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 البيئة والتنمية المستدامة بين عولمة السوق وتدّخل الدولة
 

 د. عبداهلل فاضل الحياليم. 
 / مركز الدراسات اإلقليميةاالقتصادية واالجتماعيةرئيس قسم الدراسات 

 جامعة الموصل
 

 مستخلص البحث
يأتي اإلهتمام بقضاايا البيئاة وتمهم اا مات التنمياة المساتدامة ليضاي  هخماا   ديادا  

ى ال اادل الاادائل حااول حاادود تاادخل الدولااة فااي ياال ال ولمااةه  ساايما ب ااد  ن وا  اا  إلاا
عولمااة السااوق ًاادلا  ماان اإلخياااق اّلاااي يتمتاال بتهايااد الت ااالي  اإل تماعيااةه وعاادم ًاادل  
سااتنها  المضااامين اإلًتإااادية للبيئااةه  المنافسااة علااى تحقيااق ال ياااا  اإلًتإاااديةه وام

اإلًتإااادا  الناميااةه اّلتااي ت اااني ماان ضاا   فااي  ونشاال التلااوثه والتحلاال البيئااي فااي
دفاعات ا البيئية. األمل اّلاي يدعو إلاى تو ياد  همّياة تادخل الدولاة فاي المحافياة علاى 
البيئاااةه وضااامان حاااق ال يااال الحاااالي واأل ياااال القادماااة مااان الماااوالد المت ااادد  و يااال 

عتماااد سياسااة بيئيااة ف الااة لتحقيااق التنميااة المسااتدامةه ومناشااد  األماام  المت اادد ه وام
لهام الدول  اّفة بتطبيق اه ومقاضا  مان يخاال   المتحد  بوضت م اييل لحماية البيئةه وام

 الك عبل هيئة ًضائية مختإة بالبيئة.
 

 المقدمة
منذذذذا بذذذذواكير اثلليذذذذة ال ال ذذذذةا يواجذذذذه االقتصذذذذاد العذذذذالم ا   تمامذذذذا  متزايذذذذدا  

مسذذذذتدامة. وجذذذذا ت  ذذذذا  لقضذذذذايا  قتصذذذذاديات البيئذذذذة وتنزمةذذذذا مذذذذ  التنميذذذذة ال
اال تمامات لتضيف زخما  جديدا   لذ  الجذدل الذدائر  ذول  ذدود تذدخل الدولذة 
نلاا اا السيما بعذد نن واجذه اقتصذاد السذور قذدرا  مذن  ف  ظل نشر العولمة وا 
اإلخلار لم يسعله من ت قير  الذة التذوازن االقتصذادا واالجتمذاع ا وتذوازن 

فشذذذذل السذذذذور بالتصذذذذرف فذذذذ  نربذذذذا  . ويتم ذذذذل  Ecosystemالنظذذذذام البيئذذذذ 
مؤسساته الت  نخات بالت ول من المنافسة اال تكاريذة  لذ  ا تكذار القلذة فذ  
العديد من النشاطات االقتصادية للرنسمالية المعاصرةا مما ترتب عليذه اتجذا  



 

 
 
 

 [321] (25) 8دراسات  قليمية                                                        مركز الدراسات اإلقليمية             

العوامذل المؤديذذة  لذ  تعظذذيم اثربذذا  فذ   ذذا  اثنمذذاط السذوقية ن ذذو اسذذتنزاف 
للبيئةا من دون اال تمام بالعنئر التوازنيذة علذ  وفذر المضامين االقتصادية 

الت ليل ال دا للعوامل المستخدمة ف  تكوين رنس المال وتراكم معدالتذه فذ  
االقتصذذذادات المتقدمذذذةا وبذذذالة نخذذذات  صذذذة العمذذذل )اثجذذذور( باالنخلذذذا . 
وفذذذذذ  السذذذذذيار نلسذذذذذه وقعذذذذذت العديذذذذذد مذذذذذن االقتصذذذذذادات الناميذذذذذة نسذذذذذيرة سذذذذذو  

الطبيعيةا والعبث ف  عناصر البيئة ت ت ضغط متطلبات تخصيص الموارد 
. ويذتت  الذة متزامنذا  مذ  دور العولمذة فذ  تبديذد المذوارد (1)التنمية االقتصذادية

سا ة استخداماتةاا والتعامل معةذا بصذلتةا سذلعة  ومصذدرا  جديذدا   الطبيعيةا وا 
 سذتنلاد  لتعظيم اثربا . وُعدَّت عولمذة اثسذوار بوصذلةا الت ذدا اثكبذر فذ 

المذوارد الطبيعيذذةا ونشذر التلذذوثا والت لذل البيئذذ  علذ  الصذذعيد العذالم . وقذذد 
نفرزت مشكنت البيئة الت  تتخطذ  ال ذدودا ت ذديات فكريذة  قتصذادية  يذال 
دور الدولذذذذذةا السذذذذذيما نن  ذذذذذا  المشذذذذذكنت نذذذذذادرا  مذذذذذا تكذذذذذون نتذذذذذا  سياسذذذذذات 

تذا  تذت يرات جانبيذة  قتصادية اات  رادة وطنية واعيةا بل    فذ  اثسذاس ن
جتماعيذذذة نوسذذذ  نطاقذذذا . وان االسذذذتجابات  غيذذذر متعمذذذدة لعمليذذذات  قتصذذذادية وا 
 زا  مذذا علذذ  البشذذرية فعلذذه مذذن نجذذل بيئذذة نظيلذذة وطبيعيذذةا ندت فذذ  بعذذ  
اث يذذان الذذ  توسذذي  نطذذار تذذدخل الدولذذة لل ذذؤول دون تلذذاقم تلذذة المشذذكنت. 

ون  فذذ  ني ذذة معا ذذدة دوليذذة زد علذذ  الذذةا نن الدولذذة تلعذذب دور الطذذرف القذذان
 ذذول البيئذذةا منطلقذذة  فذذ  ك يذذر مذذن اث يذذان مذذن تصذذور ا لمذذا يقذذ  فذذ  نطذذار 

. ومن  نا (2)سيادتةاا وما يجب عليةا تقديمه من تنازالت لمقتضيات العولمة
باتذذت الذذدعوات تتذذرظا فذذ  ظذذل  ذذاا المنذذات االقتصذذادا با تذذدام الجذذدل  ذذول 

 قتصاديات البيئذة وتوجيةةذاا والذة ينبذ   دور السورا وتدخل الدولة ف   دارة
من  قيقة نن قضايا البيئذة لذم تعذد مذن المشذكنت المعاصذرة المعقذدة  سذبا 
نما    قضايا تقترن ب ياة اإلنسان ومستقبلها ونن تةديد البيئذةا  ذو تةديذد  وا 
اا مذذذا تراجذذذ  اال تمذذذام بةذذذاا فذذذتن كوكذذذب اثر   لل يذذذاة اإلنسذذذانية بتسذذذر اا وا 

ركذذز للنلايذذات السذذامة واالنبعا ذذات الغازيذذة الملو ذذة والذذت لنت سذذيت ول  لذذ  م
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البيئيذذذة التذذذ  يصذذذعب معةذذذا العذذذي  بصذذذورة طبيعيذذذة. واثنكذذذ  مذذذن الذذذةا نن 
مشكنت البيئة لم تعد تقتصر عل  اثجيال ال اضرة  سبا بل تتعدظ الة 
 لذذذذذ  اثجيذذذذذال القادمذذذذذة. ولذذذذذيس مذذذذذن قبيذذذذذل المصذذذذذادفةا نن نخذذذذذات مشذذذذذكنت 

بيئذذة تتقذذدم لتتذذزا م علذذ  الصذذلوف اثولذذ ا فذذ  ااتيذذة مسذذتقلةا  قتصذذاديات ال
و ركة   تمام وت ديث علميينا تتلاعل م  عناصر التنمية المستدامة مذؤ رة  
فيةا ومتت رة بةا. و    ناا تعد بوصلةا المعبر عن  يوية الدولة وانطنقتةا 

تصذذادية فذذ  ت قيذذر ن ذذدافةا الطمذذو  فذذ  االرتقذذا  بمختلذذف منذذا   ال يذذاة االق
 واالجتماعية.

 
  همية البحث ومش لته

فذ  توجيذه   تمذام راسذم  السياسذاتا وصذناا القذرار  همية البحاث تكمذن 
االقتصذذذذذاداا والمةتمذذذذذين بالبيئذذذذذة علذذذذذ  مختلذذذذذف تخصصذذذذذاتةما وال كومذذذذذات 
بال لاظ عل  البيئة من الةدر والت للا وضرورة  ستدامتةا عل  وفذر سياسذة 

قتصذذاديةا النقديذذة والماليذذة والتجاريذذة وغير ذذاا بيئيذذة علذذ  نسذذر السياسذذات اال
تتذذول  الدولذذةا نو  يئذذة تم ذذل البيئذذة وضذذ  قواعذذد تذذراكم رنس المذذال الطبيعذذ  

مشاااا لة . وتنبذذذ  (3)ونسذذذلوب  سذذذت مار  لل لذذذاظ علذذذ   صذذذة اثجيذذذال القادمذذذة
مذذذن نن اال تمذذذام بالتنميذذذة االقتصذذذادية لذذذم يعذذذد يقتصذذذر علذذذ  كلذذذا ة  البحاااث

دالذذذذة توزيذذذذ  الذذذذدخلا وتعزيذذذذز االسذذذذتقرار االقتصذذذذاداا تخصذذذذيص المذذذذواردا وع
بوصذذلةا سذذبن  لت قيذذر رفا يذذة اللذذرد االقتصذذادية واالجتماعيذذةا مذذا لذذم يرافقةذذا 
  تمامذذذذذا  موازيذذذذذا  بالبيئذذذذذة والم افظذذذذذة عليةذذذذذا مذذذذذن االسذذذذذتنزافا والعمذذذذذل علذذذذذ  
عذذذادة تذذذذدوير ا  لذذذ  المجتمذذذذ  بقصذذذذد  االسذذذتغنل اثم ذذذذل للمذذذوارد الطبيعيذذذذةا وا 

ظذذذذة علذذذذ  تذذذذوازن النظذذذذام البيئذذذذ ا وضذذذذمان  صذذذذة اثجيذذذذال ال اضذذذذرة الم اف
 والقادمة. 

 

 هدف البحث
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يةدف الب ذث الذ  تسذليط اثضذوا  علذ  دور تذدخل الدولذة فذ  الم افظذة 
علذذذ  البيئذذذةا وت قيذذذر التنميذذذة المسذذذتدامةا بعذذذد نن منيذذذت  ليذذذة السذذذور بعذذذدم 

الناميذذة التذذ   قذذدرتةا علذذ  ضذذمان ت قيذذر المنافسذذة والكلذذا ة فذذ  االقتصذذادات
 تعان  من ضعف ف  دفاعاتةا البيئية.

 
 فلضية البحث

تذذذنص اللرضذذذية علذذذ ا ))نن التعويذذذل علذذذ  دور تذذذدخل الدولذذذة فذذذ  اإلدارة 
االقتصذذذادية والبيئيذذذةا مذذذن شذذذتنه اإلسذذذةام فذذذ  ت قيذذذر   ذذذار  قتصذذذادية وبيئيذذذة 

 مستدامة مرغوبا  فيةا ف  الدول النامية((. 
 

 من  ية البحث
  القذذذائم علذذذ  مضذذذامين النظريذذذة وصذذذلمنةجيذذذة الت ليذذذل ال يعتمذذذد الب ذذذث

االقتصذادية فذذ  م اولذذة تقذذديم  طذذار نظذرا  قتصذذادا لذذدور تذذدخل الدولذذة فذذ  
 الجوانب اات العنقة بالبيئة والتنمية المستدامة.

وبغية ت قير  دف الب ثا فقد جذرظ تقسذيمه الذ  خمسذة مبا ذث رئيسذةا 
قتصذادياتةاا فذ   ذين يتناول اثولا نظرة اإلقتصاد السياس   لقضايا البيئة وا 

يةذذتم ال ذذان  بجذذدل مريذذدا  قتصذذاد السذذورا وتذذدخل الدولذذة فذذ  قضذذايا البيئذذة 
والتنميذذذة المسذذذتدامةا ويركذذذز ال الذذذث علذذذ  ت ليذذذل طبيعذذذة العنقذذذة بذذذين البيئذذذة 
والعولمذذةا وينصذذب الرابذذ  علذذ  عذذر  ن ذذم اإلصذذن ات اثساسذذية فذذ  نظذذام 

الخذذذامس العنقذذذة بذذذين البيئذذذة والتنميذذذة المسذذذتدامةا  اإلقتصذذذاد البيئذذذ ا ويعذذذال 
 ويخلص الب ث بعدد من االستنتاجات والتوصيات.

 

 

 المبحث األول: ا ًتإاد السياسي للبيئة
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ن ذذارت نقاشذذات االقتصذذادا )) جناسذذ  سذذاكس(( نظذذرة متكاملذذة فذذ  مجذذال 
كمذذا  -الذربط بذين االقتصذذاد السياسذ  وقضذذايا البيئذة. فةذذو مذن نا يذذة يذرف  

مسذذذذتلة كذذذذون  -تذذذذرف  الدراسذذذذات االقتصذذذذادية المعاصذذذذرة فذذذذ  فكذذذذر التنميذذذذة 
التنميذةا يمكذن نن تقذذاس بالعائذد المت قذذر مذن الذذدخل القذوم ا ومذذا يذؤول  ليذذه 
مذذذذذذذن زيذذذذذذذادة متوسذذذذذذذط دخذذذذذذذل اللذذذذذذذرد بوصذذذذذذذله معيذذذذذذذارا  للرفا يذذذذذذذة االقتصذذذذذذذادية 
واالجتماعيذذذةا بغذذذ  النظذذذرا عمذذذا تلعلذذذه التنميذذذة مذذذن تخريذذذب بيئذذذ ا و ذذذدر 

رد الطبيعيذة فذ  اثمذد الطويذلا ومذن  ذم فذتن التنميذة المطلوبذة تعنذ  نوال  للموا
وقبذذذل كذذذل شذذذ   نوعيذذذة ال يذذذاة لهنسذذذانا وعلذذذ  رنسذذذةا تكامذذذل البيئذذذةا و لذذذظ 

. وفذذذ  االتجذذذا  نلسذذذها   تمذذذت اثمذذذم (4)موارد ذذذا الطبيعيذذذة فذذذ  اثجذذذل البعيذذذد
للبيئذذذذذذة  المت ذذذذذذدة بعنقذذذذذذة البيئذذذذذذة والتنميذذذذذذةا وصذذذذذذدر عذذذذذذن ))اللجنذذذذذذة العالميذذذذذذة

تقريذرا  يضذم بذين دفتيذه  7891))لجنة بورنتنند(( سذنة  والتنمية((ا المعروفة بذ
والدة ملةذذذذوم التنميذذذذة المسذذذذتدامةا ف ذذذذوا  نن تضذذذذ  الخطذذذذط االقتصذذذذادية فذذذذ  
 سبانةا عدم الجور عل  البيئة من جةةا وعل   اجات اثجيال القادمة من 

يجذذذاد  الذذذة مذذذن التذذذوازن بذذذين التنم يذذذة االقتصذذذادية واالجتماعيذذذة جةذذذة  انيذذذةا وا 
و مايذذذذة البيئذذذذة. فذذذذاإلفراط فذذذذ   سذذذذتخدام المذذذذوارد الطبيعيذذذذةا مذذذذن اجذذذذل تلبيذذذذة 
ال اجذذات اينيذذةا يكذذون علذذ   سذذاب العوائذذد المسذذتقبلةا خاصذذة  اا مذذا رافذذر 

. ويذذتت  (5) سذذتخدام المذذوارد الطبيعيذذة تلوي ذذا  للبيئذذة وتذذدميرا  لل ذذروات الطبيعيذذة
للبيئذذة والتنميذذة(( الذذاا عقذذد فذذ  ))ريذذو دا جذذانيرو(( ))مذذؤتمر اثمذذم المت ذذدة 

ليؤكذد جملذة مبذادع لعذل فذ  طليعتةذا نن  7881ف  البرازيل فذ   زيذران سذنة 
 ماية البيئة مكون نساس من مكونذات عمليذة التنميذةا ونن البشذر  ذم صذلب 

. وعذذر ف المبذذدن ال الذذث الذذاا تقذذرر فذذ  المذذؤتمر (6)ن ذذداف التنميذذة المسذذتدامة
. ب يذث ت قذر (7)المستدامة بتنةاا ))ضرورة  نجذاز ال ذر فذ  التنميذة(التنمية 

عل  ن ٍو متساٍو  اجذات التنميذة والبيئذة ثجيذال ال اضذر والمسذتقبل. ونشذار 
المبذذذذذدن الرابذذذذذ  الذذذذذاا نقذذذذذر  المذذذذذؤتمر نلسذذذذذه  لذذذذذ  ننذذذذذه ))لكذذذذذ  تت قذذذذذر التنميذذذذذة 

ة التنميةا وال المستدامةا ينبغ  نن تم ل  ماية البيئة جز ا  ال يتجزن من عملي
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يمكذذن التلكيذذر فيةذذا بمعذذزل عنةذذا.((. و ذذاان المبذذد ن اللذذاان تقذذررا بوصذذلةما 
جز ا  من جدول نعمال مؤتمر اثمم المت دة ال ادا والعشرينا ينطويذا علذ  
بعذذذذذ  الذذذذذدالالت العميقذذذذذة للغايذذذذذة فيمذذذذذا يخذذذذذص  سذذذذذتخدام المذذذذذوارد الطبيعيذذذذذة 

دارتةذذذاا والنظذذذام البيئذذذ . وضذذذرورة تلبيذذذة  اجذذذا ت الجيذذذل ال ذذذال ا و اجذذذات وا 
نجيال المستقبلا فضن  عن ت قير التذوازن بذين التنميذة وصذيانة البيئذة. وفذ  
ضو  الكم التعريف تم الجم  بين المخاوف البيئيذة واالقتصذادية معذا ا  ا انذه 
ال يمكن  ستمرار  مايذة البيئذة بشذكل فعذال مذن دون التنميذة االقتصذاديةا وال 

. ونعقذذذذب الذذذذة ))مذذذذؤتمر (8)ن دون  مايذذذذة البيئذذذذةيمكذذذذن  سذذذذتمرار اثخيذذذذرة مذذذذ
بذذذرلين(( بغيذذذذة متابعذذذذة مقذذذذررات ))مذذذذؤتمر ريذذذذو دا جذذذذانيرو((ا وخذذذذر  بجملذذذذة 
توصذذذيات لعذذذل فذذذ  مقذذذدمتةاا ال ذذذد مذذذن اال تبذذذاس ال ذذذراراا وخلذذذ  نسذذذبة 

. وفذذذ  كذذذانون اثول (9)الغذذازات السذذذامة والسذذذيما غذذاز  نذذذائ  نوكسذذذيد الكربذذون
فذذ  اليابذذانا نسذذلر عذذن  تلاقيذذةا تعةذذدت فيةذذا عقذذد ))مذذؤتمر كيوتذذو((  7881

(  لذ  1171الدول المتقدمة بذققنل غذاز  نذائ  نوكسذيد الكربذون ب لذول سذنة )
ا كمذا نقذر فذر  عقوبذات 7881(ا و   دون مستوياتةا ف  سذنة 01%) ن و

علذذ  الذذدول التذذ  تخذذرر ال صذذص المقذذررة لةذذا مذذن دون نن يتبنذذ  نيذذة  ليذذة 
. وفذذذ  القمذذذة العالميذذذة المخصصذذذة للتغيذذذرات (11)للذذذر  م ذذذل  ذذذا  العقوبذذذات
بمدينذذذة ))مذذذونت (( فذذذ   1110تشذذذرين ال ذذذان   19المناخيذذذة التذذذ  عقذذذدت فذذذ  

كنداا نجح المشاركون ف  االتلذار علذ  تمديذد  تلاقيذة ))كيوتذو((  لذ  مذا بعذد 
( دولة 01( لمواصلة مكاف ة اال تباس ال رارا. وطالبت القمة )1171سنة )

( فذ  0,1%) ن  نبعاث غازات اال تباس ال رارا لديةا بنسبةمتقدمة بال د م
 . (11)(2112 -1119المتوسط خنل المدة )
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.  ا توجد (12) خلار السور ف  معالجة المشكنت البيئية ال يزال قائما    ن
البيئذذذة المختللذذذةا والتذذذ   سذذذمات عذذذدة القتصذذذاديات البيئذذذة وبخاصذذذة مشذذذكنت

يمكذذن من ظتةذذا ضذذمن م تذذوظ  خلذذار السذذور عنذذدما ال يت قذذر االسذذتخدام 
اثم ذذل للمذذوارد الطبيعيذذة النذذادرةا والتعامذذل مذذ  السذذل  البيئيذذة علذذ  ننةذذا سذذل  
غير  قتصادية.  ن  الة فشل السور الاا يذؤدا الذ  ظةذور مشذكنت بيئيذة 

ية من م ذل االسذتغنل االقتصذادا متنوعةا والت  كان مصدر ا عوامل خارج
غير الكف  بيئيا ا  ا نن الك ير من المناف  الت  ت صل عليةذا مجموعذة مذن 
اثفرادا تل ر ناظ بمجموعة نخرظ من اثفرادا نو ت ملةذم تكذاليف لذم يكونذوا 
مسذذؤولين عذذن ت ملةذذاا فضذذن  عذذن نن توظيذذف السذذل  البيئيذذة ضذذمن م تذذوظ 

لمسذذذتوظ الذذذاا يجعذذذل التلاعذذذل بذذذين قذذذوظ سذذذل  وخذذذدمات السذذذورا لذذذم يكذذذن با
العذذذذذر  والطلذذذذذب بالمسذذذذذتوظ الذذذذذاا ي ذذذذذدد نسذذذذذعار ا بالشذذذذذكل المطلذذذذذوبا ونن 
تجزئتةذذا تصذذبح مذذن المسذذائل الصذذعبةا زد علذذ  الذذة نن  قذذور الملكيذذة التذذ  
ت صذذل عليةذذا مجموعذذة مذذن اثفذذرادا ت قذذر لةذذم نربذذا  مرتلعذذةا فذذ   ذذين ال 

المشذذذكنت البيئيذذذة وطبيعتةذذذا  . كمذذا نن ملةذذذوم(13)ي صذذل  خذذذرون علذذذ  الذذذة
تكمذن فذ  نن السذل  البيئيذة لةذا خذذواص السذل  العامذة مذن  يذث عذدم  مكانيذذة 
االسذذذتغنا  نو التقلذذذيص نو كن مذذذاا فةذذذ  سذذذل  منتشذذذرة مجانذذذا  تسذذذتخدم لمذذذن 

. لذذاا فذذتن ت ويذذل (14)يرغذذب فذذ   سذذتخدامةا مذذن دون ت مذذل نا تكذذاليف تذذاكر
ا والتذذذذ  تسذذذذع  الذذذذ  تقلذذذذيص مؤسسذذذذات القطذذذذاا العذذذذام الذذذذ  شذذذذركات خاصذذذذة

تكاليلةذذذا بقصذذذد زيذذذادة اثربذذذا ا فذذذتن الذذذة ينذذذت  عنذذذه قذذذدر كبيذذذر مذذذن التلذذذوث 
البيئذذذذ ا والذذذذاا يعنذذذذ  نن التكذذذذاليف االجتماعيذذذذة نخذذذذات بالتزايذذذذدا ونن  الذذذذة 
المنافسة ال تؤدا ال  ت قير  الة الكلا ة االقتصادية ف  الدول النامية الت  

البيئيذذة غيذذر دقيقذذةا نو قذذد تتجا ذذل الذذة  تكذذون قذذدرتةا علذذ   سذذاب التكذذاليف
بةذذدف ال صذذول علذذ  رنس المذذال اثجنبذذ  الذذاا تلتقذذر  ليذذه. وسذذتكون عندئذذٍا 
الشذذذركات الخاصذذذة نك ذذذر ضذذذررا  للبيئذذذة مذذذن المؤسسذذذات العامذذذةا فضذذذن  عذذذن 
ظةذذور مشذذكنت بيئيذذة جديذذدة يتضذذرر منةذذا العذذالم برمتذذه. زد علذذ  الذذةا نن 
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د من الموارد االقتصادية اثخرظا كونةا تلتقر السل  البيئية تختلف عن العدي
ا  ا ال توجد جةة - كما مر بنا سللا   -ال   قور الملكية للموجودات البيئية 

تمتلة  قور الملكيةا وعليه فتن من الصعوبة ت ديد التكذاليف المباشذرة التذ  
تنشذذت مذذذن اسذذذتخدام المنتجذذين اثفذذذراد لةذذذا  الموجذذوداتا لذذذاا سذذذيتم اسذذذتخدامةا 

. وفذ   ذاا المجذال ينبغذ  الم افظذة علذ  البيئذة مذن (15)ل ار نضذرار بيئيذةوا  
خذذذنل تقلذذذيص  نبعذذذاث غذذذاز نول و نذذذائ  نوكسذذذيد الكربذذذون والغذذذازات اثخذذذرظ 
التذذذذ  نقرتةذذذذا  تلاقيذذذذة ))كيوتذذذذو(( للمنذذذذاتا والم افظذذذذة علذذذذ  التذذذذوازن ال يذذذذات  

 سذذين نوعيتةذذا والطبيعذذ  والتطذذورات البيئيذذة المنزمذذة لةذذاا ومعالجذذة الميذذا  وت
ومعالجذذذة الصذذذرف الصذذذ  ا ونن يكذذذون موضذذذوا البيئذذذة مذذذدرجا  علذذذ  جذذذداول 

. ونظذرا  لعجذز  ليذة  قتصذذاد (16)نعمذال معظذم ال كومذات فذ  دول العذالم كافذة
السور عن انجاز جمي  وظائف  قتصاديات البيئةا تتت  ن مية تدخل الدولذة 

ئيذذة المركزيذذة ضذذرورية فذذ  ال لذذاظ علذذ  البيئذذة مذذن التذذد ور الن السياسذذة البي
السذذذل  البيئيذذذة مذذذن لذذذدن الذذذبع  مذذذن نفذذذراد  اسذذذتخداممذذذن جوانذذذب عذذذدةا  ا نن 

المجتمذذ ا ال يعنذذ  تمتذذ  ايخذذرين الكامذذل بةذذاا و ذذاا مذذا يجعلةذذا ليسذذت سذذل  
عامذذة خالصذذةا لذذاا فذذتن معظذذم اثفكذذار االقتصذذادية التذذ  جذذا ت فذذ  ملةذذوم 

لتذدخل ال كذوم  فذ  معالجذة  قتصاد السور و لياتذها ال تعطذ  مسذوغا  لعذدم ا
فشذذذل السذذذور وزيذذذادة الكلذذذا ة االقتصذذذذاديةا ولكذذذن يلتذذذر  نن يكذذذون التذذذذدخل 
ال كذوم  بتسذذلوب منئذذم فذ  مجذذال التطبيذذر العملذذ  مذ  ا تمذذال كذذون تذذدخل 

التذ  مذرت بنذا –الدولة قد يواجه  و ايخر فشن   اا لم يتخا الخواص البيئيذة 
رتباطذذا  مذذ(17)فذذ  ال سذذبان - نلذذا     مذذا مذذر اكذذر  سذذللا ا وفضذذن  عذذن فشذذل . وا 

 قتصذذاد السذذورا والملكيذذة اللرديذذة للمؤسسذذات االقتصذذادية فذذ  معالجذذة الك يذذر 
مذذذذن مشذذذذكنت البيئذذذذةا التذذذذ  باتذذذذت تةذذذذدد  يذذذذاة اإلنسذذذذان مذذذذن الجيذذذذل ال ذذذذال  
واثجيال القادمة من م ل ظا رة اال تباس ال راراا وت لل غنف اثوزونا 

. فتنذه  اا مذا (18)عجز  عن مواجةة  ذا  الظذوا روعدم قدرة القطاا الخاص و 
وجدت قيود عل  الشركات الخاصة ف  ظل  قتصاد السذور وضذرورة االلتذزام 
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بةذذذاا وبخاصذذذة التكذذذاليف البيئيذذذة التذذذ  تنذذذدر  ضذذذمن تكذذذاليف المنشذذذتا وكذذذالة 
 عتمذذاد السذذما ات الغازيذذة المنبع ذذةا فذذتن  ذذا  المعالجذذة غالبذذا  مذذا تكذذون غيذذر 

لناميذذة التذذ  ال تسذذتطي  خلذذ  التكذذاليف اإلنتاجيذذة فيةذذاا ثن مجديذذة للذذدول ا
الة سيؤدا ال  رف  نسذعار السذل ا وتذدن  قذدرتةا علذ  المنافسذة فذ  السذور 
العالميةا لاا فتن تدخل الدولة سيكون ضذرورة نفضذل مذن عدمذها السذيما فذ  
  ا  المجاالتا ونن  دخال الضرائب البيئية الت  تلرضةا الدولة سوا  نكانذت
ضذذذريبة متنوعذذذةا نم بشذذذكل سذذذما ات إلنبعذذذاث الغذذذازات نفضذذذل مذذذن النا يذذذة 
العمليةا بالرغم من وجود بع  الصعوبات. فضن  عن الةا فتن اللضذنت 
السامة الناتجة من خنل النشاطات االقتصادية المختللةا قد   تلذت   تمامذا  

  عرضذذ  بيئيذا  مةمذذا  فذذ  السذور العالميذذة لللضذذنتا والتذذ  تظةذر بشذذكل نذذات
السذذتخنص المذذواد اللائضذذة بعذذد االسذذتخدام وتصذذنيعةاا وربمذذا يكذذون الم ذذال 
اثك ر خطورة  وتلوي ا   و الاا يشمل صناعة الطاقة النوويذة. فةذا  اثشذكال 
من اللضنت لةا المقدرة ف  تلويث الما  النق  والةذوا ا وقذد تكذون التذت يرات 

ةر  الة نخرظ من التلويث و   ف  البلد المنت  نو بلدان نخرظا وبالة ستظ
تت مذذذذل نطذذذذراف  ال ذذذذة  نن ذذذدر  قتصذذذذادا  قليمذذذذ  نو عذذذذالم ا فمذذذذن الممكذذذذن 

. ونستنت  من كل ما تقدم توا ا نن تبن  الذدول المتقدمذة (19)الضرر والتكاليف
 ليذذذة  قتصذذذاد السذذذورا فذذذ  ظذذذل سذذذيادة ال ريذذذة االقتصذذذاديةا ونظذذذرا  المتنكةذذذا 

بالضذذذرورة قذذذدرة الذذذدول الناميذذذة علذذذ  ولذذذو   دفاعذذذات بيئيذذذة متطذذذورةا ال يعنذذذ 
  قتصاد السور بالطريقة نلسةا.

 
 
 

 المبحث التالث: ال مًة بين البيئة وال ولمة
يخطذذم مذذن يظذذن نن الكينزيذذة فكذذر نقذذي  فذذ  وجذذه تطذذور العولمذذةا فةذذا  
تعد مغالطة تاريخية كبيرة. فبالرغم من نن  دود عمل اثدوات الكينزيةا كمذا 
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ينارد كينز(( ف  كتابها ))النظرية العامة لنستخدام واللائذدة وصلةا ))جون م
والنقذذود((ا كانذذت علذذ  المسذذتوظ الم لذذ  لنقتصذذاد الرنسذذمال ا و ذذو  نمذذا نراد 
نن ينقذذذ  اللكذذذرة مذذذذن الشذذذوائب. والذذذذدليل علذذذ  فةمذذذه للعالميذذذذة الرنسذذذمالية ننذذذذه 

ودا  ا  ستطاا نن يلر  قي7800بدخوله ف  ملاوضات ))بريتن وودز(( سنة 
تعبر عن تدخل مؤسسذات  عذالم ا ولذيس تذدخل  كذوم  داخلذ ا و ذو بذالة 

. و مذذذذذة مذذذذذن يعتقذذذذذد مذذذذذن كبذذذذذار (21)انتقذذذذذل بلكذذذذذر  مذذذذذن الم ليذذذذذة  لذذذذذ  العالميذذذذذة
الرنسماليين المستليدين من العولمة بتن  لية السور ليست  قيقة مطلقةا و م 

)جذذور  بذذالة ال يعبذذرون عذذن معارضذذتةم للعولمذذةا وفذذ   ذذاا السذذيار يقذذول )
سذذوروس((ا )) اا مذذا نعطيذذت لقذذوظ السذذور سذذلطة تامذذة السذذيما فذذ  الميذذادين 
االقتصذذادية الماليذذة الب تذذة سذذينت  عذذن الذذة فوضذذ  قذذد تقذذود فذذ  النةايذذة  لذذ  

. ويقذذذذول نيضذذذذا  )) ن  عمذذذذام  ليذذذذات (21) نةيذذذذار النظذذذذام الرنسذذذذمال  العذذذذالم ((
. ويذذا ب (22)تمذذ ((السذذور علذذ  جميذذ  الميذذادينا يعذذد بكذذل توكيذذد تذذدميرا  للمج

))فرنسيس فوكوياما(( نبعد مذن الذة  ذين يعتذرف فذ  كتابذها ))نةايذة التذاري  
والرجل االخير((ا ))من نن الدولة صذا بة السذور الموجذه تعمذل مذن النا يذة 

.  ن (23)االقتصادية نفضذل مذن الدولذة الديمقراطيذة اات السذور ال ذرة تمامذا ((
ون اا  تجذذا ينا اثولا يذذؤدا  لذذ  نمذذو تذذت ير العولمذذة فذذ  الذذدول الناميذذة يكذذ

قطاعذات  قتصذادية جديذدة وبضذمنةا قطذاا المذوارد الطبيعيذةا وال ذان ا يذذؤدا 
الذذ  تخلذذي  فذذ  بعذذ  القطاعذذات الم ليذذة التذذ  ال تسذذتطي  ت قيذذر الكلذذا ة 

. وسذذيؤدا الذذة الذذ  تةمذذي   ذذا  االقتصذذادات التذذ  (24)االقتصذذادية المطلوبذذة
ام القذذوظ العاملذذةا ومذذن  ذذم سذذتزداد معذذدالت تشذذكل قاعذذدة عريضذذة فذذ   سذذتخد

 (25)البطالةا اثمر الاا سيعمل عل  اإلسراا ف   ستنزاف المذوارد الطبيعيذةا
التذذذذذ  سذذذذذيزداد الطلذذذذذب عليةذذذذذاا وكذذذذذالة لتعذذذذذوي  االنخلذذذذذا  ال اصذذذذذل فذذذذذ  
القطاعذات الم ليذة تلاديذذا  مذن زيذذادة معذدالت اللقذذرا اثمذر الذذاا سذيؤدا  لذذ  

 .(26)لةا  الدولزيادة الت لل البيئ  
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وتوصلت   ذدظ الدراسذات  لذ  نن العولمذة االقتصذادية دفعذت  لذ  تسذري  
التغييذذر البنيذذوا فذذ  العديذذد مذذن الذذدول الناميذذةا ممذذا انعكذذس ب  ذذار سذذلبية فذذ  
البيئة نتيجة رغبة  ا  الذدول بجذاب رؤوس اثمذوال اثجنبيذةا و ذاا ندظ  لذ  

المالكذذة لذذرؤوس اثمذذوال  لذذ  نقذذل الك يذذر مذذن  ذذاالت  خلاقذذات السذذور للذذدول 
. وتذذذذم فذذذذ  الدراسذذذة نلسذذذذةا توصذذذذيف ننمذذذذوا  قيذذذذاس (27)الذذذدول المسذذذذتقبلة لةذذذذا

( دولذذةا لتقذذدير ان ذذدار معلذذم البيئذذة معبذذرا  عنذذه 700 قتصذذادا تطبيقذذ  يضذذم )
بغذذذذاز  نذذذذائ  نوكسذذذذيد الكربذذذذون علذذذذ  متغيذذذذرات العولمذذذذة االقتصذذذذادية )النذذذذات  

اثمذذوالا و ركذذة التجذذارة الدوليذذة(ا الم لذذ  اإلجمذذال ا وصذذاف  تذذدفر رؤوس 
بوصذذذلةا متغيذذذرات توضذذذي ية. وخرجذذذت الدراسذذذة بنتيجتذذذين رئيسذذذتين   ذذذدا ما 
 يجابيذذةا  ا تعمذذل العولمذذة االقتصذذادية علذذ  زيذذادة النذذات  الم لذذ  اإلجمذذال ا 
ومذذذن  ذذذم الم افظذذذة علذذذ  البيئذذذةا مذذذن خذذذنل ال صذذذول علذذذ  تقنيذذذات  دي ذذذة 

المخللذات الصذناعية. وال انيذة سذلبية ناجمذة ومتطورةا من شتنةا  عادة تدوير 
بسذذذذذبب تغاضذذذذذ  نغلذذذذذب الذذذذذدول الناميذذذذذة عذذذذذن  سذذذذذاب التكذذذذذاليف االجتماعيذذذذذة 
وبضذذذذذمنةا التكذذذذذاليف البيئيذذذذذة. كمذذذذذا نن تذذذذذدفقات رؤوس اثمذذذذذوال مذذذذذن الذذذذذدول 
المتقدمة  ل  الدول النامية غالبا  ما تتجذه ن ذو االسذت مارات التذ  تعمذل علذ  

 .(28)ضعف الدفاعات البيئية الت لل البيئ ا والة بسبب
وقد تصذاعد اال تمذام بدراسذة الخلذل الذاا ن د تذه العولمذة فذ  البيئذة علذ  
الُصذذذذُعد الوطنيذذذذة واإلقليميذذذذة والدوليذذذذةا فلذذذذم تعذذذذد البيئذذذذة الطبيعيذذذذة قذذذذادرة علذذذذ  

( مليون طن سنويا ا وارتلاا 111 ستيعاب النلايات السامة والت  بلغت ن و )
( درجذذذة مئويذذذة نتيجذذذة النبعذذذاث غذذذازات 0,0 -7,0درجذذذة  ذذذرارة اثر  بذذذين )

الدفيئذذذة التذذذ  تذذذؤدا  لذذذ  ظذذذا رة اال تبذذذاس ال ذذذراراا وت كذذذل طبقذذذة اثوزون 
بسبب الغازات المتصاعدة من جرا  النشاطات الصناعية. نا ية عن ظذا رة 
التلذذذوث الكيميذذذاوا والتسذذذمم النذذذات  عذذذن  سذذذتخدام المبيذذذدات الزراعيذذذة بواسذذذطة 

العالميذذذذذذةا التذذذذذذ  تسذذذذذذت مر فذذذذذذ  الذذذذذذدول الناميذذذذذذة. وتشذذذذذذير الشذذذذذذركات الزراعيذذذذذذة 
( شذذذذركات عالميذذذذة كبذذذذرظ إلنتذذذذا  71اإل صذذذذا ات الرسذذذذمية  لذذذذ  نن  نذذذذاة )
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المبيدات الزراعيةا وتكشف تقذارير صذادرة عذن منظمذة الصذ ة العالميذة عذن 
 صذذذذذذابة ن ذذذذذذذو مليذذذذذذذون عامذذذذذذذل زراعذذذذذذذ  فذذذذذذذ  نمريكذذذذذذذا النتينيذذذذذذذة نتيجذذذذذذذة تلذذذذذذذة 

 .(29)الكيمياويات
 

 ابت: اإلإمحا  األساسية في نيام اإلًتإاد البيئيالمبحث الل 
ذذذذة جملذذذذة مذذذذن اإلصذذذذن ات اثساسذذذذية التذذذذ  ينبغذذذذ   دخالةذذذذا فذذذذ  نظذذذذام   م 
اإلقتصاد البيئ ا بغية تخلي  كل مذن مذدخنت النظذام الطبيعذ  ومخرجاتذه 
المتم لة بالنلايات والملو ات والغازات. فل  القطاا الصناع ا ينبغذ   عتمذاد 

ل  ماية البيئةا  بتدا ا  مذن زيذادة كلذا ة تصذميم المنذت ا مذرورا  تقنيات من نج
نتةذذذذذا ا  بالسذذذذذيطرة النوعيذذذذذة. كمذذذذذا نن  تبذذذذذاا اثسذذذذذاليب  بعمليذذذذذات التصذذذذذني ا وا 
المقتصدة ف  الزراعةا وتخطذيط  سذتخدام اثر ا والممارسذات المناسذبة فذ  

. كمذا يعذد البنا  والتشييدا يمكن نن تؤدا ف  مجملةا  ل   قنل تعريذة التربذة
اثم ذذل لاراضذذ ا وتخطذذيط عمليذذات النقذذلا نمذذرا  ضذذروريا  لخلذذ   االسذذتخدام
الغذذذازات الملو ذذذة واي ذذذار المترتبذذذة عليةذذذا. وتعمذذذل تقنيذذذة اإلتصذذذاالت  انبعذذذاث

ال دي ذذذة علذذذ   قذذذنل ر ذذذنت رجذذذال اثعمذذذالا وخلذذذ  التلذذذوث النذذذاجم عذذذن 
سذذينات التقنيذذة التذذ  . وعملذذت الت (31)ور ذذنت العمذذل اللعليذذة االنتقذذالوسذذائل 

تذذذم  دخالةذذذذا علذذذ  الم ركذذذذات و ذذذذبس اإلنبعا ذذذات الناتجذذذذة عذذذن  ذذذذرر الوقذذذذود 
قذذذذذذنل مصذذذذذذادر  وت سذذذذذذين نوعيذذذذذذة البنذذذذذذزين  لذذذذذذ  خلذذذذذذ  عذذذذذذوادم السذذذذذذيارات وا 

. كمذذا تذذم  عذذداد (31)اإلنبعا ذذات الملو ذذة بدرجذذة كبيذذرة مذذن خذذنل  لذذول  ندسذذية
سذيارة ممذا  سذتلزم تقنيات عل  شكل مقاييس لخل  الر نت التذ  تقطعةذا ال

تغييذذر سذذلوة السذذائقين. كمذذا يتعذذين نيضذذا  تطذذوير سياسذذات  سذذتخدام اثر  
مذذن نجذذل تشذذجي  خلذذذ  الذذر نت التذذ  تقطعةذذذا السذذيارةا وتشذذجي   سذذذتخدام 

. (32)وسائل النقل العامةا والدراجات الةوائيذةا فضذن  عذن السذير علذ  اثقذدام
وفذ  مجذال  قذنل  نبعا ذات الغذازات مذذن عذوادم الطذائراتا فبذالرغم مذن منذذاف  
دعذذم التقنيذذات ال دي ذذة مذذن لذذدن الدولذذةا لذذم يعذذد كافيذذا  و ذذد  مذذن وجةذذة نظذذر 
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شذذذذركات الطيذذذذران العالميذذذذةا فقذذذذد طالذذذذب ن ذذذذد المسذذذذؤولين الكبذذذذار فذذذذ   شذذذذركة 
جذل  تخذاا قذرارات   للطيران ال كومة اثلمانية بلعب دور نكبذر مذن ن لوفتةانزا

عل  الصعيدين الم ل  واثوربذ ا مذن شذتنه  قذنل  نبعذاث الغذازات مذن دون 
ت ميذذذل شذذذركات الطيذذذران عبئذذذا  نكبذذذر. ونوضذذذح نن الطذذذائرات ال تسذذذذتطي  نن 
تسذذلة نقصذذر الطذذرر مذذن نجذذل  قذذنل  سذذتةنة الوقذذودا والذذة بسذذبب قذذوانين 

ائرات دائمذذذا   لذذذ   مايذذذة المجذذذال الجذذذوا المختللذذذة لكذذذل دولذذذةا  ا تضذذذطر الطذذذ
 عتماد طرر نطولا لاا ينبغ  تو يد القوانين فذ   ذاا المضذمارا ومذن شذتنه 
خلذذ   نبعذذاث الغذذازات ن نذذا  الطيذذران الذذاا يعذذد مصذذدرا  مةمذذا  مذذن مصذذادر 

( من اثراض  01)%. وتشير بع  التقديرات  ل  نن ن و (33)تلويث الةوا 
للت لخدمذة السذيارات ونمذاكن الزراعية ف  المدن تكون مغطاة بالسمنت واإلس

الوقذذود. وثجذذل ال لذذاظ علذذ  الطاقذذةا وخلذذ  التلذذوث وتغيذذر المنذذاتا ينبغذذ  
اإل تمام بزراعة نشجار الظذلا  ا يترتذب علذ  زراعتةذا تبريذد المبذان  وعزلةذا 
عذذذن  ذذذرارة الشذذذمسا وتبريذذذد السذذذيارات التذذذ  تعمذذذل بذذذالبنزينا ممذذذا يذذذؤدا  لذذذ  

 ا وكالة زيذادة التذنلس النبذات ا ممذا يزيذد خل  اإلنبعا ات الناتجة عن تبخر 
. وطالذذذب ن ذذذد المسذذذؤولين فذذذ  قسذذذم (34)مذذذن اثوكسذذذجين فذذذ  الغذذذنف الجذذذوا

الطاقات المتجددة فذ   شذركة ايذون  العمنقذة للطاقذة ال كومذة بقيجذاد نرضذية 
قانونية تسة ل بنا  م طات توليد الطاقة المتجددة ال يزال  ديث العةدا لكنذه 

ة تبشذذر بذذالنمو واإلزد ذذذارا ونضذذاف نن الطاقذذة المتجذذذددة ي مذذل مقومذذات عذذذد
ليسذذذت نمذذذرا  ضذذذروريا  ل مايذذذة البيئذذذة  سذذذبا بذذذل  نةذذذا سذذذتلعب دورا  كبيذذذرا  فذذذ  
المستقبلا  ا نن من المنتظر نضوب مصادر الطاقة التقليدية من م ل النلط 
والل ذذذم خذذذنل العقذذذود القادمذذذةا مشذذذيرا   لذذذ  دراسذذذات  دي ذذذة بي نذذذت نن الطلذذذب 

. ومذذذن (35)(1101ب لذذذول سذذنة ) (01%)توقذذ  علذذ  الطاقذذذة سذذيزداد بنسذذبة الم
ستدامتةا ف  الدول الناميةا يتطلب  جرا  بعذ   نجل الم افظة عل  البيئة وا 
التغييذذذرات علذذذ  الطاقذذذة المتولذذذدة مذذذن الكتلذذذة ال يويذذذة الخشذذذبية )و ذذذ  نلايذذذات 
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(  لذذ  شذذكل  خذذر مذذن  المذذواد ال يوانيذذة والنباتيذذة التذذ  تسذذتخدم بصذذلتةا وقذذودا   
 .(36)نشكال الطاقة المتجددة

نمذذا  ولذذم يعذذد دور الدولذذة يقتصذذر علذذ  البعذذدين السياسذذ  واإلقتصذذاداا وا 
 ناة بعدا   جتماعيا  ل ماية البيئة. وف   اا السيار يقول ن د المسؤولين ف  
اثمم المت دة عن  برنام  اإلنسان بوصله ُبعد فذ  التغيذر المنذاخ     ن  مذن 

ر التقنيات الجديذدةا مذا لذم يت قذر تغييذر فذ  وعذ  البشذر  و ذو الصعب تطبي
مذذذا يسذذذع  البرنذذذام  لت قيقذذذه مذذذن خذذذنل المذذذؤتمرات العلميذذذةا ودورات التوعيذذذة 
بمخاطر التغيرات المناخية. ويرظ نن مسؤولية التصدا للتغيرات المناخية ال 

نمذا علذ  عذاتر الجميذ ا  وال تق  عل  عاتر الدولةا نو جةة بعينةا  سذبا وا 
يمكذذن النجذذا  فذذ   ذذا  المةمذذة  ال عبذذر تنسذذير الجةذذود الدوليذذةا وسذذار م ذذاال  
لمذذا يعتقذذد ننذذه تغييذذر نذذوع  نذذاجح فذذ  طريقذذة التلكيذذرا مشذذيرا   لذذ   ملذذة مذذن 
نجل اإلسذتغنا  عذن غذاز اللريذون المسذتخدم فذ  صذناعة البذرادات وال نجذات 

لسياسذذذذذذيين لتذذذذذذت ير  السذذذذذذلب  فذذذذذذ   قذذذذذذب اثوزون. وقذذذذذذال نن تضذذذذذذافر جةذذذذذذود ا
سذذذذتجابة الشذذذذذركاتا ند ظ  لذذذذ  خلذذذذر وعذذذذذ  عذذذذالم  بمخذذذذذاطر  واإلعنميذذذذين وا 
المشذذكلة فذذ   مانينذذات القذذرن العشذذرينا ومذذن  ذذم  يجذذاد عذذن  لةذذا. وبمناسذذبة 
 نعقذذذذذذذاد اللقذذذذذذذا  السذذذذذذذنوا لمنتذذذذذذذدظ التنميذذذذذذذة المسذذذذذذذتدامة لهقتصذذذذذذذاد اثلمذذذذذذذان  

econsense   يذذذات مذذذن ( ت ذذذت شذذذعارا  تقن1119تشذذذرين ال ذذذان   71)اثربعذذذا
نجذذل  مايذذة البيئذذة.  نعلذذن المت ذذدث بقسذذم المنتذذدظ  طذذنر موقذذ  علذذ  شذذبكة 
المعلومات الدوليةا يقدِّم معلومذات وافيذة عذن ن ذدث التقنيذات الصذديقة للبيئذة 

ا كمذذا قذذد مت شذذركات عذذدة ن ذذدث مذذا www.klimatechatlas.deت ذذت عنذذوان 
  ختراعذا  فريذدا   Heidelbergcementفذ   ذاا المجذالا وعرضذت  شذركة لديةا 

مذذذن نوعذذذه و ذذذو ن جذذذار للبنذذذا  مطليذذذة بمذذذادة كيميائيذذذة تسذذذتطي  القيذذذام بعمليذذذة 
شبيةة لعملية التم يل الضوئ  الت  تقوم بةا النباتاتا فتقوم بقمتصاص غاز 

مكذن  سذتخدام  نائ  نوكسيد الكاربون وغير  من الغازات الضار ة من الجذو. وي
المذذادة الكيميائيذذة فذذ  طذذن  الطذذررا وقذذد ُنسذذتخدمت  ذذا  الطريقذذة فذذ   يطاليذذا 

http://www.klimatechatlas.de/
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وفرنسا ون بتت فعاليتةذا فذ   قذنل  نبعذاث الغذازات الضذارة فذ  الجذو. وقذدمت 
يمكذذذذذن  سذذذذذتخدامةا لت ذذذذذل م ذذذذذل  LED  ديذذذذذودات ضذذذذذوئية Siemens شذذذذذركة 

كمذذذذذا نن عمر ذذذذذا ( مذذذذذن الطاقذذذذذةا 91)% المصذذذذذابيح التقليديذذذذذةا  ا تذذذذذوف ر ن ذذذذذو
( مذذذذذر ة. ويمكذذذذذن 01اإلفتراضذذذذذ  يزيذذذذذد عذذذذذن عمذذذذذر المصذذذذذابيح العاديذذذذذة بن ذذذذذو )

  RWE سذذذتخدامةا فذذذ  المطذذذارات وغير ذذذا مذذذن اثمذذذاكن. كمذذذا قذذذدمت  شذذذركة 
اثلمانيذذة للطاقذذة وبالتنسذذير مذذ  وزارة اإلقتصذذاد والتقنيذذة اثلمانيذذة عذذد ادا  اكيذذا  

لمنزل عل  شذكل مرتسذمات للكةربا  يستطي  توضيح  ستةنة الكةربا  ف  ا
بيانيذذة يسذذتطي  المسذذتخدم مذذن خنلةذذا معرفذذة  جذذم الطاقذذة المسذذتخدمةا وقذذد 

. وبعذد نن تذم (37)جرظ تطبيقه عل  نطار واس  ف  مدينة  مولةذايم  اثلمانيذة
 سذذتعرا  بعذذ  جوانذذب اإلصذذن ات اثساسذذية فذذ  نظذذام اإلقتصذذاد البيئذذ ا 

فذذ  اإلصذذن ات المطلوبذذة ل مايذذة ي ذذار التسذذاؤل ايتذذ ا كيذذف يمكذذن التذذت ير 
البيئذذذذذة المتم لذذذذذة بزيذذذذذادة التصذذذذذميم اثم ذذذذذل للمنتجذذذذذاتا وعمليذذذذذات التصذذذذذني ا 
واإل نل اإلقتصادا للمنتجاتا ف  ظل الت والت العالمية بشكٍل مط رد ن و 

  قتصاد السور ال ر ف  ظل العولمة؟.
ائل يقتذذذر  بعذذذ  اإلقتصذذذاديين ننذذذه ال بذذذد مذذذن توجيذذذه  ذذذا  الت ذذذوالت والبذذذد

دراة المصذذنِّ  ووعيذذه  اإلقتصذادية مذذن خذذنل ال ذذوافز اإلقتصذادية المختللذذةا وا 
بالبذذذذذدائل. وتعتمذذذذذد الذذذذذدول الرنسذذذذذمالية اثوربيذذذذذة نك ذذذذذر مذذذذذن الواليذذذذذات المت ذذذذذدة 
اثمريكية عل  سياسة ضريبية لتخلذي   سذتةنة المذوارد الطبيعيذةا وبذالرغم 

لذر  رسذوم علذ  المذواد مذن الذةا تطالذب القذوانين البيئيذة علذ  ن ذو مط ذرد ب
الملوِّ ذذة بوصذذلةا  ذذافز سذذلب  يلذذر  علذذ  الملذذوِّ ين. وتشذذير اللجنذذة العالميذذة 
المعنيذذذة بالبيئذذذة والتنميذذذذة التابعذذذة لامذذذذم المت ذذذدة  لذذذذ   نن التنميذذذة المسذذذذتدامة 
تتطلب تغيير مضمون النمو اإلقتصادا لك  يكون نقذل  عتمذادا  علذ  المذواد 

. نن  مذذذا ن ارتذذذه (38)كذذذون نك ذذذر عذذذدال  فذذذ    ذذذار  الطبيعيذذذة و ذذذوافز الطاقذذذةا وي
اللجنذذذذة العالميذذذذة للبيئذذذذة والتنميذذذذة التابعذذذذة لامذذذذم المت ذذذذدة مذذذذن قضذذذذايا ليسذذذذت 
بالجديذذذدة فذذذذ   قيقذذذذة اثمذذذرا  ا كذذذذان كذذذذل مذذذن اإلقتصذذذذاديين وننصذذذذار البيئذذذذة 
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يناقشذذذذون قبذذذذل  نب ذذذذار  ذذذذا  اللجنذذذذة العالميذذذذة بسذذذذنوات طذذذذوالا قضذذذذية تغييذذذذر 
نقذذل مذذين  للطذذاب  المذذادا واإلسذذتخدام المك ذذف للطاقذذةا  مضذذمون النمذذو لجعلذذه

 Cowboy"ونك ذر عدالذة فذ    ذار ا وعلذ  العكذس مذن   قتصذاد راعذ  البقذر  

Economy"  التقليذذذذذذذدا الذذذذذذذاا يذذذذذذذدعم اإلسذذذذذذذتغنل والتةذذذذذذذو ر والنلايذذذذذذذاتا قذذذذذذذد م
 Spaceship"اإلقتصذادا  كينيذث بولذدن   مصذطلح   قتصذاد سذلينة اللضذا   

Economy" سلينة اللضا  الم دودة ت تا   ل  اإلعتمذاد المتبذادل بذين ا ثن
البشذذذر والذذذنظما ونا عذذذذالم م ذذذدود ي تذذذذا   لذذذ  نن يعمذذذل النذذذذاس معذذذا  داخذذذذل 
ال ذدود التذذ  يلرضذذةا النظذام الطبيعذذ ا وي تذذا   لذذ  كلذا ة ومةذذارة عاليذذة فذذ  

. وخنصذذذة (39) سذذتخدام المذذوارد اإلقتصذذاديةا وال ذذرص علذذ   سذذتخدام البيئذذة
جذرا  تغييذرات  قتصذادية القذول ا لذو تذم   بتكذار نسذاليب تقنيذة جديذدة ودائمذةا وا 

تبذذاا سذذلوكيات بيئيذذة نخنقيذذة مسذذؤولةا فقذذد تشذذةد السذذنوات القادمذذة  كبيذذرةا وا 
نتعاشذا  فذ  التنميذة المسذتدامة  عل  اثرجح ت سنا  ف  نوعية ال يذاة والبيئذةا وا 

قتصاد البيئة بما يعود بالنل  عل  الجمي .  وا 
 

 مبحث الخامس: ال مًة بين البيئة والتنمية المستدامةال
عدَّت البيئة والمذوارد الطبيعيذة بوصذلةا بدايذة الدراسذات اإلقتصذادية   اا ما

ال دي ذذذذةا فذذذذذقن المنطذذذذذر والعقننيذذذذذة يشذذذذيران  لذذذذذ  ضذذذذذرورة نن يتخذذذذذا الت ليذذذذذل 
 اإلقتصادا ف  ال سبانا العنقة الو يقة بين البيئة والتنمية ف  ضذو  ملةذوم
التنميذذذذة المسذذذذتدامةا مذذذذن خذذذذنل التركيذذذذز علذذذذ  مجموعذذذذة مذذذذن المعذذذذايير التذذذذ  
تعتمذذذذد ا التنميذذذذة المسذذذذتدامةا بوصذذذذلةا الوسذذذذيلة اللعالذذذذة لتطذذذذوير  قتصذذذذاديات 
البيئةا والة يتوقف عل  مجموعة من العوامل اإلقتصذادية لعذل  فذ  مقذدمتةا 

صذاد السذور  الة  خلذار السذور فذ  رؤيذة المشذكنت البيئيذةا  ا نن نظذام  قت
قد نظةذر فشذن  فذ   ليذة اثسذعارا وتتديتذه لوظيلذة توجيذه المذوارد اإلقتصذادية 
للمجتمذذ  ن ذذو اإلنتذذا  المسذذتداما ممذذا ند ظ  لذذ  ظةذذور الت ذذد يات البيئيذذة التذذ  
يعذذذذزظ السذذذذبب فيةذذذذا  لذذذذ  فشذذذذل السذذذذور فذذذذ  التعامذذذذل اثم ذذذذل مذذذذ  التكذذذذاليف 
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لملكيةا و و اثمذر الذاا نوجذد اإلجتماعية ومنافعةاا والسل  العام ةا و قور ا
 الة اإلقتصاد غير الكف  الاا يتناف  م  ن داف النمو اإلقتصادا. ولةذاا 
فقن زيذادة الكلذا ة اإلقتصذاديةا ورفذ  معذدالت النمذو اإلقتصذاداا ال يسذةمان 
ف  زيادة النات  الم ل   اإلجمال ا ما لم يذؤدِّ الذة  لذ  الم افظذة علذ  البيئذة 

ذذر  لذذل والض  . وبذذادرت وزارة التجذذارة اثمريكيذذة فذذ  ايونذذة اثخيذذرة (41)رمذذن الت  
َعل ذذم جديذذد للنذذات  الم لذذ  اإلجمذذال ا والذذة بطذذر   سذذتةنة المذذوارد  بوضذذ  م 
ضذذذذافة اللوائذذذذد الناجمذذذذة عذذذذن ت سذذذذين نوعيذذذذة  الطبيعيذذذذةا وتكذذذذاليف التلذذذذوثا وا 

. وفذذذ  ضذذذو  الذذذة سذذذيجرا تعذذذديل ملةذذذوم ال سذذذابات القوميذذذة فذذذ  (41)البيئذذذة
لقيمذذذة المضذذذافة ب يذذذث يصذذذبح نظذذذام  سذذذابات قوميذذذة معذذذدَّل بيئيذذذا .  سذذذاب ا

وثجذذل نن تكذذون ال سذذابات القوميذذة معبِّذذرة تعبيذذرا  صذذادقا  ودقيقذذا  عذذن التنميذذة 
المسذذذتدامةا البذذذذد نن يذذذذرتبط التذذذوازن اإلقتصذذذذادا العذذذذام بملةذذذوم جديذذذذد ي ق ذذذذر 

 الذة تصذبح التوازن الاا يعمل عل  ربذط اإلقتصذاد والبيئذة معذا ا وفذ   ذا  ال
.  ن  نظام  سابات من  ذاا النذوا يتخذا فذ  (42)ال سابات القومية معدَّلة بيئيا  

ال سذذذذبان التكذذذذاليف البيئيذذذذة )النلايذذذذاتا واإلنبعا ذذذذات الغازيذذذذةا ... الذذذذ ( مذذذذن 
جانذبا والمنذاف  البيئيذة مذن جانذب  خذرا وسذيؤد ا  عتمذاد  ذاا اثسذلوب  لذ  

ود اإلنلذار علذ  النذات ا وسذيت م ل الذة  عادة توزي  التكاليف والمناف  بذين بنذ
الجانذب مذن اإلنلذار الرنسذمال  بصذذورة مباشذرة نو غيذر مباشذرة بعذ  جوانذذب 
التكذذاليف البيئيذذةا ممذذا يذذؤدا  لذذ  ال ذذد مذذن سذذلوكه اإلسذذتنزاف  للمذذوارد البيئيذذة 
ذذذة غيذذذر المتجذذذددة منةذذذا فذذذ  سذذذعيه  لذذذ  تعظذذذيم نربذذذا    تكذذذار القل ذذذة.  وبخاص 

 سذذذاب التكذذذذاليف البيئيذذذة فذذذذ   طذذذار ال سذذذذابات القوميذذذذة  وبتعبيذذذر م ذذذذد دا نن  
سيترتب عليه  رتلذاا التكذاليف ال دي ذة للو ذدات المنتجذةا وفذ   طذار الت ليذل 
الجزئذذذذ ا فذذذذقن كبذذذذار المنتجذذذذين الذذذذاين يبذذذذالغون فذذذذ   سذذذذتخدام المذذذذوارد البيئيذذذذة 
سيضطرون  ل  خل   ستخداماتةم مذن  ذا  المذوارد طبقذا  لتسذاوا التكذاليف 

ة واإليذرادات ال ديذة لو ذداتةم المنتجذةا و ذو اثمذر الذاا يخلِّذ  نسذبيا  ال دي  
تزايذذد معذذد ل تذذراكم رنس المذذال مقارنذذة  بنظذذام ال سذذابات القوميذذة السذذائد )بذذدون 
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 ساب التكاليف البيئيذة(ا الذاا ال يتخذا فذ  ال سذبان نعبذا   سذتخدام المذوارد 
دول الناميذذذة ب اجذذذة  لذذذ  البيئيذذذة وتكاليلةذذذا فذذذ  صذذذور ا المختللذذذة. كمذذذا نن  الذذذ

ت ليذذذذل  قتصذذذذادا بيئذذذذ ا ثن  موارد ذذذذا الطبيعيذذذذة فذذذذ  مر لذذذذة  سذذذذتنزاف فذذذذ  
الماض  وال اضرا فضن  عن ظةور نشذاطات  قتصذادية تشذك ل خطذرا  علذ  
البيئذذةا كمذذا تكذذون للذذدول الناميذذة تراكمذذات ماديذذة يمكذذن تخصذذيص جذذز  منةذذا 

إلسذتغنل العقننذ  لمذوارد للصيانة والم افظة عل  البيئةا وضذرورة  عتمذاد ا
 ذذا  الذذدول وبخاصذذة النلطيذذة منةذذا ب يذذث تنذذت  مذذا يمكنةذذا مذذن صذذيانة البيئذذة 
والم افظة عليةا وعل  كوكب اثر  بمجملذها ثن خطذر التلذوث  ذو قاسذم 
مشترة بين دول العالم من م ذل اثمطذار ال امضذيةا وتلذوث سذوا ل الب ذار 

قذد يصذدر عذن دول ولكنذه يصذيب دوال  بالبق  الزيتيذةا وتلذوث الميذا  وغير ذاا 
بالبيئذذذة والتنميذذذة  اال تمذذذام. مذذذن  اصذذذل مذذذا تقذذذد م تذذذو ا  تبقذذذ  مسذذذتلة (43)نخذذذرظ

المسذذتدامة مذذن مسذذؤولية الدولذذة مذذن خذذنل تكذذوين مؤسسذذات متخصصذذة فذذ  
مجاالت  قتصاديات البيئةا تعمل عل  رسم سياسات فع الة من شتنةا ت قير 

ئد ا بطريقة عادلة تضمن  ستدنا  التلاوت بذين التنمية المستدامة وتوزي  عوا
 اجذذات الجيذذل ال اضذذرا ونجيذذال المسذذتقبلا فضذذن  عذذن نن  العوائذذد الناجمذذة 
من  ستغنل البيئةا يجب نن يجرا توظيف جز ا  منةا للم افظة عل  البيئة 

 وصيانتةا.
 
 

 اإلستنتا ا  والتوإيا 
  و  : اإلستنتا ا 

 من اإلستنتاجات ندرجةا عل  الن و ايت اتوصلت الدراسة  ل  جملة    
نظرا  لعجز  لي ة السور عن  نجذاز جميذ  وظذائف  قتصذاديات البيئذة تذتت   .7

ن ميذذذة تذذذذدخل الدولذذذة فذذذذ  ال لذذذاظ علذذذذ  البيئذذذة مذذذذن التذذذد ور. ونن معظذذذذم 
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اثفكذذار اإلقتصذذادية  التذذ  جذذا ت فذذ  ملةذذوم  قتصذذاد السذذور و لياتذذها ال 
 كذوم  فذ  معالجذة  خلاقذات السذور وزيذادة تعط  مسوِّغا  لعدم التذدخل ال

الكلذا ة اإلقتصذاديةا ولكذذن يلتذر  نن يكذون تذذدخل الدولذة بقسذلوب منئذذم 
 يتخا الخواص البيئية ف  ال سبان.

ا كونةذذا اثخذذرظتختلذذف السذذل  البيئيذذة عذذن العديذذد مذذن المذذوارد اإلقتصذذادية  .1
ليف تلتقذذذذر  لذذذذ   قذذذذور الملكيذذذذةا وعليذذذذه فذذذذتن  مذذذذن الصذذذذعوبة ت ديذذذذد التكذذذذا

المباشذذرة التذذ  تنشذذت مذذن  سذذتخدام المنتجذذين اثفذذراد لةذذا  السذذل ا لذذاا سذذيتم 
ل ار نضرار بيئية غير مرغوب فيةا.   ستخدامةا بعيدا  عن العقننيةا وا 

نن  سذذع  الشذذركات الخاصذذة  لذذ   سذذتدنا  تكاليلةذذا بقصذذد تعظذذيم اثربذذا ا  .0
بيئذة وتلو  ةذاا يترتب عليه  قدر كبير من  ذدر المذوارد الطبيعيذةا وت لذل ال

وال ذذذذاا يعنذذذذ  زيذذذذادة فذذذذ  التكذذذذاليف اإلجتماعيذذذذةا زد علذذذذ  الذذذذة نن  الذذذذة 
المنافسة ال تذؤد ا  لذ  ت قيذر الكلذا ة اإلقتصذادية فذ  الذدول الناميذة التذ  
تكون قدرتةا عل   ساب التكاليف البيئيذة غيذر دقيقذةا وعندئذٍا تكذون  ذا  

 عام ة.الشركات نك ر ضررا  للبيئة من مؤسسات الدولة ال

دفعت العولمة اإلقتصادية عبر  لي ة التغيير البنيوا ف  الد ول النامية  لذ   .0
  ذذذذار سذذذذلبية فذذذذ  البيئذذذذةا نتيجذذذذة رغبذذذذة  ذذذذا  الذذذذد ول بجذذذذاب اإلسذذذذذت مارات 
اثجنبيذةا ممذا ند ظ  لذ  نقذل الك يذر مذن  ذاالت  خلذار السذور  لذ  الذذد ول 

 النامية المستقِبلة.

 تانيا : التوإيا 
 اسة  ل  جملة من التوصيات ندرجةا عل  الن و ايت اخلصت الدر     

ذذذة  .7 توكيذذذد ن مي ذذذة تذذذدخل الدولذذذة فذذذ  الم افظذذذة علذذذ  البيئذذذةا وضذذذمان  ص 
اثجيال القادمة من المذوارد المتجذددة وغيذر المتجذددةا والعمذل علذ  رسذم 
سياسذذات بيئيذذة فعالذذة تضذذمن ت قيذذر التنميذذة المسذذتدامة وتوزيذذ  عوائذذد ا 

 تدنا  التلاوت بين نفراد المجتم .بطريقة تةدف  ل   س
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 سذذذذذت داث ضذذذذذرائب بيئيذذذذذة تضذذذذذمن خلذذذذذ   سذذذذذتةنة المذذذذذوارد الطبيعيذذذذذة  .1
ستدامة اإلنتا ا وفر  رسوم عل  المواد الملوِّ ة للبيئذة بوصذلةا  ذافز  وا 
 سلب  يلر  عل  من يعبث بعناصر البيئةا ويعمل عل  اإلضرار بةا.

عير السذل  والخذدمات بغيذة ضرورة  عتماد التكاليف البيئيذة فذ  عمليذة تسذ .0
ة ف  الدول النامية الت   العمل عل  خل  مستوظ الت لل البيئ  وبخاص 

 تتمي ز بضعف  دفاعاتةا البيئية.

قيام اثمم المت دة ونجةزتةا البيئية بوض  معايير لل ماية البيئية تخض   .0
عتمذاد نسذلوب المقاضذاة مذن خذنل  يئذة قضذائية  لةا دول العالم كاف ذةا وا 

 م بمةمة الم افظة عل  البيئة من الت لل والتد ور.تقو 
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Taking care with environment issues  & their connection with 

sustainable development has come to add a new impulsion to the 
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controversy regarding state intervention in the shadow of 

globalization specially after market globalization had faced some of 

the failure which is represented by the increase of social costs, non-

ability of competition to achieve economic efficiency & exhaustion 

of economic contents for the environment, spread of pollution & 

environmental dissolution in developing economies which suffer 

from weakness in its environmental defenses. This has led to the 

emphasis of importance of state intervention to protect environment 

& to ensure  the right of the current generation & the rights of the 

coming generations of the newly & non-newly resources as well as 

adapting an effective environmental policy to achieve  sustainable 

development, asking the United Nations to present criteria to 

protect the environment & obliging all states to apply this policy as 

well as punishment should be taken against those who do not 

follow throughout  a judicial court specialized for environment. 
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