العدد ( )549االثنني  1مايو 2017
و  . 2005كما أن في املنطقة العربية غابات محدودة
وتش ّكل حاليا ً  ٪ 6.4فقط م��ن إجمالي اليابسة
(املتوسط العاملي  30.3باملئة» ثالثة أرباعها في
السودان .كما أن فقد الغابات ليس أقل أهمية من
ندرتها أصالً حيث فقد  ٪ 34منها خالل السنوات
اخلمس والعشرين.
ويأخذ تردّي التربة أشكاالً عديدة تتضمن امللوحة
واالنحسار والتصحر و َف ْقد املوائل «املَواطن البيئية»
ِّ
التصحر بشكل
ويجسد
وضياع التنوع احليوي.
ّ
جيد خطورة املشكالت البيئية في املنطقة حيث أثرّ
في  ٪ 68من إجمالي اليابسة ويهدد  ٪ 20أخرى منها
في املستقبل.
 - 3التنوع احليوي وموارد الرزق

يواجه التن ّوع احليوي في املنطقة حتدي التخريب
والتدهور املتفاقمني لكل من املوائل البحرية والبرية.
وتشكل املناطق احملمية حاليا ً أقل من  ٪ 5من إجمالي
اليابسة وذلك أقل من املتوسط العاملي بشكل واضح
« »٪ 13حيث يهدد االنقراض  1084نوعا ً « .٪24من
األسماك و  ٪ 22من الطيور و ٪ 20من الثدييات».
ولهذه احلالة غير املسبوقة آثار عميقة في موارد
ال��رزق واالستدامة والصحة العامة .لقد تك ّيفت
الكثير من النظم البيئية في املنطقة بالفعل مع الندرة
واجل��ف��اف .وب��ات��ت احملاصيل احمللية واألراض���ي
مقاومة لألمراض واإلجهاد غالباً .مع ذلك فإن املوائل
واألنواع في مثل هذه البيئة أكثر ما تعيش قريبا ً من
نقاط التغ ّير الذي ال يقبل التراجع في البيئة «درجة
احلرارة وتوافر املاء ومغذيات التربة ...إلخ؟ و ُيع ّد
شمال أفريقيا واح��دا ً من النقاط الساخنة اخلمس
والعشرين األول��ى للتنوع احليوي العاملي ومن
املناطق األقدم واألغنى في العالم من حيث تقاليد
استخدام النباتات الطبية .وميكن أن تفاقم خسارة
التنوع احليوي ان��ع��دا َم األم��ن الغذائي وتضعف
األس��اس البيئي للصحة العامة .وإذا أخذنا في
عني االعتبار األهمية املتزايدة للتنوع احليوي في
االقتصاد العاملي حيث يعتمد  40باملئة من األنشطة
االقتصادية على منتجات وعمليات حيوية فإن
الكثير من فرص التنمية املستدامة سوف ُتفقد في
هذه املنطقة إذا استمرت مخاطر االنقراض احلالية.
 -4جودة الهواء والغازات املس ّببة
لالحتباس احلراري

إن تدهور جودة الهواء في مدن الوطن العربي مو ّثق
بشكل جيد حتى إنه أصبح يش ّكل حتديا ً رئيسياً.
فمع التملّك املرتفع للسيارات اخلصوصية صار
النقل مصدرا ً رئيسيا ً لالنبعاثات حيث يساهم في
 90باملئة من مجمل كمية أحادي أكسيد الكربون.
ويعتبر إن��ت��اج الطاقة واستهالكها م��ن الوقود
احلجري/األحفوري مصدرا ً رئيسيا ً لثنائي أكسيد
الكربون الذي ازدادت انبعاثاته مبقدار  15باملئة
بني عامي  1990و 2003بسبب زي��ادة األنشطة
الصناعية والتنموية بشكل رئ��ي��س��ي .وتنتج
األنشطة الصناعية املختلفة مل ّوثات وغازات أخرى
كثيرة مس ّببة االحتباس احلراري .وإجماالً تساهم
البلدان العربية بـ  4.7باملئة من االنبعاثات العاملية
للغازات املس ّببة لالحتباس احلراري .وتؤدي الرمال
املوسمية والعواصف الغبارية دورا ً أساسيا ً في نقل
ونثر املل ّوثات الهوائية املختلفة عبر البلدان وضمنها
األمر الذي يزيد من التشديد أكثر على احلاجة إلى
مقاربات شاملة للمنطقة.
 -5الفضالت الصلبة

ازدادت الفضالت الصلبة في البلدية منذ عام 1970
مبقدار  900باملئة من  4.5ماليني طن/السنة إلى
 81.3مليون طن/السنة حاليا ً ويتوقع أن تزداد
إلى أكثر من  2200باملئة لتصل إلى  200مليون
طن/السنة في عام  2020وهذه مشكلة كبيرة عند
أخذ عجز أنظمة معاجلة الفضالت احلالية عن تلبية
املتطلبات في عني االعتبار حيث يعا َلج  20باملئة
فقط من الفضالت املتو ّلدة بشكل مالئم و ُيعاد تدوير
أقل من  5باملئة منها .ويعالج بعض البلدان أكثر
من  ٥٠باملئة من هذه الفضالت إضافة إلى الطبية
والصناعية منها بطرق بدائية مثل التفريغ في مكان
مفتوح واحلرق املفتوح.
وتثير املعاجلة اخلطرة « 1.6إلى  3.2باملئة من
الفضالت الصلبة» املزيد من املشكالت واملخاطر.
وقد أحرز بعض البلدان تقدما ً في وضع أطر قانونية
إلدارة النفايات بشكل مالئم وم��ع ذل��ك يبقى هذا
استثنا ًء أكثر من كونه القاعدة.
 -6الظروف البيئية واألقاليم الفرعية :بلدان
اخلليج مثاالً
م��ن غير املمكن ف��ي ه��ذا احل � ِّي��ز الضيق أن نأخذ
باحلسبان االخ��ت�لاف��ات امللحوظة ف��ي ال��ظ��روف
البيئية والتحدّيات بني مختلف األقاليم الفرعية
والبلدان واحملليات مع أن فهم هذه االختالفات له
آث��ار عميقة في العمل في املنطقة كما سنبينّ ذلك

الحقا ً وفي احللول اخلاصة بكل مكان أو بلد على
حدة .فعلى سبيل املثال النمو السكاني السريع في
االقتصادات الغنية لبلدان اخلليج الناجم غالبا ً عن
العمال املهاجرين والتطور االقتصادي املتسارع أدّيا
إلى مجموعة كبيرة من التحدّيات تتضمن تخريب
النظم البيئية البحرية والساحلية وإنتاجا ً واسعا ً
للفضالت الصلبة املرتبطة بالهدم والبناء وانبعاثات
كبيرة لغازات مس ّببة لالحتباس احلراري تصل إلى
 50باملئة من غ��ازات املنطقة إضافة إلى املشكالت
املزمنة مثل تدهور اليابسة وانعدام األمن الغذائي
والنقص اخلطير في املياه املؤدي إلى االعتماد على
توليد املياه من خالل التحلية.
وغالبا ً ما حتاول هذه البلدان تخفيف آثار االتفاقات
الدولية حول إنقاص انبعاثات غ��ازات االحتباس
احل���راري األم��ر ال��ذي يزيد من بصماتها البيئية
سن هذه البلدان حديثا ً
أكثر .ومن ناحية أخرى فقد َّ
سياسات ومشاريع بيئية مثل «مثل مدينة مصدر»
بعض التي ُيتوقع أن تصبح املدينة األكثر اخضرارا ً
في العالم قرب أبو ظبي وقوانني األبنية اخلضراء
في دبي.
 -7آثار تدهور البيئة وندرة املوارد في سبل العيش
والصحة العامة
بينما يبدو املستقبل كئيبا ً إن لم تعالج املشكالت
البيئية احلالية فإننا بالفعل بدأنا نعاني آثار هذه
املشكالت منذ اآلن .وللتعبير عن ذلك مبصطلحات
اقتصادية فإن تكلفة تدهور البيئة مقدر ًة بنسبة
مئوية من الناجت احمللي اإلجمالي هي  5.2باملئة في
اجلزائر  3.6باملئة وفي مصر  4.8باملئة وفي لبنان
 3.4باملئة وفي املغرب  3.7باملئة وفي سورية 3.5
باملئة وفي تونس  2.1باملئة و ُيق َدّر أن هذه األرقام
أعلى مبقدار  2-1.5ضعف من تلك املوجودة في
البلدان الصناعية .إن العبء األق��ل في تونس قد
يعكس إجنازا ً بيئيا ً أفضل بشكل عام بحسب ما هو
َّ
موضح في املؤشرات الدولية التي س ُتبحث الحقاً.
تبلغ تكلفة الضرر الذي يلحق بالبيئة في العالم
حوالي  1.6-0.5باملئة من الناجت احمللي اإلجمالي
علما ً أن هذه األرقام قد تقلل من التكاليف احلقيقية
ألنها تستند إلى دراسات أجريت في ستة بلدان فقط
في أواخر تسعينيات القرن العشرين وبداية األلفية
الثالثة .وثمة مصدر محت َمل آخر للتقدير األقل هو
املنهجيات ومصادر البيانات .و ُتق َدّر التكاليف عادة
لثالثة أمناط من الفقدان وهي:
أ -فقدان احلياة الصحية ويقدر بأنه يساهم في -60
 65باملئة من التكاليف اإلجمالية.
ب -اخلسائر االقتصادية الناجمة عن انخفاض قيمة
املوارد الطبيعية وتراجع السياحة الدولية.
ج -فقدان الفرص البيئية وتكاليف إعادة التأهيل
لعكس أو لتصحيح التدهور البيئي.
َّ
املنظمة وقصور أنظمة التبليغ عن
إن غياب املراقبة
البيانات في هذه املناطق مبا في ذلك عبء املرض
واعتالل الصحة قد يقلل إل��ى ح� ّد كبير من تقدير
اخلسائر والتكاليف املرافقة.
بني النظرة األكثر تركيزا ً على عبء املرض الناجم
عن تع ّرضات بيئية نوعية أو النطاق األوسع ملقاربة
النظم البيئية للصحة والبيئة يشار إليها أحيانا ً
بالصحة البيئية .إن أسلوب الصحة البيئية يبحث
إضافة إلى التأثيرات السلبية في اآلث��ار الصحية
اإليجابية لبيئات فضلى ويَنظر إلى مسارات متعددة
بدالً من أن ينظر إلى عوامل خطر مفردة كما ينظر إلى
نتائج املرض.
على أي حال فإن البيانات والبحوث في املنطقة
العربية تقع ضمن اإلط��ار األول أكثر منها ضمن
اإلط��ار األخير .ومع أنه لم تجُ ْ � َر مراجعة منهجية
للتع ّرضات املختلفة ونتائج األم��راض لكن ُيق َدّر

أن حوالي  25باملئة من عبء املرض على الصعيد
العاملي ينجم عن تع ُّرضات بيئية وأن عبء املرض
املرافق لتدهور البيئة وامل��ق� َدّر كنسبة مئوية من
العبء اإلجمالي يختلف عبر املنطقة «الشكل الرقم
 »2حيث يكون العبء األعلى في البلدان األشد فقراً.
وم��ن منظور العدالة ف��إن البلدان األفقر والفئات
الضعيفة من السكان في كل بلد «حوالي  60باملئة
من السكان يعيشون حتت خط الفقر» تعاني أكثر
من غيرها عبء األمراض املرتبطة بالبيئة .كما أن
األمراض املنقولة باملاء التي تنجم عن تدني جودة
مياه الشرب احملفوفة باملخاطر وع��ن اإلصحاح
ِ
مساهمات
السيئ واملمارسات غير الصحية هي
رئيسية في عبء املرض والوفاة وبخاصة في البلدان
األفقر كجزر القمر وجيبوتي وموريتانيا والصومال
واليمن حيث تس ّبب أمراض اإلسهال وحدها ما يقدر
بـ  19-16باملئة من الوفيات بني األطفال.
وميكن عزو حوالي  36باملئة من عبء املالريا إلى
تدهور البيئة «السياسات واملمارسات اخلاطئة
حول استخدام اليابسة وإزالة األحراج وإدارة املوارد
املائية ومواضع السكن» .وهذا العبء يتر ّكز مرة
أخرى في البلدان األكثر فقرا ً كموريتانيا والصومال
والسودان واليمن «التي تشكل  98باملئة من احلاالت
املبلّغ عنها» .وتبلغ معدالت وفيات األطفال نتيجة
املالريا في هذه البلدان نسبا ً مرتفعة.
وميثل التغ ّير املناخي مجموعة جديدة من التحدّيات
الصحية للمنطقة وهو أكثر وضوحا ً في البلدان
األفقر .وتشير األدل��ة إلى خطر انتشار األم��راض
احلاصلة بالنواقل مثل املالريا والبلهارسيا في مصر
واملغرب والسودان وزيادة اإلصابات باحلساسية
واألمراض الرئوية في لبنان والسعودية واإلمارات
وتفاقم اآلثار الصحية الناجمة عن موجات احلرارة
في البلدان ذات املناخات احلارة.
رابعاً :إطار السياسات للعمل البيئي

و َّقعت البلدان العربية منذ عام  1986عدة اتفاقيات
حول البيئة والتنمية وتب ّنت برنامجا ً إقليميا ً للعمل
حول التنمية املستدامة عام  1992بعد قمة ريو .وفي
عام  2002وحتت راية جامعة الدول العربية التزمت
مختلف البلدان الهادفة مبادرة التنمية املستدامة في
املنطقة العربية إلى تطوير استراتيجيات تستهدف
بلوغ املرمى السابع من املرامي اإلمنائية لأللفية
حول االستدامة البيئية .ولدى معظم هذه البلدان
اآلن استراتيجيات وطنية للتنمية املستدامة لكن
إدراج هذا املفهوم في عملية صنع القرار واإلدارة
واملمارسات اليومية ووضعه موضع التنفيذ العملي
ومن ثم ملس تأثيراته في أرض الواقع يختلف بحسب
هذه البلدان فهو ضعيف في تلك التي تشهد مستوى
مرتفعا ً من عدم االستقرار السياسي واألمني بشكل
خاص.
ومبا أن العمل البيئي يتم على مستويات كثيرة فإن
تفهم التحدّيات املختلفة في األقاليم الفرعية والبلدان
وحتى احملليات املختلفة يجب أن يش ّكل األساس
للعمل خاصة ضمن إطار من التنسيق أو التعاون أو
التكافل أو التكامل في املنطقة .على سبيل املثال فإن
املعدالت املختلفة من تردّي التربة « ٪ 34.6في بلدان
املشرق مقابل  ٪ 89.6في شبه اجلزيرة العربية»
تثير أهمية احملافظة على األراضي في البلدان الغنية
بها مثل مصر والسودان وسورية وتونس لتحسني
فرص األمن الغذائي لكامل املنطقة .إن االعتماد على
املوجهة إلى التصدير التي تس ّبب تدهور
احملاصيل
ّ
التربة وعلى احملاصيل التي تستهلك كمية كبيرة
من املاء مثل القطن في بعض هذه البلدان مثل مصر
وسورية الستجالب العملة األجنبية قد ساهم في
تدهور األراضي وكان لهذا األمر تأثيرات على امتداد
املنطقة يجب أن تعالج من خالل عمل يغطي املنطقة
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بكاملها ويستهدف تأمني املوارد حلماية البيئة.
ومن خالل كل األعمال التي استهدفت إع��داد األطر
اإلقليمية واالس��ت��رات��ي��ج��ي��ات الوطنية للتنمية
املستدامة ظهر إدراك واسع النطاق بأن العمل في
شؤون البيئة عموما ً وفي إطار السياسات والقدرات
التقنية ومؤسسات الدولة املعنية بالعمل البيئي ال
تزال ضعيفة .فقد عوجلت وظائف الصحة والبيئة
والتنمية واالقتصاد بشكل منفصل في معظم البلدان
من قبل وزارات ومؤسسات عديدة بدالً من أن تعالج
بطرق متكاملة لضمان االستدامة .كما أن املؤسسات
البيئية الوطنية ووزارات البيئة هي حديثة التشكل
وقليلة التمويل وأضعف كثيرا ً من باقي الوزارات
االجتماعية واالقتصادية ولها صالحيات وقدرات
م��ح��دودة م��ن أج��ل القيام بالتغيير املطلوب .إن
أنشطة بناء القدرات على صعيد املؤسسات بغية
استدامة البيئة مستمرة منذ قمة ريو في عام 1992
مع نتائج متواضعة .كما أن العديد من املشاريع
املشتركة بني الوكاالت الدولية وال��وزارات توظف
مستخدمني متعاقدين يغادرون الوحدات احلكومية
بعد اكتمال املشروع األمر الذي يضعف استدامة مثل
هذه املشاريع .لذلك تختلف القدرات الالزمة لتقييم
األثر البيئي في ما بني البلدان ولم تكن جهود منظمة
اإلسكوا في األمم املتحدة في هذا املجال في البلدان
األعضاء ناجحة.
إن اإلطار القانوني حلماية البيئة ناهيك باالستدامة
ما زال ضعيفا ً عربياً؛ فالتشريعات البيئية ال يتم
إعدادها بشكل جيد ويغلب أن تكون استجابة ألضرار
بيئية وليست استباقية وذات رؤية مستقبلية  .ثم
إن القوانني ال تن ّفذ بشكل جيد كما أن غياب املراقبة
والتبليغ املنتظمني وغياب سلطات اجلهات الفاعلة
السياسية واالقتصادية يزيد من تقويض إنفاذ
القانون .وتتم تسوية العديد من القضايا البيئية
في احملاكم املدنية والتجارية التي ال تفهم خطورة
التدهور البيئي.
ليست عملية وضع األولويات البيئية استراتيجية
بالضرورة حتى وإن وجدت استراتيجيات وطنية
للتنمية املستدامة .إن مصالح الفئات السياسية
واملستثمرين وتوافر متويل املشاريع والقروض
ومشاريع األمم املتحدة احملدّدة على الصعيد العاملي
والنواجت املباشرة القصيرة األمد واملنافسة الشديدة
ب�ين قطاعات التنمية املختلفة ت��ؤث��ر ف��ي وضع
األولويات كما أن العديد من املشاريع املختارة قد
تكون محدودة التأثير في التكلفة العالية للتدهور
البيئي وعبء األمراض املنسوبة إليه والتقدم نحو
التنمية املستدامة.
خامساً :األطراف الفاعلة التقليدية واجلديدة
في البيئة

مع بقاء الدولة الطرف الفاعل الرئيسي املسؤول عن
استدامة البيئة ظهرت أطراف فاعلة أخرى تدعو إلى
قوانني وسياسات أكثر صرامة وأفضل تنفيذا ً تتحدّى
الدولة بها وحت ِّملها املسؤولية .فعلى املستوى
العاملي دفعت وكاالت األمم املتحدة احلكومات إلى
االستجابة ملشكالت البيئة التي يساهم املجتمع
املدني محليا ً في أساليب مبتكرة للتعامل معها.
كما أن الكثير من املنظمات غير احلكومية الدولية
تخصص موارد لتعزيز
واحمللية على امتداد املنطقة
ّ
الوعي البيئي والدعوة إلى التغيير البيئي وتنفيذ
مشاريع إيضاحية حول استدامة البيئة.
وبعض هذه املنظمات غير احلكومية وبخاصة احمللية
منها مقيدة ضمن حدود املوارد املالية والبشرية كما
أن غياب املساءلة واملسؤولية احلكومية يضعف
من تأثيرها .وميكن أن يكون نقد السياسات البيئية
للحكومة ِ
خطرا ً إذا جتاوزت املنظمات غير احلكومية
اخلط األحمر وهدّدت
أصحاب النفوذ القوي .ومن غير املستغرب أن يكون
العمل السياسي البيئي ضعيفا ً حتى اآلن ضمن
البيئة السياسية احلالية للوطن العربي .وكحالة
استثنائية فإن لبنان اآلن هو موطن لثالثة أحزاب
ّ
وبغض النظر عن دوافعها وأثرها
سياسية بيئية
احلالي الذي ال يزال ضئيالً فإن مجرد تأسيس مثل
هذه األحزاب يحمل أمالً لعمل بيئي مستقبالً.
هل تعمل مختلف األط���راف الفاعلة بعضها مع
بعض؟ تشير خبراتنا إلى أن األمر ليس كذلك عادة.
هذا السؤال وغيره من األسئلة املرتبطة بفرص وأطر
العمل املشترك هي أسئلة بحثية واضحة األهمية.
ومهما كانت األجوبة فإن خطورة التحديات البيئية
تشير إلى أنه على اجلهات الفاعلة املختلفة مبا في
ذلك الصحة العامة أن تعيد دراسة أدوارها .وسوف
نأخذ هذه املسألة في عني االعتبار الحقاً.
دعم البرامج البيئية

لقد ن َّفذت البلدان العربية منذ بداية تسعينيات
القرن العشرين أو هي بصدد تنفيذ مشاريع مختلفة
تهدف إلى حماية واستدامة البيئة .ويلقى الكثير
منها دعما ً من املنظمات الدولية مبا في ذلك مرفق
البيئة العاملي وهو مؤسسة مشتركة بني مختلف

