ال ُينشر قبل  91آب (أغسطس) 4192
 91آب (أغسطس) يوم التجاوز لقدرة األرض:
يوم تتجاوز بصمتنا البيئية الموازنة السنوية لكوكبنا
(أوكالند ،كاليفورنيا ،الواليات المتحدة) – 4192/8/91
استهلكت البشرية خالل أقل من ثمانية أشهر كامل ميزانية الطبيعة المخصصة لهذه السنة ،متجاوزة القدرة اإليكولوجية لألرض،
بحسب بيانات شبكة البصمة البيئية العالمية ( ،)GFNوهي منظمة دولية تعنى بأبحاث االستدامة ولديها مكاتب في أميركا
الشمالية وأوروبا وآسيا.
ترصد شبكة البصمة البيئية العالمية طلب البشرية على موارد الكوكب (البصمة البيئية) مقابل القدرة البيولوجية للطبيعة ،أي
قدرتها على تجديد الموارد واستيعاب النفايات ،بما في ذلك ثاني أـوكسيد الكربون .أما "يوم التجاوز اإليكولوجي لألرض"
( )Earth Overshoot Dayفهو التاريخ الذي تتجاوز فيه البصمة البيئية للبشرية خالل سنة معينة ما تستطيع األرض
تجديده خالل تلك السنة .ومنذ العام  ،0222ازداد التجاوز وفق حسابات الشبكة .ونتيجة لذلك ،تقدم "يوم التجاوز اإليكولوجي
لألرض" من مطلع تشرين األول (أكتوبر)  0222إلى  91آب (أغسطس) .0291

وقال ماتيس واكرناغل ،رئيس شبكة البصمة البيئية العالمية وأحد واضعي المعيار الحسابي للموارد في احتساب البصمة البيئية:
"أصبح التجاوز العالمي تحدياً حاسماً في القرن الحادي والعشرين .فهو مشكلة إيكولوجية واقتصادية في آن .البلدان التي تعاني
من عجز في الموارد وانخفاض في الدخل هي سريعة التأثر بشكل استثنائي .وحتى البلدان المرتفعة الدخل ،التي امتلكت قدرة
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مالية لحماية نفسها من التأثيرات المباشرة لالتكال المفرط على الموارد ،يجب أن تدرك أن حالً طويل األجل يتطلب معالجة هذ
االتكال قبل أن يتحول إلى إجهاد اقتصادي كبير".

خالل العام  ،9199استعملت البشرية فقط نحو ثالثة أرباع القدرة المتوافرة لألرض في تلك السنة ،النتاج الغذاء واأللياف
واألخشاب واألسماك وامتصاص غازات الدفيئة .وكانت لدى غالبية البلدان قدرات بيولوجية تفوق بصماتها البيئية .ومع أوائل
سبعينات القرن العشرين ،أدى النمو االقتصادي والديموغرافي العالمي إلى ازدياد البصمة البيئية للبشرية أكثر مما يستطيع
الكوكب إنتاجه بشكل متجدد .ودخلنا في "تجاوز إيكولوجي".
حالياً ،يعيش  69في المئة من سكان العالم في بلدان تطلب من الطبيعة أكثر مما تستطيع نظمها اإليكولوجية تجديده .ووفق
حسابات شبكة البصمة البيئية العالمية ،نحتاج إلى أرض ونصف أرض إلنتاج الموارد اإليكولوجية الضرورية لدعم البصمة

البيئية الحالية للبشرية .وتوحي التوقعات السكانية والطاقوية والغذائية المعتدلة بأن البشرية ستحتاج إلى القدرة البيولوجية لثالثة

كواكب قبل منتصف هذا القرن .وهذا قد يكون مستحيالً مادياً.

إن تكاليف إنفاقنا اإليكولوجي المفرط تصبح أكثر وضوحاً مع الوقت .والفائدة التي ندفعها على الدين اإليكولوجي المتزايد ،في
شكل زوال الغابات وشح المياه العذبة وتآكل التربة وخسارة التنوع البيولوجي وتراكم ثاني أوكسيد الكربون في غالفنا الجوي،

تترافق أيضاً مع تكاليف بشرية اقتصادية متزايدة.
الحكومات التي تتجاهل حدود الموارد عندما تتخذ ق ارراتها قد تعرض أداءها االقتصادي للخطر على المدى البعيد .وعندما
يستمر التجاوز ،ستجد البلدان التي تعاني من عجز في القدرة البيولوجية أن تخفيض اعتمادها على الموارد يتماشى مع
مصلحتها الخاصة .وعلى العكس ،فان البلدان التي تنعم باحتياطات من القدرة البيولوجية لديها حافز للحفاظ على هذه األصول
اإليكولوجية التي تشكل ميزة تنافسية متنامية في عالم يعاني من قيود إيكولوجية تزداد شدة وقسوة.

ويتخذ عدد متزايد من البلدان إجراءات بطرق متنوعة.
تبني البصمة البيئية على المستوى الوطني ،وهي البلد األول في جنوب شرق آسيا الذي يفعل ذلك،
الفيليبين في طريقها إلى ّ
صممت لحماية المناطق من
عن طريق قانونها الوطني الستخدامات األراضي .هذه السياسة ،األولى من نوعها في الفيليبينُ ،
التنمية العشوائية ،والتخطيط الستعمال وادارة الموارد الطبيعية للبالد .ويسعى المشرعون إلى دمج البصمة البيئية في هذه
السياسة الوطنية ،واضعين حدود الموارد في صلب عملية صنع القرار.
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اإلمارات العربية المتحدة ،وهي بلد عالي الدخل ،تعتزم تخفيض البصمة البيئية للفرد فيها إلى حد كبير ،علماً أنها من أعلى

البصمات في العالم .وذلك ابتداء بانبعاثاتها الكربونية .ومن خالل اعتماد معيار اإلضاءة في كفاءة الطاقة ،سوف لن تتوافر
في أنحاء البالد إال منتجات اإلضاءة الداخلية الكفوءة بحلول نهاية هذه السنة.
والمغرب مهتم بالتعاون مع شبكة البصمة البيئية العالمية إلعادة النظر في "مخطط المغرب األخضر" ،وهي استراتيجية التنمية
المستدامة في الزراعة على مدى  91عاماً ،وذلك من خالل منظور البصمة البيئية .والمغرب مهتم بشكل خاص في تقييم

شامل لكيفية مساهمة الخطة في استدامة القطاع الزراعي وفي تحويل المجتمع بأسره إلى االستدامة.

بصرف النظر عن الظروف الخاصة لكل بلد ،فإن إدخال الخطر اإليكولوجي في االعتبار ضمن التخطيط االقتصادي
واستراتيجية التنمية ليس مجرد بعد نظر ،بل أصبح ضرورة ملحة.
-----------------------------------------------------------------------لمعرفة المزيد حول يوم التجاوز اإليكولوجي لألرض وكيفية احتسابه:
http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/earth_overshoot_day/

الحتساب بصمتك البيئية الشخصية ومعرفة ما يمكنك أن تفعل لتخفيضها:
http://www.footprintnetwork.org/calculator
لالطالع على بيان صحافي أكثر تركي اًز على االقتصاد:
_http://www.footprintnetwork.org/images/article_uploads/EarthOvershootDay_2014_PR
Economic.pdf
تابع المحادثة على وسائل التواصل االجتماعي#oshoot :

روابط إضافية:
الشرق األوسط وجنوب أفريقيا :تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية "خيارات البقاء :البصمة البيئية في البلدان العربية"
التقرير باللغة العربيةhttp://www.afedonline.org/ar/inner.aspx?contentID=894 :
التقرير باللغة اإلنكليزيةhttp://www.afedonline.org/en/inner.aspx?contentID=893 :

3

Mediterranean: Global Footprint Network Mediterranean Ecological Footprint Initiative
http://www.footprintnetwork.org/images/article_uploads/Med_Policy_Brief_English_RF.pdf

Asia: Philippines 2013 Ecological Footprint Report: Restoring Balance in Laguna
Lake Region
http://www.footprintnetwork.org/images/article_uploads/Philippines_2013_Ecological_Footprint.pdf

South America: Ecuador Reporte de la Huella Ecológica
http://www.footprintnetwork.org/images/article_uploads/2008_and_2009_NFA_Ecuador_Report.pdf

Governments around the world: National Reviews,
http:/www.footprintnetwork.org/reviews

:شبكة البصمة البيئية العالمية
 من خالل االرتقاء، تعمل لجعل الحدود اإليكولوجية عنص اًر محورياً في صنع القرار،هي منظمة دولية ألبحاث االستدامة
. ومن يستخدم كل مورد، ومقدار ما نستخدم منها،بالبصمة البيئية كأداة إلدارة الموارد تقيس مقدار ما لدينا من الطبيعة

Contact:
Ronna Kelly (English) – United States
Communications Director
Global Footprint Network
+1 (510) 839-8879 x 302 (PDT = GMT-7h)
ronna.kelly@footprintnetwork.org
Ingrid Heinrich (German, English, French) – Europe
Outreach & Programmes Associate
Global Footprint Network
+41 (22) 797 41 08 (CEST = GMT+2h)
ingrid.heinrich@footprintnetwork.org
Laetitia Mailhes (English and French) – United States
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Media & Outreach Associate
Global Footprint Network
+1 (415) 794-7124 (PDT = GMT-7h)
laetitia.mailhes@footprintnetwork.org

Interviews in German, Spanish and Italian also available.
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