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تمهيد

اأ�شبحت التقارير ال�شنوية عن و�شع البيئة العربية، التي ي�شدرها املنتدى العربي للبيئة والتنمية 
وقد  العربية.  البيئية  ال�شيا�شات  يف  الإ�شالحات  وحمركًا  للمعلومات  رئي�شيًا  مرجعًا  )اأفد(، 
يلعب  لال�ستهالك  مالئمة  اأمناط  اعتماد  اأن  اإلى  االآن  حتى  �سدرت  التي  ال�سبعة  التقارير  خل�ست 
بني  املرتابطة  العالقة  التقارير  هذه  اأظهرت  كما  البيئية.  االإدارة  خطط  اإجناح  يف  حموريًا  دورًا 
ر املعاجلة بزيادة االإنتاج ال  الطاقة واملياه والغذاء، خا�شة مع تعاظم تاأثريات تغري املناخ. لكن ح�شْ
املظلمة.  القرى  جميع  اإلى  االإنارة  يو�شل  ولن  للعط�شى،  املياه  وتاأمني  اجلياع  حاجات  ل�شد  يكفي 
"اأفد"  اأن االكتفاء ببناء املزيد من املطامر واملحارق لن يحل م�شكلة النفايات. وقد وجد تقرير  كما 
عام 2011 حول االقت�شاد االأخ�شر اأن تعزيز الكفاءة هو اأقل كلفة بكثري من زيادة كميات االإنتاج. 
ي�ستدعي  لال�ستمرار  قابل  حل  واأي  امل�سكلة،  اأ�سا�س  يف  تكمن  املالئمة  غري  اال�ستهالكية  فاالأمناط 

تغيريًا جذريًا يف طريقة ا�شتهالكنا للموارد واإنتاجنا للنفايات.

وتخفيف  والغذاء،  واملياه  الطاقة  توزيع  وعدالة  الكفاءة  حت�شني  اأهمية  تكرارًا  "اأفد"  تقارير  اأكدت 
الب�شمة  اأطل�ض  اأظهر  وقد  حتمله.  الطبيعية  لالأنظمة  ميكن  ملا  حدودًا  هناك  اأن  باعتبار  النفايات، 
التي  املوارد  كمية  �شعفي  ت�شتهلك  العربية  البلدان  اأن   2012 عام  "اأفد"  اأ�شدره  الذي  البيئية 
حول  الثامن  ال�شنوي  التقرير  ي�شدر  االأ�شباب  لهذه  اإنتاجها.  اإعادة  الطبيعية  الأنظمتها  ميكن 
تعديل  م�شاهمة  لبحث  العربية"،  البلدان  يف  للموارد  اأف�شل  اإدارة  اأجل  من  امل�شتدام  "اال�شتهالك 
هذا  وياأتي  امل�شتدامة.  التنمية  حتقيق  اإلى  و�شواًل  للبيئة،  اأف�شل  اإدارة  يف  اال�شتهالكية  العادات 
منها   12 الهدف  ين�ض  التي  امل�شتدامة،  التنمية  الأهداف  العامل  زعماء  اإقرار  مع  متزامنًا  التقرير 

"االلتزام باأمناط اال�ستهالك واالإنتاج امل�ستدامة". على 

�شاهم االزدياد املت�شارع يف ال�شكان والهجرة من االأرياف اإلى املدن ودعم اأ�شعار ال�شلع واخلدمات 
من  وغريها  والغذاء،  واملياه  الطاقة  على  للطلب  م�شبوق  غري  ازدياد  يف  املا�شية،  العقود  خالل 
اأمناط اال�ستهالك يف معظم  العربية. وقد �سهدت  املوارد الطبيعية املعر�سة للن�سوب يف املنطقة 
ثقافية  وعوامل  التكنولوجي  والتطور  االقت�شادي  النمو  يدفعها  حادة،  ات  تغريرّ العربية  البلدان 
والعمل  اال�شتجمام  ورحالت  الطرقات،  على  يزداد  اخلا�شة  ال�شيارات  عدد  متعددة.  واجتماعية 
االأجهزة  ا�شتخدام  نطاق  ويتو�شع  النا�ض،  من  اأو�شع  �شرائح  وتعم  تت�شارع  النقل  و�شائل  بجميع 
ال�شرائح  وبني  العربية  البلدان  بني  كبري  متايز  هذا  ويرافق  وال�شخ�شية.  املنزلية  الكهربائية 
االجتماعية و�سكان املدن واالأرياف داخل كل بلد يف اأمناط اال�ستهالك وم�ستوياته. وكما اأن هدر 
كفاح  اأي�سًا  اأ�سبابه  فمن  لالأغنياء،  املفرط  اال�ستهالك  م�ستوى  ب�سبب  يح�سل  قد  الطبيعية  املوارد 

الفقراء من اأجـل البقاء عن طريق اال�شتنزاف غري الر�شيد للموارد.

من  مزيج  مع  ترتافق  والتوعية،  الرتبية  يف  حثيثة  جهودًا  اال�شتهالكية  العادات  تغيري  يتطلب 
ال�شيا�شات احلكومية وا�شرتاتيجيات قطاع االأعمال ومبادرات املجتمع املدين واالأكادميي وو�شائل 
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خفف  اإذا  التنفيذ.  مو�شع  ال�شيا�شات  لو�شع  االأ�شا�ض  يبقى  امل�شتهلكني  قبول  اأن  غري  االإعالم. 
للفرد  كيلوغرامًا   17 من  املئة،  يف   25 احلمراء   اللحوم  ا�شتهالك  معدل  مثاًل،  العربي،  املواطن 
اأن انتاج كيلوغرام واحد من  27 بليون مرت مكعب من املياه، على اعتبار  يف ال�شنة، ميكن توفري 
650 مليون  16 مرتًا  مكعبًا  من املياه. ومع زيادة عدد �شكان البلدان العربية اإلى   اللحم يتطلب 

45 بليون مرت مكعب �شنويًا.   2050،  ي�شل التوفري اإلى  ن�شمة �شنة 

ومن اأجل معرفة كيف ينظر النا�س اإلى اأمناط اال�ستهالك واإلى اأي مدى هم على ا�ستعداد لتبديل 
بلدًا   22 من  م�شارك  األف   31 ا�شتقطب  العام،  للراأي  مو�شعًا  ا�شتطالعًا  "اأفد"  اأجرى  عاداتهم، 
الكهرباء  لقاء  اأكرث  يدفع  لكي  ا�شتعداد  على  العربي  اجلمهور  اأن  اال�شتطالع  وجد  وقد  عربيًا. 
والوقود واملاء، ولتغيري عاداته اال�شتهالكية، اذا كان هذا ي�شاهم يف رعاية املوارد وحماية البيئة. 
80 يف املئة عن قبولها بتغيري يف العادات الغذائية واأ�شناف الطعام،  وقد عربت اأكرثية جتاوزت 
هي  التي  والفاكهة،  اخل�شار  ا�شتهالك  وزيادة  وال�شمك،  بالدجاج  االأحمر  اللحم  ا�شتبدال  مثل 
اأف�سل للبيئة وال�سحة معًا، �سرط توفري االأ�سناف البديلة بكميات كافية واأ�سعار منا�سبة. واأظهر 
اال�شتطالع اهتمامًا متزايدًا بكفاءة الطاقة، اإذ قال اأكرث من الن�شف اإن م�شتوى ا�شتهالك الكهرباء 
اأن  والالفت  لل�سيارة.  اأو  املنزلية  لالأجهزة  اختيارهم  يحكم  الذي  االأ�سا�سي  ال�سرط  هو  والوقود 
فيه  مبا  تقوم  ال  احلكومات  اأن  تعتقد  البلدان،  بع�ض  يف  املئة  يف   99 الى  و�شلت  كبرية،  غالبية 
الكفاية ملعاجلة امل�شاكل البيئية، واأن و�شع البيئة يف بلدانها تدهور خالل ال�شنني الع�شر االأخرية.

وقد وجد التقرير اأن الدعم غري املتوازن الأ�سعار املاء والطاقة والغذاء ي�سجع على اأمناط ا�ستهالكية 
تت�شم بالتبذير والهدر. لكن هذا ال ي�شاعد بال�شرورة على تخفيف العبء عن الفقراء، اإذ اأن 90 يف 
اإلى االأغنياء. لكن هناك اجتاهًا وا�شحًا الى تغيري هذا النمط، بحيث  اأموال الدعم تذهب  املئة من 
بداأت �شت دول عربية تطبيق اإجراءات اإ�شالحية لنظام دعم االأ�شعار خالل ال�شنتني املا�شيتني. 
الغذائي  واالأمن  والطاقة  املياه  حول  تقاريره  يف  خ�شو�شًا  املجال،  هذا  يف  �شباقًا  "اأفد"  وكان 
وا�شتبداله  للدعم،  التدريجي  االإلغاء  تو�شياتها  اأولويات  يف  و�شعت  التي  االأخ�شر،  واالقت�شاد 

بتقدميات اجتماعية، خ�شو�شًا يف جماالت التعليم وال�شحة واالأجور العادلة والتقاعد.

ي�شكر املنتدى العربي للبيئة والتنمية )اأفد( جميع الذين دعموا اإنتاج هذا التقرير وتنظيم املوؤمتر 
للتنمية،  االإ�شالمي  البنك  – اأبوظبي،  البيئة  هيئة  ال�شريكة:  املوؤ�ش�شات  خا�شة  الثامن،  ال�شنوي 
منظمة  )ا�سكوا(،  اآ�سيا  لغرب  واالجتماعية  االقت�سادية  اللجنة  العلمي،  للتقدم  الكويت  موؤ�س�سة 
برنامج  العربية،  االقت�شادية  للتنمية  الكويتي  ال�شندوق  )فاو(،  والزراعة  لالأغذية  املتحدة  االأمم 
اأك�شفورد  معهد  املتو�شط،  يف  املتقدمة  الزراعية  لالأبحاث  الدويل  املركز  للبيئة،  املتحدة  االأمم 
من  ال�شركاء  وجميع  العربي،  اخلليج  جامعة  بريوت،  يف  االأمريكية  اجلامعة  الطاقة،  لدرا�شات 

القطاع اخلا�ض وو�شائل االإعالم.

"اأفد" اأن ي�شاعد تقريره حول اال�شتهالك امل�شتدام الدول العربية على اعتماد  ويف املح�شلة، ياأمل 
عاداتهم  تغيري  على  النا�ض  وت�شجع  الطبيعية،  للموارد  اأف�شل  اإدارة  اإلى  تف�شي  مالئمة  �شيا�شات 

الهدر. وتخفيف  الكفاءة  لتعزيز  اال�شتهالكية 

بريوت، 16 ت�رشين الثاين )نوفمرب(  2015

جنيب �صعب
االأمني العام

املنتدى العربي للبيئة والتنمية
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I.    ملحة عـامة

والإنتاج  لال�ستهالك  الإقليمية  العربية  ال�سرتاتيجية   2009 يف  العربية  الدول  جامعة  تبنت 
رت  امل�ستداَمني )SCP(. وكانت من بني ال�سرتاتيجيات الإقليمية الأولى من نوعها التي ُطوِّ
ال�ستهالك  حول   )10YFP( للربامج  الع�سر  ال�سنوات  اإطار  تبنت  التي   »20+ »ريو  قمة  قبل 
املنطقة  تقّدمت  لذلك،  ونتيجة  نريده«.  الذي  »امل�ستقبل  وثيقة  �سمن  امل�ستداَمني،  والإنتاج 
الع�سر  ال�سنوات  اإطار  لتطبيق  طريق  خريطة  تطور  منطقة  اأول  واأ�سبحت  الأمام  اإلى  العربية 
حزيران  يف  الإقليمي  امل�ستوى  عند  وتتبناها  امل�ستداَمني  والإنتاج  ال�ستهالك  حول  للربامج 
)يونيو( 2013. لكن كما هي احلال يف غالبية ال�سرتاتيجيات العربية، فاإن خريطة الطريق 
التطبيق  عن  تكونان  ما  اأبعد  هما  امل�ستداَمني  والإنتاج  لال�ستهالك  الإقليمية  وال�سرتاتيجية 
على امل�ستويات الوطنية. فتطوير ا�سرتاتيجيات ال�ستهالك والإنتاج امل�ستداَمني وتطبيقها يف 

غالبية البلدان العربية ل يزالن متاأّخَرين.

ت�سمل حمددات الطلب على الطاقة واملياه والغذاء يف املنطقة العربية ال�سياقات الجتماعية – 
ر )احل�سرنة(، و�سح املوارد  القت�سادية، وم�ستويات التنمية، والنمو ال�سكاين، ومعدل التح�سّ
املائية، والظروف املناخية القا�سية، و�سيا�سات الت�سعري. لكن املنطقة متغايرة حقًا على �سعيد 
وت�سمل  الدخل.  من  الفرد  ون�سيب  التنمية،  وم�ستوى  القت�سادية،  ـ  الجتماعية  ال�سياقات 
اإلى  املوجهة  احلكومية  ال�سيا�سات  الطلب  م�ستوى  تغريات  يف  ت�ساهم  التي  الأخرى  العوامل 
العر�ض وغياب اإدارة الطلب. لذلك ثمة تفاوتات كبرية يف ا�ستهالك الفرد للطاقة واملياه والغذاء 

بني البلدان العربية وفق الختالفات يف العوامل املذكورة.

خالل العقود الثالثة املا�سية، ازداد الطلب على املياه والطاقة يف البلدان العربية كلها ب�سكل 
ال�سكـاين واحل�سـري، وحت�سينات يف امل�ستوى املعي�سي، وتغريات  النمـو  كـبري نتيجة لزيادة 
الغـذائي.  الذاتي  االكتفـاء  زيادة  اإلى  االآيلة  واجلهود  الت�سنيعية،  والتنمية  احلياة،  اأمناط  يف 
ر  التح�سّ فاإن  العامل،  يف  رًا  حت�سّ املناطق  اأكرث  بني  من  هي  العربية  املنطقة  غالبية  اأن  ومبا 
احلياة  اأمناط  يف  التغريات  ب�سبب  والغذاء  وامليـاه  الطاقـة  على  للطلب  اآخر  قـوي  دافـع  هو 

وال�سلوكيات ال�ستهالكية.

ويختلف  العامل.  يف  الطاقة  على  الطلب  مراكز  اأبرز  اأحد  العربية  املنطقة  جعلت  العوامل  هذه 
)البلدان  املرتفع  الدخل  ذات  املجموعة  بني  كبري  ب�سكل  الطاقة  ا�ستهالك  من  الفرد  ن�سيب 
للنفط(.  املنتجة  غري  )البلدان  واملنخف�ض  املتو�سط  الدخل  ذات  واملجموعة  للطاقة(  املنتجة 
وهو   ،)toe( النفطي  املكافئ  من  طن   38.6 يبلغ  قطر  يف  الطاقة  ا�ستهالك  من  الفرد  فن�سيب 
الأعلى يف البلدان العربية وي�ساوي 20 مرة املتو�سط العاملي )1.9 طن من املكافئ النفطي(. 
نحو  العربية،  املنطقة  يف  الأعلى  وهو  الكويت،  يف  الكهرباء  ا�ستهالك  من  الفرد  ن�سيب  ويبلغ 
�سبعة اأ�سعاف املتو�سط العربي وخم�سة اأ�سعاف املتو�سط العاملي، وي�ستهلك املواطن الكويتي 

ما قد ت�ستهلكه 13 اأ�سرة �سودانية يتاألف كل منها من خم�سة اأ�سخا�ض.

يك�سف ا�ستطالع املنتدى العربي للبيئة والتنمية )اأفد( حول ال�ستهالك امل�ستدام، اإلى حد ما، 
الآثار التي تفر�سها ال�سيا�سات احلكومية لكفاءة الطاقة على القرارات ال�سرائية للم�ستهلكني. 
املعدات  �سراء  لدى  معيارًا  الكهرباء  ا�ستهالك  امل�ساركني  من  فقط  املئة  يف   42 اعترب  فقد 
لت اأدنى ن�سبة مئوية للذين ي�سرتون املعدات الكهربائية وفق الكفاءة يف قطر  جِّ الكهربائية. و�سُ
)9 يف املئة(، والأعلى يف تون�ض )57 يف املئة( والأردن )56 يف املئة(. وتعك�ض هذه النتائج 
الكهربائية.  املعدات  اإلى  بالن�سبة  الطاقة  لكفاءة  دنيا  معايري  احلكومات  تبني  اأهمية  بو�سوح 
حني  ح�سابهم  يف  الوقود  ا�ستهالك  ال�ستطالع  يف  امل�ساركني  من  املئة  يف   46 ياأخذ  كذلك 
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العوامل  بال�سيارات  اخلا�سة  والطرازات  التجارية  العالمات  وكانت  جديدة.  �سيارة  ي�سرتون 
واأ�سعار  مرتفعة  مداخيل  ذات  )بلدان  اخلليجي  التعاون  جمل�س  بلدان  يف  الرئي�سية  ال�سرائية 
متدنية جدًا للوقود(، اإذ ركز عليها اأكرث من 50 يف املئة من جمموع امل�ساركني. وهيمنت كفاءة 
واملغرب  وم�سر  الأردن  يف  �سيارة  �سراء  لدى  الرئي�سيني  العاملني  باعتبارهما  وال�سعر  الوقود 
�سعيد  على  لكفاءتها  ال�سيارة  ينتقون  للذين  الأعلى  الن�سبة  وكانت  وتون�س.  والعراق  ولبنان 
الوقود يف الأردن )72 يف املئة(، والأدنى يف ال�سعودية )17 يف املئة( وقطر )16 يف املئة(، 
نتائج  وتبنينّ  الوقود.  واأ�سعار  ال�سيارات  �سراء  قرارات  بني  وا�سحة  مبا�سرة  عالقة  اإلى  ي�سري  ما 
البلدان  يف  يتو�سع   )LEDو  CFL )مثل  بالطاقة  مقت�سدة  م�سابيح  ا�ستخدام  اأن  ال�ستطالع 
اأو�سع  نطاق  على  توافرها  اإلى  يوؤ�سر  وهذا  امل�ساركني.  من  املئة  يف   85 ي�ستخدمها  اإذ  العربية، 
و�سهولة الو�سول اإليها بف�سل احلوافز احلكومية. و�سجلت ال�سعودية وقطر م�ستويات متدنية 
للكهرباء.  جدًا  املدعومة  الأ�سعار  ب�سبب  املئة(  يف   35( امل�سابيح  لهذه  املنزيل  ال�ستخدام  من 
يف املقابل، جاء امل�ستوى العايل لخرتاق امل�سابيح الكفوءة من الأردن و�سورية )95 يف املئة( 
وم�سر )94 يف املئة( ولبنان )91 يف املئة(. فمعظم هذه البلدان طبقت خالل ال�سنوات القليلة 

املا�سية مبادرات حلفظ الطاقة �سملت اإ�سالح الأ�سعار.

ن�سيب  م�ستوى  لكن  املياه.  �سعيد  على  اإجهادًا  العامل  مناطق  اأكرث  من  العربية  املنطقة  وُتَعد 
املياه.  على  املفرط  البلدي/املنزيل  الطلب  عزز  البلدان  من  كثري  يف  اال�ستهالك  من  الفرد 
وُتَعد الر�سوم املائية البلدية يف غالبية البلدان العربية متدنية، ما ال يقّدم اأي حافز للم�ستهلك 
لالقت�ساد باملياه. كذلك يبدو اأن ن�سيب الفرد من اال�ستهالك املائي البلدي يرتبط يف �سكل وثيق 
مب�ستويات الدخل اخلا�سة بالبلدان، فبلدان جمل�س التعاون اخلليجي العالية الدخل ت�ستهلك 
كميات اأكرب بكثري من املياه مقارنة ببلدان اأخرى. وك�سفت نتائج ا�ستطالع »اأفد« اأن 6 يف املئة 
املفرط،  املائي  لال�ستهالك  الرئي�سي  ال�سبب  املنخف�سة  التعرفات  يعتربون  امل�ساركني  من  فقط 
اجتماعية  منافع  مقابل  يف  ا�ستهالكهم  لقاء  اأعلى  تعرفات  لدفع  م�ستعدون  املئة  يف   77 لكن 
اأف�سل. لذلك يجب اإعادة النظر يف خماوف احلكومات من ت�سعري املياه يف حال التفكري بتقدمي 

نة. منافع اجتماعية حم�سَّ

�سح  حقائق  يعون  »اأفد«  ا�ستطـالع  يف  امل�ساركني  من  املئة  يف   72 اأن  الهتمـام  يثري  ومما 
اأي�سًا.  عاٍل  املائي  اال�ستهالك  من  الفـرد  ن�سيب  اأن  يعون  املئة  يف   77 واأن  املنطقة،  يف  املياه 
وللمفارقة، يف البلدان حيث ن�سيب الفـرد من اال�ستهالك املائي هو االأعلى، تبني اأن امل�ساركني 
وعلى  الكويت(.  يف  املئة  يف  و90  الإمارات  يف  املئة  يف   92( امل�ستوى  عايل  وعيًا  ميلكون 
الفرد  لن�سيب  العالية  امل�ستويات  يعون  الإمارات  يف  امل�ساركني  من  املئة  يف   90 اأن  رغم 
باملياه  مقت�سدة  معدات  ي�ستخدمون  اأنهم  فقط  منهم  املئة  يف   50 اأفاد  املائي،  اال�ستهالك  من 
اأ�سبابها، فهل تتعلق بتوافر هذه املعدات يف ال�سوق،  اأ�سئلة حول  يف منازلهم. وتثري النتيجة 
اأو بغياب الوعي بتوافرها، اأو باجلوانب القت�سادية ل�ستخدامها، اأو مبزيج من ذلك كله، الأمر 
الذي يتطلب مزيدًا من البحث. وتبنّي هذه النتائج اأي�سًا اأن الوعي العام ال يكفي لتغيري العادات 
الطلب  بجانب  تتعلق  مبادرات  خالل  من  احلكومية  التدخالت  من  منا�س  ول  ال�ستهالكية. 

ل�ستكمال الوعي العام.

وفيما تعتمد بلدان عربية كثرية ب�سدة على واردات الغذاء، تقع م�ستويات ا�ستهالك الغذاء عمومًا 
املتزايدة  الرفاهية  وُتعترَب  يوميًا(.  لل�سخ�س  حرارية  �سعرة  )األف  الأعلى  املتو�سط  النطاق  يف 
ت�سهد  لذلك  املنطقة.  يف  اال�ستهالك  عادات  يف  وللتغريات  الغذاء  على  للطلب  الرئي�سي  الدافع 
مو�سمية  االأكرث  التقليدي  الغذائي  النظام  عن  باالبتعاد  يّت�سم  التغذية  يف  حتّواًل  العربية  البلدان 
واالأكرث تنوعًا، الغني باحلبوب الكاملة والفواكه واخل�سر، اإلى نظام غذائي »غربي« غني باحلبوب 
املكررة والربوتني احليواين وال�سحوم وال�سكر وامللح. وعلى رغم اأن معدل نق�ص التغذية ونق�ص 
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الوزن، خ�سو�سًا  بني الأطفال الـذين تقـل اأعمارهم عن خم�ض �سنوات، يرتاجع يف بع�ض البلدان 
املنقولة  غري  والأمرا�ض  وال�سمنة  الوزن  زيادة  انت�سـار  يف  موازية  كبرية  زيادة  ح�سلت  العربية، 

املرتبطة بالنظام الغذائي مثل ال�سكري واأمرا�ض القلب وال�سرايني وال�سرطانات.

توؤثر  التي  الأغذية  على  اأمثلة  اأي�سـًا  العربي  الغذائي  النظام  يف  كثرية  �سارة  مكونات  وُتعترَب 
�سلبًا يف ا�ستدامة النظام احلايل لالإنتاج الغذائي، وتوؤثر بالتايل يف اأمن الغـذاء والتغذية. مثاًل، 
ُي�ستهَلك اللحم االأحمـر باإفراط حاليـًا مع اآثار �سلبيـة على ال�سحة الب�سريـة وعلى ا�ستدامة النظام 
اإمكان  رغم  على  الالزم،  من  باأقل  ُت�ستهَلك  حمائية  اأغذية  والدواجن  الأ�سماك  فيما  الغذائي، 
اإنتاجها ب�سكل م�ستدام، وبتاأثري اأقل على البيئة. لذلك فتغيري العادات الغذائية م�ساألة حا�سمة، 
ِئل العرب امل�ساركون يف ال�ستطالع عن  ت�سمل قيمًا وتقاليد اجتماعية وثقافية معقدة. وحني �سُ
اإيجابية  الإجابات  كانت  العامة،  ال�سحة  اأو  البيئة  حلماية  الغذائية  عاداتهم  لتغيري  ا�ستعدادهم 
ب�سكل مفاجئ، فقـد عرّب 84 يف املئة عن ا�ستعـدادهم لذلك من اأجـل حماية البيئة، فيما وافقت 
99 يف املئة على الأمر من اأجل حماية ال�سحة، كمكافحة ال�سمنة وال�سكري  ن�سبة مذهلة بلغت 
وال�سحوم. لذلك فاإن مقاربة جيدة لتعزيز التغيري االإيجابي يف اأمناط ا�ستهالك الغذاء يف املنطقة 

تتمثل يف زيادة التاأكيد على املنافع ال�سحية، فالراأي العام يتقبلها يف �سكل اأ�سهل.

اإذا خفف املواطن العربي، مثاًل، معدل ا�ستهالك اللحوم احلمراء  25 يف املئة، من 17 كيلوغرامًا 
للفرد يف ال�سنة، ميكن توفري 27 بليون مرت مكعب من املياه، على اعتبار اأن انتاج كيلوغرام واحد 
 650 اإلى   العربية  البلدان  �سكان  عدد  زيادة  ومع  املياه.  من  مكعبًا  مرتًا    16 يتطلب  اللحم  من 

مليون ن�سمة �سنة 2050،  ي�سل التوفري اإلى 45 بليون مرت مكعب �سنويًا.  

ب�سكل  ورمبا  العربية،  املنطقة  يف  وثيق  ب�سكل  الغذائي  والأمن  الطاقة  واأمن  املائي  الأمن  يرتبط 
بالطاقة  غنية  باأنها  معروفـة  العربية  فاملنطقة  العامل.  يف  اأخرى  منطقة  باأي  مقارنة  اأوثق 
اأكرث مناطق العامل عر�سـة لتغري املناخ من اجلهتني  وتعاين �سحًا مائيًا ونق�سًا غذائيًا، وهي من 
القت�سادية والبيئية. وهذا ي�ستدعي تطبيق مقاربة التالزم )NEXUS( يف اإدارة املوارد احليوية 
ا�ستخدام  يف  بالتغريات  غالبًا  املدفوع  املناخ،  تغري  ُيعترَب  كذلك  والغذاء.  واملياه  الطاقة  الثالثة: 
اإ�سافيًا قد يفاقم الو�سع ال�سحيح للموارد الطبيعية. وبوجود  الطاقة وا�ستخدام الأرا�سي، حتديًا 
ممار�سات  جانب  اإلى  �سحيحة،  مائية  وموارد  القاحلة  و�سبه  القاحلة  الأرا�سي  من  عالية  ن�سبة 
زراعية �سيئة وغري م�ستدامة يف بع�ض احلالت، تواجه املنطقة العربية حتدي �سح الغذاء. ويف 
�سوء حمدودية  الأرا�سي الزراعية يف املنطقة، ونظرًا اإلى اأن الزراعة البعلية هي املمار�سة ال�سائدة، 
خ�سو�سًا   املناخ،  تغري  لتاأثريات  جدًا  معر�سة  الزراعية  وحاجاتها  للمنطقة  الغذائية  املوارد  ُتعترَب 
الأحداث املناخية القا�سية مثل موجات اجلفاف والفي�سانات التي ازدادت ب�سكل لفت يف املنطقة.

يف  التن�سيق  �سرورة  يفر�ض  املناخي  والتغري  والغذاء  واملياه  الطاقة  بني  القوي  التالزم  هذا 
اأ�سباب تغري املناخ والتكيف معه. لذلك  ال�سيا�سات، خ�سو�سًا يف ما يخ�ض التخفيف من  و�سع 
التفا�سالت  من  تخفف  مقاربة  اإلى  اإفراديًا،  ال�سيا�سات  لو�سع  التقليدي  النهج  عن  التحول  يجب 
والت�سويات وتخلق تاآزرًا عرب القطاعات. هذا التطور اجلديد اأوجد فر�سًا غري م�سبوقة لتغيريات 
كذلك  والجتماعية.  والتقنية  واملوؤ�س�سية  القت�سادية  النظم  خمتلف  يف  ال�سيا�سات  يف  جذرية 
�سعيد  على  العربية  املنطقة  يف  احلقيقي  التعاون  يف  نق�ض  اأو  �سعف  بوجود  الإقرار  املهم  من 
ال�سيا�سات وال�سرتاتيجيات املتعلقة باملياه والأرا�سي الزراعية والطاقة وتغري املناخ. فال�سيا�سات 
بني  جمزاأة  تبقى  العربية،  املنطقة  يف  الأولى  مراحلها  يف  تزال  ل  التي  املناخ،  بتغري  اخلا�سة 

الكيانات املختلفة.

خمتلفة.  لأ�سباب  والغذاء  واملياه  الطاقة  اأ�سعار  دعم  من  طويل  تاريخ  العربية  البلدان  لغالبية 
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ولطاملا كان دعم الطاقة عقبة رئي�سية اأمام تعزيز كفاءة الطاقة واخليارات الأخرى ل�ستدامتها. 
ودينية  ثقافية  اعتبارات  ب�سبب  العربية  البلدان  معظم  يف  خالفية  م�ساألة  املياه  ت�سعري  وكان 
من  املئة  يف   35 نحو  العربية  املنطقة  يف  املياه  على  املفرو�ض  ال�سعر  معدل  يبلغ  مثاًل،  متناقلة. 
10 يف املئة فقط. لكن و�سع �سيا�سات ت�سعري منا�سبة  كلفة الإنتاج، ويف حالة املياه املحالة يبلغ 
على  معها  التعامل  على  ويحفزهم  للمياه  احلقيقية  القيمة  امل�ستهلكني  اإلى  ينقل  اأن  ميكن 
حتافظ  ذلك،  اإلى  اإ�سافة  ا�ستخدامهم.  وعقلنة  اإنتاجيتهم  زيادة  اإلى  يدفعهم  ما  الأ�سا�ض،  هذا 
اأخرى  وخدمات  و�سلع  غذاء  بتاأمني  الجتماعي  العقد  جتاه  التزاماتها  على  العربية  احلكومات 
متدنية الأ�سعار لل�سكان. والنتيجة اأن الدعم الغذائي ُيعترَب مهمًا يف تعزيز ال�ستقرار ال�سيا�سي.

تبنّي التجربة اأن الدعم يف املنطقة ل يعزز اإل ال�سلوك ال�ستهالكي املبذر، ول ي�ساعد يف التخفيف 
الأغنياء.  اإلى  يذهب  العام  الدعم  من  املئة  يف   90 من  فاأكرث  الفقراء،  يتحمله  الذي  العبء  من 
وتبنّي درا�سة حديثة للبنك الدويل اأن الأ�سر املتدنية الدخل يف تون�ض تتلقى 2 يف املئة فقط من 
دعم الطاقة، فيما تتلقى الأ�سر العالية الدخل نحو 67 يف املئة من دعم البنزين و60 يف املئة من 
ن�سيب  اأن  م�سر،  �سعيد  ريف  يف  الغذاء  دعم  اإلى  بالن�سبة  اأي�سًا،  الدرا�سة  وتبنّي  الديزل.  دعم 
الفرد يف اخُلم�ض الأغنى من ال�سكان يزيد بنحو 48 يف املئة عن ن�سيب الفرد يف اخُلم�ض الأفقر.

وتوؤكد نتائج ا�ستطالع »اأفد« واقع اأن الأغنياء ي�ستفيدون من الدعم اأكـرث من �سواهم يف املنطقة. 
وبّينت اأن كلفة الغذاء ت�سّكل اجلزء الأكرب من دخل الأ�سرة، مقارنة باملياه والطاقة، فهي فاقت 
10 يف املئة بالن�سبة اإلى 62 يف املئة من امل�ساركني يف ال�ستطالع. يف املقابل، ينفق 4 يف املئة 
فقط من امل�ساركني اأكرث من 10 يف املئة من دخل الأ�سرة على املياه والكهرباء. والذين ينفقون 
اخلليجي  التعاون  جمل�ض  بلدان  يف  املقيمون  هم  الأ�سرة  دخل  من  الن�سب  اأقل  الكهرباء  على 
)حيث الدخل الفردي هو الأعلى ودعم الطاقة هو الأكرب(. ولدى ال�سوؤال عن الأ�سباب الرئي�سية 
ال�سبب  هو  الكبري  الدعم  اأن  امل�ساركني  من  فقط  املئة  يف   6 اعترب  واملياه،  الطاقة  كفاءة  لعدم 
اأن مزيجًا من الظروف املناخية القا�سية والدعم وغياب الوعي  43 يف املئة  الرئي�سي، فيما راأى 

العام هو ال�سبب.

يف امل�ساعي الهادفة اإلى عك�ض هذه الجتاهات، لدى البلدان العربية جتارب خمتلفة على �سعيد 
اإ�سالح الأ�سعار. فخالل الفرتة 2013 – 2015، بذلت �ستة بلدان عربية جهودًا لإ�سالح الدعم، 
هي م�سر والأردن وتون�ض وال�سودان واليمن والإمارات. وطبقت اأربعة بلدان، هي املغرب والأردن 
وفق  ل  وُتعدَّ دوريًا  الوقود  اأ�سعار  �سوئها  على  ُتراَجع  الأ�سعار  لتعديل  اآليات  والإمارات،  وتون�ض 
امل�ستويات العاملية لالأ�سواق. ويبنّي موقف مثري لالهتمام يف ا�ستطالع »اأفد«، ي�ستحق النظر فيه 
خالل التخطيط لإ�سالح ت�سعري الطاقة واملياه يف املنطقة، اأن 77 يف املئة من امل�ساركني يوافقون 
مثل  اأكرب،  اجتماعية  مبنافع  تعوي�سهم  جرى  اإن  والطاقة،  املياه  مقابل  يف  اأكرب  مبالغ  دفع  على 
التعليم وال�سمان ال�سحي ونظم تقاعد منا�سبة. لذلك، اإذا ترافقت نظم اإ�سالح الدعم يف املنطقة 
اأداة قوية للحكومات يف  اأن تكون يف الوقت ذاته  العربية مع تدابري تخفيفية منا�سبة، فيمكنها 
ال�سطرابات  اندلع  يف  �ساهمت  التي  جدًا  العميقة  القت�سادية   – الجتماعية  املظامل  معاجلة 

الجتماعية املعروفة با�سم »الربيع العربي«.

وفق  بلد،  كل  يحتاج  امل�ستداَمني،  والإنتاج  ال�ستهالك  اإلى  تدريجيًا  العربية  البلدان  تتحّول  لكي 
نة  املمكِّ وال�سروط  االأولوية  ذات  التدابري  حتديد  اإلى  اخلا�سة،  – االقت�سادية  الجتماعية  ظروفه 
املتكامل  والتخطيط  ال�سليمة،  احلوكمة  ال�سروط  هذه  وت�سمل  التحّول.  هذا  لت�سهيل  ال�سرورية 
لل�سيا�سات، والنظام الت�سريعي ال�سليم، وا�ستخدام اأدوات ت�ستند اإلى ال�سوق، وتطوير القدرات، 
واإتاحة الو�سول اإلى التمويل وال�ستثمارات، والبحوث والتطوير، والوعي الجتماعي، وامل�سرتيات 

احلكومية اخل�سراء.
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 I I.  ال�سياقات الإقليمية لال�ستهالك 
والإنتاج امل�ستداَمني

البيئة  وزارة  عّرفت   ،1994 يف  اأو�سلو«  »ندوة  خالل 
باأنهما  امل�ستداَمني  والإنتاج  ال�ستهالك  الرنوجية 
»ا�ستخدام اخلدمات واملنتجات ذات ال�سلة التي ت�ستجيب 
فيما  اأف�سل  حياة  نوعية  وجتلب  اأ�سا�سيـة  حاجات  اإلى 
تقل�ض ا�ستخدام املوارد الطبيعية واملواد ال�سمية وانبعاثات 
اأو املنتج لكيال  النفايات وامللوثات طوال فرتة حياة اخلدمة 

.)UNEP, 2010( »ت�سر بحاجات اأجيال امل�ستقبل

الأمم  موؤمتر  خالل  الأولى  للمرة  املفهوم  هذا  اإر�ساء  مت 
عام  ُعِقد  الذي   )UNCED( والتنمية  البيئة  حول  املتحدة 
1992 يف ريو دي جانريو. وحدد النتاج الرئي�سي للموؤمتر، 
اأمناط  الرابع  الف�سل  يف   ،»21 القرن  اأعمال  »جدول  وهو 
رئي�سي  ك�سبب  امل�ستداَمني  غري  والإنتاج  ال�ستهالك 
 .)UNCED, 1992( العاملية  للبيئة  امل�ستمر  للتدهور 
امل�ستدامة  للتنمية  العاملية  القمة  يف  �سنني،   10 وبعد 
من  الثالث  الف�سل  تناول  جوهان�سبورغ،  يف   )WSSD(
غري  االأمناط  »تغيري   )IPOI( للتنفيذ  جوهان�سبورغ  خطة 
اإطار  امل�ستدامة لال�ستهالك والإنتاج«. وح�ض على تطوير 
التحّول  لت�سريع   ،)10YFP( للربامج  الع�سر  ال�سنوات 
التنمية  وتعزيز  امل�ستداَمني،  والإنتاج  ال�ستهالك  اإلى 
الجتماعية والقت�سادية �سمن قدرة حتمل النظم البيئية 
البيئي  والتدهور  القت�سادي  النمو  معاجلة  خالل  من 

تعزيز  عرب  منا�سبًا  ذلك  يكون  حني  بينهما  االرتباط  وفك 
الكفاءة وال�ستدامة يف ا�ستخدام املوارد وعمليات الإنتاج، 
 WSSD,( والنفايات  والتلوث  املوارد  تدهور  وتقلي�ض 
عدة  �سملت  عاملية  مبادرة  اأُطِلقت   ،2003 ويف   .)2002
وباعتبارها  مراك�ض«.  »عملية  و�سّميت  معنية  جهات 
ال�ستهالك  تطبيق  يف  التقّدم  لتعزيز  عامليًا  جهدًا 
خطة  دعوة  اإلى  العملية  ا�ستجابت  امل�ستداَمني،  والإنتاج 
الربامج  تطبيق  دعم  خالل  من  للتنفيذ،  جوهان�سبورغ 
والإنتاج  بال�ستهالك  اخلا�سة  وال�سيا�سات  وامل�ساريع 
الع�سر  ال�سنوات  اإطار  بناء  يف  وامل�ساعدة  امل�ستداَمني، 
�سياق  يف  عمل  فرق  �سبع  طوعًا  اأُطِلقت  كذلك  للربامج. 
ال�ستهالك  جمال  يف  اأدوات  تطوير  تدعم  مراك�ض،  عملية 
م�ساريع  وتطبيق  القدرات،  وبناء  امل�ستداَمني،  والإنتاج 
واالأمناط  امل�ستدامة،  املنتجات  مثل  حمددة  جماالت  يف 
امل�ستدامة،  احلكومية  وامل�سرتيات  للحياة،  امل�ستدامة 
امل�ستدام،  والبناء  امل�ستدامة  واملباين  امل�ستدامة،  وال�سياحة 

.)UNEP, 2010( واليرتبية من اأجل ال�ستهالك امل�ستدام

عام  البيئة  عن  امل�سوؤولني  العرب  الوزراء  جمل�ض  ونظم 
خلرباء  اجتماعًا  الإمارات  يف  العني  مدينة  يف   2008
مع  بالتعاون  امل�ستداَمني،  والإنتاج  ال�ستهالك  يف 
لالجتماع  الرئي�سية  الأهداف  وكانت  دولية.  منظمات 
مبادرات  وعر�ض  الرئي�سية،  الإقليمية  الأولويات  حتديد 
املنطقة  يف  امل�ستداَمني  والإنتاج  ال�ستهالك  حول  قائمة 
اإطار  ومناق�سة  مراك�ض،  عملية  يف  وامل�ساهمة  العربية، 
املنطقة  بني  اأكرب  تعاون  وبناء  للربامج،  الع�سر  ال�سنوات 
وال�سركات  التنمية  وكالت  مثل  مراك�ض  عملية  واأطراف 
حت�سري  اإلى  الجتماع  ودعا  احلكومية.  غري  واملنظمات 
والإنتاج  ال�ستهالك  حول  اإقليمية  ا�سرتاتيجية  م�سودة 
عملية  يف  كم�ساهمة  العربية،  املنطقة  يف  امل�ستداَمني 
و�سملت  للربامج.  الع�سر  ال�سنوات  باإطار  املتعلقة  مراك�ض 
اأبرز نتائج الجتماع حتديد الأولويات الإقليمية العربية يف 
�ساأن ال�ستهالك والإنتاج امل�ستداَمني باأنها الآتية: الطاقة، 
الفقر،  على  والق�ساء  الريفية  التنمية  النفايات،  املياه، 
وتتناول  وال�سياحة.  للحياة،  امل�ستدامة  االأمناط  التعليم، 
هذه الأولويات الإقليمية جمموعة من التحديات الرئي�سية 
املياه  �سح  وت�سمل:  العربية  املنطقة  تواجه  التي  للتنمية 
وخ�سوبة االأرا�سي، االأمن الغذائي، االأمناط غري امل�ستدامة 
الوافية  غري  الإدارة  ال�سريع،  ر  التح�سّ لال�ستهالك، 
للنفايات، وال�سرورة امللحة لتعزيز مبادئ واأدوات ال�سياحة 

امل�ستدامة بهدف حفظ اليرتاث الثقايف والطبيعي.

 2009 عام  العربية  الدول  جامعة  تبنت  لذلك،  نتيجة 
والإنتاج  لال�ستهالك  اإقليمية  عربية  ا�سرتاتيجية 
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والإنتاج  ال�ستهالك  مبداأ  »تعزيز  اإلى  تهدف  امل�ستداَمني 
امل�ستداَمني يف املنطقة العربية من خالل ت�سجيع ا�ستخدام 
املنتجات واخلدمات التي ت�سمن حماية البيئة وحفظ املياه 
والطاقة واملوارد الطبيعية الأخرى، فيما ت�ساهم يف الق�ساء 
 .)LAS, 2009( م�ستدام«  حياة  منط  وتعزيز  الفقر  على 
بني  من  الإقليمية  العربية  ال�سرتاتيجية  هذه  وكانت 
رت قبل  ال�سرتاتيجيات الإقليمية الأولى من نوعها التي ُطوِّ
قمة   »ريو +20« التي تبنت اإطار ال�سنوات الع�سر للربامج 
الذي  امل�ستداَمني،  والإنتـاج  ال�ستهـالك  حول   )10YFP(
 »20 »ريـو+  لنتائـج  الرئي�سية  الوثيقة  تبنته  اأن  لبثت  مـا 
و�سّكل  نريد«.  الذي  »امل�ستقبل  عنوان  حملت  والتي 
والإقليمي  الدويل  التعاون  لتح�سني  رئي�سية  خطوة  ذلك 
يف  امل�ستداَمني  والإنتاج  ال�ستهالك  اإلى  التحّول  وت�سريع 

البلدان املتقّدمة والنامية.

وي�ساعد تطبيق ال�ستهالك والإنتاج امل�ستداَمني، كمقاربة 
واحلد  الإجمالية،  التنموية  اخلطط  حتقيق  يف  متكاملة، 
ومتتني  والجتماعية،  والبيئية  القت�سادية  التكاليف  من 
اأبرز  ومن  الفقر.  وتقلي�ض  القت�سادية،  التناف�سية 
والتدهور  االقت�سادي  النمو  بني  االرتباط«  »فك  اأهدافه 
وتوزيعها  ال�سلع  اإنتاج  يف  املوارد  كفاءة  بتعزيز  البيئي، 
واملواد  الطاقة  كثافة  اإبقاء  اإلى  وال�سعي  وا�ستخدامها، 
والتلوث يف عمليات الإنتاج وال�ستهالك كلها �سمن قدرات 
ال�ستهالك  يعزز  كذلك  الطبيعية.  البيئية  النظم  حتمل 
الإدارة  لتح�سني  احلياة«  دورة  »فكر  امل�ستدامان  والإنتاج 
ي�سّرع  احلياة،  دورة  مقاربة  فباعتماد  للموارد.  امل�ستدامة 
كفوء  اقت�ساد  اإلى  التحّول  امل�ستدامان  والإنتاج  ال�ستهالك 
فر�ض  اإلى  والجتماعية  البيئية  التحديات  وحتويل  بيئيًا 
النمو  ارتباط  فك  مع  باليرتافق  والتوظيف،  االأعمال  يف 

القت�سادي بالتدهور البيئي.

التي  الأولى  املنطقة  واأ�سبحت  العربية  املنطقة  تقّدمت 
الع�سر  ال�سنوات  اإطار  لتطبيق  طريق  خريطة  طورت 
على  امل�ستداَمني  والإنتاج  ال�ستهالك  حول  للربامج 
امل�ستوى الإقليمي، وذلك خالل الطاولة امل�ستديـرة العربية 
الرابعة حول ال�ستهالك والإنتـاج امل�ستداَمني يف حزيران 
جمل�ض  تبنى  نف�سه،  العام  وخالل   .2013 )يونيو( 
الوزراء العرب امل�سوؤولني عن البيئة خريطة الطريق. لكن 
فاإن  العربية،  ال�سرتاتيجيات  معظم  يف  احلال  هي  كما 
لال�ستهالك  الإقليمية  وال�سرتاتيجيـة  الطريق  خريطة 
التطبيق  عن  تكونان  ما  اأبعد  هما  امل�ستداَمني  والإنتاج 
والإنتاج  ال�ستهالك  ف�سيا�سات  الوطنية.  امل�ستويات  على 
يف  الوطني  امل�ستوى  على  كذلك  ف  ُتعرَّ ل  امل�ستداَمني 
ا�سرتاتيجيتهما  تطوير  يزال  ول  العربية،  البلدان  معظم 

ال�سيا�سات  هذه  عنا�سر  وبع�ض  متاأخـرًا.  وتطبيقهمـا 
الوطنية  ال�سرتاتيجيات  اأو  التنمية  خطط  يف  ن  مت�سمَّ
مثل  القت�سادية،  ال�ستدامة  حتقيق  ت�ستهدف  التي 
ا�سرتاتيجية التنمية امل�ستدامة يف تون�ض، وروؤية البحرين 
وفق  كثرية،  عربية  بلدان  وتبنت  وغريهما.   ،2030
واملياه  الطاقة  على  تركز  �سيا�سات  اخلا�سة،  ظروفها 
تدعم  مثاًل،  الفقر.  على  والق�ساء  والنفايات  والغذاء 
واملغرب  م�سر  يف  كما  الأنظف،  لالإنتاج  الوطنية  املراكز 
خالل  من  �سناعية  قطاعات  ولبنان،  والأردن  والإمارات 
ا�ستخدام  يف  كفوءة  ممار�سات  حول  معرفة  توليد 
ال�سغرية  املوؤ�س�سات  اإلى  تقنية  م�ساعدة  وتقدمي  املوارد، 
واملتو�سطة. وت�ساهم هذه املراكز يف حت�سني كفاءة املوارد 
اأنظف، وتقدمي م�ساعدة  اإنتاج  اأ�ساليب  من خالل تطبيق 
ون�سر  الوطنيني،  اخلرباء  وتدريب  املوؤ�س�سات،  اإلى  تقنية 
ال�سيا�سات،  حول  والن�سح  التقنية،  ونقل  املعلومات 
فيه.  وال�ستثمار  الأنظف  الإنتاج  تكنولوجيات  وترويج  
العربي  املنتدى  مثل  حكومية،  غري  منظمات  واأدت 
بقاء  من  التاأكد  يف  اأ�سا�سيًا  دورًا  )اأفد(،  والتنمية  للبيئة 
اأعمال  جداول  على  امل�ستداَمني  والإنتاج  ال�ستهالك 
احلكومات والأعمـال. وت�سلط تقارير«اأفد« الرائدة حول 
والقت�ساد  املناخ  وتغري  الغذائي  والأمن  واملياه  الطاقة 
اأولويات  على  ال�سوء  امل�ستدام،  وال�ستهالك  الأخ�سر 
العربية،  املنطقة  يف  امل�ستداَمني  والإنتاج  ال�ستهالك 
الإقليمية  ال�سرتاتيجية  اأهداف  حتقيق  يف  وت�ساهم 

العربية حول ال�ستهالك والإنتاج امل�ستداَمني.

III. القوى الدافعة للطلب على الطاقة 
واملياه والغذاء

ال�سياقات  �سعيد  على  حقًا  متغايرة  العربية  البلدان 
ون�سيب  التنمية،  وم�ستوى  القت�سادية،   – الجتماعية 
الفرد من الدخل. وتتغري موؤ�سرات التنمية الب�سرية ب�سكل 
كبري بني البلدان الغنية املتمتعة برثوات هيدروكربونية، 
الأقل  والبلدان  اخلليجي،  التعاون  جمل�ض  بلدان  مثل 
وفق  وتختلف  وموريتانيا.  وال�سودان  اليمن  مثل  تنمية 
واأمناط  والغذاء،  واملياه  الطاقة  على  الطلب  حمددات  ذلك 
احلياة، وكذلك اأمناط اال�ستهالك. وميكن عمومًا تلخي�ص 
املنطقة  يف  والغذاء  واملياه  الطاقة  على  الطلب  دوافع 

العربية كما ياأتي:

اأ.  البنية االقت�صادية والنمو

نحو  من  العربي  االإجمايل  املحلي  الناجت  منا   ،2005 منذ 
مبعدل  دولر،  تريليون   1.6 نحو  اإلى  دولر  تريليون   1.2
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منو �سنوي مركب بلغ 4.7 يف املئة، ما فاق النمو ال�سكاين 
)2.2 يف املئة( ب�سكل اأدى اإلى منو الدخل الفردي مبعدل 
�سنويًا )اجلدول 1(. ويعترب منو الدخل عادة  املئة  يف   2.8
ولكن  واخلدمات.  وال�سلع  املوارد  على  للطلب  قويًا  دافعًا 
العربية  للبلدان  القت�سادي  الأداء  اأن  اإلى  الإ�سارة  جتدر 
من  عدد  يف  التاريخي  ال�سيا�سي  بالتحّول  تاأثر   2011 عام 
فقد  واليمن.  و�سورية  وليبيا  وم�سر  تون�ض  مثل  البلدان 
م�سبوق  غري  تراجع  اإلى  ال�سيا�سي  ال�سطراب  هذا  اأدى 
ال�سياحية،  والتدفقات  وال�سادرات،  الإجمايل،  الإنتاج  يف 
حتويالت  تراجع  واإلى  املبا�سر،  الأجنبي  وال�ستثمار 
العاملني يف اخلارج، ما اأف�سى بدوره اإلى ركود اقت�سادي 

يف معظم هذه البلدان.

البنية  اأي�سًا  تتفاوت  الطاقة،  ا�ستهالك  �سعيد  وعلى 
كثيفة  اقت�سادات  بني  العربية،  للبلدان  القت�سادية 
التعاون  جمل�ض  بلدان  يف  كما  للطاقة  ال�ستهالك 
وتون�ض  م�سر  يف  كما  تنويعًا  اأكرث  واقت�سادات  اخلليجي، 

اإلى  املوجهة  احلكومية  وال�سيا�سات  الطلب،  اإدارة  وغياب 
الإمداد.

واردات  على  كبري  ب�سكل  كثرية  عربية  بلدان  تعتمد  وفيما 
وا�سع،  نطاق  على  فيها  الدخل  م�ستويات  تتفاوت  الغذاء، 
بالدخل  مرورًا  مثاًل(،  )ال�سودان  املنخف�ض  الدخل  من 
)بلدان  املرتفع  بالدخل  وانتهاء  مثاًل(،  )م�سر  املتو�سط 
جمل�ض التعاون اخلليجي مثاًل(. وتقع م�ستويات ا�ستهالك 
�سعرة  )األف  الأعلى  املتو�سط  النطاق  يف  عمومًا  الغذاء 

.)FAO, 2008( )حرارية لل�سخ�ض يوميًا

وفيما ميّثل ال�ستخراج والت�سنيع اأكرث من 50 يف املئة من 
القت�ساد العربي، ُت�ستخدم غالبية املوارد املائية يف املنطقة 
للزراعة )85 يف املئة( التي ت�ساهم يف 5.6 يف املئة فقط من 
ت�ستهلك  كذلك   .)JAER, 2012( الإجمايل  املحلي  الناجت 
 7 8 يف املئة، والقطاعات ال�سناعية  القطاعات البلدية نحو 

يف املئة، من ال�ستخدام الإجمايل للمياه )ال�سكل 1(.

من  الفرد  ن�سيب  يف  كبرية  فوارق  وثمة  وال�سودان. 
م�ستويات  وفق  العربية  البلدان  بني  الطاقة  ا�ستهالك 
وثمة  الفردي،  بالدخل  بقوة  يرتبط  الطاقة  ففقر  الدخل. 
حديثة  خلدمات  الو�سول  اإلى  يفتقرون  عربي  مليون   30

يف جمال الطاقة.

كذلك، يختلف ال�ستهالك الفردي للمياه ب�سكل كبري يف 
جمل�ض  بلدان  ففي  بلد.  كل  وداخل  البلدان  بني  املنطقة، 
ليرتًا  و750  ليرت   300 بني  يرتاوح  اخلليجي،  التعاون 
وُتعزى  العامل.  يف  النطاقات  اأعلى  بني  ف  وُي�سنَّ يوميًا، 
احلكومي،  الدعم  ت�سمل  كثرية،  عوامل  اإلى  الفوارق  هذه 

 القطاع البلدي

8%

القطاع ال�صناعي

 7%

القطاع الزراعي

 85%

�لطلب �لقطاعي للمو�رد �ملائية �ل�شكل 1

معدل �لنمو 2012*2005200620072008200920102011

�ل�شنوي �ملركب 

 الطاقة االأولية 
)مليون طن مكافئ نفط(

2,4772,4732,5582,6032,9092,9652,782.142,856.42.05

3093173263373443523613602.22ال�صكان )مليون(

 �لناجت �ملحلي �لإجمايل

)بليون دولر(**

1,1611,2451,3151,3631,3861,4561,5081,6024.70

3757.33927.44033.74044.540294136.44178.84443.82.84ن�صيب الفرد من الدخل )$(

منو �لطاقة �لأولية و�ل�شكان و�لدخل و�لناجت �ملحلي �لإجمايل يف �ملنطقة �لعربية�جلدول  1

*بيانات 2012 ل ت�صمل جنوب ال�صودان. تظهر مراجعات الأمم املتحدة حول اآفاق ال�صكان العرب بلغ اأكرث من 370 مليونًا �صنة  2013. ويف العام 2015، ت�صري التقديرات اإىل 

اأن هذا الرقم هو نحو 392 مليونًا ومن املتوقع اأن ي�صل اإىل نحو 659 مليون يف عام 2050 )التغري املتو�صط(.      

**امل�صدر:   الناجت املحلي الإجمايل )احلقيقي بالدولر يف 2005(، البنك الدويل، موؤ�رش التنمية العاملي



17 البيئة العربية: اال�ستهالك امل�ستدام

ب.  النمو ال�صكاين

يبنّي ال�سكل 1 اأن �سكان البلدان العربية ازدادوا بن�سبة 2.2 
دافعة  قوة  ميّثل  ما  و2012،   2005 بني  �سنويًا  املئة  يف 
العقود  وخالل  والغذاء.  واملياه  الطاقة  على  للطلب  اأخرى 
الثالثة املا�سية، ازداد الطلب على املياه والطاقة يف البلدان 
العربية كلها ب�سكل كبري نتيجة النمو ال�سكاين واحل�سري، 
والتح�سينات يف امل�ستوى املعي�سي، والتغيريات يف اأمناط 
زيادة  اإلى  الآيلة  واجلهود  ال�سناعية،  والتنمية  احلياة، 
اخلام  الطاقة  ا�ستهالك  وازداد  الغذائي.  الذاتي  الكتفاء 
 2005 عام  النفطي  املكافئ  من  طن  بليون   2.5 نحو  من 
اإلى نحو 2.9 بليون طن عام 2012 )مبعدل 5.7 يف املئة 
القطاعات  جميع  يف  املياه  ا�ستخدام  ازداد  كذلك  �سنويًا(. 
190 بليون مرت  يف املنطقة العربية ب�سكل كبري، من نحو 
مكعب يف اأوا�سط الت�سعينات )ACSAD, 1997( اإلى نحو 
 ،)UNDP, 2013(  2010 عام  مكعب  مرت  بليون   255
فيما ازداد عدد ال�سكان خالل الفتـرة نف�سهـا من نحو 260 

.)UNDESA, 2012( مليون ن�سمة اإلى 360 مليونًا

ر ج.  معدل التح�صّ

ففي  رًا.  حت�سّ العامل  مناطق  اأكرث  من  هي  العربية  املنطقة 
 56 وكان  ن�سمة،  مليون   352 ال�سكان  عدد  بلغ   ،2010
2050، �سيبلغ  يف املئة منهم يعي�سون يف املدن. وبحلول 

املئة  يف   68 و�سيعي�ض  ن�سمة،  مليون   646 ال�سكان  عدد 
املناطق  عرب  تفاوتات  وثمة  ح�سرية.  مناطق  يف  منهم 
حيث  مثاًل  اخلليجي  التعاون  جمل�ض  بلدان  بني  الفرعية، 
العربية  والبلدان  املئة،  يف   80 ر  التح�سّ م�ستويات  تبلغ 
ال�سراعات  نتيجة  �سريع  ر  بتح�سّ تتميز  التي  تقّدمًا  الأقل 
الريفي  والفقر  احلادة  اجلفاف  وموجات  البيئي  والتدهور 
للطلب  اآخر  قوي  دافع  هو  ر  والتح�سّ  .)Habitat, 2013(
اأمناط  يف  التغريات  ب�سبب  والغذاء،  واملياه  الطاقة  على 

احلياة وال�سلوكيات ال�ستهالكية.

د.  الرفاهية

يف  الفردي  الدخل  متو�سط  ازداد  الدويل،  البنك  وفق 
 4449 اإلى   2005 عام  دولرًا   3796 من  العربية  البلدان 
املئة  يف   2.56 بلغ  �سنوي  منو  مبعدل   ،2013 عام  دولرًا 
)World Bank, 2015(. وثمة فارق �سخم يف الدخل بني 
دولرًا(.   107,427( وقطر  دولرًا(   1189( موريتانيا 
املعدات  من  مزيد  �سراء  اإلى  الأ�سر  الدخل  زيادة  تدفع  وقد 
الكهربائية اأو ال�سيارات، ما يحفز منو الطلب على الطاقة. 
ملكيات  حول  التجريبية  البيانات  املنطقة  يف  وتندر 
ال�سيارات واملعدات الكهربائية، ويجب اإجراء م�سوح منزلية 
�سرطًا  باعتبارها  البيانات  هذه  جلمع  البلدان  خمتلف  يف 
امل�ستخدمني  عند  الطاقة  على  الطلب  لتحليل  حا�سمًا 
فالقطاع  املنطقة،  يف  خا�سة  اأهمية  ولالأمر  النهائيني. 

�لطلب �لقطاعي على �لطاقة�ل�شكل 2

RECREEE & Plan Bleu study (2012); AUE (2011)  :امل�صدر

33%

24% 7%

7%

29%

اال�صتهالك النهائي للطاقة 
يف 13 بلداً عربيًا يف 2009

�ل�شناعة غريها ثالثي �ل�شكن غريها�لنقل �ل�شكن �لتجارة �ل�شناعة

26%
19%

41%

14%

ا�صتهالك الكهرباء 
يف 18 بلداً عربيًا يف 2011
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الكهرباء  من  املئة  يف   40 من  اأكرث  ي�ستهلك  ال�سكني 
الإجمالية )ال�سكل 2(.

نة اأي�سًا دافعًا رئي�سيًا للطلب  عمومًا، ُتعترَب الرفاهية املح�سَّ
التغذية  يف  حتّوًل  العربية  البلدان  وت�سهد  الغذاء.  على 
الأكرث  التقليدي  الغذائي  النظام  عن  بالبتعاد  يّت�سم 
والفواكه  الكاملة  باحلبوب  الغني  تنوعًا،  والأكرث  مو�سمية 
اإلى نظام غذائي »غربي« غني باحلبوب املكررة  واخل�سر، 
 Johnston( وامللح  وال�سكر  وال�سحوم  احليواين  والربوتني 
التحّول  هذا  اإلى  الدافعة  العوامل  وت�سمل   .)et al, 2014
التجارة  وعوملة  الأعلى،  واملداخيل  القت�سادي  النمو 

ر ال�سريع. والت�سويق، والتح�سّ

هـ.  ندرة املوارد املائية

اأكرث  من  اأنها  اإل  بالطاقة،  غنية  العربية  املنطقة  تكن  لئن 
ل  العربية  البلدان  فغالبية  باملياه.  �سحًا  العامل  مناطق 
ح اأن يتفاقم  ت�ستطيع تلبية الطلب احلايل على املياه، وُيرجَّ
الو�سع ب�سبب تغري اأمناط املطر نتيجة لتغري املناخ. ويتدفق 
نحو 60 يف املئة من مياه املنطقة عرب حدود دولية، ما يزيد 
مياه  خدمات  و�ست�سبح  املائية.  املوارد  اإدارة  اأو�ساع  تعقيد 
ال�سرب اأكرث ا�سطرابًا مما هي عليه اليوم، فاملدن �ستعتمد 
ما  للطاقة،  ال�ستهالك  الكثيفة  التحلية  على  فاأكرث  اأكرث 
اإلى مزيد من الطلب على الطاقة وينتج مزيدًا من  �سيدفع 
قوي  متبادل  اعتماد  اأي�سًا  وثمة  الدفيئة.  غازات  انبعاثات 
املياه  من  لكل  القيمة  �سل�سلة  كامل  يف  والطاقة  املياه  بني 
والطاقة، ي�سمل مثاًل �سخ املياه اجلوفية ونقلها، وا�ستخدام 
املياه  وا�ستخدام  الكهرمائية،  الطاقة  لإنتاج  املائية  املوارد 
كذلك  للطاقة.  املنتجة  احلرارية  املعامل  لتربيد  العذبة 
ت�ستخدم الزراعة 85 يف املئة من املياه امل�ستهلكة باإنتاجية 
1(. وُيعترَب التالزم الآخر بني  مائية متدنية جدًا )ال�سكل 
املنطقة،  يف  وا�سحًا  املناخي  والتغري  والغذاء  واملياه  الطاقة 
�سمن  للطاقة  التحليلي  البحث  يف  مف�سلة  م�ساألة  وهذه 

تقرير »اأفد«.

و.  الظروف املناخية القا�صية 

القا�سية  املناخية  بالظروف  العربية  املنطقة  معظم  يّت�سم 
يتطلب  وهذا  القاحلة.  و�سبه  القاحلة  املناطق  ت�سود  التي 
ا�ستخدام مكيفات الهواء فرتة طويلة من ال�سنة. على �سبيل 
املثال، ي�سّكل عبء تكييف املباين يف الإمارات اأكرث من 60 
 Afshin A et( الطاقة  على  الإجمايل  الطلب  من  املئة  يف 
جمل�ض  بلدان  يف  املياه  على  الطلب  ويعتمد   .)al, 2014
البحر،  مياه  حتلية  على  اأ�سا�سي  ب�سكل  اخلليجي  التعاون 

وهي عملية كثيفة ال�ستهالك للطاقة. لذلك يعترب الطق�ض 
يف  واملياه  الطاقة  على  الطلب  لزيادة  اأ�سا�سيًا  �سببًا  القا�سي 
املنطقة، وهو و�سع �سيتفاقم ب�سبب التغري املتوقع يف املناخ.

ز.  التخطيط احل�صري وتقنية االت�صاالت 

ُيعترَب التخطيط احل�سري )التنظيم املدين( من املحددات 
املهمة للطلب على وقود و�سائل النقل. ومن �ساأن التخطيط 
خالل  من  التنقل  حاجات  يقل�ض  اأن  املنا�سب  احل�سري 
االت�ساالت.  وحت�سني  االأرا�سي  ا�ستخدام  اأمناط  تغيري 
والطلب  والنقل  الأرا�سي  ا�ستخدام  بني  وثيق  ترابط  فثمة 
على الوقود. ولبع�ض اأجزاء املنطقة العربية، كما يف بلدان 
على  القدرة  يف  فريدة  اأف�سلية  اخلليجي،  التعاون  جمل�ض 
الأمناط  املنا�سبة  احلوافز  مع  باليرتافق  احل�سري  التو�سع 
مثل  القدمية،  العربية  املدن  اأما  بيئيًا.  واأ�سلم  كفاءة  اأكرث 
للتو�سعات  حمدودة  فر�ض  فلها  وبغداد،  ودم�سق  القاهرة 
احل�سرية املالئمة، ما يوؤدي اإلى اختناقات مرورية وتدهور 
تقنية  يف  الأخرية  التطورات  تقّدم  كذلك  الهواء.  نوعية 
احلديثة  اخلدمات  من  نطاقًا  واملعلومات  الت�سالت 
ما  الب�سائع،  ونقل  التنقل  كفاءة  تزيد  للم�ستخدمني 
دبي  �سركة  تقّدم  مثاًل،  الوقود.  يف  كبري  توفري  اإلى  يوؤدي 
مواقع  لتحديد  اآيل  نظام  با�ستخدام  تاك�سي  خدمات  للنقل 
لتحديد  العاملي  النظام  تقنية  على  بناء  وتتبعها  املركبات 

.)GPS( املواقع

ح.  �صيا�صات الت�صعري 

لغالبية البلدان العربية تاريخ طويل من دعم اأ�سعار الطاقة 
على  احلكومات  وتعتمد  خمتلفة.  لأ�سباب  والغذاء  واملياه 
الدعم كنوع من احلماية الجتماعية حتقيقًا لأهداف كثرية 
ال�سكان  حلماية  الدعم  وُي�ستخَدم  الفقر.  مكافحة  ت�سمل 
اأ�سعار  يف  الكبرية  التقلبات  ت�سببها  التي  ال�سدمات  من 
والغـذاء،  للوقود  امل�ستوردة  البلدان  يف  خ�سو�سًا  ال�سلع، 
على  الطبيعية  املوارد  ثروة  لتوزيع  اأي�سًا  وُي�ستخَدم 
بلدان  مثل  للنفط  املنتجة  البلدان  يف  خ�سو�سًا  ال�سكان، 
اأي�سًا  جمل�ض التعاون اخلليجي. وتعمد بع�ض احلكومات 
معاجلة  بهدف  معينة  �سناعات  لتعزيز  املنتجني  دعم  اإلى 
دعم  وُي�ستخَدم  البطالة.  مثل  الجتماعية  امل�سائل  بع�ض 
ال�ستهالك  الكثيفة  ال�سناعات  بع�ض  يف  اأي�سًا  املنتجني 
للطاقة، مثل البرتوكيميائيات، لتعزيز التناف�سية والتنويع 

ني يف منطقة جمل�ض التعاون اخلليجي. القت�ساديَّ

ويف البلدان الغنية بالهيدروكربونات )مثل بلدان جمل�ض 
الطاقة  دعم  يعك�ض  والعراق(،  وليبيا  اخلليجي  التعاون 
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اأ�سعار  الكلفة املتدنية لال�ستخراج املحلي. وُتعترَب معدلت 
اأي  يف  مما  اأدنى  العربية  املنطقة  يف  والبنزين  الديزل 
الحتاد  يف  الأ�سعار  اأدنى  عن  تقل  فهي  اأخرى،  منطقة 
الأوروبي، ويف غالبية البلدان العربية تقل اأ�سعار البيع عما 

يف الوليات املتحدة )ال�سكالن 3اأ و3ب(.

وُيعتمد دعم الكهرباء ب�سكل وا�سع يف املنطقة، لكن ي�سعب 
تقدير حجم هذا الدعم بدقة نظرًا اإلى غياب البيانات. ووفق 
من  اأكرث  الطاقة  دعم  يبلغ  الدولية،  الطاقة  وكالة  تقديرات 
البلدان  بع�ض  يف  الإجمايل  املحلي  الناجت  من  املئة  يف   10

العربية )اجلدول 2(.

البلدان  غالبية  يف  خالفية  م�ساألة  املياه  ت�سعري  وكان 
ويف  متناقلة.  ودينية  ثقافية  اعتبارات  ب�سبب  العربية 
زمن  منذ  تاأييد  حمط  املياه  بت�سعري  املطالبة  كانت  حني 
ق هذا الت�سعري، على  طويل خ�سو�سًا يف الري، فقّلما ُيطبَّ
رغم اأنه ي�ساهم ب�سكل رئي�سي يف زيادة ال�ستثمار يف هذا 
القطاع. وُتعترَب الأ�سعار املتدنية ب�سكل م�سطنع خلدمات 

املياه )وغياب الت�سعري متامًا  اأحيانًا( �سببًا رئي�سيًا لغيـاب 
غالبية  لكن  الكبري.  البيئي  والتدهور  والهدر  الكفـاءة 
البلدان العربية ت�ستمر يف مقاومة ت�سعري املياه والتخل�ض 
ي�ستطيعون  ل  الفقراء  اأن  معتربة  الدعم،  من  التدريجي 
ال�سعر  متو�سط  يبلغ  مثاًل،   .)AFED, 2012( الدفع 
املفرو�ض على املياه يف املنطقة العربية نحو 35 يف املئة من 
كلفة الإنتاج، ويف حالة املياه املحالة يبلغ 10 يف املئة فقط. 
اإلى  ينقل  اأن  ميكن  منا�سبة  ت�سعري  �سيا�سات  و�سع  لكن 
امل�ستخدمني  ويحفز  للمياه  احلقيقية  القيمة  امل�ستهلكني 
زيادة  اإلى  يدفعهم  ما  الأ�سا�ض،  هذا  على  بها  للتعامل 
القيمة  لربط  وميكن  ا�ستخدامهم.  وعقلنة  اإنتاجيتهم 
قابلة  �سلعة  املياه  اعتبار  اأ�سا�ض  على  باملياه،  القت�سادية 
يعزز  اأن  والعر�ض،  الطلب  قانون  �سعرها  يحدد  للت�سويق 
خ�سخ�سة  على  وي�سجع  ا�ستخدامها  وكفاءة  بها  القت�ساد 
تطوير املوارد املائية ومعاجلتها وتوزيعها. وي�سمن اعتماد 
الإن�سانية  احلاجات  تلبية  العذبة  للمياه  ت�ساعدية  تعرفة 
ر ال�ستخدام  الأ�سا�سية يف مقابل �سعر منخف�ض، فيما ُي�سعَّ

املفرط بتعرفة تعك�ص الكلفة.
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وُيعترَب تقدمي الدعم الغذائي يف بلدان عربية كثرية رمزًا 
قويًا للعقد الجتماعي الأو�سع بني احلكومات وال�سكان، 
يف نظام تكون فيه امل�ساركة ال�سيا�سية حمدودة وحتافظ 
احلكومات على التزاماتها جتاه العقد الجتماعي بتاأمني 
والنتيجة  لل�سكان.  الأ�سعار  متدنية  وخدمات  �سلع 
ال�ستقرار  تعزيز  يف  مهمًا  ُيعترَب  الغذائي  الدعم  اأن 
الغذائي  الدعم  اإلى  غالبًا  ُينَظر  املقابل،  يف  ال�سيا�سي. 
مل�سلحة  املزارعني  �سد  كانحياز  العربية  املنطقة  يف 
التنازيل  ال�سغط  ويوؤدي  احل�سريني.  امل�ستهلكني 
يزيد  ما  اأقل،  زراعية  عائدات  اإلى  الزراعية  الأ�سعار  على 
من  ذلك  يرافق  ما  كل  مع  املدن،  اإلى  الريف  من  الهجرة 
كلها،  الأ�سباب  ولهذه  اقت�سادية.   – اجتماعية  عواقب 
الريفية  باملناطق  عادة  العربية  املنطقة  يف  الفقر  يرتبط 
من  ال�سكان  حيث  احل�سرية  املناطق  يف  البوؤ�ض  واأحزمة 

اأ�سول ريفية.

عمومًا، النوع الأكرث �سيوعًا من الدعم يف البلدان العربية 
واخلدمات  ال�سلع  ن  ُتوؤمَّ حيث  املعمم،  ال�سعري  الدعم  هو 
يف مقابل اأ�سعار متدنية ب�سكل م�سطنع لل�سكان جميعًا. 
يف  املنت�سرة  ال�ساملة،  الغذائي  الدعم  برامج  وتفر�ض 
خالل  خ�سو�سًا  العامة،  املالية  على  كبريًا  عبئًا  املنطقة، 
والأردن  �سورية  مثل  بلدان  ويف  الغذاء.  اأ�سعار  �سدمات 
الدعم  يتجاوز  اجلميع،  ي�سمل  دعمًا  تعتمد  التي  وم�سر، 
الغذائي واحدًا يف املئة من الناجت املحلي الإجمايل، وميكن 
يف  العامة  املالية  �سعيد  على  رئي�سية  م�سكلة  ي�سبح  اأن 

حال حدوث �سدمات �سعرية م�ستقبلية )ال�سكل 4(.

وعلى رغم الدعم الغذائي يف املنطقة، ت�سري نتائج ا�ستطالع 
»اأفد« اإلى اأن كلفة الغذاء ا�ستحوذت على اأكرب ن�سيب من 
الدخل العائلي، مقارنة باملياه والطاقة، فهي بلغت 10 يف 
املئة لدى 62 يف املئة من امل�ساركني. ويف املقابل، ينفق 4 
يف املئة فقط من امل�ساركني اأكرث من 10 يف املئة من دخل 

الأ�سرة على املياه والكهرباء.

قد  كلها  ال�سكان  لقطاعات  نة  املوؤمَّ املدعومة  والأغذية 
فوق  بني  امُلحت�سَ اأولئك  لدى  املفرط  اال�ستهالك  ت�سجع 
خط الفقر. مثاًل، ميكن لدعم الأغذية غري ال�سحية، مثل 
اأقل  ال�سكر وزيت الطهي، جعل اتباع نظام غذائي متوازن 
ت�سبح  لل�سحة  اإفادة  الأقل  البدائل  اأ�سعار  لأن  جاذبية، 
من  كبرية  كميات  وتناول  ال�سمنة  وُتعترَب  مناًل.  اأ�سهل 
عوامل  الغذائية  الألياف  تناول  وقلة  احليوانية  الدهون 
مثل  املعدية،  غري  املزمنة  الأمرا�ض  اإلى  بالن�سبة  خطر 
القولون  و�سرطان  وال�سكري  وال�سرايني  القلب  اأمرا�ض 

و�سرطان الثدي.

ول تعزز جتربة الدعم يف املنطقة �سوى الهدر، ول ت�ساعد 
يف تخفيف العبء على الفقراء، فاأكرث من 90 يف املئة من 
اإلى الأغنياء )AFED, 2014(. وتبنّي  الدعم العام يذهب 
يف  الدخل  املتدنية  الأ�سر  اأن  الدويل  للبنك  حديثة  درا�سة 
تون�ض تتلقى 2 يف املئة فقط من دعم الطاقة، فيما تتلقى 
البنزين  دعم  من  املئة  يف   67 نحو  الدخل  العالية  الأ�سر 
الدعم  اأبقى  م�سر،  ويف  الديزل.  دعم  من  املئة  يف  و60 
الإجمايل(  املحلي  الناجت  من  املئة  يف   9( للزيادة  القابل 

متو�صط تقدمي 
الدعم )٪(

 الدعم بالدوالر
 )للفرد الواحد(

 جمموع الدعم
 )٪ من اإجمايل
الناجت املحلي(

الدعم بح�صب نوع الوقود
 اإجمايل الدعم

كهرباءغازنفط )باليني الدوالرات(

59.80298.406.608.460.002.1310.59اجلزائر

71.00665.005.703.170.260.784.21ليبيا

55.60250.109.3014.072.403.8120.28م�سر

75.801,586.609.8030.570.0012.9543.52ال�سعودية

56.70357.3013.808.870.282.1611.31العراق

85.502,798.605.802.810.903.917.62الكويت

75.302,446.003.201.151.411.594.15قطر 

67.802,489.606.002.659.995.5118.15الإمارات

         IEA  :امل�صدر
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 13.7 عند  ا�ستثنائي  ب�سكل  مرتفعًا  العامة  املالية  عجز 
البنك  درا�سة  وتبنّي  الإجمايل.  املحلي  الناجت  من  املئة  يف 
�سعيد  ريف  يف  الغذاء  دعم  اإلى  بالن�سبة  نف�سها،  الدويل 
ال�سكان  من  الأغنى  اخُلم�ض  يف  الفرد  ن�سيب  اأن  م�سر، 
يزيد بنحو 48 يف املئة عن ن�سيب الفرد يف اخُلم�ض الأفقر 

.)World Bank, 2014(

لال�ستهالك  رئي�سيًا  �سببًا  كان  الدعم  اأن  وا�سح  وبالتايل، 
الغذائية،  واملواد  واملياه  الطاقة  اأي  الثالثة،  للموارد  املفرط 
عمومًا  ُيعترَب  الدعم  اأن  رغم  فعلى  العربية.  املنطقة  يف 
تثبت  الجتماعي،  الأمان  �سبكات  يف  حا�سمًا  عن�سرًا 
ي�ستفيد  ال  مفرط،  ا�ستهالك  �سلوك  ي�سجع  اإذ  اأنه  التجربة 

منه ال�سكان الفقراء امل�ستهدفون.

متلك  الجتاهات،  هذه  عك�ض  اإلى  الهادفة  امل�ساعي  ويف 
اإ�سالح  �سعيد  على  خمتلفة  جتارب  العربية  البلدان 
الأ�سعار. فخالل الفرتة 2013 – 2015، بذلت �ستة بلدان 

وتون�ض  والأردن  م�سر  هي  الدعم،  لإ�سالح  جهودًا  عربية 
بلدان،  اأربعة  طبقت  كذلك  واليمن.  والإمارات  وال�سودان 
لتعديل  اآليات  والإمارات،  وتون�ض  والأردن  املغرب  هي 
دوريًا  املحلية  الوقود  اأ�سعار  �سوئها  على  ُتراَجع  الأ�سعار 
اأعلنت  واأخريًا،  لالأ�سواق.  الدولية  امل�ستويات  وفق  ل  وُتعدَّ
الوقود �ستعيد النظر يف الأ�سعار املحلية  اأن جلنة  الإمارات 
�سهر،  كل  الدولية  امل�ستويات  متو�سط  مقابل  يف  للوقود 
واإجراء تعديالت وفقًا لذلك. ونظرًا اإلى �سعر النفط احلايل 
الوقود  دعم  لإ�سالح  منا�سبًا  الوقت  يبدو  ن�سبيًا،  املنخف�ض 
من دون الت�سبب يف ارتفاع حاد يف معدل الت�سخم اأو غالء 
اأ�سعار  املعي�سة يف الأجل القريب. كذلك تعزز الزيادات يف 
اإلى  النا�ض  �ستدفع  اإذ  العام،  النقل  و�سائل  اعتماد  الوقود 
ا�ستخدام  على  ت�سجيعهم  مثل  التنقل،  يف  عاداتهم  تغيري 
كفاءة.  اأكرث  �سيارات  ا�ستخدام  اأو  العام  النقل  و�سائل 
ازدحام  اإلى  ال�سيارات  ا�ستخدام  تخفي�ض  ُيرتَجم  وعمومًا، 
الأهداف  حتقيق  من  اأ�سا�سيًا  جزءًا  وي�سّكل  اأقل،  وتلوث 
الإمارات  يف  الناجح  للتنفيذ  ميكن  كذلك  للبالد.  البيئية 
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رزان خليفة املبارك

وبع�صها  مبا�صرة  بع�صها  يوم،  كل  موارد  ن�صتهلك  جميعًا  نحن 
اأن  ويالحظ  لل�صلع.  الكاملة  احلياة  دورة  نتيجة  مرئي  غري  ب�صكل 
اأكرث ا�صتهالكًا ب�صكل عام، وعندما يقرتن ذلك  االأفراد االأكرث ثراء هم 
نرى  ال�صكان  عدد  اإجمايل  يف  والنمو  املتو�صطة  الطبقة  يف  النمو  مع 
اأن اال�صتهالك يت�صارع بوترية غري م�صتدامة. هذا ُينتج حلقة مفرغة 
االأولية  املواد  ا�صتهالك  ازدياد  الى  يوؤدي  االقت�صادي  النمو  حيث 
هذه  ك�صر  علينا  والنفايات.  والتلوث  االنبعاثات  وازدياد  والطاقة 

احللقة املفرغة، لكن كيف؟

اال�صتهالك، ومن ثم نحاول ف�صم  اأمناط  اأن ندرك  البداية هي  نقطة 
تقرير  �صنف   ،2006 العام  يف  النمو.  عن  واالنبعاثات  اال�صتهالك 
اأعلى  له  الذي  البلد  باأنها  املتحدة  العربية  االإمارات  احلي«  »الكوكب 
ب�صمة بيئية للفرد باملقارنة مع 150 بلداً. رداً على ذلك، مت اإطالق 
متامًا  للتحقق  البيئية«،  الب�صمة  »مبادرة  هو  احتادي  م�صروع 
وفهم  احت�صابها،  يف  تدخل  التي  البيانات  من  والتثبت  ب�صمتنا،  من 
العلم ت�صفر  العالية، وتطوير �صيا�صات مبنية على  الب�صمة  تاأثريات 
دولة  جعل  وهذا  االإمارات.  ب�صمة  يف  للقيا�س  قابل  تخفي�س  عن 
الب�صمة  حول  مف�صاًل  حتقيقًا  يجري  الذي  الثالث  البلد  االإمارات 

اليابان و�صوي�صرا. البيئية بعد 

مبادرة الب�صمة البيئية لالإمارات هي �صراكة بني وزارة البيئة واملياه، 
واملقايي�س،  للموا�صفات  االإمارات  وهيئة  اأبوظبي،   – البيئة  وهيئة 
العاملي  ال�صندوق  مع  بالتعاون  الفطرية  للحياة  االإمارات  وجمعية 
العاملية.  البيئية  الب�صمة  و�صبكة   ،)EWS-WWF( الطبيعة  ل�صون 
املبادرة  وتدير  املدين.  واملجتمع  احلكومة  ي�صمل  تعاوين  جهد  وهي 
فهد،  بن  را�صد  الدكتور  واملياه  البيئة  وزير  يراأ�صها  توجيهية  جلنة 
جمال  يف  اأخرى  رئي�صية  هيئات  ومن  ال�صركاء  من  ممثلني  وت�صم 

الطاقة والبيئة على امل�صتوى االحتادي وم�صتوى االإمارة.

املكونات  هي  وما  البيئية  ب�صمتي  هي  »ما  ال�صوؤال  طرحك  جمرد  اإن 
ويعترب  البيانات.  يف  الغو�س  الى  يقودك  الب�صمة؟«  لهذه  الرئي�صية 
العاملية،  البيئية  الب�صمة  �صبكة  طورته  الذي  البيئية،  الب�صمة  نهج 
6000 نقطة بيانات لكل بلد، لكن يجب  اأكرث من  اإذ ي�صم  �صموليًا 
اأال ندع هذه التعقيدات تنتق�س من االجتاهات الرئي�صية. لقد �صهد 
القرن  �صتينات  فخالل  الزمن.  مر  على  االجتاهات  يف  حتواًل  العامل 
الب�صمة  من  املئة  يف   50 نحو  الزراعية  االأرا�صي  �صكلت  الع�صرين 
الن�صبة  هذه  هبطت   2008 العام  بحلول  لكن  للب�صرية،  البيئية 

اإلى 10 يف املئة. يف املقابل، �صكلت الب�صمة الكربونية خالل �صتينات 
القرن الع�صرين قرابة 10 يف املئة من الب�صمة البيئية الب�صرية، لكن 
50 يف املئة. وتت�صح  2008 ارتفعت هذه الن�صبة اإلى  بحلول العام 
املرتفع  الدخل  ذات  للبلدان  البيئية  الب�صمات  بني  االختالفات  اأي�صًا 
الب�صمات  25 يف املئة من  الكربون  واملتو�صط واملنخف�س. فقد �صكل 
املتو�صطة  للبلدان  املئة  يف  و46  الدخل  املنخف�صة  للبلدان  البيئية 
على   .2005 عام  الدخل  املرتفعة  للبلدان  املئة  يف  و76  الدخل 
اأن  علينا  جهودنا.  نركز  اأن  يجب  اأين  الوا�صح  العاملي،من  امل�صتوى 
الدخل،  املرتفعة  للبلدان  الكربونية  االنبعاثات  كبري  ب�صكل  نخف�س 
البلدان املتو�صطة واملنخف�صة الدخل  االإجراء املنا�صب ملنع  واأن نتخذ 
معدالت  اإنتاج  اإلى  اأي�صًا  بها  �صتوؤدي  التي  ذاتها  امل�صارات  اتباع  من 
يتما�صى  االإمارات  يف  البيئية  الب�صمة  منهج  اإن  الكربون.  من  عالية 
االنبعاثات  عليه  وتهيمن  املرتفع،  الدخل  ذات  البلدان  منهج  مع 
الكربونية. وقد وجدنا اأن ا�صتهالكنا الفردي للكهرباء واملياه مرتفع 

جداً مقارنة ببلدان اأخرى.

يف  الطاقة  قطاع  اأن  وجدنا  الدفيئة،  غازات  انبعاثات  ناحية  من 
 72.6 اإذ بلغت م�صاهمته   ،2010 االأكرب عام  امل�صاهم  اأبوظبي كان 
املئة(  يف   18.1( ال�صناعية  العمليات  تليه  االنبعاثات،  من  املئة  يف 
قائمة  ووفق  املئة(.  يف   2.4( والزراعة  املئة(  يف   6.9( والنفايات 
2013، �صاهمت الكهرباء  جرد غازات الدفيئة يف دولة االإمارات عام 
الدفيئة،  غازات  انبعاثات  اإجمايل  من  املئة  يف   33 بن�صبة  واملياه 

تالهما النقل الربي بن�صبة 22 يف املئة.

هكذا، بداأنا اتخاذ االإجراءات املنا�صبة لتخفي�س انبعاثاتنا الكربونية 
املعرفة. م�صلحني بهذه 

ال  كي  م�صادرها  االإمارات  دولة  تنّوع  الكهرباء،  امدادات  ناحية  من 
االنبعاثات  لتخفي�س  املئة،  يف   100 االأحفوري  الوقود  من  تكون 
وم�صادر  النووية  الطاقة  باإدخال  وذلك  االإماداد،  وتعزيز  الكربونية 
2021، نهدف  الطاقوي. وبحلول �صنة  املتجددة يف اخلليط  الطاقة 
ذلك  على  العمل  بداأ  وقد  امل�صادر،  هذه  من  املئة  يف   24 توليد  الى 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  د�صن   ،2013 )مار�س(  اآذار  ففي  بالفعل. 
املتحدة  العربية  االإمارات  دولة  رئي�س  نهيان،  اآل  زايد  بن  خليفة 
حمطة  اأكرب  اآنذاك  اأ�صبحت  التي   ،»1 »�صم�س  حمطة  اأبوظبي  حاكم 
للطاقة ال�صم�صية املكثفة يف العامل قيد الت�صغيل. وتقع هذه املحطة 
100 ميغاواط، وهي  اأبوظبي، وتبلغ قدرتها  يف املنطقة الغربية من 
مو�صولة بال�صبكة وتولد طاقة نظيفة كافية لتزويد 20 األف منزل يف 
االإمارات بالكهرباء. والعمل جار على حمطات الطاقة النووية، حيث 

من املقرر بدء ت�صغيل اأولى الوحدات االأربع بحلول �صنة 2017.

ا�ستخدام مبادرة الب�سمة البيئية لتعزيز ال�ستهالك والإنتاج امل�ستدامني يف الإمارات

راأي
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التربيد  ون�صتهدف  تقدمًا،  اأي�صًا  حققنا  الطلب،  ناحية  ومن 
�صلوكيات  وتغيري  والنقل  لالأبنية  ال�صامل  والت�صميم  واالإ�صاءة 
متثياًل  اأكرث  تعرفات  واعتماد  الوعي  زيادة  خالل  من  امل�صتهلكني، 

للتكاليف.

كفاءة  لتقييم  نظام  واملقايي�س  للموا�صفات  االإمارات  هيئة  ولدى 
حت�صني  خمططها  وي�صتهدف  الهواء.  تكييف  اأنظمة  يف  الطاقة 
امل�صتهلكني  خيارات  وتوجيه  ال�صوق  يف  املتوافرة  املكيفات  نوعية 
امل�صروع  نتائج  على  بناء  اأبوظبي،  ويف  كفاءة.  اأكرث  منتجات  نحو 
ال�صوؤون  جهاز  ُمنح   ،2010 الهواء  مكيفات  ل�صيانة  التجريبي 
التنفيذية تفوي�صًا عام 2012 لتطوير خطة تربيد �صاملة لالإمارة. 
�صيانة  ت�صمل  رئي�صية  ن�صاطات  خم�صة  اخلطة  هذه  وتعك�س 
ووجدت  الزائدة.  التربيد  قدرة  وعزل  النظام  وموازنة  املربدات 
الكهرباء  ا�صتهالك  لتخفي�س  امكانية  هناك  اأن  التجريبية  الدرا�صة 
ويجري  منا�صبة.  اإجراءات  اُتخذت  اإذا  املئة  يف   31 بنحو  للتربيد 

التخطيط االآن للتطبيق على نطاق وا�صع.

نظام  باعتماد  لالإ�صاءة  امل�صتعملة  الطاقة  ا�صتهداف  مت  كذلك 
من  االأول  يف  التنفيذ  حيز  دخل  الذي  االإمارات  يف  الداخلية  االإ�صاءة 
وبيع  ا�صترياد  النظام  هذا  ويحظر   .2014 )يناير(  الثاين  كانون 
اإلى  يوؤدي  ما  اجلودة،  واملنخف�صة  الكفوءة  غري  االإ�صاءة  م�صابيح 
كبري.  ب�صكل  التكاليف  يف  وتوفري  الطاقة  ا�صتهالك  يف  تخفي�صات 
الكفوءة  غري  االإ�صاءة  ملنتجات  بالتجزئة  البيع  على  حظر  وُفر�س 

التي ال ت�صتويف املعايري ابتداء من كانون الثاين )يناير( 2015.

وحتقق حت�صن يف ا�صتدامة ت�صميم املباين واملجمعات ال�صكانية من 
اللوؤلوؤ«.  »التقييم بدرجات  »ا�صتدامة« ونظام  خالل تنفيذ مبادرة 
اللوؤلوؤ،  بدرجات  م�صنفة  فيال  األف   12 من  اأكرث  االآن  اأبوظبي  ويف 
وقد حقق معظمها لوؤلوؤتني. والهدف اإدخال املزيد من املباين �صمن 
على  املطورين  وت�صجيع  امل�صتقبل  يف  اللوؤلوؤ  بدرجات  التقييم  نظام 

حتقيق تقييم اأعلى بدرجات اللوؤلوؤ.

النقل من خالل تطوير  الكربونية يف قطاع  االنبعاثات  اأي�صًا  خف�صنا 
من  االأولى  املرحلة  باتت  اأبوظبي،  ويف  اجلماعي.  النقل  خيارات 
اأ�صا�س  على  الت�صغيل  قيد  الب�صائع  لنقل  االحتاد  قطارات  �صبكة 
�صاحنة،   250 حمولة  نقل  واحد  �صحن  قطار  وباإمكان  اختباري. 
اأي�صًا  وهناك  املئة.  يف   60 بن�صبة  الكربونية  االنبعاثات  يخف�س  ما 
اأكرث من ن�صف مليون راكب يوميًا، ما يوؤدي  الذي ينقل  مرتو دبي 
اإلى انخفا�س كبري يف رحالت ال�صيارات. ونهدف يف املرحلة املقبلة الى 
الرتكيز على انبعاثات ال�صيارات من خالل تطوير �صيا�صة لالقت�صاد 
خلف�س  النظرية  االإمكانيات  لها  االإمارات  يف  ال�صيارات  بوقود 

االنبعاثات الكربونية ع�صر مرات اأكرث من نظام االإ�صاءة.

ماذا تعلمنا من مبادرة الب�سمة البيئية؟

االنطالق يف امل�صروع االحتادي الإجراء تقييم �صامل للب�صمة البيئية يف 
االإمارات اأتاح لنا التثبت من �صحة البيانات ومراجعتها عند ال�صرورة، 
واالنبعاثات  ال�صاملة  البيئية  للب�صمة  التف�صيلية  االأجزاء  وفهم 
ح�صابات  من  التثبت  هدف  وكان  للعمل.  اأهداف  وو�صع  الكربونية، 
االأكرث  البيانات  ا�صتعمال  �صمان  لالإمارات  الوطنية  البيئية  الب�صمة 
دقة ومتثياًل للواقع املحلي يف احت�صاب الب�صمة البيئية للبالد. كما اأن 
الب�صمة البيئية وجهت تركيزنا يف تخفي�س االنبعاثات الكربونية. وقد 
مكنتنا الن�صاطات التي نفذت يف اإطار مبادرة الب�صمة البيئية، بالرتافق 
يف  الدفيئة  غازات  النبعاثات  ال�صنوي  اجلرد  مثل  اأخرى  جهود  مع 
االإمارات، من تقدير الفوائد املحتملة ملختلف خيارات ال�صيا�صة واتخاذ 

قرارات اأكرث ا�صتنارة.

ن�صتمر  و�صوف  عالية.  االإمارات  يف  للفرد  البيئية  الب�صمة  زالت  ما 
حتديد  يف  مل�صاعدتنا  عمل  واإطار  كاأداة  البيئية  الب�صمة  ا�صتعمال  يف 
لف�صل  جاهدين  ن�صعى  فيما  ا�صتهالكنا،  خلف�س  رئي�صية  مبادرات 

النمو االقت�صادي عن اال�صتهالك واالنبعاثات والنفايات.

رزان خليفة املبارك، الأمينة العامة لهيئة البيئة  ـ  اأبوظبي.
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اأثناء انخفا�ض اأ�سعار النفط اأن يزيد قبول اجلمهور باإ�سالح 
الدعم يف اأماكن اأخرى من املنطقة. وميكن لتبادل ق�س�ض 
اأداة  يكون  اأن  الأ�سعار  اإ�سالح  جلهود  والف�سل  النجاح 
ميكن  كـذلك  العربي.   – العربي  للتعاون  جيدة  تعليمية 
لإ�سـالح دعم الطاقة يف املنطقة العربية، اإذا كـان م�سحوبًا 
بتدابري تخفيفية فاعلـة، اأن ي�سّكل اأداة قوية للحكومات يف 
معاجلة املظامل الجتماعية والقت�سادية العميقة جدًا التي 
�ساهمت يف اندلع ا�سطرابات اجتماعية يف بلدان خمتلفة 

.)El – Katiri & Fattouh, 2015(

IV. تالزم املياه والطاقة والغذاء واملناخ

املياه  �سيا�سات  بني  املتبادل  لالعتماد  اأف�سل  فهمًا  اإن 
والطاقة والغذاء واملناخ يف املنطقة العربية كفيل بتقدمي 
التي  والتوافقات  التفا�سالت  لتحديد  م�ستنري  اإطار 
بال�ستدامة.  امل�سا�ض  دون  من  املوارد  على  الطلب  تلبي 
ويرتبط الأمن املائي واأمن الطاقة والأمن الغذائي ب�سكل 
مقارنة  اأوثق  ب�سكل  ورمبا  العربية،  املنطقة  يف  وثيق 
معروفة  العربية  فاملنطقة  العامل.  يف  اأخرى  منطقة  باأي 
غذائيًا،  ونق�سًا  مائيًا  �سحًا  وتعاين  بالطاقة  غنية  باأنها 
من  املناخي  للتغري  عر�سة  العامل  مناطق  اأكرث  من  وهي 
تطبيق  ي�ستدعي  وهذا  والبيئية.  القت�سادية  الناحيتني 
املوارد  اإدارة  معاجلة  لدى   )Nexus( التالزم  مقاربة 
احلظ،  حل�سن  والغذاء.  واملياه  الطاقة  الثالثة:  احليوية 
العربية  الإ�سرتاتيجية  اإطار  يف  بذلك  الإقرار  موؤخرًا  مت 
العربية  الدول  جامعة  تبنتها  التي  امل�ستدامة  للتنمية 
الت�سدي  اإلى  الإ�سرتاتيجية  وتهدف   .2013 عام 
يف  العربية  الدول  تواجه  التي  الرئي�سية  للتحديات 
 –  2015 الفرتة  خالل  امل�ستدامة  التنمية  حتقيق 
جدول  بتنفيذ  العربية  الدول  التزام  توؤكد  وهي   .2025
اإعالن  يف  الواردة  االإمنائية  واالأهداف   21 القرن  اأعمال 
القمـة  ونتائج  لالألفيـة،  االإمنائية  واالأهداف  االألفيـة، 
يف  الأخذ  مع  وريو+20،  امل�ستدامـة،  للتنميـة  العامليـة 
وغريه  املتباينة  لكن  امل�سرتكة  امل�سوؤولية  مبداأ  العتبار 
تعزيز  اإلى  ال�سرتاتيجي  الإطار  وي�سعى  املبادئ.  من 
الرامية  جهودها  تقوية  بهدف  العربية  البلدان  م�ساركة 
التحديات  �سوء  يف  امل�ستدامة  التنمية  حتقيق  اإلى 

النا�سئة.

الأمن  قطاعـات  بني  التفاعـالت  روؤية  ب�سهولة  وميكن 
العربيـة  املنطقة  اأنحاء  يف  والغذائي،  والطاقوي  املائي 
 358 من  اأكرث  حاليًا  املنطقة  �سكان  عدد  يبلغ  كلها. 
املئة  يف   50 بن�سبة  يزيد  اأن  ع  وُيتوقَّ ن�سمة،  مليون 
 FAO, WFP, UNICEF and AOAD,(  2050 بحلول 

اأنحاء  يف  وتدهور  للموارد  وا�ستنزاف  فقر  وثمة   .)2012
املئة  يف   43 على  حتتوي  اأنها  رغم  فعلى  كلها.  املنطقة 
للطاقة  هائلة  اإمكانات  ومتلك  العاملي  النفط  احتياط  من 
من  فيها  �سخ�ض  مليون   50 من  اأكرث  زال  ما  املتجددة، 
خ�سو�سًا  للطاقة،  احلديثة  اخلدمات  اإلى  و�سول  دون 
 .)Abdel Gelil, El – Ashry & Saab, 2013( الكهرباء
من  املئة  يف   0.3 جمرد  على  املنطقة  حتتوي  كذلك 
املناطق  اأكرث  يجعلها  ما  العامل،  يف  العذبة  املياه  م�سادر 
 Siddiqi & Anadon,( سحًا باملياه ب�سكل مطلق ون�سبي�
50 يف املئة من البلدان العربية  2011(. ويرزح اأكرث من 
مكعب  مرت   500 البالغ  املائي  الإجهاد  م�ستوى  حتت 
 50 بن�سبة  املياه  توافر  انخفا�ض  ع  وُيتوقَّ �سنويًا،  للفرد 
يف  الطلب  �سي�ستمر  حني  يف   ،2050 بحلول  املئة  يف 
يف  للقمح  م�ستورد  اأكرب  هي  العربية  واملنطقة  النمو. 
اإلى  الأخري  القت�سادي  ال�ستقرار  عدم  واأدى  العامل، 
 World( جعل �سكانها اأكرث عر�سة لنعدام الأمن الغذائي
يف  التالزم  مقاربة  ا�ستخدام  �ساأن  ومن   .)Bank, 2009
اإفادة القطاعات الثالثة كلها واحلد من الفقر من  املنطقة 

خالل حت�سني �سبل املعي�سة وخلق فر�ض العمل.

يف  التغريات  رئي�سي  ب�سكل  تدفعه  الذي  املناخ،  تغري  اأما 
حتديًا  في�سّكل  الأرا�سي،  وا�ستخدام  الطاقة  ا�ستخدام 
املياه  موارد  �سح  تفاقم  اإلى  يوؤدي  اأن  �ساأنه  من  اإ�سافيًا 
والغذاء. وتفر�ص التقلبات املناخية مزيدًا من ال�سغوط، 
والظروف  اجلافة،  لالأرا�سي  املت�سارع  التدهور  مثل 
موجات  )مثل  و�سدة  تواترًا  الأكرث  القا�سية  املناخية 
اجلفاف اأو الفي�سانات(، واإمدادات املياه الأقل موثوقية، 
على  موثوقية.  الأقل  الزراعية  الإنتاجية  وكذلك 
ثلث  بنحو  وحده  الأغذية  قطاع  ي�ساهم  العاملي،  ال�سعيد 
ا�ستخدام  خالل  من  الدفيئة،  لغازات  العاملية  النبعاثات 
الطاقة، وتغري ا�ستخدام الأرا�سي، وانبعاثات امليثان من 
النيرتوجني  اأوك�سيد  وانبعاثات  الرز،  وزراعة  املا�سية 
ومع   .)Sachs J. et al, 2010( املخ�سبة  اليرتبة  من 
واإمدادات  القاحلة  و�سبه  القاحلة  الأرا�سي  ن�سبة  ارتفاع 
ال�سيئة  الزراعية  املمار�سات  جانب  اإلى  ال�سحيحة،  املياه 
املنطقة  وجدت  احلالت،  بع�ض  يف  امل�ستدامة  وغري 
وت�ستاأثر  الغذائي.  الأمن  حتدي  اأمام  نف�سها  العربية 
املئة  يف   5 بنحو  املنطقة  يف  حاليًا  املزروعة  الأرا�سي 
البعلية  والزراعة  عامليًا،  املزروعة  الأرا�سي  من  تقريبًا 
ما  وهذا  ال�سائدة.  الطريقة  هي  املطر(  مبياه  )املروية 
يجعل الإمدادات الغذائية والحتياجات الزراعية عر�سة 
ظروف  على  كبري  تركيز  مع  املناخ،  لتغري  ال�سلبية  لالآثار 
والفي�سانات  اجلفاف  موجات  مثل  القا�سية،  الطق�ض 

التي �سهدت ارتفاعًا لفتًا يف املنطقة.
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املناخ  تغري  من  التخفيف  تدابري  تفر�ض  نف�سه،  الوقت  يف 
الأرا�سي،  وخدمات  املياه  موارد  على  جديدة  مطالب 
والتقاطه  الكربون  واحتبا�ض  احليوي  الوقود  اإنتاج  مثل 
تغري  مع  التكيف  تدابري  تكون  ما  وغالبًا  وتخزينه. 
كثيفة  اإ�سافية،  مياه  حتلية  اأو  الري  تكثيف  مثل  املناخ، 
املياه  ا�ستخدام  زيادة  تتطلب  كذلك  للطاقة.  ال�ستهالك 
ميكن  وبالتايل،  اإ�سافيًا.  �سخًا  املياه  وتخزين  اجلوفية 
والطاقوي  املائي  الأمن  يف  توؤثر  اأن  املناخية  لل�سيا�سات 
ب�سوء  تت�سم  اأن  التكيف  لإجراءات  وميكن  والغذائي، 
التكيف ما مل توجه ب�سكل جيد يف مقاربة التالزم وما مل 
.)SEI, 2011( تنفذها موؤ�س�سات مرتابطة ب�سكل منا�سب

ال�سنوات  مدى  على  املتبادل  العتماد  هذا  جتلى  وقد 
القليلة املا�سية يف اأزمات جديدة ومرتابطة ب�سكل متزايد 
الظروف  جانب  اإلى  املالية،  الأزمات  الطاقة،  )الغذاء، 
والفي�سانات(.  اجلفاف  موجات  مثل  القا�سية  املناخية 
العرب  ال�سكان  يف  كبري  ب�سكل  الأزمات  هذه  واأثرت 
غريهم.  من  اأكرث  الفقراء  يف  واأثرت  خمتلفة،  بدرجات 
النا�ض  حياة  يف  مبا�سرة  توؤثر  اأن  التحديات  لهذه  وميكن 
الهجرة  على  الوا�سحة  الأمثلة  ومن  معي�ستهم.  و�سبل 
ال�سنوات  خالل  �سورية  يف  ح�سل  ما  املناخ  تغري  ب�سبب 
الأخرية. ففي الفرتة 2006 – 2011 مني 60 يف املئة من 
الأرا�سي ال�سورية باأ�سواأ موجة جفاف وانهيار للمحا�سيل 
يف التاريخ احلديث للبالد. وفر�ض ذلك �سغطًا اجتماعيًا 
 ،2009 ففي  املعر�سني.  ال�سكان  على  كبريًا  واقت�ساديًا 
َفَقَد اأكرث من 800 األف �سوري �سبل معي�ستهم كليًا نتيجة 
ملوجات اجلفاف، وتعر�ض نحو مليون �سخ�ض عام 2011 
لنعدام الأمن الغذائي. ويف 2010، هجر نحو 200 األف 
ب�سبب  ح�سرية  مناطق  اإلى  الزراعية  اأرا�سيهم  �سخ�ض 

اأحوال الطق�ض هذه.

من  اأكرث  غالبًا  والزراعية  الريفية  املناطق  �سكان  ويعاين 
القا�سية،  اجلوية  والظواهر  الطق�ض  تقلبات  من  �سواهم 
والهجرة  والفي�سانات،  اجلفاف  موجات  بني  ترتاوح  التي 
تقت�سر  ل  الهجرة  هذه  لكن  املتوافرة.  احللول  اأحد  هي 
اأن يهاجر كثريون  ع  على تلك املجتمعات. ففي حني ُيتوقَّ
والقدرات  املائية  املوارد  على  املناخ  تغري  اآثار  ب�سبب 
الإغراق  �سعيد  على  اأخطارًا  كثريون  يواجه  الزراعية، 
جدًا  مهمة  م�ساألة  الأمر  وي�سكل  البحر.  م�ستوى  وارتفاع 
املناخ،  لتغري  ال�سحيحة  املوارد  تعر�ض  مع  املنطقة،  يف 
وا�ستداد الزدحام يف املراكز احل�سرية، وابتالء الأرا�سي 
املحا�سيل.  اإنتاجية  و�سعف  الأمطار  بانحبا�ض  الزراعية 
املتزايدة  ال�سكانية  الكثافة  خطر  احل�سرية  املراكز  وتواجه 

واإجهاد املوارد وم�سار التنمية غري امل�ستدامة.

عمال  يفقد  ف�سوف  �سديدًا،  الجتماعي  الأثر  يكون  كذلك 
وبع�ض  الأ�سماك  و�سيد  الزراعة  يف  وظائفهم  كثريون 
ال�سناعات النفطية نتيجة لتحّول العامل اإلى م�سادر الطاقة 
املنتجة  البلدان  يف  القت�سادي  التاأثري  و�سيكون  املتجددة. 
للنفط اأكرث �سدة، فهي تعتمد اأ�سا�سًا على عائدات �سادرات 
اأخرى  م�سادر  اإلى  قريبًا  العامل  حتّول  واإذا  والغاز.  النفط 
متجددة ومنخف�سة الكربون للطاقة، �ستعاين تلك البلدان 

ب�سكل جدي.

واملياه  الطاقة  بني  املختلفة  للعالقات  عر�ض  ياأتي  ما  يف 
والغذاء يف املنطقة العربية.

اأ.  طاقة للمياه

مياه  ل�ستخراج  الطاقة  من  كبرية  كمية  اإلى  حاجة  ثمة 
ال�سرب ونقلها ومعاجلتها وتو�سيلها. والطاقة مطلوبة اأي�سًا 
منها.  والتخل�ض  ومعاجلتها  ال�سحي  ال�سرف  مياه  جلمع 
اأكرث  على  العربية  املنطقة  ت�ستحوذ  املياه،  �سح  اإلى  ونظرًا 
املياه  وحتلية  العاملية.  التحلية  قدرات  من  املئة  يف   50 من 
هي �سناعة كثيفة ال�ستهالك للطاقة، وتبعًا للتكنولوجيات 
5 و9 كيلوواط �ساعة  امل�ستخدمة، ويرتاوح ال�ستهالك بني 
العك�سي  التنا�سح  تكنولوجيا  يف  املياه  من  املكعب  للمرت 
كيلوواط  و25   15 وبني  الطاقة،  ا�ستهالك  يف  كثافة  الأقل 
�ساعة للمرت املكعب يف تكنولوجيا التقطري الوم�سي املتعدد 
املنطقة  يف  ال�سائد  للطاقة  ال�ستهالك  والكثيف  املراحل 
�سخ  يف  الطاقة  ُت�ستخَدم  كذلك   .)ESCWA, 2001(
يختلف  اأن  وميكن  وتوزيعها.  وال�سطحية  اجلوفية  املياه 
نتيجة  عملية  لكل  كبري  ب�سكل  للطاقة  الفعلي  ال�ستهالك 
ومن  والتقنية.  واملادية  اجلغرافية  العوامل  من  جمموعة 
القيمة  �سل�سلة  يف  الطاقة  ل�ستهالك  الرئي�سية  ال�سمات 
هما  طويلة  مل�سافات  ونقلها  املياه  حتلية  اأن  باملياه  اخلا�سة 
اأكثف العمليات ا�ستهالكًا للطاقة )لكل وحدة حجم(.  من 
لتو�سيع  ف  ُت�ستك�سَ التي  �سيوعًا  الأكرث  اخليارات  هي  وهذه 
 WW,( العربية  البلدان  من  العديد  يف  املياه  اإمدادات 
الطاقة  احتياجات  يف  الكبري  الفارق  وُيعترَب   .)2007
مهمًا.  عاماًل  املياه  وحتلية  ال�سحي  ال�سرف  مياه  ملعاجلة 
اأن تكون معاجلة مياه ال�سرف  فمن منظور الطاقة، ميكن 
حتلية  من  بكثري  كفاءة  اأكرث  ا�ستخدامها  واإعادة  ال�سحي 

.)Siddiqi & Anadon, 2011( املياه

ب.  مياه للطاقة

يف  املياه  ت�ستخدم  الكهرمائية،  الطاقة  اإلى  بالإ�سافة 
النفط  ا�ستخراج  رئي�سية:  جمالت  ثالثة  يف  الطاقة  قطاع 
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ال�سرتاتيجية العربية الإقليمية لال�ستهالك والإنتاج امل�ستدامني

فريد بو�صهري

واالإنتاج  لال�صتهالك  االإقليمية  العربية  اال�صرتاتيجية  اإطالق  مت 
2009، يف مبادرة م�صرتكة جلامعة  اأيلول )�صبتمرب(  امل�صتدامني يف 
لغرب  واالجتماعية  االقت�صادية  املتحدة  االأمم  وجلنة  العربية  الدول 
اآ�صيا )اإ�صكوا( وبرنامج االأمم املتحدة للبيئة )يونيب(. و�صادق على 
�صوؤون  عن  امل�صوؤولني  العرب  الوزراء  جمل�س  الحقًا  اال�صرتاتيجية 

البيئة )كامري( يف ت�صرين الثاين )نوفمرب( 2009.

تهدف اال�صرتاتيجية اإلى تعزيز مفهوم اال�صتهالك واالإنتاج امل�صتدامني يف 
املنطقة العربية، من خالل ت�صجيع ا�صتخدام املنتجات واخلدمات التي 
الطبيعية  واملوارد  والطاقة  املياه  على  وحتفاظ  البيئة  حماية  ت�صمن 

االأخرى، يف حني ت�صاهم يف اجتثاث الفقر وتعزيز منط حياة م�صتدام.

مراك�س«  »عملية  يف  العربية  املنطقة  م�صاهمة  اال�صرتاتيجية  كانت 
»يونيب«  اأطلقها  التي  امل�صتدامني،  واالإنتاج  باال�صتهالك  املعنية 
واإدارة ال�صوؤون االقت�صادية واالجتماعية يف االأمم املتحدة. وقد �صلطت 
تخفيف  اأهداف  لتحقيق  االأولوية  ذات  العمل  جماالت  على  ال�صوء 
الفقر بالرتافق مع ا�صتخدام ال�صلع واخلدمات التي حتافظ على املوارد 

الطبيعية.

ت�صمل املجاالت الرئي�صية ذات االأولوية يف اال�صرتاتيجية ما ياأتي:

امل�صتدامة التنمية  اأجل  من  الطاقة  	•
املائية املوارد  اإدارة  		•

النفايات اإدارة  	•
الفقر واجتثاث   الريفية  التنمية  	•

امل�صتدامة احلياة  واأمناط  التعليم  	•
ال�صياحة 	•

بالن�صبة اإلى الطاقة من اأجل التنمية امل�صتدامة، �صددت الوثيقة على 
وعامليًا.  املنطقة  يف  مهمًا  دوراً  ويوؤدي  اأدى  العربي  الطاقة  قطاع  اأن 
معظم  يف  االقت�صادية  للتنمية  الرئي�صي  املحرك  هي  النفط  وعائدات 
البلدان العربية، وتعتمد االقت�صادات العربية اإلى حد كبري على النفط 
تتمتع  اأخرى،  ناحية  من  الطاقة.  على  املحلي  الطلب  لتلبية  والغاز 
املنطقة مب�صتقبل جيد ملوارد الطاقة املتجددة التي مل ت�صتخدم كليًا 
حت�صني  من  ال�صيا�صات  بتمكني  اال�صرتاتيجية  وتو�صي  االآن.  حتى 
الكثيفة اال�صتهالك للطاقة ويف  ال�صناعات  الطاقة، خ�صو�صًا يف  كفاءة 
االأنظف،  الوقود  الأنواع  الوا�صع  اال�صتخدام  وتعزيز  والكهرباء،  النقل 
وتطوير تكنولوجيات الطاقة املتجددة وا�صتخدامها على نطاق وا�صع، 

م�صاركة  وت�صجيع  الطاقة،  قطاع  يف  االأنظف  االإنتاج  ترويج  ودعم 
القطاع اخلا�س يف قطاع الطاقة.

االإدارة امل�صتدامة للموارد املائية جمال رئي�صي اآخر ذو اأولوية يف املنطقة 
وت�صتاأثر  الرئي�صية.  التنمية  حتديات  من  هي  املياه  حيث  العربية، 
اأر�صه،  من  املئة  يف  و10  العامل،  �صكان  من  املئة  يف   3 بنحو  املنطقة 
لكنها ال حتظى ب�صوى 1.2 يف املئة من موارد املياه املتجددة. والبلدان 
نحو  ويفتقر  عربية  بلدان  هي  العامل  يف  مائيًا  اإجهاداً  االأكـرث  الع�صرة 
نادراً ما تتعدى  ذلك،  مع  ماأمونة.  �صرب  مياه  اإلى  عربي  مليون   50
40 يف املئة يف معظم البلدان العربية. وتو�صي  كفاءة ا�صتخدام املياه 
اال�صرتاتيجية بتمكني ال�صيا�صات من تبني اإدارة متكاملة ملوارد املياه، 
تنمية  لتحقيق  واالقت�صادية  االجتماعية  االأهداف  احل�صبان  يف  اآخذة 
وا�صتعمالها  اجلديدة  التحلية  بتكنولوجيات  واالإرتقاء  م�صتدامة، 
يف  احلكومية  غري  واملنظمات  املدين  املجتمع  دور  وتعزيز  الوا�صع، 
اإدارة  يف  االإقليميني  والتكامل  التعاون  وتعزيز  املياه،  كفاءة  حت�صني 
لتح�صني  الطلب  واإدارة  والغذائي  املائي  االأمن  لتحقيق  املياه  موارد 

كفاءة ا�صتخدام املياه يف القطاعات اال�صتهالكية املختلفة.

النفايات  الإدارة  متكاملة  ا�صرتاتيجية  بتبني  اال�صرتاتيجية  وتو�صي 
اإلى  اللحد«. وتدعو  اإلى  املهد  نهج »من  الى حتقيق  ال�صلبة، وتهدف 
ا�صتخدام  وبالتايل  منها،  والتقليل  النفايات  جتنب  ممار�صات  تعزيز 
النفايات كمورد حيث اأمكن ذلك. وهي ت�صدد اأي�صًا على اأهمية تطوير 
ذلك  يف  مبا  اخلطرة،  للنفايات  امل�صتدامة  االإدارة  اأجل  من  �صيا�صات 

النفايات االإلكرتونية.

يف  للتنمية  اآخر  رئي�صيًا  حموريًا  جمااًل  الزراعية  التنمية  وت�صكل 
م�صتهلكة  العذبة،  للمياه  الرئي�صي  امل�صتخدم  تبقى  حيث  املنطقة، 
نحو 85 يف املئة من املوارد املتوافرة. واإذ يرتكز الفقر يف املناطق الريفية، 

ال مفر من التنمية الريفية من اأجل اجتثاثه.

تقرتح  الفقر،  واجتثاث  امل�صتدامة  الريفية  التنمية  ت�صهيل  اأجل  ومن 
امل�صتدامة  الزراعية  املمار�صات  تعزز  �صيا�صات  تنفيذ  اال�صرتاتيجية 
حت�صني  هي  اأخرى  مهمة  م�صاألة  وهناك  الغذائي.  االأمن  لتحقيق 
الريفية  املناطق  يف  ال�صحي  ال�صرف  وخدمات  املياه  اإلى  الو�صول 
متا�صيًا مع االأهداف االإمنائية لالألفية. ويتم الت�صديد اأي�صًا على تعزيز 
االقت�صادية  التنمية  لت�صجيع  احلديثة  الطاقة  خدمات  اإلى  الو�صول 
اإلى  الو�صول  حت�صني  جانب  اإلى  الريفية،  املناطق  يف  واالجتماعية 

التعليم واخلدمات ال�صحية.

ت�صيء اخلطة اال�صرتاتيجية اأي�صاً على الروابط املتداخلة بني التعليم 



27 البيئة العربية: اال�ستهالك امل�ستدام

برامج  العربية  البلدان  معظم  وتنفذ  املنطقة.  يف  امل�صتدامة  والتنمية 
العامل  ولدى  الوطنية،  التعليم  نظم  واإ�صالح  االأمية  ملحو  وطنية 
مبادرة  وهناك  النامية.  املناطق  بني  ال�صباب  من  ن�صبة  اأكرب  العربي 
تظهر  التي   Youth-Xchange مبادرة  هي  ال�صدد  هذا  يف  رئي�صية 
احلياة  بنوعية  امل�صتدام  لال�صتهالك  املبا�صرة  العالقة  لل�صباب 
واال�صتخدام الكفوء للموارد وتخفي�س النفايات وق�صايا اأخالقية مثل 

ت�صغيل االأطفال.

اأو�صت بها اال�صرتاتيجية على ادخال املوا�صيع  وتركز ال�صيا�صات التي 
اأكرث  وب�صكل  الوطنية.  التنمية  خطط  يف  دوليًا  املعتمدة  التعليمية 
وحمو  للتعليم  وطنية  وبرامج  ا�صرتاتيجيات  تطوير  دعم  حتديداً، 
احلياة  ومنط  امل�صتدامني  واالإنتاج  اال�صتهالك  ق�صايا  وادخال  االأمية 
التو�صيات  وتدعو  الر�صمي(.  وغري  )الر�صمي  التعليم  يف  امل�صتدام 
كفاءة  ومعايري  البيئية  املل�صقات  ترويج  اإلى  بال�صيا�صات  اخلا�صة 
ما  يف  الكهربائية،  باالأجهزة  اخلا�صة  الطاقة  كفاءة  ومعايري  الوقود 

يتعلق بامل�صرتيات العامة ومعايري البناء االأخ�صر ونظم النقل العام.

حددتها  التي  االأولوية  ذات  القطاعات  اآخر  هي  امل�صتدامة  ال�صياحة 
تطوير  خالل  من  البيئية  ال�صياحة  تعزز  وهي  اال�صرتاتيجية. 
البيئية  لل�صياحة  توجيهية  ومبادئ  و�صيا�صات  ا�صرتاتيجيات 
احلالية  وال�صيا�صات  االأدوات  وتكييف  ن�صر  ذلك  يف  مبا  امل�صتدامة، 
القطاع  اال�صتدامة يف  اال�صرتاتيجية تعميم  املحلي. وتعزز  ال�صياق  مع 
ال�صياحي من خالل تبني ممار�صات اإدارية م�صتدامة لقطاع ال�صيافة، 
واإدارة متكاملة للمناطق ال�صاحلية، وبناء قدرات املوؤ�ص�صات ال�صغرية 

واملتو�صطة واملعاهد احلكومية على جميع امل�صتويات.

توؤكد اال�صرتاتيجية على اأهمية مقاربة اال�صتهالك واالإنتاج امل�صتدامني 
فيها  مبا  املعنية،  اجلهات  خمتلف  ي�صمل  تعددي  منظور  من 
غري  واملنظمات  االإعالم  وو�صائل  وال�صناعة  وال�صركات  احلكومات، 
االإقليمية  احلكومية  واملنظمات  واالأفراد  املدين  واملجتمع  احلكومية 

والدولية.

اأن  املراقبة والتقييم. فتو�صح  اأهمية  اأخرياً على  وت�صدد اال�صرتاتيجية 
والتقييم،  املراقبة  اأ�صكال  اأفعل  املبنية على موؤ�صرات هي من  املراقبة 
االأولويات  وحتديد  التقدم  لر�صد  قيمة  اأدوات  هي  املوؤ�صرات  واأن 
واالإنتاج  لال�صتهالك  العربية  املوؤ�صرات  اإدراج  اإلى  وتدعو  واالأهداف. 
التنمية وتخفي�س  موؤ�صرات  اأو�صع من  امل�صتدامني �صمن جمموعات 
جمموعة  وتدرج  امل�صتدامة.  والتنمية  البيئة  وحماية  الفقر  وترية 
موؤ�صرات  جمموعة  تت�صمنه  ما  كل  ت�صمل  بها  املو�صى  املوؤ�صرات  من 
اإ�صافة  اإطار العمل العربي املتعلقة باال�صتهالك واالإنتاج امل�صتدامني، 
باأولويات  تتعلق  اأخرى  وموؤ�صرات  اال�صتهالك  النمو عن  »ف�صم«  اإلى 

اال�صتهالك واالإنتاج امل�صتدامني املذكورة اأعاله.

امل�صتدامني هي  واالإنتاج  لال�صتهالك  االإقليمية  العربية  اال�صرتاتيجية 
من اأولى اال�صرتاتيجيات االإقليمية التي طورتها وتبنتها بلدان املنطقة 
ال�صنوات  اإطار   2012 عام  القمة  تبني  وقبل   20 + ريو  قمة  قبل 
الع�صر لربامج اال�صتهالك واالإنتاج امل�صتدامني )10YFP(. وقد وفرت 
قدمًا،  للم�صي  ممتازة  متكني  اأداة  العربية  للبلدان  اال�صرتاتيجية 
اإطار ال�صنوات  اأول منطقة تطور خريطة طريق لتنفيذ  ولكي ت�صبح 
الع�صر لربامج اال�صتهالك واالإنتاج امل�صتدامني على امل�صتوى االإقليمي، 
واالإنتاج  اال�صتهالك  حول  الرابعة  العربية  امل�صتديرة  الطاولة  خالل 
تبنى  ذاته  العام  وخالل   .2013 )يونيو(  حزيران  يف  امل�صتدامني 

جمل�س الوزراء العرب امل�صوؤولني عن �صوؤون البيئة خريطة الطريق.

للبلدان  اأتاحت  اال�صرتاتيجية  حددتها  التي  االأولوية  ذات  القطاعات 
العربية اأن تختار وتركز على القطاعات التي تلبي اأولوياتها الوطنية 
واالإنتاج  اال�صتهالك  اأمناط  لتحويل  امل�صتدامة،  بالتنمية  املتعلقة 
القطاعات.  هذه  يف  ا�صتدامة  اأكرث  اأمناط  اإلى  احلالية  امل�صتدامة  غري 
املنطقة، ومت تطويرها  اأولوية يف معظم بلدان  القطاعات ذات  وهذه 
يف  مبا  املعنية،  اجلهات  جميع  �صملت  ت�صاورية  عملية  خالل  من 
هي  العربية  اال�صرتاتيجية  اأن  رغم  وعلى  احلكومات.  ممثلو  ذلك 
الع�صر  ال�صنوات  اإطار  لتنفيذ  تدعمها خريطة طريق  �صمولية  وثيقة 
�صعيفني  كانا  الوطني  امل�صتوى  على  وتنفيذها  تبنيها  فاإن  للربامج، 
الإطار  وطنية  ات�صال  نقاط  العربية  البلدان  غالبية  عينت  وقد  جداً. 
مل  امل�صتدامني  واالإنتاج  اال�صتهالك  لكن  للربامج،  الع�صر  ال�صنوات 

االأولوية يف معظمها. ذا  ي�صبحا جمااًل 

كان االأردن رياديًا يف املنطقة يف �صعيه اإلى دمج �صيا�صات اال�صتهالك 
حدد  وقد  الوطنية.  التنموية  خطته  �صمن  امل�صتدامني  واالإنتاج 
به  خا�صة  طريق  خريطة  يطور  وهو  االأولوية،  ذات  القطاعات 
لذلك.  تبعًا  امل�صتدامني  واالإنتاج  اال�صتهالك  ا�صرتاتيجية  لتنفيذ 
بها،  خا�صة  وطنية  طريق  خطة  اإعداد  اأي�صًا يف  تقدمًا  م�صر  وحترز 

وفل�صطني. ولبنان  املغرب  جانب  اإلى 

لدمج  املنطقة  بلدان  مع  للبيئة  املتحدة  االأمم  برنامج  ويعمل 
خططها  �صمن  امل�صتدامني  واالإنتاج  اال�صتهالك  �صيا�صات 
اال�صرتاتيجية  تبني  خالل  من  الوطنية،  التنموية  و�صيا�صاتها 
امل�صتوى  على  امل�صتدامني  واالإنتاج  لال�صتهالك  االإقليمية  العربية 
يف  فعالة  م�صاركة  اأجل  من  الطريق  بخريطة  واال�صرت�صاد  الوطني، 
اال�صتهالك  الع�صر لربامج  ال�صنوات  باإطار  العاملية اخلا�صة  االأجندة 

امل�صتدامني. واالإنتاج 

د. فريد بو�صهري، م�صوؤول كفاءة املوارد يف برنامج الأمم املتحدة للبيئة، املكتب 

الإقليمي لغرب اآ�صيا.
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تربيد  فعمليات  الكهرباء.  توليد  النفط،  تكرير  والغاز، 
الطاقة  واإنتاج  النفط،  وتكرير  احلرارية،  الطاقة  حمطات 
الوقود  واإنتاج  والتعدين،  املعادن  وا�ستخراج  الكهرمائية، 
وغريه  احليوي  والوقود  الأحفوري  الوقود  ذلك  يف  )مبا 
من اأنواع الوقود غري التقليدية(، و�سبط النبعاثات، كلها 
تعتمد على كميات كبرية من املياه. ويف املنطقة العربية، 
من  املئة  يف   90 من  اأكرث  احلرارية  الكهرباء  توليد  ميّثل 
ا�ستخراج  يف  املياه  وا�ستهالك  املركبة.  القدرة  اإجمايل 
النفط اأقل بكثري مما ُي�ستهلك بالتبخر يف عمليات التربيد 
يف حمطات توليد الكهرباء. واملنطقة العربية منتج كبري 
للنفط وامل�ستقات النفطية، وبالتايل ميكن اأن تكون الآثار 

الإجمالية كبرية على ا�ستهالك املياه.

ما  ونادرًا  املياه.  ا�ستهالك  لقيم  ملخ�سًا   3 اجلدول  يقّدم 
ُيعرث على بيانات جتريبية حول كمية املياه امل�ستخدمة يف 

اإنتاج الطاقة يف املنطقة.

ج.  طاقة للغذاء

الوقود  زاد  وقد  الطاقة.  موارد  على  الغذاء  اإنتاج  يعتمد 
ن  اإنتاج الأ�سمدة، وح�سّ الزراعية، وعزز  الأحفوري املكننة 
رئي�سي  ب�سكل  الطاقة  وُت�ستخَدم  ونقلها.  الأغذية  ت�سنيع 
املحا�سيل  وزراعة  احليوانية،  الرثوة  واإيواء  املياه،  ل�سخ 
والتجفيف،  املحمية،  املحا�سيل  وتدفئة  وح�سادها، 
ن الطلب غري املبا�سر على الطاقة  والتخزين. كذلك يت�سمَّ
ولت�سنيع  الزراعية  الآلت  لت�سغيل  الوقود  ا�ستخدام 
الأ�سمدة. وُت�ستخَدم الطاقة اأي�سًا يف ال�سناعات الغذائية. 
ر احلجم الإجمايل للطاقة الالزمة لل�سناعة الغذائية  وُيقدَّ
50 و100 ميغاجول للكيلوغرام  والتعبئة والتغليف بني 
اإجمايل املنتجات الغذائية بالتجزئة. وتتطلب �سناعة  من 
والكهرباء.  والتربيد  التدفئة  لأغرا�ض  الطاقة  الأغذية 
نة اأي�سًا يف التعبئة والتغليف، وهي عملية  والطاقة مت�سمَّ
نتيجة  الطاقة  ا�ستخدام  يف  ن�سبيًا  كثيفة  تكون  اأن  ميكن 

ت�سنيع  ويف  والألومنيوم.  البال�ستيكية  املواد  ا�ستخدام 
الطاقة  على  املبا�سر  الطلب  يبلغ  ال�سمكية،  املنتجات 
والتجفيف  والتعليب  والتجليد،  الثلج  �سنع  لأغرا�ض 
 0.5 نحو  ال�سمك  وزيت  ال�سمك  م�سحوق  واإنتاج  والتمليح 
لتخزين  طاقة  اإلى  حاجة  ثمة  اأخريًا،  �سنويًا.  بيتاجول 
الغذائية.  املواد  وجتار  واملطاعم  الأ�سر  لدى  وطبخه  الغذاء 
وت�سري التقديرات اإلى اأن اإجمايل الطاقة امل�ستخدمة لو�سع 
املئة  يف   16 ميّثل  املتحدة  الوليات  يف  املائدة  على  الغذاء 

.)FAO, 2011( من اإجمايل ا�ستهالك الطاقة يف البالد

الطاقة.  واأ�سعار  الغذائية  املواد  اأ�سعار  بني  عالقة  وثمة 
فبني 2007 و2008 ارتفعت اأ�سعار النفط العاملية ب�سكل 
ذروتها.  يف  للربميل  دولرًا   150 نحو  اإلى  لت�سل  كبري 
تكاليف  ارتفاع  اأدى  والزراعة،  الأغذية  منظمة  ووفق 
الزراعية  ال�سلع  اإنتاج  كلفة  يف  كبرية  زيادة  اإلى  الوقود 
اأحد  كانت  الطاقة  اأن  حديثة  درا�سات  واأثبتت  ونقلها. 
املحركات الرئي�سية لرتفاع اأ�سعار املواد الغذائية اإلى اأعلى 
ح  م�ستوياتها خالل نحو 50 �سنة. ولأن تغيـر املنـاخ ُيـرجَّ
ع  ُيتـوقَّ العامل،  م�ستوى  على  الزراعية  املحا�سيل  يقلل  اأن 
الرئي�سية.  الغذائية  لل�سلع  العاملية  الأ�سعار  ترتفع  اأن 
ا�سترياد  على  العربية  للبلدان  الكبري  العتماد  اإلى  ونظرًا 
ن�سبيًا(،  املحدودة  الزراعية  )والإمكانات  الغذائية  املواد 
العربي  للعامل  خا�سة  اأهمية  العاملية  الأبعاد  هذه  تكت�سب 

.)World Bank, 2012(

د.  مياه للغذاء

يرتبط الغذاء واملياه برابط قوي. وتعاين املنطقة العربية 
املياه  من  للفرد  ال�سنوي  فالن�سيب  املياه،  ندرة  من 
باملتو�سط  مقارنة  مكعبًا،  مرتًا   800 نحو  هو  املتجددة 
املتو�سط  وهذا  مكعبًا.  مرتًا   7240 نحو  البالغ  العاملي 
عربيًا  بلدًا   13 لدى  القائمة  الإقليمية  الفوارق  يخفي 
 500 من  اأقل  اأي  ال�سديدة،  املائية  الندرة  فئة  يف  م�سنفًا 

�ملعدل�حلد �لأق�شى�حلد �لأدنىعملية

1.46231.7جمموعة االأ�سا�سي الثانوي )ا�ستخراج النفط( )غال / مليون وحدة(

7.213.410.3تكرير النفط )غال / مليون وحدة(

300330315توربينات البخار ـ  مرة واحدة عن طريق التربيد )غال / ميغاواط(

142968824500خ�سائر الطاقة ـ  التبخر املائي )غال / ميغاواط(

(Siddiqi, A. and Anadon, L.  2011)  :امل�صدر
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املئة  يف   85 نحو  الزراعة  وت�ستهلك  للفرد.  مكعب  مرت 
التي  العربية،  املنطقة  يف  املياه  م�سحوبات  جمموع  من 
وندرة  املحا�سيل.  واإنتاجية  الري  كفاءة  بانخفا�ض  تتميز 
الو�سع  هذا  و�سيتفاقم  للزراعة،  احلا�سم  العائق  هي  املياه 
خالل ال�سنوات املقبلة، مع ارتفاع عدد ال�سكان والتاأثريات 

املحتملة لتغري املناخ.

يف   46 عن  عربيًا  بلدًا   19 يف  الري  كفاءة  متو�سط  يقل 
 70 اإلى  الن�سبة  هذه  رفع  اأن  اإلى  التقديرات  وت�سري  املئة. 
يف املئة ميكن اأن يوفر نحو 50 بليون مرت مكعب من املياه 
�سنويًا. وُيعترَب اإنتاج مزيد من املنتجات الزراعية بكميات 
اأقل من املياه خيارًا ذا اأهمية كبرية لتعزيز الأمن الغذائي 
يف املنطقة العربية، من خالل ا�ستخدام طرق اأكرث كفاءة 
للري، مثل الري بالر�ض اأو بالتنقيط. واأثبت تطبيق الري 
املياه  اأنه يحد من فاقد  اأنحاء املنطقة  بالتنقيط يف معظم 
وادي  يف  تطبيقه  اأدى  مثاًل،  الزراعية.  الإنتاجية  ويزيد 
زيادة  اإلى  املزروعة  الأرا�سي  من  املئة  يف   60 لري  الأردن 
تزال  ول  الفاكهة.  غلة  وم�ساعفة  اخل�سر  غلة  متو�سط 
القت�سادية  احلوافز  اإلى  تفتقر  العربية  املنطقة  غالبية 
حت�سني  بهدف  التكاليف  ا�سرتداد  اأ�سا�ض  على  واملالية 
اإدارة  لتح�سني  عالية  اأولوية  اإيالء  ينبغي  لذلك،  الري. 
املزارعني  ت�سجيع  خالل  من  الري،  مياه  على  الطلب 
املحا�سيل  وزراعة  املياه  حفظ  تقنيات  يف  ال�ستثمار  على 
كفاءة  زيادة  اإلى  وبالإ�سافة  املياه.  على  الطلب  املنخف�سة 
الناحية  من  �سواء  املياه،  اإنتاجية  زيادة  ميكن  الري، 
القت�سادية اأو املادية، من خالل تخ�سي�ض املياه ملحا�سيل 
ذات قيمة اأعلى اأو من خالل حتقيق هدف »حم�سول اأكرب 
طريق  عن  اأي�سًا  املياه  اإنتاجية  رفع  وميكن  قطرة«.  لكل 
مياهـًا  تتطلب  حما�سيل  اإلى  ال�ستهالك  عادات  حتويل 
.)AFED, 2014( اأقل وتنطوي على قيمة غذائية مماثلة

هـ.  مقاربة التالزم

الإدارة  تكامل  اإلى  التالزمية  العالقة  مقاربة  تهدف 
كفاءة  تعزيز  وميكنها  القطاعات.  خمتلف  يف  واحلوكمة 
العوامل  معاجلة  خالل  من  والإنتاجية  املوارد  ا�ستخدام 
املياه  وتوافر  فالإنتاجية  كلها.  القطاعات  يف  اخلارجية 
والطاقة والأرا�سي تختلف اختالفًا كبريًا بني املناطق وبني 
اإمكانية كبرية لزيادة كفاءة ال�ستخدام  نظم الإنتاج. وثمة 
مثاًل  وذلك  وال�ستهالك،  الإنتاج  ومنافع  للموارد  الإجمايل 
اأحيانًا  تنطوي  )التي  املكثفة  الزراعة  معاجلة  خالل  من 
كثرية على اإنتاجية اأعلى للمياه لكن اإنتاجية اأدنى للطاقة، 
التفكري  يتناول  كذلك  للزراعة(.  الأخرى  بالأ�سكال  مقارنة 
على  والطلب  املياه،  حتلية  يف  الطاقـة  كثافة  التالزمي 

يف  الأرا�سي  على  والطلب  الكهرمائية،  الطاقة  يف  املياه 
اإنتاج الطاقة املتجددة )مثل طاقة ال�سم�ض والرياح(. وُتَعد 
اإجراءات التكيف التي »ل ُينَدم عليها«، مبا يف ذلك الإدارة 
التكنولوجيات  نطاق  وتو�سيع  املائية  للموارد  املتكاملة 
بناء  يف  للم�ساعدة  حا�سمة  املتجددة،  للطاقة  الالمركزية 
القدرة على مواجهة تزايد الظواهر اجلوية القا�سية. وُتعترَب 
للتكيف،  امل�سرتكة  املنافع  مع  باليرتافق  التخفيف  خيارات 
ال�سم�سية  بالطاقة  املياه  وحتلية  املياه  على  احلفاظ  مثل 
لغتنام  جيدة  فر�سة  احليوانية،  للرثوة  الأف�سل  والإدارة 

منافع مقاربة التالزم.

املناخ  وتغري  والغذاء  واملياه  الطاقة  بني  القوي  التالزم  هذا 
يفر�ض �سرورة التن�سيق يف و�سع ال�سيا�سات، خ�سو�سًا يف 
معه.  والتكيف  املناخ  تغري  اأ�سباب  من  التخفيف  يخ�ض  ما 
ال�سيا�سات  لو�سع  التقليدي  النهج  عن  التحول  يجب  لذلك 
والت�سويات  التفا�سالت  من  تخفف  مقاربة  اإلى  اإفراديًا، 
وتخلق تاآزرًا عرب القطاعات. هذا التطور اجلديد اأوجد فر�سًا 
خمتلف  يف  ال�سيا�سات  يف  جذرية  لتغيريات  م�سبوقة  غري 

النظم القت�سادية واملوؤ�س�سية والتقنية والجتماعية.

اأو نق�ض يف التعاون  اأي�سًا الإقرار بوجود �سعف  ومن املهم 
ال�سيا�سات  �سعيد  على  العربية  املنطقة  يف  احلقيقي 
وال�سرتاتيجيات املتعلقة باملياه والأرا�سي الزراعية والطاقة 
ل  التي  املناخ،  بتغري  اخلا�سة  فال�سيا�سات  املناخ.  وتغري 
جمزاأة  تبقى  العربية،  املنطقة  يف  الأولى  مراحلها  يف  تزال 
التالزمي  التفكري  فاإن  ذلك،  ومع  املختلفة.  الكيانات  بني 
يف  املن�سقة  ال�ستثمارات  مثل  للتاآزر،  حقيقية  فر�سًا  يقّدم 
لتح�سني  والبتكار  والطاقة،  والغذاء  للمياه  التحتية  البنى 
كفاءة ا�ستخدام املوارد. وهذا ينبغي اأن يقرتن مع ا�ستخدام 
ت�سعري  ذلك  يف  مبا  ال�ستثمار،  حلفز  القت�سادية  الأدوات 
املوارد وخدمات النظم البيئية، ورفع ال�ستخدامات املفيدة 
واإجراء  املناف�سة،  الطلبات  مع  باملقارنة  والطاقة  للمياه 
البحوث التطبيقية لتعزيز التكيف مع تغري املناخ يف القطاع 
اخلربات  وتبادل  القدرات  وبناء  مرونته،  و�سمان  الزراعي 
احلالية  الفجوة  و�سد  والإقليمي،  الوطني  امل�ستويني  على 

بني العلوم وال�سيا�سات.

V.  اأمناط ال�ستهالك وكفاءة املوارد

البلدان  يف  والغذاء  واملياه  الطاقة  ا�ستهالك  اأمناط  تتاأثر 
العربية بعدد كبري من العوامل الجتماعية والقت�سادية، 
ما  يف  االأمناط  هذه  تناول  و�سيتم   .3 الق�سم  يف  ُذكر  كما 
ياأتي، بالتزامن مع نتائج ا�ستطالع الراأي العام حول اأمناط 

ال�ستهالك الذي اأجراه »اأفد«.
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اأ.  اأمناط ا�صتهالك الطاقة

معدل  وارتفاع  ال�سكان،  عدد  وتزايد  القت�سادي،  النمو 
عوامل  كلها  احلياة،  منط  يف  جذرية  وتغريات  ر،  التح�سّ
للطلب  الرئي�سية  املراكز  اأحد  العربية  املنطقة  من  جعلت 
تلك  يف  الختالفات  وب�سبب  العامل.  يف  الطاقة  على 
الفرد  ن�سيب  يختلف  والقت�سادية،  الجتماعية  العوامل 
الدخل  ذات  الفئة  بني  كبري  ب�سكل  الطاقة  ا�ستهالك  من 
الدخل  ذات  والفئة  للنفط(  املنتجة  )البلدان  املرتفع 
ويبلغ  للنفط(.  املنتجة  غري  )البلدان  واملنخف�ض  املتو�سط 
ال�ستهالك الفردي يف قطر 38.6 طن من املكافئ النفطي، 
املتو�سط  �سعف  و20  العربية  البلدان  بني  الأعلى  وهو 
ا�ستهالك  ويزيد  النفطي(.  املكافئ  من  طن   1.9( العاملي 
الفرد من الطاقة يف بلدان جمل�ض التعاون اخلليجي وليبيا 
واجلزائر الغنية بالنفط عن املتو�سط العاملي، يف حني يقل 

عنه يف بقية البلدان العربية )ال�سكل 5(.

الفردي  ال�ستهالك  يف  نف�سه  التفاوت  مالحظة  ميكن 
للكهرباء بني البلدان العربية. ويبنّي ال�سكل 6 اأن متو�سط 

لكنه  العاملي،  املتو�سط  من  اأقل  العربي  الفردي  ال�ستهالك 
وليبيا.  اخلليجي  التعاون  جمل�ض  بلدان  يف  منه  اأعلى 
ويعترب ال�ستهالك الفردي للكهرباء يف الكويت الأعلى يف 
املنطقة العربية، وهو يبلغ �سبعة اأ�سعاف املتو�سط العربي 
كبري  تفاوت  وثمة  العاملي.  املتو�سط  اأ�سعاف  خم�سة  ونحو 
ميكن  الكويتي  املواطن  اأن  حد  اإلى  العربية،  البلدان  بني 
�سودانية  اأ�سرة   13 ت�ستهلكه  ما  الكهرباء  من  ي�ستهلك  اأن 

يتاألف كل منها من خم�سة اأ�سخا�ض.

الطاقة،  مبوارد  غنية  العربية  البلدان  بع�ض  اأن  رغم  على 
فال يح�سل نحو 50 مليون عربي على الكهرباء، خ�سو�سًا 
وموريتانيا  وال�سودان  اليمن  مثل  منوًا  االأقل  البلدان  يف 
 World Bank, 2010( وال�سومال  وجيبوتي  القمر  وجزر 
and AFED, 2012(. هذه الفوارق ال�سا�سعة يف احل�سول 
القائمة  معقولة،  باأ�سعار  للطاقة  احلديثة  اخلدمات  على 
داخل  والريف  احل�سر  �سكان  وبني  البلدان  خمتلف  بني 
ال�ستقرار  وتهدد  والفقر  امل�ساواة  عدم  تزيد  الواحد،  البلد 
الجتماعي. وتعي�ض الغالبية العظمى من العرب الذين ل 
اليمن  مثل  منّوًا،  االأقل  الدول  يف  الكهرباء  على  يح�سلون 

وال�سودان وموريتانيا )ال�سكل 7(.

وعدم  الطاقة  ا�ستهالك  م�ستوى  ارتفاع  ُيعزى  اأن  وميكن 
كفاءة ا�ستخدامها يف معظم البلدان العربية، اإلى العتماد 
ال�سائـد تاريخيًا على دعم الطاقة، من بني عوامل اأخرى. 
»اأفد«،  اأجراه  الذي  العام  الراأي  ا�ستطالع  وفق  ذلك،  ومع 
هو  الكبري  الدعم  اأن  امل�ساركني  من  فقط  املئة  يف   6 اعترب 
ال�سبب  اأن  املئة  يف   43 اعتقد  حني  يف  الرئي�سي،  ال�سبب 
الوعي  ونق�ض  القا�سية،  املناخ  ظروف  من  مزيج  هو 

العام، والدعم.

املنطقة  بلدان  معظم  يف  والكهرباء  الوقود  اأ�سعار  وحتظى 
الإمداد  كلفة  من  املئة  يف   50 عن  متو�سطه  يزيد  بدعم 
يف   64 اأن  »اأفد«  ا�ستطالع  ويك�سف   .)3 الق�سم  )انظر 
املئة  يف  و10   5 بني  ما  يدفعون  امل�ساركني  من  املئة 
الذين  اأن  وتبني  الكهرباء.  فواتري  على  الأ�سرة  دخل  من 
يف  يقيمون  الأ�سرة  بدخل  مقارنة  الن�سب  اأدنى  دفعوا 
)البلدان  والكويت  والبحرين  وال�سعودية  والإمارات  قطر 
هذه  للطاقة(.  الكبري  والدعم  املرتفع  الفردي  الدخل  ذات 
اأن  ومفادها  �سابق،  وقت  يف  ُنوِق�ست  حقيقة  توؤكد  النتائج 
يف  الطاقة  دعم  من  غريهم  من  اأكرث  ي�ستفيدون  الأغنياء 
املنطقة. ويبنّي رد مثري لالهتمام يف ال�ستطالع، ي�ستحق 
واملياه  الطاقة  ت�سعري  لإ�سالح  التخطيط  خالل  فيه  النظر 
على  يوافقون  امل�ساركني  من  املئة  يف   77 اأن  املنطقة،  يف 
دفع مبالغ اأكرب يف مقابل املياه والطاقة اإن جرى تعوي�سهم 
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امل�صدر: »اأوابك«، 2015
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اإ�سافية، مثل التعليم وال�سمان ال�سحي  مبنافع اجتماعية 
ونظم تقاعد منا�سبة.

منخف�سة  اإنتاج  بتكاليف  الأحفوري  الوقود  توافر  و�سجع 
كثيفة  �سناعات  يف  ال�ستثمار  على  للنفط  املنتجة  البلدان 
والبرتوكيميائيات  املياه  حتلية  مثل  للطاقة،  ال�ستهالك 
الظروف  اإلى  بالإ�سافة  ذلك،  واأدى  الألومنيوم.  و�سهر 
املناخية القا�سية و�سعف كفاءة الطاقة، اإلى كثافة عالية يف 
ا�ستهالك الطاقة. وُتقا�ض كثافة الطاقة الأولية كن�سبة بني 
الإجمايل  املحلي  والناجت  الأولية  الطاقة  ا�ستهالك  اإجمايل 
الالزمة  الطاقة  مدخالت  كمية  تقي�ض  وهي  للبالد. 
اأخرى،  بعبارة  الإجمايل.  املحلي  الناجت  من  وحدة  لتوليد 
وباحت�ساب  القت�ساد.  يف  الطاقة  لإنتاجية  مقيا�ض  هي 
ليعك�ض  الإجمايل  املحلي  الناجت  ل  ُيعدَّ ال�سرائية،  القوة 

الختالفات يف تكاليف املعي�سة بني خمتلف البلدان.

يف  الأولية  الطاقة  كثافة  متو�سط  اأن  اإلى   8 ال�سكل  ي�سري 
دولر  لكل  ميغاجول   8.7 نحو   2010 عام  بلغ  املنطقة 
العاملي  باملتو�سط  مقارنة  ال�سرائية(  )القوة   2005 ب�سعر 
واأن   ،2005 ب�سعر  دولر  لكل  ميغاجول   7.7 البالغ 
كلها  اخلليجي  التعاون  جمل�ض  بلدان  يف  الطاقـة  كثافة 
�سبعة  اأن  اأي�سًا  ووا�سح  العاملي.  املتو�سط  من  اأعلى  كانت 
 1990 بني  الطاقـة  كثافة  يف  حت�سنًا  �سهدت  فقط  بلدان 
وموريتانيا  وال�سودان  و�سورية  تون�ض  وهي  و2010، 
من  مزيد  اإلى  حاجة  وثمة  والبحرين.  وم�سر  والعـراق 
ح�سلت  التح�سينات  هذه  كانت  اإذا  ما  لإي�ساح  التحليل 
نتيجة لتح�سن الكفاءة اأو لتغيريات هيكلية يف القت�ساد. 
املجموعة  �سمن  وا�سع  نطاق  على  الطاقة  كثافة  وتتباين 

العربية، حيث العراق يف قمة الهرم وتون�ض يف اأ�سفله.

الوقود  على  كامل  �سبه  ب�سكل  املنطقة  لعتماد  نظرًا 
غالبية  ولأن  الطاقة،  من  احتياجاتها  لتلبية  الأحفوري 
املنطقة  تبقى  كبري،  حد  اإلى  الطاقة  اأ�سعار  تدعم  البلدان 
يف  كثافة  العامل  يف  الإقليمية  القت�سادات  اأكرب  اأحد 
غـازات  انبعاثات  زيادة  ا�ستتبع  مـا  الطاقة،  ا�ستهالك 
الدفيئـة املرتبطة بذلك. وي�سري ال�سكل 9 اإلى م�ستوى عال 
التعاون  جمل�ض  بلدان  يف  للفرد  الكربون  انبعاثات  من 
عن  يزيد  قطر  يف  امل�ستوى  اأن  علمًا  وليبيا،  اخلليجي 

املتو�سط العاملي ثمانية اأ�سعاف.

خا�سعًا  العربية  املنطقة  يف  الطاقة  ا�ستهالك  ي�ستمر 
مزيج  خ�سع   ،2013 يف  الأحفوري.  الوقود  لهيمنة 
ا�ستهالك الطاقة الأولية لهيمنة املنتجات النفطية )47 يف 
يف  ُيالَحظ  وكما  املئة(.  يف   51( الطبيعي  والغاز  املئة( 
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ويتمّثل   .2005 منذ  كثريًا  الو�سع  يتغري  مل   ،10 ال�سكل 
مع  الطبيعي،  الغاز  ا�ستخدام  زيادة  يف  الرئي�سي  الجتاه 

انخفا�ض ن�سبي يف ن�سيب امل�سادر الأخرى كلها.

يف  مو�سح  هو  كما  الطاقة  لكثافة  احلايل  امل�ستوى  ي�سري 
ال�سكل 8، والن�سيب الكبري لال�ستهالك ال�سكني والتجاري 
م�ستوى  انخفا�ض  اإلى   ،)10 )ال�سكل  الكهرباء  من 
»اأفد«  ا�ستطالع  نتائج  وتك�سف  الطاقة.  ا�ستخدام  كفاءة 
اآثار  ما،  حد  اإلى  امل�ستدام،  ال�ستهالك  حول   2015 ل�سنة 
على  احلكومات  اعتمدتها  التي  الطاقة  كفاءة  �سيا�سات 
قرارات ال�سراء اخلا�سة بامل�ستهلكني. وقد اأفاد 42 يف املئة 
فقط من امل�ساركني يف ال�ستطالع اأنهم يعتربون ا�ستهالك 
الكهربائية  الأجهزة  اأحد  �سراء  عند  معيارًا  الكهرباء 
لت اأدنى ن�سبة لأولئك الذين ي�سرتون  جِّ )ال�سكل 11(. و�سُ
يف   9( قطر  يف  الكفاءة  اأ�سا�ض  على  الكهربائية  الأجهزة 
والأردن  املئة(  يف   57( تون�ض  يف  املعدلت  واأعلى  املئة( 
)56 يف املئة(. وتعك�ض هذه النتائج بو�سوح اأهمية اعتماد 
لالأجهزة  الطاقة  لكفاءة  الأدنى  احلد  معايري  احلكومات 
على  الأعلى  املرتبة  يف  حلوا  فالتون�سيون  الكهربائية. 

�سرامة  ب�سبب  الطاقة،  ا�ستخدام  بكفاءة  الهتمام  �سعيد 
�سيا�سات كفاءة الطاقة التي تعتمدها احلكومة التون�سية، 
اأعلى من الوعي العام. كذلك  ورمبا ب�سبب وجود م�ستوى 
يهتم 46 يف املئة من امل�ساركني يف ال�ستطالع با�ستهالك 
 .)12 )ال�سكل  جديدة  �سيارة  ي�سرتون  حني  الوقود 
بال�سيارات  اخلا�سة  والطرازات  التجارية  العالمات  وكانت 
العوامل ال�سرائية الرئي�سية يف قطر وال�سعودية والبحرين 
جممل  من  املئة  يف   50 فاقت  اإذ  والإمارات،  والكويت 
متدنية  واأ�سعار  مرتفعة  مداخيل  ذات  )بلدان  امل�ساركني 
باعتبارهما  و�سعره  الوقود  كفاءة  وهيمنت  للوقود(.  جدًا 
وم�سر  الأردن  يف  �سيارة  �سراء  لدى  الرئي�سيني  العاملني 
الأردن  يف  و�سجلت  وتون�ض.  والعراق  ولبنان  واملغرب 
على  لكفاءتها  ال�سيـارة  ينتقون  للذين  الأعلى  الن�سبة 
ال�سعودية )17  الوقود )72 يف املئة( والأدنى يف  �سعيد 
يف املئة( وقطر )16 يف املئة(، ما ي�سري اإلى عالقـة مبا�سرة 
وا�سحة بني قـرارات �سراء ال�سيارات واأ�سعار الوقود )انظر 
كل  يف  لال�ستهـالك  »اأفد«  ل�ستطالع  التف�سيلية  النتائج 

.)www.afedonline.org  بلد على

موفرة  م�سابيح  ا�ستخدام  اأن  ال�ستطالع  نتائج  وتبنّي 
العربية،  البلدان  يف  يتو�سع   )LEDو  CFL )مثل  للطاقة 
يدل  وهذا  امل�ساركني.  من  املئة  يف   85 ي�ستخدمها  اإذ 
وو�سول  ال�سوق  يف  امل�سـابيح  لهـذه  الأو�سع  التوافر  على 
احلكومية.  احلوافز  بف�سل  اإليهـا  ب�سهولة  الزبائن 
من  متدنية  م�ستويات  وقطر  ال�سعودية  و�سجلت 
يف   35( للطاقة  املوفرة  للم�سابيح  املنزيل  ال�ستخدام 
ومن  للكهرباء.  جدًا  املدعومـة  الأ�سعار  ب�سبب  املئة( 
جهة اأخرى، جاء امل�ستوى العايل ل�ستخدامها يف الأردن 
ولبنان  املئة(  يف   94( وم�سر  املئة(  يف   95( و�سورية 
موفرة  مبادرات  طبقت  البلدان  فهذه  املئة(.  يف   91(
لالقت�ساد بالطاقة، �سملت اإ�سالح الأ�سعار، يف ال�سنوات 

القليلة املا�سية.

وا�سح اأن كفاءة اأمناط اإنتاج الطاقة وا�ستهالكها يف املنطقة 
�سرورة  الطاقة  فكفاءة  للتح�سني.  هائلة  اإمكانات  تك�سف 
تنموية �سواء بالن�سبة اإلى البلدان املنتجة وامل�سدرة للنفط، 
مثل جمموعة بلدان جمل�ض التعاون اخلليجي، وبالن�سبة 
واملغرب.  الأردن  مثل  للنفط،  امل�ستوردة  البلدان  اإلى 
التخفيف  الطاقة  كفاءة  لتح�سني  املحركة  القوى  وت�سمل 
امل�ستوردة،  البلدان  يف  النفط  لواردات  املايل  العبء  من 
واحلد من الطلب على ال�ستثمار يف الطاقة، وال�ستخدام 
الأمثل لقدرات الإمداد القائمة لتح�سني اإمكانية احل�سول 
القت�سادية،  التناف�سية  القدرة  وحت�سني  الطاقة،  على 
واحلد من التلوث املحلي، والتخفيف من انبعاثات غازات 

كثافة �لطاقة )ميغاجول/دولر ب�شعر 2005 

بعد �حت�شاب تعادل �لقوة �ل�شر�ئية( 
�ل�شكل 8
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الدفيئة. ي�ساف اإلى ذلك يف البدان املنتجة للنفط اأن كفاءة  
الهيدروكربونية،  مواردها  عمر  تزيد  الطاقة  ا�ستخدام 
اأن تخ�س�ض مزيدًا من النفط للت�سدير واأن حتد  وميكنها 

من انبعاثاتها الكربونية.

ب.  اأمناط ا�صتهالك املياه

يف  مائيًا  اإجهادًا  املناطق  اأكرث  من  هي  العربية  املنطقة 
جانب  اإلى  وتقلباتها،  الأمطار  هطول  فندرة  العامل. 
باأنه  العامل  من  اجلزء  هذا  ت�ِسُم  العالية،  التبخر  معدلت 
ميلك موارد حمدودة من املياه العذبة املتجددة. ويف �سوء 
هذه الظروف املناخية و�سعف توافر املوارد املائية، ونتيجة 
للنمو ال�سكاين ال�سريع الذي �سهدته املنطقة منذ منت�سف 
العذبة  املياه  توافر  من  الفرد  ن�سيب  انخف�ض  ال�سبعينات، 
فتقع   ،)13 )ال�سكل  كلها  العربية  البلدان  يف  كبري  ب�سكل 
األف  البالغ  املياه  فقر  خط  حتت  حاليًا  البلدان  هذه  غالبية 
العاملي  املتو�سط  يبلغ  حني  ويف  �سنويًا.  للفرد  مكعب  مرت 
مكعبًا  مرتًا   7240 نحو  املياه  توافر  من  الفرد  لن�سيب 
�سنويًا، فاإنه يقت�سر على نحو 800 مرت مكعب يف املنطقة 
ال�سكانية  الزيادة  على  وبناء   .)AFED, 2014( العربية 
ح اأن ي�ستمر هذا املوؤ�سر يف النخفا�ض لي�سل  املتوقعة، ُيرجَّ
 2030 بحلول  �سنويًا  للفرد  مكعب  مرت   500 نحو  اإلى 
ن�سمة،  مليون   500 العرب  ال�سكان  عدد  يتجاوز  عندما 
اإذ  مطلقًا،  مائيًا  فقرًا  �ست�سهد  كلها  املنطقة  اأن  يعني  وهذا 
م�ستوى  يف  يوؤثر  ما  للتنمية،  رئي�سيًا  عائقًا  املياه  �ست�سبح 

تغري �أمناط ��شتهالك مو�رد �لطاقة يف �ملنطقة �لعربية�ل�شكل 10

�ل�شكل 9
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 Falkenmark, 1989 and( والبيئة  وال�سحة  املعي�سة 
ع اأن يوؤدي  AFED, 2014(. وبحلول ذلك الوقت اأي�سًا، ُيتوقَّ
 20 بن�سبة  املتجددة  املائية  املوارد  تخفي�ض  اإلى  املناخ  تغري 
 Doumani,( املنطقة  يف  اجلفاف  موجات  وزيادة  املئة  يف 

2008(، ما �سيزيد من تفاقم الو�سع احلايل لندرة املياه.

املياه  على  الطلب  ازداد  املا�سية،  الثالثة  العقود  خالل 
عدد  لزيادة  نتيجة  كبري،  ب�سكل  كلها  العربية  البلدان  يف 
املعي�سة،  م�ستوى  وحت�سن  احل�سري،  والتو�سع  ال�سكان 
لزيادة  املبذولة  واجلهود  املت�سارعة،  ال�سناعية  والتنمية 
ا�ستخدامات  اإجمايل  وارتفع  الغذاء.  من  الذاتي  الكتفاء 
من  كبري  ب�سكل  العربية  املنطقة  يف  كلها  للقطاعات  املياه 
الت�سعينات  منت�سف  يف  مكعب  مرت  بليون   190 نحو 
عام  مكعب  مرت  بليون   255 نحو  اإلى   )ACSAD, 1997(

)UNDP, 2013(، بينما ازداد عدد ال�سكان خالل   2010
 360 نحو  اإلى  ن�سمة  مليون   260 نحو  من  نف�سها  الفرتة 

.)UNDESA, 2012( مليونًا

ومما يثري الهتمام اأن نتائج ا�ستطالع »اأفد« ت�سري اإلى اأن 
اأعاله  املذكورة  احلقائق  يعون  امل�ساركني  من  املئة  يف   72
اأن  يعون  املئة  يف   77 واأن  املنطقة،  يف  املياه  ندرة  حول 
فاإن  وللمفارقة،  اأي�سًا.  عاٍل  للمياه  الفردي  ال�ستهالك 
ا�ستهالك  اأعلى  فيها  ي�سجل  التي  البلدان  من  امل�ساركني 
فردي للمياه يتمتعون بوعي عايل امل�ستوى )ن�سبة الوعي 
املئة  يف  و90  الإمارات  يف  املئة  يف   92 امل�ستوى  العايل 
امل�ساركني  من  املئة  يف   90 اأن  رغم  وعلى  الكويت(.  يف 
من  الفرد  لن�سيب  العالية  امل�ستويات  يعون  الإمارات  يف 
اأنهم  فقط  منهم  املئة  يف   50 ذكر  فقد  املائي،  ال�ستهالك 
وتثري  منازلهم.  يف  للمياه  موفرة  اأجهزة  ي�ستخدمون 
هذه النتيجة اأ�سئلة حول اأ�سبابها، فهل تتعلق بتوافر هذه 
الأجهزة يف ال�سوق، اأو بعدم املعرفة بتوافرها، اأو باجلوانب 
الأمر  كله،  ذلك  من  مبزيج  اأو  ل�ستخدامها،  القت�سادية 

الذي يتطلب مزيدًا من البحث.

لتغيري  يكفي  ل  العام  الوعي  اأن  اأي�سًا  النتائج  هذه  وتبنّي 
اإدارية  تدخالت  من  منا�ض  ول  ال�ستهالكية.  العادات 

تتعلق بجانب الطلب ل�ستكمال الوعي العام.

العربية  البلدان  تعتمد  املت�ساعدة،  املطالب  هذه  ولتلبية 
ال�سطحية  ذلك  يف  )مبا  للمياه  التقليدية  املوارد  على 
واجلوفية( واملوارد غري التقليدية للمياه )مبا يف ذلك املياه 
ت�سريف  ومياه  املعاجلة  ال�سحي  ال�سرف  ومياه  املحالة 
وتعتمد   .)14 )ال�سكل  متفاوتة  بدرجات  لكن  الري(، 
اأ�سا�سًا  اأفريقيا  و�سمال  النيل  ووادي  امل�سرق  بلدان  غالبية 
�سبه  بلدان  تعتمد  بينما  ال�سطحية،  املياه  موارد  على 
اجلزيرة العربية اأ�سا�سًا على موارد املياه اجلوفية املتجددة 
ب�سكل  كلها  العربية  البلدان  وت�ستخدم  املتجددة.  وغري 
املياه  متّثل  بينما  املعاجلة،  ال�سحي  ال�سرف  مياه  متزايد 
املحالة تدريجيـًا عن�سرًا رئي�سيـًا يف املوازنة املائية لبلدان 
ا�ستخدام  اإعادة  ومُتاَر�ض  اخلليجي.  التعاون  جمل�ض 
و�سورية.  م�سر  يف  رئي�سي  ب�سكل  الزراعي  ال�سرف  مياه 
 85( للزراعة  املنطقة  يف  املائية  املوارد  غالبية  وُت�ستخَدم 
8 يف  يف املئة(، يف حني ت�ستهلك القطاعات البلدية نحو 
املياه  ا�ستخدامات  اإجمايل  من  املئة  يف   7 وال�سناعية  املئة 

)ال�سكل 15(.

يف البلدان العربية كلها تقريبًا، يتحدى التو�سع احل�سري 
املياه  على  املتزايد  الطلب  لتلبية  املبذولة  اجلهود  ال�سريع 
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تعاين  التي  البلدان  يف  خ�سو�سًا  املنزلية،  لالأغرا�ض 
قيودًا �سيقة يف املوازنة. وخالل الفرتة 2005 – 2015، 
ر من 67 يف املئة من ال�سكان العرب  ازدادت ن�سبة التح�سّ
الزيادة  يف  ت�ستمر  اأن  ع  وُيتوقَّ املئة،  يف   70 نحو  اإلى 
 73 اإلى  لت�سل  املقبلة  الع�سر  ال�سنني  يف  نف�سها  بالن�سبة 
 UN Urbanization Prospects,( 2025 يف املئة بحلول
ن�سبيًا  ال�سريعة  املعدلت  هذه  جانب  واإلى   .)2014
ر، ازداد ا�ستهالك املياه لالأغرا�ض املنزلية من نحو  للتح�سّ
القرن  من  الأول  العقد  اأوائل  يف  مكعب  مرت  بليون   14
20.4 بليون مرت مكعب عام  احلادي والع�سرين اإلى نحو 
 30 اإلى نحو  اأن يزداد  ع  )UNDP, 2013(، وُيتوقَّ  2011
ما   ،)Hamoda, 2014(  2025 �سنة  مكعب  مرت  بليون 
�سُيرتَجم اإلى زيادة متوقعة تفوق 50 يف املئة يف ال�سنني 

الع�سر املقبلة.

م�ستوى  املياه  على  البلدي/املنزيل  الطلب  فاقم  ومما 
ويلغ  العربية.  البلدان  من  العديد  يف  الفردي  ال�ستهالك 
نحو  املنطقة  يف  املنزلية  للمياه  الفردي  ال�ستهالك  معدل 
يوميًا، لكنه يتفاوت اإلى حد كبري بني البلدان  ليرت   200
التعاون  جمل�ض  بلدان  يف  مثاًل،   .)16 )ال�سكل  وداخلها 

العامل،  يف  املعدلت  اأعلى  بني  من  امل�سنفة  اخلليجي 
ب�سكل  املعدل  هذا  ازداد  وقد  ليرت.   500 من  اأكرث  يبلغ 
مثاًل،  الكويت  ففي  املا�سية.  الثالثة  العقود  خالل  كبري 
نحو  اإلى  وازداد  الثمانينات،  يف  فقط  ليرت   200 نحو  كان 
والع�سرين.  احلادي  القرن  من  الأول  العقد  يف  ليرت   500
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وُيالَحظ هذا الجتاه الت�ساعدي يف بلدان جمل�ض التعاون 
الدخل  عمومًا  اأهمها  كثرية،  واأ�سبابه  كلها،  اخلليجي 
الفردي املرتفع ن�سبيًا وتغري منط احلياة يف بلدان جمل�ص 
التعاون اخلليجي من جهة، وانخفا�ض تعرفة املياه البلدية 

من جهة اأخرى.

املياه  اإمدادات  لزيادة  املوجهة  احلكومية  ال�سيا�سات 
اجلوفية،  الطبقات  من  املياه  ا�ستخراج  )اأي  ودعمها 
املياه(، من دون الهتمام الكايف بكفاءة  وحمطات حتلية 
تقدم  ل  الطلب،  جانب  واإدارة  عليها  واحلفاظ  ا�ستخدامها 
 World Bank,( اأي حوافز اإلى امل�ستهلكني لالقت�ساد باملياه
العربية  البلدان  غالبية  يف  البلدية  املياه  فتعرفة   .)2005
منخف�سة، ول تقّدم اأي حافز للم�ستهلك لالقت�ساد. كذلك 
ارتباطًا  يرتبط  البلدية  للمياه  الفردي  ال�ستهالك  اأن  يبدو 
وثيقًا مب�ستويات الدخل اخلا�سة بالبلدان، فبلدان جمل�ض 
كمية  ت�ستهلك  املرتفع  الدخل  ذات  اخلليجي  التعاون 
)ال�سكل  الأخرى  بالبلدان  مقارنة  املياه  من  بكثري  اأكرب 
اأن  اإلى  الإقليمي  ال�سعيد  على  التحليل  هذا  وي�سري   .)16
ب�سكل  يزداد  اأن  ميكن  املنزلية  لالأغرا�ض  املياه  ا�ستهالك 
�سيا�سات  ق  ُتطبَّ مل  اإذا  املعي�سة  م�ستويات  ارتفاع  مع  كبري 
عليها.  والطلب  املياه  ا�ستخدام  كفاءة  لإدارة  وتدابري 
من  فقط  املئة  يف   6 اأن  »اأفد«  ا�ستطالع  نتائج  وتك�سف 
من  رئي�سيًا  �سببًا  املنخف�سة  التعرفة  يعتربون  امل�ساركني 
اأ�سباب االإفراط يف ا�ستهالك املياه، يف حني اأن 77 يف املئة 
على ا�ستعداد لدفع تعرفات تعرفات اأعلى ل�ستهالك املياه 
يف مقابل منافع اجتماعية اأف�سل. لذلك يجب اإعادة النظر 
التفكري  حال  يف  املياه  ت�سعري  من  احلكومات  خماوف  يف 

بتقدمي منافع اجتماعية.

ج.  اأمناط ا�صتهالك الغذاء

ال�ساغل  الأغذية  وتوزيع  الزراعي  الإنتاج  كان  لطاملا 
�سعيها  يف  الجتماعية  واملنظمات  للحكومات  الرئي�سي 
اجلوع  مثل  القا�سية  العواقب  ومنع  ال�سكان  اإطعام  اإلى 
واملجاعة. وحل�سن احلظ، �ساعدت التح�سينات يف تقنيات 
اإنتاج الأغذية وت�سنيعها ونقلها يف جعل الغذاء اأكرث توافرًا 
وباأ�سعار معقولة ومالئمة. لكن هذه التغيريات اأثرت �سلبًا 
لل�سحة  اإفادة  واأقل  تنوعًا  اأقل  فباتت  الغذائية،  النظم  يف 
واأقل ا�ستدامة، تيت�سبب بنتائج �سلبية على �سحة الإن�سان 
والبيئة الطبيعية. ويف حني ترّكز مناق�سات الأمن الغذائي 
الغذائية  احلرارية  ال�سعرات  تاأمني  كيفية  على  عمومًا 
اإن�سان، ا�ستقطبت ق�سايا ال�ستهالك الغذائي  الكافية لكل 

امل�ستدام والنظم الغذائية امل�ستدامة اهتمامًا متزايدًا.

اأخفقت البلدان العربية عمومًا يف حتقيق الأمن الغذائي. 
يف  الغذائي  الأمن  انعدام  »حالة  حول   2014 تقرير  يف 
منطقة  اأن  والزراعة  الأغذية  منظمة  تك�سف  العامل«، 
يف  الوحيدة  املنطقة  هي  اأفريقيا   و�سمال  الأدنى  ال�سرق 
الذين  ولل�سكان  املطلق  العدد  يف  زيادة  تعاين  التي  العامل 
يعانون نق�ض التغذية ويف ن�سبتهم من جمموع ال�سكان. 
املرتفع  الدخل  ذات  البلدان  فاإن  الوطني،  ال�سعيد  وعلى 
التي متلك املوارد املالية الالزمة حليازة املواد الغذائية عن 
اخلليجي،  التعاون  جمل�ض  بلدان  مثل  ال�سترياد،  طريق 
من  بكثري  اأكرث  الغذائي  بالأمن  متمتعة  اأحيانًا  تعترب 
التحتية  والبنية  املحدود  الزراعي  الإنتاج  ذات  البلدان 
 Ahmed et al,( ال�سعيفة  القت�سادية  والتنمية  ال�سيئة 
يف  حتى  لكن   .)2013, and Breisinger et al, 2010
الطاقة  توافر  �سمان  يكن  مل  باملوارد،  الغنية  البلدان  هذه 
والتغذوي  الغذائي  الأمن  لتحقيق  كافيًا  وا�ستهالكها 
يف  م�سكلة  يزال  ل  الدقيقة  املغذيات  فنق�ض  الكلي، 
ويف   .)Micronutrient Initiative, 2009( البلدان  هذه 
املبذولة  اجلهود  تركزت  العربية،  البلدان  من  العديد 
من  الزراعي  الإنتاج  زيادة  على  الغذائي  الأمن  لتحقيق 
اأو  وا�ستدامتها،  الغذاء  اإمدادات  بجودة  كبري  اهتمام  دون 
توزيع املواد الغذائية التي ي�ستهلكها ال�سكان وتخ�سي�سها 
وتنوعها )Meerman et al, 2013(. كذلك اأُهمِلت ق�سايا 

ال�ستدامة البيئية وال�سحية والجتماعية والقت�سادية.

يف الوقت نف�سه، ت�سهد البلدان العربية حتّوًل يف التغذية، 
ر  والتح�سّ الدخل،  وزيادة  القت�سادي  النمو  يدفعه 
التجارة  وعوملة  احلياة  منط  يف  جذرية  وتغريات  ال�سريع 
ونق�ض  التغذية  نق�ض  معدل  اأن  رغم  وعلى  والت�سويق. 
اخلام�سة،  �سن  دون  الأطفال  بني  خ�سو�سًا  الوزن، 

��شتخد�مات �ملياه�ل�شكل  15
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كبرية  زيادة  حت�سل  العربية،  البلدان  بع�ض  يف  ينخف�ض 
والأمرا�ض  وال�سمنة   الوزن  زيادة  انت�سار  يف  موازية 
ال�سكري  مثل  الغذائي،  بالنظام  ال�سلة  ذات  املعدية  غري 
 .)Popkin, 2000( واأمرا�ض القلب وال�سرايني وال�سرطان
مثاًل، يت�سح انت�سار �سوء التغذية يف ازدياد عدد الأطفال 
الذين يعانون نق�ض التغذية خالل العقدين املا�سيني يف 
منطقة ال�سرق الأدنى و�سمال اأفريقيا. وفيما اأ�ساب نق�ض 
 –  1990 الفرتة  يف  ال�سكان  من  املئة  يف   9 نحو  التغذية 
خالل  املئة  يف   10 هو  اأعلى  انت�سار  معدل  �سجل   ،1992
ل  ما  يعاين  كذلك   .)FAO, 2014(  2013  –  2011
ويواجهون  الدم  فقر  من  املنطقة  يف  ال�سكان  ثلث  عن  يقل 
نق�ض  طفل  مليون   13 يعاين  فيما  اليود،  نق�ض  خطر 
الفيتامني اأ )WHO, 2011(. من جهة اأخرى، يعاين نحو 
65 يف املئة من البالغني زيادة الوزن وال�سمنة، مقرتبني 
هذا  لكن   .)WHO, 2011( العامل  يف  املعدلت  اأعلى  من 
التعميم يخفي اختالفات كبرية بني البلدان العربية. وقد 
�سنفت منظمة ال�سحة العاملية )2011( البلدان العربية 
يف اأربع جمموعات يف ما يتعلق مبراحل التحول الغذائي 
الرئي�سية،  اخلطر  وعوامل  ال�سائدة،  التغذية  وم�ساكل 

وبرامج  املعدية،  غري  الأمرا�ض  وراء  الكامنة  والأ�سباب 
البيئية  العوامل  ومتكني  امل�ساكل،  لهذه  ا�ستجابة  التدخل 
من اأجل حت�سني العمل. وُيذَكر اأن البلدان العربية، حتى 
وقت  يف  غ  تبلِّ حيث  ثالثي  لعبء  تخ�سع  ن�سبيًا،  الغنية 
يف  ونق�ض  وبدانة،  وزن  وزيادة  تقّزم،  حالت  عن  واحد 
مراحل  يف  النحو  هذا  على  ف  وُت�سنَّ الدقيقة،  املغذيات 
عامل  وثمة   .)4 )اجلدول  الغذائي  التحّول  من  متقدمة 
مهم وراء هذا التحّول الغذائي يف البلدان العربية هو رمبا 
تغري منط ن�سيب الفرد من ا�ستهالك ال�سعرات احلرارية. 
ووفق منظمة ال�سحة العاملية، ح�سلت زيادة كبرية يف هذا 
ال�ستهالك يف منطقة ال�سرق الأدنى و�سمال اأفريقيا خالل 
العاملي،  املتو�سط  جتاوزت  مب�ستويات  الأخرية،  العقود 

ع اأن تظل كذلك يف العقد املقبل )اجلدول 5(. وُيتوقَّ

االأغذية  ا�ستهالك  اأمناط  يف  االإقليمية  االجتاهات  هذه 
الوطني.  امل�ستوى  على  كبريًا  تفاوتًا  اأخرى  مرة  تخفي 
الإمدادات  يف  وكبرية  تدريجية  زيادة   6 اجلدول  ويبنّي 
اليومية للطاقة  الغذائية )ال�سعرات احلرارية( يف غالبية 
مدى  على  فيها  اختالفات  عن  ف�ساًل  العربية،  البلدان 

��شتهالك �لفرد من �ملياه �ملنزلية يف �لبلد�ن �لعربية يف عام 2011 و�لناجت �ملحلي �لإجمايل للفرد يف �لفرتة   2014-2010 
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ن�سيب  ازداد  حني  يف  مثاًل،  املا�سية.  القليلة  العقود 
19 يف املئة فقط يف اليمن  الفرد من اإمداد الطاقة بن�سبة 
من  اأكرث  الزيادة  بلغت   ،2011  –  1965 الفرتة  خالل 
�سعفني يف اجلزائر )102 يف املئة( خالل الفرتة نف�سها. 
اأي�سًا زيادة حادة يف الإمدادات اليومية للطاقة  وُلوِحظت 
املئة(،  يف   68( وال�سعودية  املئة(،  يف   60( م�سر  يف 
فقط  عربية  بلدان  خم�سة  واأبلغت  املئة(.  يف   80( وليبيا 
عن  واليمن(  وال�سودان  وال�سومال  وفل�سطني  )العراق 
حرارية  �سعرة   2500 عن  تقل  الغذائية  للطاقة  اإمدادات 
للفرد يوميًا، بينما اأبلغت البلدان الأخرى كلها تقريبًا عن 

اإمدادات للطاقة تفوق 3000 �سعرة حرارية للفرد يوميًا.

اأعاله،  اإمدادات الطاقة، كما ُذِكر  اأن جمموع  يجدر التاأكيد 
اأي�سًا  فمطلوب  والتغذوي.  الغذائي  الأمن  متامًا  يعك�ض  ل 
من  والوقاية  اجليدة  ال�سحة  ل�سمان  الغذائية  املواد  تنويع 
الأمرا�ض. فما من غذاء واحد ميكن اأن يوفر جميع العنا�سر 
حاجة  ثمة  ذلك،  عن  بدًل  اأف�سل.  ل�سحة  الالزمة  الغذائية 

اإلى نظام غذائي متنوع يكون مكتماًل من الناحية التغذوية 
والدقيقة  الكربى  املغذيات  من  كافية  كميات  ل�سمان 
 Horwath et al; 1999; Bernstein et al;( الأ�سا�سية 
 17 ال�سكل  ويظهر   .)2002; Hollis and Henry, 2007
الطاقة  لإمدادات  املئوية  الن�سب  يف  التغريات  عن  بيانات 
الغذائية من املجموعات الغذائية املختلفة يف بلدان عربية 
زيادة  قت  وُوثِّ املا�سية.  القليلة  العقود  مدى  على  خمتارة 
خ�سو�سًا  النباتية،  الزيوت  من  الطاقة  ن�سبة  يف  كبرية 
م�سر  يف  اأقل  حد  واإلى  ولبنان،  وال�سعودية  الكويت  يف 
واخل�سر  الفواكه  من  الطاقة  ن�سبة  وانخف�ست  والأردن. 

اأي�سًا يف الكويت وال�سعودية، لكنها ازدادت يف لبنان.

م�ستويات  مع  بحذر  التعامل  وجوب  اإلى  اأي�سًا  ُي�سار 
الآونة  ويف  الفعلي.  ال�ستهالك  تعك�ض  ل  لأنها  العر�ض 
ال�ستهالكات   )2015( واآخرون  اأف�سني  قّوم  الأخرية، 
منطقة  بلدان  يف  والوقائية  ال�سارة  لالأغذية  الوطنية 
بيانات  با�ستخدام  اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق 

WHO, 2011 امل�صدر: مقتب�س عن

�لبلد�خل�شائ�ص�لفئة

بلد�ن يف مرحلة

�نتقال تغذوي متقدمة

 • م�صتويات مرتفعة من زيادة الوزن والبدانة
 • م�صتويات معتدلة من �صوء التغذية

• عوز املغّذيات الزهيدة لدى بع�س املجموعات الفرعية من ال�صكان

 بلدان جمل�س التعاون اخلليجي

تون�س

بلد�ن يف مرحلة

�نتقال تغذوي

مبّكرة

 • م�صتويات معتدلة من زيادة الوزن والبدانة
 • م�صتويات معتدلة من نق�س التغذية لدى فئات عمرية و�صكانية حمّددة

• انت�صار وا�صع لعوز املغّذيات الزهيدة

 م�رش

 الأردن

 لبنان

 ليبيا

 املغرب

 فل�صطني

�صورية

بلد�ن تعاين

من نق�ص

تغذية كبري

 • م�صتويات عالية جدًا من �صوء التغذية احلاّد واملزمن لدى الأطفال
 • انت�صار وا�صع لعوز املغّذيات الزهيدة

• بروز زيادة الوزن، والبدانة، ونق�س التغذية رغم الوفرة يف بع�س املجموعات الفرعية 
الجتماعية القت�صادية 

 جيبوتي

 العراق

 اليمن

 جمموعات �صكانية فرعية يف

بلدان جمل�س التعاون اخلليجي، 

فل�صطني )غزة( وتون�س

بلد�ن يف حالة

طارئة معقدة

 • نق�س تغذية حاّد لدى الأطفال والأمهات
• انت�صار وا�صع لعوز املغّذيات الزهيدة

 ال�صومال

 ال�صودان

ت�شنيف �لبلد�ن �لعربية وفق �لتحول �لتغذوي�جلدول 4
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البلدان العربية،  2010. وبّينت غالبية  ال�ستهالك للعام 
الأغذية  ا�ستهالك  من  الفرد  ن�سيب  اأن  كلها،  يكن  مل  اإن 
والبذور  واملك�سرات  والبقول  واخل�سر  )الفواكه  احلمائية 
من   »3 »اأوميغا  الدهنية  والأحما�ض  الكاملة  واحلبوب 
بكثري  اأقل  اإلى  تراجع  وهو  كاٍف  غري  البحرية(  املاأكولت 

من امل�ستويات املو�سى بها. ويف الواقع، ا�ستهلكت البلدان 
اأقل من امل�ستوى املو�سى به  الفواكه بكميات  العربية كلها 
الذي يتجاوز 300 غرام يوميًا. ومل ي�ستهلك اأي بلد عربي 
 400 امل�ستوى املو�سى به من اخل�سر والبقول الذي يفوق 
ولبنان(  و�سورية  )تون�ض  فقط  بلدان  ثالثة  يوميًا.  غرام 

�جلدول 6

 WHO, n.d.  :امل�صدر

1964-19661974-19761984-19861997-199920152030

2,3582,4352,6552,8032,9403,050�لعامل

2,2902,5912,9533,0063,0903,170�ل�شرق �لأدنى و�شمال �أفريقيا

ن�شيب �لفرد من ��شتهالك �لطاقة �لغذ�ئية على �مل�شتويني �لعاملي و�لإقليمي )كيلو كالوري/�شعرة حر�رية للفرد يوميًا( �جلدول 5

ن�شيب �لفرد من �إمد�د�ت �لطاقة �لغذ�ئية على �مل�شتوى �لوطني )كيلو كالوري/ �شعرة حر�رية للفرد يوميًا(

امل�صدر:  FAOStat (2015) وح�صابات املوؤلفني 

�لن�شبة �ملئوية للزيادة196519751985199520052011�لبلد

1965 ـ 2011 )%(

1,5912,0582,6132,7852,9583,220102اجلزائر

-------البحرين

-------جزر القمر

1,5861,6611,5621,7072,2642,52659جيبوتي

2,2292,4303,0693,3153,3673,55760م�رش

2,0542,2003,3212,2022,3542,48921العراق

2,1582,1382,6512,6873,1193,14946الأردن

2,5562,5382,9223,2143,5763,47136الكويت

2,4722,4372,9333,2873,1283,18129لبنان

1,7832,9953,2513,2253,1903,21180ليبيا

2,1291,9592,4492,5332,6322,79131موريتانيا

2,1732,6172,8642,9523,2073,33453املغرب

-------ُعمان

-2,2372,032----فل�صطني

-------قطر

1,8571,7952,7032,8522,9733,12268ال�صعودية

9-1,8631,8982,0281,6241,7791,696ال�صومال 

1,6101,9072,0062,1692,2962,34646ال�صودان

2,1432,5593,0392,9673,1013,10645�صورية

2,3932,6743,0643,1293,2233,36240تون�س

2,5873,1413,4773,2613,2103,21524الإمارات العربية

1,8421,8702,0542,0432,0932,18519اليمن
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حققت اأو جتاوزت امل�ستوى املو�سى به للمك�سرات والبذور 
اإلى احلبوب الكاملة،  اأما بالن�سبة  16 غرامًا يوميًا.  البالغ 
– 63 غرامًا يوميًا،   59 فت�ستهلك غالبية البلدان العربية 
غرامًا   125 يتجاوز  الذي  به  املو�سى  امل�ستوى  من  اأقل  اأي 
 75 –  50 العربية  البلدان  غالبية  ت�ستهلك  كذلك  يوميًا. 
من   »3 »اأوميغا  الدهنية  الأحما�ض  من  يوميًا  مليغرامًا 
به  املو�سى  امل�ستوى  من  بكثري  اأقل  اأي  البحرية،  املاأكولت 
تناول  اأدنى  وُلوِحظ  يوميًا.  مليغرامًا   250 يتجاوز  الذي 
الفواكه  اإلى  بالن�سبة  ليبيا  يف  احلمائية  الغذائية  للعنا�سر 
املك�سرات  اإلى  بالن�سبة  ال�سعودية  ويف  والبقول،  واخل�سر 
والبذور، يف م�سر على �سعيد احلبوب الكاملة، ويف لبنان 
املاأكولت  من   »3 »اأوميغا  الدهنية  الأحما�ض  جمال  يف 
البحرية. ويبنّي ال�سكل 18 بيانات ال�ستهالك الوطني من 
العربية  البلدان  خمتلف  يف  احلمائية  الغذائية  املكونات 

كما اأوردها اأف�سني واآخرون )2015(.

البلدان  بّينت  ال�سارة،  الغذائية  املكونات  اإلى  بالن�سبة 
لعنا�سر  به  املو�سى  يفوق  للفرد  ا�ستهالكًا  كلها  العربية 
احلمراء  واللحوم  امل�سنعة  )اللحوم  خمتارة  غذائية 
املحالة  وامل�سروبات  امل�سبعة  غري  الدهنية  والأحما�ض 
ح با�ستهالك  بال�سكر وال�سوديوم(. مثاًل، يف حني ل ُين�سَ

اللحوم امل�سنعة، تراوحت الكمية بني 3.4 و6.5 غرام يوميًا 
اأما  �سنويًا(.  كيلوغرام   1.5 )مبتو�سط  البلدان  غالبية  يف 
بالن�سبة اإلى اللحوم احلمراء، حيث امل�ستوى املو�سى به هو 
اأ�سبوعيًا، فقد ا�ستهلكت البلدان العربية كلها  غـرام   100
للفرد.  اأ�سبوعيًا  غرام  و700   300 بني  ترتاوح  م�ستويات 
وكان ال�ستهالك الإقليمي من الأحما�ض الدهنية املهدرجة 
وهو  يوميًا،  الغذائية  الطاقة  من  املئة  يف   3 –  1 حدود  يف 
0.5 يف املئة.  اأعلى من امل�ستوى املو�سى به الذي يقل عن 
بال�سكر،  املحالة  امل�سروبات  با�ستهالك  ح  ُين�سَ ل  حني  ويف 
غرامًا  و185   100 بني  العربية  البلدان  غالبية  ا�ستهلكت 
اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  وتعاين  يوميًا. 
به  املو�سى  امل�ستوى  يفوق  لل�سوديوم  عاليًا  تناوًل  اأي�سًا 
من  يت�سح  كما  يوميًا،  مليغرام   2000 من  اأقل  البالغ 
ا�ستهالك غالبية البلدان العربية 3500 - 5000 مليغرام 
يوميًا من ال�سوديوم للفرد. وُلوِحظ اأعلى تناول للمكونات 
الغذائية ال�سارة يف الإمارات بالن�سبة اإلى اللحوم امل�سنعة، 
ويف اجلزائر للحوم احلمراء، ويف م�سر لالأحما�ض الدهنية 
ويف  بال�سكر،  املحالة  للم�سروبات  لبنان  ويف  املهدرجة، 
البحرين لل�سوديوم. ويبنّي ال�سكل 19 بيانات ال�ستهالك 
البلدان  خمتلف  يف  ال�سارة  الغذائية  للمكونات  الوطني 

العربية وفق اأف�سني واآخرين )2015(.

ن�شبة �إمد�د�ت �لطاقة �لغذ�ئية من �ملجموعات �لغذ�ئية: مقارنة بني بلد�ن عربية خمتارة�ل�شكل 17
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�أخرى�لفاكهة و�خل�شار�حلليب وم�شتقاته�للحوم وم�شتقاتهازيوت نباتيةمنتجات �حلبوب
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اال�صتهالك املو�صى به
اال�صتهالك احلايل

�ل�شتهالك �لوطني و�لكميات �ملو�شى بها ملكونات �لأغذية �لو�قية يف �لبلد�ن �لعربية �ل�شكل 18
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�ل�شتهالك �لوطني و�لكميات �ملو�شى بها من �ملكونات �لغذ�ئية �مل�شرة يف �لبلد�ن �لعربية �جلدول 19

اال�صتهالك املو�صى به
اال�صتهالك احلايل
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بالإ�سافة اإلى ذلك، فاإن العديد من هذه املكونات التي رمبا 
اأمثلة  اأي�سًا  هي  العربي  الغذائي  النظام  يف  �سارة  كانت 
على الأغذية ذات التاأثري ال�سلبي على ا�ستدامة نظام اإنتاج 
والتغذوي.  الغذائي  الأمن  على  وبالتايل  احلايل،  الغذاء 
االآثار  مع  باإفراط،  حاليًا  ُت�ستهلك  احلمراء  اللحوم  مثاًل، 
الغذائي،  النظام  وا�ستدامة  الب�سر  �سحة  على  ال�سلبية 
احلمائية  الأغذية  هي  البحرية  واملاأكولت  الأ�سماك  بينما 
يكون  اأن  ميكن  اإنتاجها  لكن  يجب  مما  باأقل  امل�ستهلكة 
اأكرث ا�ستدامة. وهكذا ُيعترَب تغيري العادات الغذائية ق�سية 
وثقافية  اجتماعية  وتقاليد  قيم  على  تنطوي  حا�سمة، 
اأن مينع ت�ساوؤل املوارد املائية بع�ض  ح  معقدة. مثاًل، ُيرجَّ
تقليدية  حما�سيل  من  كافية  كمية  اإنتاج  من  البلدان 
والأمر  عددهم.  يتزايد  الذين  ل�سكانها  الرز،  مثل  معينة، 
املا�سية ن�ساط  نف�سه ينطبق على اللحوم احلمراء، فرتبية 

خا�ض  ب�سكل  الأبقار  تنتج  كما  للماء.  ال�ستهالك  كثيف 
تغري  تفاقم  التي  الدفيئة  غازات  من  جدًا  عاليًا  م�ستوى 
ا�ستعدادهم  عن  العرب  املواطنون  ِئل  �سُ وحني  املناخ. 
اأو ال�سحة العامة،  لتغيري عاداتهم الغذائية حلماية البيئة 
يف   84 عرّب  فقد  مفاجئ،  �سكل  يف  اإيجابية  الردود  كانت 
ا�ستعدادهم  عن  »اأفد«  ا�ستطالع  يف  امل�ساركني  من  املئة 
للقيام بذلك لإنقاذ البيئة، فيما وافقت ن�سبة مذهلة بلغت 
ال�سحة،  حماية  �ساأنه  من  كان  اإذا  ذلك  على  املئة  يف   99
الدموية.  وال�سحوم  ال�سكري  ومر�ض  ال�سمنة  كمكافحة 
كما  للبيئة،  اأف�سل  هو  لل�سحة  اأف�سل  هو  ما  اأن  وباعتبار 
مقاربة  اأن  اإلى  النتائج  ت�سري  فقد  احلالت،  غالبية  تظهر 
جيدة لتعزيز التغيري االإيجابي يف اأمناط ا�ستهالك الغذاء 
فاجلمهور  ال�سحية،  املنافع  على  التاأكيد  زيادة  يف  تتمثل 

يتقبلها ب�سكل اأ�سهل.

VI.  خال�سة وتو�سيات

على رغم اأن املنطقة العربية كانت من اأولى املناطق التي اعتمدت ا�سرتاتيجية اإقليمية لالإنتاج 
وال�ستهالك امل�ستداَمني، فال يزال تطوير ا�سرتاتيجيات وطنية وتنفيذها متخّلَفني يف غالبية 
البلدان العربية. والدافع وراء الطلب العربي على الطاقة واملياه واملواد الغذائية عدد ل يح�سى 
والنمو  التنمية،  م�ستوى  ذلك  يف  مبا  واجلغرافية،  والقت�سادية  الجتماعية  العوامل  من 
ر، وندرة املوارد املائية، والظروف املناخية، وال�سيا�سات احلكومية، وخطط  ال�سكاين، والتح�سّ
الت�سعري. لكن املنطقة غري متجان�سة فعاًل جلهة تلك العوامل، ويختلف م�ستوى ن�سيب الفرد 

من ال�ستهالك وفق ذلك.

يف  احلكومات  تدخالت  اآثار  امل�ستدام  ال�ستهالك  حول   2015 للعام  »اأفد«  ا�ستطالع  يك�سف 
قرارات ال�سراء واأمناط اال�ستهالك. ففي حني اأن 9 يف املئة فقط من القطريني ي�سرتون الأجهزة 
تون�ض.  يف  املئة  يف   57 اإلى  الرقم  يرتفع  الطاقة،  ا�ستهالك  يف  الكفاءة  اأ�سا�ض  على  الكهربائية 
جمل�ض  بلدان  يف  الرئي�سية  ال�سرائية  املعايري  وطرازاتها  لل�سيارات  التجارية  العالمات  و�سكلت 
التعاون اخلليجي )حيث الدخل مرتفع واأ�سعار الوقود منخف�سة جدًا(، يف حني هيمنت الكفاءة 
وم�سر  الأردن  يف  �سيارة  ل�سراء  الرئي�سيني  العاملني  باعتبارهما  وال�سعر  الوقود  ا�ستهالك  يف 
لكفاءتها  �سيارة  يختارون  ال�سعوديني  من  املئة  يف   17 فقط  وتون�ض.  والعراق  ولبنان  واملغرب 
72 يف املئة يف الأردن، ما يك�سف وجود عالقة  يف ا�ستهالك الوقود، يف حني يرتفع الرقم اإلى 
مبا�سرة بني قرارات �سراء �سيارة واأ�سعار الوقود. ويبنّي ال�ستطالع اأن وعي اجلمهور لي�ض كافيًا 
لتغيري عادات ال�ستهالك، فال مفر من تدخالت احلكومات من خالل مبادرات تتعلق بحوافز يف 

جانب الطلب لتكملة الوعي العام.

وعلى رغم اأن غالبية البلدان العربية لها تاريخ طويل يف دعم اأ�سعار الطاقة واملياه واملواد الغذائية 
يف  ي�ساعد  ول  امل�سرف،  ال�ستهالكي  ال�سلوك  يعزز  الدعم  اأن  التجربة  تبنّي  خمتلفة،  لأ�سباب 
وثمة  الأغنياء.  اإلى  يذهب  العام  الدعم  من  املئة  يف   90 من  فاأكرث  الفقراء،  عن  العبء  تخفيف 
ت�سعري  لإ�سالح  التخطيط  لدى  فيها  النظر  ت�ستحق  »اأفد«،  ا�ستطالع  اأظهرها  لفتة  مواقف 
من  مزيد  دفع  على  يوافقون  امل�ساركني  من  املئة  يف   77 اأن  تبنّي  اإذ  املنطقة،  يف  واملياه  الطاقة 
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مالحظات

تعّرف املنظمة منطقة ال�رشق الأدنى و�صمال . 1

والبحرين،  اجلزائر،  ت�صمل  باأنها  اأفريقيا 

وم�رش، واإيران، والعراق، والأردن، والكويت، 

واملغرب،  وموريتانيا،  وليبيا،  ولبنان، 

وال�صودان،  وال�صعودية،  وقطر،  وعمان، 

املتحدة،  والإمارات  وتون�س،  و�صوريا، 

واليمن.

2 . ،)2015( العاملية  ال�صحة  منظمة  وفق 

باأنها موؤ�رش كتلة اجل�صم  الوزن  ف زيادة  ُتعرَّ

 ،30 عن  ويقل   25 ي�صاوي  اأو  يفوق  الذي 

ف ال�صمنة على اأنها موؤ�رش كتلة اجل�صم  وُتعرَّ

الذي يفوق اأو ي�صاوي 30.

تقريبي . 3 الغذائية كبديل  الإمدادات  ُت�صتخَدم 

ل�صتهالك الغذاء. وقد يبالغ اإجمايل اإمدادات 

قد  الغذاء  لأن  ال�صتهالك،  تقدير  يف  الغذاء 

ُيهدر اأو ل ُي�صتهَلك.
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الظروف املعّززة لال�ستهالك والإنتاج امل�ستدامني يف املنطقة العربية

ملحق خا�ص

دور  واجلمهور  اخلا�س  والقطاع  املدين  وللمجتمع  العربي.  العامل 
ا�صتخدام  نحو  واالإنتاج  اال�صتهالك  اأمناط  يف  تغيري  اإحداث  يف  مهم 

املوارد الطبيعية ال�صحيحة بطريقة اأكرث كفاءة وا�صتدامة.

1.  احلوكمة الر�صيدة

وامل�صاءلة  ال�صفافية  يعزز  قوي  حوكمة  نظام  توافر  ال�صروري  من 
االأكرث  واالإنتاج  اال�صتهالك  اأمناط  اأجل دعم  املعنيني، من  وم�صاركة 
اأي�صًا  هي  الف�صاد  ومكافحة  اأخ�صر.  اقت�صاد  اإلى  والتحول  ا�صتدامة 

ح�صني اأباظة

واالإنتاج  اال�صتهالك  اإلــى  تدريجيًا  العربية  البلدان  تتحول  لكي 
االأولوية  ذات  االإجــراءات  يحدد  اأن  بلد  كل  على  يجب  امل�صتدامني، 
اأ�صا�س  على  التحول،  ذلك  لت�صهيل  ال�صرورية  املمّكنة  والظروف 
االأو�صاع االجتماعية واالقت�صادية اخلا�صة بالبلد. يف ما ياأتي قوائم 
تدابري ميكن للحكومات اأن تختار منها لتحديد تدخالتها. لكن جتدر 
االإ�صارة اإلى اأن االإجراءات احلكومية وتدخالت ال�صيا�صات، رغم اأنها 
م�صتدامني  واإنتاج  ا�صتهالك  لتحقيق  كافية  تكون  لن  �صرورية، 
يف  واملعنيني  الفاعلني  خمتلف  اإ�صراك  دون  من  العربية  البلدان  يف 
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تعزيز  عن  وف�صاًل  وكفوءة.  قوية  حوكمة  لقيام  اأ�صا�صي  �صرط 
احلوكمة  ت�صمن  اأن  يجب  والقرار،  ال�صيا�صة  ل�صنع  �صاملة  مقاربة 
الن�صاء  واإ�ــصــراك  والــرثوة  للمداخيل  من�صفًا  توزيعًا  الر�صيدة 
وال�صباب. لقد كان ذلك من العوامل الرئي�صية التي اأدت اإلى �صل�صلة 
�صرائح  اإ�صراك  اإن  عربية.  عدة  بلدان  يف  والثورات  اال�صطرابات  من 
خمتلفة من ال�صكان يف عملية �صنع القرار وتعزيز العدالة واالإن�صاف 
االجتماعي هي عوامل ت�صاهم يف قبول اإجراءات ال�صيا�صات املقرتحة 
والنجاح  القرار  مُبلكية  ال�صعور  تقوي  وهي  بنجاح.  وتنفيذها 
املوقف  ويعزز  العمال  اإنتاجية  يزيد  ما  للبلد،  واالإنتماء  بامللكية 
ت�صاركي  نهج  تبني  �صاأن  ومن  وقراراتها.  احلكومة  جتاه  االإيجابي 
ا�صتهالك  ت�صاهم يف حتقيق  اإجراءات و�صيا�صات  يف ت�صميم وتنفيذ 
للجهات  املختلفة  امل�صالح  اعتبار  ي�صمن  اأن  م�صتدامني  واإنتاج 

اخلدمة  وموظفي  امل�صوؤولني  تزويد  ويجب  املجتمع.  يف  املعنية 
املدنية و�صانعي ال�صيا�صة باملعلومات وتدريبهم وبناء قدراتهم على 
الكيانات  بني  التن�صيق  و�صمان  الفر�س  وتقييم  التحديات  حتليل 

املختلفة لتجنب ال�صيا�صات املكررة وغري الكفوءة واملتعار�صة.

واإ�صالحها،  العامة  الهيئات  لبع�س  االإدارية  الهيكلة  اإعادة  متت  اإذا 
تتعلق  متخ�ص�صة  مهمات  اإليها  اأوكلت  جديدة  هيئات  واأن�صئت 
اإدخال  كبري  حد  اإلى  ي�صّهل  فذلك  امل�صتدامني،  واالإنتاج  باال�صتهالك 
االأدوات واإجراءات ال�صيا�صات ال�صرورية لتخ�صري االقت�صاد وحتقيق 
التقييمات  ا�صتخدامها  ميكن  التي  االأدوات  ومن  م�صتدامة.  تنمية 
البيئية اال�صرتاتيجية، وتقييم االأثر على م�صتوى امل�صروع، وحتديد 
واملحا�صبة  احلياة،  دورة  وحتليل  امل�صتدامة،  التنمية  موؤ�صرات 

البيئية واالقت�صادية املتكاملة، ومراجعة االإنفاق البيئي.

2.  �صنع ال�صيا�صة املتكاملة

من ال�صروري دمج االعتبارات البيئية واالجتماعية مع ال�صيا�صات 
وي�صمل  م�صتدامة.  تنمية  لتحقيق  والقطاعية  املاكرواقت�صادية 
امل�صتدامني  واالإنتاج  اال�صتهالك  تعميم  املتكامل  ال�صيا�صة  �صنع 
التكامل  هذا  م�صتدامة.  تنمية  لتحقيق  كاأداة  االقت�صاد  وتخ�صري 
�صروري لت�صميم ا�صرتاتيجيات حكومية �صاملة ول�صياغة اخلطط 
والربامج وامل�صاريع. ومن �صاأن نظام حوكمة قوي ور�صيد اأن ي�صهل 
والربامج  واخلطط  اال�صرتاتيجية  وتنفيذ  التكامل  هذا  حتقيق 
اال�صتهالك  ل�صيا�صات  املتكامل  وال�صنع  املقرتحة.  وامل�صاريع 
بطريقة  يح�صل  اأن  يجب  االأخ�صر  والتحول  امل�صتدامني  واالإنتاج 
ت�صاهم يف حتقيق عدد من االأهداف الرئي�صية. وهذا ي�صمل تعزيز 
املوارد،  وكفاءة  واال�صتهالك  االإنتاج  يف  ا�صتدامة  اأكرث  ممار�صات 
التكنولوجيات  واإدخــال  جتنبها،  النهاية  ويف  النفايات  وتخفيف 
النهائية،  املنتجات  تناف�صية  وتعزيز  وا�صتخدامها،  االإبتكارية 

وخلق فر�س عمل.

اإن اعتبارات التما�صك واالن�صاف االجتماعيني هي عنا�صر �صرورية 
يجب اأخذها يف االعتبار عند اإدخال حزم �صيا�صات تعزيز اال�صتهالك 
واالإنتاج امل�صتدامني واالنتقال اإلى اقت�صاد اأخ�صر. ويجب اأي�صًا اإيالء 
اإ�صالح  يرافق  واأن  واملهم�صة،  املحرومة  للمجتمعات  خا�س  اعتبار 
مثل  تعوي�صية  اإجراءات  اإدخال  والغذاء  والطاقة  املياه  اأ�صعار  دعم 
الكلفة ونظم نقل عام، ف�صاًل عن  خلق فر�س عمل و�صكن معقول 
وتعليمية  �صحية  خدمات  على  احل�صول  ت�صمل  اجتماعية  خدمات 
ملراقبة  والتقييم  املراقبة  نظم  اإدخــال  ويجب  وترفيهية.  وثقافية 
كفاءة ال�صيا�صات ب�صكل م�صتمر وتقييم تاأثريها على �صرائح النا�س 
اأكرث  اقت�صاد  اإلى  االنتقال  يف  وفاعليتها  �صموليتها  ومدى  املختلفة 

ا�صتدامة واخ�صراراً.
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واإنتاجيتهم  ــاف  االأري �صكان  معي�صة  م�صتوى  رفع  االإمكان  يف 
التحتية  البنى  يف  اال�صتثمارات  خالل  من  باالإنتماء  و�صعورهم 
يف  اإليها  احلاجة  ت�صتد  التي  واملــاديــة  االجتماعية  واخلــدمــات 
يف  خ�صو�صًا  والتعليم،  ال�صحي  وال�صرف  كال�صحة  جمــاالت 

الريفية. املناطق 

التنظيمي العمل  اإطار    .3

وت�صجيع  لدعم  وفعالة  قوية  و�صيلة  واالأنظمة  القوانني  توفر 
العامل  يف  ا�صتدامة  اأكثثرث  واإنتاج  ا�صتهالك  اأمنثثاط  اإلثثى  االنتقال 
م�صتدامة،  بطريقة  تزرع  التي  للمنتجات  فالرتخي�س  العربي. 
الطاقة،  كفاءة  ومل�صقات  البيئي،  الت�صنيف  مل�صقات  واعتماد 
خالل  من  التنفيذ  مو�صع  و�صعها  ميكن  حمتملة  اأدوات  هي 
كفاءة  معايري  العربية  البلدان  ن�صف  من  اأكرث  تبنى  وقد  االأنظمة. 
امل�صكلة  لكن  املنزلية.  الكهربائية  لالأجهزة  اأدنــى  بحد  الطاقة 
ت�صمل  وقد  ا�صتعمالها.  وفر�س  املعايري  هذه  مراقبة  يف  تكمن 
االأخ�صر  البناء  اعتماد كودات ومعدات  اأي�صًا  التنظيمية  االإجراءات 
البناء  كــودات  �صيوع  ويــزداد  واملياه.  الطاقة  كفاءة  تعزز  التي 
اأو تقوية معايري مكيفات الهواء يف املنطقة. وقد  االإلزامية واعتماد 
اأنظمة  من  طوعية  اأو  اإلزامية  اأ�صكااًل  كثرية  عربية  بلدان  تبنت 

ولبنان. والكويت  االإمارات وقطر  البناء، ومنها  الطاقة يف  كفاءة 

ذات  منتجات  نحو  الغذاء  اإنتاج  لتوجيه  االأنظمة  ت�صميم  وميكن 
تخفي�س  مع  للم�صتهلكني  معقولة  وباأ�صعار  اأكرب  غذائية  قيمة 

الغذائية. للمنتجات  البيئية  الب�صمة 

الرئي�صية  التحديات  من  واملراقبة  االمتثال  اآليات  �صعف  ويعترب 
املوارد  متثل  كما  العربية.  املنطقة  يف  االأنظمة  فعالية  تواجه  التي 
تنظيمية  هيكلية  واإدارة  لت�صميم  الالزمة  والــقــدرات  املالية 

العربية. البلدان  من  كثري  يف  رئي�صية  عقبة  وطنية 

ال�صوق القائمة على  4.  احلوافز 

التحكم  ــات  ــي اآل لــدعــم  االقــتــ�ــصــاديــة  ــز  ــواف احل ت�صميم  يجب 
باجتاه  ال�صلوك  يف  توؤثر  لكي  بعناية  واختيارها  التنظيمية، 
نظام  ت�صميم  يجب  كما  ا�صتدامة.  اأكرث  وا�صتهالك  اإنتاج  اأمناط 
حوافز لت�صجيع م�صاركة القطاع اخلا�س وا�صتثماراته يف امل�صاريع 

واخل�صراء. التحتية  البنى  وم�صاريع  االجتماعية 

لتحقيق  وال�صرائبي  املايل  النظام  جممل  الإ�صالح  حاجة  هناك 
النظام  حتويل  املثال،  �صبيل  على  ال�صروري،  من  الهدف.  هذا 
اإلى  واملداخيل  الوظائف  على  �صرائب  فر�س  من  ال�صرائبي 

بحيث  وت�صميمه  امل�صتدامة،  غري  املمار�صات  على  �صرائب  فر�س 
املوارد  كلفة  كامل  يعك�س  اأن  ويحاول  يدفع،  امللوث  مبداأ  يطبق 
يف  اخلارجية  واالجتماعية  البيئية  العوامل  ويدخل  الطبيعية، 
اإ�صافيًا  عبئًا  املقرتح  ال�صرائبي  النظام  ميثل  اأال  ويجب  احل�صبان. 
والفقرية،  الدخل  املنخف�صة  العائالت  خ�صو�صًا  املواطنني،  على 
ــرادات  اإي يخف�س  ال  الــذي  ـــرادات  االإي حياد  حتقيق  يحاول  واأن 

احلكومات.

التلوث،  ــوم  ور�ــص الــ�ــصــرائــب،  االقت�صادية  االأدوات  ت�صمل 
واإ�صالح  والتطوير،  االأبحاث  وهبات  واحل�صومات،  واالعتمادات 
تعرفات  االأخــرى  االأدوات  ومن  االأخ�صر.  والدعم  االأ�صعار،  دعم 
الطاقة  مل�صادر  التناف�صية  الــقــدرة  لتعزيز  بالتيار  التغذية 
ذات  التحتية  بنيتها  بناء  وت�صجيع  االأعمال  قطاع  يف  املتجددة 
لتعزيز  االإيكولوجي،  النظام  خدمات  مقابل  الدفع  اأن  كما  ال�صلة. 
اقت�صادية  اأداة  هو  البيولوجي،  التنوع  وحماية  عليه  احلفاظ 

الطبيعية. للموارد  امل�صتدامة  االإدارة  يف  ت�صاهم  اأخرى 

وب�صكل اأكرث حتديداً، يجب على احلكومات اأن ت�صلح نظام الدعم 
اأمناط  وتثبيط  للموارد  الكفوءين  واال�صتخدام  التوزيع  لت�صجيع 
الأن  خا�س  ب�صكل  مهم  هذا  امل�صتدامة.  غري  واالإنتاج  اال�صتهالك 
احلكومية،  املوازنات  على  عبئًا  ميثل  عربية  بلدان  عدة  يف  الدعم 
امل�صتهدفة  ال�صكان  �صرائح  بلوغ  يف  يف�صل  كثرية  حــاالت  ويف 
على  ال�صغط  اال�صالح  هذا  يخف�س  و�صوف  لدعمها.  مم  �صُ التي 
لتوفري  املالية  املــوارد  اإطــالق  يف  وي�صاهم  احلكومية،  املوازنات 
واال�صتثمارات  الن�صاطات  ومتويل  امللّحة،  االجتماعية  اخلدمات 
دعم  تدابري  اإن  والتطوير.  واالأبحاث  الب�صرية  املوارد  يف  البيئية 
كلها  هي  النفايات  وجمع  والغذاء  والوقود  والكهرباء  املياه  اأ�صعار 
يف  وم�صاهمتها  املحلية  االأ�صواق  يف  االنحرافات  مدى  على  اأمثلة 

ت�صحيح. اإلى  حتتاج  واال�صتهالك  لالإنتاج  م�صتدامة  غري  اأمناط 

الب�صرية املوارد  تنمية    .5

اال�صتثمار يف تنمية املوارد الب�صرية عامل رئي�صي يف اإحداث حتول 
اجلهود  ودعم  م�صتدامة،  واإنتاج  ا�صتهالك  اأمنثثاط  نحو  نوعي 
الراأ�صمال  يف  واال�صتثمار  م�صتدامة.  تنمية  لتحقيق  احلكومية 
اعتبارات  يدمج  حم�صن  تعليمي  نظام  خــالل  مــن  الب�صري، 
لتوفري  اأ�صا�صي  �صرط  هو  التخ�ص�صات،  جميع  يف  اال�صتدامة 
تقنية  اأو  اإدارية  اأكانت  امل�صتويات،  جميع  على  الالزمة  الكوادر 
ومن  وم�صتدام.  اأخ�صر  اقت�صاد  اإلى  االنتقال  لدعم  ماهرة،  اأو 
االنتقال  دعم  يف  بعيداً  �صوطًا  يقطع  اأن  ومتعلم  واع  جمهور  �صاأن 
بطريقة  املوارد  ي�صتخدم  واخ�صراراً  ا�صتدامة  اأكرث  اقت�صاد  اإلى 

كفاءة. واأكرث  متعقلة 



49 البيئة العربية: اال�ستهالك امل�ستدام

اال�صتثمارات وت�صهيل  التمويل  الى  الو�صول    .6

وبرامج  خطط  نحو  تدريجيًا  املالية  املوارد  توجيه  اإعادة  املهم  من 
االبتكارية  التمويل  اآليات  وت�صمل  م�صتدامة.  تنموية  ون�صاطات 
و�صناديق  االإئتمانية  واخلطط  املي�صرة  القرو�س  برامج  اعتماد 
الكربون  واعتمادات  االجتماعي  املجازفة  وراأ�صمال  التغطية 
ت�صتهدف  اأن  على  الت�صديد  اأي�صًا  املهم  ومن  ال�صغري.  والتمويل 
ال�صغرية  وال�صركات  احلكومات  تقرها  التي  التمويل  اأدوات 
يف  العاملة  ال�صركات  من  كبرية  ن�صبة  متثل  الأنها  واملتو�صطة، 

العربي. العامل 

املحلي  الــطــلــب  لتحفيز  الــتــمــويــل  اأدوات  ا�صتعمال  يــجــب 
واالإنــتــاج  باال�صتهالك  املتعلقة  واملــمــار�ــصــات  واال�صتثمارات 
ل�صراء  اال�صتهالكية  املخططات  دعــم  خــالل  من  امل�صتدامني، 
ا�صتهالك  يف  واملقت�صدة  والكفوءة  حمليًا  املنتجة  اخل�صراء  ال�صلع 
وال�صلع  الع�صوية  واملنتجات  املتجددة  الطاقة  الطاقة، مبا يف ذلك 

للبيئة. ال�صديقة  وال�صيارات 

االأبحاث والتطوير   .7

اإلى  االنتقال  االبتكارية �صرورية لدعم  واملمار�صات  التكنولوجيات 
والتطوير  البحث  على  العرب  قدرة  كانت  وقد  م�صتدام.  اقت�صاد 
اإلى ا�صتثمارات  منخف�صة جداً ب�صبب عوامل كثرية ت�صمل االفتقار 
ن�صبة  عمومًا  العربية  البلدان  له  تخ�ص�س  الذي  املجال  هذا  يف 
خ�ص�صت  املثال،  �صبيل  على  االإجمـايل.  املحلي  ناجتها  من  �صغرية 
0.43 يف املئة من الناجتها املحلي االإجمايل  2011 نحو  م�صر عام 
 ،)World Development Indicators, July 2015( للبحث والتطوير
4.4 يف املئة من ناجتها  يف حني خ�ص�صت له كوريا اجلنوبية نحو 
 CEIC, Morgan Stanley, June( 2014 االإجمايل عام  املحلي 
من  املئة  يف   3.9 االإ�صرائيلية  ال�صلطات  وخ�ص�صت   ،)2014

 World Development(  2012 عام  االإجمايل  املحلي  ناجتها 
كان  اإذا  الو�صع  هذا  يتغري  اأن  يجب   .)Indicators, July 2015

اأمناط  نحو  حقيقي  نوعي  حتول  حتقيق  يريد  العربي  العامل 
لت�صجيع  اجلهود  بذل  يجب  كما  ا�صتدامة.  اأكرث  واإنتاج  ا�صتهالك 
م�صاركة القطاع اخلا�س يف البحث والتطوير، وميكن حتقيق ذلك 
على  �صريبية  وح�صومات  تخفي�صات  خالل  من  حوافز  بتوفري 

املجال. اال�صتثمار يف هذا 

التكنولوجيات  على  االتكال  من  الرتكيز  حتويل  اأي�صًا  املهم  ومن 
تطوير  ـــى  اإل والــتــوجــه  ــتــوردة،  املــ�ــص واخلــــربات  واملــنــتــجــات 
وميكن  املحلية  الظروف  تنا�صب  املحلية  ومنتجات  تكنولوجيات 

االأجنبي. النقد  من  عائدات  لتوليد  ت�صديرها 

ويجب اأن يرتكز البحث والتطوير يف جماالت املياه والغذاء والطاقة 
ومعاجلة  املياه  حتلية  تكنولوجيات  مثل  عربية،  اأولويات  على 
للمياه،  املوفرة  الري  ومعدات  ال�صم�صية،  بالطاقة  ال�صرف  مياه 

االأخ�صر. البناء  ومكونات 

العامة اخل�صراء امل�صرتيات    .8

اأمنثثاط  حتفيز  يف  فعالة  اأداة  احلكومي  االإنثثفثثاق  يكون  اأن  ميكن 
العربي، من خالل توجيهه  العامل  امل�صتدامة يف  واالإنتاج  اال�صتهالك 
متثله  عما  النظر  وب�صرف  خ�صراء.  وخــدمــات  منتجات  نحو 
فهي  اخلا�س،  والقطاع  العام  للقطاع  اخل�صراء  العامة  امل�صرتيات 

�صوف تخلق االأ�صواق للمنتجات اخل�صراء كما تخلق طلبًا عليها.

ــراء املــكــاتــب واملـــدار�ـــس  ــص ــ� وتــ�ــصــمــل املــنــتــجــات الــعــامــة اخل
والبنية  النقل،  ونظم  االأخرى،  احلكومة  واالأبنية  وامل�صت�صفيات 
املكتبية،  والــلــوازم  واملعدات  البناء،  ومــواد  العامة،  التحتية 
العامة  واملمار�صات  امل�صرتيات  تعزيز  يــوؤدي  و�صوف  و�صواها. 
املوارد  ا�صتعمال  اإلى م�صاهمة كربى يف  العربي  العامل  اخل�صراء يف 
يوؤثر  اأن  ميكن  كمت  القطاعني.  يف  وكفاءة  ا�صتدامة  اأكرث  ب�صكل 
خالل  من  اأكفاأ  وا�صتهالك  اأنظف  اإنتاج  على  بالت�صجيع  ال�صوق  يف 

حمليًا. وم�صنوعة  باملوارد  مقت�صدة  منتجات  �صراء 

املعلومات العام ون�صر  الوعي    .9

اجلهود  لدعم  فعالة  اأدوات  املعلومات  ون�صر  التوعية  ت�صكل 
اأمنثثاط  عثثن  الناجمة  الثثفثثوائثثد  وتعميم  حتثثديثثد  يف  احلكومية 
اأو�صح  وكما  واالقت�صاد.  والبيئة  لل�صحة  امل�صتدام  اال�صتهالك 
اأمناط  فاإن  )اأفثثد(،  والتنمية  للبيئة  العربي  املنتدى  ا�صتطالع 
الوعي  انعدام  اإلى  كثرية  حاالت  يف  تعزى  امل�صتدام  غري  اال�صتهالك 
على  واملهدر  املفرط  اال�صتهالك  الأمناط  ال�صلبية  التداعيات  حول 

املوارد. وا�صتعمال  والبيئة  ال�صحة 

هذه االأدوات ميكن اأن تكون يف �صكل حمالت على االإنرتنت وو�صائل 
تكون  اأن  ميكن  كما  واملن�صورات.  واالإعالنات  االجتماعي  االت�صال 
يف �صكل مواد تعليمية وتقارير ون�صرات اإعالنية وكتيبات توزع يف 
املدار�س واملرافق التجارية والعامة. وتعترب املحا�صرات والندوات 
ت�صميم  يجب  لكن  للتوعية.  منا�صبة  مواقع  اخلرباء  وم�صاورات 
بلغة  خمتلفة  جمموعات  ت�صتهدف  بحيث  هذه  االت�صاالت  حزم 

وهمومها. واأولوياتها  م�صاحلها  تلبي  وبطريقة  ب�صيطة 

ح�صني اأباظة، الرئي�س ال�صابق ل�صعبة القت�صاد والتجارة التابعة لربنامج الأمم 

املتحدة للبيئة يف جنيف وم�صت�صار وزير البيئة امل�رشي.
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 البذور اجلاهزة للمناخ بني القانون الدويل وهرم الفرتا�سات:

هل نحتاج اإىل مزيد من الغذاء كي نت�سدى للجوع يف مواجهة تغري املناخ؟

اأركز  بل  للمناخ،  اجلاهزة  البذور  مثل  التكيف  ا�صرتاتيجيات 
حول  املختلفة  املعنية  اجلهات  تقول  ماذا  املناق�صات:  درا�صة  على 
نت�صدى  وكيف  واجلوع،  الغذائي  االأمن  على  املناخ  تغري  تاأثريات 
اأركز  اأكرث حتديداً، كباحثة قانونية دولية،  لهذه امل�صاكل؟ وب�صكل 
املواقف،  هذه  حتديد  يف  الدويل  القانون  يوؤديه  الذي  الدور  على 
البذور  حول  باملناق�صات  عالقة  لها  الدويل  القانون  يف  جماالت  واأي 
الدويل  القانون  املعنية  اجلهات  ت�صتخدم  وكيف  للمناخ،  اجلاهزة 

يف دعم مواقفها.

هناك عـدة جماالت يف القانون الدويل على �صلة وثيقة باملناق�صات 
املواقف  اإليهـا  ت�صتند  التي  للمناخ  اجلاهـزة  البذور  حول 
االآتية  القوانني  بحثي  يف  تفح�صت  وقد  املتناق�صة.  واخلطابات 
على التوايل: قانون التكيف مع تغري املناخ، قانون براءات االخرتاع 
)خ�صو�صًا  االن�صان  حقوق  قانون  بالبذور(،  اخلا�صة  )وحتديداً 
احلق يف الغذاء(. وهناك مالحظة اأولية حول دور القانون الدويل4 
من  امل�صاكل،  هذه  »حل«  اأجل  من  كو�صيلة  غالبًا  م  ُيقدَّ اأنه  هي 
لكن  التكيف.  ا�صرتاتيجيات  ا�صتنباط  يف  مثاًل  امل�صاهمة  خالل 
هناك  اأن  هو  بحثي  من  ا�صتخل�صته  الذي  الرئي�صي  اال�صتنتاج 
جميع  يف  موجودة  واجلوع  املناخ  تغري  م�صكلة  حول  افرتا�صات 
احلجج املتعلقة بالبذور اجلاهزة للمناخ، واأن القانون الدويل – يف 
االفرتا�صات.  هذه  تر�صيخ  يف  – ي�صاهم  تطبيقه  وطريقة  �صيغته 
تغري  م�صكلة  يف  للتفكري  معينة  طريقة  االفرتا�صات  هذه  وتدعم 
وحلواًل  تكيف  ا�صرتاتيجيـات  عليها  بناء  وحتدد  واجلوع،  املناخ 
حلول  من  يحّد  االفرتا�صـات  بهذه  التم�صك  اأن  واأرى  للم�صكلة. 

اأخرى رمبا كانت اأكرث فعالية.

لذلك يركز التحليل الرئي�صي لبحثي على الدور االإجمايل للمجاالت 
الغذائي  االأمن  انعدام  مل�صكلة  فهمنا  يف  الدويل،  القانون  يف  املختلفة 
خم�صة  على  مبني  والتحليل  املناخ.  تغري  �صياق  �صمن  واجلوع 

افرتا�صات اأ�صا�صية حول اجلوع الناجت من تغري املناخ.

هرم الفرتا�سات

للمناخ  اجلاهزة  البذور  حول  الروايات  خمتلف  تفح�صي  اأثناء 
معظم  اأن  يل  ات�صح  حججها،  يف  الدويل  القانون  ت�صتخدم  وكيف 
بهذه  اخلا�صة  االخرتاع  براءات  حقوق  م�صاألة  حول  يدور  النقا�س 
البذور. ويبدو اأن الق�صية الكربى هي اأن حفنة من �صركات البذور 

اآن �صعب

اجلفاف  موجات  مثل  مناخية،  اأحوال  تت�صبب  اأن  العلماء  يتوقع 
الرتبة،  ملوحة  م�صتويات  وازدياد  احلرارة  درجات  معدل  وارتفاع 
بانخفا�س ملحوظ يف املحا�صيل الزراعية يف بع�س مناطق العامل. 
االأمن  انعدام  اإلى مزيد من  يوؤدي  ما  اأقل،  اإنتاج غذاء  ذلك  ويعني 
االإنتاج  زيادة  م�صاعي  وت�صكل  العاملي.  اجلوع  وتفاقم  الغذائي 
نهجًا �صائعًا ملواجهة ق�صيتي انعدام االأمن الغذائي واجلوع، �صواء 
تكون  قد  الغذاء  اإنتاج  زيادة  اأن  ومع  ال.  اأم  املناخ  تغري  �صياق  يف 
الو�صيلة  �صرورية فعاًل، خ�صو�صًا يف مناطق معينة، فهي لي�صت 
اأمناط  تغيري  كان  ورمبا  الق�صيتني.  هاتني  ملعاجلة  الوحيدة 

اال�صتهالك بدياًل اأرخ�س واأكرث رفقًا بالبيئة.

هذا  يف  الأبحاثي  الرئي�صية  اال�صتنتاجات  بع�س  هنا  اأعر�س  �صوف 
ال�صعبي  اخلطاب  يف  ال�صائعة  االفرتا�صات  �صاأناق�س  كما  املو�صوع، 
ب�صاأن تغري املناخ واجلوع، التي توحي باأن زيادة اإنتاج الغذاء هي 
املناخ.  تغري  عن  الناجم  اجلوع  مع  للتعامل  الرئي�صية  الو�صيلة 
وكباحثة قانونية، ين�صّب تركيزي على دور القانون الدويل يف دعم 

هذه االفرتا�صات.

حمددة  واحدة  ا�صرتاتيجية  الدكتوراه1  لنيل  بحثي  يف  ا�صتك�صفت 
وحتى  الزراعية  املحا�صيل  تثبيت  تقرتح  املناخ  تغري  مع  للتكيف 
زيادتها يف مواجهة تغري املناخ، وهي ا�صرتاتيجية »البذور اجلاهزة 
للمناخ«. تتم هند�صة هذه البذور وراثيًا لتقاوم �صغوطًا مناخية 
ف  مثل اجلفاف. وترى بع�س اجلهات املعنية اأنها ا�صرتاتيجية تكيُّ
املناخ.  تغري  عن  الناجت  للجوع  وتت�صدى  الزراعية  املحا�صيل  تزيد 
البذور،  هذه  تطوير  على  الكربى  ال�صركات  من  حفنة  وتهيمن 
وتتقدم بطلبات للح�صول على حقوق براءات اخرتاع خا�صة بها2. 
مناه�صة،  حكومية  غري  منظمات  خ�صو�صًا  اأخرى،  جهات  وترى 
تنفع  ال  لكنها  البذور  �صركات  ُتفيد  للمناخ  اجلاهزة  البذور  اأن 
البذور  �صركات  واأن  تاأثراً،  واأكرثهم  النا�س  اأفقر  جوع  تخفيف  يف 

ت�صتغل االأزمات املناخية والغذائية لتحتكر �صوق البذور3.

على  للمناخ  اجلاهزة  البذور  قدرة  حول  مت�صاربة  اآراء  ثمة 
عن  الناجتني  واجلوع  الغذائي  االأمن  انعدام  مكافحة  يف  امل�صاهمة 
يف  والتحليل  اال�صتق�صاء  اأ�صا�س  ت�صكل  وهي  املناخ.  تغري  تاأثريات 
املناخ، وال ب�صاأن  العلم ب�صاأن تغري  اأتناول ما يقوله  ال  فاأنا  بحثي. 

ملحق خا�ص
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هذا  يف  اخرتاع  براءات  على  للح�صول  طلبات  متزايد  ب�صكل  تقدم 
ETC«، وهي منظمة غري حكومية  اأطلقت »جمموعة   املجال. وقد 
ال�صركات.  هذه  على  اجلينات«5  »عمالقة  ت�صمية  وناقدة،  نافذة 
�صمح  وكيف  االخرتاع،  براءات  قانون  على  االأويل  تركيزي  كان  لذا 
حية،  كائنات  على  االخرتاع  براءات  حقوق  بتطبيق  متزايد  ب�صكل 

مثل النباتات والبذور )املهند�صة وراثيًا(.

�صركات  على  النقدي  االهتمام  تركيز  اأن  اأدركت  ما  �صرعان  لكن 
للمناخ  اجلاهزة  للبذور  اخرتاع  براءات  طلبات  تقدم  التي  البذور 
يتم  ال  واجلوع  املناخ  بتغري  تتعلق  اأخرى  م�صائل  هناك  اأن  يعني 
هي  حددتها  التي  اخلم�صة  واالقرتاحات  ب�صراحة.  لها  الت�صدي 
احتلت  فيما  النقا�س،  خلفية  يف  بقيت  التي  االأ�صئلة  على  اأمثلة 
�صكل  يف  االفرتا�صات  هذه  واأرى  ال�صدارة.  موقع  االخرتاع  براءات 
و«عمالقة  االخرتاع  براءات  حقوق  حول  النقا�س  يحتل  هرم، 
اجلينات« قمته، حيث يرتكز معظم االهتمام. واأعترب اأن اإيالء هذه 
باالفرتا�صات  التم�صك  يخدم  االأكرب  االهتمام  الهرم  قمة  يف  امل�صاألة 

اخلم�صة يف مواقع اأدنى �صمن الهرم.

االفرتا�صات اخلم�صة هي االآتية: )1( تغري املناخ ي�صبب اجلوع، )2( 
التكنولوجيات   )3( اجلوع،  ملكافحة  �صرورية  الغذاء  اإنتاج  زيادة 
الت�صدي  اأجل  الغذاء من  اإنتاج  لزيادة  الزراعية �صرورية  احليوية 
لتطوير  �صرورية  اخلا�س  القطاع  ا�صتثمارات   )4( للجوع، 
حقوق   )5( اجلوع،  حدة  لتخفيف  زراعية  حيوية  تكنولوجيات 
التكنولوجيات  لتطوير  �صرورية  حوافز  هي  االخرتاع  براءات 
وهو  الهرم،  قاعدة  االأول  االفرتا�س  وي�صكل  الزراعية.  احليوية 
االفرتا�س  قبول  يعتمد على  الهرم  يف  اأعلى  افرتا�س  وكل  االأ�صا�صي، 

ال�صابق.

يثري كل من هذه االفرتا�صات جداًل كبرياً، وهذا بالتحديد ما جعلني 
من  كل  يف  وامل�صروعة  اجلدية  التحديات  رغم  وعلى  اختارها. 
القانون  ا�صتخدام  وكيفية  املوقف  عر�س  طريقة  فاإن  االفرتا�صات، 
الدويل برباعة يف دعمه تكونان اأقوى من قدرات الت�صكيك ال�صريح 

يف كل افرتا�س.

االفرتا�س االأول: تغري املناخ ي�صبب اجلوع

املناخ،  تغري  مواجهة  يف  واجلوع  الغذائي  االأمن  مناق�صة  اأردنا  اإذا 
)تغري(  بني  ال�صببية  العالقة  من  نوع  وجود  نفرت�س  اأن  فعلينا 
املناخ واجلوع. وطبيعة هذه العالقة قابلة للنقا�س. وقد ا�صتفدُت 
من درا�صة مايك ديفي�س حول املجاعات يف امل�صتعمرات الربيطانية 
للبع�س  معروفًا  كان  اأنه  ديفي�س  يرى  ع�صر6.  التا�صع  القرن  يف 
الذي  الوحيد  ال�صبب  يكن  ال�صيئ« مل  »الطق�س  اأن  الزمان  ذلك  يف 

جعلت  التي  ال�صيئة«  »االأنظمة  اأي�صًا  هناك  بل  املجاعات،  اإلى  اأدى 
رغم  وعلى  املناخ.  لتاأثريات  �صواهم  من  عر�صة  اأكرث  النا�س  بع�س 
الربيطانيني  اال�صتعماريني  اإن احلكام  االإدراك، يقول ديفي�س  هذا 
كو�صيلة ال�صيئ«  »الطق�س  الى  املجاعات  ن�صبوا  ما   غالبًا 
لتلطيف االأثر ال�صلبي للنظام اال�صتعماري على حدوث املجاعات7.

باأن  اأي�صًا  اإقرار  هناك  املناخ،  تغري  حول  املعا�صرة  املناق�صات  ويف 
يف  املناخ  تغري  لي�س  واجلوع  الغذائي  االأمن  انعدام  اإلى  يوؤدي  ما 
تعطي  املوقف  عر�ض  طريقة  لكن  لتاأثرياته.  التعر�ض  واإمنا  ذاته، 
املناخ ي�صبب اجلوع. وغالبًا ما ي�صتخدم  باأن تغري  القوي  االنطباع 
ي�صبب  االإن�صان  املناخ:  تغري  الى  لالإ�صارة  املن�صاأ«  »ب�صري  تعبري 
على  اجلوع،  م�صاألة  يف  ي�صتخدم  ال  التعبري  هذا  لكن  املناخ.  تغري 
االأقل لي�س ب�صكل �صريح. فيبدو االفرتا�س اأن تغري املناخ هو ب�صري 
املن�صاأ، وتغري املناخ يفاقم اجلوع، لكن اجلوع لي�س ب�صري املن�صاأ.

قانون  �صيما  ال  االفرتا�س،  هذا  دعم  يف  الدولية  القوانني  وت�صاهم 
يف  وا�صح  وهذا  االن�صان.  حقوق  وقانون  املناخ  تغري  مع  التكيف 
  )IPCC(8 املناخ   بتغري  املعنية  الدولية  احلكومية  الهيئة  تقارير 
FCCC(9( ويف تقارير  املناخ  االإطارية لتغري  املتحدة  االأمم  واتفاقية 
الهيئات  هذه  من  معلومات  على  تعتمد  التي  االإعالم10  و�صائل 
من  جزءاً  تعترب  التي  التقارير،  هذه  املناخ.  بتغري  املعنية  املوثوقة 
اإلى  تركز  املناخ،  تغري  مع  التكيف  حول  االأو�صع  القانوين  اخلطاب 
حد كبري على العالقة بني تاأثريات تغري املناخ وانعدام االأمن الغذائي 

واجلوع.

الدويل  القانون  �صياغة  طريقة  اأي�صًا  االنطباع  هذا  يف  ت�صاهم 
واال�صت�صهاد به يف املواقف من تغري املناخ عمومًا والبذور اجلاهزة 
للمناخ خ�صو�صًا. ويتم تقدمي تغري املناخ كتهديد حلقوق االن�صان، 
املناخ  تاأثريات تغري  الغذاء11. ومن خالل تقدمي  خ�صو�صًا للحق يف 
ثمة  باأن  االإيحاء  يكون  الغذاء،  يف  احلق  تهدد  اأن  ميكن  اأنها  على 

عالقة �صببية بني تغري املناخ وانعدام االأمن الغذائي واجلوع.

 االفرتا�س الثاين: زيادة اإنتاج الغذاء �صرورية
ملكافحة اجلوع

فعله  يجب  الذي  فما  اجلوع،  ي�صبب  املناخ  تغري  اأن  لنفرت�س 
لتخفيف اجلوع الناجت عن تغري املناخ؟ االفرتا�س الثاين هو وجوب 
زيادة اإنتاج الغذاء من اأجل مكافحة اجلوع. هذه اأي�صًا ق�صية يدور 
اأن  منها  ُي�صتنتج  كثرية  تقارير  هناك  م�صتفي�س.  نقا�س  حولها 
الغذاء املنتج عامليًا يكفي الإطعام �صكان العامل واأكرث، واأن امل�صكلة 
�صهري  قول  وثمة  اإليه.  والو�صول  الغذاء  توزيع  يف  هي  احلقيقية 
املجاعة لي�صت م�صكلة عدم  اأن  اأمارتيا �صني،  الهندي  لالقت�صادي 
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هناك  م�صتفي�س.  نقا�س  مدار  الق�صية  هذه  ال�صابقة،  االفرتا�صات 
اأنها ال تنتج  تقارير  املعدلة وراثيًا، وتفيد  للبذور  االنتقاد  كثري من 
يف  تعرتف  »مون�صانتو«  �صركة  حتى  الغذاء14.  من  اأكرب  كمية 
تقريرهـا باأن الذرة املقاومـة للجفاف التي طورتها من اأجل ال�صوق 
اأكرث من املحا�صيـل التقليديـة غري املعدلة  االأمريكية ال تعطي غالاًل 

وراثيا15.

قيمة  على  قوي  ت�صديد  هناك  االإدعاءات،  هذه  رغم  على 
طريقة  يف  الوراثية  والهند�صة  الزراعية  احليوية  التكنولوجيا 
وي�صجع  للمناخ.  اجلاهزة  البذور  ب�صاأن  الدويل  القانون  ا�صتخدام 
التكنولوجيات  ا�صتعمال  املناخ  تغري  مع  للتكيف  الدويل  القانون 
ُكتبت  تقنية،  واأبحاث  خا�صة  تقارير  وتوؤيد  للتكيف.  احليوية 
والهيئة  املناخ  لتغري  االإطارية  املتحدة  االأمم  اتفاقية  باإ�صراف 
التكنولوجيات  ا�صتعمال  املناخ،  بتغري  املعنية  الدولية  احلكومية 
املناخ  تغري  تاأثريات  مع  للتكيف  وراثيًا  املعدلة  والبذور  احليوية 
للجفاف  املقاومة  البذور  اأ�صماء  وُتذكر  الغذاء16.  اإنتاج  وزيادة 

�صراحة يف هذه التقارير.

وتركز النقا�صات حول حقوق براءات االخرتاع على م�صاألة من يجب 
كبري  ب�صكل  وتتجاهل  واملحا�صيل،  البذور  يف  حقوق  له  تكون  اأن 
للمناخ. واجلدل  للبذور اجلاهزة  العملية  بالقيمة  م�صائل تتعلق 
ت�صتحق  البذور  هذه  باأن  االنطباع  يعطي  امللكية  حقوق  حول 
هي  الزراعية  احليوية  التكنولوجيات  واأن  عليها  للح�صول  الكفاح 

ذات قيمة جوهرية.

وكيفية  االإن�صان  حقوق  قانون  ن�صو�س  تقّر  مماثلة،  بطريقة 
العاملون  يق�صد  وال  احليوية.  التكنولوجيات  بقيمة  ا�صتخدامه 
ذاتها،  حد  يف  وراثيًا  املعدلة  البذور  قيمة  يف  الت�صكيك  اإنفاذه  على 
بل يق�صدون �صمان اإحقاق احلق يف الغذاء وا�صتفادة النا�س االأكرث 
تاأثراً وحرمانًا من االأمن الغذائي من هذه البذور. لكن ثمة م�صاحة 
ادعاءات  ملناق�صة  للمناخ  اجلاهزة  البذور  طروحات  يف  �صغرية 

التكنولوجيات احليوية الزراعية واإنتاج الغذاء.

االفرتا�س الرابع: ا�صتثمارات القطاع اخلا�س �صرورية 
لتطوير تكنولوجيات حيوية زراعية من اأجل زيادة 

اإنتاج الغذاء وتخفيف حدة اجلوع

اإذا كانت التكنولوجيات احليوية الزراعية، مبا فيها البذور املعدلة 
وراثيًا ملقاومة تغري املناخ، تعترب �صرورية لزيادة اإنتاج الغذاء، فاإن 
ال�صوؤال الذي يتبع يف ال�صياق نف�صه هو: من �صي�صتثمر يف تطوير 
البذور اجلاهزة للمناخ؟ ثمة انتقادات كثرية لدور القطاع اخلا�س 
ي�صتثمر  قد  اخلا�س  القطاع  اأن  �صحيح  اجلوع«.  مع�صلة  »حل  يف 

اإلى  النا�س  بع�س  و�صول  عدم  م�صكلة  هي  بل  كاف،  غذاء  وجود 
اإقرار باأن ما يجب اأن نقلق  غذاء كاف12. ويف طروحات تغري املناخ 
ب�صاأنه لي�س جممل االإنتاج العاملي من الغذاء بقدر ما هو ا�صتمرار 
عدم و�صول املناطق وال�صعوب االأكرث تاأثراً وانعدامًا لالأمن الغذائي 

اإلى الغذاء.

اجلاهزة  البذور  ب�صاأن  املختلفة  الروايات  فاإن  ذلك،  رغم  على 
للمناخ ال تطرح ب�صراحة ال�صوؤال عما اإذا كنا فعاًل بحاجة اإلى زيادة 
الوا�صح  من  املناخ.  تغري  عن  الناجت  اجلوع  ملكافحة  الغذاء  اإنتاج 
اإنتاج مزيد من الغذاء  اإلى  اأن �صركات البذور تروج لفكرة احلاجة 
ملكافحة اجلوع، فتطور بذوراً جاهزة للمناخ معلنة اأن ق�صدها هو 
زيادة املحا�صيل الزراعية. لكن منتقدي البذور اجلاهزة للمناخ ال 
ي�صككون بهذا االفرتا�س ب�صراحة. وت�صاهم يف ذلك طريقة �صياغة 

القانون الدويل وا�صتخدامه يف احلجج واملناق�صات.

املحا�صيل  تلف  اأن  على  املناخ  تغري  مع  التكيف  قانون  ي�صدد 
وانخفا�س اإنتاج الغذاء م�صكلة ي�صببها تغري املناخ للزراعة واالأمن 
الغذائي. ولي�س يف ن�صو�س تقارير اتفاقية االأمم املتحدة االإطارية 
املعنية  الدولية  املناخ وبروتوكول كيوتو والهيئة احلكومية  لتغري 
الغذاء.  اإنتاج  زيادة  وجوب  اإلى  ب�صراحة  ي�صري  ما  املناخ  بتغري 
التقارير على اخل�صائر  الت�صديد يف هذه  ومع ذلك، هناك كثري من 
اإلى  الهادفة  التكيف  ا�صرتاتيجيات  وعلى  املحا�صيل  يف  املتوقعة 

زيادة اإنتاج الغذاء13.

كذلك يويل خطاب حقوق االن�صان يف ما يتعلق بتغري املناخ كثرياً من 
االهتمام خل�صائر املحا�صيل والتاأثريات املدمرة على االأمن الغذائي 
االأولى كو�صيلة  الغذاء بالدرجة  واجلوع. وُي�صتخدم نهج احلق يف 
البذور وملوازنة حقوق براءات االخرتاع اخلا�صة  لتنظيم �صيا�صات 
الى  الو�صول  اإتاحة  اأو  الغذاء  اإنتاج  ملناق�صة م�صائل  ال  بال�صركات، 

الغذاء كو�صيلة ملكافحة اجلوع.

الزراعية  التكنولوجيات احليوية  الثالث:  االفرتا�س 
�صرورية لزيادة اإنتاج الغذاء

ي�صبب  املناخ  تغري  باأن  القائلني  باالفرتا�صني  �صمنيًا  القبول  بعد 
اجلوع  ملكافحة  الغذاء  اإنتاج  زيادة  ال�صروري  من  وباأن  اجلوع 
اإنتاج  نزيد  كيف  التايل:  ال�صوؤال  يكون  املناخ،  تغري  عن  الناجت 

الغذاء؟

احليوية  التكنولوجيات  اإلى  حاجة  هناك  اأن  هو  الثالث  االفرتا�س 
وراثيًا  املعدلة  البذور  تكنولوجيا  البحث  هذا  يف  – وهي  الزراعية 
يف  كما  ولكن،  الغذاء.  اإنتاج  لزيادة   – اخل�صو�س  وجه  على 
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للكائنات  اخرتاع  براءات  اإ�صدار  حول  النقا�س  من  كبري  قدر  يدور 
اخرتاع  »براءات  اإ�صدار  عدم  اإلى  جماعات  تدعو  حيث  احلية، 
حول  املناق�صات  وجتري  للبذور«21.  اخرتاع  و«براءات  للحياة« 
حول  اأو�صع  مناق�صات  �صياق  �صمن  للمناخ  اجلاهزة  البذور 
على  للنقاد  الرئي�صي  القانوين  والرد  وراثيًا.  املعدلة  الكائنات 
اإنكار  لي�س  بال�صركات  اخلا�صة  للمناخ  اجلاهزة  البذور  براءات 
تطبيق حقوق امللكية الفكرية على الكائنات احلية، بل الدعوة اإلى 
على  البلدان  �صيادة  حقوق  و�صياغة  املزارعني  بحقوق  االعرتاف 
اأ�صكال  ينكر  ال  احلقوق  هذه  عن  والدفاع  الطبيعية22.  مواردها 
حقوق ملكية البذور واملحا�صيل، بل يدعو ب�صكل رئي�صي اإلى منح 

حقوق امللكية اأي�صًا جلهات اأخرى غري ال�صركات اخلا�صة.

الفكرية  امللكية  حقوق  كانت  اإذا  ما  حول  كبري  جدل  اأي�صًا  هناك 
حتفز االبتكار فعاًل، وما اإذا كان هذا االبتكار يفيد املجتمع االأو�صع. 
االبتكار  االخرتاع �صرورية ل�صمان  براءات  اأن حقوق  ويرى كثريون 
ويف  تزيده23.  وال  فقط  االبتكار  تدير  الرباءات  واأن  الزراعة،  يف 
ما  م�صاألة  ب�صراحة  تطرح  ال  للمناخ،  اجلاهزة  البذور  مناق�صات 
التكنولوجيات  تطوير  لتحفيز  �صرورية  الرباءات  حقوق  كانت  اإذا 
احليوية الزراعية من اأجل التكيف مع تغري املناخ. ومثال على ذلك 
كو�صيلة  اأ�صا�صًا  ُي�صتخدم  الذي  الغذاء،  يف  احلق  ا�صتخدام  طريقة 
اخرتاع  براءات  على  )احلا�صلة  للمناخ  اجلاهزة  البذور  لتوجيه 
ترويج  ويتم  الغذاء.  يف  احلق  اإحقاق  يف  امل�صاهمة  نحو  لل�صركات( 
االخرتاع ال لرف�صها  كاأدوات لتنظيم حقوق براءات  االإن�صان  حقوق 

اأو حتى الت�صكيك فيها.

خامتة

االأمن  وانعدام  اجلوع  م�صكلة  البحث  هذا  يف  البداية  نقطة  كانت 
وراثيًا  املعدلة  البذور  ا�صتخدمُت  وقد  املناخ.  تغري  اإطار  يف  الغذائي 
لتتكيف مع تغري املناخ كدرا�صة حالة الحدى ا�صرتاتيجيات التكيف 
يف مواجهة اجلوع الناجم عن تغري املناخ. وامل�صاألة التي طرحتها يف 
املتناق�صة  املواقف  الدويل يف  القانون  يوؤديه  الذي  الدور  البحث هي 
القانون  عالقة  ما  اأخرى:  بكلمات  للمناخ.  اجلاهزة  البذور  من 
اإنفاذه لرتويج ا�صرتاتيجية التكيف  الدويل بهذا املو�صوع وكيف يتم 

هذه اأو رف�صها؟

هو  جماالته،  خمتلف  يف  الدويل،  للقانون  البديهي  الدور  ظاهريًا، 
اإيجاد طرق للحد من انعدام االأمن الغذائي واجلوع يف  امل�صاهمة يف 
املناخ. هذه هي احلال مثاًل يف قانون التكيف مع تغري  �صياق تغري 
تاأثريات تغري  للتكيف مع  ا�صتنباط و�صائل  اإلى  الذي ي�صعى  املناخ 
االبتكارات  حتفيز  اإلى  ي�صعى  الذي  الفكرية  امللكية  وقانون  املناخ، 
حقوق  وقانون  املناخ،  تغري  تاأثريات  مع  للتعامل  التكنولوجية 

اإنتاج  ميكنها  التي  وراثيًا  املعدلة  البذور  تطوير  يف  �صخمة  مبالغ 
كميات اأكرب من الغذاء يف مواجهة تغري املناخ، لكن ال�صوؤال يبقى ما 
اإذا كانت هذه البذور �صُتفيد جياع العامل17. غري اأن القانون الدويل 
املتعلق بطروحات البذور اجلاهزة للمناخ يرحب بانخراط القطاع 

اخلا�س من دون الت�صكيك يف هذه الفوارق.

نة ومرحبة بانخراط  يخلق قانون التكيف مع تغري املناخ بيئة ممكِّ
الدويل،  القانون  اأن  رغم  وعلى  التكيف.  تدابري  يف  اخلا�س  القطاع 
مبا فيه قانون تغري املناخ، يفر�س التزامات على »الدول االأطراف« 
فقط، فكثرياً ما ُيذكر القطاع اخلا�س يف الن�صو�س القانونية املتعلقة 
بالتكيف. وت�صمل مبادرات التكيف، التي و�صعت مبوجب اتفاقية 
التي  اخلا�س  القطاع  مبادرات  املناخ،  لتغري  االإطارية  املتحدة  االأمم 
قدم  وقد  للتكيف18.  ا�صرتاتيجيات  القرتاح  منرباً  ال�صركات  متنح 
كثري من �صركات البذور الكربى بذوراً »مرنة مناخيًا« كاأمثلة على 
اجلاهزة  البذور  طروحات  تت�صمن  ومل  التكيف19.  ا�صرتاتيجيات 
انخراط  �صياق  حتديد  يف  التكيف  قانون  لدور  مناق�صة  اأي  للمناخ 

القطاع اخلا�س.

الكبري  العدد  البذور اجلاهزة للمناخ ب�صكل خا�س  ينتقد مناه�صو 
لرباءات االخرتاع التي تطلبها حفنة من ال�صركات الكربى وحت�صل 
�صريحًا  ت�صكيكًا  يت�صمن  ال  النقدي  اخلطاب  هذا  لكن  عليها. 
اجلـوع.  مكافحـة  تدابري  يف  اخلا�س  القطاع  ا�صتثمار  ب�صرورة 
عمليات  تنظيم  اإلى  الدعوة  هي  الرئي�صيـة  النقطة  اأن  ويبدو 
م�صاركته.  قيمة  اإنكار  من  بداًل  اأف�صل،  ب�صكل  اخلا�س  القطاع 
االن�صان وا�صتخدامه.  وهذا وا�صح يف كيفية �صياغة قانون حقوق 
عمل  تنظيم  اإلى  احلاجة  على  االن�صان  حقوق  ن�صو�س  وت�صدد 
ا�صتثماراته  بقيمة  �صراحة  الت�صكيك  دون  من  اخلا�س20  القطاع 
تناول  االن�صان، وعدم  قانون حقوق  اإنفاذ  و�صرورتها. ومن خالل 
يف  للمناخ  اجلاهزة  البذور  منتقدو  ي�صاهم  التكيف،  قانون  دور 

بقاء هذا االفرتا�س وتر�صيخه.

االفرتا�س اخلام�س: حقوق امللكية الفكرية هي حوافز 
الزراعية التكنولوجيات احليوية  �صرورية لتطوير 

حقـوق  اأن  هو  را�صخًا  يبقى  الذي  واالأخري  اخلام�س  االفرتا�س 
حوافز  هي  االخرتاع،  براءات  حقوق  خ�صو�صًا  الفكرية،  امللكية 
الق�صاء  اأجل  من  احليوية  التكنولوجيات  يف  لال�صتثمار  �صرورية 
على اجلوع. وينطـوي هذا االفرتا�س �صمنًا على اأن تطبيق حقـوق 
حقوق  واأن  مقبول،  اأمر  احلية  الكائنات  على  الفكرية  امللكية 
على  كبري  جدل  وثمة  االبتكار.  لتحفيز  �صرورية  الفكرية  امللكية 
يف  �صراحة  عليهما  اعرتا�س  وال  االفرتا�س.  هذا  من  اجلزءين  كال 
طروحات البذور اجلاهزة للمناخ، وي�صاهم القانون الدويل يف ذلك.
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�صيا�صات  النا�س يف �صلب  اإلى و�صع معاناة  ي�صعى  الذي  االإن�صان 
تغري املناخ.

يف   – الدويل  القانون  اأن  هي  البحث  هذا  يف  اأطرحها  التي  احلجة 
كيفية عر�صه وا�صتخدامه يف خمتلف الطروحات املتعلقة بالبذور 
– ال ي�صاهم فقط يف »حل« م�صاألة اجلوع، واإمنا  اجلاهزة للمناخ 
واجلوع.  املناخ  تغري  مل�صاكل  فهمنا  حتديد  يف  مهم  دور  اأي�صًا  له 
حد  اإلى  بقيت  واجلوع  املناخ  تغري  حول  معينة  افرتا�صات  هناك 
كبري مرتوكة يف اخللفية. وامل�صائل املتعلقة بهذه االفرتا�صات املثرية 
كيفية  وت�صاهم  واملواقف،  النقا�صات  يف  �صراحة  ُتطرح  ال  للجدل 

ا�صتخدام القانون يف تر�صيخ هذه االفرتا�صات.

مقرتحة  »حلواًل«  باعتبارها  للمناخ،  اجلاهزة  البذور  حول  اجلدل 
من  اإطار  �صمن  يحدث  املناخ،  تغري  عن  الناجت  اجلوع  مل�صكلة 
املناخ  بتغري  التفكري  يف  معينة  طريقة  تر�صي  التي  االفرتا�صات 
واأنا  ا�صتنباطها.  ميكننا  التي  احللول  نطاق  يحدد  هذا  واجلوع. 
اأظهر  اأن  اأردت  واإمنا  االإدعاءات،  هذه  على  ردود  �صياغة  اأق�صد  ال 
يف  ي�صاهم  وا�صتخدامه،  �صياغته  طريقة  يف  الدويل،  القانون  اأن 
التعتيم على املناق�صات الهامة وحتديد مالمح »امل�صكلة«، وبذلك 

يحّد اأي�صًا من احللول املمكنة.

باعتبارها  الغذاء  اإنتاج  زيادة  على  كثرياً  االفرتا�صات  هرم  يركز 
واجلوع  الغذائي  االأمن  انعدام  ملواجهة  الرئي�صية  الو�صيلة 
الناجتني عن املناخ. وقد يكون تغيري اأمناط اال�صتهالك، نحو مزيد 
فعالية  واأكرث  اأرخ�س  و�صيلـة  للغذاء،  امل�صتدام  اال�صتهالك  من 
االفرتا�صات  اإدراك  ان  امل�صكلة.  هذه  ملعاجلة  بالبيئة  رفقًا  واأكرث 
تغري  م�صكلة  تاأطري  يف  طريقتنا  حتدي  نحو  خطوة  هو  ال�صمنية 
اأمناط  تغيري  مثل  بديلة  حللول  الطريق  وفتح  واجلوع،  املناخ 

الغذاء. ا�صتهالك 

الدولية  للدرا�صات  العايل  املعهد  الدويل يف  القانون  اأ�صتاذة يف  اآن �صعب  د. 

املناخ  قانون  حول  موا�صيع  تدّر�س  وهي  �صوي�رشا.  جنيف،  يف  والتنمية 

وحقوق امللكية والرباءات واأنظمة الغذاء العاملية.
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ال�ستهالك والإنتاج امل�ستدامان �سمن اأهداف التنمية امل�ستدامة

كقاعدة  املوارد  ندرة  فيه  تزداد  عامل  اإلى  كثرية  �صلع  اأ�صعار  وارتفاع 
عامة« )UN, 2013(. وت�صري تقديرات �صبكة الب�صمة البيئية العاملية 
)2015( اإلى وجود عجز يف القدرة البيولوجية العاملية مقداره 0.9 
هكتار عاملي للفرد، ما يعني اأننا بحاجة اإلى نحو كوكب ون�صف كوكب 
وا�صح  املتوافرة.  املتجددة  املوارد  ا�صتهالك  يف  نفرط  ال  لكي  كاالأر�ض 
اأن اأمناطنا اال�صتهالكية واالإنتاجية احلالية غري م�صتدامة وقد توؤدي 
 Akenji & Bengtsson,(  اإلى كوارث اقت�صادية واجتماعية وبيئية

.)2014; UNEP, 2015a

املنطقة  على  امل�صتدامة  غري  واالإنتاجية  اال�صتهالكية  االأمناط  وتوؤثر 
العربية اأي�صًا، حيث لدى 10 بلدان على االأقل ب�صمة بيئية تتجاوز 
 Global Footprint Network,( معدل القدرة البيولوجية العاملية
املياه والطاقة، بن�صبة  املوارد، خ�صو�صًا  ا�صتهالك  ويتنامى   .)2015

غري م�صتدامة يف املنطقة العربية يف غياب اأي حماولة وا�صحة »لف�صل« 
املوارد يدفعه جزئيًا  ا�صتهالك  االرتفاع يف  البيئي.  التدهور  النمو عن 
دعم �صخي لالأ�صعار ي�صل يف بع�س احلاالت اإلى 5 يف املئة من الناجت 
املحلي االإجمايل )ESCWA et al., 2015(. وما مل تعالج هذه االأمناط 
اال�صتهالكية واالإنتاجية غري امل�صتدامة، فقد توؤدي اإلى انخفا�س ال�صلع 
واملياه  النظيف  والهواء  الغذاء  نق�س  )مثل  االإيكولوجية  واخلدمات 
العذبة، وبطء حتلل النفايات، وتدين التخفيف من غازات الدفيئة،  
وقلة املناظر الطبيعية املمتعة، و�صواها( ويحتمل اأن تدخل يف حلقة 

مفرغة من التدهور وانخفا�س االإنتاجية والفقر وعدم اال�صتقرار.

من اأجل حتقيق االنتقال اإلى ا�صتهالك واإنتاج م�صتدامني، مت ت�صمني 
املقرتحة.  الـ17  امل�صتدامة  التنمية  اأهداف  من  العديد  يف  مبادئهما 
وهي ت�صمل االأمن الغذائي )الهدف 2(، احلياة ال�صحية )الهدف 3(، 
 ،)7 )الهدف  للجميع  الطاقة   ،)6 )الهدف  ال�صحي  وال�صرف  املياه 
النمو االقت�صادي والتوظيف )الهدف 8(، البنية التحتية والت�صنيع 
 ،)11 )الهدف  الب�صرية  وامل�صتوطنات  املدن   ،)9 )الهدف  واالبتكار 
املحيطات والبحار واملوارد البحرية )الهدف 14(، اال�صتعمال امل�صتدام 
للنظم االإيكولوجية االأر�صية )الهدف 15(، وو�صائل التنفيذ )الهدف 
17(. ولكن هناك هدف خم�ص�س لال�صتهالك واالإنتاج امل�صتدامني، 
م�صتدامة  اأمناط  »�صمان  اإلى  حتديداً  يدعو  الذي   12 الهدف  هو 
ولهذا الهدف، كما مت اقراره،   .)UN, 2014b( »لال�صتهالك واالإنتاج

:)UN، 2014b(  تنفيذ و�صائل  و3  غايات   8

بعيد  حد  اإلى  امل�صتدامني  واالإنتاج  اال�صتهالك  هدف  حتقيق  يعتمد 
والوطني  واالإقليمي  العاملي  واملجتمع  االقت�صاد  عمل  طرق  على 
واملحلي. وال ميكن حتقيق اال�صتهالك واالإنتاج امل�صتدامني والتنمية 
املوارد  توفري  على  قادراً  االإيكولوجي  نظامنا  كان  اإذا  اإال  امل�صتدامة 

ُرلى جمدالين وفيديل بريينغريو

االأهداف االإمنائية لالألفية، التي تنتهي مفاعيلها �صنة 2015، كان لها 
الف�صل يف حت�صينات ملحوظة على امل�صتوى العاملي ويف مناطق خمتارة 
ال�صحة، على رغم  والتعليم وحت�صني  الفقر  يف جماالت مثل تخفيف 
تق�صريها يف جماالت مثل العمل يف جمموعات منعزلة اأو بقيادة االأمم 
اأهداف  جمموعة  اإلى   +20 ريو  قمة  ودعت   .)UN, 2014a( املتحدة 
جديدة لتوجيه التنمية خالل مرحلة ما  بعد �صنة 2015. وبنتيجة 
م�صاورات مكثفة، متت املوافقة موؤخراً على اأهداف التنمية امل�صتدامة 
كا�صتمرار لالأهداف االإمنائية لالألفية مع كونها اأكرث  توازنًا وا�صت�صارية 
واجلوع،  الفقر  مثل  اهداف  اإلى  وباال�صافة  هكذا،  وعاملية.  ومتكاملة 
التعليم، امل�صاواة بني اجلن�صني، ال�صحة، اال�صتدامة البيئية، ال�صراكة 
الطاقة،  اأهداف جديدة مثل ح�صول اجلميع على  اإدخال  العاملية، مت 
امل�صاواة  عدم  وتخفيف  الب�صرية،  وامل�صتوطنات  الت�صنيع  ا�صتدامة 
داخل البلدان ويف ما بينها، وتغري املناخ، وا�صتدامة اال�صتهالك واالإنتاج  

  .)UN, 2014b; UNEP, 2015a; UN, 2015(

يف ما يتعلق با�صتدامة اال�صتهالك واالإنتاج  ـ  الهدف 12 من اأهداف 
التنمية امل�صتدامـة ـ هذا اأمر حا�صم الأن امل�صتوى احلايل لثاين اأوك�صيد 
رئي�صي  ل�صبب  �صنة،  األف   800 من  اأكرث  منذ  االأعلى  هو  الكربون 
الطاقة  من  املئة  يف   81 ي�صكل  الذي  االأحفوري  الوقود  ا�صتهالك  هو 
االأخرية  والطاقة  الغذاء  اأزمات  »ت�صري  ذلك،  اإلى  واإ�صافة  امل�صتهلكة. 
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امل�صدر:   مقتب�صة من �صبكة الب�صمة البيئية العاملية،  )2015(

بيانات الب�صمة البيئية للعام 2011 ماأخوذة من ح�صابات 2015 للب�صمة البيئية الوطنية، 

�صبكة الب�صمة البيئية العاملية  بيانات الدخل ماأخوذة من اأطل�س البنك الدويل للدخل 

الوطني الإجمايل )2013(

دخل �لفرد و�لب�شمة �لبيئية �لفردية

يف �ملنطقة �لعربية، 2011
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ُرىل جمدلين، مديرة ق�صم التنمية امل�صتدامة وال�صيا�صات يف اللجنة القت�صادية 

ال�صوؤون  م�صوؤول  بريينغريو،  فيديل  )اإ�صكوا(،  اآ�صيا  لغرب  والجتماعية 

القت�صادية يف ق�صم التنمية امل�صتدامة وال�صيا�صات، اإ�صكوا.

نفاياتنا  وامت�صا�س  احلياة  باأ�صباب  الإمدادنا  ال�صرورية  الطبيعية 
واالتفاق على   .)UN, 2012; Schoon et al., 2013( وانبعاثاتنا 
لكن  ال�صحيح،  االجتاه  يف  خطوة  هو  حمددة  وغايات  مكّر�س  هدف 
ملراقبـة  حمـددة  موؤ�صرات  على  لالتفـاق  اأي�صًا  حاجـة  هناك  �صتكون 

.)SDSN, 2015; UNEP, 2015b( التنفيذ

مراقبة  يف  خمتارة  عربية  بلدان  خربة  اأن  حديثة  مراجعة  بينت 
االأحوال،  اأح�صن  يف  متوا�صعة  كانت  لالألفية  االإمنائية  االأهداف 
واآلية  املالئم  املفاهيمي  واالطار  واملوارد  القدرات  اإلى  افتقار  نتيجة 
الربط  لتح�صني  حتديًا  ي�صكـل  قد  وهذا  واملتابعة.  للمراقبة  �صفافة 
التنمية  اأ�صا�صيًا يف احلوكمة ويف  الذي يعترب  العلوم وال�صيا�صة  بني 
بلدان  تواجه  التي  امل�صرتكة  التحديات  بع�س  وت�صمل  امل�صتدامة. 
املنطقة االفتقار اإلى عملية متكاملة لتجميع املوؤ�صرات واإعداد تقارير 
عنها، والقدرة املوؤ�ص�صاتية على ت�صميم ا�صرتاتيجيات وبرامج مالئمة 
 ESCWA( لدعم اال�صتهالك واالإنتاج امل�صتدامني والتنمية امل�صتدامة

.)et al., 2015

يف اإطار دعم اجلهود االإقليمية، نظمت اللجنة االقت�صادية واالإجتماعية 
خ�صو�صًا  االإقليمية،  املعنية  اجلهات  مع   )ESCWA( اآ�صيا  لغرب 
جامعة الدول العربية وبرنامج االأمم املتحدة للبيئة، م�صاورات اإقليمية 
امل�صتدامة  للتنمية  العربي  املنتدى  باإن�صاء  جت  ُتوِّ متعددة  رئي�صية 
املعلومات،  على  احل�صول  حت�صني  اإلى  املنتدى  وي�صعى   .)AFSD(

واالجتاهات  التقدم  وتقييم  وال�صيا�صة،  العلوم  بني  الربط  وتعزيز 
ويوفر  واالإقليمية.  الوطنية  االأولويات  وحتديد  والفر�س،  والفجوات 
رئي�صية  مكونات  امل�صتدامة«  العربية  »التنمية  حول  املقبل  تقريره 
خلريطة طريق للمنطقة العربية من اأجل تعزيز اال�صتهالك واالإنتاج 
)اأ(  ياأتي:  ما  ت�صمل  التي  امل�صتدامة  التنمية  وحتقيق  امل�صتدامني 
تعزيز  )ج(  املوؤ�ص�صاتي،  العمل  اإطار  حت�صني  )ب(  املعارف،  تعزيز 

قدرات جمع البيانات، )د( مواءمة املوارد املالية مع املتطلبات.

الهدف 12 ـ   اال�صتهالك واالإنتاج امل�صتدامان  ـ  الغايات
تنفيذ اإطار العمل الع�سري لربامج اأمناط ال�ستهالك والإنتاج امل�ستدامة   .1

حتقيق الإدارة امل�ستدامة وال�ستعمال الكفوء للموارد الطبيعية بحلول �سنة 2030   .2
تخفي�ض ف�سالت الطعام العاملية اإىل الن�سف على م�ستوى البيع بالتجزئة وم�ستوى امل�ستهلك وتخفي�ض خ�سائر الغذاء يف �سال�سل الإنتاج والإمداد بحلول �سنة 2030   .3

حتقيق اإدارة �سليمة بيئيًا للمواد الكيميائية والنفايات بحلول �سنة 2020   .4
تخفي�ض توليد النفايات اإىل حد كبري من خالل التجنب والتخفيف والتدوير واإعادة ال�ستعمال بحلول �سنة 2030   .5

تبني ممار�سات م�ستدامة ودمج معلومات ال�ستدامة يف دورة اإعداد التقارير   .6
7.  تعزيز املمار�سات امل�ستدامة يف امل�سرتيات العامة

�سمان توافر املعلومات والتوعية يف هذا املجال من اأجل تنمية واأمناط حياة م�ستدامة بحلول �سنة 2030   .8

الهدف 12 ـ   اال�صتهالك واالإنتاج امل�صتدامان  ـ  و�صائل التنفيذ
دعم البلدان النامية يف تقوية قدراتها العلمية والتكنولوجية �أ.  

ب.  تطوير وتنفيذ اأدوات ملراقبة تاأثريات التنمية امل�ستدامة

ج.  تر�سيد الدعم غري الكفوء للوقود الأحفوري الذي ي�سجع على ال�ستهالك الإهداري 

Adapted from UN (2014)امل�صدر:    
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�جلدول �لزمني للمحطات �لرئي�شية يف م�شار دبي نحو تطوير �لطاقة �ل�شم�شية�ل�شكل 1

2009

2011

2012

2013

2014

2015

تاأ�ص�س املجل�س الأعلى للطاقة يف دبي يف 

اآب )اأغ�صط�س( 2009 مبوجب القانون 

19 للعام 2009، الذي اأ�صدره �صمو ال�صيخ 
حممد بن را�صد اآل مكتوم، نائب الرئي�س 

ورئي�س وزراء دولة الإمارات العربية املتحدة 

وحاكم دبي.

مراجعة تعرفة الكهرباء 

واملياه

حمطة الطاقة الهر�صوئية 

ال�صم�صية بقدرة 13 ميغاواط التي 

مت ت�صغيلها من خالل عقد هند�صة 

)EPC( و�رشاء وان�صاء

 م�رشوع �صم�س دبي املعلن )توليد موزع(: لتنظيم

 توليد الطاقة ال�صم�صية يف املباين وتو�صيلها ب�صبكة

هيئة كهرباء ومياه دبي

حمطة الطاقة الكهر�صوئية ال�صم�صية املعلنة بقدرة 

800 ميغاواط )مرحلة التخطيط(

 تر�صية حمطة الطاقة الكهر�صوئية

   ال�صم�صية بقدرة 200 ميغاواط

  بكلفة ثابتة  للطاقة مقدارها
5.85 �صنتات اأمريكية لكل 

كيلوواط �صاعة

جممع ال�صيخ حممد بن را�صد 

اآل مكتوم للطاقة ال�صم�صية 

املعلن

الطاقة ال�سم�سية منوذج لال�ستدامة يف دبي

اأحمد بطي املحريبي

ال�سياق املحلي والديناميات العاملية

خت اإمارة دبي ا�صمها على اخلريطة العاملية ب�صفتها املحور املتنامي  ر�صّ
اجلديد يف املنطقة للخدمات اللوج�صتية وال�صياحة والتمويل واالبتكار 
ال�صنوات  خالل  دبي  ت�صجل  اأن  مفاجئًا  يكن  ومل  اأخرى.  وقطاعات 
الع�صر املا�صية اأحد اأ�صرع معدالت الطلب على الكهرباء منواً، اإذ حققت 
يف   8 نحو  بلغت  الطاقة  الطلب على  لذروة  مرّكب  �صنوي  ن�صبة منو 
ن�صبة  اأن حتافظ على  املتوقع  املدينة منوها، من  املئة. ومع موا�صلة 
منو عالية ن�صبياً يف الطلب على الكهرباء ترتاوح بني 5 و6 يف املئة خالل 

العقد املقبل )تقرير اال�صتدامة لهيئة كهرباء ومياه دبي 2013(.

القدرة املرّكبة يف دبي، البالغة حاليًا نحو 9.6 جيغاواط، تعمل اأ�صا�صًا 
الغاز  احتياطات  حمدودية  ومع  امل�صتورد.  الطبيعي  الغاز  بطاقة 
بنيتها  تطوير  ولدعم  للطاقة.  �صافياً  م�صتورداً  دبي  باتت  املحلية، 
التحتية املزدهرة واحلفاظ على منوها االقت�صادي، فاإن االإمارة عازمة 
على اتباع م�صار تنمية م�صتدامة، خ�صو�صًا يف �صوء ديناميات اأ�صواق 

ال�صلع العاملية وتقدم التكنولوجيات امل�صتدامة يف االآونة االأخرية.

على وجه �خل�شو�ص، �شجل �لرت�جع �ل�شريع و�مل�شتمر يف كلفة �لوحدة 

�لكهر�شوئية �ل�شم�شية )PV( هبوطًا تعدى 75 يف �ملئة خالل �ل�شنو�ت 

 Renewable Power Generation Costs( �ملا�شية  �خلم�ص 

IRENA ,2014(. ويف بلد يحظى باإ�شعاع �شم�شي مرتفع طو�ل �ل�شنة، 

ويف غياب م�شادر طاقوية �أخرى مثل �لطاقة �لكهرمائية �أو طاقة �لرياح 

�لقوية، تعترب �لتكنولوجيات �ل�شم�شية خيار�ً بدياًل جذ�بًا.

نقطة التحول ال�سم�سية يف دبي

اليوم، وخالل فرتة ق�صرية ال تتعدى ال�صنتني، اأوفت دبي بالتزامها اإزاء 
دعم اال�صتدامة وتر�صيخ مبادئ االقت�صاد االأخ�صر. فقبل ت�صرين االأول 
)اأكتوبر( 2013، بلغ جممل القدرة الكهر�صوئية ال�صم�صية يف املدينة 
نحو 4.5 ميغاواط منت�صرة عرب ا�صتعماالت �صكنية وجتارية. وارتفع 
 2013 )اأكتوبر(  االأول  ت�صرين  يف  اأ�صعاف  ثالثة  من  الأكرث  الرقم  هذا 
 13 بقدرة  ال�صم�صية  الكهر�صوئية  الطاقة  حمطة  ت�صغيل  بدء  مع 
مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  جممع  من  اأولى  كمرحلة  ميغاواط 
للطاقة ال�صم�صية. وبعد اأقل من عامني، جنت جهود دبي لفتح ال�صوق 
اأمام منتجي الطاقة امل�صتقلني معياراً عامليًا جديداً الأرخ�س كلفة ثابتة 
يف  ال�صم�صية  الكهر�صوئية  اخلاليا  تولدها  التي  للطاقة  مدعومة  غري 
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هدف جممل القدرة ال�صم�صية املركبة بن�صبة 15 يف املئة )3000 ميغاواط( بحلول �صنة 2030

قدرة �صم�صية مركبة معلنة 800 ميغاواط

قدرة �صم�صية مركبة 200 ميغاواط حتت التطوير

قدرة �صم�صية مركبة 13 ميغاواط قيد الت�صغيل

تطوير �مل�شاريع �لكهر�شوئية �ل�شم�شية على نطاق منفعة عامة يتقدم ب�شكل كبري يف دبي )مر�صوم ح�صب القيا�س الن�صبي( �ل�شكل 2

العامل. فقد متت تر�صية 200 ميغاواط اإ�صافية، اأي نحو 15 �صعف 
املرحلة ال�صابقة، يف اتفاق �صراكة بني القطاعني العام واخلا�س حطم 
الرقم القيا�صي وو�صع الطاقة ال�صم�صية على قدم امل�صاواة مع م�صادر 
ومطوري  الكهرباء  �صركات  فهم  ل  وحوَّ الطبيعي،  الغاز  مثل  تقليدية 
ال�صم�صية يف دبي  ال�صيا�صات وامل�صتهلكني للطاقة  امل�صاريع و�صانعي 
هيئة  اأعلنت  هذا،  ال�صراكة  اتفاق  من  معدودة  اأ�صهر  وبعد  واملنطقة. 
خطتها  دبي،  كهرباء  �صبكة  وت�صغل  متتلك  التي  دبي،  ومياه  كهرباء 
للمرحلة الثالثة بقدرة 800 ميغاواط من م�صاريع الطاقة ال�صم�صية.

و�صع  ففي  امل�صتهلكني.  لدى  اأي�صًا  يحدث  الطاقة  قطاع  يف  التحول 
األواح  با�صتعمال  يحتاجونها  التي  الكهرباء  توليد  حاليًا  دبي  �صكان 
�صم�صية ميكنها اأي�صًا تغذية �صبكة كهرباء دبي بالطاقة الفائ�صة. هذه 
اخلطوة �صوف حتول امل�صتهلكني تدريجيًا اإلى »منتجني م�صتهلكني« 
الذين  امل�صتهلكني  لو�صف  ي�صتعمل  م�صطلح  وهو   ،)Prosumers(

يولدون جزءاً من ا�صتهالكهم  الذاتي حمليًا.

يف  ال�صم�صية  للطاقة  حتول  نقطة  جمتمعة  التطورات  هذه  ت�صكل 
باملقارنة  اقت�صاديًا  جمدية  ال�صم�صية  الطاقة  تعترب  واليوم،  دبي. 
دبي  حكومة  دعم  واأدى  ال�صوق.  ب�صعر  التقليدية  الوقود  اأنواع  مع 
15 يف املئة  القوي للم�صاريع ال�صم�صية واإعالن هدف �صم�صي بن�صبة 
اإيجابية  اإ�صارات  اإر�صال  اإلى   2030 �صنة  بحلول  املركبة  القدرة  من 
�صاعد  ذلك،  اإلى  واإ�صافة  اخلا�س.  القطاع  يف  واملمولني  للم�صتثمرين 
تعليمي  منحى  اإن�صاء  يف  ال�صم�صية  للم�صاريع  التدريجي  االعتماد 
وبناء قدرات حملية �صتكون هناك حاجة اإليها حلل التحديات التقنية 

املحتملة اأثناء التنفيذ.

ال�صوؤال الذي يتبادر اإلى الذهن هو: كيف جنحت دبي، خالل وقت ق�صري 
ن�صبياً، يف بناء بيئة مواتية حل�ص�س اأعلى من م�صادر الطاقة املتجددة.

حتّول دبي يف تطوير الطاقة ال�سم�سية

اإجنازات دبي هي نتيجة طبيعية لنموذج احلوكمة الفعالة والكفوءة 
يف قطاع الطاقة، حيث يعترب هذا النموذج من الرباهني القليلة على 
عندما   2009 عام  اجلهود  بداأت  الطاقة.  لقطاع  الع�صرية  االإدارة 
الذي   ،19 القانون  مبوجب  دبي  يف  للطاقة  االأعلى  املجل�س  تاأ�ص�س 
دولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  �صمو  اأ�صدره 
لذلك  دبي.  حاكم  الوزراء  جمل�س  رئي�س  املتحدة،  العربية  االإمارات 
الطاقة يف دبي  االإ�صراف على جممل قطاع  املجل�س م�صوؤول عن  فاإن 
خريطة  خالل  من  اال�صرتاتيجي  واالجتاه  احلوكمة  برنامج  وتوفري 
الطاقة  قطاع  يف  لال�صتدامة  دبي  منوذج  ويت�صمن  حمددة.  طريق 
ع�صر ركائز هي: االإطار ال�صيا�صي والتنظيمي، بناء القدرات، تنويع 
و�صلوك  الطاقة  ت�صعري  والكفاءة،  الطلب  اإدارة  الطاقة،  م�صادر 
م�صاركة  والذكية،  النظيفة  التكنولوجيا  يف  اال�صتثمار  امل�صتهلكني، 
ا�صحاب العالقة، ال�صراكة بني القطاعني العام واخلا�س، تخ�صي�س 

خدمات الطاقة، تخفي�س انبعاثات الكربون.

ا�صرتاتيجية  يف  الريادة  دبي  اإمارة  احتلت  املجل�س،  اإ�صراف  حتت 
لدفع  �صاملة  ا�صرتاتيجية  وهي  نوعها،  من  االأولى  املتكاملة  الطاقة 
وت�صمل  املعنيني.  ملختلف  واالأهداف  الروؤى  وتنظيم  الطاقة  قطاع 
والطلب   العر�س  جانبي   2030 للطاقة  املتكاملة  دبي  ا�صرتاتيجية 
لدبي  م�صرتكة  روؤية  نحو  اإطالق  من�صة  يجعلها  ما  الطاقة،  على 
مراجعة  اإلى  اأواًل  دبي  احتاجت  التحول،  هذا  ولتحفيز   .2030
اعتماد   2011 عام  مت  لذلك،  ونتيجـة  الكهرباء.  تعرفة  هيكلية 
يف  الكفـاءة  وزيادة  اال�صتهالك  خف�س  لتحفيز  ال�صرائح  نظام 
ومياه  كهرباء  هيئة  جنحت  الواقع،  ويف  والكهرباء.  املياه  ا�صتعمال 
املئة  3 يف  اإلى  الكهرباء  الطلب على  2011 يف خف�ض منو  دبي عام 
فقط من منو اال�صتهالك ال�صايف، على رغم منو متزامن بن�صبة 5 يف 
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�ملحطة �لكهر�شوئية �ل�شم�شية �ملو�شولة بال�شبكة بقدرة 13 ميغاو�ط  ـ 

�ملرحلة �لأوىل من جممع حممد بن ر��شد �آل مكتوم للطاقة �ل�شم�شية  
�ل�شكل 3

الطاقة  )تقرير  امل�صرتكة  امل�صجلـة  وامليـاه  الكهرباء  ح�صابات  يف  املئة 
يف دبي 2014(.

اإعادة النظر يف التعرفة اأر�صلت اأي�صًا اإ�صارات اإيجابية الى م�صتثمري 
الطاقة النظيفة، حيث اأ�صبح ال�صوق جذابًا من الناحية االقت�صادية 
العاك�صة  الكهرباء  تعرفات  مع  املتجددة  الطاقة  لتكنولوجيات 
للكلفة. هذا مهد الطريق لالعالن عن جممع ال�صيخ حممد بن را�صد 
اآل مكتوم للطاقة ال�صم�صية يف كانون الثاين )يناير( 2012. وتبلغ 
لتطوير  فقط  خم�ص�س  وهو  مربعًا،  كيلومرتاً   48 املجمع  م�صاحة 
خالل  من  الكبرية  املحطات  م�صتوى  على  �صم�صية  طاقة  م�صاريع 
مراحل، و�صواًل اإلى الهدف النهائي وهو 15 يف املئة )ما يعادل 3000 

ميغاواط( من القدرة ال�صم�صية املركبة بحلول �صنة 2030.
مت  التحتية،  البنية  بتطوير  ال�صريعة  املتنامية  للمطالبة  ا�صتجابة 
القطاعني  بني  ال�صراكات  ي�صتخدم  ال�صوق  على  قائم  مفهوم  اعتماد 
العام واخلا�س لتلبية حاجات دبي. يجتذب هذا املفهوم م�صادر التمويل 
القطاع  وم�صتثمري  احلكومة  بني  اخلطر  عوامل  موازنة  يف  وي�صاعد 

الطاقة  يف  الرائدة  الدولية  ال�صركات  مع  ال�صراكات  وبتعزيز  اخلا�س. 
نقل  خالل  من  املحلية  قدراتها  تطوير  اإلى  اأي�صًا  دبي  تهدف  النظيفة، 
املعرفة واملهارات. لذلك طرح املجل�س االأعلى للطاقة يف دبي منذ بدايته 
االإ�صالحات وال�صيا�صات التنظيمية خطوة بخطوة لفتح  جمموعة من 
ذلك  و�صمل  امل�صتقلني.  واملياه  الطاقة  منتجي  اأمام  الكهرباء  �صوق 
 .2010 عام  واملياه  الكهرباء  لقطاع  ورقابي  تنظيمي  مكتب  اإن�صاء 
يف  جدد  ملولدين  الرتخي�س  على  املكتب  م�صوؤوليات  من  جزء  وي�صتمل 
ت�صميم  اأ�ص�س  دبي  يف  القوي  التنظيمي  االإطار  ويواكب  الطاقة.  قطاع 
الروؤية   )2( ال�صفافية،   )1( اأي:  الال�صتثمار،  اجلاذبة  ال�صيا�صات  
�صهلت  اأخرى،  بكلمات  ال�صيا�صات.  بدوام  اليقني   )3( املدى،  الطويلة 
�صيا�صية  ببيئة  مقرونة  ال�صنة،  مدار  على  املمتازة  ال�صم�صية  املوارد 
دبي(،  ومياه  كهرباء  ائتمانية )هيئة  بجدارة  يتمتع  وم�صرٍت  م�صتقرة، 
وعمليات �صراء �صفافة، للو�صول الى متويل منخف�س الكلفة من خالل 
امل�صارف التجارية املحلية، ما اأ�صفر عن معيار عاملي لثبات كلفة الطاقة 
امل�صتندة الى ال�صوق واخلا�صة باخلاليا الكهر�صوئية ال�صم�صية: اأقل من 

�صاعة. كيلوواط  لكل  اأمريكية  �صنتات   6
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اأبعد من توليد الطاقة: ال�ستدامة كنظام 

ايكولوجي �سامل

الطاقة  جمال  يف  دبي  حتققها  التي  اجلريئة  اخلطوات  تقت�صر  ال 
النظيفة على توليد الكهرباء. فاالإمارة من خالل »خطة دبي 2021« 
النوعية يف  النقلة  النظيفة كجزء من  الطاقة  الى دمج تطوير  تهدف 
وهذا  االقت�صادي.  تنوعها  وكذلك  االقت�صادية  االجتماعية  نظرتها 
ن�صاطاته  وتو�صيع  النظيفة  للطاقة  املحلي  ال�صوق  تعزيز  ي�صمل 
زيادة  اليوم  هناك  االمدادات.  �صل�صلة  من  وا�صعة  قطاعات  لتغطي 
دبي  يف  مقرها  تتخذ  التي  ال�صم�صية  الطاقة  �صركات  يف  ملحوظة 
وت�صتفيد من البنية التحتية املمتازة للخدمات اللوج�صتية و�صهولة 
االأو�صط  ال�صرق  ومنطقة  اآ�صيا  يف  النا�صئة  االقت�صادات  الى  الو�صول 
ل�صناعات  االإماراتية  للجمعية  درا�صة  وجدت  الواقع،  ويف  واأفريقيا. 
الطاقة  �صركات  من  املئة  يف   50 اأن   2009 عام  ال�صم�صية  الطاقة 
ال�صم�صية ال�صبعني املتواجدة اآنذاك يف ال�صرق االأو�صط اتخذت مقرها 

يف دبي )تقرير الطاقة يف دبي 2014(.

واإ�صافة الى تطوير ذراع ت�صويق ومبيعات �صناعة الطاقة النظيفة، 
وكجزء  والتطوير.  البحث  عن�صر  يف  تقدم  حتقيق  اإلى  دبي  ت�صعى 
من جممع حممد بن را�صد اآل مكتوم للطاقة ال�صم�صية، تطور هيئة 
اأعلى  وفق  والتطوير  لالأبحاث  متقدمًا  مركزاً  دبي  ومياه  كهرباء 
حتفيز  الى  املركز  ويهدف  لالبتكار.  مبركز  مقرونًا  التقنية،  املعايري 
املياه  ومعاجلة  ال�صم�صية  بالطاقة  تتعلق  مبتكرة  حلول  تطوير 
وال�صبكة الذكية وكفاءة الطاقة واأمور اأخرى. و�صوف ي�صاهم يف بناء 
قدرات حملية لدفع االبتكار يف قطاع الطاقة النظيفة، بف�صل دوره يف 
ربط القطاع احلكومي وقطاع ال�صناعة والو�صط االأكادميي، ما ي�صفر 

عن برامج م�صتدامة لبناء القدرات.

خلق  املتوقع  من  النظيفة،  طاقتها  قطاع  تطوير  يف  دبي  تنهمك  واإذ 
اآالف الوظائف مع تنامي هذه ال�صناعة. وعلى وجه اخل�صو�س، فاإن 
م�صاريع الطاقة ال�صم�صية الكبرية وربط الطاقة ال�صم�صية يف املنازل 
اأحيانًا مب�صروع �صم�س دبي( �صوف ت�صاهم يف  اإليه  واملباين  )ي�صار 
وال�صراء  والهند�صة  الت�صنيع  يف  ال�صوق  اإلى  جديدة  وظائف  اإ�صافة 
وكذلك  و�صيانتها  وت�صغيلها  واإن�صائها  امل�صاريع  وتطوير  والتمويل 

وقف ت�صغيلها عند انتهاء دورة حياتها.

جنم دبي يلمع كنموذج فاعل لتطوير

الطاقة النظيفة

اإمنائي  م�صار  التباع  الفر�صة  دبي  اغتنمت  التغري،  �صريع  عامل  يف 
الطريق  الى متهيد  والداعمة  الوا�صحة  قادتها  روؤية  واأدت  م�صتدام. 
تدريجي  تنفيذي  تقدم  واإحراز  االأجل  طويلة  ا�صرتاتيجية  لتطوير 

ر�شم �ي�شاحي ملخطط مركز �لأبحاث و�لتطوير �ل�شكل 4

القطاع  ثقة  ال�صم�صية. عزز هذا  للطاقة  اأعلى  ورا�صخ نحو ح�ص�س 
العام واخلا�س  القطاعني  ال�صراكات بني  فاأ�صفر عن جناح  اخلا�س، 
ما  احل�صبان،  يف  تكن  مل  نطاقات  الى  ال�صم�صية  الطاقة  كلفة  ودفع 
دبي  يف  فقط  لي�س  ال�صم�صية  الطاقة  م�صتقبل  يف  قوية  ب�صمة  ترك 
بل يف املنطقة باأ�صرها. وبذلك يربز منوذج دبي كَمْعلم لالنتقال اإلى 
م�صتقبل م�صتدام يف منطقة اعتربت تاريخيًا مرادفًة للنفط، حيث اإذ 
امل�صم�صة  اأيامها  اأن حتول دبي  املتوقع  2030، من  نقرتب من �صنة 

الى وقود م�صتدام لالأجيال القادمة.

جهة  دبي،   يف  للطاقة  الأعلى  املجل�س  عام  اأمني  هو  املحريبي  بطي  اأحمد 

ال�صلطات  مع  والتن�صيق  والتخطيط  ال�صيا�صات  بتطوير  املعنية  احَلْوكمة 

والأجهزة املعنية بقطاع الطاقة. قبل التحاقه باملجل�س الأعلى للطاقة، عمل يف 

موؤ�ص�صات �صناعية رائدة يف الإمارات، مبا يف ذلك �رشكة برتول اأبوظبي الوطنية 

)اأدنوك( واآركو دبي وموؤ�ص�صة مرغم دبي وهيئة دبي للتجهيزات. وهو اأي�صًا 

وع�صو  دبي  يف  واملياه  الكهرباء  لقطاع  والرقابة  التنظيم  مكتب  رئي�س  نائب 

جمل�س اإدارة �رشكة برتول الإمارات الوطنية )اإينوك(.
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اآنا اإيبانييز دي اأروال�س

�صهدت منطقة البحر املتو�صط منواً اقت�صاديًا �صريعًا خالل العقود 
الطبيعية  للموارد  خطري  ا�صتنزاف  ذلك  �صاحب  لكن  االأخرية. 
املنطقة  �صكان  اعتماد  ويوؤدي  الطبيعية.  للبيئة  وا�صع  وتدهور 
اأ�صاليب عي�ض »كثيفة اال�صتهالك«، ف�صاًل عن اأمناط االإنتاج احلالية 
واالإقليمية.  املحلية  البيئة  على  ال�صغط  زيادة  اإلى  امل�صتدامة،  غري 
ويتاأثر هذا ال�صغط بندرة املياه، والنمو ال�صكاين والتو�صع احل�صري 
والتغري  النفايات،  توليد  وتنامي  ال�صاحلية،  املناطق  يف  ال�صريع 
االقت�صادي عن  النمو  اأ�صبح ف�صل  لقد  املكثفة.  وال�صياحة  املناخي، 
البحر  منطقة  يف  ملحة  حاجة  املوارد  وا�صتنزاف  البيئي  التدهور 
املتو�صط، واأ�صبح التحول اإلى اأمناط ا�صتهالك واإنتاج اأكرث ا�صتدامة 
من  اإال  التحول  هذا  حتقيق  ميكن  وال  يوم.  بعد  يومًا  �صرورة  اأكرث 
ا�صتهالكنا  ناحية تتعلق بطريقة  خالل مقاربة �صمولية تعالج كل 

واإنتاجنا.

تقرتح مقاربة اال�صتهالك واالإنتاج امل�صتدامني اعتماداً �صاماًل الأدوات 
واخلدمات  ال�صلع  ا�صتهالك  طريقة  ت�صميم  الإعادة  موجهة  وتدابري 
واإنتاجها. وتهدف هذه املقاربة الى الت�صدي للتحديات االقت�صادية 
ال�صغط  االقت�صادية عن  التنمية  الرئي�صية، مع ف�صل  واالجتماعية 
البيئي، من خالل تطبيق مفاهيم دورة احلياة. فهذه املفاهيم هي يف 
�صميم مقاربة اال�صتهالك واالإنتاج امل�صتدامني، الأنها معنية بجميع 
التاأثريات البيئية واالجتماعية التي حتدث اأثناء دورة حياة �صل�صلة 
واالإنتاج  اال�صتهالك  ملقاربة  ميكن  وباخت�صار،  واالإنتاج.  اال�صتهالك 
امل�صتدامني اأن تدفع اإعادة تن�صيط التنمية االجتماعية واالإقت�صادية 
الكربون،  ومنخف�صة  نفايات،  وبال  ملوثة،  غري  اقت�صادات  نحو 

وكفوءة املوارد، و�صاملة اجتماعيًا، وخ�صراء، ودائرية.

اإلى  امل�صتدامني  واالإنتاج  اال�صتهالك  ملنظور  الناجح  التنفيذ  يحتاج 
م�صاركة فعالة من جميع املعنيني، مبا يف ذلك احلكومات و�صانعو 
املدين  املجتمع  ومنظمات  االأعمال  ورجال  وال�صركات  ال�صيا�صة 
حتفيز  ال�صيا�صة  و�صانعي  احلكومات  وباإمكان  االأفراد.  واملواطنون 
م�صتويات  على  امل�صتدامة  للمنتجات  والطلب  العر�س  جانبي 
الإنتاج  جهودهم  زيادة  االأعمال  ورجال  ال�صركات  وباإمكان  البلدان. 
منتجات وخدمات تنطوي على اأقل اأثر بيئي واأدنى ا�صتهالك للطاقة 
يعتمد  الذي  واملتعاون  الواعي  املدين  املجتمع  وباإمكان  واملوارد. 
اأكرث  اأن يعزز الطلب على منتجات وخدمات  اأمناط حياة م�صتدامة 

ا�صتدامة يف ال�صوق.

واالإنتاج  اال�صتهالك  �صيا�صات  اكت�صبت  املا�صيني،  العقدين  خالل 

امل�صتدامني دوراً حموريًا على طريق التنمية امل�صتدامة، باعرتاف 
 )1992( ريو  يف  العاملية  القمة  موؤمترات  يف  العامل  زعماء 
اإقرار  مت  حيث   )2012(  +20 وريو   )2002( وجوهان�صبورغ 
اإطار العمل الع�صري لتطوير اأمناط اال�صتهالك واالإنتاج امل�صتدامة 
التلوث  من  املتو�صط  البحر  حماية  اتفاقية  وت�صكل   .)10YFP(
�صيا�صات  مظلة   1976 عام  اأُقرت  التي  بر�صلونة(  )اتفاقية 
منطقة  يف  امل�صتدامة  والتنمية  البيئة  حلماية  فريدة  اإقليمية 
اأمناط  اإلى  االنتقال  اأهمية  الـ22  اأطرافها  ويدرك  املتو�صط.  البحر 
لتقوية  كثرية  اجراءات  اتخاذ  مت   2005 ومنذ  ا�صتدامة.  اأكرث 
ال�صرق  منطقة  ويف  املنطقة.  يف  امل�صتدامني  واالإنتاج  اال�صتهالك 
اإطار   2012 العربية عام  البلدان  اأقرت  اأفريقيا،  االأو�صط و�صمال 
واالإنتاج  اال�صتهثالك  اأمنثاط  لتطويثر  العثربي  الع�صري  العمل 
اال�صتهالك  مفهوم  »تعزيز  بهدف   )Arab 10YFP( امل�صتدامـة 
ت�صجيع  خالل  من  العربية  املنطقة  يف  امل�صتدامني  واالإنتاج 
ا�صتخدام املنتجات واخلدمات التي ت�صمن حماية البيئة واحلفاظ 
يف  امل�صاهمة  مع  االأخرى،  الطبيعية  واملوارد  والطاقة  املياه  على 

اجتثاث الفقر ويف اأمناط احلياة امل�صتدامة«.

متا�صيًا مع هذه املقاربة، مت ت�صميم برنامج  SwitchMed  ميوله 
اإلى  االنتقال  لت�صهيل  العنا�صر  متعدد  كربنامج  االأوروبي  االحتاد 
اأكرث ا�صتدامة يف منطقة جنوب البحر  اأمناط ا�صتهالكية واإنتاجية 
ولبنان  واالأردن  وفل�صطني  وم�صر  اجلزائر  ذلك  يف  مبا  املتو�صط، 

وليبيا واملغرب وتون�س.

لالرتقاء  املعنيني  جميع  وتربط  تدعم  مبادرة   SwitchMed

باال�صتهالك واالإنتاج امل�صتدامني يف منطقة جنوب البحر املتو�صط 
حتقيق  اإلى  وتهدف  والبيئية.  االجتماعية  االبتكارات  خالل  من 
املتو�صط،  البحر  منطقة  يف  وم�صاركة  ودائرية  منتجة  اقت�صادات 
واإنتاجها،  واخلدمات  ال�صلع  ا�صتهالك  طريقة  تغيري  خالل  من 
تدعم  وهي  البيئي.  التدهور  عن  الب�صرية  التنمية  ُتف�صم  بحيث 
املدين  واملجتمع  النا�صئني  اخل�صر  االأعمال  ورجال  ال�صناعة 
والن�صاطات  ال�صيا�صات  تطوير  خالل  من  ال�صيا�صة،  و�صانعي 

ال�صبكي. والربط  النموذجية 

SWITCHMED:  لتعزيز ال�ستهالك والإنتاج امل�ستدامني يف منطقة البحر املتو�سط
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لالحتاد  التعاونية  اجلهود  خالل  من   SwitchMed تنفيذ  يتم 
 )UNIDO( ال�صناعية  للتنمية  املتحدة  االأمم  ومنظمة  االأوروبي 
UNEP/( وخطة عمل البحر املتو�صط لربنامج االأمم املتحدة للبيئة
امل�صتدامني  واالإنتاج  لال�صتهالك  االإقليمي  الن�صاط  ومركز   )MAP

)SCP/RAC( و�صعبة التكنولوجيا وال�صناعة واالقت�صاد يف يونيب.  
)www.switchmed.eu(

ملتزم  وهو  املعنيني،  من  وا�صعة  جمموعة  مع  الربنامج  يعمل 
البحر  منطقة  يف  امل�صتدامة  واخلدمات  املنتجات  �صوق  بتحفيز 

املتو�صط عن طريق االآتي:

االنخراط  مع �صانعي ال�صيا�صة الإن�صاء اإطار عمل تنظيمي خا�ض   .1
بال�صيا�صات لتعزيز �صوق املنتجات واخلدمات امل�صتدامة. على 
لتطوير  امل�صتهدفة  البلدان  الربنامج  يدعم  الوطني،  امل�صتوى 
خطط عمل وطنية ل�صيا�صات اال�صتهالك واالإنتاج امل�صتدامني. 
وعلى امل�صتوى االإقليمي، يطور خطة عمل لال�صتهالك واالإنتاج 
لتنفيذها  طريق  وخريطة  املتو�صط  البحر  يف  امل�صتدامني 
اال�صتهالك  عمل  خطة  وت�صتهدف  بر�صلونة.  اتفاقية  مبوجب 
م�صتدامة  اأمناط  اإلى  االنتقال  حتقيق  امل�صتدامني  واالإنتاج 
االأ�صماك  وم�صايد  الغذاء  هي:  اأولوية،  ذات  جماالت  اأربعة  يف 

والزراعة، ت�صنيع الب�صائع، ال�صياحة واالإ�صكان، واالإن�صاء.

اإجراءات  خاللها  من  الربنامج  ينفذ  منوذجية  ن�صاطات   .2
عن  امل�صوؤولون  يواجهها  التي  للحواجز  تت�صدى  ملمو�صة 

االنتقال اإلى اأمناط ا�صتهالك واإنتاج م�صتدامني:

التكنولوجيا  )نقل   MED TEST II مبادرة  خالل  من  	•
يوفر  املتو�صط(،  البحر  جنوب  منطقة  يف  بيئيًا  ال�صليمة 
ال�صناعة،  خدمات  مقدمي  لدى  القدرات  بناء  الربنامج 
الإدخال  واملتو�صطة احلجم  ال�صغرية  املوؤ�ص�صات  م�صتهدفًا 

حت�صينات على كفاءة املوارد.

النا�صئني  االأعمال  ورجال  للمبتدئني  التدريب  يقدم  	•
االأعمال  وتخطيط  االإيكولوجي  الت�صميم  يف  املهارات  لبناء 

وت�صويق ومتويل املنتجات واخلدمات امل�صتدامة.

املدين  املجتمع  ومنظمات  املواطنني  متكني  على  يعمل  	•
لقيادة ن�صر حلول ابتكارية تت�صدى للتغريات البيئية.

خطط  من  م�صتمدة  بلد،  كل  يف  منوذجية  ن�صاطات  ينفذ  	•
مت  التي  امل�صتدامني  واالإنتاج  لال�صتهالك  الوطنية  العمل 

تطويرها مع احلكومات.

ن�صاطات الربط ال�صبكي تدعم روؤية الربنامج وفعاليته وتاأثريه    .3
 SwitchMed وا�صتدامته يف املدى البعيد. جتمع �صبكة عمل  
وتدعم  مماثلة،  و�صبكات  مبادرات  مع  وتتوا�صل  املعنيني، 
مع  متاآزرة  احلالية،  بالن�صاطات  واالرتقاء  املعلومات  تبادل 
SWITCH-و  SWITCH-Asia خ�صو�صًا  ال�صقيقة  الربامج 

.Africa Green

باال�صتهالك  اخلا�صة  املمار�صات  هذه  جميع  تنفيذ  خالل  من 
واالإنتاج امل�صتدامني، تهدف SwitchMed اإلى اإحداث تاأثريات بيئية 
واجتماعية واقت�صادية اإيجابية يف بيئة البحر املتو�صط وجمتمعاته، 
مع حتقيق فوائد ملمو�صة يف ما يتعلق بتغري املناخ وق�صايا �صاملة 
االأر�صي  الغذائي وا�صتخدام  املياه والطاقة واالأمن  اأخرى مثل كفاءة 

والتلوث.

الإقليمي  الن�صاط  مركز  يف  الإعالمية  امل�صوؤولة  اأرول�ــس،  دي  اإيبانييز  اآنا 

لال�صتهالك والإنتاج امل�صتدامني، خطة عمل البحر املتو�صط / برنامج الأمم 

املتحدة للبيئة   )SCP / RAC-UNEP / MAP(، الربط ال�صبكي يف برنامج   

.SwitchMed
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I.  ملخ�ص النتائج

احل�ضول  مقابل  اأكرث  يدفع  لأن  م�ضتعد  العربي  اجلمهور 
اأمناط  يف  تغيريات  يدخل  واأن  واملياه  الطاقة  على 
اال�ستهالك، اإذا كان ذلك �سي�ساعد يف احلفاظ على املوارد 
العربي  املنتدى  اأجراه  ا�ستطالع  وفق  البيئة،  وحماية 
الأول  الن�ضف  خالل  بلدًا   22 يف  )اأفد(  والتنمية  للبيئة 
اإعالم.  و�سائل  مع  وبالتعاون  االإنرتنت  عرب   ،2015 من 
نتائج  يف  يتبني  كما  واأمنياته،  اجلمهور  نيات  ح�سن  لكن 
اأفعال  الى  التغيري  حتويل  الأن  يكفي،  ال  اال�ستطالع، 
املالئمة.  نة  املمكِّ الظروف  تهيئة  احلكومات  من  يتطلب 
اأداتني مهمتني الإثبات  ولئن يكن وعي اجلمهور وتثقيفه 
ورفاهه،  االن�سان  �سحة  على  امل�ستدام  اال�ستهالك  منافع 
اأفعال.  اإلى  النيات  فال مفر من االأنظمة واحلوافز لتحويل 
يقت�سد  اأن  اجلمهور  من  ُيتوقع  ال  املثال،  �سبيل  على 
بالطاقة واملياه على نطاق وا�سع ما دامت االأ�سعار مدعومة 
نطاق  على  املتجددة  الطاقة  ن�سر  يتم  ولن  كبري.  حد  الى 
من  بجزء  تباع  التقليدية  الوقود  اأ�سكال  دامت  ما  وا�سع 
التخل�ص  يكون  لن  وكذلك،  ال�سوق.  يف  احلقيقي  �سعرها 
اقت�سادية  فوائد  ترافقه  مل  ما  مقبواًل  الدعم  من  التدريجي 
وتوفري  عمل،  فر�ص  خلق  خ�سو�سًا  مبا�سرة،  واجتماعية 
م�ستويات  تاأمني  اإلى  اإ�سافة  ال�سحية،  والرعاية  التعليم 

دخل ومعا�سات تقاعد الئقة.     

عندما تقبل غالبية عظمى من النا�ص ن�سبتها 84 يف املئة 
اأف�سل  وهذا  االأحمـر،  اللحم  من  اأكـرث  �سمكـًا   تاأكـل  اأن 
احل�سنة  النيات  اأن  احلقيقة  تبقى  اأي�سًا،  ولل�سحة  للبيئة 

ال ميكن حتويلها اأفعااًل ما مل يتوافر ال�سمك بكميات كافية 
وباأ�سعار يتحملها اجلميع.

امل�ستـدام  اال�ستغـالل  و�سمـان  البيئة  حمايـة  اأن  ومبا 
ا�ستهالك  ــاط  اأمن اعتماد  يتطلبان  الطبيعية  للموارد 
م�ستدامة، فقد تفح�ص اال�ستطالع اأي�سـًا مواقف اجلمهور 
على  الرتكيز  مع  العامـة،  البيئية  التحديات  بع�ص  اإزاء 
اأتاح املقارنة مع ا�ستطالعني  املياه والطاقة والغذاء. وهذا 
جتاه  العام  الراأي  مواقف  حول  »اأفد«  اأجراهما  �سابقني 
 ،)AFED Survey, 2006( التحديات البيئية عام 2006 
وحول تغري املناخ عام AFED, 2009( 2009(. كما متت 
املقارنة مع ا�ستطالع اأجرته جملة »البيئة والتنمية« عام 

 .)EDM, 2000(   2000

 اأ.  و�صع البيئة

»اال�ستهالك  ا�ستطالع  �سملهم  �سخ�ص  من بني 31,000 
الأع�ضاء  الـ22  البلدان  يف  »اأفد«  اأجراه  الذي  امل�ستدام« 
اأن  ــى  اإل املئة  يف   72 اأ�سار  العربية،  ــدول  ال جامعة  يف 
حالة البيئة يف بلدانهم ازدادت �سوءًا خـالل ال�سنني الع�سر 
املئة  يف   20 ن�سبتهـا  كـبرية  زيادة  ي�سكـل  هـذا  املا�سية. 
على الت�سنيف ال�سلبي عـام 2006، الذي بلـغ حينذاك 60 
يف املئة. ومن اجلدير ذكره اأن نتائج العـام 2006 اأظهرت 
املئة  يف   85 قـال  عندما   ،2000 العام  عن  كـبريًا  حت�سنـًا 
اعتبـره  مــا  اأن  يعني  هـذا  �سوءًا.  ازدادت  البيئة  حالة  اإن 
اجلمهور العربي ك�سبًا للبيئة بني 2000 و2006 تال�سى 
يف  الثقة  يف  هبوط  اأكــرب  جل  و�سُ و2015.   2006 بني 
البلـدان التي �سهدت حـروبًا ونزاعات. وتقـدم تون�ص مثـااًل 
االأ�سخا�ص  من  ن�سبة  اأعلى   2006 عام  �سجلت  اإذ  بــارزًا، 
الذين اعتقـدوا اأن البيئـة اأ�سبحت اأف�سل )54 يف املئة(، يف 
حني هبطت هذه الن�سبة �سنة 2015 اإلى 4 يف املئة فقط، 
واعترب 84 يف املئة اأن حالة البيئـة ازدادت �سـوءًا، وقال 12 
يف املئـة اإنها مل تتغري. وراأى ما معدله 82 يف املئة يف اأنحاء 
للت�سدي  يكفي  ما  تفعل  مل  احلكومات  اأن  العربية  املنطقة 
للتحديات البيئيـة. وكانت غالبية االأ�سخا�ص امل�ستائني يف 
لبنان وفل�سطني وال�سودان )اأكرث من 90 يف املئة يف هذه 

البلدان الثالثة(.

ت�سدرت اإدارة النفايات ال�سلبـة وازدحـام حركة ال�سري وعدم 
وتالها  البيئية،  التحديات  والطاقـة  املياه  ا�ستعمال  كفاءة 
التلوث ال�سناعي ونوعية الهـواء والتخل�ص من مياه ال�سرف 
على  االأولى  الع�سر  االأولويات  بقيت  وفيما  الغذاء.  و�سالمة 
انتقال  2006، كان الفتًا  2015 كما كانت يف  حالها �سنة 
ما   ،2 الرتتيب  اإلى   11 الرتتيب  من  ال�سري  حركة  ازدحام 
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النقل  نظم  وبوؤ�ص  الطرق  اكتظاظ  خطورة  تعاظم  يعك�ص 
العام يف املنطقة العربية.

وبالن�سبة اإلى اأثر تغري املناخ، اأ�سار 88 يف املئة اإلى اأنه �سكل 
اأولئك  على  املئة  يف   5 بزيادة  لبلدانهم،  حقيقيًا  تهديدًا 
االأحوال  ولعّل   .2006 عام  مماثل  نحو  على  اأجابوا  الذين 
خالل  املنطقة  اأجزاء  بع�ص  �سهدتها  التي  القا�سية  املناخية 
ال�سنوات املا�سية، مبا يف ذلك االإع�سار »جونو« يف ُعمان 
والعوا�سف املطرية القوية املتكررة يف غري اأوانها يف بلدان 
اخلليج وموجات اجلفاف الطويلة يف اأجزاء اأخرى، �سكلت 
اأ�سبابًا رئي�سية لهذا التحول يف االآراء. كما اأن الدليل العلمي 
االأقوى والوعي البيئي االأف�سل حول تغري املناخ �ساهما يف 

هذه النتيجة.

 ب.  اأمناط اال�ستهالك

»اأفد«  اأجراه  الذي  امل�ستدام«  »اال�ستهالك  ا�ستطالع  اأظهر 
بيئية  الأمــور  اجلماهريي  الوعي  من  مقبولة  م�ستويات 
املئة  يف   72 يدرك  حني  ويف  اال�ستهالك.  باأمناط  تتعلق 
من املجيبني اأن املنطقة هي االأفقر باملوارد املائية يف العامل، 
يف  والطاقة  املياه  ا�ستهالك  م�ستوى  اأن  املئة  يف   77 يعلم 
الطلب  وعند  االأعلى.  بني  من  هـو  العربية  البلدان  بع�ص 
ا�ستهالك  الرتفاع  الرئي�سي  ال�سبب  حتديد  امل�ساركني  من 
بن�سبة  غالبية  عزت  املنزيل،  امل�ستوى  على  والطاقة  املياه 
 6 واألقى  الوعي.  فقدان  الى  املهدر  ال�سلوك  املئة  يف   46
الن�سبة  اأتت  حيث  االأ�سعار،  دعم  على  اللـوم  فقط  املئة  يف 
االأعلى باملقارنة مع املعدل االإقليمي من ُعمـان واالإمـارات 
وهذا  التوايل(.   على  املئة  يف  و18  و19   46( والكويت 
نقا�سـات  من  الثالثة  البلدان  �سهدته  مبا  تف�سريه  ميكن 
اأيد  حيث  املا�سيني،  العامني  خالل  امل�ساألـة  حول  حاميـة 
امل�سوؤولون التخل�ص التدريجي من الدعم. واأتى اأقوى بيان 
اأعلن  الذي  الُعماين،  والغاز  النفط  وزير  من  الدعم  �سد 
هو  احلا�سر  الوقت  يف  حقًا  يدمرنا  »ما  اأن   2013 عـام 
اأن نرفع �سعر البرتول والكهرباء«.  الدعم. علينا بب�ساطة 
.)Al-Yaum,2013, http://www.alyaum.com/News/art/103930.html(

يف  ت�ساعد  املطلعة  الر�سمية  املواقف  اأن  على  اآخر  مثال 
ت�سكيل الراأي العام هو اأن 85 يف املئة من املجيبني قالوا اإنهم 
ي�ستعملون م�سابيح مقت�سدة بالطاقة، يف حني ي�ستعمل 
هذه  املنزل.  يف  باملياه  مقت�سدة  اأجهزة  فقط  املئة  يف   45
نتيجة برامج مكثفة جعلت امل�سابيح االقت�سادية متوافرة 
و�سهلة املنال يف االأ�سواق، مبا يف ذلك توزيعها جمانًا يف 
مع  مقارنة  واالإمــارات،  ولبنـان  واملغرب  م�سر  مثل  بلدان 

دعم هزيل لت�سويق االأجهزة املقت�سدة باملياه.

على  كانوا  اإذا  عمـا  امل�ساركون  ئل  �سُ املتابعة،  باب  ومن 
املياه  على  احل�سول  مقابل  اأكــرث  يدفعوا  الأن  ا�ستعداد 
والكهرباء والوقود، اإذا �ساهم ذلك يف ا�ستخدام اأكرث ا�ستدامة 
م�سروطـًا  ــرتاح  االق جعـل  ال�سوؤال  الطبيعيـة.  للموارد 
التدريجي  التخل�ص  )نتيجة  االأ�سعار  ارتفاع  بتعوي�ص 
رفع  ت�سمل  مبا�سرة  فوائد  تقدمي  خـالل  من  الدعم(  من 
الرواتب وحت�سني فر�ص العمل والتعليم وال�سمان ال�سحي 
اأكرث  يدفعوا  اأن  على  املئة  يف   77 وافق  التقاعد.  ومعا�سات 
عندما يكون ذلك جزءًا من رزمة، مقارنة مع 6 يف املئة فقط 
ن�سبوا الهدر يف ا�ستعمال املياه والطاقة الى الدعم. هذا ميثل 
اإ�سارة وا�سحة اإلى اأن النا�ص يقبلون التغيري كرزمة مدعومة 

بال�سروط التمكينية ال�سحيحة، مبا فيها احلوافز املنا�سبة.

 42( املجيبني  ملعظم  االأول  الدافع  العامل  الكفاءة  كانت 
يعك�ص  ما  كهربائي،  جهـاز  اأو  �سيارة  �سراء  عند  املئة(  يف 
العالمة  واأعقبتهـا  الطاقة.  بتوفري  االهتمـام  من  مزيدًا 
التجاريـة ثم ال�سعر. وكان االقت�سـاد يف الوقـود والكهرباء 
التي ت�سهـد دعمـًا كبريًا لالأ�سعار،  البلدان  اأهمية يف  اأقـل 
حيث بلغ ن�سبة منخف�سة ال تتعدى 16 يف املئة يف قطر، 
االأردن.  يف  املئة  يف   72 مقدارها  مرتفعة  بن�سبة  مقارنة 
يف  اإقليميًا  ــدًا  رائ كـان  االأردن  اأن  اإلــى  االإ�سارة  وجتـدر 
ترويج ال�سيـارات الهجينة )هايربيد( واملقت�سدة بالوقود، 
وكانت  ال�سريبي.  للتخفي�ص  برنامج  توفري  خالل  من 
اقت�ضاد  بطاقة  يعتمد  الذي  الأول  العربي  البلد  ال�ضعودية 
امل�ستوردة،  املركبات  يف  الوقود  القت�ساد  ومعيارًا  بالوقود 

وذلك ابتداء من عـام  2014.

املجيبني  من  مت�ساوية  ن�سبة  اأن  اال�ستطـالع  ك�سف 
كو�سيلتني  العام  والنقل  اخلا�سة  ال�سيارات  ا�ستعملت 
الـ6  فيما  منهما(،  لكل  املئة  يف   47( للتنقل  رئي�سيتني 
والدراجات  الناريـة  الدراجات  ت�ستعمل  املتبقية  املئة  يف 
الهوائية. اال�ستعمال املكثف لل�سيارات اخلا�سة يف بلدان 
املتو�سط(  يف  املئة  يف   89( اخلليجي  التعاون  جمل�ص 
املنخف�سة  الوقود  واأ�سعار  الدخل  م�ستويات  ارتفاع  يف�سره 
لبنان  وكان  العام.  للنقل  حديثة  نظم  اإلى  واالفتقار  جدًا 
يف   72 حيث  العربية،  البلدان  بقية  اإلى  بالن�سبة  ا�ستثناء 
مذهلة  ن�سبة  وهذه  اخلا�سة،  ال�سيارات  ي�ستعملون  املئة 
من  املئة  يف   82 وفيما  العام.  النقل  نظم  تخلف  تعك�ص 
الت�سارك  على  وافقوا  االإقليمي  امل�ستوى  على  املجيبني 
فاإن  العمل،  اإلى  للذهاب  اآخرين  مع  �سخ�سيـة  ب�سيارة 
حتقيق خطة من هذا النوع على نطاق وا�سع قـد ال يكون 
ال�سيارات  يف  للم�ساركة  برامج  دعمتها  اإذا  اإال  ممكنـًا 
اللتقاء  ا�سرتاتيجية  مواقع  يف  عامة  اأماكن  تخ�س�ص 

ال�سائقني وت�سـارك ال�سيارات.
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يدركون  اأنهم  املئة(  يف   89( امل�ساركني  معظم  ــاد  اأف
الغذائية  املنتجات  ن�سف  ت�ستورد  العربية  البلدان  اأن 
الغذاء  املئـة  يف   88 ل  وف�سَّ ت�ستهلكها،  التي  االأ�سا�سية 
وترية  واأظهرت  امل�ستورد.  الغذاء  على  حمليًا  املنتج 
ا�ستهالك املاأكوالت ال�سريعة اأمناطًا معتدلة ، اإذ ي�سرتيها 
يف  و21  ال�سهر،  يف  مرات  خم�ص  الى  مرة  املئة  يف   61
الذين  ن�سبة  واقت�سرت  االإطالق.  على  يتناولونها  ال  املئة 
ي�سرتون ماأكوالت �سريعة اأكرث من 6 مرات يف ال�سهر على 

املئة. يف   18

االأ�سرة،  دخل  من  ــرب  االأك اجلــزء  الغذاء  كلفة  �سكلت 
باملقارنة مع املياه والطاقة، اإذ بلغت اأكرث من 10 يف املئة 
4 يف  اأنفق  62 يف املئة من املجيبني. ويف املقابل،  لدى 
على  االأ�سرة  دخل  من  املئـة  يف   10 من  اأكـرث  فقط  املئـة 

املياه والكهرباء.

تغيري العادات الغذائية ق�سية جوهرية، تنطوي على قيم 
وتقاليد اجتماعية وثقافية معقدة. وقد متنع موارد املياه 
حم�سول  من  كافية  كميـة  اإنتاج  من  البلدان  املت�سائلة 
تقليدي، مثل الرّز، ل�سكان يزداد عددهم با�ستمرار. وهذا 
املا�سية  تربية  حيث  االأحمر،  اللحم  على  اأي�سـًا  ينطبق 
ذلك،  اإلى  وباال�سافة  للمياه.  اال�ستهالك  كثيف  ن�ساط 
غـازات  من  مرتفعًا  م�ستوى  خا�ص  ب�سكل  االأبقار  تنتج 
على  النا�ص  فهل  املناخ.  تغري  حدة  يزيد  ما  الدفيئة، 
كميـات  ت�ستهلك  اأخرى  منتجات  اإلى  للتحول  ا�ستعداد 
اأقل من املياه وتكون اأكرث راأفة بالبيئـة، مثل اأ�سناف بديلة 
اإذا كان تغيري العادات  من احلبوب واالأ�سماك والدجـاج؟ 
الغذائية �سيحمي البيئة، فاإن 84 يف املئة من امل�ساركني 
اأن  حني  يف  فيه،  للم�سي  ا�ستعداد  على  اال�ستطالع  يف 
اإذا كان �سيحمي  املئة مت�سي فيه  99 يف  غالبية ن�سبتها 
يف  والدهون  وال�سكري  البدانة  مكافحة  مثل  �سحتها، 
الدم. وباعتبار اأن ما هو اأف�سل لل�سحة هو اأف�سل للبيئة، 
اأن  اإلى  ت�سري  قد  النتائج  فاإن  احلاالت،  معظم  تظهر  كما 
ا�ستهالك  اأمناط  يف  اإيجابي  تغيري  لرتويج  جيدة  مقاربة 
الغذاء هي الرتكيز اأكرث على الفوائد ال�سحية، الأن اإدراكها 

اأ�سهل على اجلمهور.

اأجراه  الذي  العام  الراأي  ل�ضتطالع  الرئي�ضي  ال�ضتنتاج 
اجلمهور  اأن  هو  امل�ستدام  اال�ستهالك  اأمناط  حول  »اأفد« 
العربي على ا�ستعداد لتبني وتنفيذ تغيريات عميقة يف 
اأن يتالزم  املياه والطاقة والغذاء، �سرط  طريقة ا�ستهالك 
نة مالئمة. وال ميكن  هذا التحول مع �سروط وحوافز ممكِّ
تدابري  خالل  من  اإال  بديلة  وممار�سات  منتجات  ترويج 

جتعلها متاحة و�سهلة املنال باأ�سعار تناف�سية.

 II.  و�سف وخلفية 

اال�ستهالك  حول   ،2015 ل�سنة  الثامن  تقريره  من  كجزء 
امل�ستدام يف البلدان العربيـة، اأجرى املنتدى العربي للبيئة 
اأمناط  لتفح�ص  العام  للراأي  ا�ستطالعًا  )اأفــد(  والتنمية 
اال�ستهالك ورغبة النا�ص يف التغيري. �سمل اال�ستطالع 22 
بلـدًا ع�سـوًا يف جامعة الدول العربية، وت�سمن 27 �سوؤااًل، 
االإنرتنت  على  واأجري  والغذاء.  والطاقة  املياه  على  وتركز 
على   ،2015 )مايو(  ــار  واأي )يناير(  الثاين  كانون  بني 
امل�ساركة،  ولت�سهيل  مقابالت.  دون  ومن  اختياري  اأ�سا�ص 
مت تعميمه وتنفيذه بوا�سطة تطبيق Google Forms الذي 
واالأجهزة  الكومبيوتر  اأجهـزة  جميع  على  فتحـه  ميكـن 
بالتعاون  اال�ستطالع  واأجري  الذكية.  والهواتف  اللوحية 
�سحف   10 له  روجت  كما  والتنميـة«،  »البيئـة  جملة  مع 
جذب  اإلى  الهادفة  الرتويج  حملة  �سممت  وقد  اإقليمية. 
اال�ستهالك  حول  الوعي  ن�سر  يف  اأي�سًا  لت�ساعد  امل�ساركني 
االجتماعي،  التوا�سل  و�سائل  ا�ستعمال  ومت  امل�ستدام. 
عدد  اإلى  للو�سول  وا�سع  نطاق  على  الفي�سبوك،  خ�سو�سـًا 

اأكرب من امل�ساركني.

بلدًا. ومت   22 من  بلغ عدد امل�ساركات ال�سحيحة 31,010 
اعتبار م�ساركة واحدة فقط يف حاالت تـعدد االجابات االآتية 
الى  وباالإ�سافة  ذاته.  االإلكرتوين  الربيد  اأو  ذاته  اال�سم  من 
النتائج االإجمالية للمنطقـة ككل، احت�سب التقرير االإح�سائي 
االآتي:  اجلغرايف  الت�سنيف  وفق  الفرعية  املناطق  نتائج 
امل�سرق )العراق، االأردن، لبنان، فل�سطني، �سورية(، اخلليج 
االإمارات،  ال�سعودية،  قطر،  ُعمان،  الكويت،  )البحرين، 
اليمن(، �سمال اأفريقيا )اجلزائر، ليبيا، موريتانيا، املغرب، 
االأفريقي  القرن  ال�سودان(،  )م�سر،  النيل  وادي  تون�ص(، 
)جزر القمر، جيبوتي، ال�سومال(. ومت حتليل نتائج كل بلد 
على حدة الكت�ساف االختالفات احلادة، التي قد ُتربز حالة 
اأقل من  خا�سة. وكانت االإجابات من جزر القمر وجيبوتي 

مئة، لذلك اعُتربت عينة غري كافية لتحليلها على انفراد.

حيال  الو�سع  لتحديد  متهيدية  باأ�سئلة  اال�ستطالع  بداأ 
الق�سايا البيئية العامة. و�ساعد ذلك يف مقارنة النتائج مع 
اال�ستطالعات ال�سابقة التي اأجرتها جملة »البيئة والتنمية« 
و«اأفد« يف 2000 و2006 و2009. ومت ت�سميم املجموعة 
يف  املجيبني  معرفة  م�ستوى  لتحديد  االأ�سئلة  من  الثانية 
ما يتعلق بحالة الطاقة واملياه والغذاء يف البلدان العربية. 
ا�ستهالك  اأمنــاط  حتديد  على  الثالثة  املجموعة  وتركزت 
معينة. وهدفت الرابعة الى معرفة مدى ا�ستعداد امل�ساركني 
لتغيري عاداتهم اال�ستهالكية من اأجل امل�ساعدة يف حماية 

البيئة و�ضون املوارد الطبيعية.
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التوا�سل  وو�سائل  ال�سحف  عــرب  الــرتويــج  و�سع  ــد  وق
كبرية  جمموعة  الى  لي�سل  اال�ستطالع  مدى  االجتماعي 
التي  والرتبويـة  واالقت�سادية  االجتماعية  الفئات  من 
اأنه  بالذكـر  واجلـدير  االآراء.  من  وا�سعـًا  نطاقًا  عك�ست 
نتيجة للطبيعـة االختياريـة لال�ستطالع، ا�ستملت العينة 
املتعلمني  االأ�سخا�ص  من  عالية  ن�سبة  على  االإقليمية 
و�سكان املدن والذكور. وقد ال يعك�ص ذلك تنا�سبيًا اخلليط 
االجتماعي احلقيقي، لكنه يعك�ص ب�سكل اأكرب اآراء من هم 

اأقرب الى �سنع القرار.

39 يف املئة  وكانت ال�سمات الرئي�سية للم�ساركني االآتية: 
عمرهم  يرتاوح  املئة  يف  و48  �سنة،   30 عن  عمرهم  يقل 
 50 على  عمرهم  يزيد  املئة  يف  و13  �سنة،  و50   30 بني 
املئة  يف   83 اإناث.  املئة  يف  و33  ذكور  املئة  يف   67 �ضنة. 
متو�سطـًا  دخاًل  يك�سبون  املئة  يف   70 جامعات.  خريجو 
يك�سب  حني  يف  بلدهم،  يف  الدخل  م�ستوى  مع  باملقارنة 
18 يف املئة دخاًل اأعلى من املعدل، و12 يف املئة اأدنى من 

املعدل. 73 يف املئة يعي�سون يف مناطق ح�سرية، و16 يف 
�سواحي املدن. ويف حني  يف  املئة  املئة يف قرى، و11 يف 
اأو  اللوحية  االأجهـزة  املجيبني  من  املئة  يف   90 ي�ضتعمل 
الهواتف الذكية، اأفاد 63 يف املئة فقط اأن و�سائل التوا�سل 
الأخذ  ونظـرًا  اال�ستهالكية.  اأمناطهم  يف  توؤثر  االجتماعي 
عند  احل�سبان  يف  واالجتماعيـة  االقت�ساديـة  العوامل 
حتليل العينة، اأمكن ر�سد اختالفات املواقف وال�سلوكيات 

بني الفئات املتنوعة.

III. حتليل النتائج 

اأ.  اأ�سئلة عامة

كيف تغريت البيئة خالل 10 �صنني؟  .1

الو�سع  اأن  املئة،  يف   72 املجيبني،  غالبية  راأت   
البيئي يف بلدهـم ازداد �سوءًا خالل ال�سنوات الع�سر 
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التوزيع االجتماعي واالقت�سادي من العينة ال�سكل  1
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املا�ضية. وقال 12 يف املئة اإنه مل يتغري، و16 يف املئة 
اإنه حت�سن. هذا حت�سن طفيف عما ورد يف ا�ستطالع 
اأجرته جملة »البيئة والتنمية« عام 2000، واأظهر 
فيما  اأ�سواأ  اأ�سبحت  البيئة  اأن  راأوا  املئة  يف   85.5 اأن 
اأف�سل. لكن هذا  اأ�سبحت  اأنها  14.5 يف املئة  اعترب 

الرقم ميثل تراجعًا عن ا�ضتطالع عام 2006، حني 
يف  تدهور.  البيئة  و�سع  اأن  فقط  املئة  يف   60 اعترب 
ب�سكل  البلدان  بع�ص  ابتعدت  احلايل،  اال�ستطالع 
الفت عن املعدل االإقليمي. ففي �سبعة بلدان، جاءت 
من  اأعلى  تدهور  البيئي  الو�سع  اأن  راأوا  الذين  ن�سبة 
اليمن  املئة(،  يف   94( �سورية  االإقليمي:  املعدل 
)88 يف املئة(، ال�سودان )87 يف املئة(، ليبيا )86 
يف   82( لبنان  املئة(،  يف   86( تون�ص  املئة(،  يف 
ذكره  اجلدير  ومن  املئة(.  يف   77( الكويت  املئة(، 
النا�ص  من  مزيد  قال  حيث  البلدان،  هذه  جميع  اأن 
والنزاعات.  احلروب  من  عانت  تدهورت،  البيئة  اإن 
ن�سبة  كانت  بلدان،  ثالثة  يف  ذلك،  نقي�ص  وعلى 
الذين قالوا اإن الو�سع البيئي اأ�سبح اأف�سل اأعلى من 
قطر  املئة(،  يف   58( ــارات  االإم االإقليمي:  املعدل 
حني  ويف  املئة(.  يف   35( املغرب  املئة(،  يف   47(
تعك�ص  قد  البلدان  بع�ص  يف  االإيجابية  الردود  اأن 
اعتقادًا �سادقـًا باأن البيئة حت�سنت، فهي يف حاالت 
النعدام املعلومات الدقيقة  اأخرى قد تكون انعكا�سًا 
املعي�سة  م�ستويات  ارتفاع  بني  للخلط  نتيجة  اأو 

و�سحة البيئة.
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كيف تغريت البيئة يف 10 �سنوات؟
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هل تفعل احلكومة ما يكفي  .2
حلل امل�ساكل البيئية؟  

قال 82 يف املئة اإن حكوماتهم ال تفعل ما يكفي حلل   
اأن  املئة  يف   18 اعتقد  حني  يف  البيئية،  امل�ساكل 
االإجابات  اأما  مر�ص.  بعمل  تقوم  كانت  احلكومات 
من املعدل االإقليمي  ال�سلبية التي كانت اأعلى كثريًا 
فقد  للحكومات،  مر�ص  غري  عمل  ــى  اإل وت�سري 
 91( وفل�سطني  املئة(،  يف   99( لبنان  يف  �سجلت 
اأعلى  واأتت  املئة(.  يف   91( وال�سودان  املئة(،  يف 
من  للبيئة  حكوماتهم  تفعله  عما  للرا�سني  ن�سب 
املئة(،  يف   54( وُعمان  املئة(،  يف   65( االإمــارات 

واملغرب )41 يف املئة(.

اأهم امل�ساكل البيئية  .3

على امل�ستوى االإقليمي، �سجلت ثالث م�ساكل اأعلى   
 16( ال�سلبة  النفايات  بيئية:  كاأولويات  الن�سب 
يف   14( النقل  ونظم  املروري  االزدحام  املئة(،  يف 
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هل تفعل احلكومة ما يكفي حلل م�ساكل البيئة؟ ال�سكل  4

املئة(، عدم الكفاءة يف ا�ستعمال املياه والطاقة )12 
يف   10( ال�سناعي  التلوث  ذلك  واأعقب  املئة(.  يف 
والتخل�ص  ال�سحي  ال�سرف  نظم  ونوعية  املئة(، 
الغذاء  و�سالمة  الهواء  ونوعية  املبتذلة،  املياه  من 
املعدالت  حجبت  وقد  منهما(.  لكل  املئة  يف   9(
كل  م�ستوى  على  اختالفات  امل�سرتكة  االإقليمية 
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بلد: ف�سجل التلوث ال�سناعي اأعلى ن�سبة يف ُعمان 
�سجل  حني  يف  وتون�ص،  وقطر  واملغرب  والبحرين 
وُعمان  البحرين  يف  مرتفعة  ن�سبة  البحري  التلوث 
حلت  الفرعية،  املناطق  م�ستوى  وعلى  وال�سومال. 
يف  ــل  االأوائ الثالث  االأولويات  بني  الغذاء  �سالمة 
�سجلت  حني  يف  االأفريقي،  والقرن  النيل  وادي 
ن�سبة منخف�سة يف بلدان جمل�ص التعاون اخلليجي 

و�سمال اأفريقيا.

تهديد تغري املناخ  .4

ي�سكل  املناخ  تغري  كان  اإذا  ما  حول  �سوؤال  على  ردًا   
نعم  املئة  يف   88 قال  امل�سارك،  لبلد  حقيقيًا  تهديدًا 
اأجراه  ا�ستطالع  يف  وللمقارنة،  ال.  املئة  يف  و12 
و16  نعم  املئة  يف   84 قـال   ،2009 عــام  ــد«  »اأف
خالل  املئة  يف   5 زيادة  ميثل  هذا  ال.  قالوا  املئة  يف 
يعتقدون  الذين  االأ�سخا�ص  عدد  يف  �سنوات  �ست 
لهم.  مبا�سرًا  حقيقيًا  تهديدًا  ميثل  املناخ  تغري  اأن 
املناخ  تغري  بــاأن  وا�سعة  قناعة  النتائج  واأظــهــرت 
اإذ  العربية،  للبلدان  مبا�سرًا  حقيقيًا  تهديدًا  ي�سكل 
الفرعية.  املناطق  بني  حادة  اختالفات  ت�سجل  مل 
100 يف املئة من امل�ساركني  ويف ُعمان وحدها قال 
ُيعزى  قد  مما  للبالد،  تهديدًا  ي�سكل  املناخ  تغري  اإن 
نتيجة  الُعمانيون  كابدها  التي  املدمرة  التجربة  اإلى 

االإع�سار »جونو« عام 2007.

املياه والطاقة ب. 

هل تعلم اأن املنطقة العربية هي االأفقر يف   .5
العامل باملوارد املائية الطبيعية؟

العربية  املنطقة  اأن  يعلمون  اأنهم  املئة  يف   72 اأجاب   
املتجددة،  العذبة  امليـاه  مبوارد  العامل  يف  االأفقر  هي 
يف حني قال 28 يف املئة اإنهم ال يعلمون ذلك. وكانت 
يف   43( اجلزائر  يف  »ال«  قالوا  للذين  االأعلى  الن�سبة 
املئة( والعراق )42 يف املئة(، يف حني �سجلت بلدان 
اخلليج جميعـًا م�ستوى وعي لندرة املياه العذبة اأعلى 
جمل�ص  بلدان  يف  الو�سع  يعك�ص  هذا  املعدل.  من 
على  متزايد  ب�سكل  تعتمد  التي  اخلليجي،  التعاون 
حتلية مياه البحر لتلبية حاجاتها االأ�سا�سية من املياه.

املياه  من  الفرد  ا�ستهالك  اأن  تعلم  هل   .6
والطاقة يف بع�ض البلدان العربية هو بني 

االأعلى يف العامل؟

الفتة،  ن�سبة  وهي  املجيبني،  من  املئة  يف   77 قال   
للمياه  الفرد  ا�ستهالك  م�ستويات  اأن  يعلمون  اإنهم 
والطاقة يف بع�ص البلدان العربية من بني االأعلى يف 
العامل. واأتت اأعلى الن�سب يف االإمارات )92 يف املئة( 

والكويت )90 يف املئة(.

ا�ستهالك  الرتفاع  الرئي�سي  ال�سبب  هو  ما   .7
املياه والطاقة؟

واحد  رئي�سي  �سبب  اختيار  امل�ساركني  من  ُطلب   
الرتفاع ا�ستهالك الفـرد من امليـاه والطاقـة يف البلدان 
اأحــوال  ت�سم:  اأ�سباب  جمموعة  بني  من  العربية، 
املياه  اأ�سعار  دعم  اجلماهريي،  الوعي  انعدام  املناخ، 
انعدام  �سجل  معًا.  العوامـل  هذه  جميع  والطاقة، 
الوعي اجلماهريي اأعلى ن�سبة بلغت 46 يف املئة، يف 
حني اعتقد 6 يف املئة اأن ال�سبب الرئي�سي هـو ارتفـاع 
ارتفاع  املئة  يف   5 وعزا  والطاقـة،  امليـاه  اأ�سعار  دعم 
اال�ستهالك الى اأحوال الطق�ص القا�سية، وراأى 43 يف 
الن�سبة  جمتمعة.  الثالثة  العوامل  هو  ال�سبب  اأن  املئة 
الرئي�سي  العامل  ب�سفته  الدعم  اختاروا  للذين  االأعلى 
اأتت من ُعمان )46 يف املئة( واالإمارات )19 يف املئة( 
والكويت )18 يف املئة(. هذا ميكن تف�سريه كرد فعل 
للدعم  ال�سلبيـة  التاأثريات  حول  القوي  املوقف  على 
م�سوؤولون  عالنية  اأقره  الذي  الوطني،  االقت�ساد  على 

كبار يف البلدان الثالثة خالل ال�سنتني املا�سيتني.

الظروف املناخية

دعم اأ�سعار املياه

قلة الوعي

كل هذه الأ�سباب

50 45 40 35 30 25 20 15 10 5  0

%46

%43

%6

%5

ما هو ال�سبب الرئي�سي الرتفاع ا�ستهالك املياه والطاقة؟ ال�سكل 6



73 73البيئة العربية: الأمن الغذائي البيئة العربية: اال�ستهالك امل�ستدام

هل ت�ستعمل اأجهزة مقت�سدة  .8
باملياه يف املنزل؟  

االإجابات عما اإذا كان امل�ساركون ي�ستعملون اأجهزة   
بال�سرورة  تعك�ص  ال  املنزل  يف  باملياه  مقت�سدة 
الرغبة يف ا�ستعمالها، بقدر ما تعك�ص توافرها يف 
 45 قال  االإقليمي،  امل�ستوى  وعلى  معينة.  اأ�سواق 

باملياه،  مقت�سدة  اأجهزة  ي�ستعملـون  اإنهم  املئة  يف 
ي�ستعملوها.  مل  اإنهم  قـالوا  املئة  يف   55 مقابل  يف 
واأتت اأعلى الن�سب من بلدان تنفذ برامج للت�سجيع 
االأجهزة  تتوافر  وحيثما  باملياه  االقت�سـاد  على 
املئة(  يف   69( ُعمـان  مثل  ال�سوق،  يف  املقت�سدة 
املئة(  يف   54( والبحرين  املئة(  يف   63( واالأردن 

واالإمارات )50 يف املئة(.
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املياه  مقابل  اأكثثر  تدفع  اأن  تقبل  هثثل   .9
والكهرباء والوقود اإذا مت تعوي�ض الزيادة 

مبا�سرة؟ اجتماعية  بتقدميات 

التدريجي  التخل�ص  بني  ليوازن  ال�سوؤال  م  مِّ �سُ  
اإ�سافية  اجتماعية  بفوائد  والتعوي�ص  الدعم  من 
تقاعد  ومعا�سات  ال�سحي  وال�سـمان  التعليم  مثل 
املئة  يف   77 قبل  لذلك،  وا�ستجابة  منا�سبة. 
املئة.  يف   23 رف�ص  حني  يف  اأكرث،  يدفعوا  باأن 
املناطـق  بني  االإجـابات  متاثـل  النتائج  وعك�ست 

الفرعيـة وبني البلدان.
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هل تقبل اأن تدفع اأكرث مقابل املياه  والكهرباء والوقود 

اإذا مت تعوي�س الزيادة بتقدميات اجتماعية مبا�سرة؟
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ما هو اهتمامك الرئي�سي  .10
عندما ت�سرتي جهازاً كهربائيًا؟  

الرئي�سي  اهتمامهم  يختاروا  اأن  املجيبني  من  ُطلب   
ثالثة:  عوامل  بني  من  كهربائي،  جهاز  �سراء  عند 
الطاقة،  ا�ستهالك  يف  والكفاءة  التجارية،  العالمة 
ما  املئة،  يف   42 قبل  من  الكفاءة  اختيار  مت  وال�سعر. 
يف  باالقت�ساد  املنطقة  يف  االهتمام  تنامي  يعك�ص 
الكهرباء وتوافـرًا اأو�سع لالأجهـزة الكفوءة. واختار 37 
يف املئة العالمة التجارية، و21 يف املئة ال�سعر كعامل 
اأجهزة  ي�سرتون  للذين  ن�سبة  اأدنى  جلت  و�سُ رئي�سي. 
اإلى الكفاءة يف قطر )9 يف املئة(،  كهربائية ا�ستنادًا 
يف   56( واالأردن  املئة(  يف   57( تون�ص  يف  واالأعلى 
معايري  احلكومات  تبني  اأهمية  يعك�ص  هذا  املئة(. 
الكهربائية.  لالأجهزة   )MEPS( الدنيا  الطاقة  كفاءة 
�سيا�سات  ب�سبب  عالية  ن�سبة  التون�سيون  �سجل  وقد 

كفاءة الطاقة ال�سارمة التي تبنتها احلكومة.

هل ت�ستعمل م�سابيح مقت�سدة بالطاقة؟  .11

املقت�سدة  امل�سابيح  ا�ستعمال  اأن  النتائج  اأظهرت   
البلدان  يف  يتزايد   )LEDو  CFL )مثل  بالطاقة 
امل�ساركني  من  املئة  يف   85 ي�ستعملها  اإذ  العربية، 
لهذه  اأو�ضع  توافرًا  يعك�ص  هذا  »اأفد«.  ا�ستطالع  يف 
امل�سابيح يف ال�سوق، مع �سهولة ح�سول امل�ستهلكني 
املوّردون  اأقلع  اإذ  العاملي،  االجتاه  يعك�ص  كما  عليها. 
�سجلت  وقد  التقليدية.  امل�سابيح  اإنتاج  عن  الكبار 
ال�سعودية وقطر م�ستويات منخف�سة من اال�ستعمال 
نتيجة  املئة(  يف   35( املقت�سدة  للم�سابيح  املنزيل 
جهة  من  كبري.  ب�سكل  املدعومة  الكهرباء  اأ�سعار 
اأخرى، اأتت م�ستويات عالية ال�ستعمالها من االأردن 
و�سورية )95 يف املئة( وم�سر )94 يف املئة( ولبنان 
مبادرات  با�سرت  التي  البلدان  وهي  املئة(،  يف   91(
لالقت�ساد بالطاقة يف ال�سنوات املا�سية، مبا يف ذلك 
متاحة  وجعلها  االقت�سادية  امل�سابيح  لرتويج  برامج 

للم�ستهلكني.

ن�سبة كلفة املياه من دخل االأ�سرة  .12

على امل�ستوى االإقليمي، كانت كلفة املياه بالن�سبة اإلى   
دخل  من  املئة  يف   3 من  اأقل  النا�ص  من  املئة  يف   54
االأ�سرة. وراوحت بني 4 و5 يف املئة لدى 31 يف املئة 
من املجيبني، وبني 6 و10 يف املئة لدى 11 يف املئة 
ومل  منهم.  املئة  يف   4 لدى  املئة  يف   10 وفوق  منهم، 

اأظهر  ما  الدخل،  فئات  بني  حادة  اختالفات  ُتالحظ 
بو�سوح اأن ذوي الدخل االأعلى كانوا اأكرب امل�ستفيدين 

من الدعم.

ن�سبة فاتورة الكهرباء من دخل االأ�سرة  .13

اأنفقوا  املجيبني  من  املئة  يف   38 اأن  النتائج  اأظهرت   
فواتري  على  االأ�سرة  دخل  من  املئة  يف  و5   4 بني  ما 
يف   3 من  اأقل  منهم  املئة  يف   26 ودفع  الكهرباء. 
يف  و10   6 بني  اآخرون  املئة  يف   26 دفع  كما  املئة، 
يف   10 من  اأكرث  املتبقون  املئة  يف  الـ4  ودفع  املئة. 
اأما  الكهرباء.  فاتورة  لتغطية  االأ�سرة  دخل  من  املئة 
اأدنى الن�سب باملقارنة مع دخل االأ�سرة  الذين دفعوا 
والبحرين  وال�سعودية  واالإمــارات  قطر  �سكان  فهم 
ودعم  مرتفع  فردي  بدخل  تتمتع  )بلدان  والكويت 
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كبري الأ�سعار الطاقة(. اأما الذين دفعوا اأعلى الن�سب 
من دخلهم مقابل الكهرباء فهم يف فل�سطني ولبنان 
اأ�سارت  املياه،  حال  هي  وكما  واجلزائر.  وتون�ص 
البلدان  �سمن  االأعلى  الدخل  فئات  اأن  اإلى  النتائج 

كانت االأكرث ا�ستفادة من الدعم.

ما هو اهتمامك الرئي�سي  .14
عند �سراء �سيارة؟  

الرئي�سي  اهتمامهم  يحددوا  اأن  املجيبني  من  ُطلب   
العوامل  بني  يختاروا  اأن  على  �سيارة،  �سراء  عند 
الوقود،  ا�ستهالك  التجارية،  العالمة  االأربــعــة: 
الوقود  كفاءة  �سكلت  وال�سعر.  الطراز/احلجم، 
ال�سيارات،  م�سرتي  من  املئة  يف   42 لدى  حافزًا 
والعالمة التجارية لدى 37 يف املئة، فيما اختار 21 
يف املئة ال�سعر كعامل حا�سم رئي�سي ل�سراء �سيارة. 
وجدير بالذكر اأنه فيما تطابقت بع�ص هذه العوامل، 

العالمة  وكانت  التباينات.  بع�ص  وجــود  لوحظ 
قطر  يف  الرئي�سيني  العاملني  والطراز  التجارية 
بن�سبة  واالإمارات،  والكويت  والبحرين  وال�سعودية 
تفوق 50 يف املئة من املجموع )بلدان اأ�سعار الوقود 
فيها رخي�سة جدًا(. وهيمنت كفاءة الوقود وال�سعر 
واملغرب  وم�سر  االأردن  يف  رئي�سيني  كعاملني 
من  ن�سبة  اأعلى  وكانت  وتون�ص.  والعراق  ولبنان 
االأردن  يف  بالوقود  لكفاءتها  �سيارة  اختاروا  الذين 
)72 يف املئة( واأدناها يف ال�سعودية )17 يف املئة( 
مبا�سرة  عالقة  يظهر  هذا  املئة(.  يف   16( وقطر 

وا�سحة باأ�سعار الوقود.

اأي و�سيلة نقل ت�ستعملها اأكر؟  .15

على رغم اأن و�سائل النقل التي ي�ستعملها امل�ساركون   
ب�سكل رئي�سي تختلف وفق البلد ومكان االإقامة، فاإن 
وكمعدل  م�سرتكة.  كانت  الوا�سحة  النتائج  بع�ص 

قطار/ترام/مرتودراجة هوائية  اأو ناريةحافلة/تاك�سي�سيارة خا�سة
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و41  خا�سة،  �سيارة  املئة  يف   47 ي�ستعمل  اإقليمي، 
اأو  املرتو  املئة  يف  و6  اأجرة،  �سيارة  اأو  حافلة  املئة  يف 
هوائية.  دراجة  اأو  نارية  دراجة  املئة  يف  و6  الرتام، 
بلدان  يف  االأعلى  خا�سة  �سيارة  ا�ستعمال  وكــان 
واإ�سافة  لبنان.  تالها  اخلليجي،  التعاون  جمل�ص 
كثري  يف  ذلك  يعك�ص  االجتماعية،  العادات  اإلــى 
موثوق.  عام  نقل  نظام  اإلى  االفتقار  احلــاالت  من 
اأجابوا  الذين  من  املئة  يف   8 اأن  باملالحظة  وجدير 
اخلدمة  دخل  الذي  املرتو،  ي�ستعملون  االإمارات  من 
قيد  مرتو  �سبكات  عن  ف�ساًل   ،2009 عام  دبي  يف 
االإن�ساء يف اأبوظبي. ويظهر تنامي �سعبية املرتو يف 
النقل  ال�ستعمال  ا�ستعداد  على  النا�ص  اأن  االإمارات 

العام عند توفريه بطريقة مالئمة.

ت�ساُرك �سيارة �سخ�سية مع اآخرين  .16

بال�سوؤال عما اإذا كان النا�ص على ا�ستعداد لت�سـارك   
العمـل،  اإلى  للذهاب  اآخـرين  مع  �سخ�سية  �سيارة 
اأعلى  واأتت  ال.  املئة  يف  و16  نعم  املئة  يف   84 قـال 
اخلليجي،  التعاون  جمل�ص  بلدان  من  رف�ص  ن�سبة 
اإلى  جزئيًا  ذلك  ــرّد  وم ال�سعودية،  مقدمها  ويف 
ت�سـاُرك  قبول  لكن  وثقافيـة.  اجتماعيـة  اأ�سباب 
يكن  مل  العمل  اإلــى  للذهاب  اآخـرين  مع  �سيـارة 
من  اأكرث  اجتـذب  حني  البلـدان،  تلك  يف  معدومـًا 

بلد. كـل  يف  املئـة  يف   50

هل توؤثر الت�سنيفات البيئية  .17
يف اختيارك للفندق؟  

للفنادق  البيئية  الت�سنيفات  مفهوم  اأن  رغم  على   
يف  اخل�سراء«  »النجوم  )مثل  املنطقة  على  جديد 
م�سر(، فاإن بع�ص �سال�سل الفنادق تروج لرباجمها 
اأن الزبائن قد يهتمون،  البيئية. واأظهر اال�ستطالع 
اإذ قال 79 يف املئة من امل�ساركني اإن وجود ت�سنيف 

بيئي �سيوؤدي دورًا عندما يختارون فندقًا.

يف  دوراً  اجليد  البيئي  ال�سجل  يثثوؤدي  هل   .18
اختيارك �سركة طريان حمددة لل�سفر؟

قال 73 يف املئة من امل�ستطلعني اإن �سجاًل وبرناجمًا   
معينة  طــريان  �سركة  تنفذهما  جيدين  بيئيني 
اأدنى  واأتت  ي�سافرون.  عندما  خيارهم  يف  يوؤثران 
املئة  يف   50( وال�سعودية  ــارات  االإم من  ا�ستجابة 
لكل منهما( على رغم اأن �سركات الطريان الوطنية 

بع�ص  ويف  البيئية،  التزاماتها  عن  تعلن  فيهما 
حالة  يف  كما  مميزة  بيئية  مبادرات  عن  احلاالت 

طريان االإمارات.

 ج.  الغذاء

هل تعلم اأن البلدان العربية ت�ستورد ن�سف   .19
املواد الغذائية االأ�سا�سية التي ت�ستهلكها؟

من  املئة  يف   89 قــال  االإقليمي،  امل�ستوى  على   
ت�ستورد  العربية  البلدان  اأن  يعلمون  اإنهم  املجيبني 
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ن�سف املواد الغذائية التي ت�ستهلكها. و�سجل متاثل 
يف االإجابات بني املناطق وبني البلدان.

هل تف�سل املواد الغذائية املنتجة  .20
حمليًا اأو امل�ستوردة؟  

من  املئة  يف   88 ن�سبتها  �ساحقة  غالبية  قالت   
املنتجة  الغذائية  املــواد  يف�سلون  اإنهم  امل�ساركني 
بع�ص  يف  املئة  يف   100 الن�سبة  وبلغت  حمليًا، 

البلدان. والالفت اأن �سريحة من املجيبني يف بع�ص 
حاالت  يف  اأظهروا  الغذائية  للمواد  املنتجة  البلدان 
رمبا  امل�ستوردة،  الغذائية  للمنتجات  تف�سياًل  قليلة 

مدفوعني مبخاوف تتعلق ب�سالمة الغذاء.

كم مرة يف ال�سهر ت�سرتي ماأكوالت �سريعة؟  .21

اأفاد معظم امل�ساركني )61 يف املئة( اأنهم ي�سرتون   
ال�سهر،  يف  مرات  خم�ص  اإلى  مرة  �سريعة  ماأكوالت 
21 يف املئة اإنهم ال ي�سرتون ماأكوالت  يف حني قال 
املئة  يف   11 وي�سرتي  ـــالق.  االإط على  �سريعة 
ال�سهر،  يف  مرات  ع�سر  اإلى  �ست  �سريعة  ماأكوالت 
10 مرات. واأظهرت االإجابات  اأكرث من  و7 يف املئة 

متاثاًل غري متوقع بني البلدان، فقريها وغنّيها.

ما هي ن�سبة كلفة الغذاء  .22
من دخل االأ�سرة االإجمايل؟  

 10 من  باأكرث  ي�ستاأثـر  الغذاء  اأن  املئة  يف   62 اأجاب   
املئـة  يف   23 قال  فيمـا  االأ�سرة،  دخـل  من  املئة  يف 
اأنه  املئة  يف   14 واأفاد  املئة،  يف   10 اإلى   6 يكلف  اإنه 
حتليل  واأظهر  الدخل.  من  املئة  يف   5 من  اأقل  يكلف 
ن�سبة  ارتفعت  الدخل  انخف�ص  كلما  اأنه  اال�ستطالع 
االإنفاق على الغذاء، والعك�ص �سحيح. لكن الفرق يف 

الن�سب مل يكن كبريًا.
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هل اأنت على ا�ستعداد لتغيري عاداتك  .23
الغذائية لتوفري املياه والطاقة؟  

لتغيري  ا�ستعداد  على  كانوا  اإذا  عما  النا�ص  ئل  �سُ  
اأو  اأقل  كميات  اأكل  خالل  من  الغذائية،  عاداتهم 
اإنتاجها  يتطلب  التي  الغذاء  اأنــواع  بع�ص  اإ�سقاط 
منتجـات  اإلى  والتحـول  والطاقـة،  املياه  من  مزيدًا 
مماثلـة  غذائيـة  قيمـة  وذات  للمياه  ا�ستهالكـًا  اأقل 
اللحوم  من  بداًل  والدجاج  االأ�سماك  )مثل  اأعلى  اأو 
على  احلفاظ  يف  ي�ساعد  ذلك  كان  اإذا  احلمراء(، 
من  املئة  يف   84 ــدى  اأب البيئة.  ويحمي  املـــوارد 
اأخرى،  غذائية  مواد  اإلى  للتحول  قبواًل  املجيبني 
فيما رف�ص ذلك 16 يف املئة. وكانت النتائج متماثلة 
بني البلدان، واأتت من ال�سعودية ن�سبة من راف�سي 

التغيري اأعلى كثريًا من املعدل )29 يف املئة(.
  

عثاداتك  لتغيري  ا�ستعثداد  على  اأنت  هثل   .24
اأحثثوالثثك  حت�سني  اأجثثثل  مثثن  الثثغثثذائثثيثثة 

ال�سحية؟

يف  ي�ساعد  الغذائية  الـعادات  تغيري  اأن  باعتبار   
ال�سكري  فيها  مبا  االأمرا�ص،  من  كثري  مكافحة 
على  كانوا  اإذا  عما  امل�ساركـون  ئل  �سُ والبدانة، 
ذلك  كان  اإذا  الغذائيـة  عاداتهم  لتغيري  ا�ستعداد 
اأجابت  ال�سحية.  حالتهم  يف  حت�سن  اإلى  يــوؤدي 
غالبية مدوية ن�سبتها 99 يف املئة بنعم، و�سواًل اإلى 

البلدان. معظم  يف  املئة  يف   100

Environment and Development Magazine 

EDM (Al-Bia Wal-Tanmia) (2000) “Results 

of the First Pan Arab Environmental Survey” 

Technical Publications, Volume 5, Number 25, 

April 2000.

Al-Yaum, (2013) Al Khattaf, D.,”Is There A 

Better Mechanism To Support Energy in Gulf 

States?” (Arabic). Retrieved from http://www.

alyaum.com/article/3103930. (Accessed June 

2015).

هل اأنت على ا�ستعداد لتغيري عاداتك الغذائية لتوفري 

املياه والطاقة؟
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املراجع

هل اأنت على ا�ستعداد لتغيري عاداتك الغذائية من اأجل 

حت�سني اأحوالك ال�سحية؟
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نتائج امل�سح االإقليمي ودون االإقليمي اجلدول 1

جمل�س 

التعاون

  اخلليجي

القرن �سمال اأفريقياوادي النيلامل�سرق

االأفريقي

 البلدان

العربية

 1 ـ  براأيك، ماذا ح�سل لو�سع البيئة

يف بلدك خالل ال�سنوات الع�سر املا�سية؟

14910141612مل يتغري
28912192916حت�سن

598278665572تراجع

 2 ـ  هل تعتقد اأن حكومتك

تفعل ما فيه الكفاية حلل امل�ساكل البيئية؟

719183777182ل

29917232918نعم

 3 ـ  اخرت من الالئحة ما تعتقد اأنها

اأهم 3 م�ساكل بيئية يف بلدك

91010779نوعية الهواء

511137169�سالمة الغذاء

983355توافر املياه العذبة

4896107نوعية املياه العذبة

106913010التلوث ال�سناعي

عدم الكفاءة يف 

ا�ستخدام املياه والطاقة

101311111112

9226165تلوث البحار

447515التلوث بال�سجيج

 نوعية اأنظمة

ال�رصف ال�سحي

891010119

131512181616النفايات ال�سلبة

ازدحام الطرقات 

واأنظمة ال�سري

17131414514

 4 ـ  هل تعتقد اأن تغرّي املناخ

ي�سّكل خطراً حقيقيًا على بالدك؟

121511112612ل

888589897488نعم

 5 ـ  هل تعلم اأن املنطقة العربية

هي االأفقر يف العامل يف املوارد املائية الطبيعية؟

192326354528ل

817774655572نعم

6 ـ  هل تعلم اأن اال�ستهالك الفردي للمياه 

 والطاقة يف بع�س الدول العربية هو بني

االأعلى يف العامل؟

192116302123ل

817984707977نعم

7 ـ  ما هو ال�سبب الرئي�سي وراء اال�ستهالك 

 الفردي املرتفع للمياه والطاقة؟

)اخرت واحداً فقط(

7446135الظروف املناخية

344738523246انعدام الوعي

 دعم اأ�سعار

املياه والطاقة

954706

514454365543كل هذه الأ�سباب

 8 ـ  هل ت�ستخدم اأجهزة لتوفري

املياه يف البيت؟

524960576155ل

485140433945نعم

9 ـ  هل تقبل اأن تدفع اأكرث للمياه والكهرباء 

هل تقبل اأن تدفع �سعراً اأعلى للمياه والكهرباء 

 والوقود، اذا مت التعوي�س بتقدميات

اجتماعية مبا�سرة )�سمان �سحي، تعليم، 

تعوي�س نهاية خدمة(؟

261825251623ل

748275758477نعم

10 ـ  عندما ت�سرتي جهازاً كهربائيًا،

 ما هو ال�سبب الرئي�سي

وراء خيارك؟ )اخرت واحداً فقط(

ع 462847411137ا�سم املاركة / امل�سنِّ

 الكفاءة

يف ا�ستهالك الكهرباء

245036406442

302217192521ال�سعر
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جمل�س 

التعاون

  اخلليجي

القرن �سمال اأفريقياوادي النيلامل�سرق

االأفريقي

 البلدان

العربية

2788185315ل11 ـ  هل ت�ستخدم م�سابيح موّفرة للطاقة يف بيتك؟
739292824785نعم

 12 ـ  ما هي ن�سبة الكلفة

 التي تدفعها للمياه

من جممل دخل العائلة؟

665555502954اأقل من ٪3
٪5-4263028342931

٪10-681114112911
1435134اأكرث من ٪10

 13 ـ  ما هي ن�سبة فاتورة الكهرباء

من جممل دخل العائلة؟

432326222426اأقل من ٪3
٪5-4373635412438

٪10-6152730263926
5149111311اأكرث من ٪10

 14 ـ  عندما ت�سرتي �سيارة،

 ما هو دافعك الرئي�سي؟

)اخرت واحداً فقط(

23131924820ا�سم املاركة وامل�سنع
176051394946ا�ستهالك الطاقة

247691110الطراز /املوديل واحلجم
192024283224ال�سعر

 15 ـ  ما هي و�سيلة النقل الرئي�سية 

التي ت�ستخدمها؟

147886دراجة  هوائية اأو نارية
24047526341حافلة / تاك�سي

975529322947�سيارة خا�سة
1118806قطار / مرتو

 16 ـ  هل اأنت على ا�ستعداد مل�ساركة اآخرين

يف �سيارة واحدة للذهاب اإىل العمل؟

321113153216ل
688987856884نعم

17 ـ  هل تلعب الت�سنيفات واالعتمادات البيئية، مثل 

»النجوم اخل�سراء«، دوراً يف اختيارك لفندق معني؟

342120173721ل
667980836379نعم

18 ـ هل يلعب االلتزام البيئي وامل�سوؤولية 

 االجتماعية دوراً يف اختيارك �سركة طريان

حمددة لل�سفر؟

422625242427ل
587475767673نعم

 19 ـ  هل تعلم اأن البلدان العربية ت�ستورد

ن�سف االأغذية الرئي�سية التي ت�ستهلكها؟

1713782111ل
838793927989نعم

 20 ـ  هل تف�سل املنتجات

الغذائية املحلية اأو امل�ستوردة؟

14121682912امل�ستوردة
868884927188املحلية

 21 ـ  كم مرة ت�سرتي

ماأكوالت �سريعة كل �سهر؟

٪0141928211821
5-1616459606661

10-615118121311
955837اأكرث من 10

 22 ـ  ما هي ن�سبة كلفة الغذاء 

من جممل دخل العائلة؟

423553اأقل من ٪3
٪5-417106121311

٪10-6322115243923
486776594262اأكرث من ٪10

23 ـ  هل اأنت على ا�ستعداد لتغيري عاداتك الغذائية 

لتوفري الطاقة واملياه )مثاًل اأكل البا�ستا بداًل من 

الرز اأو ال�سمك والدجاج بداًل من اللحم االأحمر(؟

191615152616ل
818585857484نعم

24 ـ  هل اأنت على ا�ستعداد لتغيري عاداتك 

 الغذائية من اأجل حت�سني و�سعك ال�سحي

ب البدانة(؟ )مثاًل جتنُّ

111201ل
9999999810099نعم
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احل�صول على خدمات الطاقة باأ�صعار معقولة �صرط اأ�صا�صي للتنمية الب�صرية والنمو االقت�صادي. وقد لعبت وفرة املوارد الهيدروكربونية 
يف بع�ض اأجزاء املنطقة العربية دورًا كبريًا يف تنميتها. هذه التنمية االجتماعية واالقت�صادية غري امل�صبوقة، جنبًا اإلى جنب مع تغريات 
جذرية يف اأمناط حياة امل�صتهلكني، حولت املنطقة تدريجيًا اإلى �صوق متنامية م�صتهلكة للطاقة. ومن حمركات زيادة الطلب على الطاقة 
يف الدول العربية التح�صر وزيادة الن�صاط االقت�صادي والنمو ال�صكاين و�صيا�صات ت�صعري الطاقة. ويوؤدي قطاع الطاقة دورًا رئي�صيًا يف 
تلبية احتياجات املاء والغذاء يف املنطقة، لذلك �صاهمت العوامل اجلغرافية مثل ندرة املياه والظروف املناخية القا�صية يف ارتفاع الطلب 
املتوافرة  املوارد  حيث  من  متجان�صة  غري  فهي  والثقافية،  االجتماعية  العوامل  بع�ض  يف  تت�صارك  العربية  املنطقة  اأن  ومع  الطاقة.  على 
وم�صتوى التنمية واأنظمة احلوكمة وغريها. وعلى رغم النمو ال�صريع يف الطلب على الطاقة وتراجع احتياطات الوقود االأحفوري، ال تزال 

املنطقة واحدة من االقت�صادات االأكثف ا�صتهالكًا للطاقة يف العامل، وبالتايل لها ب�صمة كربونية عالية.

ومدى  االأمناط،  هذه  ت�صكل  التي  الدافعة  والقوى  العربية،  املنطقة  يف  الطاقة  ال�صتهالك  احلالية  االأمناط  باإيجاز  الورقة  هذه  تعر�ض 
العامة  ال�صيا�صات  من  مبجموعة  وتختتم  العربية،  املنطقة  يف  والغذاء  واملياه  الطاقة  بني  التالزمية  العالقات  تناق�ض  كما  ا�صتدامتها. 
وبناء  الطاقة،  ا�صتخدام  كفاءة  على  الت�صجيع  اأخرى،  اأمور  بني  ال�صيا�صات،  هذه  وت�صمل  للطاقة.  م�صتدام  قطاع  اإلى  االنتقال  لت�صهيل 

القدرات الالزمة لتح�صني هذه الكفاءة، واال�صتفادة من احلوافز االقت�صادية لت�صجيع اال�صتثمارات اخلا�صة يف قطاع الطاقة.
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I.  مقدمة

اأمر  هو  معقولة  باأ�صعار  الطاقة  خدمات  على  احل�صول 
وقد  االقت�صادي.  والنمو  الب�صرية  التنمية  يف  اأ�صا�صي 
اأدت وفرة املوارد الهيدروكربونية يف بع�ض اأنحاء املنطقة 
العربية دورًا كبريًا يف التنمية االجتماعية واالقت�صادية. 
النفط  عائدات  ا�صُتخِدمت  الزمن،  من  عقود  مدى  فعلى 
اأو  احلكومي  االإنفاق  لتمويل  بالنفط  الغنية  البلدان  يف 
والربامج  التحتية  البنية  يف  اال�صتثمار  اأو  املدخرات  جمع 
هذه  الب�صرية.  التنمية  موؤ�صرات  ولتح�صني  االجتماعية، 
جنبًا  امل�صبوقة،  غري  واالقت�صادية  االجتماعية  التنمية 
اإلى جنب مع تغيريات جذرية يف منط حياة امل�صتهلكني، 
حّولت املنطقة تدريجيًا اإلى �صوق نامية م�صتهلكة للطاقة. 
ويزداد ا�صتهالك الطاقة والطلب عليها يف البلدان العربية 
مع التو�صع العمراين، وزيادة الن�صاط االقت�صادي والنمو 
املياه  ندرة  مثل  اجلغرافية  العوامل  وبع�ض  ال�صكاين، 
العايل  امل�صتوى  هذا  وميّثل  القا�صية.  املناخية  والظروف 
الطويل،  املدى  يف  م�صتدام  غري  منطًا  اال�صتهالك  من 
اإلى  بالن�صبة  حتى  الطاقة،  اأمن  �صاأن  يف  القلق  يثري  مما 
العربية  اململكة  مثل  العامل  يف  والغاز  النفط  منتجي  كبار 
ال�صعودية ودولة االإمارات العربية املتحدة. هذه البلدان، 
ب�صكل  تعتمد  املنطقة،  يف  االأخرى  البلدان  معظم  مثل 
من  احتياجاتها  لتلبية  الهيدروكربونات  على  رئي�صي 
الطاقة.  الأ�صعار  كبريًا  دعمًا  جميعها  وتقّدم  الطاقة، 
الطاقة  على  الطلب  يف  ال�صريع  التزايد  رغ��م  وعلى 
وتراجع احتياطات الوقود االأحفوري، ال تزال املنطقة من 
ومن  العامل.  يف  للطاقة  ا�صتهالكًا  االأكثف  االقت�صادات 

رئي�صيًا  دورًا  يوؤدي  الطاقة  قطاع  اأن  اأي�صًا  بالذكر  اجلدير 
يف تلبية االحتياجات املائية والغذائية يف املنطقة.

ال�صتهالك  احل��ايل  النمط  باإيجاز  الورقة  هذه  تعر�ض 
كفاءته،  مدى  فتتفح�ض  العربية،  املنطقة  يف  الطاقة 
يف  والغذاء  واملياه  الطاقة  بني  املختلفة  الروابط  وماهية 
املنطقة. كما تناق�ض جمموعة من ال�صيا�صات العامة التي 

من �صاأنها ت�صهيل االنتقال اإلى قطاع م�صتدام للطاقة.
 

II. حمددات الطلب على الطاقة 
يف املنطقة العربية   

 
الظروف  ناحية  م��ن  متجان�صة  غ��ري  العربية  ال���دول 
فن�صيب  التنمية.  وم�صتويات  واالقت�صادية  االجتماعية 
يف  تختلف  الب�صرية  التنمية  وموؤ�صرات  الدخل  من  الفرد 
الغنية  اخلليجي  التعاون  جمل�ض  بلدان  بني  كبري  �صكل 
اليمن  مثل  منوًا  االأقل  والبلدان  الهيدروكربونية  باملواد 
حمددات  تختلف  وبالتايل،  القمر.  وجزر  وموريتانيا 
الطلب على الطاقة ف�صاًل عن منط اال�صتهالك وفقًا لذلك. 
وميكن عمومًا تلخي�ض حمدادت الطلب على الطاقة هذه 

على النحو االآتي:

• الهيكل االقت�صادي والنمو	

2005، ازداد الناجت املحلي االإجمايل يف البلدان  منذ 
 1.6 نحو  اإلى  دوالر  تريليون   1.2 نحو  من  العربية 
يف   4.7 مقداره  �صنوي  منو  مبعدل  دوالر  تريليون 
االقت�صادي  االأداء  تاأثر  ذلك،  ومع   .)1 )اجلدول  املئة 
من  عدد  يف  التاريخي  ال�صيا�صي  بالتحول   2011 عام 
و�صورية  وليبيا  وم�صر  تون�ض  مثل  العربية  البلدان 
انخفا�ض  اإلى  ال�صيا�صية  االأحداث  هذه  واأدت  واليمن. 
وال�صادرات،  االإج��م��ايل،  الناجت  يف  م�صبوق  غري 
االأجنبي  اال�صتثمار  وتدفقات  ال�صياحية،  والتدفقات 
املبا�صر، وحتويالت العمال. وهذا بدوره اأدى اإلى ركود 
ا�صطرابات  �صهدت  التي  البلدان  معظم  يف  اقت�صادي 
�صيا�صية. وتختلف الهياكل االقت�صادية للدول العربية 
للطاقة،  اال�صتهالك  كثيفة  اقت�صادات  بني  اأي�صًا 
اخلليجي،  التعاون  جمل�ض  دول  يف  احلال  هي  كما 
واقت�صادات اأكرث تنوعًا كما يف م�صر وتون�ض والعراق. 
اال�صتخراجية  ال�صناعات  متثل  املتو�صط،  ويف 
العربي  املئة من االقت�صاد  50 يف  اأكرث من  والت�صنيع 
)JAER, 2012(. وهذا يعترب حمركًا رئي�صيًا لكل من 
الطلب على الطاقة وكثافة ا�صتخدامها، وكثافة الطاقة 
من  واحدة  وحدة  الإنتاج  امل�صتخدمة  الطاقة  كمية  هي 

الناجت املحلي االإجمايل. 
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• النمو ال�صكاين	

منا  العربية  الدول  �صكان  عدد  اأن   1 اجلدول  يبنّي 
بن�صبة 2. 2 يف املئة بني 2005 و2012، مما ميثل 

قوة دافعة رئي�صية اأخرى للطلب على الطاقة. 

• معدل التح�صر	

يف  حت�صرًا  املناطق  اأكرث  من  هي  العربية  املنطقة 
 352 العرب  ال�صكان  عدد  بلغ   ،2010 يف  العامل. 
املدن.  يف  منهم  املئة  يف   56 يعي�ض  ن�صمة،  مليون 
مليون   646 نحو  عددهم  �صيبلغ   ،2050 وبحلول 
املناطق  يف  منهم  املئة  يف   68 و�صيعي�ض  ن�صمة، 
اجلغرافية  املناطق  بني  تفاوت  وثمة  احل�صرية. 
ت�صل  حيث  اخلليجي،  التعاون  جمل�ض  دول  مثل 
م�صتويات التح�صر اإلى 80 يف املئة، والدول العربية 
ال�صريع  احل�صري  بالتو�صع  تتميز  التي  منوًا  االأقل 
واجلفاف  البيئي  والتدهور  ال�صراعات  عن  الناجت 
.)Habitat, 2013(  ال�صديد والفقر يف املناطق الريفية

 

• الرفاه	

يف  الفرد  دخل  متو�صط  ازداد  الدويل،  للبنك  وفقًا 
اإلى   2005 يف  دوالرًا   3796 من  العربية  ال��دول 
دوالرًا يف 2013، مبعدل منو �صنوي مقداره   4649
World Bank, 2015(1(. ويف مقدور  املئة  يف   2.6
الزيادة يف الدخل اأن تدفع االأ�صر اإلى �صراء مزيد من 
منو  حفز  وبالتايل  وال�صيارات،  الكهربائية  االأجهزة 

الطلب على الطاقة.
 

• ملكية االأجهزة املنزلية وال�صيارات	

كما هو مو�صح اأعاله، من �صاأن زيادة دخل االأ�صر اأن 
توؤدي اإلى زيادة ملكية االأجهزة املنزلية وال�صيارات. 
ملكيات  عن  ميدانية  بيانات  تتوافر  ما  ون���ادرًا 
ال�صيارات واالأجهزة يف املنطقة. ويجب اإجراء م�صوح 
البيانات،  تلك  جلمع  البلدان  خمتلف  يف  للمنازل 
وهذا �صرط م�صبق حا�صم لتحليل الطلب على الطاقة 
يف اال�صتخدام النهائي. وهذا مهم ب�صكل خا�ض يف 
املنطقة العربية، حيث ي�صتهلك القطاع ال�صكني اأكرث 

من 40 يف املئة من اإجمايل الكهرباء )ال�صكل 6(.

• ندرة املوارد املائية	

على رغم اأن املنطقة العربية غنية بالطاقة، فهي من 
قدرة  يف  ولي�ض  املياه.  يف  �صحًا  العامل  مناطق  اأكرث 
معظم دول املنطقة اأن تلبي الطلب احلايل على املياه، 
التغريات  ب�صبب  �صوءًا  الو�صع  يزداد  اأن  املرجح  ومن 
يف اأمناط هطول االأمطار نتيجة لتغري املناخ. وعالوة 

يف  املياه  من  املئة  يف   60 نحو  يتدفق  ذل��ك،  على 
اإدارة  املنطقة عرب احلدود الدولية، ما يزيد تعقيدات 
اأكرث  ال�صرب  مياه  خدمات  و�صت�صبح  املائية.  املوارد 
ا�صطرابًا مما هي حاليًا، فاملدن اأ�صبحت تعتمد اأكرث 
للطاقة،  اال�صتهالك  الكثيفة  املياه  حتلية  على  فاأكرث 
والطاقة  واملياه  الطاقة.  على  الطلب  اأكرث  يزيد  مما 
لكل  القيمة  �صل�صلة  كامل  يف  اأي�صًا  بقوة  مرتابطان 
اأو  ونقلها  اجلوفية  املياه  �صخ  مثل  والطاقة،  املياه  من 
ا�صتخدام املوارد املائية الإنتاج الطاقة الكهرمائية، كما 
هي احلال يف م�صر والعراق، وا�صتخدام املياه العذبة 
يف تربيد املحطات احلرارية لتوليد الكهرباء. وعالوة 
على ذلك، ت�صتحوذ الزراعة على اأكرث من 70 يف املئة 
جدًا  منخف�ض  مب�صتوى  وتت�صم  املياه،  ا�صتهالك  من 
من اإنتاجية املياه. الروابط املختلفة بني الطاقة واملياه 
وهكذا،  املنطقة.  يف  وا�صحة  املناخ  وتغري  والغذاء 
تخطيط  تكامل  اإلى  باحلاجة  متزايد  اع��رتاف  ثمة 

وت�صميم اأنظمة كل من الطاقة واملياه.

• الظروف املناخية القا�صية يف املنطقة العربية	

املناخية  بالظروف  املنطقة  بلدان  معظم  تتميز 
وهذا  القاحلة.  و�صبه  القاحلة  للمناطق  القا�صية 
طويلة  فرتة  خالل  الهواء  مكيفات  ا�صتخدام  يتطلب 
»تكييف  اأن  الدرا�صات  بع�ض  وك�صفت  العام.  من 
اال�صتهالك  ذروة  من  املئة  يف   70 ي�صكل  الهواء 
جمل�ض  منطقة  دول  يف  الكهرباء  من  ال�صنوي 
1.5 مليون  التعاون اخلليجي، و�صيتطلب ذلك نحو 
�صنة  بحلول  يوميًا  النفطي  املكافئ  من  برميل 

.)IDEA, 2015(  »2030
 

•  االأرا�صي والتخطيط احل�صري 	

وتكنولوجيا االت�صاالت

للطلب  املهمة  املحددات  من  هو  احل�صري  التخطيط 
على وقود النقل. ويقلل التخطيط احل�صري ال�صليم 
اأمن��اط  تغيري  طريق  عن  ال�صفر،  احتياجات  من 
وُيعتربرَ  االت�صاالت.  وحت�صني  االأرا�صي  ا�صتخدام 
الوقود،  على  والطلب  والنقل،  االأر�صي،  ا�صتخدام 
�صكل  يف  مرتابطة  الب�صري  الن�صاط  نظام  من  اأجزاء 
واملحالت  واملكاتب  وامل�صانع  املدار�ض  فبناء  وثيق. 
املراكز  داخل  وغريها  الرتفيهية  واملرافق  التجارية 
اإلى  احلاجة  من  يقلل  منها  بالقرب  اأو  احل�صرية 
من  وغريه  العمل  بغر�ض  تكرارًا  اأو  بعيدًا  التنقل 
كما  العربية،  املنطقة  اأج��زاء  ولبع�ض  الن�صاطات. 
هي احلال يف دول جمل�ض التعاون اخلليجي، ميزة 
احلوافز  مع  املرتافق  احل�صري  التو�صع  من  فريدة 
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وللمدن  بيئيًا.  و�صليمة  كفاءة  اأكرث  الأمناط  املنا�صبة 
وبغداد،  ودم�صق  القاهرة  مثل  القدمية،  العربية 
املنا�صبة،  احل�صرية  للتو�صعات  حم��دودة  فر�ض 
نوعية  وتدهور  املرورية  االختناقات  اإلى  يوؤدي  ما 
الهواء. باالإ�صافة اإلى ذلك، تقّدم التطورات احلديثة 
من  جمموعة  واملعلومات  االت�صاالت  تكنولوجيا  يف 
كفاءة  زيادة  اأجل  من  للم�صتخدم  احلديثة  اخلدمات 

دراماتيكي  وفر  اإلى  اأدى  ما  الب�صائع،  ونقل  ال�صفر 
دبي  تاك�صي  موؤ�ص�صة  تقّدم  مثاًل،  ال��وق��ود.  يف 
املوقع  با�صتخدام  االأج��رة  �صيارات  خدمات   )DTC(
االأوتوماتيكي لل�صيارة )AVL( ونظام التتبع بناء على 

.)GPS( تكنولوجيا نظام حتديد املواقع العاملي

• دعم اأ�صعار الطاقة	

اأ�صعار  دعم  من  طويل  تاريخ  العربية  الدول  ملعظم 
االأ�صباب  اأحد  هذا  وكان  خمتلفة.  الأ�صباب  الطاقة 
الرئي�صية لعدم كفاءة الطاقة يف معظم االقت�صادات 
ال�صلوك  ت�صجع  املدعومة  الطاقة  فاأ�صعار  العربية. 
جنب  اإلى  جنبًا  يوؤدي،  مما  امل�صرف،  اال�صتهالكي 
على  للطلب  املت�صارع  النمو  اإلى  اأخرى،  عوامل  مع 
الطاقة. وقد بداأت دول عربية مثل االأردن واالإمارات 
الطاقة،  ت�صعري  اأنظمة  اإ�صالح  وم�صر  واملغرب 

وتخطط دول اأخرى للحذو حذوها.

  III.   اأمناط ا�ضتهالك الطاقة

االإجمايل  املحلي  الناجت  ارتفع  و2012،   2005 بني 
يف   4.7 بلغ  مركب  �صنوي  منو  مبعدل  احلقيقي  العربي 
مبعدل  االأولية  الطاقة  ا�صتهالك  ارتفع  حني  يف  املئة، 
�صنويًا، وازداد عدد ال�صكان بن�صبة 2.22  املئة  يف   2.05

يف املئة )اجلدول 1(.

ويختلف ن�صيب الفرد من ا�صتهالك الطاقة كثريًا بني الدول 
فاال�صتهالك  للنفط.  املنتجة  غري  وال��دول  للنفط  املنتجة 
وهو  النفطي،  املكافئ  من  طن   38.6 هو  قطر  يف  الفردي 
العاملي  املتو�صط  �صعف  و20  العربية  الدول  بني  االأعلى 
)1.9 طن من املكافئ النفطي(. ومعدل ا�صتهالك الفرد من 
واجلزائر  وليبيا  اخلليجي  التعاون  جمل�ض  دول  يف  الطاقة 
اأعلى من املتو�صط العاملي، يف حني يقل  الغنية بالنفط هو 

عن املتو�صط العاملي يف بقية الدول العربية )ال�صكل 1(.

معدل النمو 2012*2005200620072008200920102011

ال�صنوي املركب

2,4772,4732,5582,6032,9092,9652,782.142,856.42.05الطاقة االأولية )مليون طن من املكافئ النفطي(

3093173263373443523613602.22ال�صكان )مليون(

1,1611,2451,3151,3631,3861,4561,5081,6024.70الناجت املحلي االإجمايل )بليون دوالر(**

منو الطاقة االأولية، وال�صكان، والناجت املحلي االإجمايل يف املنطقة العربية  اجلدول 1

امل�صدر: »اأوابك«، 2015

ا�صتهالك الفرد من الطاقة )طن من املكافئ النفطي( ال�صكل 1

قطر

البحرين

الإمارات

املتو�صط العربي

الكويت

ال�صعودية

ُعمان

اجلزائر

ليبيا

املتو�صط العاملي

لبنان

الأردن

العراق

م�رص

�صورية

تون�س

جيبوتي

املغرب

اليمن

موريتانيا

ال�صودان

ال�صومال

45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

*بيانات 2012 ل ت�صمل جنوب ال�صودان. تظهر مراجعات الأمم املتحدة حول اآفاق ال�صكان العرب بلغ اأكرث من 370 مليون ن�صمة يف العام 2013. ويف العام 2015، ت�صري التقديرات 

اإىل اأن هذا الرقم هو نحو 392 مليونًا ومن املتوقع اأن ي�صل اإىل نحو 659 مليونًا �صنة 2050 )التغري املتو�صط(.      

**امل�صدر:   الناجت املحلي الإجمايل )احلقيقي بالدولر يف 2005(، البنك الدويل، موؤ�رص التنمية العاملي
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خالل  �سجلت  حيث  ال�سكاين،  النمو  معدالت  بارتفاع  ال�سعودية  تت�سم 
ال�سنوات املا�سية منواً �سنويًا مّطرداً بلغ 2.7 يف املئة، وو�سل اإجمايل عدد 
30 مليون ن�سمة. وت�سري التقديرات الى ا�ستمرار هذا  اإلى نحو  ال�سكان 
االقت�سادية  التنمية  ا�ستمرار  املقبل، يدعمه  العقد  ال�سكاين خالل  النمو 

واالجتماعية التي ت�سهدها اململكة.

وتباعد  اجلغرافية  كالطبيعة  اأخ��رى  وع��وام��ل  ال�سكاين،  النمو  ه��ذا 
التجمعات ال�سكانية، �ساهمت يف زيادة الطلب على و�سائل النقل عمومًا، 
والنقل الربي ب�سكل خا�ص. فبلغ معدل ا�ستهالك قطاع النقل نحو 23 يف 
ع ا�ستمرار  املئة من اال�ستهالك االجمايل للطاقة يف اململكة ال�سعودية. وُيتوقَّ
اتخاذ  عدم  حال  يف  مطرد  ب�سكل  اال�ستهالك  ومنو  املركبات  اأ�سطول  منو 

اإجراءات عملية لرفع كفاءة ا�ستهالك الطاقة واحلد من الهدر غري املربر.

لذلك قام الربنامج ال�سعودي لكفاءة الطاقة، بالتعاون مع اجلهات املعنية، 
النقل  قطاع  يف  الطاقة  ا�ستهالك  كفاءة  م�ستوى  تدين  اأ�سباب  بتحديد 

وقود  اقت�ساد  اأن تدين معدل  الى  وتو�سل  الربي. 
م�ستوى  لتدين  الرئي�سي  ال�سبب  هو  املركبات 
 12 اإنه يقارب  اإذ  كفاءة اال�ستهالك يف هذا القطاع، 
كيلومرتاً لكل ليرت وقود، مقارنة بنحو 13 كيلومرتاً 
لكل  كيلومرتاً  و15  املتحدة،  الواليات  يف  ليرت  لكل 

ليرت يف ال�سني، و18 كيلومرتاً لكل ليرت يف اأوروبا.

قام الفريق املخت�ص يف الربنامج بالعمل منذ عامني 
مع جهات ا�ست�سارية حكومية وغري حكومية، الإعداد 
املركبات  يف  الوقود  اقت�ساد  لتح�سني  فرعية  برامج 

القائمة وامل�ستوردة، �سواء اخلفيفة اأو الثقيلة.

تنفيذها  مت  التي  الفرعية  ال��ربام��ج  و�سملت 
اخلفيفة  املركبات  يف  الوقود  اقت�ساد  لتح�سني 

االأول  كانون  يف  املركبات«  وق��ود  اقت�ساد  »بطاقة  اإ���س��دار  امل�ستوردة 
وهي   ،2014 )اأغ�سط�ص(  اآب  يف  بها  االإل��زام  وبداأ   ،2013 )دي�سمرب( 
اإ�سدار  مت  كما  املركبات.  يف  الطاقة  بكفاءة  امل�ستهلك  تعريف  الى  تهدف 
ال�سطوح  على  والتما�سك  الدوران  مقاومة  ملتطلبات  قيا�سية  موا�سفة 
تطبيق  يبداأ  اأن  على   ،2014 )اأب��ري��ل(  ني�سان  يف  ل��الإط��ارات  الرطبة 
مرحلتها االأولى يف ت�سرين الثاين )نوفمرب( 2015، ومرحلتها الثانية يف 
ت�سرين الثاين )نوفمرب( 2019. وهي تهدف الى حت�سني كفاءة الطاقة 
اإطارات املركبات، كما  يف املركبات اخلفيفة والثقيلة من خالل رفع كفاءة 

حتتوي املوا�سفة على متطلب و�سع بطاقة كفاءة الطاقة لالإطارات.

»املعيار  واجل��ودة  واملقايي�ص  للموا�سفات  ال�سعودية  الهيئة  واأ�سدرت 

ال�سعودي القت�ساد الوقود يف املركبات اخلفيفة« للبدء يف تطبيقه على جميع 
املركبات اخلفيفة امل�ستوردة اعتباراً من كانون الثاين )يناير( 2016. وهو 
ي�ستهدف حت�سني معدل اقت�ساد وقود املركبات يف اململكة بنحو 4 يف املئة 
�سنويًا، لنقله من م�ستواه احلايل عند نحو 12 كيلومرتاً لكل ليرت وقود، اإلى 

م�ستوى يتخطى 19 كيلومرتاً لكل ليرت بحلول �سنة 2025.

عند بدء العمل على اإعداد املعيار يف ت�سرين الثاين )نوفمرب( 2013 متت 
والتوا�سل  ال�سعودية،  يف  املركبات  على  والطلب  العر�ص  طبيعة  مراعاة 
امل�ستمر مع �سركات �سناعة ال�سيارات العاملية عرب تقدمي تقارير اقت�ساد 
التح�سني  حتقق  ب�ساأن  واقرتاحاتها  مبالحظاتها  واالأخذ  مركباتها  وقود 
واملناف�سة  التقني  احلياد  على  املحافظة  مع  املعيار،  م�ستوى  يف  امل�ستمر 

العادلة وتنّوع خيارات املركبات املتاحة للم�ستهلكني.

وقد التزم ما يزيد عن 80 �سركة �سانعة، متثل م�سدر �سناعة اأكرث من 
ال�سعودي  املعيار  بتطبيق  اململكة،  يف  املركبات  مبيعات  من  املئة  يف   99

القت�ساد الوقود يف املركبات اخلفيفة.

جهات  اأرب���ع  م��ن  عمل  منظومة  اإع����داد  ومت 
�سركات  والتزام  املعيار  تطبيق  ملراقبة  حكومية 
ومتابعة  مبتطلباته،  العاملية  ال�سيارات  �سناعة 
وت�سمل  املركبات.  وقود  اقت�ساد  معدل  حت�سني 
التجارة وال�سناعة، والهيئة  هذه اجلهات وزارة 
واجل��ودة،  واملقايي�ص  للموا�سفات  ال�سعودية 
ال�سعودي  واملركز  العامة،  اجلمارك  وم�سلحة 

لكفاءة الطاقة.

)ف��راي��ر(  �شباط  يف  توعوية  حملة  واأطلقت 
2015 حتت �سعار »بكيفك« ملدة اأربعة اأ�سابيع، 
يف  الوقود  اقت�ساد  ببطاقة  امل�ستهلك  لتعريف 

املركبات اخلفيفة، وتغيري �سلوكه يف قيادة املركبة.

ويجري العمل االآن على اإعداد برامج فرعية اأخرى للتقليل من ا�ستهالك 
يف  الوقود  اقت�ساد  وحت�سني  الطرق،  على  املوجودة  للمركبات  الوقود 

ال�ساحنات واحلافالت امل�ستوردة.

عند اكتمال تطبيق جميع الربامج يف قطاع النقل الربي، �سوف يتحقق 
ارتفاع ملحوظ يف كفاءة الطاقة يف هذا القطاع تنتج عنه وفورات كبرية يف 

ا�ستهالك الطاقة.

جملة  »البيئة والتنمية«، العدد 208، متوز )يوليو( 2015.

االقت�ضاد يف الوقود على الطرقات ال�ضعودية
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وتهدد  �صوءًا،  الفقر  وتزيد  امل�صاواة،  عدم  م�صكلة  تفاقم 
ال  الذين  العرب  غالبية  ويعي�ض  االجتماعي.  اال�صتقرار 
النائية  اأو  الريفية  املناطق  يف  الكهرباء  على  يح�صلون 
احلديثة.  الطاقة  خدمات  اإلى  الو�صول  عنها  يغيب  التي 
وميكن اأن ت�صاهم تكنولوجيات الطاقة املتجددة يف تاأمني 
تخفف  وبالتايل  الريف،  لفقراء  املح�صنة  الطاقة  خدمات 
اآثار  من  وتخفف  البيئة،  نوعية  وحت�صن  الفقر،  حدة  من 
الوا�صع النطاق لهذه النظم يواجه  الن�صر  املناخ. لكن  تغري 
عليها  التغلب  يجب  قوية  ومالية  وتقنية  موؤ�ص�صية  عوائق 
من  التخفيف  يف  فعالة  م�صاهمة  اأي  حتقيق  اأج��ل  من 
االأولية  التكاليف  ارتفاع  العوائق  اأكرب  ومن  الفقر.  وطاأة 
الطاقة  بخيارات  مقارنة  املتجددة  الطاقة  لتكنولوجيات 

.)AFED, 2011( التقليدية

العربية  ال��دول  بني  املقارنة  عند  احل��ذر  يتوجب  لذلك 
من  كثريًا  تت�صارك  املنطقة  اأن  رغ��م  فعلى  املختلفة. 
غري  لكنها  والثقافية،  وال�صيا�صية  االجتماعية  اجلوانب 
وم�صتوى  االقت�صادية  الظروف  ناحية  من  اأبدًا  متجان�صة 

التنمية الب�شرية.

ميكن اأن يعزى ارتفاع م�صتوى ا�صتهالك الطاقة يف معظم 
اأمور  بني  من  ا�صتخدامها،  كفاءة  وعدم  العربية  ال��دول 

من  الفرد  ا�صتهالك  يف  نف�صه  التفاوت  مالحظة  ميكن 
الكهرباء يف خمتلف الدول العربية. يبنّي ال�صكل 2 اأنه، يف 
حني يقل متو�صط ا�صتهالك الفرد العربي من الكهرباء عن 
املتو�صط العاملي، يفوق ن�صيب الفرد من ا�صتهالك الكهرباء 
يف دول جمل�ض التعاون اخلليجي وليبيا املتو�صط العاملي. 
الكويت،  يف  الكهرباء  ا�صتهالك  من  الفرد  ن�صيب  ويبلغ 
اأ�صعاف  �صبعة  نحو  العربية،  املنطقة  يف  االأعلى  وهو 
العاملي.  املتو�صط  اأ�صعاف  خم�صة  ونحو  العربي،  املتو�صط 
اإلى  هذا التفاوت الكبري موجود يف خمتلف الدول العربية 
ما  الكهرباء  من  ي�صتهلك  العادي  الكويتي  املواطن  اأن  حد 

ت�صتهلكه 13 اأ�صرة �صودانية من خم�صة اأ�صخا�ض.

الطاقة،  مبوارد  غنية  العربية  الدول  بع�ض  اأن  رغم  وعلى 
على  احل�صول  اإمكانية  عربي  مليون   52 نحو  لدى  فلي�ض 
اليمن  وهي  منوًا  االأقل  البلدان  يف  خ�صو�صًا  الكهرباء، 
وال�صومال  وجيبوتي  القمر  وجزر  وموريتانيا  وال�صودان 
)World Bank, 2010(. ومن دون احل�صول على خدمات 
االقت�صادية  التنمية  فر�ض  تكون  احلديثة،  الطاقة 
على  وعالوة  ب�صدة.  مقيدة  املعي�صة  م�صتويات  وحت�صني 
خدمات  على  احل�صول  يف  ال�صا�صعة  الفوارق  فاإن  ذلك، 
البلدان،  خمتلف  بني  معقولة  باأ�صعار  احلديثة  الطاقة 
الواحد،  البلد  داخل  الريف  و�صكان  احل�صر  �صكان  وبني 
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الطاقة.  اأ�صعار  لدعم  تاريخيًا  ال�صائد  التبني  اإلى  اأخرى، 
باأ�صعار  والكهرباء  الوقود  م  ُيدعرَ املنطقة،  بلدان  معظم  يف 
االإم��داد.  كلفة  من  املئة  يف   50 على  املتو�صط  يف  تزيد 
الكاملة  الكلفة  من  كن�صبة  الطاقة  دعم   2 اجلدول  ويو�صح 
لالإمدادات يف دول عربية خمتارة. ويهدف دعم  الكهرباء 
بامل�صاركة  للمواطنني  ال�صماح  اإلى  النفطية  واملنتجات 
جمل�ض  دول  يف  كما  لبلدانهم،  الطبيعية  املوارد  ثروة  يف 
االأ�صا�صية  الطاقة  خدمات  جعل  اإلى  اأو  اخلليجي،  التعاون 
املوارد  ال�صحيحة  البلدان  يف  خ�صو�صًا  للفقراء،  متاحة 
تعزيز  اإل��ى  االإعانات  هذه  متيل  ذل��ك،  ومع  م�صر.  مثل 
ال�صلوك اال�صتهالكي غري املنا�صب، واإر�صال اإ�صارات خاطئة 
اجلدوى  واإ�صعاف  واملوردين،  امل�صتهلكني  من  كل  اإلى 
التلوث  وتفاقم  امل�صتدامة،  الطاقة  خليارات  االقت�صادية 
متزايدًا  عبئًا  ت�صكل  كما  الدفيئة،  غازات  وانبعاثات  البيئي 
م  �صمِّ الوقود  دعم  اأن  ومع  للحكومات.  املالية  املوارد  على 
يف بع�ض احلاالت بحيث ال يعيق التنمية وح�صول الفقراء 
كفاءة  تعزيز  اأمام  اأ�صا�صيًا  عائقًا  ي�صكل  فهو  الطاقة،  على 
خيارات  اإلى  اال�صتهالك  اأمناط  وحتويل  الطاقة  ا�صتخدام 

اأكرث ا�صتدامة. 

املعروفة  النطاق  الوا�صعة  االإقليمية  اال�صطرابات  و�صعت 
االجتماعية  العدالة  ق�صية  العربي«  »الربيع  با�صم 
فدعم  ال�صيا�صات.  اأعمال  جدول  راأ�ض  على  واالقت�صادية 
اقت�صادية  منفعة  وا�صع  نطاق  على  املعترب  الطاقة، 
املوارد  على  هائل�ة  �صغوط�ًا  فر�ض  اأ�صا�صية،  واجتماعية 
ا�صتدامة  مقو�صًا  املتو�صط،  الدخل  ذات  للحكومات  املالية 
الطاقة  دعم  على  م�صر  اإنفاق  بلغ  مثاًل،  العامة.  ماليتها 
)ما  م�صري  جنيه  بليون   143.7 عند  مذهاًل  م�صتوى 
يقارب 21 بليون دوالر( يف ال�صنة املالية 2014/2013، 
وهو رقم ميثل 19.5 يف املئة من اإجمايل االإنفاق احلكومي. 
قة جتعل من ال�صعب على تلك البلدان  اإن مالية عامة مرهرَ
الطاقة.  قطاع  يف  والتو�صع  التنمية  خطط  يف  اال�صتثمار 
املنطقة  من  وا�صعة  اأجزاء  يف  الكهرباء  اإمدادات  وات�صمت 
بانقطاعات متكررة اأخريًا، فاقمته�ا ثقاف�ة عدم دفع فواتري 
املياه والكهرباء من بع�ض فئات ال�صكان، خ�صو�صًا يف دول 

جمل�ض التعاون اخلليجي.

الدعم  اإ�صالح  عاد  العربي،  الربيع  على  �صنة  مرور  وبعد 
البلدان  من  العديد  اأعمال  جدول  اإلى  للطاقة  املحلي 
العربية امل�صتوردة ال�صافية للنفط، مثل االأردن واملغرب 
للدعم  تدريجيًا  رفعًا  االأردن  قرر   ،2012 ويف  وم�صر. 
رفع  الح��ق  وق��ت  يف  ليتبعه  النفطية،  املنتجات  عن 
املغرب  واأعلن  والكهرباء.  امل�صال  البرتول  غاز  عن  الدعم 
النفطية  للمنتجات  املحلي  للت�صعري  املدى  بعيد  اإ�صالحًا 

املغربية  واحلالة   .2014 واأوائ��ل   2013 اأواخ��ر  بني 
مثرية لالهتمام، الأن املغرب هو واحد من البلدان القليلة 
عن  تتوقف  مل  التي  اأفريقيا  و�صمال  االأو�صط  ال�صرق  يف 
االأ�صعار  ربطت  بل  املحلية،  الوقود  منتجات  اأ�صعار  رفع 
اأعلنت   ،2014 اأ�صا�ض دائم باالأ�صعار العاملية. ويف  على 
النفطية  املنتجات  معظم  على  لالأ�صعار  حادًا  رفعًا  م�صر 

ا�صتهالك الفرد من الكهرباء كيلوواط �صاعة )2012( ال�صكل 2

امل�صدر:   »اأفد«،2011

الدعم كن�صبة مئوية من كلفة اإمداد الوقود )٪(البلد
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بادي بادماناثان

اتفاقية  دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  وقعت   2015 )مار�ص(  اآذار  يف 
اأكوا  �سركة  ي�سم  كون�سورتيوم  مع  عامًا   25 مدتها  الطاقة  ل�سراء 
باور، وهي ع�سو يف املنتدى العربي للبيئة والتنمية )اأفد(، و�سركة 
بقدرة  ال�سم�سية  الكهر�سوئية  املحطة  خالل  من  االإ�سبانية،   TSK

من  الثانية  املرحلة  �شمن  ميغاواط،   200 تبلغ  �سافية  اإنتاجية 
وهو  ال�سم�سية،  للطاقة  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  جممع 
تعرفة  وحددت  االأو�سط.  ال�سرق  يف  املتجددة  للطاقة  جممع  اأكرب 
من  املولدة  املتجددة  الطاقة  لت�سعري  جديداً  عامليًا  موؤ�سراً  العطاء 
�سنتات   5.84 بواقع  عام،  مرفق  نطاق  على  كهر�سوئية  األواح 
اأمريكية للكيلوواط �شاعة ومن دون دعم. املرحلة الثانية مبنية على 
منوذج االإنتاج امل�ستقل للطاقة )IPP( ومن املزمع اأن يبداأ ت�سغيلها 
يحتل  الذي  امل�سروع،  ي�ساعد  و�سوف   .2017 )اأبريل(  ني�سان  يف 
م�ساحة 4.5 كيلومرت مربع، يف حتقيق خف�ص لالنبعاثات الكربونية 

مبقدار 400 األف طن بحلول �سنة 2020.

توجيهات  ي�ستويف  الوطني  ال�سعيد  على  اال�سرتاتيجي  امل�سروع  هذا 
�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�ص دولة االإمارات العربية 
مبادرة  مع  وتتوافق  حمليًا،  املتجددة  الطاقة  الإنتاج  املتحدة، 
ال�سيخ  �سمو  اأطلقها  التي  م�ستدامة«،  لتنمية  االأخ�سر  »االقت�ساد 
جمل�ص  رئي�ص  الدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد 
الوزراء حاكم دبي، جلعل االإمارات رائدة عاملية يف اال�ستدامة وحموراً 
لت�سدير واإعادة ت�سدير املنتجات والتكنولوجيات اخل�سراء. ويعتزم 
امل�سروع تعزيز مكانة دبي كمحور عاملي للتجارة والتمويل وال�سياحة 
واال�ستدامة واالقت�ساد االأخ�سر، وقدوة دولية لتحقيق اأعلى املعايري 

يف كفاءة الطاقة.

املتكاملة  ا�سرتاتيجية دبي  اأي�سًا  الطاقة )PPA( تدعم  اتفاقية �سراء 
بهدف  دبي  للطاقة يف  االأعلى  املجل�ص  التي طورها   ،2030 للطاقة 
تنويع خليط الطاقة يف االإمارة. وبعد ف�ص عطاءات التعرفة يف كانون 
االأول )دي�سمرب( 2014، اأُعلن يف اأواخر كانون الثاين )يناير( اأن دبي 
الطاقة  م�سادر  ح�سة  بزيادة  مرات  ثالث  هدفها  مل�ساعفة  خططت 
املتجددة اإلى 15 يف املئة من خليطها الطاقوي بحلول �سنة 2030، 
اإ�سافة اإلى زيادة هدفها ل�سنة 2020 مبقدار �سبعة اأ�سعاف اإلى 7 
يف املئة. و�سوف ينتج جممع الطاقة ال�سم�سية 3000 ميغاواط من 
الكهرباء عند اكتماله �سنة 2030، و�سيكون من اأكرب م�ساريع اإنتاج 

الطاقة امل�ستقلة يف ال�سوق العاملية للطاقة املتجددة.

ر حمطة كهر�ضوئية �ضم�ضية بقدرة 200 ميغاواط يف دبي: »اأكوا باور« تطوِّ

5.84 �ضنتات لكل كيلوواط �ضاعة حتدد موؤ�ضراً عامليًا جديداً للت�ضعري
العطاء  مقدم  و�سع  باور  اأكوا  تقوده  الذي  الكون�سورتيوم  ُمنح 
اأ�سا�ص  على   ،2015 )يناير(  الثاين  كانون   15 يف  املف�سل 
الكهر�سوئية  الطاقة  ملحط�ات  عامليًا  موؤ�سراً  حددت  ثابتة،  تعرفة 
70 يومًا من  الطاقة خالل  اتفاقية �سراء  ال�سم�سية. و�سكل توقيع 
الرت�سية دلياًل على التزام هيئة كهرباء ومياه دبي والكون�سورتيوم 

الفائز بامل�سروع.

ترتاوح  بن�سبة  عمومًا  االأو�سط  ال�سرق  يف  الطاقة  على  الطلب  يزداد 
بني 7 و8 يف املئة �سنويًا، ما يجعله منا�سبًا كنموذج الأ�سعار ال�سوق. 
لكن منوذج الت�سعري يف �سركة اأكوا باور يرتكز على منظورها البعيد 
املثلى  احللول  تقدمي  يف  امل�سي  الى  يدفعها  ما  لال�ستدامة،  املدى 
للقيمة مقابل املال، التي هي قابلة للتطبيق تقنيًا وجتاريًا لتلبية 
حاجة امل�سرتين اإلى خدمة نوعية وموثوقة خالل كامل مدة اتفاقية 
عائدات  توفري  مع  عامًا،  و25   20 بني  ترتاوح  التي  الطاقة  �سراء 

وافية للم�ستثمرين واملطورين يف القطاع اخلا�ص.

ونظراً اإلى اأن م�ساريع اإنتاج الطاقة امل�ستقلة مُتول تقليديًا مبا ي�سل 
امل�ستثمر  اأو  املطور  امل�سروع، فعلى  املئة من جممل كلفة  80 يف  الى 
من  االأول  الن�سف  خالل  للم�سروع  النقدية  التدفقات  اأن  يعترب  اأن 
املرتتب على  الدين  اأ�سا�سًا خلدمة  تذهب  الطاقة  �سراء  اتفاقية  مدة 
يح�سل  اأن  امل�ستثمر  اأو  املطور  تخّول  املالية  الهياكل  هذه  امل�سروع. 
اتفاقية  مدة  من  االأخري  الن�سف  خالل  امل�ساهمني  حقوق  عائد  على 
منا�سبة  العطاء  تعرفة  بقاء  ي�سمن  اأن  عليه  ولكن  الطاقة.  �سراء 
الأن  خ�سو�سًا  ال�سنني،  هذه  طوال  ال�سوق  يف  ومناف�سة  للزبون 

الزبون ي�سرتي قدرة جديدة بتعرفات اأقل.

على  النهاية  يف  �ساعدت  م�سرتكة  قيمة  خلق  على  باور  اأكوا  تركيز 
توفري التعرفة املذهلة مل�سروع الطاقة امل�ستقل اخلا�ص الإن�ساء حمطة 
كهرباء  لهيئة  تابعة  ميغاواط   200 بقدرة  �سم�سية  كهر�سوئية 
فاإن  التقليدية،  الكبرية  الطاقة  ومياه دبي. وكما هي حال م�ساريع 
الراأ�سمايل، والتمويل،  االإنفاق  الكلفة هو:  االأولويات خلف�ص  ترتيب 
ومن ثم النفقات الت�سغيلية. وجاء تق�سيم التعرفة املتدنية كاالآتي: 
والبقية  للتمويل،  وثلث  املئة،  يف   50 بن�سبة  راأ�سمالية  تكاليف 
للنفقات الت�سغيلية. ومبوجب االنفاق الراأ�سمايل، ا�ستاأثرت االألواح 
40 يف املئة من الكلفة، واملحوالت بني  الكهر�سوئية باأقل قلياًل من 
12 و13 يف املئة، ور�سيد االآالت واالإن�ساءات بالن�سبة املتبقية. ومن 
واأكرثها  الكهر�سوئية  االألواح  اأكفاأ  اختيار  الرئي�سية  النجاح  عوامل 
الرقيق  الغ�ساء  تكنولوجيا  اأ�سا�ص  على  الكلفة  حيث  من  تناف�سية 
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العامل.  ال�سم�سية يف  اأكرب �سركة للطاقة  من �سركة فري�ست �سوالر، 
و�سل�سلة  التطوير  لفريق  املرموق  ال�سجل  جنح  ذلك،  اإلى  واإ�سافة 
مبلغ  باقرا�ص  املمولني  اقناع  يف  ال�سارية  واجلهة  له  التابعة  االإمداد 
يزيد على امل�ستوى العادي، بحيث بات امل�سروع قادراً على حت�سيل 
دين بن�سبة 86 يف املئة، وهذا يزيد كثرياً على العتبة العادية البالغة 
االأ�سهم،  اأرخ�ص من  الدين  اأن  واقع  اإلى  ذلك  وباإ�سافة  املئة.  يف   80

فاإنه �ساعد اأكرث يف تخفي�ص التكاليف.

وم�سغل  م�سارك  ومالك  وم�ستثمر  مطور  هي  باور  اأكوا  �سركة 
ولديها  املحالة،  املياه  واإنتاج  الكهرباء  توليد  حمطات  من  ملجموعة 
اأفريقيا  و�سمال  االأو�سط  ال�سرق  يف  بلدان   10 يف  عمليات  حاليًا 
اال�ستثمارية  قيمتها  وتزيد  اآ�سيا.  �سرق  وجنوب  اأفريقيا  وجنوب 
16.9 جيغاواط من الطاقة  26 بليون دوالر، وميكنها توليد  على 
تنقل  التي  املحالة  املياه  من  يوميًا  مكعب  مرت  مليون   2.5 واإنتاج 
�سراء  عقود  وفق  كربى  و�سناعية  حكومية  مرافق  اإلى  باجلملة 
والقطاع  العام  القطاع  بني  ال�سراكة  مناذج  مبوجب  االأجل،  طويلة 

اخلا�ص واالمتيازات واال�ستعانة مب�سادر م�ستقلة خلدمات املرافق. 
مقراً  تتخذها  التي  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  م�سجلة  وهي 
�سنابل  �سركة  الى  اإ�سافة  �سعودية  تكتالت  ثمانية  ومتلكها  لها، 
العامة  اال�ستثمارات  ل�سندوق  )مملوكة  املبا�سرة  لال�ستثمارات 
وموؤ�س�سة  للتقاعد  العامة  ال�سعودية  واملوؤ�س�سة  ال�سعودية(  يف 

التمويل الدولية )ع�سو يف جمموعة البنك الدويل(.

ت�سعى اأكوا باور اإلى توفري الكهرباء واملياه املحالة على نحو موثوق 
فر�ص  وخلق  املحلي  املحتوى  تعظيم  مع  ممكنة،  كلفة  وباأدنى 
واالقت�سادية  االجتماعية  التنمية  يف  ت�ساهم  وبذلك  حملية،  عمل 
تعمل  وهي  وتخدمها.  فيها  ت�ستثمر  التي  والبلدان  للمجتمعات 
والدقة  التنوع  بقيم  التم�سك  خالل  من  النجاح  لتحقيق  جاهدة 

البالغة والرباعة والعدل والنزاهة يف عملياتها.

بادي بادماناثان، الرئي�س التنفيذي ل�رصكة »اأكوا باور«.
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و�صحاها(.  ع�صية  بني  املئة  يف   70 اإلى  ت�صل  )زيادات 
عملية  الدعم  من  التدريجي  التخل�ض  يكون  اأن  ويرجح 
توقيت  �صاأن  يف  غام�صة  كانت  احلكومة  اأن  رغم  طويلة، 
 El-Katiri, L.,( امل�صتقبل  يف  االأ�صعار  ارتفاع  وطبيعة 
و�صع  ذلك،  اإلى  باالإ�صافة   .)and Fattouh, B., 2015
زمنيًا  جدواًل   2014 يف  الوزراء  جمل�ض  رئي�ض  من  قرار 
تدريجيًا  الكهرباء  تعرفة  لرفع  �صنوات  خم�ض  مدته 

خالل الفرتة 2014 – 2018. 2

االإنتاج  تكاليف  ذو  االأح��ف��وري  ال��وق��ود  توافر  و�صجع 
يف  اال�صتثمار  على  للنفط  املنتجة  ال��دول  املنخف�صة 
املياه  حتلية  مثل  للطاقة،  اال�صتهالك  كثيفة  �صناعات 
ترافقًا  ذلك،  واأدى  االألومنيوم.  و�صهر  والبرتوكيماويات 
ا�صتخدام  كفاءة  و�صعف  القا�صية  املناخية  الظروف  مع 
وُتقا�ض  الدول.  تلك  يف  للطاقة  عالية  كثافة  اإلى  الطاقة، 
الطاقة  ا�صتهالك  اإجمايل  كن�صبة  االأولية  الطاقة  كثافة 
تقي�ض  وهي  للبالد،  االإجمايل  املحلي  الناجت  اإلى  االأولية 

الناجت  من  وحدة  لتوليد  الالزمة  الطاقة  مدخالت  كمية 
الإنتاجية  متثيل  هي  اأخ��رى،  بعبارة  االإجمايل.  املحلي 
ال�صرائية  القوة  تعادل  وباحت�صاب  االقت�صاد.  يف  الطاقة 
)PPP(، ُي�صبط الناجت املحلي االإجمايل ليعك�ض اختالفات 
تكاليف املعي�صة يف البلدان املختلفة. ي�صري ال�صكل 3 اإلى 
خالل  املنطقة  يف  بلغ  االأولية  الطاقة  كثافة  متو�صط  اأن 
للعام  دوالر  لكل  ميغاجول   8.7 من  يقرب  ما   2010
مقارنة  ال�صرائية(  القوة  تعادل  احت�صاب  )بعد   2005
للعام  دوالر  لكل  ميغاجول   7.7 البالغ  العاملي  باملتو�صط 
2005 )بعد احت�صاب تعادل القوة ال�صرائية(، واأن كثافة 
الطاقة يف كل دول جمل�ض التعاون اخلليجي كانت اأعلى 
من املتو�صط العاملي. ومن الوا�صح اأي�صًا اأن �صبع دول فقط 
و2010،   1990 بني  الطاقة  كثافة  يف  حت�صنًا  �صهدت 
والعراق  وموريتانيا  وال�صودان  و�صورية  تون�ض  وهي 
الدرا�صات  من  مزيد  اإج��راء  ويجب  والبحرين.  وم�صر 
يف  حت�صن  اإلى  تعود  التح�صينات  هذه  كانت  اإذا  ما  ملعرفة 
و�صمن  االقت�صاد.  يف  هيكلية  تغيريات  اإلى  اأو  الكفاءة 
املجموعة العربية، تبدو النتائج متباينة على نطاق وا�صع، 
يف  القابعة  وتون�ض  االأعلى  الطرف  يف  الواقع  العراق  من 

الطرف االأدنى على �صعيد كثافة الطاقة.

الوقود  على  كامل  �صبه  �صكل  يف  املنطقة  تعتمد  واإذ 
تقّدم  وفيما  الطاقة،  من  احتياجاتها  لتلبية  االأحفوري 
تزال  ال  الطاقة،  الأ�صع�ار  كبريًا  دعمًا  البلدان  غالبي�ة 
ا�صتهالكًا  االإقليمية  االقت�صادات  اأكثف  اأح��د  املنطقة 
غازات  انبعاثات  زيادة  اإلى  يوؤدي  ما  العامل،  يف  للطاقة 
احل�صري  التو�صع  �صرعة  ومع  بذلك.  املرتبطة  الدفيئة 
نحو  هو  االجتاه  فاإن  االقت�صادي،  والنمو  ال�صكاين  والنمو 

ارتفاع اأكرب يف كثافة الطاقة.

الكربون  انبعاثات  من  عاٍل  م�صتوى  اإلى   4 ال�صكل  ي�صري 
وليبيا،  اخلليجي  التعاون  جمل�ض  دول  يف  الواحد  للفرد 

ويتجاوز امل�صتوى يف قطر ثمانية اأ�صعاف املعدل العاملي.

ال يزال ا�صتهالك الطاقة يف املنطقة خا�صعًا لهيمنة الوقود 
ا�صتهالك  مزيج  على  �صيطرت   ،2013 يف  االأح��ف��وري. 
والغاز  املئة(  يف   47( النفطية  املنتجات  االأولية  الطاقة 
دورًا  املائية  والطاقة  الفحم  واأدى  املئة(،  يف   51( الطبيعي 
 ،5 ال�صكل  من  يالحظ  اأن  ميكن  وكما  املئة(.  يف   1( ثانويًا 
هو  الرئي�صي  واالجتاه   .2005 منذ  كثريًا  الو�صع  يتغري  مل 
اإلى زيادة ا�صتخدام الغاز الطبيعي، مع انخفا�ض ن�صبي يف 
 2005 من  الفرتة  وخالل  االأخ��رى.  امل�صادر  كل  ح�ص�ض 
 2477 من  ال�صنوي  االإقليمي  اال�صتهالك  منا   ،2012 اإلى 
طن،  مليون   2856 اإلى  النفطي  املكافئ  من  طن  مليون 
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تطوير �ضيا�ضة لالقت�ضاد بوقود ال�ضيارات يف االإمارات العربية املتحدة

�سيمون بري�سون

�ساهم قطاع النقل يف 23 يف املئة من انبعاثات ثاين اأوك�سيد الكربون 
الدولية. وقد نتجت ثالثة  الطاقة  2012، وفق وكالة  العاملية عام 
اأرباع هذه االنبعاثات من قطاع الطرق، الذي زادت انبعاثاته بن�سبة 
64 يف املئة منذ العام 1990 ومن املتوقع اأن تت�ساعف تقريبًا بني 
االإمارات  دولة  يف  ذاته  النمط  هذا  ون�سهد  و2050.   2000 عامي 
من  املئة  يف   22 عن  م�سوؤول  الربي  النقل  حيث  املتحدة،  العربية 
غازات  انبعاثات  ترتفع  اأن  املتوقع  ومن  الدفيئة.  غازات  انبعاثات 
الدفيئة الناجتة من قطاع النقل يف االإمارات 3 يف املئة �سنويًا، من 19 
 40 الى   2005 عام  الكربون  اأوك�سيد  ثاين  مكافئ  من  طن  مليون 
مليون طن بحلول �سنة 2030. و�سوف ي�سفر منو القطاع اأي�سًا عن 

زيادة كبرية يف ا�ستهالك االحتياطات النفطية يف البالد.

مثل  م�ساريع  خالل  من  االنبعاثات  لهذه  تت�سدى  االإم��ارات  ب��داأت 
االأولى  املرحلة  اأبوظبي ومرتو دبي. وبداأ ت�سغيل  قطارات االحتاد يف 
اختباري.  اأ�سا�ص  على  الب�سائع  لنقل  االحتاد  قطارات  �سبكة  من 
وباإمكان قطار �سحن واحد نقل حمولة 250 �ساحنة، ما يوؤدي الى 
خف�ص االنبعاثات الكربونية بن�سبة 60 يف املئة عند االكتمال. وينقل 
انخفا�سًا  يحقق  ما  يوميًا،  راكب  مليون  ن�سف  من  اأكرث  دبي  مرتو 
كبرياً يف رحالت ال�سيارات. لكن ال يزال هناك جمال واحد بحاجة الى 
وتنفيذ  تطوير  �ساأن  ومن  ال�سيارات.  بوقود  االقت�ساد  هو  معاجلة 
يقدر  مبا  االنبعاثات  تخفي�ص  ال�سيارات  بوقود  االقت�ساد  �سيا�سات 
يف  �سنويًا  الكربون  اأوك�سيد  ثاين  مكافئ  من  طن  ماليني   10 بنحو 

ال�سوق االإماراتية.

يف  كبرية  حت�سينات  اأن  بالوقود«  لالقت�ساد  العاملية  »املبادرة  توؤكد 
ال�سيارات التقليدية لالقت�ساد بالوقود ميكن اأن حتقق خف�سًا بن�سبة 
50 يف املئة يف ا�ستهالك الوقود لكل كيلومرت بالن�سبة الى ال�سيارات 
2030. وهذا ي�ساهم يف تخفي�ص االنبعاثات  اجلديدة بحلول �سنة 
غالبية  اأن  والواقع  ذاتها.  الفرتة  خالل  جيغاطن   8 بنحو  الكربونية 
جتاريًا  متاحة  ال�سيارات  بوقود  االقت�ساد  حت�سني  تكنولوجيات 
وقليلة الكلفة ومن �ساأنها امل�ساعدة يف خف�ص اال�ستهالك بن�سبة 50 
ال�سعيد  على  اجلديدة  ال�سيارات  الى  بالن�سبة  كيلومرت  لكل  املئة  يف 

العاملي. و�سوف يوفر ال�سائقون اأي�سًا ما يقدر بنحو تريليوين دوالر 
تكاليف  انخفا�ص  من   2025 �سنة  بحلول  دوالر(  بليون   2000(

الوقود، حتى باحت�ساب النفقات اجلديدة على ال�سيارات.

بطاقات  لو�سع  برناجمًا  موؤخراً  ال�سعودية  العربية  اململكة  اعتمدت 
بيانية على ال�سيارات اخلفيفة مبختلف فئاتها حتدد مدى اقت�سادها 
بالوقود  االقت�ساد  متو�سط  معايري  على  مبنيًا  ومعياراً  بالوقود، 
ذاتها  املعايري  واالإمارات  ال�سعودية  حددت  واإذا  املتحدة.  الواليات  يف 
للمركبات، ف�سيكون من االأ�سهل تطوير معيار �سامل لدول جمل�ص 

التعاون اخلليجي من خالل هيئة التقيي�ص ملجل�ص التعاون.

لالقت�ساد  ومعيار  بيانية  بطاقة  تطوير  االإم��ارات  يف  حاليًا  ويجري 
البيئية  الب�سمة  مبادرة  مع  بالتن�سيق  اخلفيفة  لل�سيارات  بالوقود 
االإمارات  جمعية  وجتري  واملياه.  البيئة  وزارة  عليها  ت�سرف  التي 
EWS-( الطبيعة  ل�سون  العاملي  ال�سندوق   - الفطرية  للحياة 
التي  والبيئية  والتقنية  االقت�سادية  لالإمكانيات  درا�سة   )WWF

ميكن اأن يحققها املعيار، لدعم هيئة االإمارات للموا�سفات واملقايي�ص 
وت�ستمل  حمليًا.  ومالئم  العلم  على  مبني  قوي  معيار  تطوير  يف 
جمموعة  مع  وا�ست�سارات  للبيانات  �سامل  حتليل  على  العملية 
وا�سعة من املوؤ�س�سات املحلية، مبا يف ذلك الوزارات املعنية وهيئات 
وال�سركات  والطاقة  البيئة  ووكاالت  والغاز  النفط  و�سركات  النقل 

امل�سنعة لل�سيارات.

وت�سري التقديرات االأولية للدرا�سة اال�ستطالعية اإلى اأن تكنولوجيات 
ا�ستهالك  تخف�ص  اأن  ميكن  اجلديدة  واملحركات  بالوقود  االقت�ساد 
10 ماليني  االإمارات وتقل�ص االنبعاثات الكربونية بواقع  الوقود يف 
طن من مكافئ ثاين اأوك�سيد الكربون �سنويًا. ووفقًا لتحليل اأجري 
يف اإطار »ا�سرتاتيجية النمو االأخ�سر«، فاإن حت�سني االقت�ساد بالوقود 
يف �سيارات الركاب يوفر رابع اأعلى عائد على اال�ستثمار، بواقع 780 
الكربون.  اأوك�سيد  ثاين  مكافئ  من  طن  لكل  دوالراً(   212( درهمًا 
تخفي�ص  وجهود  االأخ�سر  النمو  اأجندة  مع  املعيار  يتما�سى  هكذا 

اال�ستهالك والب�سمة البيئية يف البالد.

د. �صيمون بري�صون، كبري امل�صت�صارين، هيئة البيئة  ـ  اأبوظبي.

وازداد  املئة.  يف   2 من  يقرب  مركب  �صنوي  منو  معدل  مع 
ا�صتهالك كل اأ�صكال الطاقة خالل الفرتة نف�صها.

ويو�صح ال�صكل 6 اال�صته�الك النهائي للطاقة ح�صب القطاع 
اأن  ميكن  وكما  خمتارًا.  عربي�ًا  بل�دًا   13 يف   2009 عام 

ظ من هذا ال�صكل، نال قطاع النقل احل�صة االأكرب من  يالحرَ
املئة.  يف   33 بن�صبة  للطاقة  النهائي  اال�صتهالك  اإجمايل 
النهائي  اال�صته�الك  على  �صيط�رت  الوقود،  نوع  حيث  ومن 
الغاز  يليها  املئة(،  يف   67( النفطية  املنتجات  للطاقة 
فالفحم  املئة(  يف   17( فالكهرباء  املئة(  يف   15( الطبيعي 
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القط�اع  ميثل  الكه�رباء،  ا�صتهالك  ويف  املئة(.  يف   1(
ال�صكني اأكرب جمموعة م�صتهلكة )41 يف املئة( يليه قطاع 

.)AFED, 2013( )ال�صناع�ة )26 يف املئة

كما ُذكر من قبل، تعتمد املنطقة العربية يف �صكل اأ�صا�صي 
على املوارد غري املتجددة )الغاز الطبيعي والنفط(. وهي 
العامل.  يف  مائيًا  اإجهادًا  املناطق  اأكرث  من  واحدة  اأي�صًا 
دول  تعتمد  مثاًل،  واملياه.  الطاقة  بني  وثيق  ارتباط  وثمة 
حمطات  على  كبري  �صكل  يف  اخلليجي  التعاون  جمل�ض 
الزراعية  لالأغرا�ض  املياه  على  الطلب  لتلبية  املياه  حتلية 
ومع  عالية.  طاقوية  ب�صمة  مع  وال�صناعية،  واملنزلية 
�صيكون  االقت�صادي،  النمو  وت�صاعد  ال�صكان  عدد  ارتفاع 
يف  مرافقة  وزيادة  املائية  املوارد  على  متزايد  �صغط  هناك 

الطلب على الطاقة.

املياه  حتلية  قدرة  ن�صف  من  اأكرث  على  املنطقة  وت�صتحوذ 
يف العامل، مت�صدرة العامل يف جمال التحلية. وعلى رغم 
جمموع  من  جدًا  �صغرية  بح�صة  ت�صاهم  املحالة  املياه  اأن 
املئة(،  يف   2 )نحو  العربية  ال��دول  يف  املياه  اإم���دادات 
من  العديد  يف  املياه  اإم��دادات  بكل  تقريبًا  ت�صاهم  لكنها 
اخلليجي.  التعاون  جمل�ض  دول  مثل  العربية  البلدان 
للت�صنيع  نتيجة  االإجمالية  ح�صتها  تنمو  اأن  املتوقع  ومن 
املائية  املوارد  ون�صوب  ال�صكاين  والنمو  التح�صر  وت�صارع 
التقليدية. وملحطات حتلية املياه يف البلدان العربية قدرة 
والقدرة  يوميًا.  مكعب  مرت  مليون   24 تفوق  اإجمالية 
املئة(  يف   81( اخلليج  دول  يف  هي  املياه  لتحلية  االأعلى  امل�صدر: البنك الدويل، 2010
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وم�صر  املئة(  يف   4( وليبيا  املئة(  يف   8.3( واجلزائر 
)1.8 يف املئة(. ومن املتوقع اأن يظل النمو مرتفعًا خالل 
لالأغرا�ض  املياه  على  الطلب  ت�صاعد  لتلبية  املقبل  العقد 
الدخل  ذات  املنطقة  دول  يف  اأ�صا�صًا  و�صيرتكز  املنزلية، 
الإم��داد  اخلليج،  دول  مثل  للطاقة،  امل�صدرة  املرتفع 
من  رئي�صيان  نوعان  وهناك  باملياه.  وال�صناعة  املدن 
يف  وا�صع  نطاق  على  ي�صتخدمان  التحلية  تكنولوجيا 
املراحل  املتعدد  اجلزئي  التبخري  تكنولوجيا  املنطقة: 
للطاقة،  جدًا  اال�صتهالك  كثيفة  عملية  وهي   )MSF(
 Bushnak,( العك�صي  التنا�صح  حمطات  من  قليل  وعدد 

.)A. A., 2010

املياه  ندرة  العاملي  املناخ  تغري  �صيفاقم  ذلك،  على  عالوة 
موارد  على  ال�صغوط  من  مزيدًا  ويفر�ض  املنطقة،  يف 
الطاقة واملياه. ويف حني ينتظر املنطقة جفاف اأكرب وفق 
التوقعات اخلا�صة بنماذج الهيئة احلكومية الدولية املعنية 
الأغرا�ض  املياه  على  الطلب  اأي�صًا  �صيزداد  املناخ،  بتغري 
البيولوجية  للطاقة  اإنتاج  عامل  هي  املياه  والأن  ال��ري. 
املنتجة،  االأرا�صي  م�صاحة  زيادة  على  قدرتها  خالل  من 
واملناخ  والغذاء  والطاقة  املياه  بني  الرتابطات  هذه  ت�صبح 
مهمة للغاية وم�صدر قلق يف املنطقة العربية. لذلك فاإن 
ا�صتخدام املياه واإنتاج الطاقة يف امل�صتقبل يجب اأن يرتبطا 

والتكيف  املناخ  تغري  م�صببات  من  للتخفيف  خطط  مع 
.)AFED, 2013( معه

يف  مو�صح  هو  كما  الطاقة  لكثافة  احلايل  امل�صتوى  ي�صري 
ال�صكل 3 واحل�صة الكبرية لال�صتهالك ال�صكني والتجاري 
كفاءة  م�صتوى  انخفا�ض  اإلى   )5 )ال�صكل  الكهرباء  من 
الطاقة  اإنتاج  اأمناط  كفاءة  وتك�صف  الطاقة.  ا�صتخدام 
للتح�صني.  هائلة  اإمكانات  عن  املنطقة  يف  وا�صتهالكها 
�صواء  العربية،  املنطقة  يف  تنموية  �صرورة  الطاقة  فكفاءة 
بالن�صبة اإلى الدول املنتجة وامل�صدرة للنفط مثل جمموعة 
البلدان  اإلى  بالن�صبة  اأو  اخلليجي  التعاون  جمل�ض  دول 
القوى  وت�صمل  واملغرب.  االأردن  مثل  للنفط  امل�صتوردة 
العبء  من  التخفيف  الطاقة:  كفاءة  حت�صني  اإلى  الدافعة 
املايل لواردات النفط يف البلدان امل�صتوردة للنفط، واحلد 
من الطلب على اال�صتثمار يف الطاقة، وتعزيز اال�صتخدام 
احل�صول  اإمكانية  لتح�صني  املتاحة  لالإمدادات  االأمثل 
االقت�صادية،  التناف�صية  القدرة  وحت�صني  الطاقة،  على 
انبعاثات  من  والتخفيف  املحلي،  التلوث  من  واحل��د 
منتجي  اإلى  بالن�صبة  ذلك،  اإلى  باالإ�صافة  الدفيئة.  غازات 
املوارد  عمر  الطاقة  ا�صتخدام  كفاءة  تزيد  �صوف  النفط، 
للت�صدير  النفط  من  مزيدًا  متيحة  الهيدروكربونية، 

ومقل�صة الب�صمة الكربونية.

ا�صتهالك الطاقة ح�صب القطاعال�صكل 6

RECREEE & Plan Bleu study (2012); AUE (2011)  :امل�صدر
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نايف العبادي

الوزراء عام  بقرار جمل�ص  الطاقة  لكفاءة  ال�سعودي  املركز  اإن�ساء  مت 
2010 الذي ق�سى بتحويل الربنامج الوطني الإدارة وتر�سيد الطاقة 

يف مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الى مركز وطني دائم.

م�سادر  من  الوطنية  الرثوة  على  املحافظة  دعم  اإلى  املركز  يهدف 
تر�سيد  طريق  عن  الوطني،  واالقت�ساد  التنمية  يعزز  مبا  الطاقة 
جماالت:  خم�سة  يف  اأعماله  وترتكز  كفاءتها.  ورفع  الطاقة  ا�ستهالك 
وتطبيق  تطوير  الكفاءة،  ورفع  للرت�سيد  وطني  برنامج  اإعداد 
دعم  الطاقة،  ال�ستهالك  املنظمة  واللوائح  واالأنظمة  ال�سيا�سات 
الوعي  تعزيز  بينها،  والتن�سيق  املعنية  اجلهات  جهود  تكامل 
ا�ستهالك  الرت�سيد ورفع كفاءة  العام يف جمال  االجتماعي والر�سمي 

الطاقة، وامل�ساركة يف تنفيذ بع�ص امل�ساريع الريادية.

كانت اأبرز مهام املركز ا�ستحداث برنامج وطني لكفاءة الطاقة. فتم 
و�سركات  حكومية  جهات  مب�ساركة  الإعداده  فرعية  جلنة  ت�سكيل 
وطنية كربى وعدد كبري من �سركات القطاع اخلا�ص. وذلك بهدف 
رفع كفاءة ا�ستهالك الطاقة يف ثالثة قطاعات رئي�سية هي ال�سناعة 
من  املئة  يف   90 من  اأكرث  ت�ستهلك  التي  واملباين،  الربي  والنقل 
من  القطاعات  هذه  يف  اال�ستهالك  من  واحلد  اململكة،  يف  الطاقة 
العزل  ومواد  املنزلية،  الكهربائية  االأجهزة  موا�سفات  تعديل  خالل 
احلديد  وم�سانع  املركبات،  وقود  وا�ستهالك  واالإ�ساءة،  احلراري، 

والبرتوكيماويات. واالإ�سمنت 

اللجنة  والتقنية  للعلوم  العزيز  عبد  امللك  مدينة  ترتاأ�ص 
ع�سويتها  وت�سم  الطاقة  لكفاءة  ال�سعودي  للمركز  االإدارية 
املياه  وزارة  املعدنية،  والرثوة  البرتول  وزارة  االآتية:  اجلهات 
التجارة  وزارة  والقروية،  البلدية  ال�سوؤون  وزارة  والكهرباء، 
وال�سناعة، وزارة النقل، وزارة املالية، وزارة الثقافة واالإعالم، 
وزارة االإ�سكان، وزارة االقت�ساد والتخطيط، الهيئة ال�سعودية 
الكهرباء  تنظيم  هيئة  واجلودة،  واملقايي�ص  للموا�سفات 

الرئا�سة  وينبع،  للجبيل  امللكية  الهيئة  املزدوج،  واالإنتاج 
لتحلية  العامة  املوؤ�س�سة  البيئة،  وحماية  لالأر�ساد  العامة 
واملتجددة،  الذرية  للطاقة  عبدال�له  امللك  مدينة  املاحلة،  املياه 
النظيفة،  التنمية  الآلية  الوطنية  اللجنة  اجلمارك،  م�سلحة 
لل�سناعات  ال�سعودية  ال�سركة  ال�سعودية،  اأرامكو  �سركة 
اإلى  اإ�سافة  للكهرباء،  ال�سعودية  ال�سركة  )�سابك(،  االأ�سا�سية 

ممثلني للقطاع اخلا�ص.

اللجنة االإدارية للمركز

املركز ال�ضعودي لكفاءة الطاقة:

 تر�ضيد اال�ضتهالك ورفع الكفاءة
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 التوعية برت�ضيد اال�ضتهالك ورفع الكفاءة

الوعي  لن�سر  مبادرات  بعدة  الطاقة  لكفاءة  ال�سعودي  املركز  قام 
خالل  من  وذلك  كفاءتها.  ورفع  الطاقة  ا�ستهالك  تر�سيد  جمال  يف 
املرحلة  لطالب  وحما�سرات  وور�ص،  ومعار�ص،  توعوية،  حمالت 
مفهوم  وغر�ص  اإعالنية،  ومل�سقات  كتيبات  واإ�سدار  اجلامعية، 
من  املدار�ص  طالب  لدى  الطاقة  ا�ستهالك  كفاءة  ورفع  الرت�سيد 
اجلهات  مع  والتوا�سل  وفنية،  وريا�سية  ثقافية  ن�ساطات  خالل 

احلكومية وغري احلكومية يف هذه املجاالت.

امل�ستهلك  ا�ستهدفت  التجارية  املجمعات  يف  توعية  حمالت  نظمت 
يف  الطاقة  ا�ستهالك  كفاءة  رفع  على  وتركزت  ال�سكني  القطاع  يف 

الطاقة،  عن  ر�سائل  ت�سمنت  معار�ص  و�سملت  املنزلية.  االأجهزة 
االأمثل  اال�ستخدام  جديد،  مكيف  القتناء  الالزمة  اخلطوات 
للمكيفات وغ�ساالت املالب�ص والثالجات واملجمدات واأنظمة االإنارة، 
اال�ستهالك،  كفاءة  حت�سني  يف  ودوره  املنازل  يف  احلراري  العزل 

التعريف ببطاقة كفاءة الطاقة لالأجهزة الكهربائية املنزلية.

احلكومية  وغري  احلكومية  اجلهات  ملوظفي  التوعية  حمالت  اأما 
املركز  واأجرى  للموظفني.  االإلكرتوين  الربيد  طريق  عن  فتمت 
والتجارية  احلكومية  املن�ساآت  من  عدد  يف  الطاقة  تدقيق  درا�سات 
اال�ستهالك فيها. وذلك من  الرت�سيد ورفع كفاءة  واملكتبية، بهدف 
تقنيًا  الطاقة  لتوفري  املمكنة  الفر�ص  جميع  وتقييم  حتديد  خالل 
ا�شتهالك  واأمناط  لبيانات  تف�شيلية  مراجعة  عر  واقت�شاديًا، 
الطاقة يف كل من�ساأة، اإ�سافة الى اإجراء القيا�سات الالزمة للمعدات 
واملعلومات،  البيانات  هذه  وحتليل  للطاقة،  امل�ستهلكة  الرئي�سية 
باأقل  الطاقة  يف  وفورات  لتحقيق  واحللول  التو�سيات  وتقدمي 

كلفة.

بناء القدرات الوطنية

جماالت  يف  وفني  اإداري  تدريب  برامج  و�سع  على  املركز  يعمل 
ر�سمية  اختبارات  واإجراء  كفاءتها  ورفع  الطاقة  ا�ستهالك  تر�سيد 

لتاأهيل مديري الطاقة.

ت�ستهدف هذه الربامج املعتمدة من الهيئة ال�سعودية للمهند�سني 
قطاعات خمتلفة، كقطاع املباين، بهدف منح املهند�سني والفنيني 
الطاقة  ا�ستهالك  و�سع  لتقييم  الالزمة  والعملية  النظرية  املعرفة 
الطاقة  كفاءة  تقنيات  على  التعرف  خالل  من  وذلك  املباين.  يف 
وتدريب  املباين،  يف  ا�ستخدامها  كفاءة  لتعزيز  الالزمة  واالأدوات 
اقت�سادياتها،  ومبادئ  الطاقة  اإدارة  اأ�سا�سيات  على  امل�ساركني 
والتعرف  ب�سكل عملي،  الطاقة  تدقيق  واإدارة  ف�ساًل عن تخطيط 
على فر�ص الرت�سيد املمكنة يف االأنظمة امل�ستهلكة للطاقة يف املباين.

التعريف  بهدف  تدريبية  برامج  اإعداد  يتم  ال�سناعي،  القطاع  ويف 
االأنظمة  يف  الطاقة  ا�ستهالك  كفاءة  ورفع  تر�سيد  فر�ص  على 
وتدريب  واالقت�سادية،  التقنية  الناحية  من  وتقييمها  ال�سناعية 
والتعريف  وتدقيقها،  الطاقة  اإدارة  اأ�سا�سيات  على  امل�ساركني 
االأنظمة  الطاقة يف  الى فر�ص تر�سيد  اإ�سافة  اقت�سادياتها،  مببادئ 
نظم  على  والتعرف  واالأفران،  والغاليات  واملحركات  الكهربائية 

.ISO50001  اإدارة الطاقة طبقًا للموا�سفة  القيا�سية

د. نايف العبادي، املدير العام، املركز ال�صعودي لكفاءة الطاقة، »كفاءة«. 
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IV. �ضيا�ضات لتح�ضني كفاءة الطاقة

حت�صني  حلفز  ال�صوق  ومبادرات  ال�صيا�صات  تدابري  ت�صمل 
كفاءة ا�صتخدام الطاقة ما ياأتي:

 

و�صيا�صاتية  تنظيمية  اأدوات  ا���ص��ت��خ��دام   .1
االأ���ص��ع��ار  )م��ث��ل  ال��ط��اق��ة  ك��ف��اءة  اإل���ى  لالنتقال 

من  واالإع���ف���اء  ال�صريبية،  واحل��واف��ز  وال��دع��م، 
 ر���ص��وم اال���ص��ت��رياد، وال��ق��وان��ني، وامل��ع��اي��ري(.

عانت  وقد  لل�صعر.  ح�صا�ض  الطاقة  على  الطلب  اإن 
معظم الدول العربية من تاريخ طويل يف دعم اأ�صعار 
الطاقة ب�صكل كبري. وهذا اأ�صعف اجلدوى االقت�صادية 
يف  و�صاعد  املتجددة،  والطاقة  الطاقة  كفاءة  مل�صاريع 

حالة نظام كفاءة الطاقة للمباين اجلدول 3

نوع النظاماإلزامي

توجيهيتنفيذ العزل احلراري للمباين )1999(البحرين              

م�صر

خمتلطقانون كفاءة الطاقة للمباين التجارية   (2006)                                                              

خمتلطقانون كفاءة الطاقة للمباين ال�صكنية  (2003)                                                             

االأردن

توجيهيقانون العزل احلراري  (1998)                                                                       

توجيهيقانون البناء واحلفاظ على الطاقة يف املباين  (2010)                                                          

توجيهيقانون الطاقة ال�صم�صية يف املباين  (2012)          

توجيهيقانون املمار�صة لإلزامية احلفاظ بالطاقة يف املباين   رقم R-6  (2014)   الكويت                

خمتلطالنظام احلراري للبناء يف املغرب )اإلزامي من ت�رصين الثاين/ نوفمرب , 2015                          املغرب

خمتلطالقاانون ال�صعودي لكفاءة ا�صتخدام الطاقة يف املباين )2007(ال�صعودية

توجيهيقانون العزل احلراري يف املباين )2006(، نافذ منذ  2009                �صورية                  

تون�س

خمتلطموا�صفات كفاءة الطاقة  يف مباين املكاتب (2008) 

خمتلطموا�صفات كفاءة الطاقة يف املباين ال�صكنية  (2009) 

 االإمارات العربية

املتحدة  ـ  دبي

اأنظمة املباين اخل�رصاء وموا�صفاتها (2011)  

اأنظمة املوا�صفات التقنية لنظم العزل احلراري  (2003) 

طوعي

الأنظمة احلرارية للمباين اجلديدة )1997(اجلزائر               

املوا�صفات املرجعية لكفاءة الطاقة يف املباين  )2012(العراق                   

قانون لكفاءة الطاقة يف املباينلبنان             

احلد الأدنى ملوا�صفات اأداء كفاءة الطاقة يف امل�صت�صفيات والفنادقتون�س               

قيد االإعداد

املوا�صفات التقنية للمكونات الفعالة يف  املبايناملغرب

RECREEE, 2015  :امل�صدر
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ديبتي ماهاجان ميتال  

االإ�ساءة  منتجات  على  للرقابة  االإماراتي  املعياري  النظام  اأ�سبح 
الداخلية نافذ املفعول يف االأول من كانون الثاين )يناير( 2014. 
اأُن�سئت  التي  البيئية«،  الب�سمة  ومت تطويره من خالل »مبادرة 
عام 2006 الإجراء اأبحاث حول الب�سمة البيئية العالية لالإمارات 

ومن ثم تن�سيق اجلهود لتقلي�ص هذه الب�سمة.

بالطاقة  املقت�سدة  االإ�س�اءة  ا�ستعمال  اأن  االأبح�اث  اأظهرت 
اأكرب  ثاين  يحقق  �سوف  االإم��ارات  يف  ال�سكني  القطاع  �سمن 
معاجلة  وجت��ري  التربيد.  بعد  الطاقة  يف  حمتملة  وف��ورات 
م�ستوى  وعلى  اأبوظبي  يف  اأخرى  م�ساريع  خالل  من  التربيد 
البيئية  الب�سمة  مبادرة  تركز  باأن  القرار  اُتخذ  لذلك  احتادي، 

االإ�ساءة. نظام  على 

ياأتي تنفيذ نظام االإ�ساءة هذا يف �سالح كل من البيئة واالقت�ساد، 
ويجعل االإمدادات متما�سية مع اأف�سل املمار�سات الدولية.

لال�ستعمال  الكفوءة  غري  االإ�ساءة  م�سابيح  تبديل  �ساأن  ومن 
 340 يعادل  مبا  البالد  يف  الطاقة  ا�ستهالك  تخفي�ص  الداخلي 
ا�شتخدام  عدم  نظريًا  يعادل  وه��ذا  �شنويًا.  ميغاواط   500  �
اأ�سهر  �ستة  ملدة  االإمارات  يف  بالغاز  حمطة طاقة متو�سطة تعمل 
عن  الكهرباء  ا�ستهالك  يف  االنخفا�ص  هذا  ي�سفر  و�سوف  �سنويًا. 
تغري  يف  ت�ساهم  )التي  الكربون  اأوك�سيد  ثاين  انبعاثات  انخفا�ص 
املناخ العاملي( وانبعاثات ملوثات الهواء مثل اجل�سيمات الدقيقة 
م�ساكل  تفاقم  )التي  النيرتوجني  واأكا�سيد  الكربيت  واأكا�سيد 

اأمرا�ص اجلهاز التنف�سي(. �سحية مثل 

الإب��دال  االأول��ي��ة  الكلفة  ُت�سرتد  �سوف  اقت�سادي،  منظور  من 
خالل  من  فقط  �سنة   1.1 خالل  الكفوءة  غري  االإ�ساءة  م�سابيح 
االأ�سر  بني  التوفري  تقا�سم  و�سيتم  الكهرباء.  ا�ستهالك  تخفي�ص 

واحلكومة اعتماداً على ن�سبة الكهرباء املفوترة واملدعومة.

البيئي  التوفري  كثرياً  تتعدى  هذا  االإ���س��اءة  نظام  فوائد  لكن 
خالل  من  ميكننا،  كيف  يو�سح  وهو  املبا�سر.  واالقت�سادي 
النمو  ف�سم  يف  ال��ب��دء  ال��ق��وي��ة،  وال��ق��ي��ادة  الفعال  ال��ت��ع��اون 
وا�ستهالك  االنبعاثات  تزايد  اجتاه  عن  وال�سكاين  االقت�سادي 

النفايات. واإنتاج  املوارد 

من املتوقع اأن يرتفع عدد �سكان اأبوظبي بحلول �سنة 2030 اإلى 

الو�سع  ا�ستمر  اذا  العدد احلايل. وهذا يعني،  اأ�سعاف  نحو ثالثة 
اأ�سعاف يف انبعاثات  القائم من دون تدخل، ازدياداً مبقدار ثالثة 
املياه،  مثل  موارد  وا�ستهالك  الهواء،  وملوثات  الدفيئة  غازات 
ال�سيناريو عواقب �سلبية كبرية  النفايات. و�ستكون لهذا  وتوليد 
على البيئة و�سحة االن�سان، كما �ستكون له يف النهاية ردود فعل 

االقت�ساد. �سلبية على 

اأ�سحاب  اإرادة  يعك�ص  فهو  يحتذى.  مثااًل  االإ�ساءة  نظام  ي�سكل 
مزايا  ويو�سح  منا�سبة،  اإج��راءات  باتخاذ  االإم��ارات  يف  امل�سلحة 
ويوفر  ال�سيا�سات،  �سنع  يف  العلم  على  املبني  التعاوين  النهج 
ميكن  كيف  النجاح  هذا  ويبني  االآخ��رون.  به  يقتدي  منوذجًا 
حتقيق الف�سم بني النمو االقت�سادي ومنو االنبعاثات الكربونية 
ي�ستمر  النجاح  هذا  خلفية  وعلى  والبيئة.  االقت�ساد  يفيد  مبا 

تنفيذ ا�سرتاتيجية النمو االأخ�سر يف االإمارات بزخم متزايد.

د. ديبتي ماهاجان ميتال، مديرة م�رصوع  مبادرة الب�صمة البيئية يف جمعية 

الإمارات للحياة الفطرية وال�صندوق العاملي ل�صون الطبيعة.

النظام املعياري لالإ�ضاءة يف االإمارات

المصادر

لدى دولة ا�مارات العربية 
المتحدة إحدى أعلى 

البصمات البيئية بالنسبة 
للفرد في العالم. هذا 

يعني بأننا نهدرالكثير من 
الموارد  مثل الطاقة، والمياه، 

والسلع. وإذا استمر الوضع 
بهذه الطريقة، سوف نحتاج إلى 

ما يعادل أربع كواكب ونصف 
لتوفيراحتياجاتنا.

WWF جهاز الشؤون التنفيذية، هيئة الطاقة العالمية، الصندوق العالمي لصون الطبيعة ،EWS-WWF جمعية ا�مارات للحياة الفطرية بالتعاون مع الصندوق العالمي لصون الطبيعة ،ESMA هيئة ا�مارات للمواصفات والمقاييس

يعد النظام ا�ماراتي للرقابة على منتجات ا�ضاءة خطوة مهمة اتخذتها مبادرة البصمة البيئية لدولة ا�مارات العربية 
 ،(EAD) هيئة البيئة- أبوظبي ،(MoEW) المتحدة، والتي تجمع شراكة بين القطاعين العام والخاص وتضم وزارة البيئة والمياه

جمعية ا�مارات للحياة الفطرية بالتعاون مع الصندوق العالمي الطبيعة (EWS-WWF)، شبكة البصمة العالمية (GFN)،  وهيئة 
ا�مارات للمواصفات والمقاييس (ESMA) وتهدف المبادرة للعمل على وضع توصيات السياسة العامة القائمة على بحوث 

علمية للمساعدة في خفض انبعاثات الكربون في الدولة وخفض البصمة البيئية الفردية.

 www.esma.gov.ae و www.ewswwf.ae لمعرفة المزيد عن تفضل بزيارة

اعتبار� من منتصف عام 2014

سيستبعد النظام ا�ماراتي للرقابة جميع منتجات ا�نارة التي ال تحظى بمستوى أداء فعال وجودة عالية، وسيضمن تزويد اºسواق بالمنتجات التي تلبي متطلبات النظام والتي 
تشمل كفاءة استهالك الطاقة وأداء المنتج، والموادالكيماوية الخطرة، والتخلص اÀمن من منتجات ا�ضاءة. (هناك استثناءات ل¾ضاءة المتخصصة: مثل تلك الموجودة في 

المستشفيات والمختبرات).

كيفية عمل نظام الرقابة على منتجات ا�ضاءة؟

سيتم تزويد الدولة بالمصابيح ذات الكفاءة العالية التالية:
تقدم المصابيح ذات 

الجودة العالية والموفرة 
للطاقة مجموعة واسعة 

من اºلوان ودرجات ا�ضاءة 
لتناسب جميع الحاجات 

واºذواق

من البصمة البيئية في الدولة تأتي من 
الكربون، وخفض استهالك الطاقة 
يعني كمية أقل من ثاني أكسيد 
الكربون المنبعثة إلى الغالف الجوي

من الكهرباء المستهلكة 
عالميا تأتي من ا�نارة

من البصمة البيئية 
في الدولة تأتي من 
القطاع المنزلي

يمكن للدولة أن توفر 

216 
مليون درهم

452
مليون درهم

التوفير المادي لقطاع السكن من 
فواتير الكهرباء

التوفير المادي للجهات 
الحكومية من حيث خفض 

كلفة ا�عانات

668 مليون 
2,315 درهم إماراتي سنوي�

درهم إماراتي سنوي�

ستوفر الفيال الواحدة متوسطة 
الحجم في دبي ما يعادل

إزالة 

165,000 مركبة 
Éعن الطرقات سنوي 

ما
يعادل

خفض  كبير من  انبعاثات الكربون 
ما يقارب

ما هي فوائد النظام؟

عدم استخدام إحدى محطات توليد 
الطاقة بالغاز من الحجم المتوسط في 

الدولة لمدة 

 6 أشهر

ما
يعادل

سيخفض النظام ا�ضاءة استهالك 
الدولة للطاقة سنويا بقدر

 500940,000 ميغاواط 
طن/سنويا

الثنائيات الباعثة للضوء 

ذات كفاءة عالية وتدوم أطول 
بكثير من معظم المصابيح

أكثر كفاءة بكثير من المصابيح 
المتوهجة

مصابيح الفلورية الفلورسنت المدمجة 

أكثر كفاءة من 
المصابيح 

المتوهجة

المصابيح الهالوجينية 

ماذا يعني
بالنسبة لك؟

النظام
 ا�ماراتي
للرقابة
على
منتجات
ا�ضاءة

لماذا نظام الرقابة على منتجات ا�ضاءة؟

إن استخدام إضاءة ذات كفاءة 
استهالك عالية هو خطوة 

فعالة
لتخفيض استهالك الطاقة
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وانبعاثات  الطاقة  من  الفرد  ا�صتهالك  معدل  ارتفاع 
الطبيعية،  امل��وارد  ا�صتنفاد  و�صّرع  الدفيئة،  غ��ازات 
وفاقم تدهور االأداء االقت�صادي الكلي. وُيعتربرَ اإ�صالح 
كفاءة  لتح�صني  االأهمية  بالغ  اأم��رًا  الطاقة  اأ�صعار 
الطاقة وتعزيز تكنولوجيات الطاقة املتجددة. وللدول 
االأ�صعار،  اإ�صالح  يف  خمتلفة  خربات  املختلفة  العربية 
اأداة  يكون  اأن  والف�ص�ل  النجاح  ق�ص�ض  لتبادل  وميكن 

تعليمي�ة جيدة للتعاون العربي  �  العربي.

لالأداء  االأدنى  احلد  معايري  و�صع  اإلى  احلاجة  وتربز 
�صوء  يف  املنطقة،  يف  الكهربائية  لالأجهزة  الطاقوي 
ي�صل  عما  م�صوؤول  الهواء  فتكييف  احلار.  مناخها 
ال�صنوي  اال�صتهالك  ذروة  من  املئة  يف   70 اإل��ى 
مع  اخلليجي،  التعاون  جمل�ض  دول  يف  للكهرباء 
اأ�صعاف  ثالثة  التربيد  على  الطلب  زي��ادة  توقع 
مثل  العربية  الدول  بع�ض  وبادرت   .2030 بحلول 
ال�صعودية واجلزائر وم�صر و�صورية وتون�ض اإلى و�صع 
برامج لقوانني ومعايري تتعلق بكفاءة طاقة االأجهزة 
املنطقة  بلدان  ن�صف  من  اأكرث  واعتمد  الكهربائية. 
ما  يف   )MEPS( الطاقة  لكفاءة  االأدنى  احلد  معايري 
الهواء  ملكيفات  ومعظمها  املنزلية،  االأجهزة  يخ�ض 
ذلك،  ومع  اإيجابي.  تطور  بالتاأكيد  وهذا  والثالجات، 
املعايري  هذه  اإنفاذ  عدم  يف  الرئي�صية  امل�صكلة  تبقى 

.)RECREEE, 2015(

ا�صتخدام  كفاءة  لتح�صني  اإيجابي  تطور  اآخر  وكان 
كفاءة  حترتم  بناء  قوانني  تطوير  املنطقة  يف  الطاقة 
الطاقة  لكفاءة  االإلزامية  القواعد  قت  ُطبِّ ولو  الطاقة. 
يوؤدي  اأن  ذلك  �صاأن  فمن  �صحيح،  ب�صكل  املباين  يف 
الطاقة.  على  الطلب  يف  ملحوظ  تخفي�ض  اإل��ى 
القواعد  من   13 اأ�صل  من   ،RECREEE ل�  ووفقًا 
االإلزامية لكفاءة الطاقة يف املباين يف املنطقة، �صبع 
وت�صمل  خمتلطة.  والباقية  اإلزامية  هي  فقط  قواعد 
متطلبات  البناء  يف  الطاقة  لكفاءة  املختلطة  االأنظمة 
الأجزاء  اأو  الكامل  للمبنى  الطاقة  الأداء  االأدنى  احلد 
يف  الطاقة  لكفاءة  حمددة  ومتطلبات  منه،  معينة 
عنا�صر معينة للبناء. وتربز قطر يف املنطقة، بعدما 
لتعزيز  تقدما  االأك��رث  التنظيمي  االإط��ار  اعتمدت 
ويف   .)3 )اجل��دول  البناء  قطاع  يف  الطاقة  كفاءة 
اال�صتدامة  لتقييم  العاملي  النظام  اعُتِمد   ،2012
القطري  النظام  با�صم  �صابقًا  )امل��ع��روف   GSAS
اأول  هو   GSAS ونظام   .)QSAS اال�صتدامة  لتقييم 
ظروف  لينا�صب  د  ُيعتمرَ اخل�صراء  للمباين  معيار 
عمرانية  بيئة  خلق  بهدف  وذلك  االأو�صط،  ال�صرق 

االأدن��ى  احلد  اإل��ى  البيئي  االأث��ر  تقليل  على  حتمل 
.)RECREEE, 2015(

ا�صتخدام  كفاءة  لتعزيز  االقت�صادية  احلوافز  ت�صمل 
اال�صتثمار  اأو  الطاقة  تدقيق  دعم  مثل  تدابري  الطاقة 
املعدات  يف  اال�صتثمار  ت�صجيع  اإلى  تهدف  وهي  فيها. 
احلد  طريق  عن  للطاقة  امل��وف��رة  والتكنولوجيات 
بع�ض  اأي�صًا  م  وُت�صتخدرَ اال�صتثمارية.  الكلفة  من 
اأو  ال�صريبية  االإع��ف��اءات  مثل  ال�صريبية  التدابري 
االأولية  التكاليف  لتقليل  اجلمركية  الر�صوم  تخفي�ض 
املغرب  مثل  العربية  الدول  من  ولعدد  للم�صتهلك. 
وتون�ض ولبنان جتارب يف تاأمني احلوافز االقت�صادية، 

ميكن اأن تكون مفيدة للدول العربية االأخرى.

كفاءة  يف  اخلا�ض  القطاع  وموارد  ا�صتثمارات  جذب   .2
العام  القطاعني  ب��ني  ال�صراكات  )م��ث��اًل  الطاقة 
واخلا�ض، واآليات التمويل اخلا�صة(. عمومًا، ي�صجع 
الوطني  امل�صتوى  على  اال�صتثمار  مناخ  حت�صني 
ا�صتثمارات القطاع اخلا�ض يف م�صاريع كفاءة الطاقة. 
واخلا�ض  العام  القطاعني  بني  لل�صراكات  وميكن 
لتعزيز  فعالة  و�صيلة  تكون  اأن  الطاقة  كفاءة  لتمويل 
تطبيق  ويعتمد  الطاقة.  كفاءة  يف  اال�صتثمارات 
واخلا�ض  العام  القطاعني  بني  ال�صراكات  هيكلية 
اخل�صائ�ض،  من  عدد  على  الطاقة  كفاءة  لتمويل 
الت�صريعي  واالإط��ار  الوطني،  ال�صياق  ذلك  يف  مبا 
خدمات  لتقدمي  القائمة  التحتية  والبنية  والتنظيمي، 
 .)IEA, 2011( الطاقة، ون�صج ال�صوق املالية التجارية
يف  املالية  االأ�صواق  �صعيد  على  باملزيد  القيام  ويجب 

الدول العربية لو�صع خطط متويل لكفاءة الطاقة.

الطاقوي  التخطيط  يف  ال��ط��اق��ة  ك��ف��اءة  دم��ج   .3
واالقت�صادي والبيئي )مثاًل، التخطيط االأقل كلفة، 
وما  املتجددة،  الطاقة  وموارد  الطلب،  جانب  واإدارة 
اإلى ذلك(. والأن املرافق يف البلدان العربية مملوكة 
االأولى  املراحل  يف  معظمها  يزال  ال  غالبًا،  للدولة 
وبرامج  الطلب  جانب  اإدارة  وتنفيذ  تطوير  من 
الكهرباء  م�صتهلكو  وُيعتربرَ  الطاقة.  ا�صتخدام  كفاءة 
ال�صكني  القطاعني  مثل  املنطقة،  يف  الرئي�صيون 
التي  الكفاءة  لربامج  جيدة  اأه��داف��ًا  والتجاري، 

املرافق. تقدمها 

التي ت�صهل  ال�صاملة  الن�صاطات  اإلى ذلك، ت�صمل  باالإ�صافة 
حت�صني كفاءة ا�صتخدام الطاقة على امل�صتويات الوطنية ما 

ياأتي:
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املراجع

زي���ادة ال��وع��ي ب��ك��ف��اءة ا���ص��ت��خ��دام ال��ط��اق��ة لدى   .1
لدى  الوعي  زي��ادة  ذل��ك  وي�صمل  املعنيني.  جميع 
حول  وامل�صتثمرين  املايل  والقطاع  اخلا�ض  القطاع 
الطاقة. ا�صتخدام  كفاءة  تتيحها  التي   الفر�ض 

الرئي�صية  امل��وؤ���ص�����ص��ات  يف  ال���ق���درات  ب��ن��اء   .2
اخل��دم��ات،  وم��ق��دم��و  التنظيمية،  )ال��وك��االت 
واملوؤ�ص�صات  التمويل،  وموؤ�ص�صات  وال�صناعة، 
يت�صمن: وه���ذا  ذل����ك(.  اإل���ى  وم���ا   البحثية، 

• بن�اء  القدرات املوؤ�ص�صية ملراكز االبتكار والتكيف 	
 التكنولوجيني.

• تنمية القدرات من اأجل اإن�صاء نظام منا�صب لردم 	
ال�صيا�صات. ور�صم  العلمي  البحث  بني   الفجوة 

• الن�صر 	 بهدف  املعرفة  الإدارة  املالئمة  نظم  طوير 
وطنيًا. امل�صتفادة  والدرو�ض  للخربات   املنهجي 

• يف 	 امل�صاري�ع  بتموي�ل  اخلا�صة  املهارات  بناء 
املوؤ�ص�صات احلكومية ويف القطاع املايل.

•  بناء قدرات املجتمعات املحلية لرفع الوعي العام.	

• التعليم 	 الأنظمة  املخ�ص�صة  امل�صاعدة  تعزيز 
الطاقة  ا�صتخدام  بكفاءة  لالهتمام  الوطنية 
والثالثية. والثانوية  االبتدائية  املراحل   يف 

كفاءة  ح��ول  املعرفة  الإدارة  متكامل  نظام  تطوير   .3
حول  املعلومات  تدفق  لت�صهيل  الطاقة،  ا�صتخدام 

كفاءة الطاقة يف كل مفا�صل االقت�صاد.
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دعم الطاقة يف العامل العربي

ملحق خا�ص

لورا  الكتريي وب�سام فتوح

اأ�سعار الطاقة دوراً رئي�سيًا يف االرتفاع املزمن ال�ستهالكها  اأدى تدين 
اإقليميًا، وهو دور اأكرب حتى من عوامل مثل النمو االقت�سادي والنمو 
اأربعة  من  اأكرث  الطاقة  على  االإقليمي  الطلب  ارتفاع  ومع  ال�سكاين. 
االأو�سط  ال�سرق  منطقة  تعترب  �سنة،   30 من  اأقل  خالل  اأ�سعاف 
و�سمال اأفريقيا حاليًا من اأ�سواق الطاقة االأ�سرع منواً يف العامل. وتقدر 
وكالة الطاقة الدولية اأن املنطقة �ست�سبح ثاين اأهم قوة دافعة لنمو 
اآ�سيا خالل الفرتة املمتدة حتى �سنة  الطلب العاملي على الطاقة بعد 

.2040

بوترية  ا�ستخدامها  كثافة  رفع  يف  اأي�ساً  الطاقة  اأ�سعار  تدين  و�ساهم 
يف  معاك�سة  اجتاهات  مقابل  )يف  العربية  االقت�سادات  يف  جداً  عالية 
اإلى  حاجة  هناك  اأن  يعني  وهذا  تقريبًا(.  العامل  من  اآخر  مكان  كل 
يف  اآخر  مكان  اأي  من  االقت�سادي  الناجت  من  وحدة  لكل  اأكرب  طاقة 
االقت�شادي حول  الن�شاط  تركيز  الأن  ذلك جزئيًا  العامل. وقد ح�شل 
العربية  البلدان  معظم  يف  للطاقة  اال�ستهالك  الكثيفة  ال�سناعات 
اقت�سادية  قطاعات  عن  اال�ستثمارات  من  كثرياً  ل  حوَّ للنفط  املنتجة 
اأي�سًا  بديلة. لكن ارتفاع كثافة الطاقة يف االقت�سادات العربية �سببه 
اإنعدام  اإلى حد كبري  املنطقة، يفاقمه  الطاقة يف  ا�ستعمال  عدم كفاءة 
اأجرتها  احلوافز ال�سعرية مل�ستخدمي الطاقة. وتظهر درا�سة حديثة 
ABB تقارن معدالت كفاءة الطاقة يف توليد الكهرباء يف عدد  �سركة 
مثل  للطاقة  املنتجة  العربية  البلدان  اأن  العامل،  حول  البلدان  من 
االإمارات وليبيا وال�سعودية هي من البلدان االأقل كفاءة يف الطاقة من 
حيث التوليد املحلي للكهرباء. ولعل من املده�ص الأول وهلة اأن كثرياً 
االأردن  ال�سافية للطاقة، مبا يف ذلك  امل�ستوردة  العربية  البلدان  من 
ولبنان واملغرب، لي�ست اأف�سل حااًل بكثري من البلدان املنتجة للنفط 
والغاز من حيث كفاءة الطاقة، نتيجة عقود من �سيا�سات الت�سعري 
منتجة  جماورة  بلدان  �سيا�سات  كبري  حد  الى  بعت  اتَّ التي  املحلية 

للنفط والغاز.

املحلي  اخلليط  تركيبة  على  اأي�سًا  املنخف�سة  الطاقة  اأ�سعار  اأثرت 
للطاقة يف البلدان العربية. تاريخياً، مل تواجه هذه البلدان التحديات 
ال�سمالية،  واأمريكا  اأوروب��ا  يف  م�ستهلكة  بلدان  واجهتها  التي  ذاتها 
لتنويع خليطها الطاقوي املحلي بعيداً عن الوقود االأحفوري )الأ�سباب 
تتعلق باالأمن الطاقوي املحلي(. لكنها قد تكون اأغفلت اإلى حد كبري 
االإمكانات االقت�سادية لبدائل الطاقة، مثل امل�سادر املتجددة والطاقة 
يف  االأحفوري  الوقود  اأ�سعار  اأدنى  بع�ص  لديها  توافرت  اإذ  النووية، 
على  العربية  االقت�سادات  اعتماد  ي�ستمر  لذلك،  ونتيجة  العامل. 
املئة  يف   95 بلغت  ج��داً  مرتفعة  بن�سبة  الطبيعي  والغاز  النفط 

يف  اأخرى  منطقة  اأي  من  اأكرث  اأي  املحلية،  الطاقوية  احتياجاتها  من 
العامل. هذا االفتقار اإلى التنوع يف م�سادر الطاقة املحلية جعل كثرياً 
من البلدان العربية امل�ستوردة للطاقة عر�سة لدورات اأ�سعار ال�سلع 

االأ�سا�سية وارتفاع اأ�سعار النفط والغاز الطبيعي يف ال�سوق العاملية.

ي�سكل دعم الطاقة عبئًا ماليًا كبرياً على البلدان العربية. ومع ارتفاع 
اأ�سعار النفط والغاز الطبيعي يف ال�سوق العاملية منذ مطلع العقد االأول 
من القرن احلادي والع�سرين، ُترجم االرتفاع املوازي يف الطلب املحلي 
اإلى منو �سريع لالإنفاق املايل على دعم الطاقة يف بلدان م�ستوردة مثل 
االأخري  االنخفا�ص  ترك  وقد  ولبنان.  و�سورية  واالأردن  املغرب وم�سر 
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يف اأ�سعار النفط ارتياحاً لدى هذه البلدان امل�ستوردة، لكنه قد يكون 
تفر�ص  وال  النفط.  اأ�سعار  م�سار  غمو�ص  اإلى  نظراً  موقتًا،  ارتياحًا 
غالبية البلدان العربية املنتجة للنفط والغاز �سرائب على مواطنيها، 
موارد  ت�سدير  عائدات  على  جداً  كبري  حد  اإلى  التمويل  يف  وتعتمد 
 60 نحو  بني  االعتماد  هذا  م�ستوى  ويرتاوح  القيمة.  والغاز  النفط 
يف املئة من اإجمايل عائدات احلكومة يف قطر واأكرث من 90 يف املئة يف 
بلدان مثل ليبيا والعراق والكويت وال�سعودية. ويعمل هذا النموذج 
لكن  الهيدروكربونات.  من  كافية  �سادرات  توافرت  طاملا  الت�سغيلي 
القائم  الو�سع  �سيناريو  مبوجب  اأنه،  من  حذرت  الدرا�سات  بع�ص 
تنجح  وال  قوية  وبوترية  با�ستمرار  املحلي  الطلب  يتزايد  )حيث 
حكومات بلدان جمل�ص التعاون اخلليجي يف تنويع اقت�ساداتها(، قد 
تتاآكل القدرة على الت�سدير، ما يوؤدي اإلى انهيار قاعدة عائدات هذه 

يزيد  ف�سوف  النفط،  �سعر  االأخري يف  االنخفا�ص  ا�ستمر  واإذا  البلدان. 
احلاجة امللحة اإلى تعديل االإنفاق واإ�سالح دعم اأ�سعار الطاقة.

يتوا�سل الدفاع عن دعم اأ�سعار الطاقة يف البلدان العربية بحجة االأمان 
االإجتماعي و�سمان احل�سول على الطاقة. لكن هذا الدعم غري من�سف 
اإلى حد كبري، الأنه يعود بالنفع يف معظمه على امل�ستخدمني الكبار، اأي 
املرتفعة  اإلى  املتو�سطة  واالأ�سر  للطاقة  اال�ستهالك  الكثيفة  ال�سناعات 
لتمويل  امل��وارد  يحرر  اأن  الطاقة  دعم  ا�ستبعاد  �ساأن  ومن  الدخل. 
حت�سينات يف ال�سحة العامة والتعليم والبنية التحتية، اأو ي�سمح بداًل 
من ذلك بتخفي�سات �سريبية لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة. و�سوف 
ي�ستفيد من هذه التدابري جميع اأفراد املجتمع، وتوفر عائدات اجتماعية 
الطاقة.  با�ستهالك  املقيدة  املواطنني  اإفادة  من  اأعلى كثرياً  واقت�سادية 
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مع  باملقارنة  جداً  عال  العربية  البلدان  بع�ص  يف  الطاقة  دعم  حجم  اإن 
على  احلكومة  اإنفاق  اإجمايل  �ساوى  م�سر،  يف  االأخرى.  االإنفاق  اأ�سكال 
دعم الطاقة عام 2008 جمموع اإنفاقها على ال�سحة والتعليم، وكذلك 
كان دعم الوقود يف االأردن قبل اإ�سالح اأ�سعار الوقود عام 2008. ويف 
 34 اأكرث من   2008 الوقود يف ميزانية  االنفاق على دعم  بلغ  اليمن، 
اأي اأكرث من �سعف ون�سف �سعف  اإنفاق احلكومة،  يف املئة من اإجمايل 

اإنفاقها على التعليم وال�سحة معًا.

 اإ�ضالح اأ�ضعار الطاقة يف البلدان العربية امل�ضتوردة

 للنفط والغاز

اأن دعم الطاقة ميثل طريقة توزيع غري كفوءة وارتدادية،  على رغم 
دقيقة  و�سيا�سية  اقت�سادية  مهمة  هي  اإلغاءه  اأو  تخفي�سه  ف��اإن 
يف  ذلك،  و�سبب  ال�سيا�سية.  واالإرادة  املهارة  من  كبرياً  قدراً  تتطلب 
غياب برامج تعوي�سية مالئمة، اأن زيادة اأ�سعار الطاقة بعد االإ�سالح 
توؤثر على املداخيل احلقيقية وتوؤدي اإلى تراجع يف الرفاهية املنزلية. 
مبا�سرة  به  ال�سعور  فيمكن  االأ�سر  على  الطاقة  دعم  اإزال��ة  اأثر  اأما 
منزيل(،  ووقود  )كهرباء  امل�ستهلكة  الطاقة  اأ�سعار  ارتفاع  خالل  من 
ا�ستهالكية  �سلع  اأ�سعار  ارتفاع  خالل  من  مبا�سر  غري  نحو  وعلى 
وهذه  اإلخ(.  غذاء،  )نقل،  و�سيط  كُمدخل  الطاقة  ت�ستخدم  اأخرى 
اإ�سكالية لي�ص للجماعات املنخف�سة الدخل فح�سب حيث يوؤدي عدم 
للفئة  اأي�سًا  بل  غالبًا،  الفقر  حدة  ازدياد  اإلى  االأ�سعار  ارتفاعات  جلم 
املنطقة  يف  متزايد  ب�سكل  �سيا�سيًا  املتحركة  الطموحة  املتو�سطة 
تناف�سية  اأي�سًا على  الطاقة  اأ�سعار  اإ�سالح  يوؤثر  اأن  العربية. وميكن 
لكبار  خا�سة  قلق  م�سدر  ي�سكل  ما  املحلية،  وال�سركات  ال�سناعات 
وخ�سو�سًا  املحلية،  �سناعاتهم  ُبنيت  الذين  والغاز،  النفط  منتجي 

البرتوكيماويات، على امليزة التناف�سية للطاقة املنخف�سة الكلفة.

البلدان  هذه  اأبقى  عنيف  �سعبي  فعل  رد  اإثارة  من  اخلوف  اأن  كما 
عن  النا�سئة  اال�سطرابات  من  كبري  ب�سكل  تتاأثر  مل  التي  العربية، 
الربيع العربي، حذرة من اإ�سالح اأ�سعار الطاقة. ففي العام 2011، 
وقد  الدويل  النقد  ل�سندوق  مدين  )كالهما  واالأردن  املغرب  تراجع 
با�سرا يف اأواخر العقد االأول من القرن احلادي والع�سرين اإ�سالحات 
االإ�سالحات  من  مزيد  عن  املحلية(  الطاقة  دعم  لتخفي�ص  موقتة 
واندالع  وم�سر  تون�ص  يف  ال�سابقني  بالرئي�سني  االإطاحة  اأثر  على 
بعد  لكن  املنطقة.  يف  اأخرى  كثرية  اأجزاء  يف  �سيا�سي  احتجاج  حركة 
املحلية  االأ�سعار  دعم  اإ�سالح  عاد  العربي،  الربيع  على  عام  م�سي 
الدول  خ�سو�سًا  كثرية،  اإقليمية  حكومات  اأعمال  جدول  اإلى  للطاقة 
االأردن  اأج��رى  وقد  الطبيعي.  والغاز  للنفط  ال�سافية  امل�ستوردة 
كانت  والطاقة،  للغذاء  املحلية  االأ�سع�ار  الإ�سالح  متعددة  حماوالت 
االأخرية عام 2008 قبل الربيع العربي، لكن اأي�سًا يف ت�سرين الثاين 

)نوفمرب( 2012.

جزئيًا   - االأردن  يف  الوقود  واردات  فاتورة  يف  ال�سريع  االرتفاع  و�ساهم 
�سوقها  الإمداد  تكافح  التي  م�سر  من  الغاز  واردات  النخفا�ص  كنتيجة 
اإجمايل  من  املئة  يف   40 بلغ  للطاقة  »�ساروخي«  دعم  يف   - املحلية 
كبح  اإلى  االأردنية  احلكومة  ا�سطرت  النهاية،  ويف  احلكومي.  االإنفاق 
الوقود، كجزء من  اأ�سعار  اإلى حد كبري، مبا يف ذلك دعم  العام  االإنفاق 
ترتيب احتياطي مع �سندوق النقد الدويل بقيمة 2.05 بليون دوالر، 
االقت�شادية  ال�شغوط  من  النهو�ض  على  اململكة  م�شاعدة  اأهدافه  من 
املرتبطة بالتدفق الكثيف لالجئني ال�سوريني ب�سبب االأزمة ال�سيا�سية 
)نوفمرب(  الثاين  ت�سرين  يف  احلكومة  واأ�سدرت  املجاورة.  �سورية  يف 
2012 قراراً برفع الدعم تدريجيًا عن اأ�سعار جميع املنتجات البرتولية، 
امل�سال والكهرباء. وجاء  البرتول  اأ�سعار غاز  الدعم عن  تاله الحقًا رفع 
رد  لكن  ال�سارع.  ويف  الربملان  يف  كبرية  معار�سة  وواج��ه  موؤملاً  القرار 
وا�سلت  فقد  االأولية.  االحتجاجات  احتواء  يف  فعال  اأنه  اأثبت  احلكومة 
عملية االإ�سالح بهدوء معو�سة االأ�سر االأردنية الفقرية مبدفوعات نقدية 
اأكدت  و�سحافية،  تلفزيونية  مقابالت  �سل�سلة  مع  بالتزامن  مبا�سرة 

على احلاجة اإلى تخفي�ص عبء الدعم واإال واجه البلد كارثة واإفال�سًا.

واأعلن املغرب عن اإ�سالح بعيد املدى لالأ�سعار املحلية للمنتجات البرتولية 
بني اأواخر 2013 واأوائل 2014، بعد اأن واجه فاتورة مت�ساعدة لدعم 
اأ�سعار الطاقة كانت، بحلول منت�سف 2012، غري متنا�سقة مع اأي اإنفاق 
القليلة  العربية  البلدان  من  فهو  لالهتمام،  مثرية  املغرب  وحالة  اآخر. 
التي مل ترفع االأ�سعار املحلية مل�ستقات الوقود فح�سب، بل ربطتها على 
اأ�سا�ص دائم باالأ�سعار العاملية. ومت االإبقاء على دعم �سغري حمدد م�سبقًا 
للمنتجات النفطية، بحيث حتدد اأ�سعار ال�سوق �سعوداً اأو هبوطًا ال�سعر 
وزارة  قبل  من  �سهريًا  مرتني  االأ�سعار  وتعدل  للم�ستهلكني.  النهائي 

ال�سوؤون العامة واحلكامة، مبعزل عن وزارتي الطاقة والكهرباء.

واجهت  )اإذ  االإ�سالح  جهود  على  عنيف  �سيا�سي  فعل  رد  الأي  وجتنبًا 
احلكومة احتجاجات �سعبية حا�سدة خالل ثمانينات القرن الع�سرين 
املغرب  نفذ  االأ�سا�سية(،  الغذائية  امل��واد  اأ�سعار  رفع  حاولت  عندما 
االإ�سالح.  عملية  ملرافقة  االإعداد  وجيدة  �ساملة  توا�سل  ا�سرتاتيجية 
ومقاالت  عامة  واإذاع��ي��ة  تلفزيونية  مناق�سات  على  ذل��ك  وا�ستمل 
�سحافية واإعالنات ومناظرات، �سرحت بتفا�سيل �سهلة الفهم االأ�سباب 
االقت�سادية الإ�سالح االأ�سعار، وخطوات االإ�سالح املختلفة، و�سبب ربط 
وفوائد  منتظم،  ب�سكل  فيه  النظر  يعاد  دويل  اأ�سعار  مبوؤ�سر  االأ�سعار 
املال  من  مزيد  توافر  ذلك  يف  )مبا  ككل  للمجتمع  املتعددة  االإ�سالح 
لال�ستثمار يف جماالت اأخرى(. وطماأنت احلكومة ال�سكان اأي�سًا ب�سدد 
اأُبقي عليها: فاأ�سعار الكهرباء، وهي فعاًل من بني االأعلى  الفوائد التي 
اإقليميًا، بقيت يف البداية من دون تغيري ومل ترفع حتى متوز )يوليو( 
من  كجزء  االأ�سعار(  مقاي�سة  نظام  بدء  من  �سنة  نحو  )بعد   2014
اإعادة هيكلة املكتب الوطني للكهرباء )ONE(. اأما غاز البرتول امل�سال، 
املغربية،  املنازل  يف  والتدفئة  للطبخ  كوقود  اأ�سا�سًا  ي�ستعمل  الذي 
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فيبقى مدعومًا ب�سكل كبري. هكذا، انخف�ست فاتورة الدعم االإجمالية يف 
املغرب )مبا يف ذلك دعم املواد الغذائية( التي بلغت الذروة عام 2012 
3.9 يف  6.6 يف املئة من الناجت املحلي االإجمايل، الى نحو  حني �سكلت 

املئة من الناجت املحلي االإجمايل عام 2013.

بكل  جريئة  الطاقة  اأ�سعار  ال�سالح  االأخ��رية  اجلهود  كانت  م�سر،  ويف 
ما  البالد،  يف  ال�سيا�سي  اال�ستقرار  عدم  �سوء  يف  خ�سو�سًا  املقايي�ص، 
يك�شف مدى ال�شغوط املالية واخليارات املحدودة التي تواجهها احلكومة 
امل�سرية. وقد �سربت هذه االرتفاعات يف االأ�سعار توقعات املحللني، فعلى 
رغم اأنها حادة جداً، مل ت�سفر عن احتجاجات وا�سطرابات مدنية كربى. 
االإ�سالحية  التدابري  اأُعلنت  فقد  التوقيت.  اإلى  ال�سبب  من  جزء  ويعود 
ال�سي�سي  الرئي�ص  تويل  �سهدت  التي  القومية  احلما�سة  من  موجة  بعد 
اأن  كما  امل�سلمني.  االإخ��وان  ملواجهة  قاعدته  من  قوي  بدعم  ال�سلطة، 
منهجية  اأقل  كانت  واإن  احلكومة،  اعتمدتها  التي  التوا�سل  ا�سرتاتيجية 
بلدان  يف  االإ�سالحية  للجهود  امل�ساحبة  اال�سرتاتيجيات  من  كبري  ب�سكل 
الى ت�سحية م�سرتكة،  اإلى حّد ما. ودعت احلكومة  اأخرى، كانت فعالة 
اإلى  اإ�سافة  الطاقة،  بدعم  املرتبط  امل�ساواة  عدم  على  ال�سوء  و�سلطت 
اأهمية حترير املوارد املالية من اأجل تاأمني خدمات اأ�سا�سية مثل ال�سحة 
ارتفاع  اأثر  لتخفيف  التدابري  بع�ص  اأي�سًا  احلكومة  واعتمدت  والتعليم. 
اأ�سعار الطاقة على الفئات االأكرث �سعفًا يف املجتمع، وذلك على �سبيل املثال 
من خالل جتميد اأ�سعار اخلبز والرز وال�سكر وال�ساي والطحني والزيت، 
وتو�سيع نظام دعم املواد الغذائية مع تخفي�ص اأ�سعار منتجات اإ�سافية 
مثل اللحوم والدجاج. وجتنبت احلكومة اأي�سًا زيادة �سعر غاز البرتول 

امل�سال، الذي ت�ستعمله االأ�سر املنخف�سة الدخل على نطاق وا�سع.

امل�ضدرة العربية  البلدان  يف  الطاقة  اأ�ضعار   ا�ضالح 

للنفط والغاز

وامل�سدرة  املنتجة  العربية  البلدان  بداأت  امل�ستوردة،  البلدان  يف  كما 
ال�سافية للنفط والغاز مواءمة اأ�سعار الطاقة املحلية لت�سبح اأقرب اإلى 
املا�سية  القليلة  ال�سنوات  �سهدت  وقد  الفعلية.  االقت�سادية  التكاليف 
تكاثر املبادرات والت�سريحات العامة التي ت�سري اإلى اأن البلدان املنتجة 
لالأ�سعار.  اأكرث �سمولية  اإ�سالحات  النهاية  يف  والغاز قد جتري  للنفط 
وت�سري دالئل العام املا�سي حتديداً اإلى اأن بيئة االأ�سعار املنخف�سة ن�سبيًا 
للوقود عملت فعاًل ل�سالح البلدان العربية املنتجة للنفط والغاز التي 

بداأت تعدل االأ�سعار.

وقد اأعلن وزير النفط والغاز يف ُعمان حممد الرحمي يف ت�سرين الثاين 
هدراً  �سبب  والكهرباء  البرتولية  املنتجات  دعم  اأن   2013 )نوفمرب( 
اإلى زيادة يف  هائاًل للموارد يف بلدان جمل�ص التعاون اخللي،جي ودعا 
اأ�سعار املنتجات اال�ستهالكية. وكانت هناك اإ�سارات اإلى اأن اإنفاق ُعمان 
على دعم الوقود والكهرباء �سيبلغ 4.4 بليون دوالر عام 2014 )نحو 

13 يف املئة من اجمايل امليزانية(، ما يعادل العجز املتو�سع يف ميزانية 
ال�سحة  على  االإنفاق  خم�س�سات  على  ويزيد  املالية،  لل�سنة  البالد 

وال�سمان االجتماعي وخدمات الرعاية االجتماعية معًا.

�سهيل  االإماراتي  الطاقة  وزير  اأعلن   2014 )يناير(  الثاين  كانون  ويف 
املزروعي وجوب كبح اال�ستهالك املنزيل يف االإمارات، ما ي�ستلزم تخفي�ص 

الدعم.

يف   50 بن�سبة  الطبيعي  للغاز  ال�سناعية  التعرفات  البحرين  ورفعت 
املئة يف كانون الثاين )يناير( 2012، اأعقبتها زيادة منف�سلة يف اأ�سعار 
وقطر  االإم��ارات  ورفعت   .2013 )اأكتوبر(  االأول  ت�سرين  يف  الكهرباء 
اأ�سعار البنزين والديزل يف 2010 و2011. ويف متوز )يوليو( 2015، 
خطت االإمارات خطوة اأبعد برفع القيود كليًا عن اأ�سعار الوقود، رابطة 
االأ�سعار بداًل من ذلك مبعدل �سعر الكلفة العاملي بحيث تعدلها وزارة 
اإيجابيًا من و�سائل  الطاقة �سهريًا. ولقيت اخلطوة االإ�سالحية �سدى 
االإعالم فركزت على الفوائد التي يجنيها اقت�ساد البالد يف املدى البعيد، 
ال�سري.  وانخفا�ص يف زحمة  بالوقود  اأكرب لالقت�ساد  ذلك حوافز  مبا يف 
وبذلك ا�ستفادت االإمارات، كما يف حاالت حديثة اأخرى الإ�سالح االأ�سعار 
من التحركات االأخرية الأ�سعار م�ستقات الوقود يف االأ�سواق العاملية، فقد 

انخف�ست اأ�سعار الديزل قلياًل باملقارنة مع تعرفات ما قبل االإ�سالح.

االإمارة  اأبوظبي  وكانت  الكهرباء،  تعرفات  اأي�سًا  االإمارات  دولة  رفعت 
االأخرية التي تفعل ذلك يف كانون الثاين )يناير( 2015، مقتدية باإمارة 
دبي حيث اأ�سعار الكهرباء اأعلى باملقارنة مع بقية بلدان اخلليج. وقد 
وهي   ،2010 عام  االأخرية  للمرة  الكهرباء  اأ�سعار  ال�سعودية  عدلت 
للنقل  اأكرب  و�سبكات  ال�سيارات  النبعاثات  ت�سدداً  اأكرث  ملعايري  تخطط 
العام على املدى املتو�سط. ولئن تكن مبادرات االأ�سعار االأخرية يف كثري 
ت�سهدها بع�ص  التي  الزيادات  اأ�سغر نطاقًا من  البلدان اخلليجية  من 
البلدان العربية امل�ستوردة للطاقة مثل االأردن واملغرب، فهي ت�سري اإلى 
اأن معاجلة النتائج غري املق�سودة الأ�سعار الطاقة املتدنية مل تعد خارج 
املزيد  كان  اإذا  ما  املقبلة  ال�سنوات  العام. و�سوف تظهر  االأعمال  جدول 
من اإ�سالحات االأ�سعار، مقرونًا بزيادة الكفاءة عرب �سل�سلة قيم الطاقة 
املديني  على  للطاقة  ا�ستهالكها  منو  كبح  يف  ي�ساعد  البلدان،  هذه  يف 
الطاقوية  مواردها  حفظ  يف  اأي�سًا  ي�ساعدها  ما  والطويل،  املتو�سط 

القيمة لالأجيال القادمة.

لدرا�صات  اأك�صفورد  معهد  مدير  فتوح  ب�صام  د.  باحثة.  زميلة  الكتريي  لورا 

الطاقة. هذه املقتطفات اأعدها املوؤلفان بناًء على درا�صة حديثة لهما:

El-Katiri, L. and Fattouh, B. “A Brief Political Economy of Energy 
Subsidies in the Middle East and North Africa”, OIES Research 
Paper, MEP 11, Oxford Institute for Energy Studies, February 
2015  [afed.me/1U9fM4L].
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اأنفقت الدول العربية باليني الدولرات على البنية التحتية لإمدادات املياه )حمطات حتلية املياه، حمطات املعاجلة، ال�سدود، حفر الآبار( 
لتوفري الإمدادات املائية، لكنها مل تعِط الهتمام الكايف لكفاءة ا�ستخدام املياه املتاحة اأو تدويرها اأو اإعادة ا�ستخدامها. والواقع اأن نهج الرتكيز 
اال�ستهالك  اأمناط  من  العديد  ظهور  اإلى  اأدى  كما  البلدان،  من  كثري  يف  واملالية  املادية  حدوده  اأق�سى  اإلى  و�سل  االإمدادات«  »تاأمني  على 

واالإنتاج غري امل�ستدامة. وباتت كفاءة ا�ستخدام املياه يف جانبي العر�ض والطلب عمومًا منخف�سة جدًا يف كثري من الدول العربية.

يف جانب العر�ض، قد ي�سل الت�سرب من ال�سبكات البلدية اإلى اأكرث من 40 يف املئة. واإعادة التدوير يف البلدان العربية تكاد ل تذكر، يف حني 
اأن معدالت اإعادة ا�ستخدام مياه ال�سرف املعاجلة هي يف حدها االأدنى. ويف جانب الطلب، ي�سنف اال�ستهالك الفردي للمياه يف القطاع 
املنزيل يف العديد من البلدان بني اأعلى املعدالت يف العامل. اأما القطاع الزراعي، الذي ي�ستهلك يف املتو�سط نحو 85 يف املئة من اجمايل 
املياه امل�ستخدمة يف املنطقة، فتغلب عليه ممار�سات الري غري الكفوءة )ميار�ض الري بالغمر يف 80 يف املئة من املناطق املروية( ما يوؤدي 
اإلى فقدان اأكرث من ن�سف كميات مياه الري. كذلك هي احلال يف القطاع ال�سناعي حيث ت�سيع املمار�سات امل�سرفة يف املياه مع جهود ال تذكر 

لإعادة التدوير.

لتعزيز ا�ستدامة نظام اإدارة املياه، هناك حاجة ملحة اإلى حت�سني كفاءة املياه عن طريق تقليل اال�ستخدام املهدر يف كل القطاعات امل�ستهلكة. 
التكاليف  باأقل  اإمداداتها  على  احلفاظ  اأجل  من  املياه،  ا�ستخدام  كفاءة  حت�سني  على  الرتكيز  العربية  للدول  جدًا  ال�سروري  من  اأ�سبح  لقد 
واملخاطر وحتقيق اأق�سى قدر من االإنتاجية لكل مرت مكعب من املياه امل�ستهلكة. اإن حتقيق اأمناط م�ستدامة ال�ستهالك املياه واإنتاجها يف 

الدول العربية �سيتطلب ا�ستخدام اأدوات التغيري االقت�سادي والت�سريعي واالجتماعي.
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I.  مقدمة

ال�ستهالك  ا�ستدامة  ملفهوم  املعروفة  التف�سريات  جتمع 
اأنها  معنى  على  تعددها،  من  بالرغم   ،)SCP( واالإنتاج1 
تفي املوارد الطبيعية باالحتياجات االأ�سا�سية من اخلدمات 
تقليل  اأهمية  وعلى  اأف�سل،  حياة  تكفل  التي  واملنتجات 
والنبعاثات  ال�سامة  واملواد  الطبيعية  املوارد  ا�ستخدام 
تعر�ض  معه  ينتفي  ممكن،  حد  اأدنى  اإلى  وامللوثات 
احتياجات االأجيال القادمة للخطر. وف�ساًل عن ذلك، من 
املدى  على  االأدنى  احلد  اإلى  التخفي�ض  هذا  ميتد  اأن  املهم 
الزمني لفرتة حياة اخلدمة اأو املنتج، واأن يراعى عند تنفيذه 
الطلب  وجانب  االإنتاج،  ال�ستدامة  توخيًا  العر�ض  جانب 
م�سوؤولية  يتحمل  واأن  اال�ستهالك،  ا�ستدامة  على  حر�سًا 
املعنية  االأطراف  كل  واالإنتاج  اال�ستهالك  ا�ستدامة  حتقيق 

بهذا ال�ساأن.

واإذا مت تطبيق مثل هذه املفاهيم يف جمال املياه، فمعناه اأن 
الطبيعي،  بامل�سدر  اإ�سرار  عليه  يرتتب  اأال  يجب  املاء  اإنتاج 
�سواء كان �سطحيًا اأو جوفيًا. ويف حالة ا�ستخدام التحلية، 
يجب اأن يتم اإنتاج املياه مع اال�ستخدام االأدنى ملوارد الطاقة 
يتم  اأن  ويجب  التحلية.  ملحطات  البيئية  االأ�سرار  وباأقل 
الكفاءة  درجات  باأعلى  باملياه  امل�ستخدمني  خمتلف  اإمداد 
من  درجة  باأعلى  املياه  ا�ستخدام  يتم  واأن  الفواقد،  واأقل 
الكفاءة وبال هدر، واأن يتم اإعادة  تدوير املياه اإلى اأق�سى حد 

ممكن قبل اأن ت�سرف من موقع اال�ستخدام كمياه عادمة. 
وباالإ�سافة اإلى ذلك، ولتطبيق مبداأ وفكر دورة احلياة، يجب 
جتميع اأكرب كميات ممكنة من املياه العادمة، واإخ�ساعها 
للمعاجلة ال�سحيحة، واإعادة ا�ستخدامها للحد من اإمكانية 

تلويثها للبيئة املحيطة.

بعبارة اأخرى، فاإن مفهوم ا�ستدامة ا�ستهالك املياه واإنتاجها 
ي�ستهدف يف املقام االأول ف�سل النمو االقت�سادي عن تدهور 
البيئة، من خالل زيادة كفاءة ا�ستخدام املياه )يف عمليات 
االإنتاج واالإمداد واال�ستخدام والتدوير واإعادة اال�ستخدام( 
الإبقاء كثافة الطاقة واملواد ودرجة التلوث خالل كل مراحل 
االأنظمة  حتمل  قدرات  نطاق  �سمن  واال�ستهالك  االإنتاج 
البيئية الطبيعية. ويعد هذا الف�سل، من خالل التحول اإلى 
واإنتاجها،  املياه  ا�ستهالك  اأمناط  يف  اال�ستدامة  من  مزيد 

ركيزة اأ�سا�سية لتحقيق التنمية امل�ستدامة.

االجتماعية  وللتنمية  االإن�سان  لرفاه  حيوي  عن�سر  املياه 
عن  غنى  وال  االإيكولوجي.  النظام  ولدعم  واالقت�سادية 
ل�سحة  كركيزتني  ال�سحي  ال�سرف  وخدمات  النقية  املياه 
املائية  املوارد  لتوفري  حاجة  ثمة  ذاته  الوقت  ويف  االإن�سان، 
االأن�سطة  من  وغريهما  وال�سناعة  الزراعة  بتعزيز  الكفيلة 
اأكرب  نحو  على  وقيمتها  املياه  اأهمية  وتتبدى  االقت�سادية. 
يف البلدان العربية، التي يقع معظمها يف اإحدى اأ�سد بقاع 
العامل معاناة من االإجهاد املائي. وتت�سف هذه الناحية من 
مقرونني  هطولها،  معدالت  وتباين  االأمطار  بندرة  العامل 
مبعدالت تبخر عالية، مع حمدودية املتوفر من املياه العذبة 
املياه  من  حظًا  العامل  مناطق  اأقل  يجعلها  مما  املتجددة، 
العذبة. وبالرغم من اأن املنطقة العربية تغطي نحو 10 يف 
من  اأكرث  �سكانها  وميثل  العامل،  م�ساحة  اإجمايل  من  املئة 
5 يف املئة من تعداد �سكان العامل، فهي ال حت�سل اإال على 
2.1 يف املئة من املتو�سط ال�سنوي ملا يهطل على العامل من 
اأمطار، ولديها 0.3 يف املئة فقط من موارد العامل ال�سنوية 

.)ACSAD, 1997( من املياه العذبة املتجددة

اإال اأن ا�ستفحال ندرة املوارد املائية املتجددة لي�ض هو ال�سمة 
الوحيدة املميزة للمنطقة، اإذ اأ�سيف اإليها على مدى العقود 
كفاءة  كعدم  مميزة،  مالمح  من  يحاكيها  ما  املنق�سية 
اإدارة املياه، واالأمناط غري الر�سيدة ال�ستهالكها واإنتاجها، 
املوارد  نوعية  تدهور  وا�ستمرار  فيها،  العجز  اأوجه  وزيادة 
الوقت  يف  العربية  الدول  وتكابد  املنطقة.  يف  الطبيعية 
الراهن ا�ست�سراف م�ستقبل مثري للقلق،  تتزايد فيه ندرة 
املياه، والطلب عليها، وكلف  اإمدادها، االأمر الذي ال تقت�سر 
اجلهود  وعرقلة  التنمية  م�ستقبل  تهديد  على  خطورته 
الرامية اإلى التنمية الب�سرية واالجتماعية واالقت�سادية، بل 
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تطال اأي�سًا قدرة تلك الدول على �سون وا�ستدامة اإجنازاتها 
االقت�سادية واالجتماعية ال�سابقة.

الفائتة  الثالثة  العقود  خالل  العربية  املنطقة  �سهدت 
التنمية  يف  واطرادًا  ال�سكان،  تعداد  يف  مت�سارعًا  منوًا 
�سكانها  عدد  ت�ساعف  حيث  واالقت�سادية،  االجتماعية 
يتجاوز  ما  اإلى   1980 عام  ن�سمة  مليون   170 نحو  من 
)ال�سكل   ،)UNDESA, 2012(  2010 عام  مليونًا   350
على  الطلب  يف  عالية  بزيادة  النمو  هذا  اقرتن  وقد   .)1
يف  ال�سريع  التو�سع  على  رئي�سية  ب�سفة  ترتبت  املياه، 
زراعية  �سيا�سات  تبني  وعلى  احل�سرية،  املناطق  رقعة 
من  كثري  يف  الوطني  الغذائي  االأمن  حتقيق  ا�ستهدفت 
هذه  ولتلبية  الت�سنيع.  �سيا�سات  وعلى  العربية،  البلدان 
البلدان  هذه  معظم  ركزت  املتزايدة،  املائية  االحتياجات 
ر�سدت  حيث  وتعظيمها،  االإمدادات  اإدارة  على  جهودها 
الرئي�سية  التحتية  البنى  مل�ساريع  طائلة  اأموااًل  احلكومات 
والري.  املياه  تو�سيل  خدمات  وتوفري  االإمدادات  لتاأمني 
ويجري الوفاء باالحتياجات املائية عن طريق رفع م�ستوى 
ال�سعة التخزينية للمياه ال�سطحية، وتنمية املياه اجلوفية، 
معاجلة  يف  والتو�سع  التحلية،  ملحطات  املكثف  واالإن�ساء 

التنمية  اأجل  من  الطبيعية  للموارد  احليوية  الأهمية  م�ساألُة  اأُثريت 
 ،1992 عام  والتنمية  للبيئة  املتحدة  الأمم  موؤمتر  يف  امل�ستدامة 
 21 القرن  اأجندة  من  الرابع  الف�سل  ت�سمن  اأن  ذلك  على  ترتب  وقد 
التخلي عن  اإلى �ضرورة  الدعوة  اال�ضتهالك«  اأمناط  »تغيرُي  وعنوانه 
اأمناط االإنتاج واال�ضتهالك غري امل�ضتدامة، واإعادة النظر يف ال�ضيا�ضات 
اأو�سى  ذلك  وعقب  بدائل.  اإيجاد  لتحفيز  الوطنية،  وال�سرتاتيجيات 
املعروف   2002 عام  امل�ستدامة  للتنمية  العاملية  القمة  موؤمتر 
بــ»ريو10+« باإيجاد اإطار عمل مدته ع�ضر �ضنوات لربامج اال�ضتهالك 
واالإنتاج امل�ضتدامني )10YFP( ت�سجيعًا ملثل هذا التحول. ثم �سدرت 
مذكرة مراك�ش عام 2003 التي تدعم الأعمال التح�سريية لهذا الإطار، 
دُة الثالثُة من االإطار  مت�ضمنًة جمموعات من التوجهات. وكانت امُل�ضوَّ
قد ُرِجعْت مبعرفة دوٍل م�ساركة يف الدورة الثامنة ع�سرة للجنة الأمم 
التباحُث  ثم جرى   ،2010 امل�ستدامة )CSD( عام  للتنمية  املتحدة 

ب�ضاأنها يف الدورة التا�ضعة ع�ضرة للجنة عام 2011.

الإقليمية  التح�سريية  الأعمال  خالل  العربية،  املنطقة  اأدركت  وقد 
اإلى  للتحول  ال�سديَد  احتياَجها  امل�ستدامة،  للتنمية  العاملية  للقمة 
مبادرة  يف  مف�ضاًل  ذلك  ويظهر  امل�ضتدامني.  واالإنتاج  اال�ضتهالك 
الوزراء  التي اعتمدها جمل�س  العربية،  امل�ضتدامة للمنطقة  التنمية 

الدول  جامعة  يف   )CAMRE( البيئة  �سوؤون  عن  امل�سوؤولني  العرب 
العربية عام 2002، وتن�س على »تعزيز مفهوم االإنتاج واال�ضتهالك 
امل�ستدامني يف املنطقة العربية، واحل�ش على ا�ستخدام منتجات من 
�ضاأنها االإ�ضهام يف حماية املوارد الطبيعية«. ويف اأعقاب القمة العاملية 
للتنمية امل�ستدامة وما جاء بعدها من اإ�سدار ملذّكرة مراك�ش، �سرعت 
التي ح�سلت على ع�سوية  العربية  الإقليمية  احلكومات واملنظمات 
 ،)JCEDAR( العربية  املنطقة  يف  والتنمية  للبيئة  امل�سرتكة  اللجنة 
�سوؤون  عن  امل�سوؤولني  العرب  الوزراء  ملجل�ش  امل�سورة  تقدم  التي 
لال�ستهالك  العربية  الإقليمية  ال�سرتاتيجية  �سياغة  يف  البيئة، 
اال�ضتهالك  ال�ضتدامة  اأولويات  حددت  التي  امل�ضتدامني،  واالإنتاج 

واالإنتاج يف املنطقة العربية على النحو االآتي:

الطاقة من اأجل التنمية امل�ستدامة. اأ. 
اإدارة املوارد املائية. ب. 

اإدارة املخلفات. ج. 
التنمية الريفية والق�ساء على الفقر. د. 

التعليم واأمناط احلياة امل�ضتدامة. هـ. 

ESCWA, 2011  :امل�صدر

احلالة 1: اال�ستهالك واالإنتاج امل�ستدامان يف املنطقة العربية

على  الرتكيز  اأن  اإال  ا�ستخدامهـا.  واإعادة  ال�سرف  مياه 
املتزايـدة  باالحتياجـات  للوفاء  االإمـدادات«  »تاأمني  نهج 
من امليـاه مل ي�سل يف العديد من الدول اإلى حدوده املادية 
ا�ستغـالل  يف  االإفراط  اإلى  اأي�سًا  اأدى  بل  وح�سب،  واملالية 

املوارد املائية الطبيعية واإلى تدهور نوعيتها.
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ال�شكل 1
العدد الإجمايل ل�شكان املنطقة العربية خالل الفرتة 2010-1955 

)UNDESA,2012(  2030-2015 واملتوقع خالل الفرتة
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االإمدادات  تاأمني  على  يرتكز  املياه  الإدارة  نظام  تنفيذ  اإن 
كفاءة  بتح�سني  الكايف  االهتمام  اإيالء  دون  املائيةمن 
زائد«  »طلب  اإلى  الواقع  يف  اأدى  وا�ستخدامها،  توزيعها 
غري  اال�ستخدامات  من  عدد  بروز  عليه  وترتب  املياه،  على 
كفاءة  انخفا�ض  ذلك،  اأمثلة  ومن  املنطقة.  يف  امل�ستدامة 
ومعدل  املياه  على  الطلب  وتنامي  واال�ستخدام،  االإمداد 
اإنتاج املياه وتوزيعها، وتدين  ا�ستخدام الفرد، وزيادة كلفة 
من  املتدفق  اأحجام  وزيادة  االأر�ض،  واإنتاجية  املياه  نوعية 
مياه ال�سرف التي تلوث املوارد املحدودة من املياه ال�سطحية 
واجلوفية يف املنطقة. وباالإ�سافة اإلى ما للعامل االأخري من 
تاأثري على �سحة االإن�سان والنظم االإيكولوجية، فاإنه ي�ساهم 
هذا  يزداد  اأن  ويحتمل  املنطقة.  يف  املياه  ندرة  تفاقم  يف 
املناخ،  تغري  واآثار  املتوقع،  ال�سكاين  النمو  مع  �سوءًا  الو�سع 
املوارد  وا�ستخدام  باإدارة  املرتبطـة  امل�ستمرة  والتحديات 
واالحتالل  املنطقة  خارج  من  تنبع  التي  امل�سرتكة  املائية 

الع�سكري )احلالة  2(.

املوارد  واإنتاج  ا�ستهالك  ا�ستدامـة  تاأمني  اأن  يتبني  هكذا 
امل�ستدامة.  التنمية  لتحقيق  اأ�سا�سيًا  عن�سرًا  ميثل  املائية 
واإنتاج  ا�ستهالك  ا�ستدامـة  تفح�ض  جدًا  املهم  من  وكذلك 
ال�سالت  ب�سبب   مرتابط  ب�سكل  والغذاء  والطاقة  املياه 

الوثيقة بينها من حيث االنتاج واال�ستهالك.

العام  االعتماد  معدل  ارتــفــاع  يعد 
اأهم  من  امل�ضرتكة  املياه  مــوارد  على 
املنطقة  تــواجــه  الــتــي  الــتــحــديــات 
املياه  ن�ضبة  تزيد  حيث  العربية، 
من  عليها  تتح�سل  التي  ال�سطحية 
منابع خارجية عن 60 يف املئة، الأمر 
امل�ساألة م�سدر  الذي يجعل من هذه 
املنطقة  ا�ستقرار  يهدد  كبري  قلق 
عملية  ويــعــّقــد  الــغــذائــي  واأمــنــهــا 
الوطنية للموارد  الإدارة والتخطيط 
املائية. ومل ت�سادق الدول املت�ساركة 
ــاه عــلــى اتــفــاقــيــات  ــي يف مــــوارد امل
ومعاهدات تنظم تقا�سمًا عادًل لهذه 
املــوارد واإدارتــهــا. واالأكــر من ذلك، 
حترم  الع�سكري  الحتالل  قوى  اأن 

مواردها  من  العربية  البلدان  بع�ش 
ق�ضية  ميثل  الــذي  االأمـــر  املــائــيــة، 
تنمية  ويعرقل  املنطقة  يف  اأخــرى 
ومن  فيها.  ال�ضكانية  التجمعات 
املتوقع اأن هذا الو�سع املائي احلرج يف 
املنطقة العربية �سيزداد تفاقمًا جراء 
يرتقب  حيث  املناخي،  التغري  ــار  اآث
نوعية  وتدهور  املائي  ال�ضح  تزايد 
معدالت  انخفا�س  نتيجة  املــيــاه 
املياه  على  الطلب  وزيــادة  الهطول 
والزراعية  املنزلية  لال�ستخدامات 
وما  احلرارة،  درجات  ارتفاع  ب�سبب 
�ضيرتتب على ارتفاع م�ضتوى �ضطح 
اإلى  البحر  ملياه  ت�سرب  من  البحر 

موارد املياه اجلوفية.

 احلالة 2:   املحددات اخلارجية ال�ستدامة املياه

يف املنطقة العربية

 II. اأمناط واجتاهات ا�ستهالك املياه 
يف املنطقة العربية

مائيًا،  اإجهادًا  العامل  بقاع  اأ�سد  بني  العربية  املنطقة  تاأتي 
تبخر  معدالت  مع  وتقلبها  االأمطار  ندرة  فيها  جتتمع   اإذ 
عالية، لتحديد مالمح هذا اجلزء من العامل باملحدودية يف 
توفر املياه العذبة املتجددة. ويف ظل هذه الظروف املناخية 
وكتبعة  مائية،  موارد  من  الطبيعة  اإياها  وهبته  ما  و�ساآلة 
املنطقة  �سهدته  الذي  ال�سريع  ال�سكاين  النمو  تبعات  من 
الفرد  ن�سيب  انخف�ض  الع�سرين،  القرن  �سبعينات  منذ 
البلدان  كل  يف  موؤثرة  ب�سورة  املتوافرة  العذبة  املياه  من 
خط  حتت  حاليًا  معظمها  يقع  التي   )2 )ال�سكل  العربية 
1000م3/فرد/�سنة، بينما يبلغ  الفقر املائي الذي يوازي 
7240م3/فرد/ نحو  املتوافرة  للمياه  العاملي  املتو�سط 
نحو  الفرد  ن�سيب  اإجمايل  بلغ   2011 العام  ويف  �سنة. 
على  وتاأ�سي�سًا   .)AFED, 2014( 800م3/فرد/�سنة 
الزيادة ال�سكانية املنتظرة، من املتوقع اأن يداوم هذا املوؤ�سر 
بحلول  500م3/فرد/�سنة  اإلى  لي�سل  النق�سان،  على 
 500 العربية  املنطقة  �سكان  تعداد  يتجاوز  حني   ،2030
باملنطقة  �سيحل  مطلقًا  مائيًا  فقرًا  اأن  يعني  وهذا  مليون. 
التنمية،  جهود  اأمام  رئي�سيًا  عائقًا  املاء  لي�سبح  كلها، 
والبيئة  وال�سحة  املعي�سة  م�ستوى  على  تاأثري  من  له  مبا 
اأن  ذلك،  اإلى  اإ�سافة  واملنتظر،   .)Falkenmark, 1989(
توؤدي التغريات املناخية يف ذلك الوقت اإلى تقلي�ض موارد 
املنطقة  تعر�ض  واإلى  املئة،  يف   20 بن�سبة  املتجددة  املياه 
ملزيد من �سربات اجلفاف )Doumani, 2008(، وهذا من 

�ساأنه اأن يفاقم و�سع ال�سح املائي الراهن. 

على  الطلب  تزايد  املا�سية  الثالثة  العقود  �سهدت  ولقد 
ذلك  وكان  العربية،  البلدان  كل  يف  كبرية  ب�سورة  املياه 
نتيجة لزيادة عدد ال�سكان والنمو احل�سري، والتح�سينات 
ال�سناعية،  والتنمية  املعي�سة،  م�ستوى  على  طراأت  التي 
اإجمايل  وارتفع  الغذاء.  من  الذاتي  االكتفاء  زيادة  وجهود 
من  العربية  املنطقة  يف  القطاعات  جميع  ا�ستخدمته  ما 
مكعب  مرت  بليون   190 نحو  من  �سخمة،  ب�سورة  املياه 
 )ACSAD, 1997( املا�سي  القرن  ت�سعينات  منت�سف  يف 
 ،)UNDP, 2013( 2010 اإلى 255 بليون مرت مكعب عام
وكان ذلك مواكبًا لزيادة عدد ال�سكان من نحو 260 مليونًا 
.)UNDESA, 2012( اإلى 360 مليونًا خالل الفرتة ذاتها

العربية  البلدان  اعتمدت  املتزايدة،  الطلبات  لهذه  تلبية 
ال�سطحية  التقليدية،  املياه  موارد  على  متفاوتة  بدرجات 
املياه  مثل  التقليدية  غري  املياه  موارد  وعلى  واجلوفية، 
ال�سرف  ومياه  معاجلتها  بعد  العادمة  واملياه  ة  املحالَّ
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العربي  امل�سرق  معظم  ويعتمد  -3اأ(.  )ال�سكل  الزراعي 
ال�سطحية  املياه  موارد  على  العربي  واملغرب  النيل  ووادي 
اجلزيرة  �سبه  بلدان  تعتمد  حني  يف  اأ�سا�سية،  ب�سفة 
وغري  املتجددة  اجلوفية  املياه  موارد  على  اأ�سا�سًا  العربية 
للمياه  العربية  الدول  كل  ا�ستخدام  ويتزايد  املتجددة. 
املعاجلة، يف حني متثل املياه املحالة مكونًا رئي�سيًا تتزايد 
التعاون  جمل�ض  لدول  املائية  املوازنة  يف  حثيثًا  اأهميته 
اخلليجي. ويعاد ا�ستخدام مياه ال�سرف الزراعي يف م�سر 
موارد  بغالبية  الزراعة  وت�ستاأثر  رئي�سية.  ب�سورة  و�سورية 
املياه يف املنطقة )85 يف املئة(، يف حني ي�ستهلك القطاع 
من  املئة  يف   7 ال�سناعي  والقطاع  املئة  يف   8 نحو  البلدي 

اإجمايل ا�ستخدامات املياه )ال�سكل -3ب(.

 
2
III. ا�ستهالك املياه يف القطاع البلدي

يقف  العربية  الدول  غالبية  يف  ال�سريع  احل�سري  التو�سع 
على  املتزايد  الطلب  تلبية  اإلى  الرامية  للجهود  باملر�ساد 
املياه لال�ستخدامات املنزلية، ويت�سح ذلك على نحو خا�ض 
حرجة.  قيودًا  املالية  موازناتها  تعاين  التي  البلدان  يف 
التح�سر  ن�سبة  زادت  و2015   2005 بني  الفرتة  وخالل 

�سكان  من  املئة  يف   70 اإلى  املئة  يف   67 من  )احل�سرنة(  
باملعدل  الزيادة  ت�ستمر  اأن  املتوقع  ومن  العربية3،  املنطقة 
املئة  يف   73 اإلى  لت�سل  التالية،  الع�سر  ال�سنوات  يف  ذاته 
 UN Urbanization Prospects,(  2025 �سنة  بحلول 
معدالت  يف  الن�سبي  الت�سارع  هذا  واكب  وقد   .)2014
لالأغرا�ض  املياه  ا�ستهالك  يف  زيادة  احل�سري  التو�سع 
العقد  مطلع  يف  مكعب  مرت  بليون   14 نحو  من  املنزلية، 
 20.4 نحو  اإلى  والع�سرين،  احلادي  القرن  من  االأول 
وينتظر   .)UNDP 2013(  2011 عام  مكعب  مرت  بليون 
مرت  بليون   30 من  يقرب  ما  اإلى  اال�ستهالك  هذا  يزداد  اأن 
ن�سبة  اأن  اأي   ،)Hamoda, 2004(  2025 �سنة  مكعب 
الزيادة املتوقعة خالل ال�سنوات الع�سر املقبلة هي اأكرث من 

املئة. يف   50

يف  والتو�سع  ال�سكان  عدد  يف  ال�سريع  النمو  اإلى  اإ�سافة 
يف  املت�سارعة  الزيادة  تعزى  اأن  ميكن  احل�سرية،  املناطق 
الطلب على املياه يف املناطق احل�سرية العربية اإلى عوامل 
عديدة،  بينها ارتفاع ال�ستهالك الفردي، والفواقد العالية 
لإعادة  برامج  اإلى  والفتقار  باملياه،  الإمداد  �سبكات  يف 

التدوير يف هذا القطاع.
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اأمين اأبو حديد

ترك تغري املناخ تاأثرياً �ضلبيًا على غالل القمح والذرة اإقليميًا وعامليًا. 
الدولية  احلكومية  للهيئة  الرابع  التقييمي  التقرير  �سدور  ومنذ 
املعنية بتغري املناخ، �ضهدت فرتات متعددة زيادات �ضريعة يف اأ�ضعار 
اإنتاج  الغذاء واحلبوب يف اأعقاب ظواهر مناخية متطرفة يف مناطق 
رئي�سية، ما يبني ح�سا�سية الأ�سواق احلالية للظواهر املناخية اإلى 
النظم  وانهيار  الغذائي  االأمن  انعدام  ويوؤدي  اأخرى.  عوامل  جانب 
املعي�ضة  �ضبل  خ�ضارة  اإلى  احلرارة  درجات  ارتفاع  ب�ضبب  الغذائية 
وم�ضادر الدخل يف االأرياف، نتيجة عدم توافر كميات كافية من املياه 

لل�ضرب والري وانخفا�س االإنتاجية الزراعية.
 

املحلية  احلرارة  معدل  يف  زيادة  اأي  فاإن  التكيف،  تدابري  غياب  ويف 
تكون  اأن  ُيتوقع  ال�سناعة  قبل  ما  ع�سر  فوق  مئوية  درجة  تتجاوز 
اأي القمح والرز  لها تاأثريات �ضلبية على غالل املحا�ضيل الرئي�ضية، 
والذرة، �سواء يف املناطق ال�ستوائية اأو املعتدلة. و�سوف حتدث هذه 
يزداد  اأن  يتوقع  الذي  املحا�سيل،  على  الطلب  ارتفاع  مع  التاأثريات 

بنحو 14 يف املئة كل عقد حتى �سنة 2050.

تركز ال�سرتاتيجية الزراعية يف م�سر على زيادة ا�ست�سالح الأرا�سي 
لكن  ال�سحراوية.  املناطق  يف  الزراعية  الأرا�سي  من  املزيد  لتوفري 
املياه  ومتلح  املياه  ندرة  اأهمها  مبعوقات  ت�ضطدم  االندفاعة  هذه 
اجلوفية التي حتتاج الى معاجلة، ف�ساًل عن �سرورة توفري الطاقة 
ل�سخ املياه من الآبار وتوزيعها على املزارع. وتعاين م�سر اأ�ساًل من 
لتمديد  العالية  الكلفة  الى  اإ�ضافة  الكهرباء،  لتوليد  الوقود  نق�س 
احلل  وكــان  النيل.  وادي  يف  املاأهولة  املناطق  من  الطاقة  �ضبكة 
اعتماد الطاقة ال�ضم�ضية لتوليد الكهرباء وت�ضغيل النظم الزراعية 
يف املناطق ال�سحراوية. فاحلاجة الى طاقة كهربائية للري تقت�سر 
ال�سنة  مدار  على  كفاية  قوي  ال�سعاع  حيث  النهار  �ساعات  على 

تقريبًا، ما يجعل العملية اأقل كلفة.
 

 12 م�ضاحتها  للجوجوبا  مزرعة  اأُن�ضئت  املخطط،  من  وكجزء 
اأماكن  يف  الزيتون  وُزرع  مربع(.  مرت   4200 )الفدان  فدان  األف 
20 األف فدان. وا�ستعملت األواح كهر�سوئية  اأخرى على م�ساحة 
قام  اجلوفية،  املياه  �ضخ  اأجــل  من  الكهرباء  الإنتاج  �ضم�ضية 

برتكيبها تقنيون حمليون مدربون.
 

وب�ضبب الظروف ال�ضحراوية القا�ضية يف املنطقة، عانت االأجهزة 
ولكن  الرملية.  والعوا�ضف  الرياح  نتيجة  اأ�ضرار  من  ال�ضم�ضية 
الكلفة  منخف�سة  ب�سيطة  وقائية  اإجراءات  اأدت  جتارب  عدة  بعد 
عمق  من  املياه  �ضخ  االآن  ويتم  �ضحيح.  ب�ضكل  النظام  عمل  اإلى 
بني  يرتاوح  الأمالح  تركيز  وكان  ال�سم�سية.  بالطاقة  مرتاً   80
للجوجوبا  منا�سب  وهو  املليون،  يف  جزء  و5000   3000
الطاقة  با�ستعمال  املموحلة  املياه  والزيتون. وثمة خطة ملعاجلة 

ال�سم�سية.
 

بالطاقة  ال�سخ  فيها  ا�ستخدم  زراعية  م�ساريع  عدة  ذلك  تبعت 
»�ضيكيم  �ضركة  قامت   2015 )مار�ش(  اآذار  ويف  ال�سم�سية. 
يف  ال�ضم�ضية  بالطاقة  لل�ضخ  االأول  نظامها  بت�ضغيل  اإنرجي« 
مزرعتها يف الواحات، بقدرة 60 كيلوواط كمرحلة اأولى. ويجمع 
الري  ال�سم�سية مع تكنولوجيات كفاءة  التكنولوجيا  النظام  هذا 

ل�ستخدام املياه املنتجة على النحو الأمثل.
 

واالآن حان الوقت لالنتقال من امل�ضاريع التجريبية الى اال�ضتخدام 
الزراعة. ال�سم�سية يف  النطاق للتكنولوجيا  الوا�سع 

د. اأمين اأبو حديد مدير مركز معلومات تغري املناخ والطاقة املتجددة ووزير 

�صابق للزراعة وا�صت�صالح الأرا�صي يف م�رص.

زراعة �سديقة للبيئة يف ال�سحراء امل�سرية جتمع الطاقة ال�سم�سية مع كفاءة الري  
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اأ.  ن�ضيب الفرد من ا�ضتهالك املياه لالأغرا�س 
املنزلية وكفاءة ا�ستخدام املياه

الواحد  للفرد  املح�سوبة  امل�ستهلكة  البلدية  املياه  كمية  اإن 
يف  الفرد  ي�ستهلكها  التي  املياه  كمية  بال�سرورة  تعادل  ال 
يف  التدقيق  �سعوبة  اإلى  ذلك  ويرجع  املنزلية.  االأغرا�ض 
االإمداد  �سبكات  عرب  رحلتها  يف  املياه  من  الفاقد  ح�ساب 
اأحجام املياه ويف عملية جمع  البلدية، والثغرات يف قيا�ض 
البيانات املتعلقة بال�ستخدامات املنزلية للمياه يف املنطقة 
)ESCWA, 2011(. ويف كثري من االأحيان، يوؤخذ اإجمايل 
حجم املياه املزودة عرب �سبكة االإمداد البلدية على اأنه ميثل 
على  ق�سمته  وتتم  املنزلية،  االأغرا�ض  يف  املياه  ا�ستهالك 
ال�سبكة  يف  يهدر  ملا  اعتبار  دون  من  ال�سكان،  عدد  اإجمايل 
)ويقدر بن�سبة عالية ت�سل اإلى 40 يف املئة(، ول�ستخدامات 
التجارية  املرافق  )مثل  املنزلية  غري  االأغرا�ض  يف  املياه 
فاإن  ذلك،  عن  وف�ساًل  وغريها(.  وال�سياحية  واحلكومية 
التي  الدول  بع�ض  يف  كثريًا  تختلف  اأن  ميكن  االأرقام  هذه 
حيث  �سكانها،  تعداد  من  كبريًا  جانبًا  الريف  �سكان  ميثل 
اأن  امل�سحوبة  واملياه  ال�سايف  اال�ستهالك  بني  للن�سبة  ميكن 
 FAO( الريفية  املناطق  يف  املئة  يف  و50   10 بني  ترتاوح 
اأنه، يف حني  اإلى ذلك  AQUASTAT Glossary(. ي�ساف 
لبلد  كمعدلت  البلدية  املياه  ا�ستهالك  اأرقام  التقارير  تذكر 
بني  كبريًا  تفاوتًا  تظهر  اأن  ميكن  االأرقام  هذه  فاإن  معني، 
وبالرغم  نف�سه.  البلد  يف  احل�سر  و�سكان  الريف  �سكان 
مما متثله هذه البيانات واملعلومات من نقاط �سعف، فمن 

للتحقق  حايل  كبديل  املتاحة  بالبيانات  اال�ستعانة  املمكن 
من اأمناط ا�ستهالك املياه يف القطاع املنزيل.

من  كثري  يف  املياه  من  الفرد  ا�ستهالك  م�ستوى  اأدى  لقد 
اإلى املبالغة يف الطلب البلدي واملنزيل  دول املنطقة العربية 
عليها. ويبلغ متو�سط اال�ستهالك الفردي لالأغرا�ض املنزلية 
يتفاوت  لكنه  ليرت/يوم،   200 نحو  العربية  املنطقة  يف 
)ال�سكل  دولة  كل  وداخل  اأخرى  اإلى  دولة  من  كبري  حد  اإلى 
�سبيل  على  اخلليجي،  التعاون  جمل�ض  دول  ففي   .)4
يف  وياأتي  ليرتًا،  و520   140 بني  ما  املعدل  يرتاوح  املثال، 
طراأت  وقد  العامل.  يف  املعدالت  اأعلى  بني  العليا  م�ستوياته 
املن�سرمة،  الثالثة  العقود  يف  املعدل  هذا  على  حادة  زيادة 
ليرت   200 نحو  من  مثاًل  الكويت  يف  املياه  ا�ستهالك  فازداد 
يف  ليرت   500 نحو  اإلى  الع�سرين  القرن  ثمانينات  يف  للفرد 
هذا  لوحظ  وقد  والع�سرين.  احلادي  القرن  من  االأول  العقد 
اخلليجي.  التعاون  جمل�ض  دول  كل  يف  الزيادة  اإلى  النزوع 
يف  للمياه  املرتفع  الفردي  اال�ستهالك  ازدياد  اأ�سباب  وتعزى 
االأغرا�ض املنزلية يف دول املجل�ض اإلى عوامل عديدة، اأهمها 
من  احلياة  منط  وتغري  الدول  هذه  يف  الفرد4  دخل  ارتفاع 
جهة، وتدين التعرفات املفرو�سة على ا�ستهالك املياه البلدية 

من جهة اأخرى ما اأدى اإلى غياب اآلية معيارية للت�سعري.

االإمداد  احلكومات  تدعم  العربية  املنطقة  يف  عام  ب�سكل 
منظومة  يف  االإمداد  جانب  على  وتركز  كبريًا،  دعمًا  باملياه 
الطبيعية  اجلوفية  اخلزانات  من  املياه  اإنتاج  )اأي  االإدارة 

املوارد املائية وا�شتخداماتها يف املنطقة العربيةال�شكل 3

ب.   نواحي ا�شتخدام املياهاأ.   الن�شب املئوية ملوارد املياه
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كافيًا  اهتمامًا  تويل  وال  البحر(،  مياه  حتلية  حمطات  ومن 
الطلب.  واإدارة  عليها  واملحافظة  املياه  ا�ستخدام  لكفاءة 
باملياه  يقت�سدوا  كي  للم�ستهلكني  حافزًا  يوفر  ال  وهذا 
عن  امل�ستحقة  التعرفات  اأن  كما   .)World Bank, 2005(
متوا�سعة  العربية  الدول  معظم  يف  البلدية  باملياه  االإمداد 
لالقت�ساد  امل�ستهلك  على  �ساغطًا  عاماًل  ميثل  ال  حد  اإلى 
املياه  من  الفرد  ا�ستهالك  معدل  اأن  ويبدو  ا�ستهالكها.  يف 
الدول   اإن  اإذ  الدخل،  مب�ستويات  اأي�سًا  ال�سلة  وثيق  البلدية 
اخلليجي  التعاون  جمل�ض  كدول  مرتفع  بدخل  تتمتع  التي 
ت�ستهلك كمية من املياه اأكرب ب�سورة ملحوظة مما يف دول 
يزداد  اأن  باإمكانية  التحليل  هذا  ويفيد   .)4 )ال�سكل  اأخرى 
اإقليميًا  كبري  نحو  على  املنزلية  لالأغرا�ض  املياه  ا�ستهالك 
مع ارتفاع م�ستوى املعي�سة، ما مل تعتمد �سيا�سات وتدابري 

لتحقيق كفاءة ا�ستخدام املياه وتنظيم الطلب عليها.

ب.  املياه الفاقدة

واملنزلية  البلديـة  املياه  متطلبات  تزداد  �سابقًا،  ذكر  كما 
�سبكة  يف  الفاقدة5  املياه  من  العالية  الن�سب  نتيجة  اأي�سًا 

التوزيع البلدي، خ�سو�سًا عن�سر الت�سرب. واجلدير بالذكر 
يف هذا ال�ساأن ما كان من �سعوبة يف احل�سول على تقدير 
دقيق للخ�سائر املادية الفعلية يف �سبكة التوزيع، وذلك الأن 
التقارير عن قيم املياه ال�سائعة ال تت�سمن مكوناتها تف�سيليًا 
وال  الظاهرية،  اخل�سائر  وال  احلقيقية،  اخل�سائر  تذكر  )فال 
اال�ستهالك املرخ�ض به غري املدرج يف فواتري(. لكن ت�سرب 
الدول العربية  البلديات يف معظم  املياه من �سبكات توزيع 
ميثل مكونًا رئي�سيًا يف املياه الفاقدة. ويف �سوء هذا الق�سور 
تعطينا  باأن  كفيلة  الفاقدة  املياه  قيا�سات  فاإن  البيانات،  يف 
االأمر  وهو  الفعلية،  املادية  اخل�سائر  لهذه  معقواًل  موؤ�سرًا 
من  كجزء  باملياه  االإمداد  بكفاءة  يتعلق  ما  يف  هنا  الرئي�سي 

حتليل ا�ستدامة ا�ستهالكها واإنتاجها.

املياه  ن�سبة  تتجاوز  اأن  ميكن  العربية  الدول  بع�ض  يف 
ال�سيانة  ال�سيئة  التوزيع  �سبكات  يف  املئة  يف   60 الفاقدة 
الدول،  من  عديد  يف  عمومًا  مرتفعة  وهي   ،)3 )احلالة 
يكون  اأن  املتوقع  ومن   .)5 )ال�سكل  املو�سرة  وغري  املو�سرة 
للمياه  الكبري  احلجم  هذا  مع  متنا�سبًا  الت�سرب  عن�سر 
الفاقدة،  ووجود اأحجـام �سخمة من املياه املهدرة يف �سبكات 

 معدل ا�شتهالك الفرد يف املنطقة العربية من املياه املنزلية عام 2011، والناجت املحلي الإجمايل

للفرد يف الفرتة 2010 - 2014 
ال�شكل 4
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على  االأردن،  ففي  امل�ستهلك.  اإلى  و�سولها  قبل  التوزيع 
ال�سنوي  التقديري  املتو�سط  اإجمايل  ي�سل  املثال،  �سبيـل 
ما  اإلى  مياه  �سركات  لثالث  التابعة  ال�سبكات  خ�سائر  من 
تعاين  دولة  يف  لذلك،  مكعب.  مرت  مليون   80 من  يقرب 
الهام�سية  الكلفة  ترتاوح  وحيث  كاالأردن  املياه  ندرة  من 
للمرت  دولر    1.05 و   0.90 بني  فيها  اجلديدة  لالإمدادات 
املحاّلة(،  واملياه  اجلوفية،  للمياه  الدي�سي  )م�سروع  املكعب 
امليـاه  يف  الفعليـة  اخل�سائر  لتقليل  االقت�سادي  املردود  فاإن 
هذه  مثل  من  واحلد   .)ACWUA, 2014( عاليًا  �سيكون 
يوؤدي  ما  عادة  بالكفاءة  متعلقة  باإجراءات  العالية  اخل�سائر 
البنية  يف  ا�ستثمارات  اإلى  احلاجة  تاأجيل  اأو  حتا�سي  اإلى 
على  حاليًا  الواقع  العبء  يخفف  ما  غالبًا،  املادية  التحتية 
املوارد املالية وم�سادر الطاقة ويقدم منفعة فعلية للمجتمع. 

املياه  توزيع  �سبكات  بخ�سائر  عربية  دول  عدة  اهتمت  وقد 
منها  احلد  ت�ستهدف  برامج  واأعدت  والفعلية(  )الظاهرة 
وفق املعايري الدولية املتعارف عليها. وتقدم املوؤ�س�سة العامة 
القطرية للكهرباء واملاء )كهرماء( منوذجًا جيدًا متمثاًل يف 
برنامج للحد من املياه ال�سائعة، جنح يف تقليلها من 59.1 

يف املئة عام 2007 )حيث كانت اخل�سائر الفعلية 33.6 يف 
املئة والظاهرة 17.7 يف املئة( اإلى 19.6 يف املئة عام 2012 
املئة(.  يف   12.7 وظاهرية  املئة  يف   6.8 فعلية  )خ�سائر 
ومن االإمارات مثال اآخر، حيث متكنت هيئة الكهرباء واملاء 
االإمداد  �سبكة  يف  املادية  اخل�سائر  تخفي�ض  من  دبي  يف 
باملياه من 42 يف املئة عام 1990 اإلى 10.88 يف املئة عام 
يف  بها  امل�سموح  من  جدًا  قريبـة  معايري  وهـذه   ،2012
بلدان متقدمة كالوليات املتحدة )10-15 يف املئة(. وقد 
الت�سرب  من  للحد  �سنوات   8 مدته  م�سروعًا  �سورية  اأطلقت 
املادي يف العا�سمة دم�سق، حقق تخفي�سًا من 36 يف املئة 

اإلى 20 يف املئة.

اإزاء  ويتزايد ال�سغط على مرافق االإمداد يف الدول العربية 
�سبق  كما  ذلك  وكان  املياه،  على  املتزايدة  البلديات  طلبات 
العمراين،  والتو�سع  ال�سريع،  ال�سكاين  النمو  نتيجة  ذكره 
اإلى  اإ�سافة  للمياه،  الفردي  اال�ستهالك  معدل  وارتفاع 
من  حمدود  قدر  مع  ال�سائعة،  املياه  من  مرتفعة  ن�سب 
ال  املياه،  ا�ستخدام  يف  والهدر  الطلب  على  ال�سيطرة  حرية 
ذلك،  جانب  واإلى  االقت�سادية.  االآليات  خالل  من  �سيما 

الفاقدة  املياه  فاإن  حاداً،  مائيًا  ًا  �سحَّ يعاين  اليمن  اأن  من  بالرغم 
 20 بني  ترتاوح  ال�ضبكات  اإمدادات  من  جداً  عالية  ن�ضبة  ت�ضكل 
احل�سرية،  املناطق  يف  املياه  �سركات  م�ستوى  على  املئة  يف  و60 
وبني 40 و60 يف املئة يف املناطق الريفية. وقد مت ا�ستخال�ش هذه 
امل�ساريع  بع�ش  من  ع�سوائية  عينات  على  بالعتماد  التقديرات 
يف  احل�سري.  القطاع  يف  املياه  �سركات  لتقارير  وتدقيق  الريفية 
مرت  مليون   43 نحو  اإلى  الفاقدة  املياه  حجم  و�ضل   2008 العام 
مكعب، ما يكلف �ضركات املياه نحو 22 مليون دولر. ومن اأ�سباب 
�ضياع املياه: تلف وِقدم �ضبكات التوزيع وال�ضمامات وقطع الغيار، 
ويعوق  ك�ضور  يف  يت�ضبب  ما  املوا�ضفات  رديئة  اأنابيب  ا�ضتخدام 
كفاءة  انخفا�س  ال�ضبكات،  يف  ال�ضائعة  املياه  وتتبع  ر�ضد  عمليات 
البيانات،  وباإدخال  العدادات  بقراءة  املت�ضلة  االأخطاء  العدادات، 
وجود و�ضالت غري م�ضروعة، و�ضالت مبا�ضرة بخطوط �ضخ املياه 
االإدارة واملوظفني  العمومية، االفتقار للوعي لدى  التغذية  ونقاط 
باملردود  للوعي  الفتقار  الفاقدة،  املياه  من  التقليل  اأهمية  حول 

املادي الناجت عن تقليل املياه الفاقدة وجدواه القت�سادية.

ويتخذ اليمن اإجراءات عديدة للحد من �سياع مياه ال�سبكات. فيتم 
تطبيق برامج لل�ضيانة الدورية لعددات قيا�س اال�ضتهالك التي مل 

يتحرك موؤ�ضرها عن ال�ضفر، وا�ضتخال�س تقارير ونظام موؤ�ضرات 
ا�ضتبدال  عملية  مع  وبالتوازي  الفواتري.  اإعداد  برنامج  من  االأداء 
وال�ضمامات  لل�ضبكة  �ضيانة  اإجراءات  تنفذ  القدمية  ال�ضبكات 
الرئي�سية يف بع�ش املوؤ�س�سات الكبرية، مع الفح�ش واأعمال املراقبة 
ال�ضهرية الأحوال املياه الفاقدة، با�ضتخدام برنامج موؤ�ضرات االأداء. 
لهذه  والر�ضد  ال�ضيانة  برامج  وتقييم  متابعة  على  مداومة  وثمة 
نظام  واملرافق  املوؤ�ض�ضات  معظم  يطبق  ذاته  الوقت  ويف  املياه، 
تتبع  على  الرقابية  واجلهات  الدوائر  يعني  الذي  الأداء،  موؤ�سرات 

اأداء املرافق العامة.

وميكن االنتفاع تقنيًا واقت�ضاديًا من تخفي�س حجم املياه الفاقدة، 
اأمراً م�سجعًا وحافزاً على احلد من خ�سارة هذه املياه.  ويعد ذلك 
الناجم  العجز  يغطي  للمياه  مورد  توفري  االنتفاع  اأوجه  وتت�ضمن 
عن  ف�ضاًل  امل�ضتهلكني،  ر�ضا  وك�ضب  الطبيعية،  املوارد  ندرة  عن 
زيادة مردود املبيعات، وتخفيف ال�ضغط الواقع على موارد املياه. 
واجلدير بالذكر يف هذا ال�سياق اأن خف�ش املياه الفاقدة بن�سبة 50 

يف املئة يخف�ش كلفة الطاقة بن�سبة 15 يف املئة.

  ACWUA, 2014 :امل�صدر

احلالة 3: مياه �سائعة: اليمن منوذجًا
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ن�سب  يجعل  البلدي  القطاع  يف  كبري  دعم  من  يقدم  ما  فاإن 
مرافق  اأداء  على  يوؤثر  ما  جدًا،  منخف�سة  الكلفة  ا�سرتداد 
املياه من حيث جودة اخلدمة وتغطية الطلب، فتتخبط يف 
اإلى  توؤدي  ال�سئيلة  والتعرفات  الكبري  الدعم  مفرغة:  دائرة 
خف�ض ا�سرتداد الكلفة، وهذا يوؤدي اإلى انخفا�ض م�ستويات 
هكذا  االأداء.  و�سعف  تدريجيًا  االإمداد  وتعطل  ال�سيانة 

كميات  ي�ستخدمون  من  مل�سلحة  الدعم  يف  التو�سع  يذهب 
اأكرب من املياه، وهم االأغنياء ال الفقراء.

االإن�سان  ال�سرب حق من حقوق  اأن احل�سول على ماء  ومبا 
اإمدادات  ت�سعري  فاإن   )UN General Assembly 2010(
ماء ال�سرب كان على الدوام مثار ح�سا�سية �سيا�سية، فوجبت 
تعرفة  و�سع  عند  العربية،  الدول  وعلى  بتعقل.  معاجلته 
ملياه ال�سرب، اأن حترتم حق االإن�سان يف احل�سول على هذه 
املياه، واأن ت�ساهم التعرفة يف ا�ستعادة كلفة مرافق املياه من 
اأجل حت�سني خدمة التو�سيل، واأن ت�ستخدم التعرفة مبثابة 
االقت�ساد  وت�سجيع  الهدر  تقليل  اأجل  من  ال�سعر  ملوؤ�سر  اآلية 

باملياه )احلالة 4(.

ج.  مدى �سمولية الإمداد باملياه

تي�سر لكثري من الدول العربية حتقيق تقدم يف رفد �سكانها 
مبياه ذات نوعية جيدة، بالرغم من منو معدل اال�ستهالك 
املنزيل للمياه، وارتفاع معدل ا�ستهالك الفرد ملياه ال�سبكات 
البلدية )اأنظر ال�سكل 6(. وكثري من هذه الدول يف �سبيله 
االإمنائية،  االألفية  اأهداف  من  ال�سابع  الهدف  حتقيق  اإلى 

العربية  املنطقة  يف  االأمثلة  اأف�ضل  من  تون�س  يف  املياه  تعرفة  تعد 
واملالية  االجتماعية  اجلوانب  احل�ضبان  يف  تاأخذ  تعرفة  لو�ضع 
للتعرفة  االجتماعي  اجلانب  ي�ضعى  املياه.  اإدارة  يف  واالقت�ضادية 
الدخل،  املحدودي  للمواطنني  املاء  على  احل�سول  �سبل  تعزيز  اإلى 
والوفاء باحتياجاتهم الأ�سا�سية، فقيمة التعرفة منخف�سة يف املناطق 
احل�سرية والريفية. هذا ي�سمن للفئات املحرومة احلق يف احل�سول 
على كفايتها من املاء وتي�ضري ال�ضبيل اإليه، كحق من حقوق االإن�ضان. 
املياه،  ملرفق  املالية  ال�ضالمة  على  االإبقاء  املايل  اجلانب  من  والغر�س 
متكينًا له من االإعداد مل�ضاريع ا�ضتثمارية وتنفيذها، م�ضتهدفًا تاأمني 
عن�سر ال�ستدامة للقطاع وا�ستمرارية الإمداد باملياه. ويتمثل جوهر 
و�سبط  املائية،  للموارد  الأمثل  ال�ستخدام  يف  القت�سادية  الناحية 
ا�ستهالكهم،  مراقبة  على  امل�ستهلكني  وح�ش  املياه،  على  الطلب 
للم�ساعدة يف حماية املوارد من اأجل الأجيال القادمة. وقد مت حتديد 

التعرفة ك�ضرائح مت�ضاعدة، من �ضبع �ضرائح :

للكتلة  املئة  يف   21 توازي  التعرفة  اجتماعيتان:  �سريحتان    .1
الأولى، و36 يف املئة للثانية من متو�ضط كلفة اخلدمة.

�سريحتان لال�ستهالك املتو�سط: ترتاوح التعرفة بالن�سبة لهما    .2

 بني 45 و82 يف املئة من متو�سط كلفة اخلدمة.

�سريحة خام�سة: ت�ساوي تعرفتها متو�سط كلفة اخلدمة.   .3

فيهما  التعرفة  تتجاوز  امل�ستهلكني:  لكبار  اأخريان  �سريحتان   .4
املئة. يف  و146   140 بني  ترتاوح  اإذ  اخلدمة،  كلفة   متو�سط 

زيادة على ذلك، ينق�ضم نظام التعرفة اإلى ق�ضمني:

مبلغ ثابت، يعتمد ح�ضابه على ُقطر عداد اال�ضتهالك، وي�ضاوي   .1
نحو  ويدفعه  دورية  ا�ضتهالك  فاتورة  لكل  تون�ضيًا  ديناراً   3.8
15 مليمرتاً(.  99 يف املئة من امل�سرتكني )قطر عداد ال�ستهالك 
قراءة  اأخرى تتوقف  اأمر مهم، ففي حالت  العداد  وحتديد قطر 

ال�ستهالك عند ال�سفر.

مبلغ متغرّي، يعتمد تقديره على �ضريحة اال�ضتهالك، مع حتديد   .2
تعرفة لكل �سريحة.

ACWUA, 2014  :امل�صدر

ال�شكل 5
ن�شب املياه الفاقدة يف مياه ال�شبكات يف بع�ض الدول العربية 

)2012 ،ACUWA :املختارة )م�شدر البيانات
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احلالة 4: تعرفة مياه البلديات يف تون�س
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كان  واإن  ملواطنيها،  لل�سرب  ال�ساحلة  املياه  بتوفري  ويتعلق 
اأنه يف العام  بع�سها ي�سري يف هذا االجتاه متباطئًا. وُيذكر 
مياه  ت�سلهم  الذين  املنطقة  �سكان  ن�سبة  بلغت   ،2012
�ساحلة لل�سرب نحو 82 يف املئة، يف حني كان 18 يف املئة 
62 مليون ن�سمة يفتقرون  ال�سكان يقدر عددهم بنحو  من 
اإلى مياه نظيفة )WHO and UNICEF, 2014(. ويعي�ض 
يعانون  اأو  الدخل،  منخف�سة  بلدان  يف  هوؤالء  معظم 
للحروب  عر�سة  هم  اأو  الع�سكري،  االحتالل  ظروف  من 
اإلى ذلك، ثمة بيانات تفيد بوجود  وال�سراعات. وباالإ�سافة 
الريفية  املناطق  بني  باملياه  االإمداد  خدمات  يف  كبري  تباين 
موارد  و�سول   2012 العام  �سهد  وقد  احل�سرية.  واملناطق 
نة يف املنطقة العربية اإلى نحو  املياه ال�ساحلة لل�سرب املح�سّ
71 يف املئة من �سكان املناطق الريفية، باملقارنة مع 91 يف 

املئة يف املناطق احل�سرية.

من  ن�سبيًا  كبريًا  جانبًا  اأن  من  بالرغم  اأنه،  ذلك  على  زد 
�سكان املنطقة العربية ي�ستخدمون مياهًا �ساحلة لل�سرب، 

خ�سو�سًا  دائمة،  ب�سفة  عليها  ُل  ُيعوَّ ال  اخلدمات  هذه  فاإن 
الق�سور  اأوجه  متثل  حيث  الدخل،  املنخف�سة  املناطق  يف 
م�سكلة يف مدن رئي�سية مثل �سنعاء وتعز )اليمن( وعّمان 
وال�سفة  )اجلزائر(  ووهران  )�سورية(  ودم�سق  )االأردن( 
انقطاع  من  طويلة  فرتات  �سكانها  يعاين  اإذ  وغزة،  الغربية 
املياه، ترتاوح بني 16 و20 �ساعة كل يوم، وتدوم هذه احلال 
 .)UNDP, 2013( ل�سهور عديدة، خا�سة يف ف�سل ال�سيف
يف  املتقطعة  االإمدادات  اأن  ال�سياق  هذا  يف  بالذكر  وجدير 
التحتية  البنية  تدهور  ت�سارع  على  تعمل  احل�سرية  املناطق 

للمياه، وقد ترتتب عليها زيادة يف ن�سبة املياه الفاقدة.

ال�سكان  من  متزايدة  الأعداد  املياه  تاأمني  �سعوبة  تزداد  واإذ 
اء ندرة املوارد املائية واملوارد  يف دول عربية كثرية، من جرَّ
والطلب،  العر�ض  جانبي  من  كل  كفاءة  رفع  فاإن  املالية، 
توفري  تكفل  اأمور  هي  ا�ستخدامها،  واإعادة  املياه  تدوير  مع 
حجم  زيادة  يف  ي�ساهم  وهذا  املياه.  من  اإ�سافية  كميات 
حتقيق  يف  �سي�ساعد  كما  وموثوقيتها،  املياه  اإمدادات 
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اجتاهات ال�شكان الذين يح�شلون على م�شادر حم�شنة ملياه ال�شرب يف الدول العربية، كن�شبة مئوية من اإجمايل 

ال�شكان، 1990، 2000 و 2012
ال�شكل 6

امل�صدر: WHO and UNICEF, 2014.   مالحظة: ل تتوافر بيانات عن ال�صومال عام 1990  
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�ضكري ثابت، علي �ضبل، اأمين فريجه

موارد  ندرة  فيها  متثل  قد  التي  البلدان  من  وتون�س  املغرب  يعترب 
هو  الزراعي  والقطاع  اقت�ساداتها.  تنمية  اأمام  جديًا  عائقًا  املياه 
امل�ضتهلك االأكرب للمياه، اإذ تزيد ح�ضته على 80 يف املئة من جمموع 
اإلى ذلك، ازدادت ح�سة قطاعات غري زراعية يف  ال�ستهالك. واإ�سافة 
املياه  على  الطلب  زيادة  يعني  ما  للبلدين،  الإجمايل  املحلي  الناجت 
وتبعًا  واخلدمات.  الت�سنيع  قطاعي  عن  ف�ساًل  ال�سكني،  القطاع  يف 
لذلك، اإذا تطلب منو االإنتاج يف القطاعات غري الزراعية زيادة ن�ضبية 
عائقًا  املياه  ت�سكل  اأن  ميكن  عندئذ  املياه،  على  الطلب  عامل  يف 

رئي�سيًا للنمو القت�سادي يف كال البلدين.

متزايد.  ب�سكل  مهمة  والقت�سادية  املائية  املخاوف  كلفة  اأ�سبحت 
واملغرب  تون�س  و�ضعت  املحتملة،  املائية  النواق�س  مع  وللتعامل 
م�ضتويات.  ثالثة  على  التقنية  والتدابري  ال�ضيا�ضات  من  جمموعة 
ال�ستثمار  هو  كبرية،  موارد  ميت�ش  زال  ما  الذي  الأول،  امل�ستوى 
بارتفاع  اللحاق  اأجل  من  ال�ضدود  واإن�ضاء  املائية  التحتية  البنية  يف 
تنفيذ  للتدخل هو  الثاين  وامل�ستوى  املياه.  اإمداد  زيادة  الطلب عرب 
اأدوات  با�ستخدام  الطلب،  زيادة  �سبط  اإلى  تهدف  تر�سيد  تدابري 
املوؤ�ض�ضاتية  االأنظمة  اإ�ضالح  الثالث  امل�ضتوى  وي�ضمل  املياه.  ت�ضعري 

باجتاه مزيد من الإدارة الالمركزية للمياه.

املياه يف تون�س  اأ�ضعار  اإ�ضالح  اأي  الثاين،  امل�ضتوى  �ضرنكز هنا على 
للمزارعني  منخف�ضة  بكلفة  املياه  الدولتان  اأتاحت  فقد  واملغرب. 
يحد  ما  الغذائي،  باالأمن  تتعلق  الأ�ضباب  العام  التمويل  خالل  من 
من هجرة الأرياف اإلى املدن ويح�سن ميزان التجارة الزراعية. لكن 
لتحفيز  ال�ضحيحة  االإ�ضارة  تعِط  مل  اأنها  هو  عائقًا  ال�ضيا�ضة  لهذه 
حتديث  اأو  باملياه  مقت�سدة  تكنولوجيات  اعتماد  مثل  املياه،  كفاءة 
وقاد  �سخمة.  خ�سائر  عن  حاليًا  امل�سوؤولة  القدمية  التحتية  البنى 
هذا الو�سع اإلى تبني زراعة حما�سيل مربحة لكنها كثيفة ال�ستهالك 
للمياه. واإذا ا�ستمرت �سيا�سات املياه احلالية يف ت�سعري املوارد باأقل 
مما ت�ضتحق، فاإن ذلك �ضيزيد احتمال حدوث نواق�س مائية حادة، 
احلكومات  ا�سطرت  وقد  خطري.  ا�ستنزاف  عن  حتى  ي�سفر  وقد 
لتح�ضني  لالأ�ضعار  اإ�ضالحات  يف  واالنخراط  �ضيا�ضاتها  تنقيح  اإلى 
على  الطلب  الإدارة  وا�ضحة  �ضيا�ضات  اإلى  واالنتقال  الكلفة  ا�ضرتداد 
يذكر،  تقدم  يح�سل  مل  كثرية  �سابقة  حماولت  رغم  وعلى  املياه. 
االجتماعية.  ال�ضغوط  تخفيف  يف  للزراعة  الرئي�ضي  للدور  نظراً 

وهكذا، كانت اأ�ضعار املياه عادة اأدنى من اال�ضرتداد الكامل للكلفة.

تاأثريات  ا�ضتك�ضاف  هو  هــذه  احلالة  لدرا�ضة  الرئي�ضي  الهدف 

الري  مياه  دعم  تخفي�ش  �سكل  يف  املحلية  للمياه  بديلة  �سيا�سات 
الت�ضاعد  لتلبية  املياه  اإمــداد  على  العامة  النفقات  زيــادة  و/اأو 
ويتم  امل�ستخدمني.  خمتلف  قبل  من  املائية  لالحتياجات  املتوقع 
اأ�ضا�س مقارنة بني املغرب وتون�س،  البديلة على  ال�ضيا�ضات  تقييم 
اإذ اإن تطبيق اأداة �ضيا�ضة مماثلة يف بلدين خمتلفني ميكن اأن تكون 
واالجتماعية  االقت�ضادية  الهياكل  اأن  والواقع  خمتلفة.  تاأثريات  له 
املختلفة،  االقت�ضادية  وال�ضيا�ضات  ال�ضوق  وميزات  املتجان�ضة،  غري 
املختلفة  التاأثريات  تف�سر  الطبيعية،  للرثوات  املختلفة  وامل�ستويات 

البلدان. لل�سيا�سات ذاتها عرب 

تون�س  يف  االقت�ضاد  �ضعيد  على  املائية  لل�ضيا�ضات  حتلياًل  اإن 
واملغرب هو الطريقة االأن�ضب للتعاطي مع ق�ضايا تخ�ضي�س وتوزيع 
اأهمية  الق�ضايا  فلهذه  ال�ضيا�ضة.  �ضانعي  تواجه  التي  املائية  املوارد 
املوارد  الإدارة  ال�ضيا�ضة  �ضانعي  جهود  من  كجزء  كبرية  �ضيا�ضية 
الريفية.  املناطق  يف  الفقر  وترية  وتخفي�ش  الطويل  املدى  يف  املائية 
من  حم�ضوب«  عام  لـ«توازن  ديناميكيني  منوذجني  بناء  مت  وقد 
حما�سبة  م�سفوفتي  با�ستخدام  وتعيريهما  الدرا�سة،  هذه  اأجل 

.2005 اجتماعية يف تون�س واملغرب للعام 

ومت اعتماد �ضيناريو مرجعي ي�ضتند اإلى معدالت منو الناجت املحلي 
 ،2012  –  2006 الفرتة  خالل  احلكومي  وال�ستهالك  الإجمايل 
ويقرت�س تباطوؤاً ملحوظًا يف الناجت املحلي االإجمايل يف تون�س يتعلق 
بن�ضبة  االإجمايل  املحلي  للناجت  وانتعا�ضًا  ال�ضيا�ضية  باال�ضطرابات 
ويبني   .)2020( املحاكاة  فرتة  نهاية  بحلول  �ضنويًا  املئة  يف   5.5
يتطلب  احلالية  املياه  اأ�سعار  على  احلفاظ  اأن  املرجعي  ال�سيناريو 
املئة  يف   0.8 بن�ضبة  االإجمايل  املحلي  الناجت  من  اإ�ضافيًا  عامًا  اإنفاقًا 

يف تون�س و1.1 يف املئة يف املغرب بحلول نهاية �ضنة 2020.

بال�ضيناريو  ومقارنتها  بديلة  �ضيناريوات  ثالثة  اختبار  وجرى 
املرجعي، وهي:

املئة  يف   50 بن�سبة  املياه  �سعر  دعم  تخفي�ش  	•

الفرتة  خالل  تدريجيًا  املياه  اإمداد  على  العام  االإنفاق  م�ضاعفة  	•
2020 –  2014

واحد وقت  يف  ال�سابقني  ال�سيناريوين  تنفيذ  	•

يوؤدي  املئة  يف   50 بن�ضبة  املياه  عن  الدعم  رفع  اأن  تبني  تون�س،  يف 
اإيجابي حيث بلغ املعدل ال�ضنوي  التاأثري االأول  اإلى تاأثريات متباينة. 

اأثر التخل�س التدريجي من دعم املياه على اال�ستهالك يف تون�س واملغرب
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للتح�سن يف التوفري العام 0.6 يف املئة. والثاين �سلبي يعك�ش تدهور 
الأو�ساع املنزلية يف الأرياف. واإ�سافة اإلى ذلك، تبني ارتفاع مكا�سب 
التاأثريات  يعو�ش  ما  للمياه،  اأف�سل  ا�ستخدام  من  الناجتة  الكفاءة 
بلغ  حيث  اإيجابيًا،  ال�ضامل  التاأثري  اأ�ضبح  ذلك،  على  بناء  ال�ضلبية. 
متو�سط الزيادة ال�سنوية يف الناجت املحلي الإجمايل 0.2 يف املئة. ويف 
املئة  1.4 يف  االإجمالية بن�ضبة  ال�ضادرات  انخف�ضت  ال�ضيناريو،  هذا 

�سنويًا.

فاأ�سفرت  وتوزيعها  املياه  اإمدادات  يف  العامة  ال�ستثمارات  زيادة  اأما 
�سنويًا،  املئة  يف   0.5 مبعدل  االإجــمــايل  املحلي  الناجت  ــادة  زي عن 
1.7 يف  الزراعية مبعدل  الزراعية واملواد الغذائية  و�ضادرات ال�ضلع 

املئة �سنويًا.
هو  ال�سابقني  ال�سيناريوين  لتنفيذ  الرتاكمي  التاأثري  اأن  اأي�سًا  وتبني 
املهمة،  االقت�ضادية  املتغريات  جميع  يف  زيادة  عن  اأ�ضفر  اإذ  اإيجابي، 
مثل الناجت املحلي الإجمايل بن�سبة 0.3 يف املئة، وال�ستهالك اخلا�ش 

بن�سبة 0.4 يف املئة، وال�ستهالك احلكومي بن�سبة 0.7 يف املئة.

اأما يف املغرب، فت�ضبب رفع الدعم عن املياه بن�ضبة 50 يف املئة بتاأثري 
�ضلبي �ضامل على الن�ضاط االقت�ضادي، من خالل انخفا�س م�ضتوى 
املئة. وهذا يظهر  0.4 يف  االإجمايل مبعدل �ضنوي بلغ  الناجت املحلي 
ب�ضكل  للتكيف  مرونة  اأكر  التون�ضي  الزراعي  القطاع  اأن  بو�ضوح 
اأ�ضعار املياه املرتفعة، باملقارنة مع املغرب حيث الزراعة  اإيجابي مع 
اأكرث ت�سلبًا. وثمة ثالثة اأ�سباب رئي�سية ميكن اأن تف�سر هذا النمط:

اأعلى كثرياً مما يف تون�س )45 يف  املغرب  املياه يف  م�ضتوى دعم  	•
املئة مقابل 20 يف املئة(

كثرياً مما  اأعلى  املغربي  االقت�ضاد  يف  الزراعي  القطاع  م�ضاهمة  	•
يف تون�س )15 يف املئة مقابل 9 يف املئة عام 2012(.

حد  الى  االقت�ضادي  الن�ضاط  يف  املروية  الزراعة  قطاع  ي�ضاهم  	•
كبري، نظراً لتاأثرياته امل�ضاعفة املرتفعة.

املياه  ــدادات  اإم لتاأمني  الكبري  العام  الدعم  اأن  اأي�ضًا  النتائج  تظهر 
البلدين.  كال  يف  الــزراعــي  االإنــتــاج  هيكلية  يف  كثرياً  اأثــر  وتوزيعها 
املزارع  مداخيل  يف  مبا�سرة  يوؤثر  للمياه  احلكومي  الدعم  وتخفي�ش 
املئة  يف   20 بن�ضبة  انخف�ضت  التي  واملتو�ضط،  الق�ضري  املديني  يف 
املحا�ضيل  عدد  تقليل  �ضاأن  ومن  تون�س.  يف  املئة  يف  و12  املغرب  يف 
املتوافرة للزراعة نتيجة ارتفاع تعرفة املياه اأن يوؤدي اأي�ضًا اإلى �ضعف 
اإلى  اإ�ضافة  واملغرب،  تون�س  يف  الزراعة  لقطاع  اأكرب  واقت�ضادي  تقني 
يعو�ضه  �ضوف  املزارعني  مداخيل  انخفا�س  لكن  العمل.  فر�س  تاأثر 
املوارد  ا�ستخدام  يف  واأي�سًا  العامة،  النفقات  يف  التوفري  كبري  حد  اإلى 

والطويل،  املتو�سط  املديني  ويف  كفاءة.  واأكرث  اأف�سل  ب�سكل  املائية 
تتكيف  لكي  ن�ضاطاتهم  واملغاربة  التون�ضيون  املزارعون  �ضوف يعدل 
الن�ساطات  بتبديل  املائية،  للموارد  اجلديدة  العامة  الإدارة  مع 

واعتماد تلك التي هي اأكرث كفاءة يف ا�ستخدام املياه.

اإ�سالح  تنفيذ  ميكن  بال�سيا�سات،  اخلا�سة  التو�سيات  اإلى  بالن�سبة 
االإلغاء  حالة  ويف  مراحل.  على  اأو  كامل  اإلغاء  خالل  من  املياه  دعم 
الكامل، ميكن اعتماد اإبدال املحا�ضيل باأخرى اأقل ا�ضتهالكـًا للمياه اإذا 

قدمت ال�ضلطات الدعم املايل والتقني بالتزامن مع اإلغاء دعم املياه.

اأما اإذا اختريت اإزالة الدعم على مراحل، فيمكن لل�سلطات اأن تطلب 
الدعم فوراً،  اإزالة  للمياه من دون  ا�ستهالكًا  الأقل  املحا�سيل  اختيار 

م�ستخدمة اأدوات حتفيز تقلل املخاطر على املزارع.

 .”Leontief”   يعّرفه القت�صاديون بتكنولوجيا   *

املعهد  يف  الريفية  والتنمية  القت�صاد  دائرة  ورئي�س  زميل  اأ�صتاذ  ثابت،  �صكري  د. 

اأ�صتاذ م�صارك يف  �صبل،  د. علي  تون�س.   الفالحية يف �صط مرمي يف  للعلوم  الأعلى 

اأمين  د.  تون�س.  يف  والغابات  واملياه  الريفية  الهند�صة  يف  للبحوث  الوطني  املعهد 

فريجه، اأ�صتاذ م�صاعد يف املدر�صة العليا للفالحة يف املقرن يف تون�س.
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ف�ساًل  املياه،  باإمدادات  املت�سل  لالألفية،  االإمنائي  الهدف 
2015 من  عما ت�سري اإليه اأهداف التنمية امل�ستدامة ملا بعد 

اأهداف خا�سة بتوفري املياه.

IV. ا�ستهالك املياه يف الزراعة

احل�سرية  املناطق  يف  املياه  على  الطلب  ي�سهد  حني  يف 
املياه  ملعظم  ا�ستهالكها  يف  الزراعة  ت�ستمر  مطردًا،  ارتفاعًا 
يف  امل�ستخدمة  املياه  حجم  ارتفع  وقد  العربية.  املنطقة  يف 
 ACSAD,( 1995 الزراعة من 165 بليون مرت مكعب عام
يف  مكعب  مرت  بليون   218 على  يزيد  ما  اإلى   )1997
قدرها  زيادة  وهي   ،)UNDP, 2013(  2013/2012
من  وبالرغم  ذلك،  ومع  �سنة.   15 مدى  على  املئة  يف   32
اأدائها  يف  تقدم  حتقيق  يف  الزراعة  ف�سلت  الزيادة،  هذه 
 Dabour,( العربية  الدول  من  كثري  يف  للغذاء  واإنتاجها 
يف  مرت  العربية  املنطقة  وكانت   .)2006; AFED, 2014
العقود الثالثة االأخرية بطفرة تنموية �ساحبها منو مت�سارع 
على  الطلب  زيادة  ذلك  على  وترتب  ال�سكانية.  الكتلة  يف 
جعلت  اأن  لذلك  كثرية  عربية  دول  ا�ستجابة  فكانت  الغذاء، 
والتنمية  الغذائي  االأمن  حتقيق  اهتماماتها  �سدارة  يف 
تو�سيع  �سيا�سات  خالل  من  واالقت�سادية،  االجتماعية 
اأنها،  غري  املروية.  الزراعة  يف  والتو�سع  الزراعية  الرقعة 

مياه  من  لديها  املتي�سر  تقدير  يف  ف�سلت  اأخرى،  ناحية  من 
كفاءة  حت�سني  اإلى  احلاجة  باالعتبار  االأخذ  ويف  حمدودة، 
عليها  والطلب  واإدارة  فيها  واالقت�ساد  امليـاه  ا�ستخدام 

.)LAS, UNEP, and CEDARE, 2010(

وفقًا  الزراعة  يف  املياه  ا�ستهالك  توجيه  يتم  حني  ويف 
والغذاء،  الزراعية  بالتنمية  اخلا�سة  الوطنية  لل�سيا�سات 
اللزوم  على  كثريًا  يزيد  املياه  من  القطاع  هذا  ا�ستهالك  فاإن 
بكفاءة  مبا�سرًا  ات�سااًل  املت�سلة  العوامل  من  عدد  نتيجة 
الري  طرق  هيمنة  العوامل:  هذه  واأهم  املياه.  ا�ستخدام 
التقليدية )الري بالغمر(، �سحب املياه ال�سطحية واجلوفية 
بال قيود، عدم فر�ض تعرفة على ا�ستهالك امليـاه يف الزراعة 
اأي حافز للمحافظة على املياه، زراعة  اإلى انتفاء  مما يوؤدي 

حما�سيل ت�ستهلك كميات كبرية من املياه.

املياه  ن�سف  من  يقرب  ما  العربية  املنطقة  يف  وُيهدر 
الري  و�سائل  كفاءة  انخفا�ض  نتيجة  الري  يف  امل�ستخدمة 
هو  ال�سطحي  والري   .)Abu-Zeid and Hamdy 2004(
يف   80 يف  تطبيقه  يجري  اإذ  املنطقة،  يف  انت�سارًا  االأكرث 
 23 املئة من امل�ساحة املروية، يليه ا�ستخدام اآالت الر�ض يف 
اإال  معروف  فغري  بالتنقيط  الري  اأما  امل�ساحة.  من  املئة  يف 
 FAO 2011; LAS,( املروية االأرا�سي  املئة من  2.8 يف  يف 

تت�ضم  م�ضر  يف  قدمية  زراعية  ممار�ضة  املرتفعة  االأحــوا�ــس  زراعــة 
بالقت�ساد يف املياه والعديد من الفوائد الأخرى. فهي تخف�ش ا�ستعمال 
املاء على االأر�س، ما يقلل فقدها بالت�ضرب والرت�ضيح. وينتج عن ذلك 
ال�سيطرة  و�سهولة  لل�سماد،  كفوء  وا�ستخدام  للجذور،  جيدة  تهوئة 

تاريخيًا  واجهوا  ال�ضغار  املزارعني  اأن  غري  ال�ضارة.  االأع�ضاب  على 
يف  للزراعة  الالزمة  الآلت  لأن  التقنية  هذه  من  ال�ستفادة  يف  �سعوبة 

االأحوا�س مكلفة وال تالئم االأرا�ضي املجزاأة وامل�ضاحات ال�ضغرية.

موؤخراً،  )اإيكاردا(  الزراعية  للبحوث  الــدويل  املركز  علماء  جنح  وقد 
بال�سراكة مع املراكز الوطنية للبحث والإر�ساد الزراعي، يف تطوير الآلت 
عند  اللعبة  يغري  ذلك  واأخذ  املرتفعة.  االأحوا�س  يف  للزراعة  املطلوبة 
املزارعني ال�ضغار يف منطقة دلتا النيل يف م�ضر. فقد اأدت زراعة القمح يف 
الأحوا�ش املرتفعة اإلى توفري 24 يف املئة يف مياه الري، وزياد 34 يف املئة يف 
حم�ضول القمح، وحت�ضن مبقدار 78 يف املئة يف كفاءة ا�ستخدام املاء لدى 
املزارعني يف حمافظة ال�سرقية. وبالنظر اإلى ب�ساطة هذه التكنولوجيا 
ونتائجها الباهرة، اكت�ضبت زخمًا �ضريعًا وانت�ضرت يف م�ضر، كما انتقلت 
واملغرب. والعراق  واإرتريا ونيجرييا  واإثيوبيا  ال�ضودان  بلدان مثل  اإلى 
 
الأمن   :7 العربية  )البيئة   .2014 )اأفد(،  والتنمية  للبيئة  العربي  املنتدى  امل�صدر: 

الغذائي، التحديات والتوقعات، حترير عبدالكرمي �صادق وحممود ال�صلح وجنيب �صعب(

احلالة 5: زيادة اإنتاجية املياه اعتماداً على ري االأحوا�س املرتفعة
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ُر بع�ض الدرا�سات  UNEP, and CEDARE 2010(. وتقدِّ
منخف�سة  بن�سبة  العربية  املنطقة  يف  الري  اأعمال  كفاءة 
40 يف املئة )AFED, 2010(. ومن �ساأن   - 30 اإلى  ت�سل 
ما  واإلى  �سعيف،  زراعي  اأداء  اإلى  يوؤدي  اأن  الهدر  هذا  مثل 
وانخفا�ض  اجلوفية  املياه  ملوحة  زيادة  ذلك:  من  اأخطر  هو 
من�سوبها ب�سبب اال�ستغالل املفرط. كما ت�ساهم املمار�سات 
باملواد  والتلوث  واملياه،  الرتبة  ملوحة  زيادة  يف  الزراعية 
االأحيائي  التنوع  وخ�سارة  ال�سامة،  الزراعية  الكيميائية 
جديدة  �سدود  واإن�ساء  الرطبة  االأرا�سي  تدمري  اء  جرَّ من 

.)AFED, 2010; LAS, UNEP, and CEDARE 2010(

من  املئة  يف   85 ي�ستهلك  الزراعي  القطاع  اأن  والثابُت 
اأعلى  عن  م�سوؤول  وهو  العربية،  املنطقة  يف  املتوافرة  املياه 
تركز  اأن  ال�سرورة  ت�ستدعي  لذا  املياه.  يف  الهدر  معدالت 
املياه  ا�ستخدام  كفاءة  حت�سني  على  جهودها  العربية  الدول 
يف هذا القطاع، اإذ اأن فر�سة حماية املياه من الهدر فيه هي 
)احلالة  االأخرى  القطاعات  يف  املتاحة  الفر�ض  من  اأعلى 
5(. وتخ�س�ض دول ال�سمال االأفريقي العربية، على �سبيل 
للزراعة،  املائية  مواردها  من  املئة  يف   80 من  اأكرث  املثال، 
ومن �ساأن خف�ض خ�سائر اإي�سال املياه مبقدار الن�سف ورفع 
توفري  املئة،  يف   80 اإلى  املئة  يف   50  -  40 من  الري  كفاءة 
يف   40 من  اأكرث  اأي  ال�سنة،  يف  مكعب  مرت  بليون   52 نحو 
توفري  وبالتايل  املياه،  يف  العربية  املنطقة  خ�سائر  من  املئة 
التوفري  وي�سكل  املئة.  يف   20 تقارب  اإ�سافية  اإمدادات 
اإجمايل  من  املئة  يف   70 من  اأكرث  الري  يف  املمكن 

.)Mehmet and Biçak, 2002( التوفريات املائية

عاقبة  ا�ستنزاف موارد املياه اجلوفية

اجلزيرة  �سبه  دول  وخا�سة  العربية،  الدول  معظم  تعتمد 
املياه اجلوفية  على موارد  كبريًا  العربية واملغرب، اعتمادًا 

املتزايدة  باالحتياجات  للوفاء  املتجددة(  وغري  )املتجددة 
واأعمال  املنزلية  لالأغرا�ض  خا�ض  نحو  وعلى  املياه،  اإلى 
املتجددة  غري  اجلوفية  املياه  موارد  وت�ستخدم  الري. 
غري  واال�ستخدام  منظمة7.  وغري  منظمة6،  باأ�ساليب 
موارد  ا�ستغالل  على  ترتب  وقد  �سيوعًا.  االأكرث  هو  املنظم 
الطبيعية  جتددها  معدالت  يتجاوز  مبا  اجلوفية  املياه 
درجة  وارتفاع  اجلوفية  االأحوا�ض  يف  احتياطاتها  ن�سوُب 
لها.  البحر  مياه  غزو  ب�سبب  نوعيتها  وتدين  ملوحتها 
ون�سوبها  اجلوفية  املياه  ا�ستغالل  يف  لالإفراط  كان  كما 
املياه  ا�ستنزاف  اأدى  حيث  البيئة،  على  الوقع  �سديدة  اآثار 
ما  دمر  اأو  واأتلف  الطبيعية،  الينابيع  جفاف  اإلى  اجلوفية 
اإلى  م�سيئًا  بيئية،  واأنظمة  طبيعية  موائل  من  بها  يحيط 
القيمة التاريخية والثقافيـة لهذه املناطق8. اإن االإفراط يف 
حني  ففي  الوطنية،  املوارد  ي�ستنزف  اجلوفية  امليـاه  �سخ 
امل�ستخرجة  املياه  على  القائمة  االقت�سادية  االأن�سطة  اأن 
فاإن  الق�سري،  املدى  يف  االإجمايل  املحلي  الناجت  تعزز 
ا�ستخراج  وخا�سة  اجلوفية،  املياه  ا�ستغالل  يف  املغاالة 
اإلى  يوؤدي  تتجدد،  ال  التي  القدمية  »االأحفورية«  املياه 
الزراعة  مناطق  ويهدد  للدولة  الطبيعي  الراأ�سمال  تاآكل 
الرثوة  لقيمة  تقدير  وثمة  الطويل.  املدى  على  املروية 
املياه  ا�ستغـالل  يف  االإفراُط  ي�ستهلكها  التي  الوطنية 
2 يف املئة من الناجت املحلي االإجمايل  اإلى  اجلوفية، ي�سل 

.)7 يف اأربع دول عربية )ال�سكل 

يف  املياه  ا�ستخدام  و�سبط  مراقبة   :6 احلالة 

ال�سناعة: درا�سة حالة من قطر

مياه  على  قطر  دولة  تعتمد 
ال�سناعة  يف  اأ�سا�سي  ب�سكل  البحر 
التربيد(،  هو  رئي�ضي  )لغر�س 
اجلوفية  املياه  ا�ستخدام  مينع  اإذ 
اأخرى،  جهة  من  ال�سناعات.  يف 
املخلفات  �ضرف  القانون  مينع 
على  وعالوة  البحر.  يف  ال�سناعية 
ال�سناعية  بال�سركات  اأُهيب  ذلك، 
تقارير  اإعداد  برنامج  يف  ت�ضارك  اأن 
ال�سناعية  امل�ستدامة  التنمية 
قبل  الدولة  اأطلقته  الذي   )SDIR(
 2012 العام  ويف  قليلة.  �سنوات 
يف   91 متثل  �سركة،   30 قدمت 
تقارير  ال�ضركات،  جمموع  من  املئة 
اأن  بينت  للمياه،  ا�ستهالكها  عن 

ال�سناعي  القطاع  ا�ستهالك  اإجمايل 
مرت  مليون   43.3 بلغ  للمياه 
عن  املئة  يف   11.4 بزيادة  مكعب، 
واأو�سحت   .2011 م�ستويات 
ح�سنت  �سركة   11 اأن  التقارير 
اأداءها وحدت من ا�ستهالكها للمياه 
مكعب  مرت  مليون   2.96 مبقدار 
�سركة   27 وعر�ست   .2012 عام 
عن  معلومات  بتقدمي  بياناتها 
ا�ستهالك املياه يف 2011 و2012. 
ال�سركات  من  �سركة   15 اأن  وتبني 
مياهًا  ا�ستهلكت  والع�سرين  ال�سبع 
من  �سركة   11 حدت  بينما  اأكرث، 
واحدة  �سركة  وبقيت  ا�ستهالكها، 

بال تغيري يف اال�ضتهالك.
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القيمة القت�شادية ل�شتنزاف املياه 

اجلوفية يف اأربع دول عربية خمتارة
ال�شكل 7

RUTA, 2005 :امل�صدر
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V. ا�ستهالك املياه يف ال�سناعة

املياه  با�ستهالك  املتعلقة  البيانات  تفتقد  عمومًا،  ت�سغل 
دول  من  كثري  يف  التوثيق  اإلى  العربي  ال�سناعة  قطاع  يف 
و�سجالت  بيانات  اإعداد  يف  كبري  ق�سور  وثمة  املنطقة. 
وتدويرها  العادمة  املياه  وت�سريف  املياه  ال�ستخدام 
وي�ستثنى  القطاع،  هذا  يف  ا�ستخدامها  واإعادة  ومعاجلتها 
 .)6 )احلالة  العربية  البلدان  من  قليل  عدد  هذا  من 
والتحليل  التقييم  دون  للبيانات  االفتقاد  هذا  ويحوُل 
الالزمني ال�ستهالك املياه يف ال�سناعة. غري اأن ثمة بع�ض 
املالحظات والنزعات العمومية التي ميكن ا�ستنتاجها من 

البيانات واملعلومات املتاحة.

والزراعة  البلديات  قطاعا  �سهده  ما  ال�سناعة  قطاع  �سهد 
يف املنطقة العربية من زيادة مطردة يف ا�ستهالك امليـاه. 
فقد بلغ اجمايل ا�ستهالك امليـاه يف القطاع ال�سناعي نحو 
القرن  ت�سعينات  منت�سف  يف  مكعب  مرت  بليون   10.1
الع�سرين )ACSAD, 1997(، وكان ميثل حينئذ 5.5 يف 
اإجمايل ا�ستهالك املياه. و�سجل ا�ستهالك القطاع  املئة من 
 ،)UNDP, 2013(  2011 عام  مكعب  مرت  بليون   17.1

امل�ستهلكة.  املياه  اإجمايل  من  املئة  يف   7 ح�سته  لت�ساوي 
امل�سادر  من  املائية  احتياجاته  ال�سناعة  قطاع  وياأخذ 
ال�سطحية واجلوفية ب�سكل رئي�سي، اإ�سافة اإلى كميات اأقل 

ن�سبيًا من املياه املحالة.

واأبرز الدوافع اإلى زيادة ا�ستهالك املياه يف قطاع ال�سناعة 
يف  الت�سنيع  اإلى  املتجهة  االقت�سادي  التنويع  �سيا�سات 
والتعدين،  التحويلية،  ال�سناعات  )مثل:  كثرية  بلدان 
وغري  الغذائية،  املواد  و�سناعة  االأ�سمنت،  وم�سانع 
على  املا�سي،  القرن  ت�سعينات  اأوائل  فمنذ  كثري(.  ذلك 
اخلليجي  التعاون  جمل�ض  دول  اهتمت  املثال،  �سبيل 
�سناعات  باجتاه  االقت�سادي  التنويع  �سيا�سات  بتنفيذ 
تقلبات  �سد  حت�سينًا  الغاز،  جمال  وخارج  نفطية  غري 
اأ�سعار النفط. وتال ذلك ارتفاع اإجمايل ا�ستهالك املياه يف 
القطاع ال�سناعي لهذه الدول من 321 مليون مرت مكعب 
اإجمايل  من  املئة  يف   1.3( الت�سعينات  منت�سف  يف 
عام  مكعب  مرت  بليون   1.3 نحو  اإلى  املائي(  اال�ستهالك 
دولة  �سهدت  وقد  االإجمايل(.  من  املئة  يف   3.5(  2010
املياه  ا�ستهالك  يف  كبرية  زيادة  املتحدة  العربية  الإمارات 
لالأغرا�ض ال�سناعية، من نحو 73 مليون مرت مكعب عام 
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 .2010 عام  مكعب  مرت  مليون   480 نحو  اإلى   1995
ال�سناعية  املياه  ال�ستهالك  ال�سنوي  النمو  متو�سط  وبلغ 
االأمر  القطاعات،  كل  بني  االأعلى  وهو  املئة،  يف   24.2
خالل  لالإمارات  ال�سناعي  القطاع  منو  مدى  يعك�ض  الذي 
املياه  على  الطلب  مبعظم  الوفاء  مت  وقد  الفرتة.  تلك 
اجلوفية،  املياه  ا�ستخراج  طريق  عن  ال�سناعية  لالأغرا�ض 
النزوع  هذا  ولوحظ  املحالة.  باملياه  املطلوب  وا�ستكمال 
املتزايد يف ا�ستخدام املياه يف قطاع ال�سناعة لدى كل دول 

جمل�ض التعاون اخلليجي.

الت�سنيع  لزيادة  الراهنة  التوجهات  اأن  فيه  �سك  ال  ومما 
يف الدول العربية �ست�سحبها زيادة يف الطلب على املياه، 
اأن  واملتوقع  �سائلة.  �سناعية  خملفات  اإنتاج  يف  واأي�سًا 
لها  و�ستكون  م�ستقباًل،  الناحيتني  يف  الزيادة  ت�ستمر 
لي�ض  املياه،  اإدارة  ملنظومة  العامة  احلالة  على  تاأثريات 
فقط من حيث كميات املياه التي ي�ستهلكها القطاع، ولكن 
القطاع.  هذا  عن  ينتج  اأن  املرجح  التلوث  حيث  من  اأي�سًا 
كبرية،  واإجـراءات  اهتمامًا  االأخري  االأمر  وي�ستدعي 
النفايات  على  ترتتب  التي  ال�سيئة  االآثار  من  للتخفيف 
وذلك  وال�سلبة.  وال�سائلة  الغازية  حاالتها  يف  ال�سناعية 
ال�ستخدام  االقت�سادية  والكوابح  واحلوافز  اللوائح  باإعداد 
على  منا�سبة  ر�سوم  وفر�ض  املالئمة،  التكنولوجيا 

ت�سريف ميـاه ال�سرف ال�سناعي والتخل�ض من املخلفات 
يدفع«(،  »امللوث  مبداأ  تطبيق  )اأي  االأخرى  ال�سناعيـة 
وو�سـع وتفعيل ت�سريعات ب�ساأن معاجلة واإعادة ا�ستخدام 

مياه ال�سرف يف القطاع ال�سناعي.

مثل  البديلة،  املياه  م�سادر  توفر  قد  �سبق،  ما  اإلى  اإ�سافة 
النوعية  املتدنية  للمياه  م�سدرًا  املعاجلة،  ال�سرف  مياه 
اإلى  حتتاج  ال  التي  ال�سناعات  من  كثري  يف  ال�ستخدامها 
وم�سانع  االإن�ساءات،  اأعمال  يف  كما  النوعية،  عالية  مياه 
و�سناعة  املعدنية،  الفلزات  ت�سكيل  ومرافق  الكيماويات، 
قد  حال،  اأي  وعلى  للنفط.  ز  املعزَّ واال�ستخراج  النفط، 
اجلودة  من  درجة  تلبي  م�سبقة  معاجلة  االأمر  ي�ستلزم 
تبقى  احلالتني،  كلتا  ويف  ال�سناعات.  بع�ض  تطلبها 
ال�سناعية  لالأغرا�ض  املياه  ا�ستخدام  تدقيق  اإلى  احلاجة 
الوطنية  املياه  ميزانية  حدود  �سمن  بها  االإمداد  وم�سادر 
ا�ستخدام  طبيعة  حتديد  اأي�سًا  املهم  ومن  العربية.  للدول 
القطاعات  خمتلف  يف  املطلوبة  جودتها  ودرجة  املياه 
ال�سناعية الفرعية، وتوقع احتياجاتها من املياه م�ستقباًل، 
للمياه،  الكلي  اال�ستهالك  على  االحتياجات  هذه  وتاأثري 
هذه  غياب  ويحد  �سائلة.  خملفات  من  ت�سرفه  عما  ف�ساًل 
يعطل  كما  القطاع،  يف  فعال  ب�سكل  املياه  اإدارة  املعلومات 

فر�ض حتقيق اال�ستدامة يف اال�ستهالك واالإنتاج.

البحر،  مياه  العامل يف جمال حتلية  �ضدارة  العربية  املنطقة  حتتل 
املياه  اأن  وبالرغم من  العامل.  قدرات  فيه ن�ضف  قدراتها  تتجاوز  اإذ 
املحالة ال متثل اإالَّ ح�ضة �ضغرية جداً من اإجمايل االإمدادات املائية يف 
املائية  االإمدادات  املئة(، فاإنها متثل كل  2 يف  العربية )نحو  املنطقة 
جمل�س  دول  يف  احلال  هي  كما  الدول،  هذه  من  كثري  لدى  تقريبًا 
نتيجة  االإجمالية  احل�ضة  هذه  ازدياد  ويتوقع  اخلليجي.  التعاون 
ال�ضكاين ون�ضوب  والنمو  املناطق احل�ضرية  والتو�ضع يف  للت�ضنيع 
التحلية  ملحطات  االإجمالية  القدرة  وتبلغ  التقليدية.  املائية  املوارد 
اليوم. وتوجد  24 مليون مرت مكعب يف  اأكرث من  العربية  الدول  يف 
اأعلى قدرات التحلية يف دول اخلليج )81 يف املئة(، واجلزائر )8.3 
اأن  واملنتظر  املئة(.  يف   1.8( وم�سر  املئة(،  يف   4( وليبيا  املئة(،  يف 
الطلب  ت�ضاعد  لتلبية  املقبل  العقد  خالل  عاليًا  القدرات  منو  يظل 
على املياه لالأغرا�ش املنزلية، ويرتكز اأ�سا�ساً يف الدول العالية الدخل 
وامل�سدرة للطاقة يف املنطقة، مثل دول اخلليج وبدرجة اأقل اجلزائر 

وم�ضر وليبيا، حيث �ضيوجه الإمداد املدن وال�ضناعة باملياه.

هما  رئي�ضيني  نوعني  يف  البحر  مياه  حتلية  تكنولوجيا  وت�ضنف 

ف�ضل  يتم  وفيه  االأقدم،  النوع  هو  احلراري  وامليكانيكي.  احلراري 
با�ضتخدام  والتقطري،  التبخري  طريق  عن  املعدنية  االأمالح  عن  املاء 
تكنولوجيا التقطري الوم�سي املتعدد املراحل، وهي عملية ت�ستهلك 
ت�ضخر  فاإنها  امليكانيكية  العمليات  اأما  الطاقة.  من  مكثفًا  قدراً 
اأغ�ضية  خالل  من  للمرور  املاحلة  املياه  لدفع  العك�ضي  التنا�ضح 
تقوم با�ضتبعاد معظم االأمالح املعدنية. وال يزال النوع االأول �ضائداً 
التعاون اخلليجي على وجه  العربية، ويف دول جمل�س  املنطقة  يف 
اخل�ضو�س، مع اأن الطريقـة الثانية ت�ضهد تناميًا يف قدرتهـا املركبة 
اإلى  واإمنا  حرارية  طاقة  اإلى  حتتاج  وال  فيها  التو�ضع  ي�ضهل  اإذ 
التقطري  يف  امل�ستخدمة  تلك  عن  تقل  الكهربائية  الطاقة  من  كمية 
اأو ت�ساويها. وعلى اأي حال، فاإن معظم دول اخلليج ل تزال تف�سل 
عن  املتخلفة  احلرارة  فيها  ت�ضتخدم  الأنها  احلرارية  التكنولوجيا 
من  بخليط  العمل  موؤخراً  مت  وقد  امل�ضرتكة.  الطاقة  توليد  اأنظمة 
يف  املراحل  املتعدد  الوم�ضي  والتقطري  العك�ضي  التنا�ضح  نظامي 

اأنظمة التوليد امل�ضرتك.
 

Al-Jamal and Schiffler 2009; Bushnak 2010; GWI 2010  :امل�صدر

احلالة 7: حتلية مياه البحر يف املنطقة العربية
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 VI. ثالثية املياه والطاقة والغذاء 
مع ا�ستدامة اال�ستهالك واالإنتاج

ب�سبب  العربية  املنطقة  يف  املياه  ندرة  م�ساألة  تعقيد  يزداد 
املياه  مثل  التنمية،  قطاعات  مبختلف  املتعددة  ارتباطاتها 
وال�سحة الب�سرية، املياه والبيئة، املياه والغذاء، املياه والطاقة، 
بني  حتمل  التي  املتبادل  التاأثري  ظواهر  من  كثري  ذلك  وغري 
وذات  االإن�سان  بحقوق  متعلقة  متقاطعة  ق�سايا  طياتها 
و�سيا�سية  وتقنية  وت�سريعية  واقت�سادية  اجتماعية  طبيعة 
لقطاع  املختلفة  الروابط  مقاربة  اأهمية  تربز  وهنـا  واأمنية. 
وال�سحة  والغذاء  الطاقة  مثل  القطاعات،  من  بغريه  املياه 
حدود  املياه  اإدارة  تتجاوز  واأن  ككل،  االقت�سادية  والتنمية 

القطاع حتقيقًا لتخطيط واإدارة فعالني ومتكاملني للموارد.

وتاأتي العالقة املرتابطة بني املياه والطاقة والغذاء بني اأهم 
عالقات التاأثري املتبادل يف املنطقة العربية. فالعالقات بني 
يفوق  رمبا  نحو  وعلى  التداخل،  �سديدة  الثالثة  القطاعات 
نظريه يف اأي منطقة اأخرى يف العامل، وما يجري يف قطاع 
منها يكون له اآثاره ال�سديدة الوقع على القطاعني االآخرين. 
فال غنى عن الطاقة يف كل خطوة من خطوات الدورة املائية، 
اإلى نقلها وتوزيعها ثم جتميعها ومعاجلتها  اإنتاج املياه  من 
كثري  يف  �سروري  املاء  اأن  كما  ا�ستخدامها.  الإعادة  متهيدًا 
من عمليات الطاقة )اإنتاج الطاقة املائية، التربيد، التنقيب 
واإنتاج الطاقة، التكرير، اال�ستخراج املعزز للنفط(، ويحتاج 

املنظور  هذا  معًا.  واملياه  الطاقة  اإلى  بــدوره  الغذاء  اإنتاج 
يو�سح  والغذاء  والطاقة  املياه  بني  املتبادل  التاأثري  لعالقات 
القطاعات  يف  املياه  كفاءة  بتدابري  املهتمة  الربامج  اأن  لنا 
من  بالكلفة  جدوى  اأكرث  فقط  تكون  لن  للمياه  امل�ستهلكة 
الفوائد  من  كثري  اإلى  اأي�سًا  �ستوؤدي  بل  ــداد،  االإم تو�سيع 

املتعاقبة التي تتجاوز قطاع املياه اإلى قطاعات اأخرى.

ف�ساًل عن ذلك، يتوقع اأن يكتنف الرتابط الوثيق بني املياه 
م�ستقباًل،  والتعقد  ال�سعوبة  من  مزيد  والغذاء  والطاقة 
نتيجة االآثار املرتتبة على تغري املناخ. اإذ ُينتظر اأن تتعر�ض 
الطلُب  ي�سهد  واأن  اأكرب،  لنق�ض  حاليًا  املتاحة  املائية  املوارد 
على املياه يف املنطقة تزايدًا يف املجاالت البلدية والزراعية، 
بخف�ض  التزاماتها  باإيفاء  العربية  الــدول  تن�سغل  فيما 
اآثار  مع  التكيف  فاإن  لذلك  الدفيئة.  غازات  من  انبعاثاتها 
تغري املناخ يتطلب اتباع نهج �سامل ومتكامل، ي�سع ن�سب 

عينيه ق�سايا ترابط املياه والطاقة والغذاء.

وتتيُح ال�سالت بني اإنتاج وا�ستهالك الطاقة واملياه تنوعًا من 
امل�ستدامني  واال�ستهالك  االإنتاج  اأمناط  لتح�سني  الفر�ض 
يف  امل�ساعدة  متكامل  نهج  �ساأن  ومن  واملياه.  الطاقة  ملوارد 
االأخذ  جتنب  عن  ف�ساًل  قطاع،  لكل  املتبادلة  الفوائد  تبني 
ح�ساب  على  قطاع  ا�ستدامة  تزيد  قد  مت�ساربة  ب�سيا�سات 
الطاقة  كفاءة  حت�سني  اأن  كما   .)ESCWA, 2011( االآخر 
خالل عمليات اإنتاج ونقل املياه العذبة ميكن اأن ي�ساهم يف 

لتح�سني  وواقعية  الأكرث مالءمًة  للخيارات  تقييم  جرت عملية 
البحرين،  يف  البلدية  املياه  قطاع  يف  وال�ستدامة  الكفاءة 
املياه.  اإدارة  ملنظومة  الديناميكية  املحاكاة  اأ�سلوب  با�ستخدام 
التكاليف  نواحي  من  واال�ضتدامة  للكفاءة  الكمي  التقدير  ومت 
املطروحة:  اخليارات  وقد �سملت  والبيئية.  والقت�سادية  املالية 
 )2( البلدية،  املياه  توزيع  �سبكات  يف  الت�سرب  من  احلد   )1(
 )3( البلدية،  املياه  م�ستهلكي  بني  املياه  مب�سائل  الوعي  رفع 
وت�سري  ال�سكنية.  الوحدات  يف  باملياه  القت�ساد  اأجهزة  ا�ستخدام 
اإمكانية كبرية  اإلى  امل�ضتمدة من حماكاة هذه اخليارات  النتائج 
به،  املرتبطة  والتكاليف  البلديات  مياه  على  الطلب  خلف�س 
وذلك بتطبيق التدخالت الثالثة املذكورة. وعند تنفيذ خيارات 
بحلول  اأنه  املحاكاة  نتائج  اأظهرت  واحد،  وقت  يف  معًا  التكيف 
تراكمية  مالية  بتوفريات  احتمال  ثمة  �سيكون   2030 �سنة 
قدرها نحو 2.9 بليون دوالر، وخف�س يف انبعاثات ثاين اأوك�ضيد 

1.2 بليون مرت  19.7 مليون طن، و�ضون نحو  الكربون بنحو 
مكعب من الر�ضيد الوطني من الغاز الطبيعي. ويدخل يف املزايا 
الأخرى التقليل من املياه احلرارية املاحلة امل�سّرفة من حمطات 
3.6 يف  التحلية )تبلغ ن�ضبة املاء املطرود اإلى املياه املنَتَجة نحو 
والبحرية  ال�ضاحلية  البيئة  على  �ضلبي  تاأثري  من  له  مبا  املئة(، 
معاجلة  لعملية  والطاقوية  املالية  التكاليف  وعلى  املحيطة، 
املياه  عن  امل�سوؤولة  الهيئات  اعتمدت  فاإذا  ال�سائلة.  النفايات 
والعبء  الكلفة  خف�ش  ميكنها  الإدارية،  التدخالت  هذه  مثل 
املوارد  اإدارة  نظام  فعالية  وتعزيز  والبيئي،  واالقت�ضادي  املايل 
املائية ودعم م�ضتوى ا�ضتدامته. لي�س ذلك فح�ضب، بل �ضوف 
على  املرتتبة  الآثار  مع  للتكيف  البحرين  جهود  يف  اأي�سًا  ت�ساعد 

تغري املناخ.

Al-Zubari, 2014  :امل�صدر

احلالة 8: خف�س التكاليف املتوقعة بعد تدابري رفع كفاءة ا�ستخدام املياه يف البحرين
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حتقيق ا�ستدامة اال�ستهالك واالإنتاج لكل من الطاقة واملياه. 
ال�سخ  واأنظمة  املياه  حتلية  تكنولوجيات  يف  اال�ستثمار  اأما 
فيمكن  املتجددة  الطاقة  على  املعتمدة  اأو  طاقويًا  الكفوءة 
ا�ستهالك  ا�ستدامة  تعزز  متبادلة  منافع  اإلى  اأي�سًا  يوؤدي  اأن 
ا�ستدامة  �سيا�سات  تتعزز  وقد  واملياه.  الطاقة  موارد  واإنتاج 

اال�ستهالك واالإنتاج باالإدارة املتكاملة ملوارد الطاقة واملياه.

تعد  التي  اخلليجي  التعاون  جمل�ض  بدول  مثاًل  ولن�سرب 
 ،)7 )احلالة  العامل  يف  املياه  حتلية  قدرات  الأعلى  موطنًا 
تطبيق  عرب  التحلية  حمطات  اإنتاج  خف�ض  �ساأن  من  حيث 
تدابري كفاءة ا�ستخدام املياه و/اأو اإدارة الطلب عليها، مثل 
احلد من الت�سرب يف �سبكة التوزيع، اأو االأجهزة املقت�سدة 
توفري  اإلى  فقط  لي�ض  يوؤدي  اأن  التدوير،  اإعادة  اأو  باملياه 
وتخفيف  احلكومية  املالية  ــوارد  وامل امل�ستهلكني  اأمــوال 
اإلى  اأي�سًا  ولكن  الوطنية،  امليزانية  على  الواقع  العبء 
والغاز(.  )النفط  الطبيعية  الطاقة  موارد  على  املحافظة 
امل�سافة  القيمة  زيادة  اإلى  وباالإ�سافة  ذلك،  على  عالوة 
اأخرى،  ال�ستخدامات  واإتاحتها  املياه،  من  مكعب  مرت  لكل 

حيث  من  البيئية  الكلفة  خف�ض  على  ذلك  يعمل  �سوف 
الناجتة  ال�سائلة  املخلفات  و�سرف  الدفيئة  غازات  انبعاثات 
يخفف  وهذا  البحرية،  البيئة  يف  التحليـة  حمطـات  عن 
تكاليف  من  ذلك  يقلل  �سوف  واأخــريًا،  البيئي.  التدهور 
اإلى  العادمة  املياه  �سرف  وم�ساكل  ال�سرف  مياه  معاجلة 

.)8 البيئة البحرية )احلالة 

قطاع  يف  املياه  ا�ستخدام  كفاءة  رفع  فاإن  ذاته،  النحو  على 
الزراعة )عمليات االإي�سال واال�ستخدام واإعادة اال�ستخدام( 
بزيادة  مقارنة  الكلفة  حيث  من  ــدى  اأج فقط  يكون  لن 
يف  املياه  م�سدر  ا�ستدامة  ويعزز  اجلوفية  املياه  ا�ستخراج 
توفريات  حتقيق  اأي�سًا  �ساأنه  من  ولكن  القطاع،  خدمة 
الطبقات  من  املياه  ل�سخ  الــالزمــة  الطاقة  يف  �سخمة 
العميقة. و�سيكون ذلك اأمرًا جديرًا باالعتبار عند كثري من 
اجلوفية  امليـاه  �سحب  عمليات  تعتمد  التي  العربية  الدول 
التعاون  جمل�ض  دول  يف  كما  مكثفة،  طاقة  با�ستخدام 
من  احلد  �ساأنه  من  �سيكون  ذلك،  عن  وف�ساًل  اخلليجي. 

التدهور البيئي الناجم عن مياه الري الراجعة.

يعمل عدد من الدول العربية على خف�ش دعم مياه الري، اأماًل يف اأن 
اأدخلت  الزراعي. فقد  القطاع  املياه يف  ا�ستخدام  يرفع ذلك من كفاءة 
كل من املغرب وتون�س نظام الت�ضعري احلجمي للري العمومي، حيث 
ولي�س  مياه،  من  ي�ضتخدمونه  ما  حلجم  وفقاً  املزارعون  يحا�ضب 
الو�سيلة  هو  هنا  والعّداد  املزروعة.  الأر�ش  هكتارات  عدد  ح�سب 
على  للحفاظ  تقنية  اأداة  اأي�ضًا  وهو  املائية،  املوازنة  لتقدير  املنا�ضبة 
تكاليف  بالكامل  تغطي  الري  على  امل�ضتحقة  الر�ضوم  وتكاد  املياه. 
الت�ضغيل وال�ضيانة يف تون�س، وتقرتب من التغطية الكاملة يف املغرب 
)IFAD, 2009(. وعلى اأي حال، فاإن ا�ستبعاد الدعم على هذا النحو 
ينبغي اأن يخ�ضع لدرا�ضات متاأنية واأن يح�ضن التخطيط له وتنفيذه، 

لتقليل مما يلحق باملزارعني و�ضبل عي�ضهم من اآثار �ضلبية.

وقد اأجريت درا�سة لالآثار املرتتبة على �سيناريوهات بديلة ل�سيا�سات 
اأن  نتائجها  اأظهرت  البلدين،  لهذين  الزراعي  القطاع  املياه يف  ت�ضعري 
انخفا�س كلفة املياه �ضجع املزارعني على اتباع اأن�ضطة زراعية كثيفة 
تاأثريه  احلكومي  الدعم  لتقليل  يكون  و�سوف  للمياه.  ال�ستهالك 
من  تقرتب  بن�سبة  يقل  اأن  ينتظر  الذي  املزرعة،  دخل  على  املبا�سر 
20 يف املئة يف الأجلني الق�سري واملتو�سط. وعلى اأي حال، �سوف يتم 
التوفريات  املزارعني من  الذي طراأ على مداخيل  تعوي�س االنخفا�س 

يف اأوجه االإنفاق العام، واأي�ضًا يف �ضورة ا�ضتخدام اأف�ضل واأكر كفاءة 
م�ضحوبًا  امليـاه  دعم  خف�س  يكون  اأن  املتوقع  ومن  املائية.  للموارد 
من  وخا�سة  والجتماعية،  القت�سادية  الناحيتني  يف  �سلبية  باآثار 
حيث تراجع دخل املزارعني، وانخفا�س م�ضتوى العمالة، وقد ي�ضل 
التعاطي  وميكـن  االأر�س.  اإهمال  حد  اإلى  متطرفـة  حاالت  يف  االأمر 
جانبية  تدابري   .1 االآتيني:   االأمـرين  باأحد  ال�ضلبية  االآثار  هذه  مـع 
تلحق  التي  ال�سلبية  الآثار  من  وتقلل  املياه  عن  الدعم  رفع  توؤازر 
يف  م�ضتدامة  ب�ضيغة  ت�ضاعد  تعوي�ضية  اإجراءات   .2 املزارع.   بدخل 
اإيرادات بعد ا�ستبعاد دعم املياه.  تعوي�ش املزارعني عما فقدوه من 
اأما الإجراءات التي تعالج الآثار القت�سادية ال�سلبية من خالل اإدخال 
تغيريات يف عملية االإنتاج )مثل االأخذ بتكنولوجيات وعمليات اإنتاج 
حمل  جديدة  حما�سيل  اإحالل  مع  جديدة  زراعات  واإدخال  جديدة، 
اأخرى قدمية، ومراعاة التنوع املح�سويل(، حت�سن القدرة التناف�سية 
على  تف�ضيلهـا  فينبغي  مداخيلهم،  تعزز  ثم  ومن  للمزارعني 
اأ�سا�سًا مبداخيل املزارعني. ذلك لأن الإجراءات  الإجراءات التي تهتم 
حت�ضني  اأو  ا�ضرتداد  من  االأفراد  فيتمكن  غالبًا،  انتقالية  هي  االأولى 
مدخولهم الأ�سلي من دون اإلى مزيد من الدعم يف املدى املتو�سط، يف 
اإلى تاأخري التكيف مع االأحـوال اجلديدة  حني متيل ال�ضبـل االأخـرية 

.)Thabet, et al., 2014(

احلالة 9: ا�ستخدام الو�سائل االقت�سادية لتح�سني كفاءة ا�ستخدام املياه يف القطاع الزراعي 

يف املنطقة العربية
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VII. �سيا�سات وتدابري للتحول اإىل 
اال�ستدامة يف ا�ستهالك واإنتاج املياه

لطاملا ركزت ال�سيا�سات املائية يف الدول العربية عمومًا على 
كفاءة  تعزيز  من  بداًل  املتزايد،  للطلب  تلبيًة  االإمداد  تعزيز 
ا�ستخدامها.  وتنظيم  املياه  على  الطلب  واإدارة  اال�ستخدام 
العربية  البلدان  من  كثري  يف  املياه  ا�ستخدام  كفاءة  وتت�سم 
والطلب.  االإمداد  ناحيتي  من  كل  يف  ال�سديد  باالنخفا�ض 
على �سبيل املثال، من ناحية االإمداد، قد ي�سل حجم ت�سرب 
املياه يف نطاق ال�سبكات البلدية اإلى 30 يف املئة، بل يتجاوز 
يف  التدوير  اإعادة  اأن  كما  احلاالت.  بع�ض  يف  املئة  يف   40
اإعادة ا�ستخدام  الدول العربية تكاد ل تذكر، بينما معدلت 
انتقلنا  واإذا  امل�ستويات.  اأدنى  يف  هي  املعاجلة  ال�سرف  مياه 
اال�ستهالك  معدل  اأن  جند   املياه،  على  الطلب  جانب  اإلى 
الفردي يف القطاع املنزيل يف العديد من الدول العربية ياأتي 
القطاع  اأن  اإلى  باالإ�سافة  هذا  العامل.  يف  املعدالت  اأعلى  بني 
الزراعي الذي ي�ستهلك نحو 85 يف املئة من املياه امل�ستخدمة 
والتي  للكفاءة،  املفتقدة  الري  اأعمال  فيه  تغلب  املنطقة،  يف 
كميات  من  املئة  يف   50 على  يزيد  ما  اإهدار  اإلى  توؤدي 
قطاع  يف  موجودة  نف�سها  واحلال  للري.  املخ�س�سة  املياه 
جهود  مع  للمياه،  املهدرة  املمار�سات  ت�سيع  حيث  ال�سناعة، 

ل تذكر لإعادة تدويرها.

اإنتاجية  لرفع  كبرية  اإمكانات  هناك  ذلك،  اإلى  اإ�سافة 
�سبيل  وعلى  العربية.  البلدان  من  كثري  يف  واملياه  االأرا�سي 
الفرتة  يف  القمح  من  العاملي  االإنتاج  متو�سط  ازداد  املثال، 
 2560 كان  اإذ  املئة،  يف   20 بن�سبة  و2012   1990 بني 
كيلوغرامًا   3090 فاأ�سبح  الواحد  للهكتار  كيلوغرامًا 
 28 بن�سبة  االإقليمي  االإنتاج  متو�سط  ارتفع  بينما  للهكتار، 
انخفا�ض  مع  التعامل  وميكن  ذاتها.  الفرتة  يف  املئة  يف 

وفر�سة  حتديًا  باعتباره  املنطقـة  بلدان  من  كثري  يف  الغلة 
الدول  تفيد  الأن  كبرية  اإمكانية  وثمة  نف�سه.  الوقت  يف 
من  كالًّ  اأن  خا�سـًة  االإقليمي،  التعاون  من  االإنتاج  الفقرية 
ظروف  جتمعهما  االإنتاج  والعالية  االإنتاج  املنخف�سة  الدول 
الكبرية  التوفريات  ك�سفت  وقد  مت�سابهة.  وزراعية  مناخية 
املمكنة عن احلاجة اإلى زيادة التعاون التقني االإقليمي، جنبًا 
على  وهادفة  منتظمة  وتنموية  بحثية  جهود  مع  جنب  اإلى 

.)ESCWA, 2014( ال�سعيد الوطني

البنية  على  الدولرات  باليني  العربية  الدول  اأنفقت  لقد 
ومرافق  التحلية،  حمطات  )مثل  باملياه  لالإمداد  التحتية 
تاأمينًا  االآبار(،  وحفر  وال�سدود،  ال�سرف،  مياه  معاجلة 
لكفاءة  كافيًا  اهتمامًا  تعِط  مل  لكنها  املياه،  الإمدادات 
تزويدها  يتم  وكيف  فعاًل،  املوجودة  االإمدادات  ا�ستخدام 
ا�ستدامة  تعزيز  اأردنا  فاإن  ا�ستخدامها.  واإعادة  وتدويرها 
على  الطلب  اإدارة  �سيا�سات  واإحكام  امليـاه،  اإدارة  نظام 
التقليدي  النهج  ملراجعة  ة  ُملحَّ حاجة  فثمة  امليـاه، 
وزيادة  بالطلب،  املت�سلة  النواحي  اإدارة  يف  احلايل 
يف  املهدرة  املمار�سات  من  بالتقليل  املياه  ا�ستخدام  كفاءة 
وح�سهم  امل�ستهلكني  وعي  وزيادة  القطاعات،  خمتلف 
من  بات  وقد  املياه.  هدر  من  للحد  �سلوكياتهم  تغيري  على 
اأولى الأولويات للدول العربية الرتكيز على حت�سني كفاءة 
كلفة  باأقل  اإمداداتها  ا�ستمرار  على  حفاظًا  املياه  ا�ستخدام 
اإنتاجية لكل  اأق�سى  اإلى  واأدنى قدر من املخاطر، والو�سول 

مرت مكعب من املياه يتم ا�ستهالكه.

كل  يف  املياه  ا�ستخدام  كفاءة  على  الرتكيز  من  منا�ض  وال 
التقنية  الو�سائل  طريق  عن  املائي،  ال�ساأن  اإدارة  م�ستويات 
املجتمع.  �سلوكيات  وتغيري  االإدارية،  املمار�سات  وحت�سني 
)اأي  املياه«،  من  مزيد  »توفري  نهج  اعتماد  قبل  وباخت�سار، 
جديدة  حتتية  بنية  اإن�ساء  يتطلب  الذي  الطلب(  اإدارة  نهج 
كفاءة  حت�سني  وهو  كلفة  االأقل  بالنهج  البداأ  يجب  ومكلفة، 
بجانب  املت�سلة  امل�سائل  مع  والتعاطي  املياه،  اإدارة  نظام 

الطلب، ويكون اللجوء اإلى زيادة االإمدادات كمالذ اأخري.

اإلى  االأ�سعار  مدعومة  رخي�سة  مياه  توافر  اأدى  لقد 
موردًا  تزال  ال  اأنها  مع  واإهدارهـا،  باإفراط  ا�ستخدامهـا 
يوجب  الذي  االأمر  تقريبًا،  العربية  الدول  كل  يف  �سحيحًا 
املحافظة عليها. ومع النظر اإلى حتديد �سعر للمياه كاأف�سل 
اأ�سلوب موؤثر ي�سمن املحافظة عليها، فاإن اأهم ما تن�سغل به 
االإدارة هو كيفية توفري املياه الرخي�سة والكافية لعامة النا�ض 
فر�ض  يف  احللول  اأحد  ويكمن  االإن�سان.  حقوق  منظور  من 
تعرفات ت�ساعدية على مياه ال�سرب وتقنني املياه امل�ستخدمة 
يف  الفعلية  بقيمته  املاء  بت�سعري  املطالبة  مع  الزراعة،  يف 

احلالة 10: ت�سجيع اال�ستهالك امل�ستدام للمياه 

يف دول منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية

اإليه منظمة  الذي دعت  امل�ضتدامة«  التنمية  اأجل  التعليم من  اأعقاب »عقد  يف 
االقت�ضادي  التعاون  منظمة  يف  اأع�ضاء  كثرية  دول  االآن  تعكف  اليون�ضكو، 
والتنمية على و�سع مناهج درا�سية يف التنمية امل�ستدامة وال�ستهالك امل�ستدام، 
و«املدر�ضة  امل�ضتدامة«  »املدر�ضة  فكرة  وجتد  املياه.  ا�ضتهالك  ذلك  يف  مبا 
يف  بالرعاية  البيئي  التعليم  ويحظى  البلدان،  خمتلف  يف  رواجاً  الإيكولوجية« 

املراحل االبتدائية والثانوية والعالية.

OECD :امل�صدر
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للمياه  ت�ساعدية  تعرفة  اإن  وال�سناعة.  التجارية  االأن�سطة 
ب�سعر  االأ�سا�سية  الب�سرية  لالحتياجات  اال�ستجابة  ت�سمن 
ا�ستهالك  من  ذلك  عن  زاد  وما  حكوميًا،  مدعوم  منخف�ض 
 .)4 للمياه يحدد له �سعر يف تعرفة تعك�ض الكلفة )احلالة 
فتدعو  للمياه،  م�ستهلك  اأكرب  وهو  الزراعي،  القطاع  يف  اأما 
اإلى حوافز، مالية على نحو خا�ض، لتح�سني كفاءة  احلاجة 
على  الطلب  تنظيم  اأي�سًا  ال�سروري  ومن  الري.  اأ�ساليب 
مياه الري، مبا يف ذلك اعتماد تقنيات وحما�سيل مقت�سدة 
الرتاخي�ض  ت�سمل  ومالية  اقت�سادية  اآليات  وثمة  باملياه. 
امل�ستهدفة  واالإعانات  ال�سريبية  واحلوافز  واحل�سومات 
والرقابة على االأ�سعار وحقوق املياه. كما يجب تعزيز البحث 

والتطوير يف م�سائل املياه )احلالة 9(.

مائيًا«،  »موجهة  عربية  جمتمعات  اإلى  ملحة  حاجة  هناك 
القرار  �سنع  عمليات  يف  وت�سارك  قيمته  وتقدر  املاء  تثمن 
ميكن  االأمد  طويل  هدف  اإنه  وكفاءة.  بحكمة  املياه  وتدير 
اأن ي�سبح حقيقة اإن تغريت العقلية وال�سلوكيات والعادات 
م�ستوى  رفع  طريق  عن  العربية،  املجتمعات  يف  ال�سائدة 
و�سائل  من  ذلك  يالئم  ما  وح�سد  املياه،  مب�سائل  الوعي 
وا�سعة  ثقافة  اإلى  و�سواًل  االجتماعي،  للتغيري  وحوافز 
يف  واالإفراط  وتلويثها  املائية  املوارد  اإهدار  تدين  االنت�سار 

ا�ستهالكها.

)من  املدر�سية  املناهج  ت�سمني  �ساأن  من  ذاته،  ال�سياق  يف 
تدري�سية  مواد  الثانوية(،  املرحلة  حتى  االأطفال  ريا�ض 
يف  امل�ساهمة  املياه  واإنتاج  ا�ستهالك  با�ستدامة  متعلقة 
حتقيق هذا الهدف، و�سيرتك اأثارًا تدوم طوياًل يف النا�سئة، 
فيدركون ما يرتتب على �سلوكياتهم ال�سخ�سية من تاأثريات 
 .)10 )احلالة  البيئية  االأنظمة  وعلى  ونوعيتها  املياه  على 
املياه  م�ستهلكي  تدعو  توعية  بحمالت  القيام  ذلك  على  زد 
والزراعية  املنزلية  اال�ستخدامات  يف  الهدر،  من  �سونها  اإلى 
على  للحفاظ  اجتماعي  ت�سويق  نهج  واتباع  وال�سناعية، 
املياه، ف�سيكون لذلك كله اأهميته يف تغيري االأمناط احلالية 
الوعي  رفع  برامج  وُتعدُّ  للمياه.  امل�ستدام  غري  لال�ستهالك 
من  املجتمع،  يف  امل�ستويات  كل  اإلى  املوجهة  املائي  بال�ساأن 
ركيزة  وال�سا�سة،  القرارات  متخذي  اإلى  الرو�سات  اأطفال 
املائي،  االأمن  وتعزيز  للمياه،  جيدة  اإدارة  لتحقيق  كبرية 
من  املياه،  يف  كبري  وفر  حتقيق  �ساأنها  من  يكون  و�سوف 
ال�ستدامة  دعمًا  املمار�سات،  وجودة  ال�سلوكيات  تغري  خالل 
اأن  املمكن  من  واأخريًا،  املنطقة.  يف  املياه  واإنتاج  ا�ستهالك 
رئي�سي  كفاعل  هام  بدور  احلكومية  غري  املنظمات  ت�سطلع 
املجتمع  م�ستوى  على  �سيما  ال  الوعي،  م�ستوى  رفع  يف 
على  احلكومات  تعمل  اأن  ي�ستدعي  الذي  االأمر  املحلي، 
تعزيز دور هذه املنظمات يف برامج التوعية وتبّني مبادراتها 

املالئمة يف جمال ا�ستدامة ا�ستهالك واإنتاج املياه.
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حتلية   مثل  املناخ،  تغري  مع  التكيف  تدابري  اأن  واملعروف 
كما  للطاقة.  اال�ستهالك  كثيفة  غالبًا  هي  البحر،  مياه 
�سخ  قـوة  يتطلب  اجلوفية  للمياه  املتزايد  اال�ستخدام  اأن 
اأمن املياه  اأن توؤثر يف  اإ�سافية. لذا من �ساأن �سيا�سات املناخ 
تفقد  اأن  ميكن  التكيف  اإجراءات  اأن  كما  والغذاء،  والطاقة 
على  تقم  مل  وما  مرتابط  نهج  يف  ترتا�سف  مل  ما  جناعتها 
تنفيذها موؤ�س�سات وثيقة التوا�سل )SEI, 2011(. اإن التغري 
الطاقة  واأمن  املياه  اأمن  بني  الثالثية  العالقة  يوطد  املناخي 
ل�سرورة  اأف�سل  فهم  اإلى  ملحة  حاجة  ثمة  لذا  الغذاء،  واأمن 
العربية  املنطقة  يف  خا�سة  االعتبار،  يف  الرتابط  هذا  اأخذ 
هذا  الغذاء.  ونق�ض  املياه  �سح  تعاين  والتي  بالطاقة  الغنية 
اأف�سل ملدى ترابط �سيا�سات  النهج اجلديد املرتكز على فهم 
اال�ستجابات  حتديد  على  قادر  واملناخ  والغذاء  والطاقة  املياه 
النافعة املتبادلة، وتوفري اإطار عمل متعمق و�سفاف لتحديد 
يفي  مما  املتبادل،  التفاعل  واأوجــه  التف�سيلية  اخليارات 

بالطلب من دون م�سا�ض بعن�سر اال�ستدامة.

والغذاء  والطاقة  املياه  بني  يجمع  الــذي  القوي  الرباط 
متنا�سقًا،  ال�سيا�سات  اإعداد  يكون  اأن  يفر�ض  املناخ  وتغري 
املناخي  التغري  عواقب  من  بالتخفيف  يتعلق  ما  يف  خا�سة 
�سيا�سات  و�سع  يتم  اأن  العادة  جرت  فقد  معه.  والتكيف 
مع  بذاته،  منفردًا  قطاع  كل  يف  والغذاء  والطاقة  املياه 
التحول  اإلى  ال�سعي  من  بد  ال  التن�سيق.  من  قليل  �سيء 
انبعاثات  من  ينتجه  مبا  االأحفوري،  الوقود  ا�ستخدام  من 
املياه،  من  كبرية  كميات  من  ي�ستهلكه  ومبا  �سخمة  غازية 
اأدنى  حد  من  به  تتميز  مبا  املتجددة،  الطاقة  م�سادر  اإلى 
التقليدي  االأ�سلوب  على  املياه.  وا�ستخدام  االنبعاثات  من 
لو�سع ال�سيا�سات و�سنع القرارات اأن يخلي الطريق ملقاربات 
املتبادل  التفاعل  وتبني  التف�سيلية  اخليارات  من  تقلل 
غري  فر�سًا  احلديث  التطور  هذا  هياأ  ولقد  القطاعات.  بني 
خمتلف  �سيا�سة  يف  جوهرية  تغريات  اإحداث  اأمام  م�سبوقة 
واالجتماعية  والتقنية  واملوؤ�س�ساتية  االقت�سادية  االأنظمة 
افتقاد  اأو  �سعف  وجــود  اإغفال  ينبغي  وال  وال�سيا�سية. 
�سيا�سات  حيث  من  العربية،  املنطقة  يف  الفعلي  للتن�سيق 
وا�سرتاتيجيات املياه والزراعة واالأرا�سي والطاقة والتعاطي 

مع تغري املناخ.

لقد عملت ندرة املياه يف املنطقة العربية على ترويج وتقوية 
واملياه،  للكهرباء  امل�سرتك  واالإنتاج  املياه  حتلية  تكنولوجيا 
خ�سو�سًا يف دول جمل�ض التعاون اخلليجي. وت�سعى دول 
املائية.  اإمداداتها  لزيادة  االختيار  بهذا  لالأخذ  اأخرى  عربية 
التوليد  حمطات  يف  خا�سة  التحلية،  عملية  عن  وُيعرف 
الطاقة.  ا�ستهالك  يف  �سراهتها   ،)CPDPs( امل�سرتك 
اال�سرتاتيجي  ودورها  التحلية  �سوق  رقعة  الت�ساع  ونظرًا 

التعاون  عرفت منطقة دول جمل�س 
اخلليجي عدداً من املبادرات املتعلقة 
اأهمها  ومن  والطاقة.  املياه  برتابط 
لناحية االإمداد مبادرة امللك عبدالـله 
الطاقة  با�ستخدام  املياه  لتحلية 
عام  عنها  اأُعلن  التي  ال�سم�سية 
ت�سخري  املبادرة  وت�ستهدف   .2010
ماء  حتلية  يف  ال�سم�سية  الطاقة 
كم�ساهمة  منخف�سة،  بكلفة  البحر 
الوطني  القت�ساد  املائي ويف  الأمن  يف 
 .)Al Saud, 2010( ال�سعودية  يف 
ثالث  يف  املبادرة  تنفيذ  ويجري 
�ضنوات.  ت�ضع  ت�ضتغرق  مراحل 
متتد  التي  الأولى،  املرحلة  تهدف 
حمطة  اإن�ضاء  اإلى  �ضنوات،  لثالث 
 30 تبلغ  اإنتاجية  بطاقة  حتلية 
للوفاء  اليوم  يف  مكعب  مرت  األف 
من  اخلفجي  مدينة  باحتياجات 
ت�ستخدم  و�سوف  ال�سرب.  مياه 
العك�ضي،  التنا�ضح  تقنية  فيها 

حمطات  من  الآتية  بالطاقة  وُت�سريَّ 
اإن�ضاوؤها.  اجلاري  ال�ضم�ضية  الطاقة 
بناء  فهدفها  الثانية،  املرحلة  اأما 
بالطاقة  تعمل  اأخرى  حتلية  حمطة 
 300 االإنتاجية  وقدرتها  ال�ضم�ضية 
و�سوف  اليوم.  يف  مكعب  مرت  األف 
ت�ضمل املرحلة الثالثة اإن�ضاء عدد من 
لتحلية  ال�سم�سية  الطاقة  حمطات 
املياه يف جميع اأنحاء البالد. والهدف 
ت�ستخدم  اأن  املبادرة  من  النهائي 
عمليات  كل  يف  ال�سم�سية  الطاقة 
�سنة  بحلول  البالد،  يف  املياه  حتلية 
حد  اإلى  منخف�سة  وبكلفة   ،2019
كبري قدرها 0.4 دولر للمرت املكعب، 
ترتاوح  التي  احلالية  بالكلفة  مقارنة 
للمرت  دولر   1.47 و   0.67 بني 
احلرارية.  الطرق  با�ستخدام  املكعب 
التكنولوجيا  ا�ستخدام  ُيجاز  و�سوف 
ال�سعودية  يف  تطويرها  يتم  التي 

.)Sustainable Energy, 2010(

احلالة 11: مبادرة امللك عبد اهلل لتحلية مياه 

البحر بالطاقة ال�سم�سية

با�ستدامة  اخلا�سة  التجارب  اأظهرت  حال،  اأي  وعلى 
اال�ستهالك واالإنتاج اأن اجلمع بني االأدوات وال�سبل ال�سيا�سية 
اأكرث  يعدُّ  اال�ستهالك  يف  التغيريات  من  امُلبتغى  لتحقيق 
والت�سريعية  االقت�سادية  الو�سائل  اأما  عامة.  ب�سفة  جناعًة 
وغريها فيجب دجمها مع حمالت التوعية العامة واحلمالت 

ها بع�سًا. االإعالمية ليقوي بع�سُ

VIII. �سيا�سات وتدابري لتعزيز نهج العالقة 
املرتابطة بني املياه والطاقة والغذاء وتغري 

املناخ من خالل ا�ستدامة اال�ستهالك واالإنتاج

ونق�ض  امليـاه  وندرة  الطاقة  بكثافة  العربية  املنطقة  تت�سم 
املناخ.  تغري  الأخطار  كبري  حـد  اإلى  عر�سة  وباأنها  الغذاء، 
ــوال  االأح هذه  ا�ستفحال  املناخيـة  التقلبات  تزيد  و�سوف 
وزيادة  املائية،  االإمدادات  نق�ض  يف  ذلك  و�سيتجلى  املناوئـة، 
املياه  على  الطلب  وتزايد  احلــادة،  املناخية  ــداث  االأح تواتر 
والطاقة، وموثوقية اأقل لالإنتاجية الزراعية، واآثار اأخرى غري 

حميدة  منتظرة.
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يف  باال�ستثمار  املياه  حتلية  قدرات  يف  م�ستقبلية  تو�سعات 
ملحة  حاجة  ثمة  اأن  كما  الوافرة.  املتجددة  الطاقة  م�سادر 
واال�ستثمار  للتن�سيق  تعزيزًا  العربية  الدول  بني  للتعـاون 
حتلية  بتكنولوجيات  املت�سلة  والتطوير  البحث  نواحي  يف 
احل�سول  �ساأن  فمن  ال�سرف.  مياه  ومعاجلة  البحر  مياه 
ت�سغيلها،  كلفة  من  يقلل  اأن  وتوطينها  التقنيات  هذه  على 
القيمة  ومن  للمياه،  كم�سدر  عليها  التعويل  من  يزيد  واأن 

امل�سافة التي تاأتي بها القت�ساديات البلدان، مع التقليل من 
مب�سادر  خا�ض  اهتمام  اإيالء  ينبغي  كما  البيئية.  اأعبائها 
الطاقة  مقدمتها  ويف  بيئيًا،  املاأمونة  املتجددة  الطاقة 
ال�سم�سية التي حتمل قدرات هائلة، فمعظم املنطقة العربية 

يقع يف نطاق »حزام ال�سم�ض« العاملي.

ا�سرتاتيجية  و�سع  اإلى  العربية  الدول  حتتاج  النهاية،  يف 
يف  اال�ستدامة  عن�سر  لتحقيق  �ساملني  عمل  وبرنامج 
اال�ستهالك واالإنتاج، يرتكزان على »اال�سرتاتيجية العربية 
ت�سمل  التي  امل�ستدامني«،  واالإنتاج  لال�ستهالك  االإقليمية 
لهذه  تكون  اأن  ويجب  احليوية.  املــوارد  من  وغريها  املياه 
اأداء ال�ستهالك املياه واإنتاجها، واأن  اال�سرتاتيجية موؤ�سرات 
متابعتها  اأجل  من  زمني،  اإطار  يف  حمددة  اأهدافًا  تت�سمن 

وتقييمها ب�سورة دورية.
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مالحظات

امل�صتدام، . 1 لال�صتهالك  تعريف  من  اأكرث  ثمة 

منها:

من  بها  يت�صل  وم��ا  ب��اخل��دم��ات  الن��ت��ف��اع  اأ.  

اأ�صا�صية، وحتقيقًا  تلبية لحتياجات  منتجات، 

ا�صتخدام  تقليل  مع  اأف�صل،  معي�صة  مل�صتوى 

النفايات  واإنتاج  ال�صامة  واملواد  الطبيعية  املوارد 

املنتج،  اأو  اخلدمة  حياة  مدار  على  وامللوثات 

القادمة  الأجيال  احتياجات  تتعر�س  ل  كي 

 Sustainable Consumption( للخطر 

 20-Symposium, Oslo, Norway; 19

.)January 1994

الأعمال  امل�صتدامان  وال�صتهالك  الإنتاج  ي�صمل  ب. 

يف  ت�صاهم  التي  والأ�رص  واملجتمعات  واحلكومات 

عملية  كفاءة  خالل  من  البيئة،  نوعية  حتديد 

وتقليل  الطبيعية،  املوارد  وا�صتخدام  الإنتاج 

واخلدمات  املنتجات  تعظيم  مع  النفايات، 

 Edwin G. Falkman, Waste Management(

 International. Sustainable Production

 and Consumption: A Business

.).Perspective. WBCSD, N.D

من  الإم��داد  جانب  على  امل�صتدام  الإنتاج  يركز  ج. 

البيئي  الأداء  التاأكيد على حت�صني  املعادلة، مع 

كالزراعة  الرئي�صية  القت�صادية  القطاعات  يف 

والطاقة وال�صناعة وال�صياحة والنقل. ويتعاطى 

الطلب، فيبحث  امل�صتدام مع جانب  ال�صتهالك 

ال�رصورية  واخلدمات  ال�صلع  اإي�صال  كيفية  يف 

للوفاء بالحتياجات الأ�صا�صية وحتقيق م�صتوى 

واملاأوى  وال�صحة  الغذاء  مثل  اأف�صل،  معي�صة 

يخفف  نحٍو  على  والتنقل،  والرتفيه  وامللب�س 

ال�صتيعابية  القدرة  على  الواقع  العبء  من 

 Nick Robins and Sarah( ل��الأر���س 

 Roberts, Changing Consumption and

 Production Patterns: Unlocking Trade

 Opportunities. International Institute for

 Environment and Development and UN

 Department of Policy Coordination and

.)Sustainable Development, 1997

ما  نوعية  حت�صن  امل�صتدام  ال�صتهالك  يقت�صي  د.  

امل�صتقبل.  واأجيال  احلالية  الأجيال  ت�صتهلكه 

ال�صته�الك  حت�صني  املفه�وم  ه�ذا  ويتطلب 

نوعية  وعلى  اخلدمات  اإدامة  على  احلر�س  مع 

 Emil( الزمن  م��رور  مع  البيئة  وعلى  امل��وارد 

 Salim, The challenge of sustainable

 consumption as seen from the

 South. In Symposium: Sustainable

 20-Consumption. Oslo, Norway; 19

.)January 1994

الإم��داد  يتم  التي  املياه  تعني  البلدية  املياه    .2

املياه  وت�صمل  التوزيع،  �صبكة  طريق  عن  بها 

احلكومية  وال��دوائ��ر  امل��ن��ازل  يف  امل�صتخدمة 

التجارية  وامل��راف��ق  وامل�صت�صفيات  وامل��دار���س 

وال�صياحية، وا�صتخدامات اأخرى كثرية تت�صمن 

يف بع�س احلالت ال�صناعات ال�صغرية. وميثل 

اإمدادات  من  الأكرب  اجلانب  املنزيل  ال�صتهالك 

املياه البلدية يف غالبية البلدان العربية.

اإىل  عربي  بلد  من  يختلف  املتو�صط  هذا  لكن    .3

اآخر، ويرتاوح بني 28.3 يف املئة يف جزر القمر، 

و99.2 يف املئة يف قطر.

بلغ متو�صط دخل الفرد يف دول جمل�س التعاون    .4

2012، يف حني  دولر عام   43900 اخلليجي 

1.6 تريليون  كان الناجت املحلي الإجمايل نحو 

دولر يف ال�صنة ذاتها.

املياه الفاقدة هي الفارق بني حجم املاء الذي اأدخل    .5

فواتري  يف  املدونة  املياه  وحجم  التوزيع  نظام  اإىل 

املنتفعني، وهي تت�صمن ثالثة مكونات: اخل�صائر 

املجاز  وال�صتهالك  الظاهرية،  واخل�صائر  الفعلية، 

من  فتحدث  الفعلية  اخل�صائر  اأما  فواتري.  بال 

الأحيان  بع�س  يف  اأي�صًا  اإليها  وي�صار  الت�رصيبات، 

الظاهرية  اخل�صائر  واأما  الفيزيائية.  باخل�صائر 

العدادات واأخطاء  ال�رصقة وعدم دقة  فتت�صبب بها 

يف تداول البيانات.

املتجددة  غري  اجلوفية  املياه  موارد  اأمثلة  ومن    .6

التي يتم تعدينها �صمن خطط مو�صوعة حو�س 

ال�رصير يف ليبيا، ورمال ال�رصقية وحو�س امل�رصات يف 

عمان.

من اأمثلة موارد املياه اجلوفية غري املتجددة التي    .7

ال�صاق  خزان  خمطط  غري  ب�صكل  تعدينها  يتم 

اليمن،  يف  �صنعاء  وحو�س  الطويلة  وخزان 

وحو�س الباليوجني يف �صبه اجلزيرة العربية.

واحة  ينابيع  معظم  جفت  املثال،  �صبيل  على    .8

املوقع  اأفقا،  ينابيع  ذلك  يف  مبا  �صورية،  يف  تدمر 

 ACSAD and BGR( زنوبيا  ململكة  القدمي 

اجلزائر،  جنوب  واحات  تبددت  كذلك   .)2005
البحرين، ومعظم واحات  الطبيعية يف  والينابيع 

ال�صحراء الغربية امل�رصية، وواحة الكفرة يف ليبيا، 

ال�صعودية،  العربية  اململكة  يف  الأح�صاء  وواحة 

والينابيع الطبيعي�ة التي ك�انت ت�صتخ�دم يف ري 

من  ت�ون�س،  جنوب  يف  وقبيلي  ت�وزر  منطقتي 

وهبوط  منها  املي�اه  ا�صتخراج  يف  الإف�راط  ج�راء 

درجة  ارتفعت  وقد  اجلوفية.  املياه  م�صتويات 

ال�صهول  اآبار  من  امل�صحوبة  اجلوفية  املياه  ملوحة 

املتحدة  العربية  الإمارات  يف  ال�رصقية  ال�صاحلية 

اإىل  انتهى  الذي  الأمر  املكثف،  ال�صتخراج  نتيجة 

 Al-Asam( اإهمال اآبار الري وموت مزارع النخيل

يف  الإ�رصاف  اأدى  كذلك   .)and Wagner 1997
الكثيفة  الزراعة  اأجل  من  اجلوفية  املياه  �صحب 

لتختلط  البحر  مياه  تداخل  اإىل  اليمن  يف  الري 

الآبار يف مناطق �صاحلية كثرية، خ�صو�صًا  مبياه 

ومنطقة  عدن،  خليج  امتداد  على  اأبيان  دلتا  يف 

تهامة ووادي ماور.
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يتطلب  الذي  والتغذوي،  الغذائي  الأمن  على  الإقليمي  القلق  ب�سبب  العربية  البلدان  يف  للغذاء  امل�ستدام  ال�ستهالك  اإىل  احلاجة  برزت 

اإيالء اعتبارات خا�سة على العديد من امل�ستويات والنظم. ولتلبية النمو ال�سكاين وارتفاع الطلب، يواجه النظام الغذائي العربي الراهن، 

الذي يتميز بالإنتاج الزراعي املكّثف واملمار�سات العدمية الكفاءة امل�سرة بالبيئة، حتديات تغري املناخ وا�ستنزاف موارد الأرا�سي والطاقة 

واملياه، ما اأفقده �سفة ال�ستدامة.

بالتوازي مع ذلك، ت�سهد البلدان العربية حتوًل غذائيًا يتميز باعتماد نظام غذائي »غربي« غري �سحي. وتواجه عبئًا مر�سيًا ثالثيًا يتمثل 

يف انت�سار البدانة والأمرا�ص املزمنة املرتبطة بالنظام الغذائي، و�سوء التغذية، ونق�ص املغذيات الدقيقة من فيتامينات ومعادن. وتوؤثر 

هذه التحديات �سلبًا على رفاه ال�سكان، وميكن معاجلتها بتعزيز ا�ستدامة نظام الغذاء.

واإغفال  فقط  الغذائية  الإمدادات  زيادة  على  اجلهود  تركيز  ب�سبب  رمبا  الغذائي،  الأمن  حتقيق  يف  اليوم  حتى  العربية  البلدان  اأخفقت 

من  الدقيقة  املغذيات  ونق�ص  الغذائي،  بالنظام  املرتبطة  املعدية  غري  الأمرا�ص  عبء  بارتفاع  الو�سع  هذا  ويتاأثر  وا�ستدامتها.  نوعيتها 

هذه  وطاأة  تخفيف  اأجل  من  للغذاء  امل�ستدام  ال�ستهالك  اأمناط  ترويج  يحتم  ما  باملوارد،  الغنية  البلدان  يف  حتى  ومعادن،  فيتامينات 

التحديات.

الغذائي،  الأمن  جوانب  جميع  يف  ال�ستدامة  مبادئ  اإدراج  عرب  امل�ستدامة  الغذائية  والأنظمة  للغذاء  امل�ستدام  ال�ستهالك  حتقيق  ميكن 

بحيث يكون اإنتاج الغذاء �سديقًا للبيئة، والو�سول اإليه عادًل ومالئمًا اقت�ساديًا وا�ستخدامه �سحيًا. و�سيوؤدي تبّني هذه املبادئ الأ�سا�سية 

اإىل جعل ال�ستهالك امل�ستدام للغذاء جزءًا ل يتجزاأ من الأمن الغذائي ومن جميع ال�سيا�سات والربامج ذات ال�سلة باأبعاده الأربعة، وهي: 

التوافر، و�سهولة املنال، وال�ستخدام، وال�ستقرار.

على ال�سيا�سات اعتماد »عد�سة« ال�ستهالك امل�ستدام للغذاء يف الإنتاج الزراعي ويف الو�سول اإىل الغذاء والنتفاع منه، و�سمان ا�ستقرار 

النظام الغذائي. وميكن حتقيق ذلك باأخذ الإنتاج وال�ستهالك امل�ستدامني يف العتبار يف اآن معًا، واعتماد �سيا�سات عامة ل ت�سّجع على 

واللوائح  التوعية،  وحمالت  ال�سريبية،  واحلوافز  الزراعية،  الإعانات  )مثل  لالأغذية  امل�ستدام  ال�ستهالك  وتدعم  وهدره  الغذاء  خ�سارة 

الت�سويقية، وال�ستثمار يف التقنيات والبنية التحتية الزراعية، وامل�سرتيات العامة(. ويجب اأن يرتافق ذلك مع اإعادة النظر يف التوجيهات 

الغذائية احلالية يف املنطقة للت�سجيع على اأنظمة غذائية م�ستدامة يف البلدان العربية، بحيث ت�سبح اخليارات الغذائية امل�ستدامة هي 

اخليار الأ�سهل.
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I.  مقدمة

كبريًا  ت�أثريًا  الغذائي  اال�ستهالك  الأمن�ط  اأن  املعروف  من 
�سحيح.  والعك�س  الغذائي،  واالأمن  الغذاء  اإنت�ج  على 
اأعداد �سك�ن  اإلى الغذاء لتلبية تزايد  اإزدادت احل�جة  وقد 
الطلب  وارتف�ع  الع�ملي،  االقت�س�د  ومنّو  الع�مل،  يف  املدن 
الزراعة  انت�س�ر  اإلى  اأّدى  مّم�  االأغذية،  اأنواع  بع�س  على 
املتزايد.  اال�ستهالك  خلدمة  للموارد  اال�ستهالك  الكثيفة 
بتغرّي  مقرونة  ب�لبيئة،  امل�سّرة  املم�ر�س�ت  زادت  وقد 
واملوارد  والط�قة  االأر�س  من  الفرد  ن�سيب  وتراجع  املن�خ 
امل�ئية، ب�الإ�س�فة اإلى التحول التغذوي واال�ستهالكي نحو 
�سوء  عبء  من  للموارد،  م�ستنزفة  »غربية«  غذاء  اأمن�ط 
التغذية واالأمرا�س ذات ال�سلة ب�لنظ�م الغذائي، واأحلقت 
يدعو  م�  وهذا  والبيئة.  واملجتمع  االأفراد  ب�سّحة  ال�سرر 
االأنظمة  واّتب�ع  للغذاء  امل�ستدام  اال�ستهالك  اعتم�د  اإلى 
الغذائية امل�ستدامة ب�عتب�ره� تدابري ت�س�عد يف احلّد من 

انعدام االأمن الغذائي والتغذوي وعواقبه.

امل�ستدام  لال�ستهالك  واحد  تعريف  على  اإجم�ع  يوجد  ال 
 )FAO, 2012( والزراعة  االأغذية  منظمة  لكن  للغذاء، 
االأنظمة  يلي:  كم�  امل�ستدامة  الغذائية  االأنظمة  عّرفت 
�سلبً�  توؤّثر  ال  التي  االأنظمة  تلك  هي  امل�ستدامة  الغذائية 
الغذائي  االأمن  حتقيق  يف  ت�س�هم  والتي  البيئة  على 
واالأجي�ل  احل�يل  للجيل  ال�سحية  واحلي�ة  والتغذوي 
التنّوع  امل�ستدامة  الغذائية  االأنظمة  وحتمي  الالحقة. 
بقبول  وحتظى  وحترتمه�،  البيئية  والنظم  البيولوجي 

ب�لعدالة  وتت�سم  املن�ل،  �سهلة  وهي  املجتمع�ت،  خمتلف 
غذائيً�  ومالئمة  التك�ليف،  مي�سورة  وهي  اقت�س�ديً�، 
والب�سرية  الطبيعية  املوارد  وت�ستخدم  و�سحية،  و�سليمة 

على اأف�سل وجه.

ن�حية  من  للخطر  عر�سة  االأكرث  العربية  البلدان  وُتعترب 
الع�مل، وهي ب�لت�يل املعنّية  الغذائي والتغذوي يف  االأمن 
على  للغذاء  امل�ستدام  اال�ستهالك  م�س�ألة  مبع�جلة  اأكرث 
واال�ستخدام،  املن�ل،  و�سهولة  االإنت�ج،  م�ستوي�ت  جميع 
ت�ستورد  عليه.  ت�سّجع  �سي��س�ت  و�سع  اإلى  ب�الإ�س�فة 
ع�مليً�  به�  امُلت�جر  احلبوب  ثلث  نحو  العربية  البلدان 
)World Bank and FAO, 2012(، ولديه� تعداد �سك�ين 
ن�سمة  ماليني   604 اإلى  يق�رب  م�  اإلى  �سريتفع  متزايد 
ذلك  اإلى  ي�س�ف   .)UN, 2013(  2050 �سنة  بحلول 
حمدودية املوارد وتراجعه�، مب� يف ذلك االأر�س ال�س�حلة 
عن  الن�جم  االإ�س�يف  وال�سغط  العذبة،  واملي�ه  للزراعة 
لل�سراع�ت  واملدّمرة  امل�ستمّرة  والت�أثريات  املن�خ،  تغرّي 
االأعب�ء  ومن  الغذاء.  واأ�سواق  االإنت�ج  على  واحلروب 
الغذاء  ا�ستهالك  اأمن�ط  يف  ال�سريع  التغرّي  االإ�س�فية 
ذات  االأمرا�س  زي�دة  يف  �س�هم  الذي  التغذوي،  والتحول 
الرع�ية  اأنظمة  اأعب�ء  من  وزاد  الغذائية،  ب�الأنظمة  ال�سلة 
امل�ستدام  اال�ستهالك  اعتم�د  اإلى  احل�جة  ورفع  ال�سحية، 

للغذاء واالأنظمة الغذائية امل�ستدامة.

ب�سبب  امل�ستدامة  الغذائية  االأنظمة  اإلى  ال�سعي  ن�س�أ 
يف  العربية  البلدان  تواجهه�  التي  الرئي�سية  التحّدي�ت 
االأنظمة  فتعزيز  الغذاء.  واأنظمة  الغذائي  االأمن  مع�جلة 
االأنظمة  احل�سب�ن  يف  االأخذ  مع  امل�ستدامة،  الغذائية 
الغذائي،  والت�سنيع  البيئية،  واالأنظمة  الزراعية، 
اأمر  والتغذية،  االقت�س�دية،  والتنمية  الغذاء،  و�سالمة 
�سروري للتقّدم. ويهدف هذ البحث اإلى حتليل اجت�ه�ت 
اأمن�ط ا�ستهالك الغذاء من خالل عالقته� بتحقيق االأمن 
مبب�درات  تو�سي�ت  ورفع  العربية،  البلدان  يف  الغذائي 
امل�ستدام  اال�ستهالك  تعزيز  يف  ت�س�عد  اأن  ميكن  جديدة 

للغذاء من اأجل حتقيق االأمن الغذائي والتغذوي.

 II. م�سهد االأمن الغذائي واال�ستهالك 
امل�ستدام للغذاء

بواعث  من  الغذاء  وتوزيع  الزراعي  االإنت�ج  ك�ن  لط�مل� 
يف  االجتم�عية  واملنّظم�ت  للحكوم�ت  الرئي�سية  القلق 
مثل  املتطّرفة  النت�ئج  وجتّنب  �سّك�نه�  الإطع�م  �سعيه� 
التي  التح�سين�ت  اأن  الط�لع  ح�سن  ومن  واملج�عة.  اجلوع 
طراأت على تكنولوجي� االإنت�ج والت�سنيع والنقل �س�عدت 
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التك�ليف.  ومي�سور  ومالئمً�  توافرًا  اأكرث  الغذاء  جعل  يف 
االأنظمة  على  �سلبي  ت�أثري  التغرّيات  لهذه  ك�ن  اأنه  غري 
وا�ستدامة،  و�سحة  تنّوعً�  اأقّل  الغذاء  جعل  م�  الغذائية، 
والبيئة  الب�سرية  ال�سحة  على  �سلبية  نت�ئج  اإلى  واأّدى 
الطبيعية. ويف حني يرتّكز النق��س ب�س�أن االأمن الغذائي 
رجل  لكل  احلرارية  ال�سعرات  ت�أمني  كيفية  على  عمومً� 
ا�ستدامة  ب�س�أن  املخ�وف  اإلى  التنّبه  ف�إن  وطفل،  وامراأة 
مفهوم  اإلى  االهتم�م  من  مزيدًا  يجذب  الغذائي  النظ�م 
اال�ستهالك امل�ستدام للغذاء واالأنظمة الغذائية امل�ستدامة.

االأمن  حتقيق  يف  عمومً�  العربية  البلدان  اأخفقت 
يف  والزراعة  االأغذية  منظمة  ك�سفت  فقد  الغذائي. 
2014 ب�س�أن »ح�لة انعدام االأمن الغذائي  تقريره� للع�م 
يف الع�مل« اأن منطقة ال�سرق االأدنى و�سم�ل اأفريقي�  هي 
عدد  يف  زي�دة  ت�سهد  التي  الع�مل  يف  الوحيدة  املنطقة 
االأ�سخ��س الذين يع�نون من نق�س يف التغذية ون�سبتهم 
من اإجم�يل عدد ال�سك�ن. وعلى امل�ستوى الوطني، ُتعترب 
عن  الغذاء  �سراء  له�  تتيح  التي  امل�لية  املوارد  ذات  البلدان 
اخلليجي،  التع�ون  جمل�س  بلدان  مثل  الواردات،  طريق 
ذات  البلدان  من  االأحي�ن  بع�س  يف  غذائيً�  اأمنً�  اأكرث 
الرديئة،  التحتية  والبنية  املحدود،  الزراعي  االإنت�ج 
 Ahmed et al., 2013,( والتنمية االقت�س�دية ال�سعيفة
�سم�ن  يكن  مل  ولكن   .)and Breisinger et al., 2010
لتحقيق  ك�فيً�  املالئمة  الط�قة  حيث  من  الغذاء  توافر 
البلدان  هذه  يف  حتى  الك�مل  والتغذوي  الغذائي  االأمن 
فيت�مين�ت  الدقيقة  املغّذي�ت  نق�س  الأن  ب�ملوارد،  الغنية 
 Micronutrient( ومع�دن ال يزال م�سكلة يف هذه البلدان

.)Initiative, 2009

حتّدي�ت  العربية  البلدان  معظم  تواجه  ذلك،  على  بن�ًء 
خطرية من ن�حية االأمن الغذائي والتغذوي. وقد ترّكزت 
البلدان  من  العديد  يف  الغذائي  االأمن  حتقيق  جهود 
اإيالء  دون  من  الزراعي،  االإنت�ج  زي�دة  على  العربية 
ا�ستدامته�،  اأو  الغذائية  االإمدادات  جلودة  كبري  اهتم�م 
اأو لتوزيع الغذاء الذي ي�ستهلكه ال�سك�ن وتوفريه وتنّوعه 
من  كثري  توجيه  ويتّم   .)Meerman et al., 2013(
ب�الأمن  املتعّلقة  واال�سرتاتيجي�ت  والربامج  ال�سي��س�ت 
التكنولوجية  ُهج  والنُّ الزراعي  االإنت�ج  اإلى  الغذائي 
الذي  الغذاء  اإلى  الو�سول  �سهولة  اأن  غري  الغذاء،  وتوافر 
ي�ستهلكه ال�سك�ن، وجودة هذا الغذاء، يحظي�ن ب�هتم�م 
وال�سحية  البيئية  اال�ستدامة  ق�س�ي�  اأُهملت  كم�  اأقّل. 

واالقت�س�دية. واالجتم�عية 

وت�سهد البلدان العربية، ب�لرتافق مع ذلك، انتق�اًل تغذويً� 

االأكرث  التقليدي  الغذائي  النظ�م  عن  ب�البتع�د  يتمّيز 
والف�كهة  الك�ملة  ب�حلبوب  والغني  وتنّوعً�،  مو�سميً� 
ب�حلبوب  غني  »غربي«  غذائي  نظ�م  نحو  واخل�س�ر، 
وامللح  وال�سّكر  والدهون  احليواين  والربوتني  املكررة 
تدفع  التي  العوامل  ومن   .)Johnston et al., 2014(
هذا االنتق�ل، النمّو االقت�س�دي وارتف�ع املداخيل، وعوملة 
التج�رة والت�سويق، وت�س�رع العمران احل�سري، مّم� يوؤّثر 

على اإنت�ج وتوافر االأغذية وا�ستهالك ال�سك�ن للغذاء.

ب�لرغم من اأّن بع�س الدول العربية قد �سهدت تراجعً� يف 
وانخف��س  النمّو  توّقف  وم�ستوي�ت  التغذية  �سوء  معّدل 
العمر،  من  اخل�م�سة  دون  االأطف�ل  لدى  ًة  خ��سّ الوزن، 
الوزن  زي�دة  انت�س�ر  يف  موازيً�  كبريًا  ارتف�عً�  هن�ك  ف�إن 
الغذائي  ب�لنظ�م  املرتبطة  املزمنة  واالأمرا�س  والبدانة  
واأنواع  الوع�ئية،  القلبية  واالأمرا�س  ال�سّكري،  )مثل 
ذلك  وي�أتي   .)Popkin, 2000( املنطقة  يف  ال�سرط�ن( 
يعرف  مب�  �س�هم  الذي  التغذوي  االنتق�ل  �سوء  يف 
التغذية  نق�س  اجتم�ع  وهو  الثالثي،  املر�سي  ب�لعبء 
ونق�س املغّذي�ت الدقيقة من فيت�مين�ت ومع�دن، وزي�دة 
اأ�سرة واحدة  الوزن والبدانة لدى ال�سك�ن، واأحي�نً� �سمن 
املث�ل،  �سبيل  على  يظهر،   .)Johnston et al., 2014(
امل�س�بني  االأطف�ل  عدد  ب�زدي�د  التغذية  �سوء  انت�س�ر 
االأدنى  ال�سرق  يف  امل��سيني  العقدين  يف  التغذية  ب�سوء 
التي  الع�مل  يف  الوحيدة  املنطقة  وهي  اأفريقي�،  و�سم�ل 
فقد  التغذية.  �سوء  يف  معً�  ون�سبيً�  مطلقً�  ارتف�عً�  ت�سهد 
املئة  يف   9 التغذية  ب�سوء  امل�س�بني  ال�سك�ن  ن�سبة  بلغت 
ارتف�ع  عن  اأفيد  بينمـ�  و1992،   1990 ع�مي  بني 
 2011 ع�مي  بني  املئة  يف   10 بن�سبة  االنت�س�ر  معّدل 
يف  ال�سك�ن  ثلث  اأن  كم�   .)FAO, 2014( و2013 
املنطقة على االأقل م�س�بون بفقر الدم ومعّر�سون خلطر 
عـوز  من  طفل  مليون   13 يع�ين  حني  يف  اليود،  عوز 
A (WHO, 2011. من ن�حية اأخرى، ُيقـّدر  الفيت�مني  ) 
العربية  البلدان  يف  الب�لغني  من  املئة  يف   65 نحو  اأّن 
يع�نون من زي�دة الوزن والبدانة، ويقرتب ذلك من اأعلى 

.)WHO, 2011( املعّدالت يف الع�مل

ملرحلة  وفقً�  البلدان   )Popkin, 2000( بوبكن  �سّنف 
يف  العربية  البلدان  من  العديد  فحّل  التغذوي،  االنتق�ل 
ب��ستهالك  املتمّثلة  التغذوي  االنتق�ل  من  الث�نية  املرحلة 
احلرارية  ال�سعرات  من  ك�فيً�  قدرًا  توّفر  التي  االأغذية 
الدقيقة  املغّذي�ت  اأو  للغذاء  الك�يف  التنّوع  توّفر  ال  ولكن 
من فيت�مين�ت ومع�دن، واملرتافقة مع نق�س يف التغذية 
)انظر  املزمنة  واالأمرا�س  والبدانة  الوزن  زي�دة  وانت�س�ر 
اأّن هذا التعميم يحجب التب�ين�ت الكبرية  I(. غري  امللحق 



ا ال�ستهالك امل�ستدام للغذاء يف البلدان العربية138 الغذاء

مارتني باديال، جوليا باملا، فتيحة فورت، �شويف �آن �شوفيغرين  

ما هو الغذاء امل�ستدام بالن�سبة اإىل امل�ستهلكني؟

فيه  ينعم  وثقايف  و�شيا�شي  �جتماعي  بناء  هي  �مل�شتد�مة  �لتنمية 
يف  �ل�شتد�مة  تنعك�س  �إليهم  وبالن�شبة  بارز.  مبكان  �مل�شتهلكون 
عالقة بوقت حمدد ومتغري. وهكذ�، فاإن ممار�شات تقليدية معينة 
�لرت�ث  بحفظ  لال�شتد�مة،  �شمانة  تعترب  �ملا�شي(  من  )م�شتمدة 
و�مل�شتقبل،  و�حلا�شر  باملا�شي  و�لعالقة  �ملقبلة.  لالأجيال  �لغذ�ئي 
�ليومية  �ملمار�شات  يف  مبا�شرة  توؤثر  بارز،  ب�شكل  ثقافية  هي  �لتي 
عادة  �مل�شتندة  �لت�شال،  و�شائل  �أما  �ل�شتد�مة.  مفهوم  وتطبيق 
�ملمار�شات  �إد�مة  فائدة  على  تركز  �أن  فيجب  �ملو�رد،  حماية  �إلى 
�ل�شابقة �لتي ت�شمن �لتو�زن بني �لرفاه �ل�شخ�شي ورفاه �لكوكب. 
�لبيئية من خالل بع�س �ملمار�شات  كما يتم �لتعبري عن �حل�شا�شية 
�أن ت�شاهم يف �شون �ملو�رد وتنوعها ونوعيتها،  �لغذ�ئية �لتي ميكن 
�إن فهم �مل�شتهلك للحديث عن  �لأفر�د بفو�ئد �ملجتمع.  فرتبط فو�ئد 
�ل�شتد�مة ميكن �أن يكون معتمد�ً على خلقية ثقافية ومن �ل�شعب 
�إطار�ً  �ملمار�شات  هذه  وت�شكل  يومية.  عاد�ت  �إلى  ترجمته  �أحيانًا 
�أو  �ملحاكاة  �أفر�د بحيث تنت�شر من خالل  لإجر�ء�ت �شغرية يتخذها 
عن  �لنظر  وب�شرف  عاملية.  �إجر�ء�ت  يف  وت�شاهم  �لر�ئجة،  �لعاد�ت 
�ملهم فهم  �ملقاربات، من  �لتي تدعم هذه  �لعام  �ملحبة للخري  �لدو�فع 

�آليات ور�فعات �لتغيري.

�لبيئة.  حماية  مل�شاألة  فاأكرث  �أكرث  ح�شا�شون  �جلدد  �مل�شتهلكون 
وقد حل وعي جديد للتنمية �مل�شتد�مة ورفاه �ل�شكان مكان �ملعايري 
وهم  �لختيار.  يف  تعتمد  و�لتي  بالنوعية  �ل�شعر  لعالقة  �لتقليدية 
و�ملحلية  �لع�شوية  �ملنتجات  طلب  خالل  من  وعيهم  عن  يعربون 
�لجتماعي  �للتز�م  �أي�شًا  �مل�شتهلكون  ويقدر  �ملثال.  �شبيل  على 

�ملعنية ويطالبون بالرفق باحليو�ن. لل�شركات 
هناك جو�نب كثرية ذ�ت عالقة بالغذ�ء �مل�شتد�م يف عقول �مل�شتهلكني. 

�ملنتجات  ل�شتد�مة  فرن�شا*،  يف  �لنطاق  و��شع  ��شتطالع  وبح�شب 
�شلة  على  وهو  �ملنتج،  من�شاأ   )I( رئي�شية:  �أبعاد  ثالثة  �لغذ�ئية 
بالنوعية �حل�شية و�لغذ�ئية، وبحماية �لبيئة، ويرتبط ب�شكل وثيق 
بطريقة �لإنتاج، )II( مو�شم �لإنتاج، وله عالقة بطبيعة �ملنتجات، 
�لرئي�شي  �حلافز  حيث  ع�شوي،  كمنتج  �لت�شنيف  مل�شق   )III(
لي�س �لبيئة فح�شب، ولكن �أي�شًا جمموعة من �حلو�فز �ملختلفة مبا 
تبني  كذلك،  �لتقاليد.  و�حرت�م  �لغذ�ء  و�شالمة  و�ملذ�ق  �ل�شحة  فيها 
�ملنتجات  جتاه  �إيجابي  موقف  �مل�شتهلكني  لغالبية  فيما  �أنه  �لنتائج 
»�مل�شتد�مة«، فاإن قلة ل تتجاوز �لربع هي على ��شتعد�د لتبني �شلوك 

جديد، وهذ� يف�شره �أ�شا�شًا �شعر �ملنتجات »�مل�شتد�مة«.

مكان امل�ستهلكني يف ا�ستدامة النظام الغذائي

�شل�شلة  يف  حموريني  كفاعلني  جد�ً  مهمًا  دور�ً  �مل�شتهلكون  يوؤدي 
ثًا  ملوِّ يكون  �أن  ميكن  �لغذ�ئي  �شلوكهم  لأن  �لغذ�ئية،  �لإمد�د�ت 
ل�شلوك  �لبيئي  �لأثر  على  تركز  قليلة  در��شات  لكن  كبري.  ب�شكل 
يف   29 �مل�شتهلكون  يولد  قد  �حلالية،  �لدر��شات  و�شمن  �مل�شتهلك. 
�أملانيا،  �ملئة من �نبعاثات غاز�ت �لدفيئة من �لنظام �لغذ�ئي ككل يف 
و25 يف �ملئة يف بريطانيا، و15 يف �ملئة يف �لوليات �ملتحدة. وباعتبار 
غاز�ت  �نبعاث  على  �مل�شتهلك  �أثر  كان  حمددة،  غذ�ئية  �شال�شل 
64 يف �ملئة للجزر �لطازج و32 يف �ملئة للجزر �ملجلد و5 يف  �لدفيئة 
�ملئة لثمار �لكيوي �ملنتجة  2005، و23 يف  �ملئة للجزر �ملعلب عام 
�ملئة ل�شل�شلة  7 يف   ،2008 �أوروبا عام  �لى  رة  يف نيوزيلند� و�مل�شداّ
ز  �مد�د�ت �شل�شة �لبندورة )�لطماطم( �لتي ت�شتخدم �ملعجون �ملركاّ

 .2014 �لفرن�شي عام 

واال�ستدامة امل�ستهلكني  ممار�سات 

فاإن  �لبيئة،  على  خياره  لتاأثري  جد�ً  ح�شا�شًا  �مل�شتهلك  يكن  مل  �إذ� 
�لتي ميكن  �لغذ�ئية  �ملمار�شات  ح�شا�شيته تتجلى من خالل بع�س 

امل�ستهلكون واال�ستدامة

بني البلدان العربية. وقد �سّنفت منظمة ال�سحة الع�ملية 
)WHO, 2011( البلدان العربية يف اأربع فئ�ت، من حيث 
ال�س�ئدة،  التغذية  وم�س�كل  التغذوي  االنتق�ل  مراحل 
وعوامل اخلطر الرئي�سية واالأ�سب�ب االأ�س��سية لالأمرا�س 
امل�سكالت،  لهذه  ا�ستج�بة  التدّخل  وبرامج  املزمنة، 
وجتدر  االإجراءات.  لتح�سني  املخّولة  البيئية  والعوامل 
معّر�سة  ن�سبيً�  الغنية  العربية  البلدان  اأّن  اإلى  االإ�س�رة 
ح�الت  بوجود  التق�رير  تفيد  حيث  الثالثي،  للعبء  اأي�سً� 

من ت�أّخر النمّو، وزي�دة الوزن والبدانة، ونق�س املغّذي�ت 
الدول   هذه  يجعل  م�  ومع�دن،  فيت�مين�ت  من  الدقيقة 
التغذوي  االنتق�ل  من  متقّدمة  مراحل  يف  م�سّنفة 

)اجلدول 1(.

ا�ستهالك  من  الفرد  ن�سيب  منط  يف  التغرّي  يكون  رمّب� 
التغـذوي  االنتقـ�ل  خلف  مهّمً�  ع�ماًل  الغذائيـة  الط�قـة 
الع�ملية  ال�سحة  منظمة  وتفيد  العربية.  البلدان  يف 
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ال�سنني.  مدى  على  خمتلفة  بدرج�ت  البلدان  معظم 
من  الفرد  ن�سيب  ارتف�ع  من  وب�لرغم  املث�ل،  �سبيل  فعلى 
خالل  اليمن  يف  فقط  املئة  يف   19 بن�سبة  الط�قة  توّفر 
يف  ال�سعف  من  اأكرث  ارتفع  فقد   ،2011-1965 الفرتة 
ولوحظ  نف�سه�.  الفرتة  خالل  املئة(  يف   102( اجلزائر 
 60( م�سر  يف  اليومي  الط�قة  توّفر  يف  ح�ّد  ارتف�ع  اأي�سً� 
املئة(،  يف   68( ال�سعودية  العربية  واململكة  املئة(،  يف 
اأفيد عن توّفر الط�قة مب� يقل  وليبي� )80 يف املئة(. كم� 

الط�قة  ا�ستهالك  يف  كبرية  زي�دة  عن   ).WHO, n.d(
خالل  اأفريقي�  و�سم�ل  االأدنى  ال�سرق  منطقة  يف  الغذائية 
املتوّقع  ومن  الع�ملي  ط  املتو�سّ ف�ق  الذي  االأخرية،  العقود 

اأن يبقى كذلك يف العقد املقبل )اجلدول 2(.

ا�ستهالك  اأمن�ط  يف  االإقليمية  االجت�ه�ت  هذه  حتجب 
رقم  اجلدول  يبنّي  البلدان.  بني  الكبري  التب�ين  الغذاء 
يف  اليومي  الط�قة   توّفر  يف  وكبريًا  تدريجيً�  ارتف�عً�   3

�أ�شرة  ولدت  �ملثال،  �شبيل  على  �ملو�رد.  على  �حلفاظ  يف  ت�شاهم  �أن 
 78 منها  �لكربون،  �أوك�شيد  ثاين  من  كيلوغر�مًا   4360 �أملانية 
�ل�شتهالك  عن  �ملئة  يف  و22  �ملنزيل،  �ل�شتهالك  عن  ناجتة  �ملئة  يف 
خارج �ملنزل. و��شتاأثر �لإنتاج و�لت�شنيع و�لنقل و�لتوزيع باأقل من 
وغ�شل  �ملنزليان  و�لتربيد  �لتخزين  ت�شبب  فيما  �لنبعاثات،  ن�شف 
للم�شتهلكني  لذلك،  �ملئة.  يف   52 يف  و�لتكييف  و�لتدفئة  �ل�شحون 
و�لتخزين  و�لطهوية  �ل�شر�ئية  ممار�شاتهم  عن  ناجت  كبري  �أثر 
�لفا�شلة  �مل�شافة  وفق  كبري  ب�شكل  يتغري  و�لأثر  �لنفايات.  و�إد�رة 
بني �ملحالت �لتجارية و�ملنزل، حيث ترت�وح �نبعاثات ثاين �أوك�شيد 
وباملثل،  �لإمد�د.  �شل�شلة  �ملئة يف جممل  يف  و53   20 �لكربون بني 
ت�شري در��شة بحثية عام 2011 حول �لبنُ �إلى �أن 30 يف �ملئة من كل 
ذلك،  �إلى  و�إ�شافة  �مل�شتهلكني.  قبل  من  �لإعد�د  �شببها  �لنبعاثات 
ميكن مالحظة �ختالف يف ��شتعمال �لطاقة من 50 �إلى 70 يف �ملئة 

بني طريقة طبخ �أكرث كفاءة وطريقة �أقل كفاءة.

فنلندية  �أ�شرة  يف  بالغذ�ء  �ملتعلقة  �لن�شاطات  �أن   2011 عام  در  قنُ
 50 �شنة،  كل  �لكربون  �أوك�شيد  ثاين  من  كيلوغر�مًا   170 تنتج 
يف  و23  �لنقل،  من  �ملئة  يف  و27  �لتخزين،  من  تاأتي  منها  �ملئة  يف 
للت�شنيع  كان  �مل�شنعة،  �ملنتجات  �إلى  وبالن�شبة  �لطبخ.  من  �ملئة 
قد  فيما  �ملختلفة،  �لتاأثري  فئات  بني  �لأعلى  �مل�شاهمة  و�لتو�شيب 
�لنتائج.  �أكرب  �لثالجة  يف  �لتخزين  ووقت  �لطاقة  ل�شتعمال  تكون 
وقت  ي�شكل  حيث  جد�ً،  مهمة  �ل�شتهالكية  �ملرحلة  فاإن  لذلك 
13 و50 يف �ملئة من ��شتعمال �لطاقة  �لت�شوق و�لتخزين ما بني 

و12 يف �ملئة من �لحرت�ر �لعاملي.

يف  �لنتائج  تف�شري  تعقيد�ت   FLONUDEP م�شروع  يو�شح 
�أنه  �لطازجة  �لثمار  نتائج  فتظهر  )�لطماطم(.  �لبندورة  حالة 
�ل�شر�ء  )�أي  �مل�شتهلك  م�شتوى  على  �ملحددة  �لأربع  �ملر�حل  من 
بالتاأكيد  لل�شر�ء  يكون  �حلياة(،  و�نتهاء  و�لإعد�د  و�لتخزين 
�لنتائج  �أما  �ل�شوبرماركت.  �لى  �لقيادة  �شببه  وهذ�  �لأكرب.  �لأثر 
�ملتعلقة بالثمار �مل�شنعة فت�شري �إلى �أن مرحلتني �أخريني )�لطبخ 
�لأثر  جممل  يف  مهمان  م�شاهمان  �أي�شـًا  هما  �حلياة(  ونهاية 

جد�ً  كبري  ب�شكل  �لب�شر  لدى  �ل�شمية  م�شتويات  وتختلف  �لبيئي. 
تدوير  �إعادة  ب�شبب  �مل�شنعة  و�لبندورة  �لطازجة  �لبندورة  بني 
من  �لو�حد  �لكيلوغر�م  يولد  �أخري�ً،  �مل�شتعملة.  �لفولذية  �لعلب 
�أوك�شيد  ثاين  مكافئ  من  كيلوغر�م   0.18 �مل�شنعة  �لبندورة 
لكن  كيلوغر�م.   0.07 �لطازجة  �لبندورة  تولد  بينما  �لكربون، 
ثمار  من  كيلوغر�مات   6 �إلى  حاجة  هناك  �أن  �لعتبار  يف  �أخذنا  �إذ� 
فيمكن  �مل�شنعة،  �لثمار  من  كيلوغر�م  لكل  �لطازجة  �لبندورة 
قر�ءة �لنتائج ب�شكل خمتلف. يف هذه �حلالة، يكون �أثر �لبندورة 
قارنا  و�إذ�  �مل�شنعة.  �لبندورة  �أثر  من  مر�ت   2.3 �أعلى  �لطازجة 
�لثمار  من  �ملعدة  �ل�شل�شة  مع  �لطازجة  �لبندورة  �شل�شة 
�لأثر  م�شتويات  �أن  لوجدنا  �ل�شتهالكي،  �مل�شتوى  على  �مل�شنعة، 

�لعاملي مت�شاوية. �لحرت�ر  على 

 خامتة

�أو�شحنـا �أن �مل�شتهلكني ي�شعون �أبعاد�ً خمتلفـة يف �لعالقة بالغذ�ء 
�لتوجيه  �لتوعية يف  �لرتكيز على دور  �ملهم  �أن من  �مل�شتـد�م. ويبدو 
جمالت  خمتلف  ح�شد  ويجب  ��شتد�مة.  �أكـرث  ممار�شـات  �إلى 
�لفعل  ردود  وت�شاهـم  �ملعارف.  جميـع  ن�شر  لتعزيز  �لتحـول 
�مل�شتهلك  جعـل  يف  ت�شـاهم  �مل�شتـد�م  �لغـذ�ء  مبمار�شـات  �ملتعلقـة 

�أكـرث م�شوؤولية.

حول  الفرن�سية  الوطنية  البحوث  وكالة  مولته  م�رشوع  هو    FLONUDEP *

اال�ستدامة البيئية واالجتماعية والغذائية ل�سال�سل اإمداد الطماطم وقامت بتن�سيقه 

.CIHEAM-Montpellier

 CIHEAM يف  باحثة  باملا،  جوليا  ود.  م�ساركة،  اأ�ستاذة  باديال،  مارتني  د. 

اآن �سوفيغرين، باحثة يف  اأ�ستاذة، و�سويف  Montpellier. د. فتيحة فورت، 

.Montpellier Supagro-IRC
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بلدان  خم�سة  يف  كيلوك�لوري/فرد/يوم   2500 عن 
وال�سودان  وال�سوم�ل  وفل�سطني  )العراق  فقط  عربية 
تقريبً�  االأخرى  البلدان  جميع  اأف�دت  حني  يف  واليمن(، 
كيلوك�لوري/  3000 عن  يزيد  مب�  الط�قة  توّفر  عن 

فرد/يوم )اجلدول 3(.

البلدان  يف  الغذائية  الط�قة  توّفر  اإجم�يل  يعك�س  ال 
يحت�ج  اإذ  مت�مً�،  والتغذوي  الغذائي  االأمن  اأعاله  الواردة 
وجتّنب  الع�فية  ل�سم�ن  متنّوعة  مغّذي�ت  اإلى  االأفراد 

جميع  يقّدم  اأن  ميكن  واحد  غذاء  هن�ك  ولي�س  املر�س. 
اإلى  ح�جة  هن�ك  بل  املث�لية،  لل�سحة  ال�سرورية  املغّذي�ت 
نظ�م غذائي متنّوع وك�مل تغذويً� ل�سم�ن املق�دير املالئمة 
فيت�مين�ت  من  الدقيقة  واملغّذي�ت  الط�قة  مغّذي�ت  من 
 Horwath et al., 1999; Bernstein et al.,( ومع�دن. 

.)2002; Hollis and Henry, 2007

من  الغذائية  الط�قة  توّفر  يف  التغرّيات   1 ال�سكل  يعر�س 
يف  امل��سية  القليلة  العقود  خالل  الغذاء  فئ�ت  خمتلف 

WHO, 2011 امل�سدر: مقتب�س عن

 WHO, n.d.  :امل�سدر

البلداناخل�صائ�صالفئة

بلدان يف مرحلة

انتقال تغذوي

متقدمة

 • م�ستويات مرتفعة من زيادة الوزن والبدانة
 • م�ستويات معتدلة من �سوء التغذية  ونق�س املغّذيات الدقيقة من فيتامينات

ومعادن لدى بع�س املجموعات الفرعية من ال�سكان

بلدان جمل�س التعاون اخلليجي

تون�س

بلدان يف مرحلة

انتقال تغذوي

مبّكرة

 • م�ستويات معتدلة من زيادة الوزن والبدانة
 • م�ستويات معتدلة من نق�س التغذية لدى فئات عمرية و�سكانية حمّددة

• انت�سار وا�سع لنق�س املغّذيات الدقيقة من فيتامينات ومعادن

 م�رش

 االأردن

 لبنان

 ليبيا

 املغرب

 فل�سطني

�سورية

بلدان تعاين

من نق�ص

حاّد يف التغذية 

 • م�ستويات عالية جدًا من �سوء التغذية احلاّد واملزمن لدى االأطفال
• انت�سار وا�سع لنق�س املغّذيات الدقيقة من فيتامينات ومعادن

• بروز زيادة الوزن والبدانة و�سوء التغذية رغم الوفرة يف  بع�س  املجموعات الفرعية 
االجتماعية االقت�سادية  

 جيبوتي

 العراق

 اليمن

 جمموعة �سكانية فرعية يف

 بلدان جمل�س التعاون اخلليجي

فل�سطني )غزة( وتون�س

بلدان يف حالة

طارئة

 • نق�س تغذية حاّد لدى االأطفال واالأمهات
• انت�سار وا�سع لنق�س املغّذيات الدقيقة من فيتامينات ومعادن

 ال�سومال

 ال�سودان

ت�صنيف البلدان العربية بح�صب االنتقال التغذوياجلدول 1

1964-19661974-19761984-19861997-199920152030

2,3582,4352,6552,8032,9403,050العامل

2,2902,5912,9533,0063,0903,170ال�صرق االأدنى و�صمال اأفريقيا

ن�صيب الفرد من ا�صتهالك الطاقة الغذائية على ال�صعيدين العاملي واالإقليمي )كيلوكالوري/فرد/يوم(اجلدول 2
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مرمي �شريف  

من �لتجارب �لناجحة يف �لغذ�ء �مل�شتد�م مثال ر�ئد هو مباردة »�شيكم« 
�إبر�هيم  �لدكتور  �لع�شرين  �لقرن  �أ�ش�شها يف �شبعينات  وقد  يف م�شر. 
�أبو�لعي�س �ملتخ�ش�س بالكيمياء، �لذي ر�أى �لو�شع �ل�شعب يف �لريف 

�مل�شري �آنذ�ك ف�شمم م�شروعًا �إن�شانيًا مع �لنا�س ومل�شلحة �لنا�س.

�لزر�عة  من  فرع  وهي  �لبيوديناميكية،  �لزر�عة  مبد�أ  على  �ملبادرة  تقوم 
ع�شرينات  �أو�ئل  يف  �شتايرن  رودولف  مفهومه  وو�شع  فه  عرَّ �لع�شوية 
باأ�شرها يجب تنظيمها مثل  �ملزرعة  �أن  �أ�شا�شياتها  �لع�شرين. ومن  �لقرن 
�إلى حت�شني و�شعه  �إيكولوجي، مثل فرد فريد ي�شعى  �أو نظام  كائن حي 
�ملقاربة، يجب �حل�شول  �لبيئي و�لقت�شادي و�لجتماعي. وباعتماد هذه 
على جميع �خلدمات �لتي حتتاجها �ملزرعة من د�خل �ملزرعة. على �شبيل 
�أن  �إد�رة �لأ�شمدة و�لآفات خدمات للنظام �لإيكولوجي يجب  �ملثال، تعترب 
يوفرها نظام �ملزرعة. وت�شنع �لأ�شمدة من ح�شائ�س طبية تزرع يف �ملزرعة، 
ومتداّ �لرتبة بخ�شائ�س معينة ت�شاعد يف منو �لنبات. وبالن�شبة �إلى �إد�رة 
�لآفات، يتم تنظيمها بو��شطة �لنظام �لإيكولوجي ذ�ته، من خالل تفاعالت 
�لأنو�ع �حلية د�خل �لنظام �لإيكولوجي �لزر�عي للمزرعة. و�إ�شافة �إلى ذلك، 
�أما �لتقنيات �لزر�عية  �أن تتمركز �ملزرعة �لبيوديناميكية يف بيئتها.  يجب 
و�ملحا�شيل و�لأ�شمدة ومو�قيت �لزرع و�حل�شاد فيجب �أن تتكيف متامًا مع 

�أو�شاع �ملوقع ودينامياته.

بتطوير  �لع�شرين  �لقرن  �شبعينات  خالل  ن�شاطها  »�شيكم«  بد�أت 
ذ�تها،  �ملقاربة  هذه  معتمدة  ببطء  وتو�شعت  بيوديناميكية.  مز�رع 
�لبيئية و�لجتماعية و�لقت�شادية  ��شتد�متها  د�ئمًا  �لعتبار  �آخذة يف 

على �أنها �أ�شا�شية ب�شكل مت�شاو لنجاحها.

تزرع »�شيكم« يف �لوقت �حلا�شر نحو 840 هكتار�ً من �لأر��شي يف مز�رعها 
ها �أكرث من 120 مز�رعًا من �شغار �ملالكني  �لع�شوية. و�إ�شافة �إلى ذلك، ميداّ
�لزر�عة  بو��شطة  تاأهيلها  مت  م�شرية  �شحر�وية  �أر��س  من  مبنتجاتهم، 
�لف�شالت  حتويل  �أي  �لت�شبيخ،  خالل  من  وخ�شو�شًا  �لبيوديناميكية، 
��شتحد�ث  يف  �ملز�رع  هذه  و�شاهمت  )كومبو�شت(.  �شماد  �إلى  �لع�شوية 
60 نوعًا من �لطيور،  �إيكولوجي منتج بات مالذ�ً لأكرث من  و�شون نظام 
من  و��شعة  وجمموعة  و�ل�شجري�ت،  �لأ�شجار  من  نوعًا   90 من  و�أكرث 

�حليو�نات �ل�شغرية مثل �لقنافذ و�ل�شحايل و�لأفاعي و�لنم�س و�لثعالب.

ل حتافظ »�شيكم« على �لبيئة فح�شب، بل تويل �أهمية كبرية للتنمية 
بد�يتها  منذ  وكانت  �لجتماعي.  �لرفاه  يف  و�مل�شاهمة  �لجتماعية 
�لعمل  توفر  وهي  �إليه.  �لعطاء  ورد  �ملحلي  �ملجتمع  لإ�شر�ك  م�شروعًا 
حول  �لفاعلة  �جلهات  من  �شبكة  وتخلق  للمجتمع،  �ملنتظم  و�لدخل 

»�شيكم«  نظام  مع  �ملحلي  �ملجتمع  ليتكامل  فيها،  وت�شتثمر  �ملزرعة 
�ملر�فقة  و�لن�شاطات  باملجتمع  �لعناية  هذه  تدير  �لإيكولوجي. 
»موؤ�ش�شة �شيكم للتنمية«، �لتي تدير كثري�ً من �مل�شاريع �ملوجهة �لى 
�ملجتمع، مبا يف ذلك رو�شة �أطفال ومدر�شتان وجامعة ومركز للتدريب 
�ملحرومني. وطورت  لالأطفال  وبر�مج  �ملهني وخمترب�ت ومركز طبي 
جتاه  �لجتماعية  للم�شوؤولية  جد�ً  قوية  �شيا�شة  �أي�شًا  »�شيكم« 

موظفيها، جعلت �ل�شركة تفوز بجو�ئز كثرية على �مل�شتوى �لدويل.

تاأهيلها،  و�إعادة  �لبيئة  حماية  على  »�شيكم«  حتر�س  وفيما 
لعدة  مزدهر�ً  مالكًا  ت�شبح  �أن  ��شتطاعت  �ملجتمع،  دعم  عن  ف�شاًل 
وتنوعت  تطورت  �لبيوديناميكية،  �لزر�عة  من  فانطالقًا  �شركات. 
�ملزروع  حم�شولها  م�شتخدمة  متعددة،  قطاعات  يف  عمودي  بتكامل 

بيوديناميكيًا يف جمموعة و��شعة من �ملنتجات �لع�شوية.

و  ATOS Pharma �شركتي  »�شيكم«  طورت  �ل�شيدلين،  �لقطاع  يف 
وعالجات  �أدوية  وت�شوقان  ت�شنعان  �للتني   Sekem Healthcare

»�شيكم«  ت�شم  �لغذ�ء،  قطاع  ويف  �ل�شحية.  للرعاية  طبيعية  ومنتجات 
عدة �شركات، منها »لوتو�س« �لتي تنتج تو�بل ع�شوية، وISIS �لتي تنتج 
�أغذية وم�شروبات ع�شوية. وهناك نوع �آخر من �لأعمال طورته »�شيكم« 
و�لن�شاء  �لتي تنتج من�شوجات ع�شوية للرجال   Naturetex هو �شركة 
يف  �ملتعددة  �ل�شركات  هذه  منتجات  وتباع  منزلية.  و�أقم�شة  و�لأطفال 

م�شر ودول �خلليج وبلد�ن بعيدة كثرية مثل �لوليات �ملتحدة و�أملانيا.

هناك عدة درو�س قيمة ميكن تعلمها من خربة »�شيكم«، مثل �ملثابرة 
لدت  ونُ لقد  طريقه.  يف  �ملرء  يو�جهها  �لتي  و�لتحديات  �لعو�ئق  رغم 
»�شيكم« يف م�شر �ل�شبعينات، حني كان وعي �مل�شتهلك حول �ملنتجات 
�ملزروعة ع�شويًا ل يذكر، ما جعل »�شيكم« منوذج عمل ي�شعب �إقناع 
�مل�شتثمرين و�ل�شر�كات بدعمه. لكن �لدر�س �لأهم، ورمبا �لأكرث و�شوحًا 
�أي�شًا، هو �أن منوذج عمل مثل عمل »�شيكم« �ملبني على حماية �لبيئة 
»�شيكم«  بلد عربي. وتعترب  ينجح يف  �أن  �لجتماعية ميكن  و�لتنمية 
��شرت�تيجية  بناء  يف  بنجاحها  عامليًا  ومعروفة  مربحة  ع�شرية  �شركة 
�لغذ�ئية  �ملو�د  قطاع  يف  قدوة  وهي  �ل�شتد�مة.  على  �أعمالها  تطوير 
�أخرى حول  �أف�شل ممار�شاتها يف بلد�ن  �لزر�عية، وقد دعيت مل�شاركة 
�لعامل، مبا يف ذلك منطقة �لبحر �ملتو�شط وخ�شو�شًا فل�شطني وتركيا. 
�أن �ل�شتهالك و�لإنتاج �مل�شتد�مني يف قطاع �لغذ�ء  وهي تثبت كل يوم 

لي�شا ممكنني فح�شب، بل حققا جناحًا يف بلد عربي.

مرمي �رشيف، مديرة م�رشوع يف مركز الن�ساط االإقليمي لال�ستهالك واالإنتاج 

.)SCP/RAC(  امل�ستدامني

�سيكم: اال�ستدامة يف �سميم ا�سرتاتيجية تطوير ال�سركات
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زي�دة  خ��سة  ب�سفة  ّجلت  �سُ وقد  خمت�رة.  عربية  بلدان 
يف  النب�تية  الزيوت  من  امل�ستمّدة  الط�قة  ن�سبة  يف  كبرية 
اأقّل  وبدرجة  ولبن�ن،  ال�سعودية  العربية  واململكة  الكويت 
امل�ستمّدة  الط�قة  ن�سبة  تراجعت  كم�  واالأردن.  م�سر  يف 
بينم�  وال�سعودية،  الكويت  يف  واخل�س�ر  الف�كهة  من 

ارتفعت يف لبن�ن.

توّفر  م�ستوي�ت  مع  التع�مل  وجوب  اإلى  االإ�س�رة  جتدر 
الغذاء بحذر كونه� ال تعك�س اال�ستهالك احلقيقي للغذاء. 
فقد قّيم اأف�سني وزمالوؤه )Afshin et al., 2015( موؤّخرًا 
بلدان  يف  والواقية  امل�سّرة  لالأغذية  الوطني  اال�ستهالك 
اأفريقي� ب��ستخدام بي�ن�ت  منطقة ال�سرق االأو�سط و�سم�ل 

العربية  البلدان  معظم  اأظهرت   .2010 �سنة   ا�ستهالك 
الواقية  االأغذية  ا�ستهالك  من  للفرد  ك�ٍف  غري  ن�سيبً� 
والبذور،  رات  املك�سّ البقول،  اخل�س�ر،  الف�كهة،  )مثل 
االأغذية  من  الدهنية   3 اأوميغ�  اأحم��س  الك�ملة،  احلبوب 
اأدنى بكثري من امل�ستوي�ت املو�سى به� علمّيً�.  البحرية(، 
اأقل  الف�كهة  من  مق�دير  العربية  البلدان  جميع  وت�ستهلك 
من امل�ستوى املو�سى به الذي يزيد عن 300 غرام يف اليوم 
للفرد. وال ي�ستهلك اأي بلد عربي اأي�سً� امل�ستوى املو�سى به 
من اخل�س�ر والبقول الذي يزيد عن 400 غرام/يوم. وقد 
اأوفت ثالثة بلدان فقط )تون�س و�سوري� ولبن�ن( ب�مل�ستوى 
 16 عن  يزيد  الذي  والبذور،  رات  املك�سّ من  به  املو�سى 
غرام/يوم، اأو جت�وزته. اأّم� ب�لن�سبة للحبوب الك�ملة، ف�إن 

امل�سدر:  )FAOStat )2015 وح�سابات املوؤلفني 

ن�صيب الفرد من االإمداد الوطني بالطاقة الغذائية )كيلوكالوري/فرد/يوم(اجلدول 3

الن�صبة املئوية للزيادة196519751985199520052011البلد

1965 ـ 2011 )%(

1,5912,0582,6132,7852,9583,220102اجلزائر

-------البحرين

-------جزر القمر

1,5861,6611,5621,7072,2642,52659جيبوتي

2,2292,4303,0693,3153,3673,55760م�رش

2,0542,2003,3212,2022,3542,48921العراق

2,1582,1382,6512,6873,1193,14946االأردن

2,5562,5382,9223,2143,5763,47136الكويت

2,4722,4372,9333,2873,1283,18129لبنان

1,7832,9953,2513,2253,1903,21180ليبيا

2,1291,9592,4492,5332,6322,79131موريتانيا

2,1732,6172,8642,9523,2073,33453املغرب

-------عمان

-2,2372,032----فل�سطني

-------قطر

1,8571,7952,7032,8522,9733,12268ال�سعودية

9-1,8631,8982,0281,6241,7791,696ال�سومال 

1,6101,9072,0062,1692,2962,34646ال�سودان

2,1432,5593,0392,9673,1013,10645�سورية

2,3932,6743,0643,1293,2233,36240تون�س

2,5873,1413,4773,2613,2103,21524االإمارات

1,8421,8702,0542,0432,0932,18519اليمن
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�شيبا�شتيان �أبي�س، خافري �ألبار��شني  

كان  م�شتد�مة  لتنمية  كنموذج  �ملتو�شط  للبحر  �لغذ�ئي  �لنظام 
�لرئي�شي  �لإ�شد�ر   ،2012 ل�شنة   Mediterra تقرير  مو�شوع 
�ملتو�شط  �لبحر  يف  �ملتقدمة  �لزر�عية  للدر��شات  �لدويل  للمركز 
)CIHEAM(. يقرتح �لتقرير مفهومًا متعدد �لأبعاد ي�شمل �لرتكيبة 
و�ملوؤ�ش�شات،  �لبيئة،  وعلم  و�ل�شحة،  �لجتماعية،  �ل�شكانية 
ثمانية  �لى  وينق�شم  �ملو�طنني.  ومبادر�ت  �جلغر�يف،  و�لقت�شاد 
�ملتو�شطي.  �لغذ�ئي  �لأبعاد للنظام  �ملتعدد  �أجز�ء يف �شوء �جلانب 
�لباحثني،  و�أهميتها لدى  للمنطقة  �لتاريخي  �لرت�ث  �لى  و��شتناد�ً 
تطوير  قبل  �نطالق  كنقطة  �لعتبار�ت  هذه  �أخذ  من  بد  ل  كان 

�جلو�نب �لأخرى.

�لنظام �لغذ�ئي يف منطقة �لبحر �ملتو�شط هو نهج متعدد �لأوجه، لذ� 
�إلى �لتعاطي مع جميع �لق�شايا �ملتعلقة باملو�شوع  �لتقرير  ي�شعى 
ومن  �لتجارة،  �إلى  �لثقافة  ومن  �ملجتمع،  �إلى  �لقت�شاد  من  ككل، 
�لذكاء  �إلى  �ل�شتهالك  ومن  �لبيئة،  �إلى  �ل�شكانية  �لجتاهات 
�لنظام  �أن  ومبا  �ل�شيا�شي.  �لعمل  �إلى  �لتعليم  ومن  �لقت�شادي، 
 CIHEAM تقرير  يك�شف  تعددي،  مفهوم  هو  �ملتو�شطي  �لغذ�ئي 
مو��شيع �جلدل �لتي يثريها بغية تعزيز �حلو�ر �لعلمي. وهو يقارن 
وجهات �لنظر لتو�شيح �لكو�بح و�لقوى �لتي ميكن �أن يولدها هذ� 

النظام الغذائي يف احلوار حول اعتماد اأمناط الغذاء امل�ستدام.

ديناميكي،  �ملتو�شط هو مفهوم  �لبحر  �لغذ�ئي يف  �لنظام  �أن  ومبا 
يوؤديه  �أن  ميكن  �لذي  �لدور  على  �ل�شوء  »مديتري�«  تقرير  ي�شلط 
يف �جلهود �لر�مية �إلى نظام غذ�ئي م�شتد�م وتعاون �إقليمي �أكرب. 
و�إ�شافة �إلى ذلك، يظهر كيف ميكن للنظام �لغذ�ئي �أن يكون قوة 
موجهة لتنفيذ ��شرت�تيجيات تنموية م�شوؤولة، من خالل �مل�شاركة 
�نعد�م  �ملبذولة لتخفيف  �ملناخ ويف �جلهود  �لعمل ملكافحة تغري  يف 

�لأمن �لغذ�ئي.

ويعترب �لنظام �لغذ�ئي �ملتو�شطي مو�شوعًا ي�شع �لأبحاث و�لتعاون 
يف خدمة �لتنمية �مل�شوؤولة يف بلد�ن �ملنطقة. ولئن تكن »قيم �لبحر 
�ملتو�شط« �أو »هوية �لبحر �ملتو�شط« مو�شوعًا قاباًل للنقا�س، فمن 
�لو��شح �أن عالقة �شكانه بالغذ�ء وفن �لأكل و�لأر�س هي ر�بط ثابت، 
االختالط  وامل�ساركة وحب  باالأ�سرة  الثقايف  االرتباط  يزيدها متانة 
بالآخرين. �لطعام ونكهات �لأطباق �ملحلية هي لغة م�شرتكة ل�شكان 
�لبلد�ن �ملطلة على �لبحر �ملتو�شط، فهم يبالون كثري�ً مبا يقدم على 
مو�ئدهم. ومع �أن ذلك ينطبق يف �أنحاء �لعامل، فهو ينطبق ب�شكل 

تطور  �ملتو�شط  �لبحر  غذ�ء  لأن  �ملنطقة،  هذه  �شكان  على  خا�س 
و��شعة  ت�شكيلة  منتجًا  �لزمان،  مر  على  ومتازج  بالتحديد  هنا 
بني  �لقائم  �لتاريخي  �لبعد  هذ�  �ليوم.  نعرفها  �لتي  �ملاأكولت  من 
وينعك�س  �ملتو�شط،  �لبحر  يف  �لقوة  م�شادر  �أهم  من  هو  �لثقافات 

تقدم.  �لتي  �لأطباق  يف  �أوًل 
»�لأ�شطورة«  تطورت  هكذ� 
�لغذ�ئي  �لنظام  حول  تدريجيًا 
علمًا  �ملتو�شط،  �لبحر  حلو�س 
�لنظام  �أو   diet م�شطلح  �أن 
 diata لغذ�ئي م�شتمد من كلمة�
منط  �إلى  ترمز  �لتي  �ليونانية 
حياة مو�سعي مبني على اأمناط 

�شلوكية وطهوية.

بلد�ن  يف  �مل�شتهلكون  غري  لقد 
يف  علقو�  �إذ  تدريجيًا  �لغذ�ئية  ممار�شاتهم  �ملتو�شط  �لبحر  حو�س 
مت�شكًا  �أقل  وباتو�  �لزر�عية.  �لتجارة  وعوملة  ن  �لتمداّ ديناميات 
�أ�شا�س هويتهم و�أحد م�شادر  �أنه  بالنظام �لغذ�ئي �ملتو�شطي، مع 
القوة يف منطقتهم. وتوؤدي ال�سغوط على املوارد الطبيعية ون�سوء 
تعقيد�ت  زيادة  �إلى  �خلا�س  �لقطاع  من  جديدة  فاعلة  جهات 

�لق�شايا �ملتعلقة بالنظام �لغذ�ئي.

وبذلك  �لأر�س،  �إلى  �أكرث  �لنا�س  ب  يقراّ �ملتو�شطي  �لغذ�ئي  �لنظام 
يظهر �أن م�شاألة �لغذ�ء يجب حتليلها وفق مفهوم »من �حلقل �إلى 
جميع  فح�س  ي�شمل  وهذ�  »مديتري�«.  تقرير  يف  جاء  كما  �ملائدة«، 
ديناميات هذ� �ملو�شوع �لو��شع، �ل�شيا�شية و�لجتماعية و�لثقافية 

و�لقت�شادية و�لقانونية.

تت�شمن  �أن  �ملتو�شطي  ـ  �لأوروبي  �لتعاون  �أولويات  �أجندة  على 
�لنظام  ويعمل  و��شح.  ب�شكل  و�لتغذوي  �لغذ�ئي  �لأمن  حتديات 
�لغذ�ئي �ملتو�شطي، ب�شرف �لنظر عن فو�ئده �ل�شحية و�لغذ�ئية، 
�لب�شرية  �لتنمية  م�شار�ت  تغيري  على  للعمل  د�فعة  كقوة 

و�لقت�شادية يف بلد�ن �ملنطقة نحو �إطار عمل �أكرث تالقيًا وتعاونًا.

ميكن تنزيل تقرير »مديتري� 2012« من �لر�بط:
www.ciheam.org/index.php/en/publications mediterra-2012.

األبارا�سني،  �سيبا�ستيان اأبي�س، املدير االإداري يف CIHEAM باري�س؛ خافري 

 .IEMed مدير اإدارة التنمية االجتماعية واالقت�سادية يف

 النظام الغذائي يف حو�ض املتو�سط من اأجل تنمية م�ستدامة:

 CIHEAM  تقرير »مديتريا« من
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59-63 غرام/ اأقل من  غ�لبية البلدان العربية ت�ستهلك 
يزيد  والذي  به  املو�سى  امل�ستوى  من  بكثري  اأقل  وهو  يوم، 
غ�لبية  ا�ستهلكت  ذلك،  نحو  وعلى  غرام/يوم.   125 عن 
البلدان العربية 50-75 ملغ/يوم من اأحم��س اأوميغ� 3 
الدهنية من االأغذية البحرية، وهو اأقل بكثري من امل�ستوى 
ولوحظ  ملغ/يوم.   250 عن  يزيد  والذي  به  املو�سى 
للف�كهة  ليبي�  يف  الواقية  االأغذية  ملكّون�ت  ا�ستهالك  اأدنى 
ال�سعودية  العربية  اململكة  ويف  والبقول،  واخل�س�ر 
ويف  الك�ملة،  للحبوب  م�سر  ويف  والبذور،  رات  للمك�سّ
البحرية.  االأغذية  من  الدهنية   3 اأوميغ�  الأحم��س  لبن�ن 
االأغذية  ملكّون�ت  الوطني  اال�ستهالك   II امللحق  ويعر�س 
وزمالوؤه  اأف�سني  عنه  اأف�د  كم�  العربية  البلدان  يف  الواقية 

.)Afshin et al,. 2015(

اأظهرت  فقد  امل�سّرة،  االأغذية  ب��ستهالك  يتعّلق  م�  يف  اأّم� 
ا�ستهالك  من  الفرد  ن�سيب  اأّن  العربية  البلدان  جميع 
اللحوم  امل�سّنعة،  اللحوم  )مثل  خمت�رة  غذائية  مكّون�ت 
امل�سروب�ت  م�سبعة،  الغري  الدهنية  االأحم��س  احلمراء، 
املو�سى  امل�ستوى  تعّدى  قد  ال�سوديوم(  ب�ل�سكر،  املحاّلة 
اللحم  ا�ستهالك  تراوح  املث�ل،  �سبيل  فعلى  ع�ملّيً�.  به 
3.4 و6.5 غرام/يوم يف معظم البلدان، مع  امل�سّنع بني 

اللحوم  اإلى  ب�لن�سبة  اأم�  بت�تً�.  ب��ستهالكه  يو�سى  ال  اأنه 
احلمراء، فقد ا�ستهلكت جميع البلدان العربية م� يرتاوح 
من  بكثري  اأعلى  اأي   ، غرام/اأ�سبوع  و700   300 بني 
غرام/اأ�سبوع.   100 يبلغ  والذي  به  املو�سى  امل�ستوى 
الغري  الدهنية  االأحم��س  من  االإقليمي  اال�ستهالك  وبلغ 
اأعلى  اأي  الط�قة/يوم،  جممل  من  املئة  يف   3-1 م�سبعة 
من  املئة  يف   0.5 عن  يقّل  الذي  به  املو�سى  امل�ستوى  من 
امل�سروب�ت  ا�ستهالك  اأن  حني  ويف  الط�قة/يوم.  جممل 
املحاّلة ب�ل�سكر غري مو�سى به، فقد تراوح ا�ستهالك معظم 
وتع�ين  غرام/يوم.  و185   100 بني  العربية  البلدان 
ارتف�ع  من  اأي�سً�  اأفريقي�  و�سم�ل  االأو�سط  ال�سرق  منطقة 
املو�سى  امل�ستوى  عن  يزيد  م�  الى  ال�سوديوم  ا�ستهالك 
معظم  اأّن  يظهر  اإذ  ملغ/يوم،   2000 عن  يقّل  والذي  به 
من  ملغ/يوم   5000-3500 ت�ستهلك  العربية  البلدان 
االأغذية  ملكّون�ت  ا�ستهالك  اأعلى  لوحظ  وقد  ال�سوديوم. 
امل�سّنعة،  للحوم  املتحدة  العربية  االإم�رات  يف  امل�سّرة 
ويف اجلزائر للحم االأحمر، ويف م�سر لالأحم��س الدهنية 
ب�ل�سكر،  املحاّلة  للم�سروب�ت  لبن�ن  ويف  م�سبعة،  الغري 
ويف البحرين لل�سوديوم. ويعر�س امللحق III  اال�ستهالك 
كم�  العربية  البلدان  يف  امل�سّرة  االأغذية  ملكّون�ت  الوطني 

.)Afshin et al., 2015( اأف�د به اأف�سني وزمالوؤه

الن�صبة املئوية لتوّفر الطاقة الغذائية من فئات الغذاء: مقارنة بني بلدان عربية خمتارة ال�صكل 1
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بعد  اأي�سً�   )Afshin et al., 2015( وزمالوؤه  اأف�سني  اأف�د 
البلدان عن تغرّيات متم�ثلة  التوّجه الغذائي بني  تفّح�س 
ال�سرق  منطقة  يف  الغذاء  ا�ستهالك  اأمن�ط  يف  مهّمة 
االأو�سط و�سم�ل اأفريقي� بني ع�مي 1990 و2010، حيث 
املئة،  يف   21 بن�سبة  الك�ملة  احلبوب  ا�ستهالك  انخف�س 
غري  املكّررة.  احلبوب  ا�ستهالك  ارتف�ع  مع  ب�لتوازي  وذلك 
وال�سوديوم  امل�سبعة  غري  الدهنية  االأحم��س  ا�ستهالك  اأّن 
20 يف املئة و7 يف املئة، على التوايل، ليتخّطى  قد ارتفع 
يف   0.5 من  )اأقّل  به�  املو�سى  امل�ستوي�ت  ع�لية  بدرجة 
ملغ/يوم،   2000 من  واأقّل  الط�قة/يوم  جممل  من  املئة 
على التوايل(. كم� تبنّي هذه الدرا�سة العالقة بني اأمن�ط 
)مب�  االأي�سية  القلبية  االأمرا�س  وخم�طر  الغذاء  ا�ستهالك 
ر كتلة اجل�سم  يف ذلك ال�سكري، وارتف�ع �سغط الدم وموؤ�سّ
يف  الكول�سرتول(  واإجم�يل  البالزم�  يف  الغلوكوز  ون�سبة 
جميع بلدان منطقة ال�سرق االأو�سط و�سم�ل اأفريقي�، حيث 
عوامل  العربية  البلدان  يف  الغذاء  ا�ستهالك  اأمن�ط  ت�سّكل 

.)Afshin et al., 2015( تنّبوؤ قوية بهذه االأمرا�س

النظ�م  حمتوي�ت  من  العديد  اأّن  اإلى  االإ�س�رة  وجتدر 
االأغذية  على  اأمثلة  اأي�سً�  هي  امل�سّرة  العربي  الغذائي 
الإنت�ج  الراهن  النظ�م  ا�ستدامة  على  ال�سلبي  الت�أثري  ذات 

على  والتغذوي.  الغذائي  االأمن  على  وب�لت�يل  الغذاء، 
اللحوم  ا�ستهالك  يف  ح�ليً�  اإفراط  ثمة  املث�ل،  �سبيل 
وا�ستدامة  الب�سر  �سحة  على  ال�سلبية  االآث�ر  ذات  احلمراء 
وامل�أكوالت  االأ�سم�ك  ُتعترب  حني  يف  الغذائي،  النظ�م 
قد  اإنت�جه�  لكن  اال�ستهالك  قليلة  وق�ئية  اأغذية  البحرية 
خطرية  م�س�عف�ت  ولذلك  م�ستدامً�.  يكون  ال  اأو  يكون 
لال�ستهالك  به�  املو�سى  التوجيهية  االإر�س�دات  على 

امل�ستدام يف البلدان العربية.

لذلك، يجب اأن تعتمد التو�سي�ت الغذائية امل�ستدامة على 
امل�ستدام  واالنت�ج  الغذائية  القيمة  بني  احلذرة  املق�ي�سة 
اإدم�ج اال�ستهالك امل�ستدام  لالأغذية. يف م� يلي تف��سيل 
يف  االأخذ  مع  الغذائي،  لالأمن  االأربعة  االأبع�د  يف  للغذاء 

احل�سب�ن القيمة التغذوية لالأنظمة الغذائية امل�ستدامة.

III. اال�ستهالك امل�ستدام للغذاء من اأجل 
حتقيق االأمن الغذائي والتغذوي

االأمن  من  يتجّزاأ  ال  جزء  للغذاء  امل�ستدام  اال�ستهالك  اإّن 
لالأمن  االأربعة  االأبع�د  على  اال�ستهالكيوؤّثر  كون  الغذائي، 
واالنتف�ع،  املن�ل،  و�سهولة  االنت�ج،   – والتغذوي  الغذائي 



ا ال�ستهالك امل�ستدام للغذاء يف البلدان العربية146 الغذاء

ان ر�يت�شل  بان، �شيبال �للباّ

 –  2007 �لفرتة  خالل  �لعاملية  �لغذ�ء  �أ�شعار  �رتفاع  �أزمة  ك�شفت 
�لتاأثري�ت  مدى  عربية،  بلد�ن  يف  �لالحقة  و�ل�شطر�بات   ،2008
�لعي�س  �شبل  على  و�لتغذوي  �لغذ�ئي  �لأمن  لنعد�م  �ملدمرة 
و�ل�شتقر�ر �ل�شيا�شي و�شحة �لإن�شان. وحدثت زيادة كبرية �أخرى يف 
�أ�شعار �لغذ�ء �لعاملية عام 2011، ترافقت مع �سغوط دميوغرافية 
�لأ�شو�ق،  وتكامل  و�لعوملة  �لزر�عية،  �لنظم  وتكثيف  متو��شلة، 
�لتطور،  �شريعة  غذ�ئية  وحتولت  �ملناخ،  وتغري  بيئية،  وحمدد�ت 
�لغذ�ئي  �لأمن  و�هتمام متجدد بالطلب وجهود متو��شلة لتح�شني 
�ملتجدد مب�شاألة  �لهتمام  �لعربية.  �لبلد�ن  يف  و�لتغذوي، خ�شو�شًا 
�لأمن �لغذ�ئي و�لتغذوي �شلط �ل�شوء على �لعالقة بال�شحة �لغذ�ئية 
�مل�شتد�مة  �لغذ�ئية  و�لنظم  �لقت�شادية  و�لتنمية  �لزر�عي  و�لإنتاج 

و�ل�شتهالك �مل�شتد�م للغذ�ء.

�أفريقيا  و�شمال  �لأو�شط  �ل�شرق  منطقة  تفتقد  غالبًا  �لآن،  حتى 
ز�ل  وما  �لغذ�ئي.  لالأمن  �لخت�شا�شات  ومتعدد  �شموليًا  مفهومًا 
�حللول  وتركز  �لغذ�ء،  من  �لذ�تي  بالكتفاء  �شاوى  ينُ �لغذ�ئي  �لأمن 
�ل�شيقة  �لنظرة  �لزر�عي ب�شكل رئي�شي. هذه  �لإنتاج  �ملقرتحة على 
حمدودية  �شوء  يف  �ملنطقة  تنا�شب  ل  و�لتغذوي  �لغذ�ئي  �لأمن  �إلى 
مو�رد �لأر�س و�ملياه. كما يهمل هذ� �لرتكيز �ل�شيق م�شائل مهمة مثل 
قدرة �لو�شول �لى �لغذ�ء، وخ�شائر ما بعد �حل�شاد، و�إد�رة �شل�شلة 
�لبيئية،  و�ل�شتد�مة  �لغذ�ئية،  و�لقيمة  �لغذ�ء،  و�شالمة  �لقيم، 

و�لرو�بط مع �لق�شايا �ل�شحية و�لتنمية �لقت�شادية �لأو�شع.

تتطلب تعقيد�ت �لأمن �لغذ�ئي و�لتغذوي و�لنظم �لغذ�ئية �مل�شتد�مة 
و��شعة  معرفة  �لرب�مج  وخرب�ء  �ل�شيا�شات  ل�شانعي  تكون  �أن 
بالعالقات �ملتبادلة بني �لتكنولوجيات �لزر�عية و�شال�شل �لإمد�د�ت 
فاإذ�  �مل�شتهلك.  و�شلوك  �لقت�شادية  و�لتنمية  �لب�شرية  و�لتغذية 
ت�شلحو� بهذه �ملعرفة وبالتز�م �لعمل عرب �لتخ�ش�شات، �شيكونون 
�أفريقيا  و�شمال  �لأو�شط  �ل�شرق  منطقة  لتزويد  جتهيز�ً  �أف�شل 
ب�شيا�شات �شليمة، ل تدعم �لأمن �لغذ�ئي و�لتغذوي فح�شب، و�إمنا 

�أي�شًا �لنظم �لغذ�ئية �مل�شتد�مة.

��شتجابة لهذه �لتحديات ول�شد هذه �لفجوة �خلطرية، �أن�شاأت كلية 
»برنامج  بريوت  يف  �لأمريكية  �جلامعة  يف  و�لغذ�ئية  �لزر�عية  �لعلوم 
�لتعليم  و�لتغذوي من خالل  �لغذ�ئي  �لأمن  �لغذ�ئي« لتعزيز  �لأمن 
نحو  �ملوجهة  �ملحرتفة  و�ملمار�شات  �ملجتمعي  و�لعمل  و�لأبحاث 
�ل�شيا�شات. وهو �أول برنامج �أكادميي على م�شتوى �لدر��شات �لعليا 

�لأمن  على  يركز حتديد�ً  �أفريقيا  و�شمال  �لأو�شط  �ل�شرق  يف منطقة 
�لخت�شا�شات  �ملتعددة  �لطبيعية  ركائزه  ومن  و�لتغذوي.  �لغذ�ئي 
�لإنتاج  دون  من  حتقيقه  ميكن  ل  �لذي  و�لتغذوي،  �لغذ�ئي  لالأمن 
وبر�مج  �شيا�شات  �إلى  للغذ�ء. هناك حاجة  �مل�شتد�مني  و�ل�شتهالك 
�ل�شرق  منطقة  يف  للغذ�ء  �مل�شتد�مني  و�ل�شتهالك  �لإنتاج  تدعم 
�لغذ�ئي  �لأمن  لتحقيق  �لعربية  و�لبلد�ن  �أفريقيا  و�شمال  �لأو�شط 

و�لتغذوي.

يعتمد برنامج �لأمن �لغذ�ئي مفهومًا �شموليًا ملختلف جو�نب �لأمن 
�لتفكري  على  �لتغلب  �أجل  من  �مل�شتد�مة،  �لغذ�ئية  و�لنظم  �لغذ�ئي 
��لزر�عة  �ملجتز�أ وتعزيز �حلو�ر بني �لخت�شا�شات ذ�ت �ل�شلة، مثل 
�ملتعدد  �ملنظور  هذ�  �لتنمية.  و�قت�شاديات  و�ل�شحة  و�لتغذية 
�لتحديات  يف  �لنظر  من  و�لأ�شاتذة  �لطالب  م  ميكاّ �لخت�شا�شات 
مع  �مل�شتد�مة،  �لغذ�ئية  و�لنظم  و�لتغذوي  �لغذ�ئي  لالأمن  �ملعقدة 
تركيز خا�س على منطقة �ل�شرق �لأو�شط و�شمال �أفريقيا. و�لعالقة 
�ملتالزمة بني �لأمن �لغذ�ئي و�إنتاج �لغذ�ء و��شتهالكه ب�شكل م�شتد�م 

جعلت هذه �مل�شائل جزء�ً متاأ�شاًل من برنامج �لأمن �لغذ�ئي.

ي�شعى �لربنامج �إلى تعليم جيل جديد من �لقادة يف منطقة �ل�شرق 
�شنع  و�أدو�ت  �لتقنية  باملهار�ت  وتزويدهم  �أفريقيا  و�شمال  �لأو�شط 
و�شوف  �حليوية.  و�لتغذوي  �لغذ�ئي  �لأمن  ق�شية  ملعاجلة  �لقر�ر 
خالل  من  �لعليا  �لدر��شات  م�شتوى  على  �أكادميية  مقرر�ت  يقدم 
�شيف  من  )بدء�ً  �لغذ�ئي  �لأمن  جمال  يف  مبتكر  �شيفي  دبلوم 
ل�شيف  )خمطط  �لغذ�ئي  �لأمن  يف  علوم  وماج�شتري   ،)2015
�لغذ�ئي  �لأمن  برنامج  يعطي  �لأبحاث،  �إلى  وبالن�شبة   .)2016
�ملعرفة  حدود  تو�شع  و�لتي  �لطلب  يحركها  �لتي  للق�شايا  �أولوية 

وتوفر �ملعلومات ل�شيا�شات وبر�مج �لأمن �لغذ�ئي و�لتغذوي.

وقيادتها  �جلهود  توجيه  �إلى  �لغذ�ئي  �لأمن  برنامج  ي�شعى  �أخري�ً، 
لرتجمة �لأبحاث و�ملعارف و�لتعليم �لى �أعمال وتدخالت على �مل�شتوى 
و�لأ�شاتذة  )�لطالب  �جلامعي  �ملجتمع  �إ�شر�ك  خالل  من  �ملحلي، 
�شمن  �لوعي  رفع  يف  �شي�شاعد  �لإ�شر�ك  هذ�  و�أبعد(.  و�ملوظفني 
و�ملنظمات  �لطالبي  �جل�شم  مع  بالعمل  وحوله،  �جلامعة  جمتمع 
و�لتغذوي  �لغذ�ئي  �لأمن  نحو  �شموًل  �أو�شع  �أثر  لتحقيق  �ل�شريكة 

و�لإنتاج و�ل�شتهالك �مل�شتد�مني. �لوقت.

رايت�سيل بان، مديرة برنامج االأمن الغذائي يف اجلامعة االأمريكية يف بريوت؛   

�سيبال اللّبان، باحثة م�ساعدة يف كلية العلوم الزراعية والغذائية يف اجلامعة 

االأمريكية يف بريوت.

برنامج االأمن الغذائي يف اجلامعة االأمريكية يف بريوت

مقاربة متعددة االخت�سا�سات ال�ستهالك الغذاء واإنتاجه
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/بلد/�صنة( *
3
املياه املوّفرة من خالل خف�ص ا�صتهالك اللحوم احلمراء يف البلدان العربية )بليون م اجلدول 4

 التوافر االإجمايل*البلد

  )1000طن/�سنة(
 اإجمايل 

ال�صكان* 

)باالآالف(

 ن�صيب الفرد 

 من التوافر

 )كيلوغرام/

للفرد/�سنويًا( 

 ا�صتهالك الفرد 

املو�صى به **

 )كيلوغرام/

 للفرد/�سنويًا(

 الب�صمة املائية

 للحم االأحمر***

)مرت مكعب/

كيلوغرام(

ن�صيب الفرد من املاء 

املوّفر من خالل خف�ص 

اإنتاج اللحم االأحمر   
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للفرد/�سنويًا(

اإجمايل املياه املوّفرة من 

خالل خف�ص اإنتاج

اللحم االأحمر 

 )مرت مكعب/

البلد/�سنويًا(

2,427,235,077 329.6936,414.299.15.215.53,220اجلزائر

476,564,790 -34.321,234.0027.85.215.5البحرين

N/AN/AN/A5.215.5-N/Aجزر القمر

238,241,950 20.19906.0022.35.215.52,526جيبوتي

9,829,450,112 1020.1380,410.0012.75.215.53,557م�رش 

65.8233,226.002.05.215.52,4891,784,573,493العراق

1,590,079,196 115.866,249.0018.55.215.53,149االأردن

516,698,581 58.154,009.5914.55.215.53,471الكويت

458,491,537 54.634,942.4411.15.215.53,181لبنان

2,348,557,374 187.466,423.0029.25.215.53,211ليبيا

4,133,142,591 232.613,296.9670.65.215.52,791موريتانيا

3,161,191,946 361.3532,245.0011.25.215.53,334املغرب

521,745,614 -43.813,295.0013.35.215.5عّمان

178,944,216 32.744,231.087.75.215.52,032فل�سطني

694,301,005 -42.031,732.7224.35.215.5قطر

1,418,887,088 234.4428,376.368.35.215.53,122ال�سعودية

1,724,615,689 198.2513,039.8015.25.215.51,696ال�سومال 

31,547,590,087 1922.3433,975.5956.65.215.52,346ال�سودان

1,934,334,254 271.0325,083.7110.85.215.53,106�سورية

1,159,832,663 126.5910,673.6011.95.215.53,362تون�س

8,004,922,725 496.658,400.0059.15.215.53,215االإمارات

104.2023,830.004.45.215.52,185327,464,172اليمن

70,252,788,832   البلدان العربية
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�أحمد فر�شيو، فلورن�س جاكيه، حامت بلهو�شيت 

�لأر��شي  �إجمايل  �ملئة من  40 يف  باأكرث من  �لقاحلة  �ملناطق  ت�شتاأثر 
�لنظم  تعر�شت  وقد  �لعامل.  �شكان  ثلث  من  �أكرث  فيها  ويقيم 
�جتماعية  لتحولت  �جلافة  �ملناطق  يف  �لزر�عية  �لإيكولوجية 
رغم  وعلى  �ملتز�يدة.  �لغذ�ئية  �حلاجات  لتلبية  كبرية  و�قت�شادية 
�لتح�شن يف م�شتويات معي�شة �ل�شكان �ملحليني بف�شل هذ� �لتطور، 

تعر�شت بيئتهم ل�شرر يتعذر �إ�شالحه يف كثري من �حلالت.

و�أبعد من م�شاألة �لإنتاجية �لزر�عية ل�شمان �إنتاج غذ�ئي م�شتد�م، 
بالإنتاج  يتعلق  تعقيد�ً  �أكرث  حتديًا  �لآن  �ملجتمعات  هذه  تو�جه 
بهذ�  تتعلق  �أ�شئلة  وتربز  �لطبيعية.  و�ملو�رد  �لغذ�ء  و��شتهالك 
املناخية  ال�سغوط  اتخاذها يف ظل  ينبغي  التي  واالإجراءات  التحدي 
�ملناطق  يف  �ل�شكان  بقاء  تهدد  �لتي  و�لقت�شادية  و�لجتماعية 

�لقاحلة.

�شعفني  �إلى  �شكانها  عدد  �زد�د  فقد  تون�س،  حالة  �إلى  بالنظر 
�مليز�ن  تدهور  �إلى  �أدى  ما  �ل�شتقالل،  بعد  و1990،   1960 بني 
ثمانينات  �أو�خر  يف  �لغذ�ء  على  �لطلب  �زدياد  ب�شبب  �لتجاري 
�لتعديل  برنامج  تون�س  تبنت  لذلك،  ونتيجة  �لع�شرين.  �لقرن 
عك�س  �لذي  �لزر�عي،  �لإ�شالح  على  للرتكيز   1986 عام  �لبنيوي 
على  �ملبني  �لزر�عي  �لتحديث  ودعم  �لليرب�لية  �إلى  �حلكومة  ميل 
دث حتوًل  ��شتغالل �ملو�رد �لطبيعية و�لتح�شينات �لتقنية �لتي حتنُ
نق�س  �لى  �أدى  �لأر��شي، مما  ذلك: خ�شخ�شة  كبري�ً، مبا يف  زر�عيًا 
متز�يد يف �ملر�عي وحتول �ملجتمع �لرعوي �لى جمتمع رعوي زر�عي 
حدث  ذلك،  �إلى  و�إ�شافة  �لقت�شادية.  �لدورة  يف  �لأر��شي  و�إدخال 
تون�شية  زر�عة  عزز  مما  �لزر�عية،  �ملائية  للمو�رد  متدرج  حترير 
على م�شتويني: زر�عة ر�أ�شمالية منتجة يف مو�جهة زر�عة عائلية. 
هذه �لتد�بري »�لإنتاجية« مكنت تون�س من تر�شيخ و�شع جيد يف ما 
5 يف �ملئة من �شكانها  �أقل من  يتعلق بالأمن �لغذ�ئي، حيث يعاين 
�أظهرت خطورة �لأمر��س  من نق�س �لتغذية. لكن در��شات �شحية 
�لنظام  ��شتد�مة  عدم  �إلى  ي�شري  قد  ما  بالغذ�ء،  �ملتعلقة  �ملزمنة 

�لتون�شي. �لغذ�ئي 

بوزيد،  �شيدي  �خرتنا  و�لتهديد�ت،  �لتحولت  هذه  تو�شيح  بهدف 
�لتون�شية  �لثورة  �نطلقت  حيث  قاحلة  ريفية  منطقة  وهي 
منذ  بها  ي�شتهان  ل  زر�عية  لتنمية  خ�شعت  وقد   .2010 عام 
و�لري  �ملكثفة  �لزر�عة  خالل  من  �لع�شرين  �لقرن  ثمانينات  �أو�خر 

وخ�شخ�شة ملكية �لأر��شي، لكن ذلك مل ي�شفر عن تنمية قطاعات 
وتعاين  �لقت�شادي.  �لن�شيج  تنوع  �نخفا�س  يعو�س  ومل  �أخرى 
عمل،  فر�س  عن  بحثًا  �لريفيني  �ل�شكان  هجرة  من  بوزيد  �شيدي 
يف حني تعاين �ملنطقة من �أزمة ��شتقد�م عمال زر�عيني. وبالن�شبة 
�لأيدي  من  �ملئة  يف   40 من  �أكرث  ي�شغل  �لذي  �لزر�عي،  �لقطاع  �لى 
ب�شبب  �أزمة  �ملنطقة  تو�جه  �أن  بد  ل  بوزيد،  �شيدي  يف  �لعاملة 
يظهر  ما  واملراعي،  الزراعية  املائية  للموارد  املفرط  اال�ستهالك 
�لو�شع  فاقم  ومما  بوزيد.  �شيدي  يف  �لريفية  �لتنمية  حمدد�ت 
�إلى �حتمال �نخفا�س �لهطول �ملطري  �لتوقعات �ملناخية �لتي ت�شري 
مئوية  درجة  �حلر�رة  معدل  و�رتفاع  مليمرت�ت   7 مبقد�ر  �ل�شنوي 

.2020 بحلول �شنة 

ولدت  �لإنتاجية  �لهياكل  م�شتوى  على  ح�شلت  �لتي  �لتغري�ت 
متجان�س  نظام  من  بالنتقال  �لريفي،  للمجتمع  معينًا  �نحالًل 
ذ�تي  غذ�ئي  ونظام  �لإنتاجية  �ملنخف�شي  �لرعويني  �ملنتجني  من 
ولكن  عالية  �إنتاجية  ذي  خمتلط  رعوي  زر�عي  نظام  �إلى  �لإنتاج، 

حيث �لغذ�ء يعتمد على �ل�شوق.

�لهيكلي  �لتغيري  حتديات  على  متعددة  فعل  ردود  لوحظت  وقد 
حجم  و�نخفا�س  �لن�شاطات  وتعدد  �لري  �أبرزها  بالعوملة،  �ملتعلق 

�لقطعان و�لغذ�ء �لقائم على �ل�شوق.

يجب  �لنظام،  لهذ�  �ملختلفة  �لعنا�شر  ودر��شة  حتديد  �أجل  ومن 
�لزر�عية على  �لأ�شر  �شلوك  تقييم متكامل من خالل حتليل  �إجر�ء 

م�شتوى �لق�شايا �لثالث �حلرجة.

ي�شمل  �لذي  �لزر�عية،  لالأ�شرة  �لنقدي  بالدخل  تتعلق  �لأولى 
�لأ�شرة،  بعمل  تتعلق  و�لثانية  خارجها.  ومن  �ملزرعة  من  �لدخل 
�لذي  �لأ�شرة،  ��شتهالك  هي  �لثالثة  و�لق�شية  �لن�شاء.  ذلك  يف  مبا 
هذ�  على  وبناء  �لأخرى.  �لغذ�ء  و�إمد�د�ت  �لذ�تي  �ل�شتهالك  ي�شمل 
�لنحو  بوزيد على  �شيدي  �لزر�عية يف  �لأ�شر  ت�شنيف  �لنهج، ميكن 

�لآتي:

• بنظام 	 �لأ�شر  هذه  ترتبط  و�مل�شتهلكني:  �ملنتجني  �أ�شر 
عالية  م�شتويات  وتبدي  �ل�شائد،  �ملكثف  �لبعلي  �لإنتاج 
وهي  �لأغنام.  تربية  دخلها  وم�شادر  �لذ�تي،  �ل�شتهالك  من 
�أبعد  �إلى  معر�شة ب�شكل كبري لتقلبات �ملناخ و�ل�شوق، وتتاأثر 
حداّ بتدهور �ملر�عي. ويكون عمل �لأ�شرة يف �ملزرعة �أكرث �أهمية 

اإنتاج غذائي م�ستدام لالأ�سر الزراعية يف املناطق القاحلة

حالة �سيدي بوزيد يف تون�ض
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�لبحث عن  �لى  �لأ�شرة  �أفر�د  �ملاطرة، ما يدفع  �ل�شنو�ت  خالل 
�لزر�عي  �لدخل  ياأتي  عندما  �جلفاف  فرت�ت  خالل  �إ�شايف  دخل 
روؤو�س  ون�شوب  �ملنتجات  )�نخفا�س  ح�شر�ً  �ملا�شية  من 

�لأمو�ل(.

• �لأ�شر 	 هذه  ترتبط  و�لتجار:  و�مل�شتهلكني  �ملنتجني  �أ�شر 
�ملروية  �لب�شتنة  دخلها  وم�شدر  مكثفة،  �شبه  �إنتاج  باأنظمة 
بف�شل  �ملناخية  للتقلبات  عر�شة  �أقل  وهي  لل�شوق.  �ملوجهة 
ح�شولها على �ملياه عادة من �آبار �شطحية ومن مناطق عامة 
و�ل�شتهالك  �ل�شوق  لتقلبات  عر�شة  �لأكرث  لكنها  مروية. 
اأكرب،  املزرعة ب�سكل  اأعمال  االأ�سرة يف  املفرط للمياه. وت�ساهم 
لكن مع جلوء كبري �إلى �لعمالة �مل�شتاأجرة. وتنتج هذه �لأ�شر 
كبري  وتنوع  �لذ�تي  �ل�شتهالك  من  كبرية  ح�شة  مع  لل�شوق، 

للمحا�شيل.

• �أ�شر �ملنتجني ـ �لتجار: ترتبط هذه �لأ�شر بنظام �إنتاج مكثف، 	
�لأ�شجار  هو  دخلها  وم�شدر  �ملناخ،  لتقلبات  قلياًل  وتتعر�س 
�لد�ئمة  �لعمالة  على  �لإنتاجية  نظمها  تعتمد  �ملروية.  �ملثمرة 
�لأ�شو�ق  على  �نفتاح  مع  �ل�شوق،  وعلى  �لف�شلية  و�مل�شتاأجرة 
�أقاليم  من  غالبيتهم  يف  هم  �لذين  �ملنتجون،  هوؤلء  �لدولية. 
�أخرى غري �شيدي بوزيد، �شجعت �لدولة ح�شولهم على مو�رد 
لي�شت  مز�رعني.  ل  �أعمال  رجال  ويعتربون  ومالية،  طبيعية 
�مكانات  ذ�ت  مناطق  يف  يرتكزون  لكنهم  عددية،  �أهمية  لهم 
طبيعية كبرية )مياه وتربة(. وهم يحتاجون �إلى تعبئة كبرية 

للمو�رد �ملائية و�لزر�عية و�ملالية.

هذه �لنماذج �لثالثة لالأ�شر �لريفية موجودة �شمن منطقة و�حدة. 
عن  منوذج،  كل  ت�شتهدف  �حللول  من  جمموعة  حتديد  ويجب 
وتطوير  للمو�رد،  �لزر�عيني  �لتجار  �أ�شر  ��شتخد�م  مر�قبة  طريق 
�لأمطار  ترويها  �لتي  للمحا�شيل  �ل�شناعية  �لزر�عية  �لأعمال  ن�شيج 
لالأ�شر  �ملحا�شيل  تنوع  وتعزيز  �مل�شتهلكني،  �لتجار  باأ�شر  و�خلا�شة 
�لتي تعتمد �لري. كما ميكن توخي حلول متقاطعة �أو وطنية �أخرى، 
و�إقامة تعاونيات  �ملنتجات »�لكفوءة« غذ�ئيًا،  ��شتهالك  مثل ترويج 

خلدمات �لعمل يف �ملز�رع.

�لإنتاج  با�شتد�مة  متز�يد�ً  �هتمامًا  �ل�شلطات  �أبدت  �لثورة،  بعد 
�لغذ�ئي. لذ� يتوجب على �لدولة �لتي �أدت دور�ً ن�شطًا:

• �أن تاأخذ يف �لعتبار تنوع �جلهات �لفاعلة يف �شيدي بوزيد، حيث 	
�أهمية  �لأ�شر(  على  )�لقائمني  و�لثاين  �لأول  للنظامني  كانت 
�قت�شادي  و�شع  و�لثالث  �لثاين  وللنظامني  كبرية،  جغر�فية 

مهم )للنظامان �لأكرث �إنتاجية(.

• �ملختلفة 	 �لفاعلة  باجلهات  ترتبط  �إ�شالحات  ت�شمم  �أن 
�لإجناز�ت  �أهد�ف  مثل  ومتامًا  �ملختلفة.  �لقطاعات  �شمن 
حافز�ً  �ملوؤ�شر�ت  من  �أنو�ع  ثالثة  ت�شكل  �شوف  �لثالثة، 
�إنتاجية  مثل  �إنتاج  موؤ�شر�ت  �أ�شرة«:  ـ  »مزرعة  نظام  لكل 
�ملزرعة.  و�أد�ء  �لذ�تي،  �ل�شتهالك  وقيمة  �لأ�شرة،  عمل 
�لغذ�ء  تنوع  مثل  ��شتهالك،  موؤ�شر�ت  �عتماد  يجب  كما 
للغذ�ء،  �ل�شاملة  �لنوعية  ملقاربة  و�شيلة  نعتربه  �لذي 
من  �مل�شتهلكة  و�لكمية  �حلر�رية،  �ل�شعر�ت  ومدخالت 
�لطبيعية. للمو�رد  موؤ�شر�ت  ت�شتخدم  �أخري�ً،   �ملنتج. 

CIHEAM-IAMM INRA-Montpellier؛ يف  باحث  فر�سيو،  اأحمـد   د. 

اأ�ستاذ  بلهو�سيت،  د.حامت  INRA-Montpellier؛  جاكيه،  فلورن�س  د. 

.INRA-Montpellier   UMR-System وباحث
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ال�سي��س�ت  جميع  يف  اإدراجه  يجب  وب�لت�يل  ـ  واال�ستقرار 
والربامج املتعّلقة بهذه االأبع�د االأربعة.

�أ.  تو�فر �لغذ�ء و�ل�شتهالك �مل�شتد�م للغذ�ء

ب�إنت�ج  وثيقً�  ارتب�طً�  للغذاء  امل�ستدام  اال�ستهالك  يرتبط 
الغذاء.  اإمداد  �سل�سلة  طول  وعلى  املزارع  من  بدءًا  الغذاء، 
ويرتبط ذلك بدوره ب�ملوارد الطبيعية، مب� يف ذلك النب�ت�ت، 
واحليوان�ت، والرتبة، وامل�ء، والهواء. غري اأّنه توؤّثر اجت�ه�ت 
اال�ستهالك �سلبً� على ق�عدة املوارد الزراعية البيئية وقدرته� 
لتلبية  الراهنة  املم�ر�س�ت  اإّن  للغذاء:  امل�ستدام  التوفري  على 
يف  توؤثر  م�ستدامـة  الغري  الغذائية  االأنظمة  على  الطلب 
 70 من  اأكرث  ا�ستهالك  عن  »امل�سوؤول  للغذاء  الع�ملي  االإنت�ج 
الغ�ب�ت،  من  املئة  يف   80 واإزالة  العذبة،  املي�ه  من  املئة  يف 
البيولوجي،  والتنّوع  املخلوق�ت  لفقـدان  االأكرب  وامل�سّبب 
الدفيئة  غ�زات  انبع�ث�ت  من  املئة  يف   30 من  الأكرث  واملنتج 
االأرا�سي«  ا�ستخدام  لتغرّي  االأكرب  وامل�سّبب  الع�ملية، 
الغذائية  االأنظمة  وتعتمد    .)Moomaw et al., 2012(
املئة  يف   30 ت�سّكل  االأغذية  من  حمدودة  �سّلة  على  احل�لّية 
الط�قة  جممل  من  املئة  يف   90 اليوم  وتوّفر  املح��سيل  من 
 Johnston et( الع�ملي  امل�ستوى  على  امل�ستهلكة  الغذائية 
al., 2014(، ويرتافق ذلك مع م�س�عف�ت �سلبية على تنّوع 

النظ�م الغذائي، والتنّوع البيولوجي، وا�ستدامة البيئة.

ملختلف  البيئية  الب�سمة  لدرا�سة  كثرية  اأبح�ث  اأُجريت 
غ�زات  وانبع�ث�ت  واالأر�س  ب�مل�ء  يتعّلق  م�  يف  االأغذية، 
الغذاء  اإنت�ج  اأنظمة  حول  ترّكزت  م�  غ�لبً�  والتي  الدفيئة، 
يف البلدان املتقّدمة. وتوحي االأدّلة يف العديد من احل�الت 
ب�أّن لالأنظمة الغذائية ال�سليمة تغذويً� ت�أثريًا منخف�سً� على 
 .)Barilla Center for Food and Nutrition, 2010( البيئة
على �سبيل املث�ل، ت�ستهلك معظم البلدان العربية اأكرث من 
واقع  تهمل  بينم�  به�،  املو�سى  اللحوم  مقدار  اأ�سع�ف  ثالثة 
م�  والط�قوية  امل�ئية  املوارد  من  يتطّلب  الذي  اللحم  اإنت�ج 
ذي  احلبوب  من  مع�دل  حجم  اإنت�ج  يتطّلبه  عّم�  كثريًا  يزيد 
اأحج�م  اإلى  كبري  ب�سكل  ذلك  ويرجع  مم�ثلة،  تغذوية  قيمة 
الحظ  وقد  امل��سية.  تربية  تتطّلبه�  التي  الكبرية  االأعالف 
»ُيعترب  الت�يل:   )Capone et al., 2012( وزمالوؤه  ك�بون 
التنّوع  النخف��س  امل�سّببة  العوامل  اأهّم  من  امل��سية  قط�ع 
البيولوجي، لكونه اأحد اأهّم م�سّبب�ت اإزالة الغ�ب�ت، وتدهور 
يف  ب  والرت�سّ والت�آكل  املن�خ،  وتغرّي  والتلّوث،  االأرا�سي، 
املن�طق ال�س�حلية، وت�سهيل تك�ثر اأنواع املخلوق�ت الدخيلة، 
وغريه�«. وللحوم املنتجة �سن�عيً�، على وجه التحديد، ت�أثري 
الدفيئة  غ�زات  انبع�ث�ت  ارتف�ع  حيث  من  البيئة  على  �سلبي 
املي�ه  واحتي�ط�ت  احلبوب  خمزون�ت  على  الطلب  وارتف�ع 
العذبة، ب�ملق�رنة مع اللحوم املعتمدة على املراعي اأو املنتج�ت 
املعني  اخلرباء  فريق  الحظ  وقد   .)HLPE, 2011( النب�تية 
التك�ليف  اأّن   )HLPE, 2011( والتغذية  الغذائي  ب�الأمن 
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غ�زات  وانبع�ث�ت  والط�قة،  واملي�ه،  الرتبة،  )مثل  لالإنت�ج 
التخّل�س  الدفيئة( )Moomaw et al., 2012(. كم� ميّثل 
من الغذاء املهدور واملواد الع�سوية االأخرى 40-70 يف املئة 
من نف�ي�ت البلدّية ال�سلبة يف البلدان العربية، والتي ميكن 
الغ�ز  اأو  الزراعي  الع�سوي  لل�سم�د  كم�سدر  ا�ستخدامه� 

.)El-Sherbiny et al., 2011( احليوي

اأجل  من  للغذاء  امل�ستدام  اال�ستهالك  مق�ربة  تتطّلب 
عن  بعيدًا  احل�يل،  التفكري  تو�سيع  الغذائي  االأمن  حتقيق 
لقيمة  اأو�سع  فهم  ب�جت�ه  فح�سب،  االقت�س�د  على  الرتكيز 
وال�سحة  البيئي،  ال�سرر  وتك�ليف  البيئية  االأنظمة  خدم�ت 
التغذوية، والهدر الغذائي )UK DEFRA, 2013(. ويو�سي 
ال�سمك  بتن�ول  املث�ل،   �سبيل  على  التغذية،  اخت�س��سيو 
مّرتني يف االأ�سبوع ب�عتب�ره م�سدرًا جيدًا للربوتني للحلول 
البيئية ملثل هذه  الت�أثريات  اللحم االأحمر، ولكن تبقى  حمل 
على  ال�سوء   1 رقم  االإط�ر   ت�سّلط  و�سوحً�.  اأقّل  التو�سية 
يظهر  مث�اًل  ب�عتب�ره  ال�سمك،  ال�ستهالك  البيئية  الت�أثريات 
اأهمية التفكري اإلى اأبعد من االهتم�م�ت االقت�س�دية ح�سرًا.

 ب. �لو�شول �إلى �لغذ�ء و�ل�شتهالك
�مل�شتد�م للغذ�ء 

تت�أّثر اأمن�ط اال�ستهالك امل�ستدام ب�سهولة املن�ل االقت�س�دي 
الغذائية  ال�سلة  تكون  اأن  يجب  اأواًل،  طرق.  بعّدة  للغذاء 
اقت�س�ديًا.  املن�ل  مي�سورة  تغذويًا  واملالئمة  امل�ستدامة 
ف�ل�سلة الغذائية املغّذية مت�مًا والغري موؤّثرة �سلبًا على البيئة 
الذين ال ي�ستطيعون حتّمل تك�ليفه�  لي�ست مفيدة لالأفراد 
االأفراد  تعطي  التي  ال�سي��س�ت  برامج  عرب  اإليه�  الو�سول  اأو 

احلّق يف الغذاء. 

االأ�سخ��س  بع�س  ا�ستهالك  اأمن�ط  حتـول  اأاّل  يجب  كم� 
توّجه  يكون  اأن  ميكن  اإليه.  االآخرين  و�سول  دون  للغذاء 
اأو�س�ط بع�س الفئ�ت ال�سك�نية  ا�ستهالك الغذاء احل�يل يف 
ذا ت�أثري �سلبي على االأمن الغذائي ب�إ�سع�ف و�سول االآخرين 
ويو�سح  م�ستدام.  غري  اعتب�ره  يجب  وب�لت�يل  الغذاء،  اإلى 
اأّن اال�ستهالك   )Moomaw et al., 2012(  مومو وزمالوؤه
اأو  للحيوان�ت  كعلف  املتقّدمة  البلدان  يف  للحبوب  املفرط 
الإنت�ج اأنواع الوقود احليوي التي ال تّت�سم ب�لكف�ءة يرفع من 
على و�سول البلدان الفقرية  االأ�سع�ر الع�ملية، م� يوؤّثر �سلبًا 

الن�مية اإلى الغذاء.

تقدمي  امل�ستدام  اال�ستهالك  ي�سمن  اأن  يجب  اأخريًا، 
جهودهم،  على  االأغذية  ملنتجي  الع�دل  امل�يل  التعوي�س 
يف  عّم�اًل  اأم  اأ�سم�ك،  �سّي�دي  اأم  مزارعني،  ك�نوا  �سواًء 

البيئية املرتفعة لالأغذية احليوانية ال تدرج غ�لبً� يف االأ�سع�ر 
اال�ستهالك.  زي�دة  اإلى  يوؤّدي  م�  امل�ستهلكون،  يدفعه�  التي 
مل�سلحة  اللحوم  ا�ستهالك  خف�س  اإلى  التو�سي�ت  دعت  لذا 
الربوتني  م�س�در  اإلى  اأو  النب�ت�ت،  اإلى  ي�ستند  غذائي  نظ�م 

التي ميكن اإنت�جه� بب�سمة بيئية منخف�سة.

تو�سح ح�س�ب�ت اأّولية اأجريت موؤخرًا  الف�ئدة البيئية املحتملة 
والتي  الق�ئمة،  الغذائية  التوجيهية  ب�الإر�س�دات  لاللتزام 
معظم  يف  االأحمر  اللحم  من  منخف�س  ب��ستهالك  تو�سي 
احلمراء  للحوم  احل�يل  التوافر  ويتج�وز  العربية.  البلدان 
كيلوغرام/فرد/  5.2 الب�لغ  تغذويً�  به  املو�سى  امل�ستوى 
 ،)Afshin et al., 2015( العربية  البلدان  جميع  يف  �سنة 
ب��ستثن�ء العراق واليمن )AOAD, 2012(. ويو�سح اجلدول 
خف�س  خالل  من  العربيـة،  البلدان  ب�إمك�ن  اأّنه   4 رقم 
اإلى امل�ستوي�ت املو�سى به� تغذويً�  ا�ستهالك اللحوم احلمراء 
اأن  اال�ستهالك(،  بذلك  اأخرى  اأغذية  ا�ستبدال  دون  )من 
امل�ئية  ب�سمته�  كذلك  تخّف�س  واأن  تغذية  اأكرث  بنظ�م  تتمّتع 
مب� يزيد عن 70 بليون مرت مكعب يف ال�سنة، وب�لت�يل اّتب�ع 
منط ا�ستهالك اأكرث ا�ستدامة للغذاء. وميكن اإجراء ح�س�ب�ت 
ا�ستهالك  خلف�س  والبيئية  التغذوية  الفوائد  لتحديد  اأخرى 
اللحوم احلمراء من حيث انبع�ث غ�زات الدفيئة وا�ستخدام 

الط�قة واالأر�س.

 2 رقم  ال�سكل  يف  وامل�ء«  للغذاء  املزدوج  »الهرم  ي�سّكل 
الغذاء.  فئ�ت  ملختلف  امل�ئية  للب�سمة  مفيدًا  تو�سيحً� 
م3/  15.5( م�ئية  ب�سمة  ب�أعلى  احلمراء  اللحوم  ت�ست�أثر 
الغنية  االأخرى  االأغذية  تليه�  ليرت/كغ(،   15،500 اأو  كغ 
ومنتج�ت  والبي�س،  وال�سمك،  اجلنب،  مثل  ب�لربوتني، 
املنتج�ت  ت�ستهلك  حني  يف  م3/كغ(،   5-2( احلليب 
من  كمية  اأقّل  واخل�س�ر  والف�كهة،  الن�سوي�ت،  على  الق�ئمة 
املي�ه يف الكيلوغرام )اأقّل من 1 م3/كغ(. لذلك، ف�إّن خف�س 
الغنية  االأغذية  ا�ستهالك  وزي�دة  االأحمر  اللحم  ا�ستهالك 
اإلى  يوؤّدي  والبقول(  واخل�س�ر،  الف�كهة،  )مثل  ب�ملغّذي�ت 
ت�أثري مزدوج يتمّثل ب��ستهالك الغذاء امل�ستدام االأكرث مالءمة 
تغذويً� من جهة وانخف��س االأثر البيئي من جهة اأخرى، كم� 

يّت�سح يف الب�سمة امل�ئية املنخف�سة لالأغذية املو�سى به�.

الغذاء فح�سب،  اإنت�ج  البيئية على م�ستوى  الت�أثريات  ال تقع 
 Capone et al.,( اأي�سً�  ا�ستهالكه  م�ستوى  على  واإمّن� 
التي  الغذائي،  للهدر  املرتفعة  امل�ستوي�ت  وتوؤّدي   .)2012
الت�أثري  تف�قم  اإلى  الع�ملي،  الغذاء  اإنت�ج  ثلث  جمموعه�  يبلغ 
ال�سلبي على البيئة. على �سبيل املث�ل، يحتّل الهدر الغذائي 
وي�س�هم  اأر�سية  موارد  املط�مر  يف  منه  التخّل�س  يتّم  الذي 
مت�حة  تعد  مل  طبيعية  موارد  ي�ستهلك  كم�  املي�ه،  تلّوث  يف 
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�لعربية  �لبلد�ن  يف  و��شتخد�مها  �ل�شمكية  �ملو�رد  على  �لطلب  يظهر 
�لتعار�س بني �إنتاج �لغذ�ء و�ل�شتد�مة �لبيئية. 

ر�ً �شافيًا لل�شمك  �إناّ �لعامل �لعربي غني باملو�رد �ل�شمكية، وكان م�شداّ
�شيد  من  �لإنتاج  وياأتي  و2013.   2012 عامي  يف  �لقيمة(  )بدللة 
�ل�شمك �لطبيعي و�ل�شمك �لزر�عي، وت�شيطر عليه ثالثة بلد�ن: م�شر، 

ه ميكن  �أناّ )Al-Zadjali, 2013(. ويرى �لزدجايل  و�ملغرب، وموريتانيا 
�حليو�ين  للربوتني  مهمًا  م�شدر�ً  يكون  �أن  و�لأ�شماك  �ل�شيد  لقطاع 
و�أن  �لعربية،  �لغذ�ئية  �ل�شلة  يف  ن�شبيًا  كلف  منُ و�لغري  �جلودة  �لعايل 
ي�شاهم بالتايل يف �لأمن �لغذ�ئي. غري �أناّ ن�شيب �لفرد من �إنتاج �ل�شمك 
ط �لعاملي،  و�لأغذية �لبحرية عمومًا يف �لبلد�ن �لعربية يقلاّ عن �ملتو�شاّ
با�شتثناء م�شر، وعمان، و�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة )�نظر �جلدول 5(.

2010201120122013البلد
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 FAOStat, 2015  :امل�سدر

ن�صيب الفرد من اإنتاج ال�صمك واالأغذية البحرية على ال�صعيد الوطني )كغ/فرد/�صنة( اجلدول

احلالة 1:  اال�ستدامة البيئية ال�ستهالك ال�سمك  
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�إناّ م�شاهمة قطاع م�شايد �لأ�شماك يف �لأمن �لغذ�ئي يف �لعامل �لعربي 
ما  وهـو  �لطبيعيـة،  و�لقيود  �لقطـاع  هذ�  ف  تخلاّ ب�شبب  حمدودة 
Al-( االأ�سماك  خمزونات  وتدهور  لل�سمك  املفرط  ال�سيد  يف  يظهـر 
عاملية،  ظاهرة  �لطبيعي  �لتدهور  فاإناّ  ولالأ�شف،   .)Zadjali, 2013

�شتنزف 75 يف �ملئة من خمزونات �ل�شمك �لبحري �لرئي�شية  حيث »ينُ
و�شوًل  �شيدها  يتماّ  �أو  جائر،  ب�شكل  ��شتغاللها  يتماّ  �أو  �لعامل  يف 
�ملتز�يد«  �ل�شتهالك  هذ�  تلبية  �أجل  من  �لبيولوجية  �حلدود  �إلى 

.)Moomaw et al., 2012(

�لربوتني  من  �ملزيد  بتناول  �لعربية  �لبلد�ن  تو�شية  تكون  رمبا 

املخزونات  على  واملتزايدة  املرتفعة  ال�سغوط  مع  متعار�سة  ال�سمكي 
بدياًل  باعتباره  �ل�شمك  ��شتهالك  قرتح  ينُ ما  غالبًا  ه  �أناّ ومع  �لعاملية. 
�لزيادة  �لأحمر، فاإناّ  �للحم  ��شتهالك  �أكرث تغذية ومالءمًة للبيئة من 
ي �إلى تز�يد �ل�شغط على  �ل�شريعة يف �لطلب على �ل�شمك ميكن �أن توؤداّ
�شتغلاّ ب�شكل جائر �إلى حداّ  خمزونات �ل�شمك �لبحري �لطبيعي �لتي تنُ
ب  خطري، �أو �إلى �لعتماد �ملتز�يد على �لزر�عة �ملائية �لتي ميكن �أن تتطلاّ
مدخالت مائية وعلفية وطاقية كبرية رمبا ل ت�شاهم باأي حت�شني �أو 
 .)McMahon, 2014( م حت�شينًا �شئياًل على �لأنظمة �حليو�نية تقداّ
ب �مل�شاعفات �لبيئية لزيادة ��شتهالك �ل�شمك مزيد�ً من  وبالتايل، تتطلاّ

�لبحث و�لتدقيق.

ذلك  ي�سمح  وعندئٍذ  الغذائية.  املنتج�ت  اإمداد  �سل�سلة 
الغذائية.  �سّلتهم  اإلى  ب�لو�سول  للمنتجني  التعوي�س 
اال�ستغالل  يعّزز  الذي  اال�ستهالك  ف�إّن  اأخرى،  ن�حية  من 

االقت�س�دي غري م�ستدام اأ�ساًل.

ج. �لنتفاع من  و�ل�شتهالك �مل�شتد�م للغذ�ء

و�سالمته،  التغذوية،  قيمته  يف  الغذاء  من  االنتف�ع  يتجّذر 
وتقّبله ثق�فيً�. ويجب اأن ت�أخذ تو�سي�ت اال�ستهالك امل�ستدام 
القيمة  اإلى  ب�الإ�س�فة  اال�ستدامة  جوانب  احل�سب�ن  يف 
لال�ستهالك  املب��سر  الت�أثري  اإلى  ب�لنظر  للغذاء،  التغذوية 
للغذاء  االجتم�عية  القيمة  اأن  كم�  ال�سحة.  على  الغذائي 
والفئ�ت  واالأ�سر  االأفراد  ومم�ر�سة  معرفة  يف  املتمّثلة  ـ 
الغذاء.  ا�ستهالك  اأمن�ط  على  مب��سرًة  توؤّثر  ـ  االجتم�عية 
وت�سعى اجلهود املبذولة لزي�دة معرفة كيفية اختي�ر االأغذية 
بقيمة  تعود  التي  بيئيً�  وامل�ستدامة  تغذويً�  به�  املو�سى 
اال�ستهالك،  اأمن�ط  لتعديل  املنتجني  على  ع�دلة  اقت�س�دية 
وحت�سني توافر الغذاء على املدى الطويل، و�سهولة و�سول 

اجله�ت الف�علة داخل النظ�م الغذائي.

 د. �ل�شتقر�ر �لغذ�ئي و�ل�شتهالك
 �مل�شتد�م للغذ�ء

من�له،  و�سهولة  الغذاء،  توافر  على  اال�ستقرار  ينطبق 
واالنتف�ع منه. وبن�ًء على ذلك، يت�سل اال�ستقرار ب��ستهالك 
�سبيل  على  ال�س�بقة.  الثالثة  االأبع�د  من  كل  يف  الغذاء 
االأ�سر  املنزيل  الغذاء  اإنت�ج  ا�ستقرار  عدم  يدفع  قد  املث�ل، 
ُي�س�هد  كم�  م�ستدامة،  غري  زراعية  مم�ر�س�ت  اعتم�د  اإلى 
يف املن�طق التي يوؤدي فيه� تراجع احل�س�د اإلى اال�ستخدام 
املتزايد لالأ�سمدة الكيمي�ئية وغري امل�ستدام بيئيً�. وقد يدفع 
عدم ا�ستقرار الو�سول اإلى الغذاء، ب�سبب انخف��س الدخل، 

مث�لية،  اأقل  غذائية  �سّلة  نحو  ا�ستهالكه�  تغيري  اإلى  االأ�سر 
احل�لة  على  �سلبية  م�س�عف�ت  من  ذلك  على  يرتّتب  م�  مع 

التغذوية وال�سحية.

توافر  اأبع�د  تع�لج  والتي  الغذائي   االأمن  برامج  على  يجب 
االأو�س�ع  يف  ًة  خ��سّ منه  واالنتف�ع  من�له  و�سهولة  الغذاء 
الغذائي  للنظ�م  التغذوية  الكف�ءة  يف  النظر  الط�رئة، 
وا�ستدامته. على �سبيل املث�ل، ميكن من خالل توفري �سالل 
غذائية متنّوعة ب�لقدر الك�يف )التوافر و�سهولة املن�ل( تلبية 
احل�سول  اأمكن  اإذا  ًة  خ��سّ )االنتف�ع(،  التغذوية  املتطّلب�ت 
على امل�س�عدة الغذائية من املجتمع�ت املحلية لدعم مداخيل 
ميكن  كم�  املن�ل(.  )�سهولة  املحليني  واملنتجني  املزارعني 
اأقل  اأن ترتتب على التزّود من االإنت�ج املحلي تك�ليف بيئية 
قد  م�  بعيدة،  اأم�كن  من  الغذائية  املنتج�ت  ا�سترياد  من 
يتعّر�س ملعّدالت مرتفعة من الهدر الغذائي اإذا ك�نت اأنظمة 

�سل�سلة االإمداد غري كفوءة اأو خ��سعة لالنقط�ع.

IV. خامتة وتو�سيات

اأن ترتّتب على اال�ستهالك امل�ستدام للغذاء واالأنظمة  ميكن 
على:  اإيج�بية  اآث�ر  تغذويً�  املالئمـة  امل�ستدامة  الغذائية 
ال�سحة الع�مة عرب خف�س االأمرا�س املزمنة ونق�س التغذية 
تخفيف  عرب  البيئية  واال�ستدامة  الغذائي،  ب�لنظ�م  املرتبط 
الطبيعية،  املوارد  ا�ستنزاف  وخف�س  املن�خ  تغرّي  م�سبب�ت 
واال�ستدامة االقت�س�دية عرب ارتف�ع ن�سبة العم�لة والفر�س 
عرب  االجتم�عية  امل�س�واة  وعدم  واملداخيل،  التج�رية، 
خف�س الفجوات يف ال�سّحة واملداخيل. ورمب� ت�سمل االآث�ر 
االإيج�بية االأخرى حت�سني الرف�ه امل�ّدي، ورف�ه احليوان�ت، 
 Johnston( املعرفة  وتق��سم  واالجتم�عي،  الثق�يف  والتنّوع 
et al., 2014(.  وهن�ك اأربعة عن��سر اأو اهتم�م�ت رئي�سية 
الغذائية  واالأنظمة  للغذاء  امل�ستدام  اال�ستهالك  حتكم 
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امل�ستدامة: اأمن�ط ا�ستهالك الغذاء واالأكل، الرف�ه وال�سحة، 
املوارد الطبيعية، والقوى االقت�س�دية.

لذلك، تدعو تو�سي�ت اأمن�ط اال�ستهالك امل�ستدام للغذاء يف 
اإلى اعتم�د عد�سة اال�ستدامة، والنظر يف  البلدان العربية 
واعتم�د  معً�،  اآن  يف  للغذاء  امل�ستدام  واالإنت�ج  اال�ستهالك 
امل�ستدام  اال�ستهالك  لدعم  املالئمة  الع�مة  ال�سي��س�ت 
لتعزيز  الغذائية  التوجيهية  االر�س�دات  ومراجعة  للغذاء، 

اال�ستهالك امل�ستدام للغذاء يف البلدان العربية.

 �أ.  �عتماد عد�شة �ل�شتد�مة يف تو�شيات
اأمناط ا�ستهالك الغذاء 

ا�ستهالك  اأمن�ط  من  مهّمً�  عن�سرًا  اال�ستدامة  جعل  يجب 
يف  اال�ستدامة  اإدراج  احلكوم�ت  جميع  وعلى  الغذاء، 

النظم الغذائية امل�ستدامة: منظور »فاو«

فاو 

�ملدخالت،  �لنا�س،  )�لبيئة،  �لعنا�شر  كل  �لغذ�ئي  �لنظام  »يجمع 
�لتي  و�لن�شاطات  و�شو�ها(  �ملوؤ�ش�شات،  �لتحتية،  �لبنى  �لعمليات، 
و��شتهالكه،  و�إعد�ده  وتوزيعه  وت�شنيعه  �لغذ�ء  باإنتاج  عالقة  لها 
وخمرجات هذه �لن�شاطات، مبا فيها �لنتائج �لجتماعية و�لقت�شادية 
و�لبيئية« )جلنة �خلرب�ء �لرفيعة �مل�شتوى لالأمن �لغذ�ئي و�لتغذية، 
و�لتغذية  �لغذ�ئي  �لأمن  �مل�شتد�م  �لغذ�ئي  �لنظام  ويوفر   .)2012
و�لبيئية  و�لجتماعية  �لقت�شادية  �لأ�ش�س  على  حتافظ  بطريقة 
لالأجيال �ملقبلة. هو مفهوم �شمويل يحركه �مل�شتهلك، ويحرتم قدر�ت 
�لنظم �لإيكولوجية �لطبيعية، وياأخذ يف �لعتبار جميع جو�نب �لغذ�ء 

ومر�حله من �لإنتاج �إلى �ل�شتهالك.

طبيعية  مو�رد  قاعدة  مع  م�شتد�مة  غذ�ئية  نظم  �إلى  �حلاجة  تاأتي 
 9 يفوق  �أن  يقدر  �لعامل  ل�شكان  متز�يد  وعدد  ومتقل�شة،  حمدودة 
باليني ن�شمة بحلول �شنة 2050، وما ي�شاحب ذلك من منو �لطلب 
. لذلك، فاإن �لنظم �لغذ�ئية �مل�شتد�مة  على غذ�ء كاف وماأمون ومغذاّ
تربط ق�شايا تغري �ملناخ، و�لتنوع �لبيولوجي، و�ملياه، و�لأمن �لغذ�ئي، 

و�حلق يف �حل�شول على �لغذ�ء، وتوزيع �لغذ�ء، و�لأنظمة �لغذ�ئية.
و�شمال  �لأدنى  �ل�شرق  منطقة  يف  خا�س  ب�شكل  معقدة  �لق�شية 
�ملائية  و�ملو�رد  للزر�عة  �ملقيد  �لعائق  هي  �ملياه  حيث  �أفريقيا، 
�ملياه  ندرة  كثري�ً عن عتبة  تقل  �لبلد�ن  �ملتجددة يف معظم  �لد�خلية 
ي�شتخدم  �أن  �لغذ�ئي  �لإنتاج  وعلى  )1000م3/فرد/�شنة(. 

و�قت�شاديًا  بيئيًا  م�شتد�مة  بطرق  �ل�شحيحة  و�لأر�س  �ملياه  مو�رد 
و�جتماعيًا وثقافيًا، تاأخذ يف �لعتبار ب�شكل خا�س حاجات �ملز�رعني 
�لأر��شي  من  �ملئة  يف   85 ي�شتغلون  �لذين  �ل�شغرية  �حلياز�ت  ذوي 
يف  �حلالية  �لإنتاج  نظم  �أن  �إلى  �إ�شار�ت  بالفعل  وهناك  �لزر�عية. 
�ملئة  يف   50 �ملنطقة  وت�شتورد  �ل�شتد�مة.  �ملنطقة تقرتب من حدود 
على �لأقل من غذ�ئها، و�شوف تو��شل �لعتماد على �لأ�شو�ق �لدولية 
�ملئة  يف   50 من  �أكرث  عددهم  يزيد  �أن  يقدر  �لذين  �شكانها  لإطعام 

بحلول �شنة 2050.

�شافيًا  م�شتورد�ً  �أفريقيا  و�شمال  �لأدنى  �ل�شرق  منطقة  كانت  وملا 
حيث  من  �لعاملية  �لغذ�ئية  �لنظم  ب�شياق  يربطها  فهذ�  للغذ�ء، 
�ملنطقة  هذه  يف  �ل�شتهالك  نظم  حتولت  وقد  �مل�شتد�م.  �ل�شتهالك 
لإنتاج  �أكرث عوملة  �لى نظم  �ملا�شية،  �لعقود  و��شع خالل  على نطاق 
�ملتو�فرة  �لغذ�ئية  �ملو�د  يف  تنوعًا  �أقل  لكن  بالتجزئة،  وبيعه  �لغذ�ء 
 70 �إلى  �أن ي�شل عدد �شكان �ملدن  ويف �لنظم �لغذ�ئية. ومن �ملتوقع 
يف �ملئة بحلول �شنة 2050، وهم حاليًا يعتمدون على �أ�شو�ق �لبيع 
�ل�شتخد�م  �لكثيفة  �ملنتجات  من  �أكرب  كميات  ل�شتهالك  بالتجزئة 
و�ل�شكر  و�للحوم  �حلليب  من  �لفرد  ��شتهالك  �زد�د  وقد  للمو�رد. 
��شتهالك  وبقي  �ملا�شية.  �لثالثة  �لعقود  خالل  كبري  ب�شكل  و�لدهون 
�حلبوب �أعلى كثري�ً من �ملعدل �لعاملي، على رغم �رتفاع ن�شب �لعتماد 
على �ل�شتري�د وعلى قاعدة �ملو�رد �لطبيعية �ملحدودة لالإنتاج. هذه 
�لتحولت ت�شكل �لأ�شا�س لعبء ثالثي من �شوء �لتغذية، فنحو 25 
يف  م�شتمر  �لدقيقة  �ملغذيات  ونق�س  بدناء،  هم  �ل�شكان  من  �ملئة  يف 
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ملع�جلة  اال�سرتاتيجية  وخططه�  وبراجمه�  �سي��س�ته� 
هن�ك  لي�س  اأنه  بيد  بلدانه�.  يف  الغذاء  ا�ستهالك  اأمن�ط 
لذا  االأمثل،  امل�ستدام  الغذاء  ا�ستهالك  هو  م�  على  اإجم�ع 
مل�  �س�ملة  روؤيــة  العربية  البلدان  جميع  تعتمد  اأن  يجب 
“جيد” للم�س�لح االجتم�عية،  اأن يبدو عليه م� هو  ميكن 
وحتديد  الطويل،  املــدى  على  واالقت�س�دية  والبيئية، 
املق�ي�س�ت الالزمة. ولتحقيق مثل هذا اال�ستهالك امل�ستدام 
اأن تبني كل �سي��س�ته� وبراجمه�  للغذاء، على احلكوم�ت 
والتغذوي  الغذائي  االأمن  ملع�جلة  اال�سرتاتيجية  وخططه� 
على اأمن�ط اال�ستهالك امل�ستدام. لذا يجب اإدراج اال�ستهالك 
وهي  الغذائي،  لالأمن  االأربعة  االأبع�د  يف  للغذاء  امل�ستدام 
االنت�ج والتوافر و�سهولة املن�ل واالنتف�ع واال�ستقرار. وعلى 
ال�سي��س�ت  ب�س�أن  حوار  يف  امل�س�ركة  والوزارات  احلكوم�ت 
املتعّلقة ب�الرتب�ط املب��سر بني االأنظمة الغذائية امل�ستدامة 
يف  للربامج  الك�يف  التمويل  تخ�سي�س  الغذائي،  واالأمن 

الغذائي، واأن تكون م�سوؤولة  االأربعة لالأمن  االأبع�د  جميع 
جممل  يف  وم�ستدامة  اإيج�بية  بيئية  نت�ئج  حتقيق  عن 

برامج االأمن الغذائي.

 ب.  �أخذ �ل�شتهالك و�لإنتاج �مل�شتد�مني
للغذ�ء معًا يف �لعتبار 

اإنت�ج  ب�أنظمة  مب��سرًا  ارتب�طً�  اال�ستهالك  اأمن�ط  ترتبط 
اأنواع الغذاء املنتج، وت�ستجيب�ن  اإذ حتّدد كالهم�  الغذاء، 
ف�إن  ذلك،  على  وبن�ًء  ال�سوق.  يف  املتوافر  الغذاء  الأنواع 
التي  االأغذية  بنوع  فقط  تتعّلق  تو�سي�ت  على  الرتكيز 
م�ستدامة،  غذائية  اأنظمة  اعتم�د  اإلى  يوؤدي  لن  ُت�ستهلك 
االإمداد  قيمة  �سل�سلة  ك�نت  اإذا  الغذائي  االأمن  يعّزز  ولن 
اأف�سل اخلي�رات الغذائية. وعلى املنطقة  ب�لغذاء ال تقّدم 
ا�سترياد  اأو  اإنت�ج  من  الرتكيز  اجت�ه  تغرّي  اأن  العربية 

عدد  �زد�د  وقد  �شو�ء،  حد  على  �لدخل  و�ملنخف�شة  �لغنية  �لبلد�ن 
ون�شبة �ل�شكان �لذين يعانون من نق�س مزمن يف �لتغذية منذ �لعام 
2000. لذلك، على �ل�شيا�شة و�لتعليم و�ملعلومات �أن تكون متو�زنة 

مع �حلفاظ على خيار �مل�شتهلكني للغذ�ء �ملالئم �شحيًا وثقافيًا.

»فاو«  دعم  خالل  من  جمزية  حلول  هناك  �لتحديات،  رغم  على 
وغذ�ئية  و�قت�شادية  و�جتماعية  بيئية  نتائج  لتحقيق  و�شركائها 

�أف�شل. ويتم دعم �لبلد�ن يف حتقيق نظم غذ�ئية م�شتد�مة.

تدعم مبادئ »فاو« ومقارباتها للغذ�ء و�لزر�عة �مل�شتد�مني تكثيف 
�لأر�س  مب�شاحة  �أكرب  كميات  لإنتاج  للمحا�شيل  �مل�شتد�م  �لإنتاج 
�ل�شلبية  �لتاأثري�ت  وتخفي�س  �ملو�رد،  على  �ملحافظة  مع  ذ�تها، 
�لنظم  خدمات  وتدفق  �لطبيعي  �لر�أ�شمال  وتعزيز  �لبيئة،  على 
�لإيكولوجية. وتعزز �لقو�نني و�لإر�شاد�ت �لتي توفرها »�ملمار�شات 
يف  �لفر�س  وتقوي  ونوعيته،  �لغذ�ء  �شالمة  �جليدة«  �لزر�عية 
على  وحتافظ  �لأ�شو�ق، 
وتعزز  �لطبيعية.  �ملو�رد 
مناخيًا«  �لذكية  »�لزر�عة 
تزيد  �لتي  �لإنتاج  نظم 
م�شتد�م،  ب�شكل  �لإنتاجية 
�لتكيف،  �أو  �ملرونة  وتدعم 
�لدفيئة،  غاز�ت  �أثر  وتخفف 
وحت�شن فر�س حتقيق �لأمن 
و�أهد�ف  �لوطني  �لغذ�ئي 

�لتنمية.

�أ�شدر  �أخرى،  ناحية  من 
حول  �لثاين  �لدويل  �ملوؤمتر 
وخطة  �إعالنًا  �لتغذية 
عملية  تو�شيات  يت�شمنان 
�لغذ�ئية  بالنظم  تتعلق 
خالل  من  �مل�شتد�مة، 
�ل�شحية  �لغذ�ئية  �لنظم 
لالإنتاج  �ملرت�بطة  و�لق�شايا 
�جلن�شني  بني  و�مل�شاو�ة 
�لغذ�ئية  �ل�شل�شلة  وكفاءة 

و�ل�شيا�شات و�إد�رة �ملو�رد �لطبيعية. وباملثل، فاإن �لعمل على �لنظم 
�لغذ�ئية �مل�شتد�مة يعزز �خليار�ت �لغذ�ئية �لتي ت�شتهلك مو�رد �أقل 
ثقافيًا  مقبولة  وهي  �أف�شل،  �أو  مماثلة  قيمة  ذ�ت  تغذية  توفر  لكن 

و�شهلة �ملنال وعادلة �قت�شاديًا ومعقولة �لكلفة.

غالبًا ما يعترب تخفي�س خ�شائر �لغذ�ء و�لنفايات �لغذ�ئية حاًل �شريعًا 
�لقيمة  على  و�حلفاظ  �لغذ�ئية،  �لنظم  كفاءة  عدم  ملعاجلة  منا�شبًا 
�لقت�شادية و�لغذ�ئية للطعام، و�شون �ملو�رد �لطبيعية �مل�شتهلكة يف 
�لعاملية لتخفي�س  �لغذ�ء وتوزيعه وت�شويقه. وتوفر »�ملبادرة  �إنتاج 
دعمًا  »فاو«  عن  �ل�شادرة  �لغذ�ئية«  و�لنفايات  �لغذ�ء  خ�شائر 
و�ل�شر�كة،  �ملعلومات  لتبادل  ومن�شة  تقنية  وتوجيهات  ��شرت�تيجيًا 
و�إطار عمل ��شرت�تيجيًا �إقليميًا ملنطقة �ل�شرق �لأدنى و�شمال �أفريقيا 

يدعم ن�شاطات جديدة وم�شتمرة يف �أنحاء �ملنطقة.

منظمة االأغذية والزراعة )فاو(.

�لنظم  منو  يكون  �أن  يجب 
�لغذ�ئية �لزر�عية �شاماًل، و�أن 
�لإنتاج  تتعدى  �أهد�فًا  يتوخى 
عرب  �لكفاءة  ذلك  يف  )مبا 
�ل�شال�شل �لغذ�ئية(، و�أن يعزز 
�لغذ�ئية  و�لنظم  �ملمار�شات 
 FAO-UNEP �مل�شتد�مة 
 Sustainable Food

)Systems Programme

�شكان  من  متز�يد  عدد  لإطعام 
�لعامل، ل خيار لنا �شوى تكثيف 
�إنتاج �ملحا�شيل. لكن �ملز�رعني 
م�شبوقة.  غري  قيود�ً  يو�جهون 
�لزر�عة  قطاع  ينمو  ولكي 
يقت�شد كيف  يتعلم  �أن   يجب 

)FAO Save and Grow(
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لدرا�سة  التوجيهية  االر�س�دات  يف  النظر  اإع�دة  ميكن 
بكل  اخل��سة  اال�ستدامة  واعتب�رات  التغذوي  ت�أثريه� 
الكلفة والب�سمة  القدرة على احتم�ل  اإر�س�د. ويجب تقييم 
وتعديل  االأغذية،  جلميع  االأخالقية  واالعتب�رات  البيئية 
حتى  العربية  البلدان  ت�سرع  ومل  لذلك.  تبعًا  التو�سي�ت 
خطوات  تّتخذ  اأن  عليه�  ولكن  اجلهود،  هذه  مبثل  اليوم 
االر�س�دية.  مب�دئه�  يف  اال�ستدامة  اعتب�رات  الإدراج  فورية 
التو�سي�ت  هذه  مثل  جعل  يف  اجلهود  ا�ستثم�ر  ويجب 
الغذائية،  واالحتي�ج�ت  والتق�ليد،  للثق�فة،  مالئمة 

وع�دات اأكل ال�سك�ن العرب.

تبذله�  التي  املتوا�سلة  امل�سرتكة  اجلهود  تقّدم  قد  خت�مًا، 
منظمة االأغذية والزراعة واملركز الدويل للدرا�س�ت الزراعية 
النظ�م  ب�س�أن   )CIHEAM( املتو�سط  البحر  ملنطقة  املتقدمة 
طي م�س�رًا لدرا�سة ا�ستدامة اأمن�ط ا�ستهالك  الغذائي املتو�سّ
العربية  البلدان  ت�ستطيع  كم�  العربية.  البلدان  يف  الغذاء 
رات املتوّفرة واال�ستف�دة منه�  الرجوع اإلى املنهجي�ت واملوؤ�سّ
احتم�ل  على  القدرة  بقي��س  الغذائية،  اال�ستدامة  لتقييم 
املعتمدة  االر�س�دية  للمب�دئ  البيئية  والب�سمة  الكلفة 

والت�سجيع على اّتب�ع اأمن�ط غذاء خمتلفة.

اإلى  اإجم�لية  حرارية  �سعرات  �سكل  على  الك�يف  الغذاء 
التغذوية  االحتي�ج�ت  تلّبي  التي  املغّذية  االأغذية  تقدمي 
ت�سميم  عند  العربية  البلدان  على  ويجب  للن��س. 
الزراعية  التنمية  لدعم  ال�سي��س�ت  وتدّخالت  الربامج 
اأن ت�أخذ يف احل�سب�ن م� نوع الغذاء الذي يجب  والريفية 
و�سول  ر  وتي�سّ التغذوية،  وقيمته  وا�ستهالكه،  اإنت�جه 
واال�ستدامة  االقت�س�دية،  الن�حية  من  اإليه  امل�ستهلكني 

واالجتم�عية. البيئية 

ج.  �عتماد �شيا�شات عامة تدعم �ل�شتهالك 
�مل�شتد�م لالأغذية وتثني عن �لهدر 

للغذاء  امل�ستدام  اال�ستهالك  بني  الوثيق  االرتب�ط  يتطّلب 
البلدان  يف  ال�سي��س�ت  �سّن�ع  يعمل  اأن  الغذائي  واالأمن 
والن��سئة  الراهنة  امل�سكالت  ملع�جلة  ب�سرعة  العربية 
م�ستدام  غري  ا�ستهالك  اإلى  توؤدي  التي  الكف�ءة  وانعدام 
االإع�ن�ت  اإلغ�ء  اأو  خف�س  ال�سي��س�ت  �سّن�ع  وعلى  للغذاء. 
م�ستدام  الغري  االإنت�ج  ت�سّجع  التي  املنحرفة  الزراعية 
احلوافز  وتطبيق  الغذائي،  االأمن  على  �سلبًا  توؤّثر  اأو  للغذاء 
التغذوية  الت�أثريات  ذات  االأغذية  جتعل  التي  ال�سريبية 
كلفة  اأكرث  املع�ك�سة  البيئية  الت�أثريات  ذات  اأو  ال�سلبية 
اال�ستهالك  ب�س�أن  ع�مة  توعية  حمالت  واإطالق  ن�سبيً�، 
�سحية  الغري  االأغذية  ت�سويق  وتنظيم  للغذاء،  امل�ستدام 
عنه�،  واالإعالن  م�ستدامة  غري  بطريقة  واملنتجة 
واال�ستثم�ر يف التقني�ت والبنية التحتية الزراعية خلف�س 
الهدر الغذائي، ودعم اإ�سالح�ت امل�سرتي�ت الع�مة مل�سلحة 

اأمن�ط ا�ستهالك اأكرث ا�ستدامة للغذاء.

تكون  فلن  احلكومية،  القي�دة  اأهّمية  من  وب�لرغم 
امل�ستدام  اال�ستهالك  لتحقيق  ك�فية  وحده�  اإجراءاته� 
للغذاء يف البلدان العربية، بل يجب اأن ُتتخذ اإجراءات من 
املواد  وم�سّنعو  منتجو  ذلك  يف  )مب�  اخل��س  القط�ع  قبل 
احلكومية،  غري  الف�علة  واجله�ت  والزراعية(  الغذائية 

واملجتمع املدين، وامل�ستهلكني على حّد �سواء. 

د.  مر�جعة �لر�شاد�ت �لتوجيهية �لغذ�ئية 
 �حلالية لتعزيز �ل�شتهالك �مل�شتد�م

يف �لبلد�ن �لعربية 

يف  ح�ليًا  املتوّفرة  الغذائية  التوجيهية  االر�س�دات  ا�ستندت 
الرتكيز  دون  من  التغذوية،  االأهداف  اإلى  العربية  البلدان 
عالقته�  يف  البيئية  ا�ستدامته�  اأو  التو�سية  كلفة  على 
 .)IV ب�الإنت�ج الزراعي، والت�سنيع، والتوزيع )انظر امللحق
ا�ستدامة،  اأكرث  احل�لية  الغذاء  اا�ستهالك  اأمن�ط  وجلعل 
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مراحل االنتقال التغذوي

املرحلة االأوىل

اأنظمة غذائية متدنية ال�سعرات احلرارية وقليلة ب�ملغّذي�ت الدقيقة من فيت�مين�ت ومع�دن 	•
غذاء ينتجه اأ�سح�ب االأرا�سي ال�سغرية ومزارع الكف�ف الإنت�ج القوت اليومي	•
تتمّيز ب�نت�س�ر وا�سع لنق�س التغذية واالأمرا�س املعدية	•

املرحلة الثانية

اأنظمة غذائية توّفر ال�سعرات احلرارية املن��سبة، لكنه� ال توّفر التنّوع املالئم اأو املغّذي�ت الدقيقة من فيت�مين�ت ومع�دن 	•
تتمّيز بنق�س التغذية وتزايد انت�س�ر زي�دة الوزن والبدانة واالأمرا�س غري املعدية	•

املرحلة الثالثة

اأنظمة غذائية كثيفة الط�قة وغنية ب�لدهون وامللح والن�سوي�ت املكّررة	•
اأنظمة االإمداد الغذائي متنّوعة ووفرية	•
تتمّيز ب�نت�س�ر وا�سع للم�س�كل ال�سحية ذات ال�سلة ب�لنظ�م الغذائي ومنط احلي�ة واملرتبطة ب�لبدانة  	•

Popkin, 2000     :امل�سدر 
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IV ملحق

ط االر�سادات التوجيهية لنظام غذائي �سحي ملنطقة �سرق البحر املتو�سّ

ط يف منظمة ال�سحة الع�ملية )2013( ار�س�دات توجيهية �سهلة اال�ستخـدام لنظـ�م غـذائي �سحي ينطبق  و�سع املكتب االإقليمي ل�سرق املتو�سّ
من  بداًل  االأغذية  على  ت�ستند  وهي   ، الطع�م  اأمن�ط  ب�س�أن  الن��س   ع�مة  لتوجيه  االر�س�دات  هذه   ّممت  �سُ وقد  ط.  املتو�سّ البحر  �سرق  بلدان  على 

املغذي�ت لتح�سني فهم الع�مة وتقّيدهم به�. 

املح�فظة على وزن �سحي للج�سم.. 1
مم�ر�سة الن�س�ط البدين.. 2
احلّد من تن�ول الدهون والزيوت.. 3
احلّد من تن�ول ال�سكر، وخ�سو�سًا االأغذية وامل�سروب�ت املحاّلة.. 4
احلّد من تن�ول امللح. . 5
تن�ول اأغذية متنّوعة يوميًا. . 6
ًة احلبوب الك�ملة ك�أ�س��س ملعظم الوجب�ت اليومية.. 7 تن�ول احلبوب، وخ��سّ
تن�ول املزيد من اخل�س�ر والف�كهة يوميًا.  . 8
رات والبذور غري املمّلحة.. 9 تن�ول االأطب�ق املرتكزة على البقول ب�نتظ�م واختي�ر املك�سّ

تن�ول ال�سمك مّرتني يف االأ�سبوع على االأقل.  . 10
ل اأن تكون قليلة الد�سم(.. 11 ا�ستهالك احلليب وم�ستّق�ته يوميًا )يف�سّ
اختي�ر حلم الدواجن  واللحم القليل الدهون.. 12
�سرب الكثري من املي�ه ال�سليمة. . 13
تن�ول االأغذية ال�سليمة. . 14

 

املراجع



161 البيئة العربية: اال�ستهالك امل�ستدام

their impact on health, food security, and 
environmental sustainability.” Advances in 
Nutrition, 5: 418-429. 

McMahon, P. (2014). Feeding Frenzy. 
Greystone Books, Vancouver. 

Meerman, J., Garrett, J. and Wüstefeld, 
M.(2013). “Development partners and country 
programming in nutrition and agriculture.” SCN 
News, 40: 10-18. 

Micronutrient Initiative. (2009). Investing in 
the future: A united call to action on vitamin 
and mineral deficiencies, global report 2009. 
Micronutrient Initiative, Ottawa. http://www.
unitedcalltoaction.org/documents/Investing_
in_the_future.pdf.  

Moomaw, W., Griffin, T., Kurczak, K. and 
Lomax, J. (2012). The critical role of global 
food consumption patterns in achieving 
sustainable food systems and food for all: 
A UNEP discussion paper. United Nations 
Environment Programme, Division of 
Technology, Industry and Economics, Paris. 

Popkin, B. (2000). “Urbanization and the 
nutrition transition.” IFPRI Brief, 7. International 
Food Policy Research Institute, Washington, 
D.C.  

Sibai, A.M., Nasreddine, L, Mokdad, A.H., 
Adra, N., Tabet, M. and Hwalla, N.(2010). 
“Nutrition Transition and Cardiovascular 
Disease Risk Factors in Middle East and North 
Africa Countries: Reviewing the Evidence.” 
Annals of Nutrition and Metabolism, 57:193-
203. 

United Kingdom Department for Environment, 
Food and Rural Affairs (UK DEFRA) (2013). 
Sustainable consumption report: Follow-up 
to the Green Food Project. https://www.gov.
uk/government/publications/sustainable-
consumption-report-follow-up-to-the-green-
food-project [accessed March 18, 2015]. 

United Nations (UN). (n.d.) “Food security and 
sustainable agriculture.”http://www.un.org/en/
sustainablefuture/food.asp[accessed March 
13, 2015]. 

United Nations, Department of Economic 
and Social Affairs, Population Division (UN) 
(2013). World Population Prospects: The 
2012 Revision, DVD Edition. United Nations, 
New York.  

United Nations, Economic and Social 
Commission for Western Asia (UN-ESCWA) 

(2015). Pathways towards food security in 
the Arab region: An assessment of wheat 
availability. UN-ESCWA, Beirut. http://www.
escwa.un.org/information/publications/
edit/upload/E_ESCWA_SDPD_15_1_E.pdf 
[accessed May 5, 2015]. 

World Bank and Food and Agriculture 
Organization of the United Nations (FAO) 
(2012). The grain chain: Food security and 
managing wheat imports in Arab countries. 
The World Bank Group, Washington, D.C. 

World Health Organization (WHO) (2015). 
“Obesity and overweight.”http://www.who.int/
mediacentre/factsheets/fs311/en/[accessed 
February 12, 2015]. 

World Health Organization (WHO) (2011). 
Regional strategy on nutrition 2010–2019 and 
plan of action. WHO Regional Office for the 
Eastern Mediterranean: Cairo.  

World Health Organization (WHO) (n.d.). 
“Global and Regional Food Consumption 
Patterns and Trends.” http://www.who.int/
nutrition/topics/3_foodconsumption/en/ 
[accessed March 13, 2015].

consumption patterns and sustainable natural 
resources management in the Mediterranean 
region.” Journal of Food Science and 
Engineering, 2: 437-451.  

El-Sherbiny, R., Gaber, A. and Riad, M. (2011). 
“Waste Management.” In Green Economy 
– Sustainable Transition in a Changing Arab 
World: 2011 Report of the Arab Forum for 
Environment and Development. (eds. Abaza, 
H., Saab, N. and Zeitoon, B.) Arab Forum for 
Environment and Development, Beirut. http://
www.afedonline.org/Report2011/main2011.
html[accessed May 5, 2015]. 

Food and Agriculture Organization (FAO) 
(2015). FAOStat. http://faostat3.fao.org/
home/E [accessed May 5, 2015].  

Food and Agriculture Organization (FAO) 
(2014) FAO Statistical Yearbook 2014: Near 
East and North Africa Food and Agriculture. 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations, Rome.  

Food and Agriculture Organization (FAO) 
(2012). “Sustainable diets and biodiversity: 
Directions and solutions for policy, research 
and action.” In Proceedings of the International 
Scientific Symposium on Biodiversity and 
Sustainable Diets: United Against Hunger. 
(eds. Burlingame, B. and Dernini, S.) Food 
and Agriculture Organization, Rome. http://
www.fao.org/docrep/016/i3004e/i3004e.pdf 
[accessed March 19, 2015]. 

High Level Panel of Experts on Food Security 
and Nutrition (HLPE) (2011). Price volatility and 
food security: A report by the High Level Panel 
of Experts on Food Security and Nutrition. 
Committee on World Food Security of the 
Food and Agriculture Organization, Rome.
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/
hlpe/hlpe_documents/HLPE-price-volatility-
and-food-security-report-July-2011.pdf.  

Hollis, J.H. and Henry, J.K. (2007). “Dietary 
variety and its effect on food intake of elderly 
adults.” Journal of Human Nutrition and 
Dietetics, 20: 345–351. 

Horwath, C., Kouris-Blazos, A., Savige, G. and 
Wahlqvist, M.L. (1999). “Eating your way to a 
successful old age, with special reference to 
older women.” Asia Pacific Journal of Clinical 
Nutrition, 8: 216–225. 

Johnston, J., Fanzo, J. and Cogill, B. 
(2014). “Understanding sustainable diets: 
A descriptive analysis of the determinants 
and processes that influence diets and 

ال�رشق . 1 منطقة  والزراعة  االأغذية  منظمة  تعّرف 

اجلزائر،  ت�سمل  باأنها  اأفريقيا  و�سمال  االأدنى 

واالأردن،  والعراق،  واإيران،  وم�رش،  والبحرين، 

وموريتانيا،  وليبيا،  ولبنان،  والكويت، 

العربية  واململكة  وقطر،  وعمان،  واملغرب، 

وتون�س،  و�سورية،  وال�سودان،  ال�سعودية، 

واليمن. املتحدة،  العربية   واالإمارات 

وفقًا ملنظمة ال�سحة العاملية )2015(، حتّدد زيادة . 2

الوزن باأنها موؤ�رش لكتلة يزيد على 25 ويقل عن 30، 

 والبدانة باأنها موؤ�رش لكتلة اجل�سم من 30 اأو اأكرث.  

ال�ستهالك . 3 تقريبيًا  بدياًل  الغذاء  اإمداد  ي�ستخدم 

ح�ساب  يف  الغذاء  اإمداد  يبالغ  ورمبا  الغذاء. 

 اال�ستهالك، اإذ ميكن اأن ُيهدر الغذاء اأو اأال ي�ستهلك.

عن . 4 ال�سادرة  الغذاء  ميزانية  اإح�ساءات  اأن  مبا 

منظمة الزراعة واالأغذية ال تقّدم بيانات االإمداد اأو 

الواقية )احلبوب  التوافر ملكّونات الغذاء االأ�سا�سية 

من   3 اأوميغا  الدهنية  واالأحما�س  الكاملة، 

)االأحما�س  امل�رّشة  واملكونات  البحرية(  االأغذية 

الدهنية غري امل�سبعة، وامل�رشوبات املحاّلة بال�سكر، 

اال�ستهالك  بيانات  ا�ستخدمت  وال�سوديوم(، 

واآخرين  اأف�سني  عن  نقاًل  االأغذية  لهذه  الفعلي 

.(Afshin et al., 2015)
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I.  مقدمة

�لطبيعة  تقدمها  �لتي  �حليوية  �خلدمات  �إحدى  هو  �لغذ�ء  توفري 
للب�شرية. لكن ��شتغالل �لطبيعة لتلبية طلب �لب�شرية على �لغذ�ء هو 
�ملتو�شط،  �لبحر  �لبيئي. ويف منطقة  للتدهور  �لرئي�شية  �لأ�شباب  من 
�إلى عمل فوري ملعاجلة هذه �مل�شاألة، �لتي يحركها  هناك حاجة ملحة 
غري  اال�ستهالك  اأمناط  وتوؤدي  واال�ستهالكي.  ال�سكاين  النمو  اأ�سا�سًا 
و�لجتماعية.  �لبيولوجية  �لنظم  على  �ل�شغط  زيادة  �لى  �مل�شتد�مة 
املتمثل  البيئي  للتدهور  مهمة  حمركات  هي  الغذاء  ا�ستهالك  فاأمناط 
�لبحرية  �لبيئة  وتدهور  �لرتبة  خ�شوبة  و�نخفا�س  �ملياه  ��شتنز�ف  يف 

وخ�شارة �لتنوع �لبيولوجي وتغري �ملناخ و�شو�ها.

مل  ما  »م�شتد�مة«  �ملتو�شط  �لبحر  منطقة  تنمية  تكون  �أن  ميكن  ول 
�لأولويات  وتت�شمن  �لأ�شا�شية.  �مل�شرتكة  �ملو�رد  وحت�شني  حماية  تتم 
�لتي يجب �لرتكيز عليها حماية �ل�شاحل و�لبحر، و�ملناخ ونوعية �لهو�ء، 
و�لرتبة و�لتنوع �لبيولوجي، و�ملو�رد �ملائية، و�لرت�ث �لثقايف و�لطبيعي، 
و�ملعارف �لتقليدية. ومن �ملهم جد�ً ك�شر �حللقات �لتي جتعل �لتنمية 
�لطبيعية،  للمو�رد  �لكثيف  �ل�شتغالل  على  معتمدة  �لقت�شادية 
 UNEP/MAP,( واالإنتاج  اال�ستهالك  اأمناط  يف  التغريات  وت�سجيع 
2005(. ويوفر �لنظام �لغذ�ئي �حلايل غذ�ء رخي�شًا ولكن بكلفة عالية 

على �لبيئة )Kickbusch, 2010(، وت�شمل هذه �لكلفة �أي�شًا �لتاأثري�ت 
.)Ingram, 2011( لبيئية لإنتاج �لغذ�ء وتوزيعه و��شتهالكه�

ال�ستهالك  ا�ستدامة  اأكرث  اأمناط  اإلى  االنتقال  وت�سريع  تعزيز  اأجل  من 
�لغذ�ء  ��شتهالك  يف  جذرية  تغيري�ت  �إدخال  �ل�شروري  من  �لغذ�ء، 
�ل�شتهالك  نهج  طليعة  يف  �ملتو�شط  �لبحر  منطقة  وتعترب  و�إنتاجه. 
ويجب  �ملتو�شط1.  �لبحر  عمل  خطة  خالل  من  �مل�شتد�مني  و�لإنتاج 
باإجر�ء�ت  �مل�شتد�مة  �لزر�عة  بتعزيز  �ملتعلقة  �جلهود  ��شتكمال 
�لو�قع، يتطلب تطوير نظام غذ�ئي م�شتد�م  تتعلق بال�شتهالك. ويف 
�لغذ�ئية،  �ل�شل�شلة  مر�حل  جميع  ت�شمل  متز�منة  حتويلية  تدخالت 
من �حلقل �إلى �ملائدة، كما يتطلب تغيري�ً �شلوكيًا غري م�شبوق وو��شع 
�لطلب  �لغذ�ئية معاجلة عنا�شر  �لنظم  �ل�شتد�مة يف  �لنطاق. وتعني 
من  و�حد،  وقت  ويف  متما�شك  ب�شكل  �لإنتاجي  و�لعر�س  �ل�شتهالكي 

خالل تعزيز نظم �أكرث ذكاء وكفاءة يف �لإنتاج و�ل�شتهالك.

 Reddy et al.,( �حل�شا�شة  �ل�شتد�مة  ق�شايا  يف  جد�ً  مهم  وكعامل 
�لغذ�ئية يف ق�شايا خمتلفة متد�خلة )�جتماعية،  �لنظم  توؤثر   ،)2009

�أن ق�شايا كثرية  �قت�شادية(. و�لو�قع  ثقافية، زر�عية، بيئية، غذ�ئية، 

الب�سمة البيئية الأمناط ا�ستهالك واإنتاج الغذاء يف منطقة البحر املتو�سط

�ألي�شاندرو غايل وكو�شيمو ل�شريينيول

ملحق خا�ص

و�شو�ها(  �لرتبة،  �جنر�ف  �لندرة،  �لبيولوجي،  �لتنوع  خ�شارة  )�ملياه، 
ويجب  الغذاء،  ا�ستهالك  باأمناط  ترتبط  املتو�سط  البحر  منطقة  يف 
معاجلتها كاأولويات )Lacirignola and Capone, 2009(. وتعك�س 
واملائية  والكربونية  البيئية  الب�سمات  ارتفاع  اال�ستهالك احلالية  اأمناط 
 Galli et( »لال�شتهالك �لتي ي�شار �إليها جمتمعة بعبارة »عائلة �لب�شمة

al., 2012(، كما تعك�س �أر�شدة �ملياه �لفرت��شية �لوطنية غري �ملوؤ�تية.

لذلك يهدف هذا امللحق اإلى ت�سليط ال�سوء على ال�سغوط التي متار�سها 
على  املتو�سط  البحر  منطقة  يف  احلالية  واالإنتاج  اال�ستهالك  اأمناط 
�ملائية  �لب�شمتني  ��شتخد�م  �ملائي و�ملحيط �حليوي، من خالل  �ملحيط 

و�لبيئية.

II. الب�سمة املائية 

اأ. �لب�شمة �ملائية لال�شتهالك يف بلد�ن �لبحر �ملتو�شط 

و�خلليج

�ملائية  �لب�شمة  �أن   )2011a( وهوك�شرت�  ميكونني  بيانات  تظهر 
لن�شاطات �ل�شتهالك تختلف كثري�ً بني بلد�ن �لبحر �ملتو�شط. وترت�وح 
يف  1055م3/�شنة/فرد  بني  �لوطني  لال�شتهالك  �ملائية  �لب�شمة 
�شمال  بلد�ن  وتبدي  �لربتغال.  يف  و2505م3/�شنة/فرد  فل�شطني 
بلد�ن  مع  باملقارنة  لال�شتهالك  �أعلى  مائية  ب�شمة  �ملتو�شط  �لبحر 
جنوب و�شرق �لبحر �ملتو�شط وبلد�ن �لبلقان. ور�وحت ح�شة �لب�شمة 
�ملئة يف فل�شطني و91.8 يف  7.3 يف  �ملائية �خلارجية لال�شتهالك بني 

�ملئة يف مالطا.

لكن عندما ننظر فقط �إلى ب�شمة �ملياه �لزرقاء للفرد، تبدو بلد�ن عربية 
كثرية يف جنوب غرب �آ�شيا و�شمال �أفريقيا على قائمة �لع�شرة �لأو�ئل: 
527م3/ مع  )�لر�بعة  م�شر  571م3/�شنة(،  مع  )�لثالثة  �لإمار�ت 
)�ل�شابعة  �ل�شعودية  511م3/�شنة(،  مع  )�خلام�شة  ليبيا  �شنة(، 
مع 447م3/�شنة(. هذه �ملعدلت هي �أعلى من �ملعدل �لعاملي لب�شمة 
 Mekonnen( 153م3/�شنة للفرد �لبالغة  �لزرقاء لال�شتهالك  �ملياه 

.)and Hoekstra, 2011b

يعتمد معظم بلد�ن �لبحر �ملتو�شط و�خلليج على مو�رد �ملياه �لعذبة 
�أخرى. ومن �لبلد�ن �لتي تعاين ندرة مائية �شديدة وتعتمد  يف بلد�ن 
92 يف �ملئة(، �لكويت )90  كثري�ً على �ملياه �خلارجية: مالطا )�عتماد 
يف �ملئة(، �لأردن )86 يف �ملئة(، �لإمار�ت )76 يف �ملئة(، �ليمن )76 يف 
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�لب�شمة �ملائية �لبلد�نمناطق �لبحر �ملتو�شط
لال�شتهالك

 / فرد/�سنة(
3

)م

�لب�شمة �ملائية 
ل�شتهالك �ملنتجات 

�لزر�عية )%(

 �شايف ر�شيد �ملياه
 �لفرت��شية

)مباليني االأمتار املكعبة/�سنة( 

.1,05593n.aفل�سطنيبلد�ن جنوب و�شرق �لبحر �ملتو�شط

1,341909,051م�رص

1,642925,786تركيا

1,5899717,311اجلزائر

1,725988,337املغرب

2,038939,559ليبيا

2,112944,057لبنان

2,267-2,10795�سورية

1,666-2,21798تون�س

1,34884340مقدونيابلد�ن �لبلقان

1,256951,891البو�سنة والهر�سك

1,555861,165األبانيا

1,780-2,39062�رصبيا

1,688931,973كرواتيا

2,012851,415�سلوفينيا

1,7868712,822فرن�سابلد�ن �شمال �لبحر �ملتو�شط

2,21690529مالطا

2,3038962,157اإيطاليا

2,338916,903اليونان

2,385891,173قرب�س

2,4619424,203ا�سبانيا

2,5059410,246الربتغال

1,8499217,652ال�سعودية�لبلد�ن �خلليجية

3,136847,627الإمارات

n.a.n.a1,058قطر

2,072893,036الكويت

n.a.n.a.1,124البحرين

n.a.n.a.2,558ُعمان

الب�صمات املائية لال�صتهالك، والب�صمة املائية ال�صتهالك املنتجات الزراعية، و�صايف ر�صيد املياه االفرتا�صية يف 

بلدان البحر املتو�صط واخلليج
اجلدول 1

na:  2011            ال بيانات متوافرةa  ،امل�سدر: املوؤلف بناء على بيانات من مكونني  وهويك�سرتا

 Mekonnen and( )ملئة(، لبنان )73 يف �ملئة(، قرب�س )71 يف �ملئة�
.)Hoekstra, 2011b

�ملتو�شط  �لبحر  بلد�ن  يف  لال�شتهالك  �ملائية  �لب�شمة  غالبية  وتنجم 
�لب�شمة  ح�شة  وترت�وح  �لزر�عية.  �ملنتجات  ��شتهالك  من  و�خلليج 
بلد�ن  �ملائية يف  �لب�شمة  �لزر�عية يف جممل  �ملنتجات  �ملائية ل�شتهالك 
�ملئة )يف  97.7 يف  �إلى  �ملئة )يف �شربيا(  61.8 يف  �ملتو�شط من  �لبحر 

�ملائية  �لب�شمة  جممل  من  �ملئة  يف   91 نحو  معدلها  ويبلغ  تون�س(. 
بلد�ن  يف  �مل�شجلة  تلك  �خلليج  بلد�ن  يف  �لن�شب  ومتاثل  لال�شتهالك. 

�شمال �أفريقيا.

فقط تون�س و�شربيا و�شورية تبدي ر�شيد�ً �شلبيًا �جماليًا ل�شايف �ملياه 
�لفرت��شية يف منطقة �لبحر �ملتو�شط، فيما تبدي �لبلد�ن �لأخرى ر�شيد�ً 
�يجابيًا. و�ل�شبب �لرئي�شي هو �أن معظم بلد�ن �لبحر �ملتو�شط لي�شت 
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زرقاءرماديةخ�صراء

الب�صمات املائية )اخل�صراء والرمادية والزرقاء( لالإمدادات الغذائية يف م�صر وتركيا واملغرب واإيطاليا والبو�صنة 

والهر�صك، 2006
ال�صكل 1

2011a  ،امل�سدر:   املوؤلف بناء على بيانات من مكونني وهوك�سرتا
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�شئيل  بفارق  �إيطاليا  تلتها  )1849.7م3/فرد/�شنة(،  و�لهر�شك 
جلت ب�شمات مائية متو�شطة يف تركيا  )1848.3م3/فرد/�شنة(. و�شنُ

)1291.6م3/فرد/�شنة( ويف �ملغرب )1644.9م3/فرد/�شنة(.

وتتغري ح�ش�س مكونات �لب�شمة �ملائية �لثالثة )�ملياه �خل�شر�ء و�لرمادية 
و�لزرقاء( بني �لبلد�ن: تبني يف جميع بلد�ن �لبحر �ملتو�شط، با�شتثناء 
�خل�شر�ء،  �ملياه  هو  �ملائية  �لب�شمة  جممل  يف  �لأعلى  �مل�شاهم  �أن  م�شر، 
يف  �لزرقاء  و�ملياه  و�إيطاليا،  و�لهر�شك  �لبو�شنة  يف  �لرمادية  �ملياه  تليها 
للمياه  �لأعلى  �حل�شة  م�شر  يف  و�شجلت   .)1 )�ل�شكل  وتركيا  �ملغرب 
للمياه  �مللحوظ  �ل�شتعمال  نتيجة  �ملائية،  �لب�شمة  جممل  يف  �لزرقاء 

.)Galli, 2015( ل�شطحية يف �لري�

يف  �لأعلى  هي  �ملائية  �لب�شمة  جممل  يف  �للحوم  منتجات  م�شاهمة 
�لبو�شنة و�لهر�شك و�إيطاليا، حيث ياأتي نحو ثلث جممل �لب�شمة �ملائية 
يف  �حلبوب  م�شاهمة  �أن  تبني  �ملقابل،  يف  �ملنتجات.  هذه  ��شتهالك  من 
جممل �لب�شمة �ملائية هي �لأعلى يف بلد�ن جنوب و�شرق �لبحر �ملتو�شط 
)م�شر و�ملغرب وتركيا(، �لتي ت�شتاأثر باأكرث من ثلث ��شتخد�مات �ملياه 
ب�شكل  �لزيتون(  زيت  )مثل  �لنباتية  �لزيوت  وت�شاهم  �لفرت��شية. 
�أخرى.  �إيطاليا، لكن لي�س يف بلد�ن  �ملائية يف  �لب�شمة  ملحوظ يف جممل 
�ملائية  �لب�شمة  جممل  ن�شف  من  �أكرث  معًا  و�للحم  �حلليب  ميثل  �أخري�ً، 

لالإمد�د�ت �لغذ�ئية يف �لبو�شنة و�لهر�شك و�إيطاليا )�ل�شكل 2(.

مكتفية ذ�تيًا بكثري من �ملنتجات، ولذلك ت�شتوردها، وهكذ� ت�شتورد 
مياهًا �فرت��شية م�شمنة يف �لإنتاج. وتظهر �لبلد�ن �ملتو�شطية �لأخرى 
و62157  مقدونيا  يف  مكعب  مرت  مليون   340 بني  يرت�وح  توفري�ً 
مليون مرت مكعب يف �إيطاليا. و�شبب ذلك �لكفاءة �ملائية لإنتاج �ل�شلع 
مع  باملقارنة  �ملتو�شط  �لبحر  �شمال  بلد�ن  و�ل�شناعية،  �لزر�عية 
�فرت��شية منخف�س  �ل�شلع من مياه  �أن ما حتويه  �أي  بلد�ن جنوبه، 
�أما �لبلد�ن �خلليجية فهي جميعًا م�شتوردة �شافية للمياه  ن�شبيًا. 

�لفرت��شية.

 ب. �لب�شمة �ملائية لالإمد�د�ت �لغذ�ئية يف بلد�ن

متو�شطية خمتارة

�لعام  خالل  �لغذ�ئية  لالإمد�د�ت  �ملائية  �لب�شمات  �حت�شاب  مت 
2006 يف خم�شة بلد�ن متو�شطية، هي �لبو�شنة و�لهر�شك، م�شر، 
�لبلد�ن لتمثل مناطق كربى  �إيطاليا، �ملغرب، تركيا. و�ختريت هذه 
متو�شطية خمتلفة: �إيطاليا )�شمال �لبحر �ملتو�شط(، م�شر وتركيا 
�ملغرب  )�لبلقان(،  و�لهر�شك  �لبو�شنة  �ملتو�شط(،  �لبحر  )�شرق 

)جنوب �لبحر �ملتو�شط(.

م�شر  يف  �لغذ�ئية  لالإمد�د�ت  مائية  ب�شمة  �أدنى  جلت  �شنُ
�لبو�شنة  يف  �لأعلى  جلت  �شنُ فيما  )1194.7م3/فرد/�شنة(، 
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م�صاهمة جمموعات املنتجات الغذائية يف جممل الب�صمة املائية لالإمدادات الغذائية يف البو�صنة والهر�صك واإيطاليا 

وتركيا واملغرب  وم�صر،  2006.
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III. الب�سمة البيئية 

�أ. �لب�شمة �لبيئية ل�شتهالك �لغذ�ء

ل�شخ�س  �لبيئية  �لب�شمة  بلغت   ،)Galli et al., 2015( غايل  بح�شب 
عاملية،  هكتار�ت   3 قر�بة   2010 عام  �ملتو�شط  �لبحر  منطقة  يف  عادي 
هكتار   2.7( عادي  عاملي  ملو�طن  �لبيئية  �لب�شمة  من  قلياًل  �أعلى  �أي 
عاملي(. ويف �لوقت ذ�ته، بلغت �لقدرة �لبيولوجية للفرد �ملقيم يف منطقة 
�لبحر �ملتو�شط 1.2 هكتار عاملي، �أي �أدنى قلياًل من �ملعدل �لعاملي �لبالغ 
تعترب  وهكذ�،   .)Borucke et al., 2013( للفرد  عاملي  هكتار   1.7
�لبيئي  �لنجاح  �أجل  �مل�شتد�مني حا�شمة من  و�لإنتاج  �ل�شتهالك  م�شاألة 
�ملحرك  �لغذ�ء  قطاع  يعترب  ذلك،  �إلى  و�إ�شافة  �ملنطقة.  يف  و�لقت�شادي 
35 يف  �إذ ي�شكل نحو  �لأكرب للب�شمة �لبيئية يف منطقة �لبحر �ملتو�شط، 

.)Galli and Halle, 2014( ملئة من جممل �لب�شمة�

من بني �لبلد�ن �ملتو�شطية �لأربعة ع�شر �لتي مت حتليلها بالتف�شيل عام 
2010، تبني �أن فرن�شا متلك �لب�شمة �لبيئية �لأعلى للفرد )4.6 هكتار 

عاملي( يف �ملنطقة، يف حني ميلك �ملغرب �لب�شمة �لأدنى )1.5 هكتار 
�ل�شتهالك  لأن�شطة  �ل�شتق�شاء�ت  من  �ملزيد  �إجر�ء  ولدى  عاملي(. 
�لبيئية للبلد،  �لب�شمة  �أبعد حد يف جممل  �إلى  �لتي ت�شاهم  �ليومية 
يرت�وح بني  �لغذ�ء  ��شتهالك  �لناجت من  �ملو�رد  �لطلب على  �أن  تبني 
ن�شبة منخف�شة ل تتعدى 20 يف �ملئة )يف �شلوفينيا( ون�شبة مرتفعة 
تبلغ 70 يف �ملئة )يف �ملغرب( )�ل�شكل 3(. ي�شاف �إلى ذلك �أن بلد�نًا 
مثل فرن�شا و�ملغرب، �للذين ميثالن منطقتني متو�شطتني كبريتني 
�لفردية ذ�تها على مو�رد  وم�شتويات دخل خمتلفة، لديها �لطلبات 
للفرد(،  عاملي  هكتار   0.9 )نحو  �لكحولية  غري  و�مل�شروبات  �لغذ�ء 
يف  منها  مفر  ل  ح�شة  متثل  �أ�شا�شية  حاجة  �لغذ�ء  �أن  �إلى  ي�شري  ما 

�مل�شروفات �ل�شهرية للعائالت.

�لغذ�ئية  �لطاقوية  �ملتطلبات  )فاو(  و�لزر�عة  �لأغذية  منظمة  تقدر 
FAO/WHO/( ليومية للفرد يف حدها �لأدنى بـ2500 كيلوكالوري�
UNU, 1985(. وتلبي �لبلد�ن �ملختلفة هذه �ملتطلبات باأنو�ع خمتلفة 

من �لغذ�ء تتباين من حيث �حل�شة �لربوتينية. وتتطلب �ملنتجات 
مزيد�ً  �لألبان،  وم�شتقات  �للحوم  مثل  �لربوتني،  �لكثيفة  �لغذ�ئية 
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الوحدات  كمية  لإنتاج  بيولوجيًا،  منتجة  اأرا�ض  �شكل  يف  املوارد،  من 
النباتات  على  القائمة  الغذائية  املنتجات  يف  املوجودة  ذاتها  احلرارية 

.)Grunewald et al., 2015(

احتياط  م�صر  لدى   )Grunewald et al., 2015( غرونوالد  وفق 
بيئية  وب�صمة  كيلوكالوري(   3517( احلرارية  الوحدات  من  مرتفع 
الغذائي  النظام  نتيجة  للفرد(  عاملي  هكتار   0.64( ن�شبيًا  منخف�شة 
املنخف�ض الربوتني ل�شكانها والإنتاجية العالية لأرا�شيها الزراعية التي 
الب�صمة  يخف�ض  بدوره  )هذا  امل�صتورد  الغذاء  على  اعتمادها  تخف�ض 
الكربونية املت�شمنة يف املواد الغذائية امل�شتوردة عن طريق التجارة(. 
ذات  منتجات  من  اأ�صا�صًا  م�صر  يف  للغذاء  البيئية  الب�صمة  وتتكون 
�صغط منخف�ض على الب�صمة البيئية، مثل احلبوب )32 يف املئة من 
جممل الب�صمة الغذائية( واخل�صار والفواكه واجلوزيات )18 يف املئة( 
للغذاء من  البيئية  الب�صمة  يف  تاأتي ح�صة كربى  كذلك،   .)4 )ال�شكل 
بيئية  بب�صمة  يت�صفان  اللذين  وتون�ض،  املغرب  يف  احلبوب  ا�صتهالك 
غذائية للفرد )0.83 هكتار عاملي لكالهما( اأدنى من املعدل الإقليمي 

)0.90 هكتار عاملي(.

من جهة اأخرى، متّد الربتغال مواطنيها بكمية من الوحدات احلرارية 
بكثري  اأعلى  طلبًا  تفر�ض  لكنها  كيلوكالوري(،   3518( مل�صر  مماثلة 
على القدرة البيولوجية، حيث معدل الب�صمة البيئية الغذائية للفرد 
الربوتني  الكثيف  الغذائي  النظام  هو  وال�شبب  عاملي.  هكتار   1.5
ذات م�صتوى غذائي  اأ�صماك  با�صتهالك  يتميز  الذي  الربتغال،  ل�صكان 
يف   16( حلوم  ومنتجات  الغذائية(  الب�صمة  من  املئة  يف   44( مرتفع 
يف  الغذائي  لال�صتهالك  البيئية  الب�صمة  تقييم  اأن  رغم  وعلى  املئة(. 
الب�صمة  تكون  اأن  املتوقع  فمن  الآن،  حتى  ي�صتكمل  مل  اخلليج  بلدان 
الفردية ل�صكانها اأقرب الى بلدان �صمال البحر املتو�صط، ب�صبب ارتفاع 
ا�صتهالك  معدل  )مثاًل،  الربوتني  على  القائمة  املنتجات  ا�صتهالك 
يف  ال�شنة،  يف  للفرد  كيلوغرامًا   25 نحو  هو  واملغرب  م�صر  يف  اللحوم 

حني يبلغ نحو 65 كيلوغرامًا للفرد يف بلدان اخلليج(.

اإل بكميات  اإلى املوارد يف ا�صتهالك الغذاء ل ميكن تبديلها  الحتياجات 
الغذائية وعلى كفاءة  العادات  الى حد كبري على  �صغرية، وهي تعتمد 
الإنتاج. لذلك، فاإن توفري الأمن الغذائي يف امل�صتقبل ل ميكن اأن يعتمد 
يف  ياأخذ  اأن  يجب  بل  الزراعي،  الإنتاج  كفاءة  حت�صينات  على  فقط 

ال�شكل 3
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الب�شمة البيئية لال�شتهالك يف  14 بلداً متو�شطيًا، وفق فئات COICOP، عام 2010
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اأنفع  غذائية  نظم  وتعزيز  الغذائية  النفايات  تخفي�ض  اأي�صًا  العتبار 
لل�صحة وقليلة ال�صتهالك للموارد.

ب. البتعاد عن النظام الغذائي املتو�شطي ي�شيف 

�صغطًا على الب�صمة البيئية

البحر املتو�صط  البيئية للغذاء يف بلدان  الب�صمة  يف حني تظهر مقارنة 
بعينة خمتارة من بلدان غري متو�صطية، اأن املنتجات ال�صائعة يف النظام 
الغذائي املتو�صطي )اأي زيت الزيتون واخل�صار والكربوهيدرات املركبة 
مثل احلبوب( تنطوي على ب�صمة بيئية منخف�صة لكل وحدة حرارية 
)Grunewald et al., 2015(، لكن الب�صمة البيئية احلالية للغذاء يف 

البلدان املتو�صطية ل تقل كثرياً عما يف بلدان اأخرى )ال�صكل 5(.

يف  للغذاء  البيئية  للب�صمة  الن�صبي  لالرتفاع  حمتمل  تف�صري  هناك 
البحر املتو�صط، هو اأن ال�صكان ابتعدوا عن النظام الغذائي املتو�صطي 
الربوتني  ا�صتهالك  ازداد  فقد  وال�صحة:  للبيئة  املراعي  التقليدي 
املنتجات  ا�صتهالك  انخف�ض  حني  يف  كبري،  ب�صكل  حلوم(  )حليب، 
الزيتون  زيت  )اأي  التقليدي  املتو�صطي  الغذائي  النظام  يف  ال�صائعة 

واحلبوب واخل�شار(.

الغذائية  النظم  اإلى  والتحول  ال�صكاين  النمو  يوؤدي  اأن  املتوقع  ومن 
العاملي  ال�صغط  اإلى مزيد من  الربوتني والغنية بالطاقة  القائمة على 
امل�صتقبل  يف  الغذائي  الأمن  يعتمد  و�صوف  الإيكولوجية.  النظم  على 
النظم  وتعزيز  الغذائي،  الهدر  وانخفا�ض  الإنتاج،  كفاءة  ارتفاع  على 
الغذائي  النظام  الأنفع لل�صحة والأقل ا�صتهالكًا للموارد مثل  الغذائية 
الغذائية  واملنتجات  )كالقمح(  باحلبوب  الغني  التقليدي  املتو�صطي 
القائمة على النباتات )مثل زيت الزيتون والفواكه واخل�صار الطازجة(. 
هذه امل�صارات قد متّكن قطاع الغذاء من اإحداث اأثر كبري يف بلوغ اأهداف 

ال�صتهالك والإنتاج امل�صتدامني يف منطقة البحر املتو�صط.

والنفايات  الغذاء  خل�سارة  البيئية  امل�ساعفات   .IV
الغذائية من حيث ا�ستخدام موارد املياه

خ�صارة الغذاء والنفايات الغذائية عامالن م�صوؤولن عن اأكرث من 25 
يف املئة من اإجمايل ال�صتعمال ال�صتهالكي ملوارد املياه العذبة املحدودة 
واملعر�شة للن�شوب، واأكرث من 300 مليون برميل من النفط �صنويًا 
)Lundqvist et al., 2008; Hall et al., 2009(. وتبلغ ب�صمة املياه 
 FAO, 2013a,( الزرقاء لهدر الغذاء عامليًا نحو 250 كيلومرتاً مكعبًا
املاء.  الطلب على  اأن يخف�ض  الهدر  التقليل من  2013b(. ومن �صاأن 

الب�شمة البيئية لال�شتهالك الغذائي لدول البحر املتو�شط عام 2010 ال�شكل 4

رز مق�شور

بذور زيتية

اأبقار، اأغنام، ماعز، خيول

اأ�شماك

زيوت ودهون نباتية

منتجات غذائية غري م�شنفة

قمح

ق�شب �شكر و�شمندر �شكري

منتجات حيوانية

معادن

منتجات األبان

امل�شروبات ومنتجات التبغ

حبوب غري م�شنفة

االألياف النباتية

حليب طبيعي

منتجات حلوم بقرية

رز م�شنع

خ�شار، فواكه، جوزيات

حما�شيل غري م�شنفة

�شوف و�شرانق دود حرير

منتجات حلوم بقرية

�شكر

)
د
ر
ف
ل
ل
ي 

مل
عا

ر 
تا

ك
ه

(
ء 

ذا
غ

ل
ل
ة 

ي
ئ
ي
ب
ل
 ا
ة
م

�س
ب
ل
ا

1.6

1.4

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0
البلدان 

املتو�سطية
تركيا فرن�سا  اإيطاليا  كرواتيا  اإ�سبانيا  اليونان  مالطا  �سلوفانياالربتغال  م�رص  األبانيا  املغرب  تون�ص  قرب�ص 



ا ال�ستهالك امل�ستدام للغذاء يف البلدان العربية168 الغذاء

واإذا انخف�صت خ�صارة الغذاء والنفايات الغذائية على امل�صتوى العاملي 
بن�شبة 50 يف املئة، ف�صوف يوفر ذلك 1350 كيلومرتاً مكعبًا �شنويًا 

.)FAO, 2012(

املتو�صط  البحر  بلدان  يف  لال�صتهالك  املائية  الب�صمة  من  املئة  يف   90 نحو 
يعود اإلى ا�صتهالك املنتجات الزراعية، وترتاوح الن�صبة بني 61.8 يف املئة يف 
.)Mekonnen and Hoekstra, 2001b( صربيا و97.7 يف املئة يف تون�ض�

الزراعية  املنتجات  ل�صتهالك  املائية  الب�صمة  العتبار  يف  اأخذنا  واإذا 
)Mekonnen and Hoekstra, 2011b(، والن�صبة املتحفظة للخ�صائر 
 ،)Gustavsson et al., 2011( والنفايات الغذائية البالغة 30 يف املئة
 WWF( وافرتا�صًا باأن كمية املياه ذاتها تهدر عند خ�صارة الغذاء اأو رميه
البحر  �صكان  قبل  من  ال�صنوية  اخل�صارة  اأن  يتبني   ،)Italia, 2013

فل�صطني(  )يف  للفرد  املياه  من  مكعبًا  مرتاً   294 بني  ترتاوح  املتو�صط 
و706 اأمتار مكعبة للفرد )يف الربتغال(.

V. ا�ستنتاجات

البحر  �صكان  من  متزايدة  اأعداد  اإطعام  لتحدي  الت�صدي  يتطلب 
مع  والتغذوي  الغذائي  الأمن  ل�صمان  جديدة  ا�صرتاتيجيات  املتو�صط 
والتنمية  ال�صكانية  الزيادة  اأثرت  وقد  الطبيعية.  املوارد  احلفاظ على 
اإنتاج  اأمناط  على  كثرياً  احل�صري  والتو�صع  والعوملة  ال�صناعية 
النظم  على  تاأثريات  مع  املتو�صط،  البحر  حو�ض  يف  وا�صتهالكه  الغذاء 
الإيكولوجية الطبيعية وعلى النظم الغذائية. ويعترب النظام الغذائي 
الإيكولوجية  النظم  ب�صكل متزايد على  احلايل غري م�صتدام، وي�صغط 

والنظم الجتماعية الب�صرية.

ويجب  م�صتدامة.  غذائية  نظمًا  للغذاء  امل�صتدام  ال�صتهالك  ي�صمل 
منخف�صة  بيئية  تاأثريات  ترتك  التي  الغذائية  للنظم  الأولوية  اإعطاء 
الدقيقة(  املغذيات  ذلك  املطلوبة )مبا يف  املغذيات  توفر كمية  يف حني 

والطاقة املطلوبة من اأجل حياة �صحية ومنط حياة م�صتدام.

الب�شمة البيئية ال�شتهالك الغذاء وتوفري الوحدات احلرارية اليومية  لـ 14 بلداً متو�شطيًا وبلدان غري متو�شطية 

خمتارة عام 2010
ال�شكل 5
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�ملحركات �لرئي�شية ل�شتعمال �ملو�رد نتيجة ��شتهالك �لغذ�ء هي �لعاد�ت 
�أما  �لإنتاج.  جهة  من  �لأر��شي  و�إنتاجية  �ل�شتهالك  جهة  من  �لغذ�ئية 
متطلبات �ملياه و�لب�شمة �لبيئية �ملرتفعة �لتي مت تقييمها يف هذ� �مللحق 
�لربوتني.  على  �لقائمة  �لنظم  تف�شل  �لتي  �لغذ�ئية  �لعاد�ت  فتدفعها 
��شتهالكًا  �أقل  هي  �لنباتات  على  �لقائمة  �لغذ�ئية  �لنظم  فاإن  وبالعك�س، 
للمو�رد من حيث ��شتعمال �ملياه �لعذبة و�لقدرة �لتجديدية، كما �أظهرت 

در��شة حالة م�شر.

وزيادة  �لغذ�ئية،  �ل�شل�شلة  �لغذ�ء يف جممل  �ملهم تخفي�س هدر  لذلك من 
و�خل�شار،  باحلبوب  �لغنية  �لغذ�ئية  �لنظم  وتف�شيل  �لغذ�ء،  كفاءة 
يجب  �ل�شبب،  ولهذ�  ��شتد�مة.  �أكرث  �ملتو�شطي  �لغذ�ئي  �لنظام  جلعل 
�لنظم  )مثل  �لغذ�ئي  ل�شلوكهم  �لبيئية  �مل�شاعفات  �لى  �مل�شتهلكني  تنبيه 
الغذائية، واالأكل املفرط، وهدر الغذاء(. وقد يخفف تخفي�ض خ�سائر الغذاء 
�ملائية  �ملو�رد  ويحرر  �لطبيعية،  �ملو�رد  على  �ل�شغط  �لغذ�ئية  و�لنفايات 
و�لأر��شي لأغر��س تنموية وحاجات جمتمعية وقطاعات �قت�شادية �أخرى.

منطقة  يف  م�شتد�م  غذ�ئي  نظام  �لى  �لتحول  يتطلب  �أخري�ً، 
و�شاملة  ومتما�شكة  متكاملة  �شيا�شات  تطوير  �ملتو�شط  �لبحر 
�مل�شتويات  جميع  على  و�لإجر�ء�ت  �ل�شيا�شات  وتتطلب  و�شمولية. 

�لغذ�ئي  �لأمن  مع  للتعاطي  �لقطاعات  بني  و�أف�شل  �أكرث  �أبحاثًا 
تقييم  خا�س  ب�شكل  �ملهم  ومن  و�حد.  وقت  يف  �لبيئية  و�ل�شتد�مة 
مع  املتو�سط  البحر  يف  الغذاء  ا�ستهالك  الأمناط  البيئية  اال�ستدامة 
على  الب�سر  ميار�سها  التي  املتعددة  ال�سغوط  احل�سبان  يف  االأخذ 
متكاملة  مقاربات  خالل  من  �لأر�س،  منظومة  عنا�شر  خمتلف 
ذلك،  �إلى  �إ�شافة  هنا.  �مل�شتعملة  �لب�شمة«  »عائلة  مقاربة  مثل 
م�شرتك  �إقليمي  حوكمة  منوذج  ��شتخد�م  �لأن�شطة  هذه  تتطلب 
على  مطلوبة  �ملن�شقة  �لإجر�ء�ت  تكون  حيث  �لفاعلني،  متعدد 
عندئذ  وميكن  و�لإقليمية(.  و�لوطنية  )�ملحلية  �مل�شتويات  جميع 
بال�شر�كات  �لرتقاء  �شمان  �ل�شليمة  �لإقليمية  �لتنظيمية  لالأطر 
�مل�شتد�م  �ل�شتهالك  لتحقيق  �لفاعلني،  �ملتعددة  �ملحلية  و�ملبادر�ت 

�لإقليمي. �مل�شتوى  على  للغذ�ء 

د. األي�ساندرو غايل، مدير برنامج البحر املتو�سط ـ ال�رشق االأو�سط و�سمال اأفريقيا يف 

الدويل  املركز  اأمني عام  د. كو�سيمو ال�سريينيوال،  العاملية؛   البيئية  الب�سمة  �سبكة 

.)CIHEAM( للدرا�سات الزراعية املتقدمة يف البحر املتو�سط

�سارك يف االإعداد: روبرتو كابون وفيليب دب�س وحميد الباليل وفران�سي�سكو 

اإيتون  ودريك  غري�سو  ومي�سيل  غرونوالد  ونيكول   )CIHEAM( بوتاليكو 

.)GFN وكات�سونوري اإيها )�سبكة الب�سمة البيئية العاملية
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مالحظة

 http://www.switchmed.eu/en/about  1.  انظر
باال�ستهالك  املتعلقة  االأن�سطة  حول  التفا�سيل  من  ملزيد 

واالإنتاج امل�ستدامني يف منطقة البحر املتو�سط.
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ح�سني �أباظة
2009. و�ضع العديد  رئي�س �ضعبة القت�ضاد والتجارة يف جنيف التابعة لربنامج الأمم املتحدة للبيئة حتى تقاعده عام 
من الربامج حول اقت�ضاديات البيئة، وله الكثري من املوؤلفات حول اأ�ضاليب التقييم البيئية املتكاملة، والتفاعل بني التجارة 
البيئية. املحرر امل�ضارك لتقرير »اأفد«  البيئية والطبيعية، وا�ضتخدام الأدوات القت�ضادية للإدارة  والبيئة، وتقييم املوارد 

حول القت�ضاد الأخ�ضر، 2011.

ر�يت�سل بان
اقت�ضاد  باحثة  �ضابقًا  عملت  بريوت.  يف  الأمريكية  اجلامعة  يف  الزراعية  العلوم  واأ�ضتاذة  الغذائي  الأمن  برنامج  مديرة 
يف وزارة اخلزانة الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وهي حتمل درجة ماج�ضتري يف الدرا�ضات الدولية من 

جامعة جونز هوبكينز.

د. نهلة حواّل
عميدة كلية العلوم الزراعية والغذائية واأ�ضتاذة التغذية الب�ضرية يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت. اخت�ضا�ضية تغذية م�ضجلة 
النظام  وتكييف  وحمدداتها  وانت�ضارها  البدانة  على  اأبحاثها  ترتكز  املتحدة.  الوليات  يف  والغذائيات  التغذية  اأكادميية  يف 

الغذائي للحد من تاأثرياتها. ن�ضرت العديد من املقالت حول البدانة يف جملت دولية. ع�ضو يف جلان خرباء دولية رفيعة.

د. وليد خليل �لزباري
من�ضق برنامج اإدارة املوارد املائية يف جامعة اخلليـج العربي يف البحرين. ح�ضل على درجة دكتوراه عام 1990 من جامعة 
املياه  بني  التلزمية  العلقة  على  البحثية  اهتماماته  وا�ضتملت  اجلوفية.  للمياه  الريا�ضية  النمذجة  يف  كـولورادو  ولية 
والطاقة والغـذاء وا�ضتعمال النمذجـة الديناميكيـة يف تخطيط واإدارة اأنظمـة املوارد املائيـة. ن�ضر اأكـرث من 90 ورقـة بحثية.

د. عبد�لكرمي �سادق*
م�ضت�ضار اقت�ضادي يف ال�ضندوق الكويتي للتنمية القت�ضادية العربية لأكرث من خم�ضة وع�ضرين عامًا، مبا يف ذلك ثماين 
�ضنوات كمدير تنفيذي لدولة الكويت يف ال�ضندوق الدويل للتنمية الزراعية )اإيفاد(، وم�ضت�ضار املدير التنفيذي يف البنك 

الدويل. له مئات الأوراق املن�ضورة. املحرر امل�ضارك لتقرير »اأفد« حول الأمن الغذائي، 2014.

د. �آن �سعب
تدّر�س  حيث  �ضوي�ضرا،  جنيف،  يف  والتنمية  الدولية  للدرا�ضات  العايل  املعهد  يف  الدويل  القانون  يف  م�ضاعدة  اأ�ضتاذة 
الدكتوراه  لأطروحة  اأبحاثها  اأجرت  وكانت  العاملية.  الغذاء  واأنظمة  والرباءات  امللكية  وحقوق  املناخ  قانون  حول  موا�ضيع 
وجامعتي ليدن وام�ضرتدام. عملت كم�ضت�ضارة يف  يف كلية لندن للقت�ضاد )LSE(، وقبلها يف كينغز كولدج، لندن، 

ال�ضيا�ضات والقانون يف وزارات الزراعة والقت�ضاد واخلارجية يف هولندا.

الكّتاب امل�شاركون

بالرتتيب �الأبجدي ح�سب �إ�سم �لعائلة



174

جنيب �سعب
معماري،  مهند�س  والتنمية«.  »البيئة  جملة  حترير  ورئي�س  ونا�ضر  )اأفد(،  والتنمية  للبيئة  العربي  املنتدى  عام  اأمني 
)يونيب(،  للبيئة  املتحدة  الأمم  برنامج  من   2003 ل�ضنة   )Global 500( اخلم�ضمئة«  »العامليون  جائزة  على  ح�ضل 

وجائزة ال�ضيخ زايد الدولية للبيئة ل�ضنة 2011.  حمرر �ضل�ضلة تقارير »اأفد« حول البيئة العربية.

د. �بر�هيم عبد�جلليل
اأ�ضتاذ كر�ضي ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان يف جامعة اخلليج العربي يف البحرين. الرئي�س التنفيذي ال�ضابق جلهاز 
�ضوؤون البيئة يف م�ضر ورئي�س جمل�س الإدارة ال�ضابق جلهاز تخطيط الطاقة امل�ضري. له نحو  70 درا�ضة يف ق�ضايا الطاقة 

والبيئة العربية. املحرر امل�ضارك لتقرير »اأفد« حول الطاقة امل�ضتدامة، 2013.

د. حممد �لع�سري*
زميل رئي�ضي يف موؤ�ض�ضة الأمم املتحدة. الرئي�س التنفيذي ال�ضابق ملرفق البيئة العاملي. مدير دائرة البيئة يف البنك الدويل 
اإدارة   جمال�س  يف  ع�ضو   .REN21 والع�ضرين  احلادي  للقرن  املتجددة  الطاقة  �ضيا�ضة  ل�ضبكة  الأ�ضبق  والرئي�س  �ضابقًا 

ال�ضندوق العاملي حلماية الطبيعة واملنتدى العربي للبيئة والتنمية ومعهد  املوارد العاملي.

د. �ألي�ساندرو غايل
تقنيًا  م�ضت�ضارًا  عمل  العاملية.  البيئية  الب�ضمة  �ضبكة  يف  اأفريقيا  و�ضمال  الأو�ضط  ال�ضرق  ـ  املتو�ضط  البحر  برنامج  مدير 

ملبادرة الب�ضمة البيئية يف الإمارات العربية املتحدة لدى جمعية الإمارات للحياة الفطرية وهيئة البيئة يف اأبوظبي.

د. ب�سام فتوح
مدير معهد اأك�ضفورد لدرا�ضات الطاقة واأ�ضتاذ يف معهد الدرا�ضات ال�ضرقية والأفريقية يف لندن. ن�ضر مقالت عن النظام 
الدويل لت�ضعري النفط، والقوة الت�ضعريية يف »اأوبك«، واأمن امدادات النفط يف ال�ضرق الأو�ضط، وديناميات اأ�ضعار النفط 
وفوارق اأ�ضعار النفط. عمل موؤخرًا كع�ضو يف جمموعة متخ�ض�ضة اأن�ضئت لتقدمي تو�ضيات الى الجتماع الوزاري الثاين 

ع�ضر ملنتدى الطاقة الدويل يف كانكون.

لور� �لكتريي
زميلة اأبحاث يف معهد اأك�ضفورد لدرا�ضات الطاقة وزميلة تدري�س يف دائرة الدرا�ضات املالية والإدارية يف معهد الدرا�ضات 
مع  الأو�ضط،  ال�ضرق  يف  والقت�ضادية  الطاقوية  ال�ضيا�ضة  على  اأبحاثها  ترتكز  لندن.  جلامعة  التابع  والأفريقية  ال�ضرقية 

اهتمام خا�س باقت�ضادات اخلليج. 

د. كو�سيمو ال�سريينيوال
اأمني عام املركز الدويل للدرا�ضات الزراعية املتقدمة يف املتو�ضط )CIHEAM( يف بار ي،  اإيطاليا. باحث يف القت�ضاد 
ديبلوما�ضية  �ضلب  يف  و�ضعه  ما  املتو�ضط،  دول  يف  والفني  العلمي  التعاون  برامج  من  كبري  عدد  يف  عمل  الزراعي، 

التنمية القليمية.

�سيبال �للّبان
م�ضاعدة اأولى للأبحاث يف كلية العلوم الزراعية والغذائية يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت. تغطي اهتمامتها البحثية 

الأمن الغذائي والتغذية املبكرة والأمرا�س املتعلقة بالغذاء.  وهي اخت�ضا�ضية تغذية مرّخ�ضة يف لبنان.

*   امل�ضت�ضاران الرئي�ضيان للتقرير.
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اللجنة امل�شرفة
من �أع�ساء جمل�س �أمناء �أفد

البيئة  ملرفق  ال�ضابق  التنفيذي  والرئي�س  املتحدة  الأمم  موؤ�ض�ضة  يف  رئي�ضي  زميل  �لع�سري،  حممد  د. 
العاملي. نائب رئي�س جمل�س اأمناء »اأفد«.

ال�ضحة  ووزير  البحرية  البيئة  حلماية  القليمية  للمنظمة  التنفيذي  الأمني  �لعو�سي،  �لرحمن  عبد  د. 
ال�ضابق يف الكويت.  رئي�س اللجنة التنفيذية لـ»اأفد«.

د. عدنان بدر�ن، رئي�س جمل�س اإدارة اجلامعة الأردنية وامل�ضت�ضار الأعلى جلامعة البرتاء. رئي�س وزراء 
الأردن ال�ضابق. رئي�س جمل�س اأمناء »اأفد«.

جنيب �سعب، نا�ضر ورئي�س حترير جملة »البيئة والتنمية« واأمني عام املنتدى العربي للبيئة والتنمية.
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امل�شاركون يف الجتماعات الت�شاورية لإعداد تقرير »اأفد« ل�شنة  2015

)بالرتتيب �الأبجدي(

للدرا�سات  الدويل  )املركز  اأبي�س  �سيبا�ستيان  الأمريكية يف بريوت(،  اأبوالن�رص )اجلامعة  يا�رص 

اأندر�سون )كوربوريت ويلبيينغ(، توما�س  اإنغريد  املتو�سط(،  البحر  املتقدمة ملنطقة  الزراعية 

اأندر�سون )املنظمة الدولية لقت�ساد املعرفة وتنمية امل�ساريع(، احلميد الباليل )املركز الدويل 

للدرا�سات الزراعية املتقدمة ملنطقة البحر املتو�سط(،   منري بوغامن )هيئة البيئة ـ اأبوظبي(، 

ع�سام  هبة  بريوت(،  يف  الأمريكية  )اجلامعة  حمادة  �سادي  )الإ�سكوا(،  بريينغريو  فيديل 

خليل )جامعة القاهرة(، انريكي دي فيالمور )مركز الأن�سطة الإقليمي لال�ستهالك والإنتاج 

�ستون  �ستيفن  المارات(،  اخلارجية،  )وزارة  الزيودي  ثاين   ،)SCP/RAC امل�ستدامني 

ال�سعودي(،  حافظ غامن  ال�سورى  الطخي�س )جمل�س  للبيئة(، علي  املتحدة  الأمم  )برنامج 

للدرا�سات  الدويل  )املركز  كابوين  روبرتو  العوملة(،  فورتوين )مر�سد  الدويل(، جوم  )البنك 

الزراعية املتقدمة ملنطقة البحر املتو�سط(، جيتانو ليوين )برنامج الأمم املتحدة للبيئة/ خطة 

عمل البحر املتو�سط(،  كو�سيمو ل�سريينيول )املركز الدويل للدرا�سات الزراعية املتقدمة ملنطقة 

البحر املتو�سط(،   ُرىل جمدلين )الإ�سكوا(، حبيب الهرب )برنامج الأمم املتحدة للبيئة/ خطة 

عمل البحر املتو�سط(،   عبد ال�سالم ولد اأحمد )منظمة  الأمم املتحدة لالأغذية والزراعة ـ فاو(. 
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الم�شطلحات المخت�شرة

 10YFP Ten Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production
AAAID Arab Authority for Agricultural Investment and Development
 ABSP Agricultural Biotechnology Support Programme

AC Air-Conditioning
 AC Alternating Current

 ACSAD Arabic Centre for the Studies of Arid Zones and Drylands
 ACU Arab Custom Union
 ADA Arriyadh Development Authority (Riyadh)

ADCO Abu Dhabi Company for Onshore Oil Operations
ADEREE The National Agency for Energy Efficiency and the Development of Renewable Energy

 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

AGDP  Agricultural Gross Domestic Product
 AGERI Agricultural Genetic Engineering Institute

AGP Arab Gas Pipeline
 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

ALMEE Lebanese Association for Energy Saving & Environment 
 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
AP Advanced Passive reactor
AP Additional Protocol
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 API Arab Planning Institute
APR Advanced Power Reactor

APRUE National Agency for the Promotion and Rationalization of Use of Energy 
 AREE Aqaba Residence Energy Efficiency

 ARWR Actual Renewable Water Resources
 ASABE American Society of Agricultural and Biological Engineers
ASDRR Arab Strategy for Disaster Risk Reduction

 ASR Aquifer Storage and Recovery
 AU African Union

 AUB American University of Beirut
AUM

 AVL

American University of Madaba (Jordan)

Automatic Vehicle Location
 AWA Arab Water Academy
 AWC Arab Water Council

 AWCUA Arab Water Countries Utilities Association
b/d Barrels per Day

 BADEA Arab Bank for Economic Development in Africa
BAU Business as Usual
Bbl Oil Barrel 

 BCH Biosafety Clearing House
Bcm Billion cubic meters

 BCWUA Branch Canal Water User Association
BDB Beyond Design Basis
 BDL Central Bank of Lebanon
 BGR German Geological Survey
 BMP Best Management Practices
 BMZ German Federal Ministry of Economic Cooperation and Development
BNEF Bloomberg New Energy Finance 
 BOD Biological Oxygen Demand
 boe Barrels of Oil Equivalent
BOO Build-Own-Operate

BOOT Build Own Operate Transfer
BOT Build Operate Transfer

BP British Petroleum
 BREEAM Building Research Establishment Environmental Assessment Method

 BRO Brackish Water Reverse Osmosis
 BRS ARZ Building Rating System

 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

 CAMP Coastal Area Management Project
 CAMRE Council of Arab Ministers Responsible for the Environment

 CAN Competent National Authority
CAPEX Capital Expenditures

 CBC Community-Based Conservation
 CBD Convention on Biological Diversity
 CBO Community-Based Organization

 CBSE Center for the Study of the Built Environment (Jordan)
CCA Climate Change Adaptation

CCGT Combined Cycle Gas Turbine
CCS Carbon Capture and Sequestration

 CCS Carbon Capture and Storage
CCS CO

2
Capture and Storage
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 CD Compact Disk
 CDM Clean Development Mechanism
 CDRs Certified Emissions Reductions

CEDARE Centre for Environment and Development for the Arab Region and Europe
 CEDRO Country Energy Efficiency and Renewable Energy Demonstration Project for the Recovery of Lebanon

 CEIT Countries with Economies in Transition
CEO Chief Executive Officer
 CEP Coefficient of Performance

 CERES Coalition for Environmentally Responsible Economics
CERs Credits
 CFA Cooperative Framework Agreement
 CFC Chloro-Fluoro-Carbon
CFL Compact Fluorescent Light

 CFL Compact Fluorescent Lamp
CGE Computable General Equilibrium

 CGIAR Consultative Group on International Agricultural Research
 CH4 Methane
 CHN Centre Hospitalier du Nord -Lebanon
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

ClHEAM International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies
CLO Compost-Like-Output

CLRTAP Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution
CM Carbon Management
CMI Community Marketing, Inc.

CMS Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals
CNA Competent National Authority

CNCA Public Agricultural Bank
CNG (CNS) Compressed Natural Gas

CO Carbon Monoxide
CO

2
 Carbon Dioxide

CO
2e/eq

CO
2
 equivalent

COD Chemical Oxygen Demand
COP Conference of the Parties
CPB Cartagena Protocol on Biosafety
CPC Calcined Petroleum Coke
CRS Center for Remote Sensing
CSA City Strategic Agenda 
CSD UN Commission on Sustainable Development

CSEM Centre Suisse d’Electronique et de Microtechnique
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
DBFO Design Build Finance Operate
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
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DFID UK Department for International Development
DHW Domestic Hot Water

DII DESERTEC Industrial Initiative
DMN Moroccan National Meteorological Office
DNE Daily News Egypt
DOE United States Department of Energy
DRM Disaster Risk Management
DRR Disaster Risk Reduction

DSIRE Database of State Incentives for Renewables & Efficiency
DTC Dubai Transport Corporation

DTCM Dubai Department for Tourism and Commerce Marketing
DTIE UNEP Division of Technology, Industry, and Economics
DTO Dublin Transportation Office

DUBAL Dubai Aluminum Company Limited
E3G Third Generation Environmentalism
EAD Environment Agency AbuDhabi
ECA Economic Commission for Africa

ECAs Energy Conversion Agreements
ECE Economic Commission for Europe
ED Electrodialysis

EDCO Electricity Distribution Company
EDF Environmental Defense Fund
EDL Electricité du Liban

EDM Al- BiaWal-Tanmia - Environment & Development magazine
EE Energy Efficiency

EEAA Egyptian Environmental Affairs Agency
EEHC Egyptian Electricity Holding Company

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

EMA Europe, the Middle East, and Africa
EMAL Emirates Aluminium Company Limited
EMAS Eco-Management and Audit Scheme

EMS Environmental Management System
ENEC Emirates Nuclear Energy Corporation
ENPI European Neighborhood and Partnership Instrument

ENSO El Niño-Southern Oscillation
EOR Enhanced Oil Recovery
EPA US Environmental Protection Agency
EPC Engineering Procurement and Construction
EPD European Patent Office

EPDRB Environmental Program for the Danube River Basin
EPI Environment Performance Index

EPSA Exploration and Production Sharing Agreement
ESAUN Department of Economic and Social Affairs
ESBM Ecosystem-Based Management

ESCOs Energy Service Companies
ESCWA United Nations Economic and Social Commission for Western Asia

ESDU  Environment and Sustainable Development Unit
ESI Environment Sustainability Index

ESMAP World Bank Energy Sector Management Assistance Program
ETM Enhanced Thematic Mapper

EU European Union
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EU ETS European Union Emission Trading System
EVI Environmental Vulnerability Index

EWRA Egyptian Water Regulatory Agency
EWS Emirates Wildlife Society
FACE Free Air Carbon Enrichment
FANR The Federal Authority for Nuclear Regulation (UAE)

FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations
FDI Foreign Direct Investment

FEMIP Facility for Euro-Mediterranean Investment and Partnership
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
FSP Food Security Program
FSU Former Soviet Union
F-T Fischer-Tropsch process

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

GAM Greater Amman Municipality 
GAPs Good Agricultural Practices
GAS Guarani Aquifer System

GATT General Agreement on Tariffs and Trade
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
GERD Gross Domestic Expenditure on Research and Development
GFEI Global Fuel Economy Initiative
GFU Global Facilitation Unit for Underutilized Species
Gha Global hectare

GHGs Greenhouse Gases
GIPB Global Partnership Initiative for Plant Breeding Capacity Building

GIS Geographical Information Systems
GIWA Global International Waters Assessment

GJ GigaJoule
GLASOD Global Assessment of Soil Degradation

GLCA Global Leadership for Climate Action
GM Genetically Modified

GME Gazoduc Maghreb Europe
GMEF Global Ministerial Environment Forum
GMO Genetically Modified Organism
GMP  Green Moroccan Plan
GNI Gross National Income

GNP Gross National Product
GPC Green petroleum Coke
GPS Global Positioning System

GPRS Green Pyramid Rating System
GRI Global Reporting Initiative
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GRID Global Resource Information Database
GSDP General Secretariat for Development planning-Qatar

GSI IISD Global Subsidies Initiative
GSLAS General Secretariat of League of Arab States

GSR Global Status Report
Gt Gigaton

GTZ German Technical Cooperation (Gesellschaft für Technische Zusamm)
GVC Civil Volunteers’ Group (Italy)
GW Gigawatt 
GW Greywater

GW
e

Gigawatt electrical
GWI Global Water Intelligence

GWP Global Warming Potential
GWP Global Water Partnership
GW

th
Gigawatt-thermal

ha Hectares
HACCP Hazardous Analysis and Critical Control Points

HDI Human Development Index
HFA Hyogo Framework for Action

HFCs Hydrofluorocarbons
HFO Heavy Fuel Oil
HIV Human Immunodeficiency Virus

HLW High Level Waste
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

IAEA International Atomic Energy Agency
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
ICLDC Imperial College London Diabetes Centre

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

IDECO Irbid District Electricity Company
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
IFA International Fertilizer Industry Association

IFAD International Fund for Agricultural Development
IFOAM International Federation of Organic Agriculture Movements

IFPRI International Food Policy Research Institute
IGCC Integrated Gasifier Combined Cycle

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
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IIP Irrigation Improvement Project
IISD International Institute for Sustainable Development
ILO International Labour Organization
ILW Intermediate Level waste
IMC Istituto Mediterraneo Di Certificazione
IMF International Monetary Fund
IMO International Maritime Organization

InWEnt Capacity Building International-Germany
IO Input-Output

IOC International Oil Companies
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

IRESEN Institut de Recherche en Energie Solaire et en Energies Nouvelles 
IRR Internal Rate Of Return

ISCC Integrated Solar Combined Cycle
ISESCO Islamic Educational, Scientific, and Cultural Organization

ISIC UN International Standard Industrial Classification
ISO International Organization for Standardization

ISWM Integrated Solid Waste Management
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)
IWMI International Water Management Institute
IWPP Independent Water And Power Producer
IWRB International Waterfowl and Wetlands Research Bureau
IWRM Integrated Water Resources Management
JAEC Jordan Atomic Energy Commission 
JBAW Jordan Business Alliance on Water

JCEDARE Joint Committee on Environment and Development in the Arab Region
JD Jordanian Dinar

JEPCO Jordan Electric Power Company
JI Joint Implementation

JMWI Jordan Ministry for Water and Irrigation
JNRC Jordan Nuclear Regulatory Commission

JVA Jordan Valley Authority
KA-CARE King Abdullah City for Atomic and Renewable Energy

KACST King Abdulaziz City for Science and Technology
KAUST King Abdullah University of Science and Technology
KEPCO Korea Electric Power Corporation
KFAED Kuwait Fund for Arab Economic Development
KFUPM King Fahd University of Petroleum and Minerals

KfW German Development Bank
KISR Kuwait Institute for Scientific Research
KSA Kingdom of Saudi Arabia
KW Kilowatt

kWh Kilowatt-hour 
LADA Land Degradation Assessment of Drylands

LAS League of Arab States
LATA Lebanese Appropriate Technology Association
LAU Lebanese American University



�مل�سطلحات �ملخت�سرة184

LBNL Lawrence Berkeley National Laboratory
LCC Life Cycle Costing

LCEC Lebanese Center for Energy Conservation
LCOE Levelized Costs of Electricity 
LDCs Least Developed Countries
LED Light-Emitted Diode

LEED Leadership in Environmental Design
LEMA Suez Lyonnaise des Eaux, Montgomery Watson and Arabtech Jardaneh

LEU Low-enriched Uranium
LGBC Lebanon Green Building Council

LLW Low Level Waste
LMBAs Land and Marine Based Activities

LMEs Large Marine Ecosystems
LMG Like Minded Group
LMO Living Modified Organism
LNG Liquefied Natural Gas

LowCVP Low Carbon Vehicle Partnership
LPG Liquefied Petroleum Gas
LRA Litani River Authority

LV Low Voltage
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
MASEN Moroccan Agency for Solar Electricity

mb/d million barrels per day
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 WWR WG Mediterranean Wastewater Reuse Working Group
MED-ENEC Energy Efficiency in the Construction Sector in the Mediterranean

MEES Middle East Economic Survey
MEMAC Marine Emergency Mutual Aid Centre

MENA Middle East and North Africa
MEPS Minimum Energy Performance Standards 

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

MJ Mega Joule
MIST Masdar Institute of Science and Technology

MMBTU One Million British Thermal Units
MMCP Making the Most of Commodities Programme

MNA Multinational Approaches 
MOQ Maersk Oil Qatar
MOU Memorandum of Understanding
MOX Mixed-Oxide
MPA Marine Protected Area

MPAP  Multi-Stakeholder Policy Formulation and Action Planning  
MSF Multi-Stage Flash
MSF  Multi-Stakeholder Forum
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MSP Mediterranean Solar Plan
MSW Municipal Solid Waste

Mt Metric tons
MT Million ton
Mt Megatons

MtCO
2

Million tons of CO
2

Mtoe Million tons of oil equivalent 
MTPY Metric Tons Per Year

MV Medium Voltage
MW Megawatt

MW
h

Megawatt-hour
MW

p
Megawatt-peak 

MWRI Ministry of Water Resources and Irrigation
MW

th
Megawatt-thermal 

N
2
O Nitrous Oxide

NAMA Nationally Appropriate Mitigation Actions
NARI National Agricultural Research Institutes

NARES  National Agricultural Research and Extension Systems
NASA National Aeronautics and Space Administration
NBC National Biosafety Committee

NBDF Nile Basin Discourse Forum
NBF National Biosafety Framework
NBI Nile Basin Initiative

NBM Nile Basin Management
NC National Communication

NCSR Lebanese National Council of Scientific Research
ND Neighborhood Development

NDW Moroccan National Drought Watch
NEA Nuclear Energy Agency

NEAP National Environmental Action Plan
NEEAP National Energy Efficiency Action Plan

NEEP National Energy Efficiency Program
NEEREA National Energy Efficiency and Renewable Energy Action (Lebanon)

NERC National Energy Research Centre
NF Nano-Filtration

NFC Nile Forecast Center
NFP National Focal Point

NGCCs Natural-Gas-Fired Combined Cycles
NGO Non-Governmental Organization
NGV Natural Gas Vehicles

NGWA Northern Governorates Water Authority (Jordan)
NIF Neighborhood Investment Facility

NMC Northern Mediterranean countries
NOAA National Oceanic and Atmospheric Administration

NOC National Oil Company
NOEC Net Oil Exporting Countries 
NOGA National Oil and Gas Authority (Bahrain)
NOIC Net Oil Importing Countries 

NORDEN Nordic Council of Ministers
NOx Nitrogen Oxides
NPK Nitrogen, Phosphates and Potash
NPP Nuclear Power Plant
NPP Net Primary Productivity

NPPA Nuclear Power Plant Authority
NPT Non-Proliferation treaty of nuclear weapons
NRC National Research Council

NREL National Renewable Energy Laboratory
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NRW Non-Revenue Water
NSAS Nubian Sandstone Aquifer System
NSR North-South Railway project
NUS Neglected and underutilized species

NWRC National Water Research Center (Egypt)
NWSAS North Western Sahara Aquifer System

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 Organization for Economic Co-operation and Development 
OFID OPEC Fund for International Development
OIES Oxford Institute for Energy Studies
OME Observatoire Méditerranéen de l’Energie 

OMW Olive Mills Wastewater
ONA Omnium Nord-Africain
ONE National Electricity Office

ONEP National Office of Potable Water
OPEC Organization of Petroleum Exporting Countries
OPEX Operational Expenditures
OSS Sahara and Sahel Observatory (Observatoire du Sahara et du Sahel)

PACD Plan of Action to Combat Desertification
PARC Pan Arab Research Centre

PC Personal Computer
PCB Polychlorinated Biphenyls

PCFPI Per Capita Food Production Index
PCFV Partnership for Clean Fuels and Vehicles
PEA Palestinian Energy and Natural Resources Authority 

PERG Global Rural Electrification Program 
PERSGA Protection of the Environment of the Red Sea and Gulf of Aden

PFCs Perfluorocarbons
PICs Pacific Island Countries
PIM Participatory Irrigation Management
PJ Peta Joule

PM Particulate Matter
PMU Program Management Unit
PNA Palestinian National Authority

PNEEI Tunisian National Program of Irrigation Water Conservation
POPs Persistent Organic Pollutants

PPA Power Purchase Agreement
PPIAF Public-Private Infrastructure Advisory Facility
PPM Parts Per Million
PPM Process and Production Methods
PPP Public-Private Partnership 
PPP Purchasing Power Parity
PPP Public-Private Partnership
PRM Persons with Reduced Mobility
PRY Potential Researcher Year

PTSs Persistent Toxic Substances
PV Photovoltaic 

PWA Palestinian Water Authority
QNFSP Qatar National Food Security Programme 

QP Qatar Petroleum
QSAS Qatar Sustainable Assessment System
R&D Research and Development

RA Risk Assessment
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RADEEMA Régie autonome de distribution de l’eau et de l’électricité de Marrakech
RBO River Basin Organization
RBP Restrictive Business Practices
RCM Regional Circulation Model

RCREEE Regional Center for Renewable Energy and Energy Efficiency 
RDF Refuse Derived Fuel

RE Renewable Energy 
REC Renewable Energy Credits

REMPEC Regional Marine Pollution Emergency Response Centre for the Mediterranean Sea
REN21 Renewable Energy Policy Network for the 21st Century 

Rep Republic
RM Risk Management
RO Reverse Osmosis

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
RSC Royal Society of Chemistry (UK)

RSCN Royal Society for the Conservation of Nature
RSGA Red Sea and Gulf of Aden
RUAF  Resource Centers Network on Urban Agriculture and Food Security
S&T Science and Technology
SAIC Science Applications International Corporation
SAP Strategic Action Program

SASO Saudi Standards, Quality and Metrology Organization
SCP Sustainable Consumption and Production
SCPI Sustainable Crop Production Intensification

SCP/RAC Regional Activity Centre for Sustainable Consumption and Production
SD Sustainable Development

SEA Strategic Environmental Assessment 
SEEC Saudi Energy Efficiency Centre

SEMC Southern and Eastern Mediterranean Countries
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
SMS Short Messaging Service
SoE State of the Environment

SONEDE Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux
SOx Sulfur Oxides
SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands
SPM Suspended Particulate Matter

SRES Special Report on Emission Scenarios
SRTM Shuttle Radar Topography Mission

SSA Sub-Saharan Africa
SSR Self-Sufficiency Ratio

SWCC Saline Water Conversion Corporation
SWH Solar Water Heating 

SWRO Seawater Reverse Osmosis
T&D Transmission and Distribution
TAC Technical Advisory Committee
TAR Third Assessment Report
Tcm Trillion cubic meters
TDM Transportation Demand Management
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TDS Total Dissolved Solids
TES Thermal Energy Storage
TFP Total Factor Productivity
TIES The International Ecotourism Society

TII Thermal Insulation Implementation
Toe Tons of Oil Equivalent

TPES Total Primary Energy Supply 
TRAFFIC Trade Records Analysis for Flora and Fauna in International Commerce

TRI Toxics Release Inventory
TRIPs Trade-Related Aspects of International Property Rights

TRMM Tropical Rainfall Measuring Mission
tU tones of Uranium

TWh Terawatt-hour 
UA Urban Agriculture

UAE United Arab Emirates
UCLA University of California at Los Angeles
UCS Union of Concerned Scientists

UF Ultrafiltration
UfM Union for the Mediterranean

UHCPV Ultra-High Concentration Photovoltaic 
UHI Urban Heat Island
UIS UNESCO Institute for Statistics
UK United Kingdom

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
UNESCO-ROSTAS UNESCO Regional Office for Science and Technology for the Arab States

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

UNISDR United Nations International Strategy for Disaster Reduction
UNWTO United Nations World Tourism Organization

UPC Abu Dhabi Urban Planning Council
UPI United Press International

USA United States of America
USAID United States Agency for International Development

USCCSP United States Climate Change Science Program
USEK Université Saint-Esprit De Kaslik

USEPA United States Environmental Protection Agency
USJ Saint Joseph University

USPTO United States Patent and Trademark Office
UV Ultraviolet (A and B)

VAT Value-Added Tax
VC Vapor Compression

VCM Volatile Combustible Matter
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VMT Vehicle Miles Traveled
VOC Volatile Organic Compound
VRS Vapor Recovery System

WACC Weighted Average Cost of Capital
WaDImena Water Demand Initiative for the Middle East and North Africa

WAJ Water Authority of Jordan
WALIR Water Law and Indigenous Rights
WANA West Asia and North Africa Region

WB West Bank
WBCSD World Business Council for Sustainable Development

WBGU German Advisory Council on Global Change
WCD World Commission on Dams

WCED World Commission on Environment and Development
WCMC UNEP World Conservation Monitoring Center

WCP World Climate Programme
WCS World Conservation Strategy
WDM Water Demand Management

WDPA World Database on Protected Areas
WEEE Waste of Electronic and Electrical Equipment
WEF World Economic Forum
WEI Water Exploitation Index

WETC Wind Energy Technology Centre
WF Water Footprint

WFN Water Footprint Network
WFP World Food Programme

WGP-AS Water Governance Program in the Arab States
WHO World Health Organization
WIPP Waste Isolation Pilot Plant
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
WUA Water User Association
WUE WUE Water Use Efficiency

WWAP World Water Assessment Program
WWC World Water Council
WWF World Wide Fund for Nature
WWF World Water Forum
WWI First World War
WWII Second World War

YASAD Yemenite Association for Sustainable Agriculture and Development
YR Year



البيئة العربية: القت�ضاد الأخ�ضر

تقرير �ملنتدى �لعربي للبيئة و�لتنمية 2011 

البيئة العربية: حتديات امل�ضتقبل

تقرير �ملنتدى �لعربي للبيئة و�لتنمية 2008 

�ضل�ضلة »البيئة العربية«

التقارير ال�ضنوية للمنتدى العربي للبيئة والتنمية )اأفد(

البيئة العربية: تغري املناخ

تقرير �ملنتدى �لعربي للبيئة و�لتنمية 2009 

البيئة العربية: املياه

تقرير �ملنتدى �لعربي للبيئة و�لتنمية 2010 

�سامل  تقرير  �لعام  �لنقا�س  قيد  يو�سع  �الأولى  للمرة 
�لعربية:  »�لبيئة  �لعربية.  �لبيئة  حول  وم�ستقل 
حتديات �مل�ستقبل« �أعده �ملنتدى �لعربي للبيئة و�لتنمية 
بالتعاون مع بع�س �أبرز �خلرب�ء �لعرب. يعر�س �لتقرير 
�ملعلومات  �أحدث  �إلى  ��ستناد�ً  �لعربية،  �لبيئة  حالة 

تقييمًا  يجري  �إذ  هذ�  من  �أبعد  يذهب  لكنه  �ملتو�فرة. 
�مل�ستد�مة،  �لتنمية  �أهد�ف  حتقيق  يف  �حلا�سل  للتقدم 
�مل�ساهمات  فعالية  متفح�سًا  �لر�هنة  �ل�سيا�سات  ويحلل 
�لعربية يف �مل�ساعي �لبيئية �لدولية. ويف �ملح�سلة، يقرتح 

�لتقرير �سيا�سات بديلة وحلواًل عملية لال�سالح.

يف  �لثاين  هو  �لعربية«  �لبلد�ن  على  �ملناخ  تغري  »�أثر 
�ملنتدى  ي�سدرها  �لتي  �ل�سنوية  �لتقارير  �سل�سلة 
�لتقرير  ت�سميم  مت  وقد  و�لتنمية.  للبيئة  �لعربي 
�الأعمال  وقطاع  للحكومات  موثوقة  معلومات  لتوفري 
�ملناخ على  �آثار تغرّي  و�الكادمييني و�جلمهور عامة حول 
�لدول �لعربية، و�ل�سبل �ملتاحة ملو�جهة �لتحدي. ويحلل 
�لعاجل  �لتحدي  مع  �لعربي  �لتعامل  م�ستوى  �لتقرير 

وهو  �ملناخية.   �لتغري�ت  �آثار  مع  �لتكّيف  تد�بري  التخاذ 
لي�سف  �لعلمية  �الأبحاث  �ليه  تو�سلت  ما  �آخر  ي�ستخدم 
�ملناخ،  تغرّي  �لطبيعية جتاه  �الأنظمة  يف  �ل�سعف  مو�طن 
و�أثر هذ� على �الن�سان. ويف حماولة للم�ساعدة يف تطوير 
�ملتاحة  �خليار�ت  �لتقرير  يبحث  منا�سبة،  �سيا�سات 
�طار  لالتفاق على  �جلارية  �ملفاو�سات  يف  �لعربية  للدول 

دويل ملا بعد بروتوكول كيوتو.

�لثالث  هو  متناق�س«  ملورد  م�ستد�مة  �إد�رة  »�ملياه: 
�ملنتدى  ي�سدرها  �لتي  �ل�سنوية  �لتقارير  �سل�سلة  يف 
تقريري  يلي  وهو  »�أفد«.  و�لتنمية  للبيئة  �لعربي 
�ملناخ  تغري  و»�أثر  �مل�ستقبل«  حتديات  �لعربية:  »�لبيئة 
 2010 تقرير  ت�سميم  مت  لقد  �لعربية«.  �لبلد�ن  على 
للمو�رد  �مل�ستد�مة  �الد�رة  حول  �لنقا�س  يف  للم�ساهمة 
�لعربي، وهو يوفر فهمًا نقديًا للمياه يف  �لعامل  �ملائية يف 
طبيعته  يف  �كادمييًا  �أو  تقنيًا  يكون  �أن  دون  من  �ملنطقة 

�ل�سيا�سات  يف  ��سالحات  يقدم  �لتقرير  ينبغي.  مما  �أكرث 
و�الد�رة لتطوير قطاع مائي م�ستد�م يف �لبلد�ن �لعربية، 
على  حتتوي  حاالت،  در��سات  على  �ل�سوء  ي�سّلط  كما 
�أن  �ملاأمول  من  �لفائدة.  لتعميم  وف�سل،  جناح  ق�س�س 
ي�ساهم تقرير »�أفد« 2010 يف فتح حو�ر حول م�ستقبل 
�ملياه ويحفز على �جر�ء ��سالحات موؤ�س�ساتية و�سواًل �لى 
�تخاذ �إجر�ء�ت فاعلة لو�سع �سيا�سات مائية م�ستد�مة يف 

�لبلد�ن �لعربية.

يف  �لر�بع  هو  متغرّي«  عربي  عامل  يف  �الأخ�سر  »�القت�ساد 
للبيئة  �لعربي  للمنتدى  �ل�سنويـة  �لتقارير  �سل�سلة 
و�لتنمية )�أفد(.  ي�ستهـدف تقرير 2011 ثمانية قطاعـات 
�قت�ساديـة حيث يتوقع �خلرب�ء »حتوالت خ�سر�ء«، وهي 
و�ملباين،  �ملدن  �لنقل،  �ل�سناعة،  �لطاقة،  �ملياه،  �لزر�عة، 

�إد�رة �لنفايات، �ل�سياحـة.

ويعر�س �لتقـرير در��سـات حالـة، مبا فيها ق�س�س جناح 
�لتجارب.  من  و�ال�ستفادة  �خلرب�ت  لتعميم  وف�سل، 
�القت�ساد  حـول  �جلـاري  �حلـو�ر  يف  �لتقريـر  ي�ساهم 
�إلى  �الأخ�سر، ويحّفز �الإ�سالحات �ملوؤ�س�ساتية �لتي توؤدي 
يف  م�ستد�مة  �قت�سادية  �سيا�سات  العتماد  �حلازم  �لعمل 

�لدول �لعربية.
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تقرير املنتدى العربي للبيئة والتنمية 2010

حترير: حممد الع�سري

جنيب �سعب

ب�سار زيتون



البيئة العربية: خيارات البقاء

تقرير �ملنتدى �لعربي للبيئة و�لتنمية 2012 

البيئة العربية: الطاقة امل�ضتدامة

تقرير �ملنتدى �لعربي للبيئة و�لتنمية 2013 

البيئة العربية: الأمن الغذائي

تقرير �ملنتدى �لعربي للبيئة و�لتنمية  2014 

�لتقارير  �سل�سلة  يف  �خلام�س  هو  �لبقاء«  »خيار�ت 
و�لتنمية  للبيئة  �لعربي  �ملنتدى  ي�سدرها  �لتي  �ل�سنوية 
�لتقرير  هذ�  يتفح�س  �لعربية.  �لبيئة  و�سع  حول  )�أفد( 
�لى  ��ستناد�ً  �لعربية،  �لبلد�ن  يف  �ال�ستد�مة  خيار�ت 
حجم �لطلب على �ملو�رد �لطبيعية مقارنة مع �المد�د�ت 

�ملتجددة �ملتو�فرة. 
�ال�ستد�مة،  لتحقيق  �ملمكنة  �مل�سار�ت  يف  �لتقرير  يبحث 
�أوكل  وقد  �لطبيعية.  �لنظم  حمدوديات  �إلى  ��ستناد�ً 
�ملنتدى �لى �سبكة �لب�سمة �لبيئية �لعاملية، �لر�ئدة يف هذ� 
�ملجال على م�ستوى �لعامل، �إعد�د �أطل�س للب�سمة �لبيئية 
�لبيانات  �أحدث  با�ستخد�م  �لعربي،  �لعامل  يف  و�ملو�رد 

ويغطي  حتليله.  عليه  يبني  �أ�سا�سًا  ليكون  �ملتاحة، 
�الأطل�س �لبلد�ن �لـ22 �الأع�ساء يف جامعة �لدول �لعربية، 
�الإقليمية  و�ملجموعات  كلها  �ملنطقة  م�ستوى  على  وذلك 

وكل بلد على حدة. 
�ليها  تو�سلت  �لتي  و�لنتائج  �الأطل�س،  �أرقام  �لى  ��ستناد�ً 
�خلرب�ء  من  جمموعة  قامت  �ل�سابقة،  �ملنتدى  تقارير 
توؤكد  �لتي  �الأرقام  �سرد  يتجاوز  م�ستفي�س،  بتحليل 
�إيجابية.  بروح  للتنمية  بديلة  م�سار�ت  ليقرتح  �لتدهور 
و�ملياه  �لغذ�ئي  �الأمن  حتديات  على  �لتحليل  يركز  و�إذ 
�لنمو  مثل  موؤثرة  �أخرى  عو�مل  �لى  يتطرق  و�لطاقة، 

ال�سكاين واأمناط االنتاج واال�ستهالك.

�لتقارير  �سل�سلة  يف  �ل�ساد�س  هو  �مل�ستد�مة«  »�لطاقة 
و�لتنمية  للبيئة  �لعربي  �ملنتدى  ي�سدرها  �لتي  �ل�سنوية 
على  �لتقرير  يوؤكد  �لعربية.  �لبيئة  و�سع  عن  )�أفد( 
م�ساهمته  تعّزز  �لطاقة،  لقطاع  فعالة  �إد�رة  �إلى  �حلاجة 
تقرير  يتوخى  �لعربية.  �ملنطقة  يف  �مل�ستد�مة  �لتنمية  يف 
�لر�هن  �لطاقة  و�سع  عن  عر�س  تقدمي    2013 »�أفد« 
ويناق�س  �لتحديات  �أبرز  يطرح  وهو  �لعربية.  �ملنطقة  يف 
�قرت�ح  �إلى  و�سواًل  �لطاقة،  ل�سيا�سات  متنوعة  خيار�ت 

م�ستقبل  �إلى  �ل�سل�س  �لتحّول  ت�سّهل  بديلة  خطو�ت 
»�أفد«  تقرير  يعالج  �أهد�فه،  ولتحقيق  للطاقة.  م�ستد�م 
2013 �ملو��سيع �لتالية: �لنفط وما بعده، �لغاز �لطبيعي 
كوقود ي�ساهم يف �لتحول �إلى طاقة �أنظف، فر�س �لطاقة 
بني  �لعالقة  �لطاقة،  كفاءة  �لنووي،  �خليار  �ملتجددة، 
م�سببات  من  �لتخفيف  خيار�ت  و�لغذ�ء،  و�ملياه  �لطاقة 
تغري �ملناخ، ��ستجابة قطاع �لطاقة خلطر �لتغري �ملناخي، 

دور �لقطاع �خلا�س يف متويل �لطاقة �مل�ستد�مة.

�ل�سنوية  �لتقارير  �سل�سلة  يف  �ل�سابع  �لغذ�ئي” هو  “�الأمن 
عن  )�أفد(  و�لتنمية  للبيئة  �لعربي  �ملنتدى  ي�سدرها  �لتي 
�إد�رة  �إلى  �حلاجة  �لتقرير  هذ�  يوؤكد  �لعربية.  �لبيئة  و�سع 
�إمكانات  تعزيز  بهدف  و�ملياه،  �لزر�عة  لقطاعي  كفاءة  �أكرث 
�الأخرية  �ل�سنو�ت  يف  �لغذ�ء  �أزمة  دفعت  �لغذ�ئي.  �الأمن 
مقرونني  �لغذ�ء،  �أ�سعار  يف  �مل�سبوق  غري  �حلاد  و�الرتفاع 
�ملنتجة  �لبلد�ن  بع�س  فر�ستها  �ل�سادر�ت  على  بقيود 
ل�سمان م�سادر غذ�ئية موثوقة  �لدعوة  �لى جتديد  للغذ�ء، 
�لعربية.  �لبلد�ن  مثل  �لغذ�ء  و�رد�ت  على  تعتمد  بلد�ن  يف 

�أي مدى ميكن للمو�رد �لزر�عية �ملتو�فرة  �إلى  و�ل�سوؤ�ل هو: 
تفي  �أن  جمتمعة  و�ملنطقة  منفردة  �لبلد�ن  م�ستوى  على 
بالطلب على �لغذ�ء يف �لعامل �لعربي؟ ما هي فر�س حتقيق 
تغري  و�أثر  �ل�سكاين  �لتز�يد  ظل  يف  �لغذ�ئي  �لذ�تي  �الكتفاء 
�لبديلة  �خليار�ت  ما هي  و�ملياه؟  �الأر��سي  مو�رد  �ملناخ على 
�ملتاحة للبلد�ن �لعربية ل�سمان �أمنها �لغذ�ئي؟  ياأمل “�أفد” 
�سيا�سات  تبني  يف  �لعربية  �لبلد�ن  �لتقرير  هذ�  ي�ساعد  �أن 
لها  ت�سمن  �الأجل،  طويلة  ��ستثمار�ت  وتخ�سي�س  �سحيحة 
�إمد�د�ت غذ�ئية م�ستد�مة تلبي �حلاجات �ملتنامية با�ستمر�ر.

www.afedonline.org
info@afedonline.org
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