منظمة المجتمع العلمي العربي

العرب :التحدي الستدامة الحياة
البيئ يف الوطن
التدهور
ي
ي
يم جردي
أستاذة ورئيسة قسم الصحة البيئية ،كلية العلوم الصحية ،الجامعة األمريكية يف ربيوت
ريم فياض
ر
ر
دب
مديرة مشوع ،قسم السياسات واالسياتيجيات ،المجلس التنفيذي لحكومة ي
عباس الزين
أستاذ مساعد ،كلية الهندسة المدنية ،جامعة سيدب – ر
أسياليا
ي

مقدمة
ر
ه
الت تواجه الوطن
ي
العرب ي
ال توجد منطقة يف العالم يف مأمن من التحديات البيئية ،لكن تلك ي
تحديات ذات طبيعة شديدة بشكل خاص ،فرغم أن المنطقة غنية ببعض الموارد الطبيعية مثل النفط
ً
ً
خطيا يف موارد أخرى كالماء واألرض الزراعية الالزمة لدعم متطلبات النمو.
والغاز ،لكنها تواجه عجزا
ر
البيت يف
السكاب ،والتدهور
عي االعتبار سياق التحوالت الديمغرافية المتوقعة والنمو
وعند األخذ ب ر
ي
ً
ي ً
خطيا ،وهو :هل
تثي سؤال
الماض والحاض ،إضافة إىل أثر العولمة والتبدل
ر
المناخ ،فإن هذه العيوب ر
ي
ي
ً
ُ
كثيا ما يطرح هذا السؤال عىل
يمكن للموارد البيئية أن تدعم حياة األجيال القادمة يف الوطن
العرب؟ ر
ي
ً
المناخ ،لكن
البيت ونضوب الموارد وانقراض األنواع والتبدل
العالم مرتبطا بانتشار التدهور
المستوى
ي
ي
ي
ر
ر
مباش نتيجة
الت تواجه السؤال بشكل
المنطقة العربية قد تكون من ربي المناطق األوىل يف العالم ي
لطبيعتها البيئية الفريدة.
ّ
العالم
حظ باالهتمام
إن التحدي ال يتعلق بمجرد تحقيق التنمية المستدامة ،وهو المفهوم الذي
ًي
ي
ه طبيبة وسياسية نرويجية مهتمة بالصحة والبيئة) ،ثم الحقا
ألول مرة يف لجنة برونتالند (وبرونتالند ي
َّ
ً
ام اإلنمائية لأللفية هذه،
يف قمة األرض يف ريو دي ر
جانيو يف عام  ،1992وبعد ذلك ،شكل جزءا من المر ي
كبية من سكان المنطقة.
وهو يدور حول البقاء والرخاء وجودة الحياة لنسبة ر

خاتمة
ً
تثي تساؤال حول
إن الحالة البيئية يف الوطن
ه ر
ي
العرب مرعبة ،مع تهديدات هائلة تتعلق باالستدامة ،و ي
القدرة المستقبلية لدى سكان المنطقة عىل البقاء عىل قيد الحياة .وقد درسنا يف هذه الدراسة مختلف
ر
وه:
الت تؤثر يف تدهور البيئة ،فحددنا ثالثة منها رئيسية ،ي
العوامل المحركة ي
 التطور الشي ع المرتبط بشكل خاص ،بتوافر النفط واالستثمارات يف مرحلة ما بعد االستقالل1/2
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السكاب وزيادة االستهالك
 والنموي
 والياعات.ه:
وحددنا ثالث عمليات أساسية تعمل العوامل المحركة من خاللها ،و ي
 استنفاد الموارد وندرتها وتزايد اليعة االستهالكية والتخريب المرتبط بالياعات.كما ّبينا ،يف مراجعتنا للظروف البيئية يف المنطقة ،التحديات المهمة يف مجاالت ندرة المياه ،وإتاحة
الماء واإلصحاح ،والموارد اليية ،والتنوع الحيوي وسبل العيش ،وجودة الهواء وغازات االحتباس
ً
البيت ،ولندرة الموارد ،آثارا مهمة يف سبل العيش ،و يف
تدبي الفضالت الصلبة .إن للتدهور
الحراري ،و ر
ي
ُ
اإلجماىل ،الذي هو أعىل بمقدار
المحىل
الصحة العامة ،وقد أثبت ذلك من خالل النسبة المئوية للناتج
ي
ي
ر
 1.5إىل  2مرة مما هو عليه يف البلدان الصناعية ،ومن خالل عبء المرض ،الذي يياوح ربي  14بالمئة
ً
مثيا مخاوف مهمة حول العدالة.
( يف بعض البلدان العربية) و 33بالمئة ( يف بعضها اآلخر) ،ر
ً
ويتعزز الفعل البيت ببطء ف المنطقة ،ويصبح إطار السياسات العامة ،عىل نحو ر
ميايد ،داعما التخاذ
ي
ي
إجراءات أقوى ،لكنه يتعرقل بمحدودية التمويل ،وعدم كفاية التعاون ربي القطاعات ،ومحدودية
َ
ر
االسياتيجيات يف وضع األولويات .وإضافة إىل الدول،
القانوب ،وضعف
اإلقليم ،و ِقدم اإلطار
التعاون
ي
ي
ر
بق الفعل
لقد أظهرت أطراف فاعلة جديدة يف مجال البيئة ،مثل المنظمات ر
غي الحكومية ،ومع ذلك ي
ً
ً
السياس ضعيفا يف مجال البيئة .هناك بلدان قليلة نجد فيها أطرافا تدعم زيادة المساحات الخضاء،
ي
ً
البيت يحمل أمال يف هذا المجال .وقد راجعنا أمثلة عن اليامج البيئية يف
العالم للعمل
ولكن الدعم
ي
ي
مجاالت ندرة المياه ونوعيتها ،وإنقاص المواد المستنفذة لألوزون ،ومعالجة الفضالت الصلبة ،وأساليب
التحسي.
تشي إىل الحاجة إىل
البيت ،ومع ذلك ،فإن قياسات األداء
مبتكرة للنظام
البيت للبلدان العربية ر
ر
ي
ي
العرب ،ندعوكم لالطالع عليها ونتمت
البيت يف وطننا
ي
ربي المقدمة والخاتمة دراسة هامة حول التدهور ي
لكم الفائدة والمتعة.

الدراسة كاملة تجدونها هنا:
http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/mustaqbal_419_mayjardi.pdf
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