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 السكان والبٌئة 
    CO2دراسة فً العالقة بٌن السكان وانبعاث غاز 

 
 الدكتور أٌاد بشٌر الجلبً

 قسم االقتصاد-أستاذ مساعد
 جامعة الموصل-كلٌة اإلدارة واالقتصاد

 

 
 المستخلص

حلل البٌئً المتمثل ٌتأتى مستخلص هذا البحث من تحلٌل العالقة بٌن النمو السكانً والت
بانبعاث غاز ثنائً أوكسٌد الكاربون. ٌركز البحث على جملة أمور، منطلقاً من اعتماد التقسٌم 
االقتصادي لدول العالم على وفق تقارٌر التنمٌة البشرٌة التً تبنت تقسٌم العالم إلى ثالث مجامٌع 

 اقتصادٌة، تعتمد متوسط الدخل للفرد الواحد كأساس لها. 
البحث التباٌن فً انبعاثات هذه الدول من غاز ثنائً أوكسٌد الكاربون من خالل احتسابه  تناول

% للتباٌن بٌن الدول، فضالً عن  4..8لمنحنً لورنس للتباٌن واستخراج معامل جٌنً الذي بلغ 
لكل مجموعة من المجامٌع المختارة. كما  CO2غاز دراسة العالقة القٌاسٌة بٌن السكان وانبعاث 

 مع CO2لتقٌٌم النتائج عن العالقة بٌن النمو السكانً وانبعاث غاز  اً منطقٌ اول البحث تحلٌالً تن
بٌان وتوضٌح منطقً ألثر النشاطات االقتصادٌة على البٌئة وانعكاساتها على األجٌال الحاضرة 

المتاحة  المضامٌن المتعلقة بالنمو السكانً السرٌع وتأثٌره على الموارد فضالً عنوالمستقبلٌة، 
 المتجددة وغٌر المتجددة. 

خلَص البحث إلى التأكٌد على محاولة اكتشاف موارد طاقة متجددة، دون كلل أو ملل على أن 
  ٌتم تعاون الدول فٌما بٌنها فً المراحل الراهنة والمستقبلٌة لمواجهة خطر التحلل البٌئً الخطٌر.

 
 مقدمة 

ظهر إلى جانب هذه تً والبٌئة، ولكن ما من شك أن هناك عالقة بٌن النمو السكان
 ن: ان مؤكدتاالعالقة مشكلت

 األولى: مسألة استدامة الكثٌر من ملٌارات البشر. 
 والثانٌة: رغبة كل كائن بشري أن ٌستدٌم نفسه وعائلته. 

إال أن نمو األعداد السكانٌة بصورة متسارعة ٌعطٌنا الحق فً فهم تلك العالقة 
 مرار على أخذ فكرة حل مشكلة االستدامة. بروح إٌجابٌة تعمل باست

إن التوجه إلى تحلٌل حجم السكان بحد ذاته، من المفروض أن ٌوحً بالتفاؤل بدالً 
من التشاؤم فً العالقة بٌن النمو السكانً والبٌئة وعلى وفق تصنٌف اقتصادي ٌعتمد 

دة والتً تصنف على مستوٌات الدخل الذي تأخذ به تقارٌر التنمٌة البشرٌة لألمم المتح
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دول العالم إلى مجامٌع. وعلى نحو أكثر تحدٌداً ٌتطلب السعً إلى تحدٌد آثار النمو 
 متخذٌن من انبعاث غاز ثنائً أوكسٌد الكاربون مؤشراً لذلك.  ،السكانً على البٌئة

ملٌارات نسمة ٌعٌشون فً عام  6إذا بدأنا باختٌار حجم السكان الذي ٌقدر بـِ 
لى عدة مجامٌع اقتصادٌة مختارة، فإننا نجد هناك تباٌناً واسعاً وٌتوزعون ع 6111

لإلنسان ٌفترض أن تكون  اً أن هناك حقوقمن رغم على الفً استخدام البٌئة العالمٌة، 
متساوٌة فً التمتع بالمستلزمات البٌئٌة الموروثة، هذا فضالً عن توقعات األمم 

 لقرن الحادي والعشرٌن. المتحدة بأن حجم السكان قد ٌتضاعف فً نهاٌة ا
إن الكائنات البشرٌة التً تهٌمن وتعمل على تسخٌر كوكب األرض لخدمتها، 
تتقاسم البٌئة مع الكائنات غٌر البشرٌة، لكن التطور التقنً السرٌع بدأ ٌستمٌل إلى 

إذ  ،هذا األمر لٌس لصالح البشرٌةواستعمال البٌئة على حساب الكائنات األخرى، 
 ر البٌئة وتحللها فً حالة اختالل النظام البٌئً. ٌؤدي إلى تدهو

 
 مشكلة البحث

ٌشهد العالم ارتفاع درجة حرارة األرض بسبب تزاٌد تراكٌز ثنائً أوكسٌد 
ة لظاهرة االحتباس الحراري، ئٌسأحد الغازات الر الكاربون فً الجو الذي هو

دة معدالت نمو وكوكب األرض ٌشهد مزٌداً من الكائنات البشرٌة الناجمة عن زٌا
السكان وتحول المعطٌات البٌئٌة لصالح الكائنات البشرٌة على حساب الكائنات غٌر 
البشرٌة، وهذا ٌؤدي إلى التدهور والتحلل البٌئً الكارثً، إذا ما استمر اإلنسان فً 

 سعٌه للحصول على نسب عالٌة من معطٌات البٌئة على كوكب األرض. 
 

 أهداف البحث 
دراسة العالقة بٌن تسارع نمو السكان وزٌادة انبعاث غاز ثنائً  ٌهدف البحث إلى

أوكسٌد الكاربون، والعمل على إٌجاد جهود عالمٌة ترمً إلى استخدام الطاقة 
االحفورٌة والمتحجرة استخداماً كفوءاً للتقلٌل من الضغط على ظاهرة االحتباس 

تشجٌع البشرٌة للعمل الحراري لإلبطاء من التغٌٌر المناخً العالمً، فضالً عن 
باسلوب حثٌث وبمحاوالت متكررة تخلو من حالة التباطؤ فً العمل على اكتشاف 

 مصادر متجددة للطاقة. 
 

 فرضٌة البحث 
تنطلق فرضٌة البحث من أن النتٌجة الصافٌة الستخدامنا الموارد الطبٌعٌة ومنها 

فً األنشطة  الغالف الجوي ومصادر الطاقة االحفورٌة والمتحجرة بشكل مفرط
االقتصادٌة. الغرض منها تحقٌق مستوٌات أعلى للمعٌشة لٌتوافق مع حجم السكان 
المتزاٌد، سواء كان ذلك لألجٌال الحاضرة أو المستقبلٌة، ٌقودنا ذلك إلى فرضٌة 
العدم والقبول لمفهوم الفائدة أو اإلساءة لهذه األمم البشرٌة من حٌث تسارع نمو 

 السكان. 
 

 ث منهجٌة البح
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اعتمدت المنهجٌة على التحلٌل النظري للعالقة بٌن السكان والبٌئة المتمثلة بانبعاث 
غاز ثنائً أوكسٌد الكاربون، مستندة فً ذلك على مفاهٌم النظرٌة االقتصادٌة 

 ومستعٌنة بالنماذج اإلحصائٌة فً تحلٌل هذه الظاهرة االقتصادٌة. 
 

 مضامٌن السٌاسة السكانٌة  -أولا 
سم سٌاسة الحكومات بالحكمة والمعرفة، ال بد أن تأخذ بعٌن االعتبار عندما تت

الرفاهٌة المستقبلٌة ألبنائنا وأحفادنا، عندها سٌكون مستوى الخصوبة هو االسلوب 
 األمثل من وجهة نظر الرفاهٌة البشرٌة. 

النمو السكانً مفاقماً للمشاكل االقتصادٌة الموجودة وٌشكل وسٌلة ضغط على  دٌع
ارد االقتصادٌة المتاحة، فضالً عن تنظٌم واستخدام هذه الموارد الطبٌعٌة. ومن المو

المؤكد أن النمو السكانً لٌس السبب الوحٌد وراء انخفاض الموارد وتحلل البٌئة، وال 
 حتى السبب الرئٌس فً معظم حاالت التحلل البٌئً وانخفاض السكان. 

على الحل الوحٌد،  دنمو السكانً التعإن السٌاسات السكانٌة الهادفة إلى تقٌٌد ال
أنها ٌحتمل أن تلعب دوراً مهماً فٌه، وال سٌما فً األمد الطوٌل، إذ ٌكون من رغم ال

نمو السكان أمراً مهماً بمعنى أنه ٌؤثر على حجم السكان بمرور الزمن، األمر الذي 
البٌئٌة.  مما ٌؤثر على الموارد ،ٌؤثر على مٌدان ونوع النشاط االقتصادي البشري

ا ال بد من األخذ بنظر االعتبار الدرجة والمستوى الذي تكون فٌه السٌاسات من هن
السكانٌة واحتماالتها فً درجة التأثٌر واالستجابة على النمو السكانً بمرور الزمن، 
ومنافعها وتكالٌفها من حٌث مجمل األهداف البٌئٌة وأهداف السٌاسات االقتصادٌة 

 األخرى. 
 ,UN, 2002) ستة ملٌارات فً نهاٌة القرن العشرٌن 6 السكان الذي بلغإن تعداد 

، وإذا ما أخذ بنظر االعتبار معدالت الخصوبة المتزاٌدة فً العالم فمن (33-41
إحدى عشر  66المحتمل أن ٌصل حجم السكان ذروته فً نهاٌة القرن الحالً إلى 

معظمه من دول متوسطة (، والذي Rogers and Others, 1998, 198ملٌار نسمة )
علمنا بأن خزٌن الموارد االقتصادٌة والبٌئٌة فً من رغم على الومنخفضة الدخل، 

العالم النامً هً أفضل حاالً من العالم المتقدم، وإذا ما اعتبرنا أن الزخم السكانً 
المتزاٌد وسٌلة ضغط على الموارد، فمن المفروض أن تهدف مضامٌن السٌاسة 

سٌن نوعٌة ومستوى الخدمات للعائلة فً العالم النامً إلى المستوى السكانٌة إلى تح
الذي تسعى فٌه العائلة إلى التحسٌن الطوعً، بحٌث ٌحفز االزواج لتخفٌض أسرهم 

 Rogers andإلى المستوى المطلوب لتحقٌق الرفاهٌة البشرٌة فً تلك الدولة )

Others, 1998, 282ٌٌراً تدرٌجٌاً، ففً االجال (. إن حجم السكان ال ٌتغٌر إال تغ
القصٌرة وحتى المتوسطة األمد وبضوء الحجم الحالً للسكان وتأثٌرات الزخم 
السكانً، ٌمكن أن ال تكون لسٌاسات تحدٌد الخصوبة سوى التأثٌر القلٌل على حجم 
السكان. ولهذا السبب فمن المهم جداً وضع السٌاسات السكانٌة الهادفة إلى تحدٌد 

عاكسة الستمرار تأثٌر النمو السكانً السرٌع على البٌئة سٌكون له فً التأثٌرات الم
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األجل الطوٌل دور على السٌاسات والبرامج السكانٌة التً تؤدي إلى تخفٌض النمو 
 (. Thomas, 1996, 10السكانً المتوقع )

 
 النمو السكانً والبٌئة  -ثانٌاا 

كٌفٌة مواجهة القٌود البٌئٌة  ٌعد تزاٌد معدالت نمو السكان من المسائل المهمة فً
المعقدة، فقد شهد التارٌخ فترة طوٌلة من تزاٌد مستمر للسكان، ولعل القرن الماضً 
هو الذي ٌتمٌز بالزٌادة السرٌعة فً نمو السكان، هذا فضالً عن أن معظم التنبؤات 

 ,Keyfitz, 1996)السكانٌة تتوقع استمرارٌة هذه الزٌادة لفترة مهمة من الزمن القادم 

. هذا ٌقودنا إلى تناول النمو السكانً فً شًء من الوضوح والتفصٌل فً تحلٌل (345
أنه لٌس باإلمكان  ىخرا بارةواستنزاف الموارد البٌئٌة والعمل على حصرها، بع

، 6115تجاهل النمو السكانً فً تحلٌل األضرار البٌئٌة واالنبعاثات الغازٌة )طلبة، 
كان معدل نمو السكان ثابتاً أي مساٍو إلى الصفر، فإن  (. وعلى سبٌل المثال لو61

م ومعاٌٌر التنمٌة المستدامة أو على األقل بأن النمو السكانً ءهذا االسلوب ٌتال
األبطأ، ٌعنً أنه سٌكون لدٌنا المزٌد من الوقت نتمكن من خالله أن نستنبط وسائل 

لٌة ووضعها فً مكانها وآلٌات جدٌدة للحفاظ على البٌئة أو تعزٌز الوسائل الحا
 اً كبٌر اً (. وهذا ٌتطلب قدر626، 2003الصحٌح للمحافظة على البٌئة )سفارٌنً، 

جداً من التغٌرات المؤسساتٌة واإلدارٌة والقانونٌة والسٌاسٌة، فضالً عن تحسٌنات 
واسعة فً المعرفة والتطبٌقات من قبل األفراد الذٌن ٌستغلون الموارد البٌئٌة فً كل 

عالم. وقد ٌكون المزٌد من الوقت عامالً رئٌساً للمحافظة على عناصر معٌنة دول ال
من مفردات البٌئة، قبل حدوث أو تفاقم األضرار البٌئٌة التً من الممكن صعوبة حلها 

ا فان الجهود المركزة التً تحاول تخفٌض النمو السكانً ٌنتج من هنفً المستقبل، 
وهذا سٌعطً المرونة لوسائل تحقٌق التنمٌة  ،عنها انخفاض فً مجمل الحجم السكانً

التكنولوجً والتغٌٌرات المؤسساتٌة واإلدارٌة وأنماط الحٌاة ودخل  المستدامة والتغٌٌر
الفرد الواحد، عند ذلك سٌكون من الممكن إجراء بعض التعدٌالت لحماٌة النظام 

ستوٌات المستقبلٌة والمرونة األعظم فً أنماط الحٌاة المستدامة قد تحسن الم ،البٌئً
للرفاهٌة البشرٌة، فضالً عن أن النمو السكانً األبطأ أو الحجم السكانً األصغر 
ٌعنً أٌضاً أنه من المحتمل أن ٌكون هناك تعارض أقل بٌن الكائنات البشرٌة 

(. 56، 2003والعٌنات األخرى للحصول على الموارد النادرة من األرض، )وردم، 
ة الفرد الواحد أقل من الموارد المتجددة ستكون أقل ندرة، هذا ببساطة ٌعنً بأن حص

وان التضحٌة فً الحفاظ على البٌئة ستمٌل إلى أن تكون أقل أهمٌة. لذا فإن 
اإلجراءات الهادفة مختلفة أكثر سٌاسٌاً، والجهود الهادفة إلى تحدٌد النمو السكانً 

إلى تقٌٌم السٌاسات االقتصادٌة من مفٌدة للبٌئة، وال سٌما فً األمد البعٌد، وهذا ٌقودنا 
ن إحٌث فاعلٌة كلفة السٌاسات السكانٌة مقارنة مع الوسائل األخرى لحماٌة البٌئة، إذ 

 CO2الجهود الرامٌة إلى تخفٌض الخصوبة إزاء ضرٌبة الطاقة وتخفٌض انبعاثات 
وتلوث الهواء قد ٌمتد إلى ما وراء ذلك وصوالً إلى األضرار البٌئٌة األخرى، 
وبعبارة أخرى فإن أبناء الٌوم زخم الغد من السكان، وإن تخفٌض النمو السكانً 
سٌكون له تأثٌر تراكمً تدرٌجً، لكنه ذو أهمٌة متزاٌدة مع منافع تمتد بعٌداً إلى 
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المستقبل. وإذا تم تأجٌل الجهود الرامٌة إلى تحدٌد الخصوبة إلى فترة الحقة، فانه 
ا فً موعد الحق، كما أن النمو البعٌد األمد والحجم سٌكون من المستحٌل استئناف هذ

 (. 1، 2002النهائً للسكان سٌكون أكبر بكثٌر مما هو علٌه اآلن )الخولً، 
 

  CO2اتجاهات انبعاث غاز  -ثالثاا 
ٌعد غاز ثنائً أوكسٌد الكاربون األكثر أهمٌة من بٌن غازات ظاهرة االحتباس 

فضالً  ،6111جاءت ضمن اتفاقٌة كٌوتو لعام الحراري وأحد الغازات الرئٌسة التً 
ضمنتها هذه االتفاقٌة، هً كلوروفلوروكاربون والنتروز والمٌثان تغازات أخرى عن 

وغازات أخرى هً مصدر ما موجود منها فً ظاهرة االحتباس الحراري هً 
الكائنات البشرٌة. إن تلك الغازات ومنها غاز ثنائً أوكسٌد الكاربون المنبعث من 

تهالك الوقود االحفوري والمتحجر، إذ تحرق البشرٌة سنوٌاً ما ٌساوي بحٌرة من اس
(، وهذا ٌعنى أن نصف Engelman, 1998, 6) 3كم 8النفط ٌبلغ حجمها أكثر من 

انبعاثات تكوٌن ظاهرة االحتباس الحراري مصدره الكائنات البشرٌة، أما النصف 
ة للغابات العالمٌة وعلى وجه الخصوص من االنبعاثات فمصدره القوة التدمٌرٌ الثانً

من رغم على الالمطٌرة منها، والتغٌرات األخرى الناتجة عن سوء استعمال األرض 
صعوبة قٌاس المسببات األخٌرة، والنشاطات االقتصادٌة األخٌرة اكثر انتشاراً فً 
 الدول منخفضة الدخل، فً حٌن أن االنبعاث الناتج من الوقود األحفوري والمتحجر

(. والى جانب ذلك فهناك Weber, 1999, 30مصدره دول عالٌة ومتوسطة الدخل، )
ملٌار نسمة من السكان فً أرجاء العالم ٌعتمدون على حرق الكتل  2أكثر من 

الحٌوٌة كمصدر للطاقة، هذا فضالً عما تسهم به صناعة السمنت بشكل رئٌس 
 والصناعات االستخراجٌة والتحوٌلٌة األخرى. 

كبٌرة من هذه االنبعاثات مصدرها النصف الثانً من القرن الماضً  إن نسبة
مقابل تراكمات وتدفقات خالل القرون الماضٌة، وقد اعتمدت بٌانات انبعاثات غاز 
ثنائً أوكسٌد الكاربون من الوقود المتحجر للفرد الواحد باعتبار أفضل البٌانات 

كل دولة من الخطر المتنامً، كما  المتٌسرة حالٌاً لتوثٌق المساهمات النسبٌة لسكان
تساعد البٌانات أٌضاً فً توضٌح العالقة المعتمدة للسكان وحركة االستهالك العالمً 

 من الطاقة المولدة لالنبعاثات ومتحدي التغٌر المناخً. 
 61514 بما ٌقاربٌظهر انبعاث غاز ثنائً أوكسٌد الكاربون من الوقود واالنتاج 

، وٌبدو لحد اآلن أن اإلنسان هو المصدر الوحٌد 6111نة ملٌار طن متري خالل س
لهذه الزٌادة، لذا فانه من دون فحص وتدقٌق للتفاصٌل المتعلقة فً التعداد السكانً 
العالمً وتغٌٌر االنبعاثات عن الفرد الواحد فً أجزاء مختلفة من العالم، وعلى أٌة 

دوراً مهماً فً نمو  ادىقد حال فان الشًء الوحٌد المؤكد هو أن النمو السكانً 
االنبعاثات على المستوى العالمً، وكنتٌجة لألزمات فً قارة آسٌا ودولة روسٌا التً 

ن إكانت مضطرة إلى تخفٌض استخدامها من الوقود االحفوري، ومهما ٌكن من أمر ف
االتجاهات العالمٌة فً انبعاث غاز ثنائً أوكسٌد الكاربون هً فً حالة تباٌن واسع 
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المتوقع أن  تلك الدول وال سٌما فً النصف الثانً من القرن الماضً، ومنفً 
ٌبٌن انبعاثات غاز ثنائً أوكسٌد  6ٌتقلص هذا التباٌن فً القرن الحالً، والجدول 

 الكاربون وحجم السكان والنسب المئوٌة له. 
 

  5جدول ال
  5999نة والنسب المئوٌة لهم لس CO2عدد سكان العالم وانبعاثاتهم من غاز 

رقم 
 المجموعة

أصناف 
 المجامٌع

عدد 
 الدول

عدد السكان 
 )ألف نسمة(

% 
انبعاث غاز 

CO2  ألف طن(
 متري(

% 

حصة الفرد 
السنوٌة من 

 CO2انبعاث 
 )طن(

 األولى
دول غٌر 

 مصنفة
38 11226 6.3 341104 6.8 0.5 

 الثانٌة
دول منخفضة 

 الدخل
51 2348415 31.5 2615816 66.6 0.1 

 الثالثة
دول متوسطة 

 الدخل
12 2648086 44.6 5454080 21.8 2.6 

 الرابعة
دول مرتفعة 

 الدخل
33 865010 64.6 66664651 51.3 63.4 

 3.3 % 61514031 % 5138811 202 العالم المجموع

United Nation (2003), Statistical Year Book, New York.  

 
  CO2السكان وحصة النبعاث من غاز  -رابعاا 

للفرد الواحد الكثٌر من  CO2ٌحٌط أرقام حاالت االنبعاث العالمً من غاز 
الغموض بٌن الدول وأفرادها، فالمواطن الواحد من الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ٌسهم 

طن متري ضعف  68.5طن متري سنوٌاً أي أكثر من  20.3بمعدل ٌقدر بـِ 
متري رغم التباٌن فً الكثافة طن  6.6المواطن الهندي الذي ٌسهم بمعدل ٌقدر بـِ 

ضعف من مواطن دولة أفغانستان الذي ٌسهم بمقدار  466السكانٌة، وأكثر من 
 (. UN, 2003) طن متري خالل السنة، 0.044

أو أكثر، مقسمة على وفق  202دولة من دول العالم التً تقدر بـِ  664إذا أخذنا 
( هً دول مرتفعة الدخل U.N., 2001, 258تقارٌر التنمٌة البشرٌة إلى ثالث مجامٌع )

% من عدد سكان العالم، 64.6ثالث وثالثون دولة، وتشكل حوالً  33البالغ عددها 
% من مجموع االنبعاث العالمً، 51.3المنبعث منها ٌشكل  CO2فً حٌن أن غاز 

وبذلك تعتبر هذه المجموعة من الباعثٌن األعلى. أما الدول المتوسطة الدخل البالغ 
% من سكان العالم ٌنبعث عنها 44.6إثنان وسبعون دولة فهً تشكل  12 عددها
فً العالم. فً حٌن أن الدول المنخفضة الدخل  CO2% من انبعاثات غاز 21.8

% من سكان العالم فإنها 31.5تسع وخمسون دولة والتً تشكل  51والبالغ عددها 
ن األدنى. وهم الباعث% من انبعاث غاز ثنانً أوكسٌد الكاربون و66.6تسهم بمقدار

ر إلٌها من قبل تقرٌر التنمٌة البشرٌة البالغ عددها ما أن الدول المتبقٌة التً لم ٌشك
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% من انبعاث غاز 6.8% من سكان العالم وتسهم بمقدار 6.3دولة وتشكل  40
 . 6ثنانً أوكسٌد الكاربون فً العالم وكما هو موضح فً الجدول 

لمذكور بالتحلٌل على وفق منحنً لورنز ومعامل وإذا ما أخذنا بٌانات الجدول ا
ٌمثل منحنً لورنز المعبر عن التفاوت والتباٌن بٌن مجامٌع  6جٌنً، فإن الشكل 

الدول الباعثة لغاز ثنانً أوكسٌد الكاربون، وعند احتساب معامل جٌنً للتباٌن 
ٌن %. هذا فضالً عن أهمٌة تبا41.8بلغ مقداره  CO2والتفاوت فً انبعاث غاز 

 –. ومن التحلٌل السابق 6انبعاثات الفرد الواحد بٌن المجامٌع المشار إلٌها فً جدول 
اإلطار االتفاقً على التغٌٌر  -6111الذي نعتقد بأنه محط تركٌز اتفاقٌة كٌوتو لسنة 

المناخً وما أعقبها من مفاوضات فً مؤتمر جوهانسبرك للتغٌر المناخً عام 
دولة آخرها كان االتحاد الروسً، فً  625د اآلن م، التً صادقت علٌها لح2002

حٌن أن الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة لم تصادق علٌها لحد اآلن وهً الباعث األكبر 
. إن مضمون االتفاقٌة ٌنص على إلزام الدول تخفٌض انبعاثاتها الغازٌة CO2لغاز 

ذي له تأثٌر بالغ على ومنها غاز ثنانً أوكسٌد الكاربون األكثر انبعاثاً فً العالم وال
ظاهرة االحتباس الحراري، هذا فضالً عن أن الدول النامٌة ال تواجه التزامات محددة 
فً االتفاقٌة المذكورة من حٌث المبدأ، فً حٌن أن الدول المتطورة، أي المرتفعة 
الدخل، والتً أسهمت بالقدر األكبر من المشكلة ٌترتب علٌها التزام فً اتخاذ 

ولى فً كبح جماح االنبعاثات الغازٌة إلبطاء عملٌة التغٌر المناخً الخطوات األ
 الناتجة بشكل رئٌس عن االستخدام المفرط للوقود االحفوري والمتحجر فً العالم. 

إن هذه االتفاقٌة تعكس لنا صورة عن حجم السكان لها عالقة فً استخدام الوقود 
كذلك فان الكثٌر من دول العالم  االحفوري من قبل مواطنً الدول. وإذا كان األمر

طن  2.2تثٌر االهتمام، ولعل الصٌن من بٌن هذه الدول التً ٌنبعث عنها بمقدار 
للمواطن الواحد سنوٌاً. بذلك تسهم الصٌن بشكل رئٌس فً التغٌر المناخً، وبصرف 
النظر عن حقٌقة أن شخصاً واحداً فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ٌسهم بمقدار أكثر 

. ومهما ٌكن ٌكن من أمر فانه ال  CO2من تسعة أشخاص فً الصٌن فً انبعاث غاز 
، وأن ٌكون صناع  CO2بد من أن تتحد دول العالم على إجراء تخفٌض النبعاثات 

القرار السٌاسً على مستوى عاٍل من المسؤولٌة فً ذلك على الرغم من حاالت 
بالً على هذا االسلوب غٌر المحدد، األمر التباٌن بٌن الدول، وقد ٌبقى هذا التباٌن مستق

تعمل على عرقلة  من ثمو ،الذي ٌؤدي إلى وضع قٌود إضافٌة أمام التنمٌة االقتصادٌة
 التنمٌة المستدامة فً العالم. 
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 5الشكل 

 بٌن مجامٌع الدول المختلفة  CO2منحنً لورنز ٌعبر عن التباٌن فً انبعاث غاز 
 
 

  CO2أثر التنمٌة القتصادٌة على العالقة بٌن السكان وانبعاث غاز  -خامساا 
لتنمٌة االقتصادٌة فً أرجاء العالم التً جاءت من خالل لقد أدى تسارع انتشار ا

دعوة األمم المتحدة إلى تسرٌع التنمٌة االقتصادٌة وتحدٌداً على أثر خطاب جاء به 
م، ومنذ ذلك التارٌخ تبنت معظم دول العالم أسالٌب متعددة 6156آرثر لوٌس فً عام 

احات واإلخفاقات التً لدفع دولها إلى معدالت نمو عالٌة، وبغض النظر عن النج
حظٌت بها هذه الدول إال أنها ساعدت على زٌادة االنبعاثات الغازٌة فٌها مما أدى إلى 
تقلٌص الفجوة فً االنبعاثات بٌن الدول ذوي الدخل المرتفع وبقٌة دول العالم 

الذي  6أن هذه النسب ال زالت واسعة، وكما ٌشٌر الجدول من رغم على الاألخرى. 
طن سنوٌاً  63.4ة انبعاث الفرد الواحد فً الدول مرتفعة الدخل بلغت ٌؤشر أن حص

طن للفرد الواحد للدول متوسطة الدخل، أما الدول  2.6للفرد الواحد فً حٌن بلغت 
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طن للفرد، ولكن مع ذلك فان مسؤولٌة انبعاث غاز  0.1منخفضة الدخل فقد بلغت 
CO2 ود ذلك كله إلى االستهالك الكبٌر تتحملها الدول المرتفعة الدخل فً العالم وٌع

ها فً طرٌق تنمٌتها الجزء الجٌد من دللوقود االحفوري والمتحجر، فضالً عن استنفا
. ومع هذا فان Keyfitz, 1996, 253موارد العالم من التربة والمٌاه العذبة والغابات 

المساواة  االنبعاثات الصادرة للفرد الواحد قد تصبح تدرٌجٌاً أكثر مساواة، لكن هذه
ة طوٌلة قد تتجاوز عدة قرون لكً تصبح معدالت انبعاث مدٌمكن أن تستغرق 

فان االنبعاثات سوف تزداد على  هذاتالغازات الدولٌة أكثر تقارباً. وفً الوقت 
عدٌدة عن مستوٌاتها الحالٌة، وستتجه  اً المستوى العالمً، وٌمكن أن تنمو أضعاف

قلٌص االنبعاثات العالٌة. لذا فالبشرٌة اآلن بحاجة االستراتٌجٌات طوٌلة األمد إلى ت
إلى وضع استراتٌجٌات للحد من التباٌنات المتطرفة فً االنبعاثات الصادرة عن 
الفرد، وهذا ٌعنً أنه كلما ٌزداد حجم السكان الستخدام الغالف الجوي لطرح 

األوزون. االنبعاثات الغازٌة سٌؤدي إلى تعقٌد ظاهرة االحتباس الحراري وترقٌق 
ا فان حجم تعداد السكان العالمً ٌصبح محدداً رئٌساً لمستوى االنبعاثات عن من هن

على امتصاص  تهالفرد الواحد، األمر الذي سٌؤدي بالغالف الجوي إلى ضعف حٌوٌ
هذه الكمٌات المتزاٌدة من االنبعاثات الغازٌة من دون أن ٌترك آثاراً وأخطاراً على 

 التغٌر المناخً. 
لجهود الهادفة إلى تخفٌض خطر التغٌٌر المناخً عن فعل البشر فً القرن إن ا

الحالً، ال بد وأن ٌكون لها تأثٌر على التعداد السكانً العالمً ومن المؤكد غالباً أن 
ملٌار نسمة، األمر الذي  6التعداد السكانً سٌكون أكبر من حجمه الحالً الذي ٌبلغ 

من الصعوبة بالنسبة للتحسٌنات التقنٌة والتعدٌالت سٌجعل التعداد السكانً المتزاٌد 
االقتصادٌة وتغٌٌرات نمط الحٌاة ٌبطئ خطر التغٌٌر المناخً، عندها ال بد أن ٌتقاسم 

من  ئاً أكبر عدد ممكن من السكان فٌما بٌنهم تقلٌص االنبعاثات الكلٌة، وهذا ٌعطً شٌ
زاٌد انبعاث الغازات وال سٌما التأكٌد عن العالقة النظرٌة بٌن تزاٌد حجم السكان وت

 انبعاث غاز ثنائً أوكسٌد الكاربون. 
 

  CO2النماذج القٌاسٌة للعالقة بٌن النمو السكانً وانبعاث غاز  -سادساا 
إن االرتباط الوثٌق بٌن النمو السكانً وال سٌما إذا كان مصحوباً بضغوط 

(. إن حالة Perman, 1998, 303معٌشٌة مرتفعة سٌكون له تأثٌر بالغ على البٌئة )
التوسع فً حجم السكان المتمثل بمعدالت متزاٌدة للنمو السكانً سٌؤدي بالتأكٌد 

وغٌرها … بتوسٌع الطلب على زٌادة األراضً الزراعٌة والطاقة وموارد المٌاه 
والذي ٌنتج عنه استهالك وطرح إضافً للنفاٌات واالنبعاثات الغازٌة، وهذا بدوره 

ً النشاط االقتصادي الذي ٌقود إلى سلسلة من األضرار البٌئٌة ٌقود إلى التوسع ف
الخطٌرة، بما فٌها استنزاف الغابات وخصوبة التربة وخسارة القشرة العلوٌة للتربة 

وغٌرها … والتصحر والمعدالت غٌر المستدامة الستخدام المٌاه والمٌاه الجوفٌة 
فاقم ظاهرة االحتباس الحراري، وهذه األضرار ٌتولد عنها انبعاثات غازٌة تزٌد من ت
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وال سٌما انبعاث غاز ثنائً أوكسٌد الكاربون. ولكن لٌس من العدل حصر كل هذه 
العملٌات بالدرجة األولى على نمو السكان، لكن الضغط المتزاٌد الذي شهدته ظاهرة 
االحتباس الحراري كان أحد مؤشراته األساسٌة هو تنامً السكان الذي أدى إلى تفاقم 

(. إذا ما أخذنا بعض التوضٌحات للحالة 652، 2003مشكلة البٌئٌة )الجلبً، ال
األسوأ لهذه األضرار البٌئٌة نجدها فً الغالب توجد فً االقتصادٌات ذات التعداد 
السكانً السرٌع النمو والمستوٌات المتدنٌة من الدخل للفرد الواحد وال سٌما تمٌز هذه 

 لعالٌة من حٌث اإلنفاق االستهالكً للفرد. االقتصادٌات بالهبات الطبٌعٌة ا
فً الدول  CO2ا تبٌن من التحلٌل السابق بأن انبعاثات غاز مرغم موعلى ال

المنخفضة والمتوسطة الدخل هً أخفض من مثٌالتها المرتفعة الدخل، إال أن األخٌرة 
 التً هً أكثر من ٌتحدث عن حقوق اإلنسان وعن الحرٌة تولد ضغوطاً على األولى
فً سعٌها للحصول على الموارد األولٌة المتمثلة باستنزاف الغابات ومصادر الطاقة 
األحفورٌة والمتحجرة مما ٌشجع الدول المتوسطة والمنخفضة الدخل بتصدٌر هذه 
الموارد نتٌجة للضغوط االقتصادٌة التً تحٌط بها من حٌث تزاٌد معدالت النمو 

ً. وألجل إثبات هذه الحقٌقة تم االعتماد السكانً وانخفاض مستوٌات الدخل المعٌش
دولة  33على ذات التقسٌم السابق الذي جاء على وفق تقارٌر التنمٌة البشرٌة وهً 

دولة منخفضة الدخل، هذا فضالً عن  51دولة متوسطة الدخل  12مرتفعة الدخل، 
غٌر للمت اً مفسر اً اعتمادنا على بٌانات المقطع العرضً واعتبار عدد السكان متغٌر

المستجٌب ثنائً أوكسٌد الكاربون كمؤشر على األضرار البٌئٌة، وقد استخدمت 
التً وجدناها برأٌنا المتواضع أفضل  Y = Bo + B Xمعادلة االنحدار الخطً البسٌط 

بهذا كافة ما ٌكون لتحلٌل هذه العالقة، كما تم إجراء االختبارات اإلحصائٌة والقٌاسٌة 
نماذج القٌاسٌة على وفق الصٌغ الرٌاضٌة اآلتٌة تحت الخصوص. فظهرت النتائج لل

 %. 6مستوى معنوٌة 
  اآلتً: بالشكل االنموذج األول )دول مرتفعة الدخل( كانت المعادلة 

 
Y = - 119496 + 18 X  

t         (2.000)    (17.7) 

R   معامل التحدٌد المعدل    91% = 

F = 312.6         اختبار   

 
 = تمثل حجم السكان.  X؛ وإن  CO2= تمثل انبعاث غاز  Yن اذ إ

 تم تحوٌل معامل األثر بموجب معادلة المرونة
 Y 

 X 
 B  p e i

  

وهذا ٌعنً  6.4( وتبٌن من ذلك بأن معلمة المرونة قد بلغت 200، 6180)الراوي، 
 6.4بأن تغٌر وحدة واحدة فً نمو سكان الدول مرتفعة الدخل ٌحدث تغٌراً مقدارة 

 وحدة فً كمٌة انبعاث ثنائً أوكسٌد الكاربون. 
 اآلتً: بالشكل ج الثانً )الدول متوسطة الدخل( وكانت المعادلة األنموذ 
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Y = 35724.3 + 2.3 X  

t       (2.000)    (19.7) 

R   معامل التحدٌد المعدل    84% = 

F = 387.0         اختبار   

 
 = المتغٌر المفسر حجم السكان.  X؛ وإن  CO2= المتغٌر المستجٌب  Yن إ اذ

وهذا ٌعنً أن تغٌر  6.6عندما حول معامل األثر إلى معلمة المرونة فقد بلغت 
بمقدار  CO2السكان بوحدة واحدة ٌؤدي إلى تغٌر فً وحدة كمٌة انبعاث غاز  نمو
6.6  . 

  اآلتً: بالشكل األنموذج الثالث )الدول منخفضة الدخل( وكانت المعادلة 

 
Y = - 6232.7 + 1.08 X  

t         (1.08)      (24.6) 

R   معامل التحدٌد المعدل    91% = 

F = 603.17       F اختبار     

 
 = المتغٌر المفسر حجم السكان.  X؛ وإن  CO2= المتغٌر المستجٌب  Yأن  اذ

 وهذا ٌعنً أن تغٌر 6.2وحال تحوٌل معامل األثر إلى معلمة المرونة التً بلغت 
 .  CO2نمو السكان بمقدار وحدة واحدة ٌؤثر فً تغٌر وحدة كمٌة انبعاث غاز 

ن التغٌر فً حجم السكان ذو عالقة طردٌة موجبة مع التلوث إخالصة القول 
. إن التحلٌل السابق ٌظهر بأن معلمات المرونة CO2البٌئً المعبر عنه بانبعاث غاز 

معلمة مرونة الدول المتقدمة قد ظهرت متقاربة بٌن مجامٌع الدول، لكن مع هذا فان 
أن الدول مرتفعة الدخل من رغم على البأنها مرتفعة قٌاساً لمجامٌع الدول األخرى، 

وال سٌما ضد انبعاث غاز  ،ضد التلوث البٌئً اً صارم اً تتخذ من المعاٌٌر البٌئٌة اسلوب
CO2م تنشئ أي ، وعلى سبٌل المثال ال الحصر فإن الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ل

مصفى للنفط الخام خالل العقود الثالثة األخٌرة، فضالً عن انخفاض نسب النمو 
لكن مع هذا فإننا نجد أن أي نمو سكانً ٌؤثر  ،السكانً فٌها نتٌجة لسٌاساتها السكانٌة

تأثٌراً واضح المعالم وٌظهر العالقة الطردٌة الموجبة. أما الدول المتوسطة 
فضالً تمٌز بارتفاع معدالت النمو السكانً وحجم السكان، ة الدخل التً تضوالمنخف

افتقارها للمعاٌٌر البٌئٌة لكن مع هذا فإن نسب معلمات مرونات العالقة بٌن  عن
هً منخفضة نسبٌاً عن مثٌالتها الدول المتقدمة  CO2السكان والمتغٌر المستجٌب 

د إلى ضغوط الدول اعتقادنا بأن االرتفاع النسبً لتلك النسب ٌعومن غم على الر
إلى العالقة الطردٌة  اً إضافٌ اً وهذا ٌشكل سبب ،المتقدمة على طلب الموارد الطبٌعٌة

 .  CO2بٌن حجم السكان والعالقة مع انبعاث غاز 
وهنا ٌظهر لدٌنا سؤال: هل هناك أمثلٌة لحجم السكان وهل أن رفاهٌة اإلنسان فً 

  ؟ل القادمةالقرن الحالً ستكون على حساب رفاهٌة األجٌا
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 أمثلٌة حدود الحجم السكانً  -سابعاا 

إن وجهة النظر االقتصادٌة والمستندة إلى أفكار ومفاهٌم النظرٌة االقتصادٌة التً 
السٌما فً مجال استعمال وأن زٌادة السكان تؤدي إلى انخفاض اإلنتاجٌة الحدٌة  دتع

ذي ٌؤدي إلى انخفاض دخل األراضً الزراعٌة استناداً إلى قانون الغلة المتناقصة ال
الفرد الواحد، فً حٌن تركز فكرة اقتصادٌة أخرى على أنه كلما ازداد حجم السكان 
شهد االقتصاد نمواً من خالل ممارسة تقسٌم العمل، المتمثل بالكفاءة االقتصادٌة 
والمنافع األخرى المتأتٌة عن األعداد اإلضافٌة من السكان التً بدورها تؤدي إلى 

لعوائد االقتصادٌة، فضالً عن أن هذا األمر من شأنه تقلٌل تكالٌف الوحدة زٌادة ا
الواحدة وٌجعل االقتصاد قادراً على تكوٌن رأس المال. وعلى ما ٌبدو فإن الفكرتان 

ن، ونرى أن ان متعاكساصحٌحتان على وفق النظرٌة االقتصادٌة لكنهما انموذج
ً حٌن أن الثانٌة تدفع الزدهار التطور الفكرة األولى قد تصلح إلى القطاع األولً ف

ن لم تعِطٌا االهتمام الكافً ٌالتكنولوجً فً بقٌة القطاعات األخرى، ولكن الفكرت
ظاهرة االحتباس الحراري  عن فضالً تأثٌر السكان على نوعٌة الهواء والماء والتربة ل

 دوزون تعوترقٌق األوزون. هذا مع العلم أن ظاهرة االحتباس الحراري وترقٌق األ
كانت اقتصادٌة أم غٌر  اً من أهم المشاكل المعاصرة، فضالً عن تأثٌرات أخرى سواء

اقتصادٌة. إن محاولة وضع العوائد المتناقصة والمتزاٌدة فً ظل الصورة ذاتها 
أن الفكرة األولى مرتبطة باقتصادٌات الموارد والثانٌة بسوف ٌعطٌنا إمكانٌة القول 

ن ٌوغٌرها. ولدى ربط االثن… صناعة والتصنٌع والنقل مرتبطة فً اقتصادٌات ال
معاً فسوف ٌعطٌنا إمكانٌة الوصول إلى نتٌجة تعمل على تشكٌل وبلورة الحد األمثل 
لتعداد السكان بالشكل الذي ٌتالءم والمحافظة على البٌئة سواء كان ذلك من ضمن 

متابعة فً السٌما و ،المظاهر االجتماعٌة من حٌث مستوى الفقر أو التلوث البٌئً
ظاهرة االحتباس الحراري وترقٌق األوزون. إن المخاوف المالثوسٌة لم تعد مشكلة 

ثر اندالع الثورة الخضراء إكبٌرة أمام التطور التكنولوجً السرٌع، وال سٌما على 
 بما فٌها تطور الساحبات والمرشات والمخصبات وعلوم التقنٌة الزراعٌة الهائلة. 

 
لوٌات األهداف المرغوبة قد تغٌرت بتغٌر الزمن وهذا ٌعنً أن إن اآلراء وأو

تسخٌر الطبٌعة بشكل مسرف لخدمة اإلنسان لم ٌعد من هذه اآلراء واألولوٌات، إذ 
لهذه االختراعات واالكتشافات لما تتركه من آثار  اً من الممكن أن ٌقع اإلنسان أسٌر

له المطلق لم ٌعد قٌداً على هذا فضالً عن أن رأس المال بشك ،سلبٌة على البٌئة
 دن راس المال ٌمكن تقسٌمه إلى قسمٌن األول بشري المنشأ الذي ٌعإالرفاهٌة، إذ 

أقل تأثٌراً على رفاهٌة اإلنسان، فً حٌن أن القسم الثانً وهو رأس المال الطبٌعً 
، 2003)النجفً والجلبً، على رفاهٌة اإلنسان من سابقه، تأثٌر أوسع  اأصبح ذ

45 .) 
إن األطفال الذٌن هم مستقبل األجٌال القادمة سٌكونون معتمدٌن فً رفاهٌتهم على 
مقدار حصتهم من رأس المال الطبٌعً بشكل أكبر من اعتمادهم على رأس المال 
البشري  المنشأ. وعلٌه فإن المنفعة الحقٌقٌة لألجٌال القادمة تتحقق من خالل انخفاض 
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ن مزٌداً من األطفال ٌتطلب مزٌداً من إا، إذ معدالت الوالدات بدالً من ارتفاعه
االستهالك المعتمد على رأس المال الطبٌعً حاضراً ومستقبالً. وهذا ٌعنً أن النمو 
السكانً إذا ما تجاوز نقطة معٌنة فمن شأنه أن ٌعٌق التنمٌة المستدامة، لذا فإن الزخم 

ر فً فرض القٌود على فً التعداد السكانً ٌشكل تهدٌداً خطٌراً كلما كان التأخٌ
الحماٌة البٌئٌة وال سٌما انبعاثات الغازات المؤثرة على ظاهرة االحتباس الحراري 
وترقٌق األوزون. وهذا ٌنطلق من تنمٌة المنطلقات النظرٌة للبصٌرة اإلنسانٌة فً 

فانخفاضها ٌعنً الموافقة على عدم تقدٌم التضحٌات اآلن  ،المحافظة على البٌئة
األرض لألجٌال القادمة. إن تضحٌة الحاضر من أجل المستقبل هً  لحماٌة كوكب

ومن الممكن التنبؤ بها على نحو جٌد من أجل أن نضمن  ،بالضرورة تضحٌة آنٌة
تحلٌالً  عده(. إن هذا التحلٌل من الممكن Keyfitz, 1996, 349المستقبل الواعد، )

ٌوم هً أن ٌكون النمو االقتصادي عقالنٌاً اآلن ولكن إذا كانت العقالنٌة االقتصادٌة ال
فانه قد ٌقود إلى سلسلة من السٌاسات  ،الستهالك رأس المال الطبٌعً اً متسارع

أنها قد ٌكون اختٌارها متمٌزاً من رغم على ال ،االقتصادٌة البارعة فً األمد القصٌر
لحضارة بالبراعة والعناٌة الفائقة، ولكن فً األمد البعٌد قد ٌقود إلى هبوط كامل فً ا

وطأة اإلنسان على البٌئة أخف كلما كان تعداد  من هنا تكوناإلنسانٌة السائدة اآلن. 
 كانن استهالك السلع والخدمات أقل فً اسلوب الحٌاة كاالسكان أصغر، أي أنه كلما 

أفضل، ألن االسلوب المتزاٌد من االستهالك العالً ٌقود إلى حالة انقالب بحٌث 
أجٌالنا القادمة. ومن  على اً كبٌر اً من تدهور البٌئة وتحللها قٌدتكون الكلفة المتأتٌة 

التً أوضحت التباٌن بٌن حصة الشعوب فً تدهور والبٌانات السابقة التً تم تحلٌلها 
وبالتأكٌد هذا سٌنعكس على  CO2ال سٌما انبعاث وخالل االنبعاثات الغازٌة،  من البٌئة

سان فً تحوٌل هبات الطبٌعة إلى سلع حصص األجٌال القادمة إذا ما استمر اإلن
استهالكٌة، وهذا أمُر واضح فً التناقص المستمر فً مختلف المعادن الفلزٌة 
والالفلزٌة وفً موارد الطاقة االحفورٌة والمتحجرة وما شابه ذلك. كلنا أمل أن ال 

واضحة والبٌئة  فٌها ٌكون بإمكاننا خداع أنفسنا لفترة زمنٌة طوٌلة تصبح الندرة
 ٌكون قد فات األوان الستعادة جمالٌة كوكبنا األرض.  من ثممتدهورة و

 
 

 الستنتاجات والرؤى  -ثامناا 
  أظهرت الدراسة وجود تباٌن غٌر منطقً بٌن الدول فً كمٌة انبعاث غازCO2  ،

لذا فمن الضروري الموافقة على دفع سعر أو اعتماد مبدأ السماحات لقاء استعمال 
ن الكثٌر من علماء االقتصاد ٌرى إالسٌما طبقات الهواء العلٌا. وٌة الموجودات البٌئ

للمواد األولٌة لألنشطة االقتصادٌة،  اً ها مصدروصففً البٌئة موجودات ثمٌنة ب
فضالً عن قدرة البٌئة على امتصاص نفاٌات المعالجة واالنبعاث الناتجة من 

لمادي الجٌد للسكان. إن كل القطاعات االقتصادٌة المختلفة التً تؤثر على الوضع ا
األسباب غٌر االقتصادٌة التً تشمل الشرائع السماوٌة والوضعٌة شرعت وتشرع 
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قوانٌن وأسالٌب للمحافظة على البٌئة نتٌجة إدراكها للمنافع التً ٌحصل علٌها 
السكان من البٌئة، وهذا ٌتفق مع آراء علماء البٌئة وعدد كبٌر من علماء الطبٌعة، إذ 

فان المحافظة على البٌئة  من هنا ،لنشاطات البشرٌة تحدث ضمن بٌئة أوسعن كل اإ
 لها قٌمة علٌا تتعدى حدود التاثٌر المباشر على الرفاهٌة البشرٌة. 

  إن تزاٌد حجم السكان وال سٌما فً المناطق المكتظة سكانٌاً ٌولد ضغوطاً كبٌرة
المعروفة على نحو جٌد ولها على البٌئة، إذ ٌحدث ذلك سلسلة من المشاكل البٌئٌة 

دلٌل واضح مثل تراكم مالٌٌن األطنان من القمامة وارتفاع درجات الحرارة 
وارتفاع مستوٌات مٌاه المحٌطات واستنزاف طبقة األوزون والمطر الحامضً 
وانخفاض مخزونات األسماك وإزالة الغابات، لذا ٌعتقد من الضروري الحد من 

طق وال سٌما أنه من المتوقع أن ٌتضاعف حجم السكان النمو السكانً فً هذه المنا
 فً هذا القرن. 

  أظهرت الدراسة وجود مرونة طردٌة موجبة بٌن حجم السكان وحجم انبعاث غاز
CO2  فً مجامٌع الدول مرتفعة ومتوسطة ومنخفضة الدخل وال سٌما أن هناك

الضروري وحدة لذا فمن  6.4مرونة أعلى لدول مرتفعة الدخل والتً وصلت 
حدد أسعار لمن توأن  CO2اعتماد اسلوب سماحات انبعاث  الغازات ومنها غاز 

لحماٌة البٌئة على غرار صندوق النقد  قاً وٌتشكل فً ذلك صندو ،ٌتجاوز السماح
الدولً والبنك الدولً اإلنمائً الغرض منها المحافظة على الموجودات البٌئٌة، 

فضة الدخل لكً تعمل على تخفٌض فضالً عن دعم الدول المتوسطة والمنخ
استغالل مواردها الطبٌعٌة بنسب ووتائر عالٌة، والسٌما الدول التً تمتلك أكبر 

 وغٌرها.… خزٌن من الموجودات البٌئٌة من الغابات واألحراش ومحمٌات طبٌعٌة 

  البٌئة موضوع معقد جداً، ومهما ٌكن فان فهمنا لها محدود، ألسباب كثٌرة منها
تغٌر فً الخواص البٌئٌة التً لها أبعاد متعددة منها الزمنً والجغرافً سرعة ال

ومعظمها منسوب إلى هذه الخواص، ومن بٌن هذه األسباب أو األبعاد تأثٌر 
النشاطات السكانٌة على البٌئة التً تتمٌز باألهمٌة والتً ٌمكن أن ال تكون خطٌة، 

فظة على البٌئة ٌخضع إلى وعلى أٌة حال فان التوصل إلى مستوى قٌاسً للمحا
الكثٌر من المناقشات والمؤتمرات لكً تعمل على توضٌح فهمنا للعالقات المتداخلة 
بٌن السكان والبٌئة وتغٌرها واالستفادة من دروس الماضً الستقراء المستقبل 

 ومواجهة أي تحلل بٌئً محتمل. 

 دولة بشكل ٌضمن  ضرورة دراسة المشاكل البٌئٌة وتفاعالتها مع السكان ضمن كل
سالمة الدولة ذاتها وعلى وفق الظروف التً تسري فٌها قبل الخروج بها إلى 
مؤتمرات عالمٌة تبحث العالقة بشكل أوسع بٌن السكان والبٌئة، على أن ال ٌضعف 
ذلك التزام الدول الملوثة بنسب أعلى من غٌرها فً أن تخفض حاالت انبعاث 

قبل أن تطالب الدول ذات  CO2غاز انبعاث غاز الغازات الصادرة عنها وال سٌما 
الموارد الطبٌعٌة وال سٌما التً تمتلك غابات طبٌعٌة التً هً من رئة العالم والتً 
تعمل على امتصاص هذه الغازات وتخفٌض نسب تراكٌزها فً الفضاء الخارجً. 

بشكل المناخ سٌساعد فً إلقاء الضوء  فً مسألةإن التعاون الدولً الطوٌل األمد 
 أوسع على أهمٌة التعداد السكانً بالنسبة للمناخ المستقبلً للعالم. 
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ABSTRACT 

Population and Environment 

Study of the Relation Between Population and CO2 Emission 

 

 
The abstract of this paper comes from the analysis of the relation between population 

growth and environment degradation presented by the CO2 emission. The paper focuses on 

many subjects based on depending the economic division of world countries, according to 
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the reports of human developing which adopts dividing the world into three economic 

groups.  

The paper studies the variance of the CO2 emissions of these countries by depending on 

Lourenz curve of variation and extraction of Gini coefficient which reach 49.8% for the 

variance between countries. In addition to study the measurement relation between 

population and CO2 emissions for each of the groups elected. The paper also, deals with the 

logical analysis to evaluate conclusions of the relation between population growth and CO2 

emission, which the logical explanation to the effect of increasing economic activities on 

the environment and in the impact of present and future generations.  Besides the 

implication related to the rapid population growth and its effect on the available and 

renewable resources and the unrenewable. Finally, the research confirms, importunely, the 

attempt to discover renewable energy resources depending on the co-operation between 

countries in to present and the future stages the face the risk of the environment 

degradation.  

 


