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لقد اأ�ضبحنا اليوم نعي�ش يف عامل ي�ضهد �ضغطًا زائدًا من منو 

التعداد ال�ضكاين، والذي اأدى بدوه اإىل زيادة الطلب على املوارد 

الطبيعية. وكانت نتيجة ذلك زيادة ا�ضتهالك الدول واأنظمتها 

القت�ضادية على املوارد الطبيعية ب�ضكل اأ�ضرع من قدرة الأر�ش 

الطبيعية على اإعادة التجدد والتعوي�ش، الأمر الذي له تاأثريه 

ال�ضلبي على البيئة ب�ضكل عام. ولنتعرف ب�ضكل اأف�ضل على 

تاأثرينا على كوكب الأر�ش وجتنب اندثار املوارد الطبيعية، 

ات�ضحت �ضرورة قيا�ش منط ا�ضتهالكنا.

بصمة اإلمارات 
البيئية

ما هي الب�صمة البيئية؟

الب�ضمة البيئية هي موؤ�ضر ال�ضتدامة الذي يخربنا عن العالقة بني ا�ضتهالك الب�ضر 

وموارد الأر�ش. كما ميكن للب�ضمة البيئية اأن تكون اأداة لقيا�ش تاأثري الدولة على كوكب 

الأر�ش عن طريق مقارنة طلب تعداد ال�ضكان على املوارد مع قدرة الطبيعة على جتديد 

هذه املوارد.

ميكن للب�ضمة البيئية اأن ت�ضتخدم كاأداة لالإجابة على الأ�ضئلة الرئي�ضية عن كمية املوارد 

الطبيعية املتوفرة لنا، وكمية ا�ضتخدامنا لها ومعدل ال�ضتخدام. لدينا كوكب اأر�ش واحد، 

ويجب علينا اأن نتعلم العي�ش �ضمن حدود قدرة هذا الكوكب الفريد.
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لقد �ضهدت دولة الإمارات العربية املتحدة حقبة من النمو القت�ضادي ل مثيل لها. واأدى هذا 

النمو اإىل زيادة معدل ا�ضتهالك املوارد الطبيعية، مثل الطاقة والغذاء والأخ�ضاب التي �ضاعدت 

الدولة يف تطوير وحت�ضني منط حياة اأهاليها و�ضكانها. متكنت الدولة من خالل تركيزها على 

ثروتها النفطية احل�ضول على عديد من املوارد الطبيعية من اخلارج نظرًا لعدم توفرها حمليًا. 

وكما هو معلوم للجميع، تقع دولة الإمارات يف مناخ ترتفع به درجات احلرارة ب�ضدة، وتعترب من 

املناطق ال�ضحيحة مبوارد املياه العذبة، مما يتطلب طاقة لت�ضغيل اأجهزة التربيد وحتلية مياه 

البحر لتوفري املياه العذبة. لقد اأدى دمج هذه العوامل معًا اإىل ب�ضمة بيئية مرتفعة لل�ضخ�ش، 

والتي تعترب حاليًا �ضمن الأعلى يف العامل، وتبلغ 10،68 هكتار عاملي للفرد )طالع اأدناه بيانات 

2007(، الأمر الذي جعل دولة الإمارات ت�ضاهم يف 0،3% من جمموع الب�ضمة البيئية العاملية. 

ويجدر التنويه هنا اإىل اأن تقرير الكوكب احلي 2010 ا�ضتند اإىل بيانات عام 2007، ومل ياأخذ 

باحل�ضبان العديد من املبادرات التي قامت بها الدولة لتخفي�ش ب�ضمتها البيئية، منها على �ضبيل 

املثال، مقا�ضات م�ضدر لالأبنية اخل�ضراء، تطوير اأنظمة املوا�ضالت العامة، برامج اإدارة الطاقة 

املتجددة للماء والكهرباء، واإذا اأخذت باحل�ضبان �ضيكون لها بكل تاأكيد تاأثريها على قيا�ش 

ب�ضمتنا البيئية ب�ضكل اأدق.

مل تكتفي دولة الإمارات العربية املتحدة بهذه البتكارات وال�ضيا�ضات، بل قامت بالعمل الفعلي 

على تاأ�ضي�ش �ضراكات وطيدة بني القطاع العام واخلا�ش مل�ضاعدة الدولة يف اإدارة ب�ضمتها 

البيئية، منها على �ضبيل املثال مبادرة الب�ضمة البيئية التي ت�ضرد خمل�ضها اأدناه.

بصمة اإلمارات البيئية

بصمة اإلمارات 
البيئية هي 10,68 

هكتار عالمي للفرد
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�ضنف تقرير الكوكب احلي لعام 2006 دولة الإمارات العربية املتحدة باأنها �ضاحبة اأعلى ب�ضمة 

بيئية للفرد يف العامل. وجتاوبًا مع هذا الت�ضنيف مت اإطالق مبادرة الب�ضمة البيئية يف اأكتوبر 

2007 ب�ضراكة مع وزارة البيئة واملياه ومبادرة اأبوظبي العاملية للبيانات البيئية )AGEDI( وهيئة 

البيئة – اأبوظبي وجمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�ضندوق العاملي ل�ضون الطبيعة 

)EWS-WWF( وال�ضبكة العاملية للب�ضمة البيئية )GFN( للعمل معًا والتعرف الأف�ضل على 

ب�ضمة الإمارات البيئية ومراقبة اأمناط ال�ضتهالك يف الدولة.

جعلت هذه املبادرة دولة الإمارات الدولة الثالثة يف العامل بعد �ضويرا واليابان يف تبني اأبحاث 

مركزة م�ضرتكة جعلت دولة الإمارات رائدة عامليًا. تكمن ر�ضالة ال�ضراكة يف » جهود وطنية 

ل�ضمان م�ضتقبل م�ضتدام من خالل قيا�ش والتعرف على تاأثري طريقة عي�ضنا على كوكب الأر�ش«. 

وتدعم هذه الر�ضالة اأهداف املبادرة التي ت�ضمل:

• العمل على توحيد م�ضادر البيانات

• القيام باأبحاث معينة على النطاق املحلي

• امل�ضاهمة يف طرق التطوير والتح�ضني

• تبني بناء القدرات

• تو�ضيل القرتاحات وامل�ضاعدة يف تطوير ال�ضيا�ضات

• رفع م�ضتوى التوعية جلميع القطاعات وال�ضرائح املجتمعية

مبادرة البصمة البيئية

تعبر اإلمارات 
ثالث دولة في 

العالم تبنت 
األبحاث المكثفة
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متكنت املبادرة منذ انطالقتها قبل ثالثة اأعوام والعمل امل�ضرتك من م�ضاعدة حكومة الدولة 

واملجتمع يف بناء القدرات وتبني املعرفة املحلية وم�ضاركة اخلربة من خالل التعاون امل�ضرتك بني 

القطاع اخلا�ش واحلكومي يف اأداء اأبحاث قيمة، وتطوير �ضيا�ضات مبتكرة واتخاذ الإجراءات 

ال�ضريعة التي تدعم تخفي�ش ب�ضمة الدولة البيئية، وامل�ضاعدة يف التعامل مع هذه الق�ضايا، مثل 

ق�ضية التغري املناخي. ونتج عن ذلك ت�ضخري وا�ضتخدام الدولة لأحدث ما تو�ضلت اإليه تقنيات 

اليوم، وابتكار مبادرات لرفع م�ضتوى التوعية التي حظيت بدعم من قبل اأعلى اجلهات احلكومية.

قامت املبادرة يف خطواتها الأوىل باأعمال البحث وتوثيق قيمة ب�ضمة الإمارات البيئية، والتي 

تو�ضلت اإىل اأراقم وبيانات متكنت من تو�ضيح اأمناط ا�ضتهالك الدول. وبناء على نتائج هذه 

الأبحاث، قامت املبادرة بتطوير معرفة علمية حمددة �ضملت تعريف املفاتيح الرئي�ضية ملحركات 

الب�ضمة البيئية. اأ�ضارات التحاليل اإىل اأن قطاع ال�ضكن يف دولة الإمارات هو املحرك الرئي�ضي 

الذي يقف خلف علو ب�ضمة الإمارات البيئية والذي احتل ن�ضبة 57% من جمموع ال�ضتهالك يف 

الدولة، وتبعه قطاع الأعمال وال�ضناعة بن�ضبة 30%، والقطاع احلكومي بن�ضبة 12%. �ضاعد هذا 

البحث العلمي يف تعريف حملة التطوير لنمط حياة م�ضتدامة مت ت�ضميتها بحملة اأبطال الإمارات، 

والتي مت تطويرها من قبل وجمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�ضندوق العاملي 

ل�ضون الطبيعة )EWS-WWF( وبالتعاون مع هيئة البيئة – اأبوظبي وتهدف اإىل رفع م�ضتوى 

التوعية يف املجتمع عن الب�ضمة البيئية والتغري املناخي وكيفية متكننا من الت�ضدي لهذه امل�ضكلة 

من خالل توفري ا�ضتهالكنا للطاقة واملاء. 

إنجازات المبادرة

يعد القطاع 
السكني في 

اإلمارات مسئواًل 
عن 57% من 

استهالك الدولة
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قطاع املنازل %57

قطاع احلكومة %12

قطاع ال�ضركات وامل�ضانع %30

قطاعات اأخرى %1

املفتاح

الأرا�ضي املبنية %0

الأرا�ضي الزراعية %11

املراعي %0.3

غابات %4

مناطق ال�ضيد البحري %2

مناطق امت�ضا�ش الكربون %83

املفتاح

يعر�ش هذا الر�ضم البياين تفا�ضيل ب�ضمة الإمارات البيئية بناًء على نوع الأر�ش. ت�ضمل 

ب�ضمة الكربون 83% من ب�ضمة الإمارات البيئية.

ي�ضرح الر�ضم تفا�ضيل ب�ضمة الإمارات البيئية وفقًا للقطاعات الرئي�ضية.

ب�ضمة الإمارات البيئية من قبل ثالثة قطاعات رئي�ضية

)مبنية على بيانات تقرير الكوكب احلي 2008(

الب�ضمة البيئية لنوع الأر�ش

)مبنية على بيانات تقرير الكوكب احلي 2008(
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كما متكنت هذه املبادرة من تطوير وابتكار �ضيناريو لنموذج يف تطوير املاء والكهرباء. واأدت 

اأبحاث كلية م�ضدر )MI( وجمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�ضندوق العاملي 

ل�ضون الطبيعة )EWS-WWF( اإىل تطوير هذا النموذج الذي يهدف اإىل م�ضاعدة متخذي 

القرارات التعرف ب�ضكل اأف�ضل على تاأثري تطوير قطاع املاء والطاقة على انبعاث الإمارات لغاز 

ثاين اأك�ضيد الكربون والب�ضمة البيئية لغاية عام 2030، ولتطوير �ضيناريوهات بديلة ذات ب�ضمة 

بيئية اأقل. وتقدم ال�ضيناريوهات �ضبل التوفري املختلفة لغاز الكربون مبنية على اأهداف اأكرث 

اإيجابية ل�ضيا�ضات الطلب على املاء والطاقة )طالع الر�ضم ملزيد من املعلومات(. تعر�ش نتائج 

ال�ضيناريو اإمكانية توفري اأبوظبي لالنبعاثات، لكن مل يتم عر�ش موؤ�ضر التكاليف القت�ضادية اأو 

املجتمعية. هذه التقييمات �ضتكون متطلبة يف حال رغبة اجلهات املختلفة يف الإمارات بتطبيق 

جمموعة من ال�ضيا�ضات املختلفة.

مت بناًء النموذج بال�ضتناد اإىل  تقييم خمططات التطوير يف الدولة، وتطبيق عدد خمتلف من 

ال�ضيا�ضات احلكومية )املخطط لها واملقرتحة(. جعل جهود الإمارات يف تخفي�ش انبعاثها 

لغاز الكربون وحتاليل ب�ضمتها البيئية من الدول الأوىل يف العامل تقوم بهذه املبادرات، والتي 

�ضت�ضاعد يف تطوير �ضيا�ضات معينة. ويكمن الهدف الرئي�ضي بتوفري وو�ضع حتليل علمية را�ضخة 

للقادة ميكنهم ا�ضتخدامها كاأداة م�ضاعدة يف اتخاذ القرارات ال�ضتدامة الأف�ضل للدولة. ومت 

تو�ضيل الأعمال التقنية ب�ضكل كامل من قبل اجلهات امل�ضاركة، حيث مت توفري خرباء التقنية 

ومتخذي القرارات من املوؤ�ض�ضات احلكومية نتائج التحليل والبيانات واملخططات ملزيد من الدعم 

والفائدة.

نموذج سيناريو 
كأداة قامت 

المبادرة بتطويرها 
لمساعدة متخذي 

القرارات  
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)38.4( A ال�ضيناريو)11.6( C ال�ضيناريو )14.9( B ال�ضيناريو

• معايري بناء م�ضددة مع تخفي�ش 
60% يف الطلب على التربيد

• معايري عالية لالأجهزة املوفرة 
للطاقة

• معايري لأجهزة املياه الداخلية 
واخلارجية

• الو�ضول اإىل ا�ضتخدام %50 
لل�ضيارات الكهربائية يف 2030

• اأربعة حمطات طاقة نووية 
بقدرة GW 1.45 عام 2030

• قدرة طاقة متجددة بن�ضبة %15 
يف 2020

• تركيب اأجهزة تنا�ضخ عك�ضي 
 MG 60 يف حمطات حتلية

)2030 – 2018(

• ا�ضتخدام 100% لـ TSE عام 
2030

• التقاط وفرز 10% من غاز 
الكربون عام 2030

• اأربعة حمطات طاقة نووية 
بقدرة GW 1.45 عام 2030

• قدرة طاقة متجددة بن�ضبة 
15% يف 2020

• التقاط وفرز 10% من غاز 
الكربون عام 2030

• اأربعة حمطات طاقة نووية 
بقدرة GW 1.45 عام 2030

• قدرة طاقة متجددة بن�ضبة 
15% يف 2020

• التقاط وفرز 10% من غاز 
الكربون عام 2030 

• زيادة 200% يف تعرفة املاء 
والكهرباء عام 2030

الأمور على ما يرام

)اخلط الأ�ضا�ضي لالنبعاثات(

)38.4( A ال�ضيناريو
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ال�ضنوات

جمموع انبعاثات الكربون

)ميغا طن(

)14.9( B ال�ضيناريو

)11.6( C ال�ضيناريو

ر�ضم يو�ضح ن�ضبة التخفي�ش اأبوظبي لنبعاث غاز الكربون لثالثة �ضيناريوهات مقارنة مع اخلط الأ�ضا�ضي )2005 – 2030(
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اإ�ضافة اإىل الجنازات العلمية والتقدم للم�ضاعدة يف و�ضع ال�ضيا�ضات، متكنت املبادرة اأي�ضًا من 

تطوير باقات تعليمية ومواد لرفع م�ضتوى التوعية لزيادة رقعة ر�ضالة ومفهوم الب�ضمة البيئية. 

و�ضمل ذلك حت�ضري فيلم ر�ضوم متحركة، وموقع خا�ش للب�ضمة البيئية على �ضبكة الإنرتنت، 

وتنظيم املحا�ضرات وور�ش العمل يف اجلامعات وفعاليات للمجتمع. 

لقد اأمتت املبادرة الأبحاث الرئي�ضية ورفع م�ضتوى القدرة �ضمن املوؤ�ض�ضات املحلية، ورفع م�ضتوى 

التوعية عن الب�ضمة البيئية للم�ضاهمة يف م�ضاعدة الدولة على تطوير �ضيا�ضات فعالة يثمر عنها 

تخفي�ش ملمو�ش يف الب�ضمة البيئية.

لقد اتخذت دولة الإمارات العربية املتحدة خطوة كبرية لدفع عجلتها وم�ضاعدة املجتمع العاملي 

يف الت�ضدي لهذه التحديات من اأجل التطوير امل�ضتدام، وناأمل من الدول الأخرى الأخذ بهذا 

املنهاج والقيام مببادرات والتزامات مماثلة لتخفي�ش اأمناط ا�ضتهالكها.

ملزيد من املعلومات عن الب�ضمة البيئية، يرجى زيارة املوقع: 

www.ecologicalfootprint.heroesoftheuae.ae

ملزيد من املعلومات عن �ضركائنا، يرجى زيارة:

www.moew.gov.ae
www.ead.ae

www.ewswwf.ae
www.footprintnetwork.org

�ضور ولقطات من فيلم الب�ضمة البيئية املتحرك
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