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البيئة العربية يف � 10سنني
التقرير ال�سنوي العا�شر للمنتدى العربي للبيئة والتنمية
ات�سمت حالة البيئة يف البلدان العربية على مدى ال�سنوات الع�شر املا�ضية بالفوارق والتباينات .ويف
حني ا�ستمر الو�ضع البيئي يف التدهور يف جوانب كثرية ،فهو �أحرز تقدم ًا على بع�ض اجلبهات .وعلى
الرغم من عدم حدوث حت�سن حقيقي يف عدة بلدان ،خ�صو�ص ًا تلك التي تواجه ا�ضطرابات �سيا�سية
وعدم ا�ستقرار ،فقد قطعت بلدان �أخرى خطوات نحو التحول �إىل �أ�ساليب �أكرث ا�ستدامة ،عن طريق
و�ضع �سيا�سات مالئمة وتخ�صي�ص املزيد من املوارد املالية لال�ستثمارات يف البنى البيئية الأ�سا�سية.
انطلقت �شرارة ال�شروع يف �سيا�سات تعزز االقت�صاد الأخ�ضر وامل�ستدام من حتمية معاجلة امل�شاكل
االقت�صادية احلرجة النا�شئة� ،إىل جانب النق�ص يف املوارد الطبيعية .فعلى �سبيل املثال ،كان الإلغاء
التدريجي لدعم الأ�سعار وتخ�صي�ص ا�ستثمارات مرموقة يف جمال كفاءة الطاقة والطاقة املتجددة
مدفوعني بزيادة الطلب املحلي على الطاقة والقيود املفرو�ضة على املوازنة نتيجة النخفا�ض �أ�سعار
النفط .و�أدى النق�ص يف م�صادر املياه العذبة �أي�ض ًا �إىل تخ�صي�ص ا�ستثمارات يف كفاءة ا�ستخدام
املياه ويف م�صادر املياه غري التقليدية ،مبا يف ذلك تدوير املياه العادمة و�إعادة ا�ستخدامها .ومن �أجل
حتقيق الأمن الغذائي ،بد أ� العديد من البلدان العربية يف �إدخال ممار�سات زراعية م�ستدامة ،مبا يف
ذلك الري الأكرث كفاءة وزيادة االنتاجية .وعالوة على ذلك ،ف�إن اعتماد نهج الرتابط الذي ي�شمل املياه
والغذاء والطاقة يعترب على نحو متزايد و�سيلة حتمية لتعزيز �أوجه الت�آزر والتكامل بني �سيا�سات املياه
والغذاء والطاقة يف املنطقة� .صحيح �أنه مت بالفعل �إدخال �سيا�سات يف االجتاه ال�صحيح ،ولكنها ال تزال
يف مراحلها الأوىل ،وال يزال يتعني انتظار نتائج ملمو�سة .وهناك حاجة ما�سة �إىل االنتقال ال�سريع
من الكالم �إىل التنفيذ .ويتمثل مفتاح مثل هذه التطورات يف زيادة التن�سيق والتعاون على امل�ستوى
الإقليمي ،الذي ينبغي �أال تطغى عليه ال�صراعات ال�سيا�سية.
وقد �أظهر ا�ستطالع للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (�أفد) �أن م�شاعر اجلمهور العربي تتما�شى مع
حتليالت اخلرباء ب�أن البيئة ا�ستمرت يف التدهور على مدى ال�سنوات الع�شر املا�ضية .وعلى الرغم من
بع�ض النقاط امل�ضيئة ،وجد امل�شاركون �أن احلكومات ال تبذل ما يكفي للت�صدي للتحديات و�إدارة البيئة
ب�شكل �صحيح ،باعتبارها ركيزة �أ�سا�سية للتنمية امل�ستدامة.

الر�أي العام
ك�شف ا�ستطالع للر�أي العام �أجراه «�أفد» يف  22دولة �أن غالبية كبرية من العرب يعتقدون �أن البيئة
تدهورت يف بالدهم خالل ال�سنوات الع�شر املا�ضية .وقورنت النتائج مع ا�ستطالع مماثل �أجراه «�أفد»
فتبي �أن الذين يعتقدون �أن الو�ضع البيئي تدهور ي�شكلون ن�سبة  60يف املئة ،وهو املعدل
عام  .2006نّ
نف�سه للعام  ،2006يف حني قال  20يف املئة �إن الو�ضع حت�سن باملقارنة مع  30يف املئة عام  ،2006وقال 20
يف املئة �إنه مل يتغري ،مما يعك�س نظرة �سلبية .وتعتقد غالبية عظمى من  95يف املئة �أن بلدها ال يقوم
مبا يكفي للت�صدي للتحديات البيئية ،يف نتيجة مماثلة لال�ستطالع ال�سابق.
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�أهم التحديات البيئية وفق ًا لال�ستطالع هي النفايات ال�صلبة ،يليها �ضعف الوعي البيئي ،وتدهور املوارد
املائية ،وتغري املناخ .وهذا يتما�شى مع النتائج التي ظهرت قبل ع�شر �سنوات ،با�ستثناء تلوث الهواء الذي
�صنف �أكرب ٍ
حتد عام  2006وتراجعت �أهميته يف اال�ستطالع احلايل.
وكانت الأ�سباب الرئي�سية للتدهور البيئي يف ر�أي امل�شاركني هي �سوء �إدارة البيئة وعدم االمتثال
للت�شريعات البيئية و�ضعف امل�ؤ�س�سات البيئية وعدم كفاية الإنفاق احلكومي على البيئة ،وكل ذلك
يتما�شى مع نتائج عام .2006
وعندما �سئل امل�شاركون عن الإجراءات ال�شخ�صية التي هم على ا�ستعداد التخاذها حلماية البيئة ،قال
 73يف املئة �إنهم م�ستعدون للم�شاركة يف حمالت التوعية البيئية ،و 65يف املئة على ا�ستعداد لالمتثال
الكامل للت�شريعات البيئية .ويف ما يتعلق بالتدابري املالية� ،أبدى  45يف املئة ا�ستعدادا لدفع ال�ضرائب
احلكومية حلماية البيئة ،يف حني �أن  20يف املئة فقط هم على ا�ستعداد لدفع تربعات ل�صندوق خا�ص
بحماية البيئة.
وكان التطور يف �أراء اجلمهور وا�ضحا ب�ش�أن الق�ضايا املتعلقة بتغري املناخ يف ال�سنوات الع�شر املا�ضية،
مما يعك�س م�ستوى �أعلى من الوعي .والغالب ان �إقرار اتفاق باري�س كان حافزا على زيادة االعرتاف
بالآثار اخلطرية لتغري املناخ .فقال  93يف املئة �إن املناخ يتغري ب�سبب الأن�شطة الب�شرية ،ور�أى  90يف املئة
من امل�ستطلعني �أنه ي�شكل حتدي ًا خطري ًا لبلدانهم .وهذا ميثل زيادة بن�سبة  6يف املئة على مدى ع�شر
�سنوات .واعترب  75يف املئة �أن حكومتهم مل تفعل ما يكفي للتعامل مع تغري املناخ ،ما يتوافق مع النتائج
ال�سابقة.
قال  83يف املئة انهم يعرفون ما هي �أهداف التنمية امل�ستدامة .ويعتقد  98يف املئة �أن تغيري �أمناط
اال�ستهالك ميكن �أن ي�ؤثر على البيئة ،ويرى  95يف املئة �أن حماية البيئة ت�ساعد النمو االقت�صادي.
تظهر النتائج بو�ضوح مزيد ًا من الفهم للق�ضايا البيئية بني اجلمهور ،مبا يف ذلك ترابطها مع العوامل
االقت�صادية واالجتماعية .ورمبا نتيجة لهذا الوعي املتزايد ،ي�شري اال�ستطالع �إىل �أن اجلمهور العربي
�أ�صبح �أكرث �إ�صرار ًا على حكوماته لو�ضع خطوات ملمو�سة �أكرث نحو رعاية البيئة وحتقيق التنمية
امل�ستدامة.

ال�سيا�سات واحلوكمة
ال تزال املبادرات البيئية على ال�صعيد الإقليمي مت�شرذمة وجمز�أة وغري فعالة �إىل حد بعيد .وميكن
�أن يعزى ذلك �إىل امل�شاكل التي تعرقل التعاون ال�سليم داخل امل�ؤ�س�سات العربية الإقليمية ،والت�أخر يف
ا�ستيعاب انعكا�سات �إدراج البيئة كعن�صر ال يتجز أ� يف منظومة التنمية امل�ستدامة.
وقد حاولت جامعة الدول العربية طوال العقد املا�ضي معاجلة م�س�ألة �إدراج البيئة كدعامة للتنمية
امل�ستدامة .وكان ذلك متما�شي ًا مع التحول يف مفهوم احلوكمة على امل�ستوى العاملي ،الذي توج باعتماد
�أهداف التنمية امل�ستدامة عام  .2015تاريخي ًا ،قام جمل�س الوزراء العرب امل�س�ؤولني عن �ش�ؤون البيئة
بهذه املهمة� ،إال �أن �صالحياته كانت حمدودة جد ًا ومل ت�سمح بجذب العبني �آخرين لتطوير ال�سيا�سات
الإقليمية .وملعاجلة هذه الفجوة ،مت �إن�شاء جلنة م�شرتكة معنية بالبيئة والتنمية يف املنطقة العربية
( ،)JCEDARبهدف �ضم وزارات �أخرى �إىل جانب الوزارات املعنية بالبيئة ،خا�صة وزارات االقت�صاد
واملال والتخطيط .ومبا �أن هذه الآلية اي�ضا مل تكن فعالة مبا فيه الكفاية ،فقد �أن�شئت �إدارة جديدة
للتنمية امل�ستدامة والتعاون الدويل عام � 2016ضمن جامعة الدول العربية ،ومن املبكر احلكم على مدى
جناحها.
حتت رعاية جامعة الدول العربية وبدعم من وكاالت دولية ومنظمات املجتمع املدين املتخ�ص�صة� ،أعد
جمل�س الوزراء العرب امل�س�ؤولني عن �ش�ؤون البيئة �أوارق معلومات �أ�سا�سية للمفاو�ضات ب�ش�أن االتفاقيات
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البيئية الدولية ،وقام بدور ن�شط يف هذه املفاو�ضات ،ال�سيما يف ما يتعلق بتغري املناخ .واعتمدت جامعة
الدول العربية �إطار ًا ا�سرتاتيجي ًا �إقليمي ًا للتنمية امل�ستدامة ،بالإ�ضافة �إىل ا�سرتاتيجيات �إقليمية ب�ش�أن
املياه والزراعة وتغري املناخ وغريها .ولكن مل يكن لهذه اال�سرتاتيجيات الإقليمية ت�أثري كبري على اجلهود
الوطنية الرامية �إىل حتقيق التنمية امل�ستدامة.
على ال�صعيد الوطني ،تعززت امل�ؤ�س�سات البيئية بوجه عام ،مما �أ�سفر عن بع�ض التح�سينات يف الإدارة
البيئية ،ولكن مع قدرة حمدودة على الت�صدي الكامل للأبعاد الثالثة للتنمية امل�ستدامة .وا�ستجابة
لذلك� ،أن�ش�أت بع�ض البلدان العربية جمال�س وطنية للتنمية امل�ستدامة ،لكنها بقيت ذات �صفة
بروتوكولية ومل تظهر نتائج ملمو�سة منها بعد.
وعلى �صعيد ال�سيا�سات العامة� ،أدخلت الإدارة امل�ستدامة للموارد الطبيعية على جدول �أعمال التنمية
يف العديد من البلدان العربية .وكان التحول الرئي�سي يف ال�سيا�سة العامة هو اال�صالحات الأخرية
يف �أ�سعار الطاقة واملياه يف املنطقة ،مبا يف ذلك البلدان الرئي�سية املنتجة للنفط يف جمل�س التعاون
اخلليجي .وبالإ�ضافة �إىل �إ�صالح �سيا�سات الدعم� ،شهدت املنطقة تقدما يف اعتماد �سيا�سات للطاقة
امل�ستدامة ،مثل �أهداف وخطط عمل كفاءة الطاقة ،وبيانات الكفاءة للأجهزة وال�سيارات ،وقوانني
املباين اخل�ضراء ،و�سيا�سات الطاقة املتجددة ،مبا يف ذلك الأهداف والتغذية والتعرفة .ومع ذلك ،فمن
�أجل حتقيق الأهداف املتفق عليها عامليا ،حتتاج امل�ؤ�س�سات الإقليمية لالنتقال من الإعالنات ذات البالغة
اللفظية �إىل التنفيذ على �أر�ض الواقع ،وحتتاج البلدان العربية �إىل تعزيز �أطرها الت�شريعية وامل�ؤ�س�سية.
ومبا �أن املنطقة العربية هي من �أكرث املناطق ت�أثر ًا ب�آثار املناخ ،اقت�صادي ًا وبيئي ًا ،ف�إن التزام البلدان العربية
بعملية مواجهة تغري املناخ على ال�صعيد الدويل ،والتي بلغت ذروتها يف اتفاق باري�س ،كان وا�ضح ًا.
فقد وقع االتفاقية جميع �أع�ضاء جامعة الدول العربية البالغ عددهم  22ع�ضو ًا ،با�ستثناء �سورية ،و�صدق
عليها  15بلد ًا ،وقدم  13بلد ًا م�ساهماته الوطنية املحددة الأوىل .غري �أن النهج الإقليمي للت�صدي ملخاطر
تغري املناخ مل ينجح ،ب�سبب عدم وجود التزامات �سيا�سية بالتعاون الإقليمي.
وت�شكل املياه والغذاء والطاقة �شبكة معقدة من الروابط املتبادلة .وب�سبب ترابطها القوي ،ت�ؤثر
ال�سيا�سات ودعم الأ�سعار يف قطاع واحد ت�أثري ًا قوي ًا على القطاعني الآخرين .لذلك ،ينبغي على �صناع
ال�سيا�سات العرب �إعادة النظر يف ا�سرتاتيجياتهم وخططهم التنموية احلالية وامل�ستقبلية من خالل
عد�سة الرتابط اجلديدة .ومن �ش�أن ذلك �أن ي�ساعد على حتقيق �أقوى لأهداف التنمية امل�ستدامة واتفاق
باري�س ب�ش�أن املناخ .وتتيح اجلهود الوطنية والإقليمية يف مواجهة حتدي تغري املناخ فر�صة غري م�سبوقة
لإ�صالح م�ؤ�س�ساتي �ضروري لتعميم التفكري الرتابطي يف و�ضع ال�سيا�سات وتنفيذها.
عالوة على ذلك ،ولتحقيق العدالة االجتماعية ،ينبغي ا�ستبدال الدعم الع�شوائي ال�شامل بدعم موجه
�إىل ال�شرائح املحرومة يف املجتمع .وينبغي �أن تلبي �سيا�سات الت�سعري االحتياجات الب�شرية الأ�سا�سية،
و�أن تعزز كفاءة املوارد ،و�أن ت�سرتد كلفة تقدمي اخلدمات من دون الت�أثري على الفقراء.

االقت�صاد الأخ�ضر والتمويل
�شهد العقد املا�ضي انتقا ًال ملمو�سا للبلدان العربية نحو االقت�صاد الأخ�ضر .فمن ال�صفر تقريب ًا يف
اعتماد انظمة اقت�صاد �أخ�ضر �أو ا�سرتاتيجية م�ستدامة� ،أ�صبح هناك �أكرث من �سبعة بلدان و�ضعت
ا�سرتاتيجيات من هذا القبيل �أو �أدرجت عنا�صر االقت�صاد الأخ�ضر واال�ستدامة يف خططها .وقد ترجمت
اال�سرتاتيجيات اخل�ضراء يف جمموعة من التدابري التنظيمية واحلوافز التي �أدخلت يف هذه البلدان
لت�سهيل التحول .و�أعطى ذلك �إ�شارة قوية للقطاع اخلا�ص لزيادة اال�ستثمارات يف قطاعات االقت�صاد
الأخ�ضر �أ�ضعاف ًا ،وخا�صة الطاقة املتجددة ،وهو �أمر وا�ضح يف املغرب والأردن والإمارات ،حيث مت
ا�ستثمار الباليني يف مزارع الطاقة ال�شم�سية وطاقة الرياح .وينفذ املغرب خطة لتوليد �أكرث من ن�صف
كهربائه من املوارد املتجددة بحلول �سنة .2030
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�أدى هذا التحول �إىل زيادة الوعي واالعرتاف باملكا�سب االقت�صادية واالجتماعية والبيئية احلقيقية
الناجمة عن االنتقال �إىل اقت�صاد �أخ�ضر وم�ستدام .وينعك�س ذلك يف زيادة فر�ص العمل التي تخلقها
اال�ستثمارات اخل�ضراء ،والكفاءة يف ا�ستخدام املوارد الطبيعية والقدرة التناف�سية والو�صول �إىل
الأ�سواق .وميكن تنويع االقت�صاد وتن�شيطه من خالل خلق �أن�شطة وفر�ص جديدة مثل :الطاقة
املتجددة ،م�صادر املياه املتجددة اجلديدة من خالل معاجلة مياه ال�صرف و�إعادة ا�ستخدام املياه املعاجلة
وحتلية املياه ،الزراعة امل�ستدامة والع�ضوية ،املنتجات ال�صناعية اخل�ضراء ،املجتمعات امل�ستدامة،
املباين اخل�ضراء ،نظام النقل العام الأخ�ضر ،ال�سياحة البيئية ،جنب ًا �إىل جنب مع النظم املتكاملة لإدارة
النفايات ال�صلبة التي ميكنها توليد الطاقة و�إنتاج ال�سماد الع�ضوي و�إعادة ا�ستخدام املواد.
وقد �أدرجت م�صر واملغرب وقطر والإمارات بالفعل قوانني املباين اخل�ضراء يف جمتمعات ح�ضرية
و�ساحلية جديدة ،مثل مدينة جاللة ومدينة العلمني اجلديدة يف م�صر ومدينة م�صدر يف �أبوظبي
ومدينة حممد ال�ساد�س اخل�ضراء يف املغرب .وقد اعتمدت بع�ض ا�سرتاتيجيات ال�سيا�سة العامة ،مثل
ر�ؤية ال�سعودية  ،2030نوع ًا من املحا�سبة للر�أ�سمال الطبيعي ،بو�ضع قيمة �سارية للموارد الطبيعية.
وتعطي ر�ؤية ال�سعودية  2030مثا ًال على حتول جذري ،مقارنة باملحاوالت ال�سابقة الأقل جر�أة للإ�صالح.
و�أدت الإجراءات املالية التي اتخذتها امل�صارف املركزية يف لبنان والإمارات والأردن �إىل زيادة حادة يف
عدد وقيمة القرو�ض التجارية التي تقدمها امل�صارف للم�شاريع ال�صديقة للبيئة .وهي ت�شمل امل�شاريع
الكبرية التي ينفذها القطاع اخلا�ص ،بالإ�ضافة �إىل املن�ش�آت املنزلية التي تعزز الكفاءة ،وال �سيما
يف جمال الطاقة ال�شم�سية واملتجددة ب�شكل عام .واطلق الأردن �سنة � 2017سل�سلة م�شاريع تعتمد
االقت�صاد الأخ�ضر.
و �أعطى اعتماد �أهداف التنمية امل�ستدامة عام  2015زخم ًا جديد ًا للبلدان يف جميع �أنحاء العامل ،مبا يف
ذلك املنطقة العربية ،لتكثيف اجلهود الرامية �إىل و�ضع ا�سرتاتيجيات و�سيا�سات م�ستدامة وخ�ضراء
لتحقيق هذه الأهداف.
ويف حني ازداد حجم املوارد املالية املوجهة لتمويل اال�ستثمارات اخل�ضراء يف املنطقة العربية ،لكنه بقي
�أقل من املطلوب .لكن من املتوقع �أن توجه ح�صة متزايدة من �إجمايل اال�ستثمارات �إىل م�شاريع التنمية
اخل�ضراء وامل�ستدامة يف ال�سنوات املقبلة .و�أحد امل�ؤ�شرات على االجتاه اجلديد هو �أن متويل عمليات
التنمية ،خا�صة للبنى التحتية ،من امل�ؤ�س�سات الإمنائية الوطنية والإقليمية العربية خالل الفرتة -2006
 2016بلغ  51بليون دوالر �أمريكي� ،أي نحو  57يف املئة من �إجمايل التمويل الرتاكمي ( 90بليون دوالر
�أمريكي) على مدى فرتة الأربعني �سنة منذ عام .1975
يتعي على الدول العربية تخ�صي�ص مبلغ �إ�ضايف ال
ومع ذلك ،فهناك حاجة �إىل ما يتجاوز هذا بكثري� ،إذ نّ
يقل عن  57بليون دوالر �سنوي ًا من م�صادر حملية وخارجية لدعم تنفيذ �أهداف التنمية امل�ستدامة .وال
يتوفر الآن �سوى جزء �صغري من هذا املبلغ.

املياه
تتفاقم ندرة املياه يف املنطقة العربية ،ب�سبب حمدودية موارد املياه العذبة املتجددة وتدهور اجلودة
من جهة ،والنمو ال�سكاين ونق�ص الأموال لتمويل البنية التحتية للمياه من جهة �أخرى .وعالوة على
ذلك ،ازدادت ندرة املياه يف املنطقة ب�سبب تكاثر دورات اجلفاف وزيادة حدتها ومدتها .وخالل ال�سنوات
الع�شر املا�ضية ،انخف�ض متو�سط ن�صيب الفرد من املياه العذبة يف  22بلد ًا عربي ًا من نحو  990مرت مكعب
يف ال�سنة �إىل �أقل من �( 800أي نحو ع�شر املتو�سط العاملي) .و�إذا ا�ستُثنيت موريتانيا والعراق وال�سودان
ولبنان من املجموع ،ف�إن معدل متو�سط ن�صيب الفرد من املياه العذبة ينخف�ض �إىل �أقل من  500مرت
مكعب .ويف حني يبلغ ن�صيب الفرد من املياه املتاحة يف ت�سعة بلدان �أقل من  200مرت مكعب حالي ًا ،تقع
 13دولة عربية بني  19دولة هي الأكرث ندرة باملياه يف العامل .وهذا يعني �أن نحو  40يف املئة من ال�سكان
العرب يعي�شون بالفعل يف ظروف من الفقر املائي املطلق.
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وتعتمد معظم البلدان العربية اعتماد ًا كبري ًا على موارد املياه اجلوفية لتلبية مطالبها املتزايدة ،وال
�سيما للري واال�ستخدام املنزيل .ويف الوقت احلا�ضر ،تعاين جميع موارد املياه اجلوفية املتجددة يف
املنطقة من انخفا�ض م�ستوى املياه وتدهور اجلودة ،يف حني تعاين �أحوا�ض املياه اجلوفية غري املتجددة
من ن�ضوب �سريع .وال تزال حتلية املياه ت�شكل م�صدر ًا رئي�سي ًا للمياه يف املنطقة العربية ،ال�سيما يف
البلدان الغنية بالنفط ،التي تعترب املنتج الأكرب للمياه املحالة يف العامل .ومع ذلك ،ال تزال تكنولوجيا
التحلية ومعداتها م�ستوردة ،مع قيمة م�ضافة حمدودة القت�صادات الدول العربية.
وما زالت �إعادة ا�ستخدام مياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة حمدودة عموم ًا يف جميع �أنحاء املنطقة ،على
الرغم من ظروف ال�شح والأحجام الكبرية ن�سبي ًا ملياه ال�صرف املتولدة ،التي متثل فر�ص ًا كبرية �ضائعة.
ويف حني تتم معاجلة  60يف املئة من مياه ال�صرف ال�صحي ،يتم ت�صريف �أكرث من ن�صف املياه املعاجلة
وال يعاد ا�ستخدامها .وقد �أدى ت�صريف مياه املجارير يف البحر ،حتى بعد معاجلتها� ،إىل م�شاكل كربى
يف البيئة البحرية ،تتجاوز التلوث البكتريي والكيميائي اىل ارتفاع ن�سبة املغذيات الع�ضوية ،كما يح�صل
دوريا يف الكويت .ويف ال�سنوات الع�شر املا�ضية ،ميكن مالحظة اجتاه وا�ضح للتناف�س على ا�ستخدام
املياه بني خمتلف القطاعات يف املنطقة ،حيث حتولت الن�سب املئوية الإجمالية من اال�ستخدام يف
القطاع الزراعي �إىل القطاعني البلدي وال�صناعي ،مما يعك�س اجتاهات التح�ضر والت�صنيع ال�سريعة يف
املنطقة ،والتي من املتوقع �أن ت�ستمر يف امل�ستقبل.
وخالل ال�سنوات الع�شر املا�ضية ،ارتفعت ن�سبة ال�سكان العرب الذين يح�صلون على مياه ال�شرب امل�أمونة
من  85يف املئة �إىل  90يف املئة ،وهي بذلك تقرتب من املتو�سط العاملي .وقد حتقق ذلك يف معظم �أنحاء
املنطقة ،با�ستثناء امل�شرق حيث تدهورت ن�سبة ال�سكان الذين يح�صلون على مياه ال�شرب امل�أمونة خالل
هذه الفرتة� ،إذ انخف�ضت من  94يف املئة �إىل  88يف املئة .وتعزى التحديات يف هذه البلدان �أ�سا�س ًا �إىل
االحتالل الع�سكري وال�صراعات الأهلية وعدم كفاية اال�ستثمارات .وقد ازداد الو�صول �إىل مرافق
ال�صرف ال�صحي املح�سنة زيادة كبرية يف ال�سنوات الع�شر املا�ضية ،حيث و�صل �إىل  85يف املئة من
ال�سكان.
ومبا �أن �إدارة جانب العر�ض و�صلت �إىل حدودها الفنية واملالية ،فقد بد�أت عدة دول عربية حتو ًال �أكرث
فعالية يف �سيا�ساتها املائية لإدارة الطلب على املوارد وحفظها ،مع ا�ستخدام الأدوات االقت�صادية ب�شكل
متزايد لتحقيق هذا التحول .وقد مت �إ�صالح �سيا�سات دعم املياه يف العديد من البلدان ،وهي خطوة من
املتوقع �أن تعزز كفاءة ا�ستخدام املياه وا�سرتداد التكاليف.
و�شهدت ال�سنوات الع�شر املا�ضية بع�ض املبادرات على امل�ستوى الإقليمي واملناطقي .فقد ت�أ�س�س املجل�س
الوزاري العربي للمياه عام  2008يف جامعة الدول العربية ،و�أ�صدر عام  2010ا�سرتاتيجية الأمن املائي يف
املنطقة العربية  .2030-2010وعلى م�ستوى املناطق ،مت عام � 2016أطالق اال�سرتاتيجية املوحدة للمياه
يف دول جمل�س التعاون اخلليجي  .2035-2016وميثل تطوير كلتا اال�سرتاتيجيتني معلم ًا رئي�سي ًا يف
مواجهة ندرة املياه يف البلدان العربية القاحلة .لكن النجاح يحتاج �إىل تنفيذ �سريع وم�ستويات �أعلى من
التعاون الإقليمي ،ما زالت �ضعيفة حتى الآن.

الأمن الغذائي
ال ميكن �أن تنجح الزراعة و�إنتاج الأغذية من دون بيئة �صحية ومناخ مالئم .وقد تدهور الأمن الغذائي يف
العديد من البلدان العربية على مدى ال�سنوات الع�شر املا�ضية ،على الرغم من بع�ض التقدم يف جماالت
�أخرى .وظلت املنطقة العربية ت�شكل �أكرب منطقة عجز غذائي يف العامل ،مع وجود فجوة غذائية متزايدة
بني الإنتاج واال�ستهالك املحليني .ومن حيث القيمة النقدية ،ازداد �إجمايل الفجوة الغذائية العربية
ب�شكل كبري من  18بليون دوالر عام � 2005إىل نحو  29بليون دوالر عام  2010و 34بليون دوالر عام .2014
ويعزى هذا االزدياد �إىل عدة عوامل وتطورات مرتابطة يف العامل العربي� ،أهمها النمو ال�سكاين املرتفع
( 2.3يف املئة �سنوي ًا مقابل متو�سط يبلغ  1.9يف املئة يف البلدان النامية) ،وانخفا�ض الإنتاجية الزراعية
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ب�سبب �ضعف اال�ستثمار يف العلم والتكنولوجيا والتنمية الزراعية ،وزيادة تدهور املوارد الطبيعية،
وت�أثريات تغري املناخ ،وال�سيما انخفا�ض هطول الأمطار ،وازدياد تواتر موجات اجلفاف ،وارتفاع درجات
احلرارة وموا�سم الزراعة الأق�صر ،وت�سرب مياه البحر ،وارتفاع ن�سبة هدر الأغذية �إىل نحو  35يف املئة،
وانت�شار اال�ضطرابات ال�سيا�سية وال�صراع الأهلي على نطاق وا�سع يف العديد من البلدان العربية خالل
ال�سنوات ال�ست املا�ضية ،وما نتج عن ذلك من هجرة الريف �إىل املدن والهجرة �إىل اخلارج .وب�سبب
احلرب الأهلية يف �سورية ،على �سبيل املثال ،تقدر الكلفة املالية االجمالية للأ�ضرار واخل�سائر يف القطاع
الزراعي خالل الفرتة  2016-2011ب�أكرث من  1.6بليون دوالر �أمريكي.
تدهورت كمية ونوعية موارد املياه ال�سطحية واجلوفية على حد �سواء ب�سبب تغري املناخ و�ضعف �إدارة
املياه ،مبا يف ذلك اال�ستخدام غري امل�ستدام .وقد �ساهمت امللوحة يف تفاقم تدهور الأرا�ضي والت�صحر
يف مناطق �شا�سعة من العامل العربي .وبا�ستثناء ُعمان والأردن ،ا�ستثمرت البلدان العربية �أقل من
واحد يف املئة من ناجتها املحلي االجمايل يف جمال البحث والتطوير الزراعيني .وعلى الرغم من
ارتفاع �إمكانات النمو الزراعي يف اجلزائر وال�سودان ،يعاين هذان البلدان من نق�ص �شديد يف البحث
والتطوير ،حيث ينفق كل منهما  0.2يف املئة فقط من ناجته املحلي الإجمايل على البحوث الزراعية،
وهذا �أمر غري كاف نظر ًا لأهمية الزراعة يف �أمنهما الغذائي الوطني ومنوهما االقت�صادي.
ويف حني �أخذ املعهد الدويل لبحوث ال�سيا�سات الغذائية ( )IFPRIيف اعتباره اخلطر العام احلايل
للأمن الغذائي ،فقد �صنف البلدان العربية على �أ�سا�س التنمية االقت�صادية واالجتماعية .ويف هذا
ال�صدد ،يتم تقييم الت�صنيف تبع ًا مل�ؤ�شرين رئي�سيني :و�ضع االقت�صاد الكلي للميزان التجاري وم�ستوى
احلالة املعي�شية الغذائية وال�صحية للأ�سر ال�صغرية كمقيا�سني النعدام الأمن الغذائي .وي�ستند ت�صنيف
�آخر ا�ست�شرايف مهم �إىل املوارد الطبيعية والإمكانات الزراعية للبلدان العربية لتعزيز الأمن الغذائي.
وت�شمل البلدان العربية ذات الإمكانات الزراعية العالية اجلزائر وم�صر والعراق واملغرب وال�سودان
و�سورية� .أما البلدان ذات القدرات املتو�سطة فهي موريتانيا وال�سعودية وتون�س واليمن .وت�شمل البلدان
املحدودة الإمكانات الأردن ولبنان وليبيا ،يف حني تقع البحرين والكويت وعمان وقطر والإمارات يف
فئة الإمكانات املنخف�ضة للغاية.
وتعترب الإنتاجية الزراعية احلالية يف جميع البلدان العربية �أقل كثري ًا من �إمكاناتها ،وحتى �أقل من
متو�سط البلدان النامية على ال�صعيد العاملي .وبالتايل ،من ال�ضروري �أن ت�ستفيد البلدان العربية
من �إمكاناتها الزراعية الكاملة ل�سد الفجوات يف الغالل وتعزيز التعاون االقليمي ا�ستناد ًا �إىل مزاياها
الن�سبية لتعزيز الأمن الغذائي .و�سي�ؤدي ذلك �إىل �سد الفجوة املتزايدة بني �إنتاج الأغذية املحلية
واال�ستهالك للحد من ارتفاع الواردات الغذائية وتعزيز الأمن الغذائي ،مع تعزيز التعاون اجلماعي
الإقليمي.

الطاقة
فر�ض االرتفاع ال�سريع يف الطلب املحلي على الطاقة يف املنطقة العربية تغيريات يف �سيا�ستها التقليدية يف
جمال الطاقة ،خا�صة ما يرتبط بالت�سعري ومعايري الكفاءة .ويف عام � ،2014شكلت املنطقة العربية  5يف املئة
من �إجمايل �إمدادات الطاقة الأولية يف العامل ،و 7.8يف املئة من انبعاثات ثاين �أوك�سيد الكربون .وقد �أدى
هذا النمط �إىل ت�صنيف بع�ض دول اخلليج بني �أعلى دول العامل املنتجة لإنبعاث ثاين �أوك�سيد الكربون.
االجتاهات احلالية ال�ستخدام الطاقة ت�ضع االقت�صادات العربية �ضمن �أقل البلدان كفاءة على ال�صعيد
العاملي .ويبلغ متو�سط اخل�سائر يف توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها  19.4يف املئة� ،أي �أكرث من �ضعفي
املعدل العاملي .وبلغ النمو يف ا�ستهالك الطاقة  8يف املئة� ،أي �ضعفي معدل النمو االقت�صادي .ولذلك،
ف�إن كفاءة الطاقة تتيح فر�صة كبرية لتحقيق وفورات يف الطاقة يف البلدان العربية.
على مدى عقود ،لعب قطاع الطاقة دور ًا حا�سم ًا يف تنمية املنطقة العربية ،حيث �شكل النفط والغاز
�أكرث من  25يف املئة من �إجمايل الناجت املحلي العربي ،وحقق �أكرث من  70يف املئة من �إجمايل الإيرادات
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احلكومية .ويهيمن الوقود الأحفوري على مزيج الطاقة املحلية ،حيث ميثل النفط والغاز الطبيعي
نحو  95يف املئة من احتياجات املنطقة من الطاقة .ومع ذلك ،ف�إن �أكرث من  50مليون عربي ال يح�صلون
على خدمات الطاقة احلديثة.
وتعترب جميع البلدان العربية غري حم�صنة ب�سبب االعتماد املفرط على النفط ،وقد �شرعت يف برامج
لتنويع االقت�صاد .ف�أطلقت اململكة العربية ال�سعودية «ر�ؤية  »2030التي تهدف �إىل زيادة الإيرادات غري
النفطية مبقدار �ستة �أ�ضعاف لت�صل �إىل  266بليون دوالر �أمريكي بحلول �سنة � ،2030إىل جانب خطط
جريئة لتح�سني �إدارة املوارد الطبيعية و�إلغاء الدعم تدريجي ًا وتعزيز كفاءة ا�ستخدام الطاقة .ومت �إقرار
خطط رئي�سية لإ�صالح دعم الطاقة يف ثمانية بلدان عربية.
وعلى الرغم من �أن العديد من الدول العربية قطعت خطوات ملحوظة نحو تعزيز الطاقة املتجددة ،ف�إن
م�ساهمتها يف مزيج الطاقة تبقى هام�شية ،حيث تبلغ نحو  3.5يف املئة .ومع ذلك تعترب توقعات طاقة
الرياح والطاقة ال�شم�سية يف املنطقة العربية �إيجابية يف الغالب ،ب�شرط ا�ستمرار املزيد من �سيا�سات
الإ�صالح لتحفيز اال�ستثمار يف م�صادر جديدة للطاقة .وتوقعت الوكالة الدولية للطاقة �أن يت�ضاعف
حجم الطاقة املتجددة يف منطقة ال�شرق الأو�سط بني  2013و .2020ومن املتوقع �أن حت�صل معظم
التطورات الكربى يف ال�سعودية ،التي �أعلنت عن خطط لإنتاج  9.5جيغاواط من الكهرباء املتجددة
بحلول �سنة  2023و 54جيغاواط بحلول �سنة .2040
ويربز هدف املغرب للطاقة النظيفة البالغ  52يف املئة بحلول �سنة  2030باعتباره الأكرث طموح ًا يف املنطقة
العربية .وقد �أعلنت  12دولة عربية عن �أهداف للطاقة املتجددة ،بينها الإمارات والأردن واجلزائر وم�صر
وال�سعودية وتون�س ،التي حددت �أهداف ًا طموحة تتجاوز  20يف املئة .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،اعتمدت عدة
بلدان �أنواع ًا خمتلفة من تدابري ال�سيا�سة العامة لتعزيز كفاءة ا�ستخدام الطاقة.
ومن املتوقع �أن ي�ؤدي اكت�شاف احتياطات الغاز الكبرية يف �شرق البحر املتو�سط �إىل تعزيز اقت�صادات
البلدان املعنية ،وتوفري م�صدر للطاقة االحفورية الأقل تلويث ًا ،كج�سر نحو مزيد من امل�صادر املتجددة
النظيفة .بيد �أن على �صناعة الطاقة اعتماد قواعد �صارمة ت�أخذ يف االعتبار الطبيعة اله�شة لهذا البحر
�شبه املقفل.
الطلب ال�سريع على الطاقة يف املنطقة العربية ،مقرون ًا ب�آفاق حتول ال�شرق الأو�سط �إىل مركز اقت�صادي
عاملي بحلول �سنة � 2030إىل جانب منطقة �آ�سيا واملحيط الهادئ ،يتطلب تنويع م�صادر الطاقة من �أجل
االنتقال �إىل قطاع طاقة �أكرث ا�ستدامة .لكن هذا ال يربر اال�ستخدام الع�شوائي لنموذج «مزيج الطاقة»
كذريعة لإدخال �أنواع �إ�ضافية من الوقود �ضارة بيئي ًا مثل الفحم� ،أو الطاقة النووية كم�صدر �آخر حتاول
بع�ض الدول العربية �إدخاله حتت عنوان مزيج الطاقة .وكالهما بحاجة �إىل �أن يدر�سا بدقة لتقييم
الفوائد واملخاطر احلقيقية ،فيما االجتاه العاملي الطاغي هو نحو التخل�ص التدريجي من حمطات الفحم
وحمطات الطاقة النووية القائمة وعدم �إن�شاء حمطات جديدة.
يتطلب حتقيق هدف الطاقة امل�ستدامة ف�صل النمو االقت�صادي عن ا�ستخدام املوارد من خالل اال�ستخدام
الفعال ،وتخفيف الكربون من مزيج الطاقة للحد من الب�صمة الكربونية ،والق�ضاء على فقر الطاقة
لتحقيق العدالة االجتماعية و�إزالة التفاوت يف م�ؤ�شرات الطاقة واالقت�صاد.

جودة الهواء
تدهورت نوعية الهواء يف البلدان العربية على مدى العقود القليلة املا�ضية .وت�ضاعفت تقريب ًا انبعاثات
ثاين �أوك�سيد الكربون .وكانت التغريات يف قطاع الطاقة مدفوعة با�سرتاتيجيات نفذت بنجاح يف
العديد من بلدان املنطقة لتح�سني الو�صول �إىل الطاقة ،مما �أدى �إىل حرق املزيد من الوقود الأحفوري
يف حمطات الطاقة احلرارية لتلبية الزيادة يف الطلب على الطاقة .وقد ارتفع ا�ستهالك الكهرباء بن�سبة
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مليون طن عام  .2006وازدادت االنبعاثات الناجمة عن قطاع النقل ب�سبب النمو الكبري يف القطاع يف
غياب �أي تدابري تخفيف فعالة ،و�ضعف و�سائل النقل العام يف معظم البلدان.
ووفق درا�سة �أجريت يف مدن كربى يف املنطقة ،فقد �أدت اال�ضطرابات يف بع�ض البلدان �إىل
انخفا�ض االنبعاثات .ويف حني قد يكون هذا �صحيح ًا بالن�سبة لبع�ض الغازات نتيجة تباط ؤ�
ال�صناعات والنقل ال�شخ�صي ،ولكن الغبار وامللوثات الأخرى الناجمة عن ال�صراعات امل�سلحة ازدادت
ب�شكل وا�ضح.
واعتربت منظمة ال�صحة العاملية �أن املنطقة العربية من بني �أ�سو�أ املناطق �أداء يف نوعية الهواء .وكثري ًا
ما جتاوزت امل�ستويات امل�سجلة لتلوث الهواء � 5إىل � 10أ�ضعاف احلدود الق�صوى املحددة من املنظمة،
بينما العديد من املدن العربية تقع بني �أكرث  20مدينة تلوث ًا يف العامل .وت�شمل االنبعاثات املفرطة
�أول �أوك�سيد الكربون الناجت عن قطاع النقل و�أكا�سيد الكربيت و�أكا�سيد النيرتوجني ،مما ي�ؤدي �إىل
ت�شكيل الأمطار احلم�ضية والأوزون واملركبات الع�ضوية املتطايرة .وقد مت احلد من حمتوى الكربيت
يف وقود الديزل يف معظم البلدان العربية من خالل ت�شديد املعايري ،مما �أدى �إىل انخفا�ض من
م�ستويات عالية ت�صل �إىل  1000جزء يف املليون �إىل نحو  50جزء ًا يف املليون .كما حتقق التحول �إىل
البنزين اخلايل من الر�صا�ص عن طريق تطبيق فروق يف الأ�سعار ،تالها حظر كامل على ا�ستخدام
الوقود املحتوي على الر�صا�ص .وت�شمل تدابري التخفيف التي ميكن تنفيذها لزيادة خف�ض االنبعاثات
من قطاع الطاقة تعزيز نوعية الوقود وتعميم التكنولوجيات املتجددة والأجهزة ذات الكفاءة يف
ا�ستخدام الطاقة .وتقوم معظم البلدان العربية بتطوير �سوق قابلة لال�ستمرار ال�ستثمارات الطاقة
املتجددة .فبني عامي  2012و� ،2015شهد �إجمايل الطاقة املتجددة املركبة زيادة بن�سبة  150يف املئة،
فتجاوزت  3جيغاواط با�ستثناء الطاقة الكهرمائية ،مقارنة ب  1.2جيغاواط عام .2012
وتقع معظم ا�سرتاتيجيات النقل امل�ستدامة يف واحدة من ثالث فئات هي :تعزيز تكنولوجيا املركبات/
الوقود ،وحت�سني الطرق/املركبات ،و�إدارة الطلب .وال يزال يتعني تنفيذ نظام ر�سمي للنقل اجلماعي
على نطاق وا�سع يف املنطقة .فمحركات البنزين عموم ًا تنتج انبعاثات �أقل �ضرر ًا مقارنة بالديزل،
وبالتايل ف�إن ت�شديد املعايري املتعلقة بنوعية البنزين �سي�ؤدي �إىل انخفا�ض كبري يف االنبعاثات.
ويعد جناح �إدخال ال�سيارات الهجينة والكهربائية يف الأردن خالل ال�سنوات الثماين املا�ضية مثا ًال
�ساطع ًا على كيفية ت�أثري ال�سيا�سات املالية امل�ستهدفة على ال�سوق .ففي غ�ضون ب�ضع �سنوات� ،ساهمت
جمموعة من الإعفاءات ال�ضريبية على ال�سيارات الأنظف ،وزيادة الر�سوم املفرو�ضة على تلك التي تطلق
انبعاثات �أعلى ،يف زيادة عدد ال�سيارات الهجينة والكهربائية يف الأردن لت�شكل ن�صف عدد ال�سيارات
امل�سجلة حديث ًا.

الأبحاث البيئية
يواجه العامل العربي العديد من ال�ضغوط البيئية التي ترتاوح بني التحديات يف �إدارة املوارد ونق�ص املياه
ب�سبب التلوث وتغري املناخ ،والتي تتطلب جميعها �أبحاث ًا علمية جادة .وت�ساهم الدول العربية بن�سبة
 1.7يف املئة من �إجمايل قيمة املوازنات التي ر�صدت للأبحاث البيئية يف جميع �أنحاء العامل .وتعد م�صر
وال�سعودية واملغرب وتون�س من �أكرث البلدان ن�شاط ًا يف الأبحاث العلمية العامة والأبحاث البيئية.
وقد ازداد البحث العلمي يف ال�سنوات الع�شر املا�ضية ،حيث قادت م�صر العامل العربي يف هذا املجال،
تلتها ال�سعودية ،لكل من عدد ومعدل املن�شورات املنتجة .و�ساهمت م�صر مبا ال يقل عن �ضعفي حجم
املن�شورات العلمية مقارنة بالدول العربية الأخرى منذ عام  ،2008وو�صلت م�ساهمتها �إىل ما معدله 26
يف املئة من املن�شورات البيئية ب�شكل تراكمي بحلول عام  .2015وميكن �أن يعزى ذلك جزئي ًا �إىل عدد
�سكان م�صر ،الذي ميثل ربع �سكان الدول العربية جمتمعة .و�شهدت ال�سعودية زيادة يف الأبحاث منذ
عام  2008بن�سبة  1.67يف املئة يف متو�سط امل�ساهمات ال�سنوية بالوثائق ،يليها املغرب  0.59يف املئة،
والعراق  0.35يف املئة ،وقطر  0.18يف املئة.

البيئة العربية يف � 10سنني
ال�صحة والتلوث وعلوم وتكنولوجيا املياه هي �أ�سرع املوا�ضيع البحثية منو ًا يف جمال العلوم البيئية يف
العامل العربي ،حيث ازدادت الأبحاث مبعدل مرتني منذ عام  ،2008وتقود م�صر العامل العربي يف
كال املجالني� .أما �أبط�أ املوا�ضيع منو ًا فهي تغري املناخ وال�سيا�سات البيئية والتنوع البيولوجي وحماية
الطبيعة.
نادر ًا ما تنعك�س نتائج امل�شاريع البحثية واملن�شورات يف البلدان العربية على ال�سيا�سات ،ونادر ًا ما
ت�ساهم يف �إيجاد حلول للم�شاكل البيئية .وبعك�س �ضعف م�ساهمة وت�أثري الباحثني العاملني يف
البلدان العربية� ،ساهم باحثون عرب يعملون يف اخلارج ب�شكل جيد يف العديد من املجاالت املتعلقة
بالعلوم البيئية ،وكان لهم ت�أثري عميق على املجتمع.
يتطلب تعزيز الأبحاث البيئية لإحداث �أثر يف البلدان العربية تهيئة ظروف متكينية وبيئة عمل حمفزة
وربط البحوث بال�سيا�سة العامة .ومن اخلطوات الأ�سا�سية نحو حتقيق هذا الهدف بناء بنية حتتية
تربط بني امل�ؤ�س�سات البحثية وال�صناعة واملجتمع وتخلق نظام ًا متكام ًال ي�ضمن التنمية امل�ستدامة.
وينبغي تعزيز امليزانيات املخ�ص�صة للبحوث البيئية ،و�إن�شاء مراكز للتميز ،وتعزيز التعاون البحثي
بني البلدان العربية ومع املراكز الأخرى يف �أنحاء العامل .ويجب حت�سني وحتديث �آليات الن�شر لدى
معاهد الأبحاث من �أجل تي�سري عملية الن�شر .ومن �أجل �سد الفجوة املتزايدة ،ينبغي ت�شجيع الأبحاث
يف جمايل و�ضع ال�سيا�سات وتغري املناخ .و�أخري ًا ،ومن �أجل عك�س اجتاه هجرة الأدمغة املتمثلة يف ن�سبة
كبرية من الطالب العرب الذين يدر�سون يف اخلارج وال يعودون �أبد ًا ،ينبغي ت�شجيع اال�ستثمار يف
الباحثني ال�شباب ور�أ�س املال الفكري.

خامتة
على الرغم من ا�ستمرار تدهور البيئة العربية ،فقد ح�صل تقدم بطيء على بع�ض اجلبهات .ولكن حتى
هذا التح�سن ال�صغري مهدد ب�أن تق�ضي عليه ال�صراعات واحلروب وعدم اال�ستقرار.
ومن �أجل �ضمان االنتقال الناجح �إىل بيئة �أف�ضل كدعامة �أ�سا�سية للتنمية امل�ستدامة ،حتتاج البلدان
العربية ب�شكل عاجل �إىل ترجمة �إعالناتها ال�سيا�سية وا�سرتاتيجياتها الإقليمية العديدة �إىل برامج عمل
ملمو�سة .ويلزم تعزيز التعاون الإقليمي بني البلدان العربية ،مبا يف ذلك امل�شاريع امل�شرتكة يف جماالت
املياه والطاقة و�إنتاج الأغذية ،ف�ض ًال عن الأبحاث والتعليم وبناء القدرات.
ويجب تقييم املكونات واملوارد البيئية باعتبارها �أ�صو ًال ذات ثمن ،مع حتديد قيمة نقدية لن�ضوب املوارد
والتلوث ،و�إدراجها يف املوازانات الوطنية .ومن ال�ضروري اعتماد �إدارة حكيمة ت�شمل �سيا�سات مالية
و�أنظمة وحوافز �سوقية م�ستقرة وميكن التنب ؤ� بها ،وت�شجيع اال�ستثمار املحلي والأجنبي يف م�شاريع
البنية التحتية اخل�ضراء.
ويف نهاية املطاف ،ي�شكل اال�ستقرار ال�سيا�سي والأمن يف البلدان العربية �شرط ًا �ضروري ًا ل�صياغة
وتنفيذ خطط ا�سرتاتيجية طويلة الأجل للتنمية امل�ستدامة ت�شمل البيئة.
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