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تقييم استخدام
الموارد العالمية

الفريق الدويل
املعني باملوارد

نهج الن ُ ُ
ظم إزاء كفاءة استخدام املوارد
والحد من التلوث
يمكن أن يكون إنتاج املوارد الطبيعية واستخدامها عىل نحو أفضل وأنجع واحدا ً من أكثر الطرق فعالية وكفاءة
من حيث التكلفة للحد من اآلثار عىل البيئة (بما يشمل الحد من التلوث) والنهوض برفاهية اإلنسان

ملاذا تقيَّم املوارد تقييما ً عاملياً؟

ويرت ّكز مفهوم البصمات عىل استخدام املوارد عرب الحدود ،وهو أداة
حاسمة يف نَهْ ج الن ُ ُ
ظم.

ِّ
تبي البحوث أن املوارد الطبيعية والبيئة يرتبطان ،بصورة مبارشة أو

ويمكن للبيانات ا ُملب َّلغ عنها بانتظام واملستمدة من هذا التقرير وتقارير
التقييم العاملية املقبلة التي يصدرها الفريق الدويل املعني باملوارد أن
تحدِّد أهداف التوجه الطويل األجل ،واأل ُ ُ
طر الحافزة ،وأنظمة املشاركة
لتمهيد الطريق أمام التغيري التحوُّيل.

غري مبارشة ،بجميع أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة .ولتحقيق
هذه األهداف ،فإنه من الرضوري فصل النشاط االقتصادي ورفاه
اإلنسان عن استخدام املوارد  -تعزيز كفاءة استخدام املوارد.

قاعدة األدلة للتغيري التحوُّيل

املوارد املادية

تتط َّلب السياسة البيئية وسياسة االستدامة وجود قاعدة أدلة تسمح

املوارد املادية هي الكتلة الحيوية (األخشاب واملحاصيل من أجل األغذية
والطاقة واملواد النباتية) ،والوقود األحفوري (الفحم والغاز والنفط)
واملعادن (مثل الحديد واأللومنيوم والنحاس) واملعادن غري الفلزية (بما
فيها الرمال والحىص والحجر الجريي) التي تستخدم يف االقتصاد.

برصد حجم االقتصاد املادي.
ويشمل االقتصاد املادي املواد والطاقة واملياه واألرايض املستخدمة
واالنبعاثات املتولدة يف صنع واستخدام وتوفري السلع والخدمات ون ُ ُ
ظم
البنية التحتية .ويمكن للمعلومات املستخلصة من أحدث البيانات عن

واستنادا ً إىل قاعدة بيانات املوارد املادية التي تغطي ما يقرب من خمسة
عقود (من  1970إىل  )2017و 191بلداً ،تتوقع االتجاهات الحالية
استخدام املواد العاملية لتصل إىل  88.6مليار طن يف عام  – 2017أي
ستتضاعف ثالث مرات عن الكمية التي وصلت إليها يف عام – 1970
حيث يبلغ نصيب الفرد من االستهالك يف البلدان ذات الدخل املرتفع
عرشة أضعاف نظريه يف البلدان منخفضة الدخل.

البيئية والصحية إىل تحقيق الرؤية الجماعية ألهداف التنمية املستدامة.
ويمكن العتماد نَهْ ج الن ُ ُ
ظم أن يربط الطريقة التي تستخدم بها املوارد

وهذا أمر مهمّ ،عىل افرتاض تساوي الجوانب األخرى ،حيث يشري تنامي
استخراج املواد مع ما يقرتن به من تدفقات الحقة للمواد إىل ضغوط
وآثار بيئية متزايدة ،بما فيها التلوث ،يف جميع أنحاء العالم.

حالة االقتصاد املادي واتجاهاته أن تساعد عىل تحديد العوامل الدافعة
ونقاط االرتكاز لتدخل السياسات الفعّ ال وا ُملوجَّ ه.

اعتماد نَهْ ج الن ُ ُ
ظم إزاء املوارد الطبيعية
لن يؤدي الرتكيز عىل املوارد الفردية أو القطاعات االقتصادية أو اآلثار

الطبيعية يف االقتصاد بآثارها عىل البيئة وعىل الناس.
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بتشغيل نظم إنتاج واستهالك ذات احتياجات من املواد والطاقة أق َّل
مما هو مستخدم ،فضالً عن الحد من النفايات واالنبعاثات يف الوقت
الذي ِّ
يوفر فيه جميع الخدمات الالزمة.

َّ
إن وضع نماذج للعواقب االقتصادية والبيئية املشرتكة للسياسات
الطموحة الرامية إىل كفاءة استخدام املوارد والحد من غازات الدفيئة
ُظهر إمكانية تحقيق نتائج مربحة للجانبني تق ِّلل من الضغوط البيئية
ي ِ
ِّ
وتحسن الدخل وتع ِّزز النمو االقتصادي.

قيادة عملية انتقال عميقة لكفاءة استخدام املوارد

وبحلول عام ِّ ،2050
تبي هذه النماذج أن هذه السياسات الطموحة
ِّ
يمكن أن تق ِّلل من االحتياجات العاملية من املوارد بنحو الربع وأن تحقق
نموا ً اقتصاديا ً عامليا ً يرتاوح بني  3و 5يف املائة فوق االتجاه الحايل.

يمكن الجمع بني رؤية طويلة األجل مدعومة بأهداف قائمة عىل أدلة
ومؤرشات السياسات املتزايدة معا ً إلحداث تحوُّل عميق يف االقتصاد
املادي .ويُع ُّد تنسيق وضع السياسات عرب الوزارات واالشرتاك النَّشط
ألصحاب املصلحة أمرا ً حاسما ً للنجاح.

هناك حاجة إىل نموذج اقتصادي جديد لتحسني إنتاجية املوارد والسماح

سبع اسرتاتيجيات للسياسات من أجل وضع سياسات متعددة املنافع
5-5شجِّ ع االبتكارات نحو اقتصاد مدوَّر

1-1ضع األهداف وارصد التقدم

يمكن إلعادة توجيه االستهالك إىل املواد املعاد تدويرها واملوارد
املتجددة وإطالة عمر املوارد من خالل إعادة االستخدام أو
اإلصالح أو التجديد أو إعادة التصنيع أن تحوِّل ن ُ ُ
ظم اإلنتاج
واالستهالك الحالية.

يمكن لألهداف الخاصة ببصمة كفاءة استخدام املوارد (املواد واألرايض
واملياه والوقود األحفوري وانبعاثات غازات الدفيئة) أن توجّ ه وضع
السياسات وتحدِّد إطارا ً لرصد التقدم.

2-2اعمل عىل نقاط االرتكاز الرئيسية يف جميع مستويات
الحكم

6-6م ِّكن األشخاص من تطوير حلول تتسم بالكفاءة يف
استخدام املوارد

يمكن للربامج الوطنية والدولية بشأن كفاءة استخدام املوارد أن ِّ
تنسق
ِّ
وتبسط الرتتيبات املؤسسية ،وتع ِّزز
عملية الرصد تنسيقا ً اسرتاتيجياً،
التآزر يف تدخالت السياسات العامة.

َّ
إن أنواع التحالفات الجديدة للتعاون والتجربة والتع ُّلم مهمة للغاية يف
عملية انتقال ناجحة .وهناك حاجة إىل التدريب عىل املهارات وبرامج
التعليم والدعم املايل لتوزيع املخاطر املرتبطة باالبتكارات.

3-3استفد من فرص إحداث الطفرة:

7-7ح ِّرر مقاومة التغيري

ال تنحرص املدن رسيعة النمو واالقتصادات النامية يف التصميم الحايل
ونماذج األعمال الحالية ،فلها فرصة لتجنُّب التصميم املكثَّف للموارد
والطاقة من أجل بنية تحتية جديدة.

َّ
إن التدريب والتعليم ،وإعادة تدوير عائدات الرضائب إىل الصناعات
والرشكات املترضرة وتوفري الحماية الرصيحة للفقراء والضعفاء
يف حِ ّزم السياسات هي بعض الطرق التي يمكن بها تخفيف
مقاومة التغيري.

ِّ 4-4
نفذ مزيجا ً من السياسات العامة التي تخلق الحوافز
وتصحِّ ح إخفاقات السوق

يمكن ملواءمة مؤرشات األسعار والسياسات املالية مع األهداف
االسرتاتيجية للمجتمع أن تضبط سلوك الرشكات واألفراد ،بحيث
تعكسها قرارات االستثمار والرشاء.

يهدف الفريق الدويل املعني باملوارد إىل تحسني قاعدة األدلة بغية ال َّرصد املنهجي ورسم السياسات
العامة،وال سيَّما من خالل التقييم القائم عىل الن ُ ُ
ظم للتحديات والفرص املتصلة باملوارد
الطبيعيةالتي تدعم التحوُّل نحو التنمية املستدامة.
تس ّلط ورقة الحقائق هذه الضوء على النتائج الرئيسية المستخلصة من التقرير المعنون «تقييم استخدام الموارد العالمية :نهج الن ُ ُ
ظم إزاء كفاءة استخدام الموارد والحد
من التلوث» الذي قدَّمه الفريق الدولي المعني بالموارد في الدورة الثالثة لجمعية األمم المتحدة للبيئة.
 يمكن تنزيل التقرير الكامل من عىل املوقع التايل.http://www.resourcepanel.org/reports/assessing-global-resource-use :
2

