إشكالية الفقــر والبيئــة
أ .بوطبال حكيمـة
أ .رباحـي فضيلـة
جامعة سعد دحلب البليدة
مدخل:

يعترب الفقر وجهة عاكسة لصور التمايز االجتماعي والالمساواة ،وانعداـ العدالة،

حيث ارتبط مفهومو بشكل مباشر باستشارة واحتكار البعض على جانب أكرب من اؼبوارد
اؼبتاحة على حساب اآلخرين ،ويعد الفقراء األكثر ارتباطا بالبيئة حيث سبثل خصوصا
يف اؼبناطق الريفية مورد رزقهم ومنبع احتياجاهتم ،إال أنو شبة حقيقة مفادىا أف الفقر ىو أحد
األسباب احملدثة للتدىور البيئي خاصة إذا تزايدت احتياجات الفقراء متجاوزة قدرة اؼبوارد
البيئية اؼبت وفرة ،حيث ال تتيح ؽبا إمكانية التجدد ،وإدراكا ؽبذه اغبقيقة فقد أدرج الفقر
بشكل أساسي ضمن جل اؼبؤسبرات العاؼبية اػباصة بالبيئة ،كما أقبزت عدة مشاريع ؿبلية
وعاؼبية هبدؼ إدراج البعد البيئي ضمن إسًتاتيجية مكافحة الفقر.
 )1ماهية الفقر:

أضحى من اؼبؤكد اليوـ أف الفقر والبيئة من القضايا األساسية اليت احتلت مكانة
معتربة يف حيز االنشغاؿ العاؼبي والبحث العلمي وإف تباينت اىتمامات الباحثُت بُت معرفة

اؼبشاكل اؼبًتتبة والناذبة عن ظاىرة الفقر واؼبشكالت البيئية ،ويف ىذا اإلطار سنحاوؿ
اإلحاطة بداية دبعاين كل من الفقر والبيئة.
 -1الفقر:
ورد تعريف يف قاموس علم االجتماع على أنو مستوى معيشي منخفض
باالحتياجات الصحية واؼبعنوية اؼبتصلة باالحًتاـ الذايت للفرد أو ؾبموعة من األفراد (.)1
وينظر إذل ىذا اؼبصطلح نظرة نسبية بفعل ارتباطو دبستوى اؼبعيشة العاـ يف اجملتمع
وبتوزيع الثروة ونسق اؼبكانة والتوقعات االجتماعية ،بينما يعرؼ خط الفقر على أنو اغبالة
اليت يكوف الفرد فيها عاجزا عن الوفاء بتوفَت متطلبات الغذاء واؼبلبس واؼبأوى الضروري
لنفسو)2(.

وهبذا فإف مفهوـ الفقر يشَت إذل غياب أو عدـ ملكية األصوؿ أو حيازة اؼبوارد أو
الثروة اؼبتاحة اؼبا دية منها وغَت اؼبادية ،ففي حالة عدـ القدرة على إشباع اغباجات البيولوجية
كاألكل واؼبلبس واؼبسكن بصورة كلية يدرج ىذا ضمن الفقر اؼبطلق ،بينما إذا كاف النقص
يف مستوى إشباع اغباجات األساسية وتدين مستوى اؼبعيشة ونوعية اغبياة وخصائص
وقدرات األفراد واعبماعات داخل اجملتمع ضمن ما يسمى بالفقر النسيب.
فضال عن ىذا فإف الفقر ظاىرة متعددة األبعاد تربز يف اجملتمعات على مستويات ـبتلفة ويف
صور أشكاؿ متباينة تعكس وضعية البناء االجتماعي (اجملتمع) ،وىناؾ ثالث معاين للفقر
متمايزة ( )3وىي:
المعنى األول :الفقر االجتماعي

وىو يتجاوز عدـ اؼبساواة االقتصادية الناذبة عن نقص الدخل واؼبمتلكات والبفاض

مستوى اؼبعيشة ليشمل بشكل أوسع عدـ اؼبساواة االجتماعية والدونية واإلتكالية والشعور
بالنقص واالستغالؿ.
المعنى الثاني :العوز والحاجة
ويشَت إذل فئة من األفراد غَت القادرين على تأكيد وجودىم على اؼبستوى التقليدي
العادي الذي يعترب أدىن مستوى دوف أي مساعدات خارجية ،كما وبدد مبوذجا للعالقات
االجتماعية اليت تشَت إذل من ىم احملتاجُت واؼبعوزين الذي يطلبوف اؼبساعدة.
المعنى الثالث :الفقر األخالقي

وبدد مكانو يف نسق القيم يف اجملتمع أو يف أحد صباعتو الفرعية (كاألسرة ،صباعة
الرفاؽ) ويدؿ ىذا اؼبعٌت إذل رفض أو قبوؿ الفقر أخالقيا وإذل اؼبكانة اليت يشغلها الفقَت
وتعيقو عن التمتع واعبدير باإلشارة ىنا ىو أف الفقر ال ينحصر معناه فقط كما ربدده الرؤية

االقتصادية يف عجز اإلنساف عن تلبية حاجاتو البيولوجية األساسية وإمبا يعٍت أيضا عجز
البناء االجتماعي عن توفَت مستلزمات اإلنساف اؼبادية واؼبعنوية وتأثَت ذلك على عمليات
االندماج والعالقات االجتماعية وتكوين شخصية الفرد يف اجملتمع وتشكيل قيمتو وثقافتو
فضال عن ربديد مكانتو ودوره السياسي واالجتماعي واالقتصادي.
ويعتمد ربليل وفهم الفقر كظاىرة اجتماعية على ربليل كيفي لظاىرتُت أساسيتُت
أوؽبما عملية التفاوت يف توزيع الدخل وإعادة توزيعو على الفئات االجتماعية وثانيهما قضية
التفاوت الطبقي والتمايز اؼبعيشي ،وتشَت الظاىرة األوذل إذل تباين واضح بُت العلماء يف رؤية

وربليل الفقر وربديد العوامل اؼبسانبة يف انتشاره وبينما ترى فئة أخرى من العلماء ضرورة
الًتكيز على اؼبفهوـ النسيب للفقراء يف إطار السياسات االقتصادية للدولة.
ويف ىذا السياؽ وطبقا ؼبعطيات التنمية فإف الفقر صفة جملتمع ما الفرد فيو ال وبقق مستوى
معُت من الرفاىية والذي يشار إليو عادة خبط الفقر  -الذي أشرنا لو سابقا – ويستدعي
تعريف الفقر ربديد اإلجابة عن ثالثة تساؤالت ىي:
ربديد ماىية اغبد األدىن من الرفاىية.
كيفية التيقن من صحة فقر الفرد.
ذبمع مؤشرات الرفاىية وقياس الفقر على أساسها)4(.
إف مستوى اؼبعيشة يهدؼ بشكل مباشر إذل قياس كفاءة اغبياة ،معتمدا على معايَت
االستهالؾ الفردي من السلع واػبدمات اؼبشًتاة من دخل الفرد أو توفَته ويفًتض مفهوـ
الفقر وجود حد أدىن من االستهالؾ والدخل يقاس عليو مستوى معيشة الفرد وىو ما
يسمى خط الفقر حيث يدرج ضمنو كل فرد استهالكو أقل من ىذا اغبد باعتباره فقَتا)5(.
ويتم تصنيف كيفية قياس الفقر إذل اذباىُت:
 اتجاه الرفاهية  :الذي يعتمد فيو على معايَت مالية يف قياس درجة أو مستوى الرفاىيةمثل :الدخل ،اإلنفاؽ االستهالكي ،وىو االذباه السائد يف أدبيات الفقر.

 اتجاه الالرفاهية :يركز ىذا االذباه على دراسة اؼبؤشرات االجتماعية للرفاىية مثل:التغذية والصحة والتعليم ،مركزا بذلك على ؿباور أساسية تعٍت مثال :بسوء التغذية ،غياب
الرعاية الصحية ،أو األمية وىذا باعتبارىا نتائج مباشرة للفقر.
وعلى الرغم من بقاء الدخل الفردي اؼبؤشر األكثر انتشارا لقياس الفقر إال أنو
تزايدت أنبية مؤشرات الرفاىية االجتماعية كالصحة والتعليم ،حيث لوحظ تنامي ىذا االذباه
يف دوؿ العادل النامي منذ منتصف السبعينات ،أي ارتفاع الدخل الفردي يف بعض الدوؿ
دوف حدوث تقدـ يف بعض ؾباالت الرفاىية االجتماعية ،فبا يعٍت عدـ وجود تالزـ بُت زيادة
الدخل الفرد وربقيق زيادة يف ؾباالت الرفاىية االجتماعية)6(.
ومن ىذا كلو قبد أف الفقر ظاىرة اجتماعية متعددة األبعاد حيث مبيز بُت:
 -فقر الدخل :الذي يشَت إذل عدـ كفاية اؼبوارد لضماف وتأمُت اغبد األدىن ؼبستوى اؼبعيشة

اؼبناسب اجتماعيا.

 -فقر القدرة :الذي يشَت إذل تدين مستوى قدرات اإلنساف إذل حد يبنعو من اؼبشاركة يف

عملية التنمية)7(.

 -2مفهوم البيئة:
ليس من اليسَت إعطاء تعريف جامع مانع للبيئة ،لذا سوؼ يتم التطرؽ إذل صبلة من
التعاريف ،وإذا رجػعػنػا إذل مػعػجم اإليكوجيا ( )1982فإننا قبد التعريف اآليت "البيئة ىي
ؾبموعة العوامل اغبية ( )Biotiquesوغَت اغبية ( )Abiotiqueالكيميائية ،واليت
تتعايش يف حيز أو مكاف معُت وسبارس تأثَتا مباشرا أو غَت مباشر على الكائنات اغبية
اؼبوجودة يف ىذا اغبيز ،ومنها اإلنساف"(.)8
وكاف اؼبؤسبر الدورل للبيئة باستوكهلم سنة  1972قد أقر " أف البيئة ىي ؾبموعة من النظم
الطبيعية واالجتماعية والثقافية ،اليت يعيش فيها اإلنساف و الكائنات األخرى واليت يستمدوف
منها زادىم ويؤدوف فيها نػشاطهػم"( ،)9كػما تعػرؼ أيضا أهنا "نػظاـ ديػنػامػيكي يتكوف مػن
عػناصر طبيعية وعناصر بشرية دائمة التفاعل اؼبتبادؿ يف إطار زماين ،مكاين ،ثقايف
معُت"( ،)11وما يالحظ من اؼبفاىيم السابقة الذكر ىو اشًتاكها يف نقاط ؿبددة للبيئة،
ىي:
أوال :أف البيئة ؾبموعة عناصر متفاعلة وليست عنصرا أحاديا .
ثانيا :أف البيئة ربيط باإلنساف وتشملو كعنصر حي متواجد هبا ،وهبذا تؤثر و تتأثر بو.
ثالثا :أف البيئة ال تنحصر فقط يف العناصر غَت اغبية ،وإمبا تشمل العناصر اغبية كالنباتات

واغبيوانات.
و تنقسم البيئة بناءا على ما ذكر إذل قسمُت نبا :

أ) البيئة الطبيعية (الفيزيقية) :فهي كل ما وبيط باإلنساف من ظواىر حية وغَت حية ،وليس
لإلنساف دخل يف وجودىا ،وتتمثل ىذه الظواىر أو اؼبعطيات البيئية يف البنية والتضاريس
واؼبناخ والنبات الطبيعي واغبيوانات ( ،)11وهبذا فهي سبثل العناصر اؼبادية اليت يستمد منها
اإلنساف متطلبات معيشتو ،وزبتلف من منطقة إذل أخرى تبعا لتباين العناصر اؼبكونة ؽبا،
فالسهوؿ ؽبا مكوناهتا اليت ذبعلها بيئة طبيعية متميزة عن الصحراء ،وتشمل البيئة الطبيعية
نظما أربعة مًتابطة ومتكاملة ،ىي:
 احمليط اغبيوي :وىو الذي توجد فيو اغبياة ،حيث تتم خاللو صبيع العمليات اغبيوية اليتتتألف منها النظم البيئية صبيعا ،فهو الوسط الذي تعيش فيو األحياء بصورة طبيعية ،كما تتم

فيو التغَتات الفيزيائية والكيميائية األساسية اليت تطرأ على اؼبوارد غَت اغبية ( ،)12ويتميز
باتساعو كونو يضم األجزاء الثالثة األخرى.
 الغالف الجوي :ىو غالؼ غازي وبيط بالكرة األرضية ويعمل على ضبايتها من األشعةالشمسية ،وتظهر يف طبقاتو السفلى كل الظواىر اؼبناخية اليت ؽبا عالقة مباشرة باغبياة على
سطح األرض.
 -الغالف الصخري :ويقصد بو األجزاء الصلبة من الكرة األرضية ،ويتكوف

من

الصخور ،الًتبة والػرمػاؿ ،وإف كػانػت عػناصػر ىػذه الػنظم تبدوا ظاىريا كمكونات وعناصر
منفصلة عن بعضها البعض ،ولكنها يف واقع األمر كل متكامل يف حركات مستمرة ذاتية أو
تكاملية أو تكافلية مع بعضها البعض ،حبيث تعطي شكال نظاميا دقيقا ال ىبتل وفقا
لقوانُت الطبيعة وذلك إذا ترؾ دوف تدخل أو عبث دبكوناتو(.)13
واعبدير باإلشارة ىنا أف اصطالح البيئة الطبيعية يستبعد العوامل االجتماعية والنفسية ،رغم
أنبيتها والذي هبعل أمر ذباىلها غَت فبكن ،بيد أف البيئة االجتماعية تكمل صورة البيئة
وربدد إطارىا العاـ إذل جانب البيئة الطبيعية.
ب) البيئة االجتماعية :وتشَت إذل ما أوجده اإلنساف و شيده داخل البيئة الطبيعية خالؿ

اليت- 5
بناء حضارتو ،سواء كاف ذلك من الثقافة -
خلفها اإلنساف أو العالقات االجتماعية اليت
كوهنا (أو اؼباديات اليت شيدىا) فهي بيئة يظهر فيها تفاعل اإلنساف و البيئة من ناحية،

وتعكس درجات استجابة ـبتلفة ،ومن ناحية أخرى عالقة اإلنساف باإلنساف واليت ربدد
بالنظم و التنظيمات االجتماعية اليت توجد يف اجملتمع ( ،)14وىي هبذا تضم جانبُت
أحدنبا مادي كالعمراف ،اؼبراكز الصناعية  ،شبكة االتصاالت واؼبواصالت ،وكل ما أوجدتو
التكنولوجيا ،وآخر معنوي يشمل البناء الثقايف والقيمي كالعادات والتقاليد ،والذي وبدد
تفاعل األفراد فيما بينهم من جهة ،ومن جهة أخرى وبدد التفاعل بُت األفراد وعناصر البيئة
الطبيعية ،وزبتلف درجة تفاعل أفراد كل صباعة حسب اؼبرحلة الزمنية التارىبية اؼبنتمية إليها،
بدءا من اعبماعات البدائية اعبامعة للغذاء إذل اعبماعات اؼبعاصرة اليت تنتمي إذل عصر
التكنولوجيا.
لكن ىذا التصنيف للبيئة اؼبذكور آنفا ال يعٍت انعزاؿ اعبزء عن اآلخر ،وإمبا ىي وحدة
مت كاملة ومًتابطة ،حيث أف عناصر البيئة الطبيعية تؤثر يف البيئة االجتماعية ،كما أف ىذه

األخَتة تؤثر فيما بينها بعالقات ارتدادية على شكل أخذ وعطاء ،وىذا وفق نظاـ خاص
يسمى بالنظاـ البيئي.
 )2العالقة بين الفقر والبيئة:
لقد قدـ تقرير عبنة  )14(Brundtlandوصفا بليغا ؽبذه العالقة جاء فيو أف
الفقر أحد األسباب الرئيسية للمشكالت البيئية العاؼبية ،مثلما كاف أحد نتائجها ( )15وقد
أثبتت الدراسات أف العالقة بُت الفقر والبيئة تراكمية دائرية أو أشبو بعملية سببية تراكمية،
حيث هبرب الفقراء على اختيار الفائدة اؼبضمونة على اؼبدى القصَت حىت يبكنهم من سد
االحتياجات اؼبستقبلية ،لذلك فهم يتسببوف يف تدىور البيئة اليت تعمل بالتارل على زيادة
فقرىم وىكذا تستمر اؼبشكلة ،حيث يؤدي الفقر إذل قصور يف اإلنتاجية واستخداـ غَت
مستدًن للموارد الطبيعية.
وبشكل تفصيلي فإف عالقة الفقر بالبيئة عالقة مزدوجة االذباه ،فالفقر ىو أحد مسببات
التدىور البيئي ألف احتياجات الفقراء وسبل معيشتهم اؼبلحة تعٍت يف كثَت من األحياف القياـ
دبمارسات وسلوكات مدمرة للبيئة مثل اإلفراط يف صيد األظباؾ واغبيوانات البحرية يف
اؼبناطق الساحلية واستخراجها بطرؽ غَت سليمة ودوف إعطاءىا فرصة للتكاثر وذبديد
مواردىا ،كذلك أدى اندفاعهم كبو األراضي اؽبامشية بسبب قلة مواردىم وزيادة أعدادىم
وعدـ كفاية التنمية إذل تدمَت األراضي يف الغابات اؼبطَتة وحرث اؼبنحدرات شديد االكبدار
والرعي اعبائر يف أراضي اؼبراعي اؽبشة( ،)16ووبدث ىذا عادة يف األنظمة البيئية اليت تأوي
ؾبتمعات فقَتة تعتمد بصورة أساسية على اؼبوارد الطبيعية ،وىناؾ عالقة بُت الفقر وظاىرة
التصحر.
فضال عن ىذا فإف التلوث البيئي الذي يؤدي إذل تدين نوعية البيئة يعرض الفقراء
للخطر حيث أوضحت اؼبسوح العلمية يف صبيع أكباء العادل أف الفقراء ىم أوؿ من يتأثر
بالتدىور البيئي( ،)17حيث يقلل الفقر من حصانة األفراد ضد آثاره باختالؼ أشكاؽبا
(تلوث اؽبواء ،اؼباء ،الًتبة ،التلوث اإلشعاعي ،التلوث الضوضائي).
فالتلوث البيئي من أىم العوامل اؼبؤثرة على صحة األفراد ال سيما يف اجملتمعات الريفية مثال
فإف حوارل  %21من األمراض اليت تصيب األفراد وبشكل رئيسي الفقراء تعود إذل أسباب
بيئية ،وأكثر األمثلة مأساوية على ذلك أف حوارل  3ماليُت شخص منهم  %81من
األطفاؿ يبوتوف سنويا بسبب اإلسهاؿ الناجم عن تلوث اؼبياه السطحية باإلضافة إذل

التأثَتات الصحية لألمراض الناذبة عن التدىور البيئي قبد أيضا التأثَتات االقتصادية ،حيث
أشارت دراسة إذل أف معاعبة اؼبالريا تستنزؼ حوارل  %33من دخل الفقراء يف إفريقيا
مقارنة حبوارل  %4فقط من دخل األغنياء(.)18
وتبعا ؽبذا السياؽ ،فقد اقر التقرير الوطٍت حوؿ حالة البيئة يف اعبزائر سنة ،2111
بأف الفقر يفاقم بشكل واضح اؼبشكلة البيئية ،ال سيما وأف تقرير اؼبؤسبر الوطٍت ؼبكافحة
الفقر واإلقصاء الذي نظمتو اغبكومة اعبزائرية يف  28أكتوبر  ،2111أكد أف شخصا
واحدا على األقل من بُت طبسة أشخاص يعيش يف حالة من الفقر ( ،)19فإذل جانب
التعرض اؼبتزايد للسكاف الفقراء ألخطار التلوث البيئي تزيد حالة العوز واغباجة عندىم يف
استهالؾ اؼبوارد البيئية دوف مراعاة ،وىذا لضماف حياهتم ،ومن منظور سوسيولوجي فإف
تعامل الفرد مع بيئتو الطبيعية ىبضع عبملة من اؼبعطيات من بينها مستواه اؼبعيشي ،فال يبكن
التحدث عن سلوؾ بيئي إهبايب وعقالين بينما يفتقد الفرد أبسط ضروريات اغبياة فبا يدخلو
يف حيز الصراع من أجل البقاء وطبعا فاػبيار ىو للفرد على حساب عناصر البيئة الطبيعية،
كما أف اعبزائر أدرجت بشكل واضح ضمن اإلسًتاتيجية وطنية للبيئة وـبطط العمل البيئي
ضرورة تقليص ظاىرة الفقر والعمل على النمو اؼبستداـ(.)21
فضال عن ىذا فإف أمباط الفقر ؽبا عالقة بالبيئة احمليطة حيث تتحدد وفق ىذا
اإلطار ضمن نوعُت نبا:
 الفقر في األرياف :يعيش ويعمل حوارل ثالثة أرباع العادل يف اؼبناطق الريفية حيث يعتمدمبط معيشتهم بشكل مباشر على الزراعة كمصدر دخل ( ،)21وعلى سبيل اؼبثاؿ فإف
الكثَت من اجملتمعات الريفية اليت كانت تعتمد على اؼبوارد الطبيعية لتوفَت احتياجاهتا الغذائية
حولت أراضيها إذل مزارع هبدؼ اغبصوؿ على عوائد نقدي لشراء منتجات غذائية من
مصادر أخرى لكن ظروفا بيئية واقتصادية ومالية سيئة جعلت الكثَت من ىذه اؼببادرات
تفشل يف ربقيق ىدفها حيث مت إزالة األراضي الطبيعية ودل تتمكن اؼبشاريع الزراعية من
تقدًن العائد اؼبارل اؼبنشود(.)22
كم أف من مسببات الفقر يف األرياؼ ىو االنتقاؿ السريع والغَت مربمج اجتماعيا
لألمباط االقتصادية من اقتصاد أساسو الزراعة إذل اقتصاد اػبدمات والتصنيع أحيانا فبا قد
يؤدي إذل عدـ قدرة اؼبزارعُت والفالحُت على التوافق مع ىذا االنتقاؿ وؾباراتو.

 الفقر في المدن :مرده األوؿ ىو اؽبجرة الداخلية اؼبتتالية من الريف كبو اؼبدينة ،واؽبجرةاػبارجية ما بُت الدوؿ ،خصوصا من دوؿ اعبنوب الفقَتة كبو دوؿ الشماؿ الغنية هبدؼ
البحث عن فرص العمل ويرتبط الفقر اغبضري كما يسمى عادة دبظاىر ؿبدد منها األحياء
الفقَتة واؼبساكن العشوائية مشكلة مناطق ىامشية غَت قانونية ومعرضة ألخطار بيئية بفعل
افتقارىا للخدمات األساسية من مياه وكهرباء وصرؼ صحي...إخل ،فضال إذل ىذا فإف من
اؼبشاكل اليت ترتبط مع الفقر يف اؼبدينة ىي مشكلة التخلص من النفايات ومشاكل الصرؼ
الصحي ،حيث تعترب النفايات وكرا النتشار األوبئة واألمراض ،كما أف ضعف الصرؼ
الصحي يعٍت تعايش الفقراء مع مصادر مستمرة ودائمة للمرض.
ىذا وإف عالقة الفقر بالبيئة ومشكلة تلوثها نتيجة حتمية ومنطقية ،فالتدىور البيئي يدفع
األفراد بأعداد متزايدة إذل الفقر كما أهنما أصبحتا مسألة متشابكة حيث أف اؼبسألة ليست
خيار بُت زبفيف حدة الفقر أو وقف التدىور البيئي ،بل سبت حقيقة استحالة ربقيق أي
اؽبدفُت إال بالسعي إذل ربقيق اؽبدؼ اآلخر ( ،)24وىو ما يتأتى من خالؿ أساليب التنمية
اؼبستدامة اليت يبكن من خالؽبا التوفيق بُت احتياجات الفقر واحتياجات البيئة للحماية،
حيث يبثل ىذا جوىر التنمية اؼبستدامة ،ويقدـ برنامج األمم اؼبتحدة يف ىذا اجملاؿ تصورا
حوؿ االحتياجات العشر الرئيسية اليت هبب ربقيقها لتحسُت حياة الفقراء وىي:
 -1التغذية السليمة.
 -2اغبماية من األمراض اليت يبكن ذبنبها طبيا ووقائيا.
-3
-4
-5

القدرة على العيش يف بيئة نظيفة وكافية.
القدرة على اغبصوؿ على مياه نظيفة وكافية.
التمتع هبواء نظيف ال وبمل التلوث واألمراض.

-6
-7
-8
-9

اغبصوؿ على الطاقة الكافية للتدفئة والطهي.
القدرة على استخداـ العالجات التقليدية.
القدرة على استخداـ عناصر البيئة الطبيعية للممارسات االقتصادية واالجتماعية.
القدرة على التكيف مع الصدمات الطبيعية مثل األعاصَت واعبفاؼ.

 -11القدرة على ازباذ قرارات حرة حوؿ إدارة اؼبوارد اؼبتاحة بشكل مستداـ(.)25

وحسب ىذا التصور البيئي فإف ىناؾ فئة صغَتة من سكاف العادل اليت تتمتع هبذه اؼبزايا وقد
ال يتجاوزوف الفئات السكانية اليت تعيش يف اؼبناطق األوروبية واألمريكية الشمالية النظيفة،
بينما يعترب أكثر من ثالث أرباع سكاف العادل فقراء باؼبفهوـ البيئي.
وقد جاء تطوير ىذه اؼبعايَت من طرؼ برنامج األمم اؼبتحدة اإلمبائي استنادا على
دراسة شاملة بعنواف "التقييم األلفي لألنظمة البيئية" والذي وضع ثالث أنواع من اػبدمات
الرئيسية لألنظمة البيئية الواجب توفرىا لتأمُت تنمية مستدامة للمجتمعات وىي:
أ -الخدمات البنيوية :وتضم النباتات ،األخشاب ،الطاقة ،الغذاء.
ب -الخدمات التنظيمية :تنقية اؼبياه ،إزالة السمية (التلوث) ،السيطرة على اعبفاؼ

والفيضانات.

ج -الخدمات اإلنسانية :اعبماؿ والقيم الدينية واالجتماعية(.)26

إضافة إذل ىذا فإف األولويات اليت ربكم نظرة الفقراء إذل البيئة واليت منبعها تأمُت
وتوفَت اغباجات األساسية – كما ذكرنا سابقا – من أكل وملبس ومشرب...إخل ،سبكن من
حدوث الكثَت من اؼبمارسات اؼبضرة بالبيئة ،ولكن الفقراء أيضا وإف كانوا األكثر تأثرا دبا
يصيب البيئة من تدىور فهم األقل سبتعا بالقدرة على اغبصوؿ على نعمها وخَتاهتا مع أهنم
األكثر اعتمادا عليها بشكل مباشر ،فمشكلة الفقر تكمن يف عدـ القدرة على اغبصوؿ
يف فرص
على ىذه الفوائد واػبدمات بشكل سليم أو عدـ وجود العدالة واؼبساواة
استثمارىا ،ومن ىنا كانت ضرورة إدراج البعد البيئية يف إسًتاتيجية مكافحة الفقر وىو ما
سوؼ نتعرض لو يف العنصر التارل.

 )3الفقر ضمن المؤتمرات الدولية للبيئة:
نظرا الرتباط اؼبشاكل البيئية بشكل مباشر دبعضلة الفقر وىذا وفق ما أشرنا لو
سابقا ،فقد تناولت جل اؼبؤسبرات ذات الطابع العاؼبي اػباصة بالبيئة ؿبور الفقر كأحد
اؼبواضيع األساسية.
إذ ارتبط مفهوـ الفقر يف العادل بأمباط العيش اؼبرتبطة بدورىا دبعطيات البيئة وظهرت
فلسفة اقتصادية اجتماعية جديدة مستمدة من تطور تطبيقات التنمية اؼبستدامة وىي
مكاف حة الفقر عن طريق تعزيز أمباط اؼبعيشة اؼبستدامة واليت تعتمد على إدارة اؼبوارد الطبيعية
واستثمار القدرات البشرية للفقراء يف ربسُت مستوى اؼبعيشة بشكل مستداـ ودخل ىذا

اؼبفهوـ يف أدبيات األمم اؼبتحدة وبرنامج األمم اؼبتحدة اإلمبائي ( )27ويف ىذا السياؽ
نوجز عرض أىم اؼبؤسبرات الدولية للبيئة وتناوؽبا للفقر.
 -1مؤتمر ستوكهولم  :1792عقد بالسويد ما بُت  15و  16جويلية حبضور 115
دولة ،بعد أربع سنوات من التحضَت وبناءا على قرار اعبمعية العامة الصادر عاـ  1968عل
ضوء الدراسة اليت أعدىا اجمللس االقتصادي واالجتماعي لألمم اؼبتحدة ليشكل أوؿ خطوة
هتدؼ إذل وضع سياسة عاؼبية لبيئة اإلنساف آخذة بعُت االعتبار عامل الفقر كمسبب
للمشكالت البيئية حيث ركزت مناقشاتو على النقاط التالية:
 يعيش سكاف العادل يف بيئة يسودىا الفقر واألمية والبؤس وسوء التغذية ( )28فبايستدعي االستعجاؿ يف إهباد اغبلوؿ ؽبذه اؼبشكالت من خالؿ تضييق الفجوة بُت دوؿ
الشماؿ الغٍت ودوؿ اعبنوب الفقَت واعتماد نظاـ اقتصادي جديد.
 شكوى الدوؿ النامية من االستغالؿ اؼبفرط ؼبواردىا من طرؼ الدوؿ اؼبتقدمة إذ تسعىإذل ربقيق التنمية على حساب البيئة فبا استدعى اعتماد مبدأ اإلمباء البيئوي "من خالؿ
إدراج االعتبارات البيئية ضمن اىتمامات العمل اإلمبائي.
 ضرورة االىتماـ باؼبشكالت السكانية واإلشارة إؿ أف كافة اإلسًتاتيجيات اإلمبائية سوؼتواجو صعوبات بالغة إذ دل ينجح العادل يف خفض معدالت التزايد السكاين ( ،)29وهبذا
يكوف ىذا اؼبؤسبر قد أدرج موضوع الفقر ضمن اىتماماتو األساسية لتحقيق ضباية بيئة
اإلنساف.
 -2مؤتمر نيروبي :عقد بكينيا بُت  11و 18ماي  1982يتكفل من األمم اؼبتحدة ومت
التطرؽ فيو إذل اؼبسائل اؼبتعلقة بالبيئة والتنمية وكذا االرتفاع احملسوس لسكاف العادل ،ال سيما
دوؿ العادل الثالث ،ودعى اؼبؤسبر إذل بذؿ اعبهود والتعاوف الدورل واإلقليمي يف ىذا اإلطار

للحد من انتشار الفقر والتلوث ،حيث غالبا ما يصبح الفقر واألمية واؼبرض والقذارة وسوء
التغذية ،اؼبنتشرة على نطاؽ واسع واليت نكبت هبا نسبة كبَتة من سكاف العادل سببا للضغط
والتوتر والصراع على الصعيد االجتماعي وتبعا لذلك اعتمد إعالف نَتويب ؼبساعدة الدوؿ
النامية ماديا وتقنيا وعلميا ؼبعاجلة التصحر واعبفاؼ ومكافحة الفقر وربسُت أوضاع البيئة
( ،) 31لكن دل سبضي فًتة من الزمن حيث أصبح أكثر بنود إعالف نَتويب دوف تنفيذ رغم
اعبهود الدولية واإلقليمية اليت بذلت حينذاؾ ،وأف األسباب الدولية الكامنة وراءه تعود إذل

الصراع الدورل وانقساـ العادل وشل حركة األمم اؼبتحدة اليت أنيط هبا إعالف نَتويب وآلية
التنفيذ (.)31
 -3المؤتمر العالمي للبيئة والتنمية :أو ما ظبي "بقمة األرض" عقد بُت
 3و 14جواف  1992بػ "ريو دهبانَتو" بالربازيل وقد حضرتو  185دولة برعاية األمم
اؼبتحدة باإلضافة ؼبنظمات دولية وإقليمية وؿبلية هتتم بشؤوف البيئة وعرؼ ىذا اؼبؤسبر مشاركة
متنوعة بُت شيوخ قبائل ،برؼبانيوف ،علماء ،رجاؿ إعالـ...إخل ،وىو يدؿ أف قضية البيئة
والفقر أضحت قاظبا مشًتكا وبرؾ صبيع الشعوب والدوؿ دبختلف الفئات االجتماعية
ووجهاهتم العلمية.
وقد كاف من أىم أسباب انعقاد اؼبؤسبر ىو السعي غبماية البيئة من التلوث من
خالؿ توحيد الرؤية بُت دوؿ الشماؿ الغنية وبُت دوؿ اعبنوب الفقَت واؼبتواجد معظمها يف
أمريكا الالتينية وإفريقيا وجنوب آسيا ،حيث أف اؼبشاكل اليت هتم دوؿ الشماؿ الغنية
كمكافحة التلوث ستكوف ثانوية بالنسبة لدوؿ اعبنوب الفقَتة واؼبتخلفة مقارنة باعبوع
والتضخم السكاين وقلة اؼبوارد واغباجة إذل اؼباؿ ،ودبا أف دوؿ اعبنوب الفقَتة تساىم
يف زيادة التلوث يف األجواء واألهنار والبحار ألهنا هتدر ثرواهتا الطبيعية مثل قطع أشجار
الغابات واستعماؿ األخشاب يف التدفئة والوقود لعدـ امتالكها الوسائل التكنولوجية والعلمية
فإهنا بذلك تدمر البيئة واؼبًتتبة على الدورة الطبيعية يف اغبياة اليومية ،وسوؼ يشكل عائقا
أماـ التخلص منها أو التوقف عن التسبب هبا والذي قد يكوف ىذا التسبب أيضا لدولة ما،
مصدر فائدة ؽبا أو الوسيلة الوحيدة اؼبتوفرة ؼبعاعبة حاجة أخرى(.)32
وهبذا لنا أف نتساءؿ كيف تطلب الدوؿ الغنية من الدوؿ الفقَتة ضباية البيئة طاؼبا شعوب
ىذه الدوؿ يشغلها ىاجس تأمُت لقمة العيش باستمرار؟
وقد اتضح من خالؿ اؼبؤسبر أف األمباط التنموية السائدة يف دوؿ الشماؿ اؼبتقدـ اؼبعتمدة
على الصناعة والتكنولوجيا اؼبفرزة للنفايات ال سيما الكيميائية وما إذل ذلك ،كما أف غياب
التنمية يف دوؿ اعبنوب يساىم بالقدر نفس من اإلجهاد للطبيعة واإلضرار بالبيئة( ،)33وقد
نتج عن ىذا اؼبؤسبر التوقيع على اتفاقيتُت:
-

االتفاقية اإلطارية بشأف تغَت اؼبناخ.
اتفاقية حفظ التنوع البيولوجي.

كما صدر عنو وثيقة عمل ظبيت جبدوؿ أعماؿ القرف اغبادي والعشرين اؼبتضمنة  27مبدأ
ومن بينها القضاء على الفقر من خالؿ اؼببدأ  ،5حبيث قبد أف ىذا األخَت أكد على ضرورة
تعاوف الدوؿ والشعوب من أجل القضاء على الفقر كشرط ال بد منو للتنمية اؼبستدامة.
حيث مت إنشاء عبنة التنمية اؼبستدامة ذات الطابع اغبكومي الدورل إذ تتكوف من  59عضوا
وتعمل على مراقبة وتنسيق األعماؿ بُت الربامج اؼبرتبطة بالبيئة والتنمية داخل نظاـ األمم
اؼبتحدة(.)34
ورغم قب اح ىذا اؼبؤسبر إال أف سلبياتو ذبلت يف النزاع بُت الدوؿ الصناعية والدوؿ
النامية والفقَتة اؼبنتجة للمواد األولية فقد جاءت الدوؿ الصناعية الغنية إذل اؼبؤسبر بشعار
"اؼبلوث يدفع الثمن" وكانت هتدؼ إذل تكليف الدوؿ اؼبنتجة للنفط دفع ضريبة الكربوف
ومنع الدوؿ الغاب ية من قطع أشجارىا وىذا ما رفضتو ىذه األخَتة ألنو دبثابة قطع لرزقها
ومورد عيشها(.)35
 -4مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة :عقد يف مدينة جوىانسبورغ جبنوب إفريقيا

من  26جواف إذل  4جويلية  2112بإشراؼ األمم اؼبتحدة بغية ربسُت مستوى معيشة
األفراد ،ومكافحة ا لفقر وكذا احملافظة على اؼبوارد الطبيعية يف خضم النمو السكاين الكبَت،
من خالؿ جعل الدوؿ تعيد النظر يف أمباط إنتاجها واستهالكها وإلزامها بتحقيق مبو
اقتصادي سليم بيئيا ،وكذا توسيع التعاوف يف ؾباؿ اػبربات والتكنولوجيا واؼبوارد بُت ىذه
الدوؿ وتطبيقا ؼبا تضمنتو أجندة القرف  21حوؿ ضرورة إدماج ـبتلف الفئات االجتماعية
يف ضباية البيئة وربقيق عملية التنمية اؼبستدامة دبا يف ذلك النساء ،الشباب واألطفاؿ،
اعبماعات األصلية واجملموعات اغبكومية...إخل( )36فقد حضر كل ىؤالء فعاليات ىذا
اؼبؤسبر إذل جانب رؤساء اغبكومات والدوؿ.
وبعد ىذا اؼبؤسبر دبثابة امتداد ؼبؤسبر ريودهبانَتو  ،1992كونو يراجع حوصلة ما مت تقديبو
وربقيقو من أجندة القرف  21ومدى وفاء الدوؿ بالتزامها لتحقيق التنمية اؼبستدامة.
وقد ىدؼ اؼبؤسبر إذل - :الًتكيز على تقليص الفجوة بُت الشماؿ الغٍت واعبنوب الفقَت
وأنبية التضافر الدورل للقضاء على آفة الفقر كوهنا عدو للتنمية
اؼبستدامة.
 -وضع اتفاقية عمل بُت الدوؿ لتحقيق التنمية اؼبستدامة.

وهبذا يكوف اؼبؤسبر قد أدرج مكافحة الفقر كهدؼ أساسي لو إضافة إذل كونو عائقا أماـ
التنمية اؼبستدامة اليت تشَت حسب عبنة  Brundtllandإذل نظاـ تنمية يليب احتياجات
األجياؿ اغبضارة دوف أف تؤثر على قدرة األجياؿ اؼبقبلة يف تلبية حاجاهتا ( ،)37وهبذا فهي
ترتكز على ضرورة ربديد أىداؼ التنمية االقتصادية واالجتماعية ،حبيث يكوف ؽبا بعد
استمراري يف اؼب راحل اؼبستقبلية ،فضال عن إشباع اغباجات األساسية وربسُت مستويات
اغبياة دوف اإلضرار بالبيئة ومكوناهتا ويبكن ترصبة ذلك وفق اؼبعادلة التالية:
التنميــة المستدامـة = الحمــايــة  +التط ــور
حيث تتفاقم العوامل التالية :العوامل االجتماعية (العادات والتقاليد ،القيم الدينية) والعوامل
االقتصادية (حاجات اإلنساف األساسية) والعوامل البيولوجية (اؼبصادر الطبيعية).
واؼبالحظ ىو أف الفقر قد ورد يف الوثيقتُت اؼبنبثقتُت عن اؼبؤسبر بشكل واضح حيث ورد يف:
الوثيقة األولى :واليت تتعلق خبطة التنفيذ وتسمى "مشروع خطة التنفيذ اؼبعدة من أجل مؤسبر
القمة العاؼبي للتنمية اؼبستدامة" واليت سبثل برنامج عمل للسنوات العشر القادمة وذلك لتنفيذ
أجندة القرف  21والصادرة عن قمة األرض باإلضافة إذل األىداؼ التنموية الدولية اليت
تضمنها إعالف وقمة األلفية الصادرة عن األمم اؼبتحدة  2111مبدأ اإلجراءات االحًتازية
وىو اؼببدأ رقم  15من أجندة القرف .21
 -القضاء على الفقر :إذ يبثل استئصاؿ آفة الفقر التحدي األكرب الذي يواجو العادل اليوـ

وىو إحدى األىداؼ األساسية للمؤسبر وقد تضمن ىذا اعبزء من وثيقة التنفيذ اىتماـ

خاص خبفض نسبة األشخاص الذين يقل دخلهم عن دوالر واحد يف اليوـ وعدد
األشخاص الذين يعانوف اعبوع إذل النصف حبلوؿ عاـ  2115وإنشاء صندوؽ تضامن
عاؼبي ؼبساعدة البلداف النامية ولكن دوف ربديد قيمة اؼببالغ.
علما أنو مت معارضة إنشاء ىذا الصندوؽ من قبل الدوؿ اؼبتقدمة (االرباد األورويب) ولكن
ؾبموعة  77والصُت أصرت على وجود تلك الفقرة اليت ربفظ حقوؽ الفقراء يف عيش كرًن.
كما عربت الوثيقة الثانية عن قلقها إزاء أمور عديدة تواجو الدوؿ النامية أنبها مشكلة الفقر
والتخلف وتدىور البيئة ،حيث أف موضوع ربقيق األمن الغذائي للبشر يشكل جزءا حيويا

من الكفاح من أجل القضاء على آفة الفقر وصوف كرامة اإلنساف(.)38

وفيما ىبص اؼبالحظات العامة عن اؼبؤسبر ،فقد جاءت ردود أفعاؿ متناقضة حوؿ قباحو
الذي تؤكده اؽبيئات اغبكومية ،بينما تؤكد اؽبيئات واؼبنظمات غَت اغبكومية على فشلو
باعتباره دل يقدـ حل فعلي للتقليص من الفقر أو حىت التوصل إذل اتفاؽ فعاؿ حوؿ
مكافحتو باإلضافة إذل اؼبواضيع اؼبتعلقة بانتشار األمراض واغبروب والفساد.
 )4البعد البيئي في إستراتيجية مكافحة الفقر:

إدراكا من اجملتمع الدورل غبقيقة العالقة بُت الفقر والبيئة ،ظهرت مشاريع وذبارب

حاولت التوفيق بُت تلبية االحتياجات األساسية وضباية البيئة ،وقد نظم اإلرباد الدورل
للطبيعة يف ىذا السياؽ مؤسبر حوؿ "التنوع البيولوجي والتعاوف األورويب للتنمية وىذا من 19
إذل  21سبتمرب  2116حضره  411مشارؾ يبثلوف ـبتلف اغبكومات واجملتمع اؼبدين ،وقد
انتهى "بنداء باريس" اؼبتضمن العمل على سبكُت الفقراء من تيسَت مواردىم الطبيعية خاصة
وأف الثروات واؼبوارد الطبيعية سبثل حوارل  %25من مداخيل الدوؿ ذات الدخل الضعيف
يف اػبدمات اؼبقدمة من طرؼ
( )39وقد أبدى اؼبشاركُت قلقهم خبصوص اؼبالحظ
األنظمة البيئية بفعل تناقص التنوع البيولوجي ككل والذي من شانو هتديد التنمية اؼبستدامة
يف اغبد من الفقر لصاحل كل كائن

خصوصا وأف أىداؼ التنوع البيولوجي ىو اؼبسانبة
على وجو األرض".
وقد خلص اؼبؤسبر إذل ضرورة إيالء البيئة أكثر اعتبارا يف التنمية ويف إسًتاتيجيات خفض
الفقر ،حيث مت ربديد صبلة من األنشطة والتحديات أنبها ربدي اإلدماج الرامي إذل:
ترقية التنمية اؼبستدامة يف اؼبناطق الريفية وذلك باستخداـ التنوع البيولوجي كرأظباؿ
للحد من الفقر مع التخفيض من اؼبخاطر وربسُت التغذية والصحة.
إدماج اؼبسائل البيئية يف إسًتاتيجيات اغبد من الفقر وكذا وسائل السياسات
االقتصادية الشاملة مع متابعة التطور اغباصل يف ذلك اجملاؿ من أجل أف تصبح تلك
السياسات عملية.
فيما كاف التحدي الثاين ىو نظاـ اغبكم من خالؿ:
 إدخاؿ إجراءات فعلية يف وثيقة اإلسًتاتيجيات الوطنية وسياسات القطاعات اليت تسمحبدعم االعًتاؼ الصريح حبقوؽ سكاف األرياؼ والسكاف األصليُت يف تسيَت اؼبوارد الطبيعية
واالستفادة منها.
بينما كاف التحدي الثالث يكمن يف أدوات ترابط السياسات من خالؿ:

 االستغالؿ الكلي للفرص اليت سبثلها األدوات اؼبتاحة مثل الدعم اؼبارل. تشجيع االستعماؿ اؼبنهجي واؼبنظم للتقييمات البيئية اإلسًتاتيجية. دعم التنمية واؼبعارؼ والبحث اؼبشًتؾ.فضال عن ىذا يبكن إدراج البعد البيئي يف إسًتاتيجية مكافحة الفقر من خالؿ:
 فهم ظاىرة الفقر وقياسها وتقييمها وفق كل ؾبتمع. دعم سبل اؼبعيشة اؼبستدامة من خالؿ زيادة فرص التشغيل يف اؼبناطق الريفية والبلداتالنائية واجملتمعات احمللية وىي أكثر فئات اجملتمع تعرضا للفقر مع مراعاة اػبصائص البيئية
ؽبذه اؼبناطق وبصيغة أخرى اعتماد أسلوب معيشة مع األخذ بعُت االعتبار النشاطات البيئية
يف اجملتمعات احمللية ؼبكافحة الفقر مع تقوية دور اؼبنظمات احمللية غَت اغبكومية كاعبمعيات.
 ضماف حصوؿ الفقراء على عناية كافية وربسُت أوضاعهم الصحية ال سيما وأف الفقراءىم أكثر فئات اجملتمع تعرضا وتأثرا للتلوث البيئي.
 دعم سبويل اؼبشاريع اؼبصغرة ودعم األسر اؼبنتجة ومتدنية الدخل. ضماف استجابة النظاـ التعليمي الحتياجات الفقراء. زيادة الوعي العاـ باعبهود اؼببذولة للحد من الفقر وتفعيل ذلك من خالؿ ـبتلف الوسائلاإلعالمية(.)41
وقصد توضيح الرؤية نورد مباذج لبعض اؼبشاريع اؼبدرجة للبعد البيئي يف مكافحة الفقر ونذكر
يف ىذا اإلطار مشروع مبوذجي يف ؾباؿ السياحة البيئية دبراكش اؼبغربية منطقة تانسيفت –
إذل اؼبسانبة يف
اغبوز ،حيث أقبز مركز التنمية ؼبنطقة تانسيفت مشروعا يسعى
تكوين فئة مهنية وىم اؼبرشدين واؼبرافقُت باعببل يف ؾباالت طبسة ىي اؼبعارؼ العلمية،
التاريخ والًتاث ،الفالحة التقليدية واؼبهارات احمللية ،العالجات األولية والوقاية إضافة إذل
السياحة البيئية والتواصل واستقباؿ ومرافقة الزوار والسياح.
كما نذكر اؼبشروع اؽبادؼ إذل تدبَت أفضل للموارد الطبيعية بإقليم اغبوز اليت تعترب
األكثر فقر باؼبغرب حسب مؤشرات التنمية واستهدؼ ىذا اؼبشروع العمل على  12دوارا
بوادي أكونديس الذي يشكل رافد الضفة اليمٌت لواد نفيس حيث سبحورت أنشطة ىذا
اؼبشروع حوؿ أربعة أصناؼ من اؼبواضيع:

يف
 -1التقلي ص من استغالؿ اػبشب من خالؿ تشجيع استعماؿ الطاقة اؼبتجددة
يف إعادة تشجَت
تدفئة األماكن واؼباء الصحي وطبخ اؼبواد الغذائية وإشراؾ السكاف
األحراش احملاذية للقرى.
 -2تأىيل األعشاب العطرية والطبية وصيانة التنوع الطبيعي الفالحي زيادة على وضع دليل
للممارسة جٍت وغرس األعشاب العطرية والطبية.
 -3إنعاش القدرات البيئية والثقافية يف ؾباؿ السياحة البيئية.
 -4أنشطة مهيكلة لقدرات الفاعلُت احملليُت يف تدبَت اؼبوارد الطبيعية على التدخل والدفاع
عن ذلك من خالؿ تكوين الفاعلُت احملليُت يف ؾباؿ معرفة التنوع الطبيعي وإهباد اغبلوؿ
للمشاكل(.)41
وال يفوتنا يف ىذا اإلطار اإلشارة إذل مشروع ضبلة لزراعة مليار شجرة ؼبكافحة التغيَت اؼبناخي
والفقر( )42الذي أطلقتو الناشطة الكينية اإلفريقية اغبائزة على جائزة نوبل للسالـ "واقباري
ماثاي"  66سنة ،حيث قامت حركة اغبزاـ األخضر اليت تتزعمها بزارعة كبو  31مليوف
شجرة يف أكباء إفريقيا هبدؼ إبطاء وتَتة إزالة الغابات والتعرية من جهة ومن جهة أخرى
مكافحة الفقر وتفاديو ،وشعارىا يف ىذا ىو "عددنا يبلغ ست مليارات ولذلك فإنو إذا قاـ
كل واحد منا بزارعة شجرة فسوؼ نصل بكل تأكيد إذل اؽبدؼ العاـ اؼبرجو وىو إنقاذ كل
البشرية".
وقد أثبتت اللجنة اؼباكبة عبائزة نوبل للسالـ على عملها باعتباره خطوة مساعدة
على القضاء على الفقر وذبنب صراعات ؿبتملة على مواد البناء النادرة وحطب الوقود،
وشجعت األمم اؼبتحدة تلك اؼببادرة دوف تقدًن أي سبويل مادي ؽبا.

الخاتم ــة:

وصفوة القوؿ فإنو ليس شبة اتفاؽ على أف مصاحل الفقراء ومصاحل البيئة يتعارضاف أو
يتكامالف من ناحية اؼبنطلق ،إذ أف اؼبمارسة الفعلية ىي اليت ربكم ىذه العالقة وربددىا،
وكما يعمل بعض الفقراء نتيجة انعداـ أو تدين الدخل بالتأثَت السليب على البيئة ،فإف
أساليب التنمية اؼبستدامة سبكن من التوفيق بُت احتياجات ىؤالء الفقراء واحتياجات البيئة
وىو ما يبثل جوىر التنمية اؼبستدامة ،ال سيما إذا مت إدراج البعد البيئي ضمن إسًتاتيجيات
مكافحة الفقر واألخذ بعُت االعتبار التجارب القابلة للتكرار والتطبيق يف عدة أماكن يف
العالػم.
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