
افتتاح مؤتمر المنتدى العربي للبيئة والتنمية

 دول عربية صاحبة أكبر بصمة بيئية في العالم3تقرير "أفد": 

سليمان: تعميم التقرير على المستوى الوطني في البلدان العربية

29/11/2012بيروت، 

 حذر تقرير "خيارات البقاء: البصمة البيئية في البلدان العربية" الذي أطلق فللي افتتللاح المللؤتمر السللنوي للمنتللدى العربللي للللبيئة
  تشرين الثاني (نوفمبر) في فندق فينيسيا إنتركونتيننتال في بيروت، من أن العرب يستهلكون30 و29والتنمية (أفد)، المنعقد في 

 ضعفي ما لديهم من موارد طبيعية متجددة، وأن ثلث دول عربية هي صاحبة أكبر بصللمة بيئيللة فللي العللالم. وقللد كلللف المنتللدى
 الشبكة العالمية للبصمة البيئية بإنتاج أطلس للبصمة البيئية يستقصي قيود الموارد في البلدان العربية مللن حيللث القللدرة التجديديللة

  فللي المئة78للطبيعية. ومن أبرز ما توصلت اليه دراسة المنتدى أن متوسط البصمة البيئية للفرد في البلدان العربية ارتفع بنسبة 
  في المئة، ما يعني أن البصمة البيئية القليمية الشاملة زادت أكثر مللن250، فيما ازداد عدد السكان 2008 و1961بين العامين 

  في المئة خلل هذه الفترة. وتعاني60 في المئة. وتراجع متوسط القدرة البيولوجية المتوافرة للفرد في البلدان العربية بنسبة 500
ًا فللي القللدرة البيولوجيللة، حيلث أن طلبهللا عللى الخللدمات اليكولوجيللة يتجلاوز1979المنطقة ككللل، منللذ العلام  ًا متزايللد  ، عجلز

 المدادات المحلية. ولتغطية هذه الفجوة، كان ل بد من استيراد خدمات إيكولوجية من خارج حدود المنطقة. وهذه الحالللة تفللرض
ًا مشددة على الزدهار القتصادي والرفاه البشري. قيود

 وقد سجلت قطر أعلى بصمة بيئية للفرد في العالم، تليها الكويت والمارات. ويتبين من أرقام الطلس أنه اذا علاش جميللع سللكان
  كرة أرضية. أما اذا عاشوا وفللق معللدل المقيللم فللي قطللر،1.2العالم وفق المعدل العام للمواطن العربي، ستكون هناك حاجة الى 

  كواكب لتلبية مستوى الستهلك وانبعاثات ثاني اوكسيد الكربون. في المقابل، اذا عاش العالم وفللق6.6فستكون هناك حاجة الى 
معدل الفرد في المغرب، ستكون هناك حاجة الى ثلثة أرباع الكرة الرضية فقط لتلبية حاجاتهم.

ًل بوزير البيئة ناظم الخللوري. وشلارك فيلله نحللو   500انعقد المؤتمر برعاية رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان ممث
 مندوب من جميع أنحاء العالم العربللي ودول أخللرى، مللن الحكومللات والقطللاع العللام والشللركات والجامعللات ومراكللز البحللاث

 مؤسسة إعلمية عربية وأجنبية.80والمنظمات القليمية والدولية، إضافة إلى ممثلي 

 وكان بين الحضور رئيس وزراء الردن السابق الدكتور عدنان بدران، ووزير البيئة فللي فلسللطين الللدكتور يوسللف أبللو صللفية،
 ومستشار الرئاسة المصرية لشؤون البيئة الدكتور خالد علللم الللدين، ونائبللة وزيللر خارجيللة الللدنمارك سللفيرة التحللديات العالميللة
 سوزان أولبايك، والمديرة العامة للتحاد الدولي لحماية الطبيعة جوليا لوفيفر، والمدير التنفيللذي للمنظمللة القليميللة لحمايلة الللبيئة
 البحرية الدكتور عبدالرحمن العوضي، ورئيس شبكة البصمة البيئيللة العالميللة الللدكتور مللاتيس واكرناغللل، ورئيللس نللادي روملا

الدكتور أشوك خوسل والممثل القليمي لبرنامج المم المتحدة للبيئة الدكتور إياد أبو مغلي.

 وحضرت وفود نيابية عربية ووفود مللن صللناديق التنميللة العربيللة، وعللدد كللبير مللن السللفراء والديبلوماسلليين ورجللال العمللال
 جامعة عربية.20ورؤساء الشركات والهيئات العضاء في المنتدى العربي للبيئة والتنمية. وشارك أساتذة وطلب من نحو 

سليمان: المحاسبة الخضراء في الموازنة

 نّوه رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في كلمته بمسيرة المنتدى الحافلة بالمبادرات والتقارير المهمة. ولفت اللى أن الرقلام
 الواردة في تقرير البصمة البيئية تبعث على القلق وينبغي أن تساعد في تحديد تفاصيل المسار الذي يجب أن تسلكه دول المنطقة.
 ودعا الى "تعميم هذا التقرير على المستوى الوطني في جميع البلدان العربيللة مللن خلل لقللاءات عمللل تطللال مختلللف الطللراف
 العلميللة، مللن الدارات والمؤسسللات الرسللمية والسلللطات المحليللة والقطللاع الللتربوي والكللاديمي والمجتمللع المللدني والهيئات
ًا، وتحديد التدابير التي يجب اتخاذها على الصعيد الستراتيجي بهللدف إدمللاج التوصلليات  القتصادية والعلم والمواطنين عموم
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 التي آل اليها التقرير". وأكد على ضرورة دعم البحاث في مجالت البيئة والتنمية، والمباشرة باعتملاد المحاسلبة الخضلراء فلي
إعداد الموازنات والصرف على أساسها.

  2012  صعب: أعمال المنتدى سنة 

ًا عللن أعمللال المنتللدى لسللنة    فقللد ازداد عللدد المؤسسلات2012قدم أمين عام المنتدى العربي للبيئة والتنمية نجيب صللعب تقريللر
ًا. وقدم المشللورة الفنيللة إلللى حكومللات38. وساهم المنتدى في 120العضاء في جميع الفئات إلى  ًا ودولي ًا إقليمي ًا واجتماع   تقرير

ًا لكسلر ًل جللدي ُتبر اقتراحه باعتماد ثلثة مسارات لتخفيض الكربون ح  ومنظمات عربية. وشارك في مفاوضات تغير المناخ، واع
ًل ًا متكللام ًل حول كفاءة الطاقة في أبنية المكاتب العربية وأطلق برنامجلل  الحلقة المفرغة في المفاوضات الدولية. وأنتج المنتدى دلي
 في التربية البيئية، بدأ استخدامه في مدارس سعودية ولبنانية وأردنية، وعممته وزارة التربية اللبنانية على جميللع المللدارس. كمللا
 طور المنتدى مواقلع إلكترونيلة جديللدة ووسلع وجلوده عللى شللبكات التواصللل الجتمللاعي. ووسلع التعللاون ملع وسلائل العلم

 صحيفة يومية رائدة في أنحاء العالم العربي صفحات بيئية بالشتراك مع المنتدى.12العضاء، حيث تنشر 

بدران: خطر اقتصادي وأمني

 وقال رئيس مجلس أمناء المنتدى العربي للبيئة والتنمية دولة الدكتور عدنان بدران بالمشاركين، وقال: "إن ما توصل إليه تقريللر
ًا إلللى2012أفد لسنة    هو أن المنطقة العربية تسير في عدم توازن بيللن العللرض والطلللب لمواردنللا الطبيعيللة، ممللا سلليؤدي حتملل

 انهيار اقتصادي وعبث في استقرار المنطقة وأمنها. وهذا يتطلب منا الدراسة والتحليل للوصول إلى معللادلت وحسللابات تللوازن
  أصلبحت1996 وأعلن بدران أن مجللة "اللبيئة والتنميلة" اللتي تصلدر منلذ العلام بيئي مستدام لجيلنا والجيال العربية القادمة".

ًا مجلة المنتدى. رسمي

المبارك: مبادرة البصمة البيئية للمارات

 وفي كلمة هيئة البيئة - أبوظبي، الشريك الرسمي في المؤتمر، أشارت أمين عام الهيئة رزان خليفة المبارك فللي اتصللال بالفيللديو
 من أبوظبي الى التحديات التي تواجهها المنطقة، من تغير المناخ وتلوث الهواء الى استنزاف المياه الجوفية. ومن جهود أبوظللبي
 لمواجهة هذه التحديات مبادرة البصمة البيئية لدولة المارات لقياس استهلكها من الموارد واعتمللاد السياسللات اللزمللة لتخفيللف

ًا الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والمياه والمباني الخضراء، ما يللؤدي الللى تقليللص    فللي40البصمة في جميع المجالت، خصوص
ًا مع تحقيق فوائد اقتصادية.  المئة من الطاقة المستهلكة وعشرة مليين طن من النبعاثات الكربونية سنوي

لوفيفر: حلول مستندة الى الطبيعة

 ألقت جوليا لوفيفر، المديرة العامة للتحاد الدولي لحماية الطبيعة، كلمة رئيسية حول الحلول المستندة الى الطبيعة لتعزيز التنميللة
ًا ويمكللن قيلاس نتائجهللا وتكرارهللا، بشللرط تضلافر جهلود  المستدامة في المنطقة العربية، والتي يمكن أن تكون غير مكلفللة نسللبي
 القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني. وعددت مشاريع في هذا المجال يقللوم بهللا التحللاد فللي المنطقللة العربيللة، مثللل إعللادة
 تأهيل نهر الزرقاء في الردن وأهوار العراق وواحات المغرب وغابات لبنان والشللعاب المرجانيللة فللي البحللر الحمللر والخليللج
 والبحر المتوسط، وإعداد قاعدة للموارد الوراثية في السعودية. وفي إشارة الى الربيع العربي، أكدت على أن هذه فرصللة سللانحة

لتوجيه الشباب نحو حماية البيئة من أجل حياة أفضل.

البصمة البيئية وخيارات البقاء في البلدان العربية

 تم تقديم تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية "خيارات البقاء: البصمة البيئية في البلدان العربية" في جلسة أدارها الدكتور أشوك
خوسل، رئيس نادي روما ورئيس منظمة بدائل التنمية.

 فأوضح الدكتور ماتيس واكرناغل، رئيس شبكة البصمة البيئية العالمية، أن الشبكة أجرت دراسة استقصلائية لسللتهلك المللوارد
 الطبيعية ومدى تجددها في البلدان العربية، لنتاج أطلس البصمة البيئية لبلدان المنطقة. واعتمدت في حساباتها علللى بيانللات مللن
 منظمات دولية مرموقة، مثل منظمة الغذيللة والزراعللة ووكالللة الطاقلة الدوليلة. كملا اسلتخدمت البيانللات الللتي جمعهللا المنتللدى
العربي للبيئة والتنمية في تقاريره السابقة. ودعا صانعي القرار وعامة الناس إلى إدخال المحاسبة البيئية في ممارساتهم اليومية.
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 وعرض نجيب صعب، المين العام للمنتدى والمحرر الرئيسي للتقرير، أبرز النتائج التي توصل إليهللا التقريللر. فقللال: "إذا كللان
 النمو في الناتج المحلي الجمالي هو المقياس، فقد حققت البلدان العربية نتائج جيدة خلل السلنوات الخمسلين الماضلية، إذ ارتفلع
ًا في مستوى المعيشة في عدة مناطق، إل أنه لللم يحقللق بالضللرورة  معدل دخل الفرد أربعة أضعاف. وفي حين انعكس هذا ارتفاع
ًا فلي الملوارد ًا حلاد  نوعية حياة أفضل، ول هو حّسن من فرص العيش المسلتدام فللي المسللتقبل. فقللد شللهدت الفلترة نفسلها هبوطل
 الطبيعية في المنطقة الى أقل من نصف ما كانت عليه، ورافق ذلك تدهور متسارع في الوضاع البيئية، مللا جعللل المنطقللة علللى

شفير الفلس في النظمة اليكولوجية".

الطاقة المستدامة وأنماط النتاج والستهلك

 تناولت الجلسة الولى الخيارات المتاحة للتحول إلى قطاع طاقة أكللثر اسللتدامة فلي البلللدان العربيللة، علبر تحسلين كفلاءة الطاقلة
 وزيادة حصة الطاقة المتجددة. أدار الجلسة الدكتور محمد العشري، رئيس الشبكة العالمية للطاقة المتجددة. وشارك فيها الللدكتور
 ابراهيم عبد الجليل أستاذ كرسي الشيخ زايد للبيئة في جامعة الخليج العربي، والللدكتور طلارق امطيللرة المللدير التنفيللذي للمركلز
 القليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، ومجيللد جعفللر الرئيللس التنفيللذي لنفللط الهلل، ونبيللل حبللايب الرئيللس التنفيللذي لجنللرال

إلكتريك الشرق الوسط وشمال أفريقيا.

 ونوقشت في الجلسة الثانية قضايا الغذاء والماء وأنماط النتاج والستهلك. وتم تسليط الضوء على مللا جللاء فللي تقريللر المنتللدى
 حول تزايد حجم العجز المائي والغذائي في المنطقللة، مللع التأكيللد علللى إمكانيللة سللد العجللز إذا اسللتطاع منتجللو الحبللوب العللرب
ًا. شارك فللي هللذه الجلسللة ًا إقليمي  الرئيسيون رفع كفاءة النتاج والري إلى المعدل العالمي، وأن تحقيق المن الغذائي يتطلب تعاون
 الدكتور عبدالكريم صادق كبير القتصاديين في الصندوق الكويتي للتنمية، وبشار زيتون مدير البرامج في المنتدى العربي للبيئة

والتنمية.

جلسة وزارية

 عقدت جلسة وزارية حللول خيللارات السللتدامة وسياسللات البقللاء والنمللو، أدارهللا الللدكتور عللدنان بللدران رئيللس وزراء الردن
 السابق، وشارك فيها وزير البيئة الفلسطيني الدكتور يوسف أبو صفية، ووزير الللبيئة والغابلات والتنميللة العمرانيلة فلي السللودان
 حسن عبدالقادر هلل، ومستشار الرئاسة المصرية لشؤون البيئة الدكتور خالللد عللم اللدين، والمللدير التنفيللذي للمنظملة القليميلة
 لحماية البيئة البحرية وزير الصحة الكويتي السللابق الللدكتور عبللدالرحمن العوضللي، والمللدير والممثللل القليمللي لبرنامللج المللم

المتحدة للبيئة الدكتور إياد أبو مغلي.

 ونظمت جلسة تشاورية حول مبادئ البصمة البيئية العالمية ومثال دولة المارات العربية المتحللدة، شللارك فيهللا الللدكتور مللاتيس
واكرناغل رئيس شبكة البصمة البيئية العالمية، والدكتور أليساندرو غالي مدير برنامج المتوسط، وتخللتها مناقشة عامة.

 وخصصت جلسة مميزة لطلب الجامعات، تناقش فيها جامعيون من ثمانية بلدان عربية، تحت عنللوان "قللادة المسللتقبل: الشللباب
 العربي يتحدث عن حقه في الموارد الطبيعة". وشارك في الحوار وزير البيئة في لبنان الللدكتور حسللان ديللاب، والللدكتور محمللد

مصالحة من الجامعة الردنية، والستاذ إيلي سميا من الجامعة اللبنانية الميركية.

 يبدأ اليوم الثاني من المؤتمر بحوار خاص حول مؤتمر المم المتحدة لتغيللر المنللاخ فللي الدوحللة. وتعقللد جلسللة حللول دور قطللاع
 العمال في خفض البصمة البيئية. كما يستضيف المؤتمر اجتماع الشبكة القليمية للتحاد الدولي لحماية الطبيعة. ويتم تقديم دليل

كفاءة الطاقة ودليل التربية البيئية اللذين أصدرهما المنتدى العربي للبيئة والتنمية.

وسوف تعلن توصيات المؤتمر في جلسة ختامية.

ًل من الموقع اللكتروني  www.afedonline.orgيمكن تنزيل تقرير المنتدى كام

إلى المحرر

حقائق وأرقام من تقرير البصمة البيئية في البلدان العربية
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.1961 في المئة عّما كان عام 78 هكتار عالمي للفرد، بزيادة 2.1_ متوسط البصمة البيئية في المنطقة العربية هو 

.1961 في المئة عن العام 60 هكتار عالمي للفرد، بانخفاض 0.9توافر القدرة البيولوجية في المنطقة العربية يبلغ _ 

  كككوكب1.2_ لو عاش كل البشر مثل الفرد العادي المقيم في الدول العضاء في الجامعة العربية، لكانت هناك حاجة إلى 
للوفاء احتياجات البشر من الموارد.

  كواكب لتلبية هككذا المسككتوى مككن6.6_ لو عاش جميع البشر مثل الفرد العادي المقيم في قطر، لكانت هناك حاجة إلى 
 الستهلك وانبعاثات ثاني أوكسيد الكربون. وفي المقابل، لو عاش جميع الناس مثل الفرد العادي اليمني، لحتاجت البشرية

إلى نصف كوكب الرض.

 13 هكتار عالمي للفرد)، في المتوّسط، أكثر من 11.7_ يستهلك سّكان البلد الذي سّجل أعلى بصمة بيئية للفرد، وهو قطر (
ضعف ما يستهلكه المقيمون في اليمن.

 % من البصمة البيئية. أما55_العنصر الكبر في البصمة البيئية، على الصعيد العالمي، هو البصمة الكربونية التي تشكل 
  في المئة من البصمة الجمالية، وهي كانت العنصر الوحيد الككذي ازداد،45في البلدان العربية، فتشكل البصمة الكربونية 

.1961على أساس الفرد، منذ 

  في المئة من هذه القدرة. أما في43_ العنصر الكبر في القدرة البيولوجية، على الصعيد العالمي، هو الغابات التي تشكل 
  في المئة من إجمالي القدرة البيولوجية، وقد كانت32الدول العربية، فإن الراضي الزراعية هي العنصر الكبر، إذ تشكل 

 . ورّبما كان السبب اّتباع أسككاليب1961الستخدام الوحيد للراضي الذي لم يشهد تدّنيا ملحوظا في توافره للفرد منذ العام 
الزراعة المكثفة والمبالغة في استخراج المياه الجوفية.

 بليون نسمة حول العالم في بلدان تفوق بصمتها البيئية للفرد البصمة في البلدان العربية.1.9_ يعيش 

 بليون نسمة حول العالم في بلدان تفوق قدرتها البيولوجية للفرد القدرة البيولوجية في البلدان العربية.2.7_ يعيش 

ًل من الموقع اللكتروني  www.afedonline.orgيمكن تنزيل تقرير المنتدى كام
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 لتقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية "خيارات البقاء: البصمة البيئية في البلدان العربية".الملخص التنفيذي

 اذا كان النمو في أرقام إجملالي الللدخل المحللي هللو المقيللاس، فقللد حققللت البلللدان العربيللة نتللائج جيللدة خلل السللنوات الخمسللين
ًا في مستوى المعيشة في مناطق متعددة، فهو لم  الماضية، إذ ارتفع معدل دخل الفرد أربعة أضعاف. وفي حين انعكس هذا ارتفاع
ًا فللي ًا حاد  يحقق بالضرورة نوعية حياة أفضل ول هو حّسن من فرص النمو المستدام في المستقبل. فقد شهدت الفترة نفسها هبوط
 حصة الفرد من الموارد الطبيعية، بحيث انخفضت الى أقل من نصف ما كانت عليه. ورافق هلذا تلدهور متسلارع فلي الوضلاع
 البيئية، ما جعل المنطقة على شفير الفلس في الموارد اليكولوجية. هذا ما توصل اليه التقرير السللنوي للمنتللدى العربللي للللبيئة
 والتنمية (أفد)، الذي حّذر من أن مخاطر هذا الوضع ل تنحصر بفرض قيود على النمو ونوعية الحياة في المستقبل، بل هي تهدد

فرص البقاء نفسها.

 . واليوم تبلغ مستويات استهلك البضائع والخدمات الساسية1979لقد دخلت المنطقة العربية مرحلة العجز في الموارد منذ عام 
 لستمرار الحياة ضعفي ما يمكن للنظمة الطبيعية المحلية توفيره. وترافق هذا مع ارتفاع البصمة البيئية الى الضعفين وانخفاض

المياه العذبة المتوفرة للفرد أربعة أضعاف.

 هذه هي بعض أبرز النتائج التي توصل اليها أطلس البصمة البيئية والموارد، الذي أعده باحثون من شبكة البصمة البيئية العالمية
ّلل الطلس حجم الطلب على الموارد، أي البصللمة البيئيللة، والمللدادات المتللوافرة بمقيللاس ًا للتقرير السنوي للمنتدى. يح  خصيص

"الهكتارات العالمية"، وذلك للقاء الضوء على محدودية الموارد في البلدان العربية من حيث قدرة الطبيعة على التجديد.

البصمة البيئية

 ، ارتفع مستوى البصمة البيئية للمنطقللة1961تقع معظم البلدان العربية اليوم تحت وطأة ديون إيكولوجية كبيرة. فمقارنة مع عام 
  هكتار عالمي للفرد. وقد تسبب بهذا النهيللار علاملن أساسلليان. الول هللو ارتفلاع عللدد السللكان2,1 الى 1,2 في المئة، من 78
  مرات، ما أدى الى ارتفاع عام في الستهلك. أما العامل الثاني فهو الرتفاع الحاد في كمية المللوارد الللتي يسلتهلكها الفلرد،3,5

وذلك بسبب ارتفاع معدلت الدخل والتبدل في أنماط الحياة.

ًا، ملن 60انخفض معدل الموارد الحيوية المتوافرة للفرد في البللدان العربيلة    هكتلار0,9 اللى 2,2 فلي المئة خلل خمسلين عامل
ًا الى التزايد الكبير في السكان وتدهور القللدرة النتاجيللة للنظمللة الطبيعيللة فللي  عالمي. ويمكن ارجاع هذا النخفاض الحاد أساس

المنطقة، بسبب التلوث وتدمير الموائل الطبيعية والدارة غير الملئمة للموارد.

ًا. ويحللّذر  ويتم سد العجز في الموارد الطبيعية بشكل أساسي عن طريق الستيراد واسللتنزاف المللوارد المحللدودة المتللوافرة محليلل
 تقرير "أفد" من أن هذه الستراتيجية غير قابلة للستمرار، لن الستخدام المفرط يؤدي في المدى الطويل اللى اسللتنفاد مخلزون

الموارد الطبيعية وتدهور بيئي ل يمكن تصحيحه.

 فمن جهة، يهدد العتماد المفرط على الستيراد المن القتصادي، بسبب الرتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائيللة المسللتوردة
ًا لتمويل الستيراد الى وضللع  وخطر توقف المدادات والقيود التجارية. أما الدول العربية غير المنتجة للنفط، فيؤدي تحّملها ديون

قيود على نموها القتصادي ويحّد من قدرتها على تحسين نوعية حياة مواطنيها في المستقبل.

 ومن جهة أخرى، فإن للدارة غير الملئمة للموارد انعكاسات خطيرة على الللبيئة. وقللد حللّذرت التقللارير السللنوية المتتاليللة الللتي
 أصدرها المنتدى العربي للبيئة والتنمية من أن الفراط في استغلل الموارد، وأثر التغير المنللاخي، والزيللادة السللكانية المرتفعلة،
 والنمو القتصادي والعمراني غير المنضبط، كلها تضلاعف ملن التحلديات البيئيللة اللتي تلواجه المنطقلة وتحلّد ملن القلدرة عللى
 إدارتها. وفي طليعة هللذه التحللديات نللدرة الميللاه، وتللدهور الراضلي، والدارة غيللر السللليمة للنفايللات، وتللدهور الللبيئة البحريللة
 والساحلية، وتلوث الهواء والماء. وقدرت تقارير "أفد" كلفة التللدهور اللبيئي فلي المنطقللة العربيللة بحللوالى خمسلة فلي المئة مللن

إجمالي الدخل المحلي، في حين أن ما تخصصه الميزانيات الوطنية للدارة البيئية ل يتجاوز الواحد في المئة في أي بلد.
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ًا بين البلدان العربية. فالمعدل الفردي للبصللمة البيئيللة فللي قطللر هللو ًا كبير  وتظهر البيانات الواردة في أطلس البصمة البيئية تفاوت
  هكتار عالمي للفرد)، وهللذا يتجلاوز بتسللعة أضللعاف معللدل البصللمة البيئيللة فلي المغللرب. أملا الكللويت11,7العلى في العالم (

والمارات العربية المتحدة فتقعان في المرتبتين الثانية والثالثة بين الدول صاحبة البصمة البيئية العلى في العالم.

  كللرة1,2ويتبين من أرقام الطلس أنه اذا عاش جميع سكان العالم وفق المعدل العام للمواطن العربي، ستكون هنللاك حاجللة الللى 
  كواكب لتلبية مستوى الستهلك وانبعاثللات الكربللون. فللي6,6أرضية. أما اذا عاشوا وفق معدل قطر، فستكون هناك حاجة الى 

المقابل، اذا عاش العالم وفق المعدل في المغرب، ستكون هناك حاجة الى ثلثة أرباع الكرة الرضية فقط لتلبية حاجاتهم.

ًا في أشكال أخرى، مثل كمية المياه العذبة المتوافرة للفرد، التي تللراوح بيللن  َيظهر التفاوت أيض  أمتللار مكعبللة فللي الكللويت و8و
ًا في موريتانيا، ومعدل الدخل الفردي الذي يراوح بين ما يقارب ألف دولر في السودان واليمن وأكثر مللن 3460 ًا مكعب  92 متر

ألف دولر في قطر.

ًا مقارنللة مللع المعللدل العللالمي. ويشللير تقريللر  إل أن معدل البصمة البيئية للفرد في بعض الدول العربية، مثل اليمن، منخفض جد
 "أفد" الى أنه أقل حتى مما هو مطلوب لتأمين الحد الدنى من حاجلات الغلذاء والملأوى والصلحة والنظافلة الساسلية. لهلذا فلإن
 تقليل الطلب على الموارد ل يوفر في جميع الحالت الحل الوحيد لسد العجز. فلتحسين نوعية الحياة، ل بد مللن إقامللة تللوازن فلي
 توزيع الموارد ما بين الدول والمناطق، لتحقيق عدالة في حصة الفرد من الموارد الطبيعية المتجددة. وهذا يتطلب تحسين الكفللاءة

وإدارة مبتكرة للموارد.

 ويكشف الطلس أن البصمة الكربونية شهدت النسبة العلى من الرتفاع خلل السنوات الخمسللين الماضللية، مللع نمللو اسللتهلك
 الطاقة في المنطقة العربية أكثر مما في أي منطقة أخرى في العالم. وهلذا يعكلس انتشلار الصلناعات المسلتنزفة للطاقلة والطللب
 المتزايد على الكهرباء ووسائل النقل مللن أعللداد متزايللدة مللن السللكان. وقللد تميللز اسللتهلك الطاقللة فللي المنطقللة العربيللة بالهللدر

وانخفاض معدلت الكفاءة. لهذا فإن كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة يشكلن عاملين أساسيين لتخفيف البصمة اليكولوجية.

تغيير المسار

 في ضوء الضغوط على الموارد في البلدان العربية، يركز تقرير "أفد" على تحقيق الرخاء القتصللادي مللع الحفللاظ علللى صللحة
ًا الى رأس المال  البيئة في الوقت نفسه. إنه يحاول استكشاف مستوى استهلك الموارد الكثر ملءمة للقتصادات العربية، استناد

الطبيعي المتوافر.

ًل في السياسات القتصلادية، بحيلث تأخلذ فلي العتبلار محلدوديات الملوارد الطبيعيلة المتلوافرة  معالجة هذه السئلة تتطلب تحو
ًا. وسيكون على متخذي القرار في البلدان العربية التطلع أبعد مللن أرقللام الناتللج الجمللالي المحلللي كمعيللار للداء، وتطللوير  محلي

التحليل القتصادي بإدخال معلومات حول استهلك الموارد وتوافرها وقدرة الطبيعة على تجديدها.

ًا للحكومات. غير أن على خطط النمللو القتصللادي أن تأخللذ فللي العتبللار ًا وطني ًا سيادي  صحيح أن تحديد أهداف للتنمية يعتبر حق
ًا الى الكفاءة المتدنية في أنمللاط النتللاج،  المحدوديات اليكولوجية وقدرة الطبيعة على دعم متطلبات الحياة بشكل مستدام. واستناد
على الدول العربية تحسين النتاجية القتصادية لمواردها، من خلل التعامل مع كفاءة الطاقة والمياه كهدف استراتيجي مركزي.

 وفي حين يحّذر تقرير "أفد" من التزايد في حجم العجز الغذائي، فهو يكشف أنه اذا اسللتطاع منتجللو الحبللوب العللرب الرئيسلليون
 وقف الهدر ورفع كفاءة النتاج والري الى المعدل العالمي، سيكون بإمكانهم سللد العجلز. غيلر أن تحقيلق المللن الغلذائي يتطللب
ًا، إذ ل يمكن الوصول اليه على مستوى كل دولة منفردة من دون التسبب بمضاعفات بيئية خطيرة، خاصة في مجال ًا إقليمي  تعاون

استنزاف المخزون الستراتيجي للمياه الجوفية.
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 البرامج القليمية في البحث العلمي هي مفتاح تحقيق الستدامة والنمو المتوازن للجميع. والخيار الساسي الذي ل بد مللن اتخللاذه
 هو استخدام الدخل الحالي من النفط لبناء قاعدة علمية وتكنولوجية صلبة، كاستراتيجية لضمان البقاء وضمان فللرص حيللاة جيللدة

في عصر ما بعض النفط.

ملحظات ختامية

 وفي المحصلة، نجد أن البلدان العربية تواجه تحدي تأمين ظروف حياة جيدة مستدامة لجميع سكانها، بللدل السللعي لتحقيللق النمللو
من أجل النمو نفسه، لزيادة أرقام الناتج المحلي بأي ثمن.

 وقد وجد تقرير "أفد" أنه ل يمكن لي بلد عربي الحياة ككيان منعزل. ويوفر التنوع في الموارد الطبيعية والبشللرية فللي المنطقللة
ًا وتحرير التجارة بين الدول العربية مللن القيللود، بحيللث ًا اقتصادي ًا إقليمي ًا للبقاء والتجدد. لكن هذا يتطلب تعاون ًا صلب  العربية أساس
 يشكل النتقال الحر للبضائع والرساميل والقوى العاملة عنصر قوة تستفيد منه جميع دول المنطقة. من مصلحة الدول العربيللة أن
تعمل ككيانات متكاملة، خاصة في عصر يتحول فيه العالم الى تكتلت اقتصادية وتجارية إقليمية، تقوم على المصالح المشتركة.

 ل يرمي هذا التقرير الى زرع الخوف والهلع حول العجز في الموارد، مع أن بعض استنتاجاته قد تبدو سوداوية. إنه يرمللي الللى
ًا الى رؤية لمستقبل المنطقة العربية يحفزها المل. تأكيد الحاجة إلى تغيير المسار، استناد

ُتظهر أن بعض الدول العربيللة بللدأت بالفعللل خطللوات نحللو السللتجابة للتحللديات.  وفي هذا الطار، يشير التقرير الى بوادر أمل 
ًل، التي هي صاحبة البصمة البيئية الثالثللة العلللى فللي العللالم، بللدأت مبللادرة وطنيللة رائدة لقيللاس  فالمارات العربية المتحدة، مث
 بصمتها البيئية، وذلك بهدف معالجة العجز في الموارد واعتماد سياسات فللي التنميللة المسللتدامة تقللوم علللى العلللم. ويشللكل معهللد
 مصدر للعلوم والتكنولوجيا في أبوظبي وجامعة الملك عبدا للعلوم والتكنولوجيا في جدة ومؤسسة قطر نماذج لمبادرات إقليميللة
 تدعم التنمية المتوازنة عن طريق البحلاث العلميلة فلي الطاقلة المتجلددة وإنتلاج الغلذاء وإدارة الميلاه. كملا أن مباشلرة المغلرب

ًا في العالم.2020 في المئة مع حلول سنة 40بالتحول الى الطاقة المتجددة بنسبة   تشكل أحد أكثر البرامج طموح

 إن تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية حول فرص الستدامة هو دعوة الى البلدان العربية للقيام بعمل جماعي من أجللل اعتمللاد
 رؤية اقتصادية وبيئية مستدامة. التعاون القليمي، وكفاءة الموارد، والستهلك المتوازن، تشكل خيارات البقاء للمنطقة العربيللة.
ًا، إذ ل يحتمل العرب إضاعة نصف قرن آخر من الخطب الرنانة حول "المة العربية الواحللدة ذات  المطلوب مباشرة العمل فور

الرسالة الخالدة".
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