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 25/2/2008منتدى جّدة االقتصادي 
  "توازن األولويات: معادلة الطاقة"جلسة العمل حول موضوع 

 
  :في العالم العربي االستدامةسياسات والمملكة العربية السعودية 

  التنمية المستدامة من قضايا حقوق اإلنسان
  

  فؤاد حمدان: بقلم
  للصندوق العربي لحقوق اإلنسان المدير التنفيذي

  
نفط المنتجة   السعوديةالمملكة العربية عّين على يت ع اقتصادها   لل ا أن       . تنوي ا سيزول آم نفط سرعان م فعصر ال

ة من إ   الدوليةوقد حّذرت الوآالة . تغّير المناخ لمعالجة قضية متزايدةلضغوطات  تتعّرضالمملكة  حسار  نللطاق
و         إمدادات د خمس سنوات ألن النم الم بع نفط في الع نفط       االقتصادي ال امي لل ًا باالستهالك المتن ا زال مرتبط م

ك،   . والغاز وألن االقتصادات الناشئة مثل الصين والهند متعطشة آثيرًا للطاقة و السكاني    فضًال عن ذل إن النم ف
  .ت باستهالك الطاقة إلى اإلرتفاعوخطط التنمية الطموحة في الخليج دفع

  
أمين حوالي       و ى ت يج إل اري في الخل ة في السنوات        500 يسعى القطاع العق ار دوالر من المشاريع التنموي ملي

ر مكعب إضافي   وسي. السبع المقبلة ًا و    تطّلب ذلك مليوني مت اه يومي اواط إضافية      75من المي ون ساعة ميغ ملي
ادًة ل زي ا يمّث نويًا، م ة س بتها  للطاق ة% 100نس تويات الحالي ة بالمس تمّرت . مقارن ا اس يج وإذا م ات الخل حكوم

  . االستدامة ها لن تحّقق، فإن"األعمال آما هي إبقاء" التقليدي، أي سيناريوالماد باعت
  
ات            الخليجية الحكومات ف اه والنفاي ة والمي ل بتكييف معدالت االستهالك في مجال الطاق رًا يتمّث ديًا آبي تواجه تح

ة ًا للتنمي يج ستضع  وإذا. وفق إن دول الخل لت، ف ا فش ة  ضغطًام ا التحتي ى بناه رًا عل ًةآبي رك بيئ متضررة  وتت
  .لألجيال المستقبلية

   
وم            في الواقع،  ذي يأخذه الي ه ال ان التوّج از والفحم، ف نفط والغ ل ال ات مث ى المحروق ونظرًا لإلعتماد المفرط عل

ة      ى الطاق الم المرتكز عل يس توجّ اقتصاد الع تداماً  ل ًا مس اربون        . ه يد الك اني أوآس ات ث ادة انبعاث و يتسبب بزي فه
 الفيضانات فضًال عن ذلك، فإن تغّير المناخ سيترتب عنه أثر مأساوي عالمي، يؤدي إلى زيادة . بيئةالمضّرة بال

  . ومسألة تغّير المناخ هي أيضًا مسألة تتعّلق بحقوق اإلنسان والسالم. والجفاف وتدفقات الالجئين البيئيين
  

اك مأ      ى انته ؤدي إل تنفاد البيئي ي ل الحق في        للناس الححق ببيئة نظيفة ألن االس ه مث وق اإلنسان مثل ساوي لحق
 .الطعام، الصحة، التعليم، السكن والعمل

  
ارات   وضع اإلستراتيجية الساعية إلى " مصدر"، أطلقت أبو ظبي مبادرة 2006في العام  ة المتحدة   اإلم العربي

ام    . تصاديةعلى الخريطة العالمية لتطوير تكنولوجيا الطاقة المتجددة القابلة للحياة من الناحية االق ل الع وفي أوائ
اربون    بالمدينة في العالم  أول، "رمصد"بدأت أعمال البناء في مدينة  ،2008 يد الك اني أوآس  بال  و انبعاثات ث
ات ع . نفاي اون م ا بالتع تتم إدارته ة وأبحاث س ة ومؤسسة تنمي ا النظيف ة شرآات التكنولوجي وستستضيف المدين

د ماساتشو  ا س للتتس معه ة      . (MIT) كنولوجي ا سوف تضم مدين ى      " رمصد "آم اء تعمل عل د آهرب محطة تولي
ة  وئية الفولطي ة الض ية    (photovoltaic) الطاق ة الشمس ى الطاق ل عل اء تعم د آهرب ة تولي ومحط

  . (concentrated solar power)زةالمرّآ
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ة . اإلستثمار في الطاقة الشمسية هو المسار الصحيحُيعّد وهذا  ى      وتملك معظم الدول العربي درة عل يس فقط الق ل
ى تصديرها      ل أيضًا عل دول           . توليد الطاقة الشمسية ب نعم ال يمن، ت ى ال راق، من سوريا إل ى الع من المغرب إل

ة  . العربية بمساحات هائلة غير مأهولة تستطيع أن توّلد طاقة شمسية تكفي احتياجاتها واحتياجات التصدير  وبغي
ة في     ، يتعّين تخفيض استهالك المساهمة في الحد من مفاعيل تغّير المناخ ال العربي ن األجي النفط والغاز، ما يمّك

  .من احتياطي هذه الموارد، لعقود أآثر مما تّم التخطيط له االستفادةالمستقبل من 
  

نفط          ة المنتجة لل دول العربي ى ال بة إل ة اقتصادية بالنس ا آارث ك بأنه ذه هي   . وال يجب تفسير ذل ى العكس، ه عل
ة الشمسية      فرصة تاريخية لض ا مان مستقبل أفضل، وهي فرصة مرتبطة مباشرة بالطاق المتجددة   وبالتكنولوجي

دريجيًا  الحل أن ُيطيل  ومن شأن هذا. األخرى اة "ت ر تخفيض      "حي ة عب ة والغازي دريجي و   اإلحتياطات النفطي ت
  .النفط والغاز وزيادة استهالك منتجات الطاقة الشمسية إنتاج بنفس الوقت

   
در اإلش ى أن ارة وتج ةالبصمة "إل ـ  " اإليكولوجي ر ب ًا أآب رية هي حالي ادة % 25للبش ا إع تطيع آوآبن ا يس مم

ليد ما آانت توّلده في السابق في سنة   وبكلمة أخرى، تحتاج األرض اليوم إلى سنة وثالثة أشهر تقريبًا لت. توليده
ة للبصمة      . واحدة  د احتسبت الشبكة العالمي ة وق ة    (Global Footprint Network)اإليكولوجي أن المملك

  . في هذا اإلطار الرضا موارد حدود تجاوزتالعربية السعودية ودول الخليج األخرى المنتجة للنفط قد 
  

ـ     ا ُيسمى ب ع "وعندما يتخطى الطلب على الموارد البيئية في العالم ما يمكن للطبيعة أن توّلده، ننتقل إلى م  التوّس
دود ارج الح م ". خ د تش ة ق ة    واألمثل مكية وتعري روة الس دثار الث اس وان راض بعض األجن اخ وانق ر المن ل تغّي

  . تذّآروا أننا جميعًا نعتمد على هذه الموارد البيئية في بقائنا على قيد الحياة. الغابات وفقدان المياه الجوفية
  

ؤ   أن  ذه ت تثمار ه ة، ع        قرارات االس ود المقبل وارد للعق ّدل استهالك الم ى مع ر عل ال،    ثر بشكل آبي ى سبيل المث ل
اه  از أو المي نفط، الغ تمرّ . ال ا اس ب     وإذا م ة حس تهالك الطاق دن واس وير الم عودية بتط ة الس ة العربي ت المملك

  . ، فسوف تصل ال محال إلى طريق مسدود بيئي واقتصادي"األعمال آما هي إبقاء" سيناريو
  

ة أو  قرار بشأن االستثمار في بنية تحتية معلذلك، على المسؤولين السعوديين أن يسألوا أنفسهم، عند اتخاذ أي  ّين
  األفخاخ؟  نصبالفرص أو يريدون توليد آانوا ، ما إذا أي خطة الستخدام األراضي

  
ار       ار مس عودية اختب ة الس ة العربي ا أرادت المملك تدامةإذا م ب   االس ا أن تحتس ب عليه متها  "، فيترّت بص

ة المتحدة،    . في غياب ذلكجّدية مستدامة  فما من دولة تستطيع تطوير سياسات". اإليكولوجية ارات العربي وإالم
  ."اإليكولوجيةبصمتها " احتسابعلى في الوقت الراهن على سبيل المثال، تعمل 

   
اج   ) أي مساحة(تقيس ما هو مقدار  ،هي أداة إلدارة الموارد البصمة اإليكولوجيةإن  ذي يحت األراضي والمياه ال

وارد  اج الم ا إلنت ه شعب م تهلكها إلي ي يس ل والت ابللتعام ي يخّلفخه ات الت ة ،النفاي ا الحالي تخدام التكنولوجي . باس
تدامة ا إدارةتستطيع السلطات لدولة ما،  البصمة اإليكولوجيةوعبر قياس  ن البصمة  إ. لموارد البيئية بطريقة مس
ة ر  اإليكولوجي ةُتظه وارد ال آمي ة م تخدامها اإليكولوجي تم اس ي ي تهلكها ، الت ن يس د  ، وَم ع تحدي ات م المجموع

  . اإلجتماعية ةمن الناحيمن الناحية الجغرافية أو إمّا  السكانية
  

ر   ، وذلكالعالقة بين استخدام الموارد واإلنصاف اإليكولوجية، توّضح البصمة في الواقع ة  عب ط واضح   إقام رب
ة       ين المطالب البيئي راد أو المجموعات وب روابط صا    . بين أنشطة األف ذه ال ى صياغة    وتساعد ه رار عل نعي الق

  .للعدالة البيئية واالجتماعيةدعمًا  إنصافًاالسياسات بشكل أدق وأآثر 
  

ى      ة السعودية، عل ة العربي روة           وتعتمد المملك ّدم والث اس التق ي لقي اتج المحل الي الن ى إجم دول، عل ة ال غرار آاف
الي     إليكولوجيةاا إدراج البصمة قياس هذه األمور بشكل فّعال، عليهلكن بغية . والرفاه وازاة إجم إلى جانب وبم

  . تشتمل على القضايا البيئية واالجتماعيةالناتج المحلي ألنها أشمل من إجمالي الناتج المحلي وألنها 
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ُدنها   الطريقة التي َتبنيإن مصير المملكة العربية السعودية قد يزدهر أو يندثر حسب  ة ُم هل يمكن   . فيها المملك
ى التطّور     ربية السعودية ُمدنها في الوقت المالئم وتضمن استدامتهاأن تحمي المملكة الع ادرة عل ؟ هل ستكون ق

وق اإلنسان األساسية بالنسبة          ة أحد حق ا بتلبي يهم، أال وهو العيش ضمن      وفي الوقت نفسه السماح لمواطنيه إل
   حدود موارد آوآبنا من دون تدمير أسس ورآائز األجيال المقبلة؟

  
ين ا د الالعب الم  آأح عودية الع ة الس ة العربي ود المملك ن أن تق ال االقتصادي والسياسي، يمك ي المج يين ف ألساس

  . أآثر استدامًةالعربي وتوّجهه نحو مستقبل 
  
  

 footprintnetwork.orgwww. و www.ahrfund.org :للمزيد من المعلومات
  
  
  

   الصندوق العربي لحقوق اإلنسان
  بناية النخيل الطابق الثامن

  شارع البحرين منطقة آراآاس
 بيروت لبنان

  + 961 34 29 00هاتف 
  + 961 34 19 00فاآس 

info@ahrfund.org  
  


