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نعكاسها على االستهالكي النمطالتأثیر على و  السكانیة الزیادة  وإ

  المستدامة لتنمیةا

  

  

  

  تحت إشراف

  أحمد بدیع بلیحاألستاذ الدكتور / 

  االقتصاد و المالیة العامةرئیس قسم 

  المنصورةجامعة  –كلیة الحقوق 

  مقدم من الباحث بحث

  محمد عبد الجلیل الغایش عزمي

  عامةالالمالیة و قتصاد االقسم 

  للحصول علي الدكتوراه في الحقوق
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نعكاس ذلك على االستهالكي النمطالتأثیر على و  السكانیة الزیادة  وإ

  المستدامة لتنمیةا

  الملخص

 ألفــراد مالئــم معیشــي مســتوى تحقیــق تهــدف التنمیــة المســتدامة الــى

المجتمع مع الحفاظ على البیئة لكونها مصـدر المـوارد الالزمـة لقیـام 

 هـــذهمـــن و  ،ذلـــك دون تحـــول معوقـــات هنـــاك أن إالالتنمیـــة نفســـها. 

ممـــا  ، الـــنمط اإلســـتهالكي ه علـــىوتـــأثیر  الســـكاني النمـــو المعوقـــات

 تنـاول وسـیتم تنـاول ذلـك مـن خـاللینعكس على التنمیة المستدامة، 

 الزیـــادة تـــأثیر و وآفاقهـــا الســـكاني النمـــو وتطـــور الســـكانیة الزیـــادة

 اإلســـــتهالكي الـــــنمط  ودور االقتصـــــادیة، التنمیـــــة علـــــى الســـــكانیة

 اإلسـتهالكي الـنمط تشـكیل فـي المـؤثرة العوامـل خـالل مـن ، المسرف

 العـالمي اإلنتاج في التوسع و ، المسرف اإلستهالك ثقافة تأثیر مثل

  .والخدمات للسلع
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Population growth and the impact on the consumption 
pattern and its impact on sustainable development 

Abstract 
Sustainable development aims to achieve a standard of living 
adequate for the members of the community while 
preserving the environment for being the source needed to 
do the same development resources.                                          

However, there are impediments to that, and these 
constraints population growth and its impact on the 
consumption pattern, which will reflect on sustainable 
development,                                                                              

It will be addressed by addressing population growth and the 
evolution of population growth and its prospects and the 
impact of population growth on economic development, and 
the role of the consumption pattern wasteful, through 
influencing factors in the formation of the consumption 
pattern, such as the impact of consumer culture wasteful, and 
the expansion of the global production of goods and services. 
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  مقدمة

 الســـكانیة الزیـــادة إن إال ، االقتصـــادیة للتنمیـــة الرئیســـة األداة هـــو اإلنســـان یعتبـــر

 فـــي االقتصـــادیة التنمیـــة تحقیـــق عرقلـــة إلـــى ســـتؤدي واالنفجاریـــة المنضـــبطة غیــر

 الســكانیة الزیــادة یرافــق لمــا وذلــك ، فقـرا األكثــر ســیما وال النامیــة الــدول مــن الكثیـر

 عــائق تحولهــا إلــى إضــافة المســتویات كافــة  علــى باهظــة إقتصــادیة تكــالیف مــن

  .البیئة حمایة غرضب إستخدامها المزمع  اإلقتصادیة والتدابیر األدوات أمام

 سـاهمت قـد التـي المعلومـات وثورة االتصال وسائل تطور معإلى جانب ذلك فإنه 

 التطــور وهــذا ، معیشــتهم وأنمــاط األخــرین تجــارب علــى اإلطــالع فــي كبیــر بشــكل

،  اإلســـتهالك دفبه األســـواق فـــي ونشـــرها الســـلع نتـــاجإالتوســـع فـــي  علـــى ســـاعد

 وفـي آلخـر بلـد من اإلستهالك  عادات إنتقال على اإلتصاالت ثورة شجعت حیث

 تـأثرالتـي ت اإلسـتهالكزیـادة ف اإلسـتهالكیة، للعـادات توحیـد شـبه كان هناك النهایة

هنـاك اتجـاه  أصـبح والمعلوماتیـة اإلتصـال وسائل تطور بسبب والتي  عدة بعوامل

إلى جانـب زیـادة اإلسـتهالك بسـبب المسـرفة، اإلسـتهالكیة العـادات فـي لتوحدا نحو

ممـــا إنعكـــس بشـــكل ملمـــوس علـــى البیئـــة ذاتهـــا بوصـــفها  الزیـــادة الســـكانیة بدایـــة ،

  مصدرا للموارد الالزمة للتنمیة.

  منهج البحث:  -:

وتكــوین  دور الزیــادة الســكانیةاعتمــد البحــث علــى المــنهج التحلیلــى وذلــك لعــرض 

  .معوقات التنمیة المستدامة أحد نمط إستهالكي مسرف یعد
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  الهدف من البحث-:

دور الزیـادة السـكانیة  كمعـوق للتنمیـة المسـتدامة مـن یهدف  الباحث الى توضـیح 

خـــالل التـــاثیر علـــى الـــنمط االســـتهالكي المســـرف وانعكاســـه علـــى البیئـــة بوصـــفها 

  مصدر للموارد.

  خطه البحث -:

  السكانیة الزیادة:  األول المبحث

  وآفاقه السكاني النمو تطور: األول المطلب

  االقتصادیة التنمیة السكانیة الزیادة تأثیر: الثاني المطلب

  المسرف اإلستهالكي النمط: الثاني المبحث

  اإلستهالكي النمط تشكیل في المؤثرة العوامل:األول المطلب

  المسرف اإلستهالك ثقافة تأثیر: الثاني المطلب

  والخدمات للسلع العالمي اإلنتاج في التوسع: الثالث المطلب

  الخاتمة

  النتائج والتوصیات
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  الزیادة السكانیةالمبحث األول: 

  تمهید

 في سیما وال المعاصر اإلقتصادي الفكر في متمیزاً  موقعاً  السكانیة الدارسات تحتل

سـتدامة التنمیة مجال حیـث تعتبـر دراسـة السـكان وتكـوین صـوره  ، ١اإلقتصادیة المُ

صــادقة عــنهم، مــن أهــم األمــور التـــي یترتــب علیهــا التخطــیط والتنمیــة، كمــا أنهـــا 

لتقــدیم الخــدمات إلــى المــواطنین فــي تلــك الــدول، ولــذلك تهــتم الــدول تشــكل أساســا 

بــأن تكــون لــدیها بیانــات ســكانیة دقیقــة، ومــع نشــؤ الحضــارات شــرعت الــدول فــي 

، وذلـــــك حتـــــى تســـــتطیع وضـــــع  ٢تأســـــیس نظـــــم لجمـــــع المعلومـــــات عـــــن الســـــكان

  اإلستعدادات الالزمة لمتطلبات السكان.

  آفاقهو  السكاني النمو تطور: األول المطلب

اتسم تطور حجم السكان في العالم بالتزاید بشكل مستمر وهذه مسألة طبیعیة ، 

إال أن هذا التزاید كان بطیئا في بادئ األمر ثم اخذ یتسارع على نحو تدریجي 

                                                             
 اول تعتبر ١٨٠٣ عام فى معدلة نشرھا التى دراسة ان بل ، السكان بدراسة اھتم من أول مالتوس یعتبر ١

 الغذائیة الموارد وبخاصة البیئة موارد وبین السكانیة الزیادة بین بھا وربط السكان ازدیاد لمشكلة جادة دراسة
 ھندسیة بمعدالت السكان یتزاید بینما.....)  ، ،٣ ،٢ ،١(  حسابیة بمعدالت تتزاید انھا عنھا قال التى

 من أكثر او واحدا منھا المناص التى النتیجة تكون معینة بدرجة السكان ازدیاد تجاوز فإذا....) ،٨،٤،٢،١(
  . االیجابیة بالموانع مالتوس اسماھا والتى والموت والمرضى الجوع ، الخطر ثالثى

) قس وفیلسوف اقتصادي انجلیزي من أوائل من نبھوا الى خطورة ١٨٣٤-١٧٦٦( توماس روبرت مالتوس
اإلستھالك الزائد عن الحد للموارد الغذائیة وضرورة مراعاة حدود المعادلة البیئیة المادیة التي یتكلم عنھا علماء 

  البیئة واإلقتصاد الیوم.
،جامعة القاھرة ،  االداب كلیة ،الجتماعیةا والدراسات البحوث مركزد. محمد محي الدین:علم السكان ،  ٢

  .٤٣، ص٢٠٠٢القاھرة ، 
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حتى النصف الثاني من هذا القرن ، لكن بعد الحرب العالمیة الثانیة كانت 

  .، على نحو غیر مسبوق تاریخیا ٣لةالزیادة السكانیة تتم بطریق القفزة الهائ

وقد شهد النمو السكاني في العالم خالل القرن العشرین زیادة كبیرة نتجت عن  

، ٤انحسار بعض العوامل المسببة للوفیات بأعداد كبیرة مثل الحروب العالمیة

نخفاض معدالت الوفیات إمراض واألوبئة وكل ذلك أدى إلى وتجارة الرقیق واأل

  .رتفاعها في كثیر من الدولإمع ثبات معدالت الموالید  بل 

  سمات تطور الزیادة السكانیة - ١

 بقاعـــدة بــدأت إنهــا نُالحــظ ، المتقــدم الشــمال لــدول التنمویــة متابعــة المســیرة ومــن

 بشـــكل ولكـــن ســـكاني نمـــو فیهـــا االقتصـــادي رافـــق النمـــو  ثـــم ، متواضـــعة ســـكانیة

 ومــن للنمــو االقتصــادي نتیجــة كــان % ســنویا ، والــذي٢حــدود  یتجــاوز لــم بطــيء

 إلــى المتقدمــة الــدول مــن الكثیــر فــي لیصــل وتراجــع إســتقر أن لبــث ومــا متطلباتــه،

  .   السالب وحتى السكاني الصفري النمو
                                                             

 الرقم نسمھ تضاعف ملیار حوالي العالم سكان كان ١٨٣٠ عام في أي عشر التاسع القرن من األول الثلث عند ٣
 مضي بعد أخرى ولكن نسمھ ملیار بمقدار ازداد ثم ،١٩٣٠ عام في عام أي ١٠٠ مرور بعد نسمھ ملیارین إلى
 ثم ، ١٩٧٥ عام ملیارات، نسمھ ٤ لیصبح أخرى نسمھ ملیار لھ أضیف ثم ١٩٦٠ عام في أي المرة ھذه سنھ ٣٠

را ، ٢٠٠٠ عام ملیارات ٦،ثم ١٩٨٧عام نسمھ ملیارات ٥ الرقم أصبح كان وأخی الم أصبح، س ار ٦.٩ الع  ملی
  .٢٠١٠عام  نسمھ

  حالة  الصین - الدول النامیة في السكاني لالنفجار االقتصادیة صالح: التكالیف یحیى د.لورنس -نقال عن:  
 بغداد، بغداد، جامعة – واالقتصاد اإلدارة ،كلیة،   ٣١العدد الجامعة، االقتصادیة للعلوم بغداد كلیة دراسیة، مجلة

 . ٨٧، ص ٢٠١٢سنة
د ٤ رت لق ع م الم دول جمی د سیما وال الع رب بع ة الح ة العالمی ة الثانی كاني  تحول بمرحل  Demographicس

transition  نتیجة ) الوفیات معدل في انخفاض إلى والوفیات الوالدات لمعدالت مرتفع بنمط بدأت إنھا بمعنى
 اغلبھا في السكاني النمو معدل جعل ما) المتقدمة الدول في الوالدات معدل في انخفاض رافقھ  (الصحي للتقدم

 بقیت بل الوالدات معدل في إنخفاض یرافقھ لم الوفیات معدل إنخفاض فإن النامیة الدول في بینما ، %١ اقل من
  على حالھا.

. ٨٩الدول النامیة مرجع سابق ،ص في السكاني لالنفجار االقتصادیة صالح: التكالیف یحیى نقال عن د.لورنس-
واد تدریب  - تدامة (م ة المس ي والتنمی اد البیئ اتو: اإلقتص انو دون ا: روم ر أیض مون إنظ س المض ي نف ة) وف ی

،  دمشق(مطبوعات وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي بالتعاون مع منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة، 
 .١ ، ص٢٠٠٥
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 تعــاني وهــي والتنمیـة النمــو رحلـة تبــدأ النامیــة الـدول إن نجــد اآلخـر الطــرف وعلـى

،٣.٥و ٢.٥بــین  یتــراوح مرتفعــاً  نمــوًا ســكانیاً  مــن  نســبة ارتفــاع ثــم ومــن % ســنویًا

 فـــي ســـائداً  كـــان الـــذي إلـــى الوضـــع قیاســـاً  المتاحـــة والمـــوارد األرض إلـــى الســـكان

 المقارنــــة معــــاییر التنمــــوي وبإســــتخدام مشــــوارها بدایــــة فــــي وهــــي األوربیــــة، الــــدول

 طویلــة زمنیــة لفتــرة اقتصــادیاً  نمــواً  حققــت دولــة توجــد ال للســكان، المطلــق للحجــم

 مثـل النامیـة الـدول مـن العدیـد سـكان حجـم إلیـه وصـل مـا مثل سكانها یصل حجم

 حققــت دولــة توجــد وال والبرازیــل، واندونیســیا ونیجیریــا، وباكســتان، ومصــر، ، الهنــد

 فــي المكســیك، حالیــاً  الســائدة العالیــة الســكاني النمــو معــدالت ظــل فــي النمــو هــذا

  ٥.  الكثیر وغیرها وغواتیماال، ومالوي، وبنغالدش، والفلبین، وكینیا،

 النمــو ومعــدالت الصــناعیة الثــورة أن المــراقبین فــي مــن الكثیــر یشــك الحقیقــة وفــي

 مــن الممكــن كــان مــا الطویــل المــدى فــي المتقدمــة الــدول حققتهــا التــي االقتصــادي

 مــن الناجمــة واألعبــاء المشــاكل تواجــه الــدول هــذه كانــت لــو الســرعة بهــذه تحقیقهــا

 فـي الیـوم سـائد هـو كمـا والتنمیـة النمـو رحلـة بدایـة وهي في السریع السكاني النمو

  النامیة . الدول أغلب

  الخصوبة في معدالت البلدان بین التفاوت -أ 

هتمــام عــالمي إال إعلــى الــرغم مــن أن النمــو  الســكاني مــا زال موضــوعا یحظــى ب

دولـة تضــم  ٢٢نـه یشـكل إلحاحــا  أكثـر لــبعض الـدول عـن غیرهــا  فهنـاك حــوالي أ

  ٠.٤% من سكان العالم حققت ثباتا في عـدد السـكان بمعـدالت نمـو اقـل مـن ١٢
                                                             

  ،ومابعدھا.٨٧،مرجع سابق،ص النامیة الدول في السكاني لالنفجار االقتصادیة التكالیف: صالح یحیى لورنس.د ٥
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 الیابـان باسـتثناء تقـع فـي أوربـا وجمیعها صناعیة دول % سنویا وجمیع هذه الدول

نخفـاض إیـا یتوقـع أن تشـهد ، وبعض هذه الدول ومن بینها روسـیا و الیابـان وألمان

  ٦.في عدد السكان خالل نصف القرن القادم

 ،قــدرًا كبیـرًا مـن التفــاوت بـین البلــدان للزیـادة السـكانیة المعـدالت العالمیــة وضـحوت 

فمعــدالت الخصــوبة فــي الیابــان ومعظــم الــدول األوروبیــة وســنغافورة وروســیا تبلــغ 

أطفــال أو أكثــر  ٥.٠طفــل لكــل امــرأة أو أقــل، فــي حــین أن المعــدالت تبلــغ  ١.٥

ذا اسـتمرت هـذه االختالفـات، فإنهـا ٧في أفغانستان والعدید من البلدان األفریقیة ، وإ

 فـي صـارخ تنـاقض ویمكن القـول أن هنـاكیمكن أن تحدث تغییرًا كبیرًا فـي العـالم،

 المتقدمـة والـدول الـدول بـین فیمـا السـكاني النمـو معـدل ثـم ومـن السـكانیة الزیـادة

 فـي %  ١ من اقل نمو وبمعدل جداً  واطئة السكانیة الزیادة إن نجد فبینما ، النامیة

 إن نجـد لـذا ، النامیـة الـدول فـي %٣-٢نمـو وبمعـدل جـداً  المتقدمـة عالیـه الـدول

 % ٢٠ بینمـا ، النـامي دول الجنـوب فـي یتواجدون العالم سكان من % ٨٠ حوالي

 مـن العدیـد فـي الحالیـة الخصـوبة درجـة المتقـدم،حیث إن الشـمال دول فـي المتبقـي

                                                             
ھالویل:أبعاد التحدي السكاني ،ترجمھ د احمد أمین الجمل،سلسلة  لیستر براون، جاري جاردنر، برایان  ٦

التحذیر البیئي معھد مراقبة البیئة العالمیة(ورلد ووتش)،الجمعیة المصریة لنشر المعرفة والثقافة العالمیة، 
  .١٩،ص ٢٠٠٠، سنھ  ١القاھرة،ط

ـ كال الجنسین" التوقعات السكانیة في  ٢٠٥٠-٢٠١١شعبة السكان باألمم المتحدة، "العدد السنوي للسكان  ٧
   ٢٠١٠العالم، تنقیح 

http://esa.un.org/wpp/unpp/panel_population.htm؛  
  "الخصوبة الكلیة (معدل الخصوبة اإلجمالي)"

 Data/fertility.htm-http://esa.un.org/wpp/Excel ،  
"أسئلة یكثر توجیھھا ـ متى بلغ عدد سكان العالم كل ملیار متعاقب أو یتوقع أن یصل إلیھ؟" التوقعات السكانیة 

  ، نیویورك:٢٠١٠في العالم، تنقیح عام 
 information/faq.htm-http://esa.un.org/wpp/other،  

  
 ٢٠١٤/ ٤/٥   
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فعلـى   ، الحـالي السـكان عـدد علـى لإلبقـاء فقـط یكفـي یكـاد بمسـتوى المتقدمـة الدول

ملیون نسـمة تماثـل اآلن حجـم السـكان  ٨٢سبیل المثال ألمانیا بعدد سكانها البالغ 

ملیــون نســمة. ولكــن معــدل الخصــوبة فــي ألمانیــا هــو  ٨٣إثیوبیــا التــي یعــیش فیهــا 

، ٢٠٥٠أطفــال لكــل امــرأة، وبحلــول عــام  ٤.٦طفــل لكــل امــرأة وفــي إثیوبیــا  ١.٤

ملیونــًا فــي حــین سیتضــاعف  ٧٥مــن المــرجح أن یتراجــع عــدد ســكان ألمانیــا إلــى 

، لیبلغ عدد سكان إثیوبیا   هـذا یتماشـى فـأن الحقیقة وفي ٨ملیون نسمة ١٤٥تقریبًا

 لمحدودیـة نظـرا وذلـك للسـكان الصـفري النمـو وهـو المتقدمة الدول اغلب طموح مع

  ٩.البیئة على الحفاظ ولوازم الموارد

  تحمل الدول النامیة للجانب األكبر من النمو السكاني -ب 

 ســـكان كــان ،) ١٨٣٠ عــام فـــي أي( عشــر التاســع القـــرن مــن األول الثلــث عنــد

 ١٠٠ مــرور بعـد نســمه ملیــارین إلـى الــرقم ، تضـاعف نســمه ملیـار حــوالي العـالم

 بعــــد أخـــرى ولكـــن نســــمه ملیـــار بمقـــدار ازداد ثـــم ،) ١٩٣٠ عــــام فـــي أي( عـــام

 نســمه ملیــار لــه أضــیف ثــم ،) ١٩٦٠ عــام فــي أي( المــرة هــذه ســنه ٣٠ مضــي

 نسـمه ملیـارات ٥ الـرقم أصـبح ثـم ، ١٩٧٥ عام ، نسمهملیارات ٤ لیصبح أخرى

                                                             
أوشوتیمن باباتوندي(المدیر التنفیذي لصندوق األمم المتحدة للسكان ): كلمة أمام برنامج األمم المتحدة  ٨

 ١اإلنمائي/المجلس التنفیذي لصندوق األمم المتحدة للسكان، صندوق األمم المتحدة للسكان، نیویورك، 
  .٣، ص ٢٠١١شباط/فبرایر 

دارة الطلب علیھا،الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة، مكتبة د.محمود سري طھ:ترشید الطاقة وإ٩
  .  ١١، ص٢٠٠٧األسرة،سلسلة العلوم والتكنولوجیا،سنة 
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 ٦,٩ العــالم ، ســكان أصــبح وأخیــرا ، ٢٠٠٠ عــام ملیــارات ٦ ، ثــم١٩٨٧١٠ عـام

  ٢٠١٠.١١ عام نسمه ملیار

 سـیما ، وال األخیـرة السـنوات خالل السكاني النمو معدل إنخفاض من الرغم وعلى

 النامیــة البلــدان فــي أو العــالمي، المســتوى علــى ســواء الثانیــة العالمیــة الحــرب بعــد

    )  ١في الجدول رقم( موضح كما كمجموع

 المتقدمـة الـدول بـین والمقارنـة العـالمي السـكاني النمـو )معـدالت١الجدول رقـم(

  ٢٠١٠١٢ -١٩٥٠ للمدة النامیة والدول

  ٢٠١٠  ٢٠٠٠  ١٩٩٥  ١٩٩٠  ١٩٨٥  ١٩٨٠  ١٩٧٠  ١٩٦٠  ١٩٥٠  

  ١.٦  ١.٧  ١.٨  ١.٩  ١.٨  ١.٩  ٢  ١.٨  -  العالم

الدول 

  المتقدمة

-  ٠.٦  ٠.٨  ٠.٩  ٠.٩٢٥  ٠.٩٥  ١  ١.٢  ١.٣  

الدول 

  النامیة

-  ١.٩  ٢  ٢.٢  ٢.٢٥  ٢.٢  ٢.٣  ٢.٤  ٢.١  

  

 فــي السـكاني لالنفجـار االقتصـادیة التكــالیف: صـالح یحیـى لـورنس د المصـدر:

 جامعــة – واالقتصـاد االدارة كلیـة مجلـة دراســیة، حالـة الصـین - النامیـة الـدول

  .٨٨،ص ٢٠١٢، ٣١بغداد،العدد
                                                             

  .٦٧ ص ، ١٩٨٧ نیسان ، العالم في البیئة حالة ):(UNEP للبیئة المتحدة األمم برنامج ١٠
  -:(world meters) إحصاءات العالم١١

 Info/ar http://www.world ohmmeters.  
٢٠١٤/ ٤/٥  

  .٨٨،ص ،مرجع سابق النامیة الدول في السكاني نفجارلإل االقتصادیة التكالیف: صالح یحیى لورنس د ١٢



١١ 
 

 وال العـالمي المسـتوى علـى للسـكان المضـطردة الزیـادة إلـى التنبیـه مـن البـد إنه إال

  ).٢رقم( الجدول یوضحه ما وهذا منه، الجنوبي الجزء في سیما،

 فــي الســكاني النمـو معــدل كــان فقـد االنخفــاض هـذا مــن كبیــر اسـتثناء هنــاك ولكـن

 السـكان عـدد یتضـاعف أن المتوقـع ومن األسرع یزال وال ١٩٨٥ عام منذ  أفریقیا

 بحــوالي الحــالیین الشــرقیة آســیا ســكان مــن أكثــر إلــى لیصــل( ٢٠٢٠ عــام بحلــول

  .ملیار ١,٤

ـــدول بـــین والمقارنـــة ٢٠١٠-١٩٥٠ للمـــدة العـــالم ســـكان )٢(رقـــم الجـــدول  ال

  ١٣بالملیارات) السكان( النامیة والدول المتقدمة

  ٢٠١٠  ٢٠٠٠  ١٩٩٥  ١٩٩٠  ١٩٨٥  ١٩٨٠  ١٩٧٠  ١٩٦٠  ١٩٥٠  

  ٦.٨٥  ٦  ٥.٦٥  ٥.٣  ٤.٨  ٤.٤  ٣.٧  ٣  ٢.٥  العالم

ــــــــــــدول  ال

  مةالمتقد

١.٤  ١.٢٩  ١.٢٥  ١.٢  ١.١٧  ١.١٤  ١.٠٥  ٠,٩٤  ٠.٨٣  

ــــــــــــدول  ال

  النامیة

٥.٤٥  ٤.٧١  ٤.٤  ٤.١  ٣.٦٦  ٣.٣١  ٢.٦٥  ٢.٠٧  ١.٦٨  

  

 الفائـــدة بمعــدل الســكاني النمـــو معــدل تشــبیه خـــالل مــن الزیــادة هـــذه تفســیر یمكــن

 إنهـــا إال بســـیطة، األولــى للوهلـــة تبـــدو الفائــدة أن أســـعار رغـــم أنــه حیـــث( المركــب
                                                             

  نقال عن: ١٣
United nations : population, Rate of increase, Demographic year book, 1996, p.131  
The world bank, World development indicators, People, 1997, p.36 .  

The world bank, World development indicators, People, 2003, p.40  
http://www.world ohmmeters. Info/ar 

٢٠١٤/ ٤/٥  
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 علـى الـرغم مــن أن فإنــه الطریقـة وبـذات ،) الوقــت مـع جـدا كبیــر تـراكم إلـى تـؤدي

 قــد العــالم ســكان أن إال ، باالنخفــاض وبــدأ بســیطا یبــدو العــالم ســكان نمــو معــدل

ــــم ومــــن تضــــاعف،  والتوقعــــات ، التــــاریخ عبــــر أخــــرى مــــره تضــــاعف الضــــعف ث

  ١٤.وبإضطراد الزیادة تلك استمرار تؤكد المستقبلیة

  النامیة الدول في السكانیة للطبیعة الدیموجرافي الهیكل اختالل -ج 

ــــدیموجرافي  ــــة بــــإختالل فــــي الهیكــــل ال ــــدول النامی تتمیــــز الطبیعــــة الســــكانیة فــــي ال

توزیعیــا حیــث یتمیـــز  النســق الســكاني فـــي الــدول النامیــة بـــاختالل بــین مســـتویات 

التوزیع العمري للسكان،  وذلك على عكس الدول المتقدمـة  حیـث یشـكل االطفـال 

% الــى ٤٠الــى حــوالي  نســبة عالیــة مــن اجمــالى الســكان حیــث تصــل تلــك النســبة

، وهــذا یــؤدي الــى ١٥% مــن مجمــوع الســكان ممــا یرفــع مــن معــدالت اإلعالــة ٥٠

ضــغوط علــى إقتصــادیات الــدول النامیــة، فعلــى الــرغم مــن المعــدل العمــري الفتــي  

إال  أن ذلــــك یرفــــع مــــن معــــدالت اإلعالــــة وتــــدهور مســــتویات المعیشــــة، إلقترانــــه 

  ١٦امیة.بتدهور األوضاع التنمویة في الدول الن

                                                             
 أن) un-desa( المتحدة باألمم واالجتماعیة االقتصادیة الشئون قسم عنھا كشف التي اإلحصاءات وتتوقع ١٤
 على الطلب في متناسبة زیادة ذلك ویصحب ٢٠٥٠ عام بحلول نسمھ ملیار ٩ یتجاوز سوف  العالم سكان عدد

 أرباع ثالثة من أكثر یعیش  حیث السكان، توزیع وأیضا األخرى، الطبیعیة والموارد والطاقة والماء الغذاء
 لمعدالت ونظًرا إقتصادیا، المتقدمة الدول في الربع من أقل یعیش بینما النامیة الدول في الحالیین العالم سكان
 التوزیع فإن) نمًوا  األقل الدول في أكبر بشكل مرتفعة ھي والتي( العالم أنحاء مختلف في الحالیة السكاني النمو

 .  ٢٠٢٠ عام بحلول مؤكد بشكل یتغیر سوف العالم لسكان اإلقلیمي
 مكتبة فرج، نادیة وتحریر دراسة ، مصر في والتنمیة السكان: النجار السید أحمد د. – مرقس داوود.د ١٥

  . ٣٥ص ، ٢٠٠٥ ، للكتاب العامة الھیئة ، جتماعیةاإل العلوم ،سلسلة االسرة
ولمزید من التفاصیل انظر: د.نادیة رمسیس فرح : النمو السكاني والفوارق االجتماعیة االقتصادیة  في العالم 

 .١٩٨٤، اكتوبر، ٣ر، العددالعربي ، مجلة فك
 للتزاید الذاتي والنمو الخصوبة معدالت وإرتفاع الطبیعیة، البیئة على والجور الفقر من مزیدا ذلك یؤدي ١٦

 السوق، حاجة عن زائدة بطاقات الدفع إلزدیاد وذلك  بالتالي، البطالة معدالت وارتفاع مرتفعة بمعدالت السكاني
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لذلك فإن أولویة الـدول النامیـة تنصـرف بشـكل كبیـر إلـى محاولـة إسـتخدام المـوارد 

ــة والمحـــــدودة فـــــي اشـــــباع الحاجـــــات األساســـــیة، والقضـــــاء علـــــى الفقـــــر أو  المتاحـــ

، ومـــن ثــم تتراجـــع اإلهتمامـــات مـــنهج الطعـــام أوالالتخفیــف مـــن حدتــه، أي إتبـــاع 

  ١٧كلیة.البیئیة لتحتل مساحة صغیرة من إهتمامتها ال

  الجدل حول تأثیر الزیادة السكانیة على التنمیة – ٢

أنصــار أفكــار كــان هنــاك جــدل بــین أصــحاب النظــرة التشــاؤمیة للزیــادة الســكانیة (

  ١٨وأصحاب اإلتجاه التنموي). مالتوس

 إسـتمرار فـي األساسـي السـبب أن الحدیثـة، المالتوسیة المدرسة أنصار حیث یرى 

 أسـرع بمعـدل السـكان تزایـد مـا فـإذا السریع، السكاني التزاید إلى یعود التخلف واقع

 االســـتهالك، زیـــادة الـــى تـــؤدي ســـوف الزیـــادة تلـــك فـــان المـــوارد زیـــادة معـــدل مـــن

وبالتــالى إلــى ضــعف قــدرات  المجتمــع اإلدخاریــة، ویتســبب ضــعف اإلدخــار فـــي 

ضــعف اإلســتثمارات، وضــألة تكــوین رؤوس األمــوال، ممــا یــؤدي فــي النهایــة إلــى 

  ضعف اإلنتاج واستمرار واقع الفقر والتخلف.

یعتقـــدون أیضـــا  أن أي إرتفـــاع طفیـــف فــــي الـــدخل یـــؤدي إلـــى زیـــادة الخصــــوبة  

ولــیس تقلیلهــا ، وبالتــالي یعجـــل مــن زیــادة النمــو الســـكاني، ممــا یحــدث تأكــل فـــي 

الزیــادات الداخلیــة ممــا یــدخل الــدول الفقیــرة  فــي حلقــة مفرغــة مــن التخلــف والفقــر، 
                                                                                                                                                 

 السلع على الطلب زیادة وأیضا العمل، فرص خلق على القدرة عدم وبالتالي التأھیل، بعدم تتصف والتي
 .التحمل على البیئة قدرة یفوق بما والخدمات

د.السید احمد عبد الخالق : السیاسات البیئیة والتجارة الدولیة ،دراسة تحلیلیة للتاثیر المتبادل بین السیاسات  ١٧
 .١٦، بدون سنة نشر ،ص ٢الجدیدة،المنصورة، طالبیئیة والتجارة الدولیة، مكتبة الجالء 

إتجاه یدعم أولویة التنمیة، و أیضا قدرة االنسان من خالل تقدمھ التكنولوجي على مواجھة مشاكلھ حتى  ١٨
 نقص الموارد.
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من وجهة نظرهم  الیكون  عن طریق زیـادة مسـتوى الـدخول ألن مـا یحقـق والحل 

الهـــدف المنشـــود هـــو تبنـــي حزمـــة مـــن اإلجـــراءات والسیاســـات الحازمـــة لسیاســـات 

  تنظیم االسرة.

ــــة  ن كــــان  الیوجــــد إخــــتالف بــــین أصــــحاب االتجــــاه التنمــــوي، وأنصــــار  النظری وإ

ع ومسـتویات التنمیـة، إال أن توسیة في وجود عالقة بـین النمـو السـكاني السـریلالما

اصحاب اإلتجاه التنموي یعكسون سبب العالقة، فبینما یـرى المالتسـیون الجـدد أن 

، یــرى التنمویــون أن  ( أو مســبب لــه)النمــو الســكاني الســریع هــو ســبب التخلــف 

التخلــف هــو الســبب فــي ظهــور المشــكلة الســكانیة، أي یعتقــد التنمــوین أن التخلــف 

هـــو ســـبب ظهـــور الزیـــادة  الســـكانیة الســـریعة فـــي العـــالم الثالـــث، أي هـــي نتیجـــة 

  ولیست سببا للفقر.

ویدلل أصحاب اإلتجاه التنموي على مقولتهم هذه من خالل إسـتقراء واقـع التجربـة 

إنتشــار التصــنیع،  العشــرین فمــع  ة مــن خــالل القــرن التاســع عشــر، والقــرناألوربیــ

رتفاع مستویات الدخول انخفضـت مسـتویات الخصـوبة تلقائیـا، وبـدون اإلسـتعانة  وإ

بــین ارتفــاع  ١٩بوســائل تنظــیم االســرة الحدیثــة، وتــربط مدرســة التحــول الــدیموجرافي

نخفــاض مســتویات النمــو الســكاني بطر  یقــة مباشــرة، وبالتــالي مســتویات الــدخول، وإ

الینتظـــر أصـــحاب تلـــك المدرســـة نجاحـــا كبیـــرا مـــن سیاســـات تنظـــیم االســـرة إذا لـــم 

                                                             
دیموجرافي على الدراسة العلمیة للسكان وھو مصطلح مكون من كلمتین  Demographyیطلق مصطلح ١٩

و تعني كتابة ویقصد بھا الكتابة عند الناس    Grapyوتعني الناس ، والثانیة كلمة   DEMOذات اصل یوناني 
  -نقال عن: 

  .٢٤،ص٢٠٠٢د .محمد شفیق: دراسات في التنمیة االقتصادیة،المكتب الجامعي، االسكندریة ،
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یســـبقها نمـــو اقتصـــادي یـــؤدي الـــى  إرتفـــاع  مســـتویات الـــدخول الـــى درجـــة تحفـــز 

   ٢٠األسر لتبني تلك السیاسات  عن إختیار وطواعیة.

  االقتصادیة التنمیة تأثیر الزیادة السكانیةالمطلب الثاني: 

للنمـــو الســـكاني أثـــار عدیـــدة علـــي عـــدد مـــن عناصـــر التنمیـــة االقتصـــادیة ولـــه   

تــأثیرات مباشــرة وغیــر مباشــرة علــي االقتصــاد وتقدمــه وقــد تكــون إیجابیــة أوســلبیة 

بحسب إدارة الموارد البشریة فـي المجتمـع، وفـي العصـر الحاضـر أصـبح االهتمـام 

جتمعــــات التــــي تســــعى نحــــو نمــــو شــــامل بـــالموارد البشــــریة عالمــــة فارقــــة لــــدى الم

قتصــــادیة علــــي تنمیــــة قتصــــادیین بــــالموارد اإلهتمــــام اإلإومتمیــــز، فكــــان مصــــب 

العنصـــر البشـــرى والتخطـــیط لـــه یفـــوق االهتمـــام بـــالموارد الطبیعیـــة التـــي كـــان لهـــا 

فــي الفتــرات الســابقة، ویجمــع التنمویــون علــي أن عناصــر التنمیــة  كبــرنصــیب األال

ن المـــــوارد الطبیعیــــــة والمـــــوارد البشـــــریة ویضـــــیف بعــــــض قتصـــــادیة تتكـــــون مـــــاإل

  االقتصادیین عنصرًا مكمال وهو الموارد المصنعة.

سـتفادة الكاملــة مـن جملــة المــوارد تفـاق بــین االقتصـادیین علــي أنـه ال یمكــن اإلواإل

الطبیعیــــة إال بعــــد تهیئــــة المــــوارد البشــــریة وتأهیلهــــا التأهیــــل المناســــب ولعــــل هــــذه 

نقـــــاط االفتـــــراق عنـــــد مـــــن یؤیـــــد تنمیـــــة المـــــوارد البشـــــریة أو المســـــألة هـــــي إحـــــدى 

  ٢١العكس.

                                                             
  . ٣١ص  -٢٩د. احمد السید النجار :السكان والتنمیة في مصر ، مرجع سابق ، ص –د.داوود مرقس  ٢٠

 .١٩٨٥د.إبراھیم العیسوي : إنفجار سكاني أم ازمة تنمیة ، دار المستقبل العربي ، بیروت  ،  -وإنظر أیضا  : 
د . عبد هللا بن محمد الرزین: اآلثار االقتصادیة للنمو السكاني على القوى العاملة،  المجلة المصریة   -٢١

  - ١٩٩، ص  ٢٠٠٢،العدد الثاني  ٢٦نصورة، المجلد للدراسات التجاریة ، كلیة التجارة، جامعة المنصورة،الم
  .٢٠٠ص 
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ـــع أن یســـــتمر عــــدد ســـــكان العـــــالم فـــــي النمــــو واســـــتنادا إلـــــى معامـــــل  ومــــن المتوقــ

طفــال  ٢.١الخصـوبة المتوســط، الــذي یفتــرض وجــود خصـوبة بمعــدل إحــالل قــدره 

 ٢٠٤٣ملیـــار نســـمة فـــي عـــام  ٩للمــرأة، یتوقـــع أن یصـــل عـــدد ســـكان العـــالم إلـــى 

  . ٢٠٥٠ملیار نسمة في عام  ٩.٣و

غیـــــر أن حجـــــم الســـــكان علـــــى المـــــدى الطویـــــل حســـــاس للتغیـــــرات الصـــــغیرة فـــــي 

مســــتویات الخصــــوبة. فعلــــي ســــبیل المثــــال، یســــفر معامــــل الخصــــوبة المنخفضــــة 

(حیث تقل الخصوبة بمقدار نصف طفل عن معامـل معـدل الخصـوبة المتوسـط)، 

. وعلـــى ٢٠٥٠مة فــي عـــام نســـ ملیـــار ٣.٩عــن انخفـــاض فــي عـــدد الســـكان إلــى 

النقیض من ذلـك، یـؤدي سـیناریو للخصـوبة المرتفعـة یفتـرض معـدل خصـوبة یزیـد 

بمقدار نصف طفل عن معامل معدل الخصـوبة المتوسـط إلـى زیـادة عـدد السـكان 

   ٢٢. ٢٠٥٠ملیار نسمة في عام  ١٠.٩إلى 

  

  

  

  

  

                                                             
إدارة الشؤون االقتصادیة واالجتماعیة( شعبة السكان): السكان والبیئة والتنمیة،التقریر  -األمم المتحدة ٢٢

  .٧،ص٢٠٠١الموجز، نیویورك، 
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  ) المعالم األساسیة لسكان العالم٣الجدول رقم (

 عدد السكان السنة

 ملیار نسمة واحد ١٨٤٠

 ملیار نسمة٢ سنة) ١٢٣(بعد  ١٩٢٧في 

 ملیارات نسمة٣ سنة) ٣٣(بعد  ١٩٦٠في 

 ملیارات نسمة ٤ سنة) ١٤(بعد  ١٩٧٤في 

 ملیار نسمة ٥ سنة) ١٣( بعد  ١٩٨٧في 

 ملیار نسمة ٦ سنة) ١٢(بعد  ١٩٩٩في 

  ویمكن أن یصل عدد سكان العالم إلى 

 ملیار نسمة ٨ ٢٠٢٦في المتوقع  أن یصل 

 ملیار نسمة ٩ ٢٠٤٣المتوقع  أن یصل في 

  

المصـــــدر: األمـــــم المتحـــــدة إدارة الشـــــؤون االقتصـــــادیة واالجتماعیـــــة( شـــــعبة 

  . ٧،ص٢٠٠١السكان): السكان والبیئة والتنمیة،التقریر الموجز، نیویورك، 

 النـامي، العـالم فـي موجـود الیـوم العـالم فـي السـكانیة الزیـادة من%  ٨٠ حوالي إن

 فـــي منهـــا%  ٩٠ ستصـــبح الزیـــادة فـــأن المســـتقبل القریـــب عـــن التوقعـــات وحســـب

ن النــــامي، العــــالم تكــــالیف  )ســــكاني كنمــــو أو بــــالمطلق ســــواء( الزیــــادة لهــــذه وإ
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جتماعیــة وبیئیــة إقتصــادیة،  النامیــة الــدول مســیرة وتكبــل تعرقــل قــد جــدا باهظــة وإ

  ٢٣ والتنمیة. النمو تحقیق إلى

  البیئة  علىمدن الحجم سكان  تأثیر – ٢

تتســــــــم العالقــــــــات بــــــــین حجــــــــم عــــــــدد ســــــــكان المــــــــدن ، مــــــــن جهــــــــة واألضــــــــرار 

ـــــــــــص  ـــــــــــري فهمهـــــــــــا نق ـــــــــــدها ویعت البیئیـــــــــــة مـــــــــــن جهـــــــــــة أخـــــــــــرى بتعـــــــــــددها وتعق

  فـــــــــاألثر البیئـــــــــي  لزیـــــــــادة حجـــــــــم المـــــــــدن یعـــــــــد ســـــــــلبیا بشـــــــــكل عـــــــــام ،٢٤شـــــــــدید

ویعتقــــــــــد أنـــــــــــه كلمـــــــــــا كانـــــــــــت المدینـــــــــــة أكبـــــــــــر زاد النصـــــــــــیب الفـــــــــــردي مـــــــــــن  ،

التكـــــــــــــالیف أو األضـــــــــــــرار البیئیـــــــــــــة. غیـــــــــــــر أن ثمـــــــــــــة عـــــــــــــددا مـــــــــــــن األمـــــــــــــور 

ینبغــــــــي االنتبــــــــاه لهــــــــا. فحیــــــــث أن مــــــــا یعتــــــــد بــــــــه فــــــــي نهایــــــــة المطــــــــاق لــــــــیس 

ـــــــاتج بــــــــــل مقـــــــــدار هـــــــــذا التلـــــــــوث المنـــــــــتج منقوصــــــــــا  هـــــــــو مقـــــــــدار التلـــــــــوث النــ

المهـــــــــم اإلشـــــــــارة إلـــــــــى أن ثمـــــــــة مجـــــــــال منـــــــــه مقـــــــــدار التلـــــــــوث المـــــــــزال، فمـــــــــن 

ـــــــي الحـــــــد مـــــــن التلـــــــوث فیمـــــــا یتعلـــــــق بعـــــــدد مـــــــن  ـــــــق وفـــــــورات النطـــــــاق ف لتحقی

  الملوثات (مثل النفایات الصلبة والتلوث المائي). 

قتصاد في المـوارد مقارنـة بالمـدن األصـغر؛ كما أن المدن الكبرى تتسم عموما باإل

ســـتخدام وســـائل النقـــل إلفهـــي فـــي العـــادة أكثـــر كثافـــة؛ ومهیـــأة علـــى نحـــو أفضـــل 

                                                             
 – ٨٥مرجع سابق ،ص، النامیة الدول في السكاني لالنفجار االقتصادیة التكالیف: صالح یحیى لورنسد  ٢٣
  .٨٦ص
٢٤           Prud’homme, Remy: On the economic role of cities. Paper prepared for the 

Conference on Cities and the New Global Economy. Government of Australia and 
the Organisation for Economic  Cooperation and Development. Melbourne, 
Australia, 20-23 November,1994.                                           
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العمومیـــة كمـــا أنهـــا تضـــم قـــدرا أكبـــر مـــن المجمعـــات الســـكنیة، وتســـتهلك بالتـــالي 

وأخیرا وبما أن تشـتت السـكان یرافقـه  ،معدال فردیا أقل من حیث األراضي والطاقة

ارتفــاع فــي حركــة النقــل، فإنــه مــن الممكــن علــى مــا یعتقــد الحــد مــن اآلثــار البیئیــة 

لـــى ســـبیل المثـــال، اســـتهالك الوقـــود األحفـــوري وانبعاثــــات الناجمـــة عـــن النقـــل (ع

غـــازات الدفیئـــة وتلـــوث الهـــواء) بزیـــادة تركیـــز الســـكان فـــي عـــدد قلیـــل مـــن المـــدن 

  الكبرى.

ویشــیر القــدر المحــدود مــن المعلومــات المتــوفرة بشــأن تــوفیر المیــاه وخــدمات جمــع 

 ،٢٥ئیــة حــادةالنفایــات فــي المــدن األصــغر حجمــا إلــى أن أغلبهــا یعــاني مشــاكل بی

وقــد ال ینطــوي هــذا األمــر علــى أیــة مفاجــأة علــى اعتبــار أن المــدن األكبــر حجمــا 

تكـون فــي العـادة أكثــر ازدهـارا وتنــال قـدرا أكبــر مـن المــوارد واالهتمـام الحكــومیین. 

وفــــي معظــــم المراكــــز الحضــــریة األفریقیــــة األصــــغر، علــــى ســــبیل المثــــال، تفتقــــر 

ان تــوفیر مــا یكفــي مــن المیــاه والتصــحاح الســلطات المحلیــة إلــى القــدرة علــى ضــم

وخــدمات جمـــع النفایـــات. وثمــة قـــدر أكبـــر بكثیـــر مــن الوثـــائق المتعلقـــة بالمشـــاكل 

                                                             
 التركز ھذا لكن تركزھم؛ معدل وارتفاع السكان عدد بفعل تتفاقم للمدن البیئیة المشاكل أن یفترض ما وغالبا ٢٥
 المناطق في التجاریة واألعمال السكان تركز ألن. ةالمحتمل الفرص من عددا األمر واقع في یتیح ذاتھ حد في

 الصحي والصرف والمجاري المیاه ضخ بأنابیب حدة على بنایة كل تزوید تكالیف كبیر بشكل یحد الحضریة
 على الطلب نسبة من عادة یحد نحو على السكان تركز إلى المدن تؤدي ذلك، على وعالوة. والكھرباء والطرق

 المساحة فإن. قیمة أراض على یأتي الحضري االمتداد أن من فبالرغم. السكان ھؤالء بعدد بالمقارنة األراضي
. الدول تلك في للیابسة اإلجمالیة المساحة من المائة في ١ عن تقل الدول معظم في والبلدات المدن تشغلھا التي
 تحتویھم أن یمكن نسمة بالیین ٣ عددھم یناھز الذین الحالیین الحضریة العالم مناطق سكان فإن األمر، واقع وفي

 السكانیة للكثافة مماثلة كثافة بمعدالت – تقریبا ُعمان أو السنغال حجم أي – مربع كیلومتر ٢٠٠ ٠٠٠ مساحة
  -. لمزید  من التفاصیل إنظر:األوروبیة المدن من عدد في السكانیة المناطق أواسط في

             Hardoy, Jorge E., Diana Mitlin and David E. Satterthwaite : Environmental 
Problems in an Urbanizing World: Finding solutions for city problems in Africa, Asia 
and Latin America. London: EarthscanPublications,2001,p470.                                    
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البیئیـة فـي المـدن الكبـرى فـي آسـیا، ویرجـع ذلـك فـي جانـب منـه إلـى نـدرة البیانــات 

اإلحصائیة عن جودة السـكن وتـوفیر المیـاه والصـرف الصـحي فیمـا یتعلـق بفـرادى 

الحضــریة. غیــر أن عــددا مــن الدراســات المســتقلة یــوفر أمثلــة عــن أوجــه المراكــز 

الــنقص الخطیـــرة فــي الهیكـــل األساســـي والخــدمات الحضـــریة فــي المـــدن األصـــغر 

  ٢٦.الهند دولة مثل حجما في

وثمــة أیضــا دراســات متعلقــة بعــدد مــن المــدن األصــغر فــي أمریكــا الالتینیــة تبــین 

وتبـین إحــدى تلـك الدراســات  ، ٢٧الصـحيأوجـه الـنقص فــي تـوفیر المیـاه والصــرف 

الموجـودة بمحـاذاة المنـاطق الزراعیـة المتاخمـة ” المدن السریعة النمـو“وموضوعها 

للغابـــات فـــي البرازیـــل، أن المشـــاكل البیئیـــة مـــن المحتمـــل أن تكـــون خطیـــرة بشـــكل 

خاص في المدن التي تنمو علـى نحـو شـدید السـرعة فـي المنـاطق المأهولـة حـدیثا 

نـــادر أن تكـــون هنالــــك مؤسســـة حكومیـــة بوســـعها إدارة النمـــو الســــریع ألنـــه مـــن ال

یــؤثر النمــو الســكاني فــي التركــز ، كمــا ٢٨تســتلزمه الصــحة البیئیــة وكفالــة تــوفیر مــا

                                                             
٢٦ Ghosh, A., S. S. Ahmad and Shipra Maitra : Basic Services for Urban Poor: A 

Study of Baroda,       Bhilwara, Sambalpur and Siliguri. Urban Studies Series No. 3. 
New Delhi, India: Institute of Social Sciences and Concept Publishing Company, 
1994,p305; and Aegisson, Gunnar : Building Civil Society: Starting with the Basics, 
One World Action, London,2001 , p32. 

  
٢٧        Foronda, Maria Elena :Chimbote’s Local Agenda 21: initiatives to support its 

development and implementation. Environment and Urbanization, vol. 10, No. 1 
October,1998 ,p129–p147.                                           

 
 النمو وسیتركز. والعشرین ديالحا القرن في الدیمغرافیة اإلتجاھات أھم من واحدا التمدین سیشكل حیث٢٨

 سریعا النمو ،وسیكون الحضریة العالم مناطق في تقریبا بأكملھ ٢٠٣٠-٢٠٠٠ الفترة خالل المتوقع السكاني
 الفترة خالل سنویا المائة في ٢.٣ معدلھ یبلغ بحیث نموا، المناطق ألقل الحضریة النطاقات في خاص بشكل

 سكان من متزایدا عددا ستستوعب الحضریة المناطق أن ومع. سنة ٣٠ مدتھا تضاعف فترة وفق ٢٠٣٠-٢٠٠٠
 ٤.٣ سوى یقطن لم ،٢٠٠٠ عام في( ضئیلة تزال ال الكبر البالغة الحضریة التجمعات قاطني نسبة فإن العالم،

 الصغیرة المدن قاطني نسبة تعد وبالمقابل،). أكثر أو نسمة مالیین عشرة ذات مدن في العالم سكان من المائة في
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المكـاني للســكان والصـناعة والتجــارة والمركبـات واســتهالك الطاقـة واســتخدام المیــاه 

فراز النفایات وفي ضغوط بیئیة أخرى     ٢٩.وإ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                                                                                                                 

 یقل مدن في یعیشون العالم سكان من المائة في ٢٨.٥ أن قدر ٢٠٠٠ عام في( بكثیر أعلى العالم سكان بین من
  -لمزید من التفاصیل إنظر:) .نسمة الملیون عن سكانھا

 Browder, John D., and Brian J. Godfrey  :Rainforest Cities: Urbanization, 
Development and Globalization of the Brazilian Amazon. New York: Columbia 
University Press,1997, p68 - p69.                                       

  .٥٤األمم المتحدة: التقریر الموجز ، مرجع سابق،ص ٢٩
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  المبحث الثاني: النمط اإلستهالكي المسرف

  تمهید

 ،اإلقتصــادیة الالزمــة للتنمیــة المســرف علــى المــوارد ٣٠یــؤثر الــنمط االســتهالكي  

ســـتدامة العملیـــة المـــوارد اإلقتصـــادیة الالزمـــة إل بجـــالء علـــى هـــذا التـــأثیرویتضـــح 

تــأثیر هــذا حیــث یــنعكس  الطاقــة،  مــوارد التنمویــة، الســیما أهــم تلــك المــوارد وهــو

ـــنمط علـــى مـــدى إســـتمراریة اإلعتمـــاد علـــى الوقـــود االحفـــوري كمصـــدر رئیســـي  ال

للطاقة الذي یعتبر مصدرا غیر متجدد، ومـدى تعـرض اإلقتصـاد العـالمي ألزمـات 

  .یضا على مدى استدامة التنمیةأفي قطاع الطاقة وتقلبات أسعارها و 

(  واعیـــة اختیـــار كعملیـــة التنمیـــة عملیـــة نأ مؤداهـــا حقیقـــة لـــىإ هنـــا التنبـــه یجـــب

 والمســــتقبل القریــــب المســــتقبل فــــى واالســــتهالك الحــــالى، اإلســــتهالك بــــین إختیــــار

 وصــعوبة المــوارد، نــدرة البعیــد، یــزداد األمــر صــعوبة فــي إســتدامتها فــي ظــل زیــادة

 تـــزداد ،حیـــث"  صـــعوبة أكثــر إختیـــارات مواجهـــة والتـــي تقتضــى  علیهـــا الحصــول

  . البدیلة الفرص تكلفة وتزداد اإلختیار، أخطاء نفقة

                                                             
یة، الجزئیَّة االقتصادیة النظریة جوانب أحد االستھالك یُعدُّ  ٣٠ ِّ  االقتصادي، للنشاط األساس المحرِّك ویَُعد والكل

َع استخدام عن عبارة ھو واالستھالك .اإلنتاج على والباِعثَ  ل غبات الحاجات إشباع أْجل من والخدمات السِّ  والرَّ
  " .االقتصاد لعلم الِعْلمي األساس ھي االستھالك نظریة أنَّ " : "بانفیلد" بعض اإلقتصادیین مثل یرىو  .اإلنسانیة

 األنجلو مكتبة مسیحة، وھیب: ترجمة ،"االْقتصادیَّة أصول" :مارشال لفردأ -لمزید من التفاصیل إنظر: 
  ،المستھلك لسلوك اإلسالمیة الرؤیة :الرماني محمد بن زید.د -نقال عن: .١٣٩ص م،١٩٥٢ القاھرة، المصریَّة،

iefpedia.com 
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 سـلیمة مجموعـة وجـود تتطلـب  حـدة أكثـر نـدرة ظـل وفـى  الیوم التنمیة فإن لذلك 

ــــارات والتــــي مــــن أهمهــــا مواجهــــة الــــنمط مــــن المســــرف للمــــوارد  اإلســــتهالكي الخی

  اإلقتصادیة.

  اإلستهالكي النمط مؤثرة في تشكیلول:العوامل الالمطلب األ 

  تمهید

ذاتـه  المسـتهلك سـلوك أهمهـا سـكانالـنمط االسـتهالكي للهناك عـدة عوامـل تشـكل 

واإلجتماعیـــة، إلـــى جانـــب تـــأثیر الطبیعـــة  اإلقتصـــادیة ومـــا یـــؤثر فیـــه مـــن عوامـــل

  اإلقتصادیة ذاتها للمجتمع سواء كانت متقدمة أم نامیة.

إلـــى جانـــب ذلـــك فـــإن مـــا تتخـــذه الـــدول علـــى اخـــتالف وضـــعها اإلقتصـــادي مـــن 

ؤثر على ذلك النمط، ویعتبر الـدعم المقـدم مـن جانـب خطوات وتدابیر إقتصادیة ت

ــــدعم  مــــن  ــــتج عــــن هــــذا ال معظــــم دول العــــالم ألســــعار الوقــــود األحفــــوري، ومــــا ن

ســلوكیات إســتهالكیة مســرفة،هي مــن أهــم األســباب  التــي أثــرت ســلبا علــى الــنمط 

االســتهالكي، فــأدت إلــى تســارع معــدل نفــاد الوقــود االحفــوري ممــا انعكــس  بشــكل 

ى عملیــة التنمیــة بشــقیها  اإلقتصــادي واإلجتمــاعي، إلــى جانــب وجـــود خطیــر علــ

نتـائج أخـرى ترتبـت علـى هـذا الـنمط المسـرف مثـل التـأثیر السـلبي علـى البیئـة ومــا 

  أدى إلیه هذا التأثیر من تغیر في المناخ. 
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ا المســتهلك، یؤدِّیهــا التــي الوظیفــة حقیقــة وفهــم ٣١المســتهلك ســلوك تعــد دراســة  أمــرً

االقتصــادیة، ومنهــا تأثیرهــا علــى  والمشــكالت الظــواهر مــن كثیــرٍ  لتفســیر ضــروریا

ا اســتدامة مــدى  یمثلهــا التــي األهمیــة تلــك إلــى التنمیــة التــي نحــن بصــددها، ونظــرً

 الدراســات تعــددت فقــد للمجتمــع؛ االقتصــادیة الحیــاة فــي تــأثیره وخطــورة المســتهلك،

َ  إلـى والتوصـل سـلوكه،  تحلیـل إلـى هدفت التي السـلوك   هـذا حـول ومفـاهیم مبـادئ

  اإلستهالكي والمحدد لنوعیة النمط اإلستهالكي.

وهنــاك عوامــل تـــؤثر بشــكل كبیـــر علــى هــذا الـــنمط وتحــدد طبیعتـــه إذا مــا كانـــت  

مســــرفة أو رشــــیدة، و تتعـــــدد هــــذه المـــــؤثرات مــــا بـــــین اإلقتصــــادیة  واإلجتماعیـــــة 

كیات األفــراد، فعلـــى والثقافیــة للمجتمعــات، ممــا یــنعكس ســـلبا أو إیجابــا علــى ســلو 

ســبیل المثــال بزیــادة الــدخول و تقــدم التكنولوجیــا زادت الســلع المتاحــة لإلســتهالك، 

وبمــرور الوقــت أصــبح أمــام المســتهلك خیــارات عدیــدة نتیجــة التزایــد المســتمر فــي 

    ٣٢.كمیات و نوعیات تلك السلع المتاحة  لإلستهالك

وبعــــــض المتغیــــــرات  ممــــــا یشــــــكل نوعــــــا مــــــن العالقــــــة بــــــین الــــــوعي االســــــتهالكي

اإلقتصـــادیة و اإلجتماعیــــة، ویتشــــكل الــــوعي االســـتهالكي لــــدى المســــتهلكین مــــن 

خـــالل متغیـــرات كثیـــرة بعضـــها یتعلـــق بخصـــائص هـــؤالء المســـتهلكین أنفســـهم، و 
                                                             

َْسلكھ الذي السُّلوك: "أنھ: منھا المستھلك، لسلوك تعریفات عدَّة ھناك :المستھلك سلوك ٣١  تخطیط في الفرد ی
  استھالكھا. أخیًرا ثم السلعة، وشراء

 Runyon - Consumer Behavior, Charle Merrill - Publishing :إنظر التفاصیل من لمزید 
Company, 1980, p 48.                                                                                              

د.عبد العزیز بن محمد الشعیبى د.جالل عبد الفتاح المالح: دراسة تحلیلیة ألثر الوعى االستھالكي فى حمایة  ٣٢
 -االحساء–واألغذیة،جامعة الملك فیصل كلیة العلوم الزراعیة -المستھلك،قسم االقتصاد واإلرشاد الزراعى

 -نقال عن ١المملكة العربیة السعودیة  ، ص
www.kfu.edu.sa/ar/Deans/Research/Documents/1015.pdf  

١٠/٧/٢٠١٤ 
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بعضها یتعلق بالبیئـة التـي یعیشـون فیهـا، وال شـك أن مـن أهـم المتغیـرات الخاصـة 

ــــــوعي االســــــتهالكي لهــــــم هــــــي تلــــــ ك الخصــــــائص اإلقتصــــــادیة و التــــــي تشــــــكل ال

  ٣٣.اإلجتماعیة لهؤالء المستهلكین

  الطاقة اإلستیعابیة للبیئة -أوال :

هنـــاك مقـــدرة للبیئـــة فـــي القیـــام بوظائفهـــا مـــن حیـــث إمـــدادنا بـــالموارد والقـــدرة علـــى 

ــــد نفســــها وتعــــویض مــــا یتلــــف منهــــا، هــــذا بالنســــبة لمواردهــــا المتجــــددة أمــــا  تجدی

ن   إتسم بالضخامة إال أنه محدود. المحدودة فلها قدر محدود، وإ

  ویطلق على قدرة البیئة على القیام بظائفها بشكل مستدام بالطاقة اإلستیعابیة 

  Carrying capacityالطاقة اإلستیعابیة 

منـذ زمــن ومصــطلح القــدرة اإلســتیعابیة معــروف لعلمــاء البیئــة، كمــا أصــبح منتشــرا 

أو یشــیر إلــى الحــد األقصــى  حتــى بــین األوســاط األخــرى غیــر البیئیــة، ویقصــد بــه

لعـــدد البشـــر علـــى األرض الـــذى یمكـــن أن یســـتفید مـــن مـــوارد البیئـــة علـــى المـــدى 

 ٣٤.الطویل دون اإلضرار بالبیئة ذاتها

،  مــن دون الحــاق ضــرر بالبیئــةوالعبــارة التــي یتمحــور حولهــا اإلصــطالح هــي 

إلـــى  فمــع إزدیــاد  عـــدد الســكان بشــكل هندســـي ( متوالیــة هندســیة )،  یـــؤدي ذلــك

                                                             
 . ٦المرجع السابق :ص ٣٣
 ١٩٩٨مو السكاني والبیئة وإعادة النظر في إنعكاساتھ على اإلستدامة ، نسخة ینایر ألبرت بارتلیت : الن ٣٤

 - ٥، ص  ١٦، المجلد  ١٩٩٤سبتمبر  ١المنقحة عن الورقة التي نشرت في مجلة السكان والبیئة ، العدد 
 -. نقال عن: ٣٥ص

http/www.stanford.edu/Jsweeny/paper/population/20Economices.pdf  
 ٣/٤/٢٠١٤ بتاریخ
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وضــع ضــغوط  كبیــرة علــى البیئــة  فــي شــكل إســتخدام مفــرط لألراضــي الصــالحة 

للزراعـــة، والمیـــاه والطاقـــة والمـــوارد البیولوجیـــة لتـــوفیر إمـــدادات كافیـــة مـــن المـــواد 

الغذائیة، وذلك لسـد اإلحتیـاج الغـذائي المتزایـد للسـكان، وهـذا بخـالف اإلحتیاجـات 

فــي مشــكلة الــنمط اإلســتهالكي وكیفیــة  األخــرى، وذلــك یــدفعنا الــى التفكیــر بعمــق

ـــــة القطاعـــــات  ـــــق إعـــــادة هیكل ـــــاد المـــــوارد وحمایتهـــــا عـــــن طری معالجـــــة مشـــــكلة نف

  اإلقتصادیة لتصبح مستدامة بیئیا.

  طبیعة اإلستهالك –ثانیا :

  إقتصادي كمتغیر اإلستهالك - ١

ــــدخل مكونــــات أحــــد اإلســــتهالك یعتبــــر ــــد كمــــا ألي القــــومي ٣٥ال ــــه بل  أهــــم أحــــد أن

ـــــة مؤشـــــرات ـــــث الرفاهی ـــــوم تتجـــــه الدراســـــات حی  اإلســـــتهالك محـــــددات لمعرفـــــة الی

 أو تنمیــــة والتقالیــــد فـــي العـــادات دور علــــى التعـــرف ثــــم واإلجتماعیـــة االقتصـــادیة

 اإلســتهالك، لخدمــة العــادات هــذه مــن االســتفادة یمكــن وهــل االســتهالك، تخفــیض

ا والتنمیة   .معً

  إجتماعي كمتغیر اإلستهالك:  - ٢

                                                             
 زاد وإذا االدخار ینقص االستھالك ازداد إذا أي ستھالكلإل معاكس وھو الدخل من الثاني الجزء ھو االدخار ٣٥

 النحو على والدخل ستھالكاإل بین العالقة تبسیط ویمكن ،المستقبل استھالك یزداد ثم االستثمار یزداد االدخار
 یستخدم ال الذي الجزء أما ستھالك،اإل تعبیر والخدمات السلع على الجاري العائلي االنفاق على یطلق: التالي
 للسلع المخصص والجزء بھ التصرف الممكن الجاري الدخل بین الفرق ھو: دخاراإل إذن. دخاراإل علیھ فیطلق

   -. لمزید من التفاصیل:االستھالكیة
  المریخ، دار الرحمن، عبد الفتاح عبد ترجمة الكلي، قتصاداإل: استروب رجارد جوارتیني جیمسإنظر 

  .٢٧٣،ص ١٩٨٨الریاض،
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 قضـیة فـي الراهنـة الظـروف فـي تمعـاتلمجوا الشعوب تواجه التي القضایا أهم إن

 عــــادات تــــدویل خــــالل مــــن بســــیطة بأشــــكال بــــدأت والتقالیــــد وقــــد العــــادات تــــدویل

ـــه بمـــا العولمـــة توجهـــات كمـــا أن  ،٣٦ســـتهالكاإل  اإلنتـــاج أنمـــاط توحیـــد مـــن تحمل

زالـــة والرســـوم  أنمـــاط توحیـــد علـــى تســـاعد الســـلع ســـوف علـــى المفروضـــة القیـــود وإ

  . اإلستهالك

 ورجـــال التجـــار ســـاعد ممـــا واإلنترنـــت والمعلوماتیـــة اإلتصـــال وســـائل ومـــع تطـــور

 لقـد االسـتهالك دفبه األسـواق فـي ونشـرها السـلع الرخیصـة على إستیراد األعمال

 وفــــي آلخـــر بلـــد مــــن عـــادات اإلســـتهالك انتقـــال علــــى االتصـــاالت ثـــورة شـــجعت

  ٣٧.اإلستهالكیة للعادات توحید شبه تجد سوف النهایة

ا متماثلـة األیـام مـن یـوم فـي تصبح سوف المتباینة االستهالك عادات لذا فإن  نظـرً

  .العالمیة األسواق جمیع في متماثلة سلع ، ونشر٣٨اإلنتاج وسائل لتوحید

 االقتصـــــــادیة بالعوامـــــــل اإلســـــــتهالك یتـــــــأثر هـــــــل: نفســـــــه یطـــــــرح الـــــــذي فالســـــــؤال

مجتمــع؟  بكــل خاصــة اســتهالكیة أنمــاط المحافظــة  علــى یمكــن وهــل واإلجتماعیــة

                                                             
 بدأت االنتشار ھذا خالل ومن واألقالیم المدن كافة في فروعھا بنشر بدأت الجنسیات متعددة فالشركات ٣٦
 في سواء المحلي االستھالك بدأ وبذلك الشركات ھذه تقدمھا التي األزیاء وتلبس األطعمة تستھلك تمعاتلمجا

 في تبھتشا قد العالم في الكبرى المدن من%  ٢٠ تشاھد أنك لدرجة یتأثر األلبسة أو األحذیة أو األغذیة مجال
 الجمركیة الرسوم وتوحید التعامل إجراءات لتوحید العالمیة التجارة منظمة توجھ إلى باإلضافة ،استھالكھا أنماط

 األسواق في اتھمنتجا ونشر ىالكبر الشركات سیطرة على یساعد الذي األمر والخدمات السلع تبادل وحریة
  .تدریجي بشكل المحلیة العادات تزول وبذلك الستھالكھا األفراد یدفع مما رخیصة وبأسعار

 .٧صمرجع سابق ، والتنمیة ، ستھالكاإل: كنعان علي ٣٧
 والشركات اآلالت من محددة أنماط عتمادإ والیابانیة واألمریكیة الكبرى األوربیة الشركات استطاعت حیث ٣٨

 حتى أو والغذاء اللباس مجال في كانت سواء المنتجات ھذه باستھالك تلتزم والشعوب اآلالت ذهبھ تلتزم الصغیرة
 ).الصنع مسبق السكن( خاصة السكن مجال في
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واإلجتماعیـــة والتـــي تـــؤثر بـــدورها  اإلقتصـــادیة بالعوامـــل اإلســـتهالك یتـــأثر بـــالطبع

  على سلوك المستهلك .

  ٣٩العوامل المؤثرة على سلوك المستهلك -ثالثا:

ــع ســلوك المســتهلك، عنــد األْخــذ فــي االعتبــار  تســاعد النظریــة االقتصــادیة فــي توقُّ

الــدَّْخل واألســعار كمعــاییر لســلوك المســتهلك الشــرائي، كمــا أنَّ هنــاك عوامــَل غیــر 

ـــــر الكثیـــــر مـــــن الســـــلوك اإلإ ســـــتهالكي للفـــــرد، والتـــــي منهـــــا عوامـــــل قتصـــــادیة تفسِّ

بقـة اإلجتماعیـة، مثـل: انتمـاء الفـرد إلـى جماعـة مر إ زلـة جعیَّـة، والطَّ جتماعیـة، والمنْ

اني الـــذي  ـــط الحیـــاة، والتكـــوین الســـكَّ االجتماعیـــة، وكـــذلك عوامـــل ثقافیـــة، مثـــل: نمَ

ــــه الفــــرد، وأیًضــــا عوامــــل نفســــیة، مثــــل: االتجاهــــات والمواقــــف النفســــیة  یعــــیش فی

  والتعلم.

لِك بــدرجات متفاوتـة، ْ كأســلوب  بـل إنَّ هنـاك عوامــل أخـرى تــؤثِّر فـي ســلوك المسـته

وله ُ ا لنشاطاته الیومیة ولرغباته ومی     ٤٠.الحیاة الذي یقیس رُدود فْعل المستهلك وفقً

إن هذه الخصائص االجتماعیة واالقتصادیة التي تتعلَّق بـالظروف المحیطـة تـؤثِّر 

فــي مرحلــة مــا بــین تكــوین النیَّــة للشــراء، وعملیــة الشــراء الفعلیــة، وفــي نفــس الوقــت 

ـل المسـتهلِكین ودرجـات تأثیرهـا تتفاوت درجات التقـدی ر لهـذه العوامـل البیئیـة مـن ِقبَ

                                                             
 -  ١٤٦م، ص١٩٨٨د. عبدالھادي النجار، "مبادئ علم االقتصاد"، دار النھضة العربیة، القاھرة  -إنظر: ٣٩

ِّجاه االستھالك النھائي للقطاع العائلي"، معھد ١٥٠ ، و د. ماجدة إبراھیم سید فرج، "العوامل المحدِّدة لحجم وات
 .٣٦ - ١٢م، ص١٩٨٨التخطیط القومي، القاھرة، 

ِّر البیئیة العوامل أنَّ  من "زالتمان"و" والندور" من كلٌّ  َجھاستنتَ  ما ذلك ویؤكِّد ٤٠  المستھلك، سلوك في تؤث
ل   -لمزید من التفاصیل إنظر: -: .وإیجابًا سلبًا الشراء عملیة في وآرائھ اتجاھاتھ في وتتدخَّ

Zaltman and wallendor  : Consumer Behavior - Basic Findings and Management 
Implications, 2 Edition, John Wiley and Sons Inc., New York, 1983, p 445..  
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 السـكانیة واإلحصـائیة اإلقتصـادیة للخصـائص إنَّ  كـذلك و، على سلوك المسـتهلك

ا ا أثرً  واختیـار الشـراء، فـي الرغبـة أو النیَّـة تكـویُن  حیـث مـن الشـراء، قرار على كبیرً

    ٤١الشراء. ووقت السلعة،

سـتهالكي، مـن والقْدرة على التنبُّؤ بها تنعكس علـى السـلوك اإلإن الظروف البیئیة 

منطلق أنَّ هذه الظروف قد تُعتبر في نظر المسـتهلك متغیِّـراٍت أو عوامـَل إیجابیـًة 

أو سلبیة تؤثِّر علـى قـرار الشـراء، ومثـل هـذه المتغیِّـرات التغیُّـر فـي الـدَّْخل، وسـوق 

  ٤٢.ناطق الجغرافیةالعمل، والبطالة، واالختالف في خصائص الم

 الطبیعــــة إلــــى ویمكـــن القــــول أن العوامـــل المــــؤثرة علــــى الـــنمط اإلســــتهالكي تعـــود

 مـا یسـتهلك المتقـدم الشـمال دول فـي الفـرد أن نجـد ومنهـا للمجتمعات، اإلقتصادیة

فعلــى ســبیل المثــال  الفقیــرة، الجنــوب دول فــي الفــرد عــن ضــعفا عشــرین عــن یزیــد

وجد أن إستهالك أمریكـي واحـد مـن الطاقـة یماثـل مـا یسـتهلكه ثالثـة مـن الیابـانین 

و أ، أو ســـته مـــن المكســـكیین، أو ثالثـــة عشـــر صـــینیا أو خمســـة وثالثـــون هنـــدیا 

، ومـــع ٤٣مائـــة وثالثـــة وخمســـون بنجالدیشـــیا، أوأربعمائـــة وتســـعة وتســـعون إثیوبیـــا

قــة المتوقـــع للخمســین عامــا القادمــة فــي كــل مـــن النمــو المتزایــد فــي إســتخدام الطا
                                                             

٤١ Engel and Black Well - Consumer Behavior, 4th Edition, College Publishing,        
 New York, 1982, p 43 -p 45.                                                                                          
                                                                                       

َّھ حیث المحیطة؛ البیئة ظروف بتغیر یرتبط للمستھلكین اإلستھالكي النمط تكوین إن٤٢  نُموٍّ  حدوث حال في إن
َّعة؛ للظروف استعداًدا نفسھ بتنظیم المستھلك یبدأ العام المستوى على اقتصادي  أن نجد السبب ولھذا المتوق
ِّر المستھلك  ھذا ویؤكِّد .الظروف لھذه واتجاھاتھ آراؤه تْحِملھ ما ضوء على وظروفھ المستقبل أحداث في یؤث

ِ  ِمن الجانبَ  َر  على ینعكس المستھلكین لدى واآلراء االتجاھات تغیُّر إنَّ : بقولھ ،" وودز" البیئیة الظروف أث
َتھ مدى على تعتمد المستھلك اتجاھات إنَّ  حیث االستھالكي؛ سلوكھم ِق  لمزید -. :والمستقبلیة الحالیة بالظروف ث

  - :إنظر التفاصیل من
Woods : Consumer Behavior, Elsevier North - Holland, Inc., New York, 1981, p 259. 

د.مطانیوس مخول ، د.عدنان غانم: نظم االدارة البیئیة ودورھا في التنمیة المستدامة، مجلة جامعة دمشق  ٤٣
  .٤٢، ص ٢٠٠٩،العدد الثاني  ٢٥للعلوم االقتصادیة والقانونیة، المجلد 
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الــدول الصــناعیة والنامیــة، فــإن تلــك الزیــادة تكــاد تكــون نابعــة بشــكل أساســي مــن 

  تفاع معدل استخدام الطاقة للفرد.ر إ

وتتوقع إدارة الطاقة فـي الوالیـات المتحـدة والجماعـة الحكومیـة لتغیـر المنـاخ، أن   

ك الطاقـة مـرتبط بتغیـرات الثـروة ومسـتویات % من الزیادة المتوقعة في إسـتهال٨٦

% فقـــــط مـــــن تلـــــك ١٤المعیشـــــة، فـــــي حـــــین أن الزیـــــادة الســـــكانیة التســـــبب ســـــوى

  ٤٤.الزیادة

  للمجتمعات  اإلقتصادیة الطبیعة تأثیر رابعا:  

متقدمــة كانــت أم نامیــة علــى تكــوین الــنمط  الطبیعــة اإلقتصــادیة للمجتمعــاتتــؤثر 

ســوف تــؤثر علــى  اإلســتهالكي، مــن خــالل تحدیــد أولویــة تلبیــة اإلحتیاجــات والتــي

نمطهــم اإلســتهالكى ففــى البلــدان النامیــة تعتبــر تلبیــة الحاجــات االساســیة لســكانها 

هـــم إولویاتهـــا، وتعمـــل علــى تـــأمین هـــذه المتطلبـــات ومنهــا الطاقـــة ولـــو علـــى أمــن 

ـــــنمط االســـــتهالكي المســـــرف ٤٥لبیئـــــةحســـــاب ا ـــــدول المتقدمـــــة أدى ال ، أمـــــا فـــــي ال

ــــة لتضــــخم  ــــى زیــــادة اإلنبعاثــــات الكربونیــــة المؤدی إلســــتهالك الطاقــــة االحفوریــــة إل

مـدي مسـئولیة األفـراد عـن زیـادة  التاليمشكلة اإلحتباس الحراري. ویوضح الشكل 

  المتقدمة مقارنة بالدول النامیة نبعاثات في الدولاإل

                                                             
السكاني(ما وراء مالتوس)، مرجع سابق ، بریان ھالویل: أبعاد التحدي -جاري جاردنر - لیستر.ر. براون ٤٤
  .٤٣ص
٤٥ Sisay Asefa:The economics of sustainable development ,we ,up Johen institute for 

employment        Research Michigan,2005,p23 
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 البلـدان فـي الفـرد بنسـبة اإلنبعاثـات :الكربـون غـاز إنبعاثـات تفـاوت  )٤(الشكل

  ٢٠٠٥ الدخل، ومتوسطة ومنخفضة عالیة

  
 ( WRI 2008 ) الدولیـة المـوارد معهـد ؛ World Bank 2008c :المصـدر

مـــن  مـــأخوذة األراضـــي اســـتخدامات مـــن االنبعاثـــات إضـــافة مـــع

Houghton2009٤٦  

فــــي الجانــــب األكبــــر مــــن االنبعاثــــات المســــببة لظــــاهرة وتســــاهم الــــدول المتقدمــــة 

ومــن ذلــك نســتطیع أن نقــول أن الــدول المتقدمــة بمــا لــدیها مــن  االحتبــاس الحــراري

فــوارق فــي الثقافــة والمقــدرة اإلنتاجیــة مــن حیــث الكمیــة والجــودة بینهــا وبــین الــدول 

الناتجـة عـن  النامیة، یجعلها أكبر مستهلك للطاقـة وأكبـر منـتج للنفایـات والملوثـات

  احتراق الوقود االحفوري والمسببة للتغیر المناخي.

                                                             
  .٢:تقریر عن التنمیة في العالم .. التنمیة وتغیر المناخ ، ص ٢٠١٠البنك الدولي  ٤٦
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ویمكن القول أن النمط االستهالكي المسرف للطاقـة جـاء نتیجـة ممارسـات الـدول  

المتقدمـة ذاتهـا ، فهنــاك اخـتالف بـین الــدول بشـكل كبیـر مــن حیـث مسـاهمتها فــي 

" المسـببة لدفیئـة اإلنبعاثات، التي تزید مـن حجـم المخزونـات الجویـة مـن غـازات ا

% مـن سـكان العـالم تتحمـل ١٥، فالـدول المتقدمـة والتـي تمثـل لالحتباس الحراري"

مـا یقـرب مــن نصـف إنبعاثــات ثـاني أكســید الكربـون، بینمــا یقـود النمــو المرتفـع فــي 

الصــین والهنــد إلــى تقــارب تــدریجي فــي االنبعاثــات اإلجمالیــة ، لكــن التقــارب فــي 

ن أكثـر محدودیـة، فالبصـمة الكربونیـة فـي الوالیـات نصیب الفرد من بصـمة الكربـو 

المتحدة أكبر من تلك التـي فـي الصـین بخمسـة أضـعاف، ومـن البصـمة الكربونیـة 

% بینمـا یبلـغ متوسـط نصـیب الفـرد مـن البصـمة الكربونیـة ١٥في الهند بأكثر من 

    ٤٧.طن في كندا ٢٠طن من ثاني أكسید الكربون مقابل  ٠.١في إثیوبیا 

إن زیــــادة رخــــاء البلــــدان المتقدمـــــة قــــد أســــفر عـــــن ارتفــــاع مســــتویات اإلســـــتهالك 

واســتخدام الطاقــة، والنفایــات واالنبعاثــات، ممــا كــان لــه تــأثیرات هامــة علــى البیئــة 

العالمیة، فـإذا مـا أریـد تحقیـق التنمیـة المسـتدامة وتحقیـق قـدر أكبـر مـن اإلنصـاف 

علــــى التجدیــــد، فــــال بــــد مــــن توعیــــة فــــي تقاســــم مــــوارد العــــالم، وقدراتــــه المحــــدودة 

  المنتجین والمستهلكین بدرجة أكبر بالتكالیف البیئیة للنمو المادي غیر المستدام 

                                                             
محاربة المناخ   التضامن اإلنساني في عالم منقسم     ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧المتحدة: تقریر التنمیة البشریة األمم  ٤٧

  .١، ص  UNDPبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ، 
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، وعلـى تطویـع أنمـاط  سـتهالكهم إوتشجیعهم على اتباع أسالیب حیاتیـة أقـل ضـررًا

    ٤٨.متداد دورة حیاتهاإبما یتیح إدارة المواد على 

تماعي بـین الحضـر والریـف یلعـب أیضـا دورأ لى ذلك فإن اإلختالف اإلجإضافة إ

مـــؤثرا  فـــي نمـــط اإلســـتهالك، فقـــد أشـــارت التقـــدیرات إلـــى أن ثالثـــة أربـــاع الطاقـــة 

فـي المائـة  ٧٥التجاریة في العالم تستهلك في المدن، وبصـورة أدق فـإن أكثـر مـن 

مــن انبعاثــات الكربــون تــأتي مــن حــرق الوقــود اإلحفــوري ومــن صــناعة األســمنت، 

لمائـــة مـــن إســـتهالك األخشـــاب الصـــناعیة الـــذي یجـــري فـــي المنـــاطق فـــي ا ٧٦و

الحضــریة، وتتمثــل إحــدى الوظــائف الرئیســیة لنظــام الطاقــة فــي العــالم فــي تزویــد 

سـتخدام فـي التجمعات البشـریة بكمیـات ضـخمة مـن الكهربـاء والبتـرول والتدفئـة لإل

    ٤٩.قطاعاتها التجاریة والسكنیة والخاصة بالنقل

  تأثیر ثقافة اإلستهالك المسرف :المطلب الثاني

  تمهید

كانــت  الرغبــة  مــن جانــب الــدول المتقدمــة ، فــي إســتخدام المــوارد الطبیعیــة بــنهم  

لتحقیق نمو الینتهي سببا مباشـرا فـي اإلسـتعمار، وذلـك لتحقیـق التنمیـة الصـناعیة 

 ذلك طریقتها في اإلستجابة للمشاكل اإلجتماعیـة والبیئیـة واإلقتصادیة، فضال عن

الناتجــة عــن ممارســاتها لتلــك السیاســات المحققــة ألغراضــها األنانیــة الهــدف، ممــا 
                                                             

األمم المتحدة ( مجلس إدارة برنامج األمم المتحدة للبیئة) المنتدى البیئي الوزاري العالمي:الدورة االستثنائیة  ٤٨
من جدول األعمال المؤقت: (مساھمة برنامج األمم المتحدة للبیئة في تحضیرات مجلس اإلدارة  ٥ند السابعة،الب

 -  ١٣ كولومبیا، كارتاخینا، ، للقمة العالمیة المعنیة بالتنمیة المستدامة، مستمدة من تقریر توقعات البیئة العالمیة)
  .٤ص - ٣، ص ٢٠٠٢ فبرایر/شباط ١٥
من جدول  ٥المتحدة للمستوطنات البشریة: الدورة الحادیة والعشرون، البند مجلس إدارة برنامج األمم  ٤٩

  .٣،ص٢٠٠٧ أبریل/نیسان ٢٠ – ١٦ ،نیروبي، األعمال المؤقت، (إستھالك الطاقة في المستوطنات البشریة)
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كــون نموذجــا فــاقم مــن مشــاكل البیئــة والــدول النامیــة التــي تتمتــع بمیــزة نســبیة فــي 

  رأسمالها البیئي، والذي تراه الدول المتقدمة كثیرا على تلك الدول النامیة. 

  النموذج  اإلستهالكي المسرف أوال:

النمــــوذج  اإلســــتهالكي المســــرف بكــــل بســــاطة یعمــــل علــــى التمركــــز حــــول هــــذا 

ن انتهجت بعـض الـدول فـي العـالم هـذا الـنهج  مثـل  -اإلنسان " الغربي غالبا "  وإ

ن اختلـــف الهـــدف  بعـــض الـــدول العربیـــة ذات الـــدخل المرتفـــع "الـــدول النفطیـــة"، وإ

تســـعي لتحقیـــق قتصـــاد العـــالمي أمـــا الثانیـــة فهـــي حیـــث تســـعى األولـــى لصـــدارة اإل

أقصـى إســتهالك ترفـي ممكــن، وبسـبب النظــرة إلـى البیئــة علـى أنهــا مجـرد مصــدر 

وافــر غیــر ناضــب للســلع، حیــث ركــزت عملیــة التقــدم بشــكل أعمــي علــى تحویـــل 

المــوارد الطبیعیــة ( بواســطة التقنیــة إلــي ســلع إســتهالكیة تتحــول بشــكل ســریع جــدا 

    ٥٠).إلى نفایات

صــاد المزدهــر علــى أنــه إقتصــاد متوســع ینــتج ســلع وبالفعــل فإنــه ینظــر إلــى اإلقت

عتبـر اإلبـداع اإلنسـاني مـن خــالل  مادیـة كثیـرة لتسـتهلك ومـن ثـم یـتخلص منهـا، وإ

ســتمرار بــدون توقــف، وبـــدون التقنیــة قــادرا علــى حـــل المشــاكل ممــا یمكــن مـــن اإل

  النظر إلى العواقب الناتجة من ذلك.

                                                             
ساني حیث ونتیجة لھذا الوھم المضلل الذي نشأ من خالل ھذا االعتقاد في التقدم والتنمیة وخرافة التطور اإلن ٥٠

یؤكد " رسل " أننا نستھلك اآلن في سنة واحدة أكثر مما استھلكھ اإلنسان في كل الفترة الممتدة منذ میالد المسیح 
  - وحتى فجر الثورة الصناعیة لمزید من التفاصیل انظر

Russell p. Waking up in Time: Finding Inner peace in Time of Accelerating change 
Novato. CA origin press 1998 p43.  
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قتصـــادي، علـــى صـــناعة نمـــو اإلوقـــد هـــیمن هـــذا التركیـــز علـــى دور اإلقتصـــاد وال

القـرار االقتصــادي والسیاسـي  حیــث أصــبح اإلقتصـاد أســاس المعنـى والعالقــة فــي 

، وهدفا فـي حـد ذاتـه، ولـیس أداه لتسـییر حیـاة اإلنسـان والعمـل ٥١المجتمع الحدیث

علــى ســـعادته، فالنزعـــة االقتصـــادیة قویـــة جــدا إلـــى حـــد النظـــر لإلقتصـــاد كحقیقـــة 

    ٥٢.وسیلة لتحقیق حال أفضل ثابتة بدال من أن یكون

وعلــى الــرغم مــن تعــدد وحــدة اإلنتقــادات الموجهــة نحــو نمــوذج الحداثــة، وزیــادة    

إال أنه ما یقـدم مـن قبـل الشـركات   -اإلهتمام بالقضایا البیئیة على مستوى األفراد 

لتحویــــل القضــــایا البیئیــــة إلــــى هــــدف لمعالجتــــه   ٥٣المتعــــددة الجنســــیة والحكومــــات

  ل بكثیر مما یتوقع.قأبشكل جدي 

وعلــى الــرغم مــن اإلتجــاه التقشــفي لكثیــر مــن الــدول المتقدمــة لمواجهــة األزمــات  

المالیــة، زیــادة نســبة البطالــة فیهــا نجــد دوال ذات دخــل كبیــر"دوال نفطیــة" تأخــذ مــن 

الــنمط اإلســتهالكي المســرف نموذجــا یحتــذي بــه، أمــا فــي الــدول النامیــة فالحاجــة 

تأخـــذ شـــكل آخـــر یكـــاد یكـــون شـــبه إجبـــاري حیـــث تصـــبح  إلســـتغالل مـــوارد البیئـــة

  التنمیة خیارها الوحید .

  
                                                             

٥١                                                 Rogers . R: Nature and crisis of Modernity Montreal 
Black Rose 1994, p86. 

وضمن ھذا النسق اإلعتقادي تصبح النقود ومالكیھا ھي السلعة األسمى ، وتطغي معاییر الحیاة المترفة   ٥٢
وعة بالنزعة اإلستھالكیة الواسعة على كل اإلعتبارات األخرى ، ویصبح السوق ھو المحدد المسرفة المدف

األساسي لما یحدث في المجتمع ویتعزز اإلعتقاد بأن الوفرة ( من خالل اإلنتاج واإلستھالك الواسعین ) ستحل 
  كل المشاكل ..لمزید من التفاصیل إنظر

-Durning , A . Asking How Mush is Enough . In Lester Broun. et al. state of the 
world 1991 New York Norton 1991 p153 – p168.  

  یقصد بذلك حكومات الدول المتقدمة والشركات متعددة الجنسیة ٥٣
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  حاجة الدول النامیة للتنمیة  ثانیا:

ــــة  ــــدان النامیــــة ولظروفهــــا االجتماعیــــة واالقتصــــادیة فإنهــــا تعطــــي األولوی ــي البل فــ

إلشــباع الحاجــات األساســیة للســكان، فالتفــاوت الهائــل بینهــا وبــین الــدول المتقدمــة 

التــاجر األكبــر فــي العــالم " یجعــل التنمیــة للحــاق  –والتــي تعتبــر " الصــانع األكبــر 

  حساب البیئة .  بها أمرا ال خیار فیه، حتى لو جاء على

فاإلهتمام منصب على تأمین متطلبـات الحیـاة األساسـیة فبسـبب الفقـر  الـذي أدى 

ســتخدام األرض فــي الزراعــة األمــر الــذي أدى إلــى تقلــص  إلــى إزالــة الغابــات ، وإ

% مــن مســاحة ٢٠حجــم هــذه الغابــات بصــورة كبیــرة حیــث كانــت الغابــات تشــكل 

، إضــافة إلــى زیــادة ١٩٩٥عــام % فــي ٥تقلصــت إلــى أقــل مــن  ١٩٧١غانــا فــي 

  ٥٤.معدالت التصحر

، والتـي تتمركـز ٥٥هذا باإلضـافة إلـى الزیـادة السـكانیة الكبیـرة علـى الكـرة األرضـیة 

معظمهـــا فـــي الـــدول النامیـــة، كمـــا أن تلـــك الزیـــادة ســـوف تطـــرأ بكاملهـــا فـــي عـــدد 

  السكان وحتى نهایة العقد األول من القرن الحالي في الدول النامیة.

تســاؤل هــل مــع تلـك الزیــادة هــل ســتتمكن الـدول النامیــة مــن تحســین مســتوى یثـار  

    ٥٦المعیشة لسكانها في ظل معدالت التزاید السكاني الحالي.
                                                             

٥٤ Sisay Asefa  : The Economics of sustainable development , W.E. Upjohn institute 
for employment research Michigan, 2005 , p23.                                                             
                                                        

٥٥ Marquita K Hill : understanding environmental pollution , 3rd edition ,                  
 Cambridge University press , 2010 , p26.                                                                      
                                                                             

و ال یزال األسرع ومن المتوقع أن یتضاعف عدد  ١٩٨٥فقد كان معدل النمو السكاني في إفریقیا منذ عام  ٥٦
ملیار فتأثیر الزیادة  ١٠٤لیصل إلى أكثر من سكان آسیا الشرقیة الحالیین بحوالي   ٢٠٢٠السكان بحلول 



٣٧ 
 

ن كـــان النمـــوذج الصـــیني یضـــرب مثـــال  كبیـــر عـــن التنمیـــة مـــع وجـــود الزیـــادة  وإ

الســكانیة الكبیــرة  وتحویلهــا مــن عــائق الــي حــافز، فمــع كــون الصــین تعتبــر أكبــر 

إال أنهــا إســتطاعت تحویــل القــوة البشــریة لــدیها إلــى معــدالت  -ل العــام ســكانیا دو 

إنتــاج متزایــدة ومتنوعــة، ممــا جعلهــا تتصــدر المشــهد اإلقتصــادي العــالمي بجانــب 

الوالیات المتحدة األمریكیة، إلي جانـب صـعود دولـة الهنـد بخطـي متسـارعة  علـى 

ین، وقـــد إنعكـــس ذلـــك علـــي  كبـــر دولـــة ســـكانیا بعـــد الصـــأالـــرغم مـــن كونهـــا ثـــاني 

  .، كأحد نتائج الحاجة المستمرة للنمو ٥٧الطلب العالمي على الطاقة

  التوسع في اإلنتاج العالمي للسلع والخدمات المطلب الثالث:

  تمهید

 االقتصــــاد فــــي مســــبوق غیــــر توســــعا العشــــرین القــــرن مــــن األخیــــر النصــــف شـــهد

 كــان مــا أمثــال ســبعة مــن یقــرب بمــا اإلجمــالي العــالمي اإلنتــاج زاد فقــد. العــالمي

                                                                                                                                                 
راعة فقد انخفضت حصة الفرد من السكانیة ال تتوافق مع ثبات المساحة المعروضة من األراضي القابلة للز

مساحة األراضي القابلة للزراعة  وسماحة المحاصیل الدائمة . ھذا إلى جانب ظاھرة ھجرة أبناء الریف إلى 
المدینة مما یزید من سرعة التزاید السكاني في المدن وقد ازداد عدد السكان في الدول النامیة بنسبة تزید على 

دي الذي ینطوي علیھ سد الفجوة بین سكان الریف والمدینة من حیث التغذیة .إن التح ١٩٧٥الضعف منذ عام 
والصحة واإلسكان والتعلیم وغیرھا ال یقل أھمیة عن توفیر تلك الخدمات لسكان المدینة وسوف یبقى كبیرا 

یبقون من  فبالرغم من التحول السریع إلى المدینة . إال أن الكثیر من السكان في الدول النامیة بشكل عام سوف
(وخاصة في المناطق األكثر فقرا مثل دول الصحراء اإلفریقیة وجنوب  ٢٠١٥سكان الریف بحلول منتصف 

  آسیا). 
رومانو دوناتو : االقتصاد البیئي والتنمیة المستدامة . بالتعاون مع مشروع الفاو  -لمزید من التفاصیل إنظر
ون مع وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي  بالتعا GCP/SYR/ 006 / JTAالمرحلة الثانیة مشروع 

الجمھوریة العربیة السوریة ومنظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة وھیئة التعاون اإلیطالي " كراسة تدریبات 
  .٢ص-١ص ٢٠٠٣سوریا  –" دمشق 

والشرق  دوالھن الصین في النقل قطاع في سیما ال الناشئة، اإلقتصادیات في النفط إستھالك في النمو إن ٥٧
 إلى أعلى النفط استخدام یدفع مما والتنمیة االقتصادي التعاون منظمة دول في الطلب إنخفاض یفوق األوسط،

 ٢٠٣٥ في عام الیوم في برمیل ملیون ٩٩.٧ إلى النفط على الطلب یصل .الجدیدة السیاسات سیناریو في باطراد
،  ً   ، ٢٠١١ عام في برمیل ملیون ٨٧.٤ عن زائدا

        - لمزید من التفاصیل انظر:
         . P3-p4 ، world energy outlook  2012): International Energy Agency (IEA  



٣٨ 
 

 هـــذا أدى وقـــد ، وذلـــك لمواجهـــة اإلحتیاجـــات البشـــریة المتزایـــدة١٩٥٠ منـــذ علیـــه

 وطائفـــة والمـــواد الطاقـــة واســـتهالك إنتـــاج فـــي ســـریعة زیـــادة حـــدوث إلـــى االتجـــاه

اإلســتهالكیة، مــع وجــود تــأثیرات تنــذر بأزمــات كبیــرة مــن أهمهــا  الســلع مــن واســعة

  األغذیة. إنتاج نظام ائیة وحدودتنامي خطر الفجوة الغذ

  اإلجمالي العالمي أوال:زیادة الناتج

ــــاج العــــالمي للســــلع والخــــدمات الــــذي تحقــــق بســــبب  إن التوســــع الكبیــــر فــــي اإلنت

قتصــادیة أتــاح للعــالم اســتیعاب أعــداد كبیــرة جتماعیــة واإلالتغیــرات التكنولوجیــة واإل

مــن ســكان الحضــر، وأوجــد مســتویات معیشــیة مرتفعــة بدرجــة كبیــرة لــم تعــرف مــن 

  قبل. 

فعلــى ســبیل المثــال زاد حجــم النــاتج المحلــي اإلجمــالي الحقیقــي فــي العــالم مــا بــین 

فــي حــین لــم یــزد  ٢٠٠٠إلــى  ١٩٠٠ضــعفا  فــي الفتــرة الممتــدة مــن  ٤٠إلــى  ٢٠

 ١٣سكان في العالم إال أربعـة أضـعاف، وزاد حجـم سـكان الحضـر بمعـدل حجم ال

ضــعفا. وتحققــت المكاســب العائــدة مــن نمــو االقتصــاد العــالمي الــذي لــم یســبق لــه 

مثیــل فــي كــل مــن البلــدان المتقدمــة النمــو والبلــدان األقــل نمــوا علــى الســواء إال أن 

صـادي فــي القـرن العشــرین هـذا النمــو لـم یتــوزع بدرجـة متســاویة. وكـان التقــدم االقت

أكبــر بقــدر غیــر متناســب فــي المنــاطق التــي كانــت أكثــر تقــدما بالفعــل عنــد بدایــة 

  ٥٨.القرن

                                                             
 .٦٢ص -٦١األمم المتحدة: السكان والبیئة والتنمیة (التقریر الموجز )، مرجع سابق، ص ٥٨
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إن التحــــدي الــــذي یمثلــــه اســــتمرار النمــــو الســــكاني الیقتصــــر فقــــط علــــى المــــوارد  

حتیاجات االجتماعیـة واالقتصـادیة ، ومـع تلـك الزیـادة الطبیعیة بل یشمل ایضا اإل

كبــر منــذ أي وقــت مضــى ، ومــع ثبــات حجــم الكوكــب الــذي نعــیش التــي تعتبــر األ

فیـه وبالتـالي ثبــات مـوارده ومحـدودیتها مهمــا كانـت ضـخمة، ممــا یزیـد مـن خطــورة 

 الــنفط اســتهالك زاد ، كمــاتــدهور المــوارد ونفادها(الطاقــة االحفوریــة بشــكل خــاص)

نتــاج العــالمي  الســتینات، أوائــل منــذ علیــه كــان مــا أمثــال ثالثــة مــن بــأكثر الــورق وإ

 یحـدث لـم ومـا علیه، كان ما أمثال خمسة من بأكثر األلمونیوم إنتاج زاد حین في

 أن یتوقــــع واالجتماعیــــة، البیئیــــة وانعكاســــاتها الحالیــــة األنمــــاط فــــي جــــذري تغییــــر

 أعبـــاء سیضـــیف ممـــا القادمـــة العقـــود خـــالل بســـرعة اإلســـتهالك إتجاهـــات تتســارع

     ٥٩. البیئة على أخرى

فتراضـــات الخاصـــة بزیـــادة النمـــو الســـكاني فـــي العـــالم، مـــع متوســـط زیـــادة ومـــع اإل

% سـتؤدي الـي زیـادة غیـر مسـبوقة ٣.٥قتصـاد العـالمي تقـدر بنسـبة سنویة في اإل

ذا انخفضــت اجمــالي معــدالت النمــو إفــي الطلــب علــى خــدمات الطاقــة ، وخاصــة 

  ٦٠.للناتج المحلي  على المدى القصیر عن ماهو متوقع

نتقال الطاقـة مـن نطـاق الـوفرة واإلشـباع إلـي نطـاق النـدرة فـي العقـود كما سیؤثر إ 

القادمـــة بشـــكل مباشـــر علـــي المجتمـــع البشـــرى ولكنهـــا أیضـــا ســـتؤثر بشـــكل غیـــر 

                                                             
ي (ما وراء مالتوس)، ترجمة د/أحمد بریان ھالویل: أبعاد التحدي السكان-جاري جاردنر -لیستر.ر. براون ٥٩

أمین الجمل سلسلة  التحذیر البیئي معھد مراقبة البیئة العالمیة(ورلد ووتش)،الجمعیة المصریة لنشر المعرفة 
  .٢٤،ص ٢٠٠٠، سنھ  ١والثقافة العالمیة، القاھرة،ط

٦٠ international Energy Agency (IEA) world energy outlook 2011.p3                          
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، ولـذلك  كانــت أولـي التوصـیات التـي ذیلـت تقریــر  ٦١مباشـر علـي البیئـة الطبیعیـة

لحكومـــة إلـــي دعـــم مجلـــس األكادیمیـــة الملكیـــة البلجیكیـــة للعلـــوم التطبیقیـــة تـــدعو ا

تحــاد األوربــي فــي مجــال وتشــجیع األبحــاث والمشــروعات الریادیــة علــي مســتوي اإل

    ٦٢.خفض انبعاثات غازات الدفیئة

                                                             
یمكن التحقق من بعض ھذة التأثیرات بسھولة مثل إختفاء الغابات بسبب الحرائق مع ندرة الوقود   -٦١

األحفورى سیصبح من الصعب حمایة األشجار في الغابات المعمرة وربما علي جوانب الطرقات في المدنیة. أما 
ضوب النفط والغاز الطبیعي فیصعب التكھن بھا إنھا تغوى بالتكھن حول األثر المتعلق األثار البیئیة األخرى لن

بتسخین كوكب األرض ولكن لم یتم الوصول الي اى نتیجة . ویعتقد أن نضوب الوقود األحفورى سیحسن 
نى أكسید الوضع فمع ندرة الغازولین والمازوت المحروق في اآلالت والسیارات والشاحنات ، ستتناقص كمیة ثا

الكربون المنبعث في الجو والمساھم في ظاھرة الدفیئة ،من المھم التذكر أنھ عندما یصل إنتاج البترول الي 
ذورتھ ، فإن نصف كمیة النفط الخام ستبقي  موجودة في باطن األرض تنتظر الضخ واإلحراق. ستتناقص 

ا تم زیادة استخدام الفحم والكتل االحیائیة معدالت االستخراج بشكل تدریجي لكنھا لن تھبط بشكل مفاجيء وإذ
لتغطیة النقص الحاصل في النفط والغاز الطبیعى فإن الغازات المنبعثة من الدفیئة ستبقي علي حالھا او حتى 
ستزداد وما لم یتم وضع برامج ذكیة لتأمین االنتقال إلي مصادر الطاقة غیر األحفوریة ، وأیضا الي تخفیض 

ام الطاقة الكلیة فإن التأثیر الناتج لنضوب البترول والغاز الطبیعي علي مشكلة تسخین سریع وفعال الستخد
كوكب األرض لن یكون إیجابیا في العقود القادمة. إن الوضع مشابھ لمسألة التلوث الكیمیائي : إن التناقص في 

الكیماویات الصناعیة إذا ما قلت  استخراج الوقود األحفورى قد یقلل من األثار السلبیة التى لحقت بالبیئة بتأثیر
كمیة البالستیك المصنع وقل إستخدام كمیة الكیماویات الصناعیة لألھداف الزراعیة فإن كمیة المواد السامة في 
البیئة یجب أن تتناقص . ومع ذلك ، فإن أنظمة المراقبة والتحكم والتقلیل من نسبة التلوث تحتاج إلي طاقة ـ بما 

وإعادة تصنیعھا وحتى إذا إنخفض إنتاج المواد الكیمائیة الجدیدة فإن ھناك مشكلة في إحتواء  فیھا جمع المھمالت
.ً  مصادر التلوث الموجودة حالیا

سیؤدى تناقص النفط والغاز الطبیعى إلي دعوة منتجى الطاقة الكھربائیة والسیاسین من أجل تقلیل التحكمات 
الت نوویة جدیدة . ولكن سیكون لھذة االستراتیجیات كلفة بیئیة بالتلوث علي معامل الفحم ومن أجل بناء مفاع

جدیة . إن االتكال المتزاید علي الفحم وأى تساھل في موضوع التحكم باالنبعاثات سیؤدى الي مزید من تلوث 
الھواء والمطر الخامض وسیزید االعتماد المتزاید علي الطاقة النوویة مشكلة التخلص من الفضالت النوویة 

نما یناضل النظام الغذائي العالمى للتوفیق مع االنخفاض في الطاقة الصافیة المتوفرة للزراعة والنقل ومخزون بی
الغذاء فإن األشخاص القادرین علي صید األسماك والحیوانات البریة سیندفعون لفعل ذلك بمعدالت مرتفعة ستجد 

ات التى تصلح كغذاء ، بسبب الطاقة والتمویل وكاالت الحمایة صعوبة بالسیطرة علي الصید الجائر للحیوان
الكبیرین المبذولین للقیام بھذة األمور وبالتالي لن تحظى الحیوانات واألجناس المھددة باإلنقراض الحمایة الكافیة 
یصعب التكھن بالتأثیرات البیئیة الناتجة عن تغییر النمذج في مجال الزراعة كما أن االتجاه الذى تسلكھ ھذة 

ً واالفقاض االختیاري  للزاد التغی یرات غیر مضمون العواقب وإذا تم بذل جھود لجعل انتاج األغذیة محلیا
الطاقى والكیمائي الناتج عن طرق عضویة زراعیة بیئیة ، ومن ثم التبعات البیئیة الضارة الحالیة للزراعة قد 

العالمیة اإلعتماد علي التقنیات البیولوجیة  تقلل بشكل ملحوظ علي أى حال إذا اختار القائمون علي أنظمة التغذیة
الزراعیة وحاولوا دعم عملیات التزود بالطاقة ، ستستمر التأثیرات البیئیة السلبیة إلنتاج الغذاء بالظھور وقد 
تكون كارثیة في بعض الحاالت بالمختصر یمكن تخیل سیناریوھات عندما یصبح االنخفاض في إنتاج الوقود 

كھ بشكل متوازن جید األثر علي البیئة أو علي النقیض ، غایة في السوء وھذا یتوقف علي األحفورى واستھال
ریتشارد ھاینبردج : سراب النفط  -أساس استجابة الحكومات والمؤسسات لھذا األمر. لمزید من التفاصیل  انظر 

   ٢٧٩ص  – ٢٧٧ص   ٢٠٠٤الدار العربیة للعلوم ، القاھرة  –والحرب ، ترجمة أنطوان عبد هللا 
٦٢  Belgian Academy Council for Applied Science  : "Hydrogen as an Energy            

 Carrier,April 2006.        
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نخفـاض الملحـوظ اإلف بالبیئـة،أن تتم هذه الزیادات بطریقة ال تحـدث أضـرارا  یجب

في نصیب الفرد من أنماط االسـتهالك یعتبـر فرصـة لتجنـب األخطـاء التـي وقعـت 

یهـــا الكثیـــر مـــن البلـــدان األخـــرى التـــي وصـــلت إلـــى مســـتویات عالیـــة للغایـــة مـــن ف

سـتدامة إالتحـرك صـوب األنمـاط االسـتهالكیة األكثـر  ، و استهالك المواد والطاقة

یمكـــن أن یـــؤدي إلـــى مزیـــد مـــن األعمـــال المحلیـــة التنافســـیة وزیـــادة الوصـــول إلـــى 

رى التـــي تحركـــت صــــوب األســـواق الدولیـــة. وتنتظـــر فـــرص مماثلــــة البلـــدان األخـــ

  ٦٣أنماط من االستهالك واإلنتاج أكثر استدامة من الناحیتین البیئیة واالجتماعیة.

 ،تجاهــات تحــدیات ضــخمة وفــرص كبیــرة بالنســبة لجمیــع البلــدانوتفــرض هــذه اإل

ن كانـت الواضح أن أنمـاط اإل من ،المتقدم ففي الشمال سـتهالك غیـر مسـتدامة، وإ

ســــتهالك وجیــــة ضــــخمة قــــادرة علــــى تغییــــر أنمــــاط اإلتتــــوافر مــــوارد فكریــــة وتكنول

واإلنتـــاج، دون أن تقلـــل مـــن نوعیـــة الحیـــاة. وفـــي كثیـــر مـــن أنحـــاء الجنـــوب، ثمـــة 

حاجــة إلــى احــداث زیــادات ســریعة وواســعة النطــاق فــي الســلع والخــدمات الرئیســیة 

یتصـدر برنـامج ، من أجل إخراج السكان من ربقة الفقر، وتحسـین رفاهیـة اإلنسـان

ســــتهالك المتحــــدة للبیئــــة منــــذ عــــدة ســـنوات الجهــــود التــــي تبــــذل لتحقیــــق اإل األمـــم

  من خالل أنشطته المؤثرة في ذلك الصدد. ٦٤واإلنتاج المستدامین

                                                             
األمم المتحدة: مجلس إدارة برنامج األمم المتحدة للبیئة، نتائج القمة العالمیة المعنیة بالتنمیة المستدامة،  ٦٣

 من جدول األعمال المؤقت، ٦المنتدى البیئي الوزاري العالمي، البند  لمجلس اإلدارة/الدورة الثانیة والعشرون 
  .٤ص -٣ص،٢٠٠٣ فبرایر/شباط ٧ – ٣ نیروبي،

 
 یتمثل الوقت ذلك في التحدي كان ،١٩٨٩ عام نظافة األكثر باإلنتاج الخاص برنامجھ تنفیذ في بدأ وعندما ٦٤
 وتعزیز المفھوم ھذا من المستمدة للمنافع العملیة البیانات وإجراء نظافة األكثر اإلنتاج بمفھوم التوعیة في

 المتحد األمم برنامج في ال بارزا مشروعا الیوم نظافة األكثر اإلنتاج أصبح وقد تنفیذه، على المؤسسیة القدرات
 القضایا إلدراج أیضا جھود بذلت وقد. كذلك األخرى والمنظمات األعمال من الكثیر وفي بل فحسب للبیئة



٤٢ 
 

  الفجوة الغذائیة وحدود نظام إنتاج األغذیة ثانیا:

في كثیر من األحیان تتجاهل التحلیالت اإلقتصـادیة القیـود البیولوجیـة والفیزیائیـة، 

د فـــي جمیـــع نظـــم إنتـــاج االغذیـــة، ویكـــون اإلفتـــراض األساســـي هـــو أن التـــي توجـــ

ألیــات الســوق والتجــارة الدولیــة تأمینــات فعالـــة ضــد نقــص الغــذاء فــي المســـتقبل ، 

ومـــن المتوقـــع وفـــق هـــذا اإلفتـــراض أن أي إقتصـــاد غنـــي هـــو ضـــمان إلمــــدادات 

غــذاء فــي الغــذاء فــي المســتقبل، تكــون هــذه اإلمــدادات كافیــة لتلبیــة الطلــب علــى ال

هـــذا البلـــد أو أي بلـــد أخرمهمـــا كانـــت حالتـــه اإلقتصـــادیة، علـــى الـــرغم مـــن القیـــود 

  في ذلك البلد. ( الطاقة اإلستیعابیة )اإلیكولوجیة

ــــة الحــــدود   ــــدما یــــتم الوصــــول إلــــى عالمی ــــك فعن ولكــــن فــــي الواقــــع هــــو عكــــس ذل

إســـتیراد  البیولوجیـــة والفیزیائیـــة لإلنتـــاج الغـــذائي فـــي تلـــك الدولـــة، لـــن یكـــون خیـــار

الغــذاء متاحــا او قابــل للتطبیــق علــى أي بلـــد فســیكون إســتیراد الغــذاء متاحــا فقـــط 

  غنیاء فقط، وتدعم هذه المخاوف حول المستقبل والفجوة الغذائیة ما یلي:لأل

  معظم الدول حتى األن الى حد ما تعتمد على الواردات الغذائیة. - ١

معظم هذه الواردات هي فوائض الحبوب المنتجة في تلك البلدان التـي لـدیها  - ٢

كثافة سـكانیة منخفضـة نسـبیة، وتمـارس زراعـة كثیفـة فعلـى سـبیل المثـال الوالیـات 

                                                                                                                                                 
 العمل منظمة مع وثیق بتعاون نظافة، األكثر اإلنتاج نشاطات في أكمل، بصورة العمل، ظروف مثل االجتماعیة

 على تجارب األخرى الفاعلة العناصر من وغیرھم والمستھلكون والصناعات الحكومات وأجرت وقد الدولیة،
 إدخال في البلدان بعض قامت كما الماضیة، القلیلة العقود خالل الجدیدة والمبادرات االستراتیجیات من الكثیر

  .اإلعانات نظم وإصالح اإلیكولوجیة الضرائب فرض ذلك في بما البیئیة الناحیة من حساسة مالیة سیاسات
  - لمزید من التفاصیل إنظر:

مرجع  المستدامة، یةبالتنم المعنیة العالمیة القمة نتائج للبیئة، المتحدة األمم برنامج إدارة مجلس: المتحدة األمم
 .٤ص -٢ص ،سابق
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% مـــن ٨١األرجنتـــین تـــوفر مـــا یقـــرب مـــن -أوقیانســـیا -اســـترالیا-كنـــدا –المتحـــدة 

متوقــع مــن تضــاعف صــافي ایــرادات الحبــوب فــي الســوق العــالمي، ومــع مــا هــو 

سكان هذه الدول فـان الفـائض مـن الحبـوب وغیرهـا مـن المـواد الغذائیـة یجـب  عدد

 ٦٥أن یستخدم محلیا لدیها إلطعام الجیاع لدیها.

یـؤدي ذلـك إلـى جعـل كثیــر مـن الـدول التـي تعتمـد علــى تلـك الفـوائض فـي غــذائها 

ســــیا آیــــة فـــي دون واردات مـــن المـــواد الغذائیــــة، وهـــذه الــــدول كثیـــرة ومعظمهـــا نام

فریقیا   ٦٦.وإ

  الخاتمة

ســعي إلــى إیجــاد التــوازن بــین الســكان والنمــو االقتصــادي المتواصــل مــن خــالل ال

قضایا السـكان والفقـر وأنمـاط  بین إرتباط وثیقا هناكأن  حظ لو  والتنمیة المستدامة

اإلنتــاج واالســتهالك والبیئــة هــي قضــایا وثیقــة االرتبــاط لدرجــة أنــه ال یمكــن بحــث 

  ”.  أي منها على انفراد

نُظــر إلــى العوامــل الســكانیة فــي بعــض األحیــان باعتبارهــا مثبطــات للتنمیــة حیــث ی

قـــار إلــى فرصـــة ألن العوامــل الدیمغرافیـــة، عنــدما تقتـــرن بــالفقر واالفت“المســتدامة: 

الوصــــول إلــــى المــــوارد فــــي بعــــض المجــــاالت، واإلفــــراط فــــي االســــتهالك وأنمــــاط 

اإلنتــاج التبدیدیــة فــي مجــاالت أخــرى، تســبب أو تــؤدي إلــى تفــاقم مشــاكل التــدهور 
                                                             

 على وتبقي للغذاء مصدرة دولة تكون ان عن تتوقف سوف الدول تلك بعض أن المحتمل من ذلك بسبب ٦٥
  .الداخلي إلستھالكھا فوائضھا

مارسیل بینتفیل: أثر النمو السكاني على امدادات االغذیة  -كوردوفا نا آ -ھوانغ زیوین–دایفید بیمنتال  ٦٦
 .نقال عن١٩/٢/١٩٩٦قدمت للنشر في مجلة السكان والتنمیة، نیو یورك ، والبیئة،

http/www.stanford.edu/Jsweeney/paper/energy%20Economics/pdf  
  ١٢/١٢/٢٠١٣بتاریخ 
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الضـغوط التـي “؛ كمـا أن ” البیئي ونفاد الموارد، ومـن ثـم تعرقـل التنمیـة المسـتدامة

مــــة عــــن نمــــو الســــكان الســــریع وتـــــوزیعهم تقــــع علــــى البیئــــة یمكــــن أن تكــــون ناج

  .” وهجرتهم وال سیما في النظم اإلیكولوجیة السریعة التأثر

إلـــى أن التـــي قامـــت بهـــا األمـــم المتحـــدة فـــي ذلـــك المجـــال شـــیر بـــرامج العمـــل تو  

زیــادة بــطء النمــو الســكاني فــي عــدد كبیــر مــن البلــدان أدى إلــى إتاحــة مزیــد مــن “

انیة في المسـتقبل، ممـا أدى إلـى زیـادة مقـدرة تلـك الوقت للتكیف مع الزیادات السك

صـالح البیئـة وبنـاء القاعـدة الالزمـة للتنمیـة  البلـدان علـى التصـدي للفقـر وحمایـة وإ

  المستدامة مستقبال. 

التنمیــة التــي تفــي باحتیاجــات الحاضــر “عرَّفت اللجنــة التنمیــة المســتدامة بأنهــا فقــد

حــدد إعــالن ، كمــا ”الوفــاء باحتیاجاتهــادون المســاس بقــدرة األجیــال المقبلــة علــى 

السیاسـات السـكانیة باعتبارهـا عنصـرا  ) ١٩٩٣ریو للبیئة والتنمیة (األمـم المتحـدة 

مـن أجـل “في إعالن ریو على أنـه  ٨ونص المبدأ  ،متكامال في التنمیة المستدامة

ل تحقیق التنمیة المسـتدامة واالرتقـاء بنوعیـة الحیـاة لجمیـع الشـعوب ینبغـي أن تعمـ

زالتهـا وتشـجیع  الـدول علـى الحـد مـن أنمـاط اإلنتـاج واالسـتهالك غیـر المسـتدامة وإ

موضــــوع  ٢١فـــي جــــدول أعمــــال القــــرن ، وجــــاء ”السیاســـات الدیمغرافیــــة المالئمــــة

ـــدینامیات الدیمغرافیـــة واالســـتدامة وذكـــر  أن نمـــو الســـكان واإلنتـــاج فـــي العـــالم، “ال

دامة، یضــعان عبئــا كبیــرا علــى باإلضــافة إلــى وجــود أنمــاط اســتهالكیة غیــر مســت

 ”.قدرات دعم الحیاة في كوكبنا
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  النتائج

تأثیر ذلك قضایا السكان وأنماط اإلنتاج واالستهالك و  بین هناك إرتباط وثیقا -

  .البیئةعلى 

التحدي الذي یمثله استمرار النمو السكاني الیقتصر فقط على الموارد  -

  .االجتماعیة واالقتصادیةحتیاجات الطبیعیة بل یشمل ایضا اإل

ثمة حاجة إلى احداث زیادات سریعة وواسعة النطاق في السلع والخدمات  -

  .الرئیسیة من أجل إخراج السكان من ربقة الفقر، وتحسین رفاهیة اإلنسان

  المستدامة. األحیان أحد معوقات التنمیة بعض في السكانیة العوامل تعتبر -

 السلوك على المؤثرة احد العوامل للمجتمعات اإلقتصادیة الطبیعة تأثیر -

  اإلستهالكي.

 أعباء سیضیف مما القادمة العقود خالل بسرعة اإلستهالك إتجاهات تسارع -

  البیئة. على أخرى

  الطاقة. خدمات على الطلب في مسبوقة غیر زیادة الي سیؤدي ذلك -

والفیزیائیة، التي توجد في تجاهل التحلیالت اإلقتصادیة القیود البیولوجیة  -

  .غذیةجمیع نظم إنتاج األ
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فعنـدما یــتم الوصــول إلــى عالمیــة الحــدود البیولوجیــة والفیزیائیــة لإلنتــاج الغــذائي  -

، لـن یكــون خیـار إسـتیراد الغـذاء متاحــا او قابـل للتطبیـق علـى أي بلــد مـا فـي دولـة

  للدول الغنیة.فسیكون إستیراد الغذاء متاحا فقط 

  

  التوصیات

 ودعمهــا حیــث ســتدامةإاألكثــر  واإلنتاجیــة ســتهالكیةالتحـرك صــوب األنمــاط اإل -

یمكـــن أن یـــؤدي إلـــى مزیـــد مـــن األعمـــال المحلیـــة التنافســـیة وزیـــادة الوصـــول إلـــى 

  األسواق الدولیة.

، وعلـى تطویـع أنمـاط  المستهلكین تشجیع - على اتباع أسالیب حیاتیـة أقـل ضـررًا

  متداد دورة حیاتهاإستهالكهم بما یتیح إدارة المواد على إ

إلــي دعــم وتشــجیع األبحــاث والمشــروعات الریادیــة فــي مجــال  اتالحكومــ ةدعــو  -

  .خفض انبعاثات غازات الدفیئة

ـــة  الســـعي نحـــو - معالجـــة مشـــكلة نفـــاد المـــوارد وحمایتهـــا عـــن طریـــق إعـــادة هیكل

  القطاعات اإلقتصادیة لتصبح مستدامة بیئیا.
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  قائمة المراجع

  أوال : المراجع باللغة العربیة
إبراهیم العیسوي : إنفجار سكاني أم ازمة تنمیة ، دار المستقبل العربي ، بیروت  

 ،١٩٨٥.  

عادة النظر في إنعكاساته على  ألبرت بارتلیت : النمو السكاني والبیئة وإ
في مجلة  المنقحة عن الورقة التي نشرت ١٩٩٨اإلستدامة ، نسخة ینایر 

  - . نقال عن:١٦، المجلد  ١٩٩٤سبتمبر  ١السكان والبیئة ، العدد 

http/www.stanford.edu/Jsweeny/paper/population/20Econom
ices.pdf  

 األنجلو مكتبة مسیحة، وهیب: ترجمة ،"االْقتصادیَّة أصول" مارشال: ألفرد
  .م١٩٥٢ القاهرة، المصریَّة،

برنامج األمم المتحدة للبیئة) المنتدى البیئي الوزاري األمم المتحدة ( مجلس إدارة 
من جدول األعمال المؤقت: (مساهمة برنامج األمم المتحدة  ٥العالمي، البند 

للبیئة في تحضیرات مجلس اإلدارة للقمة العالمیة المعنیة بالتنمیة المستدامة، 
 كارتاخینا، السابعة، االستثنائیة مستمدة من تقریر توقعات البیئة العالمیة)، الدورة

  .٢٠٠٢ فبرایر/شباط ١٥ - ١٣ كولومبیا،
إدارة الشؤون االقتصادیة واالجتماعیة( شعبة السكان): السكان  -األمم المتحدة

  .٢٠٠١والبیئة والتنمیة،التقریر الموجز، نیویورك، 
: تقریر التنمیة البشریة UNDP  اإلنمائي المتحدة األمم األمم المتحدة برنامج

  محاربة المناخ   التضامن اإلنساني في عالم منقسم.    ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧
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 العالمیة القمة نتائج للبیئة، المتحدة األمم برنامج إدارة مجلس: المتحدة األمم
 المنتدى/ اإلدارة لمجلس والعشرون الثانیة الدورة المستدامة، بالتنمیة المعنیة
 ٧ – ٣ المؤقت،نیروبي، األعمال جدول من ٦ العالمي،البند الوزاري البیئي
  .٢٠٠٣ فبرایر/شباط

أوشوتیمن باباتوندي(المدیر التنفیذي لصندوق األمم المتحدة للسكان ): كلمة 
أمام برنامج األمم المتحدة اإلنمائي/المجلس التنفیذي لصندوق األمم المتحدة 

  .٢٠١١شباط/فبرایر  ١للسكان، صندوق األمم المتحدة للسكان، نیویورك، 

  . ١٩٨٧ نیسان ، العالم في البیئة ): حالة(UNEPللبیئة  المتحدة األمم برنامج
  

  :تقریر عن التنمیة في العالم .. التنمیة وتغیر المناخ . ٢٠١٠البنك الدولي 
  

 عبد الفتاح عبد ترجمة الكلي، اإلقتصاد: استروب رجارد جوارتیني جیمس
  . ١٩٨٨الریاض،  المریخ، دار الرحمن،

السید احمد عبد الخالق : السیاسات البیئیة والتجارة الدولیة ،دراسة تحلیلیة 
للتاثیر المتبادل بین السیاسات البیئیة والتجارة الدولیة، مكتبة الجالء 

  ، بدون سنة نشر.  ٢الجدیدة،المنصورة، ط

  المستهلك، لسلوك اإلسالمیة الرماني: الرؤیة محمد بن زید

iefpedia.com 
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 - الدول النامیة في السكاني لالنفجار االقتصادیة صالح: التكالیف یحیى د.لورنس

،   ٣١العدد الجامعة، االقتصادیة للعلوم بغداد كلیة دراسیة، مجلة  حالة  الصین
  بغداد،بغداد. جامعة – واالقتصاد اإلدارة ،كلیة ٢٠١٢سنة

 وتحریر دراسة ، مصر في والتنمیة السكان: النجار السید أحمد – مرقس داوود
 ، للكتاب العامة الهیئة ، اإلجتماعیة العلوم ،سلسلة االسرة مكتبة فرج، نادیة

٢٠٠٥ .  

مارسیل بینتفیل: أثر النمو السكاني  -آنا كوردوفا  -هوانغ زیوین–دایفید بیمنتال 
على امدادات االغذیة والبیئة، قدمت للنشر في مجلة السكان والتنمیة، نیو یورك 

  نقال عن.١٩/٢/١٩٩٦،

http/www.stanford.edu/Jsweeney/paper/energy%20Economi
cs/pdf  

رومانو دوناتو : االقتصاد البیئي والتنمیة المستدامة . بالتعاون مع مشروع الفاو 
بالتعاون مع وزارة الزراعة  GCP/SYR/ 006 / JTAالمرحلة الثانیة مشروع 

ومنظمة األغذیة والزراعة لألمم واإلصالح الزراعي  الجمهوریة العربیة السوریة 
  . ٢٠٠٣المتحدة وهیئة التعاون اإلیطالي " كراسة تدریبات " دمشق ، سوریا، 

رومانو دوناتو: اإلقتصاد البیئي والتنمیة المستدامة (مواد تدریبیة) ،( مطبوعات 
وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي بالتعاون مع منظمة األغذیة والزراعة لألمم 

  .٢٠٠٥دمشق ،  المتحدة،

الدار  –ریتشارد هاینبردج : سراب النفط والحرب ، ترجمة أنطوان عبد اهللا 
   ٢٠٠٤العربیة للعلوم ، القاهرة 
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عبد العزیز بن محمد الشعیبى د.جالل عبد الفتاح المالح: دراسة تحلیلیة ألثر 
 كلیة- الوعى االستهالكي فى حمایة المستهلك،قسم االقتصاد واإلرشاد الزراعى

المملكة العربیة  -االحساء–العلوم الزراعیة واألغذیة،جامعة الملك فیصل 
  - السعودیة  ، نقال عن

www.kfu.edu.sa/ar/Deans/Research/Documents/1015.pdf 

دیة للنمو السكاني على القوى العاملة،  عبد اهللا بن محمد الرزین: اآلثار االقتصا
المجلة المصریة للدراسات التجاریة ، كلیة التجارة، جامعة المنصورة،المنصورة، 

  .٢٠٠٢،العدد الثاني  ٢٦المجلد 

عبدالهادي النجار، "مبادئ علم االقتصاد"، دار النهضة العربیة، القاهرة  
  م،١٩٨٨

هالویل:أبعاد التحدي السكاني ،ترجمه د لیستر براون، جاري جاردنر، برایان 
احمد أمین الجمل،سلسلة  التحذیر البیئي معهد مراقبة البیئة العالمیة(ورلد 

،   ١ووتش)،الجمعیة المصریة لنشر المعرفة والثقافة العالمیة، القاهرة،ط
  .٢٠٠٠سنه

 بریان هالویل: أبعاد التحدي السكاني (ما وراء- جاري جاردنر -لیستر.ر. براون
مالتوس)، ترجمة د/أحمد أمین الجمل سلسلة  التحذیر البیئي معهد مراقبة البیئة 
العالمیة(ورلد ووتش)،الجمعیة المصریة لنشر المعرفة والثقافة العالمیة، 

  .٢٠٠٠، سنه  ١القاهرة،ط
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ماجدة إبراهیم سید فرج، "العوامل المحدِّدة لحجم واتِّجاه االستهالك النهائي  
  م، ١٩٨٨، معهد التخطیط القومي، القاهرة، للقطاع العائلي"

مجلس إدارة برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشریة: الدورة الحادیة 
من جدول األعمال المؤقت، (إستهالك الطاقة في  ٥والعشرون، البند 

  .٢٠٠٧ أبریل/نیسان ٢٠ – ١٦ المستوطنات البشریة)، ،نیروبي،
قتصادیة،المكتب الجامعي، االسكندریة محمد شفیق: دراسات في التنمیة اال

،٢٠٠٢.  

 كلیة االجتماعیة، والدراسات البحوث محمد محي الدین:علم السكان ، مركز
  .٢٠٠٢،جامعة القاهرة ، القاهرة ،  االداب

دارة الطلب علیها،الهیئة المصریة العامة  محمود سري طه:ترشید الطاقة وإ
  .٢٠٠٧والتكنولوجیا،سنة  للكتاب،القاهرة،مكتبة األسرة،سلسلة العلوم

مطانیوس مخول ، د.عدنان غانم: نظم االدارة البیئیة ودورها في التنمیة 
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