام 1992، وعزَّ
االقتصادية  النامذج  تغليف  إعادة  يف  األخرض«  »االقتصاد  هدف  استخدام  عدم  ضامن  الرضوري  ومن  اإلنتاجية.  والقدرات  القطاعات  إلحياء 

واالجتامعية القدية نفسها التي أخفقت يف إحقاق حقوق الناس وخدمتها.
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والحكم  املستدامة  التنمية  ترابُط  عىل  الضوء 
اإلنسان،  حقوق  حامية  أجل  من  الدميقراطي 
لتعزيز املواطنة وحاميتها، ولبناء دولة الحقوق 
وحكم القانون. فالثورات واالنتفاضات الشعبية 
العربية تعكس هذا الرابط الذي يجمع بني كلٍّ 
الدميقراطي  والحكم  املستدامة  التنمية  من 

والحرية.
»األجندة 21« ومعها  أكَّدت  ذلك،  عالوة عىل 
الجامع  الرابط  عىل  ضمًنا  األلفية«  »إعالن 
للتنمية املستدامة والسالم واألمن، باعتبار ذلك 
الحقوق االقتصادية  رشطًا مسبًقا الزًما لضامن 
تزال  ما  العربية  املنطقة  أنَّ  بيد  واالجتامعية. 
من  ناجمة  ونزاعات  وأزمات  حروبًا  تشهد 
عن  والعجز  الدويل  للقانون  املستمر  االنتهاك 
تنفيذ القرارات الدولية. وبالفعل، فمن الواضح 
العربية  املنطقة  يف  ومستداًما  عادالً  سالًما  أنَّ 
الشعب  حقُّ  يُحرتم  مل  ما  يتحقَّق  أن  ميكن  ال 

الفلسطيني بتقرير مصريه.

إعادة  املستدامة يف  التنمية  يات  تحدِّ
تفكري املنطقة العربية: دور الدولة

دت »اللجنة االقتصادية-االجتامعية ملنطقة  حدَّ
الدول  و”جامعة   )ESCWA( آسيا«  غرب 
البيئي”  املتحدة  األمم  وبرنامج  العربية” 
تواجه  التي  يات  التحدِّ من  سلسلة   )UNEP(
عمليات التنمية املستدامة يف املنطقة العربية 
املعنونة: “االقتصاد األخرض  الورقة  استناًدا إىل 
والخيار  الشامل  املفهوم  العربية:  املنطقة  يف 
املتاح”5. فبحسب هذه الورقة تشمل التحديات 
املذكورة ما هو سيايس تعتوره العيوب، وندرة 
يف  املاثلة  التحديات  وكذلك  املتفاقمة،  املياه 
د األمن  وجه قطاع الطَّاقة واملخاطر التي تتهدَّ
املناخيَّة وأنساق  ات والكوارث  الغذايئ، والتغريُّ
عن  فضالً  املستدامني،  غري  واإلنتاج  االستهالك 
الشباب6.  رشيحة  ومنو  السكان  عدد  تزايد 
األخرض”  “االقتصاد  مفهوم  الورقة  وتقرتح 
املستدامة  التنمية  عملية  لتأمني  وحالً  مساًرا 
م التحوُّل رزمة  يف املنطقة العربية، حيث “يقدِّ

5  أنظر الرابط التايل:
>css.escwa.org.lb/sdpd/1570/PaperEn.pdf <

6 ”Green Economy in the Arab Region: Overall 

Concept and Available Option“ )May 2011(; paper 

by Economic and Social Commission for Western 

Asia )ESCWA(, League of Arab States )LAS(, 

and the United Nations Environment Program 

)UNEP(.

وسائل  االقتصادية،  االسرتاتيجيات  من  كاملة 
البلدان  يف  السياسة  لصنَّاع  ميكن  وأدواٍت 
كام  انتقايئ”7.  نحو  عىل  استخدامها  العربية 
قد  “املسار”  هذا  مثل  أنَّ  الورقة  هذه  تقرتح 
يتحقِّق من خالل اسرتاتيجية “منو أخرض” )أي 
زيادة االستثامر يف القطاعات الخرضاء وزيادة 
خالل  ومن  الخرضاء(،  السلع  عىل  الطلب 
القطاعات  هيكلة  إعادة  )أي  البني”  “تخضري 
ومؤاتاة  البيئة  مع  صداقة  أكرث  لتكون  القامئة 
لها(. ونجاح اسرتاتيجية كهذه –بحسب الورقة- 

ة-الخاصة”8. إمنا يعتمد عىل “الرشاكات العامَّ
العديد  بها  مير  التي  كتلك  تاريخية،  لحظة  يف 
فإنه  الراهن،  الوقت  يف  العربية  البلدان  من 
مفهوم  م  يُستخدرَ أال  ضامن  األهمية  بالغ  ملن 
“االقتصاد األخرض” لتغليف النامذج االقتصادية 
النامذج  تلك  وتعزيزها،  نفسها  واالجتامعية 
أن  يف  السابقة  األنظمة  ظل  يف  أخفقت  التي 
تخدم حقوق اإلنسان االقتصادية واالجتامعية.

تفكيك مفهوم “االقتصاد األخرض”
األخرض،  “االقتصاد  مفهوم  يُقاررَب  أن  يجب 
ة  “قمَّ عملية  يف  محورية  مكانًة  يحتل  الذي 
التحديدات  سياق  ضمن  وحده  الريو20+”، 
مبادئ  سياق  وضمن  عليها  واملتوافرَق  املقبولة 
خالل  ُوضعت  التي  املستدامة”  “التنمية 
املفهوم  فهذا   .1992 عام  يف  الريو  مؤمتر 
األخري، كام نشأ منه ينطوي عىل أجندة شاملة 
كونها  مع  البيئية،  االتفاقيات  “لتتجاوز  تتَّسع 
اتفاقيات ُملزِمة تتطلَّب تغيريًا يف فكرة التنمية 
املسؤوليات  ومبدأ  يتالءم  مبا  ذاتها،  حدِّ  يف 
التكافؤ  عىل  القائم  املتاميزة،  ولكن  املشرتكة 
التاريخية”9.  املتقدمة  البلدان  مسؤولية  وعىل 
اك، مع ذلك، كان املفهوم يتقلَّص أكرث فأكرث  ُمذَّ
مع تقلُّص االلتزام السيايس بالتنمية املستدامة. 
جديدة  عمليات  نشأت  الحايل،  الوقت  ويف 
لـ  كانت  التي  نفسها  الروح  بطابع  انطبعت 

“ألجندة 21”.
وبالنظر إىل هذا السياق، فإنَّ مثَّة رضورة لضامن 

7 Ibid. p.12; available at >css.escwa.org.lb/

sdpd/1570/Paper_En.pdf<.

8 ”Green Economy in the Arab Region: Overall 

Concept and Available Option“ )May 2011(; p.13.

9   Third World Network: Submission to the UN 

Consultation on Zero Draft for Rio+20 Outcome 

Document; >www.uncsd2012. org/rio20/index.ph

p?page=view&type=510&nr=446&menu=20<.

أال يُصبح مفهوم “االقتصاد األخرض” خطوة إىل 
الوراء تنكص عىل االلتزامات األولية الواردة يف 
الحتضان  كافحت  وإن  حتى   ،”21 “األجندة 
االستدامة  إشكالية  حيال  جديدة  مقاربة 
فهم  دون  من  تحقيقه  ال ميكن  فهذا  العاملية. 
تحتضن  التي  املستدامة،  للتنمية  نطاقًا  أوسع 
االستهالك واإلنتاج  بدورها مراجعة التجاهات 
يف عامل اليوم، وبحيث تظل الحقوق واملساواة 
والعدالة واملسؤوليات املشرتكة ولكن املتاميزة 
وقد  إليها.  بالنسبة  محورية  وأهدافًا  مسائل 
يستلزم هذا بالرضورة إعادة توجيه السياسات 
تلك  عىل  لرتكِّز  واملالية  والتجارية  االستثامرية 
اإلقليمي  التعاون  تعزيز  األهداف، مبا يف ذلك 
عىل هذه الجبهات نحو زيادة اإلنتاج والطلب 

عىل املستويني الوطني واإلقليمي.
وإنَّ مقاربة كهذه لهي بالغة األهمية من حيث 
املالية  األزمات  من  اإلبالل  اتجاه  يف  العمل 
واالقتصادية العاملية الراهنة، مبا يف ذلك إحياء 
العمل،  فرص  وتوليد  العاملة  أسواق  يف  النمو 
فضالً عن إشاعة االستقرار يف أسواق املنتجات 
مسار  من  االبتعاد  فإنَّ  وبالفعل،  األساسية. 
االلتزامات  عن  والنكوص  املستدامة  التنمية 
إضعاف  يف  يسهامن  السابق  يف  اتُّخذت  التي 
يجب  ات  املُقلِقرَ وهذه  ككل.  العاملي  االقتصاد 
الوقت  يف  الحسبان،  يف  األخذ  مع  تُعالرَج  أن 
نفسه، ملحاحيَّة الوضع الذي تواجهه االستدامة 
والقدرات  املسؤوليات  عن  فضالً  العاملية، 
املستوى  عىل  الراهن،  السياق  يف  املتاميزة 
العاملي بني كلٍّ من البلدان النامية واملتقدمة، 
وعىل املستوى الوطني بني الدوائر الغنية وبني 

شة. املنجمعات الفقرية واملهمَّ
سياق  يف  حتَّى  الحاسمة  املقاربة  هذه  ومثل 
الثورات  تطالب  حيث  العربية،  املنطقة 
عىل  ينطوي  للدولة  متجدد  بدور  الشعبية 
التنموية.  النامذج  يف  والتفكري  النظر  إعادة 
استدامة  أجل  من  أيًضا  حاسم  بدوره  وهذا، 

العمليات الدميقراطية يف املستقبل.

ة- العامَّ “الرشاكات  تشكِّل  ال  ملاذا 
الخاصة” الجواب الصحيح؟

مفهوم  لتفكيك  حاجة  مثَّة  السياق،  هذا  يف 
املنافع  وتقويم  ة-الخاصة”  العامَّ “الرشاكات 
التنموية الناجمة من الخربات يف هذا املجال. 
“الرشاكات  ليست  غالبًا،  أبعد،  مدى  ويف 
أو  مقنَّعة  خصخصة  إال  ة-الخاصة”  العامَّ
إجراءات امتيازية تنازلية، وخصوًصا أنها تتَّسم 
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بالضعف. فمع  القانوين واملؤسيس  العمل  أطر 
تواجه  نها،  يكوِّ ما  عىل  متحقِّق  غري  توافق 
ة-الخاصة” نتائج جدَّ ملتبسة  “الرشاكات العامَّ
العمليات  عىل  تتمفصل  أن  وميكنها  وغامضة 
وأهداف  االجتامعية  والحقوق  االقتصادية 
وجه  عىل  مهم  وهذا  املستدامة.  التنمية 
الخصوص يف الوقت الذي تُعزَّز فيه “الرشاكات 
يسودها  التي  البلدان  يف  ة-الخاصة”  العامَّ
خالل  مثالً،  بوضوح.  اإلدارة  وسوء  الفساد 
متنوعة  عربية  بلدان  شهدت  املاضية  العقود 
امللكية  ة إىل  العامَّ حوادث كثرية لنقل األصول 
الطبيعية،  املوارد  استغالل  وامتيازات  الخاصة 
للرشكات  ة  العامَّ الخدمات  عقود  وإعطاء 
ا من املساءلة.  الخاصة التي تنفذها بقليل جدًّ
املنطقة  يف  األخرية  االنتفاضات  أنَّ  واملؤكَّد 
العربية قد ألقت الضوء عىل الفساد املسترشي 
“الرشاكات  وعمليات  الخصخصة  صفقات  يف 
ة-الخاصة” التي أفاد منها عدد قليل من  العامَّ
السكان،  أغلبية  منها  يحرم  هو  فيام  األفراد 
وارتفاع  مة  املقدَّ الخدمات  جودة  تدهور  مع 
أصعب  حتى  الوضع  هذا  ويصبح  أسعارها. 
عندما تكون الرشكات الخاصة أجنبية وغالبًا ما 
تكون غري مسؤولة أما النظام القضايئ الوطني.

الالعبني  تعطي  االتفاقيات  هذه  أنَّ  واملشكلة 
تتمتَّع  التي  كتلك  ومزايا  أفضليات  الخاصني 
أهدافها  هي  فيام  الدولة،  احتكارات  بها 
بخدمة  وليس  األرباح  بتحقيق  دة  محدَّ
نتائج  الفشل  العام. ولقد كان لحاالت  الصالح 
اقتصادية واجتامعية مأساوية حتَّى يف البلدان 
املتقدمة. وبالتايل، فإنَّ مناقشة إمكانيات إقامة 
رضورة  تستلزم  ة-الخاصة”  العامَّ “الرشاكات 
إجراءات  تكفل  التي  لآلليات  سليمة  مناقشة 
الشفافية واملساءلة، وكذلك إجراءات وقدرات 
دة، فضالً عن مؤسسات حكومية  الرقابة املشدَّ

مضادة قوية.

إعادة التفكري بدور الدولة يف التنمية 
املستدامة

إنَّ مقاربات السياسة التي تتجاوز مجرَّد النمو 
االقتصادي يف اتجاه التنمية املستدامة تستدعي 
يف  الدولة  بدور  التفكري  تجديد  بالرضورة 
عمليات التنمية املستدامة. فالتنمية املستدامة 
مستدام  متوازن  منو  لحدوث  محورية  مسألة 
الناس  حقوق  يف  جذوره  يرضب  املدى،  بعيد 
ن التصدي  االقتصادية واالجتامعية. وهي تتضمَّ

لنموذج النمو، مبا يف ذلك كيفية تحقُّق النمو 
الحقوق  ومكانة  إليها  يُدفع  التي  والغايات 

ضمن هذا النموذج.
واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  ضامن  كان 
لثورات  واملركزية  األصلية  األهداف  واحًدا من 
الشعوب يف املنطقة العربية والتكامل الطبيعي 
والسياسية.  املدنية  الحقوق  مع  واألسايس 
ع  تتوسَّ أن  بالرضورة  األهداف  هذه  وتستلزم 
السياسات إىل أبعد من النمو والدخل ملعالجة 

تحقيق توزيع الرثوات املتساوي.
ضمن هذا السياق، للدولة وظيفتان مبا فيهام 
السوق  وعالقات  اإلنتاج  لقوى  ضابط  دور 
الضامن  عن  فضالً  الوطنية،  املصالح  وحامي 
والحافظ  املعرَّضة  الضعيفة  الفئات  لحقوق 
تقدميًا  تضمن  أن  الدولة  مسؤولية  إنها  لها. 
كالنقل  جيدة،  إىل خدمات  متساويني  ووصوالً 
واإلسكان،  واملياه  والطاقة  والتعليم  والصحة 
والحقوق  االجتامعي  الضامن  عن  فضالً 
مسؤولية  إنها  واالجتامعية.  االقتصادية 
بني  الجيد  والرتابط  التوازن  تضمن  أن  الدولة 
تشمل  التي  الثالث،  املستدامة  التنمية  دعائم 
والبيئية.  واالقتصادية  االجتامعية  السياسات 
أن  الدولة  مسؤولية  فمن  ذلك،  عىل  عالوة 
تضمن العمليات متعددة املعنيني الدميقراطية 
املستدامة،  التنموية  السياسة  التشاُركيَّة لصنع 
حيث تتمثَّل أصوات مجموعات املجتمع املدين 
عىل  املنجمعات  تعددية  بدوره  ميثِّل  الذي 

املستوى الوطني مبا يضمن وجودها.
ًدا يف دور الدولة،  هذا، ويستدعي التفكري مجدَّ
املؤسسات  دور  تشكيل  إعادة  بالرضورة، 
وتعاون  تنسيق  ضمن  تعمل  التي  املعززة 
موضوعيني، مع الرتكيز عىل العمليات التشاُركيَّة 
والحكم. فاملؤسسات ينبغي أن مُتكَّن لرتكِّز عىل 
أبعادها  خالل  من  املستدامة  التنمية  تعزيز 
االقتصادية واالجتامعية والبيئية التي ال تتقيَّد 
عىل  سيقع  وهذا  دة.  املحدَّ املانحني  بأجندات 
كاهل املؤسسات الحكومية الشفافة واملسؤولة 

حيال املعنيني املتعددين.

من  ة-الخاصة  العامَّ الرشاكات  إنعاش 
أجل التنمية املستدامة

يعاين االقتصاد العاملي، أصالً، من أنساق اإلنتاج 
الطبيعية عىل  املوارد  التي تستغلُّ  واالستهالك 
نحو غري مستدام؛ مبا يؤدِّي إىل مشكالت بيئية 
بني  الالمساواة  ويُفاقم  خطرية،  وإيكولوجية 

يف  قامئًا  يظلُّ  النهب  هذا  مثل  العامل.  شعوب 
كتغريُّ  خطرية  مشكالت  فتنشأ  الراهنة،  أيامنا 
د  تتهدَّ املياه،  وندرة  الرتبة  وتدهور  املناخ 
واألمن  الغذائية  والسيادة  الحيوي  التنوع 
العامل  أنحاء  يف  املنجمعات  مختلف  ومعايش 
يف  الشمل  الحق  كله  ذلك  قبل  د  وتتهدَّ كافَّة، 
عمليات  تستلزم  السياق  هذا  ضمن  التنمية. 
بالسياسات  التفكري  إعادة  املستدامة  التنمية 
املائيَّة والطَّاقيَّة والغذائيَّة والزراعيَّة، فضالً عن 
الوطني  املستوى  ابتداًء من  البيئية  السياسات 

حتَّى املستويني اإلقليمي والعاملي.
بسبب  الخطر  من  مبزيد  الوضع  هذا  يتَّسم 
سياسات الطَّاقة الضعيفة غري املستدامة املتَّبعة 
املناخ  التي مل تفعل إال أن فاقمت خطر تغري 
باألمنني  املحدق  الخطر  إىل  باإلضافة  العاملي، 
التِّقانات التي تعمد إىل  املايئ والغذايئ بسبب 
الذي  األمر  الحيوي،  الوقود  من  الطَّاقة  توليد 
يولِّد تنافًسا بني الطاقة والغذاء. وهنا، ال بد من 
اإلشارة إىل أهمية تنبٍّ أكرب للتقانات املستدامة 
والطاقة  الرياح  كطاقة  للبيئة،  الصديقة 
هذه  يف  والخاص  العام  واالستثامر  الشمسية، 

الحقول.
الطبيعية  املوارد  عالوة عىل ذلك، من بني كل 
يُعترب املاء املورد األكرث اسرتاتيجية، وسوء إدارته 
د سكان العامل. وهكذا تتواءم كفاءة الطاقة  يهدِّ
واألمن املايئ واألمن الغذايئ مع بعضها بحيث 
ال يجوز النظر إليها كل عىل حدة. وتبدو هذه 
حيث  العربية،  املنطقة  يف  ضاغطة  املسألة 
تعتمد املخزونات املائية يف معظم بلدانها عىل 
عمليات ُمكلفة ومكثَّفة من ناحية الطاقة، مبا 
يؤدي إىل ضياع املورد بسبب االفتقار إىل الخربة 
األساسية أو إىل الرؤية عىل املستويني اإلقليمي 
فقط  تتعزَّز  أن  ميكن  املورد  فإدارة  واملحيل. 
ا  بوصفه حقًّ العذبة  املياه  إىل  الوصول  بضامن 
للفئات  األساسية  الحقوق  تأمني  ومع  إنسانيًّا. 
لتكون  مُتكَّن  أن  ميكن  وتعرًُّضا،  تهميًشا  األكرث 
إسهاًما ناشطًا ومورًدا كفؤًا يف عمليات التنمية، 

مع ضامن املعايش املحلية والتقليدية.
تقويم  يُعاد  أن  الرضوري  فمن  وهكذا، 
املياه  استخدام  مجال  يف  القامئة  السياسات 
املوارد  استخدام  لضامن  الطاقة،  وتوليد 
وإنَّ  ومستدامة.  عادلة  بطريقة  املسترَنزرَفة 
تعزيز االستثامرات وكذلك التعاون اإلقليمي يف 
هذا املجال يُعترب أمرًا رضوريًّا. عالوة عىل ذلك، 
تكتسب الرشاكات اإلقليمية والعاملية يف هذه 
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املجاالت أهمية حاسمة لتحقيق أيِّ نجاح.
كام تستلزم أيُّ رشاكة عاملية للتنمية املستدامة، 
تقويم  إعادة  بالرضورة  إحياؤها،  أعيد 
واالستثامرية  التجارية  واالتفاقيات  السياسات 
“التنمية  مفهوم  تُناقُض  التي  القامئة  واملالية 
املستدامة”. وهذا يشمل معالجة الطرق التي 
واالستثامرية  التجارية  العالقات  من  تجعل 
األغلب،  عىل  الغنية  البلدان  صالح  يف  واملالية 
يحرف  مبا  الفقري  البلد  معايش  حساب  عىل 
والحقوق.  التنمية  أهداف  خدمة  عن  املوارد 
قواعد  م  تُستخدرَ أال  ينبغي  املثال،  سبيل  عىل 
من  للحد  أدواٍت  وقوانينها  الدولية  التجارة 
ه نحو مصادر وتقانات طاقة  الدعم العام املوجَّ
لتجميد  وال  التجارية،  للحامئية  وال  بديلة، 
اآليلة  الجديدة  “البيئية”  التِّقانات  استخدام 
إىل تنمية شعب البلد املعني. فخطوات كهذه 
يف  البنيوي  االختالل  ملعالجة  رضورية  تبدو 
العاملي  االقتصاد  يف  والنفوذ  السلطة  توزيع 

الذي تستفيد منه أقلية.
إعادة  األهمية  بالغ  من  ذلك،  إىل  باإلضافة 
النظر يف نظم الرقابة والضبط الوطنية ملعالجة 
غياب السياسات التي تؤطِّر التنمية املستدامة 
وتدعمها، أو ضعف السياسات املذكورة، مبا يف 
بالسيادة  الخاصة  الوطنية  النظم  مثالً،  ذلك، 

املتعلقة  تلك  عن  فضالً  الغذائيَّني،  واألمن 
بالتِّقانات الجديدة ونقلها. ومثل إعادات النظر 
سبيل  عىل  تساعد  أن  ميكن  هذه  واملراجعات 
د النظم  املثال عىل معالجة املخاطر التي تتهدَّ
اإليكولوجية والتنوع الحيوي التي يتسبَّب بها 
يتعلق  وعندما  املياه.  وتلوُّث  األرايض  تدهور 
“مبدأ  تعزيز  فإنَّ  الجديدة،  بالتقانات  األمر 
دون  الحؤول  بغية  رضوريًّا  يصبح  الوقاية” 
مثول املخاطر والتحديات التي تفرضها تقاناٌت 

غري مؤكَّدة10.
أضف إىل ذلك أنَّ للتعاون التنموي الدويل دوًرا 
املستدامة  التنموية  العمليات  دعم  يف  مهامًّ 
الوطنية  الدول  وتُنشئها  بها  تقوم  التي 
والالعبون غري الدولتيني. إنَّ فعالية املساعدات 
العمليات  تعزِّز  أن  ميكنها  التي  والتنمية 
إىل  تحتاج  تضعفها،  أن  ال  املستدامة  التنموية 
عن  أو  الخارجية  السياسة  أهداف  عن  فصلها 
التي  الرشوط  عن  فضالً  العسكرة،  عمليات 
السياقني  تشوِّه  التي  الخارجية  السياسة  متليها 
دة  االقتصادي واالجتامعي، خدمًة ملصالح محدَّ
أنَّ  كام  األرثوذكسية.  االقتصادية  للنامذج  أو 
فعالية املساعدات والتنمية التي تخدم أهداف 
التنمية املستدامة، تستلزم بالرضورة تركيزًا عىل 
امللكية الوطنية الدميقراطية واملشاركة املُجدية 

ينتهي  آليات،  تبنِّي  أو  واضح  توجيه  دون  من    10
امللوِّثة وغري  للتقانات  النامية مرتًعا  األمر باالقتصادات 
املتقدم االنتقال  العامل  املستدامة؛ وعليه، يتوجَّب عىل 
إىل اقتصادات أكرث استدامة. فمن دون مؤسسات سليمة 
تعمل عىل تقويم التقانات، تتحول البلدان النامية إىل 
ما  ة،  املختربرَ غري  أو  املؤكدة  غري  للتقانات  اختبار  تربة 

سينجم عنه عواقب غري متوقَّعة.

وتعزيز  املدين  املجتمع  جانب  من  واملنتظمة 
دة. نظام املساءلة املتعدِّ

مالحظات ختامية
تها فرصة مهمة  م عملية “الريو20+” وقمَّ تقدِّ
املستدامة.  التنمية  عىل  الرتكيز  إحياء  إلعادة 
 1992 عام  يف  بدأ  الذي  ه  التوجُّ هذا  وسيعزِّز 
نحو إصالح األفكار التنموية التي تنطوي عىل 
إلنعاش  ومتامسكة  منسجمة  اسرتاتيجيات 
البلدان  يف  اإلنتاجية  والقدرات  القطاعات 
النامية، مبا يف ذلك الصناعة والزراعة، يف موازاة 

بيئة قطاع خدمي تنافيس.
املستويني  عىل  التنسيق  بُنى  خالل  من 
العملية  تُعزَّز هذه  الوطني واملحيل، ميكن أن 
التنمية  سياسة  صياغة  يف  ة  العامَّ املشاركة 
تنفيذ  أيَّ  فإنَّ  وبالفعل،  وتنفيذها.  املستدامة 
انخراط  تضمن  وآلياٍت  سياساٍت  يتطلَّب 
متنوعة  بأشكاٍل  املتمثِّلني  املحليني،  املعنيني 
والقواعد  املدين  املجتمع  مجموعات  من 
الشعبية، مبا يف ذلك النساء والسكان األصليون 
واألشخاص ذوو االحتياجات الخاصة، القادرون 
بصورة  تخدمهم  التي  القرارات  صنع  عىل 

أساسية وتنفيذها. 




