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تمهيد

البقاء" هو اخلام�ص يف �شل�شلة التقارير ال�شنوية التي ي�شدرها املنتدى العربي للبيئة  "خيارات 
البلدان  يف  اال�شتدامة  خيارات  التقرير  هذا  يتفح�ص  العربية.  البيئة  و�شع  حول  )اأفد(  والتنمية 

العربية، ا�شتنادًا اىل حجم الطلب على املوارد الطبيعية مقارنة مع االمدادات املتجددة املتوافرة.

لتحديد  كاأ�شا�ص  العلم  ا�شتخدام  على  الت�شجيع  هو  ال�شنوية  "اأفد"  تقارير  من  الرئي�شي  الهدف 

اخليارات ال�شيا�شية و�شنع القرار يف الدول العربية. ويف هذا ترجمة ملهمة املنتدى العربي للبيئة 

ا�شتنادًا  العربي،  العامل  لتنمية  ال�شرورية  البيئية  والربامج  ال�شيا�شات  "دعم  هي  التي  والتنمية، 

وقد اأ�شدر املنتدى اأربعة تقارير يف هذه ال�شل�شلة: البيئة العربية وحتديات  اىل العلم والتوعية". 

ملورد  م�شتدامة  ادارة  املياه:   ،)2009( العربية  البلدان  على  املناخ  تغري  اأثر   ،)2008( امل�شتقبل 

متناق�ص )2010(، االقت�شاد االأخ�شر يف عامل عربي متغري )2011(.

لتحقيق  املمكنة  امل�شارات  يف  يبحث  اإذ  �شبقه،  ما  اىل  منطقية  كاإ�شافة  احلايل  التقرير  ياأتي 

اال�شتدامة، ا�شتنادًا اإىل حمدوديات النظم الطبيعية. وقد اأوكل املنتدى اىل �شبكة الب�شمة البيئية 

العاملية، الرائدة يف هذا املجال على م�شتوى العامل، اإعداد اأطل�ص للب�شمة البيئية واملوارد يف العامل 

االأطل�ص  ويغطي  حتليله.  عليه  يبني  اأ�شا�شًا  ليكون  املتاحة،  البيانات  اأحدث  با�شتخدام  العربي، 

واملجموعات  كلها  املنطقة  م�شتوى  على  وذلك  العربية،  الدول  جامعة  يف  االأع�شاء  الـ22  البلدان 

االإقليمية وكل بلد على حدة، بهدف تكوين �شورة وا�شحة عن التباين يف املوارد املتاحة والطلب 

عليها، مبا ي�شاعد يف حتديد م�شارات بديلة، خا�شة يف جمال التعاون االإقليمي.

ما  �شعفي  تبلغ  وخدماتها  الطبيعة  منتجات  على  العربية  البلدان  طلب  اأن  النتائج  اأظهرت  وقد 

ميكن االأنظمة الطبيعية يف هذه البلدان اأن توفره من موارد متجددة. هذا اخللل بني االمدادات 

املحلية والطلب على املوارد ي�شكل تهديدًا لفر�ص النمو ونوعية احلياة يف امل�شتقبل.

جمموعة  قامت  ال�شابقة،  املنتدى  تقارير  اليها  تو�شلت  التي  والنتائج  االأطل�ص،  اأرقام  اىل  ا�شتنادًا 

بديلة  م�شارات  ليقرتح  التدهور  توؤكد  التي  االأرقام  �شرد  يتجاوز  م�شتفي�ص،  بتحليل  اخلرباء  من 

للتنمية بروح اإيجابية. واإذ يركز التحليل على حتديات االأمن الغذائي واملياه والطاقة، يتطرق اىل 

عوامل اأخرى موؤثرة مثل النمو ال�شكاين واأمناط االنتاج واال�شتهالك.

يقرتح التقرير التعاون االإقليمي واالإدارة الر�شيدة للموارد كخيارين اأ�شا�شيني للبقاء، يف منطقة 

يتطلب  لهذا،  الدخل.  وم�شتويات  الطبيعية  واملوارد  البيئية  الب�شمة  يف  كبري  بتفاوت  تتميز 

حتقيق نوعية حياة جيدة ميكن احلفاظ عليها على املدى الطويل جلميع �شكان املنطقة، االهتمام 

املنطقة  دول  حدود  عرب  احلرة  التجارة  وفتح  االقت�شادي  التكامل  من  عالية  م�شتويات  بتحقيق 

اأو�شاع  العربية، بحيث ي�شاعد التدفق احلر للمنتجات والر�شاميل والرثوة الب�شرية على حت�شني 

جميع البلدان.
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الذي  البيئي  والرائي  الرائد  الق�شا�ص،  املنتدى تقريره هذا تخليدًا لذكرى حممد عبدالفتاح  يقدم 

البلدان  بني  االإقليمي  التعاون  ب�شرورة  �شلبًا  موؤمنًا  كان  لقد   .2012 )مار�ص(  اآذار  يف  رحل 

العربية، ا�شتنادًا اىل فوائد التكامل بني املزايا الطبيعية والب�شرية املتنوعة والتبادل يف االأبحاث 

العلمية لتحقيق تقدم حقيقي. الق�شا�ص، كما كان يحب اأن ندعوه، كان وراء فكرة اإ�شدار تقرير 

يتفح�ص خيارات اال�شتدامة يف املنطقة العربية. وقد عملنا معًا على خطة هذا التقرير، وعقدنا 

االأرقام  على  اطلع  وحني  االأولية.  النتائج  لتحليل  القاهرة  بجامعة  مكتبه  يف  متعددة  اجتماعات 

التي مت جمعها الأطل�ص الب�شمة البيئية واملوارد، عّلق بحزن اأن ما تواجهه املنطقة العربية ال يقل 

اىل  اال�شتدامة"  "خيارات  من  التقرير  عنوان  تغيري  اىل  دفع  ما  هذا  البقاء.  اأجل  من  �شراع  عن 

"خيارات البقاء".

عّلق الق�شا�ص اأنه واجب ولي�ص جمرد خيار.  وعندما طرحنا التعاون االإقليمي على اأنه "خيار"، 

الذي  روما،  لنادي  الثاين  التقرير  وطلب  الكلية  مكتبة  اىل  عكازه  على  م�شى  هذا،  على  وللتاأكيد 

وهو اقرتح تق�شيم العامل اىل ع�شر مناطق  �شدر عام 1974 بعنوان "الب�شرية على مفرتق الطرق"، 

منو، و�شّجع على التكامل الع�شوي داخل كل منطقة والتعاون يف ما بينها، كحل الإدارة ر�شيدة 

للموارد. واأ�شار الق�شا�ص اىل اخلريطة يف ال�شفحة 44 من تقرير نادي روما، التي و�شعت البلدان 

النمو  جمموعات  من  واحدة  اإقليمية  جمموعة  يف  اأفريقيا  و�شمال  االأو�شط  ال�شرق  يف  العربية 

الع�شر املقرتحة.

الق�شا�ص كان ع�شوًا موؤ�ش�شًا يف جمل�ص اأمناء املنتدى العربي للبيئة والتنمية، وهو دعم املنظمة 

لي�شارك يف  عام 2008  التي �شافر فيها خارج م�شر كانت  املرة االأخرية  منذ بداية والدتها كفكرة. 

اجتماعات جمل�ص اأمناء املنتدى وموؤمتره ال�شنوي االأول يف املنامة. وهو �شاهم يف جميع التقارير 

عاملًا  الق�شا�ص  حممد  كان  لقد  كموؤلف.  واإما  علمي  م�شت�شار  ب�شفة  اإما  املنتدى،  اأ�شدرها  التي 

�شنذكر  هذا  كل  فوق  لكن  و�شديقًا.  وموجهًا  معلمًا  كان  منا  ولكثري  دويل،  م�شتوى  على  مرموقًا 

دائمًا توا�شعه وقدرته غري املحدودة على العطاء، كما نفتقد وجهه اللطيف و�شوته املحب.

يتوجه املنتدى العربي للبيئة والتنمية بال�شكر اىل جميع الذين جعلوا حتقيق هذا التقرير ممكنًا، 

وخا�شة ال�شركاء يف �شبكة الب�شمة البيئية العاملية، اىل جانب املوؤلفني واخلرباء الذين �شاهموا يف 

اإعداد املحتويات ومراجعتها واإبداء املالحظات عليها. ويتقدم املنتدى بال�شكر اخلا�ص اىل الراعي 

للتقدم  الكويت  وموؤ�ش�شة  الدولية،  للتنمية  االأوبك  و�شندوق  اأبوظبي،   – البيئة  هيئة  الر�شمي 

العلمي، وجميع ال�شركاء من قطاعات االأعمال واالإعالم الذين دعموا هذا امل�شروع.

اتخاذ  عملية  �شمن  البيئية  احل�شابات  اإدخال  على  الت�شجيع  يف  التقرير  هذا  ي�شاعد  اأن  ناأمل 

القرارات يف املنطقة العربية، من اأجل حتقيق منو م�شتدام.

ت�رشين الثاين )نوفمرب( 2012

جنيب �صعب

الأمني العام 

املنتدى العربي للبيئة والتنمية

متهيد
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المنطقة العربية في لمحة:2008-1961 
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ملخ�ص تنفيذي

خيارات البقاء

البلدان العربية نتائج جيدة  الناجت املحلي االإجمايل هو املقيا�ص، فقد حققت  اذا كان النمو يف 

خالل ال�شنوات اخلم�شني املا�شية، اإذ ارتفع معدل دخل الفرد اأربعة اأ�شعاف. ويف حني انعك�ص 

حياة  نوعية  بال�شرورة  يحقق  مل  فهو  متعددة،  مناطق  يف  املعي�شة  م�شتوى  يف  ارتفاعًا  هذا 

ن من فر�ص العي�ص امل�شتدام يف امل�شتقبل. فقد �شهدت الفرتة نف�شها هبوطًا  اأف�شل وال هو ح�شّ

حادًا يف املوارد الطبيعية، بحيث انخف�شت اىل اأقل من ن�شف ما كانت عليه. ورافق هذا تدهور 

مت�شارع يف االأو�شاع البيئية، ما جعل املنطقة على �شفري االإفال�ص يف املوارد االإيكولوجية. هذا 

ما تو�شل اليه التقرير ال�شنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية )اأفد( ل�شنة 2012، الذي حّذر 

من اأن خماطر هذا الو�شع ال تنح�شر بفر�ص قيود على النمو ونوعية احلياة يف امل�شتقبل، بل 

هي تهدد فر�ص البقاء نف�شها.

م�شتويات  تبلغ  واليوم   .1979 عام  منذ  املوارد  يف  العجز  مرحلة  العربية  املنطقة  دخلت  لقد 

لالأنظمة  ميكن  ما  �شعفي  من  اأكرث  احلياة  ال�شتمرار  االأ�شا�شية  واخلدمات  الب�شائع  ا�شتهالك 

ال�شعفني  اىل  االإقليمية  البيئية  الب�شمة  ارتفاع  مع  هذا  وترافق  توفريه.  املحلية  الطبيعية 

وانخفا�ص املياه العذبة املتوفرة للفرد نحو اأربعة اأ�شعاف.

يف  الطبيعية  واملوارد  البيئية  الب�شمة  اأطل�ص  اليها  تو�شل  التي  النتائج  اأبرز  بع�ص  هي  هذه 

البلدان العربية، الذي اأعده باحثون من �شبكة الب�شمة البيئية العاملية خ�شي�شًا للتقرير ال�شنوي 

للمنتدى العربي للبيئة والتنمية، حول خيارات البقاء يف البلدان العربية. يحّلل االأطل�ص حجم 

الطلب على املوارد، اأي الب�شمة البيئية، واالمدادات املتوافرة، اأي القدرة البيولوجية، مبقيا�ص 

الإلقاء ال�شوء على حمدودية املوارد يف البلدان العربية من حيث  وذلك  العاملية"،  "الهكتارات 
قدرة الطبيعة على التجديد.

الب�صمة البيئية

اإيكولوجية كبرية. فمقارنة مع عام 1961،  تقع معظم البلدان العربية اليوم حتت وطاأة ديون 

البيئية للمنطقة 78 يف املئة، من 1.2 اىل 2.1 هكتار عاملي للفرد. وقد  الب�شمة  ارتفع م�شتوى 

اىل  اأدى  ما  مرات،   3.5 ال�شكان  عدد  ارتفاع  هو  االأول  اأ�شا�شيان.  عامالن  االنهيار  بهذا  ت�شبب 

ارتفاع عام يف اال�شتهالك. اأما العامل الثاين فهو االرتفاع احلاد يف كمية املوارد التي ي�شتهلكها 

الفرد، وذلك ب�شبب ارتفاع معدالت الدخل والتبدل يف اأمناط احلياة.

خم�شني  خالل  املئة  يف   60 العربية  البلدان  يف  للفرد  املتوافرة  احليوية  املوارد  معدل  انخف�ص 

عامًا، من 2.2 اىل 0.9 هكتار عاملي. وميكن ارجاع هذا االنخفا�ص احلاد اأ�شا�شًا اىل التزايد الكبري 

وتدمري  التلوث  ب�شبب  املنطقة،  يف  الطبيعية  لالأنظمة  االنتاجية  القدرة  وتدهور  ال�شكان  يف 

املوائل الطبيعية واالإدارة غري املالئمة للموارد.

العربية البلدان  يف  البيئية  الب�صمة 
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وا�شتنزاف  اال�شترياد  طريق  عن  اأ�شا�شي  ب�شكل  الطبيعية  املوارد  يف  الكبري  العجز  �شد  ويتم 

قابلة  غري  اال�شرتاتيجية  هذه  اأن  من  "اأفد"  تقرير  ويحّذر  حمليًا.  املتوافرة  املحدودة  املوارد 

لال�شتمرار، الأن اال�شتغالل املفرط يوؤدي يف املدى الطويل اىل ا�شتنفاد خمزون املوارد الطبيعية 

وتدهور بيئي ال ميكن ت�شحيحه.

فمن جهة، يهدد االعتماد املفرط على اال�شترياد االأمن االقت�شادي، ب�شبب االرتفاع امل�شتمر يف 

اأ�شعار املواد الغذائية امل�شتوردة وخطر توقف االمدادات والقيود التجارية. اأما الدول العربية غري 

املنتجة للنفط، فيوؤدي حتّملها ديونًا لتمويل اال�شترياد اىل و�شع قيود على منوها االقت�شادي 

ويحّد من قدرتها على حت�شني نوعية حياة مواطنيها يف امل�شتقبل.

ومن جهة اأخرى، فاإن لالدارة غري املالئمة للموارد انعكا�شات خطرية على املوارد. وقد حّذرت 

يف  االفراط  اأن  من  والتنمية  للبيئة  العربي  املنتدى  اأ�شدرها  التي  املتتالية  ال�شنوية  التقارير 

ا�شتغالل املوارد، واأثر التغري املناخي، والزيادة ال�شكانية املرتفعة، والنمو االقت�شادي والعمراين 

على  القدرة  من  وحتّد  املنطقة  تواجه  التي  البيئية  التحديات  من  ت�شاعف  كلها  املن�شبط،  غري 

ال�شليمة  غري  واالإدارة  االأرا�شي،  وتدهور  املياه،  ندرة  التحديات  هذه  طليعة  ويف  اإدارتها. 

"اأفد" كلفة  تقارير  وقدرت  واملاء.  الهواء  وتلوث  وال�شاحلية،  البحرية  البيئة  وتدهور  للنفايات، 

التدهور البيئي يف املنطقة العربية بحواىل خم�شة يف املئة من الناجت املحلي االإجمايل، يف حني 

اأن ما تخ�ش�شه امليزانيات الوطنية لالدارة البيئية ال يتجاوز الواحد يف املئة يف اأي بلد.

وتظهر البيانات الواردة يف اأطل�ص الب�شمة البيئية تفاوتًا كبريًا بني البلدان العربية. فاملعدل 

الفردي للب�شمة البيئية يف قطر هو االأعلى يف العامل )11.7 هكتار عاملي  للفرد(، وهذا يتجاوز 

بت�شعة اأ�شعاف معدل الب�شمة البيئية يف املغرب. اأما الكويت واالمارات العربية املتحدة فتقعان 

يف املرتبتني الثانية والثالثة بني الدول �شاحبة الب�شمة البيئية االأعلى للفرد  يف العامل.

ويتبني من اأرقام االأطل�ص اأنه اذا عا�ص جميع �شكان العامل وفق املعدل العام للمواطن العربي، 

�شتكون هناك حاجة اىل 1.2 كرة اأر�شية. اأما اذا عا�شوا وفق معدل قطر، ف�شتكون هناك حاجة 

اذا  املقابل،  يف  الكربون.  اأوك�شيد  ثاين  وانبعاثات  اال�شتهالك  م�شتوى  لتلبية  كواكب   6.6 اىل 

فقط  االأر�شية  الكرة  اأرباع  ثالثة  اىل  حاجة  هناك  �شتكون  املغرب،  يف  املعدل  وفق  العامل  عا�ص 

لتلبية حاجاتهم.

ويظهر التفاوت اأي�شًا يف اأ�شكال اأخرى، مثل كمية املياه العذبة املتوافرة للفرد، التي تراوح بني 

8 اأمتار مكعبة يف الكويت و3460 مرتًا مكعبًا يف موريتانيا، والناجت املحلي االإجمايل للفرد الذي 

يراوح بني ما يقارب األف دوالر يف ال�شودان واليمن واأكرث من 92 األف دوالر يف قطر.

اإال اأن معدل الب�شمة البيئية للفرد يف بع�ص الدول العربية، مثل اليمن، منخف�ص جدًا مقارنة 

االأدنى  احلد  لتاأمني  مطلوب  هو  مما  حتى  اأقل  اأنه  "اأفد" اىل  تقرير  وي�شري  العاملي.  املعدل  مع 

من حاجات الغذاء واملاأوى وال�شحة والنظافة االأ�شا�شية. لهذا فاإن تقليل الطلب على املوارد ال 

يوفر احلل الوحيد ل�شد العجز. فلتح�شني نوعية احلياة، ال بد من اإقامة توازن يف توزيع املوارد 

وهذا  املتجددة.  الطبيعية  املوارد  من  الفرد  ح�شة  يف  عدالة  لتحقيق  واملناطق،  الدول  بني  ما 

يتطلب حت�شني الكفاءة واإدارة مبتكرة للموارد.

ال�شنوات  خالل  االرتفاع  من  االأعلى  الن�شبة  �شهدت  الكربونية  الب�شمة  اأن  االأطل�ص  ويك�شف 

اخلم�شني املا�شية، مع منو ا�شتهالك الطاقة يف املنطقة العربية اأكرث مما يف اأي منطقة اأخرى 

الكهرباء  على  املتزايد  والطلب  للطاقة  امل�شتنزفة  ال�شناعات  انت�شار  يعك�ص  وهذا  العامل.  يف 

ملخ�ص تنفيذي
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العربية  ال�شكان. وقد متيز ا�شتهالك الطاقة يف املنطقة  اأعداد متزايدة من  النقل من  وو�شائل 

بالهدر وانخفا�ص معدالت الكفاءة.

تغيري امل�صار

الرخاء  حتقيق  على  "اأفد"  تقرير  يركز  العربية،  البلدان  يف  املوارد  على  ال�شغوط  �شوء  يف 

م�شتوى  ا�شتك�شاف  يحاول  اإنه  نف�شه.  الوقت  يف  البيئة  �شحة  على  احلفاظ  مع  االقت�شادي 

ا�شتهالك املوارد االأكرث مالءمة لالقت�شادات العربية، ا�شتنادًا اىل راأ�ص املال الطبيعي املتوافر.

االعتبار  يف  تاأخذ  بحيث  االقت�شادية،  ال�شيا�شات  يف  حتواًل  تتطلب  االأ�شئلة  هذه  معاجلة 

حمدوديات املوارد الطبيعية املتوافرة حمليًا. و�شيكون على متخذي القرار يف البلدان العربية 

االقت�شادي  التحليل  وتطوير  لالأداء،  كمعيار  املحلي  االجمايل  الناجت  اأرقام  من  اأبعد  التطلع 

باإدخال معلومات حول ا�شتهالك املوارد وتوافرها وقدرة الطبيعة على جتديدها.

خطط  على  اأن  غري  للحكومات.  وطنيًا  �شياديًا  حقًا  يعترب  للتنمية  اأهداف  حتديد  اأن  �شحيح 

دعم  على  الطبيعة  وقدرة  االإيكولوجية  املحدوديات  االعتبار  يف  تاأخذ  اأن  االقت�شادي  النمو 

اىل  املوارد  حتويل  متيز  التي  املتدنية  الكفاءة  اىل  وا�شتنادًا  م�شتدام.  ب�شكل  احلياة  متطلبات 

منتجات نهائية، على الدول العربية حت�شني االنتاجية االقت�شادية ملواردها، من خالل التعامل 

مع كفاءة الطاقة واملياه كهدف ا�شرتاتيجي مركزي.

اذا ا�شتطاع  اأنه  التزايد يف حجم العجز الغذائي، فهو يك�شف  "اأفد" من  ويف حني يحّذر تقرير 

العاملي،  املعدل  اىل  والري  االنتاج  كفاءة  ورفع  الهدر  وقف  الرئي�شيون  العرب  احلبوب  منتجو 

�شيكون باإمكانهم �شد العجز. غري اأن حتقيق االأمن الغذائي يتطلب تعاونًا اإقليميًا، اإذ ال ميكن 

الو�شول اليه على م�شتوى كل دولة منفردة من دون الت�شبب مب�شاعفات بيئية خطرية، خا�شة 

يف جمال ا�شتنزاف املخزون اال�شرتاتيجي للمياه اجلوفية.

للجميع.  املتوازن  والنمو  اال�شتدامة  حتقيق  مفتاح  هي  العلمي  البحث  يف  االإقليمية  الربامج 

قاعدة  لبناء  النفط  من  احلايل  الدخل  ا�شتخدام  هو  اتخاذه  من  بد  ال  الذي  االأ�شا�شي  واخليار 

علمية وتكنولوجية �شلبة، كا�شرتاتيجية ل�شمان البقاء و�شمان فر�ص حياة جيدة يف ع�شر ما 

بع�ص النفط.

مالحظات ختامية

تواجه البلدان العربية حتدي تاأمني ظروف حياة جيدة م�شتدامة جلميع �شكانها، بدل ال�شعي 

لتحقيق النمو من اأجل النمو نف�شه، لزيادة اأرقام الناجت املحلي باأي ثمن.

ويوفر  منعزل.  ككيان  احلياة  عربي  بلد  الأي  ميكن  ال  اأنه   2012 ل�شنة  "اأفد"  تقرير  وجد  وقد 

التنوع يف املوارد الطبيعية والب�شرية يف املنطقة العربية اأ�شا�شًا �شلبًا للبقاء والتجدد. لكن هذا 

اإقليميًا اقت�شاديًا وحترير التجارة بني الدول العربية من القيود، بحيث ي�شكل  يتطلب تعاونًا 

االنتقال احلر للب�شائع والر�شاميل والقوى العاملة عن�شر قوة ت�شتفيد منه جميع دول املنطقة. 

من م�شلحة الدول العربية اأن تعمل ككيانات متكاملة، خا�شة يف ع�شر يتحول فيه العامل اىل 

تكتالت اقت�شادية وجتارية اإقليمية، تقوم على امل�شالح امل�شرتكة.

ال يرمي هذا التقرير اىل زرع اخلوف والهلع حول العجز يف املوارد، مع اأن بع�ص ا�شتنتاجاته قد 
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تبدو �شوداوية. اإنه يرمي اىل تاأكيد احلاجة اإىل تغيري امل�شار، ا�شتنادًا اىل روؤية مل�شتقبل املنطقة 

العربية يحفزها االأمل.

ويف هذا االإطار، ي�شري التقرير اىل بوادر اأمل ُتظهر اأن بع�ص الدول العربية بداأت بالفعل خطوات 

نحو اال�شتجابة للتحديات. فاالإمارات العربية املتحدة، مثاًل، التي هي �شاحبة الب�شمة البيئية 

بهدف  وذلك  البيئية،  ب�شمتها  لقيا�ص  رائدة  وطنية  مبادرة  بداأت  العامل،  يف  االأعلى  الثالثة 

وي�شكل  العلم.  على  تقوم  امل�شتدامة  التنمية  يف  �شيا�شات  واعتماد  املوارد  يف  العجز  معاجلة 

معهد م�شدر للعلوم والتكنولوجيا يف اأبوظبي وجامعة امللك عبداللـه للعلوم والتكنولوجيا يف 

جدة منوذجني ملبادرات اإقليمية تدعم التنمية املتوازنة عن طريق االأبحاث العلمية يف الطاقة 

املتجددة واإنتاج الغذاء واإدارة املياه.

اإن تقرير املنتدى العربي للبيئة والتنمية حول خيارات اال�شتدامة هو دعوة اىل البلدان العربية 

االإقليمي،  التعاون  م�شتدامة.  وبيئية  اقت�شادية  روؤية  اعتماد  اأجل  من  جماعي  بعمل  للقيام 

وكفاءة املوارد، واال�شتهالك املتوازن، ت�شكل خيارات البقاء للمنطقة العربية. املطلوب مبا�شرة 

العمل فورًا، اإذ ال يحتمل العرب اإ�شاعة ن�شف قرن اآخر من اخلطب الرنانة.

ملخ�ص تنفيذي
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مقدمة

التقرير ال�صنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية )اأفد( 2012

الب�صمة البيئية 

وخيارات البقاء يف البلدان العربية

نظرة عامة

للنظم  ميكن  ما  �شعفي  وخدماتها  الطبيعة  منتجات  على  العربية  البلدان  طلب  جتاوز 

يف  اأ�شا�شًا  تتمثل  التي  الفجوة،  هذه  متجدد.  نحو  على  تاأمينه  البلدان  هذه  يف  االإيكولوجية 

املواد الغذائية، يتم �شدها عن طريق اال�شترياد من اخلارج وا�شتنزاف املوارد املحلية املحدودة 

يف الداخل.

اإذا  االقت�شادية،  الوجهة  من  خطري  اأنه  عن  عدا  لال�شتمرار،  قابل  غري  ال�شائد  النموذج  هذا 

االأو�شاع  على  الكبري  واالأثر  امل�شتوردة،  املواد  اأ�شعار  يف  املتزايد  االرتفاع  االعتبار  يف  اأخذنا 

البيئية املحلية والعاملية، والن�شوب املحتوم مل�شادر الطاقة غري املتجددة.

البقاء  فر�ص   2012 ل�شنة  )اأفد(  والتنمية  للبيئة  العربي  للمنتدى  ال�شنوي  التقرير  يناق�ص 

)الب�شمة  وخدماتها  الطبيعة  منتجات  على  الطلب  حتليل  اأ�شا�ص  على  العربية،  البلدان  يف 

)القدرة  النفايات  وا�شتيعاب  احلاجات  تلبية  على  االإيكولوجية  النظم  وقدرة  البيئية( 

للموارد  �شليمة  باإدارة  ويو�شي  املوارد،  ال�شتهالك  مف�شاًل  ح�شابًا  يقدم  وهو  البيولوجية(. 

وبتعاون اإقليمي �شليم، لي�ص فقط كو�شيلة لتحقيق اال�شتدامة وبناء اقت�شاد م�شتقر وتاأمني 

نوعية حياة كرمية، واإمنا اأي�شًا من اأجل البقاء.

يحاول هذا التقرير عر�ص احلقائق، الأن جتاهل عالمات التدهور ال يحل م�شكلة عجز املوارد 

التي يواجهها العامل العربي. لكن "اأفد" ال ي�شعى اىل ر�شم �شورة قامتة للو�شع. فعلى النقي�ص 

متامًا، ميكن عك�ص اجتاه الو�شع الراهن اإذا لقي هذا امل�شعى االهتمام الذي ي�شتحقه. لذلك، 

يدعو التقرير اىل االإقرار بالتحديات واإيجاد م�شارات بديلة للتنمية بروح ايجابية وبناءة.

خيارات  يف  ويبحث  العربية،  املنطقة  يف  املوارد  اإدارة  حول  حمورية  اأ�شئلة  التقرير  يطرح 

التداعيات التي جتعل االقت�شادات العربية تعتمد ب�شكل متزايد على موارد  للعمل. ما هي 

ال متتلكها؟ كيف ت�شتطيع املنطقة حتقيق ا�شتدامة طاقوية، مع تخفي�ص ب�شمتها املتعلقة 

بتلوث الهواء واالنبعاثات الكربونية؟ كيف ت�شتطيع املنطقة حتقيق توازن �شحيح بني املوارد 

املتوافرة وحاجات التنمية، يف �شوء التحوالت الدميوغرافية الراهنة؟ ما هي حدود اال�شتهالك 

اأن  العربية  للبلدان  ميكن  كيف  تعوي�شها؟  ميكن  ال  التي  الطبيعية  للموارد  امل�شتدام  غري 

ت�شتبدل �شيا�شات ت�شجع النمو من اأجل النمو ب�شيا�شات ت�شجع النمو من اأجل الرفاه امل�شتدام 

للنا�ص؟ كيف ميكن لتنمية املوارد وكفاءة املوارد وامل�شارات البديلة اىل اال�شتدامة اأن ت�شاعد 

يف حتقيق هذه التحوالت؟ كيف ميكن للبلدان العربية اأن ت�شتبدل االكتفاء الغذائي واملائي، 

الذي ي�شتلزم اعتمادًا تامًا م�شتحياًل على املوارد الداخلية للبلد، باأمن املوارد الذي هو بديل 

تعود  واال�شتثمار  التجارة  جمايل  يف  اإقليمي  تعاون  خالل  من  حتقيقه  وميكن  اأكرث  عملي 
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ال�صكل 1
حالة الدائن – املدين يف البلدان العربية عامي 1961 و2008 تظهر تدهوراً اإيكولوجيًا حاداً. ي�صري الظل االأحمر اىل اأن 

الب�صمة البيئية هي اأكرب من القدرة البيولوجية )حالة مدين(، يف حني ي�صري الظلل االأخ�صر اىل اأن القدرة البيولوجية 

اأكرب من الب�صمة البيئية )حالة دائن(.
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الب�صمة البيئية...

اأكرب من القدرة البيولوجية ِبـ 150

اأكرب ِبـ 100 - 150 %

اأكرب ِبـ 50 - %100

اأكرب ِبـ  0 - %50

القدرة البيولوجية...

  اأكرب من الب�صمة البيئية ِبـ 0 - 50 %

 اأكرب ِبـ 50 - %100

  اأكرب ِبـ 100 - %150

اأكرب ِبـ %150 
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فائدته على جميع هذه البلدان، لتعزيز خياراتها املتعلقة باال�شتدامة كمجموعة؟ وف�شاًل عن 

االأ�شئلة املتعلقة باالقت�شاد ال�شيا�شي، ما هي القيم االأخالقية املطلوبة الحداث تبديل اإيجابي 

يف اأمناط اال�شتهالك واأ�شاليب احلياة؟

تتطلب االجابة عن هذه االأ�شئلة نظرة تتجاوز التفكري االقت�شادي التقليدي. ويتطلب اتخاذ 

من  لذلك  الطبيعية.  االإيكولوجية  الرثوات  احت�شاب  يف  حتواًل  فعالية  اأكرث  �شيا�شية  قرارات 

ال�شروري ادخال احل�شابات االإيكولوجية يف �شياغة ال�شيا�شة االقت�شادية. بكالم اآخر، على 

االجمايل  املحلي  الناجت  اعتبار  من  اأبعد  النظر  العربية  البلدان  يف  والقادة  ال�شيا�شة  �شانعي 

عن  مبعلومات  التقليدي  االقت�شادي  التحليل  رفد  اىل  وال�شعي  لالأداء،  االأ�شا�شي  املقيا�ص 

اال�شتقرار  عدم  ي�شوده  الذي  اجلديد  الع�شر  هذا  ويف  وتوافرها.  املتجددة  املوارد  ا�شتهالك 

االقت�شادي، يعترب تتبع الطلب على الراأ�شمال الطبيعي �شروريًا لتلبية احلاجات االأ�شا�شية 

لالأمن الغذائي واملائي، و�شمان التناف�شية االقت�شادية مع تعزيز ال�شالمة االإيكولوجية.

)Global Footprint Network( كاأ�شا�ص لهذا التحليل، تعاون "اأفد" مع �شبكة الب�شمة البيئية العاملية 

يف  االإيكولوجية  القيود  ي�شتك�شف  الذي  الطبيعية،  واملوارد  البيئية  الب�شمة  اأطل�ص   الإنتاج 

البلدان العربية.

طلب  يقي�ص  العاملية،  البيئية  الب�شمة  �شبكة  طورته  الذي  البيئية،  الب�شمة  احت�شاب  نظام  اإن 

املواد  على  الب�شر  طلب  كل  ربط  خالل  من  ذلك  ويتم  وخدماتها.  الطبيعة  منتجات  على  الب�شر 

الكربون  اأوك�شيد  ثاين  انبعاثات  – مثل  النفايات  وا�شتيعاب  املديني  واحليز  واالألياف  الغذائية 

اخلدمات. هذا الطلب هو الب�شمة البيئية  هذه  لتوفري  مطلوبة  بيولوجيًا  منتجة  – مب�شاحات 
اأو  اأن احل�شاب االإيكولوجي ي�شتق�شي مدى توافر هذه امل�شاحات املنتجة يف العامل  للنا�ص. كما 

يقدم  وخدماتها،  الطبيعة  ملنتجات  والعر�ص  دفاتر" الطلب  "م�شك  خالل  ومن  معني.  بلد  يف 

ما  مع  باملقارنة  االإيكولوجية  اخلدمات  م  يقيِّ االإيكولوجي،  للر�شيد  ك�شفًا  احل�شابي  النظام  هذا 

ي�شتهلكه النا�ص.

حُتت�شب الب�شمة البيئية والقدرة البيولوجية بالهكتارات العاملية )gha(. ومن خالل توحيد 

هذه  متكن  الهكتار،  على  التجديدية  القدرة  مع  يتنا�شب  مبا  ومعايرتها  الهكتارات  مقايي�ص 

الوحدة املحللني من املقارنة بني الطلب والعر�ص يف اأنحاء العامل.

الفرتة  خالل  االجتاهات  العربية  الب�شمة  اأطل�ص  يوثق  احل�شابية،  املنهجية  هذه  على  بناء 

الـ22  من 1961 اىل 2008، وهي ال�شنة االأخرية التي تتوافر فيها البيانات. وهو يغطي الدول 

االأع�شاء يف جامعة الدول العربية، كبلدان منفردة ومناطق فرعية واملنطقة العربية باأ�شرها. 

ويف نظرة �شريعة، يبني االأطل�ص اأن الراأ�شمال الطبيعي يعاين تدهورًا حادًا. فجميع بلدان 

اأن  رغم  على  �شخمًا،  اإيكولوجيًا  عجزًا  اليوم  تعاين  وموريتانيا،  ال�شودان  با�شتثناء  املنطقة، 

املنطقة ككل كانت تتمتع بفائ�ص اإيكولوجي عام 1961، كما يتبني يف ال�شكل 1.

يظهر االأطل�ص اأرقامًا مهمة لفهم االإيجابيات وال�شلبيات التناف�شية يف املنطقة، ومنها ما ياأتي:

• على 	 طلبها  جتاوز  اإذ  البيولوجية،  القدرة  يف  عجزًا   1979 منذ  باأ�شرها  املنطقة  عانت 

اخلدمات االإيكولوجية العر�ص املحلي باأكرث من �شعفني. ولردم هذه الفجوة، كان ال بد 

من ا�شترياد خدمات اإيكولوجية من خارج املنطقة.

• يحتاج املقيم يف البلدان العربية، كمعدل، اىل اأكرث من �شعفي املوارد املتوافرة.	

• ازداد معدل الب�شمة البيئية للفرد يف البلدان العربية بن�شبة 78 يف املئة، من 1.2 اىل 2.1 	
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هكتار عاملي للفرد، خالل ال�شنوات اخلم�شني املا�شية.

• انخف�ص معدل القدرة البيولوجية املتوافرة للفرد يف البلدان العربية بن�شبة 60 يف املئة 	

خالل الفرتة 1961 – 2008.

• ازداد عدد ال�شكان بن�شبة 250 يف املئة خالل الفرتة الزمنية ذاتها، لذلك ازدادت الب�شمة 	

البيئية االإقليمية ال�شاملة باأكرث من 500 يف املئة.

• ت�شتاأثر اأربعة بلدان باأكرث من 50 يف املئة من الب�شمة البيئية يف املنطقة العربية: م�شر 	

)19 يف املئة( وال�شعودية )15 يف املئة( واالمارات )10 يف املئة( وال�شودان )9 يف املئة(.

• م بلدان اثنان نحو 50 يف املئة من القدرة البيولوجية يف املنطقة العربية عام 2008: 	 قدَّ

ال�شودان )32 يف املئة( وم�شر )17 يف املئة(.

• كوكب 	  1.2 اىل  يحتاجون  ف�شوف  العادي،  العربي  املواطن  مثل  الب�شر  جميع  عا�ص  اذا 

لتلبية طلبهم على املوارد. واإذا عا�شوا مثل معدل ال�شخ�ص املقيم يف قطر، ف�شوف تكون 

هناك حاجة اىل 6.6 كواكب لتلبية هذا امل�شتوى من اال�شتهالك وانبعاثات ثاين اأوك�شيد 

 عادي، ف�شوف يحتاجون 
ّ

الكربون. وعلى نقي�ص ذلك، اإذا عا�ص كل النا�ص مثل ميني

اىل ن�شف كوكب االأر�ص فقط، لكن ذلك لن يلبي احلاجات الب�شرية االأ�شا�شية ب�شكل 

كاف.

والطلب  العر�ص  بني  توازن  عدم  حالة  من  فعاًل  اقرتبت  املنطقة  اأن  اال�شتنتاجات  هذه  تظهر 

املحليني على اخلدمات االإيكولوجية، ما ي�شكل خطرًا على التو�شع واال�شتقرار االقت�شاديني 

يف امل�شتقبل، وعلى الرفاه الب�شري.

على  الطلب  فان  البيولوجية،  بالقدرة  عجز  حالة  يف  تقريبًا  العربية  البلدان  جميع  وفيما 

وبا�شتثناء  واملناطق.  البلدان  بني  كبري  ب�شكل  يختلف  للفرد،  البيئية  الب�شمة  اأي  املوارد، 

العامل،  يف  البيئية  الب�شمة  اأرقام  اأعلى  التي ت�شجل بع�ص  التعاون اخلليجي،  بلدان جمل�ص 

فان الب�شمة البيئية لل�شخ�ص العادي يف اأجزاء اأخرى من املنطقة �شغرية باملقارنة مع املعدل 

العاملي، وهي يف حاالت كثرية اأ�شغر كثريًا من اأن تلبي احلاجات االأ�شا�شية من الغذاء واملاأوى 

وال�شحة وال�شرف ال�شحي. لذلك، ال ميكن بب�شاطة �شد العجز بتخفي�ص الطلب على املوارد. 

اأن يتاح ل�شرائح كبرية  اأ�شا�شية على نوعية احلياة، يجب  بداًل من ذلك، والإدخال حت�شينات 

وتتطلب  املتجددة.  الطبيعية  املوارد  اىل  اأف�شل  نحو  على  للو�شول  فر�شة  املنطقة  �شكان  من 

مزيد  لتحقيق  املوارد  كفاءة  يف  كبرية  حت�شينات  متعددة:  ا�شرتاتيجيات  احلاجة  هذه  تلبية 

الطبيعية  املوارد  قاعدة  وتو�شيع  اأقل،  نفايات  وتوليد  اأقل  موارد  ا�شتهالك  مع  االإنتاج،  من 

املتجددة من دون اإنتاج م�شرف يف ا�شتهالك املوارد.

على البلدان العربية اأن تهتم جديًا بهذه الوقائع، الأن العجز االإيكولوجي يقيد التنمية ويهدد 

هو  اأحدها  القيود.  بهذه  تت�شبب  متعددة  عوامل  وهناك  واالجتماعي.  االقت�شادي  االأمن 

البلدان  يعّر�ص  هذا  االأ�شا�شية.  املنتجات  على  الطلب  لتلبية  الواردات  على  املفرط  االعتماد 

والتقلبات  التجارية  والقيود  العاملية  االمدادات  �شال�شل  يف  االختالالت  لتاأثريات  العربية 

ال�شريعة واحلادة يف االأ�شعار. وي�شكل متويل هذه الواردات م�شدرًا اآخر لالهتزاز االقت�شادي. 

اأ�شاًل،  حمدودة  االأحفوري  الوقود  موارد  فان  للنفط،  امل�شدرة  العربية  البلدان  اىل  وبالن�شبة 

املخاطر  يزيد  ذلك  وكل  عاملية،  اقت�شادية  لدورات  كبري  ب�شكل  تخ�شع  اخلام  النفط  واأ�شعار 

العربية  البلدان  اىل  وبالن�شبة  وحيد.  مورد  على  يعتمد  ا�شتخراجي  اقت�شاد  ميثلها  التي 

فان  االأجنبية،  وامل�شاعدات  اخلارجي  باالقرتا�ص  وارداتها  متول  التي  الدخل،  املنخف�شة 

منظور  ومن  اقت�شادي.  اأمن  لتحقيق  لها  املتاحة  االمكانات  تقلل  الفوائد  ومدفوعات  الديون 

اقت�شادي، ال ميكن الت�شدي للعجز االإيكولوجي باالعتماد غري املحدود على الواردات.

مقدمة



19 البيئة العربية:  خيارات البقاء

املوارد  العربية  البلدان  ا�شتغلت  البيولوجية،  القدرة  وتعزيز  املوارد  يف  العجز  فجوة  ل�شد 

هامة  بيئية  موجودات  تدهور  اىل  اأدى  ما  مكثف،  ب�شكل  املتجددة  وغري  املتجددة  املحلية 

العربية، من 2008 اىل 2011،  البيئة  "اأفد" ال�شنوية حول حالة  اقت�شاديًا. وقد وثقت تقارير 

تاأثريات اال�شتغالل املفرط و�شوء اإدارة املوارد.

البلدان  يف  االأرا�شي  بتدهور  تاأثرت  اجلائر،  والرعي  املكثفة  الزراعة  اأ�شلوب  العتماد  كنتيجة 

العربية 34 يف املئة من جميع االأرا�شي الزراعية املروية، و67 يف املئة من االأرا�شي الزراعية 

التي ترويها مياه االأمطار، و83 يف املئة من االأرا�شي الرعوية. وبالغت بلدان عربية كثرية يف 

معدالت  انخفا�ص  ذلك  ورافق  التجدد.  على  قدرتها  تفوق  مبعدالت  اجلوفية  املياه  ا�شتخراج 

ربع  اىل  الفرد  ح�شة  املياه  على  املتزايد  الطلب  وخّف�ص  املئة.  يف   40 من  اأقل  اإىل  الري  كفاءة 

م�شتواها عام 1960. وخالل عقد من االآن، من املتوقع اأن ي�شبح معدل التوافر ال�شنوي للمياه 

العذبة يف البلدان العربية اأقل من 500 مرت مكعب للفرد، ما ي�شكل 10 يف املئة فقط من املعدل 

العاملي، ويقع حتت خط الفقر املائي احلاد. حاليًا، هناك 13 بلدًا عربيًا بني البلدان االأفقر مائيًا 

يف العامل، وتقل ح�شة الفرد يف ثمانية منها عن 200 مرت مكعب يف ال�شنة. وعلى رغم ذلك، 

فاإن كمية املياه امل�شتهلكة يف اال�شتعمال املنزيل ال�شخ�شي يف بع�ص البلدان العربية االأفقر 

البحر.  ملياه  الكلفة  الباهظة  التحلية  العامل، وياأتي يف معظمها من  مائيًا هي من االأعلى يف 

وتتم معاجلة 40 يف املئة فقط من مياه ال�شرف، ويعاد ا�شتعمال اأقل من ثلث املياه املعاجلة. 

هذه االأو�شاع حتد من التنمية الب�شرية وت�شكل تهديدًا للحياة.

البيئية.  الب�شمة  اإجمايل  من  املئة  يف   45 العربية  البلدان  يف  الكربونية  الب�شمة  ح�شة  تبلغ 

وهذا ي�شري اىل ارتفاع معدالت ا�شتهالك الطاقة لتلبية الطلب يف املدن والقطاعات االقت�شادية 

الرئي�شية ال�شريعة النمو، مثل البناء والنقل والتعدين وال�شناعة وال�شياحة. وكانت التاأثريات 

العام  ففي  الهواء.  نوعية  على  جدًا  كبرية  كفوء  غري  ب�شكل  االأحفوري  الوقود  حلرق  البيئية 

اأ�شواأ تلوث  2011، كانت الكويت وال�شعودية واالإمارات من بني البلدان الع�شرة التي �شهدت 

الهواء.  نوعية  بتدهور  االأطفال  بني  الربو  داء  معدالت  ارتفاع  ويرتبط  العامل.  يف  للهواء 

وُقدرت نفقات الرعاية ال�شحية ال�شنوية الناجتة عن تلوث الهواء يف 16 بلدًا عربيًا بنحو 10.9 

باليني دوالر عام 2008، ما يعادل 1.2 يف املئة من ناجتها املحلي االإجمايل جمتمعة.

من املتوقع اأن يوؤدي تغري املناخ، الذي ت�شببه انبعاثات ثاين اأوك�شيد الكربون العاملية الناجتة عن 

ن�شاط االن�شان، اإىل انخفا�ص هطول االأمطار بن�شبة 25 يف املئة وازدياد معدالت التبخر بن�شبة 25 

يف املئة يف البلدان العربية مع نهاية القرن احلادي والع�شرين. و�شوف يوؤدي ذلك اىل انخفا�ص 

معدل حم�شول الزراعة التي ترويها مياه االأمطار بن�شبة 20 يف املئة يف املجموع، ما يفاقم اأخطار 

املناطق  من  كيلومرت   18000 يكون  �شوف  ذلك،  اىل  وباال�شافة  ومائية.  غذائية  نواق�ص  حدوث 

ال�شاحلية املاأهولة عر�شة الرتفاع م�شتويات البحار. ومن االأ�شباب االأخرى لالأ�شرار البيئية التي 

تلحق باملناطق ال�شاحلية والبحرية: ال�شيد اجلائر، التلوث الناجت عن النفايات البلدية وت�شريف 

والطاقوية  البرتوكيماوية  للمن�شاآت  الكبري  العدد  عن  الناجتة  والزراعية  ال�شناعية  املخلفات 

ال�شاحلية وال�شياحة غري املن�شبطة، والتطوير العمراين امُلدين املكثف.

يف  اال�شتهالك  معدالت  ارتفاع  اىل  العربية  البلدان  يف  البيئية  الب�شمات  ت�شاعد  وي�شري 

ذلك  يف  مبا  النفايات،  توليد  معدالت  يف  �شريع  تزايد  من  يتبعه  وما  واملنازل،  املوؤ�ش�شات 

كمية  بلغت  وقد  االلكرتونية.  االأجهزة  ونفايات  الهدم  وخملفات  ال�شلبة  البلدية  النفايات 

اأن تفوق  النفايات البلدية ال�شلبة وحدها يف البلدان العربية 150 مليون طن �شنويًا، ويقدر 

اأكرث  النفايات ال�شلبة للفرد يبلغ  اأن معدل توليد  200 مليون طن �شنويًا بحلول 2020. ومبا 

اأعلى  بني  ت�شنف  اخلليجي  التعاون  جمل�ص  بلدان  بع�ص  فان  اليوم،  يف  كيلوغرام   1.5 من 
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مولدي النفايات يف العامل. ومع ذلك، تقل ن�شبة اإعادة التدوير حاليًا عن خم�شة يف املئة من 

اجمايل النفايات املولدة. ويقدر اأن تبلغ كلفة االأ�شرار ال�شنوية الناجتة عن االإدارة غري الوافية 

للنفايات اأكرث من 0.6 يف املئة من الناجت املحلي االجمايل يف البلدان العربية جمتمعة.

باخت�شار، ت�شّبب العجز االإيكولوجي يف البلدان العربية با�شتغالل مفرط للموارد املتجددة، 

وهذا اأدى بدوره اىل تدهور نوعية الهواء واملاء والرتبة. وُقدر معدل الكلفة ال�شنوية للتدهور 

البيئي يف البلدان العربية بنحو 95 بليون دوالر، ما يعادل خم�شة يف املئة من ناجتها املحلي 

االجمايل جمتمعة عام 2010.

احت�صاب الب�صمة البيئية يف البلدان العربية

يف  يتبني  كما  التاريخ،  ذلك  منذ  يزداد  واأخذ   ،1979 عام  العربية  البلدان  يف  املوارد  عجز  بداأ 

ارتفاع  اىل  االإيكولوجي  العجز  هذا  وجود  ي�شري  االقت�شادي،  االأمن  ناحية  ومن   .2 ال�شكل 

العجز  وي�شتتبع  مطلوب.  هو  مما  اأكرث  االأ�شا�شية  املنتجات  واردات  على  االعتماد  درجة 

انخفا�ص  اىل  املثال،  �شبيل  على  يوؤدي،  ما  املحلية،  املتجددة  للموارد  مفرطًا  ا�شتهالكًا  اأي�شًا 

املخزونات املحلية مل�شائد االأ�شماك وتراجع قدرة نظم التخزين على امت�شا�ص انبعاثات ثاين 

اأوك�شيد الكربون.

باملقارنة مع 1961، ازدادت الب�شمة البيئية للفرد يف البلدان العربية بحلول عام 2008 بن�شبة 

الزيادة الكبرية. االأوىل  78 يف املئة، كما يتبني يف ال�شكل 3. واأدت قوتان دافعتان اىل هذه 

هي ازدياد عدد ال�شكان 3.5 اأ�شعاف خالل الفرتة 1961 – 2008، ما اأدى اىل ارتفاع اال�شتهالك 

على نطاق �شامل. والثانية هي ارتفاع حاد يف كمية املوارد واخلدمات التي ي�شتهلكها الفرد 

نتيجة ارتفاع املداخيل وتغري اأ�شاليب املعي�شة.
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كذلك اأدى النمو ال�شكاين خالل الفرتة 1961 – 2008 اىل انخفا�ص معدل القدرة البيولوجية 

القدرة  ازدياد  رغم  على   ،4 ال�شكل  يف  يتبني  كما  العربية،  البلدان  يف  للفرد  املتوافرة 

البيولوجية االإجمالية يف املنطقة العربية بن�شبة 40 يف املئة. واأدى ازدياد عدد ال�شكان 3.5 

اآخر،  مبعنى  املنطقة.  يف  الطبيعية  املوارد  قاعدة  تو�شيع  على  �شديد  �شغط  اإىل  اأ�شعاف 

ازياد  رغم  على  النا�ص،  من  مزيد  حاليًا  يتقا�شمها  املتجددة  املوارد  من  املحدودة  الكمية  فان 

م�شاحات االأرا�شي املنتجة التي توفر هذه املوارد.

ح�شة  يف  زيادة  �شهدت  التي  م�شر،  هو  العربية  املنطقة  يف  االجتاه  لهذا  الوحيد  اال�شتثناء 

الفرد من املوارد الطبيعية بلغت نحو 20 يف املئة خالل الفرتة 1961 – 2008، على رغم زيادة 

اىل  اأ�شا�شًا  هذا  وُيعزى  ذاتها.  الفرتة  خالل  البالد  �شكان  عدد  يف  اأ�شعاف  ثالثة  نحو  بلغت 

ازدياد االنتاجية الزراعية وا�شافة املزيد من االأرا�شي الزراعية، ويتحقق من خالل زيادة الري 

وتطبيق طرق الزراعة ال�شناعية املكثفة. لكن هذا اأدى اىل ا�شتنزاف املياه اجلوفية يف بع�ص 

املناطق واىل ارتفاع الب�شمة البيئية، ما اأنتج عجزًا اأكرب يف املوارد الطبيعية عام 2008 باملقارنة 

مع 1961.

عانت املنطقة العربية عمومًا من عجز يف املوارد الطبيعية منذ 1979. لكن املعدالت االإقليمية 

حتجب تباينات داخلية كبرية، يف الب�شمة البيئية واملوارد الطبيعية على حد �شواء، وفق نوع 

ا�شتخدام االأرا�شي على اأ�شا�ص الفرد، كما يتبني يف ال�شكلني 5 و6 يف بلدان عربية خمتارة.

بنظرة �شريعة اىل الب�شمة البيئية وفق نوع ا�شتخدام االأرا�شي، يتبني اأن الب�شمة الكربونية 

للنفط،  امل�شدرة  العربية  البلدان  معظم  يف  البيئية  الب�شمة  اإجمايل  من  الكربى  احل�شة  لها 

اأي�شًا بع�ص اأعلى الب�شمات البيئية للفرد يف العامل. وحتى يف كثري من البلدان  التي لديها 

البيئية.  اإجمايل الب�شمة  اأكرث من ثلث  العربية امل�شتوردة للنفط، ت�شكل الب�شمة الكربونية 
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والواقع اأن الب�شمة الكربونية الفردية هي العامل الوحيد الذي ازداد ب�شكل كبري منذ 1961، 

كما يتبني يف ال�شكل 3. ويدل ارتفاع الب�شمة الكربونية يف دولة ما على اقت�شاد غري كفوء 

طاقويًا، وعلى اأمناط ا�شتهالك ومعي�شة تتميز بارتفاع معدالت اال�شتهالك الفردي للطاقة. 

وُيفهم من ذلك اأن حت�شني اإنتاجية الطاقة اأو كفاءتها، مقرونًا بتبني عادات ا�شتهالكية اأكرث 

اعتدااًل، ميكن اأن يخف�ص الب�شمة البيئية للبلدان العربية ب�شكل كبري.

ويظهر ال�شكل 5 اأن كثريًا من البلدان العربية ذات االأعداد ال�شكانية الكبرية ت�شجل ب�شمات 

بيئية اأدنى كثريًا من املعدل العاملي على اأ�شا�ص الفرد. لكن هذا يعك�ص ف�شل هذه البلدان يف 

�شحي،  و�شرف  �شحية  وخدمات  وماأوى  وماء  غذاء  من  ل�شكانها  االأ�شا�شية  احلاجات  تلبية 

اأكرث مما ميثل منوذجًا الأمناط تنمية اقت�شادية اأكرث ا�شتدامة. والواقع اأن هذه البلدان تواجه 

حتديًا مزدوجًا يتمثل يف ارتفاع معدالت الفقر وعجز القدرة البيولوجية.

وت�شري القدرة البيولوجية املتوافرة لكل بلد اىل اأن م�شائد االأ�شماك هي جزء مهم من جممل 

 .6 ال�شكل  يف  يتبني  كما  واالمارات،  وقطر  وُعمان  والكويت  البحرين  يف  البيولوجية  القدرة 

وهذا يعك�ص ندرة االأرا�شي الزراعية واملراعي والغابات يف هذه البلدان. لذا، فان الطلب على 

هذه االأنواع من ا�شتخدامات االأرا�شي يفوق القدرة البيولوجية مبقدار اأكرب كثريًا من الظاهر. 

مع  خ�شو�شًا  اخلليج،  منطقة  يف  البحرية  البيئة  حماية  على  اإ�شافية  �شغوطًا  يلقي  وهذا 

ا�شتمرار ال�شيد اجلائر والتلوث ودمار املوائل، مما يق�شي على امكانات ا�شتدامة املخزونات 

ال�شمكية يف امل�شتقبل.

هي  العربية  البلدان  معظم  يف  املتوافرة  البيولوجية  القدرة  فان  العاملي،  املعدل  مع  باملقارنة 

املتدنية  بامل�شتويات  التذرع  يجوز  ال  لكن   .6 ال�شكل  يبني  كما  الفرد،  اأ�شا�ص  على  كثريًا  اأدنى 

ذلك،  من  بداًل  الكبري.  االإيكولوجي  العجز  لتربير  املنطقة  يف  املتوافرة  البيولوجية  للقدرة 
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يجب اأن تكون ندرة ال�شلع الطبيعية دافعًا لتبني منط ا�شتخدام اأكرث عقالنية وكفاءة للموارد 

املتجددة، ولت�شجيع ثقافة تقوم على عدم ا�شتهالك اأكرث مما هو �شروري.

الب�صمة البيئية واالأخطار التي تهدد االأمن االقت�صادي

ُيخ�شى اأن يخلق العجز االإيكولوجي حالة تهدد اإمكانات حتقيق اأمن اقت�شادي يف امل�شتقبل. وتتجلى 

دالئل ال�شعف االقت�شادي واالجتماعي يف القيود البيوفيزيائية، ويف اأ�شكال اأخرى، كما يتبني اأدناه.

تقلبات �صوق النفط

اإن موارد الوقود االأحفوري حمدودة اأ�شاًل، وتخ�شع اأ�شعار النفط اخلام اىل حد بعيد لدورات 

منطقة  يف  الديون  اأزمة  رافقت  التي  املخاوف  �شاهمت  املثال،  �شبيل  فعلى  عاملية.  اقت�شادية 

اليورو وانخفا�ص الطلب ال�شيني على النفط يف هبوط معدل �شعر النفط اخلام من 120 دوالرًا 

للربميل يف الربع االأول من 2012 اىل 95 دوالرًا للربميل يف حزيران )يونيو( 2012. ويدفع 

املجازفة  اىل  للنفط  امل�شدرة  اخلليجي  التعاون  جمل�ص  دول  االأ�شعار  يف  التقلبات  هذه  تكرار 

بخ�شارة القدرة على التحّكم مبيزانياتها، مبا يفر�شه ذلك من تداعيات على م�شتويات االإنفاق 

جمل�ص  بلدان  العاملية  النفط  اأ�شعار  تقلبات  عّر�شت  وقد  االجمايل.  املحلي  والناجت  احلالية 

اأدى  التعاون اخلليجي لدورات ازدهار واأزمات اقت�شادية منذ �شبعينات القرن الع�شرين، ما 

البنى  تطوير  يف  وتاأخريات  �شلبي  ومنو  حكومي  واقرتا�ص  متوازنة  غري  ميزانيات  اىل  غالبًا 

ال�شيا�شة  �شانعي  على  النفط  اأ�شعار  تقلبات  تفر�ص  االأجل،  طويل  منظور  ومن  التحتية. 

وامل�شتثمرين حتديات جدية، وجتعل التخطيط االقت�شادي ال�شليم اأمرًا �شعبًا. ونظرًا الت�شاع 

الكبرية  واالأموال  اخلليجي  التعاون  جمل�ص  بلدان  و�شعتها  نطاق خطط "روؤية 2030" التي 

كافية،  ب�شرعة  التكيف  على  قدرتها  تعيق  التي  ال�شغوط  فان  لالإنفاق،  فعاًل  خ�ش�شت  التي 

ا�شتجابًة لهذه االأو�شاع يف امل�شتقبل، هي االآن اأكرب من اأي وقت م�شى.
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ا�صطرابات �صال�صل االمدادات

االأمن  حول  جدية  خماوف  املنطقة  يف  االإيكولوجية  واخلدمات  املوارد  يف  الكبري  العجز  يثري 

املوارد،  وتدفقات  العاملية  التجارة  على  العربية  البلدان  تعتمد  العجز،  هذا  ول�شد  الغذائي. 

وتقلبات  التجارية  والقيود  العاملية  االمدادات  �شال�شل  يف  ال�شطرابات  عر�شة  يجعلها  ما 

االأ�شعار. ومن غري امل�شتبعد اأن ترتفع االأ�شعار احلقيقية للمحا�شيل الرئي�شية بن�شبة 50 يف 

املئة اأو حتى مئة يف املئة خالل العقود القليلة املقبلة.

العربية  البلدان  تبقى  العامة،  املوازنات  على  ال�شلع  اأ�شعار  ارتفاع  �شغط  اىل  وباال�شافة 

اأجزاء  يف  قا�شية  مناخية  ظروف  نتيجة  اأخرى،  بلدان  تفر�شه  الت�شدير  على  حلظر  عر�شة 

األف   500 من  اأكرث  لتاأمني  م�شنية  جهودًا  م�شر  بذلت  املثال،  �شبيل  على  العامل.  من  كثرية 

 11 نحو  دام  احلبوب  ت�شدير  على  حظرًا  رو�شيا  فر�شت  حني  القمح،  م�شرتيات  من  طن 

حما�شيلها.  من  االأكرب  الق�شم  على  اجلفاف  ق�شى  بعدما   ،2010 )اأغ�شط�ص(  اآب  يف  �شهرًا 

للعجز  الت�شدي  تعذر  اىل  التجارية  التدفقات  يف  املتوقعة  غري  اال�شطرابات  هذه  وت�شري 

االإيكولوجي باالعتماد غري املحدود على الواردات. وكما بينت اأزمة الغذاء العاملية عام 2008، 

ا�شتقرار  وعدم  غذائية  اأزمة  اإىل  لتتحول  االقت�شادي،  االأمن  انعدام  تتجاوز  امل�شاعفات  فان 

�شيا�شي، تدفعهما نواق�ص غذائية وارتفاع حاد يف االأ�شعار.

باال�شافة اىل ذلك، يف عامل يتميز بتنامي اال�شتنزاف االإيكولوجي، هناك تناف�ص متزايد على 

املوارد البيولوجية قد يجعل �شد العجز يف القدرة البيولوجية من خالل الواردات وحدها اأكرث 

خطورة وكلفة.
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التاأثريات ال�صحية

الهواء واالأر�ص واملاء، وهذا  اإىل تدهور بيئي ي�شمل  النمو االقت�شادي غري املقيد يوؤدي غالبًا 

غري  احل�شري  التو�شع  اأن  العامة. وقد ثبت  ال�شحة  بدوره ينذر بعواقب �شلبية خطرية على 

املن�شبط، م�شحوبًا باأمناط تنمية غري م�شوؤولة يف البناء والت�شنيع وال�شياحة، ُينذر بكارثة 

الهواء واأثره على ال�شحة  البلدان العربية. وتثار حمليًا خماوف حول تلوث  بيئية يف جميع 

العامة من قبل بع�ص احلكومات العربية. ويف اإ�شارة اىل �شرورة حت�شني اإدارة نوعية الهواء 

يف قطر، حتذر وثيقة تتعلق بالتخطيط احلكومي من ارتفاع اال�شابات بداء الربو واالأمرا�ص 

 2011 عام  العاملية  ال�شحة  ملنظمة  تقرير  اأدرج   وقد  الهواء.  تلوث  نتيجة  البالد  يف  التنف�شية 

اأ�شواأ تلوث هواء يف  الكويت وال�شعودية واالإمارات �شمن البلدان الع�شرة االأوائل التي تعاين 

حول  العربية،   Construction Week جملة  يف  ذاتها  ال�شنة  يف  ن�شر  مقااًل  اأن  كما  العامل. 

بني  الربو  بداء  اال�شابات  وارتفاع  اخلليجي  التعاون  جمل�ص  بلدان  يف  الهواء  نوعية  تدهور 

االأطفال، يلقي باملالمة على �شناعة االن�شاء التي تبلغ قيمتها يف املنطقة األفي بليون دوالر.

اإذ  االن�شان،  و�شحة  الهواء  تلوث  بني  الروابط  حيال  خماوفها  عن  القطرية  احلكومة  واأعربت 

النتائج  هذه  وتوؤيد  الربو.  داء  من  يعانون  البالد  يف  املدار�ص  تالميذ  ُخم�ص  نحو  اأن  وجدت 

اأبوظبي  يف  البيئة  هيئة  اأجرتها  درا�شة  تو�شلت  املثال،  �شبيل  على  ر�شمية.  حكومية  درا�شات 

اىل اأن تلوث الهواء باجلزيئات الدقيقة )PM( الناجمة عن ن�شاطات ب�شرية م�شوؤول عن وفيات 

قبل االأوان، ا�شافة اىل عواقب �شلبية اأخرى ال ي�شتهان بها تتعلق بال�شحة العامة يف االإمارات.

من  ويحط  االقت�شاد،  على  االأجل  وطويل  كبريًا  عبئًا  العامة  ال�شحة  يف  التدهور  هذا  يلقي 

نوعية حياة النا�ص ورفاههم، وهما الهدفان اللذان يفرت�ص اأن يحققهما النمو االقت�شادي.

القيود البيوفيزيائية

وجدت درا�شة يف قطر اأن للبناء والت�شنيع تاأثريات تلحق ال�شرر باملوائل ال�شاحلية واحلياة البحرية 

االأ�شماك  م�شائد  وت�شكل  ا�شتنفدت.  قد  االأ�شماك  من  متعددة  اأنواع  تكون  اأن  وُيخ�شى  اله�شة، 

اخلليجي.  التعاون  جمل�ص  بلدان  يف  املتوافرة  الطبيعية  املوارد  جميع  من  املئة  يف   57 البحرية 

املدى  على  هناك  البحرية  املوارد  اإنتاجية  املفرط  وال�شيد  املناخ  وتغري  املوائل  ودمار  التلوث  ويهدد 

اخلليجي،  التعاون  جمل�ص  بلدان  بع�ص  حتولت  االأ�شماك،  م�شائد  تدهور  على  وكدليل  الطويل. 

اأخرى، مثل  مثل الكويت، اىل تربية االأ�شماك يف مزارع لتلبية الطلب، يف حني ت�شتحدث بلدان 

قطر، �شناعة حملية الأ�شماك املزارع لتلبية حاجات امل�شتقبل. ويت�شبب اال�شتعمال املكثف للمواد 

ع وتقنيات الت�شمني يف مزارع االأ�شماك بعواقب بيئية و�شحية خطرية. الكيميائية والعلف امل�شنَّ

املحدودة  القدرة  هو  املعلومات  من  كمية  اأكرب  عنه  تتوافر  الذي  للنمو  البيوفيزيائي  العائق 

للغالف اجلوي )واأي�شًا املحيط( على امت�شا�ص غازات الدفيئة، التي ت�شبب تركيزاتها اختالاًل 

يف مناخ االأر�ص ويف املحيطات. وقد مت توثيق االآثار االقت�شادية واالجتماعية ال�شلبية لتغري 

املناخ على البلدان العربية يف تقرير "اأثر تغري املناخ على البلدان العربية" الذي اأ�شدره املنتدى 

العربي للبيئة والتنمية )اأفد( عام 2009. ويحدد التقرير االآثار ال�شلبية على توافر الغذاء واملاء، 

والتنمية ال�شاحلية، والنظم االإيكولوجية املحلية، و�شحة الب�شر، وي�شتنتج اأن االأ�شرار املتوقعة 

يف البنى التحتية نتيجة لتغري املناخ قد تعّطل هذه البنى وتبطل فوائدها االقت�شادية.

خيارات االأمن الغذائي

العجز  يف  بعيد  حد  اىل  البيئية  والب�شمة  الطبيعية  املوارد  بني  ال�شخمة  الفجوة  تنعك�ص 

الغذائي، وتاليًا يف االأمن الغذائي. ويقع بع�ص اللوم على جغرافية املنطقة، التي تتميز باأحوال 
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جافة و�شبه جافة. ولدى املنطقة العربية اأرا�ص زراعية حمدودة، وهي االأفقر يف العامل مبوارد 

مبعدالت  تتميز  عمومًا  الزراعة  اأن  مبا  لكن  الفرد.  �شعيد  وعلى  مطلق  ب�شكل  العذبة  املياه 

يقع  ال  اللوم  فان  العامل،  يف  االأ�شواأ  بني  هي  الري  يف  كفاءة  وم�شتويات  للمحا�شيل  اإنتاجية 

فقط على البيئة القا�شية واملوارد املحدودة. والواقع اأن عقودًا من االإهمال واال�شتثمارات التي 

باملخاطر.  املحفوفة  احلالية  حالتها  اىل  العربية  املنطقة  يف  الزراعة  اأو�شلت  توجيهها  اأ�شيء 

كما اأن امل�شاعدات االأجنبية اأفادت اىل حد بعيد كبار مالكي االأرا�شي وال�شما�شرة وال�شركات 

املتعددة اجلن�شيات وزادت من تهمي�ص املزارعني ال�شغار والفقراء.

بقيت القدرة البيولوجية لالأرا�شي الزراعية يف املنطقة العربية من دون تناق�ص تقريبًا عند نحو 

– 2008، على رغم زيادة �شكانية بلغت نحو 250 يف  0.30 هكتار عاملي للفرد خالل الفرتة 1961 

تو�شع  نتيجة  مطلق  ب�شكل  البيولوجية  القدرة  يف  زيادة  تف�شره  وهذا  ذاتها.  الفرتة  خالل  املئة 

االأرا�شي وزيادة اإنتاجيتها. ومل يكن ازدياد االنتاجية خالل تلك الفرتة الزمنية ممكنًا يف منطقة 

الري  اأجل  من  اجلوفية  للمياه  املفرط  اال�شتخراج  اأن  والواقع  الري.  زيادة  دون  من  عمومًا  جافة 

ا�شتنزف موارد املياه يف بع�ص البلدان العربية، وهذه ممار�شة ال ميكن اأن تكون م�شتدامة.

 

حممد الق�صا�ص

مب�صاع  حافاًل  خ�صو�صًا،  الثاين  ون�صفه  عمومًا،  الع�صرون  القرن  كان 

امل�صروعة  حقوقه  لالن�صان  يحفظ  جديد  عاملي  نظام  ل�صياغة  دولية 

ويحفظ لبيئة احلياة �صحتها. فاأين كان العامل العربي من هذا اجلهد؟ 

االأحيان  غالب  يف  املتفرجني  م�صاركة  هذا  كل  يف  العربي  العامل  �صارك 

والفاعلني يف اأحيان قليلة. وما زالت هناك حاجة اىل ما يحفز الهمم لعمل 

عربي م�صرتك يجعل هذا العامل عن�صراً فاعاًل على ال�صاحة العاملية. وهذه 

ر�صالة لنا ونحن يف بداية القرن احلادي والع�صرين.

هنا مثال يبني املق�صود: العامل م�صغول مب�صتقبل تغريات املناخ العاملي 

نتيجة تزايد الغازات احلاب�صة للحرارة يف الهواء، وهذه الزيادة ناجتة عن 

الن�صاط ال�صناعي والزراعي لالن�صان. يف الثمانينات نظمت هيئات دولية 

عديدة، بقيادة املنظمة العاملية لالأر�صاد اجلوية، برناجمًا دوليًا لدرا�صات 

ملتابعة  الثمانينات  منذ  دولية  موؤمترات  الهيئات  هذه  وعقدت  املناخ، 

اأن�صاأت عدة دول برامج وطنية لدرا�صات  ال�صاأن.  العلمي يف هذا  التقدم 

املناخ ت�صمنت درا�صات علمية متقدمة قادرة على التنبوؤ بتغريات مناخ 

ومن  والع�صرين.  احلادي  القرن  من  الثاين  الن�صف  يف  االأر�صية  الكرة 

كانت  ال�صخم  الدويل  اجلهد  هذا  يف  العربية  الدول  م�صاهمة  ان  املوؤ�صف 

العاملي  اجلفاف  حزام  يف  واقعة  الدول  هذه  اأن  مع  ومتوا�صعة،  قليلة 

وما  املناخ  تغري  ملخاطر  عر�صة  و�صتكون  ممتدة،  بحرية  �صواحل  وعلى 

يتبعه من تغريات يف البيئة ومنا�صيب املياه البحرية. النماذج الريا�صية 

التنبوؤ  على  قادرة  الق�صية  هذه  على  العاكفة  الدول  برامج  يف  احلا�صرة 

بالتغريات العاملية يف عمومها، مثل الدفء العاملي وزيادة معدالت درجات 

االقليمية، مثل كمية  بالتغريات  التنبوؤ  قادرة على  ولكنها غري  احلرارة، 

العربي،  االقليم  فيها  مبا  االقاليم،  واجب  ومن  الرياح.  واجتاهات  املطر 

امل�صتقبلية،  تغرياته  وبحوث  املناخ  لدرا�صات  اقليمية  برامج  تن�صئ  اأن 

االفادة  اأو  املخاطر  التقاء  والعمل  اال�صتعداد  على  يعني  ما  لديها  ليكون 

من النتائج اجليدة.

الوا�صعة  االأر�ص  من  حيز  اخلليج  اىل  املحيط  من  املمتد  العربي  الوطن 

)النطاقات  االإقليمية  البحار  ومن  مربع(،  كيلومرت  مليون   13،8(

االقت�صادية املخ�ص�صة التي حددها قانون االأمم املتحدة للبحار ـ 200 ميل 

ال�صكن ومراكز  االأر�ص ثروة الأنه يت�صع القامة م�صتقرات  بحري(. حيز 

عنا�صر  وفيه  والرتويح،  ال�صياحة  وقرى  الطاقة  وحمطات  ال�صناعة 

الرثوات املعدنية، وفيه مواقع ت�صلح ملحطات الطاقة اجلديدة واملتجددة 

معروفة  م�صادر  ففيه  البحري  النطاق  حيز  اأما  وال�صم�ص(.  )الرياح 

واال�صتك�صاف.  التق�صي  اىل  حتتاج  وم�صادر  االأ�صماك(  )م�صايد  للرثوة 

على �صبيل املثال، تنتج م�صر اأغلب مواردها من الغاز الطبيعي من اآبار 

امل�صتقبل العربي
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ونظرًا حلالة الزراعة املحفوفة باملخاطر حاليًا، وازدياد ندرة املياه، واالأثر املحتمل لتغري املناخ، 

اإقامة  تواجه البلدان العربية حتديات مقلقة. وهذا يتطلب ثورة خ�شراء جديدة، قادرة على 

توازن بني القدرة البيولوجية الزراعية والب�شمة البيئية.

والتي  املروية  الزراعية  االأرا�شي  اإنتاجية  حت�شني  على  احلبوب  اإنتاج  زيادة  امكانات  تعتمد 

املنطقة  يف  للحبوب  املنتجة  ال�شتة  الرئي�شية  البلدان  متكنت  واإذا  االأمطار.  مياه  تغذيها 

امل�شرتكة  اإنتاجيتها  رفع  من  �شورية(  ال�شودان،  املغرب،  العراق،  م�شر،  )اجلزائر،  العربية 

للحبوب لت�شاهي املعدل العاملي، فاإن اإنتاجها امل�شرتك �شوف يبلغ نحو 87 مليون طن �شنويًا. 

وباال�شافة اىل ذلك، فمن خالل رفعها كفاءة الري من 40 اىل 70 يف املئة، ميكنها توفري ما 

يكفي من املاء الإنتاج 35 مليون طن اإ�شافية من احلبوب. لذلك، فان زيادة اإنتاجية احلبوب، 

مقرونة بتح�شني كفاءة الري، ترفع كمية احلبوب املتاحة لال�شتهالك اىل 122 مليون طن، 

مليون   101 نحو  يبلغ  اأن  يتوقع  الذي  احلبوب  على  ال�شتة  البلدان  طلب  لتلبية  تكفي  وهذه 

طن �شنة 2030، وتغطي نحو 21 يف املئة من الطلب غري امل�شتوفى يف املنطقة العربية خالل 

ال�شنة ذاتها.

 

على بعد اأكرث من 100 كيلومرت من ال�صاحل ال�صمايل، ويف قاع البحر االأحمر 

موارد معدنية تقدر بباليني الدوالرات وهي ق�صمة بني ال�صودان واململكة 

على  تعتمد  والبحرية  الربية  املوارد  هذه  تنمية  ان  ال�صعودية.  العربية 

م�صوح علمية وبحوث، لي�ص بني اأيدي الدول العربية غري القليل منها.

واحدة من امل�صاكل الرئي�صية يف االقليم العربي هي ق�صور موارد املياه 

املئة،  يف   18،8 املراعي  اأرا�صي  املئة،  يف   3،4 الزراعية  االأر�ص  العذبة. 

اأرا�صي الغابات واالأحراج 10 يف املئة. جملة االأرا�صي املنتجة 4،1 مليون 

كيلومرت مربع، اأي نحو 30 يف املئة من م�صاحة االأر�ص الياب�صة العربية، 

يتوجه  اأن  ينبعي  لذا  ارا�ص جافة و�صحراوية.  املئة  يف  اي 70  والباقي 

املوارد  لق�صايا  للت�صدي  والتكامل  التعا�صد  اىل  العربي  العلمي  اجلهد 

املائية على ثالثة �صعد رئي�صية: كيف نزيد موارد املياه العذبة، كيف 

نوعية  على  نحافظ  كيف  املتاحة،  العذبة  املياه  ا�صتخدام  كفاءة  نرفع 

املياه العذبة املتاحة.

اجلامعات  يف  والدرا�صات  للبحوث  امكانات  العربي  االقليم  دول  لدى 

ومراكز البحوث قادرة على الكثري من العمل النافع، لو جمع بينها اطار 

العمل امل�صرتك املتكامل واجلاد واملتوا�صل ال�صتطاعت اأن تعني هذه الدول 

اإيجاد احللول لق�صايا املوارد، وعلى جتاوز هذه العتبة من عتبات  على 

التنمية واملعا�صرة.

�صي�صهد القرن احلادي والع�صرون مزيداً من االحتادات الدولية االقليمية 

ن�صاأة  مراحل  ذلك  اأمثلة  من  للدول.  ال�صيا�صية  احلدود  تتجاوز  التي 

االأوىل  واخلطوات  را�صدة،  خطى  يف  موؤ�ص�صاته  وتطور  االأوروبي  االحتاد 

واملك�صيك(،  املتحدة  والواليات  ال�صمالية )كندا  اأمريكا  لن�صاأة احتاد دول 

و�صيتبع العمل على اإقامة احتادات بني جمموعات دول اأمريكا الالتينية 

اآ�صيا. كل ذلك الأن القرن اجلديد هو قرن الوحدات الكبرية ولي�ص  ودول 

قرن الكيانات ال�صغرية، اذ ان التناف�ص االقت�صادي يحتم ذلك، وال مكان 

فيه اال لالأقوياء باالقت�صاد والعلم والتقدم التكنولوجي.

اقت�صادي  العربية منذ ن�صاأت تتحدث عن احتاد  الدول  وال تزال جامعة 

ومتعرثة.  مرتددة  هذا  كل  يف  واخلطى  م�صرتكة،  عربية  و�صوق  عربي 

جهد  ولكنه  فائق،  جهد  اىل  يحتاج  الفاعل  للتعا�صد  العربي  امل�صعى 

مدعوون  العرب  والروؤ�صاء  والقادة  وال�صا�صة  واملفكرون  م�صتحق، 

جميعًا الأن يفتحوا هذا الباب على م�صراعيه، اذا كان لالأقليم العربي ان 

يعي�ص حا�صراً يف �صاحة القرن احلادي والع�صرين، وان يفلت من خماطر 

التهمي�ص على خريطة العامل.

املخاطر التي تتهدد م�صتقبل االأقليم العربي باأ�صره تفر�ص توجهًا را�صداً 

يف  االقليم  دور  يعّظم  مبا  العربية  واالمكانات  العربي  اجلهد  يح�صد 

االقت�صاد العاملي ويجعل له م�صاهمة اإيجابية يف تقدم العلوم وتطبيقاتها 

التكنولوجية، ويوظف هذا مبا يزيد من الوزن ال�صيا�صي واالأمن القومي، 

م�صتدامة  را�صدة  تنمية  والب�صرية  الطبيعية  املوارد  تنمية  ويحقق 

ويحفظ البيئة العربية لليوم والغد، ويجعل االأقليم العربي ع�صواً فاعاًل 

يف �صون املحيط احليوي للكرة االأر�صية.

ان الدول العربية فرادى قا�صرة عن حتقيق اآمال امل�صتقبل، لكنها قادرة 

وهي جمتمعة.

 91 اآذار )مار�س( 2012 عن  تويف يف  الذي  الق�صا�س،  الدكتور حممد عبدالفتاح 

عامًا، ع�صو موؤ�ص�س يف جمل�س اأمناء املنتدى العربي للبيئة والتنمية. وهو �صاهم 

العمل  خطة  و�صع  يف  �صارك  كما  للمنتدى،  ال�صنوية  التقارير  جميع  حترير  يف 

لتقرير "اأفد" ل�صنة 2012، خا�صة جلهة الرتكيز على �رشورة التعاون القليمي من 

ن فر�س البقاء وحتقق التنمية املتوا�صلة. اأجل اإدارة فعالة ور�صيدة للموارد، حُت�صّ
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واكت�شاف  املدخالت،  من  مثايل  خليط  اىل  للتو�شل  عنه  غنى  ال  رئي�شي  ن�شاط  االأبحاث 

مزروعات تقاوم اجلفاف وحما�شيل تتحمل امللوحة. ويجب ترويج ودعم طرق زراعية جديدة 

�شديقة للبيئة حتمي الرتبة واالأر�ص واملياه، مثل الزراعة الع�شوية والزراعة احلمائية.

عامليًا، منت �شوق املنتجات الع�شوية من 15 بليون دوالر عام 1999 اىل 55 بليونًا عام 2009. 

وتوفر الزراعة الع�شوية فر�ص عمل للهكتار تزيد اأكرث من 30 يف املئة عما توفره اأنواع الزراعة 

التقليدية. و�شوف يولد ترويج الزراعة امل�شتدامة يف البلدان العربية مداخيل جديدة لل�شكان 

الريفيني، مع خلق 10 ماليني فر�شة عمل جديدة.

"اأفد" 2011 حول االقت�شاد االأخ�شر اأن التحول اىل املمار�شات الزراعية امل�شتدامة  وجد تقرير 

كنتيجة  االجمايل،  املحلي  الناجت  من  املئة  يف  و6   5 بني  العربية  البلدان  على  يوفر  اأن  ُيتوقع 

البيئية. وباال�شافة اىل ذلك،  املائية وحت�شن ال�شحة العامة وحماية املوارد  الزدياد االإنتاجية 

تطوير  وعمليات  واأبحاث  مالئمة  ا�شتثمارات  خالل  من  الزراعي  القطاع  اإحياء  اإعادة  �شتوؤدي 

اىل انخفا�ص الواردات بن�شبة 30 يف املئة على االأقل خالل ال�شنوات اخلم�ص املقبلة، مع توفري 

45 بليون دوالر.

لكن االأمن الغذائي ال يعادل بال�شرورة االكتفاء الذاتي بالغذاء، خ�شو�شًا يف بلدان يكون فيها 

الطريق الوحيد لتحقيق االكتفاء الذاتي على ح�شاب ا�شتنزاف املوارد املتجددة وغري املتجددة. 

االفرتا�شية  املياه  جتارة  فان  العربية،  البلدان  يف  واملياه  االأر�ص  موارد  يف  للتباينات  ونظرًا 

تتيح فر�شًا للتعاون يف جماالت االأمن الغذائي. لذلك، يجب ت�شهيل وتقوية التجارة االقليمية 

ا�شرتاتيجيات  يتطلب  وهذا  العربية.  غري  البلدان  ومع  العربية  البلدان  بني  الغذائية  بال�شلع 

الإقامة عالقات م�شتدامة طويلة االأجل مع �شركاء جتاريني، بحيث ي�شتفيد جميع االأطراف 

بطريقة عادلة. اأما اال�شتثمارات الزراعية التي تقوم بها دول عربية يف بلدان غنية باالأرا�شي 

واملوارد املائية، من خالل حيازة االأرا�شي اأو و�شائل اأخرى، فيجب اأن تت�شدى للجوع وتر�شخ 

االأمن الغذائي يف هذه البلدان االأخرى التي توظف فيها هذه اال�شتثمارات. فال يجوز حتويل 

املخاطر التي تتهدد االأمن الغذائي من بلدان عربية اىل بلدان اأخرى.

خيارات ا�صتدامة الطاقة

واال�شتنزاف  النفط،  اأ�شعار  تقلبات  وازدياد  الكهرباء،  على  الطلب  ارتفاع  اأزمة  �شوء  يف 

على  يتوجب  املناخ،  بتغري  املتعلقة  املخاوف  وتنامي  االأحفوري،  الوقود  ملوارد  التدريجي 

�شانعي ال�شيا�شة يف البلدان العربية الت�شدي لعدم تنوع م�شادر الطاقة، وتباين اال�شتهالك 

يرافق  ما  مع  الكربونية،  الب�شمة  وارتفاع  املنطقة،  اأنحاء  ويف  البلدان  داخل  للطاقة  الفردي 

ذلك من انخفا�ص �شارخ يف كفاءة الطاقة.

يف بع�ص البلدان العربية، مثل املغرب واجلزائر وال�شودان واليمن وفل�شطني، ي�شكل الو�شول 

اىل الطاقة حتديًا رئي�شيًا للتنمية. فاأكرث من 40 يف املئة من ال�شكان العرب يف مناطق ريفية 

ومدن فقرية يفتقرون اىل خدمات طاقة ع�شرية وافية. وُيالحظ اأي�شًا اأن نحو ُخم�ص ال�شكان 

العرب يعتمدون على اأنواع وقود غري جتارية، مثل الكتلة احليوية، من اأجل الطبخ والتدفئة.

القطري  فاملواطن  العربية.  البلدان  بني  الطاقة  ا�شتهالك  م�شتويات  يف  وا�شعة  تباينات  وثمة 

ي�شتهلك يف املعدل طاقة تزيد نحو 53 مرة عما ي�شتهلكه اليمني و10 مرات عن املعدل العاملي. 

ويوجد التباين الوا�شع ذاته يف معدل ا�شتهالك الكهرباء للفرد، الذي يرتاوح بني 115 كيلوواط 
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�شاعة �شنويًا يف ال�شودان و17300 كيلوواط �شاعة �شنويًا يف االمارات، اأي 150 �شعفًا. وي�شتهلك 

املقيمون يف االإمارات ما معدله نحو �شتة اأ�شعاف ا�شتهالك الفرد عامليًا من الكهرباء.

اأي  يف  مما  اأ�شرع  العربية  املنطقة  يف  الطاقة  ا�شتهالك  منا  الع�شرين،  القرن  ثمانينات  اأوائل  منذ 

منطقة اأخرى من العامل، ما يعك�ص انت�شار ال�شناعات امل�شرفة يف ا�شتهالك الطاقة، والطلب املتنامي 

على الكهرباء والنقل من قبل �شكان يتزايدون. ومعلوم اأن كثافة الطاقة، اأي ن�شبة ا�شتهالك الطاقة 

اىل الناجت املحلي االجمايل، انخف�شت ب�شكل حاد يف جميع اأنحاء العامل تقريبًا، ومل تتزايد اإال يف 

البلدان العربية، حيث كان ا�شتهالك الطاقة يرتفع يف موازاة الناجت املحلي االجمايل اأو اأ�شرع منه. 

وكانت كثافة الطاقة يف املنطقة عام 2009 اأعلى بنحو 50 يف املئة من املعدل العاملي.

لذا، فاإن احلاجة اىل التحول عن اقت�شاد مرتكز على ا�شتخراج الوقود االأحفوري املحدود اىل 

وقت  اأي  من  اإحلاحًا  اأكرث  االآن  هي  متنوعة  طاقة  م�شادر  يف  ا�شتثمارات  على  قائم  اقت�شاد 

تركيزًا  ي�شمل  اأن  يجب  املنطقة  يف  الطاقة  على  املتنامي  الطلب  تلبية  يف  تفكري  واأي  م�شى. 

الطاقة  يف  كبرية  اإمكانات  العربية  البلدان  ولدى  املتجددة.  والطاقة  الطاقة  كفاءة  على 

جوف  حرارة  وطاقة  املائية  الطاقة  عن  ف�شاًل  والرياح،  ال�شم�ص  طاقة  ذلك  يف  مبا  املتجددة، 

االأر�ص يف اأماكن حمددة، لكن اال�شتفادة منها جميعًا اأقل مما ينبغي.

حددت ت�شعة بلدان عربية حتى االآن اأهدافًا بزيادة ح�شة الطاقة املتجددة يف خليط طاقتها. 

القطاع  ينتجها  التي  املتجددة  بالطاقة  العامة  ال�شبكة  تغذية  تعرفات  البلدان  بع�ص  واأدخلت 

على  املنطقة  يف  رائدًا  مثاًل  م�شر  واأ�شبحت  البديلة.  الطاقة  يف  اال�شتثمار  لتعزيز  اخلا�ص 

ومنذ  التوربينات.  ملكونات  املحلي  الت�شنيع  ذلك  يف  مبا  الرياح،  لطاقة  التجاري  اال�شتعمال 

املتجددة.  بالطاقة  تتعلق  �شخمة  برامج  عن  العربية  البلدان  بع�ص  ك�شفت  قريب،  وقت 

ال�شعودية  واأعلنت  ال�شم�شية.  الطاقة  م�شاريع  لتطوير  دوالر  باليني  ت�شعة  ي�شتثمر  فاملغرب 

موؤخرًا عن خطة طموحة لرتكيب 41 جيغاواط من الطاقة ال�شم�شية بحلول �شنة 2032، منها 

25 جيغاواط من الطاقة املولدة با�شتعمال الطاقة ال�شم�شية املركزة، على اأن تزود التكنولوجيا 

الفوتوفولطية الـ16 جيغاواط املتبقية. وت�شمل ا�شتثمارات اأخرى يف الطاقة ال�شم�شية حمطة 

�شم�ص – 1 للطاقة ال�شم�شية املركزة يف اأبوظبي التي تبلغ قدرتها 100 ميغاواط وكلفتها 600 

وحمطة  ميغاواط،   60 قدرتها  الكويت  يف  متكاملة  �شم�شية  م�شرتكة  ودورة  دوالر،  مليون 

طاقة �شم�شية مركزة بقدرة 200 ميغاواط يف ُعمان. ولزيادة القيمة االقت�شادية اأكرث، على 

البلدان العربية اأن تطور قدرات ت�شنيع حملية لنظم طاقة ال�شم�ص والرياح.

وبالن�شبة اىل البلدان العربية امل�شتوردة للنفط، فاإن التحول اىل م�شادر الطاقة اخل�شراء، مقرونًا 

باإحلاح.  املطلوبني  االقت�شادية  واال�شتدامة  الطاقة  اأمن  يعزز  �شوف  الطاقة،  كفاءة  بتح�شن 

حم�شنة  طاقة  خدمات  توفري  يف  املتجددة  الطاقة  تكنولوجيات  ت�شاهم  قد  ذلك،  اىل  وباال�شافة 

ل�شكان االأرياف الفقراء، مما يلطف وطاأة الفقر ويح�شن نوعية البيئة ويخفف تاأثريات تغري املناخ. 

لكن االنت�شار الوا�شع لهذه النظم ي�شتلزم التغلب على عوائق موؤ�ش�شاتية وتقنية ومالية كبرية.

االأرا�شي  م�شاحة  زيادة  اإمكانية  خالل  من  البيولوجية  للقدرة  اإنتاج  عامل  هي  املياه  اأن  ومبا 

قلق.  وم�شدر  جدًا  هامًا  ي�شبح  املناخ  وتغري  والغذاء  والطاقة  املياه  بني  الرتابط  فان  املنتجة، 

امل�شتقبل،  يف  االعتبار  يف  الطاقة  واإنتاج  املياه  ا�شتهالك  بني  العالقة  اأخذ  اىل  حاجة  هناك 

ونتيجة  ذلك،  عن  وف�شاًل  معها.  والتكيف  املناخ  تغري  تاأثريات  لتخفيف  خطط  اىل  اإ�شافة 

االإقليمي  التعاون  فاإن  العربية،  البلدان  يف  والطاقوية  املائية  الرثوات  يف  الكبرية  للتباينات 

اإىل  اإقليمية كفوءة  املثال، �شيوؤدي ا�شتحداث �شبكات كهرباء  �شروري باإحلاح. وعلى �شبيل 

زيادة اإمكانات ح�شول كل بلد على الكهرباء بكلفة اأقل.
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ال�صكان

 ،2010 العام  يف  الفردي.  واال�شتهالك  ال�شكان  هما  البيئية  للب�شمة  الرئي�شيان  املحركان 

اأن يزداد  بلغ عدد ال�شكان يف العامل العربي 357 مليون ن�شمة، وتقدر وكاالت االأمم املتحدة 

رغم  وعلى   .1960 عام  مليون   200 من  اأقل  مع  باملقارنة   ،2050 �شنة  بحلول  مليونًا   633 اىل 

اخلم�شني  ال�شنوات  خالل  ال�شكانية  الزيادة  معدالت  اأعلى  اأحد  �شهدت  العربية  املنطقة  اأن 

 2010 بني  املئة  يف   1.9 من  ينخف�ص  اأن  يتوقع  ال�شكاين  للتغري  ال�شنوي  املعدل  فاإن  املا�شية، 

و2015 اىل 0.7 يف املئة بني 2045 و2050.

البلدان العربية انخفا�شًا كبريًا و�شريعًا، خ�شو�شًا  �شهدت معدالت اخل�شوبة االجمالية يف 

بني عامي 1980 و2010. لكن مبا اأن بداية انخفا�ص اخل�شوبة حديثة ن�شبيًا، ُيتوقع اأن ت�شهد 

بن�شبة  ولو  املقبلة،  القليلة  العقود  خالل  �شكانها  عدد  يف  �شريعًا  ارتفاعًا  العربية  املنطقة 

متناق�شة.

التو�شع  ن�شبة  ارتفاع  هو  العربي  الدميوغرايف  التغيري  يف  يوؤثر  اآخر  رئي�شي  اجتاه  وهناك 

احل�شري. فقد ارتفعت ن�شبة عدد �شكان املدن يف البلدان العربية من 38 يف املئة عام 1970 

اىل 55 يف املئة عام 2010. وبحلول �شنة 2050، ُيتوقع اأن يعي�ص 66 يف املئة من ال�شكان العرب، 

اأي 423 مليون ن�شمة، يف املدن.

لذلك، فاإن التحوالت الدميوغرافية يف عدد ال�شكان ون�شبة النمو والكثافة امُلدنية �شترتك تاأثريات 

كبرية على الب�شمة البيئية والطلب على املوارد خالل العقود القليلة املقبلة. وعلى املخططني 

امل�شتدام،  امُلدين  التو�شع  مفهوم  مع  جديًا  يتعاملوا  اأن  العربية  البلدان  يف  البلديات  وم�شوؤويل 

وال�شكن  والنقل  واملياه  الطاقة  على  املرتفع  الطلب  وتلبية  املعي�شة  نوعية  لتح�شني  ك�شرط 

وخدمات اإدارة النفايات وغري ذلك من اأ�شباب الراحة امُلدنية، من دون اإحلاق �شرر بالبيئة.

اىل  ويوؤدي  الطبيعية  املوارد  على  اأكرب  �شغوطًا  يلقي  ال�شكان  اأعداد  تزايد  اأن  اأكيدًا  بات  لقد 

ح�شة اأ�شغر للفرد فيها، ولكن ال ميكن جتاهل تاأثريات املوؤ�ش�شات االجتماعية مثل االأ�شواق 

وال�شيا�شات واحلوافز.

بتاأثريات  تتعلق  متميزة  حالة  درا�شة  اخلليجي  التعاون  جمل�ص  بلدان  يف  الو�شع  ويوفر 

للعمال  الكبري  التدفق  ب�شبب  البلدان،  لتلك  البيئية  الب�شمة  على  واال�شتهالك  ال�شكان 

الوافدين خالل العقود االأربعة املا�شية. وجدير باملالحظة ارتفاع عدد ال�شكان االأجانب ت�شعة 

اأ�شعاف بني عامي 1975 و1990، بن�شبة منو �شنوية اأ�شرع 4.5 مرات من منو عدد املواطنني. 

من  املئة  يف   9.7 اخلليجي  التعاون  جمل�ص  بلدان  يف  االأجانب  ال�شكان  عدد  �شكل  حني  ويف 

جمموع ال�شكان عام 1975، فقد ت�شاعد بحلول العام 1990 اىل 36.6 يف املئة، وبلغ 42.7 يف 

املئة عام 2010، و�شواًل اإىل نحو 90 يف املئة يف بع�ص البلدان.

دول  يف  العمال  على  كثريًا  الطلب  زادت  ال�شريع  االقت�شادي  النمو  �شيا�شات  اأن  الوا�شح  من 

اأن  ويجب  الوافدين.  العمال  تدفق  يف  كبريًا  ارتفاعًا  �شبب  ما  اخلليجي،  التعاون  جمل�ص 

ت�شكل االح�شاءات املتوافرة عامل قلق للمخططني االقت�شاديني يف منطقة جمل�ص التعاون 

اخلليجي، يف �شوء عجزها الكبري يف القدرة البيولوجية. هذا النمو ال�شكاين ال�شريع، الذي 

�شببه يف هذه احلالة التدفق ال�شريع للعمال الوافدين، يعجل ا�شتهالك املوارد وتوليد النفايات 

وي�شرع وترية التدهور البيئي.
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م�شاركة  ون�شب  العمالة  باأرقام  وتتعلق  التحديات  من  مزيد  على  تنطوي  اجتاهات  وهناك 

العمال املواطنني يف اقت�شادات املنطقة. وتفيد اأحدث الدرا�شات للفرتة ما بني 2001 و2011 

اأن ن�شبة البطالة يف منطقة جمل�ص التعاون اخلليجي بلغت 4.6 يف املئة، مرتفعة اىل م�شتوى 

ينذر باخلطر بلغ 23.3 يف املئة بني ال�شباب الذين ترتاوح اأعمارهم بني 15 و24 عامًا، ما ي�شكل 

�شعفي املعدل العاملي البالغ 11.9 يف املئة. كما اأن ارتفاع ن�شبة العمال الوافدين خّف�ص ح�شة 

قوة  يف  القطريني  املواطنني  ن�شبة  انخف�شت  املثال،  �شبيل  فعلى  العمل.  قوة  يف  املواطنني 

العمل من 14 يف املئة عام 2001 اىل 6 يف املئة عام 2009.

اأوائل  يف  �شروريًا  اخلليجي  التعاون  جمل�ص  بلدان  يف  الوافدين  العمال  على  الطلب  كان 

فرتة بناء الدولة واملوؤ�ش�شات، خ�شو�شًا مع بداية اكت�شاف النفط، حيث مل تتوافر حمليًا، يف 

غالب االأحيان، اإال م�شتويات منخف�شة من التعليم واملهارة. وميكن القول اأي�شًا اإن قوة عمل 

اأجنبية كبرية كانت مطلوبة ال�شتخدامها يف قطاع النفط بطريقة اأكرث كفاءة ل�شمان تنمية 

اخلليجي  التعاون  جمل�ص  بلدان  حققت  وقد  حتتية.  بنى  من  ذلك  يتطلبه  ما  مع  �شحيحة، 

التنمية  لدعم  التحتية  البنى  يف  ا�شتثماراتها  خالل  من  ن�شبيًا  عالية  معي�شة  م�شتويات 

مما  اأعلى   2008 عام  للفرد  اإجماليًا  حمليًا  ناجتًا  حققت  اأنها  حتى  واالقت�شادية،  االجتماعية 

التنمية  اأن تعيد تقييم بنى  امللح االآن  يف بلدان االحتاد االأوروبي كمجموعة. ولكن بات من 

االقت�شادية احلالية، واأن تعطي اأولوية اأعلى لالأهداف االجتماعية والبيئية.

والتحول  االقت�شادي  التنويع  باجتاه  جدية  خطوات  اخلليجي  التعاون  جمل�ص  بلدان  تتخذ 

اىل اقت�شاد معرفة. ويتطلب ذلك �شروطًا اأ�شا�شية، مثل اإيجاد قاعدة �شناعية متينة ونظام 

تعليم عال قوي وبنية حتتية قوية لالأبحاث والتطوير. لكن ال�شرط االأ�شا�شي االأهم هو رغبة 

اأن تتخذ جميع حكومات دول  املاأمول  املواطنني يف انتهاز الفر�ص يف جميع هذه املجاالت. 

جمل�ص التعاون اخلليجي اإجراءات لال�شتثمار جديًا يف التعليم العايل واالأبحاث. ومع تزايد 

ما  اأكرث،  معقواًل  معرفة  اقت�شاد  اىل  امل�شار  ي�شبح  اجلامعات،  اىل  املنت�شبني  املواطنني  عدد 

يوؤدي اىل قوة عمل اأكرث توازنًا.

اال�صتهالك الفردي

ت�شبح  املقبلة،  القليلة  العقود  خالل  العربية  البلدان  يف  ال�شكاين  النمو  تباطوؤ  ا�شتمرار  مع 

ن�شبة اال�شتهالك الفردي م�شدرًا للقلق. وقبل االأزمة املالية العاملية عام 2008، �شهدت غالبية 

البلدان العربية معدالت منو اقت�شادي عالية ب�شكل ا�شتثنائي، قيا�شًا بالناجت املحلي االجمايل 

املرتفع ب�شرعة.

العربية  البلدان  يف  االقت�شاديني  واملخططني  ال�شيا�شة  و�شانعي  ال�شيا�شيني  القادة  على 

وقد  الرفاه.  من  كاف  م�شتوى  لبلوغ  املطلوب  االإجمايل  املحلي  الناجت  منو  م�شتوى  حتديد 

والرفاه  االقت�شادي  النمو  بني  العالقة  يف  ت�شكك  اقت�شاديون  اأجراها  جديدة  اأبحاث  برزت 

يف  هام�شيًا  حت�شنًا  يوفر  معني،  م�شتوى  بعد  االقت�شادي،  النمو  اأن  مبينة  االجتماعي، 

احلدود  مراعاة  دون  من  النمو،  من  مزيد  اأجل  من  منو  اىل  ال�شعي  اإن  االجتماعي.  الرفاه 

االإيكولوجية واالعتبارات االجتماعية، لن يكون يف امل�شلحة الوطنية للبلدان العربية على 

املدى البعيد.

اإىل  ت�شتند  تنموية  �شيا�شة  اتباع  خالل  من  حقيقي  ازدهار  حتقيق  البلدان  امكان  يف  يعد  مل 

خالل  ومن  مرتفع.  فردي  ا�شتهالك  مع  يرتافق  للفرد  االجمايل  املحلي  للناجت  مرتفع  منو 

الناجت  يف  كبريًا  منوًا  العربية  البلدان  حتقق  قد  م�شبوط،  وغري  م�شرف  اقت�شادي  منو  تبني 

املحلي االجمايل على املدى الق�شري، لكنها �شوف تتكبد تكاليف اجتماعية وبيئية على املدى 

الطويل، ما يجعلها يف النهاية عر�شة لفقدان االأمن االقت�شادي. اإن النتائج التي تو�شل اليها 
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البيوفيزيائية واالقت�شادية بداأت تظهر يف  اأن احلدود  اأ�شا�شية هي  التقرير تظهر حقيقة  هذا 

غري  "منو  باأنه  ال�شيناريو  هذا  دايل  هرمان  االقت�شادي  العامل  و�شف  وقد  العربية.  البلدان 

اقت�شادي"، حيث تكاليف النمو تتجاوز الفوائد.

وفقًا  النمو  حدود  يف  النظر  يجب  �شياديًا،  حقًا  يعترب  التنمية   اأهداف  حتديد  اأن  حني  ويف 

منطقة  يف  م�شتدامة  بطريقة  احلياة  دعم  على  الطبيعة  وقدرة  الطبيعية،  املوارد  لقيود 

من  منو  اىل  ال�شعي  ال  ما،  بلد  ملواطني  امل�شتدام  الرفاه  توفري  هو  والتحدي  معينة.  جغرافية 

االأف�شل  املاأوى  توفري  على  قادر  مبنى  اإن�شاء  الهدف  يكون  اأن  يجب  اآخر،  مبعنى  النمو.  اأجل 

يكون  اأن  يجب  فيها.  لي�شكنوا  اأنا�ص  عن  البحث  ثم  مبان  اإن�شاء  من  بداًل  يحتاجونه،  للذين 

الهدف توليد ثروة حقيقية، ولي�ص فقط زيادة الدخل، الأن الدخل بتكاليف خمفية يوؤدي اىل 

خ�شارة الرثوة.

خامتة

غياب  يف  اأنه  بو�شوح  التقرير  هذا  يبني  العربية،  البلدان  تواجهها  التي  التحديات  �شوء  يف 

يجب  التحوالت  هذه  حمدودة.  البقاء  خيارات  تبقى  للموارد،  �شليمة  الإدارة  جذرية  حتوالت 

اأن توجهها اإعادة هيكلة اقت�شادية تلتزم مبادئ اال�شتدامة والتوزيع العادل. ويجب االلتزام 

مبالءمة الن�شاطات اال�شتهالكية االقت�شادية مع توافر املوارد. وعلى البلدان العربية اإعطاء 

ذلك  يف  مبا  املنطقة،  يف  االإيكولوجية  للرثوات  التجديدية  القدرة  وتعزيز  ال�شتعادة  االأولوية 

الرتبة ال�شطحية وم�شائد االأ�شماك وخزانات املياه اجلوفية. ويجب ا�شتبدال االأمناط احلالية 

مع  ان�شجامًا  واأكرث  الت�شميم  حيث  من  للبيئة  مراعاة  اأكرث  بنماذج  وال�شياحة  امُلدين  للتو�شع 

الدورات املناخية والهيدرولوجية يف املنطقة.

والدخل  الطبيعية  واملوارد  البيئية  الب�شمة  يف  التفاوتات  اأكرب  اأحد  العربية  املنطقة  لدى 

املنطقة،  يف  املقيمني  جلميع  م�شتدام  رفاه  حتقيق  اأجل  ومن  العامل.  يف  منطقة  اأي  يف  مما 

العربية  التجارة  من  ومزيد  االإقليمي  االقت�شادي  التعاون  من  املزيد  بتحقيق  االهتمام  يجب 

م�شلحة  يف  والنا�ص  والر�شاميل  للب�شائع  احلر  التدفق  ي�شب  حيث  احلواجز،  من  اخلالية 

اإطار التنمية هي مدخل اىل حتقيق  البلدان. والربامج االإقليمية لالأبحاث العلمية يف  جميع 

اخليارات  ومن  للموارد.  �شليمة  اإدارة  اأ�شا�ص  على  للجميع،  ومزدهرة  م�شتدامة  اقت�شادات 

النفطية املحدودة لبناء قاعدة قوية  املوارد  االأ�شا�شية ح�شن اال�شتفادة من الدخل احلايل من 

املوارد  ا�شتخراج  يف  ي�شاعد  ما  والتنمية،  لالأبحاث  را�شخة  حتتية  وبنية  والتكنولوجيا  للعلم 

البقاء  ل�شمان  كا�شرتاتيجية  تقليدية،  غري  موارد  وتطوير  الكفاءة  من  مبزيد  وا�شتهالكها 

ونوعية حياة كرمية.

البلدان  اأن  البقاء،  وفر�ص  البيئية  الب�شمة  يتفح�ص  الذي   ،2012 "اأفد"  تقرير  ا�شتنتج  لقد 

العربية تعاين من عجز يف املوارد الطبيعية على م�شتويات خمتلفة. والتنوع يف املوارد يف 

مواردها  لتطوير  معًا  العربية  البلدان  عملت  اإذا  العجز  ي�شد  اأن  ميكن  املنطقة  اأنحاء  خمتلف 

�شمن املجموعات االإقليمية وحتت االإقليمية. وال ميكن الأي بلد عربي البقاء ككيان معزول 

م�شتقل، كما ال ميكن اأن يكون مكتفيًا ذاتيًا باملوارد الداعمة للحياة.

اإن العامل يتجه اىل التحالفات االإقليمية والكتل التجارية املبنية على م�شالح عملية. وال يتحمل 

العرب التخلف عن هذه العملية والبقاء كيانات ممزقة. النمو امل�شتدام للبلدان العربية ممكن 

فقط من خالل اآليات تعاون مرتكزة على م�شالح م�شرتكة ومبنية على تكامل بني مكونات 

"اأمة عربية واحدة" مل يو�شل،  خمتلفة. ويتطلب حتقيق ذلك حتواًل من الكالم املنمق حول 
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االجتماعية  اأو  ال�شيا�شية  امل�شتويات  على  معنى  ذي  تعاون  اأي  حتقيق  اإىل  ال�شنني،  مّر  على 

وحتقيق  البقاء  اأجل  من  م�شرتكة  خطة  على  مبنية  عملية  اجراءات  املطلوب  االقت�شادية.  اأو 

الرفاه للجماهري العربية.

اأن املنطقة العربية تقرتب من و�شع حرج،  "اأفد" هذا  اإليها تقرير  التي تو�شل  النتائج  تو�شح 

ي�شع  االإيكولوجية  واخلدمات  املوارد  على  املحليني  والطلب  العر�ص  بني  التوازن  عدم  حيث 

للعجز  الت�شدي  ميكن  ال  االقت�شادي،  االأمن  ناحية  ومن  امل�شتقبل.  يف  والرفاه  للنمو  حدًا 

املحلية  للموارد  املفرط  اال�شتغالل  وي�شبب  الواردات.  على  حمدود  غري  باعتماد  االإيكولوجي 

املتجددة وغري املتجددة، كا�شرتاتيجية لتعزيز القدرة البيولوجية، ا�شتنزافًا وخ�شائر ال ميكن 

ا�شرتدادها يف القيمة االقت�شادية ملوجودات الراأ�شمال الطبيعي.

و�شانعي  املخططني  وي�شجع  البيئية،  الب�شمة  مفهوم  ترويج  اىل  التقرير  هذا  ي�شعى  لذلك 

�شيا�شية  قرارات  اتخاذ  عند  االإيكولوجية  احل�شابات  ادخال  على  احلكومات  لدى  ال�شيا�شة 

يف  تناف�شية  ميزة  حتقق  اأن  للمنطقة  ميكن  بحيث  واال�شتثمار،  االقت�شادية  التنمية  حول 

امل�شتقبل.

ناأمل اأن ينظر القادة ال�شيا�شيون يف املنطقة العربية يف الر�شائل التي يت�شمنها هذا التقرير. 

التعاون  حتمله.  العرب  ي�شتطيع  خيارًا  لي�ص  املنمق  بالكالم  اأخرى  �شنة  خم�شني  فخ�شارة 

االإقليمي وكفاءة املوارد واال�شتهالك املتوازن هي اخليارات التي ت�شمن البقاء.
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م�صطفى كمال طلبه

يتطلب  العربية  املنطقة  يف  باال�صتدامة  تتعلق  خيارات  عن  البحث 

النظر جدياً يف نقطتني رئي�صيتني: اتباع اأمناط بديلة للتنمية ودعم 

التعاون االقليمي العربي لتحقيق تنمية م�صتدامة.

االأمناط البديلة للتنمية واأ�صاليب املعي�صة

يلبي  كيف  هي  العاملي  املجتمع  يواجهها  التي  اجلوهرية  امل�صاألة 

احلاجات الب�صرية االأ�صا�صية جلميع النا�ص من دون اأن يدمر يف الوقت 

ذاته قاعدة املوارد – العن�صر الرئي�صي للبيئة – التي ُتلبى منها هذه 

احلاجات. واملنطقة العربية لي�صت خمتلفة من هذه الناحية.

املادية  املوارد  اأنها خمزن  البيئة على  اىل  ا�صتوكهومل، نظرنا  منذ موؤمتر 

واالجتماعية املتوافرة يف زمن معني لتلبية حاجات الب�صر، واىل التنمية 

زيادة  بهدف  بها  القيام  اىل  املجتمعات  جميع  ت�صعى  عملية  اأنها  على 

البيئة والتنمية  النهائي ل�صيا�صات  الهدف  فاإن  الب�صري. وهكذا،  الرفاه 

هو تعزيز نوعية احلياة، انطالقًا من تلبية احلاجات الب�صرية االأ�صا�صية.

الب�صرية  حاجاتهم  من  املحرومني  االأفراد  ماليني  مئات  هناك  حالياً، 

ومئات  كافية،  �صحية  وخدمات  وك�صاء  وماأوى  غذاء  من  االأ�صا�صية 

ومت  منتظم.  عمل  اأو  ابتدائي  تعليم  اىل  حتى  يفتقرون  ممن  املاليني 

العامل، ونخ�صر كل �صنة نحو �صتة  املطر يف  تدمري نحو ن�صف غابات 

اأو  وتتدهور  الت�صحر.  ب�صبب  الزراعية  االأرا�صي  من  هكتار  ماليني 

ُتدمر مناطق �صاحلية واأماكن تكاثر االأ�صماك يف اأكرث من ثلثي امل�صائد 

األف نوع نباتي  اأكرث من 1000 نوع حيواين ونحو 25  العاملية، وهناك 

الغالف اجلوي  اأجزاء كبرية من  تلوثت  ذلك،  واإىل  باالنقرا�ص.  مهددة 

والرتبة واالأنهار واملحيطات.

يعاين العامل العربي من جميع هذه امل�صاكل بطريقة اأو باأخرى.

تلوث املياه ال�صطحية واجلوفية باملبيدات واالأ�صمدة الزراعية، مكبات 

ال�صامة،  الكيميائية  املواد  اجل�صيمات،  انبعاثات  اخلطرة،  النفايات 

طبقة  ا�صتنزاف  اجلوي،  الغالف  يف  الكربون  اأوك�صيد  ثاين  تراكم 

االأوزون، ت�صكل جميعًا م�صادر �صرر لبيئتنا. واإذا اأ�صفنا بع�ص االأبعاد، 

مثل املمار�صات الزراعية احلديثة امل�صرفة يف ا�صتهالك الطاقة، اأو القدرة 

املحدودة لالأرا�صي على توفري فر�ص عمل يف ظل اأمناط تنموية معينة، 

اأو ازدياد مقاومة االآفات الزراعية للمبيدات، فاإن االأ�صئلة تت�صاعف.

للتنمية  الالزمة  املوارد  قاعدة  مناق�صة  عند  مماثلة  اأ�صئلة  وُتثار 

املعادن  ا�صتهالك  يف  تنجح  اأن  النامية  للبلدان  ر  ُقدِّ فلو  ال�صناعية. 

القرن  ثمانينات  خالل  املتقدمة  البلدان  يف  �صائداً  كان  الذي  باملعدل 

لال�صتخال�ص  القابلة  املعروفة  النحا�ص  موارد  لكانت  الع�صرين، 

والزنك  �صنة،   18 خالل  والبوك�صيت  �صنوات،  ت�صع  خالل  ا�صُتنفدت 

خالل �صتة اأ�صهر، والر�صا�ص خالل اأربع �صنوات، والبرتول خالل �صبع 

�صنوات، والغاز الطبيعي خالل خم�ص �صنوات.

اأمناط تنمية  يتبنوا  اأن  الب�صر  االأر�ص، يجب على  البقاء على  اأجل  من 

يف  ج�صعًا  اأقل  ي�صبحون  كيف  يتعلموا  واأن  بديلة،  معي�صة  واأ�صاليب 

طلب املوارد الطبيعية واأقل هدراً يف ا�صتهالكها. والهدر هو �صكل حمدد 

الالعقالنية، حيث تتم تلبية حاجات ب�صرية با�صتهالك كمية من  من 

املوارد تفوق ما هو �صروري. هنا ثالثة اأمثلة تبني هذا ال�صلوك: تلوث 

البيئة بالنفايات ال�صناعية ال�صائلة، وتدمري الطبيعة من خالل جتاوز 

اإفراط  اأ�صاليب معي�صة قائمة على  ذاتها، واعتماد  قدرتها على جتديد 

وا�صح يف اال�صتهالك. واملثال االأخري هو االأكرث �صطوعًا يف عدد من البلدان 

العربية.

اإن جعل التنمية م�صتدامة هو خيارنا احلقيقي الوحيد. والو�صيلة الوحيدة 

للقيام بذلك هي احلد من ا�صتخدام املواد بال�صرعة التي ننمو بها. يتم ذلك 

واأر�ص وغابات  املواد، من طاقة ومياه  ا�صتهالك  اأفعال تخف�ص  من خالل 

ومعادن و�صواها، لكل وحدة من املردود االقت�صادي. وتقا�ص ن�صبة احلد 

ف  التي تعرَّ كثافتها،  االنخفا�ص يف  اأ�صا�ص ن�صبة  املواد على  ا�صتخدام  من 

اأنها كمية املواد امل�صتهلكة )اأطنان من مكافئ النفط يف حالة  بدورها على 

الطاقة مثاًل( لكل وحدة من املردود االقت�صادي )دوالرات مثاًل(.

التعاون االقليمي العربي لتحقيق تنمية م�صتدامة



35 البيئة العربية:  خيارات البقاء

ويبني  امل�صتدامة،  التنمية  اأهداف  تلبية  معيار  التعريف  هذا  يحدد 

حجم مهمتنا. حتى اأنه يجعلنا نراقب قربنا اأو بعدنا عن هدفنا.

احلد من ا�صتخدام املواد لي�ص مفهومًا جديداً. اإن جزءاً من تطور منطقنا 

االقت�صادي كان يق�صي دائمًا باأن ن�صبح اأكرث كفاءة، واأن ن�صتهلك كمية 

الب�صائع واخلدمات. هذا  اأكرب من  الإنتاج كمية  الطاقة واملواد  اأقل من 

املفهوم لي�ص جديداً على التنمية امل�صتدامة.

تاريخيًا، كان كل جيل جديد من التكنولوجيات اأكرث كفاءة واأقل ا�صرافًا 

يف ا�صتهالك املواد من اجليل الذي �صبقه يف غالب االأحيان. لكن اذا كانت 

�صارة  احلا�صلة  التغيريات  كانت  فلماذا  للبيئة،  جيدة  التكنولوجيا 

دائمًا  اأنها  هي  امل�صكلة  �صيئة.  لي�صت  ذاتها  يف  التكنولوجيا  عموماً؟ 

اأكرث كثرياً مما خدمت جانب احلد من  املعادلة  النمو يف  خدمت جانب 

ا�صتخدام املواد.

لذلك، هناك حاجة اىل نوع جديد من التنمية، الأن من ال�صروري ربط 

الطبيعية.  املوارد  قاعدة  تخلقها  التي  والفر�ص  باحلدود  التنمية 

املطلوب منوذج بديل للتنمية، الأن اأمناطها ال�صابقة يف البلدان املتقدمة 

جداً  �صحيح  وهذا  كبري.  بيئي  ب�صرر  متيزت  �صواء  حد  على  والنامية 

بالن�صبة اىل و�صع التنمية يف املنطقة العربية.

تعاون عربي اإقليمي لتحقيق تنمية م�صتدامة

خ�صو�صًا  الطبيعية،  املوارد  يف  كبرية  نواق�ص  العربي  العامل  يواجه 

واملياه  الهواء  تلوث  من  ويعاين  واملياه،  للزراعة  ال�صاحلة  االأرا�صي 

والرتبة. وال ميكن حتقيق اأي تنمية من دون اال�صتهالك العقالين لهذه 

املوارد يف الزراعة وال�صناعة وامل�صتوطنات الب�صرية. كما تواجه البلدان 

العربية م�صكلتني رئي�صيتني، هما: منو �صكاين �صريع ت�صببه اإىل حد 

قبل  من  تبذيري  وا�صتهالك  الوافدة،  العمالة  البلدان  بع�ص  يف  بعيد 

االأغنياء.

واملنتدى  العاملية  الب�صمة  �صبكة  اأجرتها  التي  الدرا�صة  تظهر  وكما 

فان  العربية،  للبلدان  البيئية  الب�صمة  حول  والتنمية  للبيئة  العربي 

كمية  ت�صتخدم  اأنها  اأي  مدين،  و�صع  يف  هي  العربية  البلدان  جميع 

اأكرب من الكمية املتاحة لها، با�صتثناء  من القدرة البيولوجية لالأر�ص 

موريتانيا وال�صودان اللذين هما بلدان دائنان. ولدى البلدان العربية 

اأكرث  وت�صتهلك  البيولوجية،  القدرة  من  منخف�صة  م�صتويات  عمومًا 

كثرياً مما يتوافر حمليًا من خالل اال�صترياد املكثف من بلدان اأخرى.

البيئية  الب�صمة  تخفي�ص  يف  ي�صاعد  اأن  االقليمي  التعاون  باإمكان 

اأُنعم عليها مبوارد يتمم بع�صها بع�صًا، وميكن  للبلدان العربية. فقد 

ا�صتخدامها من خالل تكامل جتاري واقليمي لتلبية حاجاتها وتخفي�ص 

عجزها االيكولوجي. يف ما ياأتي بع�ص االأمثلة:

عقود،  منذ  العربية  البلدان  يف  الغذائي  االكتفاء  حول  جدل  يدور    .1

اأ�صعار  يف  العاملي  االرتفاع  اأثر  على  الزخم  من  مزيداً  اكت�صب  لكنه 

اأن  دائمًا  ُيقرتح  وكان   .2008 –  2007 الفرتة  خالل  الغذائية  املواد 

ت�صتفيد البلدان العربية التي متلك موارد زراعية من ا�صتثمارات 
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االأ�صا�صية  الغذائية  احلاجات  لتلبية  للنفط،  منتجة  بلدان  من 

جلميع البلدان العربية. هناك حاجة ملحة حاليًا اىل اأن نتفح�ص 

من جديد الظروف املوؤدية اىل حتقيق هذا التعاون. ويورد جزء 

حول  درا�صة  والتنمية  للبيئة  العربي  املنتدى  تقرير  من  اآخر 

امكانات اكتفاء البلدان العربية باحلبوب يف امل�صتقبل. ويف �صوء 

بيانات توافر االأرا�صي الزراعية، واملوارد املائية املتاحة، والطلب 

ال�صكاين،  والنمو  لال�صتهالك  احلايل  املعدل  اأ�صا�ص  على  املتوقع 

املحا�صيل  واإنتاجية  الري  كفاءة  حت�صني  اأن  الدرا�صة  ت�صتنتج 

فائ�ص يف احلبوب  اإنتاج  العربية من  البلدان  الزراعية قد ميكن 

البلدان  املالية من  املوارد  اقرتان  �صنة 2030. ومن خالل  بحلول 

العربية الغنية مع موارد البلدان العربية ذات القدرات الزراعية، 

التحتية  البنية  يف  باإحلاح  املطلوبة  اال�صتثمارات  حتقيق  ميكن 

اأن  خطة  اأي  وعلى  امل�صتدامة.  الزراعية  واملمار�صات  الزراعية 

الكاملة  املراد زراعتها واحلقوق  املناطق  االعتبار قدرات  تاأخذ يف 

للمزارعني العرب.

امل�صاألة الثانية التي تتطلب تعاونًا اإقليميًا يف العامل العربي هي    .2

اإدارة موارد املياه العذبة النادرة. فمن املتوقع اأن تنخف�ص كمية 

مرت   300 نحو  اىل   2050 �صنة  بحلول  منطقتنا  يف  املتاحة  املياه 

املتحدة  االأمم  تعتربه  عما  كثرياً  يقل  ما  ال�صنة،  يف  للفرد  مكعب 

ال�صنة.  يف  للفرد  مكعب  مرت   1000 البالغ  املائي  الفقر  م�صتوى 

واإ�صافة اىل ذلك، ينبع ثلثا املوارد املائية املتجددة من خارج العامل 

املياه  اأكرث يف معظم خزانات  اأو  العربي، يف حني ت�صارك دولتان 

اجلوفية.

اأجل  من  وتقنيًا  �صيا�صيًا  مطلوب  االقليمي  التعاون  فاإن  لذلك، 

على  ويجب  امل�صرتكة.  املائية  املوارد  لهذه  م�صرتكة  اإدارة  اإقامة 

اإىل عالقات م�صتقرة ودائمة مع البلدان  البلدان العربية ال�صعي 

االقليمية متهيداً ال�صتغالل املوارد املائية االقليمية ب�صكل اأف�صل. 

تكنولوجيات  لت�صميم  �صناعية  قاعدة  تخلق  اأن  اأي�صًا  وعليها 

حتلية مياه البحر و�صناعتها وبنائها وت�صغيلها و�صيانتها.

هي  احليوية(  والكتلة  والرياح  ال�صم�ص  )طاقة  املتجددة  الطاقة    .3

ميدان مفتوح لتعاون اإقليمي. وميتلك العامل العربي اأعلى تركيزات 

للطاقة ال�صم�صية، وموارد ريحية معقولة، وكميات ال ي�صتهان بها 

من النفايات التي مل ُت�صتغل )مثل املخلفات الزراعية(. وعلى رغم 

اأن املنطقة متلك ثروة من العلماء املوهوبني، فهم اإما ُي�صتخدمون 

املنطقة  ولدى  عزلة.  يف  يعملون  واإما  قدراتهم  ت�صتحقه  مما  اأقل 

اأجل  من  والب�صرية  املالية  مواردها  بني  للجمع  فر�صة  العربية 

احلاجات  لتلبية  والتطوير،  لالأبحاث  اإقليمية  حتتية  بنية  خلق 

والزراعة  املاحلة  املياه  وحتلية  املتجددة  الطاقة  يف  التكنولوجية 

على �صبيل املثال ال احل�صر.

املحلية  التنمية  على  الرتكيز  اىل  بالتاأكيد  العربية  البلدان  حتتاج 

وب�صكل  املنطقة.  لتطوير  ال�صرورية  التكنولوجيات  و�صناعة 

خا�ص، يجب اأن تعمد فرق من العلماء واملتخ�ص�صني يف االقت�صاد 

اأبحاث  برامج  تنفيذ  اإىل  العربية  البلدان  يف  االجتماعية  والعلوم 

وتطوير طويلة االأمد وجيدة التخطيط والتمويل يف املجاالت االآتية:

اأ. حتديد مكامن الهدر يف ا�صتهالك الطاقة ومعاجلتها.

ب. اإقامة بنية حتتية ل�صنع اخلاليا الفوتوفولطية حمليًا.

حتويل خملفات الكتلة احليوية اىل طاقة اأو منتجات حيوية. ج.  

�صناعة االأجزاء املطلوبة لتكنولوجيا طاقة الرياح. د.  

هذه  ل�صراء  املانعة  العالية  الكلفة  فان  ذلك،  يتحقق  مل  اإن 

التكنولوجيات من �صركات متعددة اجلن�صية �صوف تبقى عائقًا 

�صوى  خيار  العربية  البلدان  لدى  ولي�ص  املنطقة.  القت�صادات 

هذا  بلوغ  تطلب  مهما  املتكاملة،  الوطنية  قدراتها  على  االعتماد 

الهدف من وقت ومال.

هي  العربي  العامل  يف  نواجهها  التي  الرابعة  الرئي�صية  امل�صكلة    .4

خ�صارة التنوع البيولوجي. فقد فقدنا وما زلنا نفقد اآالف االأنواع 

تعاون  اآلية  اأي  لدينا  املتوطنة، ولي�صت  ونباتاتنا  من حيواناتنا 

اإقليمي لوقف ذلك.

واالقت�صادية  التقنية  النواحي  من  بعناية  امل�صائل  هذه  در�ص  يجب 

واالجتماعية من قبل جمموعات متعددة القطاعات من جميع البلدان 

العربية. والعطاء دفع لهذا امل�صعى، على املوؤ�ص�صات العربية االإقليمية 

اأن تاأخذ زمام املبادرة يف مبا�صرة هذه اجلهود امل�صرتكة. اإن جامعة الدول 

هي  والتنمية  للبيئة  العربي  املنتدى  مثل  اإقليمية  ومنظمات  العربية 

اإقليمي  ب�صكل خا�ص يف و�صع جيد يوؤهلها الطالق ا�صرتاتيجية تعاون 

عربي. ويف و�صع املنتدى، كمركز مرجعي، اإن�صاء قاعدة معلومات ت�صم 

جميع الذين يعملون يف هذه املجاالت يف كل بلد عربي.

كافية.  �صيا�صية  اإرادة  هناك  تكون  اأن  يجب  �صيء،  كل  قبل  ولكن، 

العربية  املنطقة  يف  االإقليمي  التعاون  يف  االنطالق  نقطة  فان  لذلك، 

علينا  اأن  هنا  واأعتقد  ال�صيا�صية.  االإرادة  �صمان  و�صائل  درا�صة  هي 

االعتماد على ال�صباب، اأ�صحاب امل�صتقبل، لتحقيق ذلك.

الأمم  لربنامج  ال�صابق  التنفيذي  املدير  هو  طلبه  كمال  م�صطفى  الدكتور 

املتحدة للبيئة )1974 – 1992( ورئي�س جمل�س اأمناء املنتدى العربي للبيئة 

والتنمية )2006 – 2010(
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I.  مقدمة

اإمداداتهم  يوؤّمنون  الذين  الب�شر  حياة  اأ�شا�شيات  من  الغذاء 

ي�شتغّل  الذي  الن�شاط  وهي  الزراعة،  على  اعتمادًا  الغذائية 

كوكب  يف  املحدودة  الطبيعية  واملياه  الأرا�شي  موارد 

اإىل  طويل،  زمن  منذ  ت�شعى،  العربية  والدول  الأر�ض. 

حِرَز 
ُ
اأ الذي  التقّدم  اأّن  اإّل  الغذائي،  الذاتي  الكتفاء  حتقيق 

العجز  لتخفي�ض  كافيًا  ول  ال�شكاين  للنمّو  م�شاويًا  يكن  مل 

الغذائي. ُي�شاف اإىل ذلك اأن الأزمات الغذائية التي �شهدها 

العامل موؤخرًا يف 2007 – 2008 قد اأثارت املزيد من املخاوف 

ب�شاأن الأمن الغذائي.

حياة  اأ�شا�ض  وي�شّكالن  الطبيعة  هبة  هما  واملياه  الأر�ض 

�شحراوي  مناخ  ذات  العربية  واملنطقة  ورفاههم.  النا�ض 

وهي  حمدودة،  للزراعة  القابلة  واأرا�شيها  �شحراوي،  و�شبه 

ُتعترب من اأفقر مناطق العامل يف موارد املياه العذبة، �شواء 

ة الفرد. ومن اأجل املحافظة على  على ال�شعيد العام اأم ح�شّ

على  ينبغي  الطبيعية،  املوارد  هذه  توفرها  التي  اخلدمات 

امل�شتخدمني احلر�ض على تر�شيد ا�شتخدام الأرا�شي واملياه 

اأو  الطبيعي  التجديد  حدود  تتجاوز  ل  مدرو�شة  وبكّميات 

اأّن  يعني  هذا  النفايات.  ت�شريفات  ا�شتيعاب  على  القدرة 

الطبيعة،  موارد  على  ما  بلد  �شكان  يفر�شه  الذي  العبء 

قدرته  تتجاوز  اأّل  يجب  البلد،  لذلك  البيئية"  "الب�شمة  اأو 

البيولوجية البيئية املحدودة على توفري املوارد املطلوبة.

يف  ال�شابقة  الزراعية  واملمار�شات  ال�شيا�شات  اأّثرت  لقد 

ملواردها  البيولوجية  القدرة  على  �شلبًا  العربية  البلدان 

الفّعال،  غري  ال�شتخدام  من  حاليًا  تعاين  التي  الزراعية 

الرتبة،  واجنراف  الأرا�شي،  وتدهور  الإنتاجية،  وانخفا�ض 

واإذا  املياه.  موارد  وتلّوث  اجلوفية،  املياه  طبقات  ون�شوب 

الغذائي  الذاتي  الكتفاء  حتقيق  �شيا�شات  متابعة  ا�شتمّرت 

البيئية،  القيم  اعتبار  دون  من  نف�شها،  املعتادة  بالأ�شاليب 

يف  وم�شاهم  للغذاء  كم�شدر  الزراعة  دور  ُي�شعف  ذلك  فاإن 

التنمية الجتماعية – القت�شادية.

ونظرًا لالأو�شاع غري امل�شتقرة يف قطاع الزراعة حاليًا وتزايد 

فاإن  املناخ،  لتغرّي  املحتملة  والتاأثريات  املياه  موارد  ندرة 

البلدان العربية تواجه حتديات ع�شرية وقيودًا قد تقف حجر 

عرثة اأمام تطّلعاتها اإىل الكتفاء الذاتي الغذائي على ال�شُعد 

الوطنية وحتت الإقليمية والإقليمية. فال بد للدول العربية 

�شيا�شات  اإىل  مرتكزة  جديدة  خ�شراء  ثورة  تطّور  اأن  من 

الطلب  بني  التوازن  با�شتعادة  كفيلة  زراعية  وممار�شات 
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مع  الزراعية،  البيولوجية  والقدرة  الزراعية  املوارد  على 

املحافظة على ذلك التوازن، ويف الوقت عينه تعزيز التعاون 

الإقليمي على اأ�شا�ض امليزات الن�شبية يف املوارد الزراعية.

لتح�شني  متاحة  عديدة  خيارات  ثّمة  النموذج،  لهذا  وفقًا 

الري،  كفاءة  رفع  منها  الغذاء،  من  الذاتي  الكتفاء  و�شع 

ندرة  من  واحلّد  املياه،  واإنتاجية  املحا�شيل  اإنتاجية  وزيادة 

املياه عن طريق ا�شتخدام موارد مائية غري تقليدية وتطوير 

وا�شعي  با�شتطاعة  ذلك،  على  عالوة  املطرية.  الزراعة 

لدرا�شة  كاأداة  الفرتا�شية  املياه  مفهوم  اعتماد  ال�شيا�شات 

بدائل اأخرى من اأجل الأمن الغذائي.

II. االأمن الغذائي

حملّيًا  الغذائية  اإمداداتها  على  العربية  الدول  حت�شل 

العربية  البلدان  اأخذنا  واإذا  اأخرى.  بلدان  من  وبال�شترياد 

كمجموعة، فاإنها تكاد تكون مكتفية ذاتيًا يف الفواكه واخل�شر 

م�شتوردة   ،2010 العام  يف  كانت،  ولقد  احلمراء.  واللحوم 

ن�شبة  مع  وال�شكر،  والدهون،  والزيوت  للحبوب،  �شافية 

يف  و34.6  املئة  يف  و25.8  املئة  يف   48.2 مقدارها  ذاتي  اكتفاء 

العربية  الدول  وتويل   .)AOAD, 2010a( التوايل  على  املئة 

ت�شّكل  لأنها  نظرًا  احلبوب  يف  الذاتي  لالكتفاء  كربى  اأهمية 

املنطقة.  يف  الرئي�شي  الغذائي  وال�شتهالك  الأ�شا�شي  الغذاء 

يف  الغذاء  م�شادر  اأهم  بعيد،  حّد  اإىل  زالت،  ما  "فاحلبوب 
وب�شكل  املبا�شر،  الب�شري  ال�شتهالك  �شعيدي  على  العامل، 

غري مبا�شر كُمدخالت يف النتاج احليواين. لذا فاإن ما يحدث 

الغذاء  لإمدادات  بالن�شبة  م�شريّيًا  يعترب  احلبوب  قطاع  يف 

العاملية" )FAO, 2002(. ونظرًا لكون الدول العربية من اأكرب 

م�شتوردي هذه ال�شلع الأ�شا�شية، فاإنها معّر�شة للتاأثر باأ�شعار 

الغذائية  الأزمات  اأظهَرت  ولقد  واإمداداته.  العاملية  الغذاء 

تواجهها  التي  املخاطر  مدى  الأخرية  ال�شنوات  يف  العاملية 

العربية،  كالبلدان  الأ�شا�شية  الأغذية  على  املعتمدة  البلدان 

هل  لكن  الغذائي.  الذاتي  الكتفاء  ب�شاأن  خماوفها  و�شاعفت 

اأو جمتمعة، القدرة البيولوجية  لدى الدول العربية، منفردة 

والأر�شية،  املائية  الطبيعية  الأ�شول  حيث  من  البيئية، 

املتاحة  اخليارات  هي  وما  الغذائي؟  الذاتي  الكتفاء  لتحقيق 

اأمامها لتحقيق الكتفاء الذاتي الغذائي يف املدى البعيد؟

على  ال�شوء  باإلقاء  وذلك  يلي،  ما  يف  الأ�شئلة  هذه  نعالج 

الإمكانيات املتاحة للتو�شل اإىل الكتفاء الذاتي، وخ�شو�شًا 

يف احلبوب، وهي ذات اأهمية كربى بالن�شبة للدول العربية 

القدرة  باأن  علمًا  الغذائي،  الأمن  لتحقيق  �شعيها  يف 

دات  املحدِّ من  هي  واملياه  الأر�ض  يف  املتاحة  البيولوجية 

احلا�شمة حلجم اإمدادات الغذاء املحلية.

اأ- االأر�ض

يف  للزراعة  القابلة  الأرا�شي  رقعة  اّت�شاع  من  الرغم  على 

هكتار  مليون   197 حوايل  تغطي  التي  العربية  املنطقة 

)GSLAS et al., 2011(، فاإن م�شاحة الأرا�شي الزراعية 

اإّل  )الأرا�شي ال�شاحلة للزراعة واملحا�شيل الدائمة( مل تزد 

يف  هكتار  مليون   49.32 من  مرتفعة  هكتار،  مليون   16.3

 FAO,(  2008 العام  يف  هكتار  مليون   65.6 اإىل   1961 العام 

 0.61 مقدارها  �شنوية  زيادة  يوازي  ما  اأي   ،)FAOSTAT
والعراق  وم�شر  )اجلزائر  دول  �شبع  احتّلت  وقد  املئة.  يف 

من  املئة  يف   87 وتون�ض(  و�شورية  وال�شودان  واملغرب 

م�شاحات الأرا�شي الزراعية يف العام 1961، و85 يف املئة يف 

ال�شبع  الدول  لهذه  امل�شاهمة الإجمالية  العام 2008. وبلغت 

يف  املئة  يف   85 العربي  الزراعي  الإجمايل  املحلي  الناجت  يف 

العام Sadik et al., 2011( 2008(. و�شّمت هذه البلدان 91 

يف املئة من الأرا�شي املزروعة باحلبوب يف الفرتتني 1990 

– 1992 و 2008 – 2010، كما يظهر يف اجلدول 1.
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اإنتاجّية احلبوب يف البلدان العربية منخف�شة  اأّن  اإىل  ُي�شار 

العربية  املنطقة  باأّن  علمًا  العاملي،  املعّدل  اإىل  بالقيا�ض 

�شعفي  اأي  للحبوب  هكتار  مليون   27.3 م�شاحة  ت�شتخدم 

املعّدل العاملي مل�شاحة الأرا�شي )13.9 مليون هكتار( الالزمة 

اأن م�شدر النمو يف  لإنتاج كمية احلبوب نف�شها. واملعروف 

الأخريين،  العقدين  خالل  الأماكن،  كل  يف  احلبوب،  اإنتاج 

لتعزيز  نتيجة  جاء  واإمنا  الأرا�شي،  م�شاحات  ع  تو�شّ يكن  مل 

امل�شاحات  انخفا�ض  من  الرغم  فعلى  الإنتاج.  م�شتويات 

العامل  يف  املحا�شيل  هذه  اإنتاج  ازداد  باحلبوب،  املزروعة 

طريق  عن   2010  –  1990 الفرتة  يف  العربية  املنطقة  ويف 

اإنتاجّية  ط  متو�شّ يظّل  ذلك  ومع  الإنتاجية.  القدرات  تعزيز 

م�شتوى  ن�شف  حدود  يف  العربية  املنطقة  يف  احلبوب 

قد  العربية  الدول  معظم  اأن  حني  ويف  العاملي.  الإنتاجية 

ت�شل  التي  ال�شودان،  فاإن  اإنتاجيتها،  م�شتويات  عّززت 

ته اإىل 29 يف املئة من اأرا�شي املنطقة العربية اخلا�شعة  ح�شّ

كيلوغرامًا   450 عند  اإنتاجّيته  ا�شتقرت  قد  احلبوب،  لزراعة 

احلبوب  اإنتاج  اإجمايل  من  ته  ح�شّ تتعدَّ  مل  بحيث  للهكتار 

لإنتاج  ال�شنوية  الكميات  وتتفاوت  املئة.  يف   7.2 املنطقة  يف 

احلبوب ب�شكل وا�شع بني بلدان املنطقة )اجلدول 1(، وذلك 

يف  والتباين  الري  يف  والختالفات  املناخية  للظروف  تبعًا 

ا�شتخدام امُلدَخالت الزراعية كالأ�شمدة واملبيدات والآليات.

الأر�ض  اإنتاجية  على  للمحافظة  بالن�شبة  حيوي  اأمر  والري 

الدول  يف  املحا�شيل  غلة  ازدياد  يرتبط  لذا  وزيادتها، 

كان  وقد  الري.  م�شتويات  بارتفاع  عام،  ب�شكل  العربية، 

الرتفاع يف الغلة، خالل العام 2007، متوازيًا مع ن�شبة ري 

ت�شاوي 100 يف املئة يف دول جمل�ض التعاون اخلليجي و95 

الري  ن�شبة  وتعترب   .)AOAD, 2007( م�شر  يف  املئة  يف 

يف ال�شودان منخف�شة جدًا، فهي ل تتعدى 10 يف املئة من 

امل�شاحات املزروعة )AOAD, 2007(، يف حني اأن ا�شتخدام 

للهكتار  كيلوغرامات   8 حوايل  املتو�شط  يف  بلغ  الأ�شمدة 

من الأرا�شي ال�شاحلة للزراعة خالل الفرتة 2007 – 2009، 

ط 503 كيلوغرامات للهكتار يف م�شر و 1033  مقارنًة مبتو�شّ

و122.1  املتحدة  العربية  الإمارات  يف  للهكتار  كيلوغرامًا 

.)World Bank, 2012a( كيلوغرام للهكتار يف العامل

الري  طريق  من  عن  املحا�شيل  غلة  ازدياد  �شاهم  ولقد 

ن�شبة  تزد  مل  اإذ  املحا�شيل،  اإنتاج  يف  الكربى  الزيادات  يف 

اإنتاجية احلبوب املطرية واملروية يف بع�ض البلدان العربيةال�صكل 1

GSLAS et al., 2011 :امل�صدر
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 –  1997 الفرتة  يف  النامية  الدول  يف  املروية  الأرا�شي 

من  املئة  يف   40 اأنتَجت  لكّنها  املئة،  يف   20 عن   1999

احلبوب  اإنتاج  من  املئة  يف   60 يقارب  وما  املحا�شيل   جميع 

بعيد،  حّد  اإىل  العربية،  البلدان  وتعتمد   .)FAO, 2002(

على الزراعة املطرية، علمًا باأن 27 يف املئة فقط من الأرا�شي 

.)AOAD, 2007( املزروعة هي مروية

يف   80 من  اأكرث  املطرية  الزراعة  من  احلبوب  اإنتاج  يبلغ 

وموريتانيا  وليبيا  )اجلزائر  العربي  املغرب  دول  يف  املئة 

دول  يف  اأّما  واليمن.  ال�شودان  ويف  وتون�ض(  واملغرب 

اإنتاج  فن�شبة  و�شورية(  ولبنان  والأردن  )العراق  امل�شرق 

 احلبوب من الزراعة املطرية ترتاوح بني الن�شف والثلثني 

اإنتاج  م�شتويات  وُتعترب   .)World Bank et al., 2009(

امل�صدر: World Bank, 2012a وح�صابات امل�ؤلف.

اإنتاج احلبوب يف البلدان العربيةاجلدول 1
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احلبوب املطرية منخف�شة يف كل من املغرب و�شورية حيث 

تبلغ 0.7 طن للهكتار، ويف ال�شودان 0.5 طن للهكتار، ويف 

تون�ض 0.9 طن للهكتار كما يبدو يف ال�شكل 1.

بالدرجة  تتوقف  احلبوب  اإنتاج  زيادة  اإمكانيات  فاإن  لذا 

الأوىل على زيادة م�شاحات الأرا�شي املروّية اأكرث من تو�شيع 

م�شاحات الأرا�شي املطرية، وذلك يف غياب تطوير اأ�شناف 

حما�شيل مقاومة للجفاف ومقاومة لالأمالح.

بالإ�شافة اإىل حمدودّية الري وعدم كفاية كميات ونوعيات 

اإنتاج  م�شتويات  انخفا�ض  اإرجاع  ميكن  الزراعية،  امُلدَخالت 

الأرا�شي.  تدهور  اإىل  العربية  الدول  معظم  يف  احلبوب 

تاأثري  حول  وجوريو  �شراف  قبل  من  تقديرات  ت  اأعدَّ وقد 

حيث  من  املحا�شيل،  اإنتاجية  على  الأرا�شي  تدهور 

معظم  ُتزَرع  حيث  املغرب،  يف  احلبوب  اإنتاج  يف  اخل�شائر 

تدهور  تكاليف  بلغت  وقد  باحلبوب.  الزراعية  الأرا�شي 

من  يقرب  ما   ،2000 العام  يف  واملراعي،  الزراعية  الأرا�شي 

الناجت  من  املئة  يف   0.4 يوازي  ما  اأي  دولر،  مليون   134

الكلفة  هذه  من  املئة  يف   88 باأن  علمًا  الإجمايل،  املحلي 

يعود اإىل تدهور الأرا�شي الزراعية. وي�شار اإىل اأن تقديرات 

امللوحة  كتاأثري  الأخرى  التاأثريات  تعك�ض  ل  التكاليف 

التقديرية  التكاليف  معّدلت  فاإن  لذا  املروية.  الرتبة  على 

 امل�شار اإليها هنا ل تعرّب عن جممل تكاليف تدهور الأرا�شي 

.)Sarraf and Jorio, 2010(
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يف  الذاتي  الكتفاء  اإىل  الو�شول  العربية  الدول  اأرادت  اإذا 

الأرا�شي  فاإن  نف�شها،  ال�شائدة  الأ�شاليب  باتباع  احلبوب 

ارتفاع  اإىل  فا�شتنادًا  املطلوبة.  امل�شاحة  دون  هي  املتاحة 

اإىل 503 ماليني  اأن ي�شل  عدد �شكان الدول العربية املتوقع 

 ،)UN, 2011(  2050 العام  يف  مليونًا  و633   2030 العام  يف 

للفرد  كلغ   300 البالغ  احلبوب  ا�شتهالك  متو�شط  على  وبناء 

يف العام AOAD, 2009( 2008( واإنتاجية احلبوب احلالية 

الأرا�شي  م�شاحة  فاإن  للهكتار،  كيلوغرامًا   1812 مبعّدل 

بـ83  ر  تقدَّ احلبوب  يف  الذاتي  الكتفاء  لتحقيق  الالزمة 

العام  يف  هكتار  ماليني  و105   2030 العام  يف  هكتار  مليون 

املزروعة  امل�شاحات  زيادة  احتمالت  من  الرغم  وعلى   .2050

فاإن  �شنوّيًا،  هكتار  مليون  بحوايل  العربية  املنطقة  يف 

الأفقي  ع  التو�شّ تعيق  للزراعة  املالئمة  امل�شاحات   حمدودية 

ع يف  التو�شّ اأن  اإذًا  الوا�شح  )GSLAS et al., 2011(. فمن 

الأرا�شي،  بتوافر  بعيد،  حّد  اإىل  حمكوم،  احلبوب  اإنتاج 

ول  حالّيًا.  ال�شائدة  الإنتاجية  م�شتويات  ظل  يف  خ�شو�شًا 

تتوّقف،  الغذائي  الذاتي  الكتفاء  تعزيز  اإمكانيات  باأّن  �شّك 

بالدرجة الأوىل، على رفع م�شتويات اإنتاجية املحا�شيل عن 

املتوافرة  املائية  املوارد  اإىل  يلي  ما  يف  ونتطرق  الري.  طريق 

من حيث كفايتها للوفاء بتزايد الطلب لال�شتخدامات كافًة.

ب- املوارد املائية

ُتعترب املياه موردًا طبيعيًا حمدودًا وثمينًا، وحيويًا من اأجل 

اأم  املبا�شر  لال�شتهالك  �شلعة  اأكانت  �شواء  الإن�شان،  بقاء 

واخلدمات  ال�شلع  و�شائر  الأغذية  اإنتاج  يف  �شرورية  و�شيلة 

الالزمة للمحافظة على احلياة وحتقيق التنمية القت�شادية 

ب�شكل  املياه  موارد  وتتوّزع  بيئّيًا.  امل�شتداَمة  والجتماعية 

اجلغرايف  للموقع  تبعًا  وبلدانه  العامل  مناطق  بني  متفاوت 

والظروف املناخية.

ُتعترب املنطقة العربية ذات املناخ ال�شحراوي و�شبه ال�شحراوي 

حيث  من  �شواء  الطبيعية،  املياه  مبوارد  العامل  مناطق  اأفقر 

ط ن�شيب  الكمية الجمالية اأو بالن�شبة لن�شيب الفرد. فمتو�شّ

 2010 العام  يف  مكّعبًا  مرتًا   840 بلغ  الذي  املنطقة  يف  الفرد 

البالغ  عاملّيًا  الفرد  ط  متو�شّ من  املئة  يف   12 من  اأكرث  يوازي  ل 

للفرد  املتوافرة  املياه  متو�شط  ويغطي  مكعب.  مرت   7000

اإقليمّيًا املح�شوب هنا جميع الدول الأع�شاء يف جامعة الدول 

نف�شه  للفرد  املتو�شط  اأن  اإىل  وُي�شار  دولة.   22 اأي  العربية، 

)اأفد(  والتنمية  للبيئة  العربي  املنتدى  تقرير  يف  ب  املحت�شَ

ا�شتثنى  قد  متناق�ض"  ملورد  م�شتدامة  اإدارة  "املياه:   2010

معدلت  ذات  دول  وهي  وال�شومال،  وموريتانيا  القمر  جزر 

مرتفعة يف توافر املياه للفرد، مّما زاد يف تديّن معدل ن�شيب 

.)AFED, 2010( الفرد على امل�شتوى الإقليمي

وكما يظهر يف اجلدول 2، فاإن متو�شط ن�شيب الفرد من املياه 

قد انخف�ض يف العام 2010 اإىل ما دون م�شتوى الإجهاد املائي 

ر بـ500 مرت مكعب، وذلك يف 12 دولة عربية. وُينتظر اأن  املقدَّ

 1.7 بن�شبة  لل�شكان  املتوّقعة  الزيادات  مع  �شوءًا  احلالة  تزداد 

– 2030 و 1.1 يف املئة خالل الفرتة  يف املئة يف الفرتة 2010 

2030 – 2050. وبالتايل ُيحتمل اأن تعاين 13 دولة عربية من 

يف  دولة   14 اإىل  العدد  يرتفع  اأن  ُيخ�شى  كما  املائي،  الإجهاد 

العام 2050 حني ينخف�ض متو�شط ن�شيب الفرد يف املنطقة 

من املياه العذبة املتجددة اإىل 474 مرتًا مكعبًا، وذلك وفق اأكرث 

التوقعات تفاوؤًل. كل هذه الت�شّورات املتوقعة مل�شتويات املياه 

العربية  الدول  اأن  تعني  الزمن  مّر  على  ندرتها  حّدة  وتفاقم 

�شتواجه حتّديات ج�شيمة يف �شعيها لتحقيق الكتفاء الذاتي 

امل�شتدامة.  التنمية  نحو  تطّلعاتها  يف  كذلك  بل  ل  الغذائي، 

وتو�شح هذه التحديات مدى �شعوبة حتقيق الكتفاء الذاتي 

الغذائي، ولو يف احلبوب وحدها، على �شوء زيادة ندرة املياه 

واملمار�شات الزراعية احلالية.

املياه  تتطّلب  املحا�شيل  وزراعة  الغذاء،  م�شدر  هي  الزراعة 

الثنني  اأو  الرّي،  طريق  عن  واإّما  الأمطار  طريق  عن  اإما 

معًا. ويرتدي الري يف املنطقة العربية اجلافة اأهمية خا�شة 

موارد  ندرة  زيادة  اأن  اإّل  الغذائي،  الذاتي  لالكتفاء  بالن�شبة 

املياه الطبيعية املتوافرة وتهافت الطلب من قطاع ال�شناعة 

بعيد،  حّد  اإىل  تعيق،  التي  العوامل  من  ال�شكني  والقطاع 

اإمكانيات الري.

يف   85 اىل  ي�شل  ما  العربية  املنطقة  يف  الزراعة  ت�شتنفد 

املياه  موارد  من  �شنوّيًا  مكعب(  مرت  بليون   218 )نحو  املئة 

الطبيعية املتوافرة، ت�شتهلك منها �شّت دول فقط )اجلزائر 
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201020302050

116927064

20754

1,400503389374

58332422

2,400876253

150201412

4,144956859

2,100875134

6,244926147

75,6102,3871,368907

93715111195

4,5031,065958963

83720712486

16,800823603508

98,6871,483958701

57,300706538464

64,5001,481965709

121,8001,062775635

11,670329268251

600947768

11,4003,2952,1921,609

29,000908773740

4,595438376363

57,265653539501

1,2001,6631,034706

300337238185

14,7001,575899521

16,2001,479862514

300,196840597474

وم�شر والعراق واملغرب وال�شودان و�شورية( حوايل 80 يف 

املئة )176.5 بليون مرت مكعب(، كما يّت�شح يف اجلدول 3.

وهذه البلدان بالذات حتظى بحواىل 85 يف املئة من اإجمايل 

املنزلية  باحتياجاتها  تفي  اأن  اأرادت  واإذا  امل�شتخدمة.  املياه 

املحافظة  مع  فقط،  ال�شكاين  النمو  ومواكبة  وال�شناعية 

على ثبات ال�شتهالك الزراعي وم�شتوى كفاءة الري بن�شبة 

اإيجابي  مائي  ر�شيد  اإىل  ت�شري  التقديرات  فاإن  املئة،  يف   40

مقداره 33 بليون مرت مكعب يف العام 2030 و 22 بليون مرت 

العام Sadik et al., 2011( 2050(. لكن حتى  مكعب يف 

موارد املياه املتجددة ون�صيب الفرداجلدول 2

موارد املياه الطبيعية

)ملي�ن مرت مكعب(

املعدل )مرت مكعب للفرد( البلد/ املنطقة

البحرين

الكويت

عمان

قطر

اململكة العربية ال�صعودية

االإمارات العربية املتحدة

جمل�ض التعاون اخلليجي

اليمن

جمل�ض التعاون زائداً اليمن

العراق

االأردن

لبنان

االأرا�صي الفل�صطينية املحتلة

�صورية

امل�صرق

م�صر

ال�صودان

وادي النيل

اجلزائر 

ليبيا

موريتانيا

املغرب

تون�ض

�صمال اأفريقيا

جزر القمر

جيبوتي

ال�صومال

القرن االأفريقي

البلدان العربية

امل�صدر: FAO, AQUASTAT; UN, 2011 وح�صابات امل�ؤّلف.
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40018024196

90048618396

13001,14426130

4002368156

23,70020,8567112,133

4,0003,32080600

30,70026,2228673,615

3,6003,27672252

34,30029,4989393,863

66,00052,1409,9003,960

90058536279

1,300780143377

16,80014,7846721,344

40018028192

85,40068,46910,7796,152

68,30058,7384,0985,464

37,10035,987371742

105,40094,7254,4696,206

6,2003,9688681,364

4,3003,569129602

1,6001,5043264

12,60010,9623781,260

2,9002,204319377

27,60022,2071,7263,667

----

----

3,3003,2671717

3,0003,2671717

256,000218,16617,93019,905

100.085.27.07.8

�ض ذلك الر�شيد املائي باأكمله لإنتاج احلبوب، وعلى  لو ُخ�شّ

طّن،  لكّل  مكّعب  مرت   1500 مبعّدل  للري  احلاجة  اأ�شا�ض 

فالكمية الإ�شافية التي ميكن اإنتاجها من احلبوب لن تتعّدى 

حوايل 22 مليون طن يف العام 2030 وحوايل 14 مليون طن 

على  بالقيا�ض  �شئيلتان  كّمّيتان  وهاتان   .2050 العام  يف 

الطلب املتوّقع على احلبوب يف هذه البلدان، حيث ميكن اأن 

مليون   119 واإىل   2030 العام  يف  طن  مليون   101 اإىل  ي�شل 

.)Sadik et al., 2011( 2050 طن يف العام

على الرغم من اأن التحليل اأعاله هو حتليل تقريبي، اإل اأنه 

يدل على اأن ندرة املياه يف املنطقة، اإىل جانب تدين كفاءة 

ا�شتخدامها، خ�شو�شًا يف الزراعة، وانخفا�ض ن�شبة اإنتاج 

�صحب املياه وا�صتخدامات موارد املياه الطبيعية )2009(اجلدول 3

املنازلال�صناعةالزراعةال�صحوبات البلد/ املنطقة

البحرين

الكويت

عمان

قطر

اململكة العربية ال�صعودية

االإمارات العربية املتحدة

جمل�ض التعاون اخلليجي

اليمن

جمل�ض التعاون زائداً اليمن

العراق

االأردن

لبنان

�صورية

االأرا�صي الفل�صطينية املحتلة

امل�صرق

م�صر

ال�صودان

وادي النيل

اجلزائر 

ليبيا

موريتانيا

املغرب

تون�ض

�صمال اأفريقيا

جزر القمر

جيبوتي

ال�صومال

القرن االأفريقي

جمموع البلدان العربية

الن�صبة املئوية

ملي�ن مرت مكعب

امل�صدر: World Bank, 2012a وح�صابات امل�ؤّلف.
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املحا�شيل ب�شكل عام، خ�شو�شًا احلبوب، ت�شّكل �شعوبات 

جّمة تعرت�ض �شبيل الكتفاء الذاتي الغذائي. وي�شري تقرير 

اخلا�شة  التحّديات  اإىل   )Bank et al., 2009  World(

باملياه  املتعّلقة  للقيود  نتيجة  العربية  البلدان  يف  بالزراعة 

يف   75 من  يقرب  ما  ت�شتخدم  العربية  فالدول  والأرا�شي. 

املئة من موارد املياه املتجّددة القابلة لال�شتغالل مقارنًة مبا 

بني 1 و30 يف املئة يف مناطق اأخرى. ونالحظ اأن امل�شادر 

غري املتجّددة، كاملياه اجلوفية الأحفورية، ُت�شتنفد بالرغم 

من المكانات ال�شئيلة اأو عدمها لتحقيق زيادة م�شتدامة 

يف ا�شتخدام املياه يف معظم البلدان العربية. عالوًة على 

الزراعية  والأرا�شي  للزراعة  ال�شاحلة  الأرا�شي  فاإن  ذلك، 

بني  �شنوّيًا  املئة  يف   1.7 ن�شبة  بزيادة  عت  تو�شّ قد  الدائمة 

بلغت  )حيث  ال�شودان  با�شتثناء   ،2005 و   1995 العامني 

قد  العاملية  الزيادة  ن�شبة  فاإن  املقابل،  ويف  املئة(.  يف   6.7

والأرا�شي،  املياه  قيود  اإىل  وبالإ�شافة  املئة.  يف   2.3 بلغت 

فاإن منّو ن�شبة اإنتاج احلبوب يف البلدان العربية قد تخّلف 

عن �شائر العامل حيث اإن متو�شط الزيادة بلغ 14.5 يف املئة 

يف   21.5 م�شتوى  مع  باملقارنة   2007  –  1990 الفرتة  يف 

املئة عامليًا )World Bank et al., 2009(. وتزداد �شورة 

العربي �شبابّية حني  العامل  الذاتي يف  احتمالت الكتفاء 

القدرة  عجز  اأو  البيئي  العجز  تفاقم  احل�شبان  يف  يدخل 

عن  النظر  ب�شرف  الزراعية،  الأرا�شي  يف  البيولوجية 

تاأثريات تغرّي املناخ.

ج- الب�صمة الزراعية

املوارد  على  بالغة  تاأثريات  توؤّثر  اأن  للزراعة  ميكن 

اإعادة  على  وقدراتها  واملياه  الأرا�شي  خ�شو�شًا  الطبيعية، 
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على  الزراعة،  وحتظى  الزمن.  مّر  على  خدماتها  جتديد 

الإن�شان  ا�شتخدام  يف  الأكرب  بالن�شيب  العاملي،  ال�شعيد 

لالأر�ض واملياه، وهي ذات تاأثري عميق على البيئة الأو�شع 

امل�شدر  هو  وهذا  احليوانية،  والرثوة  املحا�شيل  اإنتاج  عرب 

لالحتبا�ض  امل�شّببة  والغازات  املياه  لتلّوث  الأ�شا�شي 

ذلك  عن  وف�شاًل  البيولوجي.  التنّوع  ونق�ض  احلراري 

نتيجًة  ا�شتمراريتها  اأ�ش�ض  بتقوي�ض  تهّدد  الزراعة  فاإن 

املياه  ا�شتخراج  يف  والإفراط  ح  والتملُّ الأرا�شي  لتدهور 

 FAO,( واملوا�شي  املحا�شيل  يف  اجليني  التنّوع  واإنقا�ض 

على  العربية،  املنطقة  يف  الزراعة  كانت  ولطاملا   .)2002
اإىل  اأو�شلتها  م�شّوهة  ل�شيا�شات  خا�شعة  عقود،  مدى 

و�شعها احلايل املحفوف باملخاطر. وقد اأدى ا�شتمرار عدم 

النظم  وبحماية  املياه  وموارد  الأرا�شي  ب�شالمة  الكرتاث 

الإيكولوجية اإىل اجنراف الرتبة وتدهور الأرا�شي والتمّلح 

اإىل  وبالتايل  املياه،  وتلّوث  اجلوفية  املياه  طبقات  ون�شوب 

احلد من قدرة الأرا�شي واملياه على اإعادة جتديد خدماتها 

عرب الزمن.

اإن عدم القدرة على اإدخال هذه التكاليف كعنا�شر اأ�شا�شية 

يف  املبالغة  اإىل  اأدى  قد  الزراعي  الإجمايل  املحلي  الناجت  يف 

رفاه  يف  امل�شاهمة  على  للزراعة  احلقيقية  القدرة  تقدير 

غري  بطرق  للري  نتيجة  الأرا�شي  تتدهور  فمثاًل،  الأمم. 

وقطع  الرعي  يف  والإفراط  مة  املنظَّ غري  والزراعة  فّعالة 

وهذا  املياه،  موارد  اإدارة  و�شوء  الوقود  اأجل  من  الأ�شجار 

البيولوجية  الإنتاجية  القدرة  ا�شتنزاف  اإىل  يوؤدي  بدوره 

الدقيقة  البيانات  توافر  عدم  من  الرغم  وعلى  لالأرا�شي. 

 )Sarraf, 2004( حول م�شادر التدهور فاإن درا�شة �شراف

قد اأبرزت تقديرات بح�شب حجم التكاليف ال�شنوية لتدهور 
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الأرا�شي، وهي تعك�ض التاأثريات القت�شادية يف �شتة بلدان 

عربية، كما نرى يف ال�شكل 2.

تفر�ض تاأثريات الزراعة الأو�شع على البيئة، ومنها الت�شّحر 

املياه  وتلّوث  اجلوفية  املياه  طبقات  ون�شوب  الغابات  واإزالة 

ونق�ض التنّوع البيولوجي، تكاليف اإ�شافية تتجاوز التكاليف 

التدهور  تكاليف  ت�شّكل  فمثاًل،  الأرا�شي.  لتدهور  املقّدرة 

الإجمايل،  املحلي  الناجت  من  كبريًا  جزءًا  املقّدرة  البيئي 

البيئية  التاأثريات  اإهمال  وا�شتمرار   .3 ال�شكل  يف  يبدو  كما 

لالأرا�شي  املدى  البعيدة  الإنتاجية  املقدرة  على  للزراعة 

اإىل  املطاف  نهاية  يف  يوؤدي  املتجّددة  املياه  موارد  وجتديد 

زيادة تفاقم اأو�شاع الزراعة يف املنطقة العربية.

1- ب�صمة االأرا�صي الزراعية

تت�شمن الدرا�شة التي اأعّدتها ال�شبكة العاملية للب�شمة البيئية 

للتقرير ال�شنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية )اأفد( لعام 

2012 حول الب�شمة البيئية للدول العربية عر�شًا لقيود املوارد 

للطبيعة.  التجديدية  القدرة  زاوية  من  العربية  البلدان  يف 

والطلب  البيولوجية(  )القدرة  الطبيعة  قدرة  عن  وُيعربَّ 

الأرا�شي  مب�شاحات  )الب�شمة(  القدرة  هذه  على  الب�شري 

الإنتاجية  معّدل  ُيقا�ض  بحيث  بيولوجّيًا  املنِتجة  والبحار 

العاملية بوحدة عامة، هي الهكتار العاملي، مّما ي�شمح باإجراء 

املناطق  نات  مكوِّ وت�شمل  البلدان.  خمتلف  بني  مقارنات 

الزراعية  الأرا�شي  الأ�شا�شية:  عنا�شرها  اأو  بيولوجّيًا  املنِتجة 

والداخلية  البحرية  الأ�شماك  وم�شائد  والغابات  واملراعي 

1.5

1

0.5

0

تكاليف االأ�صرار ال�صنوية من تدهور االأرا�صيال�صكل 2

الن�صبة من الناجت املحلي الإجمايل )ن�صبة مئ�ية(

مالحظة: تع�د تقديرات اجلزائر وم�رص وت�ن�س اإىل العام 1999، ولبنان واملغرب اإىل العام 2000، و�ص�رية اىل العام 2001.

Sarraf, 2004 :امل�صدر

املغربتون�ضلبنان�صوريةم�صراجلزائر
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GFN/( واأرا�شي امت�شا�ض الكربون واأرا�شي البنية التحتية

.)AFED, 2012

وب�شرف النظر عن اأوجه الت�شور يف تقدير ح�شابات الب�شمة 

البيئية كا�شتثناء الب�شمات املائية، خ�شو�شًا من �شمن عن�شر 

الأرا�شي الزراعية، فاإن التقرير املذكور ُيظهر ات�شاع الفجوة، 

البيئية  املوارد  على  ال�شكان  طلب  بني  العربية،  البلدان  يف 

الدرا�شة،  ت�شري  اإذ  املتوافرة.  املحلية  البيولوجية  والقدرة 

للدول  البيئية  الب�شمة  اأن  اإىل   ،2008 العام  لبيانات  وفقًا 

ط يبلغ 2.1 هكتار عاملي للفرد تتجاوز �شعفي  العربية مبتو�شّ

للفرد.  عاملي  هكتار   0.9 تتعدى  ل  التي  البيولوجية  القدرة 

60 يف  البيولوجية للفرد قد تراجع  القدرة  واإذا كان متو�شط 

ال�شكان  عدد  زيادة  ب�شبب   ،2008 و   1961 العامني  بني  املئة 

بثالثة اأ�شعاف ون�شف بالدرجة الأوىل، فاإن اإجمايل القدرة 

 42 بن�شبة  ارتفع  قد  العربية،  املنطقة  اأنحاء  يف  البيولوجية، 

اإىل  الأّول،  املقام  يف  عائد،  وذلك  نف�شها،  الفرتة  يف  املئة  يف 

عن�شر  ظّل  وقد  الزراعية.  امُلدخالت  وتكثيف  الري  تزايد 

الأرا�شي الزراعية يف القدرة البيولوجية كما كان تقريبًا منذ 

العام 1961، اأي يف حدود 0.3 هكتار عاملي للفرد. وهذا يعني 

النمو  واكبت  قد  الزراعية  لالأرا�شي  البيولوجية  القدرة  اأن 

اأن  ُي�شتبعد  اأمر  وهذا  املنطقة،  يف  ال�شكان  عدد  يف  ال�شريع 

يظّل �شائدًا يف امل�شتقبل نظرًا لتزايد ال�شغوط، مبا مل ي�شبق 

.)GFN/AFED, 2012( له مثيل، على موارد املياه النادرة

املحا�شيل  لإنتاج  الزراعية  الأرا�شي  توافر  جّدًا  املهم  من 

الأرا�شي.  هذه  اإنتاجية  هو  ذلك  من  الأهم  اأن  اإّل  الغذائية، 

لعدد  حملّيًا  الغذاء  احتياجات  بتوفري  الأمر  تعلق  ما  واإذا 

املحافظة  مع  عاملّيًا  مناِف�شة  باأ�شعار  ال�شكان  من  متزايد 

املوارد  ا�شتهالك  يكون  اأن  فينبغي  الأرا�شي،  ا�شتدامة  على 

املتوافرة اأدنى مّما ميكن اأن تزّوده الطبيعة.

ت�شّكل الأرا�شي الزراعية اأحد الأنواع ال�شتة املنِتجة بيولوجّيًا 

حول  البيئية  للب�شمة  العاملية  ال�شبكة  درا�شة  يف  املعتمدة 

 .)GFN/AFED, 2012( الب�شمة البيئية يف الدول العربية

الب�شمة  يف  الزراعية  الأرا�شي  عن�شر   4 اجلدول  يف  ويظهر 

البيئية والقدرة البيولوجية يف البلدان العربية يف العامني 

للب�شمة  العاملية  ال�شبكة  درا�شة  حّددته  كما   2008 و   1961

البيئية.

يّت�شح من اجلدول 4 اأن البلدان العربية ت�شتهلك، منذ العام 

1961، من موارد الأرا�شي الزراعية اأكرث بكثري مما ت�شتطيع 

قدرتها البيولوجية توفريه. وهناك تباينات كبرية بني البلدان 

ويف  الزراعية  لأرا�شيها  البيولوجية  القدرات  يف  العربية 

بني  كبري  فارق  من  تعاين  جميعًا  اأنها  اإّل  البيئية،  ب�شماتها 

ن�صبة مئوية من الناجت املحلي االإجمايل

World Bank 2012b امل�صدر: مقتب�س من

ال�صكل 3
من  مئوية  ن�صبة  يعادل  مبا  البيئي  التدهور  تكاليف 

الناجت املحلي االإجمايل

0246

تون�ض

االأردن

�صورية

اجلزائر

املغرب
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القدرة البيولوجية والب�شمة البيئية وفق قيا�شهما مب�شاحات 

كانت   2008 العام  يف  فمثاًل،  للفرد.  عاملّيًا  املنِتجة  الأرا�شي 

الب�شمة البيئية للفرد يف كل من البحرين وجيبوتي والأردن 

والكويت وعمان وقطر واململكة العربية ال�شعودية والإمارات 

بعّدة  للفرد  البيولوجية  قدرتها  من  اأكرب  املتحدة  العربية 

اأ�شعاف. وقد حافظت القدرة البيولوجية لالأرا�شي الزراعية 

حوايل  عند  تقريبًا،  نف�شه  امل�شتوى  على  العربية  املنطقة  يف 

وذلك   ،2008  –  1961 الفرتة  يف  للفرد،  عاملي  هكتار   0.30

على الرغم من زيادة ال�شكان بحوايل 250 يف املئة يف الفرتة 

ب�شكل  البيولوجية،  القدرة  زيادة  اإىل  ذلك  ويعود  نف�شها. 

ل  اأنه  ومع  الإنتاجية.  وزيادة  الأرا�شي  لتو�شع  نتيجة  عام، 

للري،  امل�شحوبة  املياه  موارد  لدور  كّمّي  تقدير  اإجراء  ميكن 

ما  امل�شحوبة،  املياه  جممل  من  املئة  يف   85 اإىل  ت�شل  والتي 

كان من املمكن زيادة الإنتاجية يف منطقة ي�شودها اجلفاف 

ب�شكل عام من دون التو�شع يف الري. والواقع اأن الإفراط يف 

ا�شتخراج املياه اجلوفية من اأجل الري قد ا�شتنفد تلك املوارد 

املائية يف بع�ض البلدان العربية.

البيولوجية  والقدرة  البيئية  الب�شمة  �شورة  تختلف  ول 

عن  كثريًا  الإقليمي  حتت  امل�شتوى  على  الزراعية  لالأرا�شي 

ال�شورة على م�شتوى البلدان، ول تزال ثمة تباينات �شا�شعة 

 .4 اجلدول  يف  يّت�شح  كما  الإقليمية  دون  املجموعات  بني 

للفرد،  الزراعية  لالأرا�شي  البيولوجية  القدرة  يف  فالعجز 

جمل�ض  دول  يف  م�شتوياته  اأعلى  �شّجل   ،2008 العام  يف 

عاملي،  هكتار   0.70 حوايل  بلغ  حيث  اخلليجي  التعاون 

وو�شل اإىل 0.22 هكتار عاملي يف امل�شرق و 0.16 هكتار عاملي 

يف وادي النيل و 0.30 هكتار عاملي يف �شمال اأفريقيا و 0.12 

القدرة  عجز  اأن  حني  ويف  الأفريقي.  القرن  يف  عاملي  هكتار 

ارتفع  قد  العربية  البلدان  يف  الزراعية  لالأرا�شي  البيولوجية 

العام  يف  للفرد  عاملي  هكتار   0.14 حوايل  من  ملحوظ  ب�شكل 

1961 اإىل حوايل 0.26 هكتار عاملي للفرد يف العام 2008، كما 

البيئية  البيولوجية والب�شمة  القدرة  4، فاإن  ال�شكل  يبدو يف 

لالأرا�شي الزراعية، على ال�شعيد العاملي، قد ظاّل متوازنني 

يف الفرتة 1961 – 2008، وهذا ما يظهر وا�شحًا يف ال�شكل 5.

القدرة  يف  الزراعية  الأرا�شي  عن�شر  ح�شة  �شّكلت 

يف   3.2 ن�شبة  للفرد،  عاملي  هكتار   0.3 البالغة  البيولوجية، 

املنطقة  يف  البيولوجية  القدرة  متو�شط  اإجمايل  من  املئة 

الب�صمة البيئية والقدرة البيولوجية للأرا�صي الزراعية يف البلدان العربية، 1961 – 2008ال�صكل 4
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العربية يف العام 2008، باملقارنة مع املتو�شط العاملي البالغ 

ة عن�شر الأرا�شي الزراعية  31.7 يف املئة. ويف حني اأن ح�شّ

تكون  تكاد  العربية  البلدان  يف  البيولوجية  القدرة  يف 

الزراعية  الأرا�شي  عن�شر  فاإن  العاملية،  للح�شة  مطابقة 

عن�شر  تخّطى  قد  العاملي  امل�شتوى  على  البيئية  الب�شمة  يف 

الأرا�شي الزراعية يف القدرة البيولوجية مبقدار 3.5 يف املئة 

اإىل  العربية  البلدان  يف  املقابلة  الزيادة  و�شلت  بينما  فقط، 

على  الطلب  اأن  يعني  مّما   )4 )اجلدول  املئة  يف   90 حوايل 

العربية  املنطقة  يف  الزراعية  لالأرا�شي  البيولوجية  القدرة 

يوازي تقريبًا �شعفي القدرة املتوافرة. 

2- الب�صمة املائية

بني  كبرية  بدرجات  للفرد  املياه  توافر  م�شتويات  تتفاوت 

بلدان املنطقة العربية، ويظّل ن�شيب الفرد منخف�شًا، وذلك 

ناجم، بالدرجة الأوىل، عن مناخ املنطقة ال�شحراوي وارتفاع 

من  املئة  يف   85 حوايل  الزراعة  وت�شتهلك  ال�شكاين.  النمّو 

جممل ا�شتخدامات املياه وحوايل 73 يف املئة من موارد املياه 

الطبيعية املتوافرة، كما يظهر يف اجلدول 5، وهذا ما ي�شكل 

بيانات  وتدّل  املنطقة.  يف  املياه  موارد  على  �شديدًا  �شغطًا 

�شحب املياه على �شّدة الإجهاد الذي تتعر�ض له موارد املياه 

العذبة يف معظم البالد العربية ح�شبما يّت�شح من معّدلت 

ال�شحب لكافة ال�شتخدامات والتي تتجاوز 90 يف املئة يف 11 

بلدًا، يف حني يبلغ املعّدل الإقليمي حوايل 86 يف املئة.

اإن هذا ال�شحب املرتفع من املياه العذبة للزراعة يف �شبع دول 

عربية )اجلدول 5( والتي تتجاوز، اإىل حّد بعيد، موارد املياه 

املتجّددة ال�شنوية لديها، تدّل على العتماد ال�شديد على املياه 

اجلوفية الأحفورية وعلى �شرعة ن�شوب موارد املياه املتجّددة 

معّدلت  ا�شتنزفت  ولقد  �شواء.  حّد  على  املتجّددة،  وغري 

اخلليجي  التعاون  جمل�ض  بلدان  يف  املرتفعة  املياه  �شحب 

البلدان  هذه  يف  ولي�ض  اجلوفية.  مياهها  موارد  وليبيا 

املروية، ف�شاًل عن تلبية  الأرا�شي  اإمكانيات لزيادة م�شاحات 

اإجهاد  اأدى  فمثاًل،  احلالية.  امل�شاحات  يف  الري  على  الطلب 

خالل  ال�شعودية،  العربية  اململكة  يف  اجلوفية  املياه  موارد 

ال�شنوات املن�شرمة، اإىل تخفي�ض م�شاحة الأرا�شي اخلا�شعة 

لزراعة احلبوب من حوايل 1.12 مليون هكتار يف الفرتة 1990 

– 1992 اإىل حوايل 317.4 األف هكتار يف الفرتة 2008 – 2010 

الب�صمة البيئية والقدرة البيولوجية للأرا�صي الزراعية العاملية، 1961 – 2008ال�صكل 5
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عربية، املو�شحة يف ال�شكل 6، ترتاوح ما بني 1.2 يف املئة من 

الأردن.  يف  املئة  يف  و2.1  تون�ض  يف  الإجمايل  املحلي  الناجت 

اإىل  القريب،  املدى  يف  املياه،  �شحب  يف  الإفراط  يوؤدي  وقد 

زيادة الناجت املحلي الإجمايل، لكن املبالغة يف ال�شّخ من هذه 

املياه قد توؤّثر �شلبًا، يف املدى البعيد، على راأ�ض املال الطبيعي 

اأو الرثوة الطبيعية للبلد )FutureWater, 2011(، علمًا باأن 

قرارًا   ،2008 العام  يف  اّتخذت،  الدولة  اإن  كما   .)1 )اجلدول 

ال�شديدة  املحا�شيل  زراعة  عن  التدريجي  بالتوقف  يق�شي 

.)FAO, 2012( 2016 ال�شتهالك للمياه بحلول العام

جّدًا.  باهظة  املياه  �شحب  يف  الإفراط  تكاليف  تكون  قد 

بلدان  اأربعة  يف  اجلوفية  املياه  لن�شوب  ال�شنوية  فالكلفة 

19612008
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امل�صرق

م�صر

ال�صودان

وادي النيل

اجلزائر 

ليبيا

موريتانيا

املغرب

تون�ض

�صمال اأفريقيا

جزر القمر

جيبوتي

ال�صومال

القرن االأفريقي

املعدل االقليمي

هذه الرثوة ل غنى عنها لرفاهية اأي بلد ولتنميته امل�شتدامة.

يف درا�شة اأعّدتها �شبكة الب�شمة املائية حول الب�شمات املائية 

بح�شب  الوطني  ال�شعيد  على  وال�شتهالك  لالإنتاج  العاملية 

البلدان، ُوجد اأن متو�شط الب�شمة املائية لال�شتهالك الوطني، 

يف معظم البلدلن العربية، يفوق كثريًا املتو�شط العاملي البالغ 

1385 مرتًا مكعبًا للفرد يف العام. وي�شّكل العن�شر اخلارجي 

الأردن  من  كل  يف  املائية  الب�شمة  من  املئة  يف   50 من  اأكرث 

والكويت ولبنان وليبيا واململكة العربية ال�شعودية والإمارات 

 90 و  ليبيا  يف  املئة  يف   65 اإىل  ي�شل  حيث  املتحدة،  العربية 

 ،)Mekonnen and Hoekstra, 2011( يف املئة يف الكويت

،،، ي�شري اإىل مزيد من العتماد على ا�شترياد ال�شلع ال�شديدة 
ال�شتهالك للماء اأو املياه الفرتا�شية.

يلعب الري و�شايف ا�شترياد الأغذية دورًا رئي�شيًا يف م�شتويات 

ارتفاع  عوامل  اأهم  ومن  العربية.  البلدان  يف  املائية  الب�شمة 

كفاءة  م�شتويات  انخفا�ض  العربية  البلدان  يف  املائية  الب�شمة 

 ،)AOAD, 2007(  )%35( املياه  واإنتاجية   )%40( الري 

بالإ�شافة اإىل ارتفاع م�شتويات ا�شترياد احلبوب.

ُي�شار اإىل اأن ارتفاع ب�شمة الأرا�شي الزراعية والب�شمة املائية 

وال�شيا�شات  ال�شكاين  بالنمو  مدفوعًا  العربية،  البلدان  يف 

واملمار�شات الزراعية ال�شابقة، يهّدد بتقوي�ض قدرة الأنظمة 

الإيكولوجية يف الأرا�شي واملياه على اإعادة التجديد والوفاء 

العربية  البلدان  اأن  الوا�شح  ومن  امل�شتقبل.  يف  بالطلبات 

ومتابعة  واملياه  الأرا�شي  م�شائل  معاجلة  اإىل  ما�شة  بحاجة 

اخليارات امُلف�شية اإىل ا�شتدامة الزراعة.

III.  خيارات اال�ستدامة الزراعية

حرج  و�شع  اإىل  العربية  البلدان  يف  الزراعي  القطاع  و�شل 

وزنًا  ُتِقم  مل  التي  واملمار�شات  ال�شابقة  ال�شيا�شات  عن  ناجم 

للمحافظة على التوازن بني اإمدادات الطبيعة من الأرا�شي 

وما  املوارد.  هذه  ل�شتهالك  احلالية  وامل�شتويات  واملياه 

البعيد،  املدى  على  العواقب،  فاإن  التوّجه،  هذا  ل  يتبدَّ مل 

�شتكون قامتة. فثّمة حاجة لطريقة جديدة لالإنتاج الزراعي 

مبنية على ال�شيا�شات واملمار�شات التي حتافظ على �شالمة 

الذاتي  الكتفاء  تعزيز  خيارات  متابعة  مع  الزراعية  املوارد 

يف   اخليارات  لبع�ض  ا�شتعرا�ض  يلي  ما  ويف  الغذائي. 

ال�شيا�شات والتدابري.

اأ- القدرة البيولوجية للطبيعة

حول  القرار  ّناع  و�شُ ال�شيا�شات  وا�شعي  توعية  زيادة  ينبغي 

اجلدول 5
العذبة  املياه  موارد  من  لل�صحب  املئوية  الن�صبة 

ال�صنوية يف البلدان العربية

344.8155

4,500.02,500

92.382

689.6407

987.5869

2,666.62,213

740.0633

171.9156

549.3472

8769

96.162

28.917

100.088

47.822

87.069

119.0103

57.556

86.578

53.134

716.7595

14.013

43.438

63.348

48.239

--

--

2323

2323

85.773

كافة اال�صتخدامات 

)%(

اال�صتخدامات الزراعية 

)%(

امل�صدر: اجلدول 2، اجلدول 3

اأو  لالأر�ض  البيولوجية  للقدرة  بالن�شبة  ال�شتدامة  حدود 

الهبات الطبيعية املتوّزعة، من غري ت�شاٍو، بني مناطق العامل 

وبلدانه. ُي�شار بهذا ال�شدد اإىل اأن املنطقة العربية هي املنطقة 

احليوية  الأهمّية  ذات  املتجّددة  املياه  موارد  حيازة  يف  الأفقر 

فهم  هناك  يكون  اأن  وينبغي  عي�شه.  ورفاه  الإن�شان  لبقاء 

البيئة  على  املياه  موارد  ا�شتغالل  يف  الإفراط  لعواقب  اأف�شل 
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الأرا�شي  يف  الإيكولوجية  للنظم  التجديدّية  القدرة  وعلى 

واملياه، واأن ُيرتجم ذلك اإىل نتائج على الأر�ض. كما يجب، يف 

املقام الأول، اعتبار موارد الأرا�شي واملياه كاأ�شول اقت�شادية 

يتم توزيعها وا�شتخدامها باأق�شى درجات الكفاءة.

من  للطبيعة  البيولوجية  الإنتاجية  القدرة  �شيانة  حتتاج 

ال�شيا�شات  من  جمموعة  اإىل  الالزمة  اخلدمات  توفري  اأجل 

التنمية  اإىل  توؤدي  التي  والبيئية  والجتماعية  القت�شادية 

العامل  يف  احلالية  الزراعية  املمار�شات  ولي�شت  امل�شتدامة. 

هي  بل  فح�شب،  كبري  حّد  اإىل  وموؤذية  فّعالة  غري  العربي 

اأي�شًا ت�شتنزف راأ�ض املال الطبيعي من دون اعتبار للتكاليف 

املرتّتبة على ا�شتمرار تدهور موارد املياه والأرا�شي وعواقب 

ذلك على ال�شتدامة الزراعية. 

الآخذة  البيولوجية  الأر�ض  قدرة  ب�شاأن  للمخاوف  ونتيجًة 

يف الن�شوب والناجمة عن اأمناط التنمية احلالية، برزت اآراء 

والتنمية  للبيئة  العربي  املنتدى  عر�شه  بدياًل  منوذجًا  توؤيد 

)اأفد( يف تقريره ال�شنوي لعام 2011 "القت�شاد الأخ�شر يف 

وفقًا للتقرير "يعطي القت�شاد الأخ�شر  عامل عربي متغري". 

قيمة لراأ�ض املال الطبيعي، مّما ي�شمح باأخذ الآثار اخلارجية 

لالأن�شطة الب�شرية بعني العتبار يف عملية اتخاذ القرارات، 

على اأمل حتقيق التنمية القت�شادية من دون تخّطي احلدود 

الأو�شاع  على  �شلبًا  التاأثري  اأو  البيئية  لالأنظمة  الإيكولوجّية 

الجتماعية" )AFED, 2011(. وي�شري تقرير للبنك الدويل 

فح�شب،  م�شتدامة  غري  لي�شت  احلالية  النمّو  اأمناط  اأن  اإىل 

التقرير  ويدعو  درجة.  اأق�شى  اإىل  فّعالة  غري  اأي�شًا  هي  واإمّنا 

التنمية  اأركان  على  املرتكز  ال�شامل  الأخ�شر  النمّو  اإىل 

امل�شتدامة الثالثة، وهي ال�شتدامة القت�شادية والجتماعية 

.)World Bank, 2012b( والبيئية

ب- كفاءة الري

كثريًا  تفوق  مبعّدلت  للري  املياه  العربية  البلدان  ت�شحب 

متطّلبات  وُتعترب  املحا�شيل.  لزراعة  الالزمة  املقادير 

اأجل  املياه من  مياه الري، يف �شيغة ن�شبة مئوية ل�شحب 

يف   28 الن�شبة  هذه  بلغت  املياه.  لكفاءة  مقيا�شًا  الزراعة، 

 2000 العام  يف  تون�ض،  يف  املئة  يف  و54  العراق  يف  املئة 

اأّن  على  امل�شتويات  هذه  وتدّل   .)FAO, AQUASTAT(

اأّن  اإّل  هدرًا.  تذهب  املتطّلبات  عن  زيادًة  امل�شتخدمة  املياه 

ال�شتخدام  لإعادة  يتوافر  اأن  ميكن  املهدورة  املياه  بع�ض 

املياه  تغذية  لإعادة  اأو  الأنهار  اإىل  عائدة  كتدّفقات 

يف  الري  كفاءة  متو�شط  �شوء  وعلى  ذلك،  ومع  اجلوفية. 

املنطقة العربية البالغ 40 يف املئة، ثّمة احتمالت معقولة 

الكتفاء  يف  ملحوظ  ب�شكل  ت�شاهم  اأن  ميكن  للتح�شني 

تكاليف ن�صوب املياه اجلوفية يف بلدان عربية خمتارة كن�صبة مئوية من الناجت املحلي االإجمايلال�صكل 6

الن�صبة من الناجت املحلي الإجمايل )%(

2.5

2

1.5

1

0.5

0

 World Bank, 2011 :امل�صدر

االأردناليمنم�صرتون�ض
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املنطقة.  يف  املياه  ندرة  تفاقم  ظّل  يف  الغذائي  الذاتي 

البنية  وحتديث  بتطوير  املياه  فقدان  من  احلّد  فاإّن  وهكذا 

املياه  من  كبرية  كمّيات  يوّفر  اأن  ميكن  الري  ملياه  التحتية 

تكاليف  يف  وفرًا  عينه،  الوقت  يف  ويحّقق،  الري  لزيادة 

كفاءة  رفع  اأّن  ُقّدر  ولقد  املياه.  �شّخ  باإعادة  ذلك  و  الطاقة 

الري من 40 يف املئة اإىل 70 يف املئة يف �شتة بلدان عربية 

و�شورية(  وال�شودان  واملغرب  والعراق  وم�شر  )اجلزائر 

طن  مليون   35 لإنتاج  يكفي  ما  املياه  من  يوّفر  اأن  ميكن 

ال�شترياد  �شيخّف�ض  مّما   ،2030 العام  يف  احلبوب،  من 

املنطقة  يف  املدفوعات  ميزان  على  ال�شغوط  من  ويخّفف 

.)al., 2011 et Sadik(

ج- اإنتاجية املحا�صيل

الذاتي  الكتفاء  تعزيز  يف  اأ�شا�شي  اأمر  املحا�شيل  اإنتاجية 

�شتينّيات  يف  اخل�شراء  الثورة  عماد  كانت  ولقد  الغذائي. 

نة  املح�شّ الرّي  �شبل  اعتمادها  اأّدى  التي  الع�شرين،  القرن 

ا�شتخدام  اإىل  بالإ�شافة  الإنتاج،  عالية  النباتات  واأ�شناف 

اإنتاجية احلبوب  اإىل تعزيز  الأ�شمدة الكيميائية واملبيدات، 

واإنقاذ ماليني النا�ض يف اآ�شيا من الوقوع �شحية اجلوع.

منوذج  ا�شتدامة  حتقيق  هذه،  اأيامنا  يف  ممكنًا،  يعد  مل 

تاأثريات  ب�شبب  �شك  مو�شع  اأ�شبحت  التي  اخل�شراء  الثورة 

لكن  وتلّوثها.  اجلوفية  املياه  ل�شتنزاف  اخلارجية  العوامل 

اأمام الدول العربية فر�شة اعتماد �شيغة جديدة من الثورة 

اخل�شراء مبنية على اأ�شا�ض "الزراعة اخل�شراء" اأو الزراعة 

اإنها فر�شة تقوم على ا�شتخدام املعرفة واخلربة  امل�شتدامة. 

التجديدّية  القدرة  �شيانة  اأجل  من  امل�شتفادة  والدرو�ض 

ملوارد املياه والأرا�شي.

الذاتي  الكتفاء  حتقيق  احتمالت  تعيق  عوامل  ثّمة  لكن 

ال�شكاين  النمو  هي  العربية،  املنطقة  يف  احلبوب  يف 

حت�شني  باأن  علمًا  املياه،  موارد  وندرة  الأرا�شي  وحمدودية 

الذاتي  الكتفاء  لتعزيز  اأ�شا�شي  اأمر  املحا�شيل  اإنتاجية 

توقعات  اإىل  وا�شتنادًا  احلبوب.  يف  وخ�شو�شًا  الغذائي، 

اأن ي�شل اىل 503 ماليني ن�شمة  النمّو ال�شكاين التي يتوقع 

�شنة 2030 و633 مليونًا �شنة 2050، واإنتاج احلبوب البالغ 50 

الفرد  مليون طن عام 2010 )اجلدول 1( ومعدل ا�شتهالك 

البالغ 300 كيلوغرام، حتتاج املنطقة اىل زيادة انتاج احلبوب 

�شنة  طن  مليون  و140   2030 �شنة  طن  مليون   101 مبعدل 

اإنتاج  زيادة  احتمالت  وتعتمد  الطلب.  لتلبية  وذلك   2050

احلبوب، اإىل حّد بعيد، على حت�شني م�شتوى غلة الزراعة 

.
)1(

املروية والزراعة املطرية، على حّد �شواء

يف  للحبوب  اإنتاجًا  الأكرث  ال�شتة  البلدان  متّكنت  اإذا  اأما 

املنطقة العربية )اجلزائر وم�شر والعراق واملغرب وال�شودان 

و417   2030 �شنة  مليونًا   337 يبلغ  �شكان  بعدد  و�شورية( 

مليونًا �شنة UN, 2011( 2050(، من زيادة معدل اإنتاجيتها 

من احلبوب ليوازي املعدل العاملي )اجلدول 1( فاإّن اإجمايل 

 87 حوايل  اإىل  ي�شل  �شوف  احلبوب  من  البلدان  هذه  انتاج 

البلدان  هذه  يف  الري  كفاءة  حت�شني  اأن  كما  طن.  مليون 

من 40 يف املئة اىل 70 يف املئة من �شاأنه اأن يوفر مياهًا تكفي 
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 Sadik( احلبوب  من  طن  مليون   35 مقداره  اإ�شايف  لنتاج 

et al., 2011(. وهكذا، فاإن زيادة النتاجية وحت�شني كفاءة 
يف  لال�شتهالك  املتاحة  احلبوب  كمية  يرفعا  اأن  ميكن  الري 

يكفي  ما  اأي  طن،  مليون   122 اإىل  فقط  ال�شتة  البلدان  هذه 

فائ�ض  مع   2030 �شنة  احلبوب  من  �شكانها  طلب  لتلبية 

يف  باحلبوب  العربية  املنطقة  عجز  من  املئة  يف   21 يغطي 

ال�شنة نف�شها.

تغرّي  بتاأثريات  املتعّلقة  العتبارات  مراعاة  ينبغي  ولكن 

املناخ  تغرّي  اأن  ُيعتقد  فمثاًل  املحا�شيل.  اإنتاجّية  على  املناخ 

الإنتاجّية  يف  تدّنيًا   2030 العام  يف  م�شر  يف  ي�شّبب  �شوف 

وال�شعري  املئة،  يف   11 مبعّدل  للرز  بالن�شبة  )طن/فدان( 

18 يف املئة، والذرة 19 يف املئة، والقمح 18 يف املئة، قيا�شًا 

على �شنة الأ�شا�ض )AOAD, 2010b(. وقد حّذر الباحثون 

يف  املطرية  الزراعة  على  املناخ  لتغري  اخلِطرة  العواقب  من 

اإنتاج  تقّلب  يزداد  اأن  املتوّقع  من  لأّنه  ذلك  العربية،  البلدان 

اإذ  تناُزلّيًا،  اجتاهه  مع  الزمن،  مرور  مع  املطرّية  املزروعات 

البلدان  يف  املئة  يف   20 يوازي  اإجمايل  مبعّدل  �شينخف�ض 

اجلزائر  يف  املئة  يف   40 اإىل  ي�شل  ومعّدل  عمومًا،  العربية 

واملغرب )World Bank et al., 2009(. ولعل هذا الهبوط 

تعرت�ض  التي  الإ�شافية  التحّديات  ج�شامة  عن  يعرّب  احلاد 

ويربز  العربية  البلدان  يف  الغذائي  الذاتي  الكتفاء  �شبيل 

احلاجة لتدابري للتكّيف من اأجل تخفي�ض انعكا�شات تغرّي 

ا�شتمرارية  على  واملحافظة  ممكن  حّد  اأق�شى  اإىل  املناخ 

الزراعة املطرية.

اأي�شًا ت�شاهم  اآثار تغري املناخ، فهي  بينما تعاين الزراعة من 

فيه من خالل اآثارها البيئية اجلانبية، مثل انبعاثات غازات 

الحتبا�ض احلراري. ومع هذا، ميكن للزراعة اأن تكون جزءًا 

من احلل، عرب تخفيف النبعاثات الناجتة عنها، عن طريق 

اعتماد اأ�شاليب انتاج وممار�شات الزراعة "الذكية مناخيًا".

 )FAO, 2010( وقد اأ�شارت درا�شة ملنظمة الأغذية والزراعة

يف  املناخ  وتغري  الغذائي  الأمن  بني  الوطيدة  العالقة  اىل 

القطاع الزراعي، واىل الفر�ض الكبرية لتحويل القطاع نحو 

الأمن  مل�شكلتي  تت�شدى  بحيث  مناخيًا،  الذكية  الأنظمة 

الغذائي وتغري املناخ معًا. وعر�شت الدرا�شة لتجارب ناجحة 

مثل  الذكية،  النتاج  اأنظمة  اعتمدت  التي  الدول  بع�ض  يف 

الزراعة احلمائية وغريها. وت�شري الدرا�شة اىل اأنه من اأجل 

ا�شتقرار النتاج والدخل يجب تطوير اأنظمة النتاج لت�شبح 

ومرونة  انتاجية  اأكرث  زراعة  اىل  "فالو�شول  مرونة.  اأكرث 

الأر�ض  مثل  الطبيعية،  املوارد  اإدارة  يف  حتولت  يتطلب 

يف  اأعلى  وكفاءة  الوراثية،  واملوارد  الرتبة  ومغذيات  واملياه 

ا�شتخدام هذه املوارد واملدخالت يف النتاج. كما اأن النتقال 
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اىل اأنظمة كهذه ميكنه اأن يخلق فوائد جّراء زيادة ت�شريفات 

كل  عن  الناجمة  النبعاثات  تخفي�ض  عن  ف�شاًل  الكربون، 

.)FAO, 2010( "وحدة من النتاج الزراعي

د- اإنتاجية املياه

اإىل  املياه  اإنتاجية  برفع  الزراعي  الإنتاج  م�شتويات  زيادة 

يف  الذاتي  الكتفاء  لتعزيز  اأ�شا�شي  خيار  ممكن  حّد  اأق�شى 

كاحلبوب.  الأ�شا�شية  املنتجات  خ�شو�شًا  الغذائية،  ال�شلع 

قاباًل  خيارًا  املياه  اإنتاجية  كانت  اإذا  اأنه  اإىل  الإ�شارة  وجتدر 

هذه  تفعيل  فاإن  الزراعي،  الإنتاج  زيادة  اأجل  من  للتطبيق 

الإمكانية يتطّلب ت�شاُفر عّدة عوامل ميكن اأن يقوي بع�شها 

بع�شًا ويكمله مثل اعتماد برامج ري فّعالة وحديثة، على اأن 

تف�شي  نة  حم�شّ زراعية  وُمدخالت  مبمار�شات  ذلك  يقرتن 

املجال،  هذا  يف  املمكن،  ومن  الزراعية.  ال�شتدامة  اإىل 

بالتنقيط  الري  منها:  نة،  حم�شّ زراعية  ممار�شات  اعتماد 

ن  املح�شّ والت�شريف  حراثة  بدون  والزراعة  بالر�ض  والري 

البذور  اأ�شناف  اأو  الوراثية  اجلبالت  اأف�شل  وا�شتخدام 

نة، بالإ�شافة اإىل حت�شني ا�شتخدام الأ�شمدة على نحو  املح�شّ

وتوفري  املحا�شيل  حلماية  مبتكرة  تقنيات  وتطبيق  اأمثل 

اخلدمات الإر�شادية )FutureWater, 2011(. وعالوة على 

ذلك فاإن الأعمال الزراعية مثل ح�شاد املياه والري الناق�ض 

اإىل  توؤدي  ل  الع�شوية  والزراعة  للموارد  احلافظة  والزراعة 

الأهمية  بالغة  اأي�شًا  هي  بل  فح�شب،  املاء  اإنتاجية  زيادة 

بالن�شبة لال�شتدامة الزراعية.

هـ- البحث والتطوير الزراعي

بـ  ر  املقدَّ الزراعي  والتطوير  للبحث  العايل  للمردود  نظرًا 

البالد  يف  املئة  يف  و36  العاملي  ال�شعيد  على  املئة  يف   45

العربية )World Bank et al., 2009(، فاإن احلاجة ما�شة 

لتكثيف جهود البحث لكت�شاف اأ�شناف بذور عالية الإنتاج 

الزراعة  لأن  وذلك  وللجفاف،  لالأمالح  مقاومة  وحما�شيل 

ال�شائدة يف املنطقة العربية هي الزراعة املطرية.

لتعزيز  بالن�شبة  والتطوير  البحث  اأهمية  من  الرغم  وعلى 

العربية،  الدول  فاإن  املعرفة،  على  القائمة  ال�شتثمارات 

يف  تاأتي   ،)Sasson, 2007( ل�شا�شون  درا�شة  ت�شري  كما 

والبتكارات  الأبحاث  يف  ال�شتثمار  حيث  من  دنيا  مرتبة 

على  الإجمايل  الإنفاق  اأن  الدرا�شة  وت�شيف  التكنولوجية. 

القطاع  الأوىل،  بالدرجة  يوفره،  الذي  والتطوير،  البحث 

املحلي  الناجت  من  املئة  يف   0.15 من  اأكرث  يعادل  ل  العام، 

املئة  يف   1.4 البالغ  العاملي  املعّدل  مع  باملقارنة  الإجمايل 

واملعدل الأوروبي الذي ي�شاوي 2.5 يف املئة. ولقد كان معدل 

عدد العلماء واملهند�شني العاملني يف البحث والتطوير 500 

من كل مليون اإن�شان يف البلدان العربية يف الفرتة 1990 – 

2000، مقارنًة مبا يزيد على 4000 من كل مليون اإن�شان يف 

اأمريكا ال�شمالية، و2500 من كل مليون اإن�شان يف اأوروبا، و 

700 يف جنوب و�شرق اآ�شيا، ومعّدل عام هو 1000 مهند�ض 

 .)Sasson, 2007( وعامل من كل مليون اإن�شان يف العامل

وفوق ذلك، فاإن اجلوانب الهامة يف الأبحاث الزراعية التي 

الت�شّدي  يتّم  ل  ة  ما�شّ حاجة  العربية  الدول  اإليها  حتتاج 

جهود  اأي  ُتبذل  "ل  م�شر  با�شتثناء  اأنه  الدرا�شة  وتذّكر  لها. 

ملحا�شيل  تطوير  اأي  ثّمة  ولي�ض  اجلينومات،  جمال  يف 

الإجهاد  وتتحّمل  لالآفات  مقاومًة  اأكرث  وهي  وراثّيًا  رة  حموَّ

.)Sasson, 2007( "الالاأحيائي

و- املياه غري التقليدية

ثّمة م�شدران رئي�شّيان للمياه غري التقليدية يكمن اأن يفيدا 

البحر  مياه  هما  النادرة،  الطبيعية  املياه  موارد  زيادة  يف 

املحاّلة ومياه ال�شرف املعاجَلة، علمًا باأن بع�ض البلدان التي 

خ�شو�شًا  املتجّددة،  املياه  موارد  يف  حادة  ندرة  من  تعاين 

دول جمل�ض التعاون اخلليجي، قد اأ�شبحت تعتمد اعتمادًا 

البلدية  باحتياجاتها  للوفاء  البحر  مياه  حتلية  على  كبريًا 

موارد  وفرة  ذلك  حتقيق  َل  �شهَّ وقد  املياه.  من  وال�شناعية 

حمطات  لت�شغيل  والالزمة  املنطقة  يف  املدعومة  الطاقة 

التحلية التي ت�شتهلك الطاقة بكثافة.

جريت، يف العام 2011، درا�شة 
ُ
ومببادرة من البنك الدويل اأ

الأو�شط  ال�شرق  يف  املياه  "توقعات  بعنوان  ق�شمني  من 

تواُفر  الدرا�شة  من  الأول  الق�شم  يتناول  اأفريقيا".  و�شمال 
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املناخ،  لتغرّي  �شيناريوهات  عدة  وفق  الطلب  وحتليل  املياه 

ال�شُعد  على  الإمدادات  لتاأمني  املختلفة  اخليارات  ويحّدد 

بذلك  يرتبط  ما  جانب  اإىل  الإقليمي،  وال�شعيد  الوطنية 

 FutureWater,( املياه  اإمدادات  خليارات  حدية  تكلفة  من 

2011(. اأما الق�شم الثاين في�شمل تقييمًا لإمكانيات التحلية 
يف الوفاء باحتياجات املياه وفق ال�شيناريو العتيادي لتغرّي 

 Fitchner,( املناخ يف منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا

فرتة  مدى  على  التحلية،  تقنّيات  اأّن  وُيفرت�ض   .)2011
التوقعات حتى العام 2050، �شوف تتقّدم حيث �شُي�شتعا�ض 

املتجّددة،  بالطاقة  التقليدية  الطاقة  م�شادر  عن  بالتدريج 

وكذلك فاإن م�شادر الطاقة املتجّددة �شوف ت�شبح، يف املدى 

الطويل، اأقّل كلفة.

يف  املياه  على  الطلب  اأن   )Fitchner, 2011( درا�شة  ُتظهر 

ال�شرق  منطقة  يف  الداخلة  ع�شرة  الثماين  العربية  الدول 

مرت  بليون   232 اإىل  ي�شل  �شوف  اأفريقيا  و�شمال  الأو�شط 

مكعب يف العام 2030 واإىل 292 بليون مرت مكعب يف العام 

2050. ويتوقع اأن تتم تلبية حوايل 40 يف املئة من الطلب يف 

العام 2030 و28 يف املئة يف العام 2050 من التحلية التقليدية 

تغّطي  اأن  ُينتظر  كما  ال�شم�شية.  الطاقة  برتكيز  والتحلية 

مياه ال�شرف حوايل 9.5 يف املئة من الطلب يف العام 2030 

ع لدول جمل�ض التعاون  و15 يف املئة يف العام 2050. وُيتوقَّ

اأن  الطبيعية  املياه  موارد  يف  احلادة  الندرة  ذات  اخلليجي 

العام  املياه يف  اإىل  املئة من احتياجاتها  تفي بحوايل 70 يف 

بني  اجلمع  طريق  عن   2050 العام  يف  املئة  يف  و81   2030

اأ�شلوب التحلية التقليدي واأ�شلوب تركيز الطاقة ال�شم�شية 

اإىل جانب اإعادة ا�شتخدام مياه ال�شرف، مع م�شاهمة تركيز 

اأن زيادة  اإىل  الن�شبة. وُي�شار  ال�شم�شية مبعظم تلك  الطاقة 

التحلية  يف  ال�شم�شية  الطاقة  تركيز  اأ�شلوب  على  العتماد 

ميكن  العربية،  املنطقة  يف  املعاجلة،  ال�شرف  مياه  وعلى 

اأن يوؤديا اإىل تاأثريات بيئية اإيجابية، خ�شو�شًا اإذا ا�شُتبدلت 

طاقة  م�شادر  حمّلها  وحلت  التقليدية  الطاقة  م�شادر 

متجّددة كالطاقة ال�شم�شية.

ز- املياه االفرتا�صية

تعاين  التي  للبلدان  جدًا  منا�شبة  الفرتا�شية  املياه  فكرة  اإن 

الأمن  اإىل  التو�شل  فر�شة  لها  تتيح  فهي  املياه،  �شح  من 

بدًل  للمياه  ال�شتهالك  كثيفة  املنتجات  با�شترياد  الغذائي 

مياه  منتجات  لإنتاج  الداخلية  املياه  موارد  ا�شتخدام  من 

�شيا�شات  ب�شاأن  املخاوف  من  وبالرغم  القيمة.  منخف�شة 

التجارة الدولية يف املنتجات الزراعية ومفاعيلها على التطّور 

الزراعي للبلدان امل�شتوردة لالأغذية، فاإن فوائد اعتماد مفهوم 

املياه الفرتا�شية ل تقت�شر على اأنه يفتح اأمام البلدان العربية 

اآفاق تعزيز التعاون فيما بينها على اأ�شا�ض املزايا الن�شبية يف 

املوارد الزراعية فح�شب، ولكنه اأي�شًا يزّود وا�شعي ال�شيا�شات 

القت�شادية  العتبارات  اإيالء  مع  املائية  املوارد  لإدارة  باأداة 

والجتماعية والبيئية ما ت�شتحّقه من عناية. ُي�شاف اإىل ذلك 



59 البيئة العربية: خيارات البقاء

ع بخيار املياه الفرتا�شية لي�شمل التعاون  اأّن بالإمكان التو�شّ

بني البلدان العربية التي لديها املال املتاح لال�شتثمار والدول 

واملوارد  الزراعية  بالأرا�شي  حتظى  التي  الأخرى  النامية 

.
)2(

املائية، وذلك على اأ�شا�ض تبادل امل�شالح

IV.  ا�ستنتاجات وتو�سيات

الكتفاء  لتحقيق  عقود،  عدة  منذ  العربية،  البلدان  ت�شعى 

الذاتي الغذائي، لكنها ل تزال بعيدة عن حتقيق هذا الهدف. 

واملتناهية  املحدودة  ومياهها  اأرا�شيها  موارد  ا�شُتغّلت  فقد 

املوارد  هذه  باأن  علمًا  ال�شنني،  مّر  على  جدًا،  مفرط  ب�شكل 

ال�شكاين  النمّو  اإىل  ذلك  ويعود  للغذاء.  الفعلي  امل�شدر  هي 

وعدم فعالية املمار�شات الزراعية املّتبعة. 

الأو�شاع  عن  الناجمة  التحديات  �شعوبة  من  الرغم  وعلى 

ل  املرتَقب،  املناخي  التغرّي  ومفاعيل  للزراعة  احلالية 

الغذائي  الذاتي  الكتفاء  فر�ض  حت�شني  املمكن  من  يزال 

خ�شراء  ثورة  اّتباع  على  يتوّقف  ذلك  اأن  غري  املنطقة.  يف 

جديدة ك�شبيل اإىل الزراعة امل�شتدامة. ولهذه الغاية، ثّمة 

يحتاج  بنجاح  تنفيذها  لكّن  املحّددة،  اخليارات  من  عدد 

واحلوافز  والقوانني  ال�شيا�شات  من  اإ�شرتاتيجي  اإطار  اإىل 

الفّعال  ال�شتخدام  اإىل  توؤدي  اأن  ميكن  التي  واملمار�شات 

على  قدرتها  �شياق  يف  والأرا�شي  املياه  لرثوات  وامل�شتدام 

توفري ال�شلع واخلدمات البيئية بال�شكل املنا�شب اقت�شادّيًا 

واجتماعّيًا وبيئّيًا.

على . 1 اإمّنا  �شيء،  لكل  جاهز  واحد  حل  هناك  لي�ض 

لتنفيذ  بالن�شبة  الأولويات  تقّرر  اأن  العربية  الدول 

اخليارات املتاحة بناء على الإمكانية التقنّية واجلدوى 

والبيئية.  الجتماعّية  والتاأثريات  القت�شادية 

واخليارات املتاحة متعددة، منها ما يلي:

واملمار�شات . 2 وال�شيا�شات  الزراعية  الأنظمة  اعتماد 

التي توؤدي اإىل التخفيف من الآثار اجلانبية للعمليات 

ل�شت�شالح  م�شاريع  واإعداد  البيئة،  على  الزراعية 

طبقات  وجتديد  تاأهيلها  واإعادة  املتدهورة  الأرا�شي 

املياه اجلوفية النا�شبة.

نقل . 3 �شبكات  تاأهيل  طريق  عن  الري  كفاءة  حت�شني 

رّي  تقنيات  با�شتخدام  احلقول  يف  والتطبيقات  املياه 

حديثة واأ�شاليب لتوفري املياه.

رفع اإنتاجية املحا�شيل عامل اأ�شا�شي يف تعزيز فر�ض . 4

ول  احلبوب.  يف  وخ�شو�شًا  الغذائي،  الذاتي  الكتفاء 

�شك باأن النق�ض يف املياه ُيرِبز احلاجة لزيادة اإنتاجية 

يف  ال�شتثمارات  بتكثيف  وذلك  املطرية،  املحا�شيل 

تطوير  اأجل  من  الزراعة  جمال  يف  والتطوير  البحث 

اأ�شناف بذور عالية الإنتاج وحما�شيل مقاومة لالأمالح 

وللجفاف.

اإيالء . 5 ال�شروري  من  ي�شبح  املياه،  يف  للنق�ض  نظرًا 

اإنتاجية املياه اهتمامًا ميكن اأن يفوق الهتمام باإنتاجية 

ملياه  منا�شبة  اأ�شعار  فر�ض  اإىل  وبالإ�شافة  املحا�شيل. 

ا�شتخدام  اإىل  املوؤدية  الزراعية  الأ�شاليب  وتبني  الري 

كميات اأقّل من املياه لنتاج املحا�شيل، ينبغي ت�شجيع 

املزارعني على النتقال اإىل اإنتاج حما�شيل اأعلى قيمة 

ال�شتهالك  ال�شديدة  التقليدية  املحا�شيل  من  بدًل 

للمياه.

غري . 6 مب�شادر  الطبيعية  املياه  موارد  تدعيم  ُيعترب 
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تقليدية مثل مياه البحر املحاّلة ومياه ال�شرف املعاجَلة 

اأن  �شريطة  ال�شيا�شات،  تنتهجه  كي  مرغوبًا  خيارًا 

مب�شادر  لنتاجه  الأحفوري  الوقود  عن  ُي�شتعا�ض 

الطاقة املتجّددة. كما اإن زيادة القدرات املحلية لتطوير 

الطاقة  تركيز  مثل  ال�شم�شية،  التقنيات  وت�شنيع 

تكاليف  بتخفي�ض  اإ�شافية  فوائد  تعطي  ال�شم�شية، 

جديدة  وظائف  واإيجاد  التكنولوجيا  ا�شتخدام  ع  تو�شُّ

اإىل جانب م�شاهمتها يف ال�شتدامة البيئية.

امل�شتويات . 7 على  واملياه  الأرا�شي  موارد  ملحدودية  نظرًا 

العربية  للبلدان  تتيح  الفرتا�شية  املياه  فاإن  الوطنية، 

فَر�ض التعاون حول م�شائل الأمن الغذائي على اأ�شا�ض 

املزايا الن�شبية يف املوارد الزراعية. كما ينبغي ت�شهيل 

وتعزيز التجارة الإقليمية يف ال�شلع الغذائية.

بالإ�شافة اإىل تبّني ال�شيا�شات ال�شحيحة واأف�شل املمار�شات 

املوارد  ح�شد  اإىل  حتتاج  العربية  البلدان  فاإن  الزراعية، 

لتمويل ا�شتثماراتها الزراعية. و�شواء اأكان متويل مثل تلك 

اأو م�شاعدات تنمية  ال�شتثمارات ياأتي من م�شادر حملية، 

امل�شادر،  تلك  من  مزيج  اأو  اخلا�ض،  القطاع  من  اأو  ر�شمية، 

مبنية  ال�شتثمارات  اأن  من  التاأّكد  يتم  اأن  ال�شروري  فمن 

جوانب  على  تقت�شر  ل  الإعداد  جّيدة  جدوى  درا�شات  على 

�شل�شلة  يف  الأخرى  الت�شهيالت  على  واإمنا  وحدها،  الإنتاج 

القيمة امل�شافة مثل النقل والتخزين والتوزيع.

ينبغي تقييم جميع خيارات ال�شيا�شات وال�شتثمارات على 

اأ�شا�ض منهج لإدارة الطلب قادر على �شيانة ا�شتدامة ثروات 

الأر�ض واملياه.
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مالحظات

"حت�صني  مقالة  راجع  التفا�صيل،  من  ملزيد    .1

وا�صتقرار اإنتاج احلب�ب املطرية" �صمن الف�صل 

للبيئة  العربي  املنتدى  تقرير  يف  "الزراعة"   1

عامل  يف  الأخ�رص  "القت�صاد   2011 والتنمية 

عربي متغي".

"املياه  مقالة  راجع  التفا�صيل  من  ملزيد   . 2

يف  "الزراعة"   1 الف�صل  �صمن  الفرتا�صية" 

 2011 والتنمية  للبيئة  العربي  املنتدى  تقرير 

"القت�صاد الأخ�رص يف عامل عربي متغي".
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اإعداد: هادي طبارة

مراجعة: اآريان هوك�صرتا

العذبة  املياه  موارد  تخ�صي�ض   )WF( املائية  الب�صمة  ح�صابات  تقي�ض 

املياه  حجم  معدل  اأ�صا�ض  على  عنها  وُيعبرَّ  النا�ض،  من  حمدد  لعدد 

املائية  الب�صمة  منهجية  وتوفر  زمنية.  فرتة  خلل  ة  امللوثرَّ اأو  امل�صتهلكة 

ح�صابًا اأكرث �صمولية ال�صتهلك موارد املياه بادخال بيانات عن التدفقات 

التجارية للمياه الكامنة يف �صلع زراعية و�صناعية، يف مقابل االعتماد على 

اإن معرفة ن�صبة الطلب  اح�صاءات حول معدالت �صحب املياه املتجددة. 

على املياه الوطنية التي تتم تلبيتها بوا�صطة موارد مياه داخلية مقابل 

م�صادر خارجية اأو "افرتا�صية" هي منا�صبة الإتخاذ قرارات �صيا�صية حول 

االأمن الغذائي والتجارة وبدائل لتلبية الطلب على املياه.

لقد طورت �صبكة الب�صمة املائية )WFN( اإطاراً الحت�صاب الب�صمة املائية 

االنتاج  ناحيتي  ما من  لبلد  املائية  الب�صمة  اأن يحدد  �صاأنه  الوطنية من 

مت  وقد   .)Mekonnen and Hoekstra, 2011( واال�صتهلك 

اقتبا�ض ن�صخة مب�صطة للطار من �صبكة الب�صمة املائية، كما هو يتبني 

الب�صمة  رف  تعرَّ املائية،  الب�صمة  �صبكة  ملنهجية  ووفقًا   .1 ب  ال�صكل  يف 

اأو  املت�صهلكة  العذبة  املياه  حجم  "اجمايل  باأنها  الوطني  للنتاج  املائية 

املختلفة  القطاعات  �صمن  ن�صاطات  نتيجة  الدولة  اأرا�صي  داخل  امللوثة 

)Mekonnen and Hoekstra, 2011(. لذلك، تاأخذ  للقت�صاد" 

تلوث  اأو  ا�صتهلك  احل�صبان عمليات  الوطني يف  للنتاج  املائية  الب�صمة 

املياه التي حتدث داخل احلدود الوطنية الإحدى الدول، �صواء مت ا�صتعمال 

للنتاج  املائية  والب�صمة  للت�صدير.  ُخ�ص�ض  اأو  داخليًا  النهائي  املنتج 

الوطني هي املتغري الذي ُيتخذ الظهار الب�صمة املائية الإحدى الدول.

املياه  حجم  "اجمايل  باأنها  الوطني  لل�صتهلك  املائية  الب�صمة  ف  تعررَّ

العذبة التي ت�صتعمل النتاج الب�صائع واخلدمات التي ي�صتهلكها �صكان 

يت�صح  وكما   .)Medonnen and Hoekstra, 2011( الدولة". 

احل�صبان  يف  الوطني  لل�صتهلك  املائية  الب�صمة  تاأخذ   ،1 ب  ال�صكل  يف 

متثل  لذلك،  وخارجها.  الدولة  داخل  هي  التي  املياه  موارد  ا�صتعمال 

الكامنة  االفرتا�صية  املياه  الوطني  لل�صتهلك  اخلارجية  املائية  الب�صمة 

يف الب�صائع واخلدمات امل�صتوردة من اأجل اال�صتهلك النهائي. والب�صمة 

املائية  للب�صمة  م�صرتك  عن�صر  هي  الوطني  لل�صتهلك  الداخلية  املائية 

للنتاج الوطني والب�صمة املائية لل�صتهلك الوطني.

على رغم من اأنه غري مبني يف ال�صكل ب 1، فاإن خمطط االإحت�صاب مييز 

اجلذور  منطقة  رطوبة  اأو  االأمطار  )مياه  اخل�صراء  املياه  ب�صمات  بني 

امل�صتخدمة النتاج املحا�صيل( واملياه الزرقاء )املياه ال�صطحية واجلوفية( 

من  م�صاهمات  احل�صبان  يف  وياأخذ  ال�صرف(  )مياه  الرمادية  واملياه 

الب�سمة املائية للبلدان العربية

تعريفات احت�صاب الب�صمة املائية الوطنيةال�صكل  ب1

امل�صدر: مقتب�صة من ميك�نني وه�ك�صرتا، 2011

الب�صمة املائية الداخلية 

لل�صتهلك الوطني

الب�صمة املائية الداخلية 

لل�صتهلك الوطني

الب�صمة املائية اخلارجية 

لل�صتهلك الوطني

�صادرات املياه االفرتا�صية املتعلقة 

مبنتجات م�صنوعة حمليًا

الب�صمة املائية 

لل�صتهلك الوطني

الب�صمة املائية 

للنتاج الوطني
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واالمدادات  وال�صناعة  الزراعة  املياه:  اأ�صا�صية ال�صتعمال  ثلثة قطاعات 

حجم  باأنها  رف  وُتعرَّ التلوث  اىل  الرمادية  املياه  ب�صمة  وت�صري  املنزلية. 

الن�صاطات  عن  الناجتة  امللوثات  حمل  ال�صتيعاب  اللزمة  العذبة  املياه 

املوجودة  املحيطة  املياه  نوعية  معايري  على  بناء  ال�صناعية،  اأو   الزراعية 

.)Hoekstra et al., 2011(

التي  العاملية،  املائية  الب�صمة  موؤخراً  را  قدرَّ  )2011( وهوك�صرتا  ميكونني 

املائية  الب�صمات  – 2005، من خلل حتديد مقادير  الفرتة 1996  تغطي 

الدولية  التجارة  االنتاج واال�صتهلك. كما مت حتديد  للدول من ناحيتي 

الزراعية  بال�صلع  باالجتار  املرتبطة  املياه  ووفورات  االفرتا�صية  باملياه 

وال�صناعية. التحليل اأدناه املتعلق بالب�صمة املائية للبلدان العربية قائم 

برمته على بيانات جمعها ووثقها املوؤلفان يف درا�صتهما.

الب�صمة املائية للبلدان العربية

بلغ اجمايل الب�صمة املائية ال�صنوية للنتاج يف البلدان العربية خلل الفرتة 

1996 – 2005 نحو 325 جيغا مرت مكعب يف ال�صنة. ويبني ال�صكل ب 2 

اال�صتعمال  فئة  وفق  بالتف�صيل  مو�صحة  البلد،  بح�صب  املائية  الب�صمة 

اجمايل  من  املئة  يف   56 اخل�صراء  املياه  ب�صمة  و�صكلت  املياه.  وم�صدر 

املئة،  يف   74 ن�صبته  عاملي  معدل  مع  باملقارنة  للنتاج،  املائية  الب�صمة 

وت�صكل  العربية.  البلدان  يف  االأمطار  ملياه  الن�صبية  الندرة  اىل  ي�صري  ما 

ب�صمتا املياه الزرقاء والرمادية يف البلدان العربية 28 يف املئة و16 يف املئة 

و15 يف  املئة  يف  ن�صبتهما 11  عامليني  باملقارنة مع معدلني  املجموع،  من 

نواق�ض  تواجه  العربية  البلدان  جميع  اأن  رغم  وعلى  التوايل.  على  املئة 

مائية، فهي ما زالت ت�صتهلك �صعفي ون�صف املعدل العاملي على اأ�صا�ض 

اال�صتعمال اال�صتهلكي للمياه ال�صطحية واجلوفية الزرقاء لتلبية طلبها 

على االنتاج، ما يعك�ض انخفا�ض كفاءات الري وانتاجيات املياه. و�صاهم 

حني  يف  املائية،  الب�صمة  اجمايل  من  املئة  يف   90 بن�صبة   
1
الزراعي االنتاج 

�صاهمت االمدادات املنزلية بن�صبة 6 يف املئة واالنتاج ال�صناعي بن�صبة 4 

يف املئة. وُيعزى نحو 95 يف املئة من اجمايل ب�صمة املياه الزرقاء يف البلدان 

العربية اىل انتاج املحا�صيل الذي ُيخ�ص�ض خم�صه للت�صدير.

يف  الوطني  للنتاج  مائية  اأكب ب�صمة  وثاين  اأول  وال�صودان  ولدى م�صر 

العامل العربي، اإذ ت�صتاأثران بن�صبة 39 يف املئة من اجمايل الب�صمة املائية 

العربية. واملغرب والعراق و�صورية هي البلدان التي لها ثاين اأكب ب�صمة 

مائية، اإذ ت�صتاأثر بن�صبة 32 يف املئة من املجموع العربي. ولدى م�صر اأكب 

اإذ ت�صتاأثر بن�صبة 37  ب�صمة  مياه زرقاء اىل حد بعيد يف العامل العربي، 

ال�صكل  ب 2
الب�صمة املائية للنتاج الوطني )مليون مرت مكعب يف ال�صنة( يف البلدان العربية )ما عدا فل�صطني( 

خلل الفرتة 1996 – 2005. وتظهر امللحق معدل الب�صمة املائية وفق فئة اال�صتعمال وم�صدر املياه
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Mekonnen and Hoekstra, 2011 :امل�صدر

ب�صمة املياه الزراعية

ب�صمة املياه ال�صناعية

ب�صمة املياه املنزلية

ب�صمة املياه اخل�صراء

ب�صمة املياه الزرقاء

ب�صمة املياه الرمادية

معدل الب�صمة املائية
ملي�ن مرت مكعب يف ال�صنة
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واململكة   )%10( وال�صودان   )%15( العراق  يليها  املجموع،  من  املئة  يف 

العربية ال�صعودية )10%( و�صورية )%8(.

1. ي�صمل الب�صمة املائية النتاج املحا�صيل )76%( ورعي املوا�صي )%13( 

وامدادات املياه اخلا�صة باملوا�صي )%1(.

وتدل ن�صبة الـ10 يف املئة اخلا�صة بال�صودان على تدين و�صع تطور املوارد 

املائية يف البلد.

الب�صمة  لتاأثري  اإ�صايف  تقييم  الجراء  ا�صتعماله  ميكن  مفيد  معيار  هناك 

املائية للنتاج على ا�صتدامة موارد املياه هو ن�صبة الب�صمة املائية )مياه 

زرقاء ورمادية( للنتاج اىل اجمايل موارد املياه املتجددة، ما يعتب اأي�صًا 

موؤ�صراً لندرة املياه. ون�صبة 1 تعني اأن مئة يف املئة من اجمايل موارد املياه 

املتجددة ال�صنوية ت�صتهلكها املياه الزرقاء اللزمة للنتاج واملياه الرمادية 

اللزمة لتخفيف امللوثات الناجتة. وكما يتبني يف ال�صكل ب 3، ت�صتهلك 

اأكرث من 25 يف املئة من مواردها املائية املتجددة  غالبية البلدان العربية 

ينذر  مبعدل  موارده  بع�صها  وي�صتنزف  االنتاجية،  احتياجاتها  لتلبية 

باخلطر، مبا يف ذلك الكويت )2420%( واالمارات )1208%( وال�صعودية 

)522%( وليبيا )475%( وقطر )419%( واليمن )%131(.

بلغ املعدل ال�صنوي للب�صمة املائية لل�صتهلك الوطني للفرد يف عدد من 

لبنان،  الكويت،  االأردن،  م�صر،  القمر،  جزر  )اجلزائر،  العربية  البلدان 

�صورية،  ال�صودان،  ال�صومال،  ال�صعودية،  املغرب،  موريتانيا،  ليبيا، 

مكعبًا  مرتاً   1630 بيانات،  لها  تتوافر  التي  اليمن(،  االمارات،  تون�ض، 

املئة عن  يف   18 اأعلى  وهذا   ،2005 –  1996 الفرتة  ال�صنة خلل  يف  للفرد 

عاملن  ويحدد  ال�صنة.  يف  للفرد  مكعبًا  مرتاً   1385 البالغ  العاملي  املعدل 

مقدار الب�صمة املائية لل�صتهلك الوطني: )1( حجم ومنط اال�صتهلك، 

حيث  من  يعتمد،  الذي  املنتج  من  للطن  امل�صتهلكة  املياه  كمية  و)2( 

الزراعية  املدخلت  وكثافة  الري  وكفاءة  املناخ  على  الزراعية،  املنتجات 

.)Mekonnen and Hoekstra, 2011(

انتاجها  يتم  التي  الزراعية،  املنتجات  قبل  من  املياه  ا�صتهلك  ي�صكل 

املائية  الب�صمة  اجمايل  من  املئة  يف   94.5 ا�صتريادها،  يتم  والتي  حمليًا 

لل�صتهلك الوطني يف هذه البلدان العربية. وي�صكل ا�صتهلك امدادات 

املياه املنزلية واملنتجات ال�صناعية 3.5 يف املئة و2 يف املئة، على التوايل، 

من اجمايل الب�صمة املائية لل�صتهلك. وي�صتاأثر ا�صتهلك احلبوب باأكب 

ح�صة )26%(، تليه اللحوم )24%( واحلليب )12%(. ويبني ال�صكل 

ولدى  خمتارة.  عربية  بلدان  يف  الفرد  ال�صتهلك  املائية  الب�صمة   4 ب 

ال�صكل  ب 3
)ما عدا فل�صطني( 

ب�صمة املياه الزرقاء والرمادية للنتاج كن�صبة من موارد املياه املتجددة يف البلدان العربية * 

خلل الفرتة 1996 – 2005
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ب�صمة  واليمن،  وفل�صطني  وم�صر  القمر  جزر  عدا  ما  البلدان،  جميع 

مائية لل�صتهلك الفردي اأعلى من املعدل العاملي، اإ�صافة اإىل اأن االمارات 

هي من االأعلى يف العامل. والب�صمة املائية للمنتجات اال�صتهلكية مثل 

املعدل  من  العربي  العامل  يف  كثرياً  اأعلى  هي  واحلليب  واللحوم  القمح 

العاملي. فعلى �صبيل املثال، الب�صمة املائية ال�صتهلك الفرد من اللحوم 

للفرد يف  االمارات هو 865 مرتاً مكعباً  )حلوم بقر و�صاأن والدجاج( يف 

يف  للفرد  مكعبة  اأمتار   305 البالغ  العاملي  املعدل  مع  باملقارنة  ال�صنة 

ال�صنة، يف حني اأن الب�صمة املائية للحليب هي 423 مرتاً مكعبًا للفرد يف 

ال�صنة باملقارنة مع املعدل العاملي البالغ 93 مرتاً مكعبًا للفرد يف ال�صنة.

وفل�صطني،  القمر  وجزر  اجلزائر  عدا  ما  العربية،  البلدان  جميع  لدى 

اأعلى من املعدل العاملي البالغ 153  ب�صمة مياه زرقاء ال�صتهلك الفرد 

اأن  علمًا   ،5 ب  ال�صكل  يف  مبني  هو  كما  ال�صنة،  يف  للفرد  مكعباً  مرتاً 

م�صر وليبيا وال�صعودية و�صورية واالمارات هي من االأعلى يف العامل. 

املياه  ب�صمة  تتباين  لل�صتهلك،  املائية  الب�صمة  اإجمايل  من  وكن�صبة 

ال�صكل  يف  يتبني  كما  العربية،  البلدان  اأنحاء  يف  كبري  ب�صكل  اخلارجية 

ن�صبيًا  اأ�صغر  مياه خارجية  ب�صمة  ن�صبة  فيها  التي  البلدان  اأما   .6 ب 

من املجموع فت�صمل م�صر )29%( واملغرب )29%( وفل�صطني )%7( 

اأن  رغم  وعلى   ،)%32( وتون�ض   )%16( و�صورية   )%4( وال�صودان 

فهي  املائي،  االجهاد  من  عالية  م�صتويات  تعاين  البلدان  هذه  بع�ض 

احتياجاتها  لتلبية  املت�صائلة  املائية  امدادتها  على  االعتماد  يف  ت�صتمر 

التي فيها ن�صبة ب�صمة مياه خارجية كبرية  البلدان  اأما  اال�صتهلكية. 

والكويت   )%86( االأردن  مثل  لل�صتهلك،  املائية  الب�صمة  اجمايل  من 

)90%( ولبنان )73%( وليبيا )65%( وال�صعودية )66%( واالمارات 

بلدان  من  العذبة  املياه  موارد  على  فتعتمد   ،)%76( واليمن   )%76(

اأخرى كنهج �صيا�صي ب�صبب ارتفاع م�صتوى الندرة املائية لديها.

مع  واال�صتهلك  االنتاج  اأجل  من  املياه  على  الطلبات  لتلبية  اإنه  يقال 

احلفاظ على موارد املياه املنزلية، يجب على البلدان التي تعاين اجهاداً 

ا�صتهلك  يف  م�صرفة  �صلع  �صكل  يف  افرتا�صية  مياهًا  ت�صتورد  اأن  مائيًا 

يف  ا�صرافًا  اأقل  �صلع  يف  كامنة  افرتا�صية  مياهًا  ر  ت�صدِّ حني  يف  املياه 

واجلنوبية  ال�صمالية  اأمريكا  اأن  عاملية  درا�صات  وتظهر  املياه.  ا�صتهلك 

�صافية  م�صدرة  مناطق  الو�صطى  واأفريقيا  اآ�صيا  ومعظم  واأو�صرتاليا 

اأن اأوروبا وال�صرق االأو�صط و�صمال وجنوب  للمياه االفرتا�صية، يف حني 

تدفق  خريطة   7 ب  ال�صكل  يظهر  امل�صتوردة.  املناطق  اأكب  هي  اأفريقيا 

ناق�صة  للم�صتوردات  املائية  )الب�صمة  ال�صافية  االفرتا�صية  املياه  جتارة 

ال�صكل  ب  4
الب�صمة املائية لل�صتهلك الوطني )مرت مكعب للفرد يف ال�صنة( يف بلدان عربية خمتارة وفق م�صدر املياه 

خلل الفرتة 1996 – 2005. املعدل العربي املبني هو للبلدان املختارة
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جتاوزت   ،2005  –  1996 الفرتة  وخلل  العربي.  العامل  يف  ال�صادرات( 

م�صتوردات املياه االفرتا�صية ال�صافية 110 جيغا مرت مكعب يف ال�صنة )يف 

اأوروبا بلغت 152 جيغا مرت مكعب يف ال�صنة(، يف حني جتاوزت �صادرات 

وهيمنت  ال�صنة.  يف  مكعب  مرت  جيغا   24 ال�صافية  االفرتا�صية  املياه 

مع  الزراعية،  املنتجات  االفرتا�صية  املياه  و�صادرات  م�صتوردات  على 

الزرقاء(  )الدوائر  ال�صافية  امل�صتوردة  البلدان  واأكب  قليلة.  ا�صتثناءات 

هي اليمن )21.7 جيغا مرت مكعب يف ال�صنة( وال�صعودية )17.6 جيغا 

ال�صنة(  يف  مكعب  مرت  جيغا   17.3( واجلزائر  ال�صنة(  يف  مكعب  مرت 

ال�صنة( وم�صر )9.0 جيغا مرت مكعب  وليبيا )9.5 جيغا مرت مكعب يف 

اأكب  اأن  حني  يف  ال�صنة(،  يف  مكعب  مرت  جيغا   8.3( واملغرب  ال�صنة(  يف 

جيغا   8.2( ال�صومال  هي  احلمراء(  )الدوائر  ال�صافية  امل�صدرة  البلدان 

جيغا   7.2( وجيبوتي  خ�صراء(  مياه  غالبيتها  ال�صنة،  يف  مكعب  مرت 

جيغا   3.4( وال�صودان  خ�صراء(  مياه  غالبيتها  ال�صنة،  يف  مكعب  مرت 

مرت  جيغا   2.2( و�صورية  وخ�صراء(  زرقاء  مياه  ال�صنة،  يف  مكعب  مرت 

مكعب يف ال�صنة، مياه زرقاء وخ�صراء( وتون�ض )1.6 جيغا مرت مكعب يف 

ال�صنة، مياه خ�صراء( والعراق )1.5 جيغا مرت مكعب يف ال�صنة، غالبيتها 

مياه رمادية(. م�صر واملغرب هما اأي�صًا بلدان م�صدران �صافيان للمياه 

م�صر  )مثًل  مائيًا  اإجهاداً  تعاين  التي  البلدان  ر  مبِّ يجعل  هذا  الزرقاء. 

رة �صافية للمياه االفرتا�صية الزرقاء  واملغرب و�صورية( كي ت�صبح م�صدِّ

مو�صع �صك.

ما هي مفاعيل هذه النتائج على ا�صتدامة موارد املياه العذبة 

يف البلدان العربية؟

االأكرث  بال�صرورة  لي�صت  متدنية  مائية  ب�صمة  اأن  اىل  اال�صارة  جتدر 

يف  القطن  مثل  ل�صلعة  املائية  الب�صمة  املثال،  �صبيل  فعلى  ا�صتدامة. 

�صورية هي 5251 مرتاً مكعبًا للطن، بينما هي يف م�صر 10272 مرتاً مكعبًا 

ال�صكل  ب 5
ب�صمة املياه الزرقاء لل�صتهلك الوطني )مرت مكعب للفرد يف ال�صنة( يف بلدان عربية خمتارة 

خلل الفرتة 1996 – 2005
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للطن. لكن هذا ال يعني بال�صرورة اأن انتاج القطن يف �صورية هو اأكرث 

ا�صتدامة، بافرتا�ض اأن كل القطن مت انتاجه حمليًا. فاملعيار احلقيقي هو 

ما ذا كان انتاج القطن و�صل�صلة امداداته يف بلد املن�صاأ م�صتدامني مائيًا 

على اأ�صا�ض كفاءة الري باملياه وانتاجية املحا�صيل املائية، مع االأخذ يف 

االعتبار اال�صتغلل املفرط للمياه ونوعيتها. هذا يعني اأن ب�صمة مائية 

كبرية قد تكون م�صتدامة يف منطقة غنية باملياه لكن غري م�صتدامة يف 

منطقة فقرية باملياه. لذلك، يجب اعداد تقييم ال�صتدامة الب�صمة املائية 

)املياه  املتجددة  املياه  االأ�صا�صية على موارد  التاأثريات  درا�صة  اأجل  من 

الزرقاء( ومعايري نوعية  البيئية )املياه  التدفقات  الزرقاء( ومتطلبات 

املياه )املياه الرمادية(، ا�صافة اىل التاأثريات الثانوية مثل نواق�ض مياه 

ال�صرب وخ�صارة التنوع البيولوجي والتنمية االجتماعية واالقت�صادية. 

املتعلقة  اال�صتنتاجات  بع�ض  ا�صتخل�ض  باالمكان  زال  ما  ذلك،  ومع 

بتاأثريات الب�صمة املائية على اال�صتدامة.

معدل الب�صمتني املائيتني لل�صتهلك واالنتاج )خ�صو�صًا الن�صبة    .1

الزرقاء( يف البلدان العربية هو اأعلى كثرياً من املعدل العاملي. فلدى 

اأكب  و�صورية  وال�صعودية  وليبيا  وم�صر  االمارات  يف  امل�صتهلكني 

ب�صمة مياه زرقاء يف العامل، ما يوؤثر يف كمية املياه ونوعيتها حمليًا 

واالمارات  واالأردن  الكويت  مثل  بلدانًا  اأن  رغم  وعلى  اخلارج.  ويف 

يف  م�صرفة  منتجات  ا�صترياد  خلل  من  املائية  ب�صمتها  بررت 

ا�صتهلك املياه، هناك حاالت يعتب فيها ت�صدير املياه الزرقاء من 

)م�صر  مائيًا غري م�صتدام  اإجهاداً  اأو  �صحًا  تعاين  اأو مناطق  بلدان 

واملغرب و�صورية(. وهناك اأ�صلوب اأكرث ا�صتدامة يقر باحلاجة اىل 

ملءمة االنتاج مع توافر املياه يف املنطقة املنتجة.

هناك نق�ض يف ا�صتخدام املياه اخل�صراء يف معظم البلدان العربية.    .2

وف�صًل عن تدين كلفة فر�صته البديلة، فان ا�صتعمال املياه اخل�صراء 

ال�صكل  ب 6
العن�صران الداخلي واخلارجي للب�صمة املائية لل�صتهلك الوطني )مرت مكعب للفرد يف ال�صنة( يف بلدان عربية 

خمتارة والن�صبة املئوية لب�صمة املياه اخلارجية خلل الفرتة 1996 - 2005
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النتاج املحا�صيل له عمومًا موؤثرات خارجية بيئية اأقل �صلبية من 

ا�صتعمال املياه الزرقاء. وعلى احلكومات اأن تتبنى تقنيات اأف�صل 

التمويل  وتوفري  االأمطار  مياه  ح�صاد  مثل  اخل�صراء  املياه  الدارة 

لبامج مثل برنامج الت�صهيلت االإئتمانية للمياه اخل�صراء الذي 

طوره ال�صندوق الدويل للتنمية الزراعية )IFAD(، الذي يعو�ض 

جمموعات املزارعني مقابل ادارة املياه اخل�صراء.

ب�صمة املياه الرمادية للنتاج واال�صتهلك يف بع�ض البلدان العربية    .3

اأعلى كثرياً من  )البحرين والعراق والكويت وقطر واالمارات( هي 

املعدل العاملي، ما ي�صفر عن م�صتويات تلوث حمتملة عالية ذات 

تاأثريات �صارة على البيئة.

الدكت�ر هادي طبارة ا�صتاذ وباحث يف عل�م املياه.
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I.  مقدمة

التنموية  التحديات  من  جمموعة  العربية  املنطقة  تواجه 

التي  املتجددة،  املياه  وموارد  املنتجة  الأرا�ضي  ندرة  ب�ضبب 

املناخ �ضوءًا. وتعاين املنطقة من نق�ص  �ضوف يزيدها تغري 

التحديات  هذه  البيولوجية.  النتاجية  القدرة  يف  كبري 

الأحفوري  الوقود  لأنواع  مكثف  ا�ضتخدام  تقليديًا  واجهها 

ا�ضتنزاف  يف  م�ضرفة  اأخرى  و�ضلع  الأغذية  وا�ضترياد 

املوارد. ويبدو اأن هاتني ال�ضرتاتيجيتني غري م�ضتدامتني 

لعتمادهما على موارد م�ضتنَزفة عالية الكربون وتعر�ضهما 

اىل  واإ�ضافة  العاملية.  ال�ضلع  اأ�ضواق  يف  الأ�ضعار  لتقلبات 

ذلك، تولد كلتا ال�ضرتاتيجيتني ب�ضمة بيئية عالية. ونظرًا 

لعدم التوازن بني المدادات املحلية للخدمات اليكولوجية 

املتاحة  اخليارات  اجلزء  هذا  يعالج  �ضوف  عليها،  والطلب 

للتحول اىل قطاع طاقة اأكرث ا�ضتدامة يف البلدان العربية.

II. دور قطاع الطاقة العربي يف التنمية

بليون   483 بنحو  قدرت  التي  والغاز،  النفط  ايرادات  ت�ضكل 

العربية،  البلدان  دخل  من  رئي�ضيًا  جزءًا   ،2010 عام  دولر 

وبح�ضب  اخلليجي.  التعاون  جمل�ص  بلدان  وخ�ضو�ضًا 

�ضندوق النقد العربي، �ضكل قطاع النفط والغاز نحو 27 يف 

 2010 عام  الجمايل  العربي  املحلي  الناجت  جمموع  من  املئة 

مهمًا  دورًا  البرتولية  ال�ضناعة  وتوؤدي   .)AMF, 2011(

العربية  البلدان  يف  والقت�ضادية  الجتماعية  التنمية  يف 

من  مبا�ضر  غري  ب�ضكل  ت�ضتفيد  التي  للنفط،  امل�ضتوردة 

حتويالت العمال والتجارة ومتويل امل�ضاريع العربية الثنائية 

يوفر  ذلك،  اىل  واإ�ضافة   .)OAPEC, 2009( وامل�ضرتكة 

قطاع النفط والغاز العربي فر�ص عمل يف التنقيب والنتاج 

والنقل والتكرير والتوزيع.

جمل�ص  بلدان  �ضهدت  املا�ضية،  الثالثة  العقود  خالل 

حتوًل  للنفط،  الرئي�ضية  امل�ضدرة  اخلليجي،  التعاون 

اقت�ضاديًا واجتماعيًا غري م�ضبوق. فقد ا�ضتخدمت عائدات 

النفط لتحديث البنية التحتية وخلق فر�ص عمل وحت�ضني 

الأمم  برنامج  تقارير  وتظهر  الب�ضرية.  التنمية  موؤ�ضرات 

عالقة  الب�ضرية  التنمية  موؤ�ضرات  حول  المنائي  املتحدة 

املنطقة.  يف  للفرد  الطاقة  اإ�ضتهالك  مع  قوية  متبادلة 

موؤ�ضرات  حيث  من  جدًا  عالية  منزلة  تتبواأ  التي  والبلدان 

م�ؤ�صر التنمية الب�صرية وا�صتهالك الطاقة )طن من مكافئ النفط( للفرد يف بلدان عربية خمتارة )2009(ال�صكل 1

اجلزائر

البحرين

م�صر

العراق

الأردن

الك�يت

لبنان

ليبيا

املغرب

ُعمان

قطر

ال�صع�دية

ال�ص�دان

�ص�رية

ت�ن�س

المارات

اليمن

طن من مكافئ النفط للفرد

18

16

14

12

10 

8

6

4

2

0

00.10.20.30.40.50.60.70.80.9

IEA, 2011 and UNDP, 2011 :امل�صدر

م�ؤ�صر التنمية الب�صرية



71 البيئة العربية: خيارات البقاء

كما  للفرد،  طاقة  ا�ضتهالك  اأعلى  �ضجلت  الب�ضرية  التنمية 

التنمية  موؤ�ضرات  يف  التقدم  لكن   .1 ال�ضكل  يف  يتبني 

وخيارات  ال�ضتهالك  اأمناط  يف  تغيريات  رافقته  الب�ضرية 

اأ�ضاليب املعي�ضة نتيجة ارتفاع ايرادات النفط، ما يوؤدي اىل 

املنتجة  املوارد  على  الطلب  وازدياد  البيئية  الب�ضمة  ارتفاع 

بيولوجيًا.

الحتياطات  من  املئة  يف   58 نحو  العربية  البلدان  متلك 

الحتياطات  ُقدرت   ،2010 نهاية  ويف  العاملية.  النفطية 

معدل  وبلغ  برميل.  بليون   712.4 بنحو  دة  املوؤكَّ النفطية 

البلدان العربية 21.3 مليون  النفط اخلام يف  انتاج  اجمايل 

من  املئة  يف   29.4 ي�ضكل  ما   ،2010 عام  اليوم  يف  برميل 

النتاج العاملي. وا�ضافة اىل ذلك، متلك املنطقة العربية نحو 

البلدان  واأنتجت  العاملية.  الغاز  احتياطات  من  املئة  يف   29

ما   ،2010 عام  الغاز  من  مكعب  مرت  بليون   458.4 العربية 

 OAPEC,( العاملي  الغاز  انتاج  من  املئة  يف   14.3 ي�ضكل 

املنطقة  يف  الهيدروكربونات  قطاع  فاإن  وهكذا،   .)2011
التزام طويل الأمد باأمن امدادات الطاقة  العربية كان لديه 

لالقت�ضاد العاملي.

والغاز  النفط  على  كبري  ب�ضكل  العربية  القت�ضادات  تعتمد 

لتلبية الطلب املحلي على الطاقة، حيث �ضكال نحو  97.3يف 

املئة من اجمايل اإ�ضتهالك الطاقة العربي عام 2009. وي�ضكل 

النفط 52.5 يف املئة من اجمايل ا�ضتهالك الطاقة، يف حني 

ي�ضكل الغاز 44.8 يف املئة والطاقة املتجددة 2.7 يف املئة.

اأي�ضًا اأن قطاع الطاقة يوؤدي دورًا رئي�ضيًا يف  وجدير بالذكر 

العربية.  البلدان  يف  والغذائية  املائية  الحتياجات  تلبية 

)التوليد  الأحفوري  بالوقود  تعمل  التي  احلرارية  املحطات 

امل�ضرتك للحرارة والكهرباء ( ت�ضتعمل عمومًا لتحلية مياه 

البحر يف املنطقة، وهذه ت�ضتاأثر بنحو 50 يف املئة من قدرة 

الكهرباء  وُت�ضتعمل   .)AFED, 2010( العامل  يف  التحلية 

التي تنتجها حمطات الطاقة العاملة بالوقود الأحفوري على 

اأنها م�ضدر الطاقة الرئي�ضي ل�ضخ املياه اجلوفية وتوزيعها. 

لذا، فان انتاج الغذاء يف املنطقة يوا�ضل اعتماده على توافر 

يجب  للطاقة  متجددة  م�ضادر  اىل  والتحول  الطاقة.  موارد 

املياه  موارد  من  اأن يكون خيارًا ل�ضمان امدادات م�ضتدامة 

وانتاج الغذاء خالل العقود املقبلة.

القت�ضادات العربية معر�ضة ب�ضكل كبري لتقلبات الأ�ضعار 

املرتفعة  النفط  اأ�ضعار  وتولد  العاملية.  النفط  �ضوق  يف 

ايرادات اأكرث للم�ضدرين ، لكنها ت�ضيف مزيدًا من ال�ضغط 

على امليزانيات احلكومية املجهدة اأ�ضاًل يف البلدان العربية 

امل�ضتوردة للنفط.

III. حتديات الطاقة

التنمية  يف  الطاقة  لقطاع  احليوي  الدور  من  الرغم  على 

القطاع  يواجه  العربية،  للبلدان  والجتماعية  القت�ضادية 

عن  م�ضتدامة  تنمية  اىل  التحول  حترف  متعددة  حتديات 

الأ�ضعار  تقلبات  وازدياد  الطلب  ارتفاع  واقع  وازاء  م�ضاره. 
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وتنامي  الأحفوري  الوقود  ملوارد  التدريجي  وال�ضتنزاف 

ال�ضيا�ضة  �ضانعو  يواجه  املناخ،  بتغري  املتعلقة  املخاوف 

حتديات كبرية.

اأ. التن�ع القت�صادي: اأمن المدادات

يف ما يتعلق باملوارد الهيدروكربونية، ميكن ت�ضنيف البلدان 

للطاقة  م�ضدرة  بلدان  رئي�ضيتني:  جمموعتني  يف  العربية 

متفاوتة،  بدرجات  وغازية  نفطية  موارد  الطبيعة  وهبتها 

قليلة  هيدروكربونية  موارد  لديها  للطاقة  م�ضتوردة  وبلدان 

املجموعتان  تتعر�ص  اأعاله،  ذكر  وكما  منها.  �ضيء  ل  اأو 

وت�ضكل  النفط.  اأ�ضواق  يف  الأ�ضعار  لتقلبات  كبري  ب�ضكل 

احلكومات  ملداخيل  كبريًا  م�ضدرًا  الهيدروكربونات  ايرادات 

 .2 ال�ضكل  يف  يتبني  كما  للنفط،  امل�ضدرة  البلدان  يف 

يف  الأحفوري  الوقود  اأنواع  على  الطلب  يف  انخفا�ص  واأي 

تغري  تاأثريات  تخفيف  حول  دويل  لتفاق  نتيجة  امل�ضتقبل، 

املناخ ، من �ضاأنه اأن يت�ضبب قي حتٍد اقت�ضادي نا�ضئ للبلدان 

العربية امل�ضدرة للنفط. لذلك هناك حاجة ملحة للتحول من 

اىل  املحدود  الأحفوري  الوقود  ا�ضتخراج  على  قائم  اقت�ضاد 

ا�ضتثمارات يف موارد متجددة. وبالن�ضبة  اقت�ضاد قائم على 

ذاته  التحول  فان  للنفط،  امل�ضتوردة  العربية  البلدان  اىل 

الطاقة  اأمن  يعزز  اأن  �ضاأنه  من  خ�ضراء  طاقة  م�ضادر  اىل 

وال�ضتدامة القت�ضادية اللذين هناك حاجة �ضديدة لهما.

ب. احل�ص�ل على الطاقة

البلدان  بع�ص  يف  والريفيني  الفقراء  ال�ضكان  ح�ضول  اإن 

العربية مثل املغرب واجلزائر وال�ضودان واليمن وفل�ضطني 

على الطاقة ي�ضكل حتديًا تنمويًا رئي�ضيًا لهذه البلدان. ومع 

اأن اإ�ضتهالك الطاقة للفرد يف دول جمل�ص التعاون اخلليجي 

هو تقريبًا اأربعة اأ�ضعاف املعدل العاملي، فان اأكرث من 40 يف 

فقرية  وح�ضرية  ريفية  مناطق  يف  العرب  ال�ضكان  من  املئة 

الع�ضرية.  الطاقة  خدمات  من  كاف  قدر  على  يح�ضلون  ل 

على  يعتمدون  العرب  ال�ضكان  ُخم�ص  نحو  اأن  اأي�ضًا  ويذكر 

املختلفة.  الطاقة  ل�ضتعمالت  جتارية  غري  وقود  اأنواع 

يف  الكهرباء  تزويد  معدلت  تراوحت  ذلك،  على  وعالوة 

ن�ضبة  من   2008  –  2007 الفرتة  خالل  العربية  البلدان 

مرتفعة بلغت 100 يف املئة يف الكويت والبحرين اىل ن�ضبة 

منخف�ضة مقدارها 25 اىل 30 يف املئة يف ال�ضودان واليمن. 

وهذا انعك�ص اىل حد بعيد علي التباين الكبري يف موؤ�ضرات 

عام  العربية  البلدان  خمتلف  بني  للفرد  الطاقة  اإ�ضتهالك 

2009. وهذه كانت على النحو الآتي:

مكافئ  طن   1.65 البالغ  الأولية  الطاقة  ا�ضتهالك  معدل   .1

 1.80 البالغ  العاملي  املعدل  من  قلياًل  اأدنى  هو  للفرد  النفط 

يف  وا�ضعة  تباينات  توجد  لكن  النفط.  مكافئ  من  طن 

وهي  العربية.  البلدان  بني  الطاقة  ا�ضتهالك  م�ضتويات 

ايرادات الهيدروكرب�نات )%( كن�صبة مئ�ية من اجمايل مداخيل احلك�مات خالل الفرتة 2006 ـ 2008

Abdellatif, 2010 :امل�صدر
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طن  و16.9  اليمن  يف  النفط  مكافئ  طن   0.32 بني  ترتاوح 

العادي ي�ضتهلك  النفط يف قطر. فاملواطن القطري  مكافئ 

بلدان  وفقط  للطاقة.  العاملي  املعدل  اأ�ضعاف  ع�ضرة  نحو 

العاملي  املعدل  تتجاوزا  وليبيا  اخلليجي  التعاون  جمل�ص 

لال�ضتهالك الفردي للطاقة.

�ضاعة   – كيلوواط   2105 الكهرباء  ا�ضتهالك  معدل  بلغ   .2

 2730 البالغ  العاملي  املعدل  مع  باملقارنة  اقليميًا،  للفرد 

يف  ذاته  الوا�ضع  التباين  ويوجد  للفرد.  �ضاعة   – كيلوواط 

 – كيلوواط   115 بني  يرتاوح  اإذ  الكهرباء،  ا�ضتهالك  معدل 

– �ضاعة يف المارات  �ضاعة يف ال�ضودان و17296 كيلوواط 

نحو  ي�ضتهلك  العادي  الماراتي  فاملواطن  املتحدة.  العربية 

�ضتة اأ�ضعاف املعدل العاملي للكهرباء. وفقط بلدان جمل�ص 

العاملي  املعدل  تتجاوز  ولبنان  وليبيا  اخلليجي  التعاون 

لال�ضتهالك الفردي للكهرباء.

ج. التحديات البيئية

يف  الطاقة  قطاع  يواجه  الذي  الثالث  الرئي�ضي  التحدي 

الوقود  اأنواع  على  الكبري  العتماد  هو  العربية  البلدان 

ما  الطاقة،  من  احتياجاتها  لتلبية  املحدودة  الأحفوري 

يوؤدي اىل ب�ضمة كربونية مرتفعة. ويبلغ معدل النبعاثات 

من  طن   4.1 جمتمعة  العربية  البلدان  يف  للفرد  الكربونية 

العاملي  املعدل  يقارب  ما  الكربون،  اأوك�ضيد  ثاين  مكافئ 

البالغ 4.3 طن من مكافئ ثاين اأوك�ضيد الكربون. وبح�ضب 

عن  ال�ضادر  الرئي�ضية"  العاملية  الطاقة  "اح�ضاءات  تقرير 

يف  للفرد  الكربونية  الب�ضمة  ُقدرت  الدولية،  الطاقة  وكالة 

اأ�ضعاف  اأربعة  من  باأكرث  اخلليجي  التعاون  جمل�ص  بلدان 

اأنواع  ا�ضتهالك  معدل  ارتفاع  يعك�ص  ما  العاملي،  املعدل 

ا�ضتهالك  ارتفاع  وُيعزي   .)IEA, 2011( الأحفوري  الوقود 

الطاقة اىل ن�ضاطات اقت�ضادية م�ضرفة يف ا�ضتهالك الطاقة 

مثل حتلية مياه البحر و�ضهر الألومنيوم وانتاج ال�ضمنت، 

واىل ارتفاع الطلب على تكييف الهواء الالزم يف ظل ظروف 

مناخية قا�ضية. كما اأن امل�ضكلة املزمنة املتعلقة بال�ضتعمال 

الطاقة.  على  الطلب  ارتفاع  يف  ت�ضاهم  للطاقة  الكفوء  غري 

فقط اأربعة اقت�ضادات عربية هي اأقل ا�ضرافًا يف النبعاثات 

الكربونية من املعدل العاملي )IEA, 2011(، كما يتبني يف 

ال�ضكل 3.

 IV. خيارات اال�ستدامة: 

اأبعد من البيانات ال�سيا�سية

من خالل العتماد الكبري على اأنواع الوقود الأحفوري، التي 

قطاع  يف  احلالية  الجتاهات  اأن  يتبني  حمدود،  مورد  هي 

اأو  الطاقة العربي لي�ضت م�ضتدامة يف املجالت القت�ضادية 

البيئية اأو الجتماعية. ولالنتقال اىل حتقيق اأهداف الطاقة 

القليمية  ال�ضرتاتيجية  حددت  م�ضتدامة،  تنمية  اأجل  من 

من  جمموعة  امل�ضتدامني  والنتاج  لال�ضتهالك  العربية 

الأهداف ال�ضرتاتيجية، منها حت�ضني كفاءة الطاقة، وزيادة 

يف  املتجددة  الطاقة  ح�ضة  وزيادة  املتجددة،  الطاقة  ح�ضة 

)كيلوغرام من ثاين اأوك�صيد الكربون / دوالر اأمريكي(

كثافة الكرب�ن يف البلدان العربية )كيل�غرام من ثاين اأوك�صيد الكرب�ن / دولر اأمريكي( ال�صكل 3
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مزيج الوقود، ون�ضر تكنولوجيات الطاقة املتجددة خا�ضة يف 

املناطق الريفية والنائية. وحددت ال�ضرتاتيجية ذاتها قائمة 

كاملة للتدخالت ال�ضيا�ضية املطلوبة لتحقيق هذه الأهداف. 

تدمج  بحيث  املوجودة  الطاقة  تعرفات  ا�ضالح  ت�ضمل  وهذه 

دعم  على  حتافظ  حني  يف  والجتماعية  البيئية  التكاليف 

خا�ضة  الطاقة  كفاءة  وحت�ضني  الفقراء،  مل�ضلحة  الطاقة 

وتوليد  والنقل  الطاقة  ا�ضتهالك  يف  امل�ضرفة  ال�ضناعات  يف 

الطاقة  لتكنولوجيات  وا�ضع  ا�ضتعمال  وتطوير  الكهرباء، 

التخطيط  خالل  من  الهواء  نوعية  ادارة  ودعم  املتجددة، 

 CAMRE,( اأف�ضل  ب�ضكل  الأرا�ضي  وا�ضتخدام  احل�ضري 

.)2011

العربية  البلدان  على  الطاقة،  ا�ضتدامة  حتديات  وملواجهة 

امل�ضتويني  على  ال�ضيا�ضية  العالنات  من  اأبعد  تذهب  اأن 

القليمي والوطني. ويجب متابعة عدد من اخليارات ب�ضكل 

ا�ضتخدام  عن  القت�ضادي  النمو  ف�ضل  ت�ضمل  وهذه  �ضريع. 

وازالة  املوارد،  لهذه  الكفوء  ال�ضتعمال  خالل  من  املوارد 

الكربونية،  الب�ضمة  خلف�ص  الطاقة  مزيج  من  الكربون 

التباين  وازالة  اجتماعية،  عدالة  لتحقيق  الطاقة  فقر  وحمو 

يف موؤ�ضرات الطاقة والقت�ضاد الذي اأ�ضري اليهما من قبل.

ي�ضتند تعريف جمل�ص الطاقة العاملي )WEC( ل�ضتدامة 

والعدالة  الطاقة  اأمن  هي  رئي�ضية،  اأبعاد  ثالثة  اىل  الطاقة 

تطوير  ويتحدى  البيئية.  التاأثريات  وتخفيف  الجتماعية 

نظم طاقة م�ضتقرة ومعقولة الكلفة و�ضليمة بيئيًا احللول 

طوره  الذي  الطاقة  ا�ضتدامة  موؤ�ضر  ن  وميكِّ الب�ضيطة. 

لتوفري  جتريبية  قيا�ضات  اأخذ  من  العاملي  الطاقة  جمل�ص 

املاأمونة،  الطاقة  امدادات  وتقييم  الكلفة،  معقولة  طاقة 

الطاقة  ا�ضتدامة  موؤ�ضر  وي�ضنف  البيئية.  الأهداف  ودعم 

الأبعاد  معاجلة  على  املحتملة  قدرتها  اأ�ضا�ص  على  البلدان 

الرئي�ضية الثالثة. وبح�ضب جمل�ص الطاقة العاملي، املوؤ�ضر 

مرور  مع  املطبقة  الطاقة  �ضيا�ضات  اأثر  اجمايل  "يربز 
الوقت وفق توجه كل بلد. وهو ي�ضتند اىل حتليل جتريبي 

الثالثة  الأهداف  تعك�ص  التي  املوؤ�ضرات  من  ملجموعة 

عرب  الطاقة  اأداء  موؤ�ضرات  ت�ضمل  وهذه  الطاقة.  ل�ضتدامة 

العاملي  الطاقة  جمل�ص  حددها  التي  الطاقة  ا�ضتدامة  اأبعاد 

ال�ضيا�ضية  الظروف  تعك�ص  التي  التوجيهية  واملوؤ�ضرات 

 WEC,( للبلد"  الأو�ضع  والقت�ضادية  والجتماعية 

.)2011

ك�ضف التحليل الذي اجراه جمل�ص الطاقة العاملي عرب ابعاد 

يتاأثر  قد  البلدان  اأحد  ت�ضنيف  اأن  الثالثة  الطاقة  ا�ضتدامة 

بها  الطبيعة  اأنعمت  التي  املوارد  منها  العوامل،  من  بعدد 

والتطور  املعي�ضة  وم�ضتويات  القت�ضادي  والزدهار  عليه 

بلد  يكن  مل  واملوؤ�ض�ضاتي.  احلكومي  والدعم  التكنولوجي 

واحد يف العامل قادرًا حتى الآن على اأن يحقق بنجاح ان�ضجامًا 

مثاليًا يف جميع الأبعاد الثالثة ل�ضتدامة الطاقة. والبلدان 

كثريًا  الأحفوري  للوقود  الرئي�ضية  وامل�ضدرة  باملوارد  الغنية 

ت�صنيف م�ؤ�صر ا�صتدامة الطاقة لبلدان عربية خمتارةال�صكل 4
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غالبًا  الجتماعية،  العدالة  لتعزيز  موجوداتها  ت�ضتعمل  ما 

على ح�ضاب اأمن الطاقة يف املدى البعيد وتخفيف التاأثريات 

البيئية. ومتيل البلدان امل�ضتوردة للطاقة اىل اظهار مقاربة 

اأكرث توازنًا لأبعاد الطاقة الثالثة، ما قد يكون نتيجة اعتماد 

اأقل على مورد تقليدي واحد.

الطاقة  ا�ضتدامة  موؤ�ضر  ت�ضنيفات   4 ال�ضكل  يو�ضح 

البياين  والر�ضم  و2011.   2010 يف  خمتارة  عربية  لبلدان 

هو  ما  البلدان،  ت�ضنيفات  يف  جوهرية  تغريات  يظهر  ل 

متوقع ا�ضتنادًا اىل اأن بع�ص الجراءات ال�ضيا�ضية حتتاج 

املعامل.  وا�ضحة  لت�ضبح  اأطول  زمنية  فرتة  اىل  تاأثرياتها 

عام  اأداء  اأعلى  كانا  اللذين  البلدين  اأن  اىل  ال�ضكل  وي�ضري 

2011 هما م�ضر وتون�ص. وحققت ثالث بلدان تقدمًا من 

حني  يف  الأردن(،  املغرب،  )�ضورية،   2011 اىل   2010

تراجعت بقية البلدان. وقد تكون ال�ضطرابات ال�ضيا�ضية 

البلدان  يف  الرتاجع  �ضببت  وليبيا  وم�ضر  تون�ص  يف 

الثالثة.

اأ. ف�صل الطلب على الطاقة عن النم� القت�صادي

منذ اأوائل ثمانينات القرن الع�ضرين، منا ا�ضتهالك الطاقة 

من  اأخرى  منطقة  اأي  يف  مما  اأ�ضرع  العربية  املنطقة  يف 

ا�ضتهالك  يف  م�ضرفة  �ضناعات  انت�ضار  يعك�ص  ما  العامل، 

نتيجة  والنقل  الكهرباء  على  املتنامي  والطلب  الطاقة، 

توازى   ،5 ال�ضكل  يف  يتبني  وكما  ال�ضكان.  عدد  ازدياد 

يف  الكربون  اأوك�ضيد  ثاين  وانبعاثات  الطاقة  ا�ضتهالك 

البلدان العربية خالل ال�ضنوات اخلم�ص املا�ضية مع النمو 

القت�ضادي. ومن املتوقع اأن ي�ضل عدد ال�ضكان يف البلدان 

العربية اىل 598 مليون ن�ضمة بحلول �ضنة 2050، ما يرفع 

الطلب على الطاقة )UN DESA, 2009(. و�ضوف حتتاج 

العقد  خالل  الطاقة  على  الطلب  يف  املتوقع  النمو  تلبية 

املقبل اىل ا�ضتثمارات كبرية.

انخف�ضت كثافة الطاقة – ن�ضبة ا�ضتهالك الطاقة اىل الناجت 

املحلي الجمايل – انخفا�ضًا مثريًا يف جميع مناطق العامل 

الطاقة.  كثافة  ازدادت  العربية  البلدان  يف  فقط  تقريبًا. 

املحلي  الناجت  مع  يتما�ضى  ارتفاعًا  الطاقة  ا�ضتهالك  و�ضهد 

الجمايل اأو اأ�ضرع منه. وكانت كثافة الطاقة يف املنطقة عام 

وت�ضنف  العاملي.  املعدل  من  املئة  يف   50 بنحو  اأعلى   2009

املنطقة العربية باأنها ثاين اأكرث منطقة ا�ضرافًا يف ا�ضتهالك 

الو�ضطى  واآ�ضيا  ال�ضرقية  اأوروبا  بعد  العامل،  يف  الطاقة 

.)World Bank, 2009(

ا�صتعمال الطاقة وحجم ال�صكان والناجت املحلي الجمايل يف البلدان العربية )2004 – 2009(ال�صكل 5

UN DESA, 2010 :امل�صدر
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)قيمة ثابتة عن عام 2000 مليار دوالر(

ال�صكان )ماليني( اأو اإجمايل اإمدادات الطاقة 

االأولية )طن مرتي من مكافئ النفط(
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اإن ارتفاع م�ضتوى ا�ضتهالك الطاقة يف معظم البلدان العربية 

اأخرى،  اأمور  بني  �ضببهما،  يكون  قد  ال�ضتعمال  كفاءة  وعدم 

معظم  ففي  الطاقة.  لدعم  تاريخيًا  النت�ضار  الوا�ضع  التبني 

تتعدى  مبعدلت  والكهرباء  الوقود  دعم  يتم  املنطقة،  بلدان 

الطاقة  دعم   1 اجلدول  من كلفة المدادات. يبني  املئة  50 يف 

كن�ضبة من الكلفة التامة لالمدادات يف بلدان عربية خمتارة.

متكني  البرتولية  واملنتجات  الكهرباء  دعم  من  الق�ضد  اإن 

املواطنني من امل�ضاركة يف ثروة املوارد الطبيعية يف بلدانهم 

دعم الطاقة يف بلدان عربية خمتارةاجلدول 1
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الدعم )%( كن�صبة من كلفة امدادات ال�ق�د

كما هي احلال يف بلدان جمل�ص التعاون اخلليجي، اأو جعل 

يف  خ�ضو�ضًا  للفقراء،  متوافرة  الأ�ضا�ضية  الطاقة  خدمات 

اىل  مييل  الدعم  لكن  م�ضر.  مثل  املوارد  �ضحيحة  بلدان 

اإ�ضارات  وير�ضل  ال�ضوي،  غري  ال�ضتهالكي  ال�ضلوك  تعزيز 

احليوية  وي�ضعف  واملوردين،  امل�ضتهلكني  اىل  خاطئة 

التلوث  ويفاقم  امل�ضتدامة،  الطاقة  خليارات  القت�ضادية 

البيئي وانبعاثات غازات الدفيئة، ويلقي عبئًا متزايدًا ب�ضكل 

الوقود  دعم  اأن  رغم  وعلى  احلكومي.  التمويل  على  �ضريع 

م�ضمم يف بع�ص احلالت بحيث ل يعيق التنمية وح�ضول 

الفقراء على الطاقة، فهو ي�ضكل عائقًا اأ�ضا�ضيًا لتعزيز كفاءة 

الطاقة.

تبادر  اأن  العربية  البلدان  على  الطاقة،  ا�ضتدامة  ول�ضمان 

ب�ضرعة اىل تبني مبادئ القت�ضاد الأخ�ضر من خالل ف�ضل 

النمو الإقت�ضادي عن ا�ضتنزاف املوارد. واأي تفكري يف تلبية 

ي�ضمل  اأن  يجب  املنطقة  يف  الطاقة  على  املتنامي  الطلب 

منذ  املكت�ضبة  اخلربة  وت�ضري  الطاقة.  كفاءة  على  تركيزًا 

نظريًا  املمكن  من  اأنه  اىل  الع�ضرين  القرن  ثمانينات  اأوائل 

اىل  ي�ضل  مبا  القطاعات  معظم  يف  الطاقة  كفاءة  حت�ضني 

كبرية  ن�ضبة  اأن  يبدو  ذلك،  اىل  وا�ضافة  ع�ضرة.  من  عامل 

اأ�ضعار  اأ�ضا�ص  من هذه المكانية �ضتكون قليلة الكلفة على 

.)WEC, 2011( الطاقة احلالية
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الطاقة  كفاءة  لتحفيز  وحيدة  �ضيا�ضية  اآلية  توجد  ل 

غالبًا  يعتمد  ال�ضيا�ضة  فنجاح  اجلميع.  تنا�ضب  بحيث 

وت�ضمل  املحلية.  الظروف  وفق  ال�ضيا�ضات  تكييف  على 

اأف�ضل املمار�ضات خم�ضة عنا�ضر ت�ضغيلية رئي�ضية: التزام 

ت�ضريعي  اإطار  يف  ينعك�ص  الأمد  وطويل  امل�ضتوى  عايل 

وال�ضرعة  ال�ضحيحة  الدخول  نقاط  �ضليم،  وموؤ�ض�ضاتي 

ال�ضحيحة لتغيري ال�ضيا�ضة، وح�ضد املوارد املالية الدائمة، 

والقيا�ص الفعال والدائم للنتائج، والتوا�ضل مع اجلمهور. 

وفق  املجالت  هذه  يف  املمار�ضات  اأف�ضل  تكييف  ويجب 

يف  الفريدة  واملوؤ�ض�ضاتية  والقت�ضادية  ال�ضيا�ضية  البيئة 

كل بلد )World Bank, 2009(. وتبعًا لذلك، فان �ضانعي 

خطط  ب�ضياغة  مطالبون  العربية  البلدان  يف  ال�ضيا�ضة 

�ضيا�ضية تتنا�ضب مع ظرف كل منها. اأما نقطة البداية يف 

املبادرات  من  خليط  تطبيق  فهي  العربية  البلدان  معظم 

ال�ضوق  يف  القائمة  الطاقة  كفاءة  حواجز  على  للتغلب 

بت�ضجيع  الطاقة  كفاءة  تعزيز  وميكن   .)AFED, 2011(

على  للتغلب  احلوافز  خالل  من  ال�ضتهالكي  ال�ضلوك 

احلواجز املتعلقة بالأ�ضعار وغري الأ�ضعار يف ال�ضوق. ويوفر 

املعلومات  من  جمموعة  الطاقة  لكفاءة  الناجح  الت�ضنيف 

على  امل�ضتهلكني  لت�ضجيع  واحلوافز  التوعية  وار�ضادات 

تبني تكنولوجيات كفاءة الطاقة واملنتجني على ال�ضتثمار 

الطاقة.  اأداء  مبعايري  والوفاء  التكنولوجيا  جتديد  يف 

توؤدي  اأن  العربية  البلدان  معظم  يف  احلكومات  وبامكان 

اأهداف الطاقة املتجددة العربيةاجلدول 2

على  للتغلب  اخلطط  هذه  وتنفيذ  تطوير  يف  مهمًا  دورًا 

ال�ضطرابات يف اأ�ضعار الطاقة احلالية.

ب. اإزالة الكرب�ن يف التنمية القت�صادية

املتجددة،  بالطاقة  تتعلق  كبرية  امكانيات  العربية  للبلدان 

املياه  طاقة  عن  ف�ضاًل  والرياح،  ال�ضم�ص  طاقة  فيها  مبا 

زالت  ما  وهي  حمددة،  اأماكن  يف  الأر�ص  جوف  وحرارة 

املركبة  الكهرمائية  الطاقة  قدرة  وتبلغ  ال�ضتعمال.  قليلة 

الأهدافالبلد

رياح: 100 ميغاواط بحلول 2015، حرارة �صم�صية: 170 ميغاواط بحلول 2015، نظم فوتوفولطية �صم�صية: 5.1 ميغاواط بحلول 2015، توليد م�صرتك: اجلزائر

450 ميغاواط بحلول 2015، طاقة �صم�صية مركزة: 500 ميغاواط بحلول 2010

توليد طاقة متجددة: 20 يف املئة بحلول 2020، مبا يف ذلك 12 يف املئة من الرياح )نحو 7200 ميغاواط( و8 يف املئة من املياه ونظم فوتوفولطية �صم�صيةم�صر

رياح: 600 – 1000 ميغاواط، نظم فوتوفولطية �صم�صية: 300 – 600 ميغاواط، حتويل النفايات اىل الطاقة: 20 – 50 ميغاواطالأردن

قدرة متجددة: 5 يف املئة بحلول 2020الك�يت

قدرة متجددة: 12 يف املئة بحلول 2020لبنان

رياح: 280 ميغاواط بحلول 2012 و1500 ميغاواط بحلول 2030، طاقة �صم�صية مركزة: 50 ميغاواط بحلول 2012 و800 ميغاواط بحلول 2030، نظم ليبيا

فوتوفولطية �صم�صية: 150 ميغاواط بحلول 2030

ت�صخني مياه بالطاقة ال�صم�صية: 400 األف مرت مربع بحلول 2012، و1.7 مليون مرت مربع بحلول 2020، رياح، 1440 ميغاواط بحلول 2015، حمطات املغرب

كهرمائية �صغرية: 400 ميغاواط بحلول 2015

قدرة متجددة: 20 يف املئة بحلول 2020فل�صطني

كهرباء من الطاقة ال�صم�صية: 41 جيغاواط بحلول 2032 )25 جيغاواط طاقة �صم�صية مركزة و16 جيغاواط نظم فوتوفولطية(*ال�صع�دية

رياح: 330 ميغاواط بحلول 2011، نظم فوتوفولطية �صم�صية: 0.015 جيغاواط بحلول 2011، ت�صخني مياه بالطاقة ال�صم�صية: 470 األف مرت مربع ت�ن�س

بحلول 2011

RNE21, 2010 :امل�صدر

Photovoltaic PV-Magazine, 2012 *
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 1460 بني  ال�ضم�ضية  املوارد  وترتاوح  جيغاواط.   11 احلالية 

و3000 كيلوواط – �ضاعة على املرت املربع يف ال�ضنة. وتبقى 

التوليد املركبة يف  ح�ضة الطاقة املتجددة يف اجمايل قدرة 

املئة  يف   7 نحو  بلغت  اذ  ن�ضبيًا،  منخف�ضة  العربية  البلدان 

و�ضورية  م�ضر  يف  املائية  الطاقة  من  معظمها   ،2011 عام 

والعراق وال�ضودان واملغرب. وتبلغ قدرة توليد الكهرباء من 

ال�ضم�ص والرياح اأكرث من 500 ميغاواط وهي تقت�ضر اأ�ضا�ضًا 

.)OAPEC, 2011( على م�ضر واملغرب وتون�ص والأردن

حددت ت�ضعة بلدان عربية جمموعة اأهداف تتعلق بالطاقة 

مزيج  يف  املتجددة  الطاقة  تغلغل  ن�ضبة  لرفع  املتجددة 

طاقة  وتعترب   .2 اجلدول  يف  يتبني  كما  الوطني،  الطاقة  

الرياح امل�ضدر الأكرث جدوى اقت�ضادية للطاقة املتجددة يف 

احلالية  القدرة  تبلغ  اإذ  املقدمة،  يف  م�ضر  وتاأتي  املنطقة. 

لتوليد الطاقة بوا�ضطة الرياح نحو 520 ميغاواط.

تتعلق  �ضخمة  برامج  عن  العربية  البلدان  بع�ص  وك�ضفت 

دولر  باليني  ت�ضعة  ي�ضتثمر  فاملغرب  املتجددة.  بالطاقة 

واأعلنت  البالد.  يف  �ضم�ضية  طاقة  م�ضاريع  لتطوير 

جيغاواط   41 لرتكيب  طموحة  خطة  عن  موؤخرًا  ال�ضعودية 

من الطاقة ال�ضم�ضية بحلول �ضنة 2032، منها 25 جيغاواط 

املركزة  ال�ضم�ضية  الطاقة  با�ضتخدام  املولدة  الكهرباء  من 

الـ16 ميغاواط  التكنولوجيا الفوتوفولطية  )CSP(، وتزود 

"�ضم ال�ضعودية اىل جمموعة  املتبقية. وتهدف اخلطة اىل 

جملة  بح�ضب  املتجددة"  الطاقة  يف  العامليني  الرواد 

الطاقة  يف  الأخرى  ال�ضتثمارات  وت�ضمل   .)2012(  ”PV“
 "1  – "�ضم�ص  املركزة  ال�ضم�ضية  الطاقة  حمطة  ال�ضم�ضية 

دولر  مليون   600 وكلفتها  ميغاواط   100 قدرتها  تبلغ  التي 

م�ضرتكة  موحدة  �ضم�ضية  دورة  ذات  وحمطة  اأبوظبي،  يف 

�ضم�ضية  طاقة  وحمطة  الكويت،  يف  ميغاواط   200 قدرتها 

مركزة قدرتها 200 ميغاواط يف ُعمان.

خططًا  العربية  البلدان  من  عدد  لدى  اأن  بالذكر  وجدير 

وقدرة   . الطاقة  مزيج  اىل  النووية  الطاقة  ل�ضافة  معلنة 

للطاقة  الكاملة  احلياة  دورة  ادارة  على  العربية  البلدان 

تتعلق  مهمة  م�ضائل  وهناك  فيه.  م�ضكوك  اأمر  النووية 

اإيجاد حلول لها. وب�ضرف النظر عن خطر  بال�ضالمة يجب 

م�ضاألة  زالت  ما  النووية،  الطاقة  حمطات  يف  حوادث  وقوع 

ومن  حّل،  بال  منها  والتخل�ص  النووية  النفايات  تخزين 

�ضاأنها اأن ت�ضكل خطرًا جديًا على ال�ضحة العامة. وكما ورد 

حول  الدولية  املخاوف  "ت�ضببت   ،)2011( "اأفد"  تقرير  يف 

النووي  الوقود  دورة  مع  املرتافق  النووية  الأ�ضلحة  انت�ضار 

هذه  على  عاملية  قيود  فر�ص  يف  اليورانيوم  وتخ�ضيب 

التكنولوجيات، التي من �ضاأنها اأن تدفع البلدان العربية اىل 

العتماد على ال�ضوق الدولية لمدادها بالوقود النووي حتى 

وبال�ضافة  لو كانت احتياطات اليورانيوم املحلية متوافرة". 

و�ضيانة  وت�ضغيل  لبناء  املحلية  التقنية  القدرات  ذلك،  اىل 

اأبعد  اىل  �ضعيفة  العربية  البلدان  يف  نووية  طاقة  حمطات 

احلدود، ما يثري خماوف كبرية حول اأمن الطاقة و�ضالمتها 

والتكال عليها ب�ضبب العتماد الكبري على اليدي العاملة 

امل�ضتقدمة من اخلارج. لذلك، فان الطاقة النووية قد ل تكون 

اخليار ال�ضيا�ضي الأكرث قابلية للتطبيق من حيث امدادات 

اأو اأمن الطاقة على املدى البعيد يف املنطقة العربية.

ً لفتًا  ت�ضهد �ضوق الطاقة العاملية ب�ضكل متزايد حتول

اىل م�ضادر الطاقة النظيفة .وتدفع التحول زيادات يف 

خف�ص العتماد على م�ضادر الطاقة امل�ضتنفدة ،وتعزيز 

الأمن الوطني ،وحت�ضني نوعية الهواء وال�ضحة العامة، 

وتخفيف تاأثريات تغري املناخ ،مع خلق وظائف جديدة 

وجمالت جديدة لنمو الأعمال .ومن املتوقع اأن ي�ضتمر هذا 

الجتاه خالل العقود املقبلة نظراً اىل اأن القوى املحركة التي 

دفعت قطاع الطاقة املتجددة خالل ال�ضنوات اخلم�ص اأو 

ال�ضت املا�ضية ما زالت فعالة .وهذه القوى هي اأمن الطاقة 
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والتنمية القت�ضادية وتغري املناخ وح�ضول الفقراء على 

الطاقة .يف املنطقة العربية ،القوى املحركة لرتويج الطاقة 

املتجددة يف البلدان امل�ضتوردة للنفط هي اأكرث اإحلاحاً. 

وهي ت�ضمل تخفيف العبء املايل مل�ضتوردات النفط، 

وتخفي�ص متطلبات ا�ضتثمارات الطاقة لتوليد الكهرباء، 

وال�ضتفادة على اأف�ضل وجه من قدرات المدادات احلالية 

لتح�ضني امكانية احل�ضول على الطاقة ،وتخفي�ص التلوث 

املحلي ،وتخفيف انبعاثات غازات الدفيئة .وبال�ضافة اىل 

ذلك ،ميكن للطاقة املتجددة اأن توؤدي اأي�ضاً دوراً حيوياً يف 

معاجلة �ضح املياه يف املنطقة العربية مع خف�ص الب�ضمة 

الكربونية املرتبطة بقطاع املياه.

هناك حاجة ملحة يف املنطقة العربية اىل حتول منوذجي 

يف �ضيا�ضة الطاقة لزيادة توليد الكهرباء بوا�ضطة موارد 

الطاقة املتجددة .وعالوة على ذلك ،هناك �ضرورة 

لتقوية القدرات الب�ضرية واملوؤ�ض�ضاتية .وهناك حاجة اىل 

ا�ضرتاتيجيات طويلة الأمد خا�ضة ببناء القدرات من اأجل 

حتليل ال�ضيا�ضات وتقييم التكنولوجيات ،ولدعم تطوير 

التكنولوجيات واملهارات ذات العالقة يف حتديد م�ضادر 

معدات الطاقة املتجددة وت�ضويقها وتركيبها وت�ضغيلها 

 )El-و�ضيانتها وخدمتها ،ويف امل�ضاركة باأف�ضل املمار�ضات

Ashry, 2011(.

ج. العدالة الجتماعية: حم� فقر الطاقة

على  احل�ضول  يف  كاف  خيار  غياب  باأنه  الطاقة  فقر  ف  يعرَّ

وماأمونة  وموثوقة  الكلفة  ومعقولة  وافية  طاقة  خدمات 

وفيما  والب�ضرية.  القت�ضادية  التنمية  لدعم  بيئيًا  و�ضليمة 

كقدرة  مطلوبة  فهي  اأ�ضا�ضية،  حاجة  بذاتها  لي�ضت  الطاقة 

اأ�ضا�ضية  ب�ضرية  حاجات  لتلبية  الأهمية  بالغة  مبذولة 

الب�ضرية  احلاجات  تلبية  فان  لذلك،  ونتيجة  اأخرى. 

الأ�ضا�ضية وجهود تخفيف وطاأة الفقر ل ميكن حتقيقها من 

دون حت�ضني امكانية احل�ضول على خدمات طاقة ماأمونة 

ع�ضرية  طاقة  خدمات  على  واحل�ضول  الكلفة.  ومعقولة 

الفقر عن طريق )1( حت�ضني  قد ي�ضاهم يف تخفيف وطاأة 

نوعية احلياة من خالل اإ�ضاءة اأف�ضل، واحل�ضول على وقود 

التقدمي  حت�ضني  و)2(  ماأمونة  �ضرب  ومياه  اأنظف،  طبخ 

تدفئة  �ضمان  خالل  من  الجتماعية  للخدمات  الفعال 

الأخرى،  والأدوية  اللقاحات  وتربيد  موثوقتني  واإ�ضاءة 

يف  الإ�ضاءة  اأن  كما  ال�ضحية.  املراكز  يف  املعدات  وتعقيم 

حت�ضن  ولذلك  العلمي  التح�ضيل  حت�ضن  النائية  الأماكن 

فر�ص العمل.

موؤخرًا  العربية  املنطقة  يف  الفقراء  الأ�ضخا�ص  عدد  ُقدر 

الفقراء  غالبية  وتعي�ص   .)UN, 2010( مليونًا   35 بنحو 

خدمات  على  احل�ضول  دون  من  نائية  اأو  ريفية  مناطق  يف 

املتجددة  الطاقة  تكنولوجيات  ت�ضاهم  وقد  ع�ضرية.  طاقة 

وبذلك  الأرياف،  لفقراء  حم�ضنة  طاقة  خدمات  توفري  يف 

تخفف وطاأة الفقر، وحت�ضن نوعية البيئة، وتلطف تاأثريات 

تغري املناخ. لكن النت�ضار الوا�ضع لهذه النظم يواجه حواجز 

موؤ�ض�ضاتية وتقنية ومالية قوية يجب التغلب عليها من اأجل 

احلواجز  واأحد  الفقر.  وطاأة  تخفيف  يف  فعالة  م�ضاهمة  اأي 

الكلفة  بارتفاع  عالقة  له  التحديات  اأكرب  على  تنطوي  التي 

اخليارات  مع  باملقارنة  املتجددة  للتكنولوجيات  الأولية 

متناول  يف  التكاليف  وجلعل   .)AFED, 2011( التقليدية 

كثري من املجتمعات املنخف�ضة الدخل، من ال�ضروري توزيع 

التكاليف الأولية العالية على فرتة زمنية معقولة مع تنفيذ 

اآليات متويل مبتكرة ت�ضتهدف الفقراء.
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�ضغرية  ت�ضليفات  على  احل�ضول  امكانية  حت�ضني  اإن 

املنخف�ضة  اجلماعات  قدرة  لزيادة  فعاًل  خيارًا  يكون  قد 

املتجددة.  الطاقة  تكنولوجيات  نفقات  حتمل  على  الدخل 

والأعمال  الأ�ضر  لتمكني  فعالة  و�ضيلة  ال�ضغرية  والقرو�ص 

قرو�ص  طريق  عن  املال  راأ�ص  على  احل�ضول  من  ال�ضغرية 

مع  تتما�ضى  لل�ضداد  مرنة  زمنية  جداول  عادة  ت�ضمل 

القرو�ص  لت�ضديد  اأطول  واآجاًل  الزبون  دخل   جمرى 

.)UN Economic and Social Council, 2003(

كاأداة  غالبًا  ي�ضتعمل  الدعم  كان  قبل،  من  �ضرحه  مت  وكما 

الدخل  ذوي  امل�ضتهلكني  لتمكني  حكومية  �ضيا�ضية 

والأ�ضر  الطاقة.  خدمات  على  احل�ضول  من  املنخف�ص 

الريفية ذات الدخل املنخف�ص لن ت�ضتفيد من احل�ضول على 

خدمات الطاقة املتجددة اإل وفق �ضيا�ضات دعم ت�ضتهدفها. 

كي  املتجددة  الطاقة  م�ضادر  دعم  ت�ضميم  يجب  لذلك، 

ا�ضرتاتيجية  من  كجزء  الطاقة  فقر  حمو  بعناية  ي�ضتهدف 

وطنية لتخفيف وطاأة الفقر.

اىل تنا�صق  املياه والطاقة: دع�ة  الرتابط بني  د. 

يف ال�صيا�صات 

على  اأ�ضا�ضًا  العربية  املنطقة  تعتمد  قبل،  من  ورد  كما 

هي  واملنطقة  ونفط(.  طبيعي  )غاز  متجددة  غري  موارد 

واملياه  والطاقة  العامل.  يف  مائيًا  اإجهادًا  الأكرث  املناطق  من 

مياه،  اىل  يحتاج  الطاقة  فانتاج  وثيقًا:  ارتباطًا  ترتبطان 

وانتاج املياه ومعاجلتها وتوزيعها وا�ضتعمالها النهائي يحتاج 

اىل طاقة. وعلى �ضبيل املثال، تعتمد بلدان جمل�ص التعاون 

اخلليجي ب�ضكل كبري على حمطات حتلية مياه البحر لتلبية 

مبا  املياه  اىل  ال�ضناعية  والن�ضاطات  واملنازل  الزراعة  حاجة 

عدد  ارتفاع  ومع  البيئية.  الب�ضمة  على  كبري  اأثر  من  لذلك 

ازدياد  هناك  �ضيكون  القت�ضادي،  النمو  وت�ضاعد  ال�ضكان 

يف ال�ضغط على موارد املياه وزيادة لحقة يف الطلب على 

العاملي  املناخ  تغري  يفاقم  �ضوف  ذلك،  على  وعالوة  الطاقة. 

ال�ضح املائي يف املنطقة، ما يزيد ال�ضغط على موارد الطاقة 

واملياه على حد �ضواء. وتتكهن تقديرات ت�ضتند على مناذج 

 )IPCC( املناخ  بتغري  املعنية  الدولية  احلكومية  اللجنة 

بحدوث انخفا�ص يف جريان مياه الأمطار ن�ضبته 15 اىل 30 

اأفريقيا.  و�ضمال  الأو�ضط  ال�ضرق  بلدان  جميع  يف  املئة  يف 

 .)ITT, 2011( هاذا �ضيزيد الطلب على املياه الالزمة للري

البيولوجية من خالل  انتاج للقدرة  املياه هي عامل  اأن  ومبا 

فان  املنتجة،  الأرا�ضي  م�ضاحة  زيادة  على  املحتملة  قدرتها 

واملناخ  والغذاء  والطاقة  املياه  بني  املتبادلة  العالقات  هذه 

ل�ضمان  حاجة  وهناك  اهتمام.  وم�ضدر  للغاية  هامة  ت�ضبح 

يرتبطان  امل�ضتقبل  يف  الطاقة  وانتاج  املياه  ا�ضتهالك  اأن 

ارتباطًا وثيقًا بخطط تخفيف تاأثريات تغري املناخ والتكيف 

معها.
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ال�ضم�ص  موارد  توفر  الهيدروكربونية،  املوارد  وفرة  ومع 

املنطقة  يف  امل�ضتغلة  غري  الأخرى  املتجددة  واملوارد  والرياح 

تطوير  يوفر  و�ضوف  بال�ضتدامة.  تتعلق  كبرية  خيارات 

خيارًا  ال�ضم�ضية  الطاقة  بوا�ضطة  التحلية  تكنولوجيات 

م�ضتدامًا ل�ضمان امدادات املياه. واإ�ضافة اىل ذلك، وب�ضبب 

البلدان  يف  والطاقة  املائية  الرثوات  يف  الكبرية  التباينات 

بالغ  اأمرًا  القليميني  والتكامل  التعاون  يعترب  العربية، 

طاقة  �ضبكات  ا�ضتحداث  اإن  املثال،  �ضبيل  على  الأهمية. 

اقليمية �ضيزيد احتمالت ح�ضول بلدان بعينها على طاقة 

منخف�ضة الكلفة. وَتِعد اجراءات الكفاءة يف ا�ضتعمال املياه 

مياه  وحدة  كل  لأن  متعددة  فوائد  لها  تكون  باأن  والطاقة 

يتم احلفاظ عليها هي وحدة طاقة يتم توفريها – والعك�ص 

.)ITT, 2011( ضحيح�

على  متكاملة  اأبحاث  علي  بالرتكيز  بعيد  حد  اىل  ُين�ضح 

الرتابط بني املياه والطاقة واملناخ. وقد اأ�ضبح حتليل الب�ضمة 

اخلا�ضة بتكنولوجيات خمتلفة اأمرًا حا�ضمًا، اأي الب�ضمة املائية 

عن  ف�ضاًل  الطاقة،  بامدادات  يتعلق  خيار  لأي  والكربونية 

الب�ضمة  الكربونية لأي خيار يتعلق بامدادات املياه. وا�ضافة 

ل�ضمان  احلالية  ال�ضيا�ضات  لتجزئة  الت�ضدي  يجب  ذلك،  اىل 

الن�ضجام بني �ضيا�ضات الطاقة واملياه والزراعة واملناخ.

V.  تو�سيات

على احلكومات العربية تطوير ا�ضرتاتيجيات طويلة الأمد 

ميكن  وهذا  املوارد.  ا�ضتخدام  عن  القت�ضادي  النمو  لف�ضل 

اإعادة هيكلة اقت�ضادية وتنوع اقت�ضادي  حتقيقه من خالل 

باجتاه اقت�ضادات قائمة على املعرفة كبديل عن القت�ضادات 

احلالية امل�ضرفة يف ا�ضتهالك املوارد. هذا، ف�ضاًل عن زيادة 

�ضاأنه  من  والنظيفة،  املتجددة  الطاقة  تكنولوجيات  تغلغل 

اأن يخف�ص كثريًا الب�ضمة الكربونية يف املنطقة. ومن اأجل 

الت�ضدي لفقر الطاقة، يجب اأن ت�ضعى ال�ضيا�ضات احلكومية 

الطاقة  تكنولوجيات  نفقات  احتمال  على  القدرة  زيادة  اىل 

ردم  ويجب  الأخرى.  الع�ضرية  الطاقة  وخدمات  املتجددة 

والتدريب  التعليم  خالل  من  املنطقة  يف  القدرات  فجوة 

حتدي  يتطلب  ختامًا،  والتنمية.  الأبحاث  يف  وال�ضتثمار 

ال�ضح املائي اإ�ضالحًا �ضيا�ضيًا لتحقيق الن�ضجام بني الطاقة 

واملياه والأمن الغذائي.
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I.  مقدمة

احت�ساب  ان   )1996( وري�س  واكرناغل  مقدمـة  فــي  جـاء 

الب�سرية  للن�ساطات  البيئي  الأثــر  يقي�س  البيئية  الب�سمة 

مـن خـالل حتديد "متطلبات ا�ستهالك املوارد وا�ستيعــاب 

علـى  حمــدد  اقت�ساد  اأو  ب�سري  جتمـع  قبـل  مـن  النفايات 

بـه  املعرتف  مـن  لذلك  مطابقـة".  اأر�س  م�ساحــة  اأ�سـا�س 

همـا  البيئية  للب�سمـة  الرئي�سيتني  الدافعتني  القوتني  ان 

 de Sherbinin et al.,( الفردي  وال�ستهـالك  ال�سكان 

هذين  يف  اجتاهات  الف�سل  هذا  يتناول  �سوف   .)2007
املتغريين اللذين يوؤثران يف البلدان العربية.

اإن فهمًا اأف�سل للعالقات املتبادلة بني ال�سكان وال�ستهالك 

الب�سمة  ح�سابات  حتليل  اإىل  مدخل  هو  البيئي  والتغري 

جتلب  التحليل  هذا  من  املكت�سبة  الفوائد  واإن  البيئية. 

وعيًا لتداعيات احلدود اليكولوجية على الأمن والزدهار 

اأمناط  تغيري  يف  متمثاًل  التحدي  وي�سبح  القت�سادي. 

ال�ستهالك ومناذج التنمية وال�سيا�سات القت�سادية، بحيث 

لالأر�س  اليكولوجية  النظم  مع  توازن  اىل  التو�سل  ميكن 

خالل  من  وا�سحة  الروابط  هذه  وبجعل   .)Daly, 1996(

لتقييم  ا�ستعدادًا  اأف�سل  القرار  �سانعو  �سيكون  التحليل، 

خيارات ال�ستدامة املتاحة.

II.  التحوالت الدميوغرافية 
يف البلدان العربية

مليون   357 نحو   2010 عام  العربي  العامل  �سكان  عدد  بلغ 

ن�سمة، ومن املتوقع اأن ي�سبح 633 مليونًا بحلول �سنة 2050، 

عام  املتحدة  الأمم  اأجرتها  التي  ال�سكانية  الح�ساءات  وفق 

واملتوقعة  التقديرية  ال�سكان  اأعداد   1 اجلدول  يبني   .2011

من  ال�سكان،  عدد  يف  الزيادة  رغم  وعلى  بلد.  كل  بح�سب 

يف  للتغيري  ال�سنوية  الن�سبة  متو�سط  ينخف�س  اأن  املتوقع 

عدد ال�سكان يف البلدان العربية خالل الفرتة 2010 – 2050، 

 40 مدة  خالل  املثال،  �سبيل  فعلى   .1 ال�سكل  يف  يتبني  كما 

�سنة، من 1980 اىل 2020، من املتوقع اأن يزيد عدد ال�سكان 

يف البلدان العربية 2.5 �سعف اىل 431 مليونًا، باملقارنة مع 

 .)UN, 2011( 2050 زيادة 1.8 �سعف متوقعة من 2010 اىل

للنمو  ال�سنوية  الن�سبة  متو�سط  ينخف�س  اأن  املتوقع  ومن 

معدل  اىل  و2015   2010 بني  املئة  يف   1.9 البالغ  ال�سكاين 

�سنوي ن�سبته 0.7 يف املئة خالل الفرتة 2045 – 2050.

البلدان  يف  الجمالية  اخل�سوبة  ن�سب  يف  اجتاهات  ت�سري 

العربية اإىل "انخفا�س جوهري و�سريع يف اخل�سوبة خالل 

العقدين املا�سيني"، اإذ "معدل اخل�سوبة )انخف�س( باأكرث 

من ن�سف )56%( اىل 3.1 ولدات لكل امراأة" باملقارنة مع 

UN, 2011 :امل�صدر

ال�شكل 1
متو�شط الن�شبة ال�شنوية للتغيري يف عدد ال�شكان )ن�شبة مئوية( يف البلدان العربية خالل الفرتة 

2010 – 2050 )متغري متو�شط(
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UN, 2011 :امل�صدر

اجمايل عدد ال�شكان )باالآالف( بح�شب البلد )متغري متو�شط(، مقدر )1950، 1980، 2010(، ومتوقع )2020، 2025، 2050(اجلدول 1

اجلزائر

البحرين

جزر القمر

جيبوتي

م�شر

العراق

االأردن

الكويت

لبنان

ليبيا

موريتانيا

املغرب

االأرا�شي الفل�شطينية املحتلة

ُعمان

قطر

ال�شعودية

ال�شومال

ال�شودان

�شورية

تون�س

االمارات

اليمن

املجموع

7.2 ولدات لكل امراأة يف اأوائل خم�سينات القرن الع�سرين 

جزء  كان  البلدان،  معظم  ويف   .)Casterline, 2011(

جوهري من هذا النخفا�س حديثًا، اإذ ح�سل خالل نحو 30 

وخالل   .2 اجلدول  يف  يتبني  كما  و2010،   1980 بني  �سنة 

انخفا�سًا   22 من  عربيًا  بلدًا   15 �سهد  الزمنية،  الفرتة  هذه 

الجمالية.  اخل�سوبة  ن�سب  يف  اأكرث  اأو  املئة  يف   50 بلغ 

الجمالية  اخل�سوبة  "ن�سب  اأن  البيانية  الجتاهات  وتظهر 

املقدرة هبطت حاليًا اىل اأدنى من 2.5 ولدة لكل امراأة يف 

– البلدان املغربية الكربى الثالثة )اجلزائر،  ثمانية بلدان 

املغرب، تون�س( ولبنان واأربعة بلدان خليجية )البحرين، 

الكويت، قطر، المارات(، يف حني اأن "لدى ثمانية بلدان 

ن�سب خ�سوبة اجمالية تفوق 4 ولدات لكل امراأة، مبا فيها 

واليمن"  وال�سودان  العراق  وهي  بال�سكان  املكتظة  البلدان 

)Casterline, 2011(. لكن مبا اأن بداية انخفا�س اخل�سوبة 

كانت حديثة ن�سبيًا، فمن املتوقع اأن ت�سهد املنطقة العربية 

املقبلة  القليلة  العقود  خالل  �سكانها  عدد  يف  �سريعًا  منوًا 

)UNDP, 2011(، ولو بن�سبة اآخذة بالنخفا�س.

الدميوغرايف  التغيري  يف  يوؤثر  اآخر  رئي�سي  اجتاه  وهناك 

ن�سبة  ازدادت  فقد  امُلدين.  التو�سع  ن�سبة  ارتفاع  هو  العربي 

البلدان  يف  مدنية  مناطق  يف  يعي�سون  الذين  ال�سكان 

عــــام  املئة  يف   55 اىل   1970 عام  املئة  يف   38 من  العربية 

2. وبحلول �سنة 2050، مــن  ال�سكل  2010، كما يتبني يف 

اأي  العرب،  ال�سكان  مــن  املئة  فــي   66 يعي�س  اأن  املتوقع 

 UN, 2012; UN,(  423 مليون ن�سمة، فــي مناطق مدنية

البلدية  املجال�س  وم�سوؤويل  املدن  خمططي  على   .)2011
التو�سع  مفهوم  مع  جديًا  يتعاطوا  اأن  العربية  البلدان  يف 

وتلبية  احلياة  نوعية  لتح�سني  ك�سرط  امل�ستدام  امُلدين 

195019802010202020252050

8,75318,81135,46840,18042,04346,522

1163581,2621,5081,5881,801

1563297359331,0411,700

623408891,0661,1661,620

21,51444,95281,12194,810100,909123,452

5,71913,74431,67242,68448,88583,357

4492,2996,1877,3667,9069,882

1521,3772,7373,3943,7005,164

1,4432,7954,2284,5164,6244,678

1,0293,0636,3557,0837,4658,773

6571,5183,4604,2984,7427,085

8,95319,56731,95135,07836,40639,200

9321,5104,0395,3176,0279,727

4561,1812,7823,2903,4703,740

252221,7592,1992,2892,612

3,1219,80127,44833,53536,22644,938

2,2646,4369,33112,23714,15228,217

9,19020,07143,55254,91960,81190,962

3,4138,90720,41124,07926,00933,051

3,5306,45710,48111,51811,92112,649

701,0167,5129,1749,86712,152

4,3167,94524,05332,23236,69861,577

76,320172,699357,433431,416467,945632,859
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1950-19551980-19852005-20101950-19851980-20101950-2010

7.36.52.4116367

7.25.42.4255667

6.94.91.9296273

7.25.42.4256267

6.45.52.9134855

7.36.44.1133544

7.46.83.185458

5.73.91.9325268

6.97.22.7-56260

7.47.05.152731

6.76.34.253336

7.37.23.325455

7.16.63.275055

7.04.62.3345167

7.24.92.2335570

7.27.23.105757

7.05.52.4225565

7.27.03.225556

7.05.22.0256372

8.28.75.3-63935

7.25.42.4225565

6.07.14.0-184333

7.86.64.0154049

6.36.34.512829

7.36.76.48512

6.86.64.343431

7.26.43.1105356

الطلب املتزايد على الطاقة واملياه والنقل وال�سكن وخدمات 

ادارة النفايات وغريها من اأ�سباب الراحة.

العربية  املنطقة  يف  الدميوغرايف  للتحول  بارزة  ميزة  هناك 

العمل،  �سّن  يف  الذين  ال�سكان  عدد  يف  الكبري  الرتفاع  هي 

التحديات  حول  درا�سة  ووفق   .3 ال�سكل  يف  يتبني  كما 

التنموية العربية )UNDP, 2011(، "ازدادت ح�سة ال�سكان 

الذين يف �سّن العمل )15 – 64( يف املجموع من 51 يف املئة 

عام 1970 اىل 62.45 يف املئة بحلول العام 2010 ومن املتوقع 

اأن تبلغ حدًا اأق�سى ن�سبته 66 يف املئة �سنة 2040 واأن تنخف�س 

يف حني "يتوقع اأن تت�ساعف  اىل 65 يف املئة بحلول 2050"، 

ن�سبة ال�سكان الأكرب �سنًا الذين يبلغ عمرهم 65 �سنة اأو اأكرث 

اجلدول 2
ن�شبة اخل�شوبة االجمالية )والدات لكل امراأة(، 1950 – 1955، 1980 – 1985، 2055 – 2010، واالنخفا�س يف 

ن�شبة اخل�شوبة االجمالية )ن�شبة مئوية(، 1950 – 1985، 1980 – 2010، 1950 – 2010 يف البلدان العربية

البلد

اجلزائر

املغرب

تون�س

متو�شط
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االنخفا�س يف ن�شبة اخل�شوبة االجمالية  )ن�صبة مئوية(ن�شبة اخل�شوبة االجمالية

Casterline, 2011 :امل�صدر



87 البيئة العربية: خيارات البقاء

اأربع مرات )بحلول �سنة 2050( باملقارنة مع 1980".

ال�سكان  عدد  يف  الدميوغرافية  التحولت  هذه  تداعيات  اإن 

ن�سبة  على  امُلدنية  والكثافة  العمرية  والرتكيبة  النمو  ون�سبة 

وال�ستقرار  املوارد  على  والطلب  البيئية  والب�سمة  العمالة 

الجتماعي �سوف تكون كبرية خالل العقود القليلة املقبلة.

ال�شكل 2

ال�شكل 3

�شكان املدن )ن�شبة مئوية( يف البلدان العربية خالل الفرتة 1950 – 2050 )متغري متو�شط(

 خالل الفرتة 1970 – 2050 
*
الرتكيبة العمرية لل�شكان )ن�شبة مئوية( يف البلدان العربية

UN, 2012; UN, 2011 :امل�صادر

UNDP, 2011 :امل�صدر
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65 �شنة وما فوق بني 25 و64 �شنة بني 15 و24 �شنة حتى 14 �شنة 

البلدان العربية غري م�صمولة جميعًا يف املعدلت الإقليمية.
 *
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التعاون  جمل�س  يف  الأع�ساء  البلدان  يف  الو�سع  يوفر 

وال�ستهالك  ال�سكان  تاأثريات  على  ممتازًا  مثاًل  اخلليجي 

الكبري  التدفق  ب�سبب  البلدان،  لهذه  البيئية  الب�سمة  على 

م�سحوبًا  املا�سية،  الأربعة  العقود  خالل  الوافدين  للعمال 

بتغيري �سريع يف اأمناط ال�ستهالك.

بلدان  يف  الدميوغرافية  التحوالت   .III
جمل�س التعاون اخلليجي

العربية  اجلزيرة  �سبه  يف  �سريع  اقت�سادي  تغيري  حدث 

منطقة  يف  الأوىل  النفطية  المتيازات  منح  اأثر  على 

اخلليج خالل ثالثينات القرن الع�سرين. وبعيدًا عن �سيد 

ولدت  البحرية،  والتجارة  املوا�سي  ورعي  واللوؤلوؤ  الأ�سماك 

و�سحاها.  ع�سية  بني  النفط  على  القائمة  القت�سادات 

لتلبية  النفط  عائدات  ا�ستخدام  يف  الرغبة  وحفزت 

احلاجات الأ�سا�سية ولت�سريع التنمية لحقًا حكام اخلليج 

على تطوير اخلدمات العامة – م�ست�سفيات، مياه، طرق، 

خللق  الطريق  مهدت  – التي  و�سواها  كهرباء،  مدار�س، 

نظام دولة الرفاهية. ونظرًا لنخفا�س م�ستويات التعليم 

الدول  اأ�سبحت  الوقت،  ذلك  يف  حمليًا  املتوافرة  واملهارات 

العاملة  الأيدي  على  �سريعًا  تعتمد  النا�سئة  اخلليجية 

ال�سريعني  والنمو  التنمية  �سيا�سات  و�ساهمت  الأجنبية. 

وَقِدمت  العاملة.  الأيدي  على  الطلب  يف  �سريع  بارتفاع 

العربية،  البلدان  من  الأوىل  الوافدين  العمال  موجة 

انطلقت  عندما  وخ�سو�سًا  الوقت،  م�سي  "مع  لكن 

كان  الع�سرين،  القرن  �سبعينات  خالل  واقعيًا  التنمية 

اآ�سيا"  يف  امل�ستقَدمني  العمال  من  متزايد  عدد   يوجد 

.)Owen and Pamuk, 1999(

وي�ستمر العتماد على الأيدي العاملة الأجنبية يف بلدان 

درا�سته  ويف  هذا.  يومنا  حتى  اخلليجي  التعاون  جمل�س 

ا�ستنتج  اخلليج،  دول  يف  الأمة  وبناء  العمال  هجرة  حول 

بنمو  �سمح  النفط  ولده  الذي  "الغنى  اأن   )2011( فارغيز 

�سفوف  يف  اخل�سوبة  ارتفاع  خالل  من  دميوغرايف 

املواطنني"،  غري  قبل  من  الهجرة  وارتفاع  املواطنني، 

انتجت  املواطنني  غري  اأعداد  يف  ال�سريعة  "الزيادة  واأن 

جمتمعات تعاين تقل�سًا م�ستمرًا يف ن�سبة املواطنني".

ارتفاعًا  اأعقب  ال�سكان  عدد  يف  الأول  ال�سريع  الرتفاع 

النفاق  وطفرة  ال�سبعينات  اأوائل  يف  النفط  �سعر  يف  حادًا 

الالحقة. ويبني اجلدول 3 النمو يف عدد ال�سكان املواطنني 

والأجانب يف بلدان جمل�س التعاون اخلليجي كمجموعة. 

مبقدار  الأجانب  ال�سكان  عدد  منو  مالحظته  ميكن  وما 

 ،1990 اىل   1975 من  �سنة،   15 فرتة  خالل  اأ�سعاف  ت�سعة 

ال�سكان  منو  من  املئة  يف   4.5 اأ�سرع  �سنوي  منو  مبعدل 

املواطنني )Fargues, 2011(. وكانت ن�سبة عدد ال�سكان 

الأجانب 9.7 يف املئة عام 1975، قفزت اىل 36.6 يف املئة عام 

1990 وبلغت 42.7 يف املئة عام 2010.
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بح�سب  ون�سبهم  والأجانب  املواطنني  ال�سكان  اأعداد  ت�سري 

البحرين  اأن  اىل   2010  –  1975 الفرتة  خالل  بلد  كل 

اأ�سغر  لديها  املتحدة  العربية  والمارات  وقطر  والكويت 

كما  مليون،  من  اأدنى  اأي  املواطنني،  ال�سكان  من  اأعداد 

اأ�سبح  الأربعة،  البلدان  هذه  ويف   .4 اجلدول  يف  يتبني 

ي�سكل  ر�سمية،  اح�ساءات  ووفق  اأقلية.  املواطنون  ال�سكان 

من   )2009( املئة  يف  و18   )2010( املئة  يف   13 املواطنون 

جمموع ال�سكان يف قطر والمارات على التوايل، يف حني 

ُعمان  يف  ال�سكان  جمموع  ثلث  نحو  املواطنني  غري  ي�سكل 

.)Fargues, 2011( وال�سعودية

اأن  �ساأنها  من  �سيا�سات  تبنت  اخلليج  دول  اأن  رغم  وعلى 

فان  املواطنني،  �سكانها  لدى  املواليد  ن�سب  ارتفاع  تعزز 

من  كن�سبة  النمو  يف  ا�ستمر  املواطنني  غري  ال�سكان  عدد 

اجمايل عدد ال�سكان ب�سبب ارتفاع ن�سبة العمال الوافدين. 

وعالوة على ذلك، فان ال�سيا�سات املختلفة لحالل العمال 

املواطنني مكان العمال الأجانب ف�سلت يف تخفي�س الطلب 

اإحداث زيادات كبرية يف ن�سبة املواطنني  اأو  على الأجانب 

يف قوة العمل.

ومن اجلدير ذكره اأن ن�سب اخل�سوبة بني الن�ساء املواطنات 

كبري  ب�سكل  تنخف�س  اخلليجي  التعاون  جمل�س  بلدان  يف 

فر�س  حت�سن  نتيجة  الع�سرين  القرن  ت�سعينات  اأوائل  منذ 

التعليم. وحت�سبًا للم�ستقبل، ومع ا�ستمرار دول اخلليج يف 

عدد  تزايد  فان  اقت�ساداتها،  لتطوير  طموحة  خطط  تبني 

 )Fargues, 2011( ي�سود  �سوف  املواطنني  غري  ال�سكان 

حاجات  لتلبية  كافية  تكون  لن  الوطنية  العمل  قوة  لأن 

التنمية القت�سادية ذات الوترية ال�سريعة.

اح�سائية  بيانات  فارغري  ا�ستخدم  الدرا�سة،  هذه  يف 

وهي  اخلليجي،  التعاون  جمل�س  دول  قدمتها  وطنية 

تقلل  و/اأو  املواطنني  ال�سكان  اأعداد  تقدير  يف  تبالغ  قد 

ن�سر  ومنذ  املواطنني.  غري  ال�سكان  اأعداد  تقدير  من 

اأعلى  ن�سب  اىل  ت�سري  اأحدث،  تقديرات  انتاج  مت  درا�سته، 

العامة  الأمانة  ترى  املثال،  �سبيل  فعلى  املواطنني.  لغري 

 )SCPD, 2010( والتنمية  للتخطيط  الأعلى  للمجل�س 

اأن ن�سبة املواطنني يف البالد عام 2008 كانت  يف الكويت 

ماليني.   3.4 البالغ  ال�سكان  عدد  اجمايل  من  املئة  يف   31

ويف المارات، ت�سري تقديرات ال�سكان ال�سادرة عن املركز 

البالد  يف  ال�سكان  عدد  اأن   )2011( لالح�ساءات  الوطني 

زاد بن�سبة 65 يف املئة من 2006 حتى اآخر حزيران )يونيو( 

يف  "املواطنني  اأن  املركز  وقدر  ماليني.   8.26 ليبلغ   2010

المارات ي�سكلون 11.5 يف املئة، اأي نحو 948 األفًا من عدد 

.)Emirates 247. Com, 2011(  "ال�سكان

املواطنني  غري  ال�سكان  عدد  يف  كبري  ارتفاع  اأحدث  ح�سل 

من 2004 اىل 2008 وهو ُيعزى اىل ارتفاع م�ستويات النفاق 

التنمية  وم�ساريع  التحتية  البنية  حتديث  على  احلكومي 

النفط  اأ�سعار  يف  الكبري  الرتفاع  تنفيذها  من  مكن  التي 

اخلام خالل ذلك الوقت. لذلك، فان الأمانة العامة للتخطيط 

التنموي يف قطر )GSDP( تن�سب النمو ال�سكاين احلايل 

يف البالد اىل "التطور امُلدين الكبري وامل�ساريع ال�ستثمارية 

اأدت  التي  احلكومية،  النفقات  وارتفاع  النطاق  الوا�سعة 

خ�سو�سًا  الوافدين"،  العمال  عدد  يف  كبرية  زيادة  اىل 

اأحدث  قطري  تقدير  وحدد   .2009  –  2006 الفرتة  خالل 

 2010 نهاية  يف  مليون   1.64 بنحو  البالد  يف  ال�سكان  عدد 

.)GSDP, 2011(

باأرقام  تتعلق  اأكرب  حتديات  على  تنطوي  اجتاهات  هناك 

ووفق  القت�ساد.  يف  املواطنني  م�ساركة  ون�سب  العمالة 

اأحدث الدرا�سات )2001 – 2011(، كانت ن�سبة البطالة 4.6 

يف املئة يف منطقة جمل�س التعاون اخلليجي، لكن ارتفعت 

بني  املئة  يف   23.3 بلغ  باخلطر  منذر  م�ستوى  اىل  كثريًا 

ال�سباب )جمموعات ترتاوح اأعمارها بني 15 و24 �سنة(، ما 

 UNDP,( ي�سكل �سعفي املعدل العاملي البالغ 11.9 يف املئة

ا�ستخدام  على  الهيمنة  اىل  العام  القطاع  ومييل   .)2011

عدد ال�شكان املواطنني واالأجانب يف بلدان جمل�س التعاون اخلليجي خالل الفرتة 1975 – 2010اجلدول 3

19759,731.28,790.2941.090.39.73.214.5

199022,522.614,281.28,241.463.436.63.35.0

201041,093.623,536.417,557.257.342.7--

عدد ال�شكان )بالآلف(

مواطنوناأجانبمواطنوناأجانبمواطنوناأجانباملجموعال�شنة

ن�شبة النمو ال�شنوي )يف املئة( الن�شبة )يف املئة(

Fargues, 2011 :امل�صدر
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الكويتية  الب�سرية  القوة  ذلك،  على  ومثال  املواطنني. 

القطاع  يف  العاملة  القوة  جممل  من  املئة  يف   69.3 �سكلت 

– 2011، يف حني ا�ستاأثر القطاع  العام خالل الفرتة 2010 

اخلا�س بن�سبة 6.5 يف املئة )SCPD, 2010(. ويف قطر، 

عام  اخلا�س  القطاع  يف  العاملني  املواطنني  ن�سبة  كانت 

.)GSDP, 2011( 2009 نحو 5 يف املئة فقط

IV. اجتاهات اال�ستهالك 
يف بلدان جمل�س التعاون اخلليجي

وانبعاثات  الكهرباء  وا�ستهالك  الجمايل  املحلي  الناجت 

كموؤ�سرات  عادة  ت�ستعمل  الكربون  اأوك�سيد  ثاين 

يف  املوؤ�سرات  هذه  يف  النمو  ن�سب  وت�سري  لال�ستهالك. 

الأربعة  العقود  خالل  اخلليجي  التعاون  جمل�س  بلدان 

الفردي،  ال�ستهالك  ن�سب  يف  كبري  ارتفاع  اىل  املا�سية 

الجمايل  املحلي  الناجت  وكان  العامل.  بقية  مع  باملقارنة 

المارات  يف   )2000 �سنة  للدولر  ثابتة  )بقيمة  احلقيقي 

اأعلى مرة ون�سف يف 2010 عما كان عام  العربية املتحدة 

2000، اإذ منا بن�سبة منو �سنوية مركبة بلغت 4.3 يف املئة 

الناجت  ومنا   .)World Bank, 2012( احلقيقية   بالقيمة 

للدولر  ثابتة  )بقيمة  قطر  يف  احلقيقي  الجمايل  املحلي 

يف   13.2 بلغت  مركبة  �سنوية  منو  بن�سبة   )2000 �سنة 

املئة من 2000 اىل 2009، ما ميثل زيادة بلغت 13 �سعفًا، 

باملقارنة مع منو الناجت املحلي الجمايل احلقيقي )بقيمة 

ثابتة للدولر �سنة 2000( يف العامل بلغ 2.3 يف املئة خالل 

الفرتة ذاتها )2000 – 2009(.

فــي  للفرد  الكربون  اأوك�سيد  ثاين  انبعاثات  فــي  التغريات 

املا�سيني  العقدين  خالل  اخلليجي  التعاون  جمل�س  بلدان 

�سلطت ال�سوء علـى كثافة ال�ستهالك. ي�سري ال�سكل 4 الــى 

انبعاثات ثاين اأوك�سيد الكربون للفرد مــن 1975 الــى 2000 

فــي بلدين مــن بلدان جمل�س التعاون اخلليجي باملقارنة 

مع النبعاثات العاملية. وكــان الرتفاع املئوي يف انبعاثـات 

فــي   2009 الــى   1990 مـــن  للفرد  الكربون  اأوك�سيد  ثاين 

المارات وقطــر 15 فــي املئة و33 فــي املئة علــى التوايل، 

 .)IEA, 2011( العالــم  فــي  املئة  فــي   8 مــع  باملقارنة 

الكربون  اأوك�سيد  ثاين  انبعاثات  كانت  اآخر،  وبتعبري 

 7 اأعلى  وقطر  المارات  يف  عادي  م�ستهلك  انتجها  التي 

م�ستهلك  ولدها  التي  تلك  من  التوايل،  على  اأ�سعاف،  و9 

عاملي عام 2009. وبالقيمة املطلقة، كانت الزيادة املئوية يف 

نحو   2009 اىل   1990 من  الكربون  اأوك�سيد  ثاين  انبعاثات 

183 يف املئة و300 يف املئة يف المارات وقطر، على التوايل، 

.)IEA, 2011( باملقارنة مع 38 يف املئة يف العامل

جمل�س  بلدان  يف  الكهربائية  الطاقة  ا�ستهالك  يظهر 

ال�سكل  يف  يتبني  كما  مماثلة،  اجتاهات  اخلليجي  التعاون 

من  الكهربائية  الطاقة  ا�ستهالك  كان   ،2009 العام  ويف   .5

وخم�س  اأربع  اأعلى  وقطر  المارات  يف  عادي  م�ستهلك  قبل 
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1976281.6213.268.476242.29.9
1981350.8238.4112.468322.94.8
1990484.0310.8173.264362.53.5
1995558.9352.9206.063372.43.0
2000637.6398.2239.462383.910.5
2005888.8484.8404.055454.211.8
20071,039.3527.4511.95149--

1975994.8472.1522.747533.68.3
19801,358.0565.6792.342583.75.0
19851,697.3681.31,016.04060-3.88.6
19902,125.6564.31,560.827732.9-10.5
19951,575.6653.6922.041593.03.7
20052,213.4880.81,332.64060--

1977901.0820.081.09193.619.6
19801,060.0914.0146.086143.821.5
19811,130.0949.0181.084163.713.8
19851,416.01,102.0314.078223.6-0.6
19901,625.01,321.0304.081193.312.7
19952,131.01,557.0574.073272.71.7
20002,402.01,778.0624.074260.71.3
20052,509.01,843.0666.073272.210.0
20082,867.01,967.0900.06931--

1990467.097.2369.821794.21.9
1995526.0120.1405.923773.93.0
2000617.0146.3470.724763.38.3
2005885.0172.1712.919813.312.1
20101,508.0202.61,305.41387--

199216,948.412,310.14,638.373273.21.3
199819,895.214,872.85,022.475252.42.3
200020,846.915,588.85,258.175251.53.9
200422,678.316,527.36,150.973272.15.3
201027,137.018,707.68,429.46931--

1975557.9201.5356.336645.39.7
19851,277.3341.8935.527735.16.8
19962,567.0599.01,968.023773.65.5
20003,142.0692.02,450.022783.55.8
20054,106.0825.03,281.020802.85.8
20095,066.0923.04,143.01882--

اأعداد ال�شكان املواطنني واالأجانب يف بلدان جمل�س التعاون اخلليجي، �شنوات منتقاة خالل الفرتة 1975 – 2010اجلدول 4

عدد ال�شكان )بالآلف(

مواطنوناأجانبمواطنوناأجانبمواطنوناأجانباملجموعال�شنة/البلد

ن�شبة النمو ال�شنوي )يف املئة( الن�شبة )يف املئة(

البحرين

ُعمان

قطر

ال�شعودية

االمارات العربية املتحدة

الكويت

Fargues, 2011 :امل�صدر
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مرات، على التوايل، من ال�ستهالك من قبل م�ستهلك عاملي. 

ويعزى النخفا�س يف ا�ستهالك الكهرباء للفرد منذ 2005 يف 

البلدين، �سذوذ اح�سائي، اىل الرتفاع الكبري يف تدفق العمال 

منا  املطلقة،  وبالقيمة  ذاتها.  الزمنية  الفرتة  خالل  الوافدين 

يف  �سنويًا  املئة  يف  ت�سعة  بن�سبة  الكهربائية  الطاقة  ا�ستهالك 

كال البلدين من 1990 اىل 2009، ما مياثل تغريًا مئويًا مقداره 

412 يف املئة يف المارات و404 يف املئة يف قطر، باملقارنة مع 

.)World Bank, 2012( 214 يف العامل العربي

ت�سري توقعات النمو وا�ستهالك املوارد يف امل�ستقبل يف جمل�س 

لن  احلالية  ال�ستهالك  اجتاهات  اأن  اىل  اخلليجي  التعاون 

تتباطاأ ب�سكل كبري يف املدى القريب اأو املتو�سط. وقد اأعلن 

كل بلد يف جمل�س التعاون اخلليجي خطة تنمية متعددة 

ال�سنوات كجزء من روؤية طويلة الأجل لي�سبح مركزًا اإقليميًا 

وو�سائل  والتعليم  واللوج�ستيات  والتجارة  للتمويل  وعامليًا 

وافقت  املثال،  �سبيل  فعلى  ال�سحية.  والرعاية  العالم 

الكويت موؤخرًا على خطة تنمية قيمتها 108 باليني دولر 

 2035 الكويت  روؤية  من  كجزء   2014 –  2010 الفرتة   خالل 

هي  الرباعية  اخلطة  هذه   .)Al Bawaba, 2010( 

البالد  لدفع  �سممت  متتالية  تنمية  خطط  �ست  من  الأوىل 

الرائد يف املنطقة بحلول  املركز املايل والتجاري  ت�سبح  كي 

�سنة 2035.

اخلليجي  التعاون  جمل�س  يف  اأخرى  بلدان  طورت  كما 

كبرية.  روؤى  قوائم  توجهها  ا�سرتاتيجية  تنمية  خطط 

 125 قطر  خ�س�ست   ،2030 الوطنية  روؤيتها  من  وكجزء 

تدعى  البالد  يف  خما�سية  تنمية  خطة  لأول  دولر  بليون 

 Al-Shorfa,(  2016 –  2011 الوطنية  التنمية  ا�سرتاتيجية 

قطر  يف  التنموي  للتخطيط  العامة  الأمانة  ووفق   .)2011
حتويل  اىل  الوطنية  الروؤية  "تهدف   ،)GSDP, 2008(

دعم  على  قادر   ،2030 �سنة  بحلول  متقدم  بلد  اىل  قطر 

�سكانه  جلميع  مرتفع  معي�سة  م�ستوى  وتوفري  تطوره 

ال�ستثمار  جمموع  يقارب  اأن  ويقدر  املقبلة".  ولالأجيال 

الفرتة  خالل  دولر  بليون   225 الجمايل  احلقيقي  املحلي 

GSDP, 2011( 2016 – 2011(. يف ال�سعودية، خ�س�ست 

احلكومة 384 بليون دولر خلطة التنمية اخلما�سية 2010 

– 2014 يف البالد )Arab News, 2010(. وهذا ل ي�سمل 
"انفاق مبلغ الـ129 بليون دولر املخ�س�س ملعاجلة ال�ستياء 
واآذار  )فرباير(  �سباط  يف  عنه  اأعلن  والذي  الجتماعي" 

.)Clawson, 2012( 2011 )مار�س(

انبعاثات ثاين اأوك�شيد الكربون )اأطنان( للفرد خالل الفرتة 1975 – 2009ال�شكل 4
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وت�سعى الروؤيــة القت�سادية يف اأبوظبي 2030 الــى زيــادة 

اأ�سعاف  خم�سة  المــارة  فــي  الجمالــي  املحلــي  الناتــج 

�سنوي  منــو  ن�سبة  ميثـــل  مــا   ،2030 �سنة  بحلــول 

 2030 الــى   2006 مــن  املئــة  فــــي   6.7 مقدارها  مركب 

)Government of Abu Dhabi, 2008(. ومن املتوقع اأن 

يزداد الدخل الفردي باأكرث من 50 يف املئة. وو�سف مقال 

 MEED,( دايج�ست  ايكونوميك  اي�ست  ميدل  جملة  يف 

تنمية  ا�سرتاتيجية  "اأكرث  باأنها   2030 اأبوظبي  روؤية   )2011
وهي  الطالق"،  على  املنطقة  ت�سهدها  طموحًا  اقت�سادية 

اأبوظبي من القت�سادات الأكرث ع�سرية  "تهدف اىل جعل 
يف العامل وحمور اأعمال له اأهمية عاملية".

وبخ�سو�س قطاع البناء والن�ساء وحده، ا�ستنتجت درا�سة 

العربية  العاملية  الن�ساء  لقمة   MEED Projects اأجرتها 

2012 يف دبي اأن دول جمل�س التعاون اخلليجي مهيئة ملنح 

وحدها  التحتية  والبنى  الن�ساء  مل�ساريع  دولر  بليون   286

"هذا النوع من   .)Arab News, 2012( 2016بني 2012 و

النمو ل ميكن اأن ي�سهده اأي مكان اآخر يف العامل، وما زالت 

بح�سب  تدفعه احتياطات هائلة من الدولرات البرتولية"، 

موؤلفي الدرا�سة.

V. ح�سابات الب�سمة البيئية 
يف بلدان جمل�س التعاون اخلليجي

البلدان  جميع  يف  البيئية  الب�سمة  تقييم  نتائج  على  بناء 

بلغت  الدرا�سة،  هذه  من  اآخر  جزء  يف  وردت  التي  العربية 

التعاون  جمل�س  بلدان  يف  للفرد  امل�سجلة  البيئية  الب�سمة 

بلغت  حني  يف   ،2008 عام  عاملية  هكتارات   5.7 اخلليجي 

القدرة البيولوجية املتوافرة امل�سجلة 0.8 هكتار عاملي للفرد. 

هذا العجز يف القدرة البيولوجية اأو ي�سري اىل اأن ا�ستهالك 

املوارد البيئية من قبل بلدان جمل�س التعاون اخلليجي عام 

2008 لدعم الن�ساطات القت�سادية جتاوز القدرة على تزويد 

 .6 ال�سكل  يف  يتبني  كما  املئة،  يف   600 بن�سبة  املوارد  هذه 

 239 اىل   6 من  البيئية  الب�سمة  منت  املطلقة،  وبالقيمة 

مليون هكتار عاملي بني 1961 و2008. ويعزى هذا الرتفاع 

م�ستويات  وارتفاع  ال�سكان،  عدد  يف  ال�سريع  الرتفاع  اىل 

املوارد  ا�ستهالك  كثافة  وارتفاع  الفردي،  ال�ستهالك 

القدرة  وُقدرت  الجمايل.  املحلي  الناجت  من  وحدة  لكل 

البيولوجية املتوافرة، التي تقي�س القدرة على توفري املوارد 

الكربون  اأوك�سيد  ثاين  انبعاثات  وا�ستيعاب  البيولوجية 

بـ33 مليون هكتار عاملي عام 2008.

ا�شتهالك الطاقة الكهربائية )كيلوواط �شاعة( للفرد خالل الفرتة 1971 – 2009ال�شكل 5

العاملقطراالمارات

World Bank, 2012 :امل�صدر
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التعاون اخلليجي، فان العامل يحتاج اىل 3 كواكب للوفاء 

بن�سب ال�ستهالك والنبعاثات الكربونية لكل مقيم على 

الأر�س.

النبعاثات  ت�سكل  العاملية،  الجتاهات  مع  ومتا�سيًا 

الكربونية من قبل بلدان جمل�س التعاون اخلليجي 67 يف 

اىل  وا�سافة  للمجموعة.  البيئية  الب�سمة  اجمايل  من  املئة 

ذلك، كان عن�سر الب�سمة الكربونية العن�سر الوحيد الذي 

ازداد ب�سكل كبري منذ 1961 على اأ�سا�س فردي، كما يتبني 

يف ال�سكل 7. وهذا يتما�سى مع ال�ستهالك املكثف للوقود 

الحفوري الذي ُيالحظ يف بلدان جمل�س التعاون اخلليجي 

لت�سريع وترية الع�سرنة والنمو القت�سادي. وي�سري ال�سكل 

بعد  الكربونية  النبعاثات  يف  وحاد  مفاجئ  ارتفاع  اىل   7

�سوق  يف  التاريخية  الأحداث  مع  يتما�سى  وهذا   .1979

عام  النفط  اأ�سعار  �سدمات  ووفرت  الوقت.  ذلك  يف  النفط 

مرتفعة،  مداخيل  اخلليجي  التعاون  جمل�س  لبلدان   1979

والتنمية،  التحتية  البنى  على  النفاق  ت�سارع  اىل  اأدى  ما 

الأ�سواق  اغراق  ومع  للفرد.  الطاقة  ا�ستهالك  زاد  وهذا 

انخف�س  الع�سرين،  القرن  ثمانينات  منت�سف  يف  بالنفط 

وا�ستهالك  ال�سكان  عدد  يف  الجتاهات  ازدياد  ا�ستمر  اذا 

�سوف  البيولوجية  القدرة  عجز  فان  متوقع،  هو  كما  املواد 

هذا  املنطقة.  يف  للرفاه  جدية  بتداعيات  يت�سبب  ما  يزيد، 

يف  الفراط  خالل  من  فقط  عليه  احلفاظ  ميكن  التجاوز 

الواردات،  على  والعتماد  املحلية  البيئية  املوارد  ا�ستهالك 

املدى  ويف  م�ستدامتني.  غري  ا�سرتاتيجيتان  وكالهما 

الطويل، �سوف يوؤدي الفراط يف ال�ستهالك اىل ا�ستنزاف 

)املياه  املتجددة  الطبيعية  املوارد  خمزونات  وتدهور 

العتماد  اأن  حني  يف  مثاًل(،  الأ�سماك  وم�سائد  اجلوفية 

الأمن  بانعدام  تتعلق  خماوف  يثري  امل�ستوردات  على 

تزويد  زيادة  يتوجب  العجز،  من  وللتخل�س  القت�سادي. 

القدرة البيولوجية املتوافرة )بالقيمة املطلقة( باأكرث من 7 

اأ�سعاف اأو 206 ماليني هكتار عاملي.

للفرد  البيئية  الب�سمة  معدل  بلغ  مقارنة،  روؤية  ولتوفري 

يف بلدان جمل�س التعاون اخلليجي 5.7 هكتارات عاملية 

العاملية.  الب�سمة  معدل  �سعفي  من  اأكرث  اأي   ،2008 عام 

يف  للفرد  البيئية  الب�سمة  كانت  اإذا  ذلك،  على  وعالوة 

العامل م�ساوية لب�سمة �سخ�س عادي من بلد يف جمل�س 

الب�شمة البيئية والقدرة البيولوجية )هكتار عاملي للفرد( يف بلدان جمل�س التعاون اخلليجي خالل الفرتة 1961 – 2008ال�شكل 6
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اخلليجي،  التعاون  جمل�س  بلدان  يف  القت�سادي  النمو 

تراجع  اىل  اأدى  ما  �سلبيًا،  منوًا  البلدان  بع�س  عانت  حيث 

البيئية  الب�سمة  يف  وانخفا�س  الكربونية  النبعاثات  يف 

للفرد يف املنطقة، كما يو�سح ال�سكل 7. كما عانت يف اأوائل 

القرن احلادي والع�سرين من ارتفاع دورة  العقد الأول من 

الجمايل  املحلي  الناجت  منو  بارتفاع  متبوعة  النفط  اأ�سعار 

وت�ساعد الب�سمة البيئية.

التعاون  جمل�س  لبلدان  البيئية  الب�سمة  اأن  ثبت  اأن  بعد 

البيولوجية )ال�سكل  اأكرب كثريًا من قدرتها  اخلليجي هي 

تتكون  البيولوجية  القدرة  هذه  اأن  اىل  التنبه  يجدر   ،)6

ب�سكل كبري من م�سائد اأ�سماك )57 يف املئة(، كما يتبني 

رقمًا  البحرية  البيولوجية  القدرة  وتبلغ   .8 ال�سكل  يف 

وقطر  ُعمان  يف  للفرد  عاملي  هكتار   1.9 يناهز  مرتفعًا 

)2008(، باملقارنة مع اأقل من 0.01 هكتار عاملي للفرد يف 

لذلك،  ونتيجة  ال�سرق.  منطقة  يف  الأعلى  وهي  لبنان، 

فان الطلب على اأنواع اأخرى من ا�ستخدامات الأرا�سي يف 

بلدان جمل�س التعاون اخلليجي تفوق القدرة البيولوجية 

مبقدار اأكرب كثريًا عما بدا اأوًل.

اإن النخفا�س الكبري يف توافر القدرة البيولوجية )للفرد( 

ُيعزى   ،8 ال�سكل  يف  يتبني  كما   ،2008 اىل   1961 من 

بلدان  يف  ال�سكاين  النمو  ن�سبة  ارتفاع  اىل  كبري  ب�سكل 

�سبعينات  منذ  خ�سو�سًا  اخلليجي،  التعاون  جمل�س 

القرن الع�سرين، لكن قد يعك�س اأي�سًا انخفا�سًا يف القدرة 

ب�سبب  اخلليج  يف  البحرية  الأ�سماك  مل�سائد  النتاجية 

التلوث وتدمري املوائل وال�سيد املفرط.

VI. النمو ال�سكاين واال�ستهالك الفردي

على  الطلب  زادت  القت�سادي  النمو  �سيا�سات  اأن  �سك  ل 

ما  اخلليجي،  التعاون  جمل�س  بلدان  يف  العاملة  الأيدي 

وحاليًا،  الأجانب.  العمال  تدفق  يف  كبرية  زيادة  �سبب 

التعاون  جمل�س  بلدان  اىل  الوافدين  العمال  ن�سبة  ترتاوح 
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عدد  اجمايل  اأخما�س  اأربعة  اأكرث  اىل  ثلث  من  اخلليجي 

املئة  يف   49 البحرين   ،)2010( املئة  يف   87 قطر  ال�سكان: 

يف   69 الكويت   ،)2010( املئة  يف   88.5 المارات   ،)2007(

يف  ال�سكان  ثلث  املواطنني  غري  وي�سكل   .)2008( املئة 

ُعمان )2008( وال�سعودية )2010(.

ُيحدث  ال�سكان  من  اأكرب  عددًا  باأن  �سك  اأي  يوجد  ل  وفيما 

بح�سة  ويت�سبب  اليكولوجية  املوارد  على  اأكرب  �سغوطًا 

ب�سكل  القبول  فان  للفرد،  البيولوجية  القدرة  يف  اأ�سغر 

عالقة  حول  ت�ساق  التي  النظر  وجهات  بجميع  نقدي  غري 

هو  البيئية  والب�سمات  ال�سكان  عدد  بني  مطلقة  مبا�سرة 

تب�سيط مبالغ فيه. هذه العالقة معقدة كما تثبتها جمموعة 

وا�سعة من الأبحاث التي ت�سعى "اىل اعادة تنظيم ال�سكان 

املوؤ�س�سات  تتدخل  كيف  وفهم  لهم  املكونة  الأجزاء  وفق 

الأ�سواق  )اأي  تعقيداتها  بكل  الن�سانية  الجتماعية 

املتغريات  اأثر  حول  نزاع  حل�سم  واملجتمعات(  وال�سيا�سات 

ال�سكانية على ا�ستعمال املوارد وتوليد النفايات والتاأثريات 

.)de Sherbinin et al., 2007( البيئية

يف  ال�سكاين  النمو  ن�سبة  انخفا�س  مع  حتى  ذلك،  ومع 

ال�سحيحة  واملائية  الأر�سية  مبواردها  تعرف  منطقة 

املمكن  فمن  الغذائية،  املواد  م�ستوردات  على  وباعتمادها 

يف  ال�سغوط  تاأثري  حول  نوعية  ا�ستنتاجات  اىل  الو�سول 

واخلدمات  املوارد  على  امُلدين  والتو�سع  ال�سكاين  النمو 

القدرة  يف  الكبري  للعجز  ونظرًا  املنطقة.  يف  اليكولوجية 

فاإن  اخلليجي،  التعاون  جمل�س  بلدان  يف  البيولوجية 

النمو ال�سكاين ال�سريع، الذي ي�سببه يف هذه احلالة التدفق 

وتوليد  املوارد  ا�ستهالك  ي�سرع  الأجانب،  للعمال  ال�سريع 

النفايات ويعجل وترية التدهور البيئي.

كما كان لرتفاع ن�سبة العمال الوافدين تاأثري غري مرغوب 

العمل.  قوة  يف  املواطنني  ح�سة  تخفي�س  اىل  اأدى  فيه 

مثاًل،  الوافدين،  الأ�سخا�س  عدد  يف  ال�سريع  فالرتفاع 

العمل  قوة  يف  القطريني  ح�سة  "تخفي�س  عن  م�سوؤول 

يف   6 اىل   2001 عام  املئة  يف   14 من  الن�سف  من  باأكرث 

املرتاجع  الدور  هذا   .)GSDP, 2011(  "2009 عام  املئة 

جميع  يف  �سائع  اأمر  وهو  العمل،  قوة  يف  للمواطنني 

حتديات  اأي�سًا  يعك�س  اخلليجي،  التعاون  جمل�س  بلدان 

اىل  املواطنني  لدى  الدافع  لفقدان  الت�سدي  يف  اأعمق 

وظائف  والتما�س  العمل،  قوة  يف  واملكوث  العلم،  طلب 

خمططو  وعربرَّ  اخلا�س.  القطاع  يف  عالية  مهارات  ذات 

ال�سيا�سات يف بع�س بلدان جمل�س التعاون اخلليجي عن 

الب�شمة البيئية )هكتار عاملي للفرد( يف بلدان جمل�س التعاون اخلليجي وفق نوع ا�شتخدام االأرا�شي خالل الفرتة 1961 – 2008ال�شكل 7
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القت�سادي  التطور  رغم  "على  اأنه  ذاكرين  املخاوف،  هذه 

فاإن  الذكور،  تعليم  لتح�سني  املبذولة  واجلهود  ال�سريع 

ن�سب م�ساركة الرجال القطريني يف قوة العمل منخف�سة 

يف  العمل  قوة  الرجال  يرتك  حيث  الرتاجع،  يف  واآخذة 

القطاع  يف  العمل  "اأ�سحاب  باأن  وم�سيفني  مبكرة،  �سن 

ودافع  العمل  واأو�ساع  املهارة  م�ستوى  يحبطهم  اخلا�س 

م�ستنتجني  القطرين اجلدد الذي يدخلون �سوق العمل"، 

التعلم  يف  للتفوق  �سغري  حافز  حاليًا  القطريني  "لدى  اأن 

املخاوف  هذه  يف  وت�سارك   .)GSDP, 2011( والتدرب" 

جميع بلدان جمل�س التعاون اخلليجي.

جمل�س  بلدان  يف  الأجانب  العمال  على  الطلب  اإن 

بناء  فرتة  اأوائل  يف  �سرورة  كان  رمبا  اخلليجي  التعاون 

م�ستويات  اإل  حمليًا  تتوافر  مل  حيث  واملوؤ�س�سات،  الدولة 

حققته  ما  اىل  ونظرًا  واملهارة.  التعليم  من  منخف�سة 

يف  ن�سبي  ارتفاع  من  اخلليجي  التعاون  جمل�س  بلدان 

م�ستويات املعي�سة من خالل تويل ال�ستثمارات يف البنى 

وحتى  والقت�سادية،  الجتماعية  التنمية  لدعم  التحتية 

حتقيق ناجت حملي اجمايل للفرد عام 2008 اأعلى مما يف 

 ،)Clawson, 2012( بلدان الحتاد الأوروبي كمجموعة

التنموية  الهيكليات  تقييم  يعاد  اأن  الآن  ال�سروري  فمن 

القت�سادية احلالية واعطاء الأهداف الجتماعية والبيئية 

اأولوية اأعلى.

ال�شكل 8
القدرة البيولوجية )هكتار عاملي للفرد( يف بلدان جمل�س التعاون اخلليجي وفق نوع ا�شتخدام االأرا�شي 
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مبادرة الب�سمة البيئية لالمارات العربية املتحدة

ليلى عبداللطيف وتنزيد علم

بلد  املتحدة  العربية  االمارات  دولة 

من  طويلة  فرتة  �شهد  النمو  �شريع 

وهذا  اال�شتثنائي.  االقت�شادي  النمو 

موارد  ا�شتهالك  وترية  تزايد  عن  اأ�شفر 

واالألياف  والغذاء  الطاقة  مثل  طبيعية 

واالأخ�شاب التي يتم احل�شول عليها من 

وب�شبب  وخارجها.  البالد  حدود  داخل 

يف  واجلافة  احلارة  املناخية  االأحوال 

ا�شتهالك مقدار كبري من  يتم  االمارات، 

مياه  وحتلية  االأبنية  لتربيد  الطاقة 

الديناميات،  هذه  اأ�شفرت  وقد  البحر. 

للموارد  كفوء  غري  با�شتهالك  مقرتنة 

البيئية  الب�شمة  ارتفاع  عن  الطبيعية، 

للفرد منذ العام 2006. ولدى االمارات 

ثالث اأعلى ب�شمة بيئية للفرد يف العامل 

للفرد،  عاملية  هكتارات   8.4 مقدارها 

للفرد(  عاملي  هكتار   11.7( قطر  بعد 

احلي"  الكوكب  "تقرير  وفق  للفرد(،  عاملية  هكتارات   9.7( والكويت 

ل�شنة 2012.

ب�شائع  ا�شتهالك  �شببه  لالمارات  البيئية  الب�شمة  من  املئة  يف   71 نحو 

والأن  الطاقة.  خ�شو�شًا  كثيفة،  كربونية  انبعاثات  تطلق  وخدمات 

الكهرباء  لتوليد  الطبيعي  الغاز  تام تقريبًا على  االمارات تعتمد ب�شكل 

لتفوق  نظراً  دائمًا،  همًا  ي�شكل  واملياه  الطاقة  اأمن  فاإن  املحالة،  واملياه 

ال�شعفني  من  اأكرث  الطاقة  على  الطلب  ويزداد  العر�س.  على  الطلب 

يوؤدي  االأبنية، ما  اأ�شا�شًا من احلاجة لتربيد  ال�شيف، وذلك ناجت  اأثناء 

اىل نواق�س يف الغاز. ولتلبية الطلب على الطاقة الذي يبلغ الذروة اأثناء 

الكهرباء  لتوليد  الديزل  ووقود  اخلام  النفط  االمارات  حترق  ال�شيف، 

من اأجل اال�شتهالك املحلي باأ�شعار مدعومة، وهذا يخف�س كمية النفط 

الذي ي�شدر واإيراداته.

والبيئة،  واالقت�شادية،  االجتماعية  والتنمية  الطاقة،  اأمن  فان  وهكذا، 

االمارات.  يف  ال�شيا�شة  ل�شنع  رئي�شية  دافعة  قوى  االآن  جميعًا  تعترب 

الطاقة  وا�شرتاتيجية   ،2021 االمارات  دولة  روؤية  يف  جليًا  يبدو  وهذا 

املتكاملة يف دبي 2030، وخطة البيئة يف دبي 2030، ومبادرة االقت�شاد 

منو  اأجندة  تعزيز  املختلفة  اال�شرتاتيجيات  هذه  من  الق�شد  االأخ�شر. 

تطوير  يتم  حيث  املعرفة،  على  قائم  اقت�شاد  وبناء  لتنويع  اأخ�شر 

مهارات وقدرات ووظائف كافية لدعم النمو يف قطاعات خ�شراء جديدة 

مثل الطاقة النظيفة. واإ�شافة اىل ذلك، ت�شعى االمارات اىل حماية املوارد 

يف  النمو  اأهداف  حتقيق  ل�شمان  الطبيعية 

البالد من دون اال�شتخفاف باحلدود البيئية.

اجراءات  احلكومة  اتخذت   ،2007 العام  يف 

االمارات،  يف  البيئية  الب�شمة  ملعاجلة  هامة 

بعد  ذلك  يفعل  العامل  يف  بلد  ثالث  جعلها  ما 

مبادرة  ولدت  وهكذا،  و�شوي�شرا.  اليابان 

املتحدة،  العربية  لالمارات  البيئية  الب�شمة 

الب�شمة  واإدارة  لفهم  معمقة  اأبحاث  اأجل  من 

�شيا�شات  تطوير  وت�شهيل  البالد  يف  البيئية 

�شراكة  تاأ�شي�س  ومت  العلم.  على  قائمة 

اخلا�س  والقطاع  العام  القطاع  بني  فريدة 

واملياه،  البيئة  وزارة  جتمع  املدين  واملجتمع 

بهيئتها  ممثلة  اأبوظبي   – البيئة  وهيئة 

للبيانات  العاملية  اأبوظبي  مبادرة  امل�شاعدة 

الفطرية  للحياة  االمارات  وجمعية  البيئية، 

حلماية  العاملي  ال�شندوق  مع  باالرتباط 

وهيئة  العاملية،  الب�شمة  و�شبكة  الطبيعة، 

ومت  واملقايي�س.  للموا�شفات  االمارات 

امل�شتوى  رفيعة  معنية  جهات  ت�شم  احتادية  توجيهية  جلنة  تاأ�شي�س 

خالل  ومن  اال�شرتاتيجي.  التوجيه  لتقدمي  واملياه  الطاقة  قطاعي  من 

اأعطت  االمارات،  يف  الطبيعية  املوارد  ا�شتهالك  اأمناط  لفهم  معًا  العمل 

يف  تغيري  حتفيز  اىل  ت�شعى  لن�شاطات  اأولوية  البيئية  الب�شمة  مبادرة 

الوعي املجتمعي وتطوير ال�شيا�شات على حد �شواء.

التثبت  البيئية  الب�شمة  مبادرة  اأجنزت   ،2008  –  2007 الفرتة  خالل 

تقدير  اأنها  م�شتنتجة  لالمارات،  البيئية  الب�شمة  بيانات  �شحة  من 

حتديد  مت   ،2009 اىل   2008 ومن  البالد.  يف  اال�شتهالك  الأمناط  �شحيح 

يف  املنازل  اأن  بينت  التي  البيئية،  للب�شمة  الرئي�شية  الدافعة  القوى 

االمارات م�شوؤولة عن 57 يف املئة من اال�شتهالك الوطني، تليها االأعمال 

وال�شناعة )30%( واحلكومة )12%(. وقد وجهت هذه النتائج تطوير 

حملة لدعم اأمناط املعي�شة امل�شتدامة ُعرفت بـ"اأبطال االمارات العربية 

وما  املناخ،  وتغري  البيئية  الب�شمة  حول  الوعي  رفع  بهدف  املتحدة"، 

اآثارهما. اأن يفعلوا لتخفيف  امل�شتهلكون  ي�شتطيع 

لتطوير  حاجة  هناك  االأثر،  رجعي  موؤ�شر  هي  البيئية  الب�شمة  اأن  ومبا 

اأداة منذجة قائمة على العلم ووثيقة ال�شلة بال�شيا�شات. والهدف هو 

البيئية  الب�شمة  لتخفي�س  امل�شتخدمة  اال�شرتاتيجيات  بفعالية  التنبوؤ 

قطاعا  يولدها  التي  تلك  خ�شو�شًا  االمارات،  يف  الكربونية  واالنبعاثات 

الأنه  ا�شرتاتيجية  كاأولوية  الطاقة  قطاع  ا�شتهداف  ويتم  واملياه.  الطاقة 

ي�شاهم اىل اأبعد احلدود يف الب�شمة الكربونية.

 مبادرة 
 البصمة البيئية

لإلمارات
ملخص تقرير 2010-2007

Ministry of Environment & Water
وزارة الـبيئــة والـميـــاه
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مع  البيئية  الب�شمة  مبادرة  ت�شاركت   ،2010  –  2009 الفرتة  خالل 

لتطوير  والتكنولوجيا  للعلوم  م�شدر  معهد  يف  اأكادمييني  خرباء 

كاأداة  يعمل  اأن  �شاأنه  من  العلم  على  قائم  البيئية  للب�شمة  منوذج 

لدعم القرارات. هذا النموذج، الذي ي�شتهدف قطاعي الكهرباء واملياه، 

انبعاثات  ال�شيا�شية على  اخليارات  تاأثري  لتقييم  كاأداة حتليلية  يعمل 

البيئية ككل يف  الب�شمة  اأبوظبي وعلى  امارة  الكربون يف  اأوك�شيد  ثاين 

االمارات حتى �شنة 2030. وقد اأ�شارت نتائج النمذجة اىل اأن جمموعة 

تخفي�س  يف   2030 �شنة  بحلول  ت�شاعد  قد  ال�شيا�شية  االجراءات 

انبعاثات ثاين اأوك�شيد الكربون يف امارة اأبوظبي بن�شبة ت�شل اىل 40 يف 

املئة، وتقلي�س الب�شمة البيئية للفرد يف االمارات مبقدار هكتار عاملي. 

وقوانني  املتجددة،  بالطاقة  تتعلق  طموحًا  اأكرث  اأهدافًا  يتطلب  وهذا 

بناء اأكرث ت�شدداً، ومقايي�س كفاءة الطاقة اخلا�شة باالأدوات املنزلية.

وبناء على هذا البحث، �شوف ت�شتمر مبادرة الب�شمة البيئية يف تطوير 

الكربون  اأوك�شيد  ثاين  انبعاثات  لتخفي�س  العلم  على  قائمة  �شيا�شات 

من  املقبلة،  الثالث  ال�شنوات  خالل  للفرد  البيئية  والب�شمة  االمارات  يف 

خالل تبني نهج ذي ثالثة م�شارات:

و�شع  بغية  ال�شيا�شات  لتو�شيح  دورة  تطوير  على  يركز  االأول  امل�شار 

اإ�شاءة للقطاع املنزيل. مقيا�س 

ويركز امل�شار الثاين على اإجراء تقييم اجتماعي – اقت�شادي لل�شيا�شات 

املبينة يف منوذج �شيناريو الب�شمة البيئية.

االمارات  يف  البيئية  الب�شمة  دقة  حت�شني  على  فريكز  الثالث  امل�شار  اأما 

النتائج  وتبليغ  احلي"،  "الكوكب  تقارير  من  تقرير  كل  ن�شر  قبل 

لدى  البيانات  م�شادر  حتديد  ي�شمل  وهذا  ال�شيا�شات.  �شانعي  اىل 

ال�شلطات املعنية وبناء القدرة على خلق املعرفة وتقا�شمها.

امل�شار االأول: مقايي�س كفاءة الطاقة اخلا�شة باال�شاءة

على  ركزت  امل�شتوى  رفيعي  �شيا�شات  �شانعي  من  امل�شتقاة  الردود 

احلاجة اىل تطوير دورة مقايي�س كفاءة الطاقة، للم�شاعدة يف تخفي�س 

يف  ال�شيا�شة  لتطوير  كخطة  والعمل  االمارات  يف  ككل  البيئية  الب�شمة 

تخفيف  على  كبرية  قدرة  الطاقة  كفاءة  ملقايي�س  اأن  ويبدو  امل�شتقبل. 

امل�شتقبل بتكاليف منخف�شة. الكربون يف  انبعاثات 

وبح�شب املوقع اجلغرايف، ت�شتاأثر االإ�شاءة بنحو 20 يف املئة من الكهرباء 

اإ�شاءة  اإر�شاء  على  الرتكيز  يتم  لذلك،  ال�شكني.  القطاع  ي�شتهلكها  التي 

اإن  بها.  املرتبطة  ال�شيا�شة  واإجراءات  الطاقة  ا�شتهالك  يف  كفاءة  ذات 

هذه  تالئم  ال�شكني  بالقطاع  اخلا�شة  االإ�شاءة  طاقة  كفاءة  مقايي�س 

املنطقة ب�شكل خا�س، اإذ ان االإ�شاءة هي اأكرب م�شتهلك للكهرباء يف منازل 

اأي�شًا على حمل التربيد الأنها تولد  االمارات بعد التربيد. وتوؤثر االإ�شاءة 

يف   57 بنحو  ي�شتاأثر  املنازل  يف  الكهرباء  ا�شتهالك  والأن  مهدورة.  حرارة 

املئة من الب�شمة البيئية لالمارات، فقد مت حتديد القطاع ال�شكني كهدف 

البيئية لالمارات. رئي�شي لتح�شني كفاءة الطاقة وتخفي�س الب�شمة 

لتطوير  اأبحاثًا  واملقايي�س  للموا�شفات  االمارات  هيئة  جتري  �شوف 

خا�س  بيانية  بطاقات  ونظام  العلم،  على  قائم  الطاقة  لكفاءة  مقيا�س 

باال�شاءة على امل�شتوى املنزيل يف االمارات. و�شوف ت�شمل االأبحاث عر�شًا 

ال�شكنية  االأماكن  ال�شاءة  �شاماًل  وتقييمًا  الدولية،  املمار�شات  الأف�شل 

اإمكاناتها  على  مبني  االمارات  يف  لال�شاءة  مقيا�س  وو�شع  االمارات،  يف 

�شيا�شي  اإطار  وحتديد  اال�شتدامة،  اأثر  وتقييم  والتقنية،  االقت�شادية 

�شاملة  مب�شاركة  ذلك  ي�شتكمل  و�شوف  اال�شاءة.  ملقيا�س  وتنظيمي 

للجهات املعنية طوال العملية ل�شمان البيانات واالرادة ال�شيا�شية.

امل�شار الثاين: التقييم االجتماعي - االقت�شادي ل�شيا�شات 

الطاقة واملياه يف االمارات

اأُجريت عملية ت�شاورية مع جهات معنية خمتلفة عام 2010 للح�شول 

البيئية  الب�شمة  �شيناريو  منذجة  مالءمة  مدى  حول  معطيات  على 

اأن منوذج �شيناريو الب�شمة  وموثوقيتها وقوتها. واأ�شارت املعطيات اىل 

اأ�شيفت قدرات  اإذا  اأكرث ل�شانعي القرار  البيئية احلايل قد ي�شبح منا�شبًا 

– االقت�شادية ل�شيناريوهات ال�شيا�شات  لتحديد التداعيات االجتماعية 

املختلفة، ولتو�شيع النموذج اىل م�شتوى احتادي، ف�شاًل عن حتليل على 

م�شتوى كل اإمارة.

اقت�شادي   – اجتماعي  تقييم  اإجراء  هو  البحثي  امل�شار  هذا  هدف  اإن 

ت�شهيل  اأجل  من  املنمذجة  واملياه،  الطاقة  �شيا�شات  ل�شيناريوهات 

التقييم  اأولوية. و�شوف يقي�س  اأكرث فعالية وجعلها  ت�شميم �شيا�شات 

املحلي  الناجت  منو  على  ال�شيا�شات  تاأثريات  االقت�شادي   – االجتماعي 

الطاقة  واأمن  خ�شراء،  وظائف  وخلق  االقت�شادي،  والتنوع  االجمايل، 

االمارات،  �شادرات  وعائدات  املناف�شة،  على  االمارات  وقدرة  واملياه، 

واال�شتثمارات يف الطاقة املتجددة.

البالد، من  اأفادت  البيئية  الب�شمة  ختامًا، املعرفة املكت�شبة من مبادرة 

م�شتدام  تنموي  �شلوك  النتهاج  واملقيمني  للحكومة  فر�س  خلق  خالل 

وت�شهل  امل�شتدامة  التنمية  تعزز  التي  املبادرات  اأما  فعالية.  اأكرث 

فهي  املدين،  واملجتمع  اخلا�س  والقطاع  العام  القطاع  بني  ال�شراكات 

�شرورية الإحداث التغيري املطلوب يف االمارات واملنطقة العربية والعامل 

لتحقيق التحول اىل م�شتقبل م�شتدام.

المارات،  يف  البيئية  الب�صمة  مبادرة  م�رشوع  مديرة  هي  عبداللطيف  ليلى 

وتنزيد علم هي مديرة ال�صيا�صات يف جمعية الإمارات للحياة الفطرية.
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منو  ن�سب  اخلليجي  التعاون  جمل�س  بلدان  التزمت  اإذا 

اقت�سادي معقولة تتما�سى مع حاجات مواطنيها، ف�سوف 

ن�سبيًا.  اأكرب  وافدة  عمل  قوة  على  اأقل  طلب  هناك  يكون 

الطبيعية  املوارد  على  ال�سغط  يخفف  اأن  �ساأنه  من  وهذا 

املواطنني  م�ساركة  ن�سبة  لزيادة  الفر�س  من  مزيدًا  ويتيح 

يف احلياة القت�سادية والجتماعية يف جمتمعاتهم.

العربية  البلدان  يف  ا�ستقراره  ال�سكاين  النمو  موا�سلة  ومع 

خالل العقود القليلة املقبلة، فان ن�سبة ا�ستهالك الفرد ت�سبح 

الأزمة  فقبل  اجلدي.  القلق  من  مزيد  م�سدر  �سريع  ب�سكل 

املالية العاملية عام 2008، عانت معظم البلدان العربية ارتفاعًا 

�سريع  بارتفاع  مقي�سًا  القت�سادي،  النمو  ن�سب  يف  ا�ستثنائيًا 

للناجت املحلي الجمايل. وحتى الآن، ي�ستحوذ على ال�سيا�سات 

القت�سادية للحكومات العربية العتقاد باأن النمو القت�سادي 

التي  املعتقدات  هذه  الجتماعي.  للرفاه  الرئي�سي  العامل  هو 

م�سى عليها وقت طويل يجب اأن تكون مو�سوع نقا�س.

النمو  من  به  ي�ستهان  ل  مقدارًا  اأن  القول  ميكن  ولالأ�سف، 

جتميع  يف  الرغبة  حتفزه  العربية  البلدان  يف  القت�سادي 

من�سف  غري  ذلك  كان  لو  حتى  خا�سة،  اقت�سادية  ثروة 

من  ال�سعي  اإن  البيئية.  الناحية  من  وكارثيًا  اجتماعيًا 

اليكولوجية  احلدود  ُتراعى  اأن  دون  من  منو  حتقيق  اأجل 

الوطنية  امل�سلحة  يف  يبدو  ل  قد  الجتماعية  وامل�سامني 

للبلدان العربية على املدى الطويل.

واملخططني  ال�سيا�سيني  القادة  على  يتوجب  لذلك، 

م�ستوى  اأي  حتديد  العربية  البلدان  يف  الجتماعيني 

للحفاظ  مطلوب  الجمايل  املحلي  الناجت  منو  من  ونوع 

اأجراه  حديث  بحث  واأبرز  الرفاه.  من  كاف  م�ستوى  على 

القت�سادي  النمو  بني  العالقة  حول  �سكوكًا  اقت�ساديون 

بعد  القت�سادي،  "النمو  اأن  موؤكدًا  الجتماعي،  والرفاه 

الجتماعي"  الرفاه  يف  قلياًل  حت�سنًا  يوفر  معني،  م�ستوى 

.)Brown, 2012(
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مل يعد با�ستطاعة الدول حتقيق ازدهار حقيقي من خالل 

الناجت املحلي  اتباع �سيا�سة تنمية مبنية على منو كبري يف 

الفردي.  ال�ستهالك  يف  ارتفاع  ي�سحبه  للفرد  الجمايل 

اقت�سادي  لنمو  ا�سرتاتيجية  �سيا�سة  اعتماد  خالل  ومن 

غري مفند ومفرط، �سوف تولد البلدان العربية منوًا كبريًا 

يف الناجت املحلي الجمايل على املدى الق�سري، لكن �سوف 

من  الطويل  املدى  على  وبيئية  اجتماعية  تكاليف  تتكبد 

نتائج  وتظهر  القت�سادي.  الأمن  لنعدام  توؤدي  اأن  �ساأنها 

البيوفيزيائية  احلدود  اأن  هي  اأ�سا�سية  حقيقة  التقرير  هذا 

مفند  غري  منو  نتيجة  فعاًل  بها  ال�سعور  يتم  والقت�سادية 

للناجت املحلي الجمايل. اإن اقت�سادًا ُيبنى على ارتفاع ن�سب 

�سوف  اليكولوجية  احلدود  ويتجاهل  الفردي  ال�ستهالك 

يعر�س تقدمه على املدى الق�سري يف جمايل الرفاه ونوعية 

م�ستوى  ارتفاع  عن  النظر  ب�سرف  خطرية،  لنك�سة  احلياة 

الدخل الفردي اأو الناجت املحلي الجمايل الذي يتحقق. وقد 

باأنه  ال�سيناريو  هذا  دايل  هرمان  القت�سادي  العامل  و�سف 

"حيث تكاليف النمو تفوق الفوائد"  "منو غري اقت�سادي"، 
القت�سادية  التكاليف  تقدر  وحاليًا   .)Victor, 2008(

للنمو باأقل مما ينبغي، لكن قد ت�سبح كبرية يف امل�ستقبل، 

القت�سادي  الأمن  انعدام  تتجاوز  تداعيات  ت�ساحبها 

لت�سمل عدم ال�ستقرار الجتماعي وال�سيا�سي.

الأ�سبقية  القت�سادية  التنمية  �سيا�سات  تعطي  اأن  يجب 

والبيئية  الجتماعية  اجلوانب  ُتعطى  اأن  على  لال�ستدامة، 

ال�ستثمارات  فان  ذلك،  عن  وف�ساًل  املنا�سبة.  الأهمية 

املنطقة،  اقت�سادات  موارد  انتاجية  لتح�سني  مطلوبة 

خ�سو�سًا يف ما يتعلق با�ستهالك املياه والطاقة، يف ظل �سح 

كثريًا  اأعلى  مب�ستويات  الطاقة  وا�ستهالك  املنطقة  يف  املياه 

من املعدل. ولأن كثافة الطاقة ازدادت يف البلدان العربية 

اأ�سرع من الناجت املحلي الجمايل، حتى اأنها اأ�سبحت اأعلى 

50 يف املئة من املعدل العاملي عام 2009، فمن املهم النظر يف 

ا�سرتاتيجيات جتعل ن�سبة النخفا�س يف ا�ستهالك الطاقة 

منو  ن�سبة  من  اأكرب  الجمايل  املحلي  الناجت  من  وحدة  لكل 

الناجت املحلي الجمايل ل�سمان اأن املكا�سب التي تتحقق يف 

الكفاءة ل يبطلها التو�سع القت�سادي املفرط.

VII. العجز البيئي واالأمن االقت�سادي

اإن العجز يف اخلدمات البيئية يف املنطقة العربية، مدفوعًا 

يطرح  الفردي،  وال�ستهالك  ال�سكاين  النمو  ن�سب  بارتفاع 

ادارة  حول  العربية  للبلدان  حتديات  على  تنطوي  اأ�سئلة 

الطلب على الراأ�سمال الطبيعي. وتقيم هذه التحديات اإزاء 

ويجب  والفقر.  الغذائي  الأمن  وانعدام  املياه  �سح  من  تاريخ 

اعطاء م�سامني ال�ستدامة القت�سادية و�سحة البيئة على 

ب�سكل  وُيخ�سى  جديًا.  اهتمامًا  املنطقة  يف  الطويل  املدى 

امكانات  به  ت�سبح  منطقًا  البيئي  العجز  يخلق  اأن  خا�س 

نا�سئة  اأدلة  هناك  اأن  والواقع،  مهددة.  القت�سادي  الأمن 

حاليًا تثبت اأن املنطقة العربية تتعر�س فعاًل لقيود حتد من 

النمو القت�سادي.

التي  القيود  هذه  حدوث  تعجل  متعددة  م�سادر  هناك 

املفرط  العتماد  من  امل�سادر  اأحد  وين�ساأ  النمو.  من  حتد 

الرئي�سية.  املنتجات  على  الطلب  لتلبية  امل�ستوردات  على 

يف  ل�سطرابات  عر�سة  العربية  البلدان  يجعل  هذا 

حادة  وتقلبات  جتارية  وقيود  العاملية  المدادات  �سال�سل 

بها  التنبوؤ  ميكن  ل  التي  ال�سطرابات  هذه  الأ�سعار.  يف 

املواد  يف  نواق�س  ترافقها  قد  التي  التجارية  التدفقات  يف 

الغذائية وارتفاع كبري يف الأ�سعار، ت�سري اىل اأن العجوزات 

امل�ستوردات  على  بالعتماد  لها  الت�سدي  ميكن  ل  البيئية 

م�سدرًا  امل�ستوردات  هذه  متويل  وي�سكل  نهاية.  ل  ما  اىل 

حمدودة  الأحفوري  الوقود  موارد  لأن  اقت�سادي  لقيد  اآخر 

ب�سكل  معر�سة  اخلام  النفط  اأ�سعار  وم�ستويات  اأ�ساًل 

اأخطار  جميعها  توؤكد  عاملية،  اقت�سادية  لدورات  كبري 

اقت�ساد ا�ستخراجي وحيد امل�سدر. ومتول البلدان العربية 

اخلارجي  القرتا�س  عرب  م�ستورداتها  الدخل  املنخف�سة 

وامل�ساعدات الأجنبية، ما ي�سيف ديونًا اىل الأجيال املقبلة. 

املرتتبة  الفوائد  ومدفوعات  اخلارجية  الديون  ت�ساعد  ومع 

على هذه البلدان العربية، فان امكاناتها لتحقيق اأمن وبقاء 

اقت�سادي تتال�سى.

منو  �سيا�سات  تغذيها  العامة،  بال�سحة  املتعلقة  املخاوف 

قيودًا  اأي�سًا  ت�سع  العربية  البلدان  يف  مفرط  اقت�سادي 

على الرفاه. وهناك اأدلة كثرية على اأن للتو�سع امُلدين غري 

يف  م�سوؤولة  غري  ا�ستثمارات  باأمناط  م�سحوبًا  املن�سبط، 
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البناء والت�سنيع وال�سياحة اإ�سافة اىل ا�ستهالك كل املوارد 

على  �سلبية  تاأثريات  الن�ساطات،  هذه  ت�ستلزمها  التي 

البيئة، ما قد يت�سبب بن�سوء اأمرا�س كثرية اأو تعزيزها اأو 

ا�ستمرارها. اأما ما ينتج عن ذلك من تدهور لل�سحة العامة 

فيلقي اأعباء كبرية طويلة الأجل على القت�ساد والنتاجية 

النبيالن  الهدفان  وهما  والرفاه،  احلياة  نوعية  من  ويحط 

ذاتهما اللذان يفرت�س اأن يحققهما النمو القت�سادي.

وهناك جمال اآخر لقلق كبري حاليًا هو احلفاظ على �سحة 

اخلليج  منطقة  اأخذنا  فلو  وانتاجيتها.  الأ�سماك  م�سائد 

اأمدت  هناك  الأ�سماك  خمزونات  اأن  لوجدنا  كمثال، 

املواطنني يف املنطقة مب�سدر رئي�سي للغذاء والدخل منذ 

مئات ال�سنني. وهناك اأدلة متزايدة على اأن ال�سغوط على 

امل�سائد البحرية تت�ساعد، ما يوؤدي اىل تدهور بع�س اأنواع 

بع�س  ا�ستثمار  امل�سائد،  تدهور  عالمات  ومن  الأ�سماك. 

�سمك  مزارع  اإقامة  يف  اخلليجي  التعاون  جمل�س  بلدان 

بحرية لتلبية الطلب املحلي. ومتخ�س ال�ستعمال املكثف 

الت�سمني  وتقنيات  ع  امل�سنرَّ والعلف  الكيميائية  للمواد 

املت�سارع يف هذه املزارع عن جمموعة من العواقب البيئية 

وال�سحّية.

وف�ساًل عن ذلك، تثري ن�ساطات الت�سنيع والتو�سع امُلدين 

املكثفة يف املناطق ال�ساحلية خماوف حول الت�سريف غري 

املن�سبط للمغذيات )اأي النرتات والفو�سفات( يف اخلليج، 

مثل  ال�سلبية،  البيئية  العواقب  من  كثري  اىل  يوؤدي  قد  ما 

 Al-Omar,( ظاهرة املّد الأحمر اأو انت�سار الطحالب ال�سارة

2009(. وُيعتقد اأن هذا التدفق للمغذيات قد يولد ظروفًا 
ال�سارة  الطحالب  باإنت�سار  تتعلق  اأحداث  لن�سوء  موؤاتية 

ما  اخلليج،  يف  امل�ستقبل  يف  تو�سعها  وحتى  وتطورها 

والنظم  الأ�سماك  و�سيد  لل�سياحة  م�ستمرًا  تهديدًا  ي�سبب 

خ�سائر  مع  ال�سرب،  مياه  وامداد  البحرية،  الإيكولوجية 

الأحمر  املّد  ُو�سف  املثال،  �سبيل  فعلى  كبرية.  اقت�سادية 

ال�ساحلية  املياه  – 2009 على  اأثر خالل الفرتة 2008  الذي 

"قتل  اإذ  كارثي،  باأنه  واإيران  وقطر  والمارات  لُعمان 
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ال�سيد  عمليات  من  وحّد  الأ�سماك  من  الأطنان  اآلف 

ال�سياحة  على  واأثر  املرجانية  ال�سعاب  واأتلف  التقليدية 

املنطقة"  يف  التحلية  حمطات  اغالق  اىل  ودفع   ال�ساحلية 

.)Richlen et al., 2010(

VIII. ا�ستنتاجات وتو�سيات

وارتفاع  ال�سكان  اأعداد  يف  ال�سريع  لالرتفاع  نتيجة 

البيئية  الب�سمة  جتاوزت  الفردي،  ال�ستهالك  م�ستويات 

للبلدان العربية القدرة البيولوجية املتوافرة منذ ال�سنوات 

القت�سادات  تعتمد  لذلك،  ونتيجة  املا�سية.  الثالثني 

املواد  ل�سترياد  العاملية  التجارية  التدفقات  على  العربية 

الأخرى.  الرئي�سية  واملنتجات  الفرتا�سية  واملياه  الغذائية 

العاملية  المدادات  �سل�سلة  يف  ال�سطرابات  وزادت 

العاملية  الغذائية  املواد  اأ�سعار  يف  احلادة  والرتفعات 

البلدان  وتعتمد  القت�سادي.  الأمن  بانعدام  ال�سعور 

وامل�ساعدات  القرتا�س  على  الدخل  املنخف�سة  العربية 

عبئًا  ت�سيف  وبذلك  م�ستورداتها،  لتمويل  الأجنبية 

البلدان  وتعتمد  املقبلة.  الأجيال  اىل  الديون  من  ثقياًل 

الكبرية  املالية  موجوداتها  على  للنفط  امل�سدرة  العربية 

لت�سديد اأثمان م�ستورداتها، وبذلك تبقى عر�سة للدورات 

اأ�سعار النفط العاملية  القت�سادية العاملية، يف �سوء تقلب 

واحتمال زيادة المدادات من م�سادر غري تقليدية للنفط 

والغاز. ويف هذه الأثناء، ي�ستمر ا�ستنزاف موارد متجددة 

وم�سائد  ال�سطحية  والرتبة  اجلوفية  املياه  خزانات  مثل 

الأ�سماك نتيجة ال�ستهالك املبذر وال�ستغالل املفرط.

يف  عجوزات  من  تعاين  العربية  البلدان  غالبية  اأن  اىل  نظرًا 

�سوف  ال�سكان  اأعداد  ارتفاع  فاإن  حاليًا،  البيولوجية  القدرة 

اأن  برغم  املوارد،  على  الطلب  على  �سغوط  خلق  يف  ي�ستمر 

ُيتوقع  وفيما  النخفا�س.  يف  اآخذة  ال�سكاين  النمو  ن�سب 

التحولت  ل�ستقرار  نظرًا  ال�سكانية  ال�سغوط  تعتدل  اأن 

الدميوغرافية خالل العقود القليلة املقبلة، فان ارتفاع ن�سب 

كبريًا  دافعًا  ي�سكل  اأن  يف  ي�ستمر  �سوف  الفردي  ال�ستهالك 

للب�سمة البيئية. وُيحدث تغري اأ�ساليب املعي�سة اأمناطًا مقلقة 

من ال�ستهالك املبذر وال�ستغالل املفرط يف املنطقة العربية.

ومن اأجل الت�سدي للعجوزات البيئية يف البلدان العربية 

الأمن  بانعدام  تتعلق  خماوف  من  ذلك  ي�ستتبع  وما 

القت�سادي، يجب اتخاذ اجراءات حتولية. ولتحقيق هذا 

الهدف، فان احلكومات العربية مطالبة باحلاح باأن تركز 

على ما ياأتي:

البناء،  وطفرة  امُلدين  التو�سع  وترية  ازدياد  �سوء  يف  اأ.  

على البلدان العربية اأن تلتزم حتقيق اأعلى م�ستويات 

اأمناط  ت�سدد  اأن  ويجب  امل�ستدامة.  امُلدنية  التنمية 

ذات  اأ�سغر  �سكن  وحدات  على  الأرا�سي  ا�ستخدامات 

ت�ساميم مدجمة وملتزة وذات ا�ستخدامات خمتلطة 

وقريبة من النقل العام. ويجب ا�ستبدال اأمناط التو�سع 

غالبية  حلاجات  ا�ستجابة  اأكرث  بنماذج  احلالية  امُلدين 

واملائية  املناخية  الدورات  مع  ان�سجامًا  واأكرث  ال�سكان 

ب�سكل  متوطنة  نباتات  ا�ستعمال  ويجب  املنطقة.  يف 

مكثف خللق م�ساحات خ�سراء اأكرث مما يتوافر الآن. 

وهذا ميكن حتقيقه من خالل معاملة املدن ككائنات 

والطاقة  املاء  مثل  موارد  على  جهة  من  حت�سل  حية 

والطاقة  النفايات  اأخرى  جهة  من  وترف�س  واملواد، 

ذات النوعية املنخف�سة. هذا الت�سور ميكن خمططي 

خللق  البيئي  الت�سميم  مبادئ  ا�ستعمال  من  املدن 

الكايف  احليوي  التفاعل  ت�ساهي  مبنية  ُمدنية  بيئة 

والكفوء والدوري لنظم العي�س يف الطبيعة.

ب.  يجب اأن تعطي �سيا�سات التنمية القت�سادية اأ�سبقية 

ل�ستدامة اقت�سادية واجتماعية وبيئية، حيث "ت�سبح 

مبادئ الكفاية والعدالة والكفاءة املرتبطة بها مبادئ 

ونظرًا   .)Daly, 1996( لالقت�ساد"  حمورية  ناظمة 

بكميات  الطاقة  وا�ستهالك  املنطقة  يف  املياه  ل�سح 

مطلوبة  ال�ستثمارات  ت�سبح  املعدل،  عن  كثريًا  تزيد 

املنطقة،  اقت�سادات  يف  املوارد  انتاجية  لتح�سني 

خ�سو�سًا ما يتعلق با�ستهالك املياه والطاقة.

مطالبون  ال�سيا�سة  و�سانعو  ال�سيا�سيون  القادة  ج.  

باحلاح باأن يفكروا مليًا بتاأثريات الب�سمة البيئية على 

قرارات ال�ستثمار والتدفقات املالية، مع اعطاء اأولوية 

اىل  حاجة  وهناك  القت�سادي.  والأمن  البيئة  ل�سحة 

توازنًا  اأكرث  ا�ستهالك  خلق  يوجهها  جديدة،  روؤية 

ال�ستهالك  يف  تباينًا  واأقل  العربية  البلدان  �سمن 

اأبطاأ  منو  اىل  ذلك  اأدى  لو  حتى  العربية،  البلدان  يف 

وهذا  الق�سري.  املدى  على  الجمايل  املحلي  الناجت  يف 

من  الفقر  وترية  تخفي�س  اىل  احلاجة  اأي�سًا  يفرت�س 

دون ا�ستخال�س �سعر مرتفع للب�سمة البيئية. ويجب 

لال�ستهالك  ال�سائدة  الأمناط  حول  املواقف  تكون  اأن 

)املفرط( واأ�ساليب املعي�سة امل�سرفة وارتباطها بالغرور 

ا�ستعمال  وميكن  �سك.  مو�سع  الجتماعية  واحلالة 

من  حتول  لإحداث  القت�سادية  احلوافز  يف  تغريات 

انتاجية.  اأكرث  اآخر  اىل  ا�ستهالكي  معي�سة  اأ�سلوب 

ويجب جعل احلكمة والقيم الخالقية توؤثر يف معنى 

ال�ستهالك ويف اتخاذ قرارات جمتمعية حول اأ�سلوب 

معي�سة ذي معنى اأ�سمى.
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5 اأطل�س الب�صمة البيئية والموارد الطبيعية في البلدان العربية

والتنمية  للبيئة  العربي  للمنتدى  ال�سنوية  التقارير  تهدف 

ت�سجيع  هما:  طموحتني،  اأ�سا�سّيتني  مهّمتني  لأداء 

القرار  و�سناعة  ال�سيا�سات  اإعداد  يف  العلم  على  العتماد 

يف البلدان العربية، وو�سع تقارير بني اأيدي العرب تتعّلق 

 2012 ل�سنة  تقريره  يف  املنتدى  ويطرح  بيئتهم.  باأو�ساع 

يف  خيارات  حتليل  اأجل  من  البيئية  الب�سمة  ح�سابات 

يف  وم�ستقرة  مزدهرة  اقت�سادات  لبناء  العربية  املنطقة 

عامل حمدود املوارد.

ومن اأجل اإيجاد قاعدة للتحليل، كّلف املنتدى العربي للبيئة 

والتنمية ال�سبكة العاملية للب�سمة البيئية (GFN) باإجراء 

درا�سة ل�ستق�ساء قيود املوارد يف البلدان العربية من حيث 

القدرة التجديدية للطبيعة. تطلق ال�سبكة العاملية للب�سمة 

البيئية على القدرة التجديدية ا�سم “القدرة البيولوجية”، 

املواد  اإنتاج  على  الإيكولوجية  النظم  قدرة  باأنها  وتعّرفها 

البيولوجية وا�ستيعاب النفايات. ت�سمل القدرة البيولوجية 

للحياة  الداعمة  الإيكولوجية  للخدمات  الكاملة  املجموعة 

الإطار  هذا  ويعتمد  اخلدمات.  هذه  توّفرها  التي  واملوارد 

على  مرموقة،  دولية  منظمات  من  بيانات  على  احل�سابي 

الطاقة  ووكالة  (فاو)  والزراعة  الأغذية  منظمة  راأ�سها 

املنتدى  جمعها  التي  البيانات  اإن  كما  و�سواهما.  الدولية 

العربي للبيئة والتنمية يف تقاريره ال�سابقة قد ا�سُتخدمت 

اأجرتها  التي  العربية  للدول  ال�ستق�سائية  الدرا�سة  يف 

ال�سبكة العاملية للب�سمة البيئية، حيث لزم ذلك.

الغاية من ح�ساب الب�سمة البيئية هي توفري ك�سف ح�ساب 

الإيكولوجية  خدماتها  يبنّي  العربية،  للمنطقة  بيئي 

من  العاملي  احليوي  املحيط  على  بالطلب  ويقابلها  مة  املقدَّ

اأجل توفري املوارد وا�ستيعاب النفايات.

العربية  للمنطقة  البيئية  الب�سمة  درا�سة  نتائج  وترتدي 

التناف�سية  والنواق�ص  املزايا  فهم  اأجل  من  بالغة  اأهمية 

للمنطقة، ومن اأبرز ما تو�سلت اليه:

yy ارتفع متو�سط الب�سمة البيئية للفرد يف البلدان

اإىل   1.2 من  فازداد  املئة،  يف   78 بن�سبة  العربية 

2.1 هكتار عاملي بني العامني 1961 و 2008.

yy الفرتة يف  املئة  يف   250 ال�سكان  عدد  ازداد 

قد  الإقليمية  البيئية  الب�سمة  فاإن  لذا  نف�سها. 

زادت اأكرث من 500 يف املئة.

yy املتوافرة البيولوجية  القدرة  متو�سط  تراجع 

للفرد يف البلدان العربية بن�سبة 60 يف املئة بني 

العامني 1961 و2008، منخف�سًا من 2.2 اإىل 0.9 

هكتار عاملي.

yy يزيد ما  فقط  دول   4 اأحدَثت   ،2008 العام  يف 

للمنطقة  البيئية  الب�سمة  من  املئة  يف   50 على 

العربية  واململكة  املئة)،  يف   19) م�سر  العربية: 

العربية  والإمارات  املئة)  يف   15) ال�سعودية 

املتحدة (10 يف املئة)، وال�سودان (9 يف املئة).

yy دولتان فقط وّفرتا حوايل 50 يف املئة من القدرة

البيولوجية يف املنطقة العربية يف العام 2008: 

ال�سودان (32 يف املئة) وم�سر (17 يف املئة).

yy من  ،1979 العام  منذ  ككّل،  املنطقة  تعاين 

اإن  حيث  البيولوجية،  القدرة  يف  متزايد  عجز  

يتجاوز،  الإيكولوجية  اخلدمات  على  طلبها 

ولتغطية  املحلية.  الإمدادات  متزايد،  ب�سكل 

خدمات  ا�سترياد  من  بد  ل  كان  الفجوة،  هذه 

اإيكولوجية من خارج حدود املنطقة.

عجز  اىل  �سريعًا  انتقلت  املنطقة  اأن  اإىل  النتائج  هذه  ت�سري 

اخلدمات  على  الطلب  حيث  البيولوجية  القدرة  يف  كبري 

قد  احلالة  هذه  املحلي.  العر�ص  كثريًا  يفوق  الإيكولوجية 

والرفاه  القت�سادي  الزدهار  على  م�سددة  قيودًا  تفر�ص 

�سانعي  لت�سجيع  ي�سعى  التقرير  هذا  فاإن  لذا  الب�سري. 

يف  البيئية  املحا�سبة  اإدخال  على  النا�ص  وعامة  القرار 

ممار�ساتهم اليومية، كي تتمكن املنطقة من املحافظة على 

يف  طويلة  ملدة  �سليمة  وبيئة  للحياة  قابل  تناف�سي  اقت�ساد 

امل�ستقبل.

ت�سرين الثاين )نوفمرب(، 2012

ماتي�س واكرناغل - الرئي�ض

�صبكة الب�صمة البيئية العاملية

تمهيد
جنيب �سعب - الأمني العام 
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مقدمة6

قيود املوارد 

واالأداء االقت�صادي

احلياة �سراع على امل�ساحات املحدودة على هذا الكوكب. 

بع�ض هذه امل�ساحات منِتج بيولوجّيًا – وهو ميّثل القدرة 

التجديدية، اأو القدرة البيولوجية للأر�ض. واإذا كان �سطح 

للزيادة  قابلة  البيولوجية  القدرة  فاإن  حمدودًا  الأر�ض 

على  الب�سري  الطلب  البيئية  الب�سمة  متّثل  والتناُق�ض. 

الب�سرية  ا�ستخدام  ت�سمل  وهي  البيولوجية،  املقدرة  هذه 

ال�ستخدام  هذا  تزاحم  حّد  اإىل  الإيكولوجية  للخدمات 

املوارد  لتوفري  واللزمة  بيولوجّيًا  املنتجة  امل�ساحات  على 

وت�سّم  ننتجها.  التي  النفايات  وا�ستيعاب  ن�ستغّلها  التي 

والغابات،  واملراعي،  الزراعية،  الأرا�سي  امل�ساحات  هذه 

ما  لإنتاج  اللزمة  امل�ساحات  وهي  الأ�سماك،  وم�سائد 

مقطوعة،  واأ�سجار  واألياف  غذاء  من  الب�سر  ي�ستهلكه 

البيئة  عليها  نن�سئ  التي  املنتجة  الأر�ض  اإىل  بالإ�سافة 

وتخزين  ل�ستيعاب  اللزمة  امل�ساحة  ت�سّم  كما  التحتية. 

اأنواع  حرق  عن  الناجمة  الكربون  اأوك�سيد  ثاين  انبعاثات 

كتحويل  الأرا�سي  ا�ستغلل  وتغرّيات  الأحفوري،  الوقود 

الغابات اإىل اأرا�ٍض زراعية، والعمليات الكيميائية كاإنتاج 

الأ�سمنت، وعن حرق الغاز الطبيعي. وُيحت�سب املحتوى 

الكربوين يف الب�سمة البيئية على اأ�سا�ض م�ساحة الغابات 

مقارنة  وميكن  النبعاثات.  هذه  ل�ستيعاب  اللزمة 

اأو  املنِتجة  امل�ساحات  مبقدار  مبا�سرًة  الكربونية  الب�سمة 

القدرة البيولوجية املتوافرة.

املال  راأ�ض  على  والقت�سادات  الب�سرية  املجتمعات  تعتمد 

الإيكولوجية  وخدماته  احليوي  املحيط  يف  الطبيعي 

املتعّددة الداعمة للحياة. ومع تزايد الطلب الب�سري على 

الطبيعة  قدرة  الأحوال،  من  كثري  يف  وجتاوزه،  املوارد 

على  طلباتنا  تاأمني  يف  النجاح  ميكن  ل  التجديد،  على 

ال�سعد الوطنية من دون الهتمام باإدارة ومتابعة الطلب 

على راأ�ض املال الطبيعي وتوافره.

احلكومات  داأبت  الع�سرين،  القرن  اأربعينيات  اأواخر  منذ 

�سلمة  لقيا�ض  الإجمايل  املحلي  الناجت  اعتماد  على 

�سهدت  الأخرية  ال�سنوات  لكن  اقت�ساداتها.  وحيوية 

حتوًل حمدودًا نحو اعتبار القدرة يف الو�سول اإىل املوارد 

�سانعي  معظم  اأن  اإّل  القت�سادي.  للأداء  هامًا  حافزًا 

القرار القت�سادي مل يلتفتوا بعد اإىل هذا التوّجه اجلديد. 

بالرابط  ُيقّر  بداأ  قد  بع�سهم  يكون  اأن  ميكن  حني  ويف 

اأن  غري  القت�سادي،  والأداء  املوارد  اإىل  الو�سول  بني 

راأ�ض  على  لي�ض  ملعظمهم،  بالن�سبة  الإيكولوجي،  العجز 

الأداء  معوقات  اأهم  من  يعتربونه  هم  ول  الأولوّيات، 

القت�سادي.

اأ�سبح  املوارد،  اأمن  لنعدام  اجلديد  الع�سر  هذا  يف 

القدرة  ل�سمان  ل  اأ�سا�سّيًا،  املوارد  متغرّيات  ع  تتبُّ

للوفاء  اأي�سًا  بل  فح�سب،  البلدان  لقت�سادات  التناف�سية 

ول  واملائي.  الغذائي  الأمن  من  الأ�سا�سية  بالحتياجات 

بّد للقادة من اأن ينظروا اأبعد من الناجت املحلي الإجمايل، 

ا�ستهلك  حول  مبعلومات  التقليدي  التحليل  ويكملوا 
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املوارد املتجددة وتوافرها، وذلك للتمكن من الو�سول اإىل 

قرارات اأ�سد فعالية ب�ساأن ال�سيا�سات.

ن�ستخدم، يف هذا التقرير، م�سطلح »القدرة التجديدية« 

ال�سبكة  حّددتها  التي  البيولوجية  القدرة  مبعنى 

املواد  اإنتاج  على  الأر�ض  بقدرة  البيئية  للب�سمة  العاملية 

كامل  ت�سمل  وهي  النفايات،  وا�ستيعاب  البيولوجية 

واملوارد  للحياة  الداعمة  الإيكولوجية  اخلدمات  جمموعة 

املوؤ�سر على بيانات  ُبني هذا  التي توّفرها هذه اخلدمات. 

الأغذية  منظمة  مقّدمتها  يف  معروفة،  دولية  منظمات 

جانب  اإىل  الدولية،  الطاقة  ووكالة  )فاو(  والزراعة 

منظمات اأخرى.

للقت�سادات،  بالن�سبة  البيولوجية،  القدرة  اأ�سبحت  لقد 

»عامل  القت�ساديون،  يقول  كما  اأو  النهائي،  »الوقود« 

اإن  حتى  والع�سرين«.  احلادي  للقرن  احلّدّي  اإنتاجها 

بالقدرة  حمكوم  الأحفورية  للطاقة  الب�سر  ا�ستخدام 

البيولوجية، نظرًا ملحدودية قدرة الطبيعة على ا�ستيعاب 

تركيزاته  تكون  اأن  ميكن  الذي  الكربون،  اأوك�سيد  ثاين 

وهذا  اآمنة.  م�ستويات  العلماء  يعتربه  ما  جتاوزت  قد 

ل�ستخدام  حدودًا  هناك  اأن  املناخية،  الناحية  من  يعني، 

على  القائمة  كالطاقة  البدائل  واأن  الأحفوري،  الوقود 

الزراعية  الأرا�سي  مع  تتزاحم  �سوف  الأحيائية  الكتلة 

امل�ستخدمة لإنتاج الأغذية، مّما يجعل القدرة البيولوجية 

ال�سفة  هذه  وتتفاقم  دًا.  حمدِّ عامل  تكون  اأن  اإىل  اأقرب 

بطبيعتها،  الأحفوري،  الوقود  اأنواع  كون  م�سكلة  ب�سبب 

املعي�سة  اأمناط  على  املحافظة  ولأن  للن�سوب  قابلة  موارد 

قائمة  حملّيًا  املتوافرة  البيولوجية  القدرة  تتجاوز  التي 

الوقود  ا�ستخراج  من  املداخيل  باأن  الفرتا�ض  على  حاليًا 

الأحفوري �سوف ت�ستمّر لأجل غري م�سّمى.

الطاقة  كفاءة  نحو  للتوّجه  احلكمة  لدينا  اأكان  و�سواء 

املمار�سات  على  واظبنا  اأم  النظيفة،  اأنواعها  وا�ستخدام 

غري امل�ستدامة وانتقلنا اإىل عامل يعاين من تغيري مناخي 

د يف  جذري، فاإن القدرة البيولوجية �ستكون العامل املحدِّ

كلتا احلالتني.

العتبار،  يف  القت�سادات  على  القيود  هذه  اأخذنا  اإذا 

املوارد  ا�ستهلك  م�ستوى  هو  ما  املطروح:  ال�سوؤال  ي�سبح 

اإىل  بالنظر  دولة  اأو  منطقة  اأو  ما  ملدينة  بالن�سبة  الأف�سل 

الأ�سا�سية  املفاعيل  هي  وما  املتوافرة؟  البيولوجية  قدرتها 

جتد  مل  التي  امل�سائل  هي  ما  وبالتايل،  اقت�ساداتنا،  على 

اأجل م�سلحة  الأف�سل للعمل من  ال�سبيل  حلوًل؟ وما هو 

مدينتنا اأو بلدنا؟
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قيا�س الطلب على القدرة البيولوجية وتوافرها

ا�صتناداً اإىل الب�صمة البيئية

ما  ب�سيطًا:  بحثّيًا  �سوؤاًل  البيئية  الب�سمة  ح�ساب  يعالج 

احليوي  للمحيط  التجديدية  القدرة  من  الالزم  املقدار  هو 

املطلوب للب�سر؟ والدافع املِلّح لإيجاد جواب عن هذا ال�سوؤال 

الب�سري  الطلب  يكون  اأن  تفر�ص  ال�ستدامة  جّدًا:  وا�سح 

على املوارد اأقّل مّما ي�ستطيع املحيط احليوي اأن يجّدده.

البيئية  الب�سمة  حما�سبة  تت�سّمن  ح�ساب،  اأي  يف  وكما 

القدرة  توافر  اأدّق  بتعبري  اأو  والإنفاق،  الدخل  ق�سمني: 

البيولوجية والطلب عليها. تقي�ص القدرة البيولوجية قدرة 

املحيط احليوي على جتديد املوارد وعزل النفايات، يف حني 

البيولوجية  القدرة  على  الطلب  تقي�ص  البيئية  الب�سمة  اأن 

ل  اأنه  غري  املوارد.  تدّفقات  يقي�سان  بالتايل  فهما  املذكورة. 

م�ساحة  زاوية  من  بل  �سنوّيًا،  بالأطنان  تدفق  كل  عن  ُيعبَّ 

الالزمة  العاملية  بالهكتارات  بيولوجّيًا  املنِتجة  الأرا�سي 

لتوفري (اأو ا�ستيعاب) تدّفقات املوارد املختلفة.

الكرة  م�ساحة  من  هكتار  عن  عبارة  هو  العاملي  الهكتار 

العاملي.  الإنتاجّية  معّدل  مع  بيولوجّيًا  امُلنِتجة  الأر�سية 

القدرة  مع  بالتنا�سب  وقيا�سها  الهكتارات  وبتوحيد 

وحدة  لنا  ت�سمح  بالذات،  الهكتار  ذلك  على  التجديدية 

القيا�ص هذه مبقارنة املناطق يف اأنحاء العامل.

من  رئي�سية  اأنواع  �ستة  درا�سة  الطار  هذا  يف  تتم 

اأ�سل  من  اأغذية  لتوفري  الزراعية  الأرا�سي   (1 الأرا�سي: 

الزراعية  والأرا�سي  املراعي   (2 الألياف.  ومنتجات  نباتي 

حيوانية  ومنتجات  حيواين  اأ�سل  من  اأعالف  لتوفري 

لتوفري  والداخلية  البحرية  الأ�سماك  م�سائد   (3 اأخرى. 

الغابات  مناطق   (4 الأ�سماك.  من  الغذائية  املنتجات 

اأر�ص   (5 الغابات.  منتجات  من  و�سواها  الأخ�ساب  لتوفري 

اأوك�سيد  ثاين  انبعاثات  ل�ستيعاب  الكربون،  امت�سا�ص 

�سة  املخ�سّ الغابات  ُتعتب  وهي  ـ  املن�ساأ  الب�سرية  الكربون 

الإنتاجّية  متّثل  التي  املبنية  امل�ساحات   (6 الكربون.  لعزل 

ال�سائعة ب�سبب �سغل احلّيز الطبيعي من اأجل املاأوى و�سائر 

البنى التحتية. وحُتَت�سب الب�سمة البيئية لال�ستهالك، يف 

اأي اقت�ساد، باأن ن�سيف اإىل الب�سمة الكامنة يف الب�سائع 

واخلدمات املنَتجة حملّيًا تلك الب�سمة الكامنة يف املنتجات 

رة. امل�ستوَردة ونطرح الب�سمة الكامنة يف املنتجات امل�سدَّ

البيولوجية  والقدرة  البيئية  الب�سمة  من  كل  ُيقا�ص 

هذه  العاملية  الهكتارات  وحُت�سب  العاملية.  بالهكتارات 

بال�ستناد اإىل عامل الإنتاج وعامل التكافوؤ:

yy عامل الإنتاج هو عامل يعّب عن الفروقات بني البلدان

�سنة  كل  ففي  الأر�ص.  من  معنّي  نوع  اإنتاجية  يف 

بالأرا�سي  خا�سة  اإنتاج  عوامل  بلد  لكل  يكون  دة  حمدَّ

الأ�سماك.  وم�سائد  والغابات،  واملراعي،  الزراعية، 

العام  يف  كانت،  مثاًل  اأملانيا  يف  الزراعية  فالأرا�سي 

لالأرا�سي  العاملي  املتو�سط  من  اإنتاجية  اأكرث   ،2008

الزراعية مبا يعادل 2.3 مّرات.

yy من نوع  لكل  بالن�سبة  التكافوؤ  عوامل  ر  ُتقدَّ

واكرناغل  تقرير  يف  ورد  ملا  وفقًا  عام  كل   الأرا�سي 

ُت�ستخدم  وهي   ،(Wackernagel et al 2005)

من  حمدد  لنوع  العاملي  الأرا�سي  متو�سط  لتحويل 

اإىل  الغابات،  اأو  الزراعية  كالأرا�سي  الأرا�سي، 

اإىل  الفعلية  الهكتارات  وبتحويل  عاملية.  هكتارات 

“املقيا�ص ال�سائد”، اأي الهكتارات العاملية على اأ�سا�ص 
بني  مقارنات  اإجراء  بالإمكان  ي�سبح  الإنتاجية، 

اأنواع  ملختلف  البيولوجية  والقدرات  البيئية  الب�سمات 

الأرا�سي. ففي العام 2008 مثاًل ُقّدر اأّن املتو�سط العاملي 

لالأرا�سي الزراعية هو اأكرث اإنتاجًا مبّرتني ون�سف من 

الأرا�سي  م�ساحات  جلميع  العاملي  الهكتار  متو�سط 

والبحار املنتجة بيولوجّيًا على �سطح الأر�ص. لذا فاإن 

 2.5 ي�ساوي  كان  الزراعية  لالأرا�سي  العاملي  املتو�سط 

هكتار عاملي، وبالتايل فاإن عامل تكاُفِئه هو 2.5.

دولة  كل  يف  املتوافرة  الإجمالية  البيولوجية  القدرة  حُت�سب 

اأر�ص.  نوع  كل  يقّدمها  التي  البيولوجية  القدرة  بَجْمع 

ب  فتح�سَ الأرا�سي  من  نوع  لكل  البيولوجية  القدرة  اأما 

ا�ستخدام  من  معنّي  لنوع  املتاحة  امل�ساحة  اأ�سا�ص  على 

من  النوع  لذلك  والتكافوؤ  الإنتاج  بعاملي  م�سروبة  الأر�ص 

ال�ستخدام.

المنهجية
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اأملانيا  يف  الزراعية  الأر�ص  اإنتاج  عامل  �سربنا  اإذا  مثاًل، 

 ،2.5 البالغ  الزراعية  الأر�ص  تكافوؤ  بعامل   2.3 البالغ 

اإىل  الأملانية  الزراعية  الأرا�سي  هكتارات  معّدل  يتحّول 

هكتارات عاملية: فكل هكتار من الأر�ص الزراعية الأملانية 

القدرة  من  عاملية  هكتارات   5.7 قيمته  ملا  م�ساويًا  ي�سبح 

البيولوجية.

مماثل،  نحو  على  البيئية،  الب�سمات  احت�ساب  وميكن 

بتحويل كل تدّفق اإىل التخ�سي�ص املقابل مل�ساحات الأرا�سي 

اأو  الزراعي  النتاج  كمية  مة  بِق�سْ وذلك  بيولوجّيًا،  املنتجة 

الإنتاج  معّدل  على  �سنويًا،  املنبعث  الكربون  اأوك�سيد  ثاين 

النتاج  بعاملي  هذا  ُي�سرب  ثم  املنتج.  لذلك  �سنوّيًا  الوطني 

والتكافوؤ لنوع ا�ستخدام الأر�ص املطلوب.



المنهجية10

ميثل مقدار الغابات املطلوبة ل�ستيعاب الب�سمة الكربونية، اأي 

الناجتة  الكربون،  اأوك�سيد  ثاين  انبعاثات  احتجاز  على  القدرة 

اأ�سا�سًا من حرق الوقود الأحفوري والتجارة الدولية وممار�سات 

ا�ستخدام الأرا�سي، والتي ل متت�سها املحيطات.

حلطب  ال�سنوي  احل�ساد  لدعم  املطلوبة  الغابات  م�ساحة  متثل 

الوقود وعجينة الورق واملنتجات اخل�سبية.

الالزمة  الزراعية  املحا�سيل  لنتاج  املطلوبة  امل�ساحة  من  تتكون 

اأعالف  ولنتاج  واألياف)،  غذائية  (مواد  الب�سري  لال�ستهالك 

املوا�سي والأ�سماك واملحا�سيل الزيتية واملطاط.

الكربون

الغابات

االأرا�صي الزراعية
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متثل م�ساحة الأرا�سي الع�سبية التي ت�ستعمل، بال�سافة اىل 

الأعالف، لرتبية املوا�سي املنتجة للحوم واحلليب واجللود 

وال�سوف. وهي ت�سمل جميع الأرا�سي الع�سبية التي ت�ستعمل 

لتوفري العلف للحيوانات، مبا يف ذلك املراعي التي تزرع 

واملراعي البية واملروج.

متثل م�ساحة املياه البحرية والأر�سية الالزمة لنتاج املغذيات 

الرئي�سية ال�سنوية املطلوبة لدعم حما�سيل ا�سطياد الأنواع 

املائية (اأ�سماك وثمار بحر) والأنواع التي تنتجها مزارع تربية 

الأ�سماك.

متثل م�ساحة الأرا�سي التي تغطيها بنية حتتية من �سنع 

الب�سر مثل النقل وال�سكن وامل�سانع وبحريات �سدود توليد 

الطاقة الكهرمائية.

االأرا�صي الرعوية

م�صائد االأ�صماك

االأرا�صي املبنية

امل�صدر: تقرير �صبكة الب�صمة العاملية حول اجتاهات الب�صمة البيئية يف البلدان املتو�صطية، 2012
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و�صع الب�صمة البيئية العاملية

احليوي  املحيط  على  حالّيًا  العامل  �سكان  طلبات  تزداد 

لالأر�ص مبقدار يفوق معّدل قدرتها التجديدية اأو قدرتها 

تتوافر  عام  اأحدث  وهو   ،2008 العام  يف  البيولوجية. 

بليون   18.2 للب�سرّية  البيئية  الب�سمة  بلغت  بياناته، 

يف  يظهر  كما  للفرد،  عاملي  هكتار   2.7 اأو  عاملي،  هكتار 

ال�سكل 1 وال�سكل 2. كان املتوافر للفرد يف ذلك العام 1.8 

القدرة  على  الب�سري  الطلب  اأّن  يعني  مّما  عاملي،  هكتار 

البيولوجية جتاوز املتوافر منها بن�سبة 50 يف املئة تقريبًا. 

يف  التجاُوز  اأو  البيولوجية  القدرة  يف  العجز  حجم  يّت�سح 

اإزالة  مثل  ظواهر  يف  ذلك  نتائج  روؤية  وميكن   .2 ال�سكل 

الكربون  اأوك�سيد  ثاين  وتراكم  الرتبة  واجنراف  الغابات 

الوفاء  من  التمكن  امل�ستبَعد  ومن  اجلوي.  الغالف  يف 

عاملي  نق�ص  اإىل  �سيوؤّدي  مّما   ، امل�ستمّر  املفرط  بالطلب 

تاأثريات  ن�سوء  واحتمال  الأ�سا�سية  البيئية  اخلدمات  يف 

مدّمرة عن الحرتار العاملي.

عدد  عوامل:  ثالثة  ما  ل�سعب  البيئية  الب�سمة  حتّدد 

ي�ستهلكها  التي  واملوارد  ال�سلع  وكمية  امل�ستهلكني،  النا�ص 

واخلدمات  لل�سلع  بالن�سبة  والنفايات  املوارد  وكثافة  الفرد، 

عامالن:  املتوافرة  البيولوجية  القدرة  يحّدد  كما  امل�ستهلكة. 

واإذا  هكتار.  كل  يف  اإنتاجها  ومقدار  املنِتجة،  امل�ساحة  مقدار 

نظرنا اإىل توّقعات الأمم املتحدة املعتدلة حول النمّو ال�سكاين 

والإنتاجية الزراعية وا�ستهالك الطاقة، وجدنا اأنها تدّل على 

يف  الب�سري،  بالطلب  تدفع  �سوف  بالذات  العوامل  هذه  اأّن 

بحواىل  املتوافرة  الإمدادات  جتاوز  اإىل   ،2030 العام  حواىل 

100 يف املئة، وحواىل 200 يف املئة بحلول العام 2050. يبنّي 

(كالأر�ص)  الكواكب  عدد  فيو�سح  الّتوّقعات،  تلك   3 ال�سكل 

غري  ومن  املوارد.  على  املتنامي  الطلب  لتلبية  الالزمة 

فعاًل  �سيحدث  املتوقع  التجاوز  هذا  كان  اإذا  ما  معرفة  املوؤّكد 

التي  النتائج  هي  هذه  اأّن  هو  الواقع  لكّن  اإليه.  ل  �سُيتو�سّ اأو 

�سن�سل اإليها يف حال  حتّققت هذه التوّقعات املعتدلة.

ال�سكل 1| 

للفرد،  العاملية  البيئية  الب�سمة 

االأر�س،  ا�ستخدام  لنوع  وفقًا 

للفرد،  العاملية  بالهكتارات 
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ت�سري التغيريات يف حجم الب�سمة البيئية العاملية وم�ستوى 

تزداد  عامل  نحو  �سريعًا  ن�سري  اأننا  اإىل  البيولوجية  القدرة 

املتجّددة.  الطبيعية  املوارد  على  با�ستمرار  ال�سغوط  فيه 

اإىل  توؤّدي  اأو  املوارد  اأ�سعار  على  توؤّثر  اأن  اإّما  القيود  وهذه 

الفو�سى، لأن توافُر املوارد ي�سبح حمدودًا من دون اإنذارات 

النظم  الأ�سعار. عالوة على ذلك، �سيوؤدي تدهور  اأولية يف 

الإيكولوجية اأو الأحوال املناخية ال�سديدة يف البلدان النائية 

املحلية  والإمدادات  الدولية  الإمدادات  �سال�سل  تعطيل  اإىل 

ب�سكل  يعني،  املرتفعة  البيئية  الب�سمة  ذو  والبلد  ب�سرعة. 

منوذجي، اأن اقت�ساده يعتمد على املوارد العاملية والتدفقات 

الإمدادات  بانقطاع  للتاأّثر  عر�سة  اأكرث  اأنه  اأي  التجارية، 

الدولية.

ال�سكل 2| 

الب�سمة البيئية العاملية والقدرة 

 –  1961 للفرد،  البيولوجية 

احلمراء  املنطقة  ت�سري   .2008

ا�ستخدام  يف  العاملي  التجاوز  اإىل 

النا�س،  يطلب  حيث  املوارد، 

ت�ستطيع  مّما  اأكرث  االإجمال،  يف 

هذا  يوؤدي  توّفره.  اأن  الطبيعة 

تخفي�س  اإىل  الطلب  يف  االإفراط 

املتوافر  الطبيعي  املال  راأ�س 

طريق  من  القادمة  للأجيال 

للموجودات  املبا�سر  اال�ستنفاد 

الغلف  يف  النفايات  وتراكم 

اجلوي.

ال�سكل 3| 

العاملية  البيئية  الب�سمة 

لنوع  وفقًا  واملتوّقعة،  التاريخية 

الكواكب  بعدد  االأر�س،  ا�ستخدام 

التي   1 القيمة  تدّل  كاالأر�س. 

�سبعينّيات  مطلع  يف  ّجلت  �سُ

الب�سر  اأن  على  الع�سرين  القرن 

القدرة  كل  حينذاك  ا�ستهلكوا  قد 

البيولوجية املتوافرة على االأر�س. 

االأرقام   ،2008 عام  من  اإعتباراً 

اعتماد  مت  توقعات.  على  مبنّية 

ال�سيناريو االأكرث اإعتدااًل من االأمم 

الب�سمة  اإجتاهات  حول  املتحدة 

البيئية والقدرة البيولوجية.

هكتارات عاملية للفرد
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الرثوة االإيكولوجية للدول

مع تنامي العجز البيئي العاملي، كيف �ست�ستمر البلدان يف تلبية حاجات �سكانها واقت�ساداتهم؟ اإن احلفاظ على الرثوة الطبيعية 

وتخفي�س الطلب على املوارد البيئية �سوف ي�ساعدان البلدان على حت�سني املرونة االقت�سادية ورفاه املواطنني.

امل�صدر: تقرير �صبكة الب�صمة البيئية العاملية 2008

المنهجية
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مدينو القدرة البيولوجية 

الب�صمة اأكرب من القدرة البيولوجية

%150 
%150 – 100

%100 – 50
% 50 – 0

دائنو القدرة البيولوجية

القدرة البيولوجية اأكرب من الب�صمة
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ملخ�س

العربية  البلدان  يف  املوارد  قيود  الدرا�سة  هذه  ت�ستق�سي 

لقيا�سات  ووفقًا  للطبيعة.  التجديدية  القدرة  زاوية  من 

مقيم  كل  فاإن   ،2008 العام  يف  البيئية  الب�سمة  ح�سابات 

�سعفي  من  اأكرث  املتو�سط،  يف  تطّلب،  العربية  البلدان  يف 

املتوافر حمّلّيًا. ومن ناحية ثانية، �سّجل كل مقيم يف العام 

عاملي،  هكتار   2.1 مقدارها  ب�سمة  ط،  املتو�سّ يف   ،2008

وهذا اأدنى من املعّدل العاملي البالغ 2.7 هكتار عاملي للفرد. 

ُي�ساف اإىل ذلك اأّن البلدان العربية كان لديها، ب�سكل عام، 

القليل ن�سبّيًا من مواردها داخل حدودها، اإذ مل تِزد قدرتها 

للفرد.  عاملي  هكتار   0.9 عن   2008 العام  يف  البيولوجية 

وهذه قدرة متدنية جّدًا عن م�ستواها ال�سابق الذي بلغ 2.2 

بالدرجة  ناجمة،  وهي   ،1961 العام  يف  للفرد  عاملي  هكتار 

اأ�سا�سًا  العجز  هذا  ا�ستمّر  وقد  ال�سكاين.  النمو  من  الأوىل، 

وغري  املتجّددة  املوارد  وا�ستنفاد  املوارد،  ا�سترياد  ب�سبب 

املتجّددة على حّد �سواء، وارتفاع م�ستوى انبعاثات الكربون 

ل من مداخيل  للفرد. واملعلوم اأن واردات الدول العربية متوَّ

والديون،  اخلارجية  وامل�ساعدات  الأحفوري  الوقود  ت�سدير 

فاإذا ارتفعت الأ�سعار، كاأ�سعار واردات ال�سلع الزراعية مثاًل، 

فاإن هذا النموذج �سي�سبح غري م�ستدام اقت�سادّيًا. 

حتجب هذه املعّدلت الإقليمية للدول العربية تفاوتًا داخليًا 

ج�سيمًا: ففي العام 2008، كانت الب�سمة البيئية للمقيم يف 

قطر الب�سمة الأعلى يف العامل (11.7 هكتار عاملي للفرد)، 

وهي توازي 13 �سعفًا من معدل الب�سمة البيئية يف اليمن 

اأن ثّمة تباينات  (0.9 هكتار عاملي للفرد). ُي�ساف اإىل ذلك 

كبرية يف توافر القدرة البيولوجية للفرد، بحيث اإنها بلغت 

يف العام 2008 يف ال�سودان (2.3 هكتار عاملي للفرد) حوايل 

10 اأ�سعاف قدرة العراق اأو الأردن (0.2 هكتار عاملي للفرد).

تدّنت  قد  للفرد  املتوافرة  البيولوجية  القدرة  اأن  حني  ويف 

يف  الزراعية  الأرا�سي  عن�سر  فاإن  املنطقة،  اأنحاء  كافة  يف 

القدرة البيولوجية قد ظل م�ستقّرًا ن�سبّيًا، منذ العام 1961، 

اأن  على  يدّل  وهذا  للفرد.  عاملي  هكتار   0.3 م�ستوى  على 

واكبت  قد  اإنتاجها  وم�ستويات  الزراعية  الأرا�سي  م�ساحة 

النمو ال�سكاين ال�سريع يف املنطقة. غري اأن هذا �سّكل �سغطًا 

ممكنًا  يكون  ولن  والأرا�سي،  املياه  موارد  على  متزايدًا 

ال�ستمرار على هذه احلال يف امل�ستقبل.

اأخرى  منطقة  اأي  من  اأكرث  العربية،  املنطقة  تعاين 

والقدرة  البيئية  الب�سمة  يف  اختالفات  من  العامل،  يف 

الرفاه  حتقيق  اأجل  من  وينبغي،  والدخل.  البيولوجية 

بالتكامل  الهتمام  زيادة  املنطقة،  �سكان  جلميع  امل�ستدام 

القت�سادي والتعاون على ال�سعيد الإقليمي وال�سعي لرفع 

حرية  توؤدي  بحيث  العربية  الدول  بني  التجارية  احلواجز 

دول  اإفادة  اإىل  والأ�سخا�ص  وال�سلع  الأموال  روؤو�ص  انتقال 

املنطقة كافة. وينبغي، بالإ�سافة اإىل ذلك، معاجلة امل�سائل 

يف  ال�ستهالك  وارتفاع  ال�سّكاين  بالنمّو  املتعّلقة  ال�سعبة 

القريب العاجل.
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حقائق واأرقام

yy متو�سط الب�سمة البيئية يف املنطقة العربية

هو 2.1 هكتار عاملي للفرد، اأي بزيادة 78 يف 

املئة عّما كان عليه عام 1961.

yy توافر القدرة البيولوجية يف املنطقة العربية

ي�ساوي 0.9 هكتار عاملي للفرد، اأي بانخفا�ص 

60 يف املئة عن العام 1961.

yy العادي الفرد  مثل  عا�سوا  الب�سر  كل  اأن  لو 

اجلامعة  يف  الأع�ساء  الدول  يف  املقيم 

كوكب   1.2 اإىل  حاجة  هناك  لكانت  العريبة، 

للوفاء باحتياجات الب�سر من املوارد.

yy الب�سر عا�سوا مثل الفرد العادي اأن جميع  لو 

 6.6 اإىل  حاجة  هناك  لكانت  قطر،  يف  املقيم 

ال�ستهالك  من  امل�ستوى  هذا  لتاأمني  كواكب 

ويف  الكربون.  اأوك�سيد  ثاين  وانبعاثات 

الفرد  مثل  عا�سوا  النا�ص  جميع  اأن  لو  املقابل 

العادي اليمني لحتاجت الب�سرية اإىل ن�سف 

كوكب الأر�ص.

yy ب�سمة اأعلى  �سّجل  الذي  البلد  �سّكان  اإن 

عاملي  هكتار   11.7) قطر  اأي  للفرد،  بيئية 

اأكرث  ط،  املتو�سّ يف  ي�ستهلكون،  للفرد)، 

يف  املقيمون  ي�ستهلكه  ما  �سعف   13 من 

اليمن.

yy على البيئية،  الب�سمة  يف  الأكب  العن�سر 

الكربونية،  الب�سمة  هو  العاملي،  ال�سعيد 

يف  اأما  البيئية.  الب�سمة  من   %55 وتبلغ 

توازي  الكربونية  فالب�سمة  العربية،  البلدان 

45 يف املئة من الب�سمة الإجمالية. وقد كانت 

الذي  الوحيد  العن�سر  الكربونية  الب�سمة 

ازداد، على اأ�سا�ص كل فرد، منذ العام 1961.

yy على البيولوجية،  القدرة  يف  الأكب  العن�سر 

 43 وتبلغ  الغابات،  هو  العاملي،  ال�سعيد 

فاإن  العربية،  الدول  يف  اأما  منها.  املئة  يف 

الأرا�سي الزراعية هي العن�سر الأكب، وتبلغ 

البيولوجية،  القدرة  اجمايل  من  املئة  يف   32

وقد كانت النوع الوحيد من ا�ستخدام الأر�ص 

توافره  يف  ملحوظًا  تدّنيًا  ي�سهد  مل  الذي 

�سبب  كان  ورمّبا   .1961 العام  منذ  للفرد، 

اأ�ساليب الزراعة الكثيفة  ق ذلك هو اّتباع  حتقُّ

والتو�سع يف ا�ستخراج املياه اجلوفية.

yy تفوق بلدان  يف  اإن�سان  بليون   1.9 يعي�ص 

البلدان  يف  الب�سمة  للفرد  البيئية  ب�سمتها 

العربية.

yy تفوق بلدان  يف  اإن�سان  بليون   2.7 يعي�ص 

قدرتها البيولوجية للفرد القدرة البيولوجية 

يف البلدان العربية.

لة للب�صمة البيئية والقدرة البيولوجية والبيانات الدميغرافية لكل الدول العربية  ثمة ر�صوم بيانية مف�صّ

كمجموعة واحدة، وكذلك لكل منها على حدة، وهي ملّخ�صة يف ق�صم املالحق.
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نتائج املنطقة العربية ومناق�صتها

 717 العربية  للبلدان  الإجمالية  البيئية  الب�سمة  كانت 

الإجمايل  من  املئة  يف   4)  2008 العام  يف  عاملي  هكتار  مليون 

 1961 العام  يف  عاملي  هكتار  مليون   116 ـِ  ب مقارنًة  العاملي)، 

وهذا  العام).  ذلك  يف  العاملي  الإجمايل  من  املئة  يف   2)

ال�سرق  ملنطقتي  املح�سوبة  البيئية  الب�سمة  بالتقريب  يوازي 

الأوروبية  املنطقة  اأو  جمتمعتني،  الو�سطى  واآ�سيا  الأو�سط 

خارج الحتاد الأوروبي، ولكنه ل يتجاوز ثلث اإجمايل ب�سمة 

ال�سمالية. وكما يظهر فاإن العوامل الكامنة وراء هذه  اأمريكا 

املقارنات الإقليمية تتفاوت: ففي اأمريكا ال�سمالية مثاًل حجم 

ال�سكان هو نف�سه تقريبًا اإمنا ال�ستهالك الفردي هو اأعلى، كما 

ُي�سَتدّل من ال�سكل 4 وال�سكل 5. ويف اأمريكا ال�سمالية، ارتفع 

يف  اأما  املئة،  يف   65 حواىل   ،1961 العام  منذ  ال�سكان،  عدد 

الزيادة ال�سكانية،  ال�سرق الأو�سط واآ�سيا الو�سطى فقد كانت 

يف الفرتة نف�سها، 330 يف املئة. وهذا التغيري يتجاوز بدرجات 

التغيريات يف ال�ستهالك الفردي يف الفرتة الزمنية نف�سها.

ُيظهر ال�سكل 6 و ال�سكل 7 التغرّي يف القدرة البيولوجية للفرد 

يف البلدان العربية من العام 1961 اإىل العام 2008. وقد تدّنى 

ط القدرة البيولوجية املتوافرة للفرد يف جميع البلدان  متو�سّ

البيولوجية  القدرة  ط  متو�سّ وبلغ  م�سر.  با�ستثناء  العربية 

منخف�سًا  للفرد،  عاملي  هكتار   0.9 كمجموعة  الدول  لهذه 

اإجمايل  اأن  اإّل   .1961 عام  م�ستوى  عن  املئة  يف   60 بن�سبة 

اأنحاء املنطقة العربية قد ازداد حوايل  القدرة البيولوجية يف 

40% بني العامني 1961 و 2008، وذلك عائد بالدرجة الأوىل 

وعلى  املكّثفة.  والزراعة  الري  اأمناط  ا�ستخدام  زيادة  اإىل 

بن�سبة  ال�سكانية  الزيادة  فاإن  العامة،  الزيادة  هذه  من  الرغم 

القدرة  توافر  معّدل  تديّن  اإىل  اأّدت  قد  ون�سف  اأ�سعاف  ثالثة 

بني  الرتاجع  ن�سب  وتراوحت  املنطقة.  يف  للفرد  البيولوجية 

17 يف املئة يف لبنان واأكرث من 85 يف املئة يف الكويت وقطر.

قدرتها  ارتفعت  التي  الوحيدة  العربية  الدولة  م�سر  كانت 

البيولوجية للفرد، بحواىل 20 يف املئة، بالرغم من ازدياد عدد 

اأمكن  وقد  نف�سها.  الفرتة  يف  تقريبًا  اأ�سعاف  بثالثة  ال�سكان 

م�سر  يف  للفرد  البيولوجية  القدرة  يف  الزيادة  هذه  حتقيق 

ال�سكل 4|   الب�سمة البيئية للفرد وال�سكان يف اأقاليم العامل الرئي�سية، يف العام 1961. متّثل م�ساحة كل كتلة الب�سمة البيئية االإجمالية 

)عدد ال�سكان م�سروبًا بالب�سمة البيئية للفرد(.
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ال�سكل 5|  الب�سمة البيئية للفرد وال�سكان يف اأقاليم العامل الرئي�سية يف العام 2008. متّثل م�ساحة كل كتلة الب�سمة البيئية االإجمالية. 

متّثل امل�ساحة باللون الرمادي الفاحت يف املنطقة العربية االأرقام يف العام 1961 التي ازدادت من حيث اال�ستهلك الفردي وعدد ال�سكان 

كما ي�سري ال�سهم االأبي�س 
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ال�صكان باملاليني

الإجمالية  البيولوجية  القدرة  يف  للزيادة  املئوية  الن�سبة  لأن 

كانت اأكب من الن�سبة املئوية لزيادة حجم ال�سكان. وميكن اأن 

ُيعزى هذا الرتفاع يف القدرة البيولوجية الإجمالية، بالدرجة 

م�ساحات  وتزايد  الزراعية  الإنتاجية  زيادة  اإىل  الأوىل، 

اأ�ساليب  وا�ستخدام  الري  تعزيز  بف�سل  الزراعية  الأرا�سي 

اإىل  توؤدي  اأن  ميكن  جميعًا  وهذه  حديثة،  �سناعية  زراعية 

القدرة  تعزيز  من  الرغم  وعلى  لذلك،  البيئية.  الب�سمة  زيادة 

البيولوجية للفرد يف م�سر، فاإن العجز يف القدرة البيولوجية 

للبالد قد تفاقم نظرًا ل�سرعة زيادة الب�سمة البيئية.

البيولوجية،  للقدرة  بالن�سبة  هاّمًا  اإنتاجّيًا  عاماًل  املياه  ُتعتب 

زيادة  اأو  املنتجة  الأرا�سي  م�ساحات  زيادة  يف  اإمكانياتها  عب 

اأو�ساعها  يف  البيانات  تعيننا  ول  البيولوجية.  الإنتاجية 

القدرة  يف  للماء  اخلا�ص  التاأثري  حتديد  على  احلالية 

البيولوجية  للقدرة  التهديد  معرفة  على  ول  البيولوجية 

ندرة  اأن  الوا�سح  من  اأنه  اإّل  العذب.  املاء  نق�ص  ميثله  الذي 

املاء العذب �سوف ت�سكل، يف امل�ستقبل، �سغوطًا كبرية على 

القدرة البيولوجية يف البلدان العربية.

املوارد  من  ت�ستهلك   ،2008 العام  يف  العربية،  البلدان  كانت 

جتّدده،  اأن  املحلية  البيولوجية  قدراتها  ت�ستطيع  مما  اأكرث 

كما يظهر بو�سوح يف ال�سكل 8. ومع اأن طلب �سكان املنطقة 

القدرة  توافر  فاإن  العاملي،  املعّدل  من  اأدنى  هو  املوارد  على 

البيولوجية للفرد حملّيًا هو متدنٍّ اأي�سًا، وذلك ناجت، اإىل حّد 

املرتفع.  ال�سكاين  والنمّو  املنطقة  يف  اجلفاف  اأو�ساع  عن  ما، 

 ،1980 العام  حتى  العربية،  للبلدان  البيئية  الب�سمة  ظّلت 

(ال�سكل  الفرد  ح�سة  اأ�سا�ص  على  البيئية،  قدرتها  من  اأقل 

8). عالوًة على ذلك، ازداد ا�ستهالك املنطقة العربية للوقود 

الأحفوري للوفاء بالطلب املتزايد على الكهرباء وحتلية املياه، 

ع الب�سمة البيئية للمنطقة وزاد العجز يف قدرتها  وهذا ما و�سَّ

على  القيود  من  املزيد  ي�سكل  اأن  ُينتظر  كما  البيولوجية، 

وارتفاع  ال�سكان  تزايد  ظل  يف  امل�ستقبل  يف  املنطقة  خيارات 

الدعم املحلي لالأ�سعار. لذا فاإن املنطقة العربية تنتمي اإىل فئة 

املناطق التي تعتمد على ا�سترياد قدرة بيولوجية خارجية.

يف العام 2008، كانت البلدان العربّية ت�سّم 5 يف املئة من �سكان 

العامل ولديها 2.5 يف املئة فقط من اإجمايل القدرة البيولوجية 

يف  الأوىل،  بالدرجة  البيولوجية،  القدرة  ترتكز  العاملية. 

البيولوجية  القدرة  من  املئة  يف   49 ت�سّكل  (حيث  النيل  وادي 

للمنطقة). بلغت القدرة البيولوجية الإجمالية يف اأنحاء العامل 

الب�صمة البيئية للفرد
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ال�سكل 6|  القدرة البيولوجية للفرد يف البلدان العربية، 1961 

n

n

n

n

n

n

n 

0.5 - 0.0

1.0 - 0.5

1.5 - 1.0

2.0 - 1.5

3.0 - 2.0

5.0 - 3.0

5.0 <

القدرة البيولوجية )هكتارات عاملية للفرد(

هكتار  مليون   302 مطلقة،  بحدود   ،2008 العام  يف  العربي، 

حوايل  البالغة  الإجمالية  ب�سمته  ن�سف  من  اأقّل  اأي  عاملي، 

البيولوجية  القدرة  فاإن  وللمقارنة،  عاملي.  هكتار  مليون   717

مبقدار  ب�سمتها  من  اأكب  كانت   ،1961 العام  يف  للمنطقة، 

هذا  ويعود   .10 وال�سكل   9 ال�سكل  يف  يظهر  كما  املئة،  يف   86

التحّول، يف املقام الأّول، اإىل اأّن عدد ال�سكان قد ارتفع بوترية 

اأ�سرع بكثري (زيادة 250 يف املئة منذ العام 1961) من اإجمايل 

القدرة البيولوجية (زيادة 40 يف املئة منذ العام 1961).

اإّن لديها من  اإذ  معظم الدول العربية اليوم هي َمدينة بيئّيًا، 

باحتياجاتها  للوفاء  ت�ستخدمه  مما  اأقّل  البيولوجية  القدرة 

ناحية،  فمن  مزدوجة:  التجاوز  هذا  ونتيجة  ال�ستهالكية. 

اأوك�سيد  كثاين  اجلوي  الغالف  يف  النفايات  ترتاكم 

موجودات  ا�ستنزاف  يتم  اأخرى،  ناحية  ومن  الكربون، 

الأ�سماك،  م�سائد  الزراعية،  (الأرا�سي  الإيكولوجية  الُنُظم 

الع�سور.  مّر  على  جتّمعت  التي  اجلوفية)  املياه  طبقات 

متامًا  وا�سحة  البيولوجية  القدرة  عجز  عواقب  اليوم  ون�سهد 

اجلوفية  املياه  ون�سوب  املياه  وتلّوث  الأرا�سي  تدهور  يف 

يكون  وحني  املناخ.  وتغرّيات  البيولوجي  التنوع  وخ�سارة 

لفرتات  م�ستمّرًا  اأو  جّدًا  وا�سعًا  الإيكولوجية  النظم  ا�ستنزاف 

اأي�سًا.  طوياًل  زمنًا  ي�ستغرق  اأن  ميكن  التجديد  فاإن  طويلة، 

اإيكولوجي  نظام  اأي  فاإن  جبارة،  جهود  بذل  حال  يف  وحتى 

الإنتاجية  يف  ال�سابقة  م�ستوياته  اإىل  يعود  ل  قد  متدهور 

والتنّوع البيولوجي. وتعّو�ص الدول العربية اليوم عن العجز 

علمًا  اخلارج،  من  املوارد  با�سترياد  البيولوجية  القدرة  يف 

من  الواردات  تلك  تاأمني  ت�ستطيع  للنفط  املنتجة  الدول  باأن 

مداخيل ت�سدير احتياطاتها الهائلة من النفط والغاز.

غري اأّن ت�سدير اأنواع الوقود الأحفوري قد ل يكون اإ�سرتاتيجية 

القدرة  يف  املتفاقم  العجز  لتغطية  الطويل  املدى  يف  مفيدة 

املحلي  الطلب  اأ)  منها:  اأ�سباب،  جلملة  وذلك  البيولوجية، 

املياه  حتلية  اأجل  من  خ�سو�سًا  الأحفوري،  الوقود  اأنواع  على 

وتوليد الكهرباء، قد يقّلل اإمكانيات الت�سدير. ب) قد يرتاجع 

بقية  اتخذت  حال  يف  الأحفوري  الوقود  على  العاملي  الطلب 

منخف�سة  بديل  وقود  اأنواع  اإىل  للتحول  تدابري  العامل  دول 

تغرّي  اآثار  تخفيف  اإجراءات  �سمن  من  الكربوين  املحتوى 

ثم  تنق�ص،  �سوف  الأحفوري  الوقود  احتياطات  ج)  املناخ. 

اإىل  العربية  الدول  ت�سارع  مل  واإذا  املطاف.  نهاية  يف  تن�سب 
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ال�سكل 8|  الب�سمة البيئية والقدرة البيولوجية للفرد يف البلدان العربية، 1961 – 2008. ت�سري امل�ساحة احلمراء اإىل جتاوز القدرات 

البيئية، اأي حيث يكون طلب البلدان العربية على املوارد املتجّددة اأكرث مما ت�ستطيع الطبيعة اأن توّفره
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ال�سكل 7|  القدرة البيولوجية للفرد يف البلدان العربية، 2008
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القدرة البيولوجية )هكتارات عاملية للفرد(

هكتارات عاملية للفرد

الب�سمة البيئية القدرة البيولوجية
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فاإنها  البيولوجية،  القدرة  يف  املتفاقم  العجز  معاجلة 

مع  ب�سرعة  التاأقلم  من  متكنها  عدم  باحتمال  جتازف 

مفاعيل تلك الظروف املتغرّية يف امل�ستقبل.

قدرة  على  تعتمد  الب�سرية  املجتمعات  اأّن  يف  �سّك  من  ما 

من  البيئية  باخلدمات  اإمدادها  على  احليوي  املحيط 

العامل  هذا  ويف  النفايات.  وعزل  املوارد  جتديد  اأجل 

حتّرك  اأي  فاإن  املوارد،  اأمن  انعدام  فيه  يتو�سع  الذي 

من  بحال  يدوم  اأن  ميكن  ل  البيئية  احلدود  يتجاهل 

الأحوال. قد تتمكن الدول العربية ذات املداخيل املرتفعة 

على  احل�سول  يف  الزمن،  من  فرتة  ال�ستمرار،  من 

وذلك  متزايد،  نحو  على  الباهظة  التكاليف  ذات  املوارد 

الأدنى  العربية  الدول  اأما  اأخرى.  بلدان  من  با�ستريادها 

دخاًل فلن ُيتاح لها ذلك، وقد ت�سطّر لزيادة العتماد على 

مواردها،  قاعدة  فت�ستنفد  اخلا�سة  البيولوجية  قدراتها 

ملقية  اخلارجية،  وامل�ساعدات  ال�ستدانة  اإىل  تلجاأ  و/اأو 

املزيد من الديون على كاهل الأجيال القادمة.

البلدان  يف  املتجّددة  املوارد  اأو�ساع  متابعة  فاإن  لذلك، 

القت�ساد  لقدرة  بالن�سبة  كبى  اأهمية  ترتدي  العربية 

ينعدم  الذي  الع�سر  هذا  يف  احلياة  قيد  على  البقاء  على 

ل�سّق  املعلومات  هذه  ا�ستخدمنا  واإذا  املوارد.  اأمن  فيه 

ت�سّعبات  من  املفرَتق  هذا  عند  املوارد،  اأمن  نحو  طريق 

خطونا  قد  نكون  فاإننا  والغذاء،  والطاقة  املاء  م�ساكل 

خطوة اإىل الأمام نحو �سمان الرفاهية امل�ستدامة ل�سكان 

املنطقة العربية يف امل�ستقبل.
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ال�سكل 9|  الو�سع البيئي )دائن/مدين( يف البلدان العربية عام 1961. يدّل اللون االأحمر على اّن الب�سمة البيئية اأكرب من القدرة 

البيولوجية )و�سع مدين(، اأّما اللون االأخ�سر فيعني اأّن القدرة البيولوجّية اأكرب من الب�سمة )و�سع دائن(. ي�سار اإىل عدم توافر بيانات 

خا�سة باالإمارات العربية املتحدة يف العامل 1961، لذا فقد افرت�س اأنها مب�ستوى م�ساٍو مل�ستوى الدول املجاورة

الب�سمة البيئية...

اأكرب من القدرة البيولوجية ِبـ 150

اأكرب ِبـ 100 - 150 %

اأكرب ِبـ 50 - %100

اأكرب ِبـ  0 - %50

القدرة البيولوجية...

   اأكرب من الب�صمة البيئية ِبـ 0 - 50 %

 اأكرب ِبـ 50 - %100

  اأكرب ِبـ 100 - %150

اأكرب ِبـ %150 
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ال�سكل 10|  الو�سع البيئي )دائن/مدين( يف البلدان العربية عام 2008. يدّل اللون االأحمر على اأّن الب�سمة البيئية اأكرب من القدرة 

البيولوجية )و�سع مدين(، اأما اللون االأخ�سر فيعني اأّن القدرة البيولوجية اأكرب من الب�سمة )و�سع دائن(

للوقود  امل�سّدرة  للبلدان  البيئية  الب�سمة  اأّن  “هل   .1

اأوك�سيد الكربون  اأعلى ب�سبب ثاين  االحفوري هي 

املنبعث لدى احرتاق ذلك الوقود؟” 

اأي  امل�صتهلك،  اأ�صا�ض  على  البيئية  الب�صمة  ُت�صب 

ت�صتهلك  التي  الدولة  اإىل  ُين�صب  النهائي  التاأثري  اأن 

الوقود  اأنواع  حالة  ويف  النهائية.  اخلدمة  اأو  ال�صلعة 

الأحفوري، فاإن الب�صمة البيئية لإنتاج ثاين اأوك�صيد 

حرق  يحدث  حيث  الدولة  على  ُت�صب  الكربون 

الوقود.

2. “هل اإّن الب�سمة البيئية هي اأعلى بالن�سبة للبلدان 

االإنتاجية  ذات  االأرا�سي  من  الكثري  ت�سّم  التي 

املنخف�سة كال�سحاري؟”

اأما  الطلب،  جانب  �صوى  البيئية  الب�صمة  متّثل  ل 

القدرة البيولوجّية فتمّثل جانب الإمدادات. ونالحظ 

منخف�صة  اأرا�ٍض  توجد  حيث  البلدان  اأن  عادًة 

الإنتاجية تكون قدرتها البيولوجية للفرد منخف�صة، 

علمًا باأن الب�صمة البيئية تتوّقف على ال�صتهالك.

3. “اإذا كان لدى دولة ما اإمكانيات مالية ال�سترياد املوارد، 

فلماذا القلق ب�ساأن ارتفاع الب�سمة البيئية؟”

حالة  يف  الوقوع  ي�صبح  املوارد  على  القيود  تزايد  مع 

اقت�صادية  خماطرة  البيولوجية  القدرة  يف  عجز 

ب�صكل  ترتفع  قد  فالتكاليف  بلد.  لأي  بالن�صبة 

بزيادة  اإنذارات  املوارد  �صّح  ت�صبق  مل  اإذا  اأو  جنوين، 

�صال�صل  تعّطل  قد  النقطاعات  فاإن  الأ�صعار، 

من  يتجّزاأ  ل  جزء  املوارد  على  والعتماد  الإمدادات. 

املدن،  بناء  طريقة  ـ  لالأقت�صادات  التحتّية  البنى 

واأنظمة الطاقة املعتمدة، وحجم ال�صكان ـ علمًا باأّن 

كل هذه املظاهر تتغرّي �صيئًا ف�صيئًا.

اأ�سئلة حول منهجّية الب�سمة البيئية

n 

n

n

n

n

n 

n

n 

الب�سمة البيئية...

اأكرب من القدرة البيولوجية ِبـ 150

اأكرب ِبـ 100 - 150 %

اأكرب ِبـ 50 - %100

اأكرب ِبـ  0 - %50

القدرة البيولوجية...

   اأكرب من الب�صمة البيئية ِبـ 0 - 50 %

 اأكرب ِبـ 50 - %100

  اأكرب ِبـ 100 - %150

اأكرب ِبـ %150 

امل�صّدرة  الغنية  العربية  للبلدان  بالن�صبة  التوازن  يف  الختاللت  اإىل  ُي�صار  عندما  خماوف  ثالثة  تربز  ما  غالبًا 

للنفط، والتي تت�صدى لها منهجية الب�صمة البيئية:
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الماء

ال�سكل 11| اإجمايل موارد املياه املتجّددة املتوافرة للفرد يف البلدان العربية، 2008

�سقوط  يكون  حيث  خ�سو�سًا  العذبة،  املياه  توافر  ُيعتب 

وتنعك�ص  البيولوجّية،  لالإنتاجّية  هاّمًا  عاماًل  قلياًل،  املطر 

الزراعية  والأرا�سي  للغابات  البيولوجية  القدرة  على  اآثاره 

الطلب  يف  الزراعة  قطاع  ة  ح�سّ اأن  اليوم  ر  ويقدَّ واملراعي. 

املئة  يف   70 تبلغ  العاملية  العذبة  املياه  موارد  على  الب�سري 

ا�ستهالك  فيبلغ  العربية  البلدان  يف  اأما   .(FAO, 2003)

املياه لالأغرا�ص الزراعية 85 يف املئة.

قاحلة،  منطقة  عام،  ب�سكل  ُتعتب،  العربية  املنطقة  اأن  مع 

ت�ساقط  معّدل  من  كبري،  ب�سكل  تتفاوت  املطر  كميات  فاإن 

 660 معّدل  اإىل  م�سر  يف  مليمرتا   51 يتجاوز  ل  �سنوي 

مليمرتًا يف لبنان (FAO, 2011). لذا فاإن م�سادر اإمدادات 

املياه يف العامل العربي، التي ينبع ثلثاها من خارج املنطقة، 

يف  الأنهار  فاأهّم  احلدود.  اأق�سى  اإىل  لالإجهاد  تتعر�ص 

املنطقة، كالنيل ودجلة والفرات، التي تزّود ال�سودان وم�سر 

اإ�سافية من املياه، تنبع من خارج حدود  والعراق باإمدادات 

حتقيق  على  منطقة  اأي  قدرة  باأن  �سك  ول  الدول.  تلك 

كبري،  حّد  اإىل  ف،  تتوقَّ والجتماعية  القت�سادية  الأهداف 

والزراعي  املنزيل  لال�ستعمال  املتوافرة  املياه  كميات  على 

هي  للفرد  املتجّددة  العذبة  املياه  موارد  اإن  �سواء.  حّد  على 

عربية،  دول  �سّت  يف  �سنوّيًا  مكعب  مرت   100 من  اأقل  حالّيًا 

الأغذية  منظمة  حّددت  وقد   .11 ال�سكل  يف  يّت�سح  كما 

والزراعة البلدان ال�سحيحة املاء باأنها البلدان التي ت�ستهلك 

ال�سنوية:  العذبة  مياهها  موارد  من  املئة  يف   20 من  اأكرث 

هذه  تتجاوز  تقريبًا  العربية  املنطقة  دول  كل  اأن  والواقع 

املئة  يف   22 بني  الن�سبة  ترتاوح  حيث  بعيد  حّد  اإىل  العتبة 
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اإجمايل موارد املياه املتجّددة للفرد )مرت مكّعب �صنويًا(
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يف ال�سومال و2000 يف املئة يف الكويت والإمارات العربية 

ل  فقط  دول  ثالث  ثمة   ،12 ال�سكل  يف  يبدو  وكما  املتحدة. 

موريتانيا  وهي:  املقيا�ص،  هذا  مبوجب  املاء  �سحيحة  ُتعتب 

وجيبوتي وجزر القمر.

دون  املتجّددة  العذبة  املياه  من  الفرد  ة  ح�سّ معّدل  ُيعتب 

1000 مرت مكعب �سنوّيًا ندرة مائية، ودون 500 مرت مكّعب 

ملورد  م�ستدامة  اإدارة  “املياه:  تقرير  اأظهر  وقد  حاّدة.  ندرة 

متناق�ص” الذي اأ�سدره املنتدى العربي للبيئة والتنمية يف 

العربي،  العامل  يف  ينخف�ص  قد  املعّدل  هذا  اأن   ،2010 العام 

يف وقت ل يتجاوز عام 2015، اإىل ما دون م�ستوى 500 مرت 

مكعب.

ع�سرة  الت�سع  الدول  بني  من  عربية  دولة  ع�سرة  ثالث  ثمة 

الأفقر باملياه يف العامل. وبحلول العام 2015 �ستكون ح�سة 

الفرد من املياه العذبة املتجّددة يف الأردن 114 مرتًا مكعبًا، 

مرتًا  و26  ال�سعودية،  العربية  اململكة  يف  مكعبًا  مرتًا   77 و 

يف  مكعبة  اأمتار  و5  املتحدة،  العربية  الإمارات  يف  مكعبًا 

تاأثريات  ب�سبب  �سوءًا  الو�سع  يزداد  اأن  ويتوقع  الكويت. 

ال�سكان.  عدد  زيادة  ا�ستمرار  اإىل  بالإ�سافة  املناخ  تغرّي 

تلك  �سّد  اإىل  العربية  الدول  بع�ص  عمدت  لذلك،  ونتيجة 

اأ�ساليب  با�ستخدام  البحر  مياه  حتلية  طريق  عن  الفجوة 

على  �سلبًا  وموؤثرة  للتلّوث  بة  م�سبِّ وغالبًا  الكلفة  باهظة 

ال�سرف  مياه  من   %43 فن�سبة  ذلك  ومع  البيئية.  الب�سمة 

املعاجلة. املياه  من  فقط  الثلث  ا�ستخدام  وُيعاد  تعاَلج،   ل 

(AFED 2008, 2009,2010,2011)

احتياجاتها  بع�ص  تلبي  اأن  املياه  ال�سحيحة  الدول  باإمكان 

كميات  اإىل  اإنتاجها  يحتاج  التي  الغذائية  ال�سلع  با�سترياد 

املائية  الب�سمة  فاإن  ال�سدد،  هذا  ويف  املياه.  من  وفرية 

مقيا�ص  هي   (Hoekstra and Chapagain, 2008)

يتعّقب املياه الفرتا�سية عب التجارة العاملية يف املنتجات، 

متامًا كما تتابع الب�سمة البيئية القدرة البيولوجية الكامنة 

ميكن  الفرتا�سية  املياه  ا�ستهالك  كان  واإذا  التجارة.  يف 

املياه  موارد  على  املحلي  الطلب  تخفيف  يف  ي�ساعد  اأن 

الب�سمة  يف  الكربون  ح�سة  يزيد  قد  اأي�سًا  فاإنه  ال�سحيحة، 

البيئية، نظرًا لأن املنتجات الكثيفة ال�ستهالك للمياه ُتنقل 

من م�سافات بعيدة.

ال�سكل 12| الن�سبة املئوية الإجمايل موارد املياه العذبة امل�سحوبة، 2008. ُيلحظ اأن كًل من قطر وليبيا واململكة العربية ال�سعودية 

واالإمارات العربية املتحدة والكويت ت�سحب اأكرث من 400 يف املئة من موارد مياهها العذبة املتجّددة ال�سنوية
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الن�صبة املئوية لإجمايل موارد املياه العذبة امل�صحوبة
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خاتمة

والقدرة  البيئية  الب�سمة  لبيانات  ملّخ�ص   1 اجلدول  يف 

وملجموعاتها  حدة  على  كل  العربية،  للدول  البيولوجية 

توافر  حول  بيانات  اجلدول  ي�سّم  كما  الإقليمية.  دون 

وثّمة  الإجمايل.  املحلي  والناجت  وال�سكان  العذبة  املياه 

والقدرة  البيئية  الب�سمة  حول  تف�سياًل  اأكرث  بيانية  ر�سوم 

العربية  الدول  لكل  الدميوغرافية  والبيانات  البيولوجية 

كمجموعة، وكذلك لكل منها على حدة، وهي ملّخ�سة يف 

املالحق (اأ) اإىل (ط).

العامل  ت�سّكل  التي  البلدان  بني  تف�سل  وا�سحة  هّوة  ثّمة 

العربي: فهناك دول �سغرية غنية جّدًا ذات قدرة بيولوجية 

�سئيلة من جهة، ودول كبرية فقرية مالّيًا لكن غنية ن�سبيًا 

اأّن  غري  اأخرى.  جهة  من  البيولوجية،  القدرة  حيث  من 

املنطقة،  بلدان  خمتلف  بني  يجمعان  م�سرتكني  عاملني 

هما اأن تواُفر القدرة البيولوجية للفرد اآخذ يف التديّن ب�سرعة 

نتيجًة للنمّو ال�سكاين، واحتمالت اأن ي�سكل م�ستوى توافر 

بالقدرة  الحتفاظ  على  �سلبية  قيودًا  العذبة  املياه  موارد 

البيولوجية يف امل�ستقبل.

البلدان،  معظم  يف  للفرد  البيئية  الب�سمة  ازدادت  ولقد 

عام،  ب�سكل  هي،  وال�ستثناءات  ال�ستهالك.  لزيادة  نتيجًة 

البلدان ذات املداخيل املتدنية جدًا وت�سمل اليمن وال�سودان 

وموريتانيا وجيبوتي وال�سومال.

ونظرًا لتزايد املناف�سة على املوارد واخلدمات البيئية، ي�سبح 

لإدارة القدرة البيولوجية ب�سكل فّعال، من ناحيتي الطلب 

والإمدادات، اأهمية كبى للم�ساهمة يف الوفاء باحتياجات 

الدول العربية من املوارد. كما اإن ذلك ميكن اأن يوّفر للدول 

العربية م�سدرًا حمتماًل لدخل متوا�سل.

وجغرافّيًا  ثقافّيًا  الوثيق  بالرتابط  املنطقة  تتمّيز 

وجتارّيًا: فال�سعوبات التي تن�ساأ يف بلد ما يرتدد �سدى 

تاأثرياتها يف كافة اأنحاء املنطقة. فال بّد اإذًا من التعاون، 

املحافظة  ي�سمن  اأن  ميكن  مثاًل  التكنولوجيا   فنقل 

ذلك اإىل  ُي�ساف  الزراعي.  الإنتاج  م�ستويات   على 

احلّد  �سمان  اإمكانية  التجاري  التبادل  تعزيز  يف  اأن    

من تدهور النظم الإيكولوجّية للدول املختلفة.

الأكب  العربية  املنطقة  داخل  الرتباطات  اأن  واملالحظ 

املحّددة  اجلغرافية  املجموعات  �سمن  يكون  ما  اأقرب  هي 
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و�سع  ينبغي  لكن  الدرا�سة.   هذه  من  الالحقة  الأجزاء  يف 

التجارة والتعاون يف �سياق اإطار اأو�سع. لذا، من ال�سروري 

الإقليمي  وامل�ستوى  الدويل  امل�ستوى  على  مفاو�سات  اإجراء 

ودون الإقليمي يف اآن واحد. ول �سك باأنه عند اإيالء الهتمام 

واملياه،  البيولوجية  القدرة  راأ�سها  وعلى  البيئية،  للم�سائل 

فاإن من �ساأن التعاون نحو املزيد من التجارة احلرة اأن يرفع 

املنطقة اإىل موقع القدرة على املناف�سة القت�سادية بالإ�سافة 

اإىل �سمان رفاهية العي�ص جلميع اأبنائها.
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اجلدول 1 | الب�سمة البيئية والقدرة البيولوجية والناجت املحلي االإجمايل وال�سكان وتوافر املياه العذبة يف البلدان العربية يف العام 

1961 والعام 2008

  
 

2008  2008  1975  2008  1961  

20,813  12,505  -  1.05  0.17   

57,842  -  -  2.55  0.30   

22,968  11,386  4,598  2.64  0.57   

82,389  35,745  -  1.40  0.05   

18,203  9,513  14,979  26.17  4.17   

50,727  25,574  56,038  8.07  -   

28,396  15,221  16,415  41.87  5.26   

1,190  567  -  22.63  5.21   

18,568  10,079  -  64.50  10.47   

2,867  744  -  29.82  7.57   

3,797  2,510  1,119  5.85  0.93   

7,219  5,895  -  4.17  1.97   

-  -  -  3.83  -   

2,678  1,452  909  19.69  4.72   

3,198  3,524  953  63.36  15.19   

2,079  1,859  601  78.32  28.65   

1,401  507  287  41.41  11.84   

1,880  1,391  507  119.74  40.49   

4,967  2,174  1,632  34.43  11.01   

15,150  7,865  -  6.15  1.40   

1,088  466  460  3.29  0.88   

2,793  1,734  886  31.32  11.95   

4,345  3,023  1,251  10.25  4.30   

4,678  2,649  1,220  85.44  29.53   

761  341  -  0.70  0.20   

1,148  869  -  0.86  0.09   

-  -  -  8.92  2.89   

974  632  -  10.47  3.17   

6,133  3,936  1,997  343.51  98.85   

* العام 1975 هو اأقدم تاريخ متوافر للتغطية �صبه الكاملة. ُي�صار اإىل اأن املجموعات الإقليمية هي معّدلت مقي�صة بال�صكان على اأ�صا�ض البلدان التي 
تتوافر بياناتها يف العام 1975.

القيمة الجمالية  ال�صنة. جممل  ال�صكان يف منت�صف  الناجت املحلي الجمايل مق�صومًا على عدد  “GDP للفرد هو  باأنه:   GDP الدويل  البنك  رف  يعَّ

التي ي�صيفها جميع املنتجني املقيمني اىل القت�صاد زائدًا اأي �رضائب على املنتجات ناق�صًا اأي دعم مايل غري م�صمول يف قيمة املنتجات. وهو يح�صب 

ال�سكان 

)باملاليني(
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http://data.worldbank.org/indicator/( .”عة اأو مقابل ا�صتنزاف املوارد الطبيعية وتدهورها من دون اإدخال تخفي�صات مقابل ا�صتهالك ال�صول امل�صنَّ

NY.GDP.PCAP.KD يف العمودين الأولني، البيانات اخلا�صة بانتاج املحلي الجمايل هي بالدولرات الثابتة عام 2000 )معدلة وفق الت�صخم العائد اىل العام 
http://data.worldbank.org/indicator/( 2008 ويبني العمود الثالث بيانات الناجت املحلي الجمايل احلالية بالدولرات الأمريكية خالل العام .)2000

NY.GDP.PCAP.KD( ثم تقييمها يف2012/9/17 التق�صيمات بني البلدان املبينة يف هذا الأطل�ض هي لأغرا�ض العر�ض البياين يف �صياق ح�صابات الب�صمة 
والقدرة البيولوجية، وهي قد ل ُتظهر بدقة احلدود املعرتف بها دوليًا.
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تعريف الم�صطلحات

الب�صمة البيئية

جتيب ح�سابات الب�سمة البيئية عن �سوؤال بحثي حمّدد: 

من  �سكان  جمموعة  اأو  معنّي  ب�سري  ن�ساط  يتطّلب  كم 

هذا  عن  ولالإجابة  الأر�ص؟  لكوكب  البيولوجية  القدرة 

م�ساحة  مقدار  تقي�ص  البيئية  الب�سمة  فاإن  ال�سوؤال، 

ما  فرد  ي�ستخدمها  التي  بيولوجّيًا  املنتجة  واملياه  الأرا�سي 

املوارد  لإنتاج  باأ�سرها  الب�سرية  اأو  اإقليم  اأو  بلد  اأو  مدينة  اأو 

اأوك�سيد الكربون  التي ُت�ستهلك وا�ستيعاب انبعاثات ثاين 

اإدارة  واأ�ساليب  للتقنيات  وفقًا  وذلك  اإنتاجها،  يتّم  التي 

على  الطلب  هذا  مقارنة  وميكن  اليوم.  املعروفة  املوارد 

ملقدار  قيا�ص  وهذا  البيولوجية،  بالقدرة  احليوي  املحيط 

لال�ستخدام  واملتوافرة  بيولوجّيًا  املنِتجة  واملياه  الأرا�سي 

الب�سري.

القدرة البيولوجية

الإيكولوجية  النظم  مقدرة  البيولوجية  القدرة  متّثل 

انبعاثات  وا�ستيعاب  نافعة  بيولوجية  مواد  اإنتاج  على 

الإن�سان،  بها  يت�سبب  التي  الكربون  اأوك�سيد  ثاين 

بال�ستناد اإىل التقنيات احلالية يف الإدارة وال�ستخراج. 

التي  املواد  باأنها  النافعة  البيولوجية  املواد  ف  وُتعرَّ

ت�سمل  ول  معّينة.  �سنة  يف  فعاًل  القت�ساد  يتطّلبها 

بيولوجّيًا،  املنِتجة  الأرا�سي  �سوى  البيولوجية  القدرة 

الأ�سماك،  وم�سائد  والغابات،  الزراعية،  الأرا�سي  اأي: 

والأنهار  ال�سحاري  اأما  املبنية.  والأرا�سي  واملراعي، 

اجلليدية واملحيطات املفتوحة فهي م�ستثناة. يف بع�ص 

احلالت يف الرتجمة العربية لهذا الأطل�ص مت ا�ستخدام 

البيولوجية” وذلك  “القدرة  الطبيعية” مبعنى   “املوارد 
على �سبيل التب�سيط.

العجز يف القدرة البيولوجية

الب�سمة  جتاوزت  اإذا  البيولوجية  القدرة  يف  عجز  يحدث 

البيئية لبلد ما قدرته البيولوجية. وُيواَجه العجز يف القدرة 

البيولوجية با�سترياد املوارد الطبيعية من اخلارج، اأو الإفراط 

اجلوي  امل�ساع  على  العتماد  اأو  املحلية،  املوارد  ا�ستخدام  يف 

العاملي (من طريق اإطالق ثاين اأوك�سيد الكربون يف اجلو).

ثمن عجز القدرة البيولوجية

لل�سلع   (FAO, 2012) العاملية  الأ�سواق  اأ�سعار  و�سعنا  اإذا 

يف  للعجز  �سعر  اإيجاد  املمكن  من  ي�سبح  دولّيًا  املتداولة 

املبا�سرة  النقود  اإّما  ال�سعر  هذا  وميّثل  البيولوجية.  القدرة 

احلالية  القيمة  اأو  الأ�سا�سية  ال�سلع  ل�سترياد  املدفوعة 

خذت الأ�سعار املتعّلقة بخدمات 
ُ
لالنتقا�ص من املخزونات. اأ

 (Costanza et al., 1997) عزل ثاين اأوك�سيد الكربون من

بقيت ثابتة خالل الفرتة 1961 – 2008.
ُ
واأ

ال�صكان

 (UNESA, 2010) ال�سكانية  اخل�سائ�ص  تكون  ما  غالبًا 

البيئية  الب�سمة  يف  للتغيريات  الدافعة  القوة  ما  بلد  يف 

ال�سكان  فئة  كانت  فاإذا  البيئية).  الب�سمة  عوامل  (راجع: 

– 14 عامًا) كبرية فهذا يعني عادًة منّوًا �سّكانّيًا  ال�سّبان (0 

ال�سكان  فئة  كانت  واإذا  القادمة.  القليلة  العقود  يف  عظيمًا 

ر على ارتفاع  يف �سن العمل (15 – 65 عامًا) كبرية فهذا يوؤ�سّ

الدميوغرايف”).  “العائد  ي�سّمى  ما  (اأو  القت�سادي  النمو 

الأكب  العمرية  الفئة  اإىل  ال�سكان  هوؤلء  انتقال  بعد  لكن 

كي  للدولة  التحتية  البنية  على  تزداد  ال�سغوط  فاإن   (+65)

النمو  من  مبدئّيًا  يحّد  وهذا  الفئة،  هذه  احتياجات  توؤّمن 

القت�سادي.
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الكويت،  (البحرين،  اخلليجي  التعاون  جمل�ص  بلدان  متّثل 

العربية  الإمارات  ال�سعودية،  العربية  اململكة  قطر،  عمان، 

واملياه  الأرا�سي  من  هكتار  ماليني   203 م�ساحة  املتحدة) 

مليون   1.3 يوجد  امل�ساحة  تلك  من   .2008 العام  يف  املنِتجة، 

هكتار من الغابات، و 4.1 مليون هكتار من الأرا�سي الزراعية، 

لدعم  هكتار  مليون  و1.8  املراعي،  من  هكتار  مليون   172.2 و 

كذلك  اخلليج  منطقة  يف  املنطقة.  يف  املبنية  التحتية  البنية 

يوجد 23.9 مليون هكتار من اجلرف القاري واملياه الداخلية 

لدعم م�سائد الأ�سماك.

ومع اأن الب�سمة البيئية لدول اخلليج اأكب بكثري من قدرتها 

يغيب  اأّل  فينبغي   ،13 ال�سكل  يف  يظهر  كما  البيولوجية، 

يف  لة،  م�سكَّ البيولوجية  القدرة  هذه  اأّن  اأي�سًا  بالنا  عن 

القدرة  وت�سل  املئة).  يف   57) اأ�سماك  م�سائد  من  الغالب، 

عمان  يف  للفرد  عاملي  هكتار   1.9 حتى  البحرية  البيولوجية 

وقطر، يف حني اأنها ل تتعّدى 0.01 هكتار للفرد يف لبنان، 

وهي الأعلى �سمن دول امل�سرق. وبالتايل فاإن الطلبات على 

اأ�سكال ا�ستخدام الأرا�سي الأخرى يف دول جمل�ص التعاون 

قد  مّما  اأكب  بفارق  البيولوجية  القدرة  تتجاوز  اخلليجي 

منطقة  يف  للو�سع  معاك�ص  وهذا  الأوىل.  للوهلة  يبدو 

البيولوجية  القدرة  من  فقط  املئة  يف   2 ين�ساأ  حيث  امل�سرق 

عن م�سائد الأ�سماك.

الإنتاجّية  معّدلت  بني  الفروقات  العتبار  بعني  اأخذنا  واإذا 

والغابات  واملراعي  الزراعية  لالأرا�سي  بالن�سبة  الإقليمية 

العاملية  الإنتاجية  مب�ستويات  مقارنًة  الأ�سماك  وم�سائد 

املقاِبلة، فاإن اإجمايل القدرة البيولوجية لدول جمل�ص التعاون 

من  بكثري  اأقّل  وهذا  عاملي.  هكتار  مليون   33 هو  اخلليجي 

ب�سمتها البييئية الإجمالية البالغة 233 مليون هكتار عاملي.

التعاون  جمل�ص  يف  للفرد  البيئية  الب�سمة  معدل  يبلغ 

معّدل  �سعفي  يتجاوز  وهذا  عاملي،  هكتار   5.7 اخلليجي 

بيانات  اأ�سا�ص  على  عاملي  هكتار   2.7 البالغ  العاملي  الب�سمة 

العام 2008.

مجل�س التعاون لدول الخليج العربية

البحرين، الكويت، عمان، قطر، المملكة العربية ال�صعودية، الإمارات العربية المتحدة
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العربية،  اجلزيرة  �سبه  غرب  جنوب  يف  اليمن  لوقوع  نظرًا 

كان  اخلليج.  منطقة  من  جزءًا  جغرافّيًا  اعتبارها  ميكن 

للفرد  عاملي  هكتار   0.9 اليمن  يف  البيئية  الب�سمة  معّدل 

دول  يف  البيئية  الب�سمة  معدل  فاإن  وباملقارنة،   .2008 عام 

اأن  ومبا  ذلك.  اأ�سعاف  �سّتة  هو  اخلليجي  التعاون  جمل�ص 

اإذا  املجموعة،  �سكان  جممل  من  املئة  يف   35 ي�سم  اليمن 

واليمن  التعاون  ملجل�ص  البيئية  الب�سمة  فاإن  اإليها،  مَّ  �سُ

 4.5 معّدل  اإىل  تنخف�ص  ال�سكان،  اأ�سا�ص  على  معّدلة  معًا، 

هكتارات عاملية للفرد، كما هو وا�سح يف ال�سكل 14.

البيئية للفرد يف دول جمل�ص التعاون  اأن الب�سمة  اإىل  ُي�سار 

القدرة  من  عاملي  هكتار   0.8 معدل  من  بكثري  اأعلى  هي 

فاإن  اليمن،  ت�سمني  حال  (ويف  للفرد  املتوافرة  البيولوجية 

وهذا  للفرد).  عاملي  هكتار   0.7 اإىل  ينخف�ص  املعّدل  هذا 

النمّو  معّدل  ارتفاع  ب�سبب  ب�سرعة  التنامي  يف  اآخذ  التفاوت 

ال�سكاين. فلقد ارتفع عدد �سكان املنطقة من 5.3 مليون يف 

زيادة  مبعدل   ،2008 العام  يف  مليون   41.9 اإىل   1961 العام 

يف  ال�سكانية  الزيادة  معّدل  اأما  املئة.  يف   4.4 توازي  �سنوية 

اليمن فقد بلغ 3.1 يف املئة. اجلدير بالذكر اأن النمو ال�سكاين 

هو العامل الأول لتديّن وفرة القدرة البيولوجية يف املنطقة: 

فخالل الفرتة نف�سها تدّنت القدرة البيولوجية املتوافرة للفرد 

يف منطقة جمل�ص التعاون اخلليجي بن�سبة 79 يف املئة.

مجل�س التعاون زائداً اليمن

البحرين، الكويت، عمان، قطر، المملكة العربية ال�صعودية، الإمارات العربية المتحدة، زائدًا اليمن.

الملحق ب
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الأردن،  العراق،  �سورية،  (لبنان،  امل�سرق  بلدان  حتتل 

هكتار  مليون   73 م�ساحة  املحتلة)  الفل�سطينية  الأرا�سي 

هكتار  مليون   1.5 امل�ساحة  تلك  من  املنتجة.  الأرا�سي  من 

الزراعية،  الأرا�سي  من  هكتار  مليون   12 و  الغابات،  من 

البنية  لدعم  هكتار  ومليونا  املراعي،  من  هكتار  مليون  و14 

 0.6 كذلك  امل�سرق  منطقة  ويف  املنطقة.  يف  املبنية  التحتية 

مليون هكتار عاملي من اجلرف القاري واملياه الداخلية لدعم 

م�سائد الأ�سماك.

الإنتاجّية  معّدلت  بني  الفروقات  العتبار  بعني  اأخذنا  واإذا 

والغابات  واملراعي  الزراعية  لالأرا�سي  بالن�سبة  الإقليمية 

العاملية  الإنتاجية  مب�ستويات  مقارنًة  الأ�سماك  وم�سائد 

هو  امل�سرق  ملنطقة  البيولوجية  القدرة  اإجمايل  فاإن  املقابلة، 

22 مليون هكتار عاملي. وهذا اأقّل بكثري من ب�سمتها البيئية 

الإجمالية البالغة 98 مليون هكتار عاملي.

هو  امل�سرق  يف  للفرد  البيئية  الب�سمة  معدل  اأن  اإىل  ُي�سار 

البيئية  الب�سمة  ن�سف  من  بقليل  اأكرث  اأي  عاملي،  هكتار   1.5

بقية  مع  وباملقارنة  عاملي.  هكتار   2.7 البالغة  للفرد  العاملية 

ب�سمة  لديه  امل�سرق  دول  من  دولة  يف  مقيم  كل  فاإن  العامل، 

اأنها ن�سبة �سغرية جدًا بحيث  اأ�سغر، ويعتقد البع�ص  بيئية 

واملاأوى  الغذاء  من  الأ�سا�سية  بالحتياجات  تفي  ل  اإنها 

حت�سينات  حتقيق  اأجل  ومن  ال�سحية.  واملرافق  وال�سحة 

و�سول  �سُبل  تاأمني  ينبغي  احلياة،  نوعية  يف  اأ�سا�سية 

من  كبرية  لقطاعات  املتجّددة  الطبيعية  املوارد  اإىل  اأف�سل 

�سكان املنطقة، علمًا باأن حتقيق هذا الأمر ينطوي على عدة 

وتنمية  املوارد  كفاءة  يف  ملحوظ  حت�سني  اإ�سرتاتيجيات: 

القدرة البيولوجية من دون تكثيف اإنتاج املوارد. ومبا اأن من 

املرّجح اأن ي�ستتبع ذلك ت�سّخم الب�سمة البيئية لهذه املنطقة، 

اإيجاد تخفي�ص مقابل يف الب�سمة البيئية للمناطق  فينبغي 

الأخرى من العامل ذات معّدلت ال�ستهالك الفردي املرتفعة، 

وذلك من اأجل املحافظة على ثبات معدل الب�سمة العاملي.

بكثري  اأعلى  هي  امل�سرق  يف  للفرد  البيئية  الب�سمة  اإن  كما 

والبالغة  املنطقة  يف  للفرد  املتوافرة  البيولوجية  القدرة  من 

فلقد  ال�سكاين.  النمّو  معّدل  لرتفاع  وذلك  عاملي،  هكتار   0.3

ارتفع عدد �سكان املنطقة من 15 مليونًا يف العام 1961 اإىل 63 

القدرة  تدّنت  نف�سها،  الفرتة  وخالل   .2008 العام  يف  مليونًا 

البيولوجية املتوافرة للفرد بن�سبة 62 يف املئة، كما هو وا�سح 

يف ال�سكل 15.

الم�صرق

الأردن، العراق، لبنان، فل�صطين، �صورية

الملحق ب
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 337 م�ساحة  وال�سودان)  (م�سر  النيل  وادي  بلدا  يحتل 

 70 هناك  امل�ساحة  تلك  من  الأرا�سي.  من  هكتار  مليون 

مليون هكتار من الغابات، و 24 مليون هكتار من الأرا�سي 

ماليني   3 و  املراعي،  من  هكتار  مليون  و117  الزراعية، 

وادي  ويف  املنطقة.  يف  املبنية  التحتية  البنية  لدعم  هكتار 

النيل كذلك 20 مليون هكتار عاملي من اجلرف القاري واملياه 

الداخلية لدعم م�سائد الأ�سماك.

اأخذنا بعني العتبار الفروقات بني معّدلت الإنتاجّية  واإذا 

والغابات  واملراعي  الزراعية  لالأرا�سي  بالن�سبة  الإقليمية 

العاملية  الإنتاجية  مب�ستويات  مقارنًة  الأ�سماك  وم�سائد 

املقابلة، فاإن اإجمايل القدرة البيولوجية ملنطقة وادي النيل 

اأقّل  وهذا   .2008 العام  يف  عاملي  هكتار  مليون   148 كانت 

مليون   200 البالغة  الإجمالية  البيئية  ب�سمتها  من  بكثري 

هكتار عاملي.

ُي�سار اإىل اأن معدل الب�سمة البيئية للفرد يف وادي النيل هو 

1.7 هكتار عاملي، اأي اأكرث بقليل من ن�سف الب�سمة البيئية 

بقية  مع  وباملقارنة  عاملي.  هكتار   2.7 البالغة  للفرد  العاملية 

بيئية  ب�سمة  لديه  النيل  وادي  يف  مقيم  كل  فاإن  العامل، 

ل  اإنها  بحيث  جدًا  �سغرية  للكثريين  بالن�سبة  وهي  اأ�سغر، 

وال�سحة  واملاأوى  الغذاء  من  الأ�سا�سية  بالحتياجات  تفي 

واملرافق ال�سحية. ومن اأجل حتقيق حت�سينات اأ�سا�سية يف 

نوعية احلياة، ينبغي تاأمني �سُبل و�سول اأف�سل اإىل املوارد 

املنطقة،  �سكان  من  كبرية  لقطاعات  املتجّددة  الطبيعية 

علمًا باأن حتقيق هذا الأمر ينطوي على عدة اإ�سرتاتيجيات: 

حت�سني ملحوظ يف كفاءة املوارد وتنمية القدرة البيولوجية 

من دون تكثيف اإنتاج املوارد. ومبا اأن من املرّجح اأن ي�ستتبع 

اإيجاد  فينبغي  املنطقة،  لهذه  البيئية  الب�سمة  ت�سّخم  ذلك 

من  الأخرى  للمناطق  البيئية  الب�سمة  يف  مقابل  تخفي�ص 

العامل ذات معّدلت ال�ستهالك الفردي املرتفعة، وذلك من 

اأجل املحافظة على ثبات معدل الب�سمة العاملي.

اأعلى  هي  النيل  وادي  يف  للفرد  البيئية  الب�سمة  اإن  كما 

هكتار   1.2 والبالغة  للفرد  املتوافرة  البيولوجية  القدرة  من 

ارتفع  فلقد  ال�سكاين.  النمّو  معّدل  لرتفاع  وذلك  عاملي، 

اإىل 120  العام 1961  عدد �سكان املنطقة من 41 مليونًا يف 

مليونًا يف العام 2008. وخالل الفرتة نف�سها، تدّنت القدرة 

هو  كما  املئة،  يف   50 بن�سبة  للفرد  املتوافرة  البيولوجية 

وا�سح يف ال�سكل 16.

وادي النيل

م�صر، ال�صودان

الملحق ب
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ال�سكل 16| الب�سمة البيئية والقدرة البيولوجية للفرد يف منطقة وادي النيل، 1961 – 2008. 

يتجاوز  حيث  للفرد،  العاملية  بالهكتارات  البيولوجية،  القدرة  عجز  اإىل  احلمراء  امل�ساحة  ت�سري 

الطلب على املوارد، على وجه االإجمال، ما ت�ستطيع الطبيعة اأن توّفره
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موريتانيا،  ليبيا،  (اجلزائر،  اأفريقيا  �سمال  بلدان  حتتل 

الأرا�سي.  من  هكتار  مليون   577 م�ساحة  تون�ص)  املغرب، 

 25 و  الغابات،  من  هكتار  ماليني   8 يوجد  امل�ساحة  تلك  من 

مليون هكتار من الأرا�سي الزراعية، و112 مليون هكتار من 

يف  املبنية  التحتية  البنية  لدعم  هكتار  ماليني   3 و  املراعي، 

25 مليون هكتار  اأفريقيا كذلك  املنطقة. ويف منطقة �سمال 

من اجلرف القاري واملياه الداخلية لدعم م�سائد الأ�سماك.

الإنتاجّية  معّدلت  بني  الفروقات  العتبار  بعني  اأخذنا  واإذا 

والغابات  واملراعي  الزراعية  لالأرا�سي  بالن�سبة  الإقليمية 

العاملية  الإنتاجية  مب�ستويات  مقارنًة  الأ�سماك  وم�سائد 

�سمال  ملنطقة  البيولوجية  القدرة  اإجمايل  فاإن  املقابلة، 

من  بكثري  اأقّل  وهذا  عاملي.  هكتار  مليون   72 هو  اأفريقيا 

ب�سمتها البيئية الإجمالية البالغة 150 مليون هكتار عاملي.

ُي�سار اإىل اأن معدل الب�سمة البيئية للفرد يف �سمال اأفريقيا 

الب�سمة  ن�سف  من  بقليل  اأكرث  اأي  عاملي،  هكتار   1.7 هو 

البيئية العاملية للفرد البالغة 2.7 هكتار عاملي. وباملقارنة مع 

لديه  اأفريقيا  �سمال  منطقة  يف  مقيم  كل  فاإن  العامل،  بقية 

ب�سمة بيئية اأ�سغر، وهذا م�ستوى يعتبه كثريون قلياًل جدًا 

بحيث اأنه ل يفي بالحتياجات الأ�سا�سية من الغذاء واملاأوى 

حت�سينات  حتقيق  اأجل  ومن  ال�سحية.  واملرافق  وال�سحة 

و�سول  �سُبل  تاأمني  ينبغي  احلياة،  نوعية  يف  اأ�سا�سية 

من  كبرية  لقطاعات  املتجّددة  الطبيعية  املوارد  اإىل  اأف�سل 

�سكان املنطقة، علمًا باأن حتقيق هذا الأمر ينطوي على عدة 

وتنمية  املوارد  كفاءة  يف  ملحوظ  حت�سني  اإ�سرتاتيجيات: 

اأن  ومبا  املوارد.  اإنتاج  تكثيف  دون  من  البيولوجية  القدرة 

لهذه  البيئية  الب�سمة  ت�سّخم  ذلك  ي�ستتبع  اأن  املرّجح  من 

البيئية  اإيجاد تخفي�ص مقابل يف الب�سمة  املنطقة، فينبغي 

ال�ستهالك  معّدلت  ذات  العامل  من  الأخرى  للمناطق 

اأجل املحافظة على ثبات معدل  املرتفعة، وذلك من  الفردي 

الب�سمة العاملي.

اأعلى  هي  اأفريقيا  �سمال  يف  للفرد  البيئية  الب�سمة  اإن  كما 

والبالغة  املنطقة  يف  للفرد  املتوافرة  البيولوجية  القدرة  من 

0.8 هكتار عاملي، وذلك لرتفاع معّدل النمّو ال�سكاين. فلقد 

اإىل   1961 العام  يف  مليونًا  من 30  املنطقة  �سكان  عدد  ارتفع 

تدّنت  نف�سها،  الفرتة  وخالل   .2008 العام  يف  مليونًا   85

القدرة البيولوجية املتوافرة للفرد بن�سبة 55 يف املئة، كما هو 

وا�سح يف ال�سكل 17.

�صمال اأفريقيا

الجزائر، ليبيا، موريتانيا، المغرب، تون�س

الملحق ب
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 –  1961 اأفريقيا،  �سمال  منطقة  يف  للفرد  البيولوجية  والقدرة  البيئية  الب�سمة   |17 ال�سكل 
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جيبوتي،  القمر،  (جزر  الأفريقي  القرن  بلدان  حتتل 

ال�سومال) م�ساحة 65 مليون هكتار من الأرا�سي. من تلك 

مليون   1.2 و  الغابات،  من  هكتار  ماليني   7 هناك  امل�ساحة 

هكتار من الأرا�سي الزراعية، و45 مليون هكتار من املراعي، 

و0.6 مليون هكتار لدعم البنية التحتية املبنية يف املنطقة. 

ويف منطقة القرن الأفريقي كذلك 6 ماليني هكتار عاملي من 

اجلرف القاري واملياه الداخلية لدعم م�سائد الأ�سماك.

اأخذنا بعني العتبار الفروقات بني معّدلت الإنتاجّية  واإذا 

والغابات  واملراعي  الزراعية  لالأرا�سي  بالن�سبة  الإقليمية 

العاملية  الإنتاجية  مب�ستويات  مقارنًة  الأ�سماك  وم�سائد 

القرن  ملنطقة  البيولوجية  القدرة  اإجمايل  فاإن  املقابلة، 

الفريقي هو 13 مليون هكتار عاملي. وهذا اأقّل من ب�سمتها 

البيئية الإجمالية البالغة 15 مليون هكتار عاملي.

القرن  يف  للفرد  البيئية  الب�سمة  معدل  اأن  اإىل  ُي�سار 

اأكرث  اأي   ،2008 العام  يف  عاملي  هكتار   1.5 كان  الأفريقي 

بقليل من ن�سف الب�سمة البيئية العاملية للفرد البالغة 2.7 

يف  مقيم  كل  فاإن  العامل،  بقية  مع  وباملقارنة  عاملي.  هكتار 

دولة من دول القرن الفريقي لديه ب�سمة بيئية اأ�سغر، اإىل 

حّد اأنها ُتعَتب �سغرية جدًا بحيث اإنها ل تفي بالحتياجات 

ال�سحية.  واملرافق  وال�سحة  واملاأوى  الغذاء  من  الأ�سا�سية 

احلياة،  نوعية  يف  اأ�سا�سية  حت�سينات  حتقيق  اأجل  ومن 

الطبيعية  املوارد  اإىل  اأف�سل  و�سول  �سُبل  تاأمني  ينبغي 

باأن  علمًا  املنطقة،  �سكان  من  كبرية  لقطاعات  املتجّددة 

حتقيق هذا الأمر ينطوي على عدة اإ�سرتاتيجيات: حت�سني 

من  البيولوجية  القدرة  وتنمية  املوارد  كفاءة  يف  ملحوظ 

ي�ستتبع  اأن  املرّجح  من  اأن  ومبا  املوارد.  اإنتاج  تكثيف  دون 

اإيجاد  فينبغي  املنطقة،  لهذه  البيئية  الب�سمة  ت�سّخم  ذلك 

من  الأخرى  للمناطق  البيئية  الب�سمة  يف  مقابل  تخفي�ص 

العامل ذات معّدلت ال�ستهالك الفردي املرتفعة، وذلك من 

اأجل املحافظة على ثبات معدل الب�سمة العاملي.

اأعلى  هي  الفريقي  القرن  يف  للفرد  البيئية  الب�سمة  اإن  كما 

هكتار   1.3 والبالغة  للفرد  املتوافرة  البيولوجية  القدرة  من 

ارتفع  فلقد  ال�سكاين.  النمّو  معّدل  لرتفاع  وذلك  عاملي، 

عدد �سكان املنطقة من 3.2 مليون يف العام 1961 اإىل 10.5 

مليون يف العام 2008. وخالل الفرتة نف�سها، تدّنت القدرة 

البيولوجية املتوافرة للفرد بن�سبة 69 يف املئة، كما هو وا�سح 

يف ال�سكل 18.

القرن االأفريقي

جزر القمر، جيبوتي، ال�صومال

الملحق ب
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األف   377 م�ساحة  املحتلة  الفل�سطينية  الأرا�سي  تغّطي 

هكتار من الأرا�سي واملياه املنِتجة. من تلك امل�ساحة هناك 

9 اآلف هكتار من الغابات، و218 األف هكتار من الأرا�سي 

الزراعية، و 150 األف هكتار من املراعي.

واإذا اأخذنا بعني العتبار الفروقات بني معّدلت الإنتاجية 

والغابات  واملراعي  الزراعية  لالأرا�سي  بالن�سبة  الإقليمية 

العاملية  الإنتاجية  مب�ستويات  مقارنًة  الأ�سماك  وم�سائد 

لالأرا�سي  البيولوجية  القدرة  اإجمايل  فاإن  املقابلة، 

اأقّل  وهذا  عاملي.  هكتار  األف   132 هو  املحتلة  الفل�سطينية 

مليون   1.8 البالغة  الإجمالية  البيئية  ب�سمتها  من  بكثري 

هكتار عاملي.

الأرا�سي  يف  للفرد  البيئية  الب�سمة  معدل  اأن  اإىل  ُي�سار 

الفل�سطينية املحتلة هو 0.5 هكتار عاملي، اأي اأقّل من ُخم�ص 

الب�سمة البيئية العاملية البالغة 2.7 هكتار عاملي. وباملقارنة 

يف  مقيم  لكل  البيئية  الب�سمة  معّدل  فاإن  العامل،  بقية  مع 

ملعظم  وبالن�سبة  �سغري،  هو  املحتّلة  الفل�سطينية  الأرا�سي 

ال�سكان تقريبًا هو �سغري جدًا بحيث اإنه ل يفي بالحتياجات 

ال�سحية.  واملرافق  وال�سحة  واملاأوى  الغذاء  من  الأ�سا�سية 

احلياة،  نوعية  يف  اأ�سا�سية  حت�سينات  حتقيق  اأجل  ومن 

الطبيعية  املوارد  اإىل  اأف�سل  و�سول  �سبل  تاأمني  ينبغي 

الأمر  هذا  حتقيق  باأن  علمًا  ال�سكان،  من  كبرية  لقطاعات 

�سلطة  �سيطرة  وب�سط  الحتالل  نظام  اإنهاء  اأوًل  يتطّلب 

فل�سطينية موثوقة على ثروات القدرة البيولوجية، واإن�ساء 

اآليات حملية ووطنية لإدارة املوارد الطبيعية.
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ال�سكل 19| الب�سمة البيئية والقدرة البيولوجية للفرد يف االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة، 2004 

حيث  للفرد،  العاملية  بالهكتارات  البيئية،  القدرات  جتاوز  اإىل  احلمراء  امل�ساحة  ت�سري   .2008  –
يتجاوز الطلب على املوارد، على وجه االإجمال، القدرة البيئية للبلد للوفاء بهذا الطلب
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واملياه  الأرا�سي  من  هكتار  مليون   1.3 م�ساحة  الأردن  يحتل 

الغابات،  من  هكتار  األف   97 هناك  امل�ساحة  تلك  من  املنِتجة. 

هكتار  األف   743 و  الزراعية،  الأرا�سي  من  هكتار  األف  و230 

من املراعي، و 211 األف هكتار لدعم البنية التحتية يف البالد. 

واملياه  القاري  اجلرف  من  هكتار  األف   62 كذلك  الأردن  ويف 

الداخلية لدعم م�سائد الأ�سماك.

الإنتاجية  معّدلت  بني  الفروقات  العتبار  بعني  اأخذنا  واإذا 

والغابات  واملراعي  الزراعية  لالأرا�سي  بالن�سبة  الإقليمية 

العاملية  الإنتاجية  مب�ستويات  مقارنًة  الأ�سماك  وم�سائد 

 1.4 هو  لالأردن  البيولوجية  القدرة  اإجمايل  فاإن  املقابلة، 

البيئية  ب�سمتها  من  بكثري  اأقّل  وهذا  عاملي.  هكتار  مليون 

الإجمالية البالغة 12.5 مليون هكتار عاملي.

هو  الأردن  يف  للفرد  البيئية  الب�سمة  معدل  اأن  اإىل  ُي�سار 

اأن معّدل الب�سمة العاملي هو 2.7  2.1 هكتار عاملي، يف حني 

الب�سمة  معّدل  فاإن  العامل،  بقية  مع  وباملقارنة  عاملي.  هكتار 

البيئية لكل مقيم يف الأردن هو �سغري، وبالن�سبة للكثريين 

فهو �سغري جدًا بحيث اإنه ل يفي بالحتياجات الأ�سا�سية من 

اأجل حتقيق  الغذاء واملاأوى وال�سحة واملرافق ال�سحية. ومن 

�سبل  تاأمني  ينبغي  احلياة،  نوعية  يف  اأ�سا�سية  حت�سينات 

من  كبرية  لقطاعات  الطبيعية  املوارد  اإىل  اأف�سل  و�سول 

عدة  على  ينطوي  الأمر  هذا  حتقيق  باأن  علمًا  البالد،  �سكان 

وتنمية  املوارد  كفاءة  يف  ملحوظ  حت�سني  اإ�سرتاتيجيات: 

اأّن  ومبا  املوارد.  اإنتاج  تكثيف  دون  من  البيولوجية  القدرة 

البيئية لالأردن،  الب�سمة  اأن ي�ستتبع ذلك ت�سّخم  املرّجح  من 

اإيجاد تخفي�ص مقابل يف الب�سمة البيئية للمناطق  فينبغي 

الأخرى من العامل ذات معّدلت ال�ستهالك الفردي املرتفعة، 

وذلك من اأجل املحافظة على ثبات معّدل الب�سمة العاملي.

وكما هو وا�سح يف ال�سكل 20، فاإن الب�سمة البيئية للفرد يف 

يف  للفرد  املتوافرة  البيولوجية  القدرة  من  اأعلى  هي  الأردن 

النمّو  معّدل  لرتفاع  وذلك  عاملي،  هكتار   0.2 والبالغة  البالد 

ال�سكاين. فلقد ارتفع عدد �سكان البالد من 935 األفًا يف العام 

1961 اإىل 5.8 مليون يف العام 2008. وخالل الفرتة نف�سها، 

تدّنت القدرة البيولوجية املتوافرة للفرد بن�سبة 77 يف املئة.
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ال�سكل 20| الب�سمة البيئية والقدرة البيولوجية للفرد يف االأردن، 1961 – 2008. ت�سري امل�ساحة 

احلمراء اإىل عجز القدرة البيولوجية، بالهكتارات العاملية للفرد، حيث يتجاوز الطلب على املوارد، 

على وجه االإجمال، القدرة البيئية للبلد للوفاء بهذا الطلب
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هكتار  مليون   6.2 م�ساحة  املتحدة  العربية  الإمارات  حتتل 

من الأرا�سي واملياه املنِتجة. من تلك امل�ساحة يوجد 315 األف 

هكتار من الغابات، و265 األف هكتار من الأرا�سي الزراعية، 

و 305 اآلف هكتار من املراعي، و139 األف هكتار لدعم البنية 

هكتار  مليون   5.1 كذلك  الإمارات  ويف  البالد.  يف  التحتية 

من اجلرف القاري واملياه الداخلية لدعم م�سائد الأ�سماك.

اأخذنا بعني العتبار الفروقات بني معّدلت الإنتاجية  واإذا 

والغابات  واملراعي  الزراعية  لالأرا�سي  بالن�سبة  الإقليمية 

العاملية  الإنتاجية  مب�ستويات  مقارنًة  الأ�سماك  وم�سائد 

 5.2 هو  لالإمارات  البيولوجية  القدرة  اإجمايل  فاإن  املقابلة، 

البيئية  ب�سمتها  من  بكثري  اأقّل  وهذا  عاملي.  هكتار  مليون 

الإجمالية البالغة 71.7 مليون هكتار عاملي.

هو  الإمارات  يف  للفرد  البيئية  الب�سمة  معدل  اأن  اإىل  ُي�سار 

8.9 هكتار عاملي، اأي اأكرث من ثالثة اأ�سعاف الب�سمة البيئية 

البيئية  الب�سمة  اأن  ُيذكر  عاملي.  هكتار   2.7 البالغة  العاملية 

العامل.  يف  الأعلى  بني  من  هي  املتحدة  العربية  لالإمارات 

ولو اأن جميع الب�سر يعي�سون مثل الفرد العادي يف الإمارات 

فاإن تلبية احتياجات هذا امل�ستوى من ال�ستهالك حتتاج اإىل 

البيئية  الب�سمة  تخفي�ص  اأريد  ما  واإذا  كالأر�ص.  كواكب   5

للبالد فال بّد من اّتباع عّدة اإ�سرتاتيجيات: حت�سني ملحوظ 

القدرة  وتنمية  ال�ستهالك  اأمناط  وتغيري  املوارد  كفاءة  يف 

البيولوجية من دون تكثيف اإنتاج املوارد. 

للفرد  البيئية  الب�سمة  فاإن   ،21 ال�سكل  يف  وا�سح  هو  وكما 

املتوافرة  البيولوجية  القدرة  من  اأعلى  هي  الإمارات  يف 

يف  اآخذ  التفاوت  وهذا  عاملي.  هكتار   0.6 والبالغة  للفرد 

الزدياد ب�سرعة، وذلك لرتفاع معدلت ال�ستهالك والنمو 

من  البالد  �سكان  عدد  ارتفع  فلقد  وال�سكاين.  القت�سادي 

 .2008 العام  يف  مليون   8.1 اإىل   1961 العام  يف  األفًا   273

املتوافرة  البيولوجية  القدرة  تدّنت  نف�سها،  الفرتة  وخالل 

للفرد بن�سبة 96 يف املئة.
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 1971 املتحدة،  العربية  االإمارات  يف  للفرد  البيولوجية  والقدرة  البيئية  الب�سمة   |21 ال�سكل 

للفرد، حيث  العاملية  بالهكتارات  البيولوجية،  القدرة  اإىل عجز  امل�ساحة احلمراء  ت�سري   .2008  –
يتجاوز الطلب على املوارد، على وجه االإجمال، القدرة البيئية للبلد للوفاء بهذا الطلب
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حتتل البحرين م�ساحة 828 األف هكتار من الأرا�سي واملياه 

الأرا�سي  من  هكتار  اآلف   4 امل�ساحة  تلك  من  املنِتجة. 

هكتار  األف   24 و  املراعي،  من  هكتار  اآلف   4 و  الزراعية، 

 797 كذلك  البحرين  ويف  البالد.  يف  التحتية  البنية  لدعم 

األف هكتار من اجلرف القاري واملياه الداخلية لدعم م�سائد 

الأ�سماك.

اأخذنا بعني العتبار الفروقات بني معّدلت الإنتاجية  واإذا 

والغابات  واملراعي  الزراعية  لالأرا�سي  بالن�سبة  الإقليمية 

العاملية  الإنتاجية  مب�ستويات  مقارنًة  الأ�سماك  وم�سائد 

 725 هو  للبحرين  البيولوجية  القدرة  اإجمايل  فاإن  املقابلة، 

البيئية  ب�سمتها  من  بكثري  اأقّل  وهذا  عاملي.  هكتار  األف 

الإجمالية البالغة 7 ماليني هكتار عاملي.

هو  البحرين  يف  للفرد  البيئية  الب�سمة  معدل  اأن  اإىل  ُي�سار 

الب�سمة  ون�سف  �سعفني  يوازي  ما  اأي  عاملي،  هكتار   6.6

وباملقارنة  عاملي.  هكتار   2.7 البالغة  للفرد  العاملية  البيئية 

يف  مقيم  لكل  البيئية  الب�سمة  معّدل  فاإن  العامل،  بقية  مع 

البحرين هو كبري جدًا، ومياثل املعدلت يف البلدان الأخرى 

املرتفعة الدخل كالوليات املتحدة.

للفرد  البيئية  الب�سمة  فاإن   ،22 ال�سكل  يف  وا�سح  هو  وكما 

يف البحرين هي اأعلى بكثري من القدرة البيولوجية املتوافرة 

لرتفاع  وذلك  عاملي،  هكتار   0.7 والبالغة  البالد  يف  للفرد 

من  البالد  �سكان  عدد  ارتفع  فلقد  ال�سكاين.  النمّو  معّدل 

 .2008 العام  يف  مليون   1.1 اإىل   1961 العام  يف  األفًا   167

املتوافرة  البيولوجية  القدرة  تدّنت  نف�سها،  الفرتة  وخالل 

للفرد بن�سبة 83 يف املئة.
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ت�سري   .2008  –  1961 البحرين،  يف  للفرد  البيولوجية  والقدرة  البيئية  الب�سمة   |22 ال�سكل 

امل�ساحة احلمراء اإىل عجز القدرة البيولوجية، بالهكتارات العاملية للفرد، حيث يتجاوز الطلب على 

املوارد، على وجه االإجمال، القدرة البيئية للبلد للوفاء بهذا الطلب
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الأرا�سي  من  هكتار  مليون   18.5 م�ساحة  تون�ص  حتتل 

واملياه املنِتجة. من تلك امل�ساحة هناك 4.8 مليون هكتار من 

 4.8 و  الزراعية،  الأرا�سي  من  هكتار  ماليني  و5  الغابات، 

البنية  لدعم  هكتار  األف   330 و  املراعي،  من  هكتار  مليون 

التحتية يف البالد. ويف تون�ص كذلك 7.4 مليون هكتار من 

اجلرف القاري واملياه الداخلية لدعم م�سائد الأ�سماك.

اأخذنا بعني العتبار الفروقات بني معّدلت الإنتاجية  واإذا 

والغابات  واملراعي  الزراعية  لالأرا�سي  بالن�سبة  الإقليمية 

العاملية  الإنتاجية  مب�ستويات  مقارنًة  الأ�سماك  وم�سائد 

 9.8 هو  لتون�ص  البيولوجية  القدرة  اإجمايل  فاإن  املقابلة، 

البيئية  ب�سمتها  من  بكثري  اأقّل  وهذا  عاملي.  هكتار  مليون 

الإجمالية البالغة 18.1 مليون هكتار عاملي.

ُي�سار اإىل اأن معدل الب�سمة البيئية للفرد يف تون�ص هو 1.8 

العاملية  البيئية  الب�سمة  ن�سف  من  اأكرث  اأي  عاملي،  هكتار 

فاإن  العامل،  بقية  مع  وباملقارنة  عاملي.  هكتار   2.7 البالغة 

معّدل الب�سمة البيئية لكل مقيم يف تون�ص هو �سغري، اإىل 

حد اأنه قد ل يفي بالحتياجات الأ�سا�سية من الغذاء واملاأوى 

حت�سينات  حتقيق  اأجل  ومن  ال�سحية.  واملرافق  وال�سحة 

اأ�سا�سية يف نوعية احلياة، ينبغي تاأمني �سبل و�سول اأف�سل 

البالد،  �سكان  من  كبرية  لقطاعات  الطبيعية  املوارد  اإىل 

علمًا باأن حتقيق هذا الأمر ينطوي على عدة اإ�سرتاتيجيات: 

حت�سني ملحوظ يف كفاءة املوارد وتنمية القدرة البيولوجية 

اأن  املرّجح  من  اأّن  ومبا  املوارد.  اإنتاج  تكثيف  دون  من 

ي�ستتبع ذلك ت�سّخم الب�سمة البيئية لتون�ص، فينبغي اإيجاد 

من  الأخرى  للمناطق  البيئية  الب�سمة  يف  مقابل  تخفي�ص 

العامل ذات معّدلت ال�ستهالك الفردي املرتفعة، وذلك من 

اأجل املحافظة على ثبات معّدل الب�سمة العاملي.

للفرد  البيئية  الب�سمة  فاإن   ،23 ال�سكل  يف  وا�سح  هو  وكما 

للفرد  املتوافرة  البيولوجية  القدرة  من  اأعلى  هي  تون�ص  يف 

لرتفاع  وذلك  واحدًا،  عاملّيًا  هكتارًا  والبالغة  البالد  يف 

من  البالد  �سكان  عدد  ارتفع  فلقد  ال�سكاين.  النمّو  معّدل 

4.3 مليون يف العام 1961 اإىل 10.2 مليون يف العام 2008. 

املتوافرة  البيولوجية  القدرة  تدّنت  نف�سها،  الفرتة  وخالل 

للفرد بن�سبة 81 يف املئة.
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55 اأطل�س الب�صمة البيئية والموارد الطبيعية في البلدان العربية

الب�سمة البيئية والقدرة البيولوجية للفرد يف تون�س، 1961 – 2008. ت�سري امل�ساحة  ال�سكل 23| 

احلمراء اإىل عجز القدرة البيولوجية، بالهكتارات العاملية للفرد، حيث يتجاوز الطلب على املوارد، 

على وجه االإجمال، القدرة البيئية للبلد للوفاء بهذا الطلب
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حتتل جزر القمر م�ساحة 295 األف هكتار من الأرا�سي واملياه 

املنِتجة. من تلك امل�ساحة يوجد 3 اآلف هكتار من الغابات، 

و135 األف هكتار من الأرا�سي الزراعية، و 15 األف هكتار من 

األف هكتار من اجلرف  املراعي. ويف جزر القمر كذلك 142 

القاري واملياه الداخلية لدعم م�سائد الأ�سماك.

اأخذنا بعني العتبار الفروقات بني معّدلت الإنتاجية  واإذا 

والغابات  واملراعي  الزراعية  لالأرا�سي  بالن�سبة  الإقليمية 

العاملية  الإنتاجية  مب�ستويات  مقارنًة  الأ�سماك  وم�سائد 

املقابلة، فاإن اإجمايل القدرة البيولوجية جلزر القمر هو 210 

البيئية  ب�سمتها  من  بكثري  اأقّل  وهذا  عاملي.  هكتار  اآلف 

الإجمالية البالغة 759 األف هكتار عاملي.

القمر  جزر  يف  للفرد  البيئية  الب�سمة  معدل  اأن  اإىل  ُي�سار 

الب�سمة  ن�سف  من  بقليل  اأقّل  اأي  عاملي،  هكتار   1.1 هو 

مع  وباملقارنة  عاملي.  هكتار   2.7 البالغة  العاملية  البيئية 

يف  مقيم  لكل  البيئية  الب�سمة  معّدل  فاإن  العامل،  بقية 

ل  اإنه  بحيث  جدًا  �سغريًا  ُيعتب  وقد  �سغري،  هو  القمر  جزر 

وال�سحة  واملاأوى  الغذاء  من  الأ�سا�سية  بالحتياجات  يفي 

اأ�سا�سية  حت�سينات  حتقيق  اأجل  ومن  ال�سحية.  واملرافق 

اإىل  اأف�سل  و�سول  �سبل  تاأمني  ينبغي  احلياة،  نوعية  يف 

علمًا  البالد،  �سكان  من  كبرية  لقطاعات  الطبيعية  املوارد 

اإ�سرتاتيجيات:  عدة  على  ينطوي  الأمر  هذا  حتقيق  باأن 

حت�سني ملحوظ يف كفاءة املوارد وتنمية القدرة البيولوجية 

من دون تكثيف اإنتاج املوارد. ومبا اأّن من املرّجح اأن ي�ستتبع 

اإيجاد  فينبغي  القمر،  جلزر  البيئية  الب�سمة  ت�سّخم  ذلك 

من  الأخرى  للمناطق  البيئية  الب�سمة  يف  مقابل  تخفي�ص 

العامل ذات معّدلت ال�ستهالك الفردي املرتفعة، وذلك من 

اأجل املحافظة على ثبات معّدل الب�سمة العاملي.

وكما هو وا�سح يف ال�سكل 24، فاإن الب�سمة البيئية للفرد يف 

للفرد  املتوافرة  البيولوجية  القدرة  من  اأعلى  هي  القمر  جزر 

معّدل  لرتفاع  وذلك  عاملي،  هكتار   0.3 والبالغة  البالد  يف 

األفًا   197 من  البالد  �سكان  عدد  ارتفع  فلقد  ال�سكاين.  النمّو 

الفرتة  وخالل   .2008 العام  يف  األفًا   657 اإىل   1961 العام  يف 

 49 بن�سبة  للفرد  املتوافرة  البيولوجية  القدرة  تدّنت  نف�سها، 

يف املئة.
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الأرا�سي  من  هكتار  مليون   44.8 م�ساحة  اجلزائر  حتتل 

واملياه املنِتجة. من تلك امل�ساحة هناك 1.5 مليون هكتار من 

الغابات، و8.4 مليون هكتار من الأرا�سي الزراعية، و 32.9 

البنية  املراعي، و 1.1 مليون هكتار لدعم  مليون هكتار من 

من  هكتار  مليون  كذلك   اجلزائر  ويف  البالد.  يف  التحتية 

اجلرف القاري واملياه الداخلية لدعم م�سائد الأ�سماك.

اأخذنا بعني العتبار الفروقات بني معّدلت الإنتاجية  واإذا 

والغابات  واملراعي  الزراعية  لالأرا�سي  بالن�سبة  الإقليمية 

العاملية  الإنتاجية  مب�ستويات  مقارنًة  الأ�سماك  وم�سائد 

 19.3 هو  للجزائر  البيولوجية  القدرة  اإجمايل  فاإن  املقابلة، 

البيئية  ب�سمتها  من  بكثري  اأقّل  وهذا  عاملي.  هكتار  مليون 

الإجمالية البالغة 56.7 مليون هكتار عاملي.

هو  اجلزائر  يف  للفرد  البيئية  الب�سمة  معدل  اأن  اإىل  ُي�سار 

1.6 هكتار عاملي، اأي اأكرث بقليل من ن�سف الب�سمة البيئية 

بقية  مع  وباملقارنة  عاملي.  هكتار   2.7 البالغة  للفرد  العاملية 

اجلزائر  يف  مقيم  لكل  البيئية  الب�سمة  معّدل  فاإن  العامل، 

اإنه  بحيث  جدًا  �سغري  فهو  للكثريين  وبالن�سبة  اأ�سغر،  هو 

وال�سحة  واملاأوى  الغذاء  من  الأ�سا�سية  بالحتياجات  يفي  ل 

واملرافق ال�سحية. ومن اأجل حتقيق حت�سينات اأ�سا�سية يف 

نوعية احلياة، ينبغي تاأمني �سبل و�سول اأف�سل اإىل املوارد 

باأن  علمًا  البالد،  �سكان  من  كبرية  لقطاعات  الطبيعية 

حتقيق هذا الأمر ينطوي على عدة اإ�سرتاتيجيات: حت�سني 

ملحوظ يف كفاءة املوارد وتنمية القدرة البيولوجية من دون 

ذلك  ي�ستتبع  اأن  املرّجح  من  اأّن  ومبا  املوارد.  اإنتاج  تكثيف 

تخفي�ص  اإيجاد  فينبغي  للجزائر،  البيئية  الب�سمة  ت�سّخم 

العامل  من  الأخرى  للمناطق  البيئية  الب�سمة  يف  مقابل 

اأجل  من  وذلك  املرتفعة،  الفردي  ال�ستهالك  معّدلت  ذات 

املحافظة على ثبات معّدل الب�سمة العاملي.

وكما هو وا�سح يف ال�سكل 25، فاإن الب�سمة البيئية للفرد يف 

اجلزائر هي اأعلى من القدرة البيولوجية املتوافرة للفرد يف 

البالد والبالغة 0.6 هكتار عاملي، وذلك لرتفاع معّدل النمّو 

يف  مليونًا   11 من  البالد  �سكان  عدد  ارتفع  فلقد  ال�سكاين. 

العام 1961 اإىل 34.4 مليون يف العام 2008. وخالل الفرتة 

نف�سها، تدّنت القدرة البيولوجية املتوافرة للفرد بن�سبة 62 

يف املئة.
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الأرا�سي  من  هكتار  مليون   2.1 م�ساحة  جيبوتي  حتتل 

من  هكتار  اآلف   5 هناك  امل�ساحة  تلك  من  املنِتجة.  واملياه 

الغابات، و األف هكتار من الأرا�سي الزراعية، و 1.7 مليون 

التحتية  البنية  لدعم  هكتار  األف   22 و  املراعي،  من  هكتار 

يف البالد. ويف جيبوتي كذلك 343 األف هكتار من اجلرف 

القاري واملياه الداخلية لدعم م�سائد الأ�سماك.

اأخذنا بعني العتبار الفروقات بني معّدلت الإنتاجية  واإذا 

والغابات  واملراعي  الزراعية  لالأرا�سي  بالن�سبة  الإقليمية 

العاملية  الإنتاجية  مب�ستويات  مقارنًة  الأ�سماك  وم�سائد 

 923 هو  جليبوتي  البيولوجية  القدرة  اإجمايل  فاإن  املقابلة، 

البيئية  ب�سمتها  من  بكثري  اأقّل  وهذا  عاملي.  هكتار  األف 

الإجمالية البالغة 1.6 مليون هكتار عاملي.

هو  جيبوتي  يف  للفرد  البيئية  الب�سمة  معدل  اأن  اإىل  ُي�سار 

1.9 هكتار عاملي، اأي اأكرث بقليل من ن�سف الب�سمة البيئية 

بقية  مع  وباملقارنة  عاملي.  هكتار   2.7 البالغة  للفرد  العاملية 

جيبوتي  يف  مقيم  لكل  البيئية  الب�سمة  معّدل  فاإن  العامل، 

هو �سغري جدًا بحيث اإنه ل يفي بالحتياجات الأ�سا�سية من 

الغذاء واملاأوى وال�سحة واملرافق ال�سحية. ومن اأجل حتقيق 

�سبل  تاأمني  ينبغي  احلياة،  نوعية  يف  اأ�سا�سية  حت�سينات 

من  كبرية  لقطاعات  الطبيعية  املوارد  اإىل  اأف�سل  و�سول 

�سكان البالد، علمًا باأن حتقيق هذا الأمر ينطوي على عدة 

وتنمية  املوارد  كفاءة  يف  ملحوظ  حت�سني  اإ�سرتاتيجيات: 

القدرة البيولوجية من دون تكثيف اإنتاج املوارد. ومبا اأّن من 

جليبوتي،  البيئية  الب�سمة  ت�سّخم  ذلك  ي�ستتبع  اأن  املرّجح 

فينبغي اإيجاد تخفي�ص مقابل يف الب�سمة البيئية للمناطق 

الفردي  ال�ستهالك  معّدلت  ذات  العامل  من  الأخرى 

املرتفعة، وذلك من اأجل املحافظة على ثبات معّدل الب�سمة 

العاملي.

وكما هو وا�سح يف ال�سكل 26، فاإن الب�سمة البيئية للفرد يف 

جيبوتي هي اأعلى من القدرة البيولوجية املتوافرة للفرد يف 

البالد والبالغة 1.1 هكتار عاملي، وذلك لرتفاع معّدل النمّو 

ال�سكاين. فلقد ارتفع عدد �سكان البالد من 90 األفًا يف العام 

نف�سها،  الفرتة  وخالل   .2008 العام  يف  األفًا   856 اإىل   1961

تدّنت القدرة البيولوجية املتوافرة للفرد بن�سبة 83 يف املئة.
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* ُجمعت املعلومات عن ال�صودان �صابقًا قبل ان�صمام جنوب ال�صودان اإىل الأمم املتحدة.

الأرا�سي  من  هكتار  مليون   224.4 م�ساحة  ال�سودان  حتتل 

هكتار  مليون   70.1 هناك  امل�ساحة  تلك  من  املنِتجة.  واملياه 

الزراعية،  الأرا�سي  من  هكتار  مليون  و20.9  الغابات،  من 

لدعم  هكتار  مليون   1.7 و  املراعي،  من  هكتار  مليون   117 و 

البنية التحتية يف البالد. ويف ال�سودان كذلك 14.6 مليون 

م�سائد  لدعم  الداخلية  واملياه  القاري  اجلرف  من  هكتار 

الأ�سماك. ونظرًا لأن هذا امل�سح يغطي الفرتة 1961 – 2008، 

فاإن البيانات جتمع ال�سودان وجنوب ال�سودان.

اأخذنا بعني العتبار الفروقات بني معّدلت الإنتاجية  واإذا 

والغابات  واملراعي  الزراعية  لالأرا�سي  بالن�سبة  الإقليمية 

العاملية  الإنتاجية  مب�ستويات  مقارنًة  الأ�سماك  وم�سائد 

هو  لل�سودان  البيولوجية  القدرة  اإجمايل  فاإن  املقابلة، 

البيئية  ب�سمتها  من  اأكب  وهذا  عاملي.  هكتار  مليون   96.8

الإجمالية البالغة 67.5 مليون هكتار عاملي.

ال�سودان  يف  للفرد  البيئية  الب�سمة  معدل  اأن  اإىل  ُي�سار 

الب�سمة  ن�سف  من  بقليل  اأكرث  اأي  عاملي،  هكتار   1.6 هو 

البيئية العاملية البالغة 2.7 هكتار عاملي. وباملقارنة مع بقية 

ال�سودان  يف  مقيم  لكل  البيئية  الب�سمة  معّدل  فاإن  العامل، 

ل  اإنه  بحيث  جدًا  �سغري  للكثريين  وبالن�سبة  �سغري،  هو 

وال�سحة  واملاأوى  الغذاء  من  الأ�سا�سية  بالحتياجات  يفي 

واملرافق ال�سحية. ومن اأجل حتقيق حت�سينات اأ�سا�سية يف 

نوعية احلياة، ينبغي تاأمني �سبل و�سول اأف�سل اإىل املوارد 

باأن  علمًا  البالد،  �سكان  من  كبرية  لقطاعات  الطبيعية 

حتقيق هذا الأمر ينبغي اأن يت�سّمن التوزيع العادل للموارد 

ا�ستخدامها  كفاءة  تعزيز  طريق  من  ا�ستغاللها  وحت�سني 

وتنمية القدرة البيولوجية من دون تكثيف اإنتاج املوارد. 

للفرد  البيئية  الب�سمة  فاإن   ،27 ال�سكل  يف  وا�سح  هو  وكما 

املتوافرة  البيولوجية  القدرة  من  اأدنى  هي  ال�سودان  يف 

فائ�ص  اأن  غري  عاملي.  هكتار   2.3 والبالغة  البالد  يف  للفرد 

لرتفاع  وذلك  مت�سارع،  ب�سكل  يتناق�ص  البيولوجية  القدرة 

من  البالد  �سكان  عدد  ارتفع  فلقد  ال�سكاين.  النمّو  معّدل 

11.8 مليون يف العام 1961 اإىل 41.4 مليون يف العام 2008. 

املتوافرة  البيولوجية  القدرة  تدّنت  نف�سها،  الفرتة  وخالل 

للفرد بن�سبة 33 يف املئة.
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ت�سري   .2008  –  1961 ال�سودان،  يف  للفرد  البيولوجية  والقدرة  البيئية  الب�سمة   |27 ال�سكل 

امل�ساحة اخل�سراء اإىل الر�سيد البيئي، بالهكتارات العاملية للفرد، حيث يكون الطلب على املوارد، 

على وجه االإجمال، اأدنى من القدرة البيئية للبلد للوفاء بهذا الطلب
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الأرا�سي  من  هكتار  مليون   15.2 م�ساحة  �سورية  حتتل 

من  هكتار  األف   479 يوجد  امل�ساحة  تلك  من  املنِتجة.  واملياه 

 8.2 و  الزراعية،  الأرا�سي  من  هكتار  مليون  و5.8  الغابات، 

البنية  لدعم  هكتار  األف   612 و  املراعي،  من  هكتار  مليون 

من  هكتار  األف   239 كذلك  �سورية  ويف  البالد.  يف  التحتية 

اجلرف القاري واملياه الداخلية لدعم م�سائد الأ�سماك.

اأخذنا بعني العتبار الفروقات بني معّدلت الإنتاجية  واإذا 

والغابات  واملراعي  الزراعية  لالأرا�سي  بالن�سبة  الإقليمية 

العاملية  الإنتاجية  مب�ستويات  مقارنًة  الأ�سماك  وم�سائد 

 11.3 هو  ل�سورية  البيولوجية  القدرة  اإجمايل  فاإن  املقابلة، 

البيئية  ب�سمتها  من  بكثري  اأقّل  وهذا  عاملي.  هكتار  مليون 

الإجمالية البالغة 28.6 مليون هكتار عاملي.

ُي�سار اإىل اأن معدل الب�سمة البيئية للفرد يف �سورية هو 1.5 

هكتار عاملي، اأي نحو ن�سف الب�سمة البيئية العاملية البالغة 

معّدل  فاإن  العامل،  بقية  مع  وباملقارنة  عاملي.  هكتار   2.7

الب�سمة البيئية لكل مقيم يف �سورية هو �سغري جدًا بحيث 

واملاأوى  الغذاء  من  الأ�سا�سية  بالحتياجات  يفي  ل  قد  اإنه 

حت�سينات  حتقيق  اأجل  ومن  ال�سحية.  واملرافق  وال�سحة 

اأ�سا�سية يف نوعية احلياة، ينبغي تاأمني �سبل و�سول اأف�سل 

البالد،  �سكان  من  كبرية  لقطاعات  الطبيعية  املوارد  اإىل 

علمًا باأن حتقيق هذا الأمر ينطوي على عدة اإ�سرتاتيجيات: 

حت�سني ملحوظ يف كفاءة املوارد وتنمية القدرة البيولوجية 

من دون تكثيف اإنتاج املوارد. ومبا اأّن من املرّجح اأن ي�ستتبع 

اإيجاد  فينبغي  ل�سورية،  البيئية  الب�سمة  ت�سّخم  ذلك 

من  الأخرى  للمناطق  البيئية  الب�سمة  يف  مقابل  تخفي�ص 

العامل ذات معّدلت ال�ستهالك الفردي املرتفعة، وذلك من 

اأجل املحافظة على ثبات معّدل الب�سمة العاملي.

وكما هو وا�سح يف ال�سكل 28، فاإن الب�سمة البيئية للفرد يف 

املتوافرة للفرد يف  البيولوجية  القدرة  اأعلى من  �سورية هي 

البالد والبالغة 0.6 هكتار عاملي، وذلك لرتفاع معّدل النمّو 

ال�سكاين. فلقد ارتفع عدد �سكان البالد من 4.7 مليون يف 

اإىل 19.7 مليون يف العام 2008. وخالل الفرتة  العام 1961 

 45 بن�سبة  للفرد  املتوافرة  البيولوجية  القدرة  تدّنت  نف�سها، 

يف املئة.
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65 اأطل�س الب�صمة البيئية والموارد الطبيعية في البلدان العربية

ال�سكل 28| الب�سمة البيئية والقدرة البيولوجية للفرد يف �سورية، 1961 – 2008. ت�سري امل�ساحة 

احلمراء اإىل عجز القدرة البيولوجية، بالهكتارات العاملية للفرد، حيث يتجاوز الطلب على املوارد، 

على وجه االإجمال، القدرة البيئية للبلد للوفاء بهذا الطلب
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الأرا�سي  من  هكتار  مليون   56.6 م�ساحة  ال�سومال  يحتل 

واملياه املنِتجة. من تلك امل�ساحة يوجد 6.9 مليون هكتار من 

الغابات، ومليون هكتار من الأرا�سي الزراعية، و 43 مليون 

هكتار من املراعي، و 596 األف هكتار لدعم البنية التحتية يف 

اجلرف  من  هكتار  مليون   5.1 كذلك  ال�سومال  ويف  البالد. 

القاري واملياه الداخلية لدعم م�سائد الأ�سماك.

الإنتاجية  معّدلت  بني  الفروقات  العتبار  بعني  اأخذنا  واإذا 

والغابات  واملراعي  الزراعية  لالأرا�سي  بالن�سبة  الإقليمية 

العاملية  الإنتاجية  مب�ستويات  مقارنًة  الأ�سماك  وم�سائد 

 12.2 هو  لل�سومال  البيولوجية  القدرة  اإجمايل  فاإن  املقابلة، 

البيئية  ب�سمتها  من  قلياًل  اأدنى  وهذا  عاملي.  هكتار  مليون 

الإجمالية البالغة 12.9 مليون هكتار عاملي.

هو  ال�سومال  يف  للفرد  البيئية  الب�سمة  معدل  اأن  اإىل  ُي�سار 

البالغة  العاملية  البيئية  الب�سمة  ن�سف  اأي  عاملي،  هكتار   1.4

معّدل  فاإن  العامل،  بقية  مع  وباملقارنة  عاملي.  هكتار   2.7

الب�سمة البيئية لكل مقيم يف ال�سومال هو �سغري، وبالن�سبة 

بالحتياجات  يفي  ل  اإنه  بحيث  جدًا  �سغري  للكثريين 

ال�سحية.  واملرافق  وال�سحة  واملاأوى  الغذاء  من  الأ�سا�سية 

احلياة،  نوعية  يف  اأ�سا�سية  حت�سينات  حتقيق  اأجل  ومن 

الطبيعية  املوارد  اإىل  اأف�سل  و�سول  �سبل  تاأمني  ينبغي 

لقطاعات كبرية من �سكان البالد، علمًا باأن حتقيق هذا الأمر 

البالد، واإعادة  ال�سيا�سية يف  اإنهاء ال�سطرابات  اأوًل  يتطّلب 

القدرة  ثروات  على  ال�سيطرة  وب�سط  ال�سيا�سي،  ال�ستقرار 

اآلية حملّية ووطنية فّعالة لإدارة املوارد  البيولوجية، واإن�ساء 

املتجّددة.

وكما هو وا�سح يف ال�سكل 29، فاإن الب�سمة البيئية للفرد يف 

للفرد  املتوافرة  البيولوجية  للقدرة  تقريبًا  م�ساوية  ال�سومال 

اآخذة  للفرد  املتوافرة  البيولوجية  القدرة  اأّن  غري  البالد.  يف 

ويف  ال�سكاين،  النمّو  معّدل  لرتفاع  وذلك  التناق�ص،  يف 

الآونة الأخرية، ب�سبب ال�سطرابات الجتماعية وال�سيا�سية 

الناجمة عن احلرب وموجات اجلفاف وعدم ال�ستقرار. فلقد 

ارتفع عدد �سكان البالد من 2.9 مليون يف العام 1961 اإىل 8.9 

القدرة  تدّنت  نف�سها،  الفرتة  وخالل   .2008 العام  يف  مليون 

البيولوجية املتوافرة للفرد بن�سبة 32 يف املئة.
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ت�سري   .2008  –  1961 ال�سومال،  يف  للفرد  البيولوجية  والقدرة  البيئية  الب�سمة   |29 ال�سكل 

امل�ساحة اخل�سراء اإىل الر�سيد البيئي، بالهكتارات العاملية للفرد، حيث يكون الطلب على املوارد، 

على وجه االإجمال، اأدنى من القدرة البيئية للبلد للوفاء بهذا الطلب
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من  هكتار  مليون   6.6 م�ساحة  ُعمان  �سلطنة  حتتل 

هكتار  األفا  هناك  امل�ساحة  تلك  من  املنِتجة.  واملياه  الأرا�سي 

و1.7  الزراعية،  الأرا�سي  من  هكتار  األف  و94  الغابات،  من 

البنية  لدعم  هكتار  األف   111 و  املراعي،  من  هكتار  مليون 

التحتية يف البالد. ويف عمان كذلك 4.7 مليون هكتار من 

اجلرف القاري واملياه الداخلية لدعم م�سائد الأ�سماك.

اأخذنا بعني العتبار الفروقات بني معّدلت الإنتاجية  واإذا 

والغابات  واملراعي  الزراعية  لالأرا�سي  بالن�سبة  الإقليمية 

العاملية  الإنتاجية  مب�ستويات  مقارنًة  الأ�سماك  وم�سائد 

 5.8 هو  لعمان  البيولوجية  القدرة  اإجمايل  فاإن  املقابلة، 

البيئية  ب�سمتها  من  بكثري  اأقّل  وهذا  عاملي.  هكتار  مليون 

الإجمالية البالغة 15 مليون هكتار عاملي.

 5.7 هو  عمان  يف  للفرد  البيئية  الب�سمة  معدل  اأن  اإىل  ُي�سار 

 2.7 البالغة  العاملية  البيئية  الب�سمة  �سعفي  اأي  عاملي،  هكتار 

الب�سمة  معّدل  فاإن  العامل،  بقية  مع  وباملقارنة  عاملي.  هكتار 

البيئية لكل مقيم يف عمان هو كبري، ويوازي ب�سمة الفرد يف 

العديد من البلدان املرتفة الدخل يف اأوروبا واأمريكا ال�سمالية. 

وكما هو وا�سح يف ال�سكل 30، فاإن الب�سمة البيئية للفرد يف 

عمان هي اأعلى بكثري من القدرة البيولوجية املتوافرة للفرد 

معّدل  لرتفاع  وذلك  عاملي،  هكتار   2.2 والبالغة  البالد  يف 

األفًا   571 من  البالد  �سكان  عدد  ارتفع  فلقد  ال�سكاين.  النمّو 

يف العام 1961 اإىل 2.6 مليون يف العام 2008. وخالل الفرتة 

 77 بن�سبة  للفرد  املتوافرة  البيولوجية  القدرة  تدّنت  نف�سها، 

يف املئة.
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69 اأطل�س الب�صمة البيئية والموارد الطبيعية في البلدان العربية

ال�سكل 30| الب�سمة البيئية والقدرة البيولوجية للفرد يف عمان، 1961 – 2008. ت�سري امل�ساحة 

احلمراء اإىل عجز القدرة البيولوجية، بالهكتارات العاملية للفرد، حيث يتجاوز الطلب على املوارد، 

على وجه االإجمال، القدرة البيئية للبلد للوفاء بهذا الطلب
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الأرا�سي  من  هكتار  مليون   11.4 م�ساحة  العراق  يحتل 

واملياه املنِتجة. من تلك امل�ساحة يوجد 4 ماليني هكتار من 

 4 و  الزراعية،  الأرا�سي  من  هكتار  مليون  و5.5  الغابات، 

البنية  لدعم  هكتار  األف   932 و  املراعي،  من  هكتار  ماليني 

من  هكتار  األف   198 كذلك  العراق  ويف  البالد.  يف  التحتية 

اجلرف القاري واملياه الداخلية لدعم م�سائد الأ�سماك.

اأخذنا بعني العتبار الفروقات بني معّدلت الإنتاجية  واإذا 

والغابات  واملراعي  الزراعية  لالأرا�سي  بالن�سبة  الإقليمية 

العاملية  الإنتاجية  مب�ستويات  مقارنًة  الأ�سماك  وم�سائد 

 7.2 هو  للعراق  البيولوجية  القدرة  اإجمايل  فاإن  املقابلة، 

البيئية  ب�سمتها  من  بكثري  اأقّل  وهذا  عاملي.  هكتار  مليون 

الإجمالية البالغة 42.4 مليون هكتار عاملي.

هو  العراق  يف  للفرد  البيئية  الب�سمة  معدل  اأن  اإىل  ُي�سار 

1.4 هكتار عاملي، اأي حوايل ن�سف الب�سمة البيئية العاملية 

فاإن  العامل،  بقية  مع  وباملقارنة  عاملي.  هكتار   2.7 البالغة 

�سغري،  هو  العراق  يف  مقيم  لكل  البيئية  الب�سمة  معّدل 

يفي  ل  اإنه  بحيث  جدًا  �سغريًا  ُيعتب  للكثريين  وبالن�سبة 

بالحتياجات الأ�سا�سية من الغذاء واملاأوى وال�سحة واملرافق 

نوعية  يف  اأ�سا�سية  حت�سينات  حتقيق  اأجل  ومن  ال�سحية. 

املوارد  اإىل  اأف�سل  و�سول  �سبل  تاأمني  ينبغي  احلياة، 

باأن  علمًا  البالد،  �سكان  من  كبرية  لقطاعات  الطبيعية 

حتقيق هذا الأمر ينطوي على عدة اإ�سرتاتيجيات: حت�سني 

ملحوظ يف كفاءة املوارد وتنمية القدرة البيولوجية من دون 

ذلك  ي�ستتبع  اأن  املرّجح  من  اأّن  ومبا  املوارد.  اإنتاج  تكثيف 

تخفي�ص  اإيجاد  فينبغي  للعراق،  البيئية  الب�سمة  ت�سّخم 

العامل  من  الأخرى  للمناطق  البيئية  الب�سمة  يف  مقابل 

اأجل  من  وذلك  املرتفعة،  الفردي  ال�ستهالك  معّدلت  ذات 

املحافظة على ثبات معّدل الب�سمة العاملي.

للفرد  البيئية  الب�سمة  فاإن   ،31 ال�سكل  يف  وا�سح  هو  وكما 

اأعلى بكثري من القدرة البيولوجية املتوافرة  يف العراق هي 

لرتفاع  وذلك  عاملي،  هكتار   0.2 والبالغة  البالد  يف  للفرد 

معّدل النمّو ال�سكاين منذ العام 1961، ويف الآونة الأخرية، 

والغزو  احلرب  عن  الناجمة  ال�سيا�سية  القالقل  ب�سبب 

والعقوبات. فلقد ارتفع عدد �سكان البالد من 7.6 مليون يف 

اإىل 29.8 مليون يف العام 2008. وخالل الفرتة  العام 1961 

 70 بن�سبة  للفرد  املتوافرة  البيولوجية  القدرة  تدّنت  نف�سها، 

يف املئة.
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71 اأطل�س الب�صمة البيئية والموارد الطبيعية في البلدان العربية

ال�سكل 31| الب�سمة البيئية والقدرة البيولوجية للفرد يف العراق، 1961 – 2008. ت�سري امل�ساحة 

احلمراء اإىل عجز القدرة البيولوجية، بالهكتارات العاملية للفرد، حيث يتجاوز الطلب على املوارد، 

على وجه االإجمال، القدرة البيئية للبلد للوفاء بهذا الطلب

8

7

6

5

4

3

2

1

0
1960196519701975198019851990199520002005

35

30

25

20

15

10

5

0

19601965197019751980198519901995200020052010

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0
1960197519902005

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0
19601970198019902000

1000

800

600

400

200

0

1960196519701975198019851990199520002005

19601970198019902000

n                   n

n

الب�سمة البيئية بح�سب نوع ا�ستخدام االأر�س

القدرة البيولوجية بح�سب نوع ا�ستخدام االأر�س

ال�سكان بح�سب الفئة العمريةثمن عجز القدرة البيولوجية

عوامل الب�سمة البيئية

االأرا�سي املبنية

اإجمايل الب�سمة البيئيةالب�سمة البيئية للفردال�سكان

كربون

الب�سمة الكربونيةاالأرا�سي الزراعيةم�سائد االأ�سماكالغاباتاالأرا�سي املبنية

< 65 عامًا15 - 64 عامًا�سفر - 14 عامًاغري الكربون

الب�سمة الكربونيةاالأرا�سي الزراعيةاملراعيم�سائد االأ�سماكالغابات nnnnn 

n

n n n

n n n n

دولرات ثابتة القيمة عند م�صتوى عام 2000، للفرد

ال�صكان )باملاليني(

هكتارات عاملية للفرد

هكتارات عاملية للفرد

القيمة الن�صبية )1961 = 1(

هكتارات عاملية للفرد

الب�سمة البيئية القدرة البيولوجية



72

واملياه  الأرا�سي  من  هكتار  مليون   3.2 م�ساحة  قطر  حتتل 

املنِتجة. من تلك امل�ساحة يوجد 16 األف هكتار من الأرا�سي 

الزراعية، و 50 األف هكتار من املراعي، و 52 األف هكتار لدعم 

البنية التحتية يف البالد. ويف قطر كذلك 3.1 مليون هكتار 

من اجلرف القاري واملياه الداخلية لدعم م�سائد الأ�سماك.

اأخذنا بعني العتبار الفروقات بني معّدلت الإنتاجية  واإذا 

والغابات  واملراعي  الزراعية  لالأرا�سي  بالن�سبة  الإقليمية 

العاملية  الإنتاجية  مب�ستويات  مقارنًة  الأ�سماك  وم�سائد 

املقابلة، فاإن اإجمايل القدرة البيولوجية لقطر هو 2.9 مليون 

هكتار عاملي. وهذا اأقّل بكثري من ب�سمتها البيئية الإجمالية 

البالغة 16.3 مليون هكتار عاملي.

ُي�سار اإىل اأن معدل الب�سمة البيئية للفرد يف قطر هو 11.7 

العاملية  البيئية  الب�سمة  اأ�سعاف  اأربعة  اأي  عاملي،  هكتار 

لقطر  البيئية  الب�سمة  اأن  ُيذكر  عاملي.  هكتار   2.7 البالغة 

مثل  يعي�سون  الب�سر  جميع  اأن  ولو  العامل.  يف  الأعلى  هي 

الفرد املتو�سط يف قطر، فاإن تلبية احتياجات هذا امل�ستوى 

ما  واإذا  كالأر�ص.  كواكب   6.6 اإىل  حتتاج  ال�ستهالك  من 

عدة  اّتباع  من  بد  فال  للبالد  البيئية  الب�سمة  تخفي�ص  اأريد 

وتغيري  املوارد  كفاءة  يف  ملحوظ  حت�سني  اإ�سرتاتيجيات: 

دون  من  البيولوجية  القدرة  وتنمية  ال�ستهالك  اأمناط 

تكثيف اإنتاج املوارد. 

للفرد  البيئية  الب�سمة  فاإن   ،32 ال�سكل  يف  وا�سح  هو  وكما 

املتوافرة  البيولوجية  القدرة  من  بكثري  اأعلى  هي  قطر  يف 

التجاوز  وهذا  عاملي.  هكتار   2.1 والبالغة  البالد  يف  للفرد 

عائد لزيادة ال�ستهالك وارتفاع معّدل النمّو ال�سكاين. فلقد 

اإىل 1.4  العام 1961  األفًا يف  البالد من 51  ارتفع عدد �سكان 

مليون يف العام 2008. وخالل الفرتة نف�سها، تدّنت القدرة 

البيولوجية املتوافرة للفرد بن�سبة 96 يف املئة.

قطر

الملحق ج

جزر القمر

ال�صومال

جيبوتي

ال�صودان

اجلزائرليبيام�رض

موريتانيا

املغرب

تون�ض لبنان

الأردن

�صورية

الكويت

البحرين

قطر

العراق
الأرا�صي الفل�صطينية

المارات 

العربية املتحدة

اليمن

ُعمان

اململكة العربية 

ال�صعودية



73 اأطل�س الب�صمة البيئية والموارد الطبيعية في البلدان العربية

ال�سكل 32| الب�سمة البيئية والقدرة البيولوجية للفرد يف قطر، 1961 – 2008. ت�سري امل�ساحة 

احلمراء اإىل عجز القدرة البيولوجية، بالهكتارات العاملية للفرد، حيث يتجاوز الطلب على املوارد، 

على وجه االإجمال، القدرة البيئية للبلد للوفاء بهذا الطلب
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واملياه  الأرا�سي  من  هكتار  األف   885 م�ساحة  الكويت  حتتل 

املنِتجة. من تلك امل�ساحة يوجد 5 اآلف هكتار من الغابات، 

و15 األف هكتار من الأرا�سي الزراعية، و 136 األف هكتار من 

البالد.  يف  التحتية  البنية  لدعم  هكتار  األف   76 و  املراعي، 

ويف الكويت كذلك 635 األف هكتار من اجلرف القاري واملياه 

الداخلية لدعم م�سائد الأ�سماك.

اأخذنا بعني العتبار الفروقات بني معّدلت الإنتاجية  واإذا 

والغابات  واملراعي  الزراعية  لالأرا�سي  بالن�سبة  الإقليمية 

العاملية  الإنتاجية  مب�ستويات  مقارنًة  الأ�سماك  وم�سائد 

 1.1 هو  للكويت  البيولوجية  القدرة  اإجمايل  فاإن  املقابلة، 

البيئية  ب�سمتها  من  بكثري  اأقّل  وهذا  عاملي.  هكتار  مليون 

الإجمالية البالغة 24.8 مليون هكتار عاملي.

ُي�سار اإىل اأن معدل الب�سمة البيئية للفرد يف الكويت هو 9.7 

الب�سمة  ون�سف  اأ�سعاف  ثالثة  من  اأكرث  اأي  عاملي،  هكتار 

ومعّدل  عاملي.  هكتار   2.7 البالغة  للفرد  العاملية  البيئية 

الب�سمة البيئية لكل مقيم يف الكويت هو اأكرث من املعدلت 

يف معظم دول العامل املرتفعة الدخل.

للفرد  البيئية  الب�سمة  فاإن   ،33 ال�سكل  يف  وا�سح  هو  وكما 

يف الكويت هي اأعلى بكثري من القدرة البيولوجية املتوافرة 

التجاوز  وهذا  عاملي.  هكتار   0.4 والبالغة  البالد  يف  للفرد 

معّدلت  وارتفاع  ال�سريع  ال�سكاين  النمو  اإىل  عائد  الكبري 

النمو القت�سادي. فلقد ارتفع عدد �سكان الكويت من 296 

وخالل   .2008 العام  يف  مليون   2.5 اإىل   1961 العام  يف  األفًا 

للفرد  املتوافرة  البيولوجية  القدرة  تدّنت  نف�سها،  الفرتة 

بن�سبة 86 يف املئة.
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على وجه االإجمال، القدرة البيئية للبلد للوفاء بهذا الطلب
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واملياه  الأرا�سي  من  هكتار  مليون  م�ساحة   لبنان  يحتل 

املنِتجة. من تلك امل�ساحة هناك 136 األف هكتار من الغابات، 

هكتار  األف   400 و  الزراعية،  الأرا�سي  من  هكتار  األف  و286 

من املراعي، و 69 األف هكتار لدعم البنية التحتية يف البالد. 

األف هكتار من اجلرف القاري واملياه  ويف لبنان كذلك 139 

الداخلية لدعم م�سائد الأ�سماك.

اأخذنا بعني العتبار الفروقات بني معّدلت الإنتاجية  واإذا 

والغابات  واملراعي  الزراعية  لالأرا�سي  بالن�سبة  الإقليمية 

العاملية  الإنتاجية  مب�ستويات  مقارنًة  الأ�سماك  وم�سائد 

 1.6 هو  للبنان  البيولوجية  القدرة  اإجمايل  فاإن  املقابلة، 

البيئية  ب�سمته  من  بكثري  اأقّل  وهذا  عاملي.  هكتار  مليون 

الإجمالية البالغة 11.9 مليون هكتار عاملي.

اأن معدل الب�سمة البيئية للفرد يف لبنان هو 2.8  ُي�سار اإىل 

اأنه قريب جدًا من الب�سمة البيئية العاملية  هكتار عاملي، اأي 

ال�ستهالك  يف  التفاوت  اأن  غري  عاملي.  هكتار   2.7 البالغة 

يعني اأن الكثريين من ال�سكان ل يح�سلون على احتياجاتهم 

ال�سحية.  واملرافق  وال�سحة  واملاأوى  الغذاء  من  الأ�سا�سية 

احلياة،  نوعية  يف  اأ�سا�سية  حت�سينات  حتقيق  اأجل  ومن 

الطبيعية  املوارد  اإىل  اأف�سل  و�سول  �سبل  تاأمني  ينبغي 

هذا  حتقيق  باأن  علمًا  البالد،  �سكان  من  كبرية  لقطاعات 

الأمر ينطوي على عدة اإ�سرتاتيجيات: حت�سني ملحوظ يف 

تكثيف  دون  من  البيولوجية  القدرة  وتنمية  املوارد  كفاءة 

ت�سّخم  ذلك  ي�ستتبع  اأن  املرّجح  من  اأّن  ومبا  املوارد.  اإنتاج 

يف  مقابل  تخفي�ص  اإيجاد  فينبغي  للبنان،  البيئية  الب�سمة 

معّدلت  ذات  العامل  من  الأخرى  للمناطق  البيئية  الب�سمة 

على  املحافظة  اأجل  من  وذلك  املرتفعة،  الفردي  ال�ستهالك 

ثبات معّدل الب�سمة العاملي.

للفرد  البيئية  الب�سمة  فاإن   ،34 ال�سكل  يف  وا�سح  هو  وكما 

املتوافرة  البيولوجية  القدرة  من  بكثري  اأعلى  هي  لبنان  يف 

التجاوز  وهذا  عاملي.  هكتار   0.4 والبالغة  البالد  يف  للفرد 

عائد اإىل ارتفاع معّدل النمّو ال�سكاين واإهمال ثروات القدرة 

البيولوجية اإبان احلرب الأهلية يف البالد. ولقد ارتفع عدد 

�سكان البالد من مليونني يف العام 1961 اإىل 4.2 مليون يف 

العام 2008. وخالل الفرتة نف�سها، تدّنت القدرة البيولوجية 

املتوافرة للفرد بن�سبة 17 يف املئة.
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ال�سكل 34| الب�سمة البيئية والقدرة البيولوجية للفرد يف لبنان، 1961 – 2008. ت�سري امل�ساحة 

احلمراء اإىل عجز القدرة البيولوجية، بالهكتارات العاملية للفرد، حيث يتجاوز الطلب على املوارد، 

على وجه االإجمال، القدرة البيئية للبلد للوفاء بهذا الطلب
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حتتل ليبيا م�ساحة 22.4 مليون هكتار من الأرا�سي واملياه 

املنِتجة. من تلك امل�ساحة يوجد 217 األف هكتار من الغابات، 

مليون   13.5 و  الزراعية،  الأرا�سي  من  هكتار  مليون  و2.1 

التحتية  البنية  لدعم  هكتار  األف   244 و  املراعي،  من  هكتار 

اجلرف  من  هكتار  مليون   6.4 كذلك  ليبيا  ويف  البالد.  يف 

القاري واملياه الداخلية لدعم م�سائد الأ�سماك.

اأخذنا بعني العتبار الفروقات بني معّدلت الإنتاجية  واإذا 

والغابات  واملراعي  الزراعية  لالأرا�سي  بالن�سبة  الإقليمية 

العاملية  الإنتاجية  مب�ستويات  مقارنًة  الأ�سماك  وم�سائد 

املقابلة، فاإن اإجمايل القدرة البيولوجية لليبيا هو 4.1 مليون 

هكتار عاملي. وهذا اأقّل بكثري من ب�سمتها البيئية الإجمالية 

البالغة 19.6 مليون هكتار عاملي.

 3.2 هو  ليبيا  يف  للفرد  البيئية  الب�سمة  معدل  اأن  اإىل  ُي�سار 

البالغة  العاملية  البيئية  الب�سمة  من  اأكرث  اأي  عاملي،  هكتار 

2.7 هكتار عاملي. غري اأن التفاوت يف ال�ستهالك والو�سول 

يح�سلون  ل  ال�سكان  من  الكثريين  اأّن  يعني  املوارد  اإىل 

وال�سحة  واملاأوى  الغذاء  من  الأ�سا�سية  احتياجاتهم  على 

اأ�سا�سية  حت�سينات  حتقيق  اأجل  ومن  ال�سحية.  واملرافق 

اإىل  اأف�سل  و�سول  �سبل  تاأمني  ينبغي  احلياة،  نوعية  يف 

علمًا  البالد،  �سكان  من  كبرية  لقطاعات  الطبيعية  املوارد 

اإ�سرتاتيجيات:  عدة  على  ينطوي  الأمر  هذا  حتقيق  باأن 

حت�سني ملحوظ يف كفاءة املوارد وتنمية القدرة البيولوجية 

من دون تكثيف اإنتاج املوارد. ومبا اأّن من املرّجح اأن ي�ستتبع 

ذلك ت�سّخم الب�سمة البيئية لليبيا، فينبغي اإيجاد تخفي�ص 

العامل  من  الأخرى  للمناطق  البيئية  الب�سمة  يف  مقابل 

اأجل  من  وذلك  املرتفعة،  الفردي  ال�ستهالك  معّدلت  ذات 

املحافظة على ثبات معّدل الب�سمة العاملي.

وكما هو وا�سح يف ال�سكل 35، فاإن الب�سمة البيئية للفرد يف 

ليبيا هي اأعلى بكثري من القدرة البيولوجية املتوافرة للفرد 

معّدل  لرتفاع  وذلك  عاملي،  هكتار   0.7 والبالغة  البالد  يف 

النمّو ال�سكاين. فلقد ارتفع عدد �سكان ليبيا من 1.4 مليون 

يف العام 1961 اإىل 6.2 مليون يف العام 2008. وخالل الفرتة 

 68 بن�سبة  للفرد  املتوافرة  البيولوجية  القدرة  تدّنت  نف�سها، 

يف املئة.
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ال�سكل 35| الب�سمة البيئية والقدرة البيولوجية للفرد يف ليبيا، 1961 – 2008. ت�سري امل�ساحة 
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الأرا�سي  من  هكتار  مليون   43.1 م�ساحة  املغرب  حتتل 

هكتار  مليون   5.1 يوجد  امل�ساحة  تلك  من  املنِتجة.  واملياه 

و  الزراعية،  الأرا�سي  من  هكتار  ماليني  و9  الغابات،  من 

21 مليون هكتار من املراعي، و 911 األف هكتار لدعم البنية 

التحتية يف البالد. ويف املغرب كذلك 7.1 مليون هكتار من 

اجلرف القاري واملياه الداخلية لدعم م�سائد الأ�سماك.

اأخذنا بعني العتبار الفروقات بني معّدلت الإنتاجية  واإذا 

والغابات  واملراعي  الزراعية  لالأرا�سي  بالن�سبة  الإقليمية 

العاملية  الإنتاجية  مب�ستويات  مقارنًة  الأ�سماك  وم�سائد 

 21.8 هو  للمغرب  البيولوجية  القدرة  اإجمايل  فاإن  املقابلة، 

البيئية  ب�سمتها  من  بكثري  اأقّل  وهذا  عاملي.  هكتار  مليون 

الإجمالية البالغة 41.5 مليون هكتار عاملي.

ُي�سار اإىل اأن معدل الب�سمة البيئية للفرد يف املغرب هو 1.3 

هكتار عاملي، اأي ن�سف الب�سمة البيئية العاملية البالغة 2.7 

هكتار عاملي. وباملقارنة مع بقية العامل، فاإن معّدل الب�سمة 

قد  اإنه  بحيث  جدًا  �سغري  هو  املغرب  يف  مقيم  لكل  البيئية 

وال�سحة  واملاأوى  الغذاء  من  الأ�سا�سية  بالحتياجات  يفي  ل 

واملرافق ال�سحية. ومن اأجل حتقيق حت�سينات اأ�سا�سية يف 

نوعية احلياة، ينبغي تاأمني �سبل و�سول اأف�سل اإىل املوارد 

باأن  علمًا  البالد،  �سكان  من  كبرية  لقطاعات  الطبيعية 

حتقيق هذا الأمر ينطوي على عدة اإ�سرتاتيجيات: حت�سني 

ملحوظ يف كفاءة املوارد وتنمية القدرة البيولوجية من دون 

ذلك  ي�ستتبع  اأن  املرّجح  من  اأّن  ومبا  املوارد.  اإنتاج  تكثيف 

تخفي�ص  اإيجاد  فينبغي  للمغرب،  البيئية  الب�سمة  ت�سّخم 

العامل  من  الأخرى  للمناطق  البيئية  الب�سمة  يف  مقابل 

اأجل  من  وذلك  املرتفعة،  الفردي  ال�ستهالك  معّدلت  ذات 

املحافظة على ثبات معّدل الب�سمة العاملي.

وكما هو وا�سح يف ال�سكل 36، فاإن الب�سمة البيئية للفرد يف 

يف  للفرد  املتوافرة  البيولوجية  القدرة  من  اأعلى  هي  املغرب 

البالد والبالغة 0.7 هكتار عاملي، وذلك لرتفاع معّدل النمّو 

ال�سكاين. فلقد ارتفع عدد �سكان البالد من 11.9 مليون يف 

اإىل 31.3 مليون يف العام 2008. وخالل الفرتة  العام 1961 

 39 بن�سبة  للفرد  املتوافرة  البيولوجية  القدرة  تدّنت  نف�سها، 

يف املئة.
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ال�سكل 36| الب�سمة البيئية والقدرة البيولوجية للفرد يف املغرب، 1961 – 2008. ت�سري امل�ساحة 

احلمراء اإىل عجز القدرة البيولوجية، بالهكتارات العاملية للفرد، حيث يتجاوز الطلب على املوارد، 

على وجه االإجمال، القدرة البيئية للبلد للوفاء بهذا الطلب
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حتتل اململكة العربية ال�سعودية م�ساحة 185.6 مليون هكتار 

األف  من الأرا�سي واملياه املنِتجة. من تلك امل�ساحة هناك 977 

هكتار من الغابات، و3.7 مليون هكتار من الأرا�سي الزراعية، 

لدعم  هكتار  مليون   1.4 و  املراعي،  من  هكتار  مليون  و170 

البنية التحتية يف البالد. ويف اململكة كذلك 9.6 مليون هكتار 

من اجلرف القاري واملياه الداخلية لدعم م�سائد الأ�سماك.

الإنتاجية  معّدلت  بني  الفروقات  العتبار  بعني  اأخذنا  واإذا 

والغابات  واملراعي  الزراعية  لالأرا�سي  بالن�سبة  الإقليمية 

العاملية  الإنتاجية  مب�ستويات  مقارنًة  الأ�سماك  وم�سائد 

العربية  للمملكة  البيولوجية  القدرة  اإجمايل  فاإن  املقابلة، 

من  بكثري  اأقّل  وهذا  عاملي.  هكتار  مليون   17.1 هو  ال�سعودية 

ب�سمتها البيئية الإجمالية البالغة 104 ماليني هكتار عاملي.

ُي�سار اإىل اأن معدل الب�سمة البيئية للفرد يف اململكة العربية 

من  ون�سف  مّرة  قدر  اأي  عاملية،  هكتارات   4 هو  ال�سعودية 

الب�سمة البيئية العاملية البالغة 2.7 هكتار عاملي. وباملقارنة مع 

بقية العامل، فاإن معّدل الب�سمة البيئية لكل مقيم يف اململكة 

هو اأكب، اإىل حّد ما، ويوازي امل�ستويات يف كثري من البلدان 

تخفي�ص  اأريد  ما  واإذا  العليا.  ال�سريحة  من  الدخل  املتو�سطة 

اإ�سرتاتيجيات:  عدة  اّتباع  من  بّد  فال  للبالد  البيئية  الب�سمة 

ال�ستهالك  اأمناط  وتغيري  املوارد  كفاءة  يف  ملحوظ  حت�سني 

وتنمية القدرة البيولوجية من دون تكثيف اإنتاج املوارد. 

للفرد  البيئية  الب�سمة  فاإن   ،37 ال�سكل  يف  وا�سح  هو  وكما 

القدرة  من  بكثري  اأعلى  هي  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف 

وهذا  عاملي.  هكتار   0.7 والبالغة  للفرد  املتوافرة  البيولوجية 

التجاوز عائد لزيادة ال�ستهالك وارتفاع معّدل النمّو ال�سكاين. 

 1961 العام  يف  مليون   4.2 من  البالد  �سكان  عدد  ارتفع  فلقد 

اإىل 26.2 مليون يف العام 2008. وخالل الفرتة نف�سها، تدّنت 

القدرة البيولوجية املتوافرة للفرد بن�سبة 27 يف املئة.
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 1961 ال�سعودية،  العربية  اململكة  يف  للفرد  البيولوجية  والقدرة  البيئية  الب�سمة   |37 ال�سكل 

للفرد، حيث  العاملية  بالهكتارات  البيولوجية،  القدرة  اإىل عجز  امل�ساحة احلمراء  ت�سري   .2008  –
يتجاوز الطلب على املوارد، على وجه االإجمال، القدرة البيئية للبلد للوفاء بهذا الطلب
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حتتل م�سر م�ساحة 10.6 مليون هكتار من الأرا�سي واملياه 

املنِتجة. من تلك امل�ساحة هناك 68 األف هكتار من الغابات، 

مليون   1.4 و  الزراعية،  الأرا�سي  من  هكتار  مليون  و3.5 

كذلك  م�سر  ويف  البالد.  يف  التحتية  البنية  لدعم  هكتار 

5.6 مليون هكتار من اجلرف القاري واملياه الداخلية لدعم 

م�سائد الأ�سماك.

اأخذنا بعني العتبار الفروقات بني معّدلت الإنتاجية  واإذا 

والغابات  واملراعي  الزراعية  لالأرا�سي  بالن�سبة  الإقليمية 

العاملية  الإنتاجية  مب�ستويات  مقارنًة  الأ�سماك  وم�سائد 

املقابلة، فاإن اإجمايل القدرة البيولوجية مل�سر هو 51 مليون 

هكتار عاملي. وهذا اأقّل بكثري من ب�سمتها البيئية الإجمالية 

البالغة 133 مليون هكتار عاملي.

اأن معدل الب�سمة البيئية للفرد يف م�سر هو 1.7  ُي�سار اإىل 

البيئية  الب�سمة  ن�سف  من  بقليل  اأكرث  اأي  عاملي،  هكتار 

بقية  مع  وباملقارنة  عاملي.  هكتار   2.7 البالغة  للفرد  العاملية 

هو  م�سر  يف  مقيم  لكل  البيئية  الب�سمة  معّدل  فاإن  العامل، 

�سغري جدًا بحيث اإنه قد ل يكون كافيًا للوفاء بالحتياجات 

ال�سحية.  واملرافق  وال�سحة  واملاأوى  الغذاء  من  الأ�سا�سية 

احلياة،  نوعية  يف  اأ�سا�سية  حت�سينات  حتقيق  اأجل  ومن 

الطبيعية  املوارد  اإىل  اأف�سل  و�سول  �سبل  تاأمني  ينبغي 

هذا  حتقيق  باأن  علمًا  البالد،  �سكان  من  كبرية  لقطاعات 

الأمر ينطوي على عدة اإ�سرتاتيجيات: حت�سني ملحوظ يف 

تكثيف  دون  من  البيولوجية  القدرة  وتنمية  املوارد  كفاءة 

ت�سّخم  ذلك  ي�ستتبع  اأن  املرّجح  من  اأّن  ومبا  املوارد.  اإنتاج 

يف  مقابل  تخفي�ص  اإيجاد  فينبغي  مل�سر،  البيئية  الب�سمة 

معّدلت  ذات  العامل  من  الأخرى  للمناطق  البيئية  الب�سمة 

على  املحافظة  اأجل  من  وذلك  املرتفعة،  الفردي  ال�ستهالك 

ثبات معّدل الب�سمة العاملي.

للفرد  البيئية  الب�سمة  فاإن   ،38 ال�سكل  يف  وا�سح  هو  وكما 

يف م�سر هي اأعلى من القدرة البيولوجية املتوافرة للفرد يف 

البالد والبالغة 0.7 هكتار عاملي، وذلك لرتفاع معّدل النمّو 

ال�سكاين وزيادة معّدلت ال�ستهالك. فلقد ارتفعت الب�سمة 

البيئية للفرد يف البالد بن�سبة 94 يف املئة بني العامني 1961 

اأ�سعاف.  ثالثة  ازداد  قد  ال�سكان  عدد  اأن  حني  يف  و2008، 

املتوافرة  البيولوجية  القدرة  تدّنت  نف�سها،  الفرتة  وخالل 

للفرد بن�سبة 21 يف املئة.
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ال�سكل 38| الب�سمة البيئية والقدرة البيولوجية للفرد يف م�سر، 1961 – 2008. ت�سري امل�ساحة 

احلمراء اإىل عجز القدرة البيولوجية، بالهكتارات العاملية للفرد، حيث يتجاوز الطلب على املوارد، 

على وجه االإجمال، القدرة البيئية للبلد للوفاء بهذا الطلب
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الأرا�سي  من  هكتار  مليون   42.9 م�ساحة  موريتانيا  حتتل 

من  هكتار  األف   252 هناك  امل�ساحة  تلك  من  املنِتجة.  واملياه 

 39.3 و  الزراعية،  الأرا�سي  من  هكتار  األف  و411  الغابات، 

البنية  لدعم  هكتار  األف   161 و  املراعي،  من  هكتار  مليون 

التحتية يف البالد. ويف موريتانيا كذلك 2.8 مليون هكتار 

من اجلرف القاري واملياه الداخلية لدعم م�سائد الأ�سماك.

اأخذنا بعني العتبار الفروقات بني معّدلت الإنتاجية  واإذا 

والغابات  واملراعي  الزراعية  لالأرا�سي  بالن�سبة  الإقليمية 

العاملية  الإنتاجية  مب�ستويات  مقارنًة  الأ�سماك  وم�سائد 

هو  ملوريتانيا  البيولوجية  القدرة  اإجمايل  فاإن  املقابلة، 

البيئية  ب�سمتها  من  اأكب  وهذا  عاملي.  هكتار  مليون   17.2

الإجمالية البالغة 9.4 مليون هكتار عاملي.

موريتانيا  يف  للفرد  البيئية  الب�سمة  معدل  اأن  اإىل  ُي�سار 

اأنه قريب جّدًا من الب�سمة البيئية  اأي  هو 2.9 هكتار عاملي، 

يف  التفاوت  اأن  غري  عاملي.  هكتار   2.7 البالغة  العاملية 

يح�سلون  ل  ال�سكان  من  الكثريين  اأن  يعني  ال�ستهالك 

وال�سحة  واملاأوى  الغذاء  من  الأ�سا�سية  احتياجاتهم  على 

واملرافق ال�سحية. ومن اأجل حتقيق حت�سينات اأ�سا�سية يف 

نوعية احلياة، ينبغي تاأمني �سبل و�سول اأف�سل اإىل املوارد 

باأن  علمًا  البالد،  �سكان  من  كبرية  لقطاعات  الطبيعية 

حتقيق هذا الأمر ينطوي على عدة اإ�سرتاتيجيات: حت�سني 

ملحوظ يف كفاءة املوارد وتنمية القدرة البيولوجية من دون 

تكثيف اإنتاج املوارد. 

القدرة  من  اأقّل  هي  موريتانيا  يف  للفرد  البيئية  والب�سمة 

هكتار   5.2 والبالغة  البالد  يف  للفرد  املتوافرة  البيولوجية 

ب�سكل  يتناق�ص  البيولوجية  القدرة  فائ�ص  اأّن  غري  عاملي. 

معّدل  لرتفاع  وذلك   ،39 ال�سكل  يف  يبدو  كما  مت�سارع، 

األفًا   879 من  البالد  �سكان  عدد  ارتفع  فلقد  ال�سكاين.  النمّو 

يف العام 1961 اإىل 3.3 مليون يف العام 2008. وخالل الفرتة 

 74 بن�سبة  للفرد  املتوافرة  البيولوجية  القدرة  تدّنت  نف�سها، 

يف املئة.
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ت�سري   .2008  –  1961 موريتانيا،  يف  للفرد  البيولوجية  والقدرة  البيئية  الب�سمة   |39 ال�سكل 

امل�ساحة اخل�سراء اإىل الر�سيد البيئي، بالهكتارات العاملية للفرد، حيث يكون الطلب على املوارد، 

على وجه االإجمال، اأدنى من القدرة البيئية للبلد للوفاء بهذا الطلب
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الأرا�سي  من  هكتار  مليون   31.3 م�ساحة  اليمن  يحتل 

من  هكتار  األف   549 يوجد  امل�ساحة  تلك  من  املنِتجة.  واملياه 

 22 و  الزراعية،  الأرا�سي  من  هكتار  مليون  و1.6  الغابات، 

البنية  لدعم  هكتار  األف   643 و  املراعي،  من  هكتار  مليون 

التحتية يف البالد. ويف اليمن كذلك 6.5 مليون هكتار من 

اجلرف القاري واملياه الداخلية لدعم م�سائد الأ�سماك.

اأخذنا بعني العتبار الفروقات بني معّدلت الإنتاجية  واإذا 

والغابات  واملراعي  الزراعية  لالأرا�سي  بالن�سبة  الإقليمية 

العاملية  الإنتاجية  مب�ستويات  مقارنًة  الأ�سماك  وم�سائد 

 13.5 هو  لليمن  البيولوجية  القدرة  اإجمايل  فاإن  املقابلة، 

البيئية  ب�سمتها  من  بكثري  اأقّل  وهذا  عاملي.  هكتار  مليون 

الإجمالية البالغة 19.7 مليون هكتار عاملي.

ُي�سار اإىل اأن معدل الب�سمة البيئية للفرد يف اليمن هو 0.9 

 2.7 البالغة  العاملية  البيئية  الب�سمة  ثلث  اأي  عاملي،  هكتار 

هكتار عاملي. وباملقارنة مع بقية العامل، فاإن معّدل الب�سمة 

ل  اإنه  بحيث  جدًا  �سغري  هو  اليمن  يف  مقيم  لكل  البيئية 

وال�سحة  واملاأوى  الغذاء  من  الأ�سا�سية  بالحتياجات  يفي 

اأ�سا�سية  حت�سينات  حتقيق  اأجل  ومن  ال�سحية.  واملرافق 

اإىل  اأف�سل  و�سول  �سبل  تاأمني  ينبغي  احلياة،  نوعية  يف 

علمًا  البالد،  �سكان  من  كبرية  لقطاعات  الطبيعية  املوارد 

اإ�سرتاتيجيات:  عدة  على  ينطوي  الأمر  هذا  حتقيق  باأن 

حت�سني ملحوظ يف كفاءة املوارد وتنمية القدرة البيولوجية 

من دون تكثيف اإنتاج املوارد. ومبا اأّن من املرّجح اأن ي�ستتبع 

ذلك ت�سّخم الب�سمة البيئية لليمن، فينبغي اإيجاد تخفي�ص 

العامل  من  الأخرى  للمناطق  البيئية  الب�سمة  يف  مقابل 

اأجل  من  وذلك  املرتفعة،  الفردي  ال�ستهالك  معّدلت  ذات 

املحافظة على ثبات معّدل الب�سمة العاملي.

وكما هو وا�سح يف ال�سكل 40، فاإن الب�سمة البيئية للفرد يف 

يف  للفرد  املتوافرة  البيولوجية  القدرة  من  اأعلى  هي  اليمن 

البالد والبالغة 0.6 هكتار عاملي، وذلك لرتفاع معّدل النمّو 

ال�سكاين. فلقد ارتفع عدد �سكان البالد من 5.2 مليون يف 

اإىل 22.6 مليون يف العام 2008. وخالل الفرتة  العام 1961 

 76 بن�سبة  للفرد  املتوافرة  البيولوجية  القدرة  تدّنت  نف�سها، 

يف املئة.
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ال�سكل 40| الب�سمة البيئية والقدرة البيولوجية للفرد يف اليمن، 1961 – 2008. ت�سري امل�ساحة 

احلمراء اإىل عجز القدرة البيولوجية، بالهكتارات العاملية للفرد، حيث يتجاوز الطلب على املوارد، 

على وجه االإجمال، القدرة البيئية للبلد للوفاء بهذا الطلب
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الب�صمة البيئية بح�صب نوع ا�صتخدام االأر�س

جمل�س التعاون زائداً اليمنجمل�س التعاون اخلليجي امل�سرق

وادي النيل

الب�سمات البيئية جلامعة الدول العربية والبلدان واملجموعات دون االإقليمية التي تتاأّلف منها، 1961 – 2008، بح�سب نوع ا�ستخدام 

االأر�س. ُيلحظ اأن العن�سر الوحيد يف الب�سمة البيئية للفرد الذي ارتفع كثرياً، ب�سكل عام، هو الكربون.

جامعة الدول العربية
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الزراعية.
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عجز القدرة البيولوجية

الب�سمة البيئية والقدرة البيولوجية جلامعة الدول العربية والبلدان واملجموعات دون االإقليمية التي تتاأّلف منها، 1961 – 2008.
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ثمن عجز القدرة البيولوجية

قيمة عجز القدرة البيولوجية جلامعة الدول العربية والبلدان واملجموعات دون االإقليمية التي تتاأّلف منها، بدوالرات ثابتة القيمة عند 

م�ستوى عام 2000. ُيذكر اأنه ال جتري، يف الوقت الراهن، حتويلت مالية مقابل الكربون.
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ال�صكان بح�صب الفئة العمرية

جمموع �سكان منطقة جامعة الدول العربية والبلدان واملجموعات دون االإقليمية التي تتاأّلف منها، 1960 – 2010.
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اإدارة مـ�ستدامــة لــمـورد مـتـناقـ�ص

تقرير املنتدى العربي للبيئة والتنمية 2010

حترير: حممد الع�سري

جنيب �سعب

ب�سار زيتون

البيئة العربية: 

تغري املناخ

للبيئة  العربي  املنتدى  تقرير 

والتنمية 2009 

البيئة العربية: 

حتديات امل�صتقبل

للبيئة  العربي  املنتدى  تقرير 

والتنمية 2008 

البيئة العربية: 

املياه

للبيئة  العربي  املنتدى  تقرير 

والتنمية 2010 

البيئة العربية: 

االقت�صاد االأخ�صر

للبيئة  العربي  املنتدى  تقرير 

والتنمية 2011

البلدان  على  املناخ  تغري  »اأثر 

�سل�سلة  يف  الثاين  هو  العربية« 

ي�سدرها  التي  ال�سنوية  التقارير 

والتنمية.  للبيئة  العربي  املنتدى 

لتوفري  التقرير  ت�سميم  مت  وقد 

للحكومات  موثوقة  معلومات 

والكادمييني  الأعمال  وقطاع 

تغرّي  اآثار  حول  عامة  واجلمهور 

وال�سبل  العربية،  الدول  على  املناخ 

ويحلل  التحدي.  ملواجهة  املتاحة 

العربي  التعامل  م�ستوى  التقرير 

تدابري  لتخاذ  العاجل  التحدي  مع 

التكّيف مع اآثار التغريات املناخية. 

اليه  تو�سلت  ما  اآخر  ي�ستخدم  وهو 

مواطن  لي�سف  العلمية  الأبحاث 

الطبيعية  الأنظمة  يف  ال�سعف 

على  هذا  واأثر  املناخ،  تغرّي  جتاه 

للم�ساعدة  حماولة  ويف  الن�سان. 

منا�سبة،  �سيا�سات  تطوير  يف 

املتاحة  اخليارات  التقرير  يبحث 

املفاو�سات  يف  العربية  للدول 

اجلارية لالتفاق على اطار دويل ملا 

بعد بروتوكول كيوتو.

النقا�ص  قيد  يو�سع  الأوىل  للمرة 

حول  وم�ستقل  �سامل  تقرير  العام 

العربية:  »البيئة  العربية.  البيئة 

املنتدى  اأعده  امل�ستقبل«  حتديات 

بالتعاون  والتنمية  للبيئة  العربي 

مع بع�ص اأبرز اخلباء العرب.

البيئة  حالة  التقرير  يعر�ص 

اأحدث  اإىل  ا�ستنادًا  العربية، 

يذهب  لكنه  املتوافرة.  املعلومات 

تقييمًا  يجري  اإذ  هذا  من  اأبعد 

حتقيق  يف  احلا�سل  للتقدم 

ويحلل  امل�ستدامة،  التنمية  اأهداف 

ال�سيا�سات الراهنة متفح�سًا فعالية 

امل�ساعي  يف  العربية  امل�ساهمات 

املح�سلة،  ويف  الدولية.  البيئية 

بديلة  �سيا�سات  التقرير  يقرتح 

وحلوًل عملية لال�سالح.

ملورد  م�ستدامة  اإدارة  »املياه: 

�سل�سلة  يف  الثالث  هو  متناق�ص« 

ي�سدرها  التي  ال�سنوية  التقارير 

والتنمية  للبيئة  العربي  املنتدى 

»البيئة  تقريري  يلي  وهو  »اأفد«. 

العربية: حتديات امل�ستقبل« و»اأثر 

تغري املناخ على البلدان العربية«.

 2010 تقرير  ت�سميم  مت  لقد 

للم�ساهمة يف النقا�ص حول الدارة 

امل�ستدامة للموارد املائية يف العامل 

نقديًا  فهمًا  يوفر  وهو  العربي، 

اأن  دون  من  املنطقة  يف  للمياه 

يكون تقنيًا اأو اكادمييًا يف طبيعته 

اأكرث مما ينبغي.

يف  ا�سالحات  يقدم  التقرير 

قطاع  لتطوير  والدارة  ال�سيا�سات 

مائي م�ستدام يف البلدان العربية، 

درا�سات  على  ال�سوء  ي�سّلط  كما 

حالت، حتتوي على ق�س�ص جناح 

وف�سل، لتعميم الفائدة.

من املاأمول اأن ي�ساهم تقرير »اأفد« 

م�ستقبل  حول  حوار  فتح  يف   2010

ا�سالحات  اجراء  على  ويحفز  املياه 

اتخاذ  اىل  و�سوًل  موؤ�س�ساتية 

�سيا�سات  لو�سع  فاعلة  اإجراءات 

البلدان  يف  م�ستدامة  مائية 

العربية.

»القت�ساد الأخ�سر يف عامل عربي 

�سل�سلة  يف  الرابع  هو  متغرّي« 

التقارير ال�سنوية للمنتدى العربي 

للبيئة والتنمية (اأفد). 

ثمانية   2011 تقرير  ي�ستهدف 

يتوقع  حيث  اقت�سادية  قطاعات 

خ�سراء«،  »حتولت  اخلباء 

الطاقة،  املياه،  الزراعة،  وهي 

واملباين،  املدن  النقل،  ال�سناعة، 

ال�سياحة.  النفايات،  اإدارة 

حالة،  درا�سات  التقرير  ويعر�ص 

وف�سل،  جناح  ق�س�ص  فيها  مبا 

من  وال�ستفادة  اخلبات  لتعميم 

التجارب.

ي�ساهم التقرير يف احلوار اجلاري 

ويحّفز  الأخ�سر،  القت�ساد  حول 

التي  املوؤ�س�ساتية  الإ�سالحات 

لعتماد  احلازم  العمل  اإىل  توؤدي 

يف  م�ستدامة  اقت�سادية  �سيا�سات 

الدول العربية.

www.afedonline.org
info@afedonline.org
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الكّتاب امل�شاركون

جنيب �صعب  )املحرر(

والتنمية.  للبيئة  العربي  املنتدى  عام  واأمني  والتنمية«،  »البيئة  جملة  حترير  ورئي�س  نا�شر 

مهند�س معماري وكاتب، بداأ حياته العملية مع برنامج الأمم املتحدة للبيئة، قبل اأن يبا�شر العمل 

جائزة  اأهمها  عاملية  جوائز  عدة  على  ح�شل  البيئي.  والت�شميم  املعمارية  الهند�شة  يف  اخلا�س 

»العامليون اخلم�شمئة« )Global 500( ل�شنة 2003 من الأمم املتحدة، وجائزة زايد الدولية للبيئة 

ل�شنة 2011 لعمله املوؤثر يف املجتمع. املحرر امل�شارك لتقارير »اأفد« ال�شنوية 2011-2008.

د. عبد الكرمي �صادق

وع�شرين  خلم�شة  العربية،  الإقت�شادية  للتنمية  الكويتي  ال�شندوق  يف  اإقت�شادي  م�شت�شار 

للتنمية  الدويل  ال�شندوق  يف  الكويت  لدولة  تنفيذي  كمدير  �شنوات  ثماين  ذلك  يف  مبا  عامًا، 

ب�شاأن  املن�شورة  الأوراق  من  كبري  عدد  له  الدويل.  البنك  يف  تنفيذي  ملدير  وم�شت�شار  الزراعية 

املائي  والأمن  املياه  وم�شاكل  املياه  اإقت�شاديات  ذلك  يف  مبا  بالتنمية،  تتعلق  خمتلفة  ق�شايا 

والغذائي يف الدول العربية.

د. اإبراهيم عبد اجلليل

اأ�شتاذ كر�شي ال�شيخ زايد ومدير برنامج الدارة البيئية يف جامعة اخلليج العربي يف البحرين. 

الرئي�س التنفيذي ال�شابق جلهاز �شوؤون البيئة يف م�شر ورئي�س جمل�س الإدارة ال�شابق جلهاز 

تخطيط الطاقة امل�شري. له مئات الدرا�شات يف ق�شايا البيئة العربية. موؤلف م�شارك جلميع 

التقارير ال�شنوية التي اأ�شدرها املنتدى العربي للبيئة والتنمية.

ب�صار حممود زيتون

املتحدة  الوليات  بو�شطن،  يف  يقيم  )اأفد(.  والتنمية  للبيئة  العربي  املنتدى  يف  برنامج  مدير 

على  وعمل  هارفرد  وجامعة  للتكنولوجيا  م�شات�شو�شت�س  معهد  من  تخرج  حيث  الأمريكية، 

التجارية  العمليات  ت�شميم  اإعادة  يف  للم�شاعدة  عاملية  �شركات  مع  بيئية  �شراكة  برامج  اإقامة 

لزيادة الكفاءة وتخفي�س انبعاثات تلوث الهواء. حمرر م�شارك لتقريري »اأفد« 2010 -2011.
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اللجنة امل�شرفة
اأ ع�شاء جمل�س اأمناء اأفد

د. م�صطفى كمال طلبه، املدير التنفيذي ال�شابق لربنامج الأمم املتحدة للبيئة ورئي�س جمل�س 

الأمناء املوؤ�ش�س لـ»اأفد«.

اأمناء  جمل�س  ورئي�س  ال�شابق  الأردن  وزراء  ورئي�س  البرتا  جامعة  رئي�س  بدران،  عدنان  د. 

»اأفد«.

والرئي�س   REN21 ورئي�س  املتحدة  الأمم  موؤ�ش�شة  يف  رئي�شي  زميل  الع�صري،  حممد  د. 

التنفيذي ال�شابق ملرفق البيئة العاملي. نائب رئي�س جمل�س اأمناء »اأفد«.

الأمني التنفيذي للمنظمة القليمية حلماية البيئة البحرية ووزير  د. عبد الرحمن العو�صي، 

ال�شحة ال�شابق يف الكويت. رئي�س اللجنة التنفيذية لـ»اأفد«.

الأخوين،  جامعة  القرار،  وقوة  واملراأة  للمياه  اليون�شكو  كر�شي  رئي�شة  القا�صمي،  اأ�صماء  د. 

اإفران، املغرب.

امل�شاركون يف الجتماعات الت�شاورية لإعداد تقرير »اأفد« يف: بريوت )اجلامعة 

اللبنانية المريكية 27 ني�شان/اأبريل، 2012(، عّمان )جامعة البرتا، 30 ني�شان/

اأبريل، 2012( واملراجعون.

)بالرتتيب الأبجدي ح�صب الأ�صم الأول(

املرافق(،  تنمية  )�رشكة  الغ�صني  ابراهيم  العربي(،  اخلليج  )جامعة  عبداجلليل  ابراهيم 

الأخوين،  جامعة   - )اليون�صكو  القا�صمي  اأ�صماء  الأردنية(،  البيئة  )جمعية  الكوفحي  اأحمد 

للبيئة  العربي  )املنتدى  زيتون  ب�صار  الإمنائي(،  املتحدة  الأمم  )برنامج  وردم  باتر  املغرب( 

اللبنانية  اللبناين حلفظ الطاقة (، جوزف جربا )اجلامعة  والتنمية(، بيار اخلوري )املركز 

وبيئي(،  مدين  )مهند�س  اف  ع�صّ حامد  »�صيدرو«(،  )م�رشوع  عبيد  جي�صيكا  الأمريكية(، 

اليراين  خالد  الريموك(،  )جامعة  ملكاوي  حنان  »�صيدرو«(،  )م�رشوع  حراجلي  ح�صان 

)اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة(، دانا حمرة )جمعية G البيئية(، دريد املحا�صنه )خبري 

املياه والأحياء البحرية(، راجي حرت )اأرامك�س(، رنا احلاج )اجلامعة الأمريكية يف بريوت - 

معهد ع�صام فار�س(، ريا�س طبارة )مدما، مركز الدرا�صات وامل�صاريع الإمنائية - �صندوق 

المم املتحدة لل�صكان(، رمي جنداوي )الإ�صكوا(، زاهر من�صور )�صوكلني – اأفريدا(، �صعيد 

الكبري(،  الأزرق  حملة  )جمعية  اإدري�س  �صهيلة  الأمريكية(،  اللبنانية  )اجلامعة  الفاكهاين 

عادل املحا�صنه )جامعة الأردن(، عبدالكرمي �صادق )ال�صندوق الكويتي للتنمية الإقت�صادية 

العربية(، عدنان بدران )جامعة البرتا(، عماد دّبا�س )جمعية البيئة الأردنية(، فوؤاد ح�صوة 

 / )ايكوديت  �صبارخ  كابري�صيا  )الإ�صكوا(،  بريينغو  فيديل  الأمريكية(،  اللبنانية  )اجلامعة 

اب )م�رشوع »�صيدرو«(، كري�صتيان اأو�صي )اجلامعة اللبنانية  وزارة البيئة – لبنان(، كارل ن�صّ

الأمريكية  اللبنانية  )اجلامعة  الزين  حممد  البرتا(،  )جامعة  جعفر  اأبو  ماهر  الأمريكية(، 

قطر(،  املن�صطات-  مكافحة  )خمترب  ال�صرييف  حممد  بريوت(،  يف  الأمريكية  اجلامعة   -

م�صطفى كمال طلبه )املنتدى العربي للبيئة والتنمية(، منح جحا )اجلامعة الأمريكية يف 

بريوت(، ميّادة احليايل )جامعة البرتا(، جنيب �صعب )املنتدى العربي للبيئة والتنمية(، 

هادي طّبارة )خبري املوارد املائية(.

الكّتاب امل�صاركون
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الم�شطلحات المخت�شرة

 AAAID Arab Authority for Agricultural Investment and Development

 AC Air-conditioning

 AC Alternating current

 ABSP Agricultural Biotechnology Support Programme 

 ACSAD Arabic Centre for the Studies of Arid Zones and Drylands

 ADA Arriyadh Development Authority (Riyadh)

 ADFD Abu Dhabi Fund for Development

 ADR  Alternative Disputes Resolution

 ADWEA  Abu Dhabi Water & Electricity Authority

 AED United Arab Emirates Dirham

 AEPC  African Environmental Protection Commission

 AEPS  Arctic Environmental Protection Strategy

 AEWA  African-Eurasian Waterbird Agreement

 AFED Arab Forum for Environment and Development

 AFESD Arab Fund for Economic and Social Development

 AG Associated gas

 AGERI Agricultural Genetic Engineering Institute

 AGU Arabian Gulf University

 AHD  Aswan High Dam

 AHDR  Arab Human Development Report

 AIA Advance Informed Agreement

 AIDS Acquired Immunodeficiency Syndrome

 AIECGC Arab Investment and Export Credit Guarantee Corporation

 AKTC Aga Khan Trust for Culture

 Al Aluminum

 ALBA Aluminium Bahrain

 ALECSO  Arab League Educational, Cultural, and Scientific Organization

 ALOA Association for Lebanese Organic Agriculture

 AMCEN African Ministerial Conference on the Environment

 AMF Arab Monetary Fund

 AMU Arab Maghreb Union

 ANME National Agency for Energy Management

 AoA Agreement on Agriculture (WTO Uruguay Round)

 AOAD Arab Organization for Agricultural Development 

 API Arab Planning Institute

 AREE Aqaba Residence Energy Efficiency

 ASABE American Society of Agricultural and Biological Engineers

 ASR Aquifer storage and recovery

 AU African Union

 AUB American University of Beirut

 AUM American University of Madaba (Jordan)

 AWA Arab Water Academy

 AWC  Arab Water Council
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 AWCUA  Arab Water Countries Utilities Association

 BADEA Arab Bank for Economic Development in Africa

 BAU Business-as-usual

 BCH Biosafety Clearing House

 BCWUA  Branch Canal Water User Association

 BDL Central Bank of Lebanon

 BGR  German Geological Survey

 BMP Best Management Practices

 BMZ German Federal Ministry of Economic Cooperation and Development

 BOD Biological Oxygen Demand

 boe Barrels of oil equivalent

 BREEAM Building Research Establishment Environmental Assessment Method

 BRS ARZ Building Rating System

 BRO  Brackish Water Reverse Osmosis

 BU Boston University

 C&D Construction and demolition

 C&I Commercial and industrial

 CA Conservation agriculture

 CAB Centre for Agriculture and Biosciences

 CAGR Compound Annual Growth Rate

 CAIP Cairo Air Improvement Project

 CAN Competent National Authority

 CAMP Coastal Area Management Project

 CAMRE Council of Arab Ministers Responsible for the Environment

 CBC Community-Based Conservation

 CBD Convention on Biological Diversity

 CBO Community-Based Organization

 CBSE Center for the Study of the Built Environment (Jordan)

 CCS Carbon Capture and Storage

 CD Compact disk

 CDM Clean Development Mechanism

 CDRs Certified Emissions Reductions

 CEDRO Country Energy Efficiency and Renewable Energy Demonstration 

  Project for the Recovery of Lebanon

 CEIT Countries with Economies in Transition

 CEDARE Centre for Environment and Development for the Arab Region and Europe

 CEP Coefficient of performance

 CERES Coalition for Environmentally Responsible Economics

 CFA  Cooperative Framework Agreement

 CFC Chloro-Fluoro-Carbon 

 CFL  Compact Fluorescent Lamp

 CGIAR Consultative Group on International Agricultural Research

 CHN Centre Hospitalier du Nord

 CH4  Methane

 CHP  Combined Heat and Power

 CILSS Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel

 CIRAD Agricultural Research for Development

 CITES Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

 CIWM Chartered Institution of Wastes Management

 CLO Compost-like-output

 CLRTAP Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution

 ClHEAM  International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies

 CMI Community Marketing, Inc. 
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 CMS Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals

 CNA Competent National Authority

 CNCA Public Agricultural Bank

 CNG Compressed Natural Gas

 CO Carbon monoxide

 CO2   Carbon Dioxide

 CO2eq CO2-equivalents

 COD Chemical Oxygen Demand

 COP Conference of the Parties

 CPB Cartagena Protocol on Biosafety

 CPC Calcined petroleum coke

 CRS Center for Remote Sensing

 CSD Commission on Sustainable Development

 CSP Concentrated Solar Power

 CSR Corporate social responsibility

 CTAB Technical Center of Organic Agriculture

 cum Cubic meters

 CZIMP Coastal Zone Integrated Management Plan

 DALYs Disability-Adjusted Life Years

 DBO  Design-Build-Operate

 DC Direct current

 DED Dubai Economic Department

 DEFRA Department for Environment, Food and Rural Affairs (UK)

 DEM Digital Elevation Model

 DESA Department of Economic and Social Affairs

 DEWA  Dubai Electricity and Water Authority

 DFID UK Department for International Development

 DHW Domestric Hot Water

 DII DESERTEC Industrial Initiative

 DMN Moroccan National Meteorological Office

 DNE Daily News Egypt

 DOE United States Department of Energy

 DSIRE Database of State Incentives for Renewables & Efficiency

 DTCM Dubai Department for Tourism and Commerce Marketing

 DTIE UNEP Division of Technology, Industry, and Economics

 DTO Dublin Transportation Office

 DUBAL Dubai Aluminium Company Limited

 E3G Third Generation Environmentalism

 EAD Environment Agency AbuDhabi

 ECA  Economic Commission for Africa

 ECE  Economic Commission for Europe

 ED  Electrodialysis

 EDF Environmental Defense Fund

 EDL Electricité du Liban

 EE Energy efficiency

 EEAA Egyptian Environmental Affairs Agency

 EF Ecological Footprint

 EGBC Egyptian Green Building Council

 EGPC Egyptian General Petroleum Corporation

 EGS Environmental Goods and Services

 EIA Energy Information Administration

 EIA Environmental Impact Assessment

 EITI Extractive Industries Transparency Initiative
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 EMA Europe, the Middle East, and Africa

 EMAL Emirates Aluminium Company Limited

 EMAS Eco-Management and Audit Scheme

 EMS Environmental Management System

 ENPI European Neighborhood and Partnership Instrument

 ENSO El Niño-Southern Oscillation

 EOR Enhanced oil recovery

 EPA US Environmental Protection Agency

 EPD  European Patent Office

 EPDRB  Environmental Program for the Danube River Basin

 EPSA Exploration and Production Sharing Agreement

 EPI Environment Performance Index

 ESAUN  Department of Economic and Social Affairs

 ESBM Ecosystem-Based Management

 ESCWA United Nations Economic and Social Commission for Western Asia

 ESI Environment Sustainability Index

 ESMAP World Bank Energy Sector Management Assistance Program

 ETM  Enhanced Thematic Mapper

 EU European Union

 EU ETS European Union Emission Trading System

 EVI Environmental Vulnerability Index

 EWS Emirates Wildlife Society

 EWRA  Egyptian Water Regulatory Agency

 FACE Free Air Carbon Enrichment

 FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations

 FDI Foreign Direct Investment

 FFEM French Fund for Global Environment

 FiBL Research Institute of Organic Agriculture

 FIFA Fédération Internationale de Football Association

 FIT Feed-in-tariff

 FOEME  Friends of the Earth Middle East

 FTIAB Packaging and Newspaper Collection Service (Sweden)

 G7 Group of Seven: Canada, France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom, United States

 G8 Group of Eight: Canada, France, Germany, Italy, Japan, Russian Federation, 

  United Kingdom, United States

 GAPs Good Agricultural Practices

 GAS  Guarani Aquifer System

 GATT General Agreement on Tariffs and Trade

 GERD  Gross Domestic Expenditure on Research and Development

 GBC Green Building Council

 GBIF Global Biodiversity Information Facility

 GCC Gulf Cooperation Council

 GCM General Circulation Model

 GCOS Global Climate Observing System

 GDP Gross Domestic Product

 GE General Electric

 GECF Gas Exporting Countries Forum

 GEF Global Environment Facility

 GEMS Global Environment Monitoring System

 GEO Global Environment Outlook

 GFEI Global Fuel Economy Initiative

 GFU Global Facilitation Unit for Underutilized Species

 Gha Global hectare
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 GHGs Greenhouse Gases

 GIPB Global Partnership Initiative for Plant Breeding Capacity Building

 GIS Geographical Information Systems

 GIWA Global International Waters Assessment

 GLASOD Global Assessment of Soil Degradation

 GLCA Global Leadership for Climate Action

 GM Genetically Modified

 GMEF Global Ministerial Environment Forum

 GMO Genetically Modified Organism

 GNI Gross National Income

 GNP Gross National Product

 GPC Green petroleum coke

 GPRS Green Pyramid Rating System

 GRI Global Reporting Initiative

 GRID Global Resource Information Database

 GSI IISD Global Subsidies Initiative

 GSLAS General Secretariat of League of Arab States

 GSDP General Secretariat for Development planning-Qatar

 GSR Global Status Report

 GTZ German Technical Cooperation (Gesellschaft für Technische Zusamm)

 GVC Civil Volunteers’ Group (Italy)

 GW Greywater

 GWI  Global Water Intelligence

 GWP Global Water Partnership

 ha  Hectares

 HACCP Hazardous Analysis and Critical Control Points

 HDI Human Development Index

 HFCs Hydrofluorocarbons

 HIV Human Immunodeficiency Virus

 HNWI High net worth individuals

 HVAC Heating, ventilation, and air-conditioning

 I/M Inspection and maintenance

 IAASTD International Assessment of Agricultural Knowledge 

  Science and Technology for Development

 IAS  Irrigation Advisory Service

 IC  Irrigation Council

 ICAM Integrated Coastal Area Management

 ICARDA International Center for Agricultural Research in Dry Areas

 ICBA  International Center for Biosaline Agriculture

 ICC International Chamber of Commerce

 ICGEB International Center for Genetic Engineering and Biotechnology

 ICM Integrated Coastal Management 

 ICPDR  International Commission for the Protection of the Danube River

 ICT Information and Communication Technology

 ICZM Integrated Coastal Zone Management

 IDA  International Desalination Association

 IDB  Islamic Development Bank

 IDRC  International Development Research Center

 IDSC  Information and Decision Support Center

 IEA International Energy Agency

 IEADSM International Energy Agency Demand-side Management

 IEEE  Institute of Electrical and Electronic Engineers

 IFOAM International Federation of Organic Agriculture Movements
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 IFPRI International Food Policy Research Institute

 IEA International Energy Agency

 IFA International Fertilizer Industry Association

 IFAD International Fund for Agricultural Development

 IHP  International Hydrology Program

 IIED International Institute for Environment and Development

 IIIEE Lund University International Institute for Industrial Environmental Economics

 IIIP  Integrated Irrigation Improvement Project

 IIP  Irrigation Improvement Project

 IISD International Institute for Sustainable Development

 ILO International Labour Organization

 IMC Istituto Mediterraneo Di Certificazione

 IMF International Monetary Fund

 IMO International Maritime Organization

 InWEnt  Capacity Building International-Germany

 IO Input-Output 

 IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change

 IPF Intergovernmental Panel on Forests

 IPM Integrated Pest Management

 IPP Independent power producer

 IPR Intellectual Property Rights

 IPTRID  International Program for Technology and Research in Irrigation and Drainage

 IRENA International Renewable Energy Agency

 IRR Internal rate of return

 ISCC Integrated solar combined cycle

 ISESCO  Islamic Educational, Scientific, and Cultural Organization

 ISWM Integrated solid waste management

 ISO International Organization for Standardization

 ISIC  UN International Standard Industrial Classification

 ITC Integrated tourism centers

 ITC International Trade Center

 ITSAM Integrated Transport System in the Arab Mashreq

 IUCN International Union for Conservation of Nature

 IUCN  World Conservation Union 

  (International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources)

 IWRB  International Waterfowl and Wetlands Research Bureau

 IWRM Integrated Water Resources Management 

 IWMI International Water Management Institute

 IWPP Independent water and power producer

 JBAW Jordan Business Alliance on Water

 JD Jordanian Dinar

 JI Joint Implementation

 JMWI  Jordan Ministry for Water and Irrigation

 JVA  Jordan Valley Authority

 KA-CARE King Abdullah City for Atomic and Renewable Energy

 KAUST King Abdullah University of Science and Technology

 KFAED Kuwait Fund for Arab Economic Development

 KfW  German Development Bank

 KISR  Kuwait Institute for Scientific Research

 KSA  Kingdom of Saudi Arabia

 kWh Kilowatt-hours

 LADA Land Degradation Assessment of Drylands

 LAS League of Arab States

امل�صطلحات املخت�صرة



113البيئة العربية:  خيارات البقاء

 LATA Lebanese Appropriate Technology Association

 LAU Lebanese American University

 LBNL Lawrence Berkeley National Laboratory

 LCEC Lebanese Center for Energy Conservation

 LDCs Least Developed Countries

 LED Light-emitted diode

 LEED Leadership in Environmental Design

 LEMA  Suez Lyonnaise des Eaux, Montgomery Watson and Arabtech Jardaneh

 LGBC Lebanon Green Building Council

 LNG Liquefied natural gas

 LowCVP Low Carbon Vehicle Partnership

 LMBAs Land and Marine Based Activities

 LMEs Large Marine Ecosystems

 LMG Like Minded Group

 LMO Living Modified Organism 

 LPG Liquefied Petroleum Gas

 LRA  Litani River Authority

 MAAR Syrian Ministry of Agriculture and Agrarian Reform

 MAD Moroccan Dirham

 MALR  Ministry of Agriculture and Land Reclamation

 MAP UNEP Mediterranean Action Plan

 MARPOL International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

 MBT Mechanical-biological treatment

 MCM Million Cubic Meters

 MD Membrane distillation

 MDGs Millennium Development Goals

 MEA Multilateral Environmental Agreement

 MECTAT Middle East Centre for the Transfer of Appropriate Technology

 MED  Multiple-Effect Distillation

 MED-ENEC Energy Efficiency in the Construction Sector in the Mediterranean

 MED WWR WG  Mediterranean Wastewater Reuse Working Group

 MEES Middle East Economic Survey

 MEMAC Marine Emergency Mutual Aid Centre

 MENA Middle East and North Africa

 METAP UNEP Mediterranean Environmental Technical Assistance Program

 MEW Lebanese Ministry of Energy and Water

 MGD Million gallon per day

 MHT Mechanical heat treatment

 MICE Meetings, incentives, conferences, and events

 MIST Masdar Institute of Science and Technology

 MOQ Maersk Oil Qatar

 MOU  Memorandum of Understanding

 MPA Marine Protected Area

 MSF  Multi-Stage Flash

 MSW Municipal solid waste

 MT Million ton

 MTPY Metric tons per year

 Mt Megatonnes

 MW Megawatt

 MWRI  Ministry of Water Resources and Irrigation

 NARI National agricultural research institutes

 NASA  National Aeronautics and Space Administration

 NBC National Biosafety Committee
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 NBDF  Nile Basin Discourse Forum

 NBF National Biosafety Framework 

 NBI  Nile Basin Initiative

 NBM  Nile Basin Management

 NCSR Lebanese National Council of Scientific Research

 ND Neighborhood development

 NDW Moroccan National Drought Watch

 NEEAP National energy efficiency action plans

 NEEREA National Energy Efficiency and Renewable Energy Action (Lebanon)

 NF  Nano-Filtration

 NFC  Nile Forecast Center

 NGV Natural gas vehicles

 NGWA  Northern Governorates Water Authority (Jordan)

 NOAA  National Oceanic and Atmospheric Administration

 NOC National oil company

 NOGA National Oil and Gas Authority (Bahrain)

 NORDEN Nordic Council of Ministers

 NOx Nitrogen oxides

 NRC  National Research Council

 NREL National Renewable Energy Laboratory

 NRW  non-revenue water

 NSAS  Nubian Sandstone Aquifer System

 NWRC  National Water Research Center (Egypt)

 NWSAS  North Western Sahara Aquifer System

 NEAP National Environmental Action Plan

 NFP National Focal Point

 NGO Non-Governmental Organization

 NPK Nitrogen, Phosphates and Potash

 NPP Net Primary Productivity

 NUS Neglected and underutilized species

 O&M  Operation and Maintenance

 OAPEC Organization of Arab Petroleum Exporting Countries

 OAU Organization for African Unity

 ODA  Official Development Assistance

 ODS Ozone-Depleting Substance

 OECD Organisation for Economic Co-operation and Development

 OFID OPEC Fund for International Development

 OMW Olive mills wastewater

 ONA  Omnium Nord-Africain

 ONEP  National Office of Potable Water

 OPEC Organization of Petroleum Exporting Countries

 OSS  Sahara and Sahel Observatory (Observatoire du Sahara et du Sahel)

 PACD Plan of Action to Combat Desertification

 PC Personal computer

 PCB Polychlorinated biphenyls

 PCFPI Per Capita Food Production Index

 PCFV Partnership for Clean Fuels and Vehicles

 PERSGA Protection of the Environment of the Red Sea and Gulf of Aden

 PFCs Perfluorocarbons

 PICs Pacific Island Countries

 PIM  participatory irrigation management

 PM Particulate matter

 PMU  Program Management Unit

امل�صطلحات املخت�صرة



115البيئة العربية:  خيارات البقاء

 PNA  Palestinian National Authority

 PNEEI Tunisian National Program of Irrigation Water Conservation

 PPIAF  Public-Private Infrastructure Advisory Facility

 PPP  public-private partnership

 POPs Persistent Organic Pollutants

 PPM Parts Per Million

 PPM Process and Production Methods

 PRM Persons with reduced mobility

 PRY Potential researcher year

 PTSs Persistent Toxic Substances

 PV Photovoltaic

 PWA  Palestinian Water Authority

 QP Qatar Petroleum

 QSAS Qatar Sustainable Assessment System

 R&D  Research and Development

 RA Risk Assessment

 RADEEMA  Régie autonome de distribution de l’eau et de l’électricité de Marrakech

 RBO  River Basin Organization

 RBP Restrictive Business Practices

 RCREEE Regional Center for Renewable Energy and Energy Efficiency

 RCM Regional Circulation Model

 RDF Refuse derived fuel

 RE Renewable energy

 REMPEC Regional Marine Pollution Emergency Response Centre for the Mediterranean Sea

 REN21 Renewable Energy Policy Network for the 21st Century

 RO  reverse osmosis

 RM Risk Management

 ROPME Regional Organization for the Protection of the Marine Environment of the sea area 

  surrounded by Bahrain, I.R. Iran, Iraq, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia and 

  the United Arab Emirates

 RPS Renewable portfolio standard

 RSA Ropme Sea Area

 RSCN Royal Society for the Conservation of Nature

 RSC Royal Society of Chemistry (UK)

 RSGA Red Sea and Gulf of Aden

 S&T  Science and Technology

 SAIC Science Applications International Corporation

 SAP Strategic Action Program

 SCP Sustainable Consumption and Production

 SCPI Sustainable crop production intensification

 SD Sustainable development

 SEA Strategic Environmental Assessment

 SFD Saudi Fund for Development

 SHS Solar home system

 SIR  Shuttle Imaging Radar

 SIWI  Stockholm International Water Institute

 SL Syrian Pound

 SLR Sea Level Rise

 SME Small and medium-size enterprises

 SPM Suspended Particulate Matter

 SONEDE Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux

 SoE State of the Environment 

 SOx Sulfur oxides
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 SRES Special Report on Emission Scenarios

 SRTM  Shuttle Radar Topography Mission

 SWCC  Saline Water Conversion Corporation

 SWH solar water heating

 SWRO Seawater Reverse Osmosis

 TAC  Technical Advisory Committee

 TAR  Third Assessment Report

 TDM Transportation demand management

 TDS  Total Dissolved Solids

 TFP Total factor productivity

 TIES The International Ecotourism Society

 TOE Tonnes of Oil Equivalent

 TRI Toxics Release Inventory

 TRIPs Trade-Related Aspects of International Property Rights

 TRAFFIC Trade Records Analysis for Flora and Fauna in International Commerce

 TRMM  Tropical Rainfall Measuring Mission

 UAE  United Arab Emirates

 UCLA University of California at Los Angeles

 UCS Union of Concerned Scientists

 UF  ultrafiltration 

 UfM Union for the Mediterranean

 UK United Kingdom

 UNCED  United Nations Conference on Environment and Development

 UNESCO  United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization

 UNESCO-ROSTAS  UNESCO Regional Office for Science and Technology for the Arab States

 UIS  UNESCO Institute for Statistics

 USA  United States of America

 USAID  United States Agency for International Development

 USEPA  United States Environmental Protection Agency

 USPTO  United States Patent and Trademark Office

 UHI Urban Heat Island

 UMA Union du Maghreb Arabe (Arab Maghreb Union)

 UN United Nations

 UNCBD United Nations Convention on Biological Diversity

 UNCCD United Nations Convention to Combat Desertification

 UNCED United Nations Conference on Environment and Development

 UNCHS United Nations Centre for Human Settlements (now UN-Habitat)

 UNCLOS United Nations Convention on the Law of the Sea

 UNCOD United Nations Conference on Desertification

 UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development

 UNDAF United Nations Development Assistance Framework

 UNDP United Nations Development Programme

 UNEP United Nations Environment Programme

 UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

 UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change

 UNFPA United Nations Population Fund

 UNHCR United Nations High Commission for Refugees

 UNICE  United Nations Children’s Fund

 UNIDO United Nations Industrial Development Organization

 UNWTO United Nations World Tourism Organization

 UPC Abu Dhabi Urban Planning Council

 UPI United Press International

 USA United States of America
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 USCCSP United States Climate Change Science Program

 USAID United States Agency for International Development

 USEK Université Saint-Esprit De Kaslik

 USEPA United States Environmental Protection Agency

 USJ Saint Joseph University

 UV Ultraviolet (A and B)

 VAT Value-added tax

 VC  vapor compression

 VCM Volatile combustible matter

 VMT Vehicle miles traveled

 VOC Volatile organic compounds

 VRS Vapor recovery system

 WaDImena  Water Demand Initiative for the Middle East and North Africa

 WAJ  Water Authority of Jordan

 WALIR  Water Law and Indigenous Rights

 WB  West Bank

 WDM  Water Demand Management

 VOC    Volatile Organic Compound

 WBCSD World Business Council for Sustainable Development

 WBGU German Advisory Council on Global Change

 WCED World Commission on Environment and Development

 WCD World Commission on Dams

 WCMC UNEP World Conservation Monitoring Center

 WCP  World Climate Programme

 WCS World Conservation Strategy

 WDPA  World Database on Protected Areas

 WEEE Waste of electronic and electrical equipment

 WEF World Economic Forum

 WEI   Water Exploitation Index

 WF Water Footprint

 WFN Water Footprint Network

 WFP World Food Programme

 WGP-AS Water Governance Program in the Arab States

 WHO World Health Organization

 WMO World Meteorological Organization

 WNA World Nuclear Association

 Wp Watt-peak

 WRI World Resources Institute

 WSSCC Water Supply and Sanitation Collaborative Council

 WSSD World Summit on Sustainable Development

 WTO World Trade Organization

 WTTC World Travel and Tourism Council

 WWAP World Water Assessment Programme

 WWC World Water Council

 WWF World Wide Fund for Nature

 WUA  water user association

 WWAP  World Water Assessment Program

 WWF  World Water Forum

 WWI  First World War

 WWII  Second World War
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تـقـرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية  2012

املنتدى العربي للبيئة والتنمية 

)اأفد( هو منظمة دولية غري 

حكومية ال تتوخى الربح، 

يلتقي فيها قطاع االأعمال 

مع اخلرباء وهيئات املجتمع 

املدين واالإعالم، لت�شجيع 

�شيا�شات وبرامج بيئية فاعلة 

عرب املنطقة العربية. بعد 

تاأ�شي�س املنتدى يف بريوت عام 

2006، ح�شل على االإمتيازات 

واحل�شانات كمنظمة دولية غري  

حكومية، ومتت دعوته كع�شو 

مراقب يف برنامج االأمم املتحدة 

للبيئة وجامعة الدول العربية. 

املنتج الرئي�شي للمنتدى هو 

تقرير �شنوي خمت�س عن 

البيئة العربية، يتابع التطورات 

ويحّللها كما يقرتح �شيا�شات 

بديلة وتدابري عملية للمعاجلة. 

ومن مبادرات املنتدى االأخرى 

برنامج امل�شوؤولية البيئية 

لقطاع االأعمال، وبناء قدرات 

هيئات املجتمع االأهلي، 

والتوعية والرتبية البيئية.

»خيارات البقاء« هو اخلام�س يف �صل�صلة التقارير ال�صنوية التي ي�صدرها املنتدى 

العربي للبيئة والتنمية )اأفد( حول و�صع البيئة العربية. يتفح�س هذا التقرير خيارات 

اال�صتدامة يف البلدان العربية، ا�صتنادًا اىل حجم الطلب على املوارد الطبيعية مقارنة 

مع االمدادات املتجددة املتوافرة.

الهدف الرئي�صي من تقارير »اأفد« ال�صنوية هو الت�صجيع على ا�صتخدام العلم كاأ�صا�س 

لتحديد اخليارات ال�صيا�صية و�صنع القرار يف الدول العربية. ويف هذا ترجمة ملهمة 

املنتدى العربي للبيئة والتنمية، التي هي »دعم ال�صيا�صات والربامج البيئية ال�صرورية 

لتنمية العامل العربي، ا�صتنادًا اىل العلم والتوعية«. وقد اأ�صدر املنتدى اأربعة تقارير يف 

هذه ال�صل�صلة: البيئة العربية وحتديات امل�صتقبل )2008(، اأثر تغري املناخ على البلدان 

العربية )2009(، املياه: ادارة م�صتدامة ملورد متناق�س )2010(، االقت�صاد االأخ�صر يف 

عامل عربي متغري )2011(.

ياأتي التقرير احلايل كاإ�صافة منطقية اىل ما �صبقه، اإذ يبحث يف امل�صارات املمكنة 

لتحقيق اال�صتدامة، ا�صتنادًا اإىل حمدوديات النظم الطبيعية. وقد اأوكل املنتدى اىل 

�صبكة الب�صمة البيئية العاملية، الرائدة يف هذا املجال على م�صتوى العامل، اإعداد اأطل�س 

للب�صمة البيئية واملوارد يف العامل العربي، با�صتخدام اأحدث البيانات املتاحة، ليكون 

اأ�صا�صًا يبني عليه حتليله. ويغطي االأطل�س البلدان الـ22 االأع�صاء يف جامعة الدول 

العربية، وذلك على م�صتوى املنطقة كلها واملجموعات االإقليمية وكل بلد على حدة.

وقد اأظهرت النتائج اأن طلب البلدان العربية على منتجات الطبيعة وخدماتها تبلغ 

�صعفي ما ميكن االأنظمة الطبيعية يف هذه البلدان اأن توفره من موارد متجددة. هذا 

اخللل بني االمدادات املحلية والطلب على املوارد ي�صكل تهديدًا لفر�س النمو ونوعية 

احلياة يف امل�صتقبل.

ا�صتنادًا اىل اأرقام االأطل�س، والنتائج التي تو�صلت اليها تقارير املنتدى ال�صابقة، قامت 

جمموعة من اخلرباء بتحليل م�صتفي�س، يتجاوز �صرد االأرقام التي توؤكد التدهور 

ليقرتح م�صارات بديلة للتنمية بروح اإيجابية. واإذ يركز التحليل على حتديات االأمن 

الغذائي واملياه والطاقة، يتطرق اىل عوامل اأخرى موؤثرة مثل النمو ال�صكاين واأمناط 

االنتاج واال�صتهالك.

يقرتح التقرير التعاون االإقليمي واالإدارة الر�صيدة للموارد كخيارين اأ�صا�صيني للبقاء، 

يف منطقة تتميز بتفاوت كبري يف الب�صمة البيئية واملوارد الطبيعية وم�صتويات الدخل. 

  االأمن الغذائي واال�صتدامة الزراعية

 خيارات الطاقة امل�صتدامة

 خيارات ال�صكان واال�صتهالك واال�صتدامة

  اأطل�س الب�صمة البيئية واملوارد الطبيعية يف البلدان العربية

�شبكة الب�شمة البيئية العاملية

�صبكة الب�صمة البيئية العاملية هي موؤ�ص�صة 

اأبحاث م�صتقلة تاأ�ص�صت عام 2003، 

وتهدف اىل خلق م�صتقبل يعي�س فيه 

جميع الب�صر حياة كرمية �صمن االإمكانات 

التي يوفرها كوكب االأر�س. وتقدم �صبكة 

الب�صمة البيئية العاملية و�صائل وبرامج 

ت�صاعد البلدان على االزدهار يف عامل 

حمدود املوارد. وي�صتخدم �صانعو القرار 

ح�صاب الب�صمة البيئية، اأكرث من اأي وقت 

م�صى، الإدارة راأ�صمالهم االإيكولوجي االآن 

ويف امل�صتقبل.
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