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العاملية  البيئية  الب�سمة  �سبكة  بيانات  اأظهرت 

على  الغنية  البلدان  طلبات  معدل  اأن   )GFN(

االأزمة  بداية  يف  حاد  ب�سكل  انخف�ست  الطبيعية  املوارد 

الب�سمة  عادت   ،2010 العام  ويف   .2008 عام  العاملية  املالية 

البلدان  هذه  من  قليل  عدد  يف  االرتفاع  اإىل  الفردية  البيئية 

لتحفيز  الدوالرات  باليني  اإنفاق  احلكومات  با�سرت  عندما 

اقت�ساداتها. اأما يف البلدان املتو�سطة واملنخف�سة الدخل فلم 

»ح�سابات  تقرير  وفق  يذكر،  تغريًا  الفردية  الب�سمة  ت�سهد 

الب�سمة الوطنية ل�سنة 2014« ال�سادر حديثًا عن ال�سبكة.

املئة  يف   3 بن�سبة  عامليًا  للفرد  البيئية  الب�سمة  انخف�ست 

اىل  رئي�سي  ب�سكل  يعود  وهذا  و2009،   2008 عامي  بني 

انخفا�س  وبالتايل  االأحفوري  الوقود  على  الطلب  انخفا�س 

ال  التي  الدخل،  املنخف�سة  البلدان  اأما  الكربونية.  الب�سمة 

يت�سف م�ستواها املعي�سي باملرونة، فلم يكن لها دور كبري يف 

انخفا�س الب�سمة الفردية للب�سرية.

ح�سابات  حتديث  العاملية  البيئية  الب�سمة  �سبكة  تتوىل 

الب�سمات الوطنية الأكرث من 220 دولة كل �سنة. فتقارن بني 

هل تعرف
بصمة بلدك؟

حسابات GFN سنة 2014 
للبصمة البيئية الوطنية
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التغريات يف الب�سمة البيئية والقدرة البيولوجية للفرد بني عامي 1961 و2010 

يف الواليات املتحدة، التي عانت عجزًا يف القدرة البيولوجية طوال هذه الفرتة

الب�شمة البيئية والقدرة البيولوجية للوليات املتحدة 
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الب�شمة البيئية للفرد يف الوليات املتحدة بح�شب العوامل املختلفة
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 1961 عامي  بني  املختلفة  القطاعات  بح�سب  للفرد  البيئية  الب�سمة  يف  التغريات 

ن االأكرب للب�سمة البيئية لدى املواطن االأمريكي و2010. الب�سمة الكربونية هي املكوِّ

كربون

م�شايد اأ�شماك

اأرا�س زراعية

اأرا�س مبنية

منتجات الغابة

منتجات رعوية
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ماتي�س واكرناغل، رئي�س �سبكة الب�سمة

البيئية العاملية )GFN(  م�ساركًا يف موؤمتر »اأفد« 

حول الب�سمة البيئية يف البلدان العربية عام 2012

بقلم ماتيس واكرناغل

حسابات مزعجة 
لكنها ضرورية

اأو  ناجح  عمل  اإدارة  ال�شعب  من 

�شجل  حفظ  دون  من  اأ�شرة  اإعالة 

كنا  اإذا  والإفال�س حمتمل  وامل�شروف.  للدخل 

وامل�شاريف،  الدخل  فهمنا  اإذا  لكن  غافلني. 

واملوجودات وامل�شوؤوليات املرتتبة، فيمكننا اأن 

ندرك خياراتنا ومن�شك بزمام اأمورنا.

هذا ما دفعنا اأنا وبيل ري�س، قبل ع�شرين 

�شنة، اىل ابتكار »َم�ْشك ح�شابات« اأثمن مورد 

قدرتها  اأي  البيولوجية،  قدرتها  الأر�س:  على 

على التجديد والتعوي�س. املناطق ال�شطحية 

الكتلة  وتولد  البيولوجية  باخلدمات  تزودنا 

»الب�شمة  ح�شابات  فاإن  لذلك  احليوية. 

ت�شتخدم  البيولوجية  والقدرة  البيئية« 

البيولوجية  باإنتاجيتها  ال�شطحية  املناطق 

كوحدة ح�شابية.

مقارنة  من  متكننا  احل�شابات  هذه 

ما  ومقدار  لنا  املتاحة  الطبيعة  موارد  مقدار 

الداخلة  الدول  واحت�شابها جلميع  ن�شتهلكه. 

يف  هو  املتحدة  لالأمم  الح�شائي  النظام  يف 

�شلب عمل »�شبكة الب�شمة البيئية العاملية« 

منذ انطالقها عام 2003.

التي  النتائج  اأحدث  موؤخراً  ن�شرنا  لقد 

البيئية والقدرة  الب�شمة  اإليها ب�شاأن  تو�شلنا 

البيولوجية. وتتوافر على موقعنا الإلكرتوين 

 )www.footprintnetwork.org (

اإمدادات  تظهر  التي  الزمنية  الجتاهات 

وما  املختلفة  للبلدان  البيولوجية  القدرات 

�شبيل  على  ميكنكم  البلدان.  هذه  ت�شتهلكه 

اإ�شبانيا  اأو  الدمنارك  اأرقام  الطالع على  املثال 

روؤية  ال�شهل  فمن  اليابان،  اأو  بريطانيا  اأو 

معاناتها  بعد  احلديث  القت�شادي  تاريخها 

تداعيات الأزمة املالية عام 2008. لقد انخف�س 

موارد  على  البلدان  هذه  طلبات  معدل 

الطبيعة ب�شكل حاد يف م�شتهل الأزمة. كما اأن 

ال�شوء على  البيانية تلقي  اجلداول والر�شوم 

ال�شنة  بلد منذ 1961، وهي  م�شار موارد كل 

التي بداأ فيها جتميع اإح�شاءات الأمم املتحدة 

مبنهجية اأكرب.

ب�شمتنا  اأي  العاملي،  الب�شري  الطلب 

من  املئة  يف   50 من  باأكرث  اأكرب  هو  البيئية، 

القدرة البيولوجية العاملية. ويف حني ازدادت 

املئة  يف   20 بنحو  العاملية  البيولوجية  القدرة 

منذ 1961، وهذا �شببه يف الدرجة الأوىل الزراعة 

املكثفة، فاإن الطلب ازداد بنحو 270 يف املئة، ما 

العاملي  الحتياط  اإدارة  اأننا حتولنا عن  يعني 

للقدرة البيولوجية اإىل جتاوز اإيكولوجي كبري.

ال�شعيد  على  اإيالمًا  اأكرث  الو�شع  ويبدو 

منا  كل  يخترب  كيف  يظهر  الذي  الفردي، 

لكل  املتاحة  البيولوجية  فالقدرة  العامل. 

ب  ي�شعِّ ما  اأخرى،  بعد  �شنة  تنق�س  �شخ�س 

منا،  واحد  لكل  املوارد  توفر  اأن  الأر�س  على 

ل  الذين  على  ا�شتثنائية  �شغوطًا  ويفر�س 

ميلكون مداخيل كبرية.

»الكرا�شي  بلعبة  اأحيانًا  الو�شع  ه  اأ�شبِّ اإين 

املو�شيقية«، مع فارق اأنها ل متار�س من اأجل 

اللهو، بل تكون لها عواقب وخيمة على الذين 

يواجهون �شعوبات متزايدة يف احل�شول على 

موارد مثل الغذاء والطاقة واملياه، خ�شو�شًا يف 

عامل يعاين من �شغط مناخي متزايد.

يف  تطرفًا  الأكرث  من  هو  الو�شع  هذا 

�شكانها  يحظى  التي  الأو�شط،  ال�شرق  بلدان 

املتزايدون بقدرة بيولوجية حملية حمدودة 

على  ال�شغوط  من  مزيداً  يلقي  ما  جداً، 

اقت�شاداتها.

ومع ذلك، ل يبذل اهتمام يذكر لحت�شاب 

�شبيهًا  و�شعنا  ويبدو  البيولوجية.  القدرة 

مزودة  غري  جتارية  طائرة  يقود  بطيار 

الطائرة  هذه  و�شع  يكون  قد  للوقود.  بعّداد 

اأن حتلق وت�شبح يف  لالإقالع، لكن بعد  جيداً 

يعر�شها  ب�شكل  التجهيز  ناق�شة  تكون  اجلو 

اأن يعرف كمية الوقود  للخطر. فعلى الطيار 

تكفي  وهل  الطائرة،  خزانات  يف  املتبقية 

اإىل  يدعو  ما  املق�شودة.  الوجهة  اىل  للو�شول 

بها  نقود  التي  القيادة  لوحات  اأن  العجب 

يف  اأو  الأو�شط  ال�شرق  يف  �شواء  اقت�شاداتنا، 

اأماكن اأخرى، هي خالية من »عّداد الوقود«.

البلدان  اإىل  بالن�شبة  الوقود  بالطبع، عداد 

لي�س فقط للوقود الأحفوري، بل للمجموعة 

متكننا  التي  احليوية  املوجودات  من  الكاملة 

ونلب�س  ون�شكن  ون�شرب  ناأكل  اأن  من 

ونغت�شل ونتنقل.

ياأتي  ل  بال�شيق  املتزايد  ال�شعور  لكن 

متاأخراً وفجائيًا مثل دخول اآخر قطرة وقود اإىل 

توربني الطائرة. ولأننا ن�شتطيع ال�شحب فوق 

ر�شيدنا يف ح�شابات مواردنا، ميكننا ال�شتمرار 

�س املوارد التي  لبع�س الوقت، حتى ونحن نقوِّ

يعتمد عليها اقت�شادنا الآن ويف امل�شتقبل.

هذه القدرة على ال�شتمرار لبع�س الوقت 

لدينا  لأن  نعمة  هي  اآن.  يف  ونقمة  نعمة  هي 

تبطئنا  اأن  دون  من  نهجنا  ملوا�شلة  الفر�شة 

لأننا  نقمة  اأي�شًا  لكنها  �شريعة.  عواقب 

ن�شتطيع جتاهل الآثار وموا�شلة تاأخري اتخاذ 

القدرة  يف  العجز  اأن  وكما  الالزمة.  التدابري 

البيولوجية يت�شكل ببطء، فاإن عك�س اجتاهه 

ُبعد  فاإن  لذلك  اأي�شًا.  طوياًل  وقتًا  ي�شتغرق 

النظر هو العامل املنقذ.

حل�شابات  متاأنية  بدرا�شة  نو�شي  لذلك 

البيولوجية،  والقدرة  البيئية  الب�شمة 

املتنامي  العجز  تاأثري  وكيفية  مدى  لكت�شاف 

القت�شادي  الأداء  على  البيولوجية  القدرة  يف 

يجعلنا  ما  وهذا  الجتماعي.  وال�شتقرار 

العربي  املنتدى  مع  ب�شراكتنا  جداً  فخورين 

للبيئة والتنمية )اأفد(، التي توجت عام 2012 

واملوارد  البيئية  للب�شمة  اأطل�س  اأول  بن�شر 

■ الطبيعية يف البلدان العربية. 



متوز/�آب 2014 چهللا 78

خالل االأزمة املالية العاملية.

املرتفعة  البلدان  بني  البيئية  الب�سمة  فوارق  وتت�سح 

الذي  الكربوين،  ن  املكوِّ يف  الدخل  واملنخف�سة  واملتو�سطة 

املرتفعة  البلدان  لدى  البيئية  الب�سمة  يف  اأكرب  ح�سة  ي�سكل 

للواليات  البيئية  الب�سمة  جممل  ثلثي  ميثل  فهو  الدخل. 

الكربونية  ب�سمتها  اأن  فمع  املثال.  �سبيل  على  املتحدة، 

انبعاثاتها  فاإن   ،2009 اىل   2008 من  املئة  يف   13 انخف�ست 

الكربونية بداأت تزداد جمددًا عام 2010.

حدثت اجتاهات مماثلة يف بلدان اأخرى مرتفعة الدخل. 

فمن 2008 اىل 2009، انخف�س املكون الكربوين يف الب�سمة 

اإ�سبانيا،  يف  املئة  يف  و20  الدمنارك،  يف  املئة  يف   21 البيئية 

ولكن  اليابان.  يف  املئة  يف  و9  بريطانيا،  يف  املئة  يف  و10 

واالنبعاثات  االأحفوري  الوقود  حرق  ازداد   ،2010 العام  يف 

الكربونية يف الدمنارك وبريطانيا واليابان.

الدخل  املرتفعة  البلدان  يف  االجتاهات  اأن  وتبني 

كيفية  مع  تتما�سى  االأخرية  العاملية  املالية  االأزمة  اأثناء 

النمو  وفرتات  ال�سابقة  املالية  لل�سدمات  ب�سماتها  ا�ستجابة 

االقت�سادي. فخالل االأزمة النفطية وموجات الركود الناجتة 

على  الع�سرين،  القرن  وثمانينات  �سبعينات  خالل  عنها 

البلدان  يف  بحدة  الفردية  الب�سمة  انخف�ست  املثال،  �سبيل 

حجم  ازداد  االقت�سادات  تو�سع  بداية  ومع  الدخل.  املرتفعة 

الب�سمات.

املتو�سطة  البلدان  يف  البيئية  الب�سمة  اجتاهات  لكن 

واملنخف�سة الدخل نادرًا ما تغريت اأثناء االأزمات االقت�سادية 

اندماجًا  اأقل  هم  الدخل  املنخف�سة  البلدان  ف�سكان  العاملية. 

ويتكون  اأكرث،  حملي  ا�ستهالكهم  العاملي.  االقت�ساد  يف 

الغذائية  املواد  مثل  احليوية  الكتلة  منتجات  من  اأ�سا�سًا 

وال�سلع ال�سرورية للحياة.

يف  الفرد  ب�سمة  تقريبًا  ت�ساعفت  ذلك،  نقي�س  على 

نظرًا  مده�س  وهذا  الع�سرين،  القرن  ت�سعينات  منذ  ال�سني 

اإىل احلجم ال�سكاين يف البالد.

البيئية  الب�سمة  �سبكة  رئي�س  واكرناغل،  ماتي�س  يقول 

املزيد  عودة  املقبلة  ال�سنة  بيانات  تظهر  اأن  »نتوقع  العاملية: 

للب�سمة  ت�ساعدي  م�سار  اإىل  الدخل  املرتفعة  البلدان  من 

قدرته  جتاوز  عامل  يف  امل�سار  هذا  خطورة  وتزداد  البيئية. 

ولدينا  اأف�سل.  بدائل  وجود  نن�سى  ما  كثريًا  االإيكولوجية. 

خالل  من  الطبيعة  ميزانية  �سمن  للعمل  كثرية  فر�س 

■ �سيا�سات وا�ستثمارات ذكية تولد رفاهًا ب�سريًا دائمًا«. 

طلباتها على املوارد واخلدمات االإيكولوجية )اأي ب�سماتها( 

حدودها  داخل  املتوافرة  واخلدمات  املوارد  هذه  وكمية 

بعد  �سنة  بلد  كل  اأداء  ويختلف  البيولوجية(.  قدرتها  )اأي 

التجاوز  عقود:  منذ  مهيمنًا  زال  ما  واحدًا  اجتاهًا  لكن  �سنة، 

املئة  يف   54 اأعلى  حاليًا  وهو  يتنامى،  العاملي  االإيكولوجي 

الب�سرية  وتتطلب  االأر�س،  لكوكب  البيولوجية  القدرة  من 

كوكبنا  ي�ستطيع  ما  مرة  ون�سف  مرة  تفوق  بيولوجية  قدرة 

جتديده.

ال�سنة  هذه  الوطنية  الب�سمة  ح�سابات  تقرير  يغطي 

البيولوجية  والقدرة  البيئية  الب�سمة  متتبعًا  عقود،  خم�سة 

�سنة  اأقرب  وهي   ،2010 اىل   1961 من  الفرتة  خالل  للدول 

تتوافر عنها جمموعات كاملة من البيانات. ويف �سوء اأحدث 

تداعيات  تبني  اأن  العاملية  الب�سمة  ل�سبكة  ميكن  البيانات، 

االأزمة املالية العاملية االأخرية على املوارد.

لقد انخف�ست الب�سمة البيئية للفرد يف البلدان املرتفعة 

لكنها   ،2009 العام  اإىل   2008 العام  من  الفرتة  خالل  الدخل 

املتو�سطة  البلدان  يف  هي  ما  اأ�سعاف  بثالثة  اأكرب  بقيت 

املنخف�سة  البلدان  يف  هي  ما  اأ�سعاف  وخم�سة  الدخل، 

اأما البلدان املتو�سطة واملنخف�سة الدخل فقد ا�ستقر  الدخل. 

الطلب الفردي على املوارد الطبيعية يف معظمها، اأو ازداد، 

مي��ك��ن االط�������الع ع��ل��ى ب��ي��ان��ات 

خالل  من  لبلدك  البيئية  الب�سمة 

موقع �سبكة الب�سمة البيئية العاملية

 footprintnetwork.org
العربي  املنت�دى  تقري�ر  مراجع�ة  اأو 

»خيارات  )اأف��د(  والتنمية   للبيئة 

البقاء: الب�سمة البيئي�ة يف البلدان 

»اأف�����د«  م��وق��ع   على  ال��ع��رب��ي��ة« 

www.afedonline.org
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الب�شمة البيئية للفرد يف البلدان املرتفعة واملتو�شطة واملنخف�شة الدخل

التغريات يف الب�سمة البيئية للفرد يف البلدان املرتفعة واملتو�سطة واملنخف�سة الدخل بني عامي 1961 

و2010. وقد اأدرجت ال�سني )بلد متو�سط الدخل( على انفراد. ميثل اخلط االأخ�سر القدرة البيولوجية 

العاملية للفرد، التي كانت تنخف�س الأن �سكان العامل ازدادوا اأ�سرع من اإنتاجية القدرة البيولوجية
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