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 التحول من اإلدارة البيئية إلى الحوكمة البيئية 
نحو إطار قيمـي وإجرائي للوصول إلى التنمية املستدامة

د. أحمد السيد الدقن

 أستاذ اإلدارة العامة واملحلية املشارك 
و مديـر مركز االستشارات والبحوث سابًقا 
 كلية العلوم اإلدارية - أكاديمية السادات

جمهورية مصر العربية

امللخص 1

تهــدف هــذه الدراســة إلــى محاولــة الوصــول إلــى إطــار معيــاري وإجرائــي لالنتقــال مــن اإلدارة البيئيــة إلــى الحوكمــة البيئيــة، 
ومحاولــة تعريــف نظــام الحوكمــة البيئيــة وتحديــد العالقــة الوثيقــة بيـــن الحوكمــة البيئيــة والتنميــة املســتدامة. وتســتخدم 

الدراســة منهجيــة تحليــل النظــم وطريقــة التحليــل االســتقرائي.

تســتند الدراســة إلــى فرضيــة أساســية: »التحــول مــن اإلدارة البيئيــة إلــى الحوكمــة البيئيــة يــؤدي إلــى التنميــة املســتدامة«.  
وتنقســم الفرضيــة الرئيســة إلــى أربعــة فرضيــات فرعيــة، علــى النحــو التالــي:

تساهم متطلبات االنتقال )املدخالت( من اإلدارة البيئية إلى الحوكمة البيئية في التنمية املستدامة،- 
تساهم عمليات االنتقال من اإلدارة البيئية إلى الحوكمة البيئية في التنمية املستدامة،- 
تعتبر مخرجات االنتقال من اإلدارة البيئية إلى الحوكمة البيئية األبعاد الرئيسة للتنمية املستدامة،- 
تنعكس نتائج االنتقال من اإلدارة البيئية إلى الحوكمة البيئية في مدخالت الحوكمة البيئية )كردود فعل(.- 
قد تكون لنتائج هذه الدراسة آثار على صانعي السياسات.- 

الكلمات املفتاحية:  اإلدارة البيئية ، الحوكمة البيئية ، التنمية املستدامة.

املقدمة

ــا حيوًيــا ومطلًبــا ملًحــا لجميــع املجتمعــات والــدول، وأخــذت الدراســات تبحــث عــن مداخــل 
ً
أصبحــت التنميــة املســتدامة هدف

وأدوات للوصــول إلــى هــذا النــوع مــن التنميــة الــذي تعاظــم فــي ظــل الثــورة الصناعيــة الرابعــة التـــي شــهدت تطــورات هائلــة فــي 
 .)Schwab: 2016 ( اإللكتـــرونيات، وخاصــة صغيـــرة الحجــم، والتـــي مثلــت العصــر الثانــي مــن اإللكتـــرونيات... عصــر املــدن الذكيــة
وقد قدمت الحوكمة البيئية بعض التطبيقات الناجحة، مثل تحويل الحديقة الوطنية في »نيبال« من مجرد منتـزه عام إلى أحد 
أهم مصادر الطاقة البديلة في البالد عن طريق حوكمة املوارد )الرفاعي، 2017(، وهي التطبيقات التـي دفعت إلى طرح فرضيات 
بتالزم الحوكمة البيئية والتنمية املستدامة، غيـر أن الدراسات العلمية محدودة جًدا- وخاصة العربية منها- عن كيفية التحول 
 عن أنها لم تقدم إطاًرا قيمًيا وإجرائًيا محدًدا ألليات التحول من اإلدارة البيئية إلى الحوكمة البيئية. 

ً
نحو الحوكمة البيئية، فضال

اإلطار املنهجي للدراسة:
املشكلة البحثية 1-

تتجــه العديــد مــن الــدول العربيــة نحــو التحــول مــن اإلدارة البيئيــة إلــى الحوكمــة البيئيــة كمدخــل لتحقيــق التنميــة 
املســتدامة، بعدمــا كشــفت تطبيقــات ودراســات عــن دور الحوكمــة البيئيــة فــي تحقيــق التنميــة املســتدامة، ولكــن اإلشــكالية 

* تم استالم البحث في فبـراير 2019، وقبل للنشر في مارس 2019.

DOI: 10.21608/aja.2019.36118 :)معرف الوثائق الرقمي( © املنظمة العربية للتنمية اإلدارية - جامعة الدول العربية، 2019، ص ص 253- 278، 

تهدف هذه الدراســة إلى محاولة الوصول إلى إطار معياري وإجرائي لالنتقال من اإلدارة البيئية إلى الحوكمة البيئية، ومحاولة 
تعريــف نظــام الحوكمــة البيئيــة وتحديــد العالقــة الوثيقــة بيــن الحوكمــة البيئيــة والتنميــة املســتدامة. تســتند الدراســة إلــى فرضيــة 
أساسية: التحول من اإلدارة البيئية إلى الحوكمة البيئية يؤدي إلى التنمية املستدامة. تنقسم الفرضية الرئيسية إلى أربعة فرضيات 
فرعيــة ، علــى النحــو التالــي: - تســاهم متطلبــات االنتقــال )املدخــالت( مــن اإلدارة البيئيــة إلــى الحوكمــة البيئيــة فــي التنميــة املســتدامة، 
- تســاهم عمليــات االنتقــال مــن اإلدارة البيئيــة إلــى الحوكمــة البيئيــة فــي التنميــة املســتدامة، - تعتبــر مخرجــات االنتقــال مــن اإلدارة 
البيئية إلى الحوكمة البيئية األبعاد الرئيسية للتنمية املستدامة. - تنعكس نتائج االنتقال من اإلدارة البيئية إلى الحوكمة البيئية في 

مدخــالت الحوكمــة البيئيــة )كــردود فعــل(. قــد تكــون لنتائــج هــذه الدراســة آثــار علــى صانعــي السياســات.
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 عــن تحديــد العالقــات الدقيقــة بيـــن الحوكمــة البيئية 
ً

تكمــن فــي كيفيــة التحــول مــن اإلدارة البيئيــة إلــى الحوكمــة البيئيــة، فضــال
والتنميــة املســتدامة، وهــو مــا توجــد بــه نــدرة واضحــة فــي الدراســات الســابقة وخاصــة العربيــة منهــا؛ وهــو مــا دفــع الباحــث إلــى 

القيــام بهــذه الدراســة.

أهداف الدراسة: 2-

محاولة التوصل إلى إطار قيمـي/ إجرائي  للتحول من اإلدارة البيئية إلى الحوكمة البيئية.أ- 

محاولة تحديد نظام عمل الحوكمة البيئة.	- 

تحديد العالقات الوثيقة بيـن الحوكمة البيئية والتنمية املستدامة.	- 

الفرضيات: 3-

الفرضية الرئيسة: يؤدي التحول من اإلدارة البيئية إلى الحوكمة البيئية  إلى تحقيق التنمية املستدامة،

وينبثق من هذه الفرضية الرئيسة أربع فرضيات فرعية على النحو التالي:

الفرضيــة الفرعيــة األولــى: تســاهم متطلبــات )مدخــالت( التحــول مــن اإلدارة البيئيــة إلــى الحوكمــة البيئيــة فــي  تحقيــق - 
التنميــة املســتدامة.

الفرضيــة الفرعيــة الثانيــة: تســاهم عمليــات التحــول مــن اإلدارة البيئيــة  إلــى الحوكمــة البيئيــة  فــي  تحقيــق التنميــة - 
املســتدامة.

الفرضيــة الفرعيــة الثالثــة: تشــكل مخرجــات التحــول مــن اإلدارة البيئيــة إلــى الحوكمــة البيئيــة األبعــاد الرئيســة - 
املســتدامة. للتنميــة 

الفرضيــة الفرعيــة الرابعــة: تنعكــس مخرجــات التحــول مــن اإلدارة البيئيــة إلــى الحوكمــة البيئيــة علــى مدخــالت - 
الحوكمــة البيئيــة )التغذيــة العكســية(.

التساؤالت البحثية 4-

التساؤل البحثي الرئيس: كيف يمكن التحول من اإلدارة البيئية إلى الحوكمة البيئية بما يؤدي إلى الوصول إلى التنمية 
املستدامة؟

وينبثق عن هذا التساؤل البحثي الرئيس أربعة تساؤالت بحثية فرعية، على النحو اآلتـي:

التساؤل البحثي الفرعي األول: ما هي متطلبات )مدخالت( التحول من اإلدارة البيئية إلى الحوكمة البيئية  للوصول - 
إلى  التنمية املستدامة؟

التســاؤل البحثــي الفرعــي الثانــي: مــا هــي عمليــات التحــول مــن اإلدارة البيئيــة إلــى الحوكمــة البيئيــة بمــا يســاهم فــي  - 
تحقيــق التنميــة املســتدامة؟

التســاؤل البحثــي الفرعــي الثالــث: مــا هــي مخرجــات التحــول مــن اإلدارة البيئيــة إلــى الحوكمــة البيئيــة، ومــا عالقتهــا - 
املســتدامة؟ بالتنميــة 

التســاؤل البحثــي الفرعــي الرابــع: مــا هــي انعكاســات مخرجــات التحــول مــن اإلدارة البيئيــة إلــى الحوكمــة البيئيــة  علــى - 
مدخــالت الحوكمــة البيئيــة؟

منهجية الدراسة: 5-

منهــج تحليــل النظــم  System Analysis: وهــو يقــوم علــى فكــرة وجــود تسلســل منطقــي بيـــن مدخــالت Inputs ثــم أ- 
.Feedback ثــم تغذيــة عكســية Outputs ثــم مخرجــات Activities أنشــطة

منهــج التحليــل االســتقرائي Inductive Analysis: يســعى الباحــث إلــى محاولــة الوصــول مــن الخــاص إلــى العــام؛ حيــث 	- 
يقــوم بالبنــاء بيـــن األجــزاء للوصــول إلــى الــكل، وهــو اإلطــار العــام للوصــول للحوكمــة البيئيــة، وتحقيــق التنميــة املســتدامة.
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مراجعة األدبيات 6-

توجد أدبيات محدودة جًدا حول موضوع البحث، وخاصة العربية منها، ومن أبـرزها ما يلي:

ــا مــن أســس القانــون الدولــي 
ً
دراســة شــكراني )2014(، وتناولــت الســبل الداعمـــة للحوكمـــة البيئيـــة العامليــة، انطالق

والدبلوماســية الخضــراء. وتوصلــت هــذه الدراســة إلــى أنــه لــن تنجــح الحوكمــة البيئيــة بــدون تعزيـــز الشــفافية فــي السياســات 
البيئيــة العامليــة واالنفتــاح علــى املقاربــات التوفيقيــة بيـــن الفرقــاء واملنتفعيـــن مــن الشــأن البيئــي، وتقويــة املبــادرات التشــاركية، 
وتحسيـن أداة املجتمع املدني العاملـي، ومشاركة الجميع في مسار اتخاذ القرار البيئي الدولي. كما توصلت الدراسة إلى ضرورة 

إنشــاء منظمــة دوليــة لحمايــة البيئــة علــى جميــع املســتويات الدوليــة واإلقليميــة واملحليــة. 

دراســة بـــن إبـــراهيم )2015/2014( حــول الحوكمــة البيئيــة ودورهــا فــي تحقيــق التنميــة املســتدامة بالتطبيــق علــى 
الجزائر. وهدفت إلى  محاولة إبـراز مفهوم الحوكمة البيئية كإطار نظري بغية إدراك أهمية البيئة وخطورة تلويثها واستنـزاف 
مواردهــا، والــذي ســيكون عائًقــا فــي ســبيل تحقيــق تنميــة مســتدامة، وبالتالــي دراســة األطــر القانونيــة واإلجــراءات واملبــادرات 
الالزمــة  لتفعيــل الحوكمــة البيئيــة علــى أرض الواقــع. واســتخدمت الدراســة املنهجيــة القانونيــة واملؤسســية، وتوصلــت إلــى 
ضرورة تشارك جميع األطراف )الحكومة والقطاع الخاص واملجتمع املدني( في الحوكمة البيئية لتحقيق التنمية املستدامة. 
كما توصلت الدراسة إلى أن التجربة الجزائرية ال تـزال بعيدة عن تحقيق التنمية املستدامة بالرغم من كل الجهود املبذولة 

فــي مجــال الحوكمــة البيئيــة؛ نظــًرا لحداثــة التجربــة الجزائريــة وتدنــي مؤشــرات الحوكمــة فيهــا.

دراســة Mori وUeta )2007(، وأوضحــت أن منطقــة شــرق آســيا تمتعــت بالتصنيــع الســريع خــالل هذيـــن العقديـــن، 
ومع ذلك، فقد عانى البعض منها من التدهور البيئي محلًيا، وبعضها اآلخر من التدهور البيئي اإلقليمـي والعاملـي. وتم اختـراع 
النمــو األخضــر واملفاهيــم املرتبطــة بــه للتغلــب علــى املفاضلــة بيـــن النمــو االقتصــادي والحفــاظ علــى البيئــة. ولكــن هــل يكفــي 
 )EKC( البيئــي Kuznets لتحقيــق التنميــة املســتدامة فــي شــرق آســيا؟. تقــدم هــذه الدراســة مراجعــة نقديــة لفرضيــة منحنــى
إلظهار دورها في تطويـر االقتصاد البيئي، ثم تبحث في اآللية االقتصادية التـي تعزز التدهور البيئي محلًيا وعاملًيا؛ لإلشارة إلى 

مــا يعــوق الحوكمــة البيئيــة للتنميــة املســتدامة فــي شــرق آســيا.

دراســة Loretta Feris )2010(، وقــد حاولــت البحــث  فــي العالقــة بيـــن اإلدارة البيئيــة الجيــدة والتنميــة املســتدامة فــي 
ســياق جنو	 إفريقيا، مع اإلشــارة بشــكل خاص إلى الطريقة التـــي يســتخدم بها صانعو القرار اعتبارات التنمية املســتدامة في 

عمليــات اتخــاذ القــرارات،  ومــدى اتفاقهــا مــع اإلدارة البيئيــة الجيــدة.

دراســة  Mori )2013(، وهدفــت إلــى دراســة تطــور اإلدارة البيئيــة متعــددة املســتويات فــي منطقــة شــرق آســيا، بمــا فــي 
ذلــك شــمال شــرق وجنــو	 شــرق آســيا، وكذلــك دراســة مــدى فعاليــة اإلدارة والسياســات البيئيــة الناشــئة، ومعالجــة األســبا	 
األساسية للتحديات البيئية املحلية والوطنية واإلقليمية والعاملية. كما تناولت الدراسة أنظمة الحوكمة البيئية التـي تؤكد 

علــى دور القطــاع الخــاص واملجتمــع املدنــي فــي املســاهمة فــي الحوكمــة البيئيــة.

مقــال مركــز املســتقبل لألبحــاث والدراســات املتقدمــة )2016( بعنــوان »حوكمــة بيئيــة... إشــكاليات التحــول نحــو 
 مــن العوامــل التـــي تفســر تحديــات التحــول نحــو االقتصــاد األخضــر فــي الــدول العربيــة، 

ً
االقتصــاد األخضــر«، وتنــاول مجموعــة

على النحو التالي: تأخر تـرتيب القضايا البيئية عن أجندة األولويات الوطنية، وضعف وعي القطاعات املجتمعية بسياسات 
التخضيـــر، ومعضلــة تـــرابط امليــاه والطاقــة والغــذاء، وتوفيـــر متطلبــات نقــل التكنولوجيــا، وازديــاد حــدة الصراعــات الداخليــة 

املســلحة، وتعثـــر االقتصــادات العربيــة، وتمويــالت محــدودة، وتنــازع أولويــات مســاعدات الــدول املتقدمــة.

ومع هذه األدبيات القيمة، تسعى  الدراسة الحالية إلى تقديم الجديد، وذلك على النحو اآلتـي:

التوصــل إلــى إطــار علمـــي قيمـــي وإجرائــي للتحــول مــن اإلدارة البيئيــة إلــى الحوكمــة البيئيــة وفًقــا لتحليــل النظــام، وتحديــد 
آليــات عمــل الحوكمــة البيئيــة وفًقــا لتحليــل النظــام، وإثبــات صحــة الفرضيــات التـــي تؤكــد العالقــة بيـــن الحوكمــة البيئيــة 

والتنميــة املســتدامة، وذلــك وفًقــا لتحليــل النظــام.
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متطلبات )مدخالت( التحول من اإلدارة البيئية إلى الحوكمة البيئية:

التحول من التـركيـز على املنظومة البيئية الطبيعية إلى املنظومة البيئية الشاملة: 1-

االجتماعيــة  واملنظومــة  اإلنتاجيــة،  واملنظومــة  الطبيعيــة،  املنظومــة  وهــي:  للبيئــة،  منظومــات  ثــالث  توجــد 
:)2008/2007 )الخطيــب، 

املنظومة الطبيعيةأ- 

تشــمل الهــواء واملــاء والتـــربة والنباتــات وغيـــرها. وتعمــل هــذه املنظومــة وفًقــا ملدخــالت مــن شــمس وأمطــار، ثــم عمليــات 
وتفاعالت تحت التـــربة، ثم مخرجات من نباتات وأشجار، وغيـــرها. وتعمل هذه املنظومة الطبيعية وفًقا للنظام اإليكولوجي 
الــذي يعنــي العناصــر الفيـــزيائية والبيولوجيــة املجتمعــة فــي البيئــة. وهــذه الكائنــات تشــكل مجموعــة معقــدة مــن العالقــات، 

وتعمــل ككل موحــد فــي تفاعلهــا مــع بيئتهــا الفيـــزيائية.

 

 

 

  
املصدر: منظمة الصحة العاملية، 2018.

شكل رقم )1(: املنظومة الطبيعية

املنظومة اإلنتاجية	- 

تعمــل هــذه املنظومــة وفًقــا ملدخــالت آالت وعنصــر بشــري ومــواد خــام أو مســتندات، ثــم عمليــات وتفاعــالت تتــم داخــل 
خطــوط اإلنتــا	، أو أنظمــة عمــل معينــة، ثــم مخرجــات مــن ســلع أو خدمــات.

املنظومة االجتماعية	- 

تعمــل هــذه املنظومــة وفًقــا ملدخــالت مــن قيــم ومفاهيــم وعــادات وتقاليــد، ثــم عمليــات وتفاعــالت بيـــن البشــر بعضهــم 
ببعــض، وبينهــم وبيـــن ســائر الكائنــات الحيــة األخــرى، ثــم مخرجــات مــن ســلوكيات مجتمعيــة وثقافــات شــعو	.

   وهكذا فإن التحول من اإلدارة البيئية إلى الحوكمة البيئية يتم من خالل التحول من التـركيـز على املنظومة الطبيعية 
إلى التـركيـز على املنظومتيـن اإلنتاجية واالجتماعية، باإلضافة إلى املنظومة الطبيعية.

ويمكن القول هنا  بأن عملية التحول من اإلدارة البيئية إلى الحوكمة البيئية، هو  عبارة عن تحول من الشكل السابق 
رقم )1( إلى الشكل التالي:
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 الصعيد العاملي
 الصعيد اإلقليمي

 الصعيد املحلي
 

 عافية اإلنسان والحد من وطأة الفقر
 الحد األدنى من املواد الالزمة للعيش الكريم -
 الصحة -
 العالقات االجتماعية -
 األمن -
 الحرية واالختيار -

 حوافز التغيير غير املباشرة
 الحوافز الديمغرافية -
والتجارة ة ملالحوافز االقتصادية )مثل العو  -

 والسوق واإلطار السياس ي(
الحوافز االجتماعية السياسية )مثل اإلدارة  -

 واإلطار املؤسس ي والقانوني(
 العلوم والتكنولوجيا -
الحوافز الثقافية والدينية )مثل االختبارات  -

 الخاصة بمواد االستهالك وكيفية استهالكها(

 حوافز التغيير املباشرة
التغيرات الطارئة على استخدام األراض ي  -

 والغطاء األرض ي.
 األنواع البيولوجية أو القضاء عليهاإدخال  -
 تكييف التكنولوجيا واستعمالها -
اإلسهامات الخارجية )مثل استعمال األسمدة  -

 ومكافحة الهوام، والري(
 استهالك املحاصيل واملوارد -
 تغير املناخ -
الحوافز املادية والبيولوجية الطبيعية )مثل  -

 البراكين وظاهرة التطور( التي ال يؤثر فيها اإلنسان

 النظم اإليكولوجيةالخدمات التي تتيحها 
 املادية )مثل الغذاء واملاء(. -
 التنظيمية )مثل املناخ واملاء وتنظيم األمراض( -
 الثقافية )روحية وجمالية مثاًل( -
 الداعمة )مثل اإلنتاج األولي وتشكل التربة( -

 العيش فوق كوكب األرض

 املدى القصير

 االستراتيجيات والتداخالت
 املدى الطويل

املصدر: منظمة الصحة العاملية، 2018.

شكل رقم )2(: املنظومة البيئية الشاملة

التحول من مفهوم حماية البيئة وتنميتها إلى مفهوم التنمية املستدامة: 2-

 تهــدف اإلدارة البيئيــة بشــكل رئيــس إلــى حمايــة البيئــة مــن األخطــار الطبيعيــة والبشــرية، مثــل: البـراكيـــن والــزالزل 
والفيضانــات والحــرو	 وعمليــات إزالــة الغطــاء النباتـــي ومخلفــات املصانــع، وهنــا تـــركز اإلدارة البيئيــة علــى مكافحــة التلــوث 
بأشــكاله املختلفــة )املائــي والهوائــي والســمعي(، كمــا تعمــل اإلدارة البيئيــة علــى تنميــة البيئــة وتوفيـــر محميــات طبيعيــة للنباتــات 

والحيوانــات النــادرة )الدقــن، 2014(.

 تشيـر حماية البيئة إلى أي نشاط للحفاظ على جودة الوسائط البيئية أو استعادتها من خالل منع انبعاث امللوثات أو 
الحد من وجود املواد امللوثة في الوسائط البيئية. قد تتكون من )OCED, 2003 (:  تغييـرات في خصائص السلع والخدمات، 
وتغييـــرات فــي أنمــاط االســتهالك، وتغييـــرات فــي تقنيــات اإلنتــا	، ومعالجــة املخلفــات أو التخلــص منهــا فــي مرافــق حمايــة البيئــة 

املنفصلــة، وإعــادة التدويـــر، والوقايــة مــن تدهــور املناظــر الطبيعيــة والنظــم اإليكولوجيــة.

 بينمــا تـــركز الحوكمــة البيئيــة علــى التنميــة املســتدامة، ففــي عــام 1983 عيـــن األميـــن العــام لألمــم املتحــدة »جــار هارلــم 
بـــرونتالند« رئيًســا للجنــة مهمتهــا هــي توحيــد البلــدان ملتابعــة التنميــة املســتدامة مًعــا. وظهــر مفهــوم التنميــة املســتدامة ألول مــرة 
في عام 1987 مع نشر تقريـر بـرونتالند، محذًرا من العواقب البيئية السلبية للنمو االقتصادي والعوملة، وحاول التقريـر إيجاد 
حلول ممكنة للمشكالت الناجمة عن التصنيع والنمو السكاني. التنمية املستدامة هي التنمية التـي تلبي احتياجات األجيال 
الحاليــة دون املســاس بقــدرة األجيــال القادمــة علــى تلبيــة احتياجاتهــا الخاصــة، فلقــد أصبحــت التنميــة املســتدامة هــي املبــدأ 
املنظم لتحقيق أهداف التنمية البشرية، وفي الوقت نفسه للحفاظ على قدرة النظم الطبيعية على توفيـر املوارد الطبيعية 

وخدمــات النظــم اإليكولوجيــة التـــي يعتمــد عليهــا االقتصــاد واملجتمــع )ويكيبديــا، 2017(.
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اعتمــد املجتمــع الدولــي فــي قمــة األرض بالبـــرازيل عــام 1992 مصطلــح التنميــة املســتدامة بمعنــى تلبيــة احتياجــات الجيــل 
الحالي دون إهدار حقوق األجيال القادمة في الحياة في مستوى ال يقل عن املستوى الذي نعيش فيه. هذا وقد حدد املجتمع 
الدولي مكونات التنمية املستدامة على أنها:  نمو اقتصادي، وتنمية اجتماعية، وحماية البيئة ومصادر الثـروة الطبيعية بها. 
وهــذا يعنــي أن تكــون هنــاك نظــرة شــاملة عنــد إعــداد استـــراتيجيات التنميــة املســتدامة، حيــث تقــوم األبعــاد الثالثــة بمراعــاة 

التنميــة املســتدامة بدقــة. 

وتعــرف التنميــة املســتدامة »Sustainable Development« بأنهـــا: عمليـــة تطويـــر األرض واملــدن واملجتمعــات، وكذلــك 
األعمــال التجاريـــة، بشـــرط أن تلبـــي احتياجــات الحاضــر بــدون املســاس بقــدرة األجيــال علــى تلبيــة حاجـــاتها. ويواجـــه العالــم 
خطــورة التدهــور البيئــي الــذي يجــب التغلــب عليـــه مــع عــدم التخلـــي عـــن حاجــات التنميــة االقتصاديــة، وكذلــك مــع عــدم 
التخلـــي عــن املســاواة والعــدل االجتمـــاعي. وتعــرف بأنهــا تشــمل ثالثــة أبعــاد مــع اعتبــار الــوزن النســبي لــكل بعــد، ومراعــاة مبــدأ 
العدالــة بيـــن األجيــال فــي البعــد االجتماعــي )البطالــة، والتنميــة املحليــة واإلقليميــة، والرعايــة الصحيــة، والثـــروات، والتـــرابط 
االجتماعــي، وتوزيــع الخدمــات... إلــخ(، والبعــد االقتصــادي )التنميــة االقتصاديــة، والتنافــس، والنمــو االقتصــادي، واإلبــداع، 
والتنمية الصناعية... إلخ(، والبعد البيئي )الحفاظ على جمال الطبيعة، ونوعية املياه والهواء والتـربة، وتغيـر املناخ، والتنوع 

البيولوجــي... إلــخ(. )شــبكة املعرفــة البيئيــة املصريــة، أبـــريل 2014(.

 

 

 

  
املصدر: شبكة املعرفة البيئية املصرية، 2014.

شكل رقم )3(: التنمية املستدامة

ا للتنمية املستدامة، وارتبطت املساعدة في تحقيقها بعادات بيئية 
ً
 وقد أطلقت األمم املتحدة في عام 2017 سبعة عشر هدف

:)UN, 2016( وهذه األهداف وطرق املساعدة في تحقيقها هي ،)وفًقا للمنظومة البيئية الشاملة )اجتماعية/اقتصادية/طبيعية

ال يوجد فقر )تبـرع بما ال تستخدمه(.أ- 

القضاء على الجوع )تجنب التخلص من الطعام(.	- 

الصحة الجيدة والرفاهية )إعطاء املصل أو اللقاح لعائلتك(.	- 

جودة التعليم )مساعدة األطفال في مجتمعك على القراءة(.د- 

املساواة بيـن الجنسيـن )نداء اللغة والسلوك الجنسييـن(.	- 

املياه النظيفة والصرف الصحـي )تجنب هدر املياه(.و- 

الطاقة النظيفة بأسعار معقولة )استخدم فقط األجهزة املوفرة للطاقة(.ز- 

العمل الالئق والنمو االقتصادي )الشراء من الشركات الخضراء التـي تكفل تكافؤ الفرص(.ح- 

الصناعة واالبتكار والبنية التحتية )فكر بطرق مبتكرة إلعادة توظيف املواد القديمة(.ط- 

انخفاض معدالت عدم املساواة )رفض التمييـز وإعالن ذلك(.ي- 

املدن واملجتمعات املستدامة )الدراجة وامل�شي أو استخدام وسائل النقل العام للحفاظ على نظافة مدننا(.ك- 

اإلنتا	 واالستهالك املسئول )إعادة تدويـر الورق والبالستيك والزجا	 واألملنيوم(.ل- 

م الشبا	 حول تغيـر املناخ لوضعهم في مسار مستدام في وقت مبكر(.م- 
ّ
العمل املناخي )عل

الحياة تحت املاء )تجنب تبديد املحيطات والبحار(.ن- 
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الحياة على األرض )زرع شجرة واملساعدة على حماية البيئة(.س- 

السالم والعدل واملؤسسات القوية )استخدم حقك في انتخا	 قائد في مجتمعك(.ع- 

الشــراكة مــن أجــل األهــداف )احصــل علــى تطبيــق SDGs للتعــرف علــى األهــداف وطــرق املســاعدة فــي تحقيقهــا ف- 
.)SDGsinaction.com

التحول من مفهوم املوارد الطبيعية إلى  رأس املال الطبيعي: 3-

 تؤكــد اإلدارة البيئيــة علــى مفهــوم املــوارد الطبيعيــة وكيفيــة إدارتهــا بمــا يكفــل الحفــاظ عليهــا وتنميتهــا، بينمــا تتعامــل 
الحوكمــة البيئيــة مــع هــذه املــوارد علــى أنهــا رأس مــال طبيعــي.

  وينظر إجمالي الناتج املحلي في جانب واحد فقط من األداء االقتصادي - وهو الدخل - لكنه ال يذكر شيًئا عن الثـروة 
واألصــول التـــي تشــكل أســاس هــذا الدخــل؛ فعندمــا يســتغل بلــد مــا لديــه مــن معــادن - علــى ســبيل املثــال - فإنــه قــد يســتنفد 
ثـــرواته، وكذلــك عنــد  اإلفــراط فــي اســتغالل مصائــد األســماك أو تبديــد املــوارد املائيــة. وُيعــد هــذا االنخفــاض فــي هــذه األصــول 
غيـــر منظــور فــي إجمالــي الناتــج املحلــي وال يمكــن قياســه. ولذلــك تظهــر الحاجــة إلــى حســا	 هــذه الثـــروات عبـــر حســا	 رأس املــال 

الطبيعــي، لكــي يســتمر النمــو.

ويتمثــل أحــد الجوانــب األخــرى ملحدوديــة إجمالــي الناتــج املحلــي فــي قصــور تمثيلــه لــرأس املــال الطبيعــي؛ حيــث ال تظهــر فــي 
امليـــزانية العموميــة املســاهمات الكاملــة لــرأس املــال الطبيعــي، كالغابــات واألرا�شــي الرطبــة واألرا�شــي الزراعيــة. وقــد تــدر	 فــي 
الحســابات القوميــة املــوارد الخشــبية، لكــن الخدمــات األخــرى املتعلقــة بالغابــات، مثــل امتصــاص الكربــون وتنقيــة الهــواء، قــد 
ال تدر	. وهكذا يمكن أن يـرسل إجمالي الناتج املحلي إشارات مضللة عن األداء االقتصادي ورفاهة البالد. وبالتالي، تتدهور 

األنظمــة اإليكولوجيــة ومعهــا القــدرة علــى دعــم رفــاه البشــرية والنمــو االقتصــادي املســتدام.

ويشكل رأس املال الطبيعي أحد األصول املهمة، السيما بالنسبة للبلدان النامية التـــي يشكل فيها نسبة كبيـــرة )%36( 
من إجمالي الثـروة. ويواجه تطبيق رأس املال الطبيعي بعض التحديات في الدول النامية، من أبـرزها: غيا	 منهجيات متفق 
عليهــا دولًيــا لتقييــم النظــام اإليكولوجــي، وعــدم اســتيعا	 واضعــي السياســات، لحســا	 رأس املــال الطبيعــي، والقصــور فــي 

قــدرات العديــد مــن البلــدان الناميــة )البنــك الدولــي، 2012(.

التحول من الخطط طويلة األمد إلى االستـراتيجيات 4-

جدول رقم )1(
الفرق بيـن التخطيط االستـراتيجي والتخطيط طويل األمد

التخطيط الطويل املدىالتخطيط االستـراتيجياملقارنة من حيث

طبيعة النظام 
ً

مستقبال

نظام مقتـرح يؤكد على التنظيمات التـي تتغيـر باستمرار مع تغيـر 
احتياجات املجتمع

نظام مغلق يتم به تطويـر الخطط قصيـرة 
املدى وبـرامج العمل

عملية التخطيط، وضع رؤية مستقبلية، البيئة الخارجية، يـركز على
القدرة التنظيمية، تعليم وتطويـر العامليـن

البـرنامج النهائي لخطة التحليل الداخلية

مجموعة صغيـرة ومتخصصة جًدا من املخططيـن مع مشاركة يتم بواسطة
املجتمع استشارة

من قبل إدارة التخطيط ومتخصصيـن في 
الدوائر

على التغيـرات التـي تحدث خار	 التنظيم والقيم التنظيمية يؤكد على
واإلجراء املساند

على التغيـرات، التخطيط، األساليب 
الداخلية والخارجية

يسأل عن القرار املناسب اليوم على أساس فهم الوضع بعد التـركيـز على
خمس سنوات من اليوم

األهداف واألغراض التنظيمية لخمس 
سنوات من اآلن

املصدر: كردي، 2011.
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التحول من مفهوم رأس املال التقليدي إلى رأس املال االجتماعي. 5-

  يشيـــر »بيتـــر دراكــر« أنــه ال توجــد نتائــج داخــل املنظمــة، بــل أن نتيجــة املنظمــة هــي عميــل راٍض، فنتيجــة املستشــفى هــي 
مريــض معافــى، ونتيجــة املدرســة هــي طالــب تعلــم  شــيًئا يمكــن أن يطبقــه. وداخــل املنظمــة هنــاك فقــط مركــز التكلفــة. وقــد جــاء 

هــذا التطــور فــي مفهــوم دور املنظمــات  عقــب ثــالث مراحــل مــرت بهــا منظمــات األعمــال، يمكــن تلخيصهــا كمــا يلــي:

فتـــرة 1800-1920 وكانــت مرحلــة إدارة تعظيــم األربــاح، وكانــت املســئولية األساســية ملنظمــات األعمــال تعظيــم العائــد 
املــادي، والتوجــه نحــو املصلحــة الذاتيــة الصرفــة. مرحلــة أواخــر العشــرينيات إلــى بدايــة الســتينيات وتوجــه فيهــا اهتمــام 
املنظمــات إلــى تحقيــق الربــح املالئــم الــذي يحقــق املصلحــة الذاتيــة ومصالــح األطــراف األخــرى، مثــل املساهميـــن والعامليـــن. 
أواخــر الســتينيات حتــى الوقــت الحاضــر واتجهــت فيهــا مســئولية املنظمــات نحــو إدارة نوعيــة الحيــاة للفتـــرة مــن والتـــي تقــر 
أهمية الربح، ولكن األفراد أهم من النقود، إذ ظهر اهتمام املنظمات بالعائد االجتماعي، وأصبح مفهوم املعاييـر املتعددة هو 
الذي يحدد كفاءة وفاعلية املنظمات بعدما كانت املعاييـر األحادية املتمثلة في الربح املادي هي األساس األول واألخيـر في ذلك، 
فلم يعد رأس املال ذلك املفهوم التقليدي الذي ازدحمت به أدبيات اإلدارة خالل عقود ماضية مبكرة من القرن العشريـن، 
فاألفراد اليوم هم رأسمال وعنصر استثمار. كما أصبحت الثقة عنصًرا من عناصر رأس املال، كما تمثل املعرفة  جانًبا آخر 
من رأس املال، وكذلك اختلفت الربحية في مفاهيمها،  فلم تعد الربحية تتمثل في العوائد السائلة التـي تتولد نتيجة استثمار 
املوجودات الثابتة واملتداولة في املنظمة، فالسمعة عائد والثقة عائد )ثقة الجمهور في املنظمة، أو ثقة املجهزيـن في املنظمة، 

أو الثقــة التنظيميــة(.

وبينما تحصل املنظمات على جزء من رءوس أموالها من مصادر تمويلية خارجية، فإنها في الوقت نفسه تجتذ	 رءوس 
األموال الفكرية أو األفراد املعروفيـن بثقتهم وأخالقهم اإلدارية والتنظيمية العالية، وهذا هو مصدر من مصادر التمويل السلوكي 
في املنظمات، ومن هنا تظهر أهمية رأس املال االجتماعي )الدوري، وصالح، 2008(. فالتنمية طويلة األجل عملية تـراكمية وإدارة 

سليمة لحافظة من األصول- رأس املال الصناعي والطبيعي والبشري واالجتماعي )البنك الدولي، 2012(.

ويمكن الحديث عن ثالثة مكونات لرأس املال االجتماعي )حوالة والشوربجي، 2014(:

البنــاء االجتماعــي )األشــخاص والعالقــات االجتماعيــة بينهــم التـــي تحكمهــم فــي تنظيمــات أو شــبكات ومــا يحكــم هــذه أ- 
العالقــات مــن معاييـــر وقيــم(.

املوارد )اجتماعية أو شخصية مرئية أو غيـر مرئية متمثلة في رأس املال الثقافي أو البشري(.	- 

الفعــل االجتماعــي ومــا يتـــرتب عليــه مــن حســن اســتخدام هــذه املــوارد أو إســاءة اســتخدامها ومــا يحكــم هــذا الفعــل 	- 
أيًضــا مــن معاييـــر وقيــم.

التحول من موازنات البنود والنفقات البيئية إلى موازنات البـرامج واألداء البيئي: 6-

إن التحــول مــن اإلدارة البيئيــة إلــى الحوكمــة البيئيــة يتطلــب التحــول مــن موازنــات البنــود والنفقــات البيئيــة إلــى موازنــات 
البـــرامج واألداء البيئــي. ويمكــن التحــول إلــى موازنــة البـــرامج واألداء البيئــي للوحــدة الحكوميــة، كمــا يلــي:

فصل العمليات البيئية التـي يتوجب على الوحدة الحكومية القيام بها عن تلك التـي تخر	 عن نطاق صالحيتها، ويكون أ- 
هذا الفصل عن طريق تحديد أهداف الوحدة الحكومية، وبالتالي يخر	 عن نطاق عملياتها كل ما ال يتفق مع أهدافها.

تقســيم النشــاط البيئــي للوحــدة إلــى وظائــف، بحيــث تســعى كل وظيفــة منهــا إلــى تحقيــق هــدف أو أهــداف جزئيــة تتفــق 	- 
مــع األهــداف العليــا لها.

تقسيم كل وظيفة بيئية إلى بـرامج )أو مشروعات( باعتبارها اآللية أو الوسيلة التـي بها تتحقق األهداف املطلوبة.	- 

تقســيم كل بـــرنامج بيئــي إلــى عــدد مــن األنشــطة أو وحــدات األداء الدنيــا التـــي تعتبـــر أصغــر وحــدات تمثــل األداء أو د- 
التنفيــذ فــي كل بـــرنامج.

تقســيم كل نشــاط بيئــي إلــى عناصــر تكلفتــه، وتتضمــن هــذه العناصــر بيــان مفصــل بتكاليــف املــوارد املاليــة واملاديــة 	- 
والبشــرية الالزمــة لــكل نشــاط )تيشــوري، 2010(.



املجلة العربية لإلدارة، مج 39، ع2 - يونيو )حزيـران( 2019

261

عمليات التحول من اإلدارة البيئية إلى الحوكمة البيئية:

التحول من اإلدارة البيئية الحكومية إلى اإلدارة البيئية املجتمعية: 1-
 

 

 القطاع األول)الحكومة(

 

                              

       

 

 

 القطاع الثالث)املجتمع املدني(                                   القطاع الثاني )القطاع الخاص(        

  

 اإلدارة البيئية باملشاركة      * اإلدارة  البيئية بالشفافية*

املساءلة البيئية على أساس النتائج  وليس على اإلجراءات  *
   للتخلص من البيروقراطية

 

 الشفافية

املصــدر: الشــكل مــن إعــداد الباحــث اســتناًدا إلــى: )الدقــن، 2017(، و)عبــد اللطيــف، 2014(، و)عــزازي، 2009 (، و)جمعــة، 2001(، 
و)الدقــن، 2013(، و)الدقــن، 2012(.

شكل رقم )4(:  مثلث الحوكمة

ويتم التحول من اإلدارة البيئية الحكومية إلى اإلدارة البيئية املجتمعية عن طريق ما يلي:

التحول من التخطيط البيئي  التقليدي إلى التخطيط التقديـري التشاركي:أ- 

 تـركز اإلدارة البيئية على التخطيط التقليدي من أعلى إلى أسفل، كما هو موضح بالشكل التالي.

 

 

  

 اإلدارة _ املستوى األول 

 اإلدارة _ املستوى الثاني

 اإلدارة _ املستوى الثالث

دارة _ املستوى األول اإل   

دارة _ املستوى الثانياإل   

عداد الخطة االستراتيجيةإ  

االستراتيجية الخطة تنفيذ   

 تقييم الخطة االستراتيجية

  من

  أعلى

 الى

 أسفل

املصدر: حوامدة، )2015(.

شكل رقم )5(: التخطيط االستـراتيجي من أعلى إلى أسفل

بينما تـركز الحوكمة البيئية على منهج التخطيط التقديـري التشاركي، كما هو موضح بالشكل والجدول التالييـن:
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 التحضير

 الغمر
 قصص نجاح

 آفاق التحسين
املوارد  الفرص املوجودة

 تقييم الوضع
 ماذا أفعل

 متى أفعل

 أين أفعل

 من سيفعل

 املوارد الضرورية

 تقييم التخطيط

 التنفيذ

 التعلم

 أثر املشروع

 اقتراحات للمستقبل

الغمر 
التفاوض 
 االنعكاس

املصدر: فويال، )2004(.

شكل رقم )6(: التخطيط التقديـري التشاركي

جدول رقم )2(
خطوات التخطيط التشاركي

 السكان املحليون وامليسرون يعملون معا لتقاسم خيـرات املجتمع املحلي	
 املشاركون: كل من السكان املحليون وامليسرون يكتشفون املوارد املتاحة، ويبحثون كيفية استخدام 	

هذه املوارد. تصنف املوارد، مثل الطبيعية والبشرية واالجتماعية واالقتصادية، واملوارد املادية.
 العثور على الفرص املتاحة ومناقشة الكيفية التـي يمكن أن تحقق هذه الفرص.	
 يشارك السكان املحليون بقصص النجاح في املجتمع مع الغرباء.	
 يكتشف السكان املحليون أيًضا مجاالت التحسيـن في املجتمع املحلي.	
 كما تناقش كيفية تحسيـن هذه األشياء.	

مالحظــة: مختلــف األدوات التشــاركية تســتخدم لتقييــم الوضــع، مثــل القطــع، وامل�شــي، ورســم الخرائــط، 
والرســم، وأدوات أخــرى.

 تقييم الوضع
العثور على األشياء 

الجيدة ومجاالت 
التحسيـن

 مجرد قيام املشاركيـن بتقييم الوضع، فإنهم يشاركو ويحددون حصة أحالم التغييـر في املجتمع.	
 مختلف الفئات )العمر، الجنس، الطبقة الحكيمة( تعمل على حدة إذا لزم األمر.	
 تصنف األحالم إذا وضعت الكثيـر من األحالم	
 امليسرون ال يفرضون أحالمهم على السكان املحلييـن.	

مالحظة: املشاركة في مختلف األدوات املستخدمة لتقييم الوضع، كاملرتبة، وأدوات الرسم، إلخ.

وضع أحالم التغييـر

 يناقش املشاركون ملعرفة األنشطة )أنشطة التنمية( التـي يحتاجون إليها للقيام بتجسيد األحالم.	
 امليسرون يدعمون، عند الضرورة، لخلق أنشطة.	

تصميم األنشطة 
الضرورية لتجسيد األحالم

 يناقــش املشــاركون كيفيــة إدارة املــوارد. لذلــك، يناقــش املشــاركون كيفيــة اســتخدام املــوارد املحليــة 	
. بعــد ذلــك، تناقــش إدارة املــوارد الخارجيــة أي املانحيـــن...

ً
أوال
 خطــة عمــل تفصيليــة لتنفيــذ األنشــطة الراميــة املتقدمــة، انظــر إلــى عينــة مــن الصيغــة املســتخدمة 	

املعروضــة أدنــاه.
 يتلزم الناس بتوفيـر دعم مختلف لتحقيق أحالمهم.	

وضع خطة مفصلة 
للتنفيذ

املصدر: فويال، )2004(.
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التحول من التنظيمات الهرمية / العمودية إلى التنظيمات األفقية/الشبكية:	- 

 

 

 

  

 خريطة التنظيم الرأسية

املصدر: كمال ناصر، 2015.

شكل رقم )7(: خريطة التنظيم الرأسية

التحــول مــن الهيــكل التنظيمـــي الهيـــراركي الســابق إلــى  الهيــكل ذاتـــي التنظيــم Holacratic Structure، والــذي تكــون فيــه 
الســلطة موزعــة بشــكل أفقــي  وتختفــي فــي الهيـــراركية، كمــا يوضحــه الشــكل التالــي:

 

 

 

  

Jacob Morgan, 2015  :املصدر

Holacratic structure شكل رقم )8(: الهياكل ذاتية التنظيم

التحول من التوجيه واإلدارة إلى التعليم والقيادة:	- 

جدول رقم )3(
التحول من املديـر إلى القائد

القائداملديـر
يجذ	 الناسيسمع الناس

يتواصليأمر
يفعل األشياء الصحيحةيفعل األشياء بشكل صحيح

ينتصر على الظروفيستسلم للظروف
يعمل لتحقيق الرؤيةيعمل لتحقيق األهداف

يوزع املهام على اآلخريـنيعتمد على املركزية والسلطة
يسمع ألراء اآلخريـنيفرض آراءه

يسأل ماذا؟ وملاذا؟يسأل كيف؟ ومتى؟
ينظر إلى الحد األعلىينظر للحد األدنى من الجودة
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القائداملديـر
يبتكريقلد

يطور النظاميتبع النظام
يفكر في النتائج البعيدةيفكر في النتائج القريبة

يـركز على الرؤية والقيم والتحفيـزيـركز على العمليات
يفكر بالحليفكر باملنطق

يستفيد من اآلراء املختلفةيمنع إثارة اآلراء املختلفة
يفكر في التجديد والتغييـريفكر في استمرار األشياء 

يـربط إنتا	 الوحدة الصغيـرة باألهداف الكبيـرةينظر إلى إنتا	 الوحدة الواحدة كما هي
يؤثـر في مجموعات تتجاوز سلطتهيؤثـر في املجموعة الذي تحت سلطته

يجعل الناس يـرغبون في القيام بما يجب القيام بهيجعل الناس يقومون بما يجب القيام به
يهتم باألشخاصيهتم باإلجراءات

يحفز املوظفيـنيضغط على املوظفيـن
يهتم بالخطوط العريضةيتدخل بالتفاصيل

استباقيتفاعلي
يهتم باألداءيهتم بالنتائج
يعطي الجوائزيأخذ الجوائز

يقبل اللوميحول اللوم على املوظفيـن
املصدر: الحتنو�شي، 2011.

كما يتطلب التحول من اإلدارة البيئية إلى الحوكمة البيئية التحول من التوجيه البيئي عن طريق اإلرشادات والقواعد 
البيئيــة إلــى التـــربية البيئيــة والتعليــم البيئــي عــن طريــق املقــررات الدراســية باملــدارس والجامعــات، وعــن طريــق القيــادات فــي 

العمــل واملجتمــع.

التحول من الرقابة البيئية الخارجية إلى الرقابة البيئية الذاتية:د- 

جدول رقم )4(
التحول من  الرقابة البيئية الخارجية إلى الرقابة البيئية الذاتية

اإلدارة البيئية
الرقابة  البيئية الخارجية

الحوكمة البيئية
الرقابة البيئية الذاتية

1- طبيعة 
الرقابة.

- خارجية  للمحاسبة.
- على اإلجراءات.

- على األداء الفردي. 

- داخلية وخارجية لتقويم السلوك الوظيفي.
- على النتائج.

- على اإلنجاز الجماعي.
2-أدوات 

الرقابة
- خطط األداء املستهدف.

- القوانيـن والنظم واللوائح.
- الحوافز السلبية الفردية.
- موازنة البنود والنفقات..

- الحكومة اإللكتـرونية.

- بطاقات األداء املتوازن.
-  مدونات السلوك الوظيفي.

- الحوافز اإليجابية الجماعية.
- موازنة البـرامج واألداء.
- الحوكمة اإللكتـرونية. 

3- أجهزة 
الرقابة

- وحدات املتابعة والرقابة الداخلية.
- املستويات اإلدارية األعلى.
- األجهزة الرقابية الخارجية.

- لجنة متابعة وتقويم االلتـزام بمدونة السلوك الوظيفي 
وميثاق الشرف ألخالقيات الوظيفة العامة.

- لجنة متابعة وتقويم الحوكمة اإللكتـرونية واألداء املتوازن.
- األجهزة الرقابية الخارجية التـي يتـراجع العبء عنها في ظل 

كفاءة وفعالية اللجنتيـن السابقتيـن. 
املصدر: الدقن، 2018/2017. والدقن، شتاء 2018.
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التحول من املساءلة واملحاسبة التقليدية  إلى املساءلة املجتمعية واملحاسبة الحديثة: 2-

التحول من املساءلة التقليدية إلى املساءلة املجتمعية:أ- 

املســاءلة التقليديــة:  تهــدف إلــى التأكــد مــن امتثــال منظمــات اإلدارة العـــــــامة واألفــراد العامليـــن بهــا- كل فــي موقعــه 
الوظيفــي- للقوانيـــن واللوائــح املعمــول بهــا، فــال يحــق تبًعــا لذلــك اتخــاذ قــرار مخــــالف لاللتـــزامات القانونيــة التـــي تســنها وتضعهــا 

مؤسســات مســتقلة خــار	 نطــــاق املنــــــظمة اإلداريــة )تشــريعية وقضائيــة(.

فنتيجــة ملباشــرة الوظائــف فــي إطــار القانــون، ال بــد مــن وجــــود إجــراءات وتعليمــات وقواعــد عامــة وآليــات للتنفيــذ، 
وتســتخدم هــذه اآلليــــــــات لتحقيــق املســاءلة التقليديــة أهمهــا خضــوع املــرؤوس للرئيــس واملراجـــــعة املاليــة الصارمــة عــن طريــق 
وحــدات فنيــة متخصصــة داخــل املنظـــــمة وخارجهــا لتحقيــق الحيــاد واملســاواة بالشــكل الــذي تصــور »ماكــس فيبـــر« إمكانيــة 
تحقيقه من خالل النموذ	 الذي وضعه للبيـروقراطية، وال يعني ذلك إغفال االهتمام باملدخالت، وهي العنصر األسا�شي في 
املســــــــاءلة التقليديــة مــن خــالل االهتــــمام باعتبــارات الكفــاءة واالقتصــاد، خاصــة فيمــا يتــــــعلق بإنفــاق املــوارد العامــة وتوظيــف 

املــوارد البشــرية املتاحــة فــي املنظمــة العامــة. فااللتـــزام بالقانــون ال يكفــي وحــده للحفــاظ علــى املــال العــام )عبــده، 2011(.

املســاءلة االجتماعيــة: هــي نهــج لبنــاء املســاءلة يعتمــد علــى املشــاركة املدنيــة، حيــث يشــارك املواطنــون العاديــون أو 
منظمــات املجتمــع املدنــي أو كالهمــا معــا بشــكل مباشــر أو غيـــر مباشــر فــي تحسيـــن خدمــات اإلدارات الحكوميــة مــن خــالل آليــات 
وأدوات متعــددة للمســاءلة االجتماعيــة، مثــل: بطاقــة التقييــم املجتمعــي وبطاقــة تقريـــر املواطــن والتدقيــق االجتماعــي. وتهــدف 
املســاءلة االجتماعية إلى زيادة فعالية الســلطات املحلية من خالل إشــراك املواطنيـــن واملجتمع املدني في عملية اتخاذ القرار 

ومراقبــة وتقييــم املشــروعات العامــة.

 

 

 إجراءات بناء املساءلة االجتماعية

 التغييرالدعوة والتفاوض من أجل 

 حشد التأييد وبناء التحالفات 

 املشاركة املجتمعية العامة  

 بناء قاعدة املعلومات/ األدلة   

 تعبئة حول تحديد املشكلة    

 

  

املصدر: مركز تطويـر املؤسسات األهلية الفلسطينية، 2015.

شكل رقم )9(: إجراءات بناء املساءلة االجتماعية
 

 

 

 

 

 

  

 أدوات املساءلة االجتماعية لتحسين الخدمات العامة

 مراقبة التصرف في امليزانية مراقبة التصرف في امليزانية

 بطاقة تقرير املواطن العاممسح تتبع اإلنفاق 

 ميثاق املواطن التدقيق االجتماعي

 بطاقة التقييم املجتمعي

املصدر: بلدية مدنيـن، 2019.

شكل رقم )10(:  أدوات املساءلة االجتماعية لتحسيـن الخدمات العامة 
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 مراحل إجراء بطاقات التقييم املجتمعي

توفير معلومات عن كافة املدخالت املقررة  -1
 للخدمة.

تشكيل مجموعة بؤرية بناء على نوعية  -2
 املشاركين.

 مراجعة مخرجات املشروع.تنظيم عمليات  -3
تطبيق بطاقة تقييم تتبع املدخالت في كل  -4

 مجموعة وفًقا للمنهجية املستخدمة.

 .تحليل الوضع وتحديد القشية -1
تحديد األطراف املعنية وفرق تنسيق النشاط  -2

 وإشراكهم.
تحديد املجتمعات/ املنتفعين ومقدمي  -3

 الخدمة وإشراكهم.
 تحديد امليسرين وتدريبهم. -4
املجتمعات/ املنتفعين لضمان املشاركة تعبئة  -5

 في النشاط.
 (baselineعمل دراسة خط األساس القبلية ) -6

Community Score Card Methodology 

 منهجية بطاقات التقييم املجتمعي

Preparatory Groundwork 
 األعمال التحضيرية )تهيئة املجتمع(

Input Tracking 
 تتبع املدخالت

Service User Evaluation 
 تقييم متلقي الخدمة

Service Provider Self- Evaluation  
 تقييم ذاتي من قبل مقدمي الخدمة

 الجلسة العامة األولى -1
 املجموعات املركزة -2
 الجلسة العامة الثانية. -3

 الجلسة العامة األولى -1
 املجموعات املركزة -2
 الجلسة العامة الثانية. -3

Interface Meeting  
 اللفاء املشترك

Action Plan 
 خطة العمل

Follow-up 
 املتابعة

املصدر: بلدية مدنيـن، 2019.

شكل رقم )11(: مراحل إجراء بطاقات التقييم املجتمعي

التحول من املحاسبة البيئية التقليدية إلى املحاسبة البيئية الحديثة:	- 

يتــم  التحــول مــن اإلفصــاح املحاســبي البيئــي االختيــاري  إلــى اإلفصــاح املحاســبي البيئــي اإللزامـــي فــي التقاريـــر البيئيــة - 
الصــادرة عــن املنظمــة.

يتــم  التحــول مــن املحاســبة املاليــة اإلداريــة علــى املخالفــات البيئيــة )مدفوعــات املســئولية البيئيــة( إلــى املحاســبة - 
املاليــة اإلداريــة البيئيــة )ســندات األداء البيئــي(. ) الرفاعــي، 2017(.

التحول من اإلدارة اإللكتـرونية إلى اإلدارة الرقمية: 3-

التحول من امليكنة Mechanization إلى األتمتة Automation:أ- 

ويعبـــر التحــول نحــو الحوكمــة البيئيــة عــن تحــول مهــم فــي العمليــات... تحــول مــن عمليــات امليكنــة Mechanization إلــى 
.Automation عمليــات األتمتــة

وتوفر امليكنة استخدام العضالت البشرية، في حيـن أن األتمتة توفر استخدام الحكم البشري. فاألتمتة هي استبدال التفكيـر 
.)Mike, 2002( .العمال غيـر املهرة وشبه املهرة 	البشري بالحواسيب واآلالت، وهي خلق فرص العمل للعمال املهرة على حسا

التحول من األمن اإللكتـروني إلى األمن السيبـراني:	- 

يعتبـــر األمــن السيبـــراني أوســع مــن األمــن اإللكتـــروني؛ حيــث يمتلــك نهــج األمــن السيبـــراني الناجــح طبقــات متعــددة 
مــن الحمايــة تنتشــر عبـــر أجهــزة الكمبيوتـــر أو الشــبكات أو البـــرامج أو البيانــات للحفــاظ علــى ســالمتها فــي أي منظمــة عامــة، 
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كمــا يتعيـــن علــى األفــراد والعمليــات والتكنولوجيــا أن يشــكلوا منظومــة تكامليــة إلقامــة شــبكة دفاعيــة فعالــة ضــد الهجمــات 
.)cisco, 2018(.السيبـــرانية

ويمكن التغلب على هذا املعوق من خالل التحول من األمن اإللكتـروني إلى األمن السيبـراني، وذلك عبـر اآلليات التالية:

إقامــة إطــار أمنــي سيبـــراني باالســتناد إلــى مؤشــر األمــن السيبـــراني العاملـــي )GCI( هــو مرجــع موثــوق بــه يقيــس التـــزام - 
البلــدان باألمــن السيبـــراني علــى املســتوى العاملـــي بنــاء علــى خمــس ركائــز: اإلجــراءات القانونيــة، والتدبيـــرات الفنيــة، 
والتدبيـــرات التنظيميــة، وبنــاء القــدرات، والتعــاون- ثــم تجميعهــا فــي النتيجــة اإلجماليــة )ITU, 2018(، وكذلــك 

باالســتناد إلــى إطــار COBIT5 )الدقــن، 2017(.

أن يكون هذا اإلطار ذا جدارة  يوضح  كيفية تحديد الهجمات وحماية األنظمة وكشف التهديدات واالستجابة لها - 
والتعافــي مــن الهجمــات الناجحــة. وتعــد تقنيــة التكنولوجيــا ضروريــة ملنــح املنظمــات واألفــراد أدوات أمــن الكمبيوتـــر 
الالزمة لحماية أنفسهم من الهجمات السيبـرانية. وهنا يجب حماية ثالثة كيانات رئيسة: أجهزة نقطة النهاية، مثل 

.)cisco, 2018( أجهزة الكمبيوتـــر، واألجهزة الذكية، وأجهزة التوجيه

 -	 : Digital Accountability التحول من املساءلة اإللكتـرونية إلى  املساءلة الرقمية

يتطلــب التحــول مــن اإلدارة البيئيــة إلــى الحوكمــة البيئيــة التحــول مــن املســاءلة اإللكتـــرونية التـــي تـــرتبط بتكنولوجيــا 
املعلومــات إلــى املســاءلة الرقميــة  التـــي تهــدف إلــى تحقيــق تحــول فــي نمــوذ	 املســاءلة القائمــة علــى تكنولوجيــا املعلومــات والتـــي 
تبتعــد عــن التحيـــز الشــخ�شي؛ حيــث تـــرتبط املســاءلة الرقميــة بنظــم متقدمــة مــن التكنولوجيــا، وللمســاءلة الرقميــة عــدة 
فوائــد، أبـــرزها: تخفيــض التكلفــة، وفعاليــة االتصــاالت، وتوفيـــر الوقــت، والســالمة، والشــفافية، وغــرس ثقافــة االبتــكار. 
كمــا يمكــن للمســاءلة الرقميــة أن تســاعد فــي التخفيــف مــن حــدة مشــكلة تخزيـــن البيانــات التقليديــة، والســالمة، واإلرســال، 
.)Odera and Com, 2017 (والكشــف عــن الخصوصيــة والبيانــات فــي أقصــر وقــت وبأكثـــر الطرائــق فعاليــة مــن حيــث التكلفــة

التحول من املشاركة اإللكتـرونية إلى املشاركة الرقمية Digital Participation :د- 

 من املشاركة اإللكتـرونية التـي تتم عبـر وسائل التواصل 
ً

يقت�شي التحول من اإلدارة البيئية إلى الحوكمة البيئية تحوال
اإللكتـــروني إلــى املشــاركة الرقميــة التـــي تعمــل علــى تمكيـــن نقــاش أكثـــر تقدًمــا مــن خــالل الرقمنــة  Digitization، وذلــك عبـــر 
مواقع  يمكن التعامل فيها مع الحكومة مباشرة، مثل موقع االلتماسات في بـريطانيا؛ حيث  يمكن ألي مواطن إنشاء أو دعم 
»عريضة«، ومن ثم يتعيـن على أي عضو بمجلس العموم البـريطاني الرد على أي عريضة تتخطى عدًدا معيًنا من التوقيعات،  
فالسياســيون وموظفــو الخدمــة املدنيــة قــادرون بهــذه الطريقــة علــى تتبــع أهــم املوضوعــات والتعامــل معهــا وتنميــة املشــاركة 
ا فــي املشــاركة مــع الحكومــة، ومــن ثــم يتعيـــن أن توجــد القــدرة علــى املشــاركة بشــكل مباشــر 

ً
لكــي يكــون املواطنــون أكثـــر نشــاط

ومتكرر، ولقد حصل التصويت عبـر اإلنتـرنت للشركات والنقابات والتعاونيات والجمعيات املهنية على نسبة مشاركة عالية 
.)Harding, 2017(

 -	Digital Transparency  التحول من الشفافية اإللكتـرونية إلى الشفافية الرقمية

تقــوم اإلدارة البيئيــة اإللكتـــرونية علــى شــفافية إلكتـــرونية بنشــر مختلــف املعلومــات البيئيــة إلكتـــرونًيا، بينمــا 
التحــول نحــو الحوكمــة البيئيــة يتضمــن التحــول نحــو اإلدارة الرقميــة التـــي تتميـــز بوجــود معلومــات بيئيــة إلكتـــرونية 
أكثـــر جــودة مــن حيــث دقتهــا واكتمالهــا وتوقيتهــا، وهــو بالفعــل مــا قدمتــه املفوضيــة األوروبيــة مــن خــالل منصــة متقدمــة 
للشــفافية اإللكتـــرونية يتــم فيهــا نشــر البيانــات املختلفــة، وتوجــد إمكانيــة للمستخدميـــن فــي الوصــول إلــى هــذه البيانــات 
وتحميلهــا، وقــدم تقريـــر صــادر عــن املفوضيــة فــي عــام 2017 تقييًمــا لجــودة البيانــات املنشــورة مــن خــالل منصــة الشــفافية 
 TP Transparency Platformتقــوم علــى ثالثــة معاييـــر: الكمــال، والدقــة، وحســن التوقيــت، وذلــك باإلضافــة إلــى ســهولة 
االســتخدام للنظــام األسا�شــي نفســه، وتقييمهــا كذلــك عبـــر تحليــل البيانــات اإلحصائيــة، ومســح املســتخدم عبـــر اإلنتـــرنت 

.)European Commision, 2017( ومقابــالت الخبـــراء



التحول من اإلدارة البيئية إلى الحوكمة البيئية نحو إطار قيمي وإجرائي للوصول إلى التنمية املستدامة

268

-4 :Sustainable Architecture التحول من التصميم البيئي إلى التصميم املستدام

يعبـــر التحــول مــن اإلدارة البيئيــة إلــى الحوكمــة البيئيــة عــن تحــول مــن التصميــم املعمــاري البيئــي إلــى التصميــم املعمــاري 
املستدام. فالتصميم املعماري البيئي هو الذي يحقق للفرد الحد الكافي من متطلباته البيئية والحد األدنى من التلوث البيئي 
والحد املقبول من الشــروط الصحية الالزمة ملعيشــته، وتجنب اســتهالك كميات كبيـــرة من املوارد املحدودة وإخرا	 كميات 

كبيـــرة مــن املخلفــات واملــواد الضــارة.

أمــا التصميــم املعمــاري املســتدام فيتــم عبـــر  التكامــل التــام بيـــن العمــارة وكل مــن التخصصــات الهندســية املكملــة 
)الكهربائية– امليكانيكية– اإلنشائية(، باإلضافة إلى القيم الجمالية والتناسب والتـركيب والظل والنور والدراسات املكملة 
من تكلفة مستقبلية للنواحـي املختلفة )البيئية/االجتماعية/االقتصادية(. ويهدف التصميم املستدام إلى: تحسيـن العالقة 
بيـن البناء والبيئة، وتحسيـن نوعية الحياة والرخاء النف�شي والبدني، واملحافظة على النظام اإليكولوجي، واستخدام املوارد 
الطبيعية )املياه، النباتات، املناخ(، واستخدام مواد غيـر مسببة لالنبعاثات الضارة )دخان، غاز، مياه مستعملة، ونفايات(، 
وتصميم مباٍن مرنة لعمليات اإلزالة واالستبدال واإلضافات  أو التمديدات أو التغييـرات االستخدامية، وتوفيـر نطاق واسع 

الســتخدام مصــادر الطاقــة املتجــددة، واســتخدام مــواد وتقنيــات صديقــة للبيئــة وبأوليــة للثقافــة املاديــة املحليــة.

ويمكن الوصول إلى التصميم املستدام عبـر وسائل متعددة أبـرزها: تكامل التخطيط والتصميم، وأن يكون التصميم 
ذاتـــي التشــغيل إذا مــا قــورن بالتصميــم التقليــدي، وأن يكــون للقــرارات التصميميــة املبكــرة تأثيـــر قــوي علــى فاعليــة الطاقــة، 
واعتماد التصميم على الشمس وضوء النهار والتبـريد الطبيعي كمصادر طبيعية لإلمداد، وتهيئة الجو املناسب للمستخدم، 
واعتمــاد التصميــم املســتدام علــى فلســفة بنائيــة، وليــس علــى شــكل معيـــن أكثـــر مــن اللجــوء إلــى األشــكال املألوفــة. ويفتـــرض أن 

تتكلف املباني املســتدامة في مرحلة اإلنشــاء كثيـــًرا، ولكنها اقتصادية في مرحلة التشــغيل )الخنب�شــي، 2009(.

التحول من التـركيـز على مواصفات أيـزو 14000 إلى أيـزو 26000 5-
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ISO 14000عائلة املواصفات الدولية 

 إرشادات متطلبات تقنيات

ISO 14010 
ISO 14011 
ISO 14012 

ISO 14020 
ISO/DIS 14021 

ISO 14024 

ISO/DIS 14031 
ISO/DIR 14032 

ISO 14040 
ISO 14041 

ISO/DIS 14042 
ISO/DIS 14043 

ISO 14001 ISO 14001 

ISO 14001 

ISO 14001 

ISO 14001 

 البيئية  املراجعات

 البيئية امللصقات 

 التقييم  البيئي

 LCAتقييم دورة الحياة 

 إرشادات التطبيق

إرشادات التطبيق 
 على املنتجات

إرشادات التطبيق في 
 الغابات

 املصطلحات

متطلبات نظم 
 اإلدارة البيئية

املصدر: الجعوان، 2015.

شكل رقم )12(: عائلة مواصفات أيـزو 14000
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 1بند        املجال 
دليل إرشادي لجميع أنواع 
املنشآت بغض النظر عن 

 حجمها أو موقعها.
 2بند       املصطلحات

 والتعاريف
 تعريف املصطلحات الرئيسة

 3بند      فهم املسؤولية
 املجتمعية

تاريخ وخصائص العالقة بين 
املسؤولية املجتمعية والتنمية 

 املستدامة
 4 مبادئ املسؤولية    بند

 املجتمعية
 القابلية للمساءلة

 الشفافية
 السلوك األخالقي

احترام مصالح األطراف 
 املعنية

 احترام سيادة القانون 
 ترام معايير السلوك الدوليةحا

 اإلنساناحترام  حقوق 

 5بند     ممارستان رئيستان للمسؤولية املجتمعية

 إدراك املسؤولية املجتمعية
تحديد األطراف املعنية 

 ومشاركتهم

املوضوعات الجوهرية  
 للمسئولية املجتمعية

6بند  الحوكمة املؤسسية  

 اإلجراءات والتوقعات وثيقة الصلة

حقوق 
 اإلنسان

املمارسات 
ممارسات  البيئة العمالية

 التشغيل العادلة
قضايا 
 املستهلك

التنمية واملشاركة 
 املجتمعية
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املسؤولية دمج  
املجتمعية داخل 

 املنشأة

عالقة خصائص املنشأة 
 باملسؤولية املجتمعية

7بند  الفهم الخاص باملسؤولية  
 املجتمعية للمنشأة

وتحسين إجراءات مراجعة 
وممارسات املنشأة فيما 

 يتعلق باملسؤولية املجتمعية

تعزيز املصداقية فيما 
يتعلق باملسؤولية 

 املجتمعية

املبادرات التطوعية الخاصة 
 باملسؤولية املجتمعية

التواصل فيما يتعلق 
 باملسؤولية املجتمعية

ممارسات دمج 
املسؤولية املجتمعية 

 داخل املنشأة

ملحق: أمثلة من األدوات واملبادرات 
 التطوعية للمسؤولية املجتمعية

املراجع: مصادر موثقة وإرشادات 
 إضافية

املصدر: الحماد واألغا ،2017.

شكل رقم )13(: عرض تخطيطي ملواصفة األيـزو املستقبلية 26000

مخرجات التحول من اإلدارة البيئية إلى الحوكمة البيئية:

-1 :Resilient Buildings التحول من املباني الصحية إلى املباني املرنة

املتانــة: القــدرة علــى الحفــاظ علــى العمليــات والوظائــف الحيويــة فــي مواجهــة األزمــة. ويشــمل ذلــك املبنــى نفســه، وتصميــم 
البنيــة التحتيــة )مبانــي املكاتــب، وتوليــد الطاقــة، وهيــاكل التوزيــع، والجســور، والســدود(، أو فــي التكــرار واســتبدال النظــام 

)النقــل، وشــبكة الكهربــاء، وشــبكات االتصــاالت(.

الحيلــة: القــدرة علــى االســتعداد بمهــارة للــرد علــى األزمــات أو االضطرابــات أو االســتجابة لهــا أثنــاء حدوثهــا. ويشــمل ذلــك: 
تحديــد مســارات العمــل وتخطيــط اســتمرارية األعمــال، والتدريــب، وإدارة االمتــدادات، وتحديــد أوليــات اإلجــراءات للتحكــم فــي 

الضــرر وتخفيفــه، والتواصــل الفعــال للقــرارات.

االنتعــاش الســريع: القــدرة علــى العــودة إلــى و/ أو إعــادة تشــغيل العمليــات العاديــة بأق�شــى ســرعة وكفــاءة ممكنــة بعــد 
حــدوث أي خلــل. وتشــمل مكونــات االنتعــاش الســريع خطــط طــوارئ مصاغــة بعنايــة، وعمليــات طــوارئ مختصــة، ووســائل 
)National Institute of Building Sciences, 2018( الحصــول علــى األشــخاص املناسبيـــن واملــوارد إلــى األماكــن املناســبة

-2  :Resilient Cities التحول من املدن الصحية إلى املدن املرنة

)املــدن املرنــة. املــدن املرنــة هــي مــدن لديهــا القــدرة علــى اســتيعا	 واســتعادة وإعــداد الصدمــات املســتقبلية )االقتصاديــة 
والبيئيــة واالجتماعيــة واملؤسســية(. تعــزز املــدن املرنــة التنميــة املســتدامة والرفاهيــة والنمــو الشــامل. تقــوم منظمــة التعــاون 

.)OECD, 2018 ( االقتصــادي والتنميــة بالتحقيــق فــي كيفيــة زيــادة املــدن ملرونتهــا
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التحول من الثـروة إلى الثـروة طويلة األجل: 3-

تـركز اإلدارة البيئية على الحفاظ على الثـروات الطبيعية، بل تنميتها وزيادتها، بينما تـركز الحوكمة البيئية على تحقيق 
ــا وثيًقــا 

ً
الثـــروات طويلــة األجــل والتـــي تأتـــي ضمــن مفهــوم العقــد االجتماعــي الجديــد؛ حيــث إن  رفــاه املنظمــة تـــرتبط ارتباط

بـرفاهية املجتمع الذي تعمل فيه. ويعتمد الرفاه املجتمعي بدوره على نوعية وكمية املوارد البشرية وغيـر البشرية التـي يمكن 
الوصــول إليهــا وحشــدها ونشــرها نحــو غايــات منتجــة. فعندمــا تلتـــزم جميــع املنظمــات بتوســيع مخــزون رأس املــال البشــري، 
تســتفيد املنظمــات مــن مجموعــة املواهــب املوســعة ألنهــا تســتقطب املواهــب املتنقلــة بشــكل متـــزايد مــن املصــادر العامليــة.  كمــا 
إن اســتثمارات املنظمــة فــي تحقيــق عائــدات الحفــاظ علــى البيئــة يعــود علــى كل مــن املنظمــة ورفاهيــة املجتمعــات والبلــدان 
والكــرة األرضيــة علــى املــدى الطويــل. وعلــى املنــوال نفســه، تســتفيد املنظمــات واملجتمــع علــى الســواء عندمــا تدعــم املنظمــات 

.)White, 2007 ( توســيع رأس املــال االجتماعــي مــن خــالل إجراءاتهــا الخاصــة

التحول من أنشطة اقتصادية صديقة للبيئة إلى االقتصاد األخضر: 4-

تهــدف اإلدارة البيئيــة إلــى أن تكــون األنشــطة االقتصاديــة صديقــة للبيئــة؛ بحيــث ال تؤثـــر ســلًبا علــى البيئــة أو تقلــل مــن 
تأثيـــراتها السلبية على البيئة إلى أقل حد ممكن، بينما تهدف الحوكمة البيئية إلى الوصول إلى االقتصاد األخضر على النحو 

املوضــح بالشــكل التالــي:

 

 

 

  
املصدر: النعيمـي، وآخرون، 2015.

شكل رقم )14(: االقتصاد األخضر

انعكاسات مخرجات التحول من اإلدارة البيئية إلى الحوكمة البيئية:
التحول من استقرار املنظومات البيئية إلى توازنها: 1-

مــرت عالقــة اإلنســان بالبيئــة بعــدة مراحــل، كمــا يلــي: املرحلــة الصفريــة انعــدام التأثيـــر)التوازن البيئــي(، ثــم مرحلــة 
الصيــد )بــدء االختــالل البيئــي(، ثــم املرحلــة الزراعيــة )تنميــة بيئيــة(، ثــم املرحلــة الصناعيــة )اختــالل بيئــي وكــوارث بيئيــة(، ثــم 

مرحلــة املعلومــات والتكنولوجيــا )مفاهيــم مختلطــة مــن حمايــة بيئيــة واختــالل بيئــي(. )الخطيــب، 2008(.

تتصــف املنظومــة البيئيــة بالقــدرة علــى الحفــاظ علــى بقائهــا وتنظيــم عملياتهــا، تماًمــا كمــا هــو الحــال فــي الكائــن الحـــي 
ومجموعــات األنــواع املكونــة لهــا. ويشيـــر »أودم« )Odum( إلــى أّن السبـــرانية )Cybernetics( علــم الضبــط( التـــي تتضمــن بنــاء 
نماذ	 لنظم التحكم، فله تطبيق هام في علم البيئة، وخصوًصا بعدما أصبح اإلنسان قادًرا على التأثيـر على البيئة وإحالل 
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  )Homeostasis(»مــن العمليــات الطبيعيــة. ويســتخدم لفــظ »هوميوستاســيس« أو »نـــزعة االتـــزان 
ً

عمليــات مــن صنعــه بــدال
للتعبيـــر عــن ميــل املنظومــات البيولوجيــة إلــى مقاومــة التغيـــر وإلــى االبقــاء علــى توازنهــا. ويعتمــد التحكــم فــي النظــام البيئــي علــى 
التغذيــة االستـــرجاعية )Feedback( ، ويعتبـــر االستـــرجاع اإليجابــي ضــروري لنمــو وبقــاء الكائنــات الحيــة. فــإذا مــا تعرضــت 
املنظومــة البيئيــة إلــى ضغــوط شــديدة، فإنــه قــد ال تتمكــن املنظومــة مــن أن تعــود بعــد زوال الضغــوط إلــى مســتواها الســابق 
نفسه، وفي مثل تلك الحالة فإن أي تغيـر طفيف في ظروف البيئة بعد ذلك قد يكون له آثار بعيدة، ولكن  القدرة على التحكم 
التـــي تــؤدي إلــى تــوازن حقيقــي وجيــد ال تكتســبها املنظومــة البيئيــة إال بعــد سلســلة مــن التنظيــم الداخلــي أثنــاء تكوينهــا فــي عمليــة 

التعاقــب البيئــي )عبــد الجــواد، 2013(.

لقــد ظهــرت اإلدارة البيئيــة للحفــاظ علــى بقــاء واســتقرار املنظومــة البيئيــة، بينمــا تــؤدي مخرجــات الحوكمــة البيئيــة مــن 
مبــاٍن مرنــة ومــدن مرنــة واقتصــاد أخضــر إلــى تحقيــق تــوازن املنظومــات البيئيــة الثــالث )طبيعيــة / اقتصاديــة / اجتماعيــة(، بمــا 

ينعكــس علــى تعزيـــز مدخــالت الحوكمــة البيئيــة.

التحول من املؤشرات البيئية إلى مؤشرات السعادة: 2-

املؤشرات البيئية:أ- 

تـــركز مخرجــات اإلدارة البيئيــة علــى انعــكاس املؤشــرات البيئيــة علــى مدخــالت اإلدارة البيئــة، وتتعــدد تلــك املؤشــرات 
البيئيــة، ومــن أبـــرزها )الدقــن، 2008/ 2009، والدقــن، 2013(:

- جودة املياه ومعدالت التلوث املائي. - جودة الهواء ومعدالت التلوث الهوائي.   

- معدالت التلوث السمعي والبصري. - اإلدارة اآلمنة للمخلفات ومعدالت إعادة التدويـر.  

- مدى استخدام مصادر طاقة متجددة. - مدى الحفاظ على املوارد الطبيعية من النضو	.  

- مدى استخدام آالت ومعدات ومركبات صديقة للبيئة.

مؤشرات السعادة	- 

بينمــا تـــركز مخرجــات الحوكمــة البيئيــة علــى مؤشــرات محــددة للســعادة، بمــا يمكــن أن ينعكــس بشــكل أكبـــر علــى تعزيـــز  
:)HPI, 2019( مؤشــر الســعادة العاملـــي وفًقــا للمقاييــس التاليــة 	مدخــالت الحوكمــة البيئيــة.  ويتــم حســا

الرفاهية: ما مدى رضا سكان كل بلد عن شعورهم بالحياة بشكل عام، على مقياس من صفر إلى عشرة، استناًدا - 
إلى البيانات التـي يتم جمعها كجزء من استطالع جالو	 العاملـي.

متوســط العمــر املتوقــع: متوســط عــدد الســنوات املتوقــع أن يعيشــها الشــخص فــي كل بلــد علــى أســاس البيانــات التـــي - 
تجمعهــا األمــم املتحــدة.

عــدم املســاواة فــي النتائــج: عــدم املســاواة بيـــن األشــخاص داخــل البلــد، مــن حيــث املــدة التـــي يعيشــون فيهــا، ومــدى - 
ســعادتهم، اســتناًدا إلــى التوزيــع املتوقــع فــي بيانــات العمــر والرفاهيــة لــدى كل بلــد. يتــم التعبيـــر عــن عــدم املســاواة فــي 

النتائــج كنســبة مئويــة.
البصمــة البيئيــة: متوســط التأثيـــر الــذي يضعــه كل مقيــم فــي بلــد مــا علــى البيئــة، اســتناًدا إلــى البيانــات التـــي تعدهــا - 

شــبكة البصمــة العامليــة. يتــم التعبيـــر عــن البصمــة البيئيــة باســتخدام وحــدة موحــدة: هكتــار عاملـــي )gha( لــكل شــخص.

ويوضح الشكل التالي  املقاييس السابقة ملؤشر السعادة العاملـي:

 

 

 

  
)HPI, 2019( :املصدر

شكل رقم )15(: حساب مؤشر السعادة العاملـي
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النتائج والتوصيات
بعــد اســتخدام منهاجيــة تحليــل النظــم والتحليــل االســتقرائي، تمكــن الباحــث مــن اإلجابــة عــن التســاؤالت البحثيــة 
الرئيســة والفرعيــة املثــارة، وإثبــات صحــة الفرضيــات املطروحــة وتحقيــق أهــداف البحــث عبـــر التوصــل إلــى النتائــج   التاليــة:

 - إطار مقتـرح للتحول من اإلدارة البيئية إلى الحوكمة البيئية:
ً

أوال

 

 

 

 
 املنطلقات/املرحلة

 الحوكمة البيئية البيئية ةاإلدار 
 التنمية املستدامة/الثورة الصناعية الرابعةالحاجة إلى 

 املنظومة البيئية الشاملة املنظومة البيئية الطبيعية املدخالت 
 )الطبيعية/اإلنتاجية/االجتماعية(

 التنمية املستدامة حماية البيئة وتنميتها
 مفهوم رأس املال الطبيعي مفهوم املوارد الطبيعية

 االستراتيجيات مفهوم الخطط طويلة األمد
 رأس املال االجتماعي رأس املال التقليدي

 موازنة البرامج واألداء البيئي موازنات البنود والنفقات البيئية
 شبكات املعلومات البيئية نظم املعلومات البيئية

 اإلدارة الحكومية -1 العمليات
 البيئيالتخطيط  -أ

 التنظيمات البيئية الهرمية-ب
 البيئيوالتدريب  التوجيه -ج
 الرقابة البيئية-د

 اإلدارة املجتمعية
 التخطيط البيئي باملشاركة

 التنظيمات األفقية الشبكية
 والتربية البيئية التعليم البيئي

 الرقابة البيئية الذاتية
 املساءلة البيئية املجتمعية التقليديةاملساءلة البيئية -2
 البيئية الحديثة املحاسبة املحاسبة البيئية التقليدية-3
 اإلدارة البيئية اإللكترونية-4
 امليكنة-أ

 الشفافية البيئية اإللكترونية-ب
 املشاركة البيئية اإللكترونية-ج
 املساءلة البيئية اإللكترونية-د

 اإلدارة البيئية الرقمية
 األتمتة

 الشفافية البيئية الرقمية
 املشاركة البيئية الرقمية

 الرقميةاملساءلة البيئية 
 التصميم البيئي املستدام التصميم البيئي للمباني-5

 املباني املرنة-1 املباني الصحية-1 املخرجات
 املدن املرنة-2 املدن الصحية-2
 قتصاد األخضراال-3 أنشطة اقتصادية صديقة للبيئة-3

 توازن املنظومات البيئية-1 استقرار املنظومات البيئية-1 التغذية العكسية
 مؤشرات السعادة-2 املؤشرات البيئية-2

 

  

 املصدر: الباحث: د. أحمد السيد الدقن.
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ثانًيا - نظام الحوكمة البيئية: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املدخالت -أواًل 

 املنظومة البيئية الشاملة

 (االجتماعية)الطبيعية/اإلنتاجية/ 
 التنمية املستدامة

 مفهوم رأس املال الطبيعي
 االستراتيجيات

 رأس املال االجتماعي
 موازنة البرامج واألداء البيئي

 شبكات املعلومات البيئية

 ثانيً ا- العمليات

 اإلدارة املجتمعية
 التخطيط البيئي باملشاركة

 التنظيمات األفقية الشبكية
 التعليم والتدريب البيئي
 الرقابة البيئية الذاتية

 املساءلة البيئية املجتمعية
 املحاسبة البيئية الحديثة

 الرقميةاإلدارة البيئية 
 األتمتة

 األمن السيبراني
 الشفافية البيئية الرقمية
 املشاركة البيئية الرقمية
 املساءلة البيئية الرقمية
 التصميم البيئي املستدام

 ثالثً ا- املخرجات

 املباني املرنة-1

 املدن املرنة-2

 

. 

 رابعً ا- التغذية العكسية

 االجتماعية/ )الطبيعية/ توازن املنظومات البيئية الثالث-1

 االقتصادية(

 مؤشرات السعادة-2

. 
املصدر: إعداد الباحث د. أحمد السيد الدقن.

شكل رقم )16(: نظام عمل الحوكمة البيئية.
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ABSTRACT

The aims of this study is to try to arrive at a normative and  procedural framework for the transition 
from environmental management to environmental governance, to try to define the environmental gover-
nance system and to identify the close relationship between environmental governance and sustainable 
development. The study uses the methodology of System Analysis and the method of Inductive Analysis.

 The study is based on a key hypothesis: the shift from environmental management to environmental 
governance leads to sustainable development. The main hypothesis is divided into four sub-hypotheses, as 
follows:

- The transition requirements)inputs( from environmental management to environmental gover-
nance contribute to sustainable development,

- The transition processes from environmental management to environmental governance contrib-
ute to sustainable development,

- The transition outputs from environmental management to environmental governance are consid-
ered the main dimensions of  sustainable development and 

- The transition outcomes  from environmental management to environmental governance are re-
flected in the inputs of environmental governance ) as a feedback(.

The results of this study may have implications for policy makers.    

Keywords: Environmental Management, Environmental Governance, Sustainable Development. 




