
2الف�صل
البيئة وال�صغوط على املوارد 

والعالقة باأمن االإن�صان يف 

البلدان العربية

اإ�صكالية الموقع الجغرافي والموارد

العربية  البلدان  في  الطبيعية  البيئة  في  تجتمع 

جملة  ومن  واحد.  اآٍن  في  والنقمة  النعمة  عنا�شر 

ال�شتراتيجي  المنطقة  موقع  اأّن  النعمة  عنا�شر 

وثرواتها الطبيعية مكنتها من اأن توؤّدي دوًرا طليعيًّا 

بقاع  جميع  في  فانت�شرت  الما�شي:  ح�شارات  في 

فيها،  ن�شاأت  التي  الثالث  الديانات  تعاليم  العالم 

وتمّكنت �شعوبها من التوا�شل والتفاعل العميق مع 

الح�شارات الأخرى. اإ�شافًة الى ذلك، ت�شّم هذه 

ا من اأ�شخم مخزونات النفط المكَت�َشف  البيئة كمًّ

خارقة  ب�شورة  الثروة  انتقال  ي�ّشر  ما  العالم،  في 

للعادة اإلى بع�س المجتمعات العربية، ول �شيما في 

اآثاره في كل جانب  بلدان الخليج، وقد ترك ذلك 

من جوانب الحياة المادية والجتماعية والثقافية.

النواحي  بع�س  ت�شوب  النقمة  عنا�شر  اأن  بْيد 

في هذه البيئة التي ما تزال، نظريًّا، تحمل ب�شائر 

عري�شة للتنمية الإن�شانية العربية �شرَط اأن يتفاعل 

اأن هذه  ًرا. ذلك  اأكثر تب�شّ العرب معها على نحو 

م�شادر  في  خطيًرا  ا  نق�شً تعاني  نف�شها  البيئة 

يبّين التقرير في هذا الف�شل اأن العالقة بين ال�شغوط على الموارد وال�شتدامة البيئية واأمن الإن�شان في 

با�شم  ا�شمه  ارتبط  لطالما  الذي  المورد  وهو  النفط،  اأن  ذلك  ق�شوى.  اأهمية  ذات  م�شاألة  العربية  البلدان 

المنطقة العربية، قد منح بع�س البلدان ثروًة وقّوًة ل ح�شر لهما، غير اأنه اأّدى في الوقت نف�شه اإلى اإ�شعاف 

الرغم من وجود هذا  الجيو�شيا�شية. وعلى  باأ�شرها عر�شًة لالعتبارات  اأخرى وترك مجتمعاٍت  بلدان عديدة 

اأمن �شكانها على م�شتوى  الم�شدر للثروة فاإن المنطقة �شتواجه، على نحٍو متزايد، تحّدياٍت هائلًة تتهّدد 

البقاء، والح�شول على فر�س العمل، والدخل، والغذاء والخدمات ال�شحية. و�شتنوء العالقات بين الجماعات، 

على  المناف�شة  على  المترتبة  المحتملة  ال�شراعات  وطاأة  تحت  العربية،  وغير  العربية  والدول،  وال�شكان، 

الموارد الطبيعية المتناق�شة. هذه التحديات �شوف تنتج من ال�شغوط ال�شكانية والديمغرافية، والإفراط 

في ا�شتغالل الأر�س، ونق�س المياه، والت�شّحر، والتلوث، والتغّيرات المناخية، وت�شاوؤل التنّوع الحيوي. وقد 

ا من تلك التي تتناولها ف�شول اأخرى من هذا التقرير، غير اأن اآثارها غالًبا ما 
ً
تبدو هذه التحّديات اأقل خطر

تكون غير قابلة لالإ�شالح واأكثر �شرًرا واأو�شع انت�شاًرا. ومن ثّم، فاإنها ت�شكل نقطة انطالٍق منا�شبة للتحليل 

في هذا التقرير.

تجتمع في البيئة 

الطبيعية في البلدان 

العربية عنا�شر النعمة 

والنقمة في اآن واحد

العالقة بين ال�شغوط 

على الموارد وال�شتدامة 

البيئية واأمن الإن�شان في 

البلدان العربية م�شاألة 

ذات اأهمية ق�شوى
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ت�شمل تهديدات اأمن 

الإن�شان نق�س المياه، 

والت�شّحر، والتلّوث، 

والتغّيرات المناخية

 ال�صغوط ال�صكانية 

واالتجاهات الديمغرافية

الن�شف  معظم  خ��الل  العربية،  البلدان  تمّيزت 

اأعلى  م��ن  ب��واح��ٍد  الع�شرين  ال��ق��رن  م��ن  ال��ث��ان��ي 

وفي   
1
اأجمع. العالم  في  ال�شكاني  النمّو  معّدلت 

الفترة الممتدة بين العامين 1975 و1980 كانت 

 ،6.5 المنطقة  للخ�شوبة في  الإجمالية  المعّدلت 

خالل  العربية،  المراأة  اإنجاب  معدل  اأن  يعني  ما 

انخف�س  �شبعة.  اأو  مواليد  �شتة  هو  الإنجاب  عمر 

العامين  بين  ما  الفترة  في   3.6 اإلى  المعدل  هذا 

ال�شتعا�شة  ن�شبة  من  اأعلى  وهو  و2005،   2000

ال�شكانية البالغة 2.1. وقد اأ�شهم معدل الخ�شوبة 

اأنه  مع  ال�شكاني،  النمو  ن�شبة  ارتفاع  في  المرتفع 

ما  الفترة  في  �شنويًّا  المائة  في   3.2 من  انخف�س 

المائة  في   2.1 اإل��ى  و1975   1970 العامين  بين 

2000 و2005.  ا في الفترة ما بين العامين  �شنويًّ

في  ال�شّكاني  النمو  يزيد  اأن  المتوقع  وم��ن  ه��ذا 

الفترة  في  �شنويًّا  المائة  في   2 بن�شبة  المنطقة 

في   1.9 وبن�شبة  و2010،   2005 العامين  بين  ما 

معظم الق�شايا البيئية ذات الأولوية في العالم العربي في ختام القرن الع�شرين 

هي نف�شها الق�شايا البيئية المطروحة الآن مع بدايات القرن الجديد واإن اختلفت 

تها، 
ّ
نوعي وتدّني  المياه  ندرة  الق�شايا:  هذه  وت�شمل  اأولوياتها،  وترتيب  حدتها 

وا�شتهالكها،  الطاقة  اإنتاج  لتزايد  البيئي  التاأثير  الت�شحر،  الأر�س،  محدودية 

تلوث المناطق ال�شاحلية، فقد الغابات، ال�شتهالك غير الر�شيد لم�شادر الثروة 

ال�شلبة  النفايات  من  الناتج  التلوث  وانت�شار  المدن  بيئة  تدهور  الطبيعية، 

وال�شائلة والخطرة.

الحديثة  القت�شادية  الأدوات  ا�شتخدام  التراخي في  اأ�شيف  واإلى كل ذلك 

في ق�شايا البيئة، وكذلك الآثار ال�شلبية الحادة التي تن�شاأ من عدد من م�شكالت 

ر المناخ وارتفاع معّدل حرارة الأر�س. 
ّ
البيئة العالمية وعلى راأ�شها تغي

التلوث فيها، تعتبر في  انت�شار  التي ي�شاعف من �شدتها  المياه،  اإن ندرة 

معالجتها جهًدا  تتطلب  التي  الرئي�شية  التحديات  اأهم  من  واحًدا  العربي  الوطن 

مكثًفا في غياب الأ�شاليب المثلى لتر�شيد ا�شتخدام المياه ال�شطحية والجوفية 

الم�شتخدمة،  المياه  وحدة  من  القت�شادي  العائد  كفاءة  ورفع  الأمطار،  ومياه 

المياه  اإدارة  �شيا�شات  تطبيق  في  وتوزيعها  الم�شوؤوليات  تعدد  على  والتغلب 

والأرا�شي بين العديد من الموؤ�ش�شات والوزارات المختلفة، والحر�س على قيام 

 م�شتقل م�شوؤول عن اإدارة موارد المياه. وهذه الموؤ�ش�شة وحدها هي 
ّ
كياٍن موؤ�ش�شي

القادرة على تحقيق التوازن الأمثل بين العر�س والطلب على اأ�شا�س اقت�شادي 

اجتماعي ر�شيد، ومن ثم العمل الجاّد بغية توطين تقانة تحلية المياه في العالم 

و�شائل  وكذلك  ا، 
ًّ
محّلي العك�شي  التنا�شح  اأغ�شية  اإنتاج  خا�شة  وب�شفة  العربي، 

ا�شتخدام الطاقة ال�شم�شية في عمليات التحلية.

الأدوات  ا�شتخدام  في  العربي  العالم  في  التراخي  ذلك،  بعد  وياأتي، 

البيئة  ومحا�شبات  اقت�شاديات  مثل:  البيئة  ق�شايا  في  الحديثة  القت�شادية 

وم�شادر الثروة الطبيعية، وفي ا�شتخدام اأ�شاليب التقويم المختلفة: ال�شتراتيجي 

الأرا�شي فاإن  اأما  نَتج. 
ُ
الم المخاطر ودورة حياة  والتراكمي والم�شروعات وتحليل 

من  المائة  في   54.8 ن�شبة  ُتَعدُّ  اإذ  اأي�ًشا،  ندرتها  من  تعاني  العربية  المنطقة 

القابلة  والأرا�شي  المائة  في   26.8 المراعي  وتمثل  خالية.  اأرا�شي  م�شاحتها 

للزراعة 14.5 في المائة والغابات نحو 3.9 في المائة. وتمثل الأرا�شي المزروعة 

نحو 29 في المائة من م�شاحة الأرا�شي القابلة للزراعة، اأو نحو 4.2 في المائة من 

المائة من  3.9 في  اإجمالي م�شاحة المنطقة العربية. وتمثل غابات المنطقة نحو 

اإجمالي م�شاحة الوطن العربي. و يقع اأكثر من 80 في المائة منها في ال�شودان 

ما  �شنويا  وتفقد  متزايدة،  ل�شغوط  الغابات  هذه  وتتعر�س  والمغرب.  والجزائر 

التو�شع  وبخا�شة  القت�شادية،  الن�شاطات  وتتزايد  المائة.  في   1.59 يعادل 

في  البحرية  المناطق  فاإن  ولذلك  ال�شاحلية.  المناطق  في  وال�شناعي،  العمراني 

البلدان العربية - حيث يقيم 40-50 في المائة من ال�شكان - مهددة بالتلوث 

البترولي والعنا�شر الثقيلة. 

اأما بالن�شبة اإلى ق�شية تغير المناخ فاإن دور المنطقة في انبعاثات الحتبا�س 

الحراري ما زال متوا�شًعا وذلك على الرغم من ارتفاع معدل النبعاث بالن�شبة اإلى 

الفرد ول �شيما في المدن المكتظة. ومع ذلك فاإن الدول العربية �شتعاني نتائج 

�شلبية كثيرة ب�شبب تغير المناخ. ول يمكن مواجهة كل هذه الق�شايا البيئية اإل 

اأن  واحدة  دولة  ت�شتطيع  ول  الجاد،  التقاني  والتطوير  العلمي  البحث  عن طريق 

تقوم بمفردها بذلك.

فال بد من البدء الجاد باإيجاد �شبكات من مراكز البحوث المتخ�ش�شة في كل 

مجال، لتوزيع الأدوار وتبادل الخبرة، و�شولً اإلى بدائل الحل التي يمكن اأن يختار 

منها �شّناع القرار في كل دولة.

م�صطفى كمال طلبة* - التحديات البيئية االأ�صا�صية يف البلدان العربيةاالإطار 1-2

* المدير الأ�شبق لبرنامج الأمم المّتحدة للبيئة.

اأنها  كما  اأغلبها.  في  قاحلة  اأرا���سٍ  وهي  المياه، 

عر�شة لل�شغوط ال�شكانية، ولالإفراط في ا�شتغالل 

ي�شاهم  ما  ال�شريع،  الح�شري  وللزحف  الموارد، 

في تدهورها. 

التحّديات االأكثر اأهمية

الأكثر  البيئية  التهديدات  الآت��ي  العر�س  يتناول 

اأهّمّية في الدول العربية وتعتبر ال�شغوط ال�شكانية 

والديمغرافية ق�شية رئي�شية متداخلة مع كل نوع من 

هذه التهديدات التي ت�شمل نق�س المياه، والت�شّحر، 

والتلّوث، والتغّيرات المناخية. اإن ال�شمة الأ�شا�شية 

العالقة  ه��ي  التهديدات  ه��ذه  فيها  ت�شترك  التي 

المياه،  فنق�س  بينها؛  ما  في  التفاعلية  الدينامّية 

قد  بينما  الت�شّحر  في  ي�شهم  المثال،  �شبيل  على 

يوؤدي تغّير المناخ اإلى الفي�شانات في بع�س المناطق 

في  والت�شّحر  والجفاف  المياه  نق�س  تفاقم  واإلى 

هو  الهواء  تلوث  م�شابهة،  وب�شورة  اأخرى.  مناطق 

من الأ�شباب الكامنة وراء تغّير المناخ.
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عدد �شكان البلدان العربية 

�شي�شل اإلى نحو 385 مليون 

ن�شمة بحلول العام 2015

يزيد النمو ال�شكاني من 

تهديد ال�شتدامة البيئية

 2010 العامين  بين  ما  الفترة  في  �شنويًّا  المائة 

المتو�شط  �شعف  الن�شب  ه��ذه  وتقارب  و2015. 

وهي  نف�شها،  الفترات  خ��الل  العالمي  الح�شابي 

 
2
التوالي. على  المائة  في  و1.1  المائة،  في   1.2

اإذا  اأّن���ه،  اإل��ى  المتحدة  الأم���م  تقديرات  وت�شير 

ف�شت�شّم  بالعتبار،  الحالي  ال�شكاني  الزخم  اأخذ 

البلدان العربية نحو 385 مليون ن�شمة بحلول العام 

2015 )بالمقارنة مع 331 مليوًنا في العام 2007، 

 وفي منطقة تّت�شم 
3
و172 مليوًنا في العام 1980(.

ال�شالحة  والأرا���ش��ي  للمياه  المتزايدة  بالندرة 

هذه  وف��ق  ال�شكاني  النمو  �شيفر�س  ل��ل��زراع��ة، 

الإنتاجية  الطاقة  على  �شديدة  �شغوًطا  المعّدلت 

ال�شتدامة  تهديد  من  ويزيد  العربية  لالأرا�شي 

البيئية. 

ا
ًّ
غري اأن النمو ال�صكاين ما زال م�صتمر

ال�صكل 2-1)ب(

عدد ال�شكان )بالآلف( 2005عدد ال�شكان )بالآلف( 1980

الم�شدر: �شعبة ال�شكان في الأمم المتحدة 2008 )بالإنجليزية(.

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

ب
ر

غ
م

ال

ر
ئ
زا

ج
ال

ة
ي
د

و
ع
�ش

ال

ة
ي
ر
و
�ش

ت
ي
و
ك

ال

ت
را

ما
لإ

ا

ق
را

ع
ال

ن
د

ر
لأ

ا

ن
دا

و
�ش

ال

يا
ب
ي
ل

ل
ما

و
�ش

ال

ة 
ي
ن
ي
ط

�ش
فل

ال
س 

�
ر
لأ

ا

ة
تل

ح
م

ال

يا
ان

يت
ر
و
م

ي
وت

ب
ي
ج

ن
ي
ر

ح
ب
ال

ن
نا

ب
ل

ر
ط

ق

ن
م

ي
ال

ن
ما

ع

ر
�ش

م

ر
م

ق
ال

ر 
ز

ج

س
�
ون

ت

 انخف�صت املعدالت ال�صنوية للنمو ال�صكاين يف معظم البلدان العربية 

منذ ثمانينات القرن املا�صي
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 2000-2005 معدل النمو ال�شكاني )%( 1980-1985 معدل النمو ال�شكاني )%( 

الم�شدر: �شعبة ال�شكان في الأمم المتحدة 2008 )بالإنجليزية(.
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ال�شباب هم ال�شريحة 

الأ�شرع نموًّا بين �شّكان 

البلدان العربّية

اإطعامها  يتعين  التي  الأف���واه  ع��دد  تزايد  مع 

�شت�شهد البلدان العربّية التي تعتمد على ا�شتيراد 

والتو�ّشع  ال��م��ي��اه  نق�س  ج���راء  الغذائية  ال��م��واد 

الح�شري، تاأثيرات متزايدة في ميزانها التجاري 

ويطرح  لها.  المتاحة  القت�شادي  النمو  وخيارات 

اأن  ذل��ك  خا�شة،  تحديات  العربية  المدن  تو�ّشع 

ي�شيف  المنطقة  في  المت�شارع  الح�شري  التحول 

اأعباًء جديدة على البنية التحتية المتاأّزمة اأ�شاًل، 

ويخلق في العديد من المدن اأو�شاًعا معي�شّيًة غير 

�شحّية ي�شوُبها الزدحام وانعدام الأمن. وفي العام 

1970، كان 38 في المائة من ال�شكان العرب من 

الح�شر وقد ارتفعت هذه الن�شبة اإلى 55 في المائة 

المائة  ف��ي   60 تتجاوز  ورب��م��ا   ،2005 ال��ع��ام  ف��ي 

 
بحلول العام 4.2020

في  الأكبر  والتحدي  الأو���ش��ح  الجانب  يتمّثل 

ال�شورة الديمغرافية للمنطقة في »ارتفاع ن�شبة فئة 

�شكان  بين  ا  نموًّ الأ�شرع  ال�شريحة  وهي  ال�شباب«، 

البلدان العربية، اإذ اإن نحًوا من 60 في المائة من 

* ح�شابات تقرير التنمية الإن�شانية العربية/برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.معدلت التو�شع ال�شكاني الح�شري )%( 2005-2000

الم�شدر: �شعبة ال�شكان في الأمم المتحدة 2006، 2007 )بالإنجليزية(.

املعدالت ال�صنوية للتو�صع ال�صكاين احل�رشي العربي )%( 

ح�صب البلد، 2000–2005 

ال�صكل 2-2

ر
ط

ق

ي
وت

ب
ي
ج

ة
ي
ب
ر

ع
ال

ن 
دا

بل
ال

ة 
ي
ن
ي
ط

�ش
فل

ال
س 

�
ر
لأ

ا

ة
تل

ح
م

ال

ة
ي
د

و
ع
�ش

ال

ل
ما

و
�ش

ال

ت
ي
و
ك

ال

ن
ما

ع

يا
ب
ي
ل

ن
ي
ر

ح
ب
ال

ن
د

ر
لأ

ا

ت
را

ما
لإ

ا

ة
ي
ر
و
�ش

ن
م

ي
ال

ر
ئ
زا

ج
ال

ن
دا

و
�ش

ال

س
�
ون

ت

ب
ر

غ
م

ال

يا
ان

يت
ر
و
م

ق
را

ع
ال

ر
م

ق
ال

ر 
ز

ج

ر
�ش

م

ن
نا

ب
ل

0

1

2

3

4

5

6
%

عام 2000

بالآلف

عام 2050عام 2010
* م�شتوى التباين التقديري. 

الم�شدر: �شعبة ال�شكان في الأمم المتحدة 2008 )بالإنجليزية(.

احلجم املتوّقع للفئة العمرية 15-24 �صنة بني ال�صكان 

العرب يف عام 2050*
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تت�شاعد حّدة 

ندرة المياه في 

البلدان العربية

ت�شاعدت التوترات حول الم�شاركة في الموارد مع 

 
8
تزايد حاجات دول ال�شفاف.

في  ال��ع��ذب��ة  الجوفية  ال��م��ي��اه  م��خ��زون  ر  ي��ق��دَّ

الأرا�شي العربية ب�ِ 7,734 مليار متر مكعب، بينما 

ل تتعدى كمية المياه التي تعيد ملء هذه المكامن 

42 مليار متر مكعب �شنويًّا في مختلف المناطق؛ 

ملياًرا   35 لال�شتعمال  المتاحة  الكّمّية  تتجاوز  ول 

تجّدًدا  والأكثر  الأكبر  المخزون  ويقع  ال�شنة.  في 

اأفريقيا  �شمال  منطقة  ف��ي  العربية  ال���دول  ف��ي 

ال�شومال،  ال�شودان،  الجزائر،  )تون�س،  و�شرقها 

 
9
ليبيا، م�شر، المغرب(.

م�شادر  من  هي  المائية  ال�شخرية  الطبقات 

الأح��ي��ان،  اأك��ث��ر  ف��ي  تمّثل،  التي  الجوفية  المياه 

في  وبخا�شة  ال��ع��ذب��ة،  للمياه  الوحيد  الم�شدر 

المناطق التي ت�شودها اأو�شاع مناخية قاحلة ت�شبب 

في  الحال  هي  )كما  الجدب  ي�شبه  ما  اأو  الجدب 

بع�س البلدان العربية(. وهي ت�شّكل �شماًنا حيويًّا 

لالأمن المائي على ال�شعيدين الوطني والإقليمي. 

على الم�شتوى الإقليمي يكون بع�س هذه الطبقات 

التحتية  الم�شادر  ومنها  للتجدد،  قاباًل  المائية 

الواقعة في المناطق الحدودية بين تركيا و�شورية؛ 

وال��ع��راق  و���ش��وري��ة؛  والأردن  ول��ب��ن��ان؛  واإ���ش��رائ��ي��ل 

و�شورية؛ واإ�شرائيل وال�شفة الغربية. وثمة م�شادر 

اأخرى غير متجددة تحتوي على مياٍه اأحفورّية، بما 

الواقعة  النوبّية  الرملية  ال�شخرية  الم�شادر  فيها 

بين الت�شاد وليبيا وم�شر؛ وم�شادر البازلت على 

على  الواقعة  وتلك  ال�شعودية،  الأردن��ي��ة  الحدود 

الأردن  فيها  وي�شترك  العربية  الجزيرة  م�شارف 

والعراق و�شورية. وثمة م�شادر اإ�شافية عميقة غير 

والعراق  و�شورية  وال�شعودية  الأردن  في  متجددة 

ال�شكان ل يتعّدون الخام�شة والع�شرين من العمر، 

اأكثر بقاع العالم �شباًبا،  اإحدى  ما يجعل المنطقة 

مقابل  �شنة،   22 العمر  معدل  متو�شط  فيها  ويبلغ 

ال�شباب  ي�شتهلك   
5
�شنة.  28 يبلغ  عالمي  متو�شط 

الموارد ويتطّلبون ا�شتثماراٍت وا�شعًة حّتى ي�شبحوا 

ال�شاعد  الجيل  ويمثلون  ��ا.  اق��ت�����ش��اديًّ منتجين 

�شاحب الحق في اإرٍث بيئي لم ي�شتنفده اأ�شالفهم 

اأو ي�شيئوا اإدارته اأو الت�شرف به. 

ندرة المياه

لأن  المائية  الموارد  ن��دَرة  العربية  البلدان  تعاني 

اأو  قاحلة  مناطق  ف��ي  يقع  ال��ب��ل��دان  ه��ذه  معظم 

ب�شبب  النق�س  هذا  ح��ّدة  وتت�شاعد  قاحلة.  �شبه 

النمّو  اإلى  نظًرا  ال�شتن�شاب  الم�شتمر في  التزايد 

الدائمة  الأنهار  وت�شكل  والقت�شادي.  الديمغرافي 

في البلدان العربية الم�شدر الأول للمياه ال�شطحية، 

تليها الينابيع وقيعان الأنهار والأنهار المو�شمية.

ي��ق��در ال��ح��ج��م الإج���م���ال���ي ل���م���وارد ال��م��ي��اه 

مليار   300 بنحو  العربية  البلدان  في  المتوافرة 

لموارد  الإجمالي  الحجم  اأما   
6
�شنويًّا، مكعب  متر 

العربية  البلدان  في  المتوافرة  ال�شطحية  المياه 

 ينبع 
7
ر بنحو 277 مليار متر مكعب في ال�شنة فيقدَّ

43 في المائة منها في البلدان العربية، والباقي في 

خارجها. وتمّثل موارد المياه الخارجية الم�شتركة 

مع بلدان مجاورة خارج المنطقة نحًوا من 57 في 

المائة من اإجمالي موارد المياه ال�شطحية المتاحة 

في المنطقة. 

ال��م��وج��ودة في  ال��دول��ّي��ة  الأن��ه��ار  ف��ي  تت�شارك 

المنطقة  داخ����ل  ت��ق��ع  ع��دي��دة  ب��ل��دان  ال��م��ن��ط��ق��ة 

وخارجها، ومن هذه الأنهار: دجلة والفرات اللذان 

العا�شي  ونهر  و�شورية؛  والعراق  تركيا  تت�شاركهما 

الذي تت�شاركه تركيا و�شورية ولبنان؛ ونهر الأردن 

)بما فيه اليرموك( الذي تت�شاركه الأردن والأر�س 

نهر  اأما  و�شورية.  واإ�شرائيل  المحتلة  الفل�شطينية 

على  الواقعة  ال��دول  من  ت�شٌع  فيه  فت�شارك  النيل، 

�شفتيه، بينها دولتان عربيتان فقط هما ال�شودان 

وم�شر. وقد اأدت الجهود التي بذلت طيلة اأعوام اإلى 

اإبرام اتفاقات ر�شمية )مثل مبادرة حو�س النيل( 

لإدارة م�شادر المياه الم�شتركة، غير اأن معظم هذه 

التفاقات جزئية وتت�شم بعدم الفعالية والإن�شاف 

ويتاأثر  الكاملة.  ال�شفاف  حقوق  َتقا�ُشم  حيث  من 

ال��ت��ع��اون ح��ول ا���ش��ت��خ��دام ال��م��ي��اه واإدرات���ه���ا على 

ب��ال��ت��وت��رات  والأق��ال��ي��م��ي  الإق��ل��ي��م��ي  ال�شعيدين 

كما  المتوا�شلة.  والنزاعات  ال�شائدة  ال�شيا�شية 

امل�صاركة يف م�صدر احلياةاالإطار 2-2

لم يقت�شر البالء الذي اأ�شاب مناطق ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا على الفتقار اإلى المياه 

العمل  اإلى  فح�شب، بل تعّداه الى وجود توترات �شيا�شية قديمة. وفي حين تدعو ال�شرورة 

فاإن  والبيئة،  المياه  غير  اأخرى  قطاعات  في  المنطقة  هذه  بلدان  بين  والتعاون  الم�شترك 

المياه تبرز بو�شفها الأداة التي قد توؤدي اإلى تعزيز العالقات ال�شلمية بين الأطراف المعنية. 

اإجراءات  وتطبيق  ال�شكاني،  النمو  اإدارة  طريق  عن  المياه  على  الطلب  خف�س  الجوهري  ومن 

واأ�شاليب  المياه،  بتوفير  الكفيلة  التقانات  وتبني  بالوعي،  والرتقاء  البيئة،  على  الحفاظ 

الحكومية،  غير  والمنظمات   ، الخا�سَّ القطاَع  ويمكن  الزراعة.  مجال  في  وبخا�شة  الت�شعير، 

وال�شتثمار  الإدارة  نواحي  في  ا 
ً
رئي�ش ا 

ً
دور توؤدي  اأن  الوطنية  والهيئات  الدولية  والوكالت 

اإنما تقع على  الم�شاهمة في بلورة الحلول العديدة في هذا المجال  اأن  ال�شواء. والواقع  على 

والدار�شين،  والحكومات،  الأعمال،  اأ�شحاب  من  المجتمع:  في  الفاعلة  الأطراف  جميع  كاهل 

والباحثين، والأفراد.

.Karyabwite 2000 :الم�شدر

تت�شاعد التوترات 

حول الم�شاركة في 

الموارد المائية



تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام  382009

الم�شادر  بع�س هذه  في  المياه  اأن  ومع  والكويت. 

المياه  اإلى  الحاجة  لتلبية  جزئيًّا  كافيًة  تكون  قد 

ب�شبب  بعيد  اإلى حد  تتفاوت  نوعيتها  فاإن  العذبة، 

معّدلت الملوحة في الم�شادر ال�شحلة المتجددة، 

والتباينات في محاليل المواد ال�شلبة في الم�شادر 

العميقة غير المتجّددة.

قد ُيخلِّف ا�شطراب الم�شادر العابرة للحدود 

في اأي من هذه البلدان اآثاًرا م�شّرة بموارد المياه 

نوعية  حيث  من  المحاذية  البلدان  في  الجوفية 

التداعيات  ه��ذه  تبرز  ل  وق��د  المياه.  كمية  و/اأو 

ي�شعب  قد  اأنه  اإل  الفور،  على  للحدود  المتجاوزة 

ياأتي  ما  فغالًبا  عهدها.  �شابق  الى  الأم��ور  اإع��ادة 

الإفراط في ال�شّخ تلبيًة لمتطّلبات النمو ال�شكاني، 

وهذا  ال�شناعية.  والحاجات  الزراعية  والتنمية 

للحياة  وقابليتها  المكامن  باإنتاجية  ال�شرر  يلحق 

في الم�شتقبل. وقد يوؤدي، في المناطق ال�شاحلية، 

اإلى اقتحام ماِء البحِر المكامَن جّراَء تكوُّن اأخاديد 

والطلب  التوزيع  �شوء  ويغلب  الغور.  عميقة  وا�شعة 

وبخا�شة  المياه،  ا�شتعمال  كيفّية  على  المكّثف 

موارد المياه الجوفية، في البلدان العربية، ويف�شي 

للمياه  ال�شكان  الكبير من  افتقار الجزء  اإلى  ذلك 

قطاعات  في  منها  مهمة  كميات  وه��در  النظيفة 

10
الزراعة وال�شناعة وال�شياحة.

في  المياه  اأزمة  اأبعاد  اإلى  ت�شير م�شادر عدة 

العربي  القت�شادي  التقرير  وي��وؤك��د  المنطقة. 

دخلت  ق��د  المنطقة  اأن   2001 للعام   
11

الموّحد

هو  اآن����ذاك  ك��ان  ال���ذي  ال��م��ي��اه  فقر  ط��ور  بالفعل 

الأ�شواأ في العالم في �شوء ح�شة الفرد من موارد 

الموارد  ه��ذه  التقرير  وي��ق��ّدر  المتجّددة.  المياه 

ب�ِ 265 مليار متر مكعب، اأو ما يعادل نحو 1,000 

الفرد  ح�شة  كانت  حين  ف��ي  للفرد  مكعب  متر 

هذه  اأ�شعاف  �شبعة  تعادل  العالمي  ال�شعيد  على 

الكمية. ويقدر التقرير اأن تزايد طلب ال�شكان على 

الفرد بحلول  انخفا�س ن�شيب  اإلى  �شيوؤدي  المياه 

عام 2025 اإلى 460 متًرا مكعًبا، وهو دون م�شتوى 

المياه المدقع وفق الت�شنيفات الدولية. وقد  فقر 

المعدلت  اأن هذه  القلق  اإلى  العامل الأدعى  يكون 

تتوافر  تلك  المياه  كميات  كانت  لو  دقيقة  �شتكون 

من  الأكبر  الكمَّ  اأن  غير  ا�شتعمالها.  اأماكن  قرب 

هذه المياه يوجد بعيًدا من مناطق ال�شتهالك، ما 

يجعل كلفة تخزينها ونقلها غير مجدية اقت�شاديًّا، 

في  اأم  لل�شرب  ا�شتخدامها  ب��ه��دف  ذل��ك  اأك���ان 

الزراعة وال�شناعة. 

للعام  الب�شرية  التنمية  تقرير  ذل��ك  وي��وؤك��د 

في  المياه  م�شكلة  تعاظم  اإل���ى  م�شيًرا   ،2006
الم�شدر: البنك الدولي 2008 )بالإنجليزية(.

ن�شيب الفرد من موارد المياه العذبة الداخلية المتجددة )بالمتر المكعب(

موارد املياه العذبة الداخلية العربية هي غالًبا دون م�صتوى 

الندرة واملعدل العاملي، 2005
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كلفة عدم التعاون يف اإدارة م�صادر املياه العابرة للحدوداالإطار 3-2

في حالة حدوث ندرة في المياه مقارنًة بالطلب، ي�شتد التناف�س عبر الحدود على مياه الأنهار 

لال�شتجابة  موؤ�ش�شية  اآليات  توافر  عدم  حالة  وفي  المائية.  الموارد  من  وغيرها  الم�شتركة 

للم�شاكل العابرة للحدود، من المحتمل اأن يف�شي هذا التناف�س اإلى �شراعات عنيفة. لقد اأدى 

 يت�شم بال�شتقطاب في بع�س 
ٍّ
�شبح التناف�س المتزايد على المياه بين البلدان اإلى جدل عام

البلدان مطالباتها  المياه« عندما توؤكد  اإذ يتنباأ بع�شهم بم�شتقبل تتنازعه »حروب  الأحيان. 

التناف�شية على المياه. وي�شير اآخرون اإلى عدم اندلع اأية حروب على المياه منذ قرابة 4,000 

عام وذلك في المنطقة التي ُتعرف الآن بجنوب العراق، واإلى اأنه في العادة ا�شتجابت البلدان 

لم�شاألة التناف�س على المياه العابرة للحدود بقدٍر من التعاون بدلً من التنازع. وانطالًقا من 

رى التناف�س المتزايد على المياه بمثابة حافز لمزيد 
ُ
هذا المنظور الذي يبعث على التفاوؤل، ي

ولكن  الكبيرة  ال�شراعات  تزيد من حدة  اأن  المياه  فبا�شتطاعة  الم�شتقبل...  التعاون في  من 

ا للتعاون.
ً
يمكنها اأي�شا اأن تمثل ج�شور

الم�شدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2006ب. 
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المياه  توافر  ن�شبة  تناق�س  مع  العربية  البلدان 

التقرير  هذا  ويتفق   
12

الربع. من  باأكثر  المتاحة 

اأن  في  الموحد  العربي  القت�شادي  التقرير  مع 

بما  �شينخف�س  العربية  البلدان  في  الفرد  ن�شيب 

في   90 �شيعي�س  بينما  مكعب،  متر   500 يقارب 

المائة من �شكان المنطقة في بلدان تعاني نق�س 

العجز  قّل  بينما  اإنه  نف�شه  التقرير  ويقول  المياه. 

الأخرى  العالم  اأج��زاء  في  ن�شبيًّا  ب�شرعة  المائي 

بين العامين 1990 و2004، كان معدل انخفا�شه 

الم�شتقبل  وف��ي  العربية.  ال���دول  ف��ي  الأب��ط��اأ  ه��و 

المنظور �شيعاني معظم �شكان المنطقة �شّح المياه 

�شنويًّا،  مكعب  متر   1,700 معّدل  عن  �شتقّل  التي 

ا �شي�شل اإلى اأقل من  بينما �شيواجه الكثيرون نق�شً
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1,000 متر مكعب في ال�شنة.

يتناول تقرير �شادر عن لجنة الأمم المتحدة 

 
14

القت�شادية والجتماعية لغرب اآ�شيا )الإ�شكوا(

في  الوطني  الم�شتوى  على  المياه  اإجهاد  م�شاألة 

م�شتويات  اأربعة  بين  فيمّيز   ،
15

العربية البلدان 

اإلى  ال�شكان  عدد  ن�شبة  بقيا�س  المياه  اإجهاد  من 

وملحوظ،  المتجددة: خفيف،  العذبة  المياه  كمية 

وخطير، وحرج. وكما يظهر في الجدول 2-1، يبّين 

اإجهاد حرج

)اأكرث من 

10,000 �شخ�س

 لكل مليون مرت مكعب(

اإجهاد خطري

 )بني 5,000

و10,000 �شخ�س

 لكل مليون مرت مكعب(

اإجهاد ملحوظ

)بني 2,500 

 و5,000 �شخ�س 

لكل مليون مرت مكعب(

اإجهاد طفيف

)اأقل من

 2,500 �شخ�س

 لكل مليون مرت مكعب(

الإمارات العربية 

املتحدة

الأر�س الفل�شطينية 

املحتلة 

م�رسالأردن

لبنانال�شعوديةالبحرينالكويت

عمانالعراق

�شوريةقطر

اليمن

الم�شدر: الإ�شكوا 2007 )بالإنجليزية(. 

ا، 2006  م�صتويات اإجهاد املياه يف ثالثة ع�رش بلًدا عربيًّ اجلدول 1-2

ا�صتخدامات املياه امل�صتهلكة يف البلدان 

العربية )%( ح�صب القطاع، 2006-1999* 

ال�صكل 5-2

 ال�شتهالك الزراعي للمياه

)% من اإجمالي ا�شتهالك المياه العذبة(

 ال�شتهالك المنزلي للمياه 

)% من اإجمالي ا�شتهالك المياه العذبة(

 ال�شتهالك ال�شناعي للمياه

)% من اإجمالي ا�شتهالك المياه العذبة(

% 85

% 8

%  7

الم�شدر: ح�شابات تقرير التنمية الإن�شانية العربية/برنامج الأمم 

الإح�شائية  البيانات  قاعدة  اإل��ى  بال�شتناد  الإنمائي،  المتحدة 

 )AQUASTAT( والزراعة  المياه  عن  العالمي  المعلومات  لنظام 

لدى منظمة الأغذية والزراعة لالأمم المتحدة )بالإنجليزية(. 

* ت�شتند هذه البيانات اإلى اأحدث المعطيات المتوافرة خالل 

الفترة المذكورة عن البلدان العربية ال�� 22 

التقرير اأّن اأربعة بلدان تواجه اإجهاًدا »خفيًفا« من 

ناحية المياه، واثنين من البلدان يواجهان اإجهاًدا 

»خطيًرا«،  اإج��ه��اًدا  ت��واج��ه  وخم�شة  »م��ل��ح��وًظ��ا«، 

فيما يواجه اثنان من هذه البلدان، وهما الكويت 

والإمارات العربية المتحدة، اإجهاًدا »حرًجا«.

التخفيف من ندرة المياه

كبيرة  جهوًدا  �شك  بال  العربية  الحكومات  بذلت 

القت�شادية  ولال�شتخدامات  لل�شرب  مياه  لتوفير 

تغطية  ات�شعت  الجهود  لهذه  ونتيجة  لمواطنيها. 

العام  في  المائة  في   83 من  العرب  احتياجات 

علًما   ،2004 العام  في  المائة  في   85 اإلى   1990

باأن عدد ال�شكان قد ازداَد خالل تلك الفترة من 
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ن�شمة. مليون   231.8 اإلى  ن�شمة  مليون   180.1

ن��درة  ���ش��ح��رّي لم�شكلة  ي��وج��د ع��الج  اأن���ه ل  وم��ع 

المياه المتزايدة الخطورة في الدول العربية، فاإّن 

العري�شة  العامة  المالمح  الدرا�شات تر�شم بع�س 

لالإجراءات التي يمكن اأن تخفف من هذا التهديد 

 
17

المحتمل. وي�شمل ذلك:

ت��ك��ث��ي��ف الإف������ادة اإل����ى ال��ح��د الأق�����ش��ى من   .1

�شات المياه للميادين الثالثة )الزراعة  مخ�شّ

وال�شناعة وال�شتخدام المنزلي(.

الإن��ت��اج��ي��ة  لتحقيق  ا���ش��ت��رات��ي��ج��ي��ة  ت��ط��ب��ي��ق   .2

اإلى  ت��وؤدي  التي  الفترا�شّية  للمياه  الف�شلى 

ا�شترجاع المياه الفعلية الم�شتخدمة في عملية 

18
الإنتاج.

التخطيط  في  متكاملة  كّلّية  مقاربات  اعتماد   .3

والإدارة للعر�س والطلب على موارد المياه.

بناء القدرات والرتقاء بالم�شتوى التقني لدى   .4

جميع الأطراف المعنّية.

في الم�شتقبل المنظور 

�شيعاني معظم �شكان 

المنطقة �شّح المياه

ل يوجد عالج �شحري 

لم�شكلة ندرة المياه ولكن 

هناك اجراءات تخفيفية



تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام  402009

تتهّدد المنطقة 

 الت�شحر
ُ
مخاطر

يهدد الت�شحر 

المتوا�شل نحو خم�س 

الم�شاحة الكلية 

للدول العربية

بدًءا  الأ�شعدة،  مختلف  على  بالوعي  الرتقاء   .5

من الم�شتخدمين النهائيين و�شوًل اإلى �شّناع 

القرار.

م�شتدامة  م��ائ��ي��ة  ���ش��ي��ا���ش��ات  وت��ن��ف��ي��ذ  ر���ش��م   .6

تنطلق من النقاط الواردة اأعاله وتعتمد على 

ما  في  والمقبلة  الراهنة  والبحوث  البيانات 

يتعلق بالمياه.

قادرة على  المياه  موارد  لإدارة  نماذج  تطوير   .7

لحل  المختلفة  ال�شيناريوهات  ابتكار  تحفيز 

اأج��ل  م��ن  م�شابهة،  اأو���ش��اع  ف��ي  الم�شكالت 

اختيار اأف�شل المقاربات الممكنة.

زحف ال�صحراء

ات�شم  المختلفة  الجيولوجية  الحقب  امتداد  على 

حقبات  بين  بالتقلب  العربية  البلدان  في  المناخ 

التهطال باالأمتار البلد

املكعبة للفرد

31,099.60موريتانيا

27,678.10ال�شودان

21,322.30ال�شومال

16,311.60ليبيا

10,446.40عمان

6,341.60اجلزائر

6,230.80جيبوتي

5,355.00ال�شعودية

4,918.60املغرب

4,064.40اليمن

3,554.50تون�س

3,259.40جزر القمر 

2,406.30�شورية

1,793.00الأردن

1,701.50لبنان

1,536.80الإمارات

987.40قطر

830.90الكويت

693.00م�رس

79.80البحرين 

الم�شدر: ح�شابات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/مكتب تقرير التنمية 

الإن�شانية العربية، بال�شتناد اإلى قاعدة بيانات �شعبة الإح�شاء في الأمم 

المتحدة 2007 )بالإنجليزية(.

مالحظة: التهطال يعني اإجمالي حجم المياه الموجودة في الجو والتي 

تت�شاقط )ب�شورة مطر اأو ثلج اأو برد اأو ندى، اإلخ.( على اأرا�شي بلد ما خالل 

فترة عام، ويقا�س بالأمتار المكّعبة.

التهطال يف البلدان العربية، املعدالت ال�صنوية 

19
على املدى البعيد

اجلدول 2-2

انت�شار  عن  الأول��ى  واأ�شفرت  والرطوبة؛  الجفاف 

والربع  اأفريقيا،  �شمال  ف��ي  الكبرى  ال�شحراء 

الخالي في �شبه الجزيرة العربية. ومع انتهاء فترة 

المنطقة  وقعت  ال�شنين  من  اآلٍف  منذ  الرطوبة 

فري�شًة للمناخ الجاّف الذي يف�شي اإلى الت�شّحر. 

تواتر  بينها  من  بخ�شائ�س،  المناخ  هذا  ويتمّيز 

انخفا�س  القحط،  من  ق�شيرة  اأو  مطّولة  فترات 

معدلت التهطال، تقّطع هطول الأمطار والعوا�شف 

حّر  موجات  مرتفعة،  ح��رارة  درج��ات  المطرية، 

متكررة، ارتفاع الحرارة مّدًة طويلًة يوميًّا و�شنويًّا، 

فوق  ق��ارّي��ة  ري��اح  من  اأ�شا�ًشا  تتاألف  عاتية  ري��اح 

التقلبات، قديُمها  اأ�شهمت هذه  رياح بحرية. وقد 

وحديُثها، في ن�شوء اأن�شاٍق بيئّية ه�شة في المناطق 

القاحلة و�شبه القاحلة تت�شم بهزال الغطاء النباتي 

و�شيوع طبقة ترابية �شحلة فّجة مك�شوفة لمخاطر 

 ويظهر الجدول 2-2 
20

التاآكل بفعل الرياح والمياه.

معدل التهطال ال�شنوي للفرد في بلدان المنطقة. 

ف  ر، وهو يعرَّ تتهّدد المنطقة مخاطُر الت�شحُّ

ا باأنه »ترّدي الأرا�شي في المناطق القاحلة،  ر�شميًّ

نتيجة  ال��رط��ب��ة،  �شبه  وال��ج��اف��ة  القاحلة،  و�شبه 

المناخية  الختالفات  بينها  من  مختلفة  عوامل 

 وهذا التعريف هو اأ�شا�س 
21

والن�شاطات الب�شرية«.

التفاقية الدولية لمكافحة الت�شّحر. ويمّيز دعاة 

الت�شّحر  من  درجتين  بين  البيئة  على  المحافظة 

ذات  كانت  التي  الأر�س  الأرا�شي:  من  نوعين  في 

مت�شّحرة  الآن  وغ��دت  ومخ�شّرة  م��زروع��ة  ي��وم 

�شيوؤدي  التي  المخ�شّرة  المفلوحة  تماًما؛ والأر�س 

ُتتََّخذ  ل��م  م��ا  الت�شّحر،  اإل��ى  فيها  التربة  ف�شاد 

الإجراءات الكفيلة بالحيلولة دون ذلك.

العربية  الدول  وتقدر درا�شة م�شتركة لجامعة 

اأن الن�شبة العليا   
22

وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة

من ال�شحراء اإلى اإجمالي م�شاحة الأر�س موجودة 

في �شبه الجزيرة العربية )ت�شعة اأع�شار، اأو 89.6 

في المائة(. تليها �شمال اأفريقيا )اأكثر من ثالثة 

اأرباع الأر�س، اأو 77.7 في المائة(، ثم وادي النيل 

في   44.5 اأو  الن�شف  من  )اأقل  الأفريقي  والقرن 

المائة(، ثم الم�شرق )35.6 في المائة(.

مليون   2.87 نحو  المتوا�شل  الت�شّحر  ويهّدد 

الكلية  الم�شاحة  ُخم�س  نحو  اأو  م��رب��ع،  كيلومتر 

اتجاه  في  هنا  المعدلت  وتتحرك  العربية،  للدول 

عك�شي مقارنًة بالأرقام ال�شالفة الذكر، اإذ ت�شبح 

ن�شبة الأرا�شي التي تواجه هذه المخاطر 48.6 في 

المائة من م�شاحة الأر�س في الم�شرق، و28.6 في 

المائة في وادي النيل والقرن الأفريقي، و16.5 في 

�شبه  المائة في  و9 في  اأفريقيا،  �شمال  المائة في 

الأر���س  م�شاحات  وتتفاوت   
23

العربية. الجزيرة 
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الن�شاطات ال�شارة التي 

يقوم بها الب�شر هي 

اأحد اأ�شباب الت�شحر

بن�شبة  الت�شحر  يتهددها  التي  اأو  المت�شّحرة 

كبيرة بين بلد واآخر في تلك المناطق. ففي �شمال 

ليبيا،  في  الأك��ب��ر  التهديد  يبرز  مثاًل،  اأفريقيا، 

والقرن  النيل  وادي  في  اأم��ا  تون�س.  في  والأدن���ى 

جيبوتي  ف��ي  الأك��ب��ر  التهديد  فيتجّلى  الأف��ري��ق��ي 

وم�شر والأدنى في ال�شومال؛ وفي الم�شرق يظهر 

�شورية.  في  والأدن���ى  الأردن  في  الأكبر  التهديد 

البلدان  اأكثر  فاإن  العربية،  الجزيرة  �شبه  في  اأما 

والبحرين،  المتحدة،  العربية  الإمارات  هي  تاأثًرا 

بمجموعها  البلدان  هذه  وت�شكل  وقطر،  والكويت، 

ًرا في العالم العربي، مقارنًة  المنطقة الأكثر ت�شحُّ

ًرا.  ب�شورية الأقل ت�شحُّ

اآثار الت�شّحر في القحط الناجم  اأبرز  تتجّلى 

في  الكامنة  اأو  الجوفية  المياه  م��وارد  ن�شوب  عن 

الحرجية  الم�شاحات  تقّل�س  وفي  الأر���س،  باطن 

وتدهورها جراء قطع الأ�شجار، والرعي، والحرق، 

المناطق  في  وتما�شكها  التربة  خ�شوبة  وفقدان 

المجدبة.

في  الكبير  ال�شحراوية  الأرا�شي  حجم  يعود 

الطبيعة  اإل��ى  كبيرة،  ب��درج��ة  العربية،  البلدان 

لي�س  ذل��ك  ول��ك��ّن  للمنطقة.  المجدبة  القاحلة 

عن  ا  اأي�شً ينجم  فالت�شّحر  الوحيد.  ال�شبب  هو 

ل  ممن  الب�شر  بها  يقوم  التي  ال�شارة  الن�شاطات 

لأعمالهم  الموؤذية  الآث��ار  الأغلب،  على  يدركون، 

للمنظمة  درا�شة  عزت  وقد  الطبيعية.  البيئة  في 

اإلى  الت�شحر  اأ�شباب  الزراعية  للتنمية  العربية 
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العوامل الآتية:

النمو  اأدى  ل��ق��د  ال���دي���م���غ���راف���ي:  الن���ف���ج���ار 

ال�شكان،  احتياجات  وتعاظم  الهائل  ال�شكاني 

الحديثة  والأ�شاليب  للتقانات  ا�شتخدامهم  وتزايد 

في الفالحة، والإفراط في ا�شتغالل موارد الأر�س 

بالقدرة  ال�شديد  ال�شعف  اإلحاق  اإل��ى  المختلفة، 

التجديدية لأنظمة المنطقة البيئية، واإلى الإخالل 

اأو���ش��اع  ت���ردي  ف��ي  ت�شّبب  م��ا  البيئي،  ب��ال��ت��وازن 

الأر�س.

ال���م���ت���غ���ّي���رة: كانت  الأن���ظ���م���ة الج��ت��م��اع��ي��ة 

قطاعات عري�شة من ال�شكان في البلدان العربية، 

القاحلة،  و�شبه  القاحلة  المناطق  في  وبخا�شة 

رعاية  اأ�شاليب  على  يوم  ذات  معي�شتها  في  تعتمد 

الموا�شي والحياة البدوية اأو تلك القائمة على جمع 

في  ع�شر  التا�شع  القرن  من  اعتباًرا  المحا�شيل. 

بع�س البلدان، واأوا�شط القرن الع�شرين في بع�شها 

بال�شتقرار  ال�شكانية  القطاعات  اأخ��ذت  الآخ��ر، 

تدريًجا. وفي كثير من الأحيان، كان النتقال من 

اأ�شلوب للعي�س اإلى اآخر ي�شّبب الإفراط في الرعي 

للتربة  المنظم  غير  وال�شتغالل  الأ�شجار  وقطع 

في الأرا�شي الزراعية التي يغذيها المطر اأو الري 

ت�شهم  اأن  العوامل  �شاأن هذه  على حد �شواء. ومن 

في اإتالف الغطاء النباتي وترّدي التربة وتاآكلها. 

غرب ال�صودان: الكلفة االقت�صادية واالجتماعية للت�صحراالإطار 4-2

ا قبلية على 
ً
تحولت المناف�شة على مراعي الما�شية في اإقليمي دارفور وكردفان في الغرب حرب

ا. وفي مقدمة العوامل التي زادت من حدة القتال في المنطقة 
ًّ
نطاق وا�شع ا�شتدعت تدخالً دولي

�شح المطر، والنفجار ال�شكاني، والتحولت في النظام الجتماعي ال�شائد من الرعي المترحل اأو جمع 

المحا�شيل اإلى الزراعة الم�شتقرة. وزادت هذه العوامل من معدلت تدهور حالة التربة والت�شحر، 

اأ�شف اإلى ذلك اأن تو�شيع الأرا�شي المزروعة بالمحا�شيل على ح�شاب المراعي الطبيعية با�شتخدام 

ن  الو�شائل والمعدات الحديثة في الحراثة والنقل والن�شاطات الزراعية الأخرى قد اأدى اإلى التعفُّ

والتفكك والتاآكل في بنية التربة. وي�شاف اإلى تلك القائمة اإتالف الغطاء النباتي الطبيعي عن 

طريق قطع الأ�شجار واجتثاث ال�شجيرات لأغرا�س الوقود والت�شنيع، والتبذير في الري المفرط، 

وال�شتغالل غير الم�شتدام لالأرا�شي الزراعية التي يغذيها المطر اأو الري على حد �شواء. ومن �شاأن 

رة، مثل التاآكل الناجم عن الماء اأو الرياح  �شحِّ
ُ
د القوى الم هذه العوامل، منفردًة ومجتمعة، اأن تولِّ

عها المفرط.
ّ
وانك�شاف الطبقات ال�شخرية تحت �شطح التربة وتمليح التربة اأو ت�شب

الم�شدر: �شياء الدين القو�شي، ورقة خلفية للتقرير.

مدى الت�صحر يف ت�صعة بلدان عربية 

تعاين منه )%(، 1996 

ال�صكل 6-2

الم�شدر: جامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة 
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التغيرات في اأنماط الإنتاج الزراعي: عندما 

اأخفقت اأنماط الإنتاج الزراعي التقليدية في تلبية 

ا�شُتخدمت  المتزايدة،  ال�شكان  اأعداد  احتياجات 

ال��زراع��ي��ة  وال��ت��ق��ان��ات  الأدوات  مو�شعة  ب�����ش��ورة 

ي�شتخدم  ما  وبخا�شة  التقانات،  وهذه  الحديثة. 

اأو  القاحلة  لالأرا�شي  الحراثة، ل ت�شلح  منها في 

�شبه القاحلة لأنها تت�شبب في تعفن التربة وتفككها 

وتعري�شها للتاآكل. 

هذه  بع�س  َت�شبَّب  كيف   5-2 الإط��ار  ويو�شح 

غازي،  )علي  الجزائر  في  بالت�شحر  التجاهات 

بالفرن�شية، ورقة خلفية للتقرير(. 

الأم��م  برنامج  يوجز  ت��ق��ّدم،  ما  اإل��ى  اإ�شافًة 

المتحدة للبيئة دور الن�شاطات الب�شرية في ت�شّحر 

25
المنطقة على النحو الآتي:

•ترّدي الأحوال والت�شحر في المراعي. 	
•تدهور اأو�شاع الغابات. 	

•ف�شاد التربة نتيجًة ل�شوء اإدارة الأرا�شي. 	
•ا�شتنزاف المكامن الجوفية. 	

•نق�س المياه وهدرها. 	
•ت�شرب المياه المالحة. 	

•تلوث التربة. 	
•اأنظمة الري غير المنا�شبة. 	

مواجهة ال�شحارى

الحافل  الطبيعي  المنطقة  تكوين  الرغم من  على 

الن�شاطات  ع��ن  الناجمة  وال��ع��وام��ل  بالتحديات 

الب�شرية التي زادت الأو�شاع تعقيًدا، لي�س ا�شتمرار 

الت�شّحر اأمًرا محّتًما. ذلك اأن في و�شع الحكومات 

اأ�شبابه المحددة  اإذا ما ت�شّلحت بمعرفة  العربية، 

المناخية  البيئات  مناطق  م��ن  واح���دة  ك��ل  ف��ي 

الكفيلة  المنا�شبة  ال�شيا�شات  تر�شم  اأن  العربية، 

الخلفية  الأوراق  ف��ي  ورد  م��ا  على  وب��ن��اًء  بوقفه. 

التي اأعدت لأغرا�س هذا التقرير، فاإن المنظومة 

التوجهات لمحاربة  الأهداف قد تحّدد  الآتية من 

الت�شحر في الأقاليم الثالثة الأهّم في المنطقة:

على  زراعتها  ف��ي  تعتمد  التي  البلدان  ففي 

ت�شتهدف  اأن  ينبغي  الأمطار،  ومياه  الري  من  كّل 

�شيا�شاتها في هذا المجال: 

ال�شدود  بناء  التحتية عن طريق  البنية  •تعزيز  	
الت�شريف  واأج��ه��زة  وال��ق��ن��وات  وال��خ��ّزان��ات 

و�شبكات الطرق والكهرباء.

•وق���ف ال��رع��ي ال��م��ف��رط ف��ي ال��م��راع��ي وقطع  	
الأ�شجار في المناطق الحرجية.

ر يف اجلزائراالإطار 5-2 الت�صحُّ

الم�شدر: علي غازي، بالفرن�شية، ورقة خلفية للتقرير.

اإّن ا�شتمرار الت�شحر 

لي�س اأمرا محتما

الأرا�شي المفلوحة في  اأكثر من ت�شعة ماليين هكتار من  اأو  44 في المائة،  نحو 

 اأو �شبه الكامل، وُتعزى هذه التهديدات، 
ّ
الجزائر هي الآن عر�شةٌ للت�شّحر الجزئي

في المقام الأول، اإلى النتقال من الأنماط التقليدية لتربية الما�شية وللزراعة اإلى 

المثال، تقتل  ال�شديد، على �شبيل  الجفاف  الحديثة. فقد كانت موجات  الأنظمة 

اأعداًدا كبيرًة من الما�شية في الما�شي، فتخفف ال�شغط على المراعي المتوافرة. 

هذا  م�شار  عن  للتعوي�س  اأجريت  قد  الأرا�شي  ا�شت�شالح  عمليات  اأن  �شحيح 

النتقال، غير اأنها اقت�شرت على المناطق المنخف�شة التي كانت التربة فيها اأكثر 

عمًقا ورطوبة. 

خ�شعت اإدارة الأرا�شي، على مدى قرون، لتنظيمات اجتماعية را�شخة تمكنت 

المخ�ش�شات  معرفة  من  الريفية  المجتمعات  في  المتعاقبة  الأجيال  خاللها  من 

الم�شتحقة لها. غير اأن نظام اإدارة الأرا�شي الموروث المن�شجم مع الطبيعة �شرعان 

ما ر�شخ لمتطلبات التغير الجتماعي وال�شيا�شي والقت�شادي في الجزائر. وتجلت 

عنا�شر هذا التغير في ما يلي:

( في  • 	10,800,000 اأحد ع�شر مليون ن�شمة )اأو  النمو ال�شكاني ال�شريع من 

�شتينات القرن الما�شي اإلى ثالثة وثالثين مليوًنا )اأو 32,854,000( عام 

2005 في اأوائل الألفية الثالثة. وقد ُفِر�شت على البيئة �شغوط هائلة جراء 

ارتفاع عدد ال�شكان اإلى ثالثة اأ�شعاف، على الرغم من انخفا�س معدل النمو 

القت�شادي من 3.2 في المائة في ال�شنة اإلى 2.3 في المائة. وفي الوقت 

نف�شه زادت معدلت الزحف الح�شري المت�شاعدة من الطلب على اللحوم، ما 

ع في الأرا�شي المعّدة لتلبية هذه المتطلبات.
ُّ

اأّدى، بدوره، اإلى التو�ش

ا اأن المحاريث  •ا�شتخدام الأ�شاليب والمعدات الزراعية غير المنا�شبة وخ�شو�شً 	
كفاءتها  من  الرغم  على  الأرا�شي،  ا�شت�شالح  في  الم�شتخدمة  القر�شية 

الطريقة  ب�شبب  الرياح،  جراء  للتاآكل  الأر�س فري�شًة �شهلة  الظاهرة، تجعل 

التي تفتت بها �شطح التربة.

ب�شبب  الموا�شي  اأعداد  زيادة  اإن  المراعي.  على  ال�شغوط  تخفيف  •ا�شتحالة  	
التقدم في الطب البيطري قد حققت فائدًة لبع�س الوقت لأ�شحابها، غير 

في  النباتي  الغطاء  نمّو  تجدد  ح�شاب  على  تتم  كانت  اإنما  الزيادة  تلك  اأن 

القادرين على  المزارعين  ن�شوء طبقة من  التطور مع  المراعي. وتزامن هذا 

الح�شرية،  المراكز  في  ا 
ً
غالب والمقيمين  الما�شية  من  كبيرة  قطعان  اقتناء 

وهم من الثراء بحيث يمكنهم التغلب على م�شكلة نق�س المياه دون الحاجة 

اأ�شحاب  المزارعون  حل  وقد  اآخر.  اإلى  موقع  من  بموا�شيهم  التنقل  اإلى 

الما�شية هوؤلء، الذين اجتذبهم هذا الن�شاط لما ينطوي عليه من اأرباح �شخية، 

محل الرعاة والمزارعين الفقراء الذين لم يتوافر لهم المال الكافي للعناية 

بقطعانهم وحقولهم.

ا ب�شبب الت�شحر. 
ًّ
ونتيجًة لهذه الأو�شاع، تخ�شر الجزائر 7,000 هكتار �شنوي

توقع اأن تت�شاعف معدلت الخ�شارة مرتين اأو ثالث مرات اإذا لم تتخذ اإجراءات 
ُ
وي

عالجية عاجلة.
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ينبغي اإ�شراك منظمات 

 في 
ّ
المجتمع المدني

ت�شميم م�شاريع مكافحة 

الت�شّحر وتنفيذها

النيل  اأعالي  في  المياه  خ�شارة  من  التخفيف 

الجوفية  المياه  موارد  وتطوير  خا�شة،  عنايًة 

واأ�شاليب جمع مياه المطر والتقانات والبحوث 

حول تحلية المياه.

المتوقعة  الآث���ار  �شد  الوقائية  التدابير  •اتخاذ  	
وعن  الأر���س  �شطح  عن  البحر  م�شتوى  لرتفاع 

النيل. ويجب  نهر  دلتا  الجوفية في  المياه  موارد 

و�شع ال�شيناريوهات توقًعا لكل الحتمالت وتجنًبا 

لمواجهة تلك الظواهر دونما ا�شتعداد م�شبق.

)�شياء الدين القو�شي، ورقة خلفية للتقرير(.

الَمَطرية  ال��زراع��ة  تعتمد  التي  البلدان  اأّم���ا 

فعليها اأن تبذل الجهد لتحقيق ما يلي: 

اإدارة  في  وم�شتدامة  حازمة  �شيا�شة  •اعتماد  	
الأرا�شي ت�شتمل على خطط متنوعة ل�شتخدام 

التربة.

•تكثيف الجهود الرامية اإلى مكافحة الت�شّحر،  	
خلف  ال��واق��ع��ة  المنخف�شات  ف��ي  وب��خ��ا���ش��ة 

ال�شدود والمناطق ال�شهلية.

تتناول  التي  الزراعي  التو�شع  خدمات  •تحفيز  	
ق�شايا محددة، مثل المناوبة بين المحا�شيل، 

كما  المنا�شبة.  الزراعية  التقانات  وا�شتخدام 

الخدمات  هذه  بين  الن�شجام  مراعاة  يجب 

واأو�شاع المزارعين الجتماعية والثقافية.

ال�شدود  بناء  قبل  المدى  بعيدة  خطط  •و�شع  	
وع�شرة  اأع���وام  خم�شة  بين  بما  وال��خ��زان��ات 

اتخاذ  من  المخت�شة  الهيئات  لتمكين  اأع��وام 

التدابير المنا�شبة لحماية الأحوا�س ال�شديدة 

النحدار خلف هذه ال�شدود والخزانات.

بق�شد  ال��م��وج��ودة،  النباتات  اأن���واع  •ت�شجيل  	
الم�شتقبل  في  ولتنويعها  وحمايتها،  تحديدها 

معينة  خ�شائ�س  ذات  اأروم����ات  لختيار  اأو 

لإعادة اإنتاجها. 

للت�شّحر، من  ا  الأكثر تعر�شً المناطق  •تحديد  	
مكافحة  ب��رام��ج  ف��ي  الأول��وي��ة  اإعطائها  اأج��ل 

الت�شّحر.

الحرجية  ال��ب��ح��وث  ف��ي  ال���ش��ت��م��رار  •ت�شجيع  	
القائمة  والأحراج  الغابات  اإدامة  اإلى  الرامية 

وتر�شيد ا�شتخدام منتجاتها.

ما  �شيما  ول  التحريج،  لإعادة  الجهود  •تكثيف  	
لإعادة  الوطنية  الخطط  اإطار  في  منها  ُيبذل 

التحريج.

الغابات  الو�شائل لدعم وحماية  •ت�شجيع جميع  	
والأحراج.

)علي غازي، بالفرن�شية، ورقة خلفية للتقرير(.

ا�شتخدام  من  ممكن  حد  اأدن��ى  اإل��ى  •التقليل  	
مثل  طبيعيًّا  تتحّلل  ل  التي  الموؤذية  المبيدات 

ال� دي دي تي.

وغير  التقليدية  الأ�شاليب  ا�شتخدام  •ت�شجيع  	
التقليدية لوقف امتداد الكثبان الرملية.

•تركيب اأجهزة قيا�س التهطال في جميع اأرجاء  	
الإن��ذار  اأجهزة  وا�شتيراد  وخارجها،  البالد 

التاأهب  من  النا�س  لتمكين  وتركيبها  المبكر 

الفي�شانات  �شد  الوقائية  الإج��راءات  واّتخاذ 

العالية.

لقيعان  خرقها  ي��ج��وز  ل  دائ��م��ة  ح���دود  •ر���ش��م  	
الأنهار في مجاريها الرئي�شية، ومنع ا�شتخدام 

داخل  الفي�شانات  اأتربة  عن  النا�شئة  ال�شهول 

الفي�شانات  م��وا���ش��م  خ���الل  ال���ح���دود  ه���ذه 

المنخف�شة، والمتو�شطة، والعالية.

•اإ����ش���راك م��ن��ظ��م��ات ال��م��ج��ت��م��ع ال��م��دن��ي في  	
وتنفيذها  الت�شّحر  مكافحة  م�شاريع  ت�شميم 

الهيئات  لم�شاعدة  المتطّوعين  توظيف  وفي 

الحكومية في اأوقات الطوارئ.

•تدريب وبناء القدرات لدى العاملين في مجال  	
النا�س  بقدرات  والرتقاء  الت�شّحر،  مكافحة 

والخبرات  المعرفة  من  ال�شتفادة  مع  عموًما 

المحّلّية المتوارثة.

على  زراعتها  في  تعتمد  التي  البلدان  في  اأما 

في  �شيا�شاُتها  ت�شتهدف  اأن  فينبغي  فقط،  ال��ري 

هذا المجال:

من  بحواجز  للرمل  الناقلة  الرياح  ق��وة  •كبح  	
الكثبان  وتثبيت  ال�شلبة،  المواد  اأو  الأ�شجار 

والرذاذ  الم�شجرة  الرملية  بالأ�شوار  الرملية 

البتروكيماوي والكتل المطاطية.

•وقف تعّديات الزحف الح�شري على الأرا�شي  	
لت�شييد  معّينة  مواقع  بتخ�شي�س  الزراعية 

ا  المباني ال�شخمة العامة والخا�شة، خ�شو�شً

في البلدات والمدن التي تواجه الجهة الخلفية 

منها ال�شحراء. 

الزراعية.  الت�شريف  م�شروعات  اإقامة  •ت�شجيع  	
هنا يجب اأن يتعّدى التركيز م�شائل التنفيذ الى 

م�شائل الرقابة الالحقة وال�شيانة الم�شتمّرتين.

مواكبة  اأج��ل  من  جديدة  مائية  م��وارد  •تنمية  	
النمو ال�شكاني المطرد واحتياجاته المتزايدة 

المنزلية  لال�شتخدامات  النظيفة  المياه  اإلى 

ال�شناعة،  متطلبات  ولتلبية  الأخرى،  والعامة 

وال��م��الح��ة ال��م��ح��ل��ي��ة، وال�����ش��ي��اح��ة، وت��ول��ي��د 

الكهرباء والمحافظة على البيئة. وينبغي اإيالء 

اإلى  الرامية  النيل الجماعية  م�شروعات وادي 
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التلوث: ال مربر لال�صتكانة

وتعاظم  ال�شكان،  عدد  في  المت�شارع  التزايد  مع 

ال�شغوط على البيئة اله�ّشة في المنطقة العربية، 

ال�شيا�شات  للقلق لدى وا�شعي  التلوث مدعاًة  بات 

لي�س  فالتلّوث  ال�����ش��واء.  على  المدني  والمجتمع 

لأمن  كبير  تهديد  بل هو  لالإزعاج،  مجّرد م�شدر 

ا عندما يت�شّبب في ترّدي اأو�شاع  الإن�شان خ�شو�شً

النا�س  عليها  يعتمد  التي  والتربة  والماء،  الهواء، 

التلّوث  ب��اأّن  الجميع  يقّر  حين  وف��ي  حياتهم.  في 

لة  ي�شّكل تهديًدا في المنطقة، فاإن البيانات المف�شّ

الآن.  حتى  متاحة  غير  واتجاهاته  درج��ات��ه  عن 

التلّوث  و�شع  على  المتوافرة  الإح�شاءات  تقت�شر 

على الم�شتويات الوطنية، على الرغم من اأن هناك 

المناطق  بين  الم�شتويات  تلك  في  كبيًرا  تفاوًتا 

الح�شرية والريفية، وبين مدينة واأخرى.

ويمّثل التلّوث خطًرا على المياه والجو والتربة 

اأّن التقرير لم ي�شتطع  في المنطقة العربية. وبما 

الح�شول على البيانات عن اأو�شاع التربة، ف�شيرّكز 

هذا الق�شم على المجالين الأول والثاني اأي المياه 

والهواء.

تلوث المياه

يمثل تلّوث المياه تحّدًيا خطيًرا في المنطقة هذه 

البلدان  في  المائي  التلوث  اأ�شول  وُتْعزى  الآون��ة، 

الأ�شمدة  ا�شتخدام  اإلى  الأولى،  بالدرجة  العربية، 

والطب  الَب�ْشَتنة  وعالجات  والمبيدات  الكيماوية 

وتجد  الأم���د  طويلة  اآث���اًرا  تترك  التي  البيطري 

رفع  وقد  المطاف.  نهاية  في  المياه  اإلى  طريقها 

من  والمنازل  الم�شانع  من  العادمة  المياه  تدفق 

درجة تلوث المياه ب�شكل ملمو�س.

اأج����زاء من  ع���دة  ف��ي  ال��م��ي��اه  ت��ل��وث  ينعك�س 

المنطقة العربية تدّنًيا للقدرة على الح�شول على 

المياه النظيفة وهي، كما اأو�شح التحليل ال�شابق، 

ب�شورة  ندرتها  النا�س  يعاني  التي  ال��م��وارد  من 

عامة. وي�شكل الفتقار اإلى كميات كافية من المياه 

النظيفة، ب�شورة خا�شة، تهديًدا لأمن الإن�شان في 

الأمرا�س  انت�شار  اإلى  يوؤدي  فقد  ناحية.  من  اأكثر 

انتظام  في  وي��وؤث��ر  الإ�شهال،  مثل  الأط��ف��ال،  بين 

وهو  الأكاديمي.  اإنجازهم  وفي  المدر�شّي  دوامهم 

�شاعات  من  المثال،  �شبيل  على  ال��م��راأة،  يحرم 

بدًل  لعائلتها  الماء  لجلب  يوم  كل  تق�شيها  طويلة 

ة  ُم��درَّ اأو  �شخ�شية  لن�شاطات  الوقت  تكري�س  من 

والتلوث  الماء  ندرة  اأن  ذلك  اإلى  ي�شاف  للدخل. 

الغذائية،  المواد  واإنتاج  الزراعي  الإنتاج  يتهددان 

الأهداف  ال�شابع من  الهدف  10 من  الغاية  بلوغ  العربية بعيدًة عن  البلدان  زالت  ما  الأ�شف،  مع 

لمياه  نًة 
ّ
مح�ش م�شادر  ي�شتعملون  الذين  ال�شّكان  ن�شبة  قليالً  ارتفعت  فقد  لالألفية.  الإنمائية 

 2004، من 83 اإلى 85 في المائة. وارتفعت من 65 اإلى 68 في 
ال�شرب بين العامين 1990 و

المائة في البلدان العربية الأقّل نموًّا. غير اأن هذا المعّدل دون الإقليمي ل ي�شمل ال�شومال حيث 

لم يح�شل على المياه ال�شالحة في العام 2004 غير 29 في المائة من ال�شكان. وفي المناطق 

 94 في المائة في دول 
الثالث الأخرى، بلغت الن�شبة 86 في المائة في دول المغرب العربي، و

 86 في المائة في دول الم�شرق العربي. 
مجل�س التعاون الخليجي، و

الم�شدر: الإ�شكوا 2007 )بالإنجليزية(.

الم�شدر: الإ�شكوا 2007أ )بالإنجليزية(.

ا بعد العام 2015 لتحقيق  �صتحتاج البلدان العربية اىل 27 عاًما اإ�صافيًّ

الغاية املتعّلقة باملياه 

اإلى �شرورة بذل جهود حثيثة لتحقيق هذه الغاية، التي ما زالت  وي�شير هذا التح�شن الطفيف 

بعيدًة عن متناول المنطقة العربية اإجمال. 

ن�صبة ال�صكان الذين ي�صتعملون م�صادر حم�صنة ملياه ال�رشب يف املناطق 

احل�رشية والريفية )%( 

بلدان المغرب

دول مجل�س 

التعاون الخليجي

البلدان العربية

المناطق النامية

البلدان العربية 

ا الأقل نموًّ

بلدان الم�شرق

مناطق ريفية )1990(

مناطق ريفية )2004(

مناطق ح�شرية )1990(

 مناطق ح�شرية )2004(

الم�شدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2006.
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االأهداف االإمنائية لالألفية، الهدف ال�صابع، الغاية رقم 10: االإطار 6-2

تخفي�س ن�صبة الذين ال يح�صلون على  مياه �رشب حم�ّصنة اإىل 

الن�صف بحلول عام 2015 
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المياه  م���وارد  على  المحّلّي  التناف�س  وي��وّل��دان 

المتوارثة  النزاعات  في  يحدث  كما  ال�شحيحة، 

دارف���ور.  ف��ي  وال��رع��اة  المزارعين  بين  النا�شبة 

بين  التوتر  ي�شبب  اأن  ا  اأي�شً المياه  نق�س  ويمكن 

البلدان المتجاورة.

لالأغرا�س  النظيفة  المياه  على  الح�شول 

الأط���راف  ق��وة  يعك�س  القت�شادية  اأو  المنزلية 

يح�شلون  ل  العموم،  على  فالفقراء،  المعنية؛ 

على المياه النظيفة، بينما ي�شتهلك الأغنياء َقْدًرا 

الح�شول على  هائاًل منها ول يالقون �شعوبًة في 

اأية كميات يريدون. ولم يكن من الم�شتغرب، اإذن، 

اأن الأجزاء التي تعاني اأكبر قدر من ال�شعوبة في 

هي  البلدان  من  بلد  اأي  في  المياه  على  الح�شول 
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المناطق الريفية والأحياء الفقيرة في المدينة.

العالمية«،  التنمية  »م��وؤ���ش��رات  تقرير  يقدم 

تلوث  عن  معلوماٍت  الدولي،  البنك  عن  ال�شادر 

المياه في خم�شَة ع�شَر بلًدا عربيًّا. ويبين التقرير، 

كما في الجدول 3.2، اأن تون�س والجزائر والعراق 

العربية  البلدان  مقدمة  في  هي  والمغرب  وم�شر 

الأكثر تلوًثا من حيث ارتفاع المعدل اليومي لنبعاث 

البيانات  اأن  غير  المياه.  في  الع�شوية  ثات  الملوِّ

تظل  البلدان  هذه  في  المعدلت  اأن  كذلك  تظهر 

المتحدة  الوليات  مثل  دول  في  منها  بكثير  اأدن��ى 

للتلوث  المطلق  اليومي  المعدل  فيها  ك��ان  التي 

التلوث  معدلت  اأ�شعاف  ع�شرة   2003 العام  في 

»تفوق«  قد  الرو�شي  التحاد  واأن  العليا،  العربية 

في تلك ال�شنة على المعدلت العربية العليا بن�شبة 

�شبعة اأ�شعاف ون�شف.

اأّل  ينبغي  المطلقة  المقارنات  ه��ذه  اأن  غير 

جراء  التلوث  ن�شبة  لأن  لال�شتكانة،  مدعاًة  تكون 

تلك المواد، من حيث ن�شيب الفرد العامل، تظل 

اأعلى نوًعا ما في البلدان العربية منها في الدول 

الوحيدة  العربية  الدولة  هي  وتون�س  الم�شّنعة. 

المتحدة،  ال��ولي��ات  مع  بالمقارنة  نجحت،  التي 

في  كيلوغرام   0.18 من  الن�شبة  هذه  اإنقا�س  في 

العام 1990 اإلى 0.14 كيلوغرام في العام 2003. 

هذه  خف�س  ف��ي  وال��ي��م��ن  ���ش��وري��ة  نجحت  ك��ذل��ك 

الن�شب من 0.22 كيلوغرام و0.27 كيلوغرام يوميًّا 

و0.23   0.20 اإلى   1990 العام  في  العامل  للفرد 

العام  في  العامل  للفرد  التوالي  على  كيلوغرام 

المائي  التلوث  م�شتويات  تدّني  يعك�س   
27.2003

تبذلها  التي  الجهود  العربية  البلدان  بع�س  في 

على  مع ذلك يجب  لكن  ال�شدد،  بهذا  حكوماتها 

هذه البلدان اأن تتوخى اليقظة لئال ت�شفر خططها 

الم�شتويات  اإلى  التلوث  للت�شنيع عن رفع معدلت 

الحديثة  وال��دول  المتقدمة  ال��دول  ت�شهدها  التي 

الن�صبة املئوية لل�صكان الذين ال يح�صلون على املياه 

ا، 2007  ال�صاحلة، وخدمات ال�رشف ال�صحي، يف 15 بلًدا عربيًّ

ال�صكل 7-2

الفتقار اإلى خدمات ال�شرف ال�شحي

الفتقار اإلى المياه ال�شالحة

الم�شدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2007.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

%

ن
دا

و
�ش

ال

يا
ان

يت
ر
و
م

ن
م

ي
ال

ر
�ش

م

ة 
ي
ن
ي
ط

�ش
فل

ال
س 

�
ر
لأ

ا

ة
تل

ح
م

ال

ب
ر

غ
م

ال

ي
وت

ب
ي
ج

س
�
ون

ت

ة
ي
ر
و
�ش

ر
ئ
زا

ج
ال

ن
د

ر
لأ

ا

ت
را

ما
لإ

ا

ن
نا

ب
ل

ر
ط

ق

ة
ي
ب
ر

ع
ال

ن 
دا

بل
ال

ر
م

ق
ال

ر 
ز

ج

انبعاثات البلد

ملوِّثات املاء 

الع�صوية 

)بالطن املرتي 

ا( يف  يوميًّ

العام 1990

انبعاثات 

ملوِّثات املاء 

الع�صوية 

)بالطن املرتي 

ا( يف  يوميًّ

العام 2003

انبعاثات 

ملوِّثات املاء 

الع�صوية 

)كيلوغرام للفرد 

ا(  العامل يوميًّ

يف العام 1990 

انبعاثات 

ملوِّثات املاء 

الع�صوية 

)كيلوغرام للفرد 

ا(  العامل يوميًّ

يف العام 2003 

1860.20.2 .211.51م�رس

..0.25…107اجلزائر

44.655.80.180.14تون�س

41.772.10.140.16املغرب

..0.19…26.7العراق

21.715.10.220.2�شورية

..0.15..18.5ال�شعودية

9.111.90.160.17الكويت

8.323.50.190.18الأردن

6.915.40.270.23اليمن

..0.14..5.6الإمارات العربية املتحدة

0.45.80.110.17عمان

0.29..38.6..ال�شودان

0.19..14.9..لبنان

........ليبيا

2565.21805.20.150.13الوليات املتحدة

1991.31388.10.130.18الحتاد الرو�شي

الم�شدر: البنك الدولي 2007 )بالإنجليزية(.

م�صتويات التلوث املائي جراء امللوِّثات الع�صوية يف خم�صة  اجلدول 3-2

ا وبلدين �صناعّيني، 1990-2003، )بالرتتيب التنازيل على اأ�صا�س  ع�رش بلًدا عربيًّ

م�صتويات التلوث يف العام 1990(



تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام  462009

الت�شنيع في �شرق اآ�شيا وجنوبها. ففي م�شر، على 

في  الملقاة  الع�شوية  المواد  تتكون  المثال،  �شبيل 

والم�شروبات  الأغذية  الآتية:  العنا�شر  من  المياه 

من  اأقل  ن�شب  اإلى  اإ�شافًة  المائة(،  في   50 )نحو 
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الكيماويات والورق والحجارة والخ�شب.

ح�شول  ف��ي  بالتفاوت  ال��م��ي��اه  ت��ل��ّوث  يرتبط 

النا�س في المنطقة العربية على خدمات ال�شرف 

ال�شحي والتقّدم البطيء في هذا المجال. ويظهر 

اأكثر  اأن  البيانات،  اأحدث  على  بناًء   ،7-2 ال�شكل 

ا  نموًّ الأق��ّل  البلدان  �شكان  من  المائة  في   60 من 

وال�����ش��ودان  القمر  )ج���زر  العربّية  المنطقة  ف��ي 

وموريتانيا(، لي�شت لديهم خدمات �شرف �شحي 

اأّن  الإقليمي،  الم�شتوى  على  يبّين،  كما  نة.  مح�شَّ

ي�شتطيعون  ل  ال�شكان  من  المائة  في   30 قرابة 

غياب  يمثل  ول  ال��خ��دم��ات.  تلك  اإل���ى  ال��و���ش��ول 

خدمات ال�شرف ال�شحي انتهاًكا ل�شحة الإن�شان 

كذلك  ي�شكل  ب��ل  فح�شب،  الإن�شانية  وال��ك��رام��ة 

بما  المياه  تلّوث  اإلى  الموؤّدية  العوامل  من  واح��ًدا 

اأمن  على  وا�شعة  تداعيات  من  ذلك  عليه  ينطوي 

للعام  الب�شرية  التنمية  تقرير  ويالحظ  الإن�شان. 

ارتفاع  اأن  الح�شر،  ل  المثال  �شبيل  على   ،2006

المياه  اإل��ى  بالن�شبة  م�شر  في  التلّوث  م�شتويات 

دلتا  منطقة  اإلى  المجاري  في  المتدّفقة  المبتذلة 

النيل من �شاأنه »تقوي�س المزايا ال�شحية التي من 

الممكن تحقيقها نتيجة للتوفير الو�شيك للمياه في 

البلد باأكمله«. 

تلّوث الهواء 

اأكبر منتجي  البلدان العربية هو من  اأن بع�س  مع 

م�شتوى  ف��اإّن  النفط،  على  القائمة  الطاقة  م��وارد 

تلّوث الهواء في البلدان العربية هو، على العموم، 

 2003 العام  وفي  العالم.  في  الأدن��ى  الن�شب  بين 

لم تتجاوز انبعاثات ثاني اأك�شيد الكربون 1,012.5 

اإفريقيا،  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  في  متري  طن 

العالم  بلدان  في  متري  طن   10,753.5 مقابل 

ذات الدخل المتو�ّشط، و12,738.4 طن متري في 

بلدان العالم ذات الدخل المرتفع. وكانت البلدان 

الوحيدة التي �شجّلت معّدًل اأدنى من انبعاث ثاني 

اأك�شيد الكربون، وهو 531.9 طن متري، هي بلدان 

29
اأفريقيا جنوب ال�شحراء.

في  المتفائلة  ال�شورة  بهذه  يخّل  ما  اأن  بيد 

معدل  في  الن�شبي  النخفا�س  ه��ذا  اأن  ظاهرها 

العربية  البلدان  في  الكربون  اأك�شيد  ثاني  انبعاث 

في  الكثير  تحّقق  لم  اأنها  اإل��ى  اأ�شا�ًشا  يعود  اإنما 

مجال الت�شنيع. وعالوة على ذلك، فاإن انبعاثات 

اإلى قطاع النقل الذي يعتمد  اأخرى،  عزى تلّوث الهواء في البلدان العربية، من جملة م�شببات 
ُ
ي

وتنجم  المرور.  حركة  في  الزدحام  فترات  وفي  الح�شرية  المناطق  في  وبخا�شة  العربات،  على 

من  الرغم  فعلى  المختلفة،  والبيئية  ال�شحية  التاأثيرات  من  جملة  الطرق  على  النقل  حركة  عن 

تزايد ا�شتخدام الغاز الطبيعي في قطاع النقل نرى اأّن م�شتويات التلوث تفاقمت بفعل ظواهر 

�شائعة في المنطقة مثل ارتفاع معدلت تمّلك العربات الخا�شة، كما هي الحال في قطر والكويت 

65 في  ولبنان، وتقادم العهد بالعربات والمركبات )ففي م�شر، على �شبيل المثال، يبلغ عمر 

المائة من العربات ع�شر �شنوات على الأقل، وهناك 25 في المائة منها يزيد عمرها على ع�شرين 

�شنة(. غير اأن من المتوقع انخفا�س معدل انبعاث الملوثات نتيجة للجهود الإقليمية الرامية اإلى 

تنفيذ ا�شتراتيجيات لحركة المرور وتعليمات ل�شتخدام الوقود في معظم البلدان العربية.

انبعاث ملوِّثات الهواء االإطار 7-2 النقل الربي – 

ا  عدد املركبات لكل 1,000 من ال�صكان )2002-2004(، 16 بلًدا عربيًّ

الم�شدر: المنتدى العربي للبيئة والتنمية 2008.

الم�شدر: الإ�شكوا 2005 ج )بالإنجليزية(.
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1990 انبعاث ثاني اأك�شيد الكربون )مليون طن متري(

2003 انبعاث ثاني اأك�شيد الكربون )مليون طن متري(

الم�شدر: البنك الدولي 2007 )بالإنجليزية(.
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ارتفاع معدالت انبعاث ثاين اأك�صيد الكربون يف البلدان 

العربية، 1990 و 2003
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تغير المناخ - التهديد العالمي

متداخل  متفاعاًل  ن�شًقا  المناخّي  النظام  يمّثل 

و�شطح  ال��ج��وي  ال��غ��الف  م��ن  يت�شكل  العنا�شر، 

المحيطات  وم��ن  والثلج،  الجليد  وم��ن  الأر����س، 

الكائنات  وم��ن  الأخ���رى،  المائية  والم�شطحات 

المناخ  في  تغيًرا  المناخي  التغير  ويعني  الحّية. 

لمناطق معينة منها على مرور  اأو  لالأر�س،  الكلي 

التغيرات  على  ال�شطالح  ه��ذا  ينطبق  ال��زم��ن. 

لأف��ع��ال  نتيجًة  ت��اأت��ي  ال��ت��ي  الأخ���ي���رة  ال��م��ن��اخ��ي��ة 

اإنتاج  وبخا�شة  ال�شناعي،  الإنتاج  واأهّمها  الب�شر 

المحمولة  والجزيئات  الوقود،  واإحراق  الإ�شمنت، 

ا، و�شبل ا�شتخدام الب�شر لالأر�س والحيوان. جوًّ

المناخ  تغير  بم�شكلة  العالمي  الهتمام  ب��رز 

»ثقب  ا�شترعى  عندما  وا�شع  نطاق  على  وانت�شر 

 .1974 العام  في  الأول��ى  للمرة  النتباه  الأوزون« 

وعقد موؤتمر المناخ العالمي الأول في العام 1979 

بم�شاركة من المنظمة العالمية لالأر�شاد الجوية، 

وبرنامج الأمم المتحدة البيئي، ومنظمة ال�شحة 

لالأمم  وال���زراع���ة  الأغ��ذي��ة  ومنظمة  العالمية، 

المتحدة )الفاو( ومنظمة الأمم المتحدة للتربية 

هذه  ا�شتعر�شت  )اليوني�شكو(.  والثقافة  والعلوم 

المنظمات نتائج الدرا�شات التي اأ�شارت اإلى تزايٍد 

وا�شح في غازات الدفيئة.

المنظمة  قامت  الم�شاألة  هذه  على  بالتركيز 

النبعاثات  بر�شد  ال��ج��وي��ة  ل��الأر���ش��اد  العالمية 

بين  الأوزون  طبقة  ف��ي  اآث��اره��ا  وقيا�س  الغازية 

العامين 1974 و 1982. وهذه الطبقة، التي ُتراوح 

�شماكتها ما بين 15 و 20 كيلومتًرا، هي التي تمنع 

بالب�شر  �شارة  تعد  التي  البنف�شجية،  فوق  الأ�شعة 

والحيوان والنبات من الو�شول اإلى الأر�س. 

بتغير  المعنية  الدولية  الحكومية  الهيئة  ترى 

نحو  ارتفعت  قد  الأر���س  ح��رارة كوكب  اأن  المناخ 

الثورة  قبل  عليه  كانت  عما  مئوية  درج��ة   0.75

ال�شناعية، وتقّدر اأن حرارة الأر�س �شتكون، بحلول 

العام 2050، قد ازدادت بمعدل درجتين مئويتين 

مقارنًة بما كانت عليه في بداية الثورة ال�شناعية. 

اأنماط  �شتتغير  الحرارة  درج��ات  لرتفاع  ونتيجة 

وتوؤدي  المعمورة  اأرج��اء  جميع  في  المطر  �شقوط 

من  العالمي.  الغذائي  الإنتاج  م�شتوى  هبوط  اإلى 

ناحية اأخرى، فاإن ارتفاع درجات الحرارة �شيرفع 

من معدلت ذوبان الثلوج وهذا �شيرفع بدوره من 

في  باأكملها  ُج���ُزًرا  ويغمر  البحر  �شطح  م�شتوى 

المحيطين الهادئ والهندي، وفي جميع المناطق 

الواقعة تحت م�شتوى �شطح البحر. 

وال�شرق  اأفريقيا  �شمال  في  الكربون  اأك�شيد  ثاني 

في  الأ���ش��رع  م��ن  ه��ي  بمعدلت  تتزايد  الأو���ش��ط 

 1990 العامين  بين  الممتدة  الفترة  ففي  العالم. 

و2003 كانت ن�شبة التزايد 4.5 في المائة �شنويًّا، 

تقريًبا  ت�شاعفت  قد  النبعاثات  تلك  اأن  يعني  ما 

التي  الوحيدة  والمنطقة  الفترة.  تلك  نهاية  في 

تفّوقت على المنطقة العربية في هذا الم�شمار هي 

جنوب اآ�شيا التي بلغت الن�شبة فيها 4.9 في المائة 

اأن حجم  يوؤخذ بالعتبار كذلك  اأن  �شنويًّا. ينبغي 

يبلغ  حيث  العربية  البلدان  بين  يتفاوت  النبعاث 

اأعلى م�شتوياته، على العموم، في البلدان المنتجة 

الخليج  ب��ل��دان  وبخا�شة  للبترول،  رة  وال��م�����ش��دِّ

الكبرى.  القت�شادات  ذات  البلدان  في  وكذلك 

والدول العربية التي ت�شهد اأعلى درجات النبعاث 

هي الجزائر وال�شعودية وم�شر، ي�شاف اإلى ذلك 

تفاوت معدلت انبعاث ثاني اأك�شيد الكربون ب�شورة 

الفرق،  وي��ب��رز  عربية؛  دول��ة  ك��ل  �شمن  ملمو�شة 

والمراكز  الريفية  المناطق  بين  ���ش��وره،  باأجلى 

الح�شرية الرئي�شية. وت�شحُّ هذه المالحظة كذلك 
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على انبعاثات الميثان واأك�شيد النتروجين.

على ال�شعيد العالمي حّققت الجهود الرامية 

اأو  ثات الهواء،  اإلى تخفي�س م�شتوى النبعاث لملوِّ

على الأقّل تثبيته، بع�س النجاح منذ البدء بتطبيق 

تعليمات و�شيا�شات بيئية �شارمة وذلك اعتباًرا من 

�شبعينات القرن الما�شي. اأما في المنطقة العربية 

والنمو  الجتماعية  الق��ت�����ش��ادي��ة  التنمية  ف���اإن 

النفطية  ال�شناعة  وتو�ّشع  المياه  وندرة  ال�شكاني 

الثقيل  الوقود  ا�شتخدام  تزايد  اإلى  كلها  اأّدت  قد 

لتلبية متطلبات التنمية، بما في ذلك توليد الطاقة 

الكهربائية واإنتاج الإ�شمنت وتكرير البترول وتحلية 

المياه.

ع����الوة ع��ل��ى ت��ل��ب��ي��ة م��ت��ط��ل��ب��ات ال��ت��ن��م��ي��ة، تمثل 

الهواء  لتلوث  رئي�ًشا  عاماًل  والنقل  الموا�شالت 

في المنطقة. فحركة النقل الجوي اآخذة بالتزايد 

رئي�ًشا.  جويًّا  معبًرا  ُتَعدُّ  التي  العربية  البلدان  في 

في  ح�شريًّا  العاملة  الجوية  الأ�شاطيل  تلتزم  ول 

التي ينبغي  المعتمدة  الموا�شفات  اأجوائها بجميع 

ل  ث��ّم  وم��ن  ال��ط��ائ��رات  محركات  ف��ي  تتوافر  اأن 

تن�شاع للمعايير الدولية لحماية البيئة التي تحكم 

في  والتح�شين  الطائرات  من  النبعاث  م�شتويات 

كان  وق��د  ه��ذا   
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الطيران. حركة  اإدارة  اأنظمة 

بالغ  تاأثير  ة  الخا�شّ المركبات  للتو�ّشع في امتالك 

ا كما يو�شح الإطار 7-2. في هذه الناحية اأي�شً

يتزايد ا�شتخدام 

الوقود الثقيل لتلبية 

متطلبات التنمية

ارتفاع درجات الحرارة 

�شيوؤدي اإلى هبوط م�شتوى 

الإنتاج الغذائي العالمي
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�شتوؤّثر التغّيرات المناخّية 

في الإنتاج الزراعي في 

المنطقة العربّية

اإذا  اأما  المناطق؛  بع�س  في  الزراعي  الإنتاج 

الإنتاج  ف�شيتعر�س  ال��ح��رارة  ارت��ف��اع  ا�شتمّر 

في  وب��خ��ا���ش��ة  اأخ�����رى،  م��ن��اط��ق  ف��ي  للخطر 

اأفريقيا، التي �شتتكّرر فيها المجاعات. 

المناطق  وا�شتنزاف  الحيوي،  التنوع  •تقل�س  	
 20 الحرجية؛ و�شيندثر، وفق بع�س التقارير، 

في المائة منها.

تقديرات  تفيد  بال�شحة.  تتعّلق  مهمة  •اآث��ار  	
قد  المناخ  تغّير  اأن  العالمية  ال�شحة  منظمة 

في   2.4 ي��ع��ادل  بما   2000 ال��ع��ام  ف��ي  ت�شبب 

المائة من حالت الإ�شهال في العالم، و6 في 

بلدان محددة  في  المالريا  المائة من حالت 

اأف�شى  ل��و  وح��ت��ى  المعتدل.  ال��دخ��ل  فئة  م��ن 

في  اإيجابية  اآثار  اإلى  الحرارة  درجات  ارتفاع 

الوفاة  حالت  من  يحدُّ  لأنه  الباردة  المناطق 

المتعلقة  الكلية  الآث����ار  ف���اإن  ال��ب��رد،  ب�شبب 

بال�شحة �شتظل �شلبية نظًرا اإلى نق�س الغذاء 

وجفاف الأج�شام والمالريا والفي�شانات.

ويمكن هذه التغّيرات اأن توؤّثر في اأمن الإن�شان 

ب�شكل عام على النحو الآتي: 

تدريجي  وارتفاع  الحر،  موجات  اأعداد  •تزايد  	
لحرارة الأر�س.

•ت��ب��اي��ن كبير ف��ي م��ن��اح��ي ���ش��ق��وط الأم��ط��ار.  	
�شت�شهد المناطق الممطرة مزيًدا من المطر، 

وتغدو المناطق القاحلة الجافة اأكثر جفاًفا.

•ازدياد ن�شاط الأعا�شير ال�شتوائية في منطقة  	
وارت��ف��اع درج���ات ح��رارة  الأط��ل�����ش��ي،  �شمال 

المحيطات في الأقاليم ال�شتوائية. 

•ارتفاع م�شتوى �شطح البحر جراء دفء المياه  	
وذوبان الغطاء الجليدي والثلوج.

البحر  مياه  في  الكربون  حام�س  ن�شبة  •زي��ادة  	
الع�شوية  الكائنات  م��ن  العديد  �شيهدد  م��ا 

الحية لما له من م�شاّر على التكّل�س ال�شروري 

لحمايتها.

ارتفعت  ف���اإذا  ال��غ��ذائ��ي.  الإن��ت��اج  ف��ي  •التاأثير  	
زيادة  النتيجة  كانت  معتدًل  ارتفاًعا  الحرارة 

املناطق املتاأثرةاالآثار يف اأمن االإن�صاننوع التغري�صيناريو التغري

اأفريقيا، ال�رسق الأو�شط، جنوب اأوروبا، يتاأثر 1 اإىل 1.6 مليار ن�شمة بنق�س املياهارتفاع حرارة الأر�س مبقدار درجتني مئويتنياملياه

اأجزاء من اأمريكا اجلنوبية والو�شطى

زيادة ال�شغط على املياه بالن�شبة اإىل 155 اإىل 600 مليون ارتفاع حرارة الأر�س مبقدار 3 درجات

ن�شمة اإ�شافية

�شمال افريقيا

تكرار خماطر اجلفاف املعهود يف ال�شنوات الأخرية، مبا ينطوي تغري املناخ

عليه من اآثار اقت�شادية و�شيا�شية

موريتانيا، ال�شودان، ال�شومال

م�رس، الأردن، فل�شطني، لبنانانخفا�س معدل ت�شاقط الأمطارتغري املناخ

�شواحل اخلليج يف �شبه اجلزيرة العربيةاأخطار الفي�شان وتهديد املدن ال�شاحليةارتفاع �شطح البحر

�شوريةانخفا�س ن�شبة املياه املتجددة املتوافرة بن�شبة 50 يف املائةتغري املناخ

لبناننق�س املياه املتوافرة بن�شبة 15 يف املائةارتفاع حرارة الأر�س مبقدار 1.2 درجة مئوية

ارتفاع حرارة الأر�س مبقدار درجة مئوية 

واحدة

انخفا�س تدفق املياه يف م�شتجمع الأمطار يف ِوْرقة بن�شبة 10 

يف املائة

املغرب

اليمنمزيد من التناق�س يف املياهتغري املناخ

نهر النيلانخفا�س تدفق املياه بن�شبة 40-60 يف املائةتغري املناخ

القاهرةتزايد خماطر العرامة ال�شاحلية والفي�شاناتارتفاع حرارة الأر�س مبقدار 3 درجات مئوية

ارتفاع حرارة املناطق ال�شتوائية 2-3 الزراعة

دراجات مئوية

انخفا�س اإنتاج املحا�شيل بن�شبة 25-35 يف املائة )مع تغذية 

كربونية �شعيفة(، و15-20 يف املائة )تغذية كربونية قوية(

اأفريقيا، وغرب اأفريقيا )مبا فيها 

املنطقة العربية(

�شمال اأفريقياخف�س الإنتاجية الزراعية، واملحا�شيل غري امل�شتدامةارتفاع حرارة الأر�س مبقدار 3 درجات مئوية

ال�شودان )كردفان ال�شمالية(انخفا�س حم�شول ال�شمندر بن�شبة 70 يف املائةارتفاع حرارة الأر�س مبقدار 1.5 درجة مئوية

اكت�شاح الفي�شان ما م�شاحُته 4,500 كيلومرت مربع من الأرا�شي تغري املناخ

الزراعية وتهجري �شتة ماليني ن�شمة

م�رس ال�شفلى

 .2006 Stern الم�شدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2006؛

املياه والزراعة  �صيناريوهات تغري املناخ يف امل�صتقبل – 
اجلدول 4-2
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المياه  م�شتوى  وانخفا�س  الجفاف  انت�شار  اإن 

والنغمار  ال��زراع��ي  الإن��ت��اج  و�شمور  الأن��ه��ار  في 

بمياه البحر �شترغم اأعداًدا كبيرة من النا�س على 

الهجرة ليتحول الماليين منهم، وبخا�شة في دلتا 

نهر النيل والمناطق ال�شاحلية في الخليج العربي، 

اإلى »لجئين بيئّيين«.

اأم��ن  على  ال��ت��ط��ورات  ه��ذه  اآث���ار  تقت�شر  ل��ن 

بل  فح�شب،  المجتمعي  ال�شعيد  على  الإن�����ش��ان 

حد  على  والإقليمي  الوطني  الأم��ن  اإل��ى  �شتتعداه 

�شواء. كما اأّن هذه التغيرات الحادة �شتترك اآثارها 

التوترات  م��ن  وت��زي��د  ال�شيا�شي،  ال�شتقرار  ف��ي 

في  داخليًّا  �شراًعا  ال�شودان  �شهَد  فقد  المحلية، 

دارفور، على �شبيل المثال، بين الرعاة والمزارعين 

حول الو�شول اإلى م�شادر المياه. وت�شاعدت حدة 

التوتر بين ال�شنغال وموريتانيا عندما اختفى نهر 

تحف  كانت  التي  ْمي  الطَّ �شهول  و�شَط  ال�شنغال 

ب�شفتيه، وما زال يعاني المزارعون الفل�شطينيون 

اأغلب  على  الإ�شرائيليين  الم�شتوطنين  ا�شتيالء 

م�شادر المياه الجوفية. 

 
ي�شير تقرير التنمية الإن�شانّية 322008/2007

�شمال  وب��ل��دان  وم�شر  ولبنان  ال�����ش��ودان  اأن  اإل��ى 

اأفريقيا هي التي �شتكون الأكثر تاأثًرا بتغّير المناخ 

في المنطقة. ذلك اأن الحتبا�س الحراري الناجم 

اأربًعا  اأو  درجات  الأر���س ثالث  ارتفاع حرارة  عن 

�شيرفع �شطح البحر نحو متر واحد، مخّلًفا وراءه 

�شتة ماليين لجئ في م�شر، وفي�شاًنا يغمر 4,500 

الدلتا.  في  الزراعية  الأرا�شي  من  مربع  كيلومتر 

فاإنه  فقط،  متر  ن�شف  البحر  �شطح  ارتفع  ول��و 

�شيخّلف مليوني لجئ ويت�شبب بخ�شائر اقت�شادية 

اإلى  اإ�شافًة  و�شتتاأثر  دولر.  مليار   35 على  تنوف 

بقوة  الكهربائية  الطاقة  توليد  على  القدرة  ذلك 

لن  الفي�شان  �شد  الوقائية  التدابير  حّتى  الماء، 

توّفر الحماية لماليين النا�س. وفي اإقليم كردفان 

بمقدار  ال��ح��رارة  ازدي���اد  �شي�شفر  ال�����ش��ودان  ف��ي 

 2030 العامين  بين  الدرجة  ون�شف  مئوية  درجة 

5 في  بن�شبة  الأمطار  تناق�س هطول  و2060 عن 

المائة، ويوؤدي اإلى هبوط عامٍّ في الإنتاج الزراعي 

المائة  في   70 بن�شبة  ال��ُذرة  اإنتاج  في  وانخفا�س 

مقداره  ارتفاًعا  اأن  كما  ال��راه��ن.  الم�شتوى  من 

1.2 درجة مئوية �شيقتطع ن�شبة 15 في المائة من 

اأنماط  التغير في  ب�شبب  لبنان  المتوافر في  الماء 

هطول المطر والتبّخر. واإذا ارتفعت حرارة الأر�س 

درجًة مئوية واحدة فاإن ذلك �شيوؤدي بحلول العام 

بع�س  في  المتوافرة  المياه  تناق�س  اإل��ى   2020

مناطق المغرب بن�شبة 10 في المائة.

البلدان  فــي  التهديدات   - المناخ  تغير 

العربية

الأخرى،  المناطق  �شاأن  �شاأنها  العربية،  المنطقة 

خالل  المناخية  بالتغّيرات  بعيد  حد  اإلى  �شتتاأثر 

المنطقة،  بلدان  بع�س  وي�شارك  المقبلة.  العقود 

مبا�شرًة اأو ب�شورة غير مبا�شرة، في ن�شاطاٍت توؤدي 

م�شدًرا  تعد  المنطقة  اأن  ذلك  المناخ.  تغّير  اإلى 

اأن��واع  من  وه��و  منتجيه  كبار  وم��ن  للنفط  رئي�ًشا 

والواقع  الجوي.  الغالف  ترفع حرارة  التي  الوقود 

اأنها اأكثر اعتماًدا على النفط م�شدًرا للوقود من 

اأية منطقة اأخرى في العالم، فهي ت�شتخدم النفط 

ثم الغاز الطبيعي ل�شد 54.2 في المائة و40.2 في 

التوالي.  على  الوقود  من  احتياجاتها  من  المائة 

ال�شودان،  )با�شتثناء  المنطقة  اعتماد  اأن  �شحيح 

وقطر، والكويت، وليبيا( على النفط قد انخف�س 

في العام 2005 مقارنًة بما كانت عليه الحال في 

زال  ما  النفط  العتماد على  اأن  اإل   ،1990 العام 

مرتفًعا مقارنًة ببقية بلدان العالم.

العربّية  المنطقة  تظّل  ذل��ك،  من  الرغم  على 

المبا�ِشر  الإنتاج  عن  م�شوؤوليًة  الأقل  المناطق  من 

تقرير  لتقديرات  فوفًقا  الدفيئة.  غ���ازات  لآث���ار 

التنمية الإن�شاني العالمي 2008/2007 وموؤ�شرات 

التنمية العالمية للعام 2007، فاإن ن�شيب المنطقة 

ي�شاهم  الذي  الكربون،  اأك�شيد  ثاني  انبعاثات  من 

وهو  المائة،  في   4.7 يتجاوز  ل  الظاهرة،  في هذه 

من اأقل الن�شب في جميع مناطق العالم، با�شتثناء 

منطقة اأفريقيا جنوب ال�شحراء. وكانت انبعاثات 

ا من  الميثان واأك�شيد النتروجين، التي تزيد هي اأي�شً

الحتبا�س الحراري، هي الأدنى منها في جميع اأنحاء 

العالم الأخرى، وذلك ب�شبب النخفا�س الن�شبي في 

م�شتوى التنمية ال�شناعية في المنطقة.

ا  تعّر�شً الأكثر  هي  العربية  المنطقة  وتعتبر 

للوقوع �شحيًة مبا�ِشرة لتغير المناخ، الذي �شيوؤثر 

فيها من النواحي الآتية:

•نق�س المياه. 	
•تقّل�س الإنتاج الزراعي. 	

اإل��ى  ال�شكان  م��ن  عري�شة  قطاعات  •ارت��ح��ال  	
بلدان اأجنبية )الالجئون البيئيون(.

•انخفا�س م�شتوى الن�شاطات القت�شادية.  	
•التهديدات لالأمن الوطني. 	

ويو�شح الق�شم الآتي اأبعاد التغير المناخي في 

الدول العربية. 

ح�شب تقرير �شتيرن، �شيوؤدي ارتفاع الحرارة 

بمقدار درجتين اأو ثالث درجات اإلى النتائج الآتية 

التي �شتوؤثر في المنطقة:

تظّل المنطقة العربية من 

المناطق الأقل م�شوؤولية 

عن الإنتاج المبا�ِشر 

لآثار غازات الدفيئة

�شيتحول الماليين من 

�شكان البلدان العربية 

اإلى »لجئين بيئّيين«
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خاتمة

خ�شائ�س  عليه  تنطوي  ما  الف�شل  ه��ذا  يو�شح 

اإل��ى  بالن�شبة  المنطقة  ف��ي  الطبيعية  ال��م��وارد 

اإذا  مخاطر  من  عليه  تنطوي  وما  الإن�شان،  اأم��ن 

الجائر،  وال�شتغالل  الإدارة،  �شوء  عليها  اجتمع 

كذلك  الف�شل  هذا  و�شدد  التدهور.  اأو  والإهمال 

النمو  اأنماط  ترافق  التي  والفر�س  المخاطر  على 

لل�شكان.  الفتّية  الديمغرافية  والبنية  ال�شكاني 

المخاطر  عواقب  �شتكون  القريب  الم�شتقبل  وفي 

العربية  البلدان  في  البيئية  لل�شدمات  المحتملة 

�شواء  الم�شلح،  العنف  يخّلفه  مما  ج�شامًة  اأكثر 

اأم  ال��ن��زاع ناجًما ع��ن الح��ت��الل الأج��ن��ب��ي  اأك���ان 

ر عدد �شحايا الجفاف  ال�شراع الداخلي. فقد ُقدِّ

�شنوات  ب�شع  منذ  اأفريقيا  �شرق  اأ���ش��اب  ال��ذي 

دارف��ور،  في  النزاع  فاإن  وبالمثل،  الآلف.  بمئات 

وال�شراع  بالجفاف  جوانبه  بع�س  يرتبط  ال��ذي 

رَّ  اأ�شَ قد  والمراعي،  النادرة  المياه  م�شادر  على 

ب� 4.27 مليون �شخ�س يحتاجون الم�شاعدة، بينهم 
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رين داخليًّا. 2.5 مليون من المَهجَّ

الجدل حول عدد �شحايا النزاعات التي تعود 

ت�شاوؤًل  يثير  محلية  بيئية  اأو�شاع  اإلى  في جذورها 

اأعمق من ذلك، األ وهو مدى �شعوبة تحديد تاأثير 

دقيقة.  ب�شورة  الإن�شان  اأمن  في  البيئي  التدهور 

في  مبا�شرة  ب�شورة  يتجّلى  ل  التاأثير  هذا  فمثل 

درجة  مثل  متغيرات  تتخلَّله  بل  الأح��ي��ان،  اأغلب 

الذي  المدى  اأو  البيئة،  مع  التفاعل  في  ر  التب�شّ

تعود  ال��ت��ي  ال��ن��زاع��اُت  �شيا�شيًّا،  ف��ي��ه،  ��َت��غ��ل  ُت�����شْ

اأن  ذلك  اإل��ى  ي�شاف  بيئية.  ظ��روف  اإل��ى  اأ�شولها 

ما  اأثٌر  فيها  يكون  تراكمية  عملّية  البيئي  التدهور 

هنا  اآخر. من  اأثٌر  بفعلها  يندلع  التي  ال�شرارة  هو 

تتفاوت اآثار التغّيرات البيئية بين بلد واآخر ح�شبما 

تقت�شيه تلك المتغيرات الو�شيطة، وطبيعة ال�شل�شلة 

التراكمية من ردود الفعل ومداها.

ومع ذلك فاإن التراجع البيئي الناجم عن تغّير 

التنوع  وخ�شائر  والت�شّحر  المياه  ون��درة  المناخ 

الحيوي واإزالة الغابات �شيوّلد بال �شكٍّ �شل�شلًة من 

التاأثيرات، منها:

للزراعة،  ال�شالحة  الأرا�شي  م�شاحة  تقّل�س   .1

الغذاء  اإن��ت��اج  على  ال��ق��درة  تناق�س  ث��ّم  وم��ن 

والمواد الزراعية الخام.

نتيجًة  الأري���اف،  في  والفقر  البطالة  تف�ّشي   .2

للزراعة  ال�شالحة  الأرا�شي  م�شاحة  لتقّل�س 

ب�شورة خا�شة، وانخفا�س جودة التربة ب�شبب 

الجفاف والت�شّحر.

حماية البيئة ما زالت تحتّل 

مرتبة متدنية في اأجندات 

الحكومات العربية

عواقب المخاطر المحتملة 

لل�شدمات البيئية في البلدان 

العربية �شتكون اأكثر ج�شامًة 

مما يخّلفه العنف الم�شلح

وق��د ب��ات المجتمع ال��دول��ي اأك��ث��ر وع��ًي��ا لآث��ار 

الم�شادقة  وتمت  اللجان  ف�شكلت  التغّيرات،  هذه 

كيوتو  بروتوكول  ومنها  التفاقات،  من  كثير  على 

واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية ب�شاأن تغير المناخ 

والتي التزمت بها البلدان العربية. غير اأن الجهود 

تلك  لآث��ار  للت�شدي  العربية  ال��دول  في  المبذولة 

التغيرات ل ت�شاهي ج�شامة المخاطر. فلي�س ثمة 

موؤ�ش�شة عربية واحدة معنية باآثار التغّير المناخي 

البدء  على  الوحيد  المثال  ويتجّلى  المنطقة،  في 

العربية  الإم���ارات  تخ�شي�س  في  جماعي  بعمل 

 750 مبلغ  والكويت  وقطر  وال�شعودية  المتحدة 

�س في اجتماع  �شِّ
ُ
مليون دولر لتمويل �شندوق جديد اأ

منظمة الأوبك في 18 ت�شرين الثاني/نوفمبر من 

تلك  في  المناخ  تاأثيرات  لمواجهة   2007 العام 

الدول. اأ�شهمت ال�شعودية بمبلغ 300 مليون دولر 

لهذا الغر�س، والبلدان الثالثة الأخرى بمبلغ 150 

اإلى ا�شتخدام  مليوًنا لكل منها. ويرمي ال�شندوق 

ا والأكثر كفاءًة لحماية البيئة  التقانة الرفيقة بيئيًّ

المحلية والإقليمية والعالمية. كما �شيدعم تطوير 

وتي�شير  وعزله،  الكربون  باإزالة  الكفيلة  التقانات 

اإلى  المتقدمة  الدول  من  البيئية  التقانات  انتقال 

بلدان الأوبك والبلدان النامية كاّفًة.

�شتكون هذه الجهود محلَّ ترحيب كبير، ومن 

لم  منطقة  في  جديدة  مجالت  تف�شح  اأن  الموؤمل 

البيئة.  لم�شائل  كافًيا،  اهتماًما  الآن،  حتى  ت��وِل، 

في  متدنية  مرتبة  تحتّل  زال��ت  ما  البيئة  فحماية 

ال�شتدامة  فدليل  العربية.  الحكومات  اأج��ن��دات 

البيئّية، الذي ي�شمل 146 بلًدا )منها �شتة ع�شر بلًدا 

عربيًّا(، ويرتب الدول وفًقا لما ت�شعه من خطط 

ال�شكانية،  الكثافة  ولخف�س  الطبيعية،  للموارد 

والإدارة الناجحة ل�شوؤون البيئة والتنمية، ي�شّنف 

العام  ففي  دنيا.  درج��ات  في  عربية  بلدان  ع��دة 

وال�����ش��ودان   143 المرتبة  ال��ع��راق  اح��ت��ل   2005

 136 وال�شعودية   137 واليمن   138 140 والكويت 

و�شورية   124 وموريتانيا   125 وليبيا   129 ولبنان 

118 وم�شر 115 والإمارات 110. وكانت البلدان 

وعمان   )55( تون�س  هي  مرتبة  الأعلى  العربية 

والنرويج  فنلندا  وتت�شدر   .)84( والأردن   )83(

المراتب في  �شلم  واآي�شلندا  وال�شويد  والأوروغواي 
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هذا الدليل.



51 البيئة وال�سغوط على الموارد والعالقة باأمن الإن�سان في البلدان العربية

الالزمة  البدائل  وو�شع  الخبرات  وح�شد  العربية 

لمعالجة هذه الق�شايا.

الحكومات  تمتلك  ال��وط��ن��ي  ال�شعيد  وع��ل��ى 

القوى  م�شاركة  لتاأمين  ع���ّدًة  و���ش��ائ��َل  العربية 

الجتماعية المتنفذة وجماعات اأ�شحاب الأعمال، 

في المقام الأول، في الم�شاعي الرامية اإلى حماية 

ال�شريبي،  ال��ن��ظ��ام  ال��و���ش��ائ��ل  ه��ذه  م��ن  البيئة. 

الرفيقة  التقانة  ا�شتخدام  لت�شجيع  وال��ح��واف��ز 

ا�شتعمال  اإل��ى  ترمي  التي  وال��م��ب��ادرات  بالبيئة، 

ال�شم�شية(،  )الطاقة  المتجددة  النظيفة  الطاقة 

ا�شتخدام  في  القت�شاد  ت�شجع  التي  وال�شيا�شات 

م�شادر الطاقة، والحمالت الداعية اإلى ا�شتخدام 

و�شائط النقل الجماعي بدًل من العربات الخا�شة، 

وتعرية  الت�شّحر  لمحاربة  �شارمة  تدابير  واتخاذ 

الغابات.

اأن  اإج���راءات  اأي��ة  ت�شتطيع  ل  الحال،  بطبيعة 

تنجح في محاربة التدهور البيئي اإذا لم تقم على 

وفهم  ال�شاملة،  ال�شحيحة  البيانات  من  قاعدة 

الأ�شا�س،  هذا  وعلى  المتغّيرة.  البيئية  الأو�شاع 

القائمة  للموؤ�ش�شات  الكامل  الدعم  تقديم  ينبغي 

البيئة  بحماية  المت�شلة  الق�شايا  الآن  تتولى  التي 

ق��درات��ه��ا  لتعزيز  ال��الزم��ة  ال��م�����ش��اع��دة  وت��ق��دي��م 

ب��ال��درا���ش��ات  ال��ق��ي��ام  م��ن  وتمكينها  وتجهيزها 

هذه  مثل  تكن  لم  واإذا  البيانات.  وجمع  الالزمة 

فينبغي  بالفعل  البلدان  بع�س  في  قائمًة  الهيئات 

المبادرة اإلى تاأ�شي�شها.

هبوط م�شتويات ال�شحة العامة نتيجة لالرتفاع   .3

المتوقع في درجات الحرارة والف�شل في وقف 

تلّوث الماء والهواء والتربة.

الزراعية  المجتمعات  داخ���ل  التوتر  ت��زاي��د   .4

وبين المزارعين والرعاة ب�شبب التناف�س على 

ال�شيطرة على موارد المياه.

تت�شارك  التي  البلدان  بين  الخالفات  ت���اأّزم   .5

مجرى نهر واحد.

تت�شدى  اأن  الحال،  بطبيعة  الم�شتحيل،  من 

التحّديات على  لجميع هذه  بمفردها  واحدة  دولة 

البيئية،  فالق�شايا  والإقليمي.  الوطني  ال�شعيدين 

من  بالنتيجة  بد  ول  الطابع  عالمية  اأ�شا�شها،  في 

اأن تكون المحاولت لمعالجتها عالمّيًة كذلك. وقد 

ق�شايا  اإزاء  قلقه  العالم  العربية  البلدان  �شاركت 

بهذا  الت��ف��اق��ات  معظم  على  ف�شادقت  البيئة 

اإّن وطاأة الم�شوؤولية العظمى حول  الخ�شو�س، ثم 

تغّير  وبخا�شة  بالبيئة،  المت�شلة  الق�شايا  بع�س 

المناخ ينبغي اأن تقع على كاهل القوى ال�شناعية 

الكبرى التي ت�شببت بمعظم هذه الم�شكالت.

اأّما على ال�شعيد الإقليمي، فيجب اأن تت�شافر 

التي  التحّديات  لمواجهة  العربية  البلدان  جهود 

مخاطر  وبخا�شة  البيئي،  التدهور  عليها  ينطوي 

البلدان  وعلى  والتلوث.  والت�شّحر  المياه  نق�س 

لتن�شيق  هيئة عربية  اإقامة  اإلى  ت�شارع  اأن  العربية 

وبجمع  البيئية،  بالق�شايا  متخ�ش�شة  �شبكات 

الإقليمية  الموؤ�ش�شات  لدى  المتوافرة  المعلومات 

الق�شايا البيئية عالمية الطابع 

ول بد من اأن تكون محاولت 

معالجتها عالميًة كذلك
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برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2006ب.
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المنتدى العربي للبيئة والتنمية 2008.
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المياه الفترا�شّية، هي المياه التي ت�شتعمل في عملية اإنتاج مح�شول زراعي اأو منتج �شناعي وتظل كامنًة فيه اإلى اأن 
 18

ُت�شترجع ثانيًة. وللمزيد من المعلومات عن المياه الفترا�شّية، انظر الإطار 5-6 في الف�شل ال�شاد�س من هذا التقرير.

المعدل ال�شنوي على المدى البعيد هو المعّدل الح�شابي على مدى ع�شرين �شنًة على الأقّل.
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المنتدى العربي للبيئة والتنمية 2008.
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الأمم المتحدة - اتفاقية مكافحة الت�شحر 1994اأ.
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جامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة 2004.
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جامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة 2004.
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المنظمة العربية للتنمية الزراعية - جامعة الدول العربية 2003.
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جامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة 2004.
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برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2006ب.
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البنك الدولي 2007ب )بالإنجليزية(.
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البنك الدولي 2007ب )بالإنجليزية(.
 28

البنك الدولي 2007ب )بالإنجليزية(.
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البنك الدولي2007ب )بالإنجليزية(.
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المنتدى العربي للبيئة والتنمية 2008.
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برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2007.
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