اجتماع فريق الخبراء حول
((كفاءة الموارد في المنطقة العربية :رصد التقدم المحرز في تحقيق
الهدف  12وإعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كورونا كوفيد ناين تين
()) )COVID- 19
عنوان المداخلة
دور اقتصاديات النفط الخام في تحقيق الهدف  12في أجندة التنمية
المستدامة  2030في بعض دول أوابك النفطية للمدة ()1970-2019
األستاذ الدكتور هيثم عبدهللا سلمان
مدير إدارة العلوم والبحث العلمي
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (االلكسو)  /تونس

المقدمة :

لقد حددت مؤخرا ً أهددداخ خ ددة التنميددة المسددتدامة لعددام  2030عنددد امتمددا
رؤساء الدول والحكومات والممثلين السددامين فددي مقددر األمددم المتحدددة فددي نيويددور
للمدة  27 -25أيلول /سبتمبر  ،2015وتقرر أن تعتمد اليددوم أهدددافا ً عالميددة مديدددة
للتنمية المستدامة( ،)1وفددي  1كددانون الثاني/يندداير  ،2016يبدددأ رسددميا ً نفدداذ أهددداخ
التنمية المستدامة الد  17لخ ة التنمية المستدامة لعام  ،2030وستعمل الدول خد ل
السنوات الخمس عشرة المقبلة  -واضعة نصددأ أعين ددا هددذا األهددداخ المديدددة التددي
تن بق عالميا ً على المميع  -على حشد الم ود للقضاء على الفقر بأشددكال المختلفددة
ومكافحة عدم المساواة ومعالمة تغير المناخ ،مع كفالة شمول المميع بتل الم ود.
وعلى الرغم من أن أهداخ التنمية المسددتدامة ليسددت ملقمددة انوندا ً ،فد ن مددن
المتو ع أن تأخذ الحكومات قمام ملكيت ا وتضع أ ر و نيددة لتحقيق ددا ،ولددذا فالدددول
هي التي تتحمل المسددؤولية الرسيسددة عددن متابعددة التقدددم المحددرق واستعراضد  ،ممددا
يت لأ ممع بيانات نوعيددة  -يسد ل الوصددول إلي ددا  -فددي الو ددت المناسددأ ،بحيددث
تستند المتابعة واالستعراض على الصعيد اإل ليمي إلى التحلي ت التددي تمددرى علددى
الصددعيد الددو ني ،وبمددا يس د م فددي المتابعددة واالسددتعراض علددى الصددعيد العددالمي.
وستُرصد أهداخ التنمية المستدامة الددد  17وغايات ددا الددد  169مددن خد ل اسددتخدام
ممموعة من المؤشرات العالمية التي تعتمدها اللمنة اإلحصاسية( ،)2والسدديما ال دددخ
الذى نحن بصددا اليوم وهو ال دخ ( )12الذى يددنع علددى ضددمان ومددود أنمددا
وإنتاج مستدامة ،من خ ل الغايات اآلتية:
است

 1األمم المتحدة ،تحويل عالمنا :خ ة التنمية المسددتدامة لعددام  27- ،2030أيلددول /سددبتمبر  ،2015نيويددور ،
ع .7
 2أهدددددددددددددددداخ التنميدددددددددددددددة المسدددددددددددددددتدامة 17 :هددددددددددددددددفا ً لتحويدددددددددددددددل عالمندددددددددددددددا.
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/home/
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واإلنتدداج المسددتدامة،
 -1تنفيذ اإل ار العشرى للبرامج المتعلقة بأنمددا االسددت
مع يام الدول مميعا ً باتخاذ إمراءات وتولي الدول المتقدمة النمو دور الريددادة،
مع مراعاة مستوى التنمية في الدول النامية و درات ا.
 -2تحقيددق اإلدارة المسددتدامة واالسددتخدام الكفددؤ للمددوارد ال بيعيددة ،بحلددول عددام
.2030
 -3تشددميع الشددركات ،والسدديما الشددركات الكبيددرة وعبددر الو نيددة ،علددى اعتمدداد
ممارسات مستدامة ،وإدراج معلومات االستدامة في دورة تقديم تقاريرها.
 -4تعقيددق ممارسددات الشددراء العمددومي المسددتدامة ،وفق دا ً للسياسددات واألولويددات
الو نية.
 -5ضمان أن تتوافر للناس في كل مكان المعلومات ذات الصددلة والددوعي بالتنميددة
المستدامة وأنما العيش في وسددام مددع ال بيعددة بحلددول عددام  ،2030مددن خد ل
اآلتي:
أ -دعم الدول النامية لتعقيق درات ا العلمية والتكنولوميددة للمضددي دددما ً نحددو
واإلنتاج األكثر استدامة.
تحقيق أنما االست
أ -ترشيد إعانات الو ود األحفورى غير المتسددمة بالكفدداءة التددي تشددمع علددى
المسددرخ ،عددن ريددق القضدداء علددى تشددوهات األسددوا  ،وفق دا ً
االسددت
للظروخ الو نية ،بما في ذل عن ريق إعادة هيكلددة الضددراسأ والددتخلع
بالتدريج من اإلعانات الضارة ،حيثما ومدت ،إلظ ددار آثارهددا البيسيددة ،علددى
أن تراعى في تل السياسات على نحو كامل االحتيامات والظروخ الخاصددة
للدول النامية ،والتقليل إلى أدنددى حددد مددن اآلثددار الضددارة التددي ددد تنددال مددن
تنميت ا ،وعلى نحو يكفل حماية الفقراء والممتمعات المحلية المتضررة.

 -1األطر والمنهجيات اإلحصائية لقياس مؤشرات االستهالك واإلنتاج

تُعد األ ر والمن ميات اإلحصاسية من القضايا الم مددة فددي التحليددل اإلحصدداسي
للمؤشرات والسيما التي يمكن ياس ا وحساب ا ،والسيما فددي القضددايا اإلسددتراتيمية؛
ألن ا تعكس من خ ل مؤشددرات ا المانددأ الحقيقددي للدراسددة المعنيددة ،ومددن هنددا فدأن
ال ا ة وإنتام ا ،والسيما النف الخام التي خصصت الدراسة علي هددو مددن
است
المسببات الكبيرة لتفشي ظاهرة التلوث البيسي العالمي ،فمددن خد ل م حظددة بيانددات
للددنف الخددام فددي بعددض دول أوابد
المدددول ر ددم ( ، )1يتبددين أن نسددبة االسددت
العددالمي ددد ارتفعدت بشددكل متددوالي خد ل المدددة (-2019
النف يددة إلددى االسددت
 )1970من  % 1.6عام  1970إلى  % 7.3عام  ،2019و د تصدددرت المملكددة
العددالمي ل ددذا الممموعددة مددن
العربية السعودية المرتبة األولى في نسددبة االسددت
الدددول النف يددة ،إذ ارتفعددت نسددبت ا مددن  % 0.96عددام  1970إلددى  % 3.9عددام
الكبير للمملكة من النف الخام الذى يلبي
 ،2019وهذا النسبة إنما تعكس االست
لل ا ة.
ال لأ المحلي والسيما في الصناعات الكثيفة االست
المدول ر م ()1
العالمي
النف الخام في بعض دول منظمة أواب ونسبت ا إلى االست
است
ألعوام مختارة

2

الكمية  :ألخ برميل /يوم
النسبة  :مسوية
%
1970
الدولة
السعودية 0.96 435
0.00
3
اإلمارات
0.10
46
العرا
0.21
97
الكويت
0.26 117
مصر
0.00
43
المقاسر
1.6
741
المممو
العالم 100 45313

%
1980
0.96 592
0.16
99
0.23 142
0.14
83
0.42 257
0.20 120
2.1 1293
100 61408

%
1990
1.7 1136
0.45 300
0.47 313
0.10
67
0.70 465
0.32 212
3.8 2493
100 66364

%
2000
2.1 1627
0.50 381
0.60 461
0.34 257
0.72 552
0.25 190
4.5 3468
100 76485

%
2010
3.7 3206
0.75 654
0.66 570
0.55 478
0.88 766
0.38 327
6.9 6001
100 86856

%
2019
3.9 3788
1.1 1042
0.73 716
0.43 427
0.76 743
0.46 454
7.3 7170
100 98272

المصدر :
 -من إعداد الباحث وباالعتماد علىBp Statistical Review of World Energy 2020 :

أما بالنسبة إلى إنتاج النف الخام ،فمن م حظة بيانات المدددول ر ددم ( )2يتبددين
ان نسبت د تذبذبت إلى اإلنتاج العالمي خ ل المدددة ( ،)1970-2019بشددكل كبيددر
ولكن ا متم نحو االرتفا  ،إذ ارتفعت نسبة إنتاج النف الخام في بعض دول منظمددة
أواب إلى نسبة اإلنتاج العالمي من  % 22عام  1970إلى  % 27.1عام ،2019
ولعل من أهم األسباأ التي أدت إلى هذا التذبذأ الكبيددر هددو األسددباأ سياسددية أوالً،
واال تصادية ثانياً ،والفنيددة ثالثداً ،و ددد تكددون ألسددباأ الكددوارث بيعيددة رابعدا ً ،و ددد
تصدر المملكة العربيددة السددعودية كددذل المرتبددة األولددى بنسددبة اإلنتدداج العددالمي ،إذ
ارتفعددت نسددبت ا مددن  % 8عددام  1970إلددى  ، % 12.4ومدداء العددرا بالمرتبددة
الثانية ،إذ ارتفعت نسبت من  % 3.2عام  1970إلى  % 5عام .2019

المدول ر م ()2
إنتاج النف الخام في بعض دول منظمة أواب ونسبت ا إلى اإلنتاج العالمي ألعوام
مختارة
الكمية  :ألخ برميل  /يوم
النسبة  :مسوية
الدولة

1970

%

1980

%

1990

%
3

2000

%

2010

%

2019

%

السعودية 12.4 11832 11.8 9865 12.2 9121 10.9 7106 16.3 10270 8.0 3851
4.2 3998 3.5 2937 3.5 2599 3.1 1985 2.8 1735 1.6
اإلمارات 780
5.0 4779 3.0 2469 3.5 2613 3.3 2149 4.2 2658 3.2 1549
العرا
3.1 2996 3.1 2564 3.0 2244 1.5
964
الكويت 2.8 1757 6.3 3036
0.9
686
0.9
725
1.0
779
1.4
897
0.9
580
0.7
319
مصر
المقاسر 1.6 1486 2.0 1689 2.1 1549 2.1 1367 1.8 1134 2.2 1054
المممو 27.1 25777 24.3 20249 25.3 18905 22.3 14468 28.8 18134 22.0 10589
العالم 100 95192 100 83409 100 74718 100 65022 100 62942 100 48075
المصدر :
 -من إعداد الباحث وباالعتماد علىBp Statistical Review of World Energy 2020 :

أما بشأن كمية األنبعاثات لثاني أكسيد الكربون فددي بعددض دول منظمددة أوابد
ف ي انعكدداس لمددا مددرى إنتامد مددن الددنف الخددام واسددت ك فددي هددذا الدددول ،فمددن
م حظة بيانات المدول ر ددم ( )3يتبددين أن نسددبة أنبعاثددات الدددول يددد الدراسددة إلددى
نسبة األنبعاثات العالمية خد ل المدددة ( )1970 -2019ددد ارتفعددت مددن % 0.86
عام  1970إلى  % 4.3عام  ،2019ولعل مددن أهددم األسددباأ التددي أدت إلددى هددذا
النسأ المرتفعة هي إن هذا الدول مميع ا ً هي دول نف ية بامتياق وهي تعتمد بشددكل
كبير على عواسد الصادرات النف ية لتمويل مواقنت ا السنوية ،و د تصدرت المملكة
العربية السعودية كذل المرتبة األولى ب ذا النسبة ،إذ ارتفعت نسبت ا مددن % 0.47
عام  1970إلى  % 1.7عام  ، 2019وماءت اإلمارات العربية المتحدددة بالمرتبددة
الثانية ،إذ ارتفعت نسبت ا من  % 0.00عام  1970إلى  % 0.83عام ،2019
ولعل من أهم األسباأ التي أدت إلى ارتفا نسبة أنبعاثات ثاني أكسدديد الكربددون فددي
المملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة هي أن معظددم الصددناعات
لل ا ة مثل صددناعة األلمنيددوم والحديددد
في هذا الدول هي صناعات كثيفة االست
والصلأ والصناعة البتروكيمياويددة وغيرهددا مددن الصددناعة وهددذا الصددناعات تتميددق
بأن ا صناعات كثيفة األنبعاثات لثاني أكسيد الكربون.
المدول ر م ()3
كمية أنبعاثات ثاني أكسيد الكربون في بعض منظمة أواب ونسبت ا إلى األنبعاثات
العالمية
ألعوام مختارة
الكمية  :مليون ن
النسبة  :مسوية

ولة

1970

%

1980

%

1990

%

4

2000

%

2010

%

2019

0.47
67.0
ودية
0.00
2.0
رات
0.00
9.2
را
0.11
16.2
ويت
0.14
20.2
صر
0.00
8.3
قاسر
0.86 122.9
مو
الم 100 14312.9

0.53
97.9
0.14
25.9
0.12
22.6
0.11
20.2
0.25
45.7
0.21
38.5
1.4
250.8
100 18433.6

0.95 202.3
0.39
82.2
0.25
52.3
0.00
18.4
0.41
87.9
0.31
65.4
2.4
508.5
100 21331.5

1.2
278.2
0.53 124.4
0.31
74.4
0.22
51.3
0.50 118.7
0.26
62.6
3.0
709.6
100 23676.4

1.6
486.3
0.69 215.3
0.32
99.1
0.28
87.0
0.61 188.8
0.30
94.2
3.8 1170.7
100 31085.5

المصدر :
 -من إعداد الباحث وباالعتماد علىBp Statistical Review of World Energy 2020 :

 -2رصد التقدم المحرز في الهدف ( )12مننن أاننداف التنميننة المسننتدامة
في المنطقة العربية ومراجعة التقدم الوطني
فمددن خدد ل رصددد التقدددم المحددرق فددي ال دددخ ( )12مددن أهددداخ التنميددة
المستدامة ،ف يمكن النظر إلي لوحدا ،وإنما ينظر إلى مممددل األهددداخ الدددددد ()17
في أمندة أهددداخ خ ددة التنميددة المسددتدامة  2030ألند ال دددخ ( )17هددو مددقء ال
يتمقأ عن األهداخ األخرى ،لذا يستومأ على الدول العربية رسم إسددتراتيمية ل ددذا
ال دخ وسواا ،فمما ال شد فيد أن كلمددة اإلسددتراتيمية ال تعنددي فقد رسددم الخ د
واآلليات وممع الع ات المتشابكة والمتشعبة من الفاعلين الو نيين مثددل الددوقارات
وال يآت وغيرها ،بل ينبغددي أن تكددون هنددا رؤيددة شدداملة لمثدل هددذا اإلسددتراتيمية،
رؤية نابعة من األخ والثقافة والقيم ،هذا الرؤية تحتم أن تكون ل ا رسددالة و نيددة
ل ا أهداخ وسياسات شاملة يسعى كددل م دداق حكددومي أو غيددر حكددومي بدددورا إلددى
تفعيل الرؤيددة الو نيددة لتعقيددق وتنميددة وت ددوير اال تصدداد برمتد فددي ضددمن خ د
إستراتيمية و نية مرحلية ومؤسسدداتية وموضددوعية( ،)3مددن خد ل دولددة ذات تومد
تنمددوى ويعددرخ مانويددل كاسددتلس ( )Manuel Castellsالدولددة ذات التومدد
التنموى على أن ا تل الدولة التي تؤسس شرعيت ا على دددرت ا علددى إ د عمليددة
تنموية متواصلة ال تقتصر على معدالت نمو مرتفعة للندداتج المحلددي اإلممددالي فقد ،
ولكن تحدث تحوالت مذريددة فددي هيكددل اإلنتدداج المحلددي ،وفددي ع ات ددا باال تصدداد
الدولي ،كذل ترتب بالمشرو الن ضوى الذى تدير دفتد الدولددة التنمويددة ،وإمددراء
تحددوالت م مددة فددي النظددام االمتمدداعي والع ددات االمتماعيددة ( The Social
 ،)Orderإذ أن عمليددات التحددول والن ضددة ال تقتصددر علددى التحددوالت فددي ال يكددل
اال تصادى فق  ،ولكن تمتددد إلددى ع ددات اإلنتدداج وال ياكددل االمتماعيددة المصدداحبة

 3يحيى مفرح القهراني ،نحو إستراتيمية و نية للمسؤولية االمتماعية والبيسية في الق ددا النف ددي فددي المملكددة
العربية السعودية ،في ذروة النف  :التحديات والفرع أمام دول الخلدديج ،منتدددى الع ددات العربيددة والدوليددة،
ومع د ر ألبحاث ال ا ة والبيسة ،تحرير :ف دداد الحربددي ،وآخددرون ،ال بعددة األولددى ،دار الكتددأ الق ريددة،
الدوحة ،2015 ،ع .225
5

7
579.9
3 282.6
3 148.6
8
97.3
4 217.4
3 147.1
3 1472.9
0 34169.0

ل ا( ،)4وهذا الحال يتعلق ب ستراتيمية الدولة بشكل عددام ،فكيفمددا الحددال إذ مددا نظرنددا
إلى إستراتيمية لل ا ددة المسددتدامة التددي هددي المحددر األسدداس لنمددو الندداتج المحلددي
اإلممالي والممول الرسيس للمواقنة السنوية العامة للدول العربية النف ية.
وتأسيسدا ً لمددا سددبق يتبددين أن رسددم اإلسددتراتيمية لل ا ددة المسددتدامة فددي الدددول
العربيددة يت لددأ رؤيددة ثا بددة لمددا سددتؤول إليدد األوضددا السياسددية واال تصددادية
واالمتماعية ،السيما وان األوضا اإل ليمية والدولية تمر في مخاض مديد لم تش دا
المن قددة العربيددة مسددبقا ً آال وهددي ماسحددة كورونددا ،وهددذا يت لددأ تحليددل المتغيددرات
اال تصددادية واالمتماعيددة مددن منظددور سياسددي لكددي تمنددي ثمارهددا بمددا يتناسددأ مددع
ت لعات الممتمعددات العربيددة أوالً وبمددا يتناسددأ مددع السياسددات اال تصددادية العربيددة
ثانياً ،فض ً عن إن ا ال بد أن تتناسأ مع رغبات الدول المست لكة لل ا ددة ثالثداً ،فد ن
أيددة إسددتراتيمية لل ا ددة ينبغددي أن تسددت دخ دوام ال ا ددات المتاحددة فددي كددل مراحددل
صناعة ال ا ددة مددن أبحدداث وتنقيددأ وتكريددر ونقددل وتوقيددع وتسددويق والعمددل علددى
توسددعت ا وتوفيرهددا فددي كددل و ددت ،وينبغددي فددي أى اتفددا شددراكة التددقام شددر ين
أساسيين على األ ل للحفاظ على حقو الدولة وأول ما :قيادة حصددة الدولددة المنتمددة
من المردود المالي مددن عاسددد برميددل الددنف  -علددى سددبيل المثددال  -وثاني مددا :شددر
انوني يؤكد سيادة الدولة على ثروت ا الو نية (.)5

 -3إعادة البناء المعرفي والتعننافي األفضننل واألخضننر فنني سننيا جائحننة
كورونا (كوفيد ناين تين (.))COVID-19
بما أن إعددادة البندداء المعرفددي والتعددافي األفضددل واألخضددر فددي سدديا ماسحددة
كورونا يصأ في صلأ التنميددة المسددتدامة ،لددذا فقددد معلدت ماسحددة كورونددا التنميددة
المستدامة على إن ا مف وم معولم للتنمية ي ددرح علددى أسدداس الف ددم واإلدرا للوا ددع
الحددالي والتو ددع لمددا هددو ددادم ،وبمددا إن نظريددة التو عددات الرشدديدة أصددبحت مددن
الماضي واستبدلت بنظرية السيناريوهات ،لذا ينبغي رح التنمية المسددتدامة بحسددأ
سيناريوهات محتملة السيما فيما يتعلق باألميال القادمددة فددي بندداء المعرفددة والتعددافي
األفضل واألخضددر للممتمعددات العربيددة ،فضد عددن إرسدداء بيعددة سياسددة ال ا ددة
العالمية التي تخلت منذ تأسيس وكالة ال ا ددة العالميددة فددي نددوفمبر عددام  1974عددن
سياسة إدارة عرض ال ا ة المعتمدة علددى تددأمين مصددادر ال ا ددة إلددى سياسددة إدارة
لأ ال ا ة التي تعتمد على رفع الكفاءة في استخدام ال ا ة ،والبحددث عددن مصددادر
ال ا ة وعدم ال در واإلسراخ ،وتل األهداخ
محلية ومديدة ،والترشيد في است
 4محمود عبد الفضيل ،التمربة األسيوية في التنمية والدروس المستفادة مع إشددارة خاصددة لتمربددة ماليقيددا ،فددي
االمتما السياسي والتنمية واال تصاد وفق اإلص ح :مدخل لتكوين الأ العلددم فددي عصددر العولمددة ،تقددديم:
عبد العقيق القاسم ،ال بعة ( ،)1الشبكة العربية ل بحاث والنشر ،بيروت ،2010 ،ع .335
 5الشركات المتعددة المنسية ،ع .234 -233
 ظ رت نظرية لتو عات الرشيد على يد اال تصادى موث ( )Muthعام .1961
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مميع ا مسدت ا سياسة إدارة لأ ال ا ة التي أول من استخدمت ا الواليددات المتحدددة
األمريكية عام  1993وتبعت ددا بعددض الدددول األوربيددة مثددل ألمانيددا ،وبعددض الدددول
اآلسيوية مثل اليابان ،وبعض الدول العربية التي ماءت في مقدمت ا مصر.

الخاتمة :
وإنتدداج
أن ال دددخ ( )12الددذى يددنع علددى ضددمان ومددود أنمددا اسددت
وإنتدداج مسددتدام
مستدامة ،من خ ل غايات المتنوعة ،تنتج عنددد األخددذ ب ددا اسددت
علددى وفددق المعددايير والمؤشددرات التددي يمددرى القيدداس ب ددا والسدديما موضددو يددد
الددنف الخددام وإنتامد فددي بعددض دول أوابد النف يددة للمدددة
الدراسة وهي اسددت
وإنتدداج الددنف الخددام غيددر
( ،)1970-2019و د توصلت الدراسة إلى أن است
مستدام بشكل عام و د تصدر المملكة العربيددة السددعودية والعددرا ودولددة اإلمددارات
العربيددة المتحدددة ب ددذا االسددتنتاج ،فضد ً عددن أن كميددة األنبعاثددات مددن ثدداني أكسدديد
الددنف الخددام ونسددبت فددي هددذا
الكربون ونسبت ا د توافقت تماما ً مع كميات است
النف الخام ،ممددا
الد ول؛ وذل بسبأ توافق نسأ كمية األنبعاثات مع نسأ است
غيددر المسددتدام للددنف
يدل على أن معظددم كميددة األنبعاثددات كانددت نتيمددة االسددت
الخام ،وهذا ال يعني بالضرورة انفصام الع ددة بددين كميددة األنبعاثددات وكميددة إنتدداج
النف الخام ،إذ من المعروخ أن معظم التلوث النامم عن استخراج النف الخددام يقددع
على التربة والميدداا بشددكل كبيددر ،مددن خد ل االنسددكاأ فددي البددر والبحددر ،والحفددر،
والتنقيأ ،واإلنتاج ،وبدرمة ا ل على ال واء................. .
ومن المتو ع على وفق السيناريو الذى اسددتنتمناا وهددو االسددتمرار فددي ارتفددا
نسبة التلوث البيسي في الدول يد الدراسة بشكل كبير مدا ً بعد امتياق ماسحة كورونددا
النف الخام غير المستدام كمددا مشددار إليد سددابقا ً
مباشرة ،ولكن ليس بسبأ است
فق  ،ولكن بسبأ قيادة إنتاج النف الخام غير المستدام ،ومن ثم تصديرا إلى الدددول
الكبار المست لكة لل ا ددة؛ وذلد بسددبأ إن معظددم الشددركات الصددناعية الكبددرى فددي
الدول المتقدمة ددد نفددذت مخقونات ددا السددلعية بسددبأ تو ددخ إنتام ددا بسددبأ الماسحددة
وقيادة ال لأ على منتمات ا الصناعية ،مما معددل مددن مخاقن ددا فارغددة مددن اآلالت
والمعدات والمنتمات الصناعية األخرى ،وبالتالي أدى إلى قيادة رأسمال الشركات
الصناعية الكبرى العالمية نتيمة بيددع تلد المنتمددات الصددناعية المخقونددة وتحويل ددا
إلى نقد (دوالر)  ،مما سيشمع ا على فتح خ ددو إنتاميد مديدددة أو قيددادة سدداعات
العمل اليومية بغرض تلبية ال لأ المحلي والدولي على منتمات ا ،وكددل ذلد يددؤدى
إلى قيادة ال لأ على النف الخام في الدول المشار إلي ا سددابقاً ،فضد ً عددن غيرهددا
من الدول المنتمة ،مما سيؤدى إلى قيادة إنتاج الددنف الخددام بشددكل كبيددر مدددا ً لتلبيددة
لأ تل المشروعات الصناعية في الدول المتقدمة على ال ا ة ،مما سدديؤدى حتمدا ً
إلى ارتفددا أسددعار الددنف الدوليددة مددا بددين ( )100-200دوالر  /برميددل ،ومدن ثددم
سيقداد إنتاج النف الخام بشكل غير المستدام أيضا ً وبالتالي ستكون النتيمددة الن اسيددة
النف الخام وإنتامد
بعد ماسحة كورونا هي بروق مشكلة مقدومة وهي إن است
في هذا الدول وغيرها سيكونان غير مستدام.
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